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ٔ -املكموٛ

غسح نتاب ايتٛسٝد
ٔ[ -املكمو]ٛ
ً
سيئات
٫بمده كنستعينيو كنستغفرهي ،كنعوذي با﵁ من يشركًر أن يف ًسنا كمن
إف
ا٢بمد ﵁ ي
ى
أشهد أف ال إلو إال ا﵁
ضلل فبل
أعمالنا ،من يهده ا﵁ فبل يمضل لو ،كمن يي ٍ
ىادم لو ،ك ي
ى
٧بمدا عبده كرسولو صلى ا﵁ عليو كعلى آلو كأصحابو
أشهد أف نبينا ن
يك لو ك ي
ىك ٍح ىده ال شر ى
كسلم تسليمان كثّبان ،أما بعد:
فبعوف ا﵁ ٪ بتمع ُب ىذه الليلة ليلة الثالث عشر من شهر ربيع اآلخر عاـ
سبعة كثبلثْب كأربعمائة كألف من ىجرة ا٤بصطفى  ،كُب ىذا ا٤بسجد النبوم
ا٤ببارؾ ،نتدارس بتوفيق ا﵁ كإعانتو كتابنا عظيمان من كتب االعتقاد عند أىل السنة كا١بماعة
بل ال أيبٍعً يد إف قلت إنو أىم كتب االعتقاد كأشهرىا ُب العصر ا٢بديث أال كىو :كتاب
التوحيد الذم ىو حق ا﵁ على العبيد؛ للشيخ اإلماـ اجملدد ٧بمد ابن عبد الوىاب 
رٞبةن كاسعة.
كقبل أف نبدأ بالكتاب ىٍٰب يس ين أف نقدـ ٗبقدمة عن ا٤بؤلِّف كا٤بؤلف.
رتسمج ١املؤيفد
أما المؤلٍّف ،فهو :الشيخ أبو علي ٧بمد ابن عبد الوىاب ابن سليماف ابن علي
ا٤بشرؼ التميمي النجدم ا٤بولود ُب بلدة العيينة ُب ٪بد ُب كسط ا١بزيرة العربية سنة ٟبس
عشرة كمائة كألف من ا٥بجرة ،كا٤بتوَب سنة ست كمائتْب كألف للهجرة ُب مدينة الدرعية
ا٤بتاٟبة للرياض ُب ٪بد ،كعاش  ما يزيد على إحدل كتسعْب سنة قضاىا ُب الدعوة
إٔب ا﵁  ،كُب طلب العلم ،كُب التعليم ،كُب ا١بهاد ُب سبيل ا﵁ ،كنفع ا﵁ بو نفعان
عظيمان حٌب أضحى ٦بدد القرف الثا٘ب عشر ببل منازع.
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كذكر ا٤بؤرخوف لو  أنو ٤با حج -كقد حج مرتْب أك ثبلثان٤ -با حج كقف با٤بلتزـ
كدعا ا﵁ تعأب أف ينصر بو اإلسبلـ كأف ٯبعل لو قبوالن ُب الناس ،كنرجو أف يكوف ا﵁ 
قد استجاب لدعوتو ،فإف ىذا اإلماـ ا١بليل قد هنض بدعوةو سلفية علمية على منهاج النبوة،
بدأت ُب كسط ٪بد كبلغ أثرىا مشارؽ األرض كمغارهبا ،ك٫بن اليوـ -ك﵁ ا٢بمد -نتفيأ
ظبلؿ ىذه الدعوة ا٤بباركة الٍب ىي امتداد لدعوات األئمة ا٤بصلحْب السائرين على طريق
ؼ باتباعو طريق السابقْب األكلْب
إمامهم نبينا ٧بمد  ،كالشيخ  إ٭با ىش ير ى
كإال فإنو ٓب يأت بشيء جديد يتميز بو ُب العقيدة كالعبادة كالعلم ،إ٭با دعوتو ىي دعوهتم
دعوة من قبلو من علماء التوحيد ،لكن الشيخ قد جعل ا﵁ لو القبوؿ كجعل لدعوتو ا٤بناصر،
فاجتمع ُب دعوتو الكتاب ا٥بادم كالسيف الناصر ككفا بربك ىاديان كنصّبان.

مكن ا﵁ ٥ بذه الدعوة كيسر ٥با أسباب االنتشار ،كلعل ىذا من آثار إخبلص ىذا
الشيخ  ،ك٫بمد ا﵁ أنو ما ىً٠ب ىع بالشيخ كال بدعوتو أح هد منصف إال كقد تلقى ما
يقوؿ بقبوؿ حسن ،كلذا أطبق علماء أىل السنة كا١بماعة حقان على الثناء على ىذا اإلماـ
ا١بليل كعلى االحتفاء ٗبؤلفاتو كبدعوتو.
كأما من ىش ًر ىؽ هبذه الدعوة كألب عليها كعلى صاحبها فإف ىؤالء كانوا أخبلطان
كأصنافان كغالبهم أخذتو ٞبيةه كعصبيةه جاىلية ٘باه ىذا الشيخ أك ما يدعو إليو ،أك كانوا ٩بن
ٱبافوف فوات و
حظ من حظوظ الدنيا الٍب كانوا يتأكلوف هبا قبل أف ينهض الشيخ 
بدعوتو ،كلكن الشيخ كفقو ا﵁ إٔب أف كاف شجاعان ًمقدامان صابران على ما يبلقي من أعداءه
األقربْب كاألبعدين بدأ كحيدان ك ختمت حياتو بأف أقر ا﵁  عينو بقبوؿ الناس ٥بذه
الدعوة كانتشارىا ُب كثّب من أجزاء ا١بزيرة العربية كما كاف خارجها أيضان.
كٞبى ىل لواء دعوة التوحيد بعده أئمة أجبلء إٔب ىذا العصر -
كاستمر ا٣بّب بعد كفاتو ،ى
عاب عليو من كبلمو كمؤلفاتو،
ك﵁ ا٢بمد كا٤بنة ،-كقد أعيا أعداء الشيخ أف ٯبدكا شيئان يي ي
كلذا إذا نظرت إٔب كل ما يقاؿ عن الشيخ  ال ٘بد شيئان من منصوص كبلمو ،كبلمو
موجود ك٧بفوظ كرسائلو مدكنة ككتبو منشورة يٝبعت مؤلفاتو ُب كتاب حافل ُب أكثر من
ضةى عنو من أشياء ال ٛبت لو
عشرة ٦بلدات ،كمع ذلك إ٭با ٘بد القيل كالقاؿ كالنقوؿ الػ يم ٍغ ًر ى
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
أتى بشيء جديد ما سبقو إليو أحد من السلف الصاّب ،فاألمر أف أعداء الشيخ 
عليو ٘بدىم ىم أعداء التوحيد كأعداء السلف الصاّب كما ٛبيزكا بشيء عن غّبىم من أىل
البدعة كا٣برافة ،كأما الشيخ فمضى ُ ب دعوتو كما التفت إليهم كال أثركا فيو ،كا٢بمد
﵁ أف ((كتاب التوحيد)) ،ك ((ثبلثة األصوؿ)) ك((كشف الشبهات)) كغّبىا من مؤلفات
كٙبفظ ،كٓب يؤثر طعن الطاعنوف ُب ذلك -ك﵁
الشيخ ،كمؤلفات مدرستو تيباع كتيذاع كتيدرس ي
ا٢بمد ،-بل إ٭با زادىم مضاءة كإ٭با زادىم قوة.
كالشيخ  عود تبلميذه ك٧ببيو على التجرد للحق كقبولو ٩بن أتى بو ،ككاف
ٱباطب من يعارضو هبذا ُب ٨باطبات مشهورة كيبْب ٥بم أهنم إف أتوه ٕبرؼ كاحد خالف فيو
اجع عن ذلك ،بل إف أتوه بشيء قالو خالف فيو أئمة ا٤بذاىب
الكتاب كالسنة فإنو ر ه
األربعة ،ككاف ٰباجج أىل كل مذىب بكبلـ أئمة مذىبهم إف أتوا بشيء ٱبالف ما عليو
اجع عنو ،كما استطاعوا أف يأتوا بشيء من ذلك.
ىؤالء األئمة ا﵀ققْب فإنو ر ه
ا٤بقصود أف الشيخ  جاء ب ػػ(:قاؿ ا﵁) ك(قاؿ رسوؿ ا﵁  ،(جاء
ب ػػ(:كبلـ الصحابة كالتابعْب) ،كما جاء بشيء من عنده البتة.
ث من
كلذا فإف أىل التوحيد قاطبة أك٥بم كآخرىم لساف حا٥بم يقوؿ لو أف الشيخ بيعً ى
قربه كقاؿ للناس أف كل ما دعوت إليو قد رجعت عنو فإهنم سيقولوف عن بكرة أبيهم ىذا
شأنك أما ٫بن فبل نرجع عن كبلـ ا﵁ كعن كبلـ رسولو  ،ألف التوحيد ىو
لب ما جاء ُب كتاب ا﵁ كما جاء ُب سنة النيب  كما أٝبع عليو السلف
الصاّب ،فالرجوع عن ذلك رجوع عن التوحيد الذم جاء بو الرسل عن ا﵁ .
يتجاكز اآليات
كىذا الكتاب الذم بْب أيدينا كتاب التوحيد ما الذم فيو ال
ي
ٜبانْب آية ،كفيو مائةه ككاحد كأربعوف حديثان ،كفيو
كاألحاديث كاآلثار ،ىذا الكتاب فيو ى
أكثر من نصفها ال ٚبرج عن الصحيحْب كالباقي بْب صحيح
ٝبلةه من اآلثار ،كأحاديثو ي
و
حديث موضوع أك حديث يٍ٦ب ىم هع على ضعفو ال
كحسن كما ٰبتمل التحسْب ،كنزه كتابو عن
٘بد إال ىذا ،اآلية كا٢بديث كاألثر ،حٌب نقوالت الشيخ عن العلماء كانت يسّبة جدان ،ما
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نقل إال عن ستة فقط من أىل العلم منهم :شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ُب ثبلثة مواضع كالبقية
نقل عنهم موضعان موضعان.
إذان دعوة الشيخ كانت قائمة على الكتاب كالسنة كعلى ما جاء كمضى عليو السلف
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
كأف يتوخوا ا٢بذر كأف يتنبهوا إٔب أف ىناؾ مقامان عظيمان بْب يدم ا﵁  فإف الظلم
ظلمات يوـ القيامة ،كإذا كاف على الشيخ شيئان من ا٤بآخذ فليربزكىا بشرط أف تكوف من
كبلمو ،أما ٩با يفَبيو أعداءه عليو فهذا عند كل منصف شيءه غّب مقبوؿ.
الشيخ  نشأ نشأةن صا٢بةن علمية حفظ القرآف كٓب يبلغ بىػ ٍع يد العشرة أعواـ كحج
كعمره ثبلثة عشر عامان ،ككاف يعيش ُب نشأتو ُب بيئة علمية أبوه فقيوه حنبلي ،ج ٌده عآب ٪بد
كمفتيها ،عمو كاف قاضيان كفقيهان ،ككاف ُب بيتهم مكتبة متوفرة على ٝبلة من أمهات الكتب،
ؼ عنو شيئان من صبوات الشباب بل عرؼ بالتدين
فنشأ نشأةن علميةن صا٢بة ،كما عي ًر ى
كاالستقامة كاالنكباب على العلم إضافةن إٔب سرعة البديهة كحدة الذكاء.
كرحل ُ ب طلب العلم ُب مدد متفاكتة تصل إٔب أكثر من ثنٍب عشرة سنة تنقل
بْب ا٤بدينة ،كمكة ،كاألحساء ،كالبصرة ،كالزبّب يطلب العلم كيستفيد من علماء تلك الببلد
حٌب حاز إٔب العلم الذم استفاده ُب ٪بد العلوـ الٍب كانت تدرس ُب ىذه البلداف ،ك٤با
حصل ىذا ا٢بظ العظيم من العلم هنض بدعوتو كأعلن دعوتو ُب حرٲببلء أكالنٍ ،ب ُب العيينة،
ٍ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
كتقوـ على التوحيد.
رتعسٜف بهتاب ايتٛحٝدد
وأما عن المؤلف الذم بْب أيدينا فهو(( :كتاب التوحيد)) ا٠بو ا٤بختصر :كتاب
التوحيد ،كا٠بو الكامل على األشهر :كتاب التوحيد الذم ىو حق ا﵁ على العبيد ،كىذا
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الكتاب أل ىفوي الشيخ كىو ُب ٕبر العشرينات من عمره ،كذكر بعض أىل العلم كمنهم حفيده
الشيخ عبد الرٞبن ابن حسن أنو ألٌىفوي ُب البصرة٤ ،با كاف قد كقف ُب مكتباهتا على كتب
ف من ٦بموع ما انتخب من كتب أىل العلم ىذا الكتاب الفريد
ا٢بديث ككتب أىل العلم أىل ى
ُب بابو ،كبعضهم كالشيخ ابن غناـ يمؤرخ الدعوة ،ككذلك الشيخ عبد اللطيف بن عبدالرٞبن
ذكر أنو ألنف ذلك ُب حرٲببلء ٤با رجع من العراؽ ،كلعلو ابتدأ تأليفو ُب البصرة ٍب حرره
كأكملو كأٛبو ُب ٪بد.
ىذا الكتاب موضوعو يػيٍنبًأي عنو عنوانو فهو كتاب ُب التوحيد كالشيخ  تناكؿ ُب
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.
الشيخ  دعاه إٔب تأليف ىذا الكتاب ما رآه من ا٢باجة ا٤باسة إٔب بياف
التوحيد ،كا٢بث عليو ،كبياف ضده كالتحذير منو.
ف للحاجة ال للَبؼ العلمي كأنو رأل أف ا٤بؤلفات ُب توحيد ا٤بعرفة
الشيخ  أىلى ى
كاإلثبات إذا تعلقت بالربوبية كاأل٠باء كالصفات كثّبةٓ ،ب يزؿ التأليف فيها منذ القدـ ،أما ُب
توحيد األلوىية فإف ىذا التأليف فيو قليل ،فأ٥بمو ا﵁ ككفقو إٔب أف ىٱبٍط ذراعو ىذا الكتاب
ا٢بافل العظيم الذم أٝبع كل من اطلع عليو أنو ٓب يسبقو إليو سابق كٓب يلحقو فيو الحق،
كأنو كتاب فذ فري هد ُب بابو ٓب ييؤلف كتاب على ٭بطو كٝبعو كما فيو من حسن الَبتيب
كالتبويب كاالستنباط ٓب يسبقو إٔب ىذا سابق ،كىذا أمر يشهد بو كل يمنصف اطلع على ىذا
الكتاب.
كالشيخ  جعل كتابو ُب أبواب ،اختلف العلماء ُب عدد ىذه األبواب ،منهم
من قاؿ :إهنا مقدمة كستة كستوف بابان ،كمنهم من قاؿ :إهنا سبعة كستوف بابان كا٣ببلؼ ُب:
﴿وَما
ا٤بقدمة ،ىل ا٤بقدمة باب أك ٦برد تقدٙب ،إنو قاؿ :كتاب التوحيد كقوؿ ا﵁ تعأبَ :
ْجن وا ِإلنس إَِّل لِيػ ْعب ُد ِ
َخلَ ْق ُ ِ
وف﴾[الذاريات.]٘ٙ:
ت ال َ َ َ ُ
كاألظهر كا﵁ أعلم أنو باب؛ ألنو عاملو معاملة األبواب كذكر مسائل ُب ختامو كما
كيبوب أبوابان تينبئ عن مضموف ىذا
ىو الشأف ُب بقية األبواب ،كالشيخ  كاف يعنوف ٌ
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الباب ،يعِب ا٤بوضوع الذم يريد أف يتحدث فيو على طريقة العلماء السابقْب ،ال سيما
ب
اإلماـ البخارم  فإنو كاف متأثران بو جدان ُب طريقة التبويب كاإليراد ،فكاف يػيبىػ ِّو ي
عنوانان ٍب يورد بعد ذلك ما يرل أنو أدؿ على ا٤براد من اآليات كاألحاديث كما تيسر من
اآلثارٍ ،ب ٱبتم الباب ٗبسائل نفيسة استنبطها من األدلة الٍب أكردىا فيها من الفوائد ،كفيها
من فقو االعتقاد ما يدؿ على براعة ىذا اإلماـ ا١بليل .
كالكتاب قد جعل ا﵁  لو قبوالن كاحتفى بو أىل العلم منذ أف ألفو ،كنيسخ ىذا
كشرح ُب مؤلفات حافلة منها ا٤بوسع كمنها
الكتاب كثّبان ،كطيبع طبعات ال تكاد ٙبصى ،ي
س ُب دركس ال ٙبصى منها ما ىو يم ىس ىجل كمنها ما ٓب يسجل.
ا٤بتوسط كمنها ا٤بختصر ،ي
كد ِّر ى
كتاب قيٌم كعظيم كينبغي على طالب العلم أف يعتِب بو كأف
ا٤بقصود أف ىذا الكتاب ه
يى ٍش يد ىد يديو عليو كأف ٰبفظو إف تيسر لو ذلك ،كأنا أكصيكم أيها اإلخوة ٕبفظ ىذا الكتاب
كلعل ًمثىل ىذا الدرس ما يكوف سببان ُب ِّ
شحذ ا٥بمة على حفظ ىذا الكتاب ،احرص على
ى
أف ٙبفظو فإف أبيت؛ فأكثر النظر فيو كاقرأه مرات ككرات حٌب يٙبفر معانيو الٍب دلت عليو
ُب ذاكرتك ،فإف ىذا من أىم األشياء فالتوحيد حق ا﵁ على العبيد ،التوحيد ىو الغاية الٍب
من أجلها خلق ا﵁ ا٣بلق ،التوحيد ىو اعتقاد ما ٯبب ﵁  كما ٱبتص بو
.
علم يدكر على العلم با﵁  كإذا كاف ا﵁ أكرب من كل
إذان علم التوحيد ه
أعظم من كل
شيء
أعظم من كل شيء فالعلم بو ي
فالعلم بو أكرب من كل علم ،كإذا كاف ا﵁ ى
ي
ً
ت إذا كنت ٘بهل ربك يا عبد ا﵁ ،إذا كنت ٘بهل ما لو
علم ،كماذا تكوف قد ىعل ٍم ى
 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
تكوف على عل وم هبا ،ماذا تعلم إذا كنت ٘بهل ذلك يا عبد ا﵁.
ً
كمطالعة ،كأف
إذان من أىم ا٤بهمات كأكؿ األكليات العناية بعلم التوحيد ىد ٍر ىسان كح ٍفظىان ي
تكوف متأمبلن ُب نصوصو كآياتو ،كال شك أف أعظم كتاب للتوحيد ىو كتاب ا﵁ ٍ ب
ما صح عن رسولو  فهذه القضية ينبغي أف تكوف منك على باؿ كأف تكوف
منك على قدر من االىتماـ.
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ىذا الكتاب سوؼ نتدارسو بعوف ا﵁ ُ ب ىذه الدركس على الوقت ا٤بعتاد
ا١بمعة كالسبت كاألحد بعد العشاء ،كنرجو ا﵁  أف يعيننا على أف نفيد منو الفائدة
ا٤برجوة ،كالشرح سيكوف شرحان متوسطان ليس بالػ يم ٍس ًهب كال با٤بختصر إ٭با ىو شرح متوسط
-إف شاء ا﵁ تعأب ،-كنبدأ بعوف ا﵁  ما ُب ىذا الكتاب.


ا٢بمد ﵁ رب العا٤بْب ،كصلى ا﵁ كسلم كبارؾ على عبده كرسولو ،نبينا ٧بمد كعلى
آلو كصحبو أٝبعْب ،اللهم اغفر لشيخنا كانفعو كانفع بو يا رب العا٤بْب.
قاٍ اإلَاّ قُد بٔ عبد ايٖٛاب  يف نتاب ايتٛسٝد:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
نتاب ايتٛسٝد
بدأ ا٤بؤلف  كتابو بالبسملة ،قاؿ( :بسم ا﵁ الرٞبن الرحيم) ،كا٢بافظ ابن
حجر ُ ب ((الفتح)) ذكر أف ا٤بصنفْب قد استقر أمرىم على البداية ُب مصنفاهتم
بالبسملة ،كىذا ٩با جرل عليو كتاب ا﵁  فهو يمفتتح بالبسملة ككل سورة يمفتتحة
بالبسملة ،كىذه سنة النيب ُ ب رسائلو ك٨باطباتو ،فإنو قد بعث إٔب ىرقل عظيم
الركـ كما ُب الصحيحْب من حديث ابن عباس عن أيب سفياف  :بدأ كتابو إٔب
ىرقل ببسم ا﵁ الرٞبن الرحيم ،كذلك كتاب الصلح ،كما ُب الصحيحْب أيضان ُب قصة
ا٢بديبية بدأه ببسم ا﵁ الرٞبن الرحيم ،كذلك أصحابو من بعده ،فأبو بكر  كما ُب
البخارم حينما بعث كتاب الصدقات إٔب البحرين بدأه ببسم ا﵁ الرٞبن الرحيم ،فهذا كتاب
علم افيتتح ببسم ا﵁ الرٞبن الرحيم ،بل إف ىذه سنة األنبياء فيما يظهر﴿ ،إِنوُ ِم ْن ُسلَْي َما َف
َوإِنوُ بِ ْس ِم الل ِو الر ْح َم ِن الرِح ِ
يم﴾[النمل.]ٖٓ:
كالعلماء ٥بم كبلـ طويل ُب الباء ُب :بسم ا﵁ الرٞبن الرحيم ،ىل ىي للمصاحبة أك
ىي لبلستعانة أك ىي لغّب ذلك؟ كاألقرب كا﵁ أعلم أهنا :لبلستعانة.
كا٤بقدر ىا ىنا ُب الباء ً
ف فيو أيضان ىل ىو اسم أك فعل؟ كإذا كاف فعبلن فما ىو؟
ٍ
اختيل ى
اصان يمتىأى ًخران.
كاألقرب كا﵁ أعلم أنو :يػي ىق ىد ير فىػ ٍعبلن ىخ ى
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أما فً ٍعبلن فؤلنو األصل ُب العمل ،كمتأخران للتربؾ بذكر اسم ا﵁  أكالن ،كخاصان
يعِبٕ :بسب ما يقتضيو ا٢باؿ ،فحينما يكتب اإلنساف فإنو يقوؿ :بسم ا﵁ الرٞبن الرحيم،
كالتقدير :أنِب أستعْب باسم ا﵁ كأتربؾ باسم ا﵁ ُب كتابٍب ،كذلك إذا قا٥با قبل أف يقرأ أك
قا٥با قبل أف يكتب فإنو يستعْب با﵁  كيتربؾ بذكر ا٠بو الذم ٙبل الربكة بذكره
 كيفعل ذلك باالستعانة با﵁ .
كىذا أحسن من أف ييقاؿ :إنو يفتتح أك يبتدأ بذكر اسم ا﵁ ،كذكر شيخ اإلسبلـ
 :أف التقدير بالفعل أكٔب من التقدير باالبتداء حٌب يكوف اإلنساف مستعينان با﵁
ُ ب كل الفعل.
بسم ا﵁ الرٞبن الرحيم ،بدأ ا٤بؤلف  بالبسملة كٓب يذكر ا٤بقدمة ا٤بعتادة عند
ا٤بؤلفْب السيما من ا٤بتأخرين من ا٢بمد ﵁ كالصبلة كالسبلـ على رسولو الكرٙب
 كلعلو كاف ُب ىذا مقتضيان بأئمة ا٢بديث ا٤بتقدمْب كمالك ُب موطئو
كالبخارم ُب صحيحو ،كعبدالرزاؽ ُب مصنفو ،ككذلك أٞبد ُب مسنده ،كغّبىم من أىل
العلم ،كقد ييقاؿ إنو رأل أف ا٤بقصود ىو التربؾ بذكر ا﵁  كقد حصل بالبسملة ،على أنو
قد جاء ُب نسخة من نسخ كتاب التوحيد الثابتة كما أشار إٔب ىذا الشيخ عبدالرٞبن ابن
حسن ُب يم ٍفتىتىح ((فتح اجمليد)) ،ذكر أنو كقع على نسخة للكتاب فيها ا٢بمدلة كفيها

الصبلة كالسبلـ على الرسوؿ .
قاؿ الشيخ ( :بسم ا﵁ الرٞبن الرحيم ،كتاب التوحيد).
ب بنوا
ب ،كىذه ا٤بادة تدكر على معُب ا١بمع ،يقولوف :تى ىكتى ى
ب يى ٍكتي ي
كتاب مصدر ىكتى ى
فبلف إذا اجتمعوا ،كمن ذلك :الكتابة؛ ألف فيها ٝبعان بْب ا٢بركؼ كالكلمات ،كالكتاب
على كزف فً ىعاؿ ٗبعُب مفعوؿ ،كتاب ٗبعُب مكتوب ،فراش ٗبعُب مفركش ،فعاؿ ٗبعُب مفعوؿ،
فالكتاب ٗبعُب مكتوب ك٠بِّي كذلك؛ ألنو قد ٝبع فيو الكبلـ أك ٝبعت فيو األسطر ،أك
كمضاؼ إليو.
مضاؼ
ٝبعت فيو ا٢بركؼ ،فهو كتاب ُب التوحيد،
ه
ه
رب بأنو :خرب ٤ببتدأ ٧بذكؼ ،ىذا كتاب التوحيد ،فهو كتاب ُب
ككتاب األقرب أف يػي ٍع ى
شأف التوحيد كُب موضوع التوحيدٝ ،بع فيو كاتبو شيئان من العلم كالكبلـ ا٤بتعلق بالتوحيد.
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أما التوحيد فإنو مصدر ىك ٍح ىد يػي ٍو ًحد ،كىذه ا٤بادة ُب اللغة :تدكر على معُب االنفراد،
فالتوحيد ُب اللغة :جعل الشيء كاحدان ،أك ا٢بكم على الشيء بأنو كاحد ،أك اعتقاد الشيء
كاحدان ،بكل قاؿ أىل العلم.
كالتوحيد ُب الشرع ىو :إفراد ا﵁ ُ ب ربوبيتو كألوىيتو كأ٠بائو كصفاتو.
ىك ىعبٌػىر شيخ اإلسبلـ ُ ب ا١بزء الثالث من ((الفتاكل)) بكلمةن حسنةن عن
التوحيد كىي :أنو ال يشركو أحد أك ال يشركو شيء ،قاؿ :التوحيد ىو أف ال يى ٍشرىكو أحد ُب
شيء من خصائصو ،فا﵁  لو ما ٱبتص بو كال يشاركو فيو أحد ،كىذا ىو أف لو
الربوبية كأف لو األ٠باء كالصفات الٍب اختص هبا ،كما أف لو حقان على العباد ال يقبل
 أف يشاركو فيو مشارؾ كىو أف يعبدكه كال يشركوا بو شيئان.
كالتوحيد قد دؿ استقراء الكتاب كالسنة على أنو ينقسم إٔب قسمْب:
توحيد ا٤بعرفة كاإلثبات ،كتوحيد القصد كالطلب.
كإف شئت فقل :ينقسم إٔب التوحيد العلمي ،كإٔب التوحيد العملي.
كبعض أىل العلم ٯبعل القسمة ثبلثية فيقوؿ التوحيد ينقسم إٔب ثبلثة أقساـ:
[أكال] :توحيد الربوبية.
ن
[ثانيًّا] :كتوحيد األلوىية ،كإف شئت فقل :إٔب توحيد العبادة كا٤بعُب كاحد؛ ألف
األلوىية ىي العبادة.
كثالثان :توحيد األ٠باء كالصفات.
ىذا التقسيم مستفاد من استقراء كبلـ ا﵁ كرسولو  ،كبالتإب فإف من
موجود ُب الكتاب كالسنة.
قسم ىذا التقسيم ما أتى بشيء جديد إ٭با أبرز ما ىو
ه
ككلمة التوحيد كلمةه مأثورة قد جاءت ُب كبلـ النيب  ككبلـ أصحابو
كليست كلمة ي٨بَبعة كما يظنو بعض ا١بهاؿ ،بل ىذه كلمةه عظيمةه كاردة ُب السنة من ذلك
ما خرج اإلماـ أٞبد بسند حسن من حديث عمرك ابن العاص  أف النيب 

قاؿ لو« :أما أبوؾ فلو كاف أقر بالتوحيد فتصدقت وصمت عنو بلغو ذلك».
[الشاىد أف] النيب  قاؿ :أقر بالتوحيد.
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كذلك ما أخرج الَبمذم بإسناد صحيح أف النيب  قاؿ« :يدخل النار
قوـ من أىل التوحيد حتى إذا كانوا حمما أخرجوا فألقوا على أنهار الجنة وأفاض عليهم
أىل الجنة حتى ينبتوف كما تنبت الحبة على حميل السيل».
الشاىد أف النيب  قاؿ :أىل التوحيد.
كذلك ما ثبت عند ابن ماجة بإسناد صحيح من حديث عائشة كأيب ىريرة

« :أف النبي  كاف إذا أراد أف يضحي اشترى كبشين أملحين
يضح من أمتو من أىل التوحيد وضحى بالثاني عنو
وموجوئين فضحى بأحدىما عمن لم ٍّ
وعن أىل بيتو».

ككذلك ما ثبت ُب ((صحيح مسلم)) من حديث جابر الطويل ُب ًذ ٍك ًر حجة النيب
 قاؿ « :فأىل  بالتوحيد :لبيك اللهم لبيك ،لبيك

َّل شريك لك لبيك» ،فهذا إىبللو  كاف بالتوحيد.

و
بإسناد صحيح «أف النبي
كذلك ما ثبت عند أيب داكد كغّبه من حديث جابر
ِ ِ
ِ ِ ِ
يم
 لما أنهى طوافو وأتى إلى المقاـ وقاؿَ :
﴿واتخ ُذوا م ْن َم َقاـ إبْػ َراى َ
صلًّى﴾[البقرة ،]ٕٔ٘:صلى ركعتين كما يقوؿ جابر  فقرأ :فيهما بالتوحيد،
ُم َ

وقل يا أيها الكافروف» ،أراد بكلمة التوحيد ىاىنا :سورة اإلخبلص؛ ألف فيها التوحيد
كفيها بياف التوحيد.
فالشاىد أف ىذه الكلمة كلمةه مأثورة ثابتة عن النيب  ،كبالتإب فهي
كلمةه شرعية ٯبب أف يٰبتفى هبا كأف تيػ ٍعظم كأف ييعرؼ معناىا الذم دلت عليو األدلة كمضى
عليو السلف الصاّب.
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الشيخ لم يراجع التفريغ

ُُ

قاؿ :
بسي اهلل الزمحَ الزحٗي
كتاب التوحيد
ْجن وا ِإلنس إَِّل لِيػ ْعب ُد ِ
وقوؿ اهلل تعالى﴿ :وما َخلَ ْق ُ ِ
وف﴾[الذاريات.]٘ٙ:
ت ال َ َ َ ُ
ََ
فإف ا٤بؤلف  عطف على قولو كتاب التوحيد ذكر الدليل األكؿ ُب ىذا الكتاب
العظيم كأتبعو بأربع و
آيات كحديث كأثر.
ىذا الباب ىو مقدمة الكتاب ،كاستغُب ا٤بؤلف ٗ با أكرده عن ا٤بقدمة الٍب
تيػ ٍف ً
ص يح عن موضوع الكتاب ،فهو أراد هبذه اآليات ا٣بمس كا٢بديث كاألثر أف ٱبربنا أف
موضوع كتابو ىو :بياف التوحيد كبياف أٮبيتو ،ىذا ىو الذم يدكر عليو ىذا الكتاب كىذا ما
أرشدت إليو األدلة الٍب أكردىا.
قاؿ ( :كتاب التوحيدً ،
كقوؿ ا﵁ تعأب
كقوؿ ا﵁ تعأب) ،كلك أف تقوؿ :ي
ي
طرد ُب الكتاب كلو ،إما أف تعطف على كلمة التوحيد ،أك تستأنف فَبفع.
كىذا يم ه
ِ
ً
ِ
نس إَِّل
﴿وَما َخلَ ْق ُ
قاؿ ( :كقوؿ ا﵁ تعأبَ :
ت الْجن َواإل َ
لِيػ ْعب ُد ِ
وف﴾[الذاريات)]٘ٙ:
َُ
ىذه آيةه عظيمة ،كأصل ُب باب االعتقاد ،كيتفرعي منها مسائل كثّبة ،كاستيعاب ً
القوؿ
ي
ه
أمر ي
يطوؿ بو ا٤بقاـ ،كا٤بهم الذم ينبغي أف نىػ ٍعلى ىموي
فيما تضمنتو ىذه اآلية من مسائل العقيدة ه
أف ىذه اآلية قد دلت على أف ا٢بكمة الٍب ألجلها خلق ا﵁ ا١بن كاألنس ىي عبادتو
 ،كالعبادة ال تكوف عباده صحيحة إال بالتوحيد ،فصار التوحيد كالعبادة
الصحيحة مَبادفاف.
أمر العباد ال بعبادة مطلقة إ٭با بعبادة مقيدة كىي ما كانت خالصة ﵁
ا﵁  ى
ِ
ِ
ِِ
ِ
ص﴾[الزمر.]ٖ:
﴿ :فَا ْعبُد اللوَ ُم ْخل ً
ٍّين الْ َخال ُ
ٍّين﴾[الزمر﴿،]ٕ:أََّل للو الد ُ
صا لَوُ الد َ
فصار التوحيد كعباده ا﵁ الصحيحة أمراف مَبادفاف فالغاية ،كا٢بكمة ،كالعلة من خلق
ا١بن كاألنس إذنا إ٭با ىو توحيد ا﵁  ،قاؿ ﴿ :وما َخلَ ْق ُ ِ
ِ
نس إَِّل
ََ
ت الْجن َواإل َ
لِيػ ْعب ُد ِ
وف﴾[الذاريات.]٘ٙ:
َُ
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كثّبا أف (ما) ك(إال) تفيد ا٢بصر ،فهذه ىي ا٢بكمة الٍب خلق ا﵁ ا١بن
كمر بنا ن
كاألنس ألجلها ال غّب.
أمر يٍ٦ب ىم هع عليو بْب أىل العلم،
كاآلية تدؿ كما ىو ِّبْب على أف ا١بن مكلفوف ،كىذا ه
فهم مكلفوف كيشَبكوف مع األنس ُب جنس التكليف كإف كانت تفاصيل ذلك ٨بتلفة ،ال
يلزـ من كوهنم مكلفْب أف يكونوا مساكين لئلنس ُب تفاصيل التكليف ،كذلك ألهنم ٱبتلفوف
عن األنس ُب ا٢بقيقة كالكيفية ،إ٭با ٥بم تكليف يناسبهم ،كمن ٍب فإهنم من أىل الثواب
كالعقاب؛ يعِب :يثابوف أك يعاقبوف بنناء على ما صدر منهم ٘باه ىذا التكليف.
فأما إثابتهم على التوحيد كالطاعة فهذا ما عليو ٝباىّبي أىل العلم ،كىو الصحيح
ً
ِ
ِ
س قَػ ْبػلَ ُه ْم َوَّل
الذم ال شك فيو بداللة القرآف الكرٙب﴿ :لَ ْم يَطْمثْػ ُهن إنْ ٌ
َج ٌّ
اف﴾[الرحمن.]٘ٙ:
كأما عقوبتهم ا٤بؤبدة ُب النار بالكفر ،أك توعدىم على معاصيهم الٍب ىي دكف الكفر،
توعدىم بالعقاب على ذلك فإف ىذا ٧بل إٝباع بْب أىل العلم.
ا٤بقصود أف ا﵁ ٌ بْب أنو  خلق ا١بن كاألنس ٥بذه ا٢بكمة العظيمة
ليعبدكه .
طويل عند أىل العلم ُب قولو﴿ :ليعبدوف﴾ كالذم عليو أىل السنة
كىنا
ه
مبحث ه
كا١بماعة ،أف( :البلـ) ُب قولو﴿ :ليعبدوف﴾ ىي :الـ التعليل ،أك الـ ا٢بكمة ،أك الـ كي،

ككل قد عرب بو أىل العلم كا٤بعُب كاحد.
فا٤بقصود أف ما دخلت (البلـ) عليو ىو ا٢بكمة كالغاية ،أك كما يعربكف أنو العلة
الغائية من ا٣بلق ،العلة الغائية ىي :العلة الٍب ألجلها يكًج ىد ا٤بعلوؿ ،فكاف خلق ا٣بلق ألجل
ىذه ا٢بكمة ،كألجل ىذه الغاية.
كُب ىذا إثبات ا٢بكمة كالتعليل ُب أفعاؿ ا﵁  كُب أكامره كُب قضائو،
أيضا من األمر اجملمع عليو بْب أىل العلم كدالئلو ال تكاد ٙبصر ،أف ا﵁  ٱبلق
كىذا ن
٢بكمة ٰببها كيأمر ٢بكمو ٰببها كيقضي ٢بكمة ٰببها .
فاعبل ٢بكمة يعِب :أف
أىل البدع فإف طائفةن منهم أنكرت أف يكوف ا﵁  ن
كأما ي
و
يفات كتأ و
يفعل شيء لشيء أنكركا ىذا بتحر و
كتعليبلت عليلة ،كتيصادـ كتاب ا﵁
كيبلت
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 كسنو رسولو  الصرٰبة ،كألجل ىذا فانو ليس عندىم ُب كل ما ييضاؼ
إٔب ا﵁  الـ تعليل فهذه اآلية كأمثا٥با البلـ فيها عندىم ىي :الـ العاقبة أك الـ
يعرب بعضهم ،يعِب :أهنا الٍب إذا دخلت على الفعل بينت أنو ىو الذم يكوف
الصّبكرة كما ي
إليو ا٤بآؿ كىو الذم تكوف إليو العاقبة.
كال شك أف ىذا باطل ليس بصحيح ،بل الذم حققو شيخ اإلسبلـ ابن تيمية
 كنقل ىذا عنو ابن القيم ُ ب ((البدائع)) أف الـ العاقبة ال ترد ُب األفعاؿ
ا٤بضاؼ إٔب ا﵁  البتة بل ال ٯبوز أف ييقاؿ ىذا ،ال ٯبوز أف يقاؿ أف البلـ ُب أفعاؿ ا﵁

 أذا أضيفت إليها أهنا تكوف الـ العاقبة أك الـ الصّبكرة ،كذلك ألف الـ العاقبة إ٭با ٘برم
يستطيع دفعها ،أما من ىو على كل شيء قدير كمن
ٯبهل العاقبة أك ال
ي
أك تأٌب ُب كبلـ من ي
ىو بكل شيء عليم فأنو ال يقاؿ ُب كبلمو أك ُب ما ييضاؼ إليو إف البلـ ُب ىذه اآلية أك
آؿ فِ ْر َع ْو َف لِيَ ُكو َف لَ ُه ْم َع ُد ًّوا
تلك ىي الـ العاقبة ،فمثبلن ُب قولو تعأب﴿ :فَالْتَػ َقطَوُ ُ
عدكا كحزنا ،إ٭با كاف عاقبة
َو َح َزنًا﴾[القصص ]ٛ:ىم ما فعلوا ىذا ألجل أف يكوف ٥بم ن
عدكا كحزنا كذلك ١بهلهم ،كإال فإهنم إ٭با التقطوه ألجل أف ينتفعوا بو
األمر أف كاف ٥بم ن
عدكا ٥بم كحزنا ،فهم جهلوا العاقبة ،أك أف
ألجل أف
يدخل عليهم السركر ال ألف يكوف ن
ى
تكوف العاقبة معلومة لكنهم ال يستطيعوف دفعها ،كما ُب قوؿ الشاعر:
ئدُٚا يًُٛتٔ ٚابُٓٛا ئًدُسابٔ

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

يستطيع أف يدفع ا٤بوت ،أك خراب ىذه الدنيا.
فبل أحد
ي

البْب أ ٍف ييقاؿ أف (البلـ) ُب قولو تعأب﴿ :ليعبدوف﴾ ىي :الـ العاقبة،
إذنا من ا٣بطأ ٌ

أك الـ الصّبكرة.
كضم ىؤالء ا٤بتكلموف إٔب خطئهم األكؿ خطأ ثانينا كىو :خطؤىم ُب تفسّب العبادة،
ى
فطائفةه من ا٤بتكلمْب عرفت العبادة ىا ىنا :بأهنا ا٣بضوعي ألمر ا﵁ القدرم ،كىذا الشك أنو
ً
دليل ُب الكتاب كالسنة أف العبادة ىي ا٣بضوع ألمر القدرم ،كلو كاف ذلك
باطل فلم يأت ه
خاضع لقدر ا﵁  ،أليس
كذلك لصح أف ييقاؿ إف كفر الكافر عبادة؛ ألف الكافر
ه

أيستطيع أح هد أف ٱبرج عما يشاء ا﵁  كيقدره؟ ا١بواب :بالتأكيد ال.
كذلك؟
ي
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إ نذا بناء على ىذا فبلزـ قو٥بم إف كفر الكافر عبادة ،كىذا حكايتو تغِب ُب بياف
فساده ،فهذا ال ٯبوز ٤بسلم أف يقولو.
إ نذا ليس صوابنا أف ييقاؿ :إف العبادة ىي ا٣بضوع ألمر ا﵁ القدرم ،بل العبادة ىي:
كتعظيما ،كإف شئت فقل :ىي اسم
التذلل ﵁  بفعل أكامره كاجتناب نواىيو ٧ببةن
ن
جامع لكل ما ٰببو ا﵁ كيرضاه من األقواؿ كاألعماؿ الظاىرة كالباطنة.
كالفرؽ بْب التعريفْب:
ؼ التعبد.
أف األكؿ :ىعىر ى
كالثا٘ب :عرؼ الػ يمتىعبى ىد بو.
إذان كل ما ٝبع ىذين الوصفْب كدؿ الدليل عليهما فإنو عبادة:
أف يكوف ٧ببوبنا ﵁.
مشركعا مرضينا لعباده.
كأف يكوف
ن
خالص حق ا﵁
مٌب ما كاف ذلك كذلك فهذا األمر عبادة ،كإذا كاف عبادة كاف
ى
.
ْجن وا ِإلنس إَِّل لِيػ ْعب ُد ِ
قاؿ ﴿ وما َخلَ ْق ُ ِ
وف﴾[الذاريات ،]٘ٙ:فسر
َُ
ََ
ت ال َ َ
طوائف من أىل العلم كلمة (يعبدكف) ٗبعُب :يوحدكف ،كىذا ما فسر بو البخارم ُ ب
مركم عن
((صحيحو)) عند تفسّب سورة الذاريات قاؿ( :يعبدكف :يوحدكف) ،كىذا ن
أيضا ه
كثّبا من علماء التوحيد ا٤بتأخرين على التنصيص عليو.
الكليب ،كقالو غّب كاحد ،كتوارد ن
معُب صحيح ،فإف العبادة الصحيحة -كما ذكرت لك -ىي التوحيد،
كال شك أنو ن
فالتوحيد عبادة ا﵁ كحده ال شريك لو ،كالعبادةي الصحيحة ىي :العبادة الٍب تكوف ﵁ كحده
ال شريك لو ،فصارت العبادة ا٢بق الصواب ىي حقيقة التوحيد.
كبعض أىل العلم قاؿ :إف معُب قولو﴿ :إَِّل لِيػ ْعب ُد ِ
وف﴾ أم :إال آلمرىم كأهناىم،
َُ
ي
كمراد ىذا القائل :إال آلمرىم كأهناىم فيطيعو٘ب ،ك إال ال شك أنو ليس ٦برد األمر كالنهي
كهني ٰبصل أك يكوف ٜبرتو طاعة ا﵁ .
ىو ا٤بقصود ،إ٭با ا٤بقصود ه
أمر ه
كبعض أىل العلم قاؿ :إف ىذه اآلية خاصة با٤بؤمنْب يعِب :كما خلقت ا١بن كاألنس
إال ليىػ ٍعبي ىد٘ب أىل السعادة كأىل التوفيق ،كىذا ميل من قائلو إٔب بياف أف ىذا مراد ا﵁ سبحانو
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الكو٘ب من أىل السعادة كىذا صحيح ،لكن القوؿ بأف اآلية بينت مراد ا﵁ الشرعي ىو
األصوب كاألصح.
كلشيخ اإلسبلـ  مناقشةه حسنة لؤلقواؿ ُب ىذه اآلية ُب كتابة ((درء
أيضا.
التعارض)) ،كُب غّبه ن
ا٤بقصود أف ا﵁  بْب ُب ىذه اآلية أنو يريد من عبادة أف يعبدكه كىذه اإلرادة
إرادةه شرعية ،يعِب :أنو ٰبب منهم ذلك كيؤمرىم بذلك ،كيريد منهم ذلك إرادة شريعة،
كيبقى بعد ذلك أهنم قد يستجيبوف كقد ال يستجيبوف ،كمرد ىذا إٔب إرادتو الكونية.
كبناءن على ىذا ال ينبغي أف ييستشكل فيقاؿ :كيف ٱبلق ا﵁  ا٣بلق ٢بكمة ٍب ال
تقع من ٝبيع من خلق؟
كا١بواب عن ىذا :أف ىذه اآلية فيها بياف مراد ا﵁ التشريعي ال مراد ا﵁ الكو٘بٗ ،بعُب:
أنو فعل هبم األكؿ ،ليفعل ىم الثا٘ب ىذا ىو الذم جاء ُب ىذه اآلية ،اآلية أفصحت عن أف
رعا ىو أف يعبدكه  ،أما كوهنم يفعلوف ىذا يقوموف بو
الذم أرادة منهم ش ن
بالفعل أك ال يقوموف ،ىذا مرده إٔب إرادة كونية لو  كىذا ليس لو عبلقة باآلية،
ٓب ً
تأت اآلية لبيانو كإ٭با جاءت لبياف اإلرادة الشريعة.
كبناءن على ىذا فأننا نقوؿ :إف ا﵁  قد يريد ما ال يقع ،كقد يقع ما ال يريد،
انتبو ٥بذا.
شرعا ما ال يقع؛ ألنو ٓب يريده كونا ،كقد يقع يعِب :يقع بإرادتو الكونية ما
قد يريد ا﵁ ن
شرعا ،كبالتإب فاإلرادة اثنتاف:
ال يريد ن
ُ/إرادة شرعية ا٤براد فيها٧ :ببوب ﵁  كقد يقع كقد ال يقع ٕبسب ما تقتضيو
حكمة ا﵁ .
ِ/كىناؾ مر هاد كو٘ب يمتىػ ىعلى يقوي ىو كل ما شاء  كقوعو كال راد ٢بكمو
 ،فالذم شاءه كيشاؤه  فإنو كاقع كالبد ،ما شاء ا﵁ كاف كما ٓب يشاء ٓب
يكن.
شرعا كا٤براد كونا.
فبل تبلزـ إذنا بْب ا٤براد ن
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اجع إٔب حكمة ا﵁
ٍب إف ىك ٍو ىف ا﵁  يريد ن
شرعا ما ال يشاء كقوعو ىذا ر ه
 من جهة أنو أراد كونا ما ال ٰبب؛ ألنو يػ ٍف ً
ضي إٔب ما ال ٰبب ،فصار ا٤ببغوض
ي
﵁ الواقع ٗبشيئتو مر نادا لغّبه ال مر نادا لذاتو ،فكل ما أراده ا﵁ كونا؛ يعِب :كل ما شاءه ا﵁
كونا ،فإف كجوده أحب إٔب ا﵁ من عدمو ،كألجل ىذا شاءه فإذا شاء كجود الكفر ،إذا
اجع إٔب أنو يَبتب على كجود ىذه
شاء كجود ا٤بعاصي ،إذا شاء كجود إبليس ،فإف ىذا ر ه
ا٤ببغوضات ﵁ شيءه ٰببو ا﵁  كألجل ىذا أكجده٤ ،با كجد إبليس كجدت
ِ
ين﴾[البقرة٤ ]ٕٕٕ:با كجد إبليس
التوبة كا﵁ ٰببها كٰبب أىلها﴿ ،إِف اللوَ يُ ِح ُّ
ب التػواب َ
كجدت اجملاىدة ُب سبيل ا﵁ ٤ ،با كجد إبليس كجد الشيء الذم يقتضي مغفرة ا﵁
 كىو الذنوب ،كا﵁ ٰ بب أف تظهر أثار أ٠بائو كصفاتو .
إذنا ىذه نبذة يسّبة ُب موضوع طويل ،لكن ا٣ببلصة ا٤بهمة الذم ٫بتاجو أف اآلية
بينت مراد ا﵁ الشرعي كىو ا٢بكمة الٍب ألجلها خلق ا﵁ ا٣بلق أال كىي عبادتو كتوحيده
.
قاؿ :

وقولو﴿ :ولََق ْد بػعثْػنَا فِي ُك ٍّل أُم ٍة رسوًَّل أ ِ
اجتَنِبُوا
َف ا ْعبُ ُدوا اللوَ َو ْ
ََ
َُ
َ
وت﴾[النحل ]ٖٙ:اآلية.
الطاغُ َ
أردؼ ا٤بؤلف  اآلية األكٔب الٍب بينت ا٢بكمة من خلق ا٣بلق ،أردفها بآية
معُب مقارب ،فا﵁  إ٭با بعث
بينت ا٢بكمة من بعثة الرسل ،ككبل اآليتْب تدالف على ن
الرسل ألجل الدعوة إٔب توحيد ا﵁ ﴿ :ولََق ْد بػعثْػنَا فِي ُك ٍّل أُم ٍة رسوًَّل أ ِ
َف
َ ََ
َُ
وت﴾[النحل ]ٖٙ:فبعث ا﵁ األنبياء كالرسل لدعوة الناس إٔب
اجتَنِبُوا الطاغُ َ
ا ْعبُ ُدوا اللوَ َو ْ
التوحيد ،كإقامة ا٢بجة عليهم ً
حق ا﵁ على العباد.
كبياف ِّ
البعث جاء ُب كتاب ا﵁ على ضربْب:
قاؿ َ ﴿ :ولََق ْد بَػ َعثْػنَا﴾ ي
ِ
ادا لَنَا
[الضرب األكؿ] :جاء البعث الكو٘ب كما ُب قولة ﴿ :بَػ َعثْػنَا َعلَْي ُك ْم عبَ ً
أُولِي بأ ٍ ِ ٍ
ث فِ ْي
اسوا ِخ َ
ث اللوُ غُ َرابًا يَػ ْب َح ُ
الؿ الدٍّيَا ِر﴾[اإلسراء﴿ ]٘:فَػبَػ َع َ
ْس َشديد فَ َج ُ
َ
الَ ْر ِ
يلزـ أف يكوف لنيب ،أك صاّب ،أك حٌب
ض﴾[المائدة ،]ٖٔ:كبالتإب فهذا البعث ال ي

مكلف.
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البعث الشرعي ،كىو :بعث ا﵁ الرسل إٔب األمم لبياف حقو
ك[الضرب] الثا٘ب:
ي
 عليهم ،كتعريف األمم ما ٰببو  كما يبغضو كألجل بياف عقبة
استجابتهم أك إعراضهم عن الدعوة ،فبينوا ٥بم من استجاب فمالو إٔب رٞبة ا﵁ كمن أعرض
فمالو إٔب عذابو كغضبة.
قاؿَ ﴿ :ولََق ْد بَػ َعثْػنَا فِي ُك ٍّل أُم ٍة﴾[النحل]ٖٙ:
األمة ىي :ا١بيل من الناس ،فا١بيل كطائفة من الناس تسمى أمة ،قاؿ َ ﴿ :وإِ ْف
ِم ْن أُم ٍة إَِّل خال فِ َيها نَ ِذ ٌير﴾[فاطر.]ٕٗ:
فا﵁  عم بفضلة الذم ىو إرساؿ الرسل ٦بموع ا٣ببلئق٦ ،بموع األمم بعث
ا﵁  إليهم من يقيم عليهم ا٢بجة ،كىم األنبياء كالرسل .
﴿ولََق ْد بػعثْػنَا فِي ُك ٍّل أُم ٍة رسوًَّل أ ِ
َف ا ْعبُ ُدوا اللوَ﴾[النحل.]ٖٙ:
َ ََ
َُ
(أف) األقرب ىا ىنا تفسّبيو ،كضابط (أف) التفسّبية أهنا :ىي الٍب سبقت ٗبعُب القوؿ ال
لفظو ،كمعُب ذلك أف ا﵁  أرسل الرسل كبعثهم إٔب األمم ألجل إف ٱبربكىم كيأمركىم
أف يعبدكا ا﵁ كأف ٯبتنبوا الطاغوت ،كالعبادة ﵁  مع الكفر بالطاغوت ،ىذاف ٮبا
ضم إليو
حقيقة التوحيد كال يغِب أحد األمرين عن اآلخر ،ال يكوف التوحيد
ن
توحيدا إال إذا ي
الكفر بالطاغوت﴿ :ولََق ْد بػعثْػنَا فِي ُك ٍّل أُم ٍة رسوًَّل أ ِ
اجتَنِبُوا
َف ا ْعبُ ُدوا اللوَ َو ْ
ََ
َُ
َ
وت﴾[النحل.]ٖٙ:
الطاغُ َ
كمن ىعبى ىد ا﵁ كاجتنب الطاغوت فهذا ىو الذم أتى بالتوحيد﴿ ،فَ َمن يَ ْك ُف ْر
وت وي ِ
باهلل فَػ َق ِد استمس َ ِ ِ
ؤمن ِ
بِالطاغُ ِ
الوثْػ َقى﴾[البقرة ،]ٕ٘ٙ:العركة الوثقى
ُ
ك بالعُ ْرَوة ُ
َْْ َ
ىي :ال إلو إال ا﵁ ،كىي مفتاح التوحيد.
إذا بينت ىذه اآلية مسألةن مهمة إشادة كإشارة إليها ا٤بؤلف  بأهنا ا٤بسالة

العظيمة ،كأهنا ا٤بسالة الكربل كىي :أهنا ال يكوف التوحيد إال بالكفر بالطاغوت ،كسيأٌب
معنا -إف شاء ا﵁ُ -ب عدة مواضع ُب ىذا الكتاب تفاصيل ُب بياف حقيقة الكفر
بالطاغوت.
الطاغوت على كزف فعلوت ،كىو من صيغ ا٤ببالغة من الطغياف ،كالطغياف٦ :باكزة
ا٢بد﴿ ،إنا لَػمػا طَغَا الػ َماءُ﴾[البقرة ]ٕ٘ٙ:ككثّبه أك أكثر تفاسّب السلف لكلمة الطاغوت
الشيخ لم يراجع التفريغ

ُٖ

ىي :أنو الشيطاف ،كمن ذلك ما علق البخارم  عن عمر  أنو قاؿ:
أيضا الطاغوت بأنو :األصناـ ،كمنهم من فسر
(الطاغوت :الشيطاف) من العلماء من فسر ن
جامعا
بتفسّبات هبذا السبيل؛ يعِب :بذكر تفاصيل ىذا كلو من التفسّب با٤بثاؿ كليس ن
حدا ن
مانعا.
ن
كأقرب ما ييقاؿ ُب تفسّب الطاغوت ،ما ذكره ابن القيم ُ ب أكائل ((إعبلـ
مطاع.
متبوع أك و
ا٤بوقعْب)) أف الطاغوت :كل ما ٘باكز بو العبد حده من معبوده أك و
العبد لو حد معْب ال ٯبوز أف ييرفع فوؽ فمٌب توجو إليو بالعبادة ،فإنو يكوف طاغوتنا،
٘باكز بو العبد حده صار طاغوتنا لعابده ،كذلك إذا ٘باكز العبد حد ا٤بتبوع من العلماء أك
ا٤بطاع من األمراء إٔب ا٢بد الذم يكوف ﵁  كال ٯبوز أف يشركو فيو غّبة ،مثل أف يطاع
ُب ٙبليل ما حرـ ا﵁ ،أك ٙبرٙب ما أحل ا﵁ فإنو حين و
ئذ يكوف طاغوت بالنسبة ٤بن ٘باكز بو
حده.
إ نذا ىذا ىو الطاغوت كىذا ىو الذم أكجب ا﵁  على العباد اجتنابو.
ترؾ كزيادة ،ففيو
اجتَنِبُوا ﴾ كٓب يقل :اتركوا ،فإف االجتناب ه
كالحظ أنو قاؿ ىا ىنا ﴿ َو ْ
معُب :القصد ،كفيو معُب :ا٤بباعدة ،كفيو معُب :اجتناب األسباب ا٤بوصلة إٔب ىذا ا٤بَبكؾ،
كأنو يقوؿ :كونوا ُب جانب كعبادة الطاغوت ُب و
وت﴾
اجتَنِبُوا الطاغُ َ
جانب آخرَ ﴿ ،و ْ
كىذه اآلية دلت على أف حقيقة التوحيد ما ٝبع النفي كاإلثبات﴿ ،أ ِ
َف ا ْعبُ ُدوا اللوَ ﴾
وت﴾ىو النفي كال توحيد إال باجتماعهما ،فإف اإلثبات
اجتَنِبُوا الطاغُ َ
ىو اإلثباتَ ﴿ ،و ْ
الشركًةى ،كالنفي اجملرد عدـ ال مدح فيو ،كحقيقة التوحيد إ٭با ىي اجتماع النفي
اجملرد ال ٲبنع ى
كاإلثبات ،كا٤براد :نفي العبادة عن ما كل سواء ا﵁  ،كإثبات العبادة ﵁ 
كحده.
أكد إف أنبو ىنا إٔب مسالة تتعلق بالطاغوت ،كىي :أف النظر إٔب الطاغوت يكوف من
جهتْب:
[األكٔب] :من جهة عابده.
[الثانية] :من جهة من عيبًد.
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أما من جهة عابده :فإنو ييقاؿ ُب حق كل من ىعبى ىد غّب ا﵁  إنو عبد
الطاغوت ،كل من عبد غّب ا﵁ أك أطاع غّب ا﵁ ُب ٙبليل ما حرـ ا﵁ أك ٙبرٙب ما أحل ا﵁
إنو أٚبذ طاغوتنا ،كعبادتو كطاعتو طاغوتية.
أما بالنظر إٔب من ا يًٚب ىذ كذلك إذا نظرنا إٔب ىذه ا١بهة ،فإف ىذا اإلطبلؽ فيو تفصيل:
فأف كاف ا٤بعبود من ذكم اإلرادة ككاف راضينا صح أف يقاؿ فيو إنو طاغوت.
يصح أف ييقاؿ فيو إنو طاغوت.
أما إ ٍف كاف ٩بن لو اإلرادة كىو كارهه لذلك فبل ي
كإف كاف ال إرادة لو صح أف يقاؿ فيو إنو طاغوت.
إ نذا يتلخص لنا أف األحواؿ ُب النظر إٔب من عيبً ىد مع ا﵁  ،ال ٱبلو األمر من
ثبلث أحواؿ:
[الحالة]الولى :أف يكوف ال إرادة لو؛ كأف يكوف أف عيبً ىد صنم ،أك حجر ،أك شجر
فإنو يقاؿ ىذا الصنم طاغوت.

الحالة الثانية :أف يكوف لو إرادة كىو ر و
اض بعباده مع ا﵁ فهذا يقاؿ ُب حقو أنو

طاغوت؛ إذا دعا أح هد إٔب عبادة نفسو ترشح للعبادة أك حٌب كلو ٓب يَبشح للعبادة ،لكن
كقع إف عيبً ىد فرضي بذلك ككافق فإنو يكوف طاغوتنا.
الحالة الثالثة :كىي ما إذا كاف ال إرادة كلكنو كاره ألف يكوف معبودا مع ا﵁ ،

فإنو ال يقاؿ ُب حقو أنو طاغوت ،فإف عيسى  قد عبد مع ا﵁،
كثّبا من
كالنيب ٧بمد  قد عبد مع ا﵁ ،علي كفاطمة كا٢بسْب ،ك ن
الصا٢بْب عبدكا مع ا﵁ ،كمع ذلك فأهنم ليس بطواغيت كحاشا ،إ٭با يقاؿ فيمن رضي
ككافق ،أك ترشح كحٌب كٓب يعبد؛ من قاؿ للناس اعبدك٘ب أنا استحق العبادة كٓب يعبد فإنو
يكوف طاغوتنا.
كلذلك ىؤالء الصا٢بوف الذين عبدكا من ا٤ببلئكة كاألنبياء كاألكلياء يربؤكف إٔب ا﵁
 ،كلذا يوـ القيامة يوـ ٰبشر ا﵁ ا٣ببلئق يقوؿ ا﵁  للمبلئكة﴿ :أَى ُؤ ِ
َّلء إِيا ُك ْم
َ
َكانُوا يَػ ْعبُ ُدو َف﴾[سبأ ]ٗٓ:ماذا كاف جواهبم؟ ﴿قالوا سبحانك أنت وليًا من دونهم﴾؛
تربؤكا إٔب ا﵁  من ىذه العبادة ،ككذلك يقوؿ عيسى كما ُب أكاخر ا٤بائدة.
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إذف إذا كاف البحث ُب شأف من عبد مع ا﵁  ،فأنو يقاؿ إف العابد عبد الطاغوت
مهما كاف معبودة ،أما ا٤بعبود فبل بد فيو من البد فيو من التفصيل السابق كا﵁ تعأب أعلم.
قاؿ :

ِ ِ ِ ِ ِ
سانًا﴾[اإلسراء ]ٕٖ:اآلية.
ضى َربُّ َ
﴿وقَ َ
وقولوَ :
ك أََّل تَػ ْعبُ ُدوا إَّل إياهُ َوبال َْوال َديْ ِن إ ْح َ

ىذه ىي الثالثة آية اإلسراء كىي إحدل اآليات العظيمة ا﵀كمة الٍب تضمنت كصايا
ً
ك أََّل تَػ ْعبُ ُدوا إَِّل
ضى َربُّ َ
﴿وقَ َ
عيظٍ ىمى ٰبتاجها كل مسلم ،كافتيتحت ىذه الوصايا بالتوحيدَ :
إِياهُ﴾[اإلسراءٍ ]ٕٖ:ب ثىن ا﵁  بعد ذلك بوصايا أخرل بلغت سبعة عشر كصية،
ك٦بموع ىذه الوصايا ٜبانية عشر كصية أكصى ا﵁  هبا عباده ،افتتحت بالتوحيد
آخ َر فَػتُػ ْل َقى فِي
﴿وَّل تَ ْج َع ْل َم َع الل ِو إِلَ ًها َ
كاختتمت بالتوحيد أيضا كذلك ُب قولو تعأبَ :
ورا﴾[اإلسراء.]ٖٜ:
َج َهن َم َملُ ً
وما َم ْد ُح ً
فهذا يدلك على أف التوحيد ىو أكؿ األمر كآخره ،كأنو ظاىره كباطنو ،كأنو القضية
فالسعيد ا٤بوفق من
األىم ،كأنو ىو الذم ينبغي أف يفتتح بو ا٤بسلم حياتو كٱبتتم بو حياتو،
ي
قاؿ ال إلو إال ا﵁ ،كعاش على ال إلو إال ا﵁ ،كمات على ال إلو إال ا﵁- ،نسأؿ ا﵁ أف
ٯبعلنا منهم.-
ك أََّل تَػ ْعبُ ُدوا إَِّل إِياه﴾[اإلسراء.]ٕٖ:
ضى َربُّ َ
﴿وقَ َ
قاؿ َ :
يبْب لنا ما ىو ىذا التوحيد ،يكرر علينا األدلة الٍب تيػ ٍف ً
صح عن
ال يزاؿ الشيخ ِّ 
ىذه القضية الكربل الٍب ألجلها خلقنا ا﵁ .
ك أََّل تَػ ْعبُ ُدوا إَِّل إِياه﴾[اإلسراء.]ٕٖ:
ضى َربُّ َ
﴿وقَ َ
قاؿَ :

ضى﴾ فى ىسىر ىذه الكلمة كثّبه من السلف ٗبعُب :كصى ،كىكذا جاءت ُب قراءٌب
َ﴿قَ َ

يب كابن مسعود ٗ بعُب :كصى.
أيىٌ

ضى﴾ يعِب :كأمر
﴿وقَ َ
كذىب بعض الصحابة كمن بعدىم من السلف إٔب أف معُب َ
ٗبعُب متقارب ،يعِب :كصى ،كأمر ،كأكجب أال يعبد إال إياه  ،كىذا
كأكجب ،ككل ذلك ن
فيو تأكيد على ا٤بعُب السابق ،كىو أف التوحيد الذم أمر ا﵁  بو ما ٝبع بْب النفي
كاإلثبات ﴿ أَّل تعبدوا إَّل إياه ﴾ ﴿ ،فَمن ي ْك ُفر بِالطاغُ ِ
وت َويُػ ْؤِم ْن بِالل ِو
َْ َ ْ
﴾[البقرة ﴿ ،]ٕ٘ٙ:وا ْعب ُدوا اللوَ وَّل تُ ْش ِرُكوا بِ ِو َشيئًا ﴾[النساءُ ،]ٖٙ:ب و
آيات كثّبة
ْ
َ ُ
َ
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وحدا ،إال إذا
سيأٌب إف شاء ا﵁ كبلـ عنها ،-فهذا كلو يدلك على أنو ال يكوف اإلنساف يم نضى
ىك ىفىر كبىًرءى من كل عبادة سول ا﵁ ٍ ،ب أفرد ا﵁ بالعبادة كحده ال شريك لوَ ﴿ :وقَ َ
ك أََّل تَػ ْعبُ ُدوا إَِّل ﴾[اإلسراء.]ٕٖ:
َربُّ َ
قاؿ :

﴿وا ْعبُ ُدوا اللوَ َوَّل تُ ْش ِرُكوا بِ ِو َش ْيئًا﴾[النساء ]ٖٙ:اآلية.
وقولوَ :
﴿وا ْعبُ ُدوا اللوَ َوَّل تُ ْش ِرُكوا بِ ِو َش ْيئًا﴾[النساء]ٖٙ:
ىذه اآلية الرابعة آية النساءَ :
كىي مفتتح ا٢بقوؽ العشرة عند العلماء ،ىذه اآلية ضمت ا٢بقوؽ العشرة الٍب أمر ا﵁
ِِ
ِ ِ ِ
سانًا َوبِ ِذي الْ ُق ْربَى َوالْيَتَ َامى
 هباَ :
﴿وا ْعبُ ُدوا اللوَ َوَّل تُ ْش ِرُكوا بو َش ْيئًا َوبال َْوال َديْ ِن إ ْح َ
ب والص ِ
ِ
والْم ِ
ْج ْن ِ
اح ِ
ب َوابْ ِن السبِ ِ
يل َوَما
ب بِال َ
ْجا ِر ال ُ
ْجا ِر ذي الْ ُق ْربَى َوال َ
ساكي ِن َوال َ
ْجنُ ِ َ
َ ََ
ورا﴾[النساء.]ٖٙ:
ت أَيْ َمانُ ُك ْم إِف اللوَ َّل يُ ِح ُّ
َملَ َك ْ
ب َم ْن َكا َف ُم ْختَ ًاَّل فَ ُخ ً
فهذه حقوؽ عشرة ٥بؤالء ا٤بذكورين ُب ىذه اآلية ،أمر ا﵁  هبا كال شك
أف ا٢بق األكؿ ،كأف ا٢بق األكٔب ،كأف ا٢بق األعظم ،كأف ا٢بق األىم ىو حق ا﵁ ،
كىو أف يعبد كحده ال شريك لو ،كأف ٘بتنب عبادتو ما سواه.
﴿وا ْعبُ ُدوا اللوَ َوَّل تُ ْش ِرُكوا بِ ِو َش ْيئًا﴾ ،ال يزاؿ الشيخ يؤكد لنا حقيقة ىذا التوحيد،
َ

كأنو ا١بم يع بْب النفي كاإلثبات.
﴿وا ْعبُ ُدوا اللوَ َوَّل تُ ْش ِرُكوا بِ ِو َش ْيئًا﴾ ،كالحظ أف قولوَ ﴿ :ش ْيئًا﴾ ىا ىنا نكرةه ُب
َ
سياؽ النهي فتعمٗ ،بعُب :ال ٯبوز أف ييشرؾ مع ا﵁ شيءه البتة ،أم شيء مهما كاف كمهما
كاف كمهما ارتفعت منزلتو ،كمهما علت مكانتو فإنو ال ٯبوز أف ييشرؾ مع ا﵁ جل كعبل،
ً
٢بقيقة
فا﵁ لو حق ال ٯبوز أف ييشرؾ معو فيو غّبيه  كىذا فيو بيا هف كاضح
مبغوض ﵁ منهي عنو مهما ىدؽ ،فهي آيةه عظيمة فيها بيا يف بطبلف
ه
الشرؾ ،كأف الشرىؾ كلوي
الشرؾ كبّبة كصغّبة ،جلية كخفية.
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قاؿ :

وقولو﴿ :قُ ْل تَػ َعالَ ْوا أَتْ ُل َما َحرَـ َربُّ ُك ْم َعلَْي ُك ْم أََّل تُ ْش ِرُكوا بِ ِو َش ْيئًا﴾[النعاـ]ٔ٘ٔ:

اآليات.

قلم
ىذه اآلية كما بىعدىا ،كاختلفت نسخ الكتاب ُب ا٤بوضع الذم كقف عنده ي
ا٤بؤلف ،لكن الشاىد من ذلك ىو :أف ىذه اآلية بينت حقيقة التوحيد الذم ىو حق ا﵁
على العبيد﴿ :قُ ْل تَػ َعالَ ْوا أَتْ ُل َما َحرَـ َربُّ ُك ْم َعلَْي ُك ْم أََّل تُ ْش ِرُكوا بِ ِو َش ْيئًا﴾[النعاـ]ٔ٘ٔ:
دليل على التوحيد ،كذلك :ألف النهي عن الشرؾ يستدعي التوحيد باالقتضاء
كىذه اآلية ه

كما يقوؿ أىل العلم ،يعِب :كأنو قاؿ :ال تشركوا با﵁ شيء مع عبادتو  ،كإال
فإف اجتناب عبادة غّب ا﵁ دكف عبادة  ال ينفع صاحبو شيء على أنو ال ٲبكن
و
توحيد أك شرؾ ال ٲبكن ،يعِب :ال ٲبكن أف يكوف ىناؾ إنساف
أ ٍف يكوف اإلنساف يمٍنػ ىف نكا عن
موحدا ﵁ ،أك أف
ليس ٗبوحد كال مشرؾ ،إ٭با ىو ال بد أف يكوف أحد رجلْب إما أف يكوف ن
يكوف مشرنكا الشرؾ األكرب ،أما أف يكوف خاليًّا من األمرين فهذا ال ٲبكن ألف التوحيد
كالشرؾ نقيضاف ،كالنقيضاف ال ٯبتمعاف كال يرتفعاف.

آيات عظيمة تسمى
﴿قُ ْل تَػ َعالَ ْوا أَتْ ُل َما َحرَـ َربُّ ُك ْم َعلَْي ُك ْم﴾[النعاـ ]ٔ٘ٔ:ىذه ه
آيات الوصايا العشر ،افتتحها ا﵁  بالتوحيد كاألمر بو كالنهي عن ضده ،كقد
صر ِ
ِ
اطي ُم ْستَ ِقي ًما فَاتبعُوهُ
يقاؿ أنو اختتمها بذلك ن
أيضا ألنو قاؿ ُب ختامها﴿ :وأف َى َذا َ
كمعلوـ أف صراط ا﵁ ا٤بستقيم كالسبيل الذم دعت إليو األنبياء إ٭با ىو
السبُ َل﴾
َوََّل تَػتبِعُوا ُّ
ه
توحيد ا﵁  ،فهذه اآليات أيضا افتيتً ىحت بالتوحيد كاختتمت بالتوحيد ،كداللة اآلية
األكٔب على بياف حقيقة التوحيد ًداللة كاضحة كسابقتها.
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قاؿ :
قاٍ ابٔ َطعٛد  َٔ$ :أزاد إٔ ٜٓعس إىل ٚؾ ١ٝقُد
 اييت عًٗٝا خامت٘؛ ؾًٝكسأ قٛيَ٘ تعاىل :قُ ْل تَػ َعالَ ْوا أَتْ ُل َما َحرَـ َربُّ ُك ْم
صر ِ
ِِ
ِ
اطي
َعلَْي ُك ْم أََّل تُ ْش ِرُكوا بو َش ْيئًا طاألْعاّ151:ص إىل قٛيَ٘ :وأَف َى َذا َ
ِ
يما طاألْعاّ153:ص  #اآل.١ٜ
ُم ْستَق ً

ىذا األثر عن ابن مسعود  خرجو الَبمذم كقاؿ( :حسن غريب) ،كحسنو
طائفةه من أىل العلم ،كضعفو طائفة.
كأكرده ا٤بؤلف  و
بلفظ يمقارب للفظ الَبمذم( :من أراد أف ينظر إٔب كصية ٧بمد
 ،)كعند الَبمذم( :من سره أف ينظر إٔب صحيفة ٧بمد  الٍب
خاًب ً
خاٛبية) كلك أف تقوؿً :
كخاًب.
عليها ى
خاٛبة ،ٯبوز :ى
يدؿ على أهنا آيات عظيمة مشتملةه على
ليقرأ ىذه اآليات ُب سورة األنعاـ ،كىذا ي
و
حقوؽ كاجبة على ٝبيع العباد ،كعلى أف ىذه اآليات ٧بكمة ٓب تيػٍنسخ كأهنا من آخر ما
نزؿ؛ ألف عليها خاًب النيب  ،فهي من اآليات الٍب ٯبب أف يعمل هبا ا٤بسلم
كيتنبأ ٥با كا٤بؤلف  استنبط بعض الفوائد منها فيما أكرده  من مسائل إٔب ىذا
الباب.
ائد كمسائ ىل كثّبة بلغت أر نبعا كعشرين
ىذا الباب استنبط منو ا٤بؤلف  فو ى
فائدة ،كمسألة.
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قاٍ :
ٚعٔ َعاذ بٔ دبٌ  ،قاٍ :نٓت زدٜـ ايٓيب  عً٢
محاز ؾكاٍ يٜ$ :ٞا َعاذ ،أتدزَ ٣ا سل اهلل عً ٢ايعباد؟َٚ ،ا سل ايعباد عً٢
اهلل؟« ،قًت :اهلل ٚزضٛي٘ أعًِ ،قاٍ$ :سل اهلل عً ٢ايعباد :إٔ ٜعبدٚ ٙٚال
ٜػسنٛا ب٘ غ٦ٝاٚ ،سل ايعباد عً ٢اهلل :أال ٜعرب َٔ ال ٜػسى ب٘ غ٦ٝا«،
قًتٜ :ا زضٍٛ؛ أؾال أبػس ايٓاع؟ قاٍ$ :ال تبػسِٖ ؾٝتهًٛا« أخسدا ٙيف
ايؿشٝشني.
ىذا ا٢بديث الصحيح ا٤بخرج ُب صحيحي البخارم كمسلم ،فيو :بياف حقيقة التوحيد
من كبلـ النيب  ،كىو أف ييعبد ا﵁ كال ييشرؾ بو شيء ،كأف ىذا من ا٢بقوؽ
الٍب يستحقها  على عبادة ،بل ىو أعظم و
حق لو  على العباد.
ىذا ا٢بديث فيو :أف معا نذا  كاف رديف النيب  على ٞبار.
الرديف ىو :الراكب خلف الراكب.
كفيو :جواز اإلرداؼ على الدابة؛ كما ذكر ا٤بؤلف ُب ا٤بسائل.
كفيو :تواضع النيب  حيث كاف يركب ٞب نارا.
أيضا :تسمية الدكاب ،فإنو جاء ُب ((الصحيح)) تسمية ىذا ا٢بمار ب ػعفّب،
كفيو ن
عظيم مصر.
كذكر علماء السّبة أف ىذا ا٢بمار أىداه لو ا٤بقوقس ي
٤با كاف مع النيب  بادره  هبذا السؤاؿ :أتدرم ما ىو
حق ا﵁ على العباد؟ كما حق العباد على ا﵁؟
أسلوب بليغ ُب التعليم كىو :استثارة ذىن ا٤بتلقي كجلب انتباه ٤با ييلقى عليو من
كىذا
ه
خبللو إرساؿ ىذا السؤاؿ إليو ،أتدرم ما حق ا﵁ على العباد؟ كما حق العباد على ا﵁؟
برد العلم ُب ذلك إٔب ا﵁ كإٔب رسولو 
فأجابو معاذ  بتواضع كأدب ِّ
الذم يوحى إليو من ا﵁ ،فبْب النيب  جواب ىذا السؤاؿ العظيم الذم ىو من
أىم ا٤بهمات ُب حياة كل إنساف ،البد أف يعرؼ ا١بواب عنو ما ىو حق ا﵁ علي؟ كما
حقي على ا﵁ ؟ كمع األسف كثّبه من الناس على كجو األرض يعيشوف كالبهائم ،أك
استغفر ا﵁ البهائم خّبه منهم؛ ألف البهائم تعرؼ حق ا﵁ عليها كال تعصيو ،
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أما ىؤالء يعيشوف أسوأ من حالة البهائم كاألنعاـ ،ال يعرفوف ٢بياهتم ىدفنا كال غاية كال
يعرفوف ﵁  ح نقا يقوموف بو.
الشاىد :أف النيب  بْب أف حق ا﵁ على العباد أف يعبدكه كال يشركوا بو
حق استحقو ا﵁ على عبادة ٗبقتضى كونو رهبم
شيئنا ىذا ىو التوحيد النفي كاإلثبات ،كىو ه
كسيدىم كخالقهم ،ككل العقوؿ ي٦بمعة على أف للسيد على عبده ح نقا.
كشكر الػ يمنعم ٩با
كىو يستحق ىذا ا٢بق ثانينا على عباده؛ ألنو ا٤بنعم ا٤بتفضل عليهم،
ي
أٝبع العقبلء على يح ٍسنًو ،فصار من حق ا﵁  عليهم من ىذه ا١بهة.
كاستحق  ىذا ا٢بق على العباد من جهة ثالثة كىي :من جهة أف ىذا ما
كعظي ىم سلطانو
تقتضيو ذاتو كصفاتو كنعوت جبللو كٝبالو ،إ ٍذ كل ما عرؼ ا﵁  ى
بأ٠بائو كصفاتو ،فإنو ال ٲبلك إال أف ييذعن لو با﵀بة كا٤بهابة كا٣بوؼ كالتعظيم كاإلجبلؿ،
فهذا شيء يستحقو لذاتو .
فؤلجل ىذه الوجوه الثبلثة كاف حق ا﵁ على العباد أف يعبدكه كال يشركوا بو شيئا.
كأما الشق الثا٘ب ُب ا٢بديث فهو :حق العباد على ا﵁ ،فإف أىل السنة كا١بماعة
حق و
تفضل
يقولوف :إف للعباد على ا﵁ ح نقا ٗبقتضى ىذا ا٢بديث كأمثالو من األدلة ،كلكنو ي
حق أحقو ا﵁ على نفسو ،ال أف العباد ىم الذين استحقوا على رهبم،
من ا﵁  ،يعِب :ه
جل كأعظ يم من ذلك.
أك أكجبوا على رهبم حقا ،العباد أذؿ كأحقر من ذلك ،كا﵁ أ ٌ
إذا ىذا ح نقا أحقو ا﵁  على نفسو.
كىذا التأصيل مرجعة عند أىل السنة كا١بماعة إٔب ثبلثة أصوؿ:
ب على نفسو إثابة الطائعْب كمغفرة ذنوب
[الصل]الوؿ :أف ا﵁  ىكتى ى
ب َربُّ ُك ْم َعلَى نَػ ْف ِس ِو الر ْح َمةَ﴾[النعاـ]٘ٗ:
التائبْب ،كما إٔب ذلك قاؿ َ ﴿ :كتَ َ
فهذا شيء كتبو ا﵁ على نفسو ،ال أف العباد كتبوا عليو شيء كأكجبوا عليو شيئا ،فصار ىذا
ح نقا للعباد ٗبقتضى إٯباب ا﵁ ككتابتو على نفسو.

[الصل الثاني] :أف ا﵁ كعد عباده ا٤بطيعْب باإلثابة ،كا٤بستغفرين كالتائبْب با٤بغفرة،
اد﴾[آؿ عمراف﴿ ،]ٜ:و ْع َد ِ
ف ِ
اهلل ََّل يُ ْخلِ ُ
﴿إِف اهلل ََّل يُ ْخلِ ُ
الم َيع َ
ف اهللُ
َ
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ص ْد ِؽ ِ
و ْع َدهُ﴾[الروـ﴿ ،]ٙ:و ْع َد ال ِ
وع ُدو َف﴾[الحقاؼ ،]ٔٙ:فصار ىذا
الذي َكانُوا يُ َ
َ
َ
ح نقا للعباد ٗبقتضى ىك ٍع ًد ا﵁ الذم ال ٱبلف كعده.
الصل الثالث :كىو أنو  حرـ على نفسو الظلم﴿ ،إف اهلل ََّل يَظْلِ ُم
اؿ ذَرةٍ﴾[النساء« ،]ٗٓ:يا عبادي
اس َش ْيئَا﴾[يونس﴿ ،]ٗٗ:إِف اللوَ َّل يَظْلِ ُم ِمثْػ َق َ
الن َ
ض يع الشيء -كما
أني حرمت الظلم على نفسي وجعلتو بينكم محرما» ،كمن الظلم ىك ٍ

كضعا
تعلموفُ -ب غّب موضعو ،فإذا كاف كعد ،كأكجب ،باإلثابة كا٤بغفرة ،كاف خبلؼ ذلك ن
للشيء ُب غّب موضعو ،كىذا حقيقة الظلم.
إذنا حق العباد على ا﵁ ح نقا تفضل ا﵁  بو فأكجبو على نفسو ،كمرجعو إٔب ىذه
األصوؿ الثبلث الٍب سلفت.
(أال ٜعرب َٔ ال ٜػسى ب٘ غ٦ٝا)  ،ىذه ا٤بسألة راجعة إٔب قضية الوعد كالوعيد،
كُب ذلك تفصيل يطوؿ بو الكبلـ ،كسيأٌب البحث فيو -إف شاء ا﵁ -على كجهة التفصيل
ُب الباب اآلٌب ،الباب الذم بعد ىذا -إف شاء ا﵁ -فنرجي الكبلـ عن قولو( :أال ٜعرب
َٔ ال ٜػسى ب٘ غ٦ٝا).
٤با ٠بع معاذه  ىذه البشارة العظيمة طلب من النيب  ،أف يبشر
الناس كىذا يدلك على أف من ٧باسن األخبلؽ الٍب كاف عليها الصا٢بوف ،كمنهم أصحاب
النيب  كمنهم معاذ  كىو ٧ببة تبشّب الناس ٗبا يسرىم كٗبا يفرحهم،
ض ِل
كال شك أف الصا٢بْب أعظم ما يفرحوف بو فضل ا﵁  كرٞبة كإحسانو﴿ :قُ ْل بَِف ْ
ك فَػ ْليَػ ْف َر ُحوا﴾[يونس.]٘ٛ:
الل ِو َوبَِر ْح َمتِ ِو فَبِ َذلِ َ
إال أف النيب  حضو على عدـ بياف ذلك ،كذلك :أال يتكلوا ،فإف من
الناس من قد ال ٰبملوا ىذا ا٢بديث كأمثالو على ٧بملة فيقعوف ُب ا٣بطأ بنانء على ذلك.
كأنبو إٔب أنو كقع ُب بعض شركح كتاب التوحيد أف معا نذا  ح ٌدث هبذا قبل أف
ط بْب حديثْب،
ٲبوت تأٜبا ،كالذم يبدك كا﵁ أعلم أف ىذا ليس بالصواب كأنو قد حصل خل ه
فإف و
٤بعاذ  قصة قريبة من ىذه لكنها ٚبتلف عنها ُب السياؽ كا٤بوضوع ،كىو أنو
ؼ النيب  على رحل ،كليس على ٞبار يعِب :كاف على بعّب.
كاف ًرٍد ى
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فناداه النيب  ثبلث مرات كىذا أسلوب آخر السَبعاء االنتباه« :يا
معاذ ،يا معاذ ،يا معاذ» ،ككل ذلك يقوؿ( :لبيك يا رسوؿ ا﵁ كسعديك)ٍ ،ب قاؿ النيب
« :ما من ٍ
أحد يشهد أف َّل إلو إَّل اهلل وحده َّل شريك لو وأف رسوؿ اهلل
صدقًا من قلبو إَّل حرمو اهلل على النار» ،ىنا كرر معاذ  الطلب بأف يبشر الناس

فكرر النيب  التوجيو نفسوٍ ،ب جاء ُب ختاـ ا٢بديث( ،فأخرب هبا معاذ 

تأٜبنا) ،كالذم استظهره ا٢بافظ ُ ب ((الفتح)) ،كىذا الذم يبدك رجحانو أف ىذه
القصة ٨بالفة لتلك ،كأنو قد تكرر ٤بعاذ  أف يكوف ردي نفا للنيب  ،لكن
ا٢بديث ٨بتل نفا.
ُب كل مرة كاف
ي
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3
ٖ -باب فطن التٕحٗم ٔوا ٖهفز وَ الذٌٕب.
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قاٍ :
باب
ؾكٌ ايتٛسٝد َٚا ٜهؿس َٔ ايرْٛب
ف عليو ىذا
بعد أف بْب ا٤بؤلف ُ ب الباب السابق حقيقة التوحيد كأٮبيتو ،ىعطى ى
الباب ببياف فضل التوحيد؛ فإف النفوس كأهنا قد تشوفت بعد أف عرفت التوحيد ،تشوفت
إٔب معرفة فضلو ،فكاف من ا٤بناسب ىع ٍق يد ىذا الباب ُب ىذا ا٤بوضع.
أيضا حٌب تنبعث ا٥بمة ،كتىػ ٍعظيم الرغبة ُب االىتماـ ٗبا سيأٌب ُب ىذا الكتاب من
ك ن
تفاصيل مسائل التوحيد.
(باب فضل التوحيد) الباب عند أىل التأليف كالتصنيف ىو :القسم من الكتاب
كالذم ٰبتوم غالبنا على مسائل من و
جنس كاحد؛ ىذا يطلقوف عليو الباب ،كي ىق ِّس يموف

كثّبا إٔب أبواب.
الكتب ن
مناسب ٥بذا ا٤بعُب االصطبلحي،
كالباب ُب اللغة :ىو ما يوصل إٔب ا٤بقصود ،كىذا
ه
فإف أبواب الكتب يموصلةه إٔب فىػ ٍه ًم ا٤براد فهذا التقسيم إٔب ا٤بسائل اجملموعة كل على حدة
ٙبت و
جزء كاحد كقس وم كاحد تيعْب على فىػ ٍه ًم ىذا ا٤بوضوع.

باب موضوعه ُب بياف فضل التوحيد ،كجاء ُب
قاؿ( :باب فضل التوحيد)؛ يعِب :ىذا ه

نسخة عند حفيد ا٤بؤلف الشيخ عبد الرٞبن بن حسن ُب ((فتح اجمليد)) باب بياف فضل
التوحيد كما يكفر من الذنوب.
األقرب أف (ما) ىا ىنا مصدرية؛ يعِب :باب فضل التوحيد كتكفّبه الذنوب أراد
الشيخ أف يبْب أف ىذا التوحيد لو فضائل كأنو يكفر الذنوب ،كعليو فيكوف قولو( :وما يكفر

من الذنوب) من باب عطف ا٣باص على العاـ فبعض فضائل التوحيد تكفّبه الذنوب.

كال شك أف التوحيد لو أعظم الفضل ،كاإلحاطة هبذا الفضل ٩با تعجز عنو العبارة فإف
التوحيد أعظم األشياء كأكملها كأشرفها ،كىو ليب الدين ،كىو أساسو كقاعدتو كليس ُب
دين الرسل كال ُب كتب رب العا٤بْب شيء أعظم من التوحيد ،كالشيخ  انتقى و
أدلة
ه
يسّبة لبياف فضل التوحيد كإال فا٤بقاـ أعظم من ذلك بكثّب.
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قاؿ :

وقوؿ اهلل تعالى:
ِ
ِ
ك لَ ُه ُم ْال َْم ُن َو ُى ْم
يمانَػ ُه ْم بِظُل ٍْم أُولَئِ َ
ين َ
سوا إِ َ
﴿الذ َ
آمنُوا َولَ ْم يَػ ْلب ُ
ُم ْهتَ ُدو َف﴾[النعاـ.]ٕٛ:
ِ
ين
ذكر ا٤بؤلف  هبذا الباب آيةن كاحدة ىي ىذه اآلية الٍب بْب أيدينا﴿ :الذ َ
ِ
ك لَ ُه ُم ْال َْم ُن َو ُى ْم ُم ْهتَ ُدو َف﴾[النعاـ .]ٕٛ:فسر
يمانَػ ُه ْم بِظُل ٍْم أُولَئِ َ
َ
سوا إِ َ
آمنُوا َولَ ْم يَػ ْلب ُ
النيب  الظلم ىاىنا ب ػػ:الشرؾ ،ففي الصحيحْب من حديث بن مسعود
 أف ىذه اآلية ٤با نزلت شق األمر على أصحاب النيب  فجاءكا إٔب

النيب  ،كقالوا« :أينا لم يظلم نفسو؟ فقاؿ النبي  :ليس الذي
لظلم عظيم﴾» .فالنيب
تذىبوف إليو ،ألم تسمعوا إلى قوؿ الرجل الصالح ﴿إف الشرؾ ٌ
 بْب ُب ىذا ا٢بديث أف الظلم ىو :الشرؾ.

كال شك أف الشرؾ ظلم ،فػالظلم ُب اللغة :ىو كضع الشيء ُب غّب موضعو؛ كألجل

الشعر)؛ يعِب :إذا خرج ُب غّب أكانو.
ىذا تقوؿ العرب( :ظىلى ىم
ي
الشيب ى
كمن الشعر السائر:
هسَِّ
بٔأَ ٔب٘ٔ اقِتَدَ ٣عَدٔ ْٟٓيف اي َ

ُٜ َََِٔٚػابٔ٘ أَبَُ٘ َؾَُا ظًََِِ

الشبىو ُب غّب موضعو بل كضع الشبو ُب موضعو إذا كافق
(ما ظلم) يعِب :ما كضع ى
كشابو االبن أباه فإنو يكوف قد كضع الشبو ُب موضعو ،كعليو :فإف الشرؾ با﵁  ظلم
حق
بل ىو أعظم الظلم؛ كذلك ألنو -أعِب ا٤بشرؾ -كضع العبادة ُب غّب موضعها فالعبادة ه
﵁ ،كموضعها الصحيح أف تكوف يمتىػ ىقربنا هبا إٔب ا﵁  فمٌب ما صرؼ ذلك لغّب
كضعا للشيء ُب غّب موضعو ،على أف الظلم ييطلق على جنس
ظلما ،ككاف ن
ا﵁ كاف ىذا ن
ا٤بعاصي سواءن كانت من الصغائر أك من الكبائر أك من الشرؾ ،كذلك أف معصية ا﵁ 
ظلما،
ه
كضع للعبد ،كلعملو ،كلقولو ،كلعقلو ُب غّب موضعو كإذا كاف ذلك كذلك كاف ىذا ن
كىذا الذم فى ًه ىموي أصحاب النيب  فهموا أف ا٤بعاصي من الظلم.
كعليو فإف اإلنساف ال ٱبلوا من معصية فظنوا أنو فاهتم األمن كاالىتداء بسبب
ا٤بعاصي ،كتنبو ىا ىنا إٔب أف النيب  أراد أف ييبْب ألصحابو أف الشرؾ ىو الذم
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ي ً
ذىب األمن كاالىتداء أراد أف يبْب أف الشرؾ با﵁  ىو الذم ييذىب األمن ،كٲبنع
ي
األمن كاالىتداء ،كليس أف من ٓب يشرؾ ككقع ُب ا٤بعاصي يكوف لو كماؿ ا٥بدل بكماؿ
االىتداء كاألمن ليس ىذا ا٤براد ،إ٭با أراد النيب  أف يبْب أف كل من كاف مؤمننا
بريئنا من الشرؾ األكرب فإف لو حظنا من االىتداء كاألمن.
كلكن األمر ال شك أنو متفاكت فمن كاف لو اإلٲباف ا٤بطلق كاف لو األمن كاالىتداء
و
ا٤بطلق ،كمن كاف لو مطلق اإلٲباف عنده أصل اإلٲباف مع و
و
كإدماف على ما
كمعاص،
ذنوب
حرـ ا﵁ فإنو يكوف لو مطلق األمن كاالىتداء.
إذف تنبو إٔب ىذه القاعدة ا٤بهمة كىي قاعدةه مطردة :أف األمن كاالىتداء ا٤بطلق؛ يعِب:
الكامل يكوف حظ من معو اإلٲباف ا٤بطلق؛ يعِب الكامل ،كأما من كاف معو مطلق اإلٲباف؛
يعِب أصل اإلٲباف فإنو يكوف لو مطلق األمن كاالىتداء؛ يعِب :لو حظ كلو نصيب ٕبسب ما
ات ِم َما
معو من ىذا اإلٲباف ،كأنو ال يفوتو األمن كاالىتداء بالكلية ﴿ولِ ُك ٍل َد َر َج ٌ
و
إنساف ٕبسب ما يقدـ فإنو يكوف لو ىذا ا٢بظ من األمن
َع ٍّملُوا﴾[النعاـ ،]ٕٛ:كل

كاالىتداء.
كذىب بعض أىل العلم إٔب أف األمن يراد بو ُب :اآلخرة ،كأف االىتداء الذم يكوف
حاصبل ُب
حاصبل ُب الدنيا كيكوف
ُب :الدنيا ،كاألقرب كا﵁ أعلم أف األمن كاالىتداء يكوف
ن
ن
اآلخرة.
أما األمن ُب الدنيا يكوف بأنواع األمن ،كحصوؿ الطمأنينة ُب النفوس كىذا يقع بفضل
ا﵁ للنفوس الٍب اطمأنت إٔب رهبا كخالقها ،كأقبلت عليو كقصدتو بالعبادة كالتذلل.
كما أنو يكوف ٥بؤالء ا٤بؤمنْب األمن ُب اآلخرة كىم﴿ :و ُىم فِي الْغُرفَ ِ
ات
َ ْ
ُ
آمنو َف﴾[سبأ﴿ ،]ٖٚ:وىم ِمن فَػز ٍع يػومئِ ٍذ ِ
ِ
آمنُو َف﴾[النمل.]ٜٛ:
ُ
َ ُ ْ ْ َ َْ َ
ككذلك االىتداء يكوف ُب الدنيا ،ككذلك يكوف ُب اآلخرة.
أما ُب الدنيا فبل شك أف من ثواب اإلٲباف كالطائعة ،كاإلقباؿ على ا﵁  أف
يهدم ا﵁  ىؤالء ا٤بؤمنْب إٔب الصراط ا٤بستقيم ،كيوفقهم إٔب لزكـ ىذا الصراط
ا٤بستقيم فيكوف ٥بم ا٥بداية ُب الدنيا.
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كُب اآلخرة يهديهم ا﵁  إٔب ا١بنة كىذه ٜبرة االىتداء ُب الدنيا أف ييهدل
اإلنساف إٔب جنات النعيم﴿ :يػ ْه ِدي ِهم ربُّػ ُهم بِِإيمانِ ِهم تَ ْج ِري ِمن تَ ْحتِ ِهم الَنْػ َهار فِي جن ِ
ات
ْ
َ
َ
ْ َ ْ َ ْ
ُ
ُ
الن ِع ِ
يم﴾[يونس.]ٜ:
كا﵁  ٯبازم ا٤بؤمنْب الذين اىتدكا بالدنيا بأف يهديهم يوـ القيامة إٔب مناز٥بم ُب
ا١بنة ،قاؿ السلف ( :فإف أحدىم ٥بو أىدل إٔب منزلو ُب ا١بنة منو كاف ُب الدنيا)،
كجاء ُب ىذا بعض األحاديث كاآلثار.
إذف من حقق اإلٲباف با﵁  فإنو يكوف لو األمن كاالىتداء ٕبسب ذلك.
أما من نقض إٲبانو ككقع ُب الشرؾ فبل شك أنو يكوف قد زاؿ عنو األمن كاالىتداء،
كىذا يكوف من إٍب كعقوبة الشرؾ با﵁ .
قاؿ :
ٚعٔ عباد ٠بٔ ايؿاَت  قاٍ :قاٍ زض ٍٛاهلل َٔ$ :
غٗد إٔ ال إي٘ إال اهللٚ ،سد ٙال غسٜو ي٘ٚ ،إٔ قُدّا عبدٚ ٙزضٛي٘ٚ ،إٔ
عٝط ٢عبد اهلل ٚزضٛي٘ ٚنًُت٘ أيكاٖا إىل َسٚ ِٜزٚحٕ َٓ٘ٚ ،اؾٓ ١سل،
ٚايٓاز سل ،أدخً٘ اهلل اؾٓ ١عًَ ٢ا نإ َٔ ايعٌُ #أخسدا.ٙ
عظيم القدر جليل ا٤بنزلة ،كىو من أعظم األحاديث بيانا ٤بسائل
ىذا ا٢بديث
ي
التوحيد ،ىو كنز من كنوز علم االعتقاد الذم ينبغي أف يعتِب بو ا٤بسلم.
كقبل أف نشرع ُب تعلم ما فيو من مسائل كفوائد أنبو إٔب قاعدةو عامة تتعلق بفضائل
التوحيد كشهادة أف ال إلو إال ا﵁.
تواتر ُب النصوص أف« :من قاؿ َّل إلو إَّل اهلل دخل الجنة» ،كأف من أتى ربو

 ،كالقاه دكف أف يكوف مشرنكا بو  فإنو يكوف من أىل ا١بنة ،كىذا
عدـ الفهم
موضع قد يغل ي
ه
ط فيو بعض الناس ،كٰبملوف ذلك على غّب ٧بملو كرٗبا جرىم ي
الصحيح ٥بذه النصوص نصوص الوعد إٔب الوقوع ُب و
شيء من اإلرجاء كالغركر.

فػالقاعدة ىي :أف الوعد الذم جاء ُب فضائل التوحيد كال إلو إال ا﵁ كع هد مش يرك هط
بشركط كمقي هد بقيود؛ فمن أتى هبذه الشركط كىذه القيود حصل لو ىذا الفضل الذم جاء
ُب األحاديث.
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كقد مر بنا ُب مر و
ات عدة قوؿ ا٢بسن  حينما قيل لو« :من قاؿ َّل إلو إَّل اهلل
دخل الجنة» ،قاؿ ( :من قاؿ ال إلو إال ا﵁ كأدل حقها كفرضها دخل ا١بنة) ،كىذا
كبلـ حسن متْب ينبئ عن و
فقو عظيم.
ه ه
ك٤با قيل لوىب بن منبو ( :أليست ال إلو إال ا﵁ مفتاح ا١بنة؟ قاؿ :بلى كلكن
ٗبفتاح لو أسناف فتح لك كإال ٓب يفتح لك).
مفتاح أسناف فإف أتيت و
لكل و
إذف النصوص الٍب جاء فيها أف «من قاؿ َّل إلو إَّل اهلل دخل الجنة» مقيدةه بتحقيق

أصل التوحيد ككمالو الواجب ،ككماؿ التوحيد الواجب إ٭با يكوف :بفعل األكامر ،كاجتناب
النواىي.
مستفاد من األدلة الصحيحة كىي على ضربْب:
كىذا التقيد للنصوص
ه

قيود ُب قوؿ ال إلو إال ا﵁.
[الضرب الوؿ] :النصوص الٍب جاء فيها ه

[الضرب] الثاني :النصوص الٍب جاء فيها قيوهد مع قوؿ ال إلو إال ا﵁.
فالنصوص ُب ىذا ا٤بقاـ ،النصوص ا٤بقيدة كالواجب ٞبل ا٤بطلق على ا٤بقيد ىذه
النصوص جاءت على ضربْب:
نصوص فيها تقي هد ُب قوؿ ال إلو إال ا﵁.
[الضرب األكؿ]:
ه
نصوص فيها تقي هد مع قوؿ ال إلو إال ا﵁ ،كإف شئت فقل:
[الضرب الثا٘ب]:
ه
ط باطنة.
نصوص فيها شرك ه
ه
ط ظاىرة.
كنصوص فيها شرك ه
ه

أما الضرب الوؿ :فهو مثل ا٢بديث الذم سيأٌب معنا إف شاء ا﵁ كىو حديث

ًعتباف  أف النيب  قاؿ« :من قاؿ َّل إلو إَّل اهلل يبتغي بذلك وجو
اهلل ،فإف اهلل حرـ على النار من قاؿ َّل إلو إَّل اهلل يبتغي بذلك وجو اهلل» .الحظ معي
مهما ُب ٙبصيل ٜبرة قوؿ ال إلو إال ا﵁ ،كىي التحرٙب على النار ،أال كىي
أف ىا ىنا ن
قيدا ن
قولو« :يبتغي بذلك وجو اهلل».
أيضا من عمل؛ ألف من كاف يبتغي شيئنا فبلبد أف
إذف البد من إخبلص ،كالبد ن
باذال لؤلسباب الٍب توصلو إٔب ٙبصيلو ،كأما إذا ٓب يكن كذلك فإنو ال يكوف مبتغينا.
يكوف ن
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ا٤ببتغي الذم يصدؽ عليو كصف االبتغاء البد أف يبذؿ ،كالبد أف يعمل ما يوصلو إٔب
كاذب ُب زعمو أنو مبتغ وي.
ما يريد كإما إذا ٓب يكن كذلك فإنو ه
إذف ٘بد أف ىذا قيد قىػيد ٙبصيل الفائدة ا٤برجوة من ال إلو إال ا﵁ و
بقيد مهم ال ينبغي
ٍ ى
إغفالو ،كعليو :فالنصوص الٍب جاءت مطلقة جاء ٥با تقيد ،فاإلطبلؽ ينبغي أف يٰبمل على
ىذا التقيد ،كىذا ُب النصوص لو أدلةه عدة ٘بد أنو يقيد بأف من قا٥با :صدقنا من قلبو إ نذا
ىذا و
قيد مهم البد ُب اعتباره ُب و
طرؼ منها فيما يأٌب من ىذا الكتاب -إف
أدلة كثّبة سيأٌب ه
شاء ا﵁.-
إ نذا ىذا ىو الضرب األكؿ ا٤بقيد للنصوص ا٤بطلقة أف يكوف فيها قيود لقوؿ أك ُب
قوؿ ال إلو إال ا﵁.
الضرب اآلخر :أف تأٌب النصوص فيها بياف فضل ال إلو إال ا﵁ كلكن مع أشياء

أخرل فتكوف القيود مع قوؿ :ال إلو إال ا﵁.
من ذلك ما ثبت ُب الصحيحْب من أف أعرابينا أمسك ٖبطاـ دابة النيب 
كسألو عن و
عمل يدخلو ا١بنة ،فأجاب النيب  بقولو« :تعبد اهلل وَّل تشرؾ بو
شيئًا» ىذا ىو التوحيد ،ىذا ىو مضموف ال إلو إال ا﵁ .أليس كذلك؟
ٍب قاؿ« :وتقيم الصالة ،وتؤتي الزكاة ،وتصل الرحم».

قيودا مع قوؿ :ال إلو إال ا﵁ البد من ٙبصيلها؛ لنيل الثواب
إذنا تبلحظ أف ىناؾ ن
و
بإسناد جيد أف النيب 
مثبل عند اإلماـ أٞبد كغّبه
ا٤بَبتب على التوحيد٘ ،بد ن

قاؿ« :من عبد اهلل َّل يشرؾ بو شيئًا -ىذا التوحيد -وأقاـ الصالة ،وأتى الزكاة ،واجتنب
الكبائر فلو الجنة» أك قاؿ« :دخل الجنة».

ودا مع التوحيد كىي :أف تأٌب بالواجبات ،كأرفعها كأعبلىا
تبلحظ معي أف ىاىنا قي ن
الصبلة كالزكاةٍ ،ب أف تكف عما حرـ ا﵁  ىنا ٙبصل الثمرة الٍب تريد كىي أف
تدخل ا١بنة.
إ نذا النصوص ُب فضل ال إلو إال ا﵁ ينبغي أف ٙبمل على ىذه السبيل ،كىي أهنا
قيود مع قو٥با.
قيود ُب قو٥با ،ك ه
نصوص مطلقة ،ك٥با قيود ه
ه
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كبالتإب يستقيم فىػ ٍه يم اإلنساف ٥بذه النصوص ،كيكوف متوسطنا بْب طرُب أىل الوعيد
كأىل اإلرجاء.
يصا على الفائدة فأكصيك ٗبراجعة موض وع أيراه من أحسن
كإف كنت طالبنا للعلم حر ن
ا٤بواضع ُب ٙبقيق ىذا ا٤بقاـ ،كىو موضع لشيخ اإلسبلـ ابن تيمية ُ ب كتابو ((تفسّب
و
آيات أىشكلت)) ،فهذا من أحسن ا٤بواضع الٍب كقفت عليو ُب ٙبقيق ا٤بقاـ ُب ىذه ا٤بسألة
العظيمة.
قاؿ النيب ُ ب ىذا ا٢بديث« :من شهد أف َّل إلو إَّل اهلل» مر بنا أف
كإخبار عن عل وم كيقْب ،ال تكوف الشهادة شهادة دكف قوؿ ،كال تكوف
قوؿ
الشهادة :ه
ه
الشهادة شهاد نة مع جهل ،كال تكوف الشهادة شهاد نة مع و
شك كارتياب.

شاىدا بأف ال إلو إال ا﵁ إذا تكلم هبا عن عل وم كيقْب ،يعلم ا٤بعُب
إذف يكوف اإلنساف ن
تشهدا.
كيستيقن بو كبالتإب يكوف يم ن
أيضا ٩با ٲبكن أف ييقاؿ إنو من النصوص ا٤بقيدة فإف الشهادة البد فيها
كىذا ا٢بديث ن
أثر ُب العمل فإذا صلح
من يقْب ،كاليقْب يستتبع العمل ،من لوازـ اليقْب أف يكوف ىناؾ ه
القلب باستيقاف معُب ال إلو إال ا﵁ أٜبر ذلك على ا١بوارح؛ اإلقباؿ على األكامر كاجتناب
النواىي.
قاؿ« :من شهد أف َّل إلو إَّل اهلل»( ،من) ىنا ىي ا٤بخففو من الثقيلة ،تي ٍكتب كال
تنطق ،يٱبطئ بعض الناس عندما يقوؿ :أشهد أف ال إلو إال ا﵁ ،قد تسمع ىذا من بعض
الناس ُب األذاف كغّبه ،كىذا غلط الصواب أف تيقاؿ ىكذا( :أشهد أف ال إلو إال ا﵁) تكتب
كال تنطق.
كال إلو إال ا﵁ ىي الكلمة العظيمة الٍب قامت من أجلها السماكات كاألرض تلحظ أف

النيب  أكد معُب ال إلو إال ا﵁ بقولو« :وحده َّل شريك لو» ،كمر معنا ُب

الدرس ا٤باضي أف ال إلو إال ا﵁ ٝبلةه مشتملةه على نف وي كإثبات ،كأنو ال يكوف توحي هد إال
باجتماعهما فالنفي كحده عدـ ،كالعدـ ليس و
بإٲباف كال توحيد ،كاإلثبات كحده ال ٲبنع
باب
ا٤بشاركة فبل توحيد ،فػالتوحيد ا١بمع بْب النفي كاإلثبات كسيأٌب معنا -إف شاء ا﵁ -ه
٨بتص لتفسّب ىذه الشهادة العظيمة.
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ٍب قاؿ« :وحده َّل شريك لو» ىذا تأكي هد لئلثبات ،تأكي هد لقوؿ« :إَّل اهلل» ،كال
شريك لو تأكي هد للنفي تأكي هد لقولوَّ« :ل إلو» ،قاؿ أىل العلم( :تأكي هد بعد تأكيد تنبيوه على

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

قاؿ« :وأف محم ًدا عبده ورسولو» ٧بم هد بن عبد ا﵁ القرشي ا٥بامشي رسوؿ ا﵁
موحدا إال إذا شهد لو
 ىذا النيب الكرٙب ال يكوف اإلنساف مؤمننا
ن
سوؿ من عند ا﵁  ،كأنو خاًب األنبياء كا٤برسلْب ،كأف
 بالرسالة أنو ر ه

٧بمدا رسوؿ ا﵁  ،وَّلزـ ذلك:
رسالتو عامةه للثقلْب ىذا معُب شهادتو أف ن
طاعتو فيما أمر ،كتصديقو فيما أخرب ،كاجتناب ما هنى عنو كزجر ،كأال ييعبد ا﵁ إال ٗبا شرع.

موحدا إال إذا شهد
ىذه الشهادة قرينة شهادة التوحيد ﵁ ،فبل يكوف اإلنساف
ن
الشهادتْب ككحد التوحيدين :التوحيد ﵁ بػالعبادة ،كالتوحيد للرسوؿ  بػاإلتباع،
كمٌب أتى اإلنساف بو و
احد أك بواحدةو من ىاتْب الشهادتْب ما انتفع فبل تنتفع بشهادةو إال

بضم األخرل إليها.
النيب ٝ بع ا﵁ لو كماؿ أكمل كصفْب ُب البشر أال كىو :أنو عبد ا﵁
كرسولو ،كىذاف الوصفاف أكمل كصفْب للبشر كللنيب  منهما كما٥بما؛ ٗبعُب
أف للنيب  كماؿ العبودية ،كللنيب  كماؿ النبوة كالرسالة فإنو
باالتفاؽ أعظم األنبياء كأفضل ا٤برسلْب ،كىو إمامهم  كآدـ كمن دكنو ٙبت
لوائو  يوـ القيامة.
و
كصف يصل أك ٲبكن أف يصل إليو بشر أف
ىذاف الوصفاف كما ذكرت لك أكمل
رسوال ﵁ ،كذلك مقاـ األنبياء كا٤برسلْب الذين ىم أقبل البشر
عبدا ﵁ كأف يكوف ن
يكوف ن
كلكن لنبينا  كماؿ العبودية ،كلنبينا كماؿ الرسالة ككماؿ ا٤بنزلة للنبوة .
إ نذا النيب  أفضل األنبياء ،كأفضل ا٤برسلْب ،كأفضل البشر
.
كالحظ أف ُب ىذا ا٢بديث نردا على طرُب الضبلؿ :على أىل الغلو ،كعلى أىل
ا١بفاء ،على الذين فرطوا كعلى الذين أفرطوا.
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رد على أىل الغلو الذين رفعوه
فقولو « :وأف محم ًدا عبده» ه
 من مقاـ العبودية إٔب مقاـ اإل٥بية ،بل إف منهم من رفعو إٔب مقاـ الربوبية

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

رد على أىل ا١بفاء كىم الذين كذبوا بنبوة النيب
كقولو « :ورسولو» ه
قصركا ُب إتباعو.
 كرسالتو ،أك ٌ
ىؤالء كىؤالء الرد عليهم بقولو « :ورسولو» ،فمن كاف غّب مؤم ون
ص ير بإتباع النيب
برسالتو  فإنو يػيىرد عليو بقولو« :ورسولو» ،كالذم يػي ىق ِّ
 إما بإتباع الشهوات كاإلعراض عن أكامر النيب  كسننو أك يكوف
قوال غّب قوؿ نبينا  فإف ىذا بْب أف يكوف مكذبنا
قدما ن
ن
متبعا للشبهات يم ن
لرسالتو ُب حاؿ الكفار ،أك يكوف عنده نقص ُب الشهادة للرسالة ٕبسب حالو إذا كاف من
أىل الكبائر أك كاف من أىل االبتداع فهؤالء كىؤالء عندىم نقص ،كعندىم تقصّب ُب
و
كشاىدا لرسالة النيب
٧بمد  بالرسالة ،من كاف مؤمننا
الشهادة للنيب
ن
 فإنو يلزمو أف يطيعو فيما أمر ،كأف يصدقو فيما أخرب ،كأف ٯبتنب ما هنى عنو
كزجر ،كأف يعبد ا﵁ كفق ما بْب كشرع  كما سول ذلك تقصّبه كال شك.
ٍب قاؿ« : :وأف عيسى عبد اهلل ورسولو».

عيسى  أحد أكٕب العزـ من الرسل الذين ىم أفضل األنبياء كا٤برسلْب ،كىم
ِ
ِ
وحا َوال ِذي أ َْو َح ْيػنَا
الذين ٝبعهم ا﵁ ُ ب قولوَ ﴿ :ش َر َ
ع لَ ُك ْم م َن الدٍّي ِن َما َوصى بِو نُ ً
ِ
ِِ ِ ِ
ِ
ٍّين َوَّل تَػتَػ َفرقُوا فِ ِيو﴾
إِلَْي َ
يم َوُم َ
يموا الد َ
يسى أَ ْف أَق ُ
وسى َوع َ
ك َوَما َوص ْيػنَا بو إبْػ َراى َ
[الشورى ]ٖٔ:فهؤالء ا٣بمسة ىم أكلوا العزـ من الرسل ،كأعظمهم منزلة كمكانة ىو نبينا
٧بم هد .

رد على طرُب الضبلؿ ُب شأف
أيضا فيو ه
قاؿ« :وأف عيسى عبد اهلل ورسولو» ىذا ن
احدا من ثبلثة.
عيسى  الذين رفعوه إٔب أف يكوف إ٥بنا أك ابننا لئللو أك ك ن
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أيضا ُب قولو« :ورسولو» على الذين طعنوا ُب نبوتو كرسالتو أك قدحوا فيو كػ
ه
كرد ن
اليهود حينما كضعوا عليو ما كضعوا من ألقاب السوء كزعمهم ابن زانية -كحاشاه
.-
ٝبيعا بقولو « :وأف عيسى عبد اهلل ورسولو».
إ نذا ىؤالء الرد عليهم ن

وروح منو».
قاؿ« :وكلمتو ألقاىا إلى مريم ٍ

معُب قولو« :وكلمتو» أم :أنو كاف بكلمة ا﵁ ،كما بْب ىذا اإلماـ أٞبد ُ ب

أيضا غّبه من ا٤بتقدمْب كقتادة ،أك ٩بن
كتابو ((الرد على ا١بهمية كالزنادقة)) ،ككما فعل ن
ضو على بًشر)) ،كتسلسل ىذا ُب كبلـ أىل العلم قاطبة أف معُب
بعدىم كػالدارمي ُب ((نق ِّ
قولو« :وكلمتو» أنو :بالكلمة كاف ال أنو ىو الكلمة؛ أم :أف ا﵁ خلقو بقوؿ ( يك ٍن)﴿ :إِف
ِ
ِ
آد َـ َخلَ َقوُ ِم ْن تُػر ٍ
اؿ لَوُ ُك ْن فَػيَ ُكو ُف﴾[آؿ
اب ثُم قَ َ
يسى ع ْن َد الل ِو َك َمثَ ِل َ
َ
َمثَ َل ع َ
عمراف ]ٜ٘:فعيسى  يخلً ىق هبذه الكلمة كٓب يٱبلىق بالسبب ا٤بعتاد ُب خلق بِب آدـ
فإف ا﵁  ىخلى ىق عامة الناس بتوسط سبب كىو التقاء الوالدين ،أما عيسى 
ككذلك آدـ  فلم يكن خلقهم هبذه األسباب أك هبذا السبب ا٤بعتاد إ٭با خلقو ا﵁
 بقولوُ ﴿ :ك ْن﴾[آؿ عمراف.]ٜ٘:
إذنا (كلمتو) يعِب :بكلمتو كاف.

٨بلوؽ بالركح الٍب خلقها ا﵁ .
وروح منو» أم :أنو ه
كقولو ٌ « :

فالركح ُب قولو« :منو» يعِب :الركح ا٤بخلوقة الٍب يخلقت من ا﵁  ،فقولو:
«منو» ىاىنا (من) البتداء الغاية ،كذلك لو نظائر ُب النصوص فهذه الركح من ا﵁ كانت
خل نقا كإجا ندا ،كجربيل  نفخ ُب جيب مرٙب ىذه الركح الٍب خلقها ا﵁ .
قاؿ أىل العلم( :ا﵁ خلق بػ يك ٍن كجربيل نفخ الركح) جربيل كاف منو النفخ

ُب الركح ،كا﵁  كاف منو ا٣بلق بػ(ػ ُك ْن).

كىذا ا٤بوضع ٩با ضل فيو من ضل من أىل الكفر ،كأىل الضبلؿ فالنصارل ضلوا ىا
حيث زعموا أف صفةن من ا﵁  كىي الركح قد حلت ُب عيسى  فكاف
ىنا ي
البلىوت ُب الناسوت كما يقولوف ،أك أف جزءن من اإل٥بية ُب عيسى  ،كال شك أف
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ىذا من الضبلؿ البْب ،فإف إضافة الركح ىاىنا إٔب ا﵁  إضافة و
٨بلوؽ إٔب خالقو
الشأف فيها كالشأف ُب ناقة ا﵁ ،كبيت ا﵁ كأمثا٥با ٩با جاء ُب النصوص.
والقاعدة :أف اإلضافة إٔب ا﵁  جاءت على قسمين:
[القسم األكؿ] :إضافةي و
صفة إٔب موصوؼ.

[القسم الثا٘ب] :إضافةي و
٨بلوؽ إٔب خالق.
قاؿ ابن القيم :

ؾإقاؾ ١األٚؾاف ثابتْ ملٔ

قاَت ب٘ نإزاد ٠ايسمحٔ

ٚإقاؾ ١األعٝإ ثابتْ ي٘

ًَُهّا ٚخًكّا َا ُٖا ضٝإ

ملا أُقٝؿا نٝـ ٜؿرتقإ
ؾأْعس إىل بٝت اإلي٘ ٚعًُ٘
فرؽ شاسع بْب أف تقوؿ :علم ا﵁ ،فهذه إضافة و
صفة إٔب موصوؼ؛ ألف العلم صفة
ه
ي
ال تقوـ الصفة بذاهتا بنفسها بل البد أف تقوـ بذات ،كحينما تقوؿ :بيت ا﵁ ،األمر ىا ىنا
قاـ
قائم بنفسو ،الركح ه
كائن ه
٨بلوؽ ه
٨بتلف ىذه إضافة ٨بلوؽ إٔب خالقو؛ ألف ىذا ا٤بخلوؽ ه
٨بلوؽ مستقل ،فإضافتو إٔب ا﵁  من إضافة
بنفسو كإف كاف ٰبل ُب غّبه لكنو
ه
ا٤بخلوؽ إٔب خالقو.
قاؿ« :وأف الجنة ح ٌق والنار حق» ،ا١بنة كالنار ٮبا الداراف اللتاف جعلهم ا﵁ 

٧ببل لثوابو كىذه ا١بنة ،أك ًّ
ًّ
٧ببل لعقابو كىذه النار ،فا٤بؤمنوف يعتقدكف أهنما حق ،كذلك
يتضمن أهنما داراف ٨بلوقتاف موجودتاف اآلف ،كأهنما باقيتاف ال تفنياف كما فيهما ،كأف ا﵁
فكر اإلنساف ففي ذلك ٩با أعد ا﵁ 
عظيما ال ٰبي ي
 قد أعد فيهما شيئنا ن
ط بو ي
من أصناؼ النعيم ُب ا١بنة أك أصناؼ العذاب ُب النار -نسأؿ ا﵁ السبلمة كالعافية ،كنسأؿ
ا﵁ من فضلو -ال شك أف ُب ذلك ما ال ٰبيط بو فكر إنساف ،فهذا ٩با ٯبب أف يعتقده
ا٤بسلم أف ا١بنة حق كأف النار حق.
ٍب قاؿ النيب « :أدخلو اهلل» ،ما إعراب( :أدخلو)؟ جواب الشرط.
كأين الشرط؟ (من ىش ًه ىد).

إ نذا ىذا ىو جواب الشرط ،ىذه ىي ا١بائزة الٍب كعد ا﵁  من حقق ىذه
ا٤بذكورات ُب ىذا ا٢بديث كعد ا﵁  كىو الذم ال ٱبلف كعده  أف منو
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كاف منو ذلك( :أدخلو ا﵁ ا١بنة على ما كاف من العمل)؛ يعِب :على أم و
عمل كاف يبلقي
فيو ربو  فإنو سيكوف من أىل ا١بنة.

كىا ىنا كقفة عند قوؿ النيب « :أدخلو اهلل الجنة» فإف ىذا النص

٧بموؿ عند أىل العلم على أحد كجهْب ٕبسب حاؿ العامل:
كأمثالو ه

«أدخلو اهلل الجنة» ابتداءن.
مآال.
أك «أدخلو اهلل الجنة» ن
قطعا ٙبقي نقا لوعد ا﵁  ىذا ٩با ال يقبل الشك؛ كلكن البد
سيدخل ا١بنة ن
من التنبو ىا ىنا إٔب أف الدخوؿ ٨بتلف قد يكوف :الدخوؿ ا٤بطلق ،كقد يكوف :مطلق
الدخوؿ؛ ٗبعُب:
 قد يكوف الدخوؿ أكؿ كىلة مباشرة من ا٢بشر من عرصات القيامة كإٔب ا١بنة دكفا٤بركر على النار -نسأؿ ا﵁ أف ٯبعلنا من ىؤالء -ىذا شأف يكمل ا٤بؤمنْب ،ىذا شأف الذين
حققوا أصل التوحيد ،كحققوا كمالو الواجب كمن باب أكٔب الذين حققوا كمالو ا٤بستحب.
 كأما الدخوؿ ا٤بإٓب يعِب :مطلق الدخوؿ أك ما عربنا عنو ٗبطلق الدخوؿ فأنو يكوف٤بن مات على التوحيد كأتى بكبائر ٓب يغفرىا ا﵁  لو فإف ىذا سيدخل ا١بنة
دخوال مؤقتنا؛ يعِب ُب مدةو يشاؤىا ا﵁ سبحانو كىو العليم
قطعا كلكن بعد أف يدخل النار ن
ن
داخل إٔب
قطعا كيدخل ا١بنة كيبقى فيها ن
هبا فهذا سيخرج من ىذه النار بعد ذلك ن
أبدا ،فهو ه
ا١بنة إذا أتى هبذا التوحيد ،كشهد ىذه الشهادات ،ككف عما يناقض ذلك فإنو سيدخل
دخوال :مآلينا مع مبلحظة أف أىل الكبائر الذين
دخوال :أكلينا أك ابتدائينا ،كإما ن
قطعا إما ن
ا١بنة ن
دخوال مآليًّا
ماتوا مصرين على الكبائر قد يكونوف من أىل الصنف األكؿ ٩بن بدخوؿ ا١بنة ن
أصبل آخر كىو أف كل الوعيد الذم جاء ُب حق العصاة فهو مقي هد
[أكليًّا]؛ ألف عندنا ىاىنا ن
شاءُ﴾[النساء ]ٗٛ:فهذه قواع هد مهما البد من
ك لِ َم ْن يَ َ
﴿ويَػ ْغ ِف ُر َما ُدو َف َذلِ َ
بقولو تعأبَ :
استحضارىا حْب النظر ُب نصوص الوعد كالعيد كا﵁ تعأب أعلم.

الشيخ لم يراجع التفريغ

ُْ

قاؿ :
ٚهلُا يف سدٜح عتبإ$ :ؾإٕٖ اهلل سسّ عً ٢ايٓاز َٔ قاٍ (ال إي٘ إال اهلل)؛
ٜبتػ ٞبريو ٚد٘ اهلل.#
ىذا ا٢بديث الثا٘ب ُب ىذا الباب كىو حديث عتباف ،كىو عتباف بن مالك األنصارم
صحايب جليل.
ه
و
صحايب يذكره ا٤بؤلف ُب كتابو ،ككل ىؤالء
كمن اللطائف أف ىذا الصحايب رابع
األربعة الذين افتتح ا٤بؤلف كتابو بذكرىم ب ٌدريوف مر معنا :ابن مسعودٍ ،ب معاذ ٍب عيبادة ٍب

عتباف ،ككلهم بدريوف .

و
حديث فيو قصة،
قاؿ« :فإف اهلل حرـ على النار» ،قاؿ ىذا النيب ُ ب

كىي :أف النيب  زار عتباف ٤با استزار النيب ؛ يعِب :طلب زيارتو،
ف بصره.
كأف يصلي ُب بيتو بعد أف ى
ضعي ى

الشاىد :أنو ذكر بعض من يرمي بالنفاؽ حينها قاؿ النيب « :فإف اهلل
حرـ على النار من قاؿ َّل إلو إَّل اهلل يبتغي بذلك وجو اهلل» ،كىذا ا٢بديث ٨بر هج ُب
((الصحيحْب)) خرجو اإلماـ البخارم ُ ب مواضع من صحيحو من حديث الزىرم،
عن ٧بمود بن الربيع ،عن عتباف بن مالك ،كجاء ُب موض وع عن مسلم من حديث و
أنس
 عن عتباف.
و
بإسناد فيو بعض النظر من حديث و
أنس  عن عتباف
كجاء ٗبسند اإلماـ أٞبد
أف الصحابة ما فرحوا قط كفرحهم ٗبا قا٥با ىنا  ،فهذا ا٢بديث من ا٤ببشرات
أنسا  قاؿ البنو أيب بكر( :احفظ ىذا ا٢بديث
العظيمة بل جاء ُب ىذه الركاية :أف ن
فإنو من كنوز ا٢بديث) ،ىذا من كنوز ا٢بديث؛ يعِب :فيو فضل كلو منزلة كمكانة؛ ألف فيو
بشارنة عظيمة ألىل التوحيد الذين قالوا :ال إلو إال ا﵁ بشرط أف يكونوا مبتغْب بذلك كجو
ا﵁ .
قاؿ النيب « :فإف اهلل حرـ على النار من قاؿ َّل إلو إَّل اهلل يبتغي
بذلك وجو اهلل».
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ىذا ا٢بديث فيو بياف فضل التوحيد ،كأف من فضائل التوحيد أنو يٍٰبِّريـ صاحبو على
أمر قطعي؛ ألنو ىك ٍع يد ا﵁ ،كا﵁ ال ٱبلف كعده.
النار -نسأؿ ا﵁ من فضلو -كىذا التحرٙب ه
كلكن ا١بمع بْب النصوص يدؿ على أف ىذا التحرٙب ينقسم إٔب قسمْب:
[القسم األكؿ]ٙ :برٙب الدخوؿ.
[القسم الثا٘ب]ٙ :برٙب ا٣بلود.
أصبل ال يدخلها البتة ،كىؤالء الذين
من الناس ا٤بؤمنْب أعِب من ٰبرـ عليو دخو٥با ن
حققوا كماؿ التوحيد الواجب كأكٔب منهم من حقق التوحيد ا٤بستحب.
أما الذين يٍٰب يرـ عليهم ا٣بلود فيها فهؤالء الذين معهم أصل التوحيد لكنهم من العصاة
ص يدؽ عليهم قوؿ النيب
ِّ
أىل الكبائر ،كالشأ يف فيهم كالشأف فيمن ذكرنا قبل قليل فهؤالء يي ٍ
« :فإف اهلل حرـ على النار من قاؿ َّل إلو إَّل اهلل يبتغي بذلك وجو اهلل» ال

لكن ما حصل
شك أهنم قالوىا ،كحصل ٥بم ح ه
ظ من ابتغاء ذلك لوجو ا﵁ ٍ 
٥بم كماؿ االبتغاء فحصل منهم التقصّب؛ بَبؾ الواجبات ،أك فعل الكبائر ،أك اإلصرار على
الصغائر.
أما يكم يل ا٤بؤمنْب الذين ٥بم كماؿ اإلٲباف كالتوحيد فهؤالء منزىوف عن فعل الكبائر أك
اإلصرار عليها ليسوا معصومْب ىم بشر ككل ابن آدـ خطاء ،لكن ذنوهبم إما أف تكوف
صغائر ،كإما أف تِّزىؿ هبم القدـ فيقعوا ُب كبّبة لكنهم يبادركف إٔب التوبة ،كا﵁  قاؿ:
ِ
ف ِمن الش ْيطَ ِ
اف تَ َذك ُروا فَِإذَا ُى ْم
ين اتػ َق ْوا إِذَا َمس ُه ْم طَائِ ٌ
َ
﴿إِف الذ َ
صرو َف﴾[العراؼ﴿ .]ٕٓٔ:وال ِذين إِذَا فَػعلُوا فَ ِ
ِ
س ُه ْم﴾[آؿ
اح َ
َ
َ َ
شةً أ َْو ظَلَ ُموا أَنْػ ُف َ
ُم ْب ُ
استَػغْ َف ُروا لِ ُذنُوبِ ِه ْم﴾[آؿ
عمراف .]ٖٔ٘:ماذا يكوف منهم؟ ﴿ذَ َك ُروا اللوَ فَ ْ
عمراف.]ٖٔ٘:
إنذا ىذا شأف ال يكمل من أىل التوحيد أهنم ال تقع منهم الكبائر أك إذا كقعت بادركا
إٔب التوبة إٔب ا﵁ .
أما ىؤالء الذين نتحدث عنهم ُب ىذا الصنف فهم الذين ماتوا مصرين على الكبائر،
كىؤالء الذين ماتوا كعليهم كبائر أك كانوا مصرين على الصغائر كٓب يشأ ا﵁  أف يعفوا
دخوال مؤقتنا مدةن يشاءىا ا﵁ٍ ،ب ٱبرجوف إما بسبب شفاعة أك
عنهم فهؤالء يى ٍد يخلوف النار ن
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ص يد يؽ عليهم أهنم حرموا على النار؛ ٗبعُب
ِّ
ٗبحض رٞبة أرحم الراٞبْب  ،كبالتإب يى ٍ
خلودا ،كا﵁ تعأب أعلم.
حرموا على النار ن
قاؿ :

ٚعٔ أب ٞضعٝد اـدز  ٟعٔ زض ٍٛاهلل  قاٍ$ :قاٍ
َٛضٜ :٢ا زب عًُين غّ٦ٝا أذنسى ٚأدعٛى ب٘ .قاٍ :قٌ ٜا َٛض :٢ال
إي٘ إال اهلل؛ قاٍ :نٌ عبادى ٜكٛيٖ ٕٛرا؟ قاٍٜ :ا َٛض ٢ي ٛإٖٔ ايطُٛات
ايطبع ٚعاَسَٖٖٔ –غريٚ - ٟاألزقٝني ايطبع يف نؿٚ ،١ال إي٘ إال اهلل يف
نؿ١؛ َايت بٗٔ ال إي٘ إال اهلل .#زٚا ٙابٔ سبإ ٚاؿانِ ٚؾشش٘.
ىذا ا٢بديث حديث أيب و
ٕبث من جهة إسناده ،خرجو كما رأيت
سعيد  فيو ه
ي
ابن حباف كا٢باكم بل خرجو النسائي ُب ((الكربل)) كغّبىم من أىل العلم لكن اإلسناد فيو
ٕبث فإنو جاء من طريق دراج أيب السمح ،عن أيب ا٥بيثم ،كىذه الركاية فيها ضعف بل كقع
فيها مناكّب ،كإف كاف قد صحح ىذا ا٢بديث طائفةه من أىل العلم كابن ًحباف كا٢باكم،
ككذلك ا٢بافظ ابن حجر ُ ب ا١بزء ا٢بادم عشر من ((فتح البارم)).
و
و
بإسناد جيد
حديث عند اإلماـ أٞبد
كىذا ا٤بعُب الذم جاء ُب ىذا ا٢بديث جاء ُب
من حديث عبد ا﵁ بن عمرك بن العاص  كلكن السياؽ ٨بتلف فليس األمر ُب
و
نوح  كابنو.
كبلـ بْب ا﵁  كموسى  ،كإ٭با بْب و
و
بإسناد صحيح معُب ىذا ا٢بديث من قوؿ كعب
ككذلك جاء عند ابن أيب شيبة
األحبار .
ض يل التوحيد ،كالكلمة
الشاىد :أف معُب ىذا ا٢بديث ال شك ُب صحتو كىو ًعظى يم كفى ٍ
ي
الٍب ىي دالةه على ىذا التوحيد كىي ال إلو إال ا﵁ ،كأف زينتها كق ٍد ىرىىا أعظم من السماكات
كاألرض كىذا ال شك أنو ح هق كصدؽ.
أحد أكٕب العزـ من الرسل ىسأى ىؿ ربو  أف يعلمو شيئنا يدعوه
موسى  ي
صحيح
ه
ذكرا ىذا شيءه كاضح ،ككوهنا دعاءن ىذا شيءه
كيذكره بو ،كو يف (ال إلو إال ا﵁) ن
أيضا ،كذلك أف ىذا الذكر كأعبله قوؿ :ال إلو إال ا﵁ دعاءه بلساف ا٢باؿ ،كمر بنا ُب
ن
و
مناسبات سابقة أف الدعاء ينقسم إٔب قسمْب:
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[القسم األكؿ] :دعاء ا٤بسألة ىو :السؤاؿ كالطلب ،فالدعاء ا٤بعركؼ( :اللهم إ٘ب
أسألك)( ،يا ا﵁)( ،يا رب).
طلب من ا﵁  بلساف
[القسم الثا٘ب] :دعاء العبادة ،ىو :كل أنواع العبادة فإهنا ه
طلب من ا﵁ أف يعفو ،كأف يغفر ،كأف يي ٍد ًخل ا١بنة بسبب ىذا العمل .طلب موسى
ا٢باؿ ،ه
 شيئنا يدعو ا﵁ كيذكره بو فأمره ربو  أف يقوؿ :ال إلو إال ا﵁ ،ىنا موسى
 طلب شيئنا ٱبتص بو ،كيتميز بو عن غّبه كالنفوس ٦ببولةه على حب أف تتميز

انتقاصا من قدر ىذه الكلمة
فقاؿ« :كل عبادؾ يقولوف َّل إلو إَّل اهلل» ليس ىذا
ن
طلب لبلختصاص أف ٱبصو ا﵁  بشيء ،فبْب ُ ب ىذا
العظيمة ،لكنو ه
ٝبيعا
ا٢بديث أف لػ (ال إلو إال ا﵁) ٥با شأ هف عظيم حٌب كإف كانت كلمةن عامة يقو٥با ا٤بؤمنوف ن
جدا ،حٌب إنو لو كانت السموات كاألرض ُب كًفة كىذا ىو
إال أف الشأف فيها
عظيم ن
ه
األشهر ُب ىذه الكلمة ،كقاؿ بعضهم  :ىكفة ،كقاؿ بعضهم :إهنا من يمثلث الكبلـ كًفو،
كىكفو ،كيكفو لكن األشهر بالكسر ،لو كانت ُب السماكات كاألرض ىذه ا٤بخلوقات العظيمة
الكبّبة الواسعة الثقيلة ُب كًفة من كفٍب ا٤بيزاف ،كىذه الكلمة الطيبة ال إلو إال ا﵁ ُب ً
الكفة
ا٤بقابلة فإف ال إلو إال ا﵁ أثقل (٤بالت هبن ال إلو إال ا﵁)؛ يعِب :ترجحت ،كذلك يدلك على
عظيم شأف ىذه الكلمة ،كعظيم قدرىا عند ا﵁ ،كعظيم ثواهبا عند ا﵁ .
كىنا اختلف أىل العلم ُب ىذا ا٢بديث إف صح عن النيب  أكاف مراد
النيب  أف يٲبثِّل كيبْب ًعظم شأف ىذه الكلمة؛ ٗبعُب أنو لو قي ِّدر أف يج ِّسد أك
صور فضل ال إلو إال ا﵁ ٕبيث يكوف فيو كًفة ،كالسموات كاألرض كضعت ُب كًفة ا٤بيزاف
فإف ال إلو إال ا﵁ ثقلها كمكانتها ،كثواهبا أعظم من ثقل السماكات كاألرض أك أف مراد النيب
 أف ال إلو إال ا﵁ ُب كوفة ا٤بيزاف األخركم الذم يضعو ا﵁  يوـ القيامة
ضع الْموا ِزين ال ِْقس َ ِ ِ ِ ِ
س َش ْيئًا﴾[النبياء ]ٗٚ:أف كزف ىذه
﴿ونَ َ ُ َ َ َ ْ
َ
ط ليَػ ْوـ الْقيَ َامة فَال تُظْلَ ُم نَػ ْف ٌ
الكلمة ُب ا٤بيزاف األخركم أثقل من السموات كاألرض؟
تمل لؤلمرين ،كا٤بؤلف  كأنو ٲبيل إٔب الثا٘ب فإنو ذكر ُب مسائل
ا٢بديث ٧ب ه
الكتاب أف :ا٤بيزاف لو كفتاف ،ككأنو يشّب بذلك إٔب أف ا٤بيزاف األخركم لو كفتاف ،كىذا األمر
معلوما عندكم.
ه
ثابت كال شك فيو كما يدؿ عليو حديث البطاقة كأظنو ن
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النصوص السابقة ُب فضل ال إلو
الشاىد :أف ىذا ا٢بديث يؤيد كيؤكد ما دلت عليو
ي

إال ا﵁ ،كا﵁ تعأب أعلم.
قاٍ :

ٚيًرتَرٚ– ٟسطٖٓ٘  -عٔ أْظٕ ،مسعت زض ٍٛاهلل ٜ ك:ٍٛ
$قاٍ اهلل تعاىلٜ :ا ابٔ آدّ ،إْو ي ٛأتٝتين بكساب األزض خطاٜا ،ثِ يكٝتين ال
تػسى ب ٞغّ٦ٝا ألتٝتو بكسابٗا َػؿس.#٠
حديث الَبمذم كذكر ا٤بؤلف  أنو حسنو ،كإف كانت النسخة
ىذا ا٢بديث
ي
يب
ا٤بطبوعة ليس فيها ىذا التحسْب كإ٭با قاؿ الَبمذم  عن ىذا ا٢بديث إنو( :غر ه
من ىذا الوجو) .كلكن ا٢بديث حسن إسناده ال بأس بو ،كقاؿ ابن رجب ُ ب شرحو
على األربعْب النوكية ،كىذا آخر حديث ُب ((األربعْب النوكية)) قاؿ عن إسناده( :إنو ال
بأس بو) ،كصححو ابن القيم ُ ب ((ا٤بدارج)) ،كصححو الشيخ األلبا٘ب ُ ب
ثابت إف
موض وع ُب ((صحيح الَبمذم)) ،كحسنو ُب ((السلسة الصحيحة)) فهو
ه
حديث ه
شاء ا﵁.
ذكر ا٤بؤلف  قطعةن من ىذا ا٢بديث ،كأكلو :أف ا﵁  يقوؿ -فهو
حديث قدسي« :-يا ابن آدـ إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كاف منك
ه
وَّل أُبالي ،يا ابن آدـ لو بلغت ذنوبك عناف السماء ثم استغفرتني غفرت لك وَّل أُبالي،

يا ابن آدـ لو أتيتني بقراب الرض خطايا ثم لقيتني َّل تشرؾ بي شيئًا لتيتك بقرابها
مغفرة».
(قيراب) كىذا ىو األقرب ،كقاؿ بعضهم( :قًراب)؛ يعِب :ما ٲبلئ األرض ،أك ما
يقارب ملئ األرض.

ٛبثيل لكثرة الذنوب الٍب لو لقي اإلنساف
«لو أتيتني بقراب الرض خطايا» ىذا فيو ه

مصرا عليها ٓب يتب إٔب ا﵁  منها كلكنًّو ٓب يشرؾ با﵁ شيئنا لقي
ربو هبا؛ يعِب :توُب ن
ا﵁ برينئا من الشرؾ ،كقلنا ساب نقا إف النصوص الٍب فيها نفي الشرؾ تستدعي التوحيد
موحدا ﵁  مع اجتنابو للشرؾ.
باالقتضاء (ال يشرؾ با﵁ شيئنا)؛ يعِب :كاف ن
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كىذا يدلك على عظيم شأف التوحيد كأف التوحيد أعظم و
سبب ٤بغفرة الذنوب حٌب
قاؿ ابن القيم  إف التوحيد الذم ىو توحيد –انتبو -ليس التوحيد الذم ال يتجاكز
أثر على ا١بوارح إ٭با ىذا التوحيد
الشفتْب ،كال يصل إٔب سويداء القلب ،كال يكوف لو ه
الضعيف أثره ضعيف لكن التوحيد الذم ىو توحيد تكفّبه للذنوب أعظم من تكفّب التوبة
و
بذنوب عظيمة
للذنوب؛ ألف حسنة التوحيد أعظم من حسنة التوبة ،فمن لقي ا﵁ 
و
بتوحيد صادؽ كٓب يشرؾ
حٌب إهنا تكاد أف تبلغ حجم ىذه األرض لكنو لقي ا﵁ 
با﵁ شيئنا فليبشر ٗبغفرة ا﵁  ،كىذا من كعد ا﵁  كىو ال ٱبلف كعده
.
كىذا ا٢بديث ينبغي فهمو على الوجو الصحيح فإف كوف اإلنساف يأٌب ٗبثل ىذه
الذنوب العظيمة البالغة الٍب تبلغ ىذا القدر الذم ىو بقدر السموات كاألرض ال يتأتى ٩بن
ال يشرؾ با﵁ شيئا ،كال يقع ُب و
شيء من الشرؾ البتة بل البد ٤بن كاف مدمننا على ىذه
ن
الذنوب كا٤بعاصي ،كأتى هبذا القدر الكبّب البد أف يكوف قد كقع ُب و
شعبة من الشرؾ كالبد،
البد أف تؤثر ىذه الذنوب العظيمة شيئنا من الوقوع ُب و
شعبة من الشرؾ بأف ٰبب غّب ا﵁،
أك أف يرجوا غّب ا﵁ ،أك أف ٱباؼ من غّب ا﵁ ،أك أف يضعف تصديقو ٖبرب ا﵁ ككعده
ككعيده.
أصل قطعي فبلبد من
كبالتإب فإف الذين يدخلوف النار من عصاة ا٤بوحدين كىذا ه
و
قطعا تصدي نقا ألحاديث النيب  ىؤالء اجتنبوا
دخوؿ طائفة من عصاة النار ن
كمعاص ،كأطر و
الشرؾ األكرب كلكنهم كقعوا ُب و
و
اؼ من الشرؾ األصغر.
ذنوب
كبناءن على ذلك فا١بمع بْب النصوص كهذا ا٢بديث الذم بْب أيدينا كتلك الٍب تدؿ
على أف عصاةن أتوا ب ػبل إلو إال ا﵁ كمعهم توحيد كما مر معنا ُب الدرس ا٤باضي أك الذم قبلو
قوـ من أىل التوحيد النار نص النيب  على أهنم من أىل التوحيد
أنو يدخل ه
كمع ذلك دخلوا النار؛ بسبب و
و
كمعاص كقعوا فيها ،فا١بمع بْب النصوص إ نذا أف يقاؿ:
ذنوب
إف ىذا الذم يغفر ا﵁  لو إذا أتى با٤بعاصي إما أف يكوف ال تقع منو إال على ندرة
يقع منو صغائر كىي مكفرة باجتناب الكبائر أك يقع منو كبائر يبادر بالتوبة منها ،كبالتإب:
فإهنا ال تؤثر فيو.
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أك أف ىذا اإلنساف كإف أتى هبذه الذنوب العظيمة كلكنو يوفق إٔب ٘بديد التوحيد،
ك٘بديد ال إلو إال ا﵁ ُب قلبو فتكوف أنوار ال إلو إال ا﵁ ٧برقةن لذنوب ىذه ا٤بعاصي؛ ٗبعُب:
و
بذنوب عظيمة ككثّبة ج ندا كلكنو يرزؽ التوبة إٔب ا﵁  قبل كفاتو مات
أيت إنسانا أتى
أر ى
على و
توبة من ىذه الذنوب .ما حكم تلك السيئات؟
مغفورة ،قاؿ النيب« :التائب من الذنب كمن َّل ذنب لو».

إ نذا ىذا اإلنساف لو ما أتى بالتوبة لكنو جدد التوحيد أتى بػبل إلو إال ا﵁ بصدؽ كيقْب
كإخبلص تأثّب التوحيد ُب مغفرة تلك الذنوب أعظم من تأثّب التوبة ،فهذا ىو الذم يقتضيو
ا١بمع بْب النصوص الٍب جاءت عن النيب ُ ب ىذا الشأف.
عظيما ،كإف كاف كل ا٤بسلمْب يقولوف :ال
كالناس ُب ىذا ال شك أهنم متفاكتوف تفاكتنا ن
إلو إال ا﵁ فإف قو٥بم :لػ (ال إلو إال ا﵁) كإف أىثػىىر (ال إلو إال ا﵁) ال شك أنو يتفاكت تفاكتنا
عظيما.
ن
كالشأف ُب ىذا كما قاؿ ابن القيم ُ ب كتابو ((الداء كالدكاء)) :أف ال إلو إال
ا﵁ ُب النفوس متفاكتة؛ من الناس من تكوف ال إلو إال ا﵁ ُب نفسو ميتة ،كمنهم من تكوف ال
إلو إال ا﵁ ُب نفسو مريضة ،كمنهم من تكوف ال إلو إال ا﵁ ُب نفسو نائمة ،إذا أييقظت
تيقظت ،كمنهم من تكوف ال إلو إال ا﵁ ُب قلبو متيقظة قائمةه ٤بصاّب الركح كالبدف فهي ُب
كركح نشيطة ىكذا الناس يتفاكتوف ُب ال إلو إال
كركح ضعيفة ،ه
ركح ميتة ،ه
النفس ٗبنزلة الركح ف ه
ا﵁ ُب ٙبقيق شركطهاُ ،ب اإلتياف بقيودىاُ ،ب ٦بانبة نواقضهاُ ،ب االبتعاد عن القوادح فيها،
كبالتإب فإف ٥بم درجات ٕبسب أعما٥بم ،ك٥بم ثواب ٕبسب ما قدموا.
إ نذا لو أتى اإلنساف بتوحي ود صادؽ ،كلقي ا﵁  على ىذا التوحيد فليبشر بأف
ا﵁  سيغفر لو ذنوبو السالفة ،فالشأف إ نذا ا١بد كالتشمّب ُب ٙبقيق ىذا التوحيد ،أسأؿ
ا﵁ جل كعبل أف ٯبعلِب كإياكم من ا﵀ققْب للتوحيد.
أخّبيا أنبو إٔب فائدة ذكرىا ا٤بؤلف ُ ب ا٤بسائل كىي :أنو يستفاد من ىذا الباب
كما جاء فيو إثبات الصفات ﵁  خبلفنا لؤلشعرية ،كجاء ُب نسخة خبلفنا للمعطلة
كذلك أف األحاديث الٍب مرت بنا فيها إثبات الوجو ﵁ « :يبتغي بذلك وجو اهلل»،
أيضا إثبات الكبلـ كالقوؿ ﵁ كما ُب ىذا ا٢بديث ،ككما ُب ا٢بديث الذم قبلو ،ففي
كفيها ن
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ىذا أف أىل السنة كا١بماعة يثبتوف ﵁ الصفات الٍب جاءت ُب الكتاب كالسنة دكف ٙبريف
كدكف تعطيل ،كما أهنم يثبتوهنا دكف تكيف كدكف ٛبثيل ،كىذا يدلك على عناية ا٤بؤلف
ُ ب ذكر الفوائد الٍب تتعلق بأنواع التوحيد كلها.
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4
ٗ -باب َٔ سكل ايتٛسٝد دخٌ اؾٓ ١بػري سطاب
(المجلس الوؿ)
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قاٍ :
باب
َٔ سكل ايتٛسٝد دخٌ اؾٓ ١بػري سطاب
بْب ا٤بؤلف  ،شيئنا من فضل التوحيد ،عقد ىذا الباب ليبْب لنا أف
فبعد أف ى
كماؿ فضل التوحيد إ٭با يكوف بكماؿ ٙبقيقو ،كٙبقيق التوحيد ىو أف يبلغ اإلنساف بالتوحيد
الغاية كا٤بنتهى.
حقق الشيء :إذا بلغ غايتو ،فتحقيق التوحيد بلوغ غايتو كذلك إ٭با يكوف :بتصفيتو
كتكميلو.
إذان ال يكوف تكميل التوحيد إال هبذين بتصفيتو كبتكميلو ،كىو على درجتْب أعِب
ٙبقيق التوحيد:
األكٔبٙ :بقيق التوحيد الواجب.
الثانيةٙ :بقيق التوحيد ا٤بستحب.
أما ٙبقيق التوحيد الواجب فإنو يكوف :بتصفيتو كتكميلو.
أما تصفيتو؛ فتكوف باجتناب ثبلثة أمور:
الوؿ :الشرؾ األصغر.
الثاني :البدعة.

الثالث :اإلصرار على ا٤بعصية.

قاؿ حفيد ا٤بؤلف ُ ب حاشيتو ا٤بلقبة بػػ((قرة عيوف ا٤بوحدين))ٙ( :بقيق التوحيد
تصفيتو كٚبليصو من شوائب الشرؾ كالبدعة كاإلصرار على ا٤بعصية) ،ككبلمو ىذا ُب بياف
ٙبقيق التوحيد الواجب فهو يصفيو من ىذه األمور الثبلثة كيكملو بفعل ما أمر ا﵁
من الواجبات.
إذان ٙبقيق التوحيد الواجب يكوف بتصفيتو من :الشرؾ األصغر ،كالبدعة ،كاإلصرار
على ا٤بعصية ،كباإلتياف بالواجبات.
أما ٙبقيق التوحيد ا٤بستحب فإنو يكوف بتصفيتو من أربعة أمور بتصفيتو من:
[األكؿ] :ا٤بكركىات.
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[الثا٘ب] :ا٤بشتبهات.
[الثالث] :فضوؿ ا٤بباحات.
[الرابع] :التنزه عن ا٢باجة إٔب ا٤بخلوقْب.
ٰبتاج إٔب توضيح كذلك ٤بسيس حاجة
كأما تكميلو :فبفعل ا٤بستحبات ،كىذا ا٤بقاـ ي
أكمل ٩بن كحد ا﵁ .
ا٤بسلم إليو ،كالحظ -يارعاؾ ا﵁ -أف من أتى بتحقيق التوحيد ي
ىناؾ توحيد ،كىناؾ ٙبقيق التوحيد.
التوحيد يأٌب بو كل مسلم ،من أتى بأصل الدين فهذا ىو ا٤بوحد ،لكن ٙبقيق التوحيد
كالحظ أف السياؽ ُب ىذه الكلمة ُب مثل سياؽ ا٤بؤلف ُ ب بياف ٙبصيل فضل
كثواب كغاية ،فتحقيق التوحيد ىو -ما ذكرتو لك -بلوغ الغاية فيو كذلك بتصفيتو كتكميلو.
أما ٙبقيق التوحيد الواجب فيكو يف :بفعل ما أمر ا﵁  بو الواجبات الثابتة ُب
ش ٌر
الكتاب كالسنة فإف من تكميل أصل التوحيد أف يأٌب هبا اإلنساف﴿ :قُ ْل إِن َما أَنَا بَ َ
ِمثْػلُ ُكم يوحى إِلَي أَنما إِلَه ُكم إِلَوٌ و ِ
اح ٌد ﴾ ىذا ىو التوحيد.
ُْ َ
َ ُ ْ َ
ِ
ٍب قاؿ﴿ :فَ ِ
استَػ ْغ ِف ُروهُ﴾ [فصلت ]ٙ:فدؿ ىذا على أف من كح ىد ا﵁
يموا إِلَْيو َو ْ
ْ
استَق ُ
 فإنو يستلزـ توحيده االستقامة على شرع ا﵁  ،كال شك أف من فعل ما
أكجب ا﵁  فإنو يكوف قد أتى ببلزـ التوحيد فاستحق دخوؿ ا١بنة ،كمر بنا قوؿ

النيب  الذم خرجو النسائي كغّبه بإسناد جيد كىو قولو « :من
عبد اهلل َّل يشرؾ بو شيئاً وأقاـ الصالة وآتى الذكاة واجتنب الكبائر فلو الجنة -أو
قاؿ - :دخل الجنة».
أما تصفيتو فمن األمور الثبلثة الٍب ذكرهتا لك:

أكالن :الشرؾ الصغر .كال نقوؿ ىا ىنا الشرؾ األكرب٤ ،با؟ ألف الشرؾ األكرب و
مناؼ

ألصل التوحيد ،ك٫بن نتحدث عن درجة أعلى كىي ٙبقيق كماؿ التوحيد الواجب.
ٕبر
أعظم قادح ُب ٙبقيق التوحيد الواجب ،كالشرؾ األصغر ه
الشرؾ األصغر أكربي ك ي
ال ساحل لو ،كىو أمر ٨بوؼ قل ُب ىذه األمة من يسلم منو ،حٌب إف النيب 
خافو على أصحابو  كىم قً ىم يم أىل التوحيد ،ففي حديث ٧بمود بن لبيب عند
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أٞبد كغّبه بإسناد صحيح قاؿ « :إف أخوؼ ما أخاؼ عليكم الشرؾ
الصغر».

أمر ٨بوؼ كىو يتنوع كينقسم إٔب صوور كثّبة لكن ٯبمع ذلك أمراف،
فالشرؾ األصغر ه
صور الشرؾ األصغر ال تكاد ٚبرج عن أمرين:
الوؿ :صرؼ نوع طاعة لغّب ا﵁ ؛ كقصد مثل الرياء ،أك و
٧ببة أك خوؼ أك

توكل أك ما شاكل ذلك.

نقص ُب اعتقاد تفرد ا﵁ ُ ب النفع كالضر ،كىذا ما يرجع إليو ما يتعلق
والثاني :ه

بالتمائم كالرقى ا٤بمنوعة كما إٔب ذلك.
قادح ُب ٙبقيق التوحيد الواجب ٤با فيو من ىذه الشوائب
فالشاىد أف الشرؾ األصغر ه
الٍب تيػٍن ًقص التوحيد كٛبنع من ٛبامو ككمالو.
أما القادح الثا٘ب فإنو :البدعة ،كالبدعة كما قاؿ أىل العلم ينبوع شر ،كدىليز الكفر،

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

أوَّلً :أف ُب البدعة مشاقةن ﵁ كرسولو  فا﵁ يقوؿ:
﴿واتبِعُوهُ﴾[العراؼ﴿ ،]ٔ٘ٛ:فَاتبِعُونِي﴾[آؿ عمراف .]ٖٔ:كالنيب 
َ
يقوؿ« :فعليكم بسنتي» كيقوؿ« :وإياكم ومحدثات المور» ،فجاء ا٤ببتدع كخالف كل

ذلك ،كانتهج غّب هنج النيب  فى يحق ُب البدعة أف تكوف مشاقةن ﵁ كرسولو
.
َض ُّل ِمم ِن اتػبَ َع َى َواهُ بِغَْي ِر
﴿وَم ْن أ َ
ثم ثانياً :البدعة اتباعه للهول كا﵁ يقوؿَ :
ُى ًدى ِم َن الل ِو﴾[القصص.]٘ٓ:
ك فَا ْعلَ ْم أَن َما
صاحب البدعة متبع ىواه كالبد ،قاؿ ﴿ :فَِإ ْف لَ ْم يَ ْستَ ِجيبُوا لَ َ
ِ
اء ُى ْم ﴾[القصص.]٘ٓ:
يَػتبعُو َف أ َْى َو َ
ال ٲبكن أف يكوف اإلنساف إال أحد رجلْب :إما متبعان للنيب  فإف ٓب
متبع ٥بواه كالبد.
يكن ،فإنو ه
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وأمر ثالث :كىو أف ا٤ببتدع نزؿ نفسو منزلة ا٤بستدرؾ على الشريعة ،أك ا٤بتهم للنيب
ٌ
 بعدـ الببلغ ا٤ببْب ،كل مبتدع لساف حالو يقوؿ الشريعة ناقصو فأنا أكملها،
أك ىي كاملة لكن النيب  ما بلغ الببلغ ا٤ببْب كال أتى هبذا األمر الذم جئت
بو كىو من الشريعة ،كلذا ما أحسن ما قاؿ ابن القيم ( :كل مبتدع فإنو منتقص
للنيب  كإف ظن أنو يعظمو) ،كأحسن من كبلمو ما قالو اإلماـ مالك :
(من ابتدع بدعة يراىا حسنة فقد زعم أف ٧بمد  خاف الرسالة فإف ا﵁ تعأب
ت َعلَْي ُكم نِ ْعمتِي ور ِ
الـ
ض ُ
ْت لَ ُك ْم ِدينَ ُك ْم َوأَتْ َم ْم ُ
يقوؿ﴿ :الْيَػ ْوَـ أَ ْك َمل ُ
يت لَ ُك ُم ا ِإل ْس َ
ْ َ ََ
ِدينًا﴾[المائدة ]ٖ:فما ٓب يكن باألمس دينان ال يكوف اليوـ دينان).
قادح ُب توحيد ا﵁  ،قادح ُب
كإذا كاف ذلك كذلك تبْب لك أف البدعة ه
توحيد ربنا كاالستجابة ألمره باتباع هنجو كهنج نبيو  كما أنو قادح ُب
توحيد االتباع للنيب .

أما المعصية فإف البلية هبا عظيمة كما أكثر الغفلة عن أثرىا على التوحيد.
ا٤بعصية ٘بمع أموران:
أوَّلً :فيها تقدٙب طاعة النفس كالشيطاف على طاعة الرٞبن﴿ :أَلَ ْم أَ ْع َه ْد إِلَْي ُك ْم يَا بَنِي
ين﴾[يس.]ٙٓ:
َ
آد َـ أَ ْف َّل تَػ ْعبُ ُدوا الش ْيطَا َف إِنوُ لَ ُك ْم َع ُد ٌّو ُمبِ ٌ
ثانياً :ا٤بعصية تدؿ على و
نقص ُب ا٣بوؼ من ا﵁  كإال لو ىك ىم ىل ا٣بوؼ من ا﵁
٤ با عصى العاصي ،كا٣بوؼ من ا﵁ من التوحيد.

نقص ُب تصديق كعيد ا﵁  كإال
ثالثًا :كىو أف ا٤بعصية قد يكوف مصاحبان ٥با ه

فلو كمل التصديق بالوعيد ﵁  على ىذه ا٤بعاصي كآثارىا لكاف ىذا حاجزان بْب
اإلنساف كاجَب ًاح ٧بارـ ا﵁ .

رابعاً :كىو أف ا٤بعصية ُب الغالب يشوهبا شيءه من التعلق بغّب ا﵁ كالتفات القلب لغّب

ا﵁ ك٧ببة لغّب ا﵁ كىذا كلو ٩با يضعف توحيد العبد ،كلكن ىذ ذلك ال يعِب خركج اإلنساف من
﴿وِم َن
اإلسبلـ ،كذلك ألف ٧ببة ا﵁ أعظم ٖببلؼ حاؿ ا٤بشركْب الذين قاؿ ا﵁ فيهمَ :
ِ ِ
ادا ي ِحبُّونَػهم َكح ٍّ ِ ِ
ِ ِ
الن ِ
آمنُوا أَ َش ُّد ُحبًّا
اس َم ْن يَػتخ ُذ م ْن ُدوف اللو أَن َد ً ُ ُ ْ ُ
ين َ
ب اللو َوالذ َ
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ا٤بخشي ىنا إ٭با ىو أف يتدرج اإلنساف من صغ وّب إٔب
لِل ِو﴾[البقرة .]ٔٙ٘:لكن الػ ىم يخ ى
وؼ ك ٍ
كب وّب حٌب رٗبا أخرجتو ا٤بعصية من صغّبةو إٔب كبّبةو ،كرٗبا أكقعتو ُب الكفر با﵁ .
كألجل ىذا خاؼ السلف  من ا٤بعاصي ككصفوىا بأهنا :بريد الكفر.
إذف اجتناب ىذه األمور الثبلثة بو مع اإلتياف بالواجبات يتحقق كماؿ التوحيد
الواجب كما أحسن ما قاؿ ابن القيم ُ ب كتابو ((التبياف))( :ا٥بدل التاـ يتضمن
توحيد ا٤بطلوب ،كتوحيد الطلب ،كتوحيد الطريق ا٤بوصلة)؛ ا٥بدل التاـ يتضمن توحيد

ا٤بطلوب ،كىذا يقدح فيو :الشرؾ ،كتوحيد الطلب كىذا يقدح فيو :المعصية ،كتوحيد
ً
ب شراكو من خبلؿ ىذه األمور
الطريق ا٤بوصلة كىذا يقدح فيو :البدعة ،كالشيطاف إ٭با يػيٍنص ي
الثبلثة.
إذان ىذا ىو ٙبقيق التوحيد الواجب ،كٜبةى درجةه أرفع كأ٠بى ،كالواصل إليها عزيز أفراد
من ال يكمل من ا٤بخلصْب ىم الذين كصلوا إٔب ىذه الدرجة ا٤بنيفة الرفيعة أال كىيٙ :بقيق
التوحيد ا٤بستحب ،كأعظم الناس ٙبقيقان ٥بذا التوحيد األنبياء كا٤برسلوف ،كأعظمهم ُب ذلك
ا٣بليبلف ،كأعظم ا٣بليلْب ُب ذلك نبينا الكرٙب ٧بمد .
حقيقة ىذه الدرجة :ا٪بذاب الركح إٔب ا﵁ ٕ بيث يكوف ا﵁ ُ ب
ب
أعظم من كل شيء ،كبالتإب ال تنبعث ا١بوارح إال ًكفٍ ىق ما ٰببو ا﵁ ؛ إف أى ىح ى
القلب ى
س
ض أىبٍػغى ى
ب ﵁ ،كإف أىبٍػغى ى
أى ىح ى
س ىجلى ى
ض ﵁ ،كإف أى ىعطىى أى ىعطىى ﵁ ،كإف ىمنى ىع ىمنى ىع ﵁ ،كإف ىجلى ى
﵁ ،كإف قى ىاـ قى ىاـ ﵁ ،فكل أموره الظاىرة كالباطنة متعلقة بأمر ا﵁  قد ٙبقق بقولو
ك ال ُْم ْنتَػ َهى﴾[النجم ،]ٕٗ:فمنتهى القصد ،كمنتهى الطلب،
﴿وأَف إِلَى َربٍّ َ
َ :
كمنتهى ا﵀بة ،كمنتهى الرجاء ،كمنتهى الرغبة ،كمنتهى الرىبة ﵁ .
ً
ْب
كبلـ يى ٍس يه يل التلف ي
أمر ال يتيسر إال للموفىق ى
كىذا ه
ظ بو لكن القياـ بو على كجهو ه
السعداء- ،أسأؿ ا﵁ جل كعبل أف يبلغِب كإياكم ذلك ،-ا٤بقصود أف من حقق ىذه الدرجة
فهو من أكلياء ا﵁ الصا٢بْب الذين جاء فيهم حديث النيب  عن ربو :
«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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كا٤بؤلف  ىع ىق ىد ىذا الباب ليد ىؿ على أف الفضل العظيم للتوحيد ىو ٤بن كمل
التوحيد الواجب كا٤بستحب؛ ألف فيما أكرد ا٤بؤلف كا٤بؤلف أكرد ُب ىذا الباب آيتْب كحديثان
أكرد ىذا ا٢بديث كفيو ما يدؿ على اتصاؼ الواردين ُب ا٢بديث بكماؿ التوحيد الواجب
كذلك ُب قولو( :ال يتطّبكف ،كعلى رهبم يتوكلوف) ،كأيضان ما يدؿ على ٙبقيقهم التوحيد
ا٤بستحب ،كذلك ُب قولو ( :ال يكتوكف ،كال يسَبقوف).
بالكف عن
ٙبقيق التوحيد ا٤بستحب يكوف بفعل ا٤بستحبات بعد الواجبات كيكوف
ِّ
األمور األربعة -الٍب ذكرهتا لك:-
[األمر األكؿ] :المكروىات :كىي :ما هنى عنو الشارع هنيان غّب جازـ ،كال شك أف

ا٤بكركىات تىػ ٍقعي يد بصاحبها عن السعي إٔب ا﵁  كإٔب جنتو ،كلو ٓب يكن فيها إال أهنا
ضيِّ يع العمر فيما ال يقرب إٔب ا﵁.
تي ى
األمر الثا٘ب :المشتبهات :كىي الٍب ليست ٕبرواـ بػ ِّْب كال و
ٕببلؿ بىػ ِّْب ،ىي برزخ بْب
ى
األمرين ،قاؿ النيب « :الحالؿ بين ،والحراـ بين ،وبينهما أمور مشتبهات»،
كىؤالء الكمل من عباد ا﵁  لعظيم تعظيمهم ﵁ كخوفهم منو يى ىدعيو ىف ىذه األمور
الٍب يٱبشى أف يكوف فيها بأس حٌب ال يقعوا ُب شيء ٩با قد ييغضب ا﵁ .
األمر الثالث :فضوؿ المباحات :كضابط فضوؿ ا٤بباحات ىو :كل مباح ال ينفع ُب

الدار اآلخرة؛ ٗبعُب :أنو كل مباح ال يستعاف بو على الطاعة.
مباح ال ييستعاف بو على الطاعة فعدمو خّب من
كالقاعدة عند أىل العلم :أف كل و
كجوده ،الشك أف عدـ ىذه األمور خّبه لئلنساف؛ ألف أقل ما فيها أهنا مشغلة ككاف ٲبكن
ب إٔب ا﵁  ،فإف أىل ىذا التوحيد
أف يستثمر ىذا الوقت الذم ضاع فيها فيما يػي ىقِّر ي
يعلموف أف ىذه الدنيا سباؽ إٔب اآلخرة كمزرعة لآلخرة فهم يظنوف بأنفسهم كأعمارىم
كأكقاهتم عن أف يضيع منها شيء فيما ال ينفع عند ا﵁  ،كىذا ال يعِب أهنم
يَبكوف ا٤بباح يجلو ،كبل إ٭با ىم يأخذكف ا٤بباح على أنو أباحو ا﵁ ،كيستلذكف هبذه ا٤بباحات
أيضان كلكن بأمرين:
[األمر األكؿ] :بكوهنا مقربةن إٔب ا﵁ ٕ بيث ٲبكن أف ييستعاف هبا على
طاعة ا﵁.
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[األمر الثا٘ب] :بوجود النية الصا٢بة ،فإهنم يتناكلوهنا على نية أهنا تعْب على طاعة ا﵁

 كما قاؿ معاذ  كما ُب الصحيحْب« :أما أنا فأحتسب نومتي كما
أحتسب قومتي» ،فبل يوجد ُب حق ىؤالء مباح مستوم الطرفْب؛ األكل كالشرب،
كالشراب ا٢بلو ،كا٢بديث الشيق مع صديق كزكجة ككلد ،كل ذلك ينوكف فيو أهنم يػيىرًك يحو ىف
النفوس ألجل أف تستعد بعد ذلك لطاعة ا﵁ .
حرص شديد على أكقاهتم فبل
كا٤بقصود أف أصحاب ىذه الدرجة العالية عندىم
ه
يضيعوف شيئان ال يوصل إٔب مقصودىم العظيم كىو أف يصلوا إٔب رٞبة ا﵁ كجنتو.

األمر الرابع :أنهم يتنزىوف عن سؤاؿ المخلوقين :يستغنوف با﵁ عن خلقو ،عندىم
من التعظيم ﵁ كالذؿ لو ما ٯبعلهم يأنفوف من أف يىًري يقوا كجوىهم أك يذلوف ألحد من
ا٤بخلوقْب ،فبل يسألوف إال ا﵁ مهما استطاعوا كمهما أمكنهم ذلك فإهنم ال يسألوف الناس
شيئان.
كُب صحيح مسلم كغّبه من حديث عوؼ ابن مالك  ذكر « :أف

النبي  بايعهم وكانوا رىطاً وكاف فيما بايعهم أَّل يسألوا الناس شيئاً» .كىذا

فأىل ىذه الدرجة أحرص ما يكونوف
فيو من ٙبقيق التوحيد ما ال ٱبفى على طالب العلم ،ي
على االستغناء با﵁ عن كل ما سواه.
فمٌب ما أتى اإلنساف با٤بستحبات ككف عن ىذه األمور الٍب تىػ ٍقعي يد بو عن بلوغ الغاية
الٍب يسعى إليها ،فإنو يكوف قد ىح ىق ىق التوحيد ا٤بستحب ،كمن كفقو ا﵁ إٔب ذلك
فلييٍب ِّشر بكل خّب فإف من حقق التوحيد دخل ا١بنة بغّب حساب كال عذاب.
قاٍ :

باب َٔ سكل ايتٛسٝد دخٌ اؾٓ ١بػري سطاب
أم :كال عذاب.
كا٢بديث جاء ُب الصحيحْب ُب حديث السبعْب ألفان الذم سيأٌب :جاء فيو تارنة
يدخلوف ا١بنة بغّب حساب ،كجاء فيو تارةن ُب بعض الركايات :بغّب حساب كال عذاب.
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كال شك أف الذم ٪بى من أف يكوف ي٧باسبان فإف ىذا يستلزـ ٪باتو من عذاب ا﵁
 كما ىو كاضح ،كأكرد ا٤بؤلف كما ذكرت لك آيتْب كحديثان تدالف على ىذا الفضل
العظيم ٤بن حقق التوحيد- ،نسأؿ ا﵁  أف ٯبعلنا منهم.-
قاؿ :

ِ ِ ِ
ك ِم َن
يم َكا َف أُمةً قَانِتًا لِل ِو َحنِي ًفا َولَ ْم يَ ُ
وقوؿ اهلل تعالى﴿ :إف إبْػ َراى َ
ِ
ين﴾[النحل.]َُِ:
ال ُْم ْش ِرك َ
قولو  عن إبراىيم ﴿ :ولَم ي ُ ِ
ِ
ين﴾[النحل ،]ٕٔٓ:ىذا
َ َْ
ك م َن ال ُْم ْش ِرك َ
دليل على أف من ترؾ الشرؾ فإنو يكوف بسبيل إٔب ٙبقيق التوحيد ،كىذه حاؿ إبراىيم
ه
فحرم با٤بسلم أف يقتدم بو.
 ه
ك أِ
َف اتبِ ْع ِملةَ إِبْػر ِاى ِ
﴿ثُم أ َْو َح ْيػنَا إِلَْي َ
ص َد َؽ اللوُ
يم َحني ًفا﴾[النحل﴿ .]ٕٖٔ:قُ ْل َ
َ َ
ت لَ ُكم أُسوةٌ ح ِ ِ ِ
فَاتبِعوا ِملةَ إِبْػر ِاى ِ
يم
ُ
سنَةٌ في إبْػ َراى َ
يم َحني ًفا﴾[آؿ عمراف﴿ .]ٜ٘:قَ ْد َكانَ ْ ْ ْ َ َ َ
َ َ
ِ
ين َم َعوُ﴾[الممتحنة.]ٗ:
َوالذ َ
إذان إبراىيم ٧ بل األسوة كالقدكة ٥بذه األمة ،فإذا كاف ا﵁  كصفو بأنو
ٓب يك من ا٤بشركْب ،كاف على ا٤بسلم أف يقتدم بو -عليو الصبلة كالسبلـُ -ب ذلك ،كمن
فعل ذلك فإنو يكوف قد ىخطى ىى إٔب ٙبقيق التوحيد.
قاؿ ﴿ :ولَم ي ُ ِ
ِ
ين﴾[النحل.]ٕٔٓ:
َ َْ
ك م َن ال ُْم ْش ِرك َ

حذفت النوف ىا ىنا كاألصل( :كٓب يكن من ا٤بشركْب) ،كذكر علماء اللغة أف النوف
فيها ىشبىوه من حرؼ العلة فناسب أف يٙبذؼ بػ(ٓب) كذكركا أسبابان لشبهها ٕبرؼ العلة ،قالوا
خفتها ،أك الغنة الٍب فيها ،أك كثرة كركدىا على األلسنة ،إٔب غّب ذلك ٩با ذكركا.
الشاىد أف النوف إذا كانت ساكنة ُب مثل ىذا السياؽ فإهنا يٙبذؼ ،أما إذا كانت
ِ
ين َك َف ُروا ِم ْن أ َْى ِل
متحركة فإهنا ال يٙبذؼ ،كلذلك ُب قولو ﴿ :لَ ْم يَ ُك ِن الذ َ
ال ِ
ْكتَ ِ
اب﴾[البينة ]ٔ:تبلحظ أف النوف ما يحذفت ،ألهنا متحركة ليست ساكنة.
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قاؿ  عن إبراىيم ﴿ :ولَم ي ُ ِ
ِ
ين﴾[النحل،]ٕٔٓ:
َ ْ َ
ك م َن ال ُْم ْش ِرك َ
ٓب يكن من ا٤بشركْب ُب كل شيء ،كاف ٦بانبان ٥بم ُب كل أحوا٥بم ،بقلبو ،بلسانؤ ،بوارحو،
ببدنوٓ ،ب يكن من ا٤بشركْب ُب و
حاؿ من األحواؿ.
كالشك أف ىذا كاضح بْب ُب كتاب ا﵁  عن حاؿ إبراىيم  كذلك

سنَةٌ
أنو عالن قومو بالرباءة منهم كٗبعاداهتم ُب ا﵁ ﴿ :قَ ْد َكانَ ْ
ت لَ ُك ْم أ ْ
ُس َوةٌ َح َ
فِي إِبْػر ِاىيم وال ِذين معوُ إِ ْذ قَالُوا لَِقوِم ِهم إِنا بػرآء ِم ْن ُكم وِمما تَػ ْعب ُدو َف ِمن ُد ِ
وف الل ِو َك َف ْرنَا
َ َ َ َ ََ
ْ
ُ
ْ ْ َُ ُ ْ َ
ضاءُ أَبَ ًدا َحتى تُػ ْؤِمنُوا بِالل ِو َو ْح َدهُ﴾[الممتحنة.]ٗ:
بِ ُك ْم َوبَ َدا بَػ ْيػنَػنَا َوبَػ ْيػنَ ُك ُم ال َْع َد َاوةُ َوالْبَػ ْغ َ
إبراىيم  اعتزؿ قومو ألجل ا﵁﴿ :وأَ ْعتَ ِزلُ ُكم وما تَ ْدعُو َف ِمن ُد ِ
وف الل ِو
ْ
ْ ََ
َ
ي
َوأَ ْدعُو َربٍّي﴾[مريم]ٗٛ:
ع قومو كتركهم بعد أف رموه ُب النار فأ٪باه ا﵁ من النار ككانت عليو
كىو الذم ىك ىاد ى
بردان كسبلمان ،ىاجر إٔب ربو  كتركهم كما يعبدكف من دكف ا﵁ ،كىذا من أعظم ما
يكوف من ٙبقيق التوحيد ،أف يكوف اإلنسا يف نافران من الشرؾ ،كنافران من أىل الشرؾ ،كمبتعدان
عن الشرؾ كمبتعدان عن أىل الشرؾ ،كحاذران من الشرؾ كحاذران من مشاهبة أىل الشرؾ،
فيتحقق بقولو ﴿ :ولَم ي ُ ِ
ِ
ين﴾[النحل ،]ٕٔٓ:كىذا من كماؿ ٙبقيق
ََْ
ك م َن ال ُْم ْش ِرك َ
التوحيد.

قاؿ :

ِ
ين ُى ْم بَِربٍّ ِه ْم َّل يُ ْش ِرُكو َف﴾[المؤمنوف.]ٜ٘:
﴿والذ َ
وقاؿ تعالىَ :

كصف ا﵁  أىل اإلٲباف ،بصفات منها أهنم برهبم ال يشركوف ،قاؿ ُ ب
سورة ا٤بؤمنوف﴿ :إِف ال ِذين ُىم ِمن َخ ْشي ِة ربٍّ ِهم م ْش ِف ُقو َف * وال ِذين ُىم بِآي ِ
ات َربٍّ ِه ْم
َ ْ ْ
َ َ ْ َ
َ َ ْ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين يُػ ْؤتُو َف َما آتَوا َوقُػلُوبُػ ُه ْم َو ِجلَةٌ أَنػ ُه ْم
ين ُى ْم ب َربٍّ ِه ْم َّل يُ ْش ِرُكو َف * َوالذ َ
يُػ ْؤمنُو َف * َوالذ َ
ِ
ْخ ْيػر ِ
إِلَى ربٍّ ِهم ر ِ
ات َو ُى ْم لَ َها َسابِ ُقو َف﴾[المؤمنوف-٘ٚ:
اجعُو َف * أ ُْولَئِ َ
َ ْ َ
سا ِر ُعو َف في ال َ َ
ك يُ َ
ٔ.]ٙ
قليبل
فمما كصف ا﵁  عباده ا٤بؤمنْب أهنم برهبم ال يشركوف ،ال يشركوف البتة ال ن
كثّبا ال شركان أكرب كال شركان أصغر ،ال شركان جليان كال شركان خفينا ،ال يشركوف با﵁ 
كال ن
البتة.
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كإيراد ا٤بؤلف ٥ بذه اآلية بعد سابقتها من دقة فهمو  كذلك أف ا٤بوحد
طالب ببغض الشرؾ كببغض أىل الشرؾ،
طالب باجتناب الشرؾ كاجتناب أىل الشرؾ ،يم ه
يم ه
طالب بأف يبتعد عن أعماؿ الشرؾ
طالب بالرباءة من الشرؾ كبالرباءة من أىل الشرؾ ،يم ه
يم ه
طالب أيضان بأف ٯبتنب مشاهبة ا٤بشركْب ،فبلبد من أف ٰبقق اإلنساف
كأقوالو كعقائده ،ي
كم ه
طالب بأف ال يشرؾ بربو
طالب أال يكوف من ا٤بشركْب ،ي
كم ه
األمرين ال يكو ىف من ا٤بشركْب ،يم ه
 فتحقيق التوحيد يتضمن ىذين األمرين:
[األمر األكؿ]﴿:ولَم ي ُ ِ
ِ
ين﴾.
َْ
ك م َن ال ُْم ْش ِرك َ
[األمر الثا٘ب]﴿ :بَِربٍّ ِه ْم َّل يُ ْش ِرُكو َف﴾.
قاؿ :
عٔ سؿني بٔ عبد ايسمحٔ قاٍ :نٓت عٓد ضعٝد بٔ دبري ،ؾكاٍ:
أٜهِ زأ ٣ايهٛنب اير ٟاْكضٖ ايبازس١؟
حديث عظيم ،كفيو مسائل كفوائد شٌب ،خرجو الشيخاف ُب صحيحيهما
ىذا ا٢بديث
ه
ُب مواضع ،كخرجو غّبٮبا أيضا.
ىذا ا٢بديث يركيو كالسياؽ الذم ساقو ا٤بؤلف  ،ىو سياؽ اإلماـ مسلم
 لكن مع اختبلؼ يسّب ُب بعض األلفاظ ،سيأٌب التنبيو عليها.
كاإلماـ مسلم أخرج ىذا ا٢بديث من طريق سعيد بن منصور ،عن ىشيم ،عن حصْب
بن عبدالرٞبن ،عن سعيد بن جبّب ،عن بن عباس  ،كفيو:
أف حصينان - كالصحيح أنو من التابعْب -توَب سنة ست كثبلثْب كمائة كاف
جالسان عند سعيد بن جبّب ،كىو من سادات التابعْب ،كىو من أىثٍػب ً
ت أصحاب ابن عباس
ى
 ،قتلو ا٢بجاج سنة ٟبس كتسعْب.
فقاؿ سعيد « :أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟» ،كىذا فيو :أف
السلف  كاف ٥بم عناية بالتأمل ُب ملكوت ا﵁  ،كفيما ُب السماء من
اآليات كالعًظىات الٍب تيكسب اإلٲباف ،فا﵁  كصف ا٤بتقْب ا٤بؤمنْب بأهنم يتفكركف ُب
خلق السماكات كاألرض ،كىذا ٩با فقده كثّبه من الناس اليوـ ،مع غلبة ىذه ا٢بياة العصرية
كانشغاؿ الناس البالغ فاهتم ىذا األمر العظيم كىو التأمل كالتفكر ُب اآليات الكونية العلوية
الشيخ لم يراجع التفريغ

َٔ

حصْب
كالسفلية ،فسأؿ سعيد  من رأل ىذا الكوكب الذم انقض ،فأجاب
ه
 :أنا.
ؾكًت :أْا ،ثِ قًت :أََا إْ ٞمل أنٔ يف ؾال.٠
األمر حصل ُب الليل ،كرٗبا كاف ُب كقت متأخر ،كحصْب يقوؿ أنا رأيتوٍ ،ب خشي أف
ييظن فيو أنو كاف يقوـ الليل ،فلعظيم إخبلصو كحبو أف ال ٰبمد ٗبا ٓب يفعل ،قاؿ( :أما إ٘ب
ٓب أكن ُب صبلة) ،كىذا يفيد اإلخبلص العظيم الذم كاف عليو السلف الصاّب 
فهم ال ٰببوف أف ينسب إليهم ما ٓب يفعلوا من ا٣بّب ،كإف فعلوا خّبان حرصوا على كتمانو.
لكن الذم ٰبب أف يٰبمد ٗبا ٓب يفعل ،أك أنو ييظهر للناس أعمالو الصا٢بة كرٗبا تكلم
با٢بديث الطويل حٌب يصل إٔب و
شيء ُب نفسو كىو أف يػيٍبػلِّ ىغ جلسائو بأنو فعل كفعل ،كاف
يصلي ،تصدؽ بكذا ،كفعل كذا ،كرٗبا ٲبشي بْب الناس كبيده ا٤بسبحة ،يسبح يظهر للناس
أنو يسبح ﵁  ،شتاف بْب حاؿ السلف كحاؿ ا٣بلف ،ىذه كلمة عظيمة ٰبسن
لطالب العلم أف يستحضرىا دائمان( ،أما إ٘ب ٓب أكن ُب صبلة).
ٚيهين يدغت
قاؿ :كلكِب لدغت ،ىذا ىو السبب الذم جعلِب أستيقظ ُب ىذه الساعة من الليل،
غ من عقرب أك ٫بوه.
لي ِّد ى
قاٍ :ؾُا ؾٓعت؟ قًت :ازتكٝت
قاؿ فما صنعت ،قلت ارتقيت ،كالذم ُب صحيح مسلم اسَبقيت ،كىذا ىو ا٤بناسب
إليراد ا٢بديث ،كاأللف كالسْب كالتاء للطلب ،يعِب :طلبت من يرقيِب ،سألت أحدان أف
يرقيِب ،كالرقية ىي :القراءة على ا٤بريض ،سيأٌب الكبلـ فيها ُب و
باب خاص إف شاء ا﵁،
كذكر ما يتعلق هبا من مسائل ،الشاىد أنو طلب من يرقيو بسبب ىذه اللدغة أك ىذا السم
الذم أصابو.
قاٍ :ؾُا محًو عً ٢ذيو؟
ىذا فيو :السؤاؿ عن ا٢بجة ،كا٤بطالبة بالدليل ،كىكذا كاف السلف ُب كل خطوة ،كل
حركة كسكنة ،كانوا ٰبرصوف على أف ال يفعلوا إال بدليل كشتاف بْب من كاف على هنجهم
ي
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كطريقتهم كبْب من تكوف أفعالو كيفما اتفق ،يفعل ما ٰبلو لو ،كما هتواه نفسو ،دكف أف
يكوف كاقفان عند حد الدليل ،كىذا ىو الفارؽ بْب أىل االتباع كغّبىم ،قاؿ بعض السلف:
(إف استطعت أال ٙبك رأسك إال بأثر فافعل)ُ ،ب كل أمورؾ احرص على أف تكوف ناىجان
كفق حجة كدليل صحيح.
قًت :سدٜح سدثٓا ٙايػعيب ،قاٍَٚ :ا سدثهِ؟ قًت :سدثٓا عٔ بسٜد٠
بٔ اؿؿٝب؛ أْ٘ قاٍ$ :ال زق ١ٝإال َٔ عني أ ٚمح#١
يقوؿ :عندم دليل ،كعندم حجة على ما فعلت ،كىو أنِب طلبت من يرقيِب ،كذلك
أف الشعيب ،كالشعيب من سادات التابعْب  حدث حصيننا بكبلـ ٠بعو من بيريدة ابن

ا٢بصيب الصحايب ا١بليل  ،كىو أف بريدة قاؿَّ« :ل رقية إَّل من عين أو حمى»،

كىذا الكبلـ ركم مرفوعان إٔب النيب  كسيأٌب الكبلـ عن ذلك إف شاء ا﵁ ُب
٧بلو من الباب الذم عقده ا٤بؤلف  للرقية ،كا٤بعُب ُب ىذا ا٢بديث باختصار ،ىو:
أنو ال رقية أنفع من الرقية ُب شأف العْب ،كُب شأف ا٢بمو.
ا٢بمو ىي:
ُ/ذكات السموـ؛ كا٢بية كالعقرب.
ِ/أك السم الذم ٱبرج من ىذه الدكاب.
ّ/أك اإلبرة الٍب تصيب.
ً
ب هبذا السم.
ْ/أك ا٢برارة كا٢بمى الٍب تناؿ من أيصي ى
على كل حاؿ ىي أقواؿ متقاربة ُب ا٤بعُب.
فأنفع كأحسن ما تكوف الرقية ُب ىاتْب ا٢بالتْب:
ُب حاؿ :اإلصابة بالعْب.
كُب حاؿ :اللدغ بشيء من ىذه الدكاب السامة ،فأحسن ما يكونو ُب العبلج ىو
الرقية.
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قاٍ :قد أسطٔ َٔ اْتٗ ٢إىل َا مسع
ىذه قاعدة حسنة :قد أحسن من انتهى إٔب ما ٠بع ،كذلك يفيد أف من اجتهد ُب
الوصوؿ إٔب ا٢بق كعمل بدليل فإنو ال تثريب عليو كذلك أنو ىذا مبلغ اجتهاده كىذه طاقتو
كال يكلف ا﵁ نفسان إال كسعها ،فهو عمل كفق دليل بلغو.
ٚيهِٔ سدثٓا ابٔ عباع ،عٔ ايٓيب  أْ٘ قاٍ:
كلكن ىنا سعيد  أراد أف يبْب ٢بصْب أف ٜبة درجة أرفع كأف ىناؾ حالةن أكٔب

سعيدا كأصحابو
٩بن فعلت كىي أنك طلبت من يرقيك ،أنك اسَبقيت ،كذلك ما حدث ن
ابن عباس .
قاٍ$ :عسقت عً ٞاألَِ ،ؾسأٜت ايٓيب َٚع٘ ايسٖطٚ ،ايٓيب َٚع٘
ايسدٌ ٚايسدالٕٚ ،ايٓيب ٚيٝظ َع٘ أسدْ...
قاؿ :عرضت علي األمم قالو  ،كجاء عند الَبمذم :أف ذلك ليلة أيسرم
بو ،ليلة أسرم بو  عرض عليو األمم ،فكاف فيما رأل  النيب
كمعو الرىط؛ يعِبٝ :باعة عشرة فما دكف ،أك أقل ،كالنيب كمعو الرجل كالرجبلف ،كالنيب كليس
معو أحد.
كىذا نستفيد منو فائدتْب:
مبعوث كالرسوؿ ،كمن ىذه ا١بهة ال
سل كالرسوؿ ،كالنيب
ه
[الفائدة] األكٔب :أف النيب يم ٍر ه
ك ِم ْن ر ُس ٍ
وؿ َوَّل نَبِ ٍّي﴾[الحج .]ٕ٘:كذلك
﴿وَما أ َْر َسلْنَا ِم ْن قَػ ْبلِ َ
َ
فرؽ بْب النيب كالرسوؿَ :
يدؿ على أف النيب مرسل كأنو مطالب كمأمور بالدعول إٔب ا﵁  ،كقد يستجاب لو
كقد ال يستجاب لو ،قد يستجيب الناس كقد يكوف ا٢باؿ أف االستجابة كبّبة كما سيأٌب ُب
شأف موسى  ككذلك نبينا  ،كقد ال تكوف االستجابة كبّبة حٌب إنو
قد يأٌب النيب كمعو الرجل كمعو الرجبلف أك ليس معو أحد البتة.
كىذه ىي الفائدة الثانية ،كىي :أف على الدعاة إٔب ا﵁  أف ال يغَبكا بالكثرة.
كقد أشار إٔب ىذا ا٤بؤلف ُ ب إحدل ا٤بسائل ،ال ينبغي على الدعاة كطبلب
العلم أف يهتموا بشأف العدد كا١بماىّب فبل يلتفتوا إليها كال يعملوا من أجلها ،كا﵁ إذا حضر
الشيخ لم يراجع التفريغ

ّٔ

الناس دعوت كإذا كانوا حاضرين قليل سكت ،ىذا ليس من شأف الدعاة الصادقْب،
الصادؽ ُب دعوتو إٔب ا﵁  ٮبو أف يؤدم الواجب ،كأما النتائج فأمرىا إٔب ا﵁.
عً ٖٞإدزاى ايؿالح
ٚعً ٓٞإٔ أضعٚ ٢يٝظ
ليس عليك إدراؾ النجاح كليس عليك إدراؾ الفبلح ،األمر إٔب ا﵁ ،
ا٤بطلوب أف تدعوا إٔب ا﵁  ،كليس قلة ا٤بستجيبْب دليبلن على فشل الدعوة أك أف
اإلنساف قد قصر ،ىؤالء أنبياء كراـ من أنبياء ا﵁  كمع ذلك رٗبا يأٌب من األنبياء من
ٓب يستجب لو أحد البتة ،كاألمر ﵁  من قبل كمن بعد.
إذ زؾع ي ٞضٛاد عع ،ِٝؾعٓٓت أِْٗ أَيت ،ؾك ٌٝيٖ :ٞرا َٛض٢
ٚق...َ٘ٛ
إذ رفع ٕب سو هاد عظيم ،سواد يعِب :أشخاص يكثر ،رآىم النيب  كجاء ُب
الصحيح أهنم سدكا األفق ،أك قاؿ :سواد سد األفق ،يعِب :سواد كثّب ،فظن النيب
 أف ىؤالء أمتو.
قد يقوؿ بعض الناس :ككيف يظن ذلك كىو يعلم ٠بتهم كعبلمتهم كأهنم يأتوف غران
٧بجلْب يوـ القيامة؟ أجاب أىل العلم ،كمنهم :ا٢بافظ ابن حجر  أف ذلك ألنو كاف
قد رآىم عن بيعد ،أما إذا قىػِّربيوا منو فإنو سوؼ يعلمهم ،أك يعرفهم بسيماىم.
ؾك ٌٝيٖ :ٞرا َٛضٚ ٢قَ٘ٛ

ىؤالء :قوـ موسى  ،كىذا يدلك على فضيلة قوـ موسى  كأنو قد
استجاب قبل أف ينحرؼ بنوا إسرائيل استجاب ٤بوسى  كثّبان من الناس آمنوا بو
ككحدكا ا﵁  ،كاتبعوا ىذا النيب الكرٙب .
ؾٓعست إىل ضٛاد عع ،ِٝؾك ٌٝيٖ ٞر ٙأَتو
نظر  كإذا بسواد عظيم ،كىذا السواد أعظم من األكؿ كقد جاء ُب
ركاية عند البخارم ٥بذا ا٢بديث ،أنو قيل لو :انظر ىا ىنا فرأل سواد عظيمٍ ،ب قيل لو انظر
ىكذا كانظر ىكذا ،فكاف يرل سوادان عظيمان ،تكرر األمر بالنظر لو  من عدة
جهات ،فدؿ ىذا على أف أمة ٧بمد  أعظم من أمة موسى .
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كىذا ما أشار إليو ا٤بؤلف ُ ب قولو ُب ا٤بسائل إف ىذا ا٢بديث فيو بياف:
(فضيلة ىذه األمة ُب الكمية كالكيفية).
أما ُب الكمية :فإف عدد ا٤بستجيبْب للنيب  ال شك أنو أعظم.
كأما ُب الكيفية :فؤلف ُب ىؤالء ا٤بؤمنْب بو  من ىو على درجة عالية
ُب التوحيد ،حٌب أهنم إف منهم ىؤالء السبعوف ألفان الذين سيأٌب الكبلـ فيهم كىم قد حققوا
كماؿ التوحيد الواجب كا٤بستحب.
َٚعِٗ ضبع ٕٛأيؿاّ ٜدخً ٕٛاؾٓ ١بػري سطاب ٚال عراب
كمعهم سبعوف ألفا ،ىذا العدد ال شك أنو مقصود كأهنم سبعوف ألفان كما قاؿ النيب
كصدؽ كال ينطق عن ا٥بول .
حق
ه
 إذ كبلمو ه
كالعدد جاء ُب النصوصُ-ب ىذا ا٤بقاـ -على ثبلثة أضرب:
[الضرب األكؿ] :أهنم سبعوف ألفان فقط يدخلوف ا١بنة بغّب حساب كال عذاب ،كجاء

ُب الصحيحْب :أف النيب  قاؿ« :إف أوؿ زمرة يدخلوف الجنة على صورة
القمر ،سبعوف ألفاً آخ ٌذ بعضهم بيد بعض َّل يحاسبوفَّ ،ل يدخل أولهم حتى يدخل
آخرىم»- ،نسأؿ ا﵁ أف ٯبعلنا منهم.-
الشاىد أف ىؤالء الذين نالوا ىذا الفضل العظيم الذم بى ىشىر بو النيبُ ب
ي
ىذا ا٢بديث ،عددىم سبعوف ألفان فقط.
[الضرب الثا٘ب] :كتفضل ا﵁  بزيادة ىذا العدد ،ففي مسند اإلماـ أٞبد بسند
جيد أف النيب  كصفهم بأهنم سبعوف ألفان كمع كل ألف سبعوف ألفا ،يكوف
العدد قرابة ا٣بمسة مبليْب ،كىذا فضل عظيم من ا﵁ .
و
بإسناد
الضرب الثالث :جاء فيو تفضل ا﵁  بزيادة أكثر ،كذلك ما عند الَبمذم
كثبلث
ال بأس بو أف النيب  أخرب أهنم سبعوف ألفان كمع كل ألف سبعوف ألفان
ي
و
حثيات من حثيات ربنا ،كفضل ا﵁ عظيم- ،نسأؿ ا﵁ أف ٯبعلنا من ىؤالء الذين نالوا ىذا
الفضل العظيم.-
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ث ِ ْٗض ؾدخٌ َٓصي٘ ،ؾداض ايٓاع يف أٚي٦و ،ؾكاٍ بعكِٗ :ؾًعًِٗ
اير ٜٔؾشبٛا زض ٍٛاهلل ٚ ،قاٍ بعكِٗ :ؾًعًِٗ ايرٚ ٜٔيدٚا يف
اإلضالّ ؾًِ ٜػسنٛا باهلل غ٦ٝاّ ٚذنسٚا أغٝا...٤
ص أصحاب النيب  على إشغاؿ ٦بالسهم ٗبا ينفع،
ىذا يدلك على ًح ٍر ِّ
ما كانت ٦بالس الصحابة ُ ب قيل كقاؿ كُب كبلـ ً
قليل الفائدة أك عدٙب الفائدة؛
إ٭با كانوا يتحدثوف فيما ينفعهم كُب األسباب الٍب تأخذ هبم إٔب مراد ا﵁ .
النيب  أخربىم بأف ىناؾ سبعْب ألفان يدخلوف ا١بنة بغّب حساب
يبْب  ما صفتهم كما السبب الذم ألجلو كانوا كذلك؟
كال عذابٍ ،ب قاـ كٓب ِّ
تشوفت نفوس الصحابة  إٔب معرفة من ىؤالء فتكلموا  ،كىذا
يدلك على أنو ٯبوز الكبلـ باالجتهاد ٤بن كاف أىبلن لو ،منهم من قاؿ :لعلهم الذين صحبوا
النيب  لعلهم ٫بن معشر الصحابة٫ ،بن صاحبنا النيب  كآمنا بو
٤با كفر الناس بو كجاىدنا معو كنصرنا النيب  فلعلنا ٫بن ،كقاؿ بعضهم :لعلهم
أبناؤنا الذين كلدكا ُب اإلسبلـ ،أما ٫بن فقد أشركنا با﵁ ٍ ب أسلمنا ،لكن لعلهم
الذين كلدكا ُب اإلسبلـ كٓب يشركوا با﵁ شيئان ،كذكركا أشياء حٌب خرج عليهم النيب
.
ؾدسز عً ِٗٝزض ٍٛاهلل  ؾأخرب ،ٙٚؾكاٍ ِٖ$ :اير ٜٔال
ٜطرتقٚ ٕٛال ٜهتٚ ٕٚٛال ٜتطريٚ ٕٚعً ٢زبِٗ ٜتٛنً...#ٕٛ
خرج النيب  عليهم فسأ٥بم عن ا٢بديث الذم كانوا يتحدثونو فأخربكه،
فجاء ا١بواب الناجع كالبلسم الشاُب كالعلم الصحيح من لدف رسوؿ ا﵁ ُ ب
شأف ىؤالء السبعْب.
ىؤالء السبعوف أل نفا موصوفوف بأرب ًع صفات ،قاؿ النيب « ىم الذين َّل

يسترقوف ،وَّل يكتووف ،وَّل يتطيروف ،وعلى ربهم يتوكلوف».
و
مسألة فقط أخّبة ُب ىذا الدرس ،كنكمل -إف شاء ا﵁ -ا٢بديث ببقية
أقف عند
ي
مسائلو الدرس القادـ إف شاء ا﵁ ،أال كىي:
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أف ىذا اللفظ الذم ذكره ا٤بؤلف  ، ىو -كما علمت -لفظ مسلم ،طريق
مسلم من طريق ىشيم ،عن حصْب ،عن سعيد ،عن ابن عباس ،كلكن الذم ُب مسلم ليس
دليل على أف ا٤بؤلف
فيو( :ىم الذين ال يسَبقوف) ،إ٭با فيو( :ىم الذين ال يرقوف) ،ى
كذلك ه
ظ معلوؿ.
 رأل أف ىذا اللف ى
كحفيد ا٤بؤلف الشيخ سليماف  اعتذر لو بأنو ٤با رأل ىذا اللفظ معلوالن -كما
اردا ُب ((صحيح البخارم)) ،كُب ((صحيح مسلم))
سيأٌب إف شاء ا﵁ -اختار لفظنا ك ن
أيضان ،لكن من طر و
يق أخرل ،فأتى هبذا اللفظ كإال ىذا السياؽ الذم ذكره ا٤بؤلف 
عن مسلم ليس فيو ىذا اللفظ إ٭با فيو( :أهنم ال يرقوف) ،كما أنو أسقط ُب ىذه الركاية
االكتواء (ال يكتوكف) ،فجعل فيو (ال يرقوف) كأسقط فيو (ال يكتوكف).
كٕبث أىل العلم ىذا اللفظ الذم جاء ُب ىذه الطريق كىي قولو( :ال يرقوف) ،كالذم
ٝبع من ا﵀ققْب كمنهم شيخ اإلسبلـ ابن تيمية  ،كابن القيم ،كمن ا٤بعاصرين
ذكره ه
الشيخ ناصر األلبا٘ب رٞبة ا﵁ على ا١بميع أف ىذا اللفظ (ال يرقوف) معلوؿ ،كأنو شاذ ،كأنو
خطأه من الراكم كٓب يقل النيب  فيهم أهنم (ال يرقوف) ،فإف ىذا اللفظ مردكد
من جهة الركاية كمردكد أيضان من جهة ا٤بعُب.
أما من جهة الصناعة ا٢بديثية:
[أكال] :إف ىذا اللفظ ال يصح ،كذلك أف ا٢بديث كما ذكرت لك ركاه مسلم
ن
 عن سعيد بن منصور ،عن ىشيم ،عن حصْب ،عن سعيد بن جبّب ،عن ابن عباس
 ،كتابع سعيدان يعِب ركل عن ىشيم ىذا ا٢بديث ٟبسة أك أكثر كلهم ال يذكركف
كلمة (ال يرقوف) ،ما أحد ذكر ىذا اللفظ إال سعيد ابن منصور .
ثانياً :أنو تابع حصيننا ُب ركاية ىذا ا٢بديث أربعة أك أكثر ككلهم ٓب يذكر ىذا اللفظ

كىو( :ال يرقوف).
[ثالثنا] :أف ىذا ا٢بديث جاء بركاية غّب ابن عباس  كليس فيو (كال يرقوف)،
كذلك أنو ُب الصحيحْب جاء من حديث ابن عباس كليس فيو -كما علمت( -ال يرقوف)،

كجاء أيضان ُب الصحيحْب من حديث عمراف ابن حصْب  كفيو «أنهم َّل يسترقوف
وَّل يكتووف وَّل يتطيروف وعلى ربهم يتوكلوف» ،ليس فيو (ال يرقوف) ،كما أنو جاء عند
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أٞبد ،كالبخارم ُب ((األدب ا٤بفرد)) ،كغّبٮبا عن ابن مسعود  بإسناد جيد كأيضان
أيضا جاء عند ابن حباف ُب ((صحيحو))
ليس فيو (ال يرقوف) ،إ٭با فيو (ال يسَبقوف) ،ك ن
و
بإسناد صحيح كليس فيو (ال يرقوف) ،كما جاء من
كعند غّبه أيضان من حديث أيب ىريرة
أيضا من أصحاب النيب  ككلهم ال يقوؿ( :ال يرقوف) كلهم
حديث غّبىم ن
يقوؿ( :ال يسَبقوف).
كقفت على حديث فيو (ال يرقوف) إال ىذه الركاية ،ككذلك عند الطربا٘ب ُب
ما
ي
((ا٤بعجم الكبّب)) من حديث عبيد ا﵁ بن ىح ٍزر ،عن شيخو علي بن يزيد األ٥با٘ب ،عن
األرت  كرٞبة ا﵁ على
القاسم أيب عبد الرٞبن ،عن أيب أمامة ،عن خباب بن ى
حديث ضعيف أك ضعيف جدان،
ا١بميع فيو لفظ (ال يرقوف) ،كلكن الشك أف ىذا ا٢بديث
ه
إذا كجدت ُب اإلسناد عبيد ا﵁ ىذا ،عن علي بن يزيد ،عن القاسم أيب عبدالرٞبن فاعلم أف
ىذا اإلسناد ضعيف جدان حٌب قاؿ ابن حباف( :إذا رأيت ىؤالء ُب إسناد فاعلم أف ىذا
ضعيف جدان.
ا٢بديث ٩با عملتو أيديهم) ،ىذا يدلك على أنو
ه
ظ غّب ثابت ،كأف سعيد ابن منصور كإف
الشاىد :أف ىذا اللفظ الذم ذكرتو لك لف ه
كاف ثقةن كإمامان  ،كلكنو ىكًى ىم كأخطأ كمن الذم ال يهم كمن ذا الذم ال ٱبطئ،
كالصواب الذم ال شك فيو ىو ركاية الثقات ال يكثر ُب أحاديث كثّبة عن النيب
 كلها فيها أف ىؤالء ا٤بوصوفوف بأهنم يدخلوف ا١بنة بغّب حساب كال عذاب
ال يسَبقوف ،كليس أهنم ال يرقوف ،ىذا من الجهة الحديثية.

أما من جهة المعنى :فإف ىذا ا٢بديث ٨بالف ألحاديث كثّبة عن النيب
 فإنو قد ىرقى ىى ،كقد يرقًي ،كقد أذف ُب الرقية  كقاؿ ُب شأهنا:
«من استطاع منكم أف ينفع أخاه فليفعل».
فارؽ كبّب بْب الراقي كا٤بسَبقي ،الراقي متوكل على ا﵁ ٧بسن الظن با﵁ و
تاؿ
ٍب إنو ه

لكتاب ا﵁٤ ،باذا يكوف ىناؾ ذـ لو من جهة أنو يفوتو ىذا الفضل.
طرؼ من الذؿ لغّب ا﵁ حينما يطلب من غّب ا﵁ ،كرٗبا يقع
أما ا٤بسَبقي فإنو كقع منو ه
ُب نفسو شيء من االلتفات لغّب ا﵁.
إذان شتاف بْب الراقي كا٤بسَبقي كال ٲبكن التسوية بْب ىذين.
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ظ غّب صحيح ،كالصواب( :ال يسَبقوف).
كبالتإب فالصواب أف لفظ (ال يرقوف) لف ه
ما معُب ال يسَبقوف؟ ال يطلبوف الرقية من غّبىم.
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5
٘ -باب وَ حكل التٕحٗم دخن ادتٍ ٛبػري حساب ٔال
عذاب
(المجلس الثاني)
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قاٍ :
باب
َٔ سكل ايتٛسٝد دخٌ اؾٓ ١بػري سطاب
ٚعٔ سؿني بٔ عبد ايسمحٔ قاٍ $ :نٓت عٓد ضعٝد بٔ دبري ،ؾكاٍ:
أٜهِ زأ ٣ايهٛنب اير ٟاْكض ايبازس١؟ قًت :أْا ،ثِ قًت :أَا إْ ٞمل
أنٔ يف ؾال٠؛ ٚيهين يُدغت ،قاٍ :ؾُا ؾٓعت؟ قًت :ازتكٝت ،قاٍ :ؾُا
محًو عً ٢ذيو؟ قًت :سدٜحْ سدثٓا ٙايػعيب ،قاٍَٚ :ا سدثهِ؟ قًت:
سدثٓا بٔ بسٜد ٠ابٔ اؿؿٝب؛ أْ٘ قاٍ$ :ال زق َٔ ١ٝعني أ ٚمح ،#٢قاٍ :قد
أسطٔ َٔ أْتٗ ٢إىل َا مسعٚ ،يهٔ سدثٓا بٔ عباع ،عٔ ايٓيب
 أْ٘ قاٍ$ :عسقت عً ٓٞاألَِ ؾسأٜت ايٓيب َٚع٘ ايسٖطٚ ،ايٓيب
َٚع٘ ايسدٌ ٚايسدالٕٚ ،ايٓيب يٝظ َع٘ أسد ،إذ زؾع ي ٞضٛاد عع ِٝؾعٓٓت
أِْٗ أَيت ،ؾك ٌٝيٖ :ٞرا َٛضٚ ٢ق ،َ٘ٛؾٓعست ؾإذا ضٛاد عع ِٝؾك ٌٝي:ٞ
ٖر ٙأَتو َٚعِٗ ضبع ٕٛأيؿّا ٜدخً ٕٛاؾٓ ١بعري سطابٚ ،ال عراب .#ثِ
ْٗض ؾدخٌ َٓصي٘ ،ؾداض ايٓاع يف أٚي٦و ؾكاٍ بعكِٗ :ؾًعًِٗ ايرٜٔ
ؾشبٛا زض ٍٛاهلل ٚ ،قاٍ بعكِٗ :ؾًعًِٗ ايرٚ ٜٔيدٚا يف
اإلضالّ ٚمل ٜػسنٛا باهلل غ٦ٝاٚ ،ذنسٚا أغٝا ،٤ؾدسز عً ِٗٝزض ٍٛاهلل
ؾأخرب ٙٚؾكاٍ ِٖ$ :اير ٜٔال ٜطرتقٚ ،ٕٛال ٜهتٚ ،ٕٚٛال
ٜتطريٚ ،ٕٚعً ٢زبِٗ ٜتٛنً .#ٕٛؾكاّ عُهٖاغ ١بٔ قؿٔ؛ ؾكاٍٜ :ا زضٍٛ
اهلل ،ادعُ اهلل إٔ هعًين َِٓٗ ،ؾكاٍ$ :أْت َِٓٗ .#ثِ قاّ زدٌ آخس ،ؾكاٍ:
اد ُع اهلل إٔ هعًين َِٓٗ .ؾكاٍ$ :ضبكو بٗا عُهٖاغ.#١
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فهذا باب من حقق التوحيد دخل ا١بنة بغّب حساب ،كمر بنا الكبلـ عن اآليتْب
اللتْب أكردٮبا ا٤بؤلف ُب ىذا الباب ،كأخذنا شيء من الكبلـ عن حديث ابن عباس
حديث السبعْب أل نفا كقفنا عند قولو ُ ب صفة ىؤالء أهنم:
 كىو
ي
«الذين َّل يسترقوف ،وَّل يكتووف ،وَّل يتطيروف ،وعلى ربهم يتوكلوف».

الصفة الولى :ىي ترؾ االستقراء ،قاؿ( :ال يسَبقوف) كمر بنا أنو جاء ُب ركاية مسلم

(ال يرقوف) ،كقلنا :الصواب :أهنا غلط ،كأف ا٢بق ُب ىذه الركاية ىي (ال يسَبقوف).
يسَبقوف يعِب :يطلبوف الرقية ،كمادة استفعل موضوعة غالبنا على معُب الطلب،
كاالستدعاء ،ىذا ىو الغالب ُب استعماؿ ىذا البناء استفعل ،أك كما يقولوف :األلف،
كالسْب ،كالتاء ،للطلب.
يتحدث ىذا ا٢بديث عن
إذف اسَبقى يسَبقي يعِب :طلب من يرقيو ،كبالتإب ال
ي
الرقية ،كأف يرقي اإلنساف ،كإ٭با يسَبقي اإلنساف ،كبْب الكلمتْب فرؽ.
عندنا ُب ىذا الباب أحو هاؿ أربع:
أوًَّل :أف يرقي اإلنسا هف نفسو.
ثانيًا :أف يرقي اإلنسا يف غّبه.

ثالثًا :أف يسَبقي اإلنسا هف لغّبه.

رابعا :أف يسَبقي اإلنسا يف لنفسو.
ً

أما أف يرقي اإلنساف نفسو ،أك أف يرقي غّبه فهذا الكبلـ فيو سيأٌب إف شاء ا﵁ ُب
باب ما جاء ُب الرقى كالتمائم كىو الباب الثامن إذا اعتبارنا ا٤بقدمة باب.
كُب ا١بملة رقية اإلنساف نفسو أك غّبه تنقسم إٔب قسمْب من حيث ا٢بكم:
القسم الوؿ :الرقية ا٤بشركعة.

القسم الثاني :الرقية ا٤بمنوعة.
والرقية الممنوعة :قد تكوف شركان األكرب ،كقد تكوف شركان األصغر؛ على تفصيل
سوؼ يأٌب ُب ٧بلو -إف شاء ا﵁.-
أما الرقية المشروعة :فهي أف يقرأ اإلنساف على نفسو بآيات القرآف أك أدعية النيب

حسن
أمر
ه
 أك أم دعاء ﵁  يذكر فيو أ٠باء ا﵁ كصفاتو؛ فإف ىذا ه
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مشركع ،ككاف النيب  يرقي نفسو كما ُب الصحيحْب من حديث عائشة
« :أف النبي  كاف إذا أشتكى رقى نفسو ،ونفث .»

كذلك أف يرقي اإلنساف غّبه كىذا أيضان مشركع ،ففي ىذا ا٢بديث أنو
ض كانت عائشة  تقرأ عليو ٍب ٛبسح عليو بيده 
٤ با ىم ًر ى

رجاء بركتها ،كذلك ثبت ُب صحيح مسلم «أف النبي  مرض فجاءه
جبريل  فقاؿ :يا محمد اشتكيت؟ قاؿ النبي  :نعم ،فقاؿ
جبريل :بسم اهلل أرقيك من كل ٍ
شيء يؤذيك من كل ذي عي ٍن أو ِ
نفس حاسد
حسن جائز ،بل ٤با سئل
أمر ه
بسم اهلل أرقيك اهلل يشفيك» فهذا فيو أف يرقية اإلنساف لغّبه ه

النيب عن ذلك كما ُب مسلم قاؿ« :من استطاع منكم أف ينفع أخاه
فليفعل».

رقية اإلنساف لنفسو توكل على ا﵁ ك و
كٙبقيق للتوحيد:
اعتماد عليو كحسن ظن با﵁،
ه
ه
توحيد الربوبية ،كتوحيد اإل٥بية ،كتوحيد األ٠باء كالصفات.
أيضا إحسا هف إٔب ا٤بسلم،
كرقية اإلنساف لغّبه فيها من ٙبقيق التوحيد ما فيها ،كفيها ن
أمر مشركع.
كبذؿ
ي
ي
معركؼ لو؛ فهذا ال شك أنو ه
إذف رقية اإلنساف لنفسو ،كرقية اإلنساف لغّبه ال إشكاؿ فيها.

يطلب من يرقي غّبه ،ال
أما األمر الثالث فهو :أف يسَبقي اإلنسا يف لغّبه؛ يعِب:
ي
جائز بل حسن ،كفىػ ىع ىل ىذا
أمر ه
يطلب من يرقو ىو ،إ٭با يطلب من يرقي غّبه ،كىذا أيضان ه
النيب  ،فقد ثبت ُب الصحيحْب من حديث أـ سلمو « :أف النبي
ظهر ُب كجهها تغّب ُب
 رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة -يعِب :ي ي
اللوف يدؿ على علة هبا ،-فقاؿ النبي  :استرقوا لها فإف بها نظرة» قاؿ:
اسَبقوا ٥با؛ يعِب :اطلبوا ٥با من يرقيها فإف هبا النظرة يعِب :هبا عْب ،فها ىنا أمرىم النيب
 أف يسَبقوا ٥با.
كما أنو ثبت ُب الَبمذم كأٞبد كغّبٮبا كا٢بديث أصلو ُب مسلم «أف النبي

 رأى ضع ًفا في أبناء جعفر بن أبي طالب  فقاؿ لمهم أسماء

بنت عميس  قاؿ :ما باؿ بني أخي ضارعين؟ يعني :فيهم نحف وفيهم ضعف،
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فقالت  إف العين تُسرع إليهم ،فأمرىا النبي  أف تسترقي لهم»
يعِب :أف تطلب من يرقيهم.
مر جائز ال بأس بو.
فالشاى يد أف اسَبقاء اإلنساف لغّبه أ ه
نأٌب إٔب موضع البحث كىو ا٤بقصود ُب ىذا ا٢بديث كىو أف يسَبقي اإلنساف لنفسو،
كىذا ىو الذم يم ًد ىح ىؤالء السبعوف أل نفا بَبكو قاؿ « :ىم الذين َّل
يسترقوف» يعِب :ال يطلبوف من يرقيهم ،إ٭با إذا نزلت هبم النازلة فإهنم يرقوف أنفسهم ،كإف
جاءىم أحد ىكعرض عليهم أف يرقيهم فقبو٥بم لذلك ال يعد اسَبقاءن ،يعِب :إف جاء إنساف
يضا كأريد أف أقرأ عليك ،فإذا ٠بح لو بذلك فليس ىذا من االسَبقاء،
إليك كقاؿ :أراؾ مر ن
كىذا قد حصل من النيب  قىبً ىل أف يرقيو جربيل Kكقىبً ىل أف ترقيو
عائشة  كلكن ىذا ٓب يكن ىذا عن طلب ،فبحثنا ىو ُب الطلب.
ذكر
قاؿ بعض أىل العلم :إف ىؤالء يمدحوا بَبؾ الرقية الٍب فيها استغاثة بغّب ا﵁ أك ه
أل٠باء الشياطْب أك باعتقادا بأف الرقية تنفع بذاهتا يعِب كأهنم يقولوف :إف الرقية الٍب يم ًد ىح
ىؤالء بَبكها ىي رقيةه ٩بنوعة ،ىكذا قاؿ كثّبه من أىل العلم.
أمر ىو
الذم يظهر كا﵁ تعأب أعلم أف ىذا التوجيو فيو نظر ،فإف ترؾ الرقية ا٤بمنوعة ه
ٝبيعا إال من ضعف إٲبانو ،كتوحيده؛ كا٢بديث يدؿ على أف ىؤالء
من شأف ا٤بسلمْب ن
السبعْب أل نفا ٥بم ميزة على غّبىم كأف ٥بم خاصية دلت على عظيم إٲباهنم ،كعظيم
توحيدىم ،كأهنم من ا﵀ققْب للتوحيد فكيف يكوف فكيف يقاؿ بعد ذلك أهنم إ٭با يمدحوا
على ترؾ اإلشراؾ با﵁  بل الظاىر أهنم تركوا على و
شيء أرفع كأعظم من ذلك؛
يعِب :أهنم تركوا شيء يتناَب مع كماؿ التوكل ،كليس مع أصل التوكل.
فأكال
كيدؿ على ىذا أيضان أسلوب سعيد بن جبّب  مع حصْب بن عبد الرٞبن ن
سعيدا  كرٞبو قد استدرؾ
ال يظن أف حصيننا قد ارتقى رقيةن شركية حٌب يقاؿ إف ن
تابعي جليل كال يظن بو أنو اسَبقى رقية شركية ىذا بعيدٍ ،ب إنو لو فعل ٓب
عليو ،حص ه
ْب ه
يكن سعي هد  ليتلطف معو ُب الكبلـ هبذا األسلوب فيقوؿ لو( :قد أحسن من انتهى
إٔب ما ٠بع ،كلكن حدثنا ابن عباس  )،...بل كاف ينكر عليو ذلك بوضوح ،لكن
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أسلوب سعيد  كرٞبو يدؿ على أنو أراد أف يرشده إٔب ما ىو أكمل كأفضل ،فدؿ
ىذا على أف حصيننا ٓب يكن قد كقع ُب رقية شركية.
فإذف ىذا ا١بواب فيو نظر ،كالظاىر كا﵁ تعأب أعلم أف الرقية الٍب الٍب ترؾ طلبها
ىؤالء السبعوف أل نفا ىي الرقية ا٤بشركعة ال الرقية ا٤بمنوعة.
كعليو فإف ىذا ا٢بديث يدؿ على أف ىؤالء السبعْب أل نفا كصفوا بَبؾ طلب الرقية من
غّبىم ،إ٭با كانوا يرقوف أنفسهم ،أك إذا يرقيوا من غّبىم يكوف ىذا عن غّب طلب ،أما أف
يطلبوا ذلك فهذا ٓب يكونوا يفعلونو ،كذلك أف ُب االسَبقاء؛ يعِبُ :ب طلب الرقية من الغّب
أمورا:
أف ُب ذلك ن
و
توحيد عظيم ال يىذلوف ال غّب
أىل
أوًَّل :أف ُب االسَبقاء ذيالن ٤بخلوؽ كىؤالء ي
.
و
التفات للقلب لغّب ا﵁ ،
ب الرقية من الغّب ال ٱبلوا غالبنا من نوع
وثانيًا :أف طىلى ى
و
و
كقصد كامل ﵁ رب العا٤بْب ال يلتفتوف لسواه.
اعتماد تاـ،
يعِب :للراقي كىؤالء أىل
وثالثًا :كىو أف االسَبقاء فيو ُب الغالب سؤ هاؿ ٤بخلوؽ ببل حاجة ،كالنيب
 حث على ترؾ سؤاؿ الناس ككوف االسَبقاء ببل حاجة غالبنا سببو؛ أف رقية
اإلنساف نفسو تتيسر كال تتعسر ،فلما يطلب اإلنساف من غّبه أف يرقيو كىذا ُب األحواؿ
الغالبة متيسر فما حاجتو إٔب أف يعم ىد إٔب غّبه لّبقيو ،بل لو رقى نفسو كاف ىذا أقرب
لبلستجابة؛ ألف الغالب أف ا٤بصاب يكوف صادقنا ُب الرقية كيكوف فيو من االضطرار ما ليس
ِ
ف
يب ال ُْمضطَر إِذَا َد َعاهُ َويَ ْك ِش ُ
ُب الراقي غّب ا٤بصاب ،كا﵁  يقوؿ﴿ :أَم ْن يُج ُ
وء﴾[النمل.]ٕٙ:
ُّ
الس َ
إذف ىؤالء فيما يظهر كا﵁ تعأب أعلم مدحوا بَبؾ االسَبقاء ،يعِب :بطلب الرقية من
الغّب ،لكن يشكل على ىذا التقرير ما ثبت ُب الصحيحْب ُب حديث عائشة  أهنا

قالت« :أمر رسوؿ اهلل - أك ىكذا جاءت الركاية بالشك« -أمرني رسوؿ
اهلل  أف استرقي من العين» ،كُب ركاية مسلم« :كاف النبي

 يأمرني أف استرقي من العين».
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أمر من النيب  لعائشة  أف تسَبقي فهل كاف النيب
إذف ىذا ه
و
بشيء يؤدم إٔب تفوتيها ىذه الفرصة العظيمة؟ كىي أف تكوف من
مرا ٥با
آن
السبعْب أل نفا الذين يدخلوف ا١بنة بغّب حساب ،كال عذاب؟ األمر ُب ا٢بقيقة ٰبتاج إٔب نظر،
فالذم يظهر كا﵁ تعأب أعلم أنو ٓب يكن النيب  ليأمر عائشة  كىي
من أحب الناس إليو ٓب يكن ليأمرىا بشيء يكوف سببا ُب فو ً
ات ىذا الفضل العظيم.
ن
إذف كيف نوفق بْب ىذا ا٢بديث كبْب حديث ال يسَبقوف؟
يمكن أف يقاؿ في ىذا أجوبة عدة:

أوًَّل :قاؿ بعض شراح ا٢بديث إف قو٥با « :أمرني أف استرقي من العين»
ا٤براد من ىذا :االسَبقاء ليس الرقية الٍب ىي القراءة ،إ٭با ا٤براد :طلب االغتساؿ ٍب مداكاة من
أصيب بالعْب بًغي ىسالة العائن كما ثبت ىذا ُب حديث النيب .

عاما ُب كل األمراض
[ثانيًّا] :أف ىذا ا٢بديث
ه
٨بتص بالعْب فيكوف ترؾ االسَبقاء ن
خاصا لداللة عائشة .
كيكوف االسَبقاء من العْب ن

ثالثًا :قيل أك ٲبكن أف يقاؿ إف قولو  :أك أمره لعائشة  أف
جائز كما قد علمنا ،كلكن ىذا التوجيو بعي هد عن
أمر ه
تسَبقي يعِب لغّبىا ال لنفسها ،كىذا ه
ظاىر ا٢بديث.

رابعا :أف يقاؿ إف النيب  إ٭با كاف ذلك منو قبل أف يأتيو الوحي من ا﵁
ً

 بفضل ىؤالء السبعْب أل نفا كىذا أيضان ليس بوجيو؛ ألف معرفة ا٤بتقدمة من ا٤بتأخر
ليس متيسر.

خامسا :ٲبكن أف يقاؿ إف االسَبقاء ىنا ىو طلب الرقية ال طلب الراقي ،يعِب كأف
ً
النيب  أمرىا ُب حاؿ اإلصابة بالعْب أف تطلب عبلج ذلك بالرقية كليس أف
تطلب غّبىا أف يرقيها ،إ٭با كأنو يقوؿ ً
عليك بالرقية؛ الرقية ىي الدكاء الناجع ٤برض العْب.
[سادسا] :أف ييقاؿ إف الرقية من الغّب إذا تعينت؛ ٗبعُب :أنو ٓب ٲبكن أك تعذر أك
ً
أمرا
تعسر أف يرقي اإلنساف نفسو ،كىذا قد ٰبصل فإف من الناس من تصبح القراءة عليو ن
أمر مشاىد ،فيطلب اإلنساف من غّبه أف يرقيو.
صعبنا كىذا ه
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كيشَبط ُب ىذا أف ال يكوف قد ألتفت ُب قلبو إٔب ا٤بخلوؽ ،إ٭با ىو معتم هد اعتماد
التفات إٔب ا٤بخلوؽ ،فإف ىذا ا٢بديث
كلينا على ا﵁  ،فإذا تعينت كٓب يكن منو
ه
و
وت ىذه القضية ،كيؤيد ذلك ما ثبت عند
يدؿ على أف االسَبقاء حينئذ ال بأس بو ،كال يػي ىف ي
و
بإسناد صحيح أف النيب  قاؿ« :من اكتوى أو أسترقى
الَبمذم كأٞبد كغّبٮبا
فقد برئ من التوكل» ،كسيأٌب معنا بعد قليل -إف شاء ا﵁ -أف ىذا ا٢بديث معناه متعلق
بالكي إذا ٓب يتعْب على و
توجيو سيأٌب ،فيكوف ما ذكر ُب ا٢بديث كىو االسَبقاء مثلو كا﵁

تعأب أعلم.
يصا على أف يفوز هبذا
على كل حاؿ ا٤بقاـ مقاـ احتياط كعلى ا٤بسلم إذا كاف حر ن
سبيبل؛
الفضل العظيم فينبغي عليو أف يتحفظ من طلب الرقية من الغّب ما استطاع إٔب ذلك ن
حٌب ال يفوتو ىذا الفضل العظيم األمر ليس باألمر ا٥بْب الذم يقبل اجملازفة األمر فيو دخوؿ
و
حساب كال عذاب -أسأؿ ا﵁  أف ٯبعلِب كإياكم من ىؤالء.-
ا١بنة بغّب
الصفة الثانية :قاؿ « :وَّل يكتووف» ،الكي ىو :أف يٙبمى حديدة
بالنار ٍب توضع على العضو العليل فيكوف الشفاء بإذف ا﵁ ،كأىل الطب ُب الغالب
يستعملوف الكي ُب حالتْب:

[الولى]ُ :ب حسم نزيف ،يعِب أف يكوف ىناؾ عرؽ يج ًر ىح كالدـ ينزؼ فإف الكي
ينفع ُب حسم ىذا النزيف كإيقاؼ ىذا الدـ.

استىػ ىع ىمل اإلنساف
الثانية :أف يكوف ُب ا١بسم أخبل ه
ط باردة ،مواد ضارة باردة ،فإذا ى
تذىب كيي ٍش ىفى اإلنسا يف بإذف ا﵁ .
الكي فإف ىذه األخبلط
ي
ف ىؤالء الزمرة الطيبة بأهنم يَبكوف الكي ،قاؿَّ« :ل
ص ى
ىنا النيب  ىك ى
يكتووف».

فهل ا٤براد أف يطلبوف الكي من غّبىم أك أهنم ُب أنفسهم ال يستعملوف الكي؟
حفيد ا٤بؤلف الشيخ سليماف ُب ((التيسّب)) ،ذىب إٔب أف
بعض العلماء كمنهم ي
ذىب ي
(ال يكتوكف) أم :ال يطلبوف غّبىم أف يكويهم فيكوف على نسق ال يسَبقوف.
كلكن الذم يظهر كا﵁ أعلم أف ىذا فيو نظر ،كأف االكتواء شيء كاالستكواء شيءه
آخرُ ،ب لساف العرب اكتول :استعمل الكي ،كاستكول :طلب من غّبه أف يكويو ،كىذا
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عدـ الكي مطل نقا،
الذم يظهر -كا﵁ تعأب أعلم -أف الذم جاء نفيو ُب ىذا ا٢بديث ىو ي
خصوص أف يطلب اإلنسا يف من غّبه أف يكويو.
ليس
ى
ك ى
ٕبث كثّب ،كاألحاديث الٍب جاءت عن
كموضوع الكي موضوعه طويل الذيل ،كفيو ه
النيب ُ ب شأنو جاءت على و
أ٫باء ٨بتلفة:
أوًَّل :فعلو  ،فإف النيب  حصل منو أف كول غّبه.

من ذلك :أنو كول عبد ا﵁ بن حراـ األنصارم ٤ با أصيب يوـ األحزاب
كا٢بديث ُب ((مسلم)).
كذلك كول النيب  سعد بن معاذ ُب أكحلو ٤با أصيب  كىذا
ُب ((الصحيح)) أيضان.
ييب بن كعب فكواه  كا٢بديث
كذلك النيب  أرسل طبيبنا إٔب أ ىٌ
ُب ((مسلم)).
كذلك النيب  كول أسعد بن زرارة من و
مرض أصابو يسمى الشوكة كىذا
و
بإسناد صحيح.
عند ((الَبمذم))
اكتويت من ذات
كذلك ثبت ُب ((صحيح البخارم)) عن أنس  أنو قاؿ« :
ُ

الجنب والنبي  حي» ،كالظاىر أف ىذا ٩با يبلغ النيب  ككاف
ىذا ٗبحض ور بعدد من الصحابة فهذا فعلو كإقراره بل إرسالو الطبيب  ليكوم.

ثانيًا٪ :بد ُب األحاديث أف النيب  ال ٰبب االكتواء كما ُب الصحيحْب

عنو  قاؿ« :وأنا َّل أحب أف اكتوي».

ثالثًا :كراىتو  للكي كمن ذلك قولو « وأنا أكره أف

اكتوي».

رابعا :هنيو  عن الكي قاؿ « :وإني أنهى أمتي عن
ً
الكي».
امسا :كصفو  من اكتول بالرباءة من التوكل قاؿ :
خ ً
«من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل».
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سادسا :ىم ٍد يح النيب  من ترؾ االكتواء كىذا كما ُب ىذا ا٢بديث الذم
ً

بْب أيدينا.
كالذم ال شك فيو أف حديث النيب  ال ٲبكن أف يكوف بينها تعارض
٩بكن ك﵁ ا٢بمد:
كا١بمع ىا ىنا ه

أكال :كوف النيب  فىػ ىع ىل ذلك أك أقره دليل على أف األصل ُب الكي
ن
ا١بواز.
[ثانيًّا] :ككونو  ال ٰببو أك أنو يكره فهذا يدؿ على أف تركو أفضل كعلى
أنو مكركه كليس ٗبحرـ.
حاؿ ٨بصوصة ،ككذلك كونو
[ثالثنا] :ككونو  ينهى عن ىذا لو ه
 يصف من اكتول من الرباءة من التوكل ىذا لو توجيو خاص سيأٌب.
[رابعا] :كأما مدحو  بَبؾ االكتواء فهذا ُب ً
حاؿ عدـ على االضطرار
ن
كما سيأٌب إف شاء ا﵁.
كالتحقيق كا﵁ أعلم أف االكتواء لو ثبلث أحواؿ عليها تتنزؿ تلك األحاديث السابقة:

٧برما كيدؿ على ىذا ا٢بكم هنيو  عن
[الحالة الولى] :أف يكوف ن
٧بموؿ على حالتْب :كبلٮبا
الكي ،ككذلك كصفو من اكتول بأنو قد برئ من التوكل ،كىذا ه
كاف من شأف أىل ا١باىلية ،أىل ا١باىلية كاف ٥بم حفاكة كبّبة بالكي ،ككانت ٥بم فيو
عقائد من ذلك أهنم كانوا يعتقدكف أف الكي ٰبسم الداء بطبعو ال بإذف ا﵁  ،كلذا
كانوا يبادركف إليو كلو ٓب يضطركا إليو ،بل كانوا يعتقدكف أف من اكتول قبل أف يصاب
با٤برض فإنو ال يصيبو مرض البتة.
كال شك أف ىذا كلو عقائد باطلة نفاىا اإلسبلـ.
إذف ٙبرٙب النيب  ككصفو بالرباءة من التوكل ٤بن اكتول تتنزؿ على
حالتْب:
الولى :من اكتول قبل أف ٲبرض ،قبل أف يكوف ىناؾ مرض ،قبل أف يكوف ىناؾ

سبب يقتضي الكي كما كاف شأف أىل ا١باىلية.
ه
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الثانية :أف يكوف على ما يكوف عليو اعتقاد أىل ا١باىلية ُب الكي ،كأف الكي ٰبسن
الداء بطبعو ال بإذف ا﵁ .
٧برما.
إذف ىذه ىي ا٢بالة األكٔب :كىي أف يكوف الكي ن

[الحالة الثانية] :أف يكوف مكركنىا ،كذلك يكوف بعد نزكؿ الببلء كيكوف الشفاء بو

مظنونا ال متعيننا ،أف يكوف بعد نزكؿ الداء ،يعِب يكوف ىناؾ مرض السبب كجد كلكن كوف
أمرا قطعينا ٲبكن أف يكوف سببنا
أمرا مظنونا كليس ن
ىذا الفعل الذم ىو االكتواء سببنا للشفاء ن
أمرا
للشفاءُ ،ب مثل ىذه ا٢باؿ اللجوء إٔب غّبه من األدكية أكٔب ،كبالتإب يكوف استعمالو ن
مكركىا ،ككجو ذلك أف الكي:
ن
بلـ للنفس.
ن
أكال  :فيو إي ه
طرؼ من التعذيب بالنار.
ثانينا :فيو ه

يقع ُب النفس شيءه من تلك العقائد كاألباطيل الٍب كانت ُب نفوس أىل
[ثالثنا] :رٗبا ي
ا١باىلية بسببو.
ابعا] :كىو أف االكتواء قد يَبتب عليو شيءه بعد حصولو ،كىذا ٰبصل أحيانا كىو
[ر ن
أنو بعد استعماؿ الكي ،يكوف ىناؾ شيءه من اآلالـ الٍب تطوؿ ،أك شيءه من القركح ،أك
صديدا كما شابو ذلك ،قد يكوف ىناؾ آثار سيئة
شيءه من االنتفاخ ُب ا١بلد الذم يٱبرج
ن
أسباب للشفاء سواه.
األمر ليس متعيننا ،ك٩بكن أف يكوف ىناؾ
ه
٥بذا الكي ك ي
إذف ُب ىذه ا٢بالة مكركه.

جائزا؛ كىذا ُب حاؿ ما إذا
جائزا ،يكوف االكتواء ن
الحالة الثالثة :أف يكوف ذلك ن
أصيب اإلنساف ٗبرض كتعْب الكي سببنا للشفاءُ ،ب حالة اإلصابة با٤برض كتعْب الكي سببنا
ظاىرا ُب األحاديث الٍب فيها كي النيب  ،فهو
للشفاء ،كىذا لو تأملتو كجدتو ن
كمعلوـ أف لو الدـ لو
ل سعد بن معاذ  من جرح ينزؼ منو كاف ُب أكحلو،
ن
ه
مثبل ىك ىو ى
سبب متعْب بإذف ا﵁ مقطوعه بو بأف يكوف بإذف ا﵁
استمر بالنزكؿ سيموت اإلنساف؛ كىذا ه
سبب ُب ُب كف الدـ كقطع ىذا النزيف ،فأصبح األمر ىا ىنا متعيننا ،كبالتإب ال يستعمل
جائزا.
أمرا ن
اإلنسا يف الكي ُب ىذا ا٢باؿ فإنو يكوف قد فعل ن
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كبناءن عليو :فإننا نعود اآلف ٢بديثنا الذم بْب أيدينا على أم شيء يتنزؿ قولو
َّ« :ل يكتووف»؟
ا١بواب :يتعْب على أهنم ال يكتوكف ُب حاؿ كوف الكي مكركىا ،كىي :ا٢باؿ الٍب
ييصاب فيها اإلنساف كال يكوف الكي متعيننا ،بل ٲبكن أف يكوف ىناؾ أسباب أخرل للشفاء
ٲبكن أف نستعمل أسبابنا أخرل للشفاء؛ كعقاقّب ،أدكية ،عسل ،حجامة ،إٔب آخره ،كليس
يتعْب أف يكوف ىاىنا العبلج بالكي.
أما إذا تعْب العبلج بالكي فالذم يظهر كا﵁ تعأب أعلم أف ىذا األمر جائز ،كأنو
أيضان ال يضيع فرصة ٢بوؽ اإلنساف هبذا الفضل العظيم ،كىو أف يكوف ٩بن يدخلوف ا١بنة
يظهر كا﵁ تعأب أعلم.
بغّب حساب كال عذاب ،ىذا الذم ي
الصفة الثالثة :قاؿ«  :وَّل يتطيروف»؛ التطّب :يعِب التشاؤـ ،كىذا

خاصا فنؤجل الكبلـ فيو إٔب ا٤بوضع الذم خصو بو
ا٤بوضوع عقد ا٤بؤلف  لو بابنا ن
ا٤بؤلف .
[الصفة الرابعة] :قاؿ « :وعلى ربهم يتوكلوف»؛ ال شك أف التوكل

٘بد أف الصفة ا١بامعة
ىو الصفة ا١بامعة لكل ما سبق كما أشار إٔب ىذا ا٤بؤلف ُب ا٤بسائل ،ي
بْب ىذه األكصاؼ الثبلثة ٥بؤالء ا٤بؤمنْب الذين بلغوا ىذه الدرجة العالية ىي أنو قد قاـ هبم
كل عظيم على ا﵁  فاستحقوا أف يكونوا ٩بن يدخلوا ا١بنة بغّب حساب كال
تو ه
عذاب.
كل ىو :ترؾ االعتماد على األسباب بعد بذؿ األسباب.
كالتو ي
ٯبمع إذف أمرين :بذؿ السبب ،مع االعتماد على ا﵁ .
ي
ترؾ االعتماد على األسباب بعد بذؿ األسباب.
أك ىو كما قالوا :حركة ببل سكوف ،كسكوف ببل حركة؛ يعِب :أف يكوف اإلنساف منو
حركة ،كاضطراب كعمل ،ال يدعي سببنا لتحصيل ا٤بقصود إال بذلوٍ ،ب يكوف منو سكوف ببل
اضطر و
اب كال حركة كىو سكوف القلب كاعتماده على ا﵁  ،كعلى كل حاؿ
ا٤بؤلف  خص التوكل أيضان ببعض ا٣باص فنؤجل ا٢بديث عن التوكل إٔب ذلك ا٤بقاـ.
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الشاىد كا٣ببلصة :أف النيب  مدح ىؤالء بأهنم ٝبعوا ما بو ٙبقق فيهم
ي
كماؿ التوحيد الواجب كذلك ُب قولوَّ« :ل يتطيروف ،وعلى ربهم يتوكلوف» ،كمدحهم
أيضان بتحقيق ما بو حققوا كماؿ التوحيد ٗبستحب ككذلك ُب قولوَّ« :ل يسترقوف ،وَّل
يكتووف».
دليل على كماؿ
االسَبقاء جائز من فعلو ما كقع ُب ٧برـ ،لكن تركو أفضل كىو ه
التوحيد ا٤بستحب.
أمر جائز ،لكن تركو أفضل كىذا الَبؾ من ٙبقيق كماؿ
كالكي إذا ظين فيو الشفاء ه
التوحيد ا٤بستحب ،فجمع ىؤالء بْب األمرين حققوا كماؿ التوحيد بالواجب كارتقوا حٌب
حققوا كماؿ التوحيد ا٤بستحب.
بقيت مسألة قد يبحثها بعض الناس ُب ىذا ا٤بقاـ كىي :أهنم يقولوف إف ىذا ا٢بديث
كبل على ا﵁  ،ىكذا قاؿ بعضهم كال
دليل على ترؾ اٚباذ األسباب
اعتمادا كتو ن
ن
ه
شك أف ىذا غّب صحيح ،ليس ُب ىذا ا٢بديث كجوه البتة ٥بذا االستنباط ،بل إف اٚباذ
أمر كاف يفعلو سيد ا٤بتوكلْب  كاألحاديث ُب ىذا متواترة ككثّبة ُب
األسباب ه
أمرا .
كقائع شٌب ،بل كاف ىذا منو ن
إذف ال ينبغي أف يلتفت إنسا هف إٔب مثل ىذا االستنباط الباطل كىو أف يقاؿ إف على
اإلنساف أف يَبؾ استعماؿ األسباب كيفوض األمور إٔب ا﵁  ،بل إف الشريعة قد
قدح ُب الشريعة.
جاءت باٚباذ األسباب ،كترؾ األسباب ه
بعضهم ذكر أف من فوائد ىذا ا٢بديث أف ترؾ التداكم أفضل كأنو أخذ من ترؾ الكي
كاالسَبقاء التعميم ١بميع أنواع األدكية ،كالصواب :أف ا٢بديث خاص هبذين ا٤برين اللذين
جاء فيهم جاء عليهم التنصيص كٮبا الكي كاالسَبقاء ،كأما التداكم فهذا شأ هف أخر كالبحث
طويل عند أىل العلم ،كعلى كل حاؿ ليس ىو من متعلقات ىذا ا٢بديث.
فيو ه
على كل حاؿ التداكم خبلصة الراجح ُب موضوع التداكم؛ أف التداوي لو أحواؿ:

[الحالة الولى] :أف يكوف التداوي واجبًا :كذلك إذا كاف تركو يؤدم إٔب ا٥ببلؾ،
ً
سبب لتوقف الداء الذم يؤدم إٔب ا٤بوت ،مثاؿ ذلك:
إذا عيل ىم أف استعماؿ دكاءه معْب ه
ضارا -نسأؿ ا﵁ السبلمة كالعافية -لو استعمل اإلنساف دكاءن معيننا
كجود مرض ،ليكن ن
كرما ن
الشيخ لم يراجع التفريغ

ِٖ

كىو ا١براحة كاالستئصاؿ ،فهذا يكوف دكاءن قطعينا بإذف ا﵁ ُ ب إزالة ىذا ا٤برض
يتعْب الدكاء أصبح التداكم اآلف سببنا متعيننا ُب
كالسبلمة من ا٥ببلؾ ،ففي ىذا ا٢بالة نقوؿ :ي
أمر ضركرينا ُب الشريعة.
ا٢بفاظ على النفس ،كا٢بفاظ على النفس ه

الحالة الثانية :أف يكوف التداوي مظنونًا ُب حصوؿ الشفاء ،كُب ىذه ا٢بالة نقوؿ
التداكم مستحب كليس كاجبنا ،من كاف يظن أف استعمالو ٥بذا الدكاء أك ىذا العقار أك ىذا
أمرا مستحبنا ،كيدؿ على ىذا ما ثبت عن
الشرب ه
سبب للشفاء فإنو ُب ىذه ا٢بالة يكوف ن
النيب  عند أٞبد كغّبه بأساليب عدة من ركاية عدد من أصحاب النيب
 أنو أمر بالتداكم فقاؿ« :تداووا عباد اهلل ،وَّل تتداووا بحراـ» كأقل درجات

األمر أف يكوف لبلستحباب.
إذف التداكم مطل نقا ليس لو عبلقة هبذا ا٢بديث ،كا﵁ تعأب أعلم.
٤با حدث النيب  هبذا ا٢بديث ٠بت ٮبة عكاشة بن ٧بصن 
األكثر على أف عكاشة بالتشديد كقيل بالتسهيل ،لكن األكثر على التشديد عكاشة بن
صحايب جليل من أفاضل الصحابة؛ ألنو كاف بدريًّا ،كاف من أىل بدر
٧بصن  كىو
ه
 كأرضاه ،كأىل بد ور من أفاضل الصحابة ،قاؿ للنيب « :يا رسوؿ اهلل
ادعُ اهلل أف أكوف منهم ،فقاؿ النبي  :أنت منهم» بىػلىغىوي بوح وي من ا﵁
 أنو منهم.
كالحظ ُب ىذا ا٢بديث أف ا٢بديث يدؿ على جواز طلب الدعاء ،سؤ ياؿ النيب
جائز ال شك فيو ُب حياتو ،
 أف يدعو ا﵁  ،كىذا ه
أما بعد موتو فإف ىذا ال شك أنو من الشرؾ با﵁ ؛ إذ جنس دعاء األموات ال شك
شرؾ با﵁ .
أنو ه
ٚدع ٠ٛاألَٛات ؼبط ايعٌُ ٚتطًذ اإلميإ خاب َٔ ؾعٌ
أيضا
ىنا قاـ
صحايب آخر كقاؿ طالبنا ا٤بسألة نفسها كالدعاء نفسو ،أف يدعوا ا﵁ لو ن
ه

أف يكوف منهم فقاؿ النيب « :سبقك بها عكاشة».

ىنا حسم النيب  الباب ،كالظاىر كا﵁ تعأب أعلم أف جوابو
 ىا ىنا ليس ألف السائل ال يستحق ذلك ،كإ٭با خشي النيب 
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أف يتسلسل األمر فيسأؿ السؤاؿ من ليس أىل لو ،فى يح ِّس ىم األمر هبذا ا١بواب الطيف ،فكاف
ٙبقيق للمصلحة كا﵀افظة على شعور ىذا الصحايب ،كىذا من عظيم أدب النيب
فيو
ه
ك لَ َعلى
﴿وإِن َ
 كلطفو ،ككيف ال يكوف كذلك كا﵁  قد كصفو بقولوَ :
ُخلُ ٍق َع ِظ ٍ
يم﴾[القلم ،]ٗ:كُب ىذا كما قاؿ ا٤بؤلف ُ ب ا٤بسائل فيو( :استعماؿ
ا٤بعاريض) ىذا كا﵁ تعأب أعلم.
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قاٍ 
باب اـٛف َٔ ايػسى.
عقد ا٤بؤلف  ىذا الباب؛ الذم ك٠بو بباب ا٣بوؼ من الشرؾ ،كالَبتيب عند
ا٤بؤلف  يدؿ على دقيق فهمو ،فإنو بعد أف بىػْب طرفنا من فضل التوحيد ،كفضل
أيضا حٌب يكوف
ٙبقيقو ،عقد ىذا الباب ليبْب أف من ٙبقيق التوحيد ا٣بوؼ من الشرؾ ،ك ن
جامعا بْب ا٣بوؼ كالرجاء ،فإف األدلة الٍب تدؿ على فضل التوحيد ،كقضل ٙبقيقو
ا٤بوحد ن
تي ً
ضم ا٤بوحد إٔب ذلك خوفو من ا﵁،
ثمر ُب النفس الرجاء ﵁  ،ككاف البد أف يى ي
كباجتماع ا٣بوؼ كالرجاء يصح سّب العبد إٔب ا﵁  ،كا٤بؤلف ُ ب كتابو
((كشف الشبهات)) ،بعد أف ذكر نبذة ُب فضل التوحيد كخطر الشرؾ ،قاؿ  :فإذا
عرفت ذلك أكسبك ىذا أمرين:
ض ِل الل ِو َوبَِر ْح َمتِ ِو
الوؿ :أف تفرح بفضل ا﵁  عليك بالتوحيد﴿ :قُ ْل بَِف ْ
ك فَػ ْليَػ ْف َر ُحوا ُى َو َخ ْيػ ٌر ِمما يَ ْج َمعُو َف﴾[يونس.]٘ٛ:
فَبِ َذلِ َ
ٍب أف يىعظيم خوفك من الشرؾ ،فإنك إذا علمت أف اإلنساف قد ٱبرج من اإلسبلـ
بكلمة يقو٥با ،فإف ىذا ييوًرث ُب النفس ا٣بوؼ العظيم من ا﵁  ،ىذا كبلمو أك ٫بوه.
كا٤بقصود أف على ا٤بسلم أف ٯبمع بْب ا٣بوؼ كالرجاء ،كمن ذلك ىذا ا٤بقاـ العظيم
مقاـ التوحيد ،يرجوا فضل ا﵁  بالتوحيد كتثبيتو عليو ،كما أنو ٱباؼ من ا﵁ ،كٱباؼ
من الشرؾ كإٜبو.
قاؿ ( :باب الخوؼ من الشرؾ).
ا٣بوؼ أسرع ا٤بطايا إٔب ا﵁  كىو مع ا﵀بة كالرجاء ٧بركات القلوب إٔب عبلـ
الغيوب  ،كٮبا أصوؿ األعماؿ القلبية الٍب ٘بب على كل مسل وم كمسلمة.
شى﴾[العلى ،]ٔٓ:ا٣بوؼ:
﴿سيَذك ُر َم ْن يَ ْخ َ
كا٣بوؼ :ىو خاصية أىل التىذ يكرَ :
ِ
ِ
ِ
ين ُى ْم لَِربٍّ ِه ْم
﴿وفي نُ ْس َخت َها ُى ًدى َوَر ْح َمةٌ لٍّلذ َ
ٜبرة من ٜبرات ا٥بداياَ ،
شى اللوَ ِم ْن
يَػ ْرَىبُو َف﴾[العراؼ ،]ٔ٘ٗ:كأىل العلم ىم أىل ا٣بوؼ كا٣بشية﴿ :إِن َما يَ ْخ َ
ِعب ِ
ادهِ الْعُلَ َماءُ﴾[فاطر.]ٕٛ:
َ
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ا٣بوؼ من ا﵁ ٜبرتو عظيمةِ :
اؼ م َقاـ ربٍِّو جنتَ ِ
اف﴾[الرحمن،]ٗٙ:
﴿ول َم ْن َخ َ َ َ َ َ
َ
ك لِمن َخ َ ِ
ِ
اؼ و ِع ِ
يد﴾[إبراىيم ،]ٔٗ:فا٣بوؼ من ا﵁ من أعظم
﴿ذَل َ َ ْ
اؼ َم َقامي َو َخ َ َ
األعماؿ الصا٢بة ،كا٤بقاـ ال يتسع للتفصيل ُب ذلك.

كقد عقد ا٤بؤلف  بابنا ُب منتصف الكتاب؛ خصو بالكبلـ عن ا٣بوؼ﴿ :فَال
ِ
ِِ
فصل
ين﴾[آؿ عمراف ]ٔٚ٘:عقد على ىذه اآلية بابنا ني ِّ
تَ َخافُ ُ
وى ْم َو َخافُوف إِ ْف ُكنْتُ ْم ُم ْؤمن َ
فيو -إف شاء ا﵁ -ما يتعلق ٗبوضوع ا٣بوؼ ،لكن الذم ييًهمنا ىا ىنا :ىو أف عبادة ا٣بوؼ
٥با متعلقات عدة انتبو ٥بذا.
الشيء الذم ينبغي أف ٚباؼ منو يرجع إٔب ما يأٌب:

أوَّل :الخوؼ من اهلل  :كذلك أف من صفات ا﵁ ما يقتضي خوؼ العبد منو،
﴿ع ِز ٌيز ذُو انْتِ َق ٍاـ﴾[آؿ عمراف ،]ٗ:بأسو شديد ،كعذابو أليم ،كال يرد
فإف ا﵁ َ 
بأسو عن القوـ اجملرمْب ،ا﵁  ىو القهار ،كا﵁  ىو ا١ببار ،كا﵁  ينتقم
كحاد رسلو ،ىذه صفات تقتضي ا٣بوؼ من ا﵁  ،كإذا قاؿ سبحانو عن
حاده ٌ
٩بن ٌ
ا٤ببلئكة الكراـ عليهم سبلـ ا﵁ قاؿ﴿ :يَ َخافُو َف َربػ ُه ْم ِم ْن فَػ ْوقِ ِه ْم﴾[النحل ]٘ٓ:قاؿ
ِ
ين﴾[الحشر.]ٔٙ:
َخ ُ
﴿ :إِنٍّي أ َ
اؼ اللوَ َرب ال َْعالَم َ
ىذا ىو ا٤بتعلق األكؿ كىو األصل ٤بن عداه.

ثانيا :الخوؼ من عذاب اهلل :عذاب ا﵁ عظيم ،كىو يورث ُب النفس دكف شك
ا٣بوؼ منو﴿ :ذَلِ َ ِ
اؼ م َق ِامي و َخ َ ِ ِ
﴿ويَػ ْر ُجو َف َر ْح َمتَوُ
ك ل َم ْن َخ َ َ
اؼ َوعيد﴾[إبراىيمَ ،]ٔٗ:
َ
وي َخافُو َف ع َذابو﴾[اإلسراءِ ،]٘ٚ:
اؼ م َقاـ ربٍِّو جنتَ ِ
اف﴾[الرحمن.]ٗٙ:
َ َُ
﴿ول َم ْن َخ َ َ َ َ َ
ََ
َ
قاؿ أىل التفسّب اآلية ٙبتمل أمرين:
مقاـ ٨بوؼ ،جد
الوؿ :ك٤بن خاؼ مقامو بْب يدم ا﵁  يوـ القيامة ،فإنو ه
٨بوؼ.
أك كىو المعنى الثاني ُب اآلية :ك٤بن خاؼ مقاـ ا﵁  عليو﴿ :أَفَ َم ْن ُى َو قَائِ ٌم
َعلَى ُك ٍّل نَػ ْف ٍ ِ
ت﴾[الرعدً ،]ٖٖ:إذ ا﵁  ىو الشهيد ،كىو الرقيب ،كىو
سبَ ْ
س ب َما َك َ
العليم ،كىو ا﵀يط  ،فيخاؼ اإلنساف من قياـ ا﵁  عليو ،فهو الذم
يعلم السر كأخفى.
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إ نذا ٱباؼ اإلنساف من عذاب ا﵁  ،كا﵁  يقوؿ عن عذاب النار﴿ :لَ ُه ْم
ِ ِ
ادهُ يا ِعب ِ
اد
ك يُ َخ ٍّو ُ
ِم ْن فَػ ْوقِ ِه ْم ظُلَ ٌل ِم َن النا ِر َوِم ْن تَ ْحتِ ِه ْم ظُلَ ٌل ذَلِ َ
ؼ اللوُ بِو عبَ َ َ َ
فَاتػ ُق ِ
وف﴾[الزمر.]ٔٙ:
ِ
ين يُػ ْؤتُو َف َما آتَوا
﴿والذ َ
[ثالثًا] :الخوؼ من عدـ قبوؿ الحسنة ،قاؿ َ :
وقُػلُوبػ ُهم و ِجلَةٌ أَنػ ُهم إِلَى ربٍّ ِهم ر ِ
اجعُو َف﴾[المؤمنوف ،]ٙٓ:فسرىا النيب 
ْ
َ ْ َ
َ ُ ْ َ
بالرجل يصوـ كيصلي كيتصدؽ ،كٱبشى أال يػي ٍقبى ىل منو.
ا٣بوؼ من إٍب السيئة ،كىذا موضوعه عظيم ،كاآلثار فيو عن السلف كثّبة،
[رابعا]:
ي
ً

حٌب قاؿ ابن مسعود  فيما خرج البخارم( :إف المؤمن يرى ذنوبو كجبل فوؽ

عظيما
رأسو ،يخاؼ أف يسقط عليو) ،انظر إٔب ىذا ا٣بوؼ من إٍب السيئةٚ ،بيل أف ن
جببل ن
فوؽ رأسك يا عبد ا﵁ ،كأنت قاع هد ٙبتو ،كتتوقع أف يسقط عليك ُب أم ٢بظة ،كيف
سيكوف ا٣بوؼ من ذلك آخ نذا بًليبًك؟ قاؿ( :وأما المنافق :فإنو يرى ذنوبو كذباب مر
بأنفو ،فقاؿ بو ىكذا) حرؾ يده جهة أنفو ،ال يعترب ذلك شيئنا ،كال يلتفت إليو.

[خامسا] :ىو الخوؼ من الوقوع في السيئة مستقبالً :اإلنساف ال يدرم ما الذم
ً

سيكوف عليو مآلو؟ كما الذم سيختم عليو بو؟ كلذلك كاف من أعظم ما خافو الصا٢بوف،
ا٣باٛبة ،ال يدركف ما ىو العمل الذم يعملونو مستقببلن ،كرٗبا كانت ا٣باٛبة عليو ،كأعظم ما
يكوف من ذلك ،ا٣بوؼ من الوقوع ُب الكفر كالشرؾ كالنفاؽ -عياذنا با﵁.-
علق البخارم ُ ب ((صحيحو)) عن ابن أيب مليكة التابعي ا١بليل 

قاؿ( :أدركت ثالثين من أصحاب النبي  كلهم يخشى النفاؽ على نفسو).

ا٣بوؼ من الوقوع ُب السيئة ،ىو ٧بل الكبلـ ُب ىذا الباب ،كأعظم ذلك ا٣بوؼ من
الوقوع ُب الشرؾ ،ككيف ال يكوف اإلنساف خائ نفا من ذلك ،كىذا الذنب العظيم ،أكرب
جرٲبة كقعت على كجو األرض ،أخطر األشياء على اإلطبلؽ الشرؾ با﵁  ،فهو:
أوًَّل :أعظم الذنوب.

وثانيًا :عقوبتو أعظم العقوبات.

أما كونو أعظم الذنوب ،فيدؿ على ىذا ما خرج الشيخاف ُب صحيحيهما عن ابن

مسعود  قاؿ« :سألت النبي  أي الذنب أعظم؟ قاؿ
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 :أف تجعل هلل ن ًدا ،وىو خلقك» ،كىذا من األمور ا٤بتفق عليها ،بل ا٤بعلومة

من الدين بالضركرة ،أف الشرؾ كالكفر با﵁ أعظم الذنوب على اإلطبلؽ ،كقلت لك إف ىذا
الذنب أعظم الذنوب كذلك ألمور:

أوًَّل :أف حقيقتو انتقاص اهلل  ،ا٤بشرؾ منتقص ﵁  بشركو ،كذلك ألنو

٘برأ فصرؼ خالص ُب حق ا﵁ لغّبه ،كذلك ال يكوف ٤بن ىعظم ا﵁ ،ما كاف ىذا إال ألنو
انتقص مقاـ ربو ُ ب نفسو ،كانتفى عنده تعظيمو ﵁ ،كُب حديث ا٢بارث األشعرم
 ،الذم خرجو الَبمذم كأٞبد بإسناد صحيح ،كفيو أف ا﵁ أمر ٰبيي بن زكريا ٖبمس
كلمات يعمل هبن ،كيأمر بِب إسرائيل أف يعملوا هبن ،جاء ُب ا٢بديث ،قاؿ(:أمركم أف
تعبدوا اهلل وَّل تشركوا بو شيئا ،فإف مثل ذلك كمثل رجل اشترى عب ًدا من خالص مالو
ٍ
وأد إلي؛ فكاف يعمل ويؤدي إلى
بذىب أو ورؽ ،وقاؿ :ىذا عملي وىذه داري ،فاعمل ٍّ

غيره ،فأيكم يحب من عبده ذلك؟ وإف اهلل خلقكم ورزقكم ،فال تشركوا بو شيئًا» .ىذا
ا٤بشرؾ انتقص ا﵁  ،كانتقص مقامو العظيم ٤بػا أشرؾ با﵁ .
وثانيًا :الشرؾ أعظم معاندةٍ هلل  ،ا٤بشرؾ معان هد ﵁ ،ا﵁ خلقو لعبادتو
كتوحيده ،فأتى ا٤بشرؾ بضد ذلك ،كىذا معاندةه ﵁ ﴿ :وما َخلَ ْق ُ ِ
ِ
س
ََ
ت الْجن َوالنْ َ
إَِّل لِيػ ْعب ُد ِ
بغيضا إٔب ا﵁ جل كعبل.
وف﴾[الذاريات ،]٘ٙ:فاستحق ا٤بشرؾ أف يكوف ن
َُ
الشر َؾ لَظُل ِ
كحق للمشرؾ
ثالثاً :الشرؾ أظلم الظلم ﴿إِف ٍّ ْ
ْم َعظ ٌ
ٌ
يم﴾[لقماف ،]ٖٔ:ي
أف يكوف كذلك ،كيف ال يكوف كذلك كا٤بشرؾ قد سول غّب ا﵁ با﵁﴿ :تَالل ِو إِ ْف ُكنا لَِفي

ِ
ِ
َ ٍ ِ
ِ
ين َك َف ُروا
س ٍّوي ُك ْم بَِر ٍّ
ين﴾[الشعراء﴿ ،]ٜٛ-ٜٚ:ثُم الذ َ
ب ال َْعالَم َ
ضالؿ ُمبي ٍن * إ ْذ نُ َ
بَِربٍّ ِه ْم يَػ ْع ِدلُو َف﴾[النعاـ .]ٔ:يعدلوف :يعِب يسوكف غّب ا﵁ با﵁ .يا﵁ العجب! أم ظلم
أعظم من ىذا الظلم ،أرأيت لو أف إنسانا عمد إٔب أذكى الناس كأنبل الناس كأرفع الناس،
فشبو 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
الذليل ا٢بقّب من كل كجو با﵁ العظيم من كل كجو؟!
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شىرؾ بو مع ا﵁ 
يا ﵁ العجب! أم جرأة ىذه كأم ظلم ىذا؛ أف ٘بعل ىذا الػ يمػى ى

ض ٍ
الؿ ُمبِي ٍن * إِ ْذ
ُب رتبة كاحدة ،كما أف ا﵁ يػي ٍعبد ىذا ا٤بخلوؽ يػي ٍعبد﴿ :تَالل ِو إِ ْف ُكنا لَِفي َ
ِ
ين﴾[الشعراء.]ٜٛ-ٜٚ:
س ٍّوي ُك ْم بَِر ٍّ
ب ال َْعالَم َ
نُ َ
ٌ
داع وَّل تحث إليو
رابعاً:
ذنب َّل يدعو إليو ٍ
ضالؿ محض ،وذلك أف الشرؾ ٌ
فساد ُب القلب خالص ،كل الذنوب يٰب ًرؾ إليها
شهوة ،إ٭با ىو
ه
ضبلؿ ٧بض ،كإ٭با ىو ه
شهوة :الزنا ،كا٣بمر ،كالسرقة٘ ،بد أف ىناؾ أسبابا تدعوا إليها كٙبث عليها ،كيشَبم
اإلنساف من كراء ذلك لذة ما يظنها تنفعو كإف كانت ُب ا٢بقيقة تضره ،لكن ا٤بهم أف ىناؾ
سبب يدعوا إٔب ىذا الذنب.
ه
كضبلؿ ٧بض ُب قلب ا٤بشرؾ ،فا﵁
فساد
ه
أما الشرؾ فبل سبب يدعوا إليو ،إ٭با ىو ه
 فطر الناس على التوحيد ،كأقاـ ا٢بجج العظيمة على ذلك ،كجعل اللذة كالطمأنينة
كترؾ كل ذلك كأشرؾ با﵁
كالسكينة كالنعيم ُب الدنيا ُب التوحيدٍ ،ب جاء ا٤بػيش ًرؾ ى
.
إ نذا ىو ضبلؿ ٧بض فاستحق أف يكوف أعظم الذنوب.
أما كوف عقوبتو أعظم العقوبات فإف ذلك يظهر من وجوه:

أوَّلً :أف ىذا الذنب َّل يغفره اهلل البتة ،من مات على الشرؾ ،فإف ا﵁  قد
حكم ،كىو الذم ال يرد القوؿ لديو ،أنو ال يغفر ىذا الشرؾ أبدان﴿ :إِف اللوَ َّل يَػ ْغ ِف ُر أَ ْف
يُ ْش َر َؾ بِ ِو﴾[النساء ،]ٗٛ:لو تاب اإلنساف من الشرؾ ،فإف ا﵁ يغفر لو ذلك ،قاؿ ا﵁
ِ
ِ
ور
ُ ب ٨باطبة النصارل ا٤بشركْب﴿ ،أَفَ َال يَػتُوبُو َف إِلَى اللو َويَ ْستَػغْف ُرونَوُ َواللوُ غَ ُف ٌ
ِ
يم﴾[المائدة ،]ٚٗ:كقاؿ ُ ب ا٤بشركْب ُب آيات عدة بْب سبحانو أف ىؤالء
رح ٌ
ِِ
ين َك َف ُروا إِ ْف يَنتَػ ُهوا
ا٤بشركْب لو تابوا إٔب ا﵁  ،فإف ا﵁ تعأب يتوب عليهم﴿ ،قُ ْل للذ َ
ف﴾[النفاؿُ،]ٖٛ:ب آيات كثّبة ُب ىذا ا٤بعُب.
يُػغْ َف ْر لَ ُه ْم َما قَ ْد َسلَ َ
أما إذا مات اإلنساف على الشرؾ ،فإنو ال أمل لو ُب ا٤بغفرة ،كال أمل لو ُب الرٞبة:
﴿أُولَئِ َ ِ
سوا ِم ْن َر ْح َمتِي﴾[العنكبوت.]ٕٖ:
ْ
ك يَئ ُ
ط لجميع العماؿ الصالحة ،من مات مشرنكا
ثانياً :أف الشرؾ باهلل ُ محبِ ٌ
ط َع ْنػ ُه ْم َما َكانُوا
﴿ولَ ْو أَ ْش َرُكوا لَ َحبِ َ
با﵁ فبل ينفعو شيء قدمو ُب دنياه عند ا﵁ البتةَ ،
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يػعملُو َف﴾[النعاـ﴿ ،]ٛٛ:ولََق ْد أ ِ
ِ
ت لَيَ ْحبَطَن
ين ِم ْن قَػ ْبلِ َ
ُوح َي إِلَْي َ
ك لَئِ ْن أَ ْش َرْك َ
ك َوإِلَى الذ َ
َ
َْ َ
ِ
ِ
ِ
اء
َع َملُ َ
ك﴾[الزمرَ ،]ٙ٘:
﴿وقَد ْمنَا إِلَى َما َعملُوا م ْن َع َم ٍل فَ َج َعلْنَاهُ َىبَ ً

ورا﴾[الفرقاف.]ٕٖ:
َم ْنثُ ً

[ثالثًا] :أف الشرؾ يُ َح ٍّرـ دخوؿ الجنة ويُ َخلٍّد في النار- ،نسأؿ ا﵁ السبلمة
ِ
ِ
ِ ِِ
ين ِم ْن
كالعافية﴿ :-إِنوُ َم ْن يُ ْش ِر ْؾ بِاللو فَػ َق ْد َحرَـ اللوُ َعلَْيو ال َ
ْجنةَ َوَمأ َْواهُ الن ُ
ار َوَما للظالم َ
نب ىذا شأنو ،أفبل يكوف ى٨بيوفان يا عباد ا﵁؟ أفبل ٱباؼ اإلنساف
أ َ
َنصا ٍر﴾[المائدة ،]ٕٚ:ذ ه
كختًم عليو بو؟ -نسأؿ ا﵁ السبلمة كالعافية ،-يبوء هبذه ا٣بسارة
أنو إف كقع ُب الشرؾ ي
العظيمة ،أال يقتضي ىذا خوفنا ككجبلن ُب القلوب؟
أرأيت إنسانان عاش سبعْب ،أك ٜبانْب ،أك تسعْب سنة ،قضاىا كلها ُب طاعة ا﵁ ُب
تبلكة كذكر ،كقياـ كصياـ ،كصدقة كزكاة؟ ٍب قبل كفاتو بلحظات أشرؾ با﵁ ،سجد لغّب ا﵁،
أك دعا غّب ا﵁ ،قاؿ يا سيدم فبلف ٤بقبوور ُب قربه ،قاؿ يا سيدم فبلف :ا٤بدد! دعا غّب ا﵁،
فمات على ذلك ،ما مآلو؟
لدا
خالدا ي٨ب ن
نصوص الكتاب كالسنة متضافرة مع إٝباع األمة ،أف ىذا مآلو إٔب النار ن
ِ
ِ
ِ ِِ
ين ِم ْن
فيها﴿ :إِنوُ َم ْن يُ ْش ِر ْؾ بِاللو فَػ َق ْد َحرَـ اللوُ َعلَْيو ال َ
ْجنةَ َوَمأ َْواهُ الن ُ
ار َوَما للظالم َ
َنصا ٍر﴾[المائدة ،]ٕٚ:أم زمن تتخيلو ُب ذىنك ،فإف ىذا ا٤بشرؾ سيكوف ُب النار ،كما
أ َ

أيضا إٔب ما ال هناية.
بعده ن
أرأيت ىذا الذنب كيف كانت عقوبتو هبذا العًظىم!
إذنا على اإلنساف أف ٱباؼ ،أف يوجل قلبو ،أف يلجأ إٔب ا﵁ ٨ بافة أف يقع ُب
ىذا الذنب العظيم ،كاعلم -يا رعاؾ ا﵁ -أنو إف كاف اإلنساف صادقنا ُب ا٣بوؼ من الشرؾ،
فإف ىذا يستدعي أف يكوف عا٤بػنا بالشرؾ ،أنت ال ٲبكن أف ٚباؼ ٩با ٘بهل ،ال ٚباؼ خوفنا

مصطنعا إال من شيء تعلمو كتعرفو ،ككل ما كنت أكثر معرفةن بو
حقيقينا ليس يمد نعا ،كال
ن
ازداد خوفك منو.
إذف إذا أردت أف تبلغ ىذه الدرجة الٍب بلغها الصا٢بوف ،كىي ا٣بوؼ من الشرؾ،
أكال أف تعرؼ ما ىو الشرؾ؟ فتعرؼ أفراده كتعرؼ أصولو ،كتعرؼ دقائقو ،كبالتإب
فعليك :ن
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
بصّبا مع كثرة ا٤بػيهلًكات
كظلمة ،فإنو ما أسرع أف يقع ُب العطب ،ٲبشي ُب طريق ليس بو ن
اجنُْبنِي
﴿و ْ
فيو ،ككيف ال يكوف كذلك؟ كا﵁  أخربنا عن إبراىيم  أنو قاؿَ :
ْن َكثِ ًيرا ِم َن الن ِ
اس﴾[إبراىيم.]ٖٙ-ٖ٘:
اـ * َر ٍّ
ب إِنػ ُهن أَ ْ
َوبَنِي أَ ْف نَػ ْعبُ َد ال ْ
َصنَ َ
ضلَل َ
أمر ى٨بيوؼ ،لكثرة من كقع ،ككثرة من زؿ ،فبل تأمن على نفسك أف تكوف
إ نذا ىو ه
كهؤالء ،كال يكوف ذلك إال بالعلمٍ ،ب العملٍ ،ب ا٣بوؼٍ ،ب اللجوء إٔب ا﵁  ،تبتهل
إٔب ا﵁ بصدؽ ،أف يٯبىنبك ىذا الذنب العظيم.
أعود فأقوؿ :ا٣بائف من الشرؾ ،ىو الذم يعلم حقيقتو كتفاصيلو ،كىذا كاف أكمل
الناس فيو أصحاب النيب  ،كانوا أعلم با٢بق ،ككانوا أعلم بالباطل ،كلذا كانوا
أقوـ با٢بق ،كأبعد عن الباطل.
كالتوحيد ال يقوـ ساقو إال على ىذين المرين:

أف تعلم التوحيد فتلتزمو.
كأف تعلم الشرؾ فتجتنبو.
أما إذا قصرت ُب ك و
احد منهما ،فإنو سيدخل عليك من ا٣بلل ٕبسب ذلك ،كما

أحسن ما ييركل عن عمر  أنو قاؿ( :إنما تُن َقض عُرى اإلسالـ عروة عروة ،لمن
نشأ في اإلسالـ ولم يعرؼ الجاىلية) ،ا٤بوفقوف السعداء ىم الذين يعلموف ا٢بق بتفاصيلو،

أيضا الذين يعلموف الباطل بتفاصيلوٍ ،ب ييوفقوف إٔب اجتنابو.
ٍب ييوفقوف إٔب التزامو ،كىم ن
كا٤بؤلف ٤ با نبو ىذا التنبيو ا٤بهم ،على ضركرة أف ٱباؼ اإلنساف من الشرؾ،
كأنو قاؿ لقارئ كتابو دكنك ىذا الكتاب ستجد فيو تفاصيل التوحيد ،كستجد فيو أيضا
تفاصيل الشرؾ ،حٌب تكوف على علم ٗبا ترجو ،كحٌب تكوف على علم ٗبا ٚباؼ ،فإف
عملت بذلك بلغك ا﵁ ما ترجوه كأمنك ٩با ٚباؼ.
قاؿ ( :باب الخوؼ من الشرؾ).
الشرؾ تسوية غّب ا﵁ با﵁ فيما ىو من خصائصو ىذا ىو الشرؾ ،تسوية غّب ا﵁ با﵁
فيما ىو من خصائصو.
وينقسم بحسب موضوعو إٔب:
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ُ/شرؾ ُب الربوبية.
ِ/كشرؾ ُب األلوىية.
ّ/كشرؾ ُب األ٠باء كالصفات.
كما أنو ينقسم بحسب حكمو إٔب:
ُ /و
شرؾ أكرب.
ِ/شرؾ أصغر.
كسيأٌب الكبلـ -إف شاء ا﵁ -عن الشرؾ األصغر فيما يأٌب.
إ نذا ىذا ىو الشرؾ ،كلو تفاصيل ،كلو أحكاـ ،كلو أصوؿ ،كلو دقائق ،كالكتاب الذم
بْب أيدينا سيبْب ذلك لك ٝبلة -إف شاء ا﵁.-
قاؿ :

وقوؿ اهلل تعالى﴿ :إِف اللوَ َّل يَػ ْغ ِف ُر أَ ْف يُ ْش َر َؾ بِ ِو﴾[النساء.]ٗٛ:

ىذه اآلية آيةه عظيمة كردت ُب سورة النساء مرتْب﴿ :إِف اللوَ َّل يَػ ْغ ِف ُر أَ ْف يُ ْش َر َؾ بِ ِو
شاءُ َوَم ْن يُ ْش ِر ْؾ بِالل ِو فَػ َق ِد افْػتَػ َرى إِثْ ًما
ك لِ َم ْن يَ َ
َويَػغْ ِف ُر َما ُدو َف ذَلِ َ
ِ
ك لِ َم ْن يَ َ
يما﴾[النساء﴿.]ٗٛ:إِف اللوَ َّل يَػغْ ِف ُر أَ ْف يُ ْش َر َؾ بِ ِو َويَػغْ ِف ُر َما ُدو َف ذَلِ َ
َعظ ً
شاءُ
الَّل بَ ِعي ًدا﴾[النساء.]ٔٔٙ:
ض ً
ضل َ
َوَم ْن يُ ْش ِر ْؾ بِالل ِو فَػ َق ْد َ
أحكم آية ُب الشرؾ ،كأخوؼ آية ُب الشرؾ ،كأرجى
ىذه اآلية قاؿ أىل العلم :ىي ( ي
آية ُب التوحيد).
فصبل ُب شأف الشرؾ كأىلو ،كىو
حكما ن
أما كونها أحكم آية في الشرؾ :فإهنا بينت ن

٧بكوـ عليو بأف ا﵁  ال يغفر لو ،كبالتإب فهو
أف ا﵁ ال يغفر ىذا الذنب ،كصاحبو
ه
الذم خسر كل شيء عند ا﵁ .
وىي أخوؼ آية في الشرؾ :ألهنا تدؿ على ىذا األمر العظيم ،كىو أف الشرؾ ذنب

ال يغفره ا﵁ ،كإذا ٓب يغفر ا﵁ ىذا الشرؾ كانت ا٣بسارة التامة على العبد- ،نسأؿ ا﵁
السبلمة كالعافية.-
أمر ثالث وىي أنها أرجى آية للتوحيد :ىكذا ذى ىكىر طائفةه من أىل العلم ،نصوا
كفيها ه

على أف ىذه اآلية أرجى آية ُب كتاب ا﵁ ،كالباب بو خبلؼ ،كا٤بقاـ مقاـ اجتهاد ،ما ىي
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أرجى أية ُب كتاب ا﵁؟ كالذم اختاره طائفة من أىل العلم أهنا ىذه اآلية ،كذلك أف ا﵁
﴿ويَػغْ ِف ُر َما ُدو َف
 أعطى فيها الرجاء ألىل التوحيد ،كإف كانوا عصا نة كذلك ُب قولوَ :
شاءُ﴾[النساء.]ٗٛ:
ك لِ َم ْن يَ َ
ذَلِ َ
ىذه اآلية دلت على األمر القطعي ،كىو أف الشرؾ األكرب ال يغفره ا﵁ البتة إال ٤بن
معلوـ بالضركرة من دين ا﵁  كالكبلـ إ٭با يتعلق بالشرؾ األكرب.
تاب منو ،كذلك أمر ه
طرؼ من ا٢بديث
كيبقى ا٢بديث بعد ذلك ُب الشرؾ األصغر :الشرؾ األصغر مضى ه
عنو ُب الدرس السابق ،كقلنا إنو ُب ا١بملة يرجع إٔب أمرين -لعلك تذكرٮبا ،كذكرناٮبا ُب
الدرس ا٤باضي ،-الشاىد أف من مباحث ىذه اآلية ،ىل الشرؾ األصغر داخل ُب قولو
تعأب﴿ :إِف اللوَ ََّل يَػ ْغ ِف ُر أَف يُ ْش َر َؾ بِو﴾[النساء ،]ٗٛ:أـ أنو ليس من مشموالت ىذه
اآلية؟
موضع اختلف فيو أىل العلم ،من أىل العلم ٩بن قاؿ :إف الشرؾ ال ييغفر مطلقا
ىذا
ه
صغّبا ،كاستدلوا على ىذا بأمور:
كبّبا كال ن
ال ن
أوًَّل :هبذه اآلية فإف ا﵁ تعأب قاؿ فيها﴿ :إِف اللوَ ََّل يَػ ْغ ِف ُر أَف يُ ْش َر َؾ
بِو﴾[النساء ،]ٗٛ:قالوا :إف كالفعل ا٤بضارع مؤكالف ٗبصدر ،يعِب :إف ا﵁ ال يغفر إشرا نكا
بو ،كإشرا نكا ىنا نكرةه ُب سياؽ نفي فتعم كل شرؾ.
فدؿ ىذا إذنا على أف الشرؾ ال ييغفر منو شيءه البتة ،كاستدلوا على ىذا أيضا با٢بديث
الذم سيأٌب با٤بعُب قريبنا -إف شاء الل-ق« ،ومن لقيو يُشرؾ بو شيئًا دخل النار» .كالحظ

فتعم كل شرؾ فيدخل ُب ذلك الشرؾ
أنو قاؿ ىا ىنا (شيئنا) كىذا نكرة ُب سياؽ الشرط ي
األصغر.
كمرا يد القائلْب هبذا القوؿ ،يعِب ما معُب قو٥بم إف الشرؾ األصغر ال ييغفر؟ مرادىم
ي
بذلك أف الشرؾ األصغر البد من دخولو ُب ا٤بوازنة ،يعِب البد أف يكوف ضمن السيئات الٍب
تكوف ُب كفة السيئات ،ال يكوف من السيئات الٍب تيغفر كيعفى عنها ،كبالتإب فبل تدخل
ُب ا٤بوازنة؛ ألف ىذا ىو معُب السيئة ا٤بغفورة.
ما معُب غي ًفر ذنبو؟ غفر ا﵁ ىذه السيئة؟ ا٤بعُب أهنا ٧بيت ،فبل تدخل ُب الوزف.
كأما الذنب الذم ال يغفر فهو الذم يدخل ُب الوزف.
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إ نذا يمراد ىؤالء العلماء أنو ال ييغفر؛ ٗبعُب :أنو البد من دخولو ُب ا٤بوازنة ،كبالتإب فإف
اإلنساف إذا كاف معو حسنات عظيمة أكثر من السيئات الٍب فيها الشرؾ األصغر ،فإنو ينجو
كإال فإنو فبلبد أف يعذب ىذا مرادىم .
كىذا القوؿ اختاره شيخ اإلسبلـ ابن تيمية  كنص عليو صراحةن ُب كتابو
ميبل ُب (( ِّرده على البكرم)) ،كُب كتابو ((قاعدة ُب
((تفسّب آيات أشكلت)) كماؿ إليو ن
فظاىر نقل كموافقة الشيخ سليماف ُب
ا﵀بة)) ،كاختار ىذا ٝباعةه من علماء التوحيد،
ي
((التيسّب)) ،ككذلك الشيخ عبد الرٞبن ُب ((الفتح)) ،ككذلك غّبىم من أىل العلم ،يدؿ
على أهنم ٱبتاركف ىذا القوؿ.
أما القوؿ الثاني :فهو أف الشرؾ األصغر حكمو حكم الكبائر ،كبالتإب فإنو ال يدخل

ُب مشموالت ىذه اآلية ،إ٭با تكوف ىذه اآلية متعلقةن بالشرؾ األكرب ،قاؿ ىؤالء العلماء:
نظرنا فوجدنا أف الشرؾ األصغر أشبو بالكبائر منو بالشرؾ األكرب ُب أحكاـ الدنيا كاآلخرة.
أما ُب الدنيا :فإنو ال يٱبِّرج من ا٤بلة.
ط ٝبيع األعماؿ.
كأما ُب اآلخرة :فإنو ال ٱبلِّد ُب النار ،كال ٰببً ي
كبالتإب فإنو يكوف حكمو ُب حكم الكبائر.
قالوا :كأما االستدالؿ بقولو تعأب﴿ :إِف اللوَ ََّل يَػ ْغ ِف ُر أَف يُ ْش َر َؾ
بِو﴾[النساء ،]ٗٛ:قالوا إف ىذه النصوص الواردة ُب ٙبذير من الشرؾ ،إ٭با تتعلق بالشرؾ
األكرب ،فهذه اآلية من جنس قوؿ ا﵁ ﴿ :إِنوُ َم ْن يُ ْش ِر ْؾ بِالل ِو فَػ َق ْد َحرَـ اللوُ َعلَْي ِو
ط َع ْنػ ُه ْم
﴿ولَ ْو أَ ْش َرُكوا لَ َحبِ َ
ال َ
ْجنةَ َوَمأ َْواهُ الن ُ
ار﴾[المائدة ،]ٕٚ:كمن جنس قولو َ :
َما َكانُوا يَػ ْع َملُو َف﴾[النعاـُ ]ٛٛ:ب كل اآليات الٍب جاءت ُب الشرؾ ،فكما تقولوف ُب
أيضا.
ىذه اآليات قولوا ُب ىذه اآلية ن
لف فيها بْب أىل العلم ،كىذا القوؿ ماؿ إليو ابن القيم
كعلى كل حاؿ ا٤بسألة ي٨بتى ه
 كما يظهر لك ُب كتابو ((الداء كالدكاء)) ،كُب ((إغاثة اللهفاف)) ،ككذلك اختاره
ٝباعةه من أىل العلم ،ك٩بن انتصر لو الشيخ عبد الرٞبن بن السعدم ُ ب علماء
آخرين.
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وؼ ،كعلى اإلنساف أف ٱباؼ كٰبذر﴿ :إِف الل َو
الشاىد أف ا٤بسألة خبلفية ،كا٤بقاـ ى٨بي ه
شاءُ﴾[النساء.]ٗٛ:
ك لِ َم ْن يَ َ
َّل يَػ ْغ ِف ُر أَ ْف يُ ْش َر َؾ بِ ِو َويَػ ْغ ِف ُر َما ُدو َف ذَلِ َ
شاءُ﴾[النساء]ٗٛ:
ك لِ َمن يَ َ
﴿ويَػ ْغ ِف ُر َما ُدو َف َٰذَلِ َ
بقي أف ييقاؿ :إف قولو َ :

ينبغي أف ييفهم ُب ضوء النصوص األخرلٗ ،بعُب :كوف العاصي الذم كقع ُب ما دكف الشرؾ
ٙبت مشيئة ا﵁  ،ىذا إ٭با ىو بالنظر إٔب كل و
عاص من حيث ذاتو ،أما بالنظر إٔب
٦بموعة العصاة فإف أىل السنة كا١بماعة ي٦بمعوف على أنو البد من دخوؿ طائفةه من العصاة
النار ،حٌب تتحقق النصوص القطعية ا٤بتواترة بدخوؿ بعض ا٤بوحدين ُب النار كأحاديث
الشفاعة كغّبىا.
ك﴾[النساء ،]ٗٛ:ىذا متعلق
إ نذا ﴿إِف اللوَ َّل يَػ ْغ ِف ُر أَ ْف يُ ْش َر َؾ بِ ِو َويَػ ْغ ِف ُر َما ُدو َف َذلِ َ
بكل و
فرد فرد.

و
دخوال
أما ٦بموع العصاة فإنو البد من دخوؿ
طائفة منهم النار  ،كيكوف دخو٥بم ن
مؤبدا
مؤقتنا ،كليس ن
دخوال ن

قاٍ :
اـ﴾[إبراىيم.]ٖ٘:
اجنُْبنِي َوبَنِي أَ ْف نَػ ْعبُ َد ال ْ
﴿و ْ
َصنَ َ
ٚقاٍ اـًَ : ٌٝ
ا٣بليل إبراىيم  يلجأ إٔب ا﵁ ُ ب ىذه اآلية العظيمة أف يٯبىنًبىو كبىنيو
عبادة األصناـ .أتدرم من الذم دعا ىذا الدعاء؟ إنو إبراىيم  ،كمن إبراىيم؟
إبراىيم خليل ا﵁﴿ :وإِبػر ِاى ِ
اء َربوُ
يم الذي َوفى﴾[النجم ،]ٖٚ:إبراىيم الذم َ
﴿ج َ
َ َْ َ
بَِقل ٍ
ْب َسلِ ٍ
ت
َسلِ ْم قَ َ
َسلَ ْم ُ
اؿ أ ْ
يم﴾[الصافات ،]ٛٗ:إبراىيم الذم قاؿ لو ربو ﴿ :أ ْ
ِ
ب َع ْن ِمل ِة
لَِر ٍّ
ين﴾[البقرة ،]ٖٔٔ:إبراىيم ىو الذم قاؿ ا﵁ فيوَ :
ب ال َْعالَم َ
﴿وَم ْن يَػ ْرغَ ُ
الدنْػيا وإِنو فِي ِ
ِ
إِبْػر ِاى ِ
اآلخ َرةِ لَ ِم َن
اصطََف ْيػنَاهُ فِي ُّ َ َ ُ
سوُ َولََق ِد ْ
يم إَّل َم ْن َسفوَ نَػ ْف َ
َ َ
ِِ
ين﴾[البقرة ،]ٖٔٓ:إبراىيم  الذم ىكسر األصناـ ،كالذم طرح ابنو على
الصالح َ
األرض كتلو للجبْب ليذٕبو بيده استجابة ألمر ا﵁ ،إبراىيم  الذم أنكر على
ا٤بشركْب ،كىجرىم ُب ا﵁  ،كىاجر ُب سبيل ا﵁ ،إبراىيم إماـ ا٤بوحدين كأبو األنبياء
 ،كمع ذلك ٱباؼ على نفسو من الشرؾ! فماذا يقوؿ من سواه؟
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كصدؽ التابعي ا١بليل إبراىيم التيمي  كما خرج الطربم ُب ((تفسّبه)) قاؿ:

(ومن يأمن البالء بعد خليل اهلل إبراىيم؟) من يأمن ىذا الببلء؟ كقاؿ كلمة مثلها سفياف
الثورم  كما عند عبد الرب قاؿ( :ومن يأمن البالء بعد إبراىيم إذا كاف إبراىيم
 يخشى ويخاؼ من الوقوع في الشرؾ باهلل  ،فكيف بغيره من الناس؟).

إذف ىذه اآلية من أعظم ما يدؿ على أف ا٣بوؼ من الشرؾ من ا٤بقامات الرفيعة ألىل
توحيدا ،كاف أخوؼ من الوقوع ُب الشرؾ.
التوحيد ،كلما كاف اإلنساف أعظم ن
كانظر -يا رعاؾ ا﵁ -إٔب حرصو على بنيو ،ا٢برص على أىم قضية كىي التوحيد ،كأف
يصا على مصلحتهم أف
يى ىسلى ىموا من الشرؾ ،كىكذا ينبغي ٤بن كاف خائ نفا على أبنائو ،حر ن
يسعى ُب إنقاذىم من عذاب ا﵁ ،قاؿ﴿ :و ْ ِ ِ
يص على
اجنُْبني َوبَني﴾[إبراىيم ]ٖ٘:حر ه
َ
أبنائو أف يسلموا من ىذا الببلء .كليس كحاؿ كث وّب من الناس ،حرصهم على أبنائهم ال
يص على أف يأكلوا كيشربوا كيلبسوا ،كأف يكوف ُب جيوهبم ا٤باؿ ،كأف
يتجاكز أمور الدنيا ،حر ه
يدرسوا كأف يتعلموا ،كىذا حسن ال بأس بو.
كلكن األىم إ٭با ىو أف يكونوا مستقيمْب على طاعة ا﵁٘ ،بد األب يغضب أف ابنو
تأخر عن ا٤بدرسة ،لكنو ال ٰبرؾ ساكننا إذا تأخر عن الصبلة ،بل رٗبا ال يسأؿ صلى أك ٓب
اجنُْبنِي
﴿و ْ
كثّبا ُب قولو تعأبَ :
يصلي ،لكن ا٤بهم أف يذىب إٔب ا٤بدرسة كال يغيب! تأمل ن
اـ﴾[إبراىيم.]ٖ٘:
َوبَنِي أَ ْف نَػ ْعبُ َد ال ْ
َصنَ َ
تأمل ُب قولو﴿ :واجنبني﴾.
إذف عندنا ٘بنيب ،كعندنا اجتناب ،أما التجنيب :فهو فعل ا﵁ .كأما االجتناب :فهو
فعل العبد ،كال يكوف الثا٘ب إال إذا كاف األكؿ.
إ نذا القضية قضية توفيق كقضية و
كمن ا﵁  ،كا﵁ ال ٘بتنب الشرؾ إال
تفضل ٌ
إذا جنبك ا﵁ ذلك ،فاحذر من أف تغَب ،أف تقوؿ أنا من ا٤بوحدين ،أنا عندم شهادة
علمية ،أنا عندم درجة كظيفية ،أنا ابن فبلف ،أنا ذك نسب ،أنا ذك علم ،ال يا عبد ا﵁
انتبو!
القضية ليست بالذكاء ،كليست با١باه ،كليست بالدراسة ،القضية إ٭با ىي بتجنيب ا﵁
 ىو الذم يٯبنبك .
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اجنُْبنِي
﴿و ْ
إ نذا ا١بأ إٔب ا﵁ ك ٍ
أص يدؽ مع ا﵁ حٌب يوفقك إٔب أف ٘بتنب الشرؾ ،قاؿَ :

اـ﴾[إبراىيم.]ٖ٘:
َوبَنِي أَ ْف نَػ ْعبُ َد ال ْ
َصنَ َ

ْن َكثِ ًيرا ِم َن الن ِ
اس﴾[إبراىيم،]ٖٙ:
ٍب علل ذلك  قاؿَ ﴿ :ر ٍّ
ب إِنػ ُهن أَ ْ
ضلَل َ

يذكر  سبب ا٣بوؼ من الشرؾ ،كىو أنو شيء خطّب ألنو منتشر ،ككلما كاف الداءي
منتشرا كلما كاف أخطر؟ ألف اإلصابة بو االحتماؿ هبا أكرب ،احتماؿ أف تيصاب ،ألف األمر
ن
خطّب كمنتشر.
الناس اليوـ إذا كقع كباءه ُب األرض ،أصاهبم ا٤بقيم ا٤بقعد ،استينفرت ا١بهود كالطاقات،
كتبذؿ الدكؿ كاألفراد كا٤بنظمات الغإب كالرخيص ُب سبيل دفع ىذا الوباء ،أليس كذلك؟
يعِب انفلونزا الطيور ،كال انفلونزا ا٣بنازير ،كال إيبوال ،كال ىذا الوباء الذم ظهر قريبا ٞبى زيكا
أك ماذا يقولوف.
٘بد أف الناس ترتعد فرائصها خوفنا من نزكؿ ىذا الوباء بساحتها ،أين ىذه األكبئة من
أعظم كباء ،كىو الشرؾ با﵁ ؟ ا٢برص على السبلمة من ىذه األكبئة الدنيوية حسن،
كلكن ا٢برص على السبلمة من الوباء األعظم أحسن ،كأكٔب كأكجب.
كثّبا قدٲبا
إذف على اإلنساف أف ٰبذر ،كإذا كاف الوقوع ُب الضبلؿ ضبلؿ الشرؾ ن
الشبو الٍب
فاستحق أف يٱباؼ ،فإنو لى ىع ٍمِّرم ُب ىذا الزماف ينبغي أف يٱباؼ أكثر ،كذلك أف ي
يٙب ِّسن الشرؾ كتقربو إٔب النفوس ،أضحت أقرب من السابق بكثّب ،تيقذؼ على الناس من
ك٦ببلت،
كتب،
ه
الفضاء ،أك تصطادىم من خبلؿ الشبكة ،مواقع شبكية ،كقنو ه
ات فضائية ،ك ه
و
سلسلة طويلة تبث كتقذؼ الشبو -نسأؿ
كإذاعات ،ككسائل تواصل ،كحدث كال حرج من
ا﵁ السبلمة كالعافية.-
ا٤بقاـ كا﵁ ُب ىذا الزماف عظيم ،كصدؽ النيب  حينما قاؿَّ« :ل تقوـ

الساعة حتى تشرؾ قبائل من أمتي- ،أو قاؿ -حتى تعبد قبائل من أمتي الصناـ»،
أمر كاقع ،كأضحى مشاىد
كا﵁ إف ىذا كبلـ صادؽ قالو رسوؿ ا﵁ ح نقا  ه
بالعياف -نسأؿ ا﵁ السبلمة كالعافية -صدؽ النيب  حينما قاؿ كما خرج

اإلماـ مسلم « :بادروا بالعماؿ فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنًا
كافرا» ،إنا ﵁ كإنا إليو راجعوف.
ويمسي ً
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أك «يمسي مؤمنا ويصبح كافرا» مقاـ خطّبُ ،ب خبلؿ ساعات ،خبلؿ ساعات
ٲبكن تأٌب شبو تيقذؼ ُب النفس ،يقرأىا ُب تويَب أك ُب فيس بوؾ ،أك تصل عن طريق
الواتس آب ،أك يطلع على حلقة ُب برنامج ُب الفضائيات فتفعل ُب قلبو األفاعيل ،ىذا كا﵁
كحرؾ ترل،
كثّبا من ذلك ِّ
نشاىده يا إخوا٘ب مشاىدة بالعياف ،كمن يعرؼ الواقع يعرؼ شيئنا ن
جدا ،ينبغي على اإلنساف أف يبتهل إٔب ا﵁ بصدؽ ،أف يثبتو على الدين
ا٤بقاـ مقاـ ٨بوؼ ن
كالتوحيد ،كأف ٯبنبو عبادة األصناـ ،كأف ٱباؼ كٰبذر ،إبراىيم  ٱباؼ من الشرؾ،
رجبل على رجل ،كيقوؿ
الصحابة ٱبافوف على أنفسهم النفاؽ األكرب ،كمن الناس من يضع ن
ىذا شيء بعي هد عِب! سبحاف ا﵁ العظيم!
ُب كتاب ((كشف الشبهات)) ذكر إماـ التوحيد رٞبو ا﵁ فائدة لطيفة ،قاؿ إماـ
الدعوة  عند حديث ذات أنواط قاؿ :كُب ىذا ا٢بديث( :أف ا٤بسلم ،بل العآب -
ضع خطنا عند كلمة العآب ،-أف ا٤بسلم بل العآب قد يقع ُب أنواع من الشرؾ ،كىو ال
يعلمها فيفيد التعلم كالتحرز ،كأف قوؿ ا١بيهاؿ (التوحيد فهمناه) من أعظم ا١بهل كمكائد
الشيطاف) ،نعم بعض الناس يقوؿ :إيش التوحيد؟ التوحيد كلو كلمتْب ،عشر دقائق تعرؼ
التوحيد كينتهي األمر ،كبالتإب فبل حاجة إٔب تكرار الكبلـ ُب ىذه القضية.
كلذلك ٘بد ىؤالء باردين ٥بذا ا٤بوضوع كأف األمر ليس فيو خطورة ،كأف األمر ال
جدا كا﵁ ،ألف اإلنساف لو لقي ا﵁ بأم ذنب ،فهو على
يعنيو ،مع أف ا٤بقاـ مقاـ عظيم ن
قطعا
سبيل ٪باة ،كا﵁ إنك لو لقيت ا﵁  كٓب تقع ُب ىذا الوباء العظيم ،فأنت و
ناج ن
بتوفيق ا﵁ كرٞبتو ،ألف ىذا كعد ا﵁« :لو لقيتني بقراب الرض خطايا ،ثم لقيتني َّل

تشرؾ بي شيئا للقيتك بقرابها مغفرة» ،كإف أصاب اإلنساف ما أصاب قبل ذلك إف ٓب
يعف ا﵁ عنو فمآلو إٔب ا١بنة ،كمآلو إٔب السعادة ،كمآلو إٔب رٞبة ا﵁  لكن ا٤بصيبة
ي
كل ا٤بصيبة أف ٲبوت اإلنساف على ىذا الشرؾ- ،نسأؿ ا﵁ السبلمة كالعافية.-
كالعجيب أف يشبىو الشرؾ خطّبة ،الشرؾ أكضح األمور كأجبلىا عند العآب بو ،لكنو
خفي كدقيق عند ا١باىل الذم ال يبإب ،كلذلك كم من الناس يصبح كٲبسي كىو يصلي
كيصوـ كيردد ال إلو إال ا﵁ ،رٗبا تكوف لو سبحو فيها ألف حبة يسبح ال إلو إال ا﵁ ،ال إلو
إال ا﵁ ،كلكن ال إلو إال ا﵁ ال ي٘باكز لسانو ،يقع ُب ضدىا ُب كل كقت كُب كل حْب،
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كدكنك ىذه ا٤بشاىد ،كدكنك ىذه القبور ،كدكنك ىذه األضرحة ،كدكنك ىذه القصائد،
اقع كيقع من أناس يظنوف أنفسهم على
كدكنك أشياء كثّبة تدلك على أف ىذا الشرؾ ك ه
خّب ،فحذارم يا عبد ا﵁ احذر! كا١بأ إٔب ا﵁ بصدؽ:
ْن َكثِ ًيرا ِم َن الن ِ
اس فَ َم ْن تَبِ َعنِي
اـ * َر ٍّ
ب إِنػ ُهن أَ ْ
اجنُْبنِي َوبَنِي أَ ْف نَػ ْعبُ َد ال ْ
﴿و ْ
َصنَ َ
ضلَل َ
َ
فَِإنوُ ِمنٍّي﴾[إبراىيم ،]ٖٙ:يعِب على ملٍب ،كملتو ىي الٍب أمرنا ا﵁ بإتباعها.
ك أِ
َف اتبِ ْع ِملةَ إِبْػر ِاى ِ
﴿ثُم أ َْو َح ْيػنَا إِلَْي َ
ص َد َؽ اللوُ
يم َحني ًفا﴾[النحل﴿ ،]ٕٖٔ:قُ ْل َ
َ َ
ِِِ ِ
فَاتبِعوا ِملةَ إِبْػر ِاى ِ
يم إَِّل َم ْن
ُ
يم َحني ًفا﴾[آؿ عمرافَ ،]ٜ٘:
﴿وَم ْن يَػ ْرغَ ُ
ب َع ْن ملة إبْػ َراى َ
َ َ
َس ِفوَ نَػ ْف َسوُ﴾[البقرة.]ٖٔٓ:
ْن َكثِ ًيرا ِم َن الن ِ
اس فَ َم ْن تَبِ َعنِي فَِإنوُ ِمنٍّي َوَم ْن
﴿ر ٍّ
ب إِنػ ُهن أَ ْ
ٍب قاؿ  عنوَ :
ضلَل َ
ك غَ ُف ِ
َع ِ
يم﴾[إبراىيم.]ٖٙ:
َ
صاني فَِإن َ ٌ
ور َرح ٌ
ك غَ ُف ِ
ىنا ٕبث عند أىل العلم قولو﴿ :ومن َع ِ
شكاؿ
يم﴾ قد ٰبصل إ ه
ََ ْ َ
صاني فَِإن َ ٌ
ور َرح ٌ
ك غَ ُف ِ
يم﴾،
ُب فهمو من جهة أنو قد ييشعًر بأف ى
صانِي فَِإن َ
﴿وَم ْن َع َ
ٌ
ور َرح ٌ
الشرؾ قد ييغفر َ
كأنو يدعو ا﵁ بأنو يغفر لو ىذا الشرؾ ،كقد علمنا أف ا﵁ ال يغفر أف يشرؾ بو.
كاختلف العلماء ُ ب توجيو ىذه اآلية:
[التوجيو الوؿ] :إف مغفرة الشرؾ كانت كاقعة ُب األمم السابقة ،كلكن ىذا ال شك

أنو غلط ،فالشرؾ ال ييغفر ُب القدٙب كال ُب ا٢بديث ،ككيف ييقاؿ إنو ال ييغفر ٥بذه األمة الٍب
ىي خّب األمم كأفضلها عند ا﵁ ،كيغفر ٤بن ىو دكهنا ،فهذا ال ٲبكن أف يقاؿ بو.
[التوجيو الثاني] :إنو قاؿ ىذا الدعاء  قبل أف يعلم أف الشرؾ ال ييغفر،
أيضا فيو من البعد ما فيو.
كىذا ن
ور
صانِي﴾ ما دكف الشرؾ﴿ ،فَِإن َ
﴿وَم ْن َع َ
ك غَ ُف ٌ
التوجيو الثالث :قالوا إف قولو َ
ِ
يم﴾.
َرح ٌ
ك غَ ُف ِ
التوجيو الرابع :كىو ﴿ومن َع ِ
يم﴾.
ََ ْ َ
صاني﴾  ،فأشرؾ ٍب تاب ﴿فَِإن َ ٌ
ور َرح ٌ
.
صانِي﴾ فأشرؾ ،فأرٞبو يا ا﵁ بأف توفقو للتوحيدٍ ،ب اغفر
﴿وَم ْن َع َ
التوجيو الخامسَ :
ك غَ ُف ِ
يم﴾.
لو شركو﴿ ،فَِإن َ ٌ
ور َرح ٌ
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اجنُْبنِي َوبَنِي أَ ْف نَػ ْعبُ َد
﴿و ْ
كيبقى أخّبا سؤاؿ ،كىو ىل استيجيب إلبراىيم َ 
اـ﴾؟
ال ْ
َصنَ َ
أما ُب حقو :فنعم قطعان.
كأما ُب بنيو :فهل استجيب فيهم ىذا الدعاء أـ ال؟ الذم يظهر كا﵁ أعلم أنو إف كاف
ا٤براد ببنيو يعِب من صلبو ،فنعم ما أشركوا با﵁ بل جعلهم ا﵁ أنبياء كمرسلْب.
أما إف كاف ا٤براد بنيو كبنيهم :يعِب ذريتهم القريبْب فما بعد فاستجيب لو ُب بعض،
كٓب ييستجب لو ُب بعض كما قاؿ  كمن ذريتهما ىو كإسحاؽَ ﴿ :وِم ْن ذُ ٍّريتِ ِه َما
ِ ِ ِِ
ِ
ين﴾[الصافات ،]ٖٔٔ:كا﵁  أعلم.
ُم ْحس ٌن َوظَال ٌم لنَػ ْفسو ُمبِ ٌ
قاؿ :

ط ٌٔ٦عٓ٘.
ٚيف اؿدٜح $أخٛف َا أخاف اهلل عًٝهِ ايػسى األؾػسَ ،ؾ ُ
ؾكاٍ :ايسٜا#٤
ىذا حديث ٧بمود بن لبيد  كىو حديث حسن ،حسنو ا٢بافظ ابن حجر،
كجود إسناده ا٤بنذرم كغّبه ،كخرجو اإلماـ أٞبد كغّبه.
كفيو :أف الشرؾ األصغر أخوؼ ما خافو النيب  على أصحابو ،كإذا كاف
كتوحيدا ،فإف من بعدىم
الشرؾ األصغر ٨بوفنا على الصحابة الذين ىم أعظم الناس إٲبانا
ن
ٱباؼ عليهم من الشرؾ األصغر كاألكرب؛ ألهنم ال يقارنوف بالصحابة ُب اإلٲباف كالتوحيد،
كألجل ىذا أكرد ا٤بؤلف  ىذا ا٢بديث ،الصحابة ٱباؼ عليهم الشرؾ األصغر ،ك٫بن
أيضا.
ٱباؼ علينا األصغر كاألكرب ن
كيشهد ٥بذا ا٢بديث ما خرج اإلماـ أٞبد كابن ماجو كغّبىم بإسناد ال بأس بو ،أف

النيب  قاؿ ألصحابو« :أَّل أخبركم بما ىو أخوؼ عندي عليكم من
المسيح الدجاؿ» -ا٤بسيح الدجاؿ أكرب فتنو منذ خلق ا﵁ آدـ كإٔب قياـ الساعة ،كمع
ذلك ىذا األمر أخوؼ عند النيب  على الصحابة من ا٤بسيح الدجاؿ -قالوا:
بلى يا رسوؿ اهلل .قاؿ :الشرؾ الخفي أف يقوـ الرجل فيصلي ويزين صالتو لما يرى من

نظر رجل».
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إذف الرياء كصفو النيب  بالشرؾ األصغر ،ككصفو بالشرؾ ا٣بفي ،ككصفو
أيضا بشرؾ السرائر ،كىذا يدلك على خطورتو حٌب خافو النيب  على
الصحابة .
كال شك أف الرياء أمر ٨بوؼ لقربو إٔب النفوس ،كألف لو ما يزينو ،كألف لو دقائق قد
يغفل اإلنساف عنها ،النفوس ٦ببولة على حب ا٤بدح كالثناء كال ًرفعة ُب أعْب الناس ،كىذا من
األمور الٍب ٯبب أف ٯباىد اإلنساف فيها نفسو.
خاصا ،كنؤجل كبلـ
كعلى كل حاؿ موضوع الرياء عقد فيو أك عقد ا٤بؤلف لو بابنا ن
فيو إٔب ذاؾ الوقت ،لكن ىو الذم يهمِب ىنا أف تعرؼ الفركؽ بْب الشرؾ األكرب كالشرؾ
األصغر.
الشرؾ األكرب كاألصغر ىذاف الشركاف بينهما فركؽ:
أوَّلً :الشرؾ األكرب٧ :ببط ١بميع األعماؿ.

كأما الشرؾ األصغر :كالرياء فمحبط ٤با قارنو فقط من األعماؿ.

ثانيا :أف الشرؾ األكرب :ٱبلد صاحبو ُب النار- ،نسأؿ ا﵁ السبلمة كالعافية.-
كالشرؾ األصغر ليس كذلك.

ًج من ا٤بلة.
[ثالثًا] :أف الشرؾ األكرب ي٨بر ه
كأما الشرؾ األصغر فبل ٱبرج من ا٤بلة.

[رابعا] :مبِب على ا٣ببلؼ ُب ىل يغفر الشرؾ األصغر أـ ال؟ فإذا قلنا إنو يغفر أم
ً
أنو حكمو كالكبائر فيكوف فرقان رابعا ،كإف قلنا إنو ال يغفر ،فبل يكوف ىناؾ فرؽ بينو كبْب
األكرب ُب ىذا ا٤بقاـ كا﵁ أعلم.
قاؿ :

عن ابن مسعود  أف رسوؿ اهلل  قاؿ« :من مات وىو يدعو
هلل ن ًدا؛ دخل النار» رواه البخاري.
ْب النيب
حديث ابن مسعود  خرجو اإلماـ البخارم ُب ((صحيحو)) ،كفيو بىػ ى
مثيبل كشري نكا يدعوه كما
ندا؛ يعِب :ن
 أف من مات كىو يدعو من دكف ا﵁ ن
يدعوا ا﵁ ،فإنو يدخل النار كدخولو كما دلت األدلة عليو دخوؿ مؤبد ال شك ُب ذلك كال
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ريب ،كتتمة ىذا ا٢بديث ،ىي أف قاؿ ابن مسعود ( :وأنا أقوؿ من مات وىو َّل
يدعو من دوف اهلل ندا دخل الجنة).
فابشر يا أيها ا٤بوحد ،كاحذر يا أيها ا٤بوحد ،إف مت كأنت ال تدعوا من دكف ا﵁
أحدا ،فأبشر با٣بّب أنت موعود ٔبنة أرحم الراٞبْب  ،كاحذر فإنك إف كقعت
ُب الشرؾ ،كأعظم الشرؾ دعاء غّب ا﵁ ،فأعلم أف ىذا يٱبلًد صاحبو ُب النار- ،نسأؿ ا﵁
السبلمة كالعافية -إ نذا ىذا ٩با يقتضي ا٣بوؼ.
قاٍ :
ٚملطًِ عٔ دابس  إٔ زض ٍٛاهلل  قاٍ  َٔ$يكٞ
اهلل ال ٜػسى ب٘ غ٦ٝا دخٌ اؾٓ َٔٚ ،١يكٜ ٘ٝػسى ب٘ غ٦ٝا دخٌ ايٓاز.#
الشاىد من ا٢بديث ىو ُب قولو « :ومن لقيو يشرؾ بو شيئا دخل
و
مقتض
النار» كىذا يؤيد كيؤكد ا٢بديث السابق ،كيؤيد ما سبق من الكبلـ ،من أف الشرؾ
ألعظم عقوبة ،كبالتإب كاف حريًّا أف يٱباؼ من أىل التوحيد.

أما شطره األكؿ :فإف ا٤براد أف من مات ال يشرؾ با﵁ شيئنا مع إتيانو بالتوحيد ،ألننا

قلنا إف عدـ الشرؾ يستدعي كجود التوحيد ،يعِب ال يشرؾ با﵁ شيئنا كيوحد ا﵁
 ،كقد مر بنا توضيح ما ا٤بعُب الصواب ُب مثل ىذا النص ،مر بنا ُب األدلة الٍب
موحدا ال يشرؾ با﵁
أكردىا ا٤بؤلف ٤ با تكلم عن فضل التوحيد ،كقلنا إف من مات ن
دخوال
قطعا برٞبة ا﵁  ،كلكن قد يكوف دخولو ٥با ن
شيئنا فهو من أىل ا١بنة ن
دخوال مآلينا ٕبسب مشيئة ا﵁ .
أكلينا ،كقد يكوف ن
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7
 -ٚباب المعا ٞإىل شّاد ٚأُ ال إلْ إال اهلل
(المجلس الوؿ)
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قاٍ 
باب
ايدعا ٤إىل غٗاد ٠إٔ ال إي٘ إال اهلل
باب عظيم ،عقده ا٤بؤلف  لشحذ ا٥بمة ألجل الدعوة إٔب التوحيد ،ككضع
ىذا ه
ىذا الباب ُب ىذا ا٤بوضع من ًح ٍذ ًؽ اإلماـ  فأنو بعد أف بْب ما ىو التوحيد ،كما
فضلو ،كما فضل ٙبقيقو ،كأٮبية ا٣بوؼ من ضده ،استعدت النفوس للقياـ بالواجب عليها
٘باه ىذا التوحيد ،كىو الدعوة إليو ،فإف الدعوة إٔب التوحيد من آثار ٙبقيقو كمن يش ٍك ًر ىذه
أثرا من آثار ٙبقيق التوحيد ،كبْب كوهنا بعض
النعمة ،الدعوة إٔب التوحيد ٘بمع بْب كوهنا ن
شكر ا﵁  على ىذه النعمة العظيمة.
مؤثرا ُب النشاط كا٥بمة ُب الدعوة إليو ،فوجهو:
أما كوف ٙبقيق التوحيد ن
أىل أف ييوحد فبل ييشرؾ بو،
أف ٙبقيق التوحيد يقتضي اعتقاد ا٤بسلم أف ا﵁  ه
كأف ييطاع فبل ييعصى ،كأف ييذكر فبل يينسى ،كأف ييشكر فبل ييكفر ،كألجل ىذا فإنو يعظم
كل ما ٲبلك ُب سبيل أف ييوحد ا﵁ 
حق ا﵁ ُ ب نفسو ،كيقتضي لنفسو كمالو ك ِّ
صاحب ا٢بلية ،قاؿ:
ُب أرضو ،كما أحسن ما قاؿ زىّب بن نعيم  كأخرج ذلك
ي

«وددت أف لحمي قُرض بالمقاريض ،وأف الناس أطاعوا اهلل» ،ليس عنده مانع أف تيقطى ىع
أجزاءه كأكصالو إذا كاف ُب ذلك أف يطيع الناس رهبم  كال يعصوه.
ىذه ىي النفوس الٍب عرفت قدر التوحيد كحققتو كعظمت ا﵁ حق تعظيمو.
أيضا من شكر ا﵁  على ىذه النعمة كأم نعمة
ٍب إف الدعوة إٔب التوحيد ن
ٍّث﴾[الضحى،]ٔٔ:
ك فَ َحد ْ
﴿وأَما بِنِ ْع َم ِة َربٍّ َ
أعظم من نعمة التوحيد ،ا﵁  يقوؿَ :
نعمة عظيمة ٯبب أف يٰبدث هبا اإلنساف ،قاؿ ٦باىد ُ ب ىذه اآلية :أم بالنبوة،
يعِب بلغ ما أيرسلت بو يا نبينا ،فإف ىذا أداء نعمة ا﵁  عليك ،كا٣بطاب موجو للنيب
 ،كا٢بكم لو كألمتو  ،كيقوؿ ﴿ :ثُم لَتُ ْسأَلُن يَػ ْوَمئِ ٍذ َع ِن
الن ِع ِ
يم﴾[التكاثر ،]ٛ:كىذا التوحيد أعظم نعيم.
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عظما ﵁  كنفسو مليئة بالغّبة على
إ نذا من كاف يم ن
وحدا ح نقا كصدقنا ،فإف قلبو يم ن
دين ا﵁  كحقو أف ٲبتعك ،إذا فإنو يسعى السعي ا٢بثيثُ ،ب أف ينشر ا٣بّب كينتشر
التوحيد كيندحر ضده  ،أال كىو الشرؾ بو ككذلك معصيتو .
﴿وا ْدعُ إِلَى
الدعوة إٔب ا﵁ من أعظم الواجبات ،كتكرر ُب كتاب ا﵁ األمر هباَ :
ك﴾[القصص ،]ٛٚ:كالشك أف الدعوة إٔب ا﵁  فرض كفاية ،ٯبب أف يكوف ُب
َربٍّ َ
األمة من ينهض هبذا الواجب ،كأما إذا قصر ا١بميع فالكل آٍب ،كيقوؿ شيخ اإلسبلـ ابن
تيمية رٞبو ا﵁ كما ُب ((٦بموع الفتاكل))( :كأعظم ما عيبً ىد ا﵁ بو نصيحةي خلقو).
كشاىد ىذا ُب سنة النيب  قولو كما ُب ((الصحيح))« :الدين

النصيحة» ،فجمع النيب  الدين ُب ىذه الكلمة قبل النصيحة ،كإذا كانت
كمأمورا بو ،فبلشك أهنا إذا تعلقت
الدعوة إٔب ا﵁ ُ ب كل أبواب ا٣بّب شيئنا مطلوبنا
ن
بأعظ ًم األمور كىو التوحيد ،كانت أىم كأكجب ،كإذا كانت الدعوة إٔب التوحيد أ٠بى
ٝبيعا عليهم الصبلة كالسبلـ ،فأعظم ما دعا األنبياء إليو ىو
كأساس كلب دعوات األنبياء ن
التوحيد ،كأكرب ما دعا إليو األنبياء ىو التوحيد ،كأكؿ ما دعا إليو األنبياء ىو التوحيد،

﴿وَما
التوحيد ىو األكؿ ،التوحيد ىو األكٔب ،التوحيد ىو األكرب ،التوحيد ىو األعظمَ :
وؿ إَِّل نُ ِ
وحي إِلَْي ِو أَنوُ َّل إِلَوَ إَِّل أَنَا فَا ْعب ُد ِ
ك ِم ْن ر ُس ٍ
وف﴾[النبياء،]ٕ٘:
أ َْر َسلْنَا ِم ْن قَػ ْبلِ َ
ُ
َ
﴿ولََق ْد بػعثْػنَا فِي ُك ٍّل أُم ٍة رسوًَّل أ ِ
وت﴾[النحل ،]ٖٙ:كنبينا
اجتَنِبُوا الطاغُ َ
َف ا ْعبُ ُدوا اللوَ َو ْ
َ ََ
َُ
قياما هبذا الواجب ،فإذا كانت سبيلو الدعوة
أعظم األنبياء كا٤برسلْب ن
٧بم هد  ي
إٔب ا﵁ على بصّبة﴿ ،قُل َى ِذهِ سبِيلِي أَ ْدعُوا إِلَى الل ِو َعلَى ب ِ
ص َيرةٍ أَنَا َوَم ِن
َ
َ
ْ
اتػبَػ َعنِي﴾[يوسف.]ٔٓٛ:
فمن كاف صادقنا ُب اتباع النيب  ،فعليو أف ينحو منحاه ،كأف ينهج
سبيلو ،كأف يىػ ِّج ىد فيما كاف يمػ ِّج ندا فيو  كىو الدعوة إٔب ا﵁  ،ال
أمرا
سيما الدعوة إٔب التوحيد ،كال سيما التحذير من ضده ،كإذا كانت الدعوة إٔب التوحيد ن
متحتما ال خيار فيو ُب كل زماف كُب كل مكاف ،فإهنا ُب ىذا الزماف الذم نعيش فيو كىو
ن
آخر الزماف ،كىو زماف الغربة ،ال شك أنو ُب ىذا الزماف آكد ،كال شك أنو ُب ىذا الزماف
أكجب ،كذلك لعظيم ا٣بلل الواقع ُب عآب ا٤بسلمْب اليوـ مع األسف الشديد.
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ا٢بق أف اال٫برافات العقيدية قد ضربت ٔبذكرىا ُب عآب ا٤بسلمْب اليوـ مع األسف
حق ما كاف عنده خلل
الشديد ،على أف الدعوة إٔب التوحيد ال ينبغي أف تكوف مقصورة ُب ِّ

ُب التوحيد ،بل حٌب ا٤بوحدكف ينبغي أف يي ٌدعوا إٔب التوحيد ،كأف ييذكركا بالتوحيد﴿ :يَا أَيُّػ َها
ال ِذين آمنوا ِ
آمنُوا بِالل ِو َوَر ُسولِ ِو﴾[النساء ،]ٖٔٙ:كذلك ألنو من أسباب الثبات على
َ َُ
التوحيد ،الدعوة إليو كالتذكّب بو ،كىذا مسلك النيب  ،ففي الصحيحْب من
حديث عبادة  قاؿ :كنا مع النيب ُ ب ٦بلس ،فقاؿ« :بايعوني على

أَّل تشركوا باهلل شيئًا» ،سبحاف ا﵁!

توحيدا ،كأقٍػ ىويمهم هبذا الواجب ،كأبعد
أصحاب النيب  أعظم الناس
ن
الناس عن الشرؾ ،كمع ذلك يبايعهم النيب  على أف يوحدكا ا﵁ ،كعلى أال

يشركوا بو شيئنا!

ُب صحيح مسلم من حديث أكس بن مالك  قاؿ« :كنا مع النبي

 تسعة أو ثمانية أو سبعة ،فقاؿ  :أَّل تبايعوف رسوؿ اهلل؟
وكانوا حدثاء ٍ
عهد ببيعة ،فقالوا :قد بايعناؾ يا رسوؿ اهلل ،فكرر النبي ،
فكرروا جوابهم ،حتى بسطوا أيديهم ،وقالوا :قد بايعناؾ يا رسوؿ اهلل ،فعلى أي شيء

نبايعك؟ قاؿ :أف تعبدوا اهلل وَّل تشركوا بو شيئًا وتقيموا الصالة وتؤتوا الزكاة  »...إٔب
آخر ا٢بديث.
الشاىد أف الدعوة إٔب التوحيد كالنصيحة بو كالتذكّب بو ،ليست مقصورة على من كاف
عنده خلل ُب التوحيد ،فكيف ككثّب ٩بن ينتسب إٔب اإلسبلـ ُب بقاع شٌب ،قد كقعوا ُب
بصّبا ٕباؿ الناس ،علم صدؽ ما
كثّب من القوادح ،بل النواقض ُب ىذا التوحيد ،فمن كاف ن
أقوؿ.
كم ىؤالء الذين يشركوف با﵁  بأنواع الشرؾ ،كم الذين يذٕبوف لغّب ا﵁،
ييس ًم ين ذبيحتو السنة كلها ،حٌب إذا جاء موعد مولد الشيخ كالسيد ،قىد يمو قربانا بفعل ال
يفعلو فيما يقربو ﵁  يوـ العيد ،كم الذين يدعوف غّب ا﵁ يهتفوف بأ٠باء أموت
تقطعت أكصا٥بم كٙبللت أجسامهم ،كينسوف ا٢بي الذم ال ٲبوت  ،يهتفوف
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كيضرعوف كيصيحوف بأ٠باء األكلياء كاألنبياء كا٤ببلئكة ،كم الذين يهتفوف كيقولوف :ما سامِب
ٍ
ضيما ،...ٱباطب النيب 
الدىر ن

َا ضاَين ايدٖس قُّٝا ٚاضتذست ب٘ إال ًْٚت دٛازّا َٓ٘ مل ُٜكِ
كم الذين يقولوف" :يا سيدم فبلف ،ا٤بدد ،ا٤بدد ،أغثِب" ،كثّب مع األسف الشديد،
ا٤بيت الذم ُب قربه أعظم ُب قلبو من رب العا٤بْب ،يعظمو كيرجوه كيظن فيو أحسن الظن،
كيظن فيو ما ال يظنو ُب رب العا٤بْب .
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 ركعهاٍ ،ب قلت ٥با:
"٤باذا تدعْب متبوٕب ،كال تدعْب رب العا٤بْب؟" ،فقالت بلهجتها العامية" :ا٤بتبوٕب ميستناش"،
ا٤بتبوٕب ال ينتظر ،يسارع إٔب إجابة الدعاء ،أما ا﵁ ُ ب ظنها ،انظر إٔب ىذا الظن،
ظن السوء الذم ظنتو با﵁ رب العا٤بْب العظيم ا٤بلك من بيده ملكوت كل شيء ،الذم
ٯبيب دعوة ا٤بضطر  ،ىو ا٢بي ال إلو إال ىو ،لكن قلب ىذه ككثّب من أمثا٥با
مع األسف الشديد ،تعلق با٤بخلوقْب ،بل تعلق باألموات ،إنا ﵁ كإنا إليو راجعوف.
كم ُب عآب ا٤بسلمْب اليوـ من يطوؼ بالقبور كينحِب ٥با كيذؿ كٱبضع كيسكن
كيع يكف ،كإذا قيل لو احلف با﵁ ،فإنو ٰبلف با﵁ كذبنا ،أما عند السيد كعند ضرٰبو ،ال
ٍ
يستطيع أف ٰبلف باسم السيد كاذبنا البتة ،لعظمتو ُب قلبو ك٣بشيتو منو.
كم الذين يدعوف علم الغيب أم يسعوف إٔب معرفة الغيب؛ بقراءة الفنجاف ،أك قراءة
الكف ،أك الضرب با٢بصى ،أك ما شاكل ذلك.
كم الذين يذىبوف إٔب السحرة فيطلبوف منهم أف يسحركا؛ لربط ،أك ألذية ،أك
لصرؼ ،أك لعطف.
كم الذين يقعوف ُب مهي وع خطّب ي ً
ودم بدينهم -كالعياذ با﵁ -حينما يستهزئوف بدين
ىٍ
ي
ا﵁ أك يسبوف الدين -كالعياذ با﵁ ،-أك يسخركف من شريعة كسنة النيب  ،أك
يصفونو بصريح القوؿ أك برمزه بأنو دين فيو ما فيو من الوحشية ،كفيو من الظلم ،فيما يتعلق
با٤برأة ،أك فيما يتعلق بغّبىا.
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كم ككم أكلئك الذين يعلقوف التمائم أك يستعملوف الرقى الشركية ،كم الذين ٰبلفوف
توسبل بدعينا ،كم الذين يفعلوف سلسلة طويلة ال تنتهي من
بغّب ا﵁ ،كم الذين يتوسلوف ن
البدع العقدية كالبدع العملية،
بل إف االنكباب على ا٤بعاصي كاإلدماف على ىذه ا٤بوبقات ،ال شك أنو من ضعف
ت ٧ببة ا﵁ ،ما حصل اإلصرار
التوحيد ،فلو ىعظي ىم خوؼ ا﵁ ،كلو ىعظي ىم رجاء ا﵁ ،كلو ىعظي ىم ٍ
على ا٤بعاصي.
إ نذا من عرؼ الواقع أدرؾ أف الدعوة إٔب التوحيد ُب ىذا الزماف من أىم ا٤بهمات ،كمن
أكجب الواجبات ،فكيف إذا ضم إٔب ىذا أف أسباب القدح كالنقص كالنقض للتوحيد،
أصبحت مع األسف الشديد قريبة من الناس ،فقد أطبقت على الناس األطباؽ ،كاصطادهتم
يب ا٤بأخذ ،سر نيعا إٔب الناس مع األسف الشديد،
الشبكة ،كأصبحت أضداد التوحيد شيئنا قر ى
يسمع اإلنساف أك يرل أف يقرأ شيئنا يكوف سببنا
ُب داخل بيتوىم ،بل كُب غرؼ نومهم ،رٗبا
ي
ُب انقبلب قلبو -عيا نذا با﵁.-
كلقد كا﵁ ٙبقق قوؿ النيب  كىو الصادؽ ا٤بصدكؽ ،فيما خرج اإلماـ
مسلم ‹‹ :بادروا بالعماؿ فتنًا كقطع الليل المظلم ،يصبح الرجل مؤمنًا ويمسي

كافرا ،يبيع دينو بعرض من الدنيا›› ،يصبح مسلم لكنو
كافرا ،ويمسي مؤمنًا ويصبح ً
ً
مقطعا أك يقرأ تغريدة ،فيقع ُب قلبو شبهة ال تزكؿ حٌب تيػ ٍرًديو -كالعياذ
يشاىد أك يطالع ن
با﵁ ،-فى ىم ىع األسف الشديد كثّبه من ىذه الفضاءات الٍب أي ٍد ًخ ىم هبا الفضاء ،ال شك أهنا
كثّبا؛ ىذه القناة ٚبصصت ُب بث اإل٢باد ،أك ُب ٙبسْب نظرية التطور ،كتلك قناة
تبث شنرا ن
ٚبصصت ُب ٙبسْب كتزيْب التنصّب كدين النصارل ،كتلك قناة ٚبصصت ُب قدح ُب الشريعة
بأساليب غاية ُب ا٣ببث كالدىاء ،كتلك قناة ٚبصصت ُب الشعوذة قناة يسموهنا ركحانية،
يقوـ عليها أناس ركحانيوف كما يزعموف ،يبيعوف مع األسف الشديد باتصاالهتم دينهم
بىػ ىعىر و
ض قليل مع األسف الشديد ،كناىيك عن قنوات كثّبة تدعو إٔب اال٫ببلؿ األخبلقي
الذم قد يكوف كسيلةن لبل٫ببلؿ العقدم.
كأما صفحات كمواقع الشبكة الٍب ىي با٤ببليْب ففيها خّب قليل ،كفيها شر أكثر من
حدث كال حرج عن تلك الصفحات الٍب تدعو إٔب الشرؾ ،كالكفر ،كاإل٢باد،
ذلك بكثّبِّ ،
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كالتنصّب ،كالبدع ،كا٣برافة ،كالطعن ُب أصحاب النيب  كالطعن ُب سنة النيب
 ،كانسبلخ اإلنساف من كل فضيلة -كالعياذ با﵁.-
موجودا ُب السابق ،ال شك أنو أصبحت
إ نذا مع انتشار ىذا األمر الذم ٓب يكن
ن
أعظم كأكجب كأىم كأكٔب.
الدعوة إٔب التوحيد ى
أضف إٔب ىذا نشاط ملل الكفر ُب السعي ُب إخراج الناس من دينهم أك تغيّب دينهم
ُب نفوسهم ،ىم يسعوف إٔب ٙبقيق أحد ىذين ،إما أف ٱبرجوا الناس من دين ا﵁ ،
كيبذلوف ُب ىذا الغإب كالرخيص ،يسعوف السعي ا٢بثيث بكل طريق كبكل كسيلة ،ليخرجوا
الناس من دين ا﵁  ،أم أف يغّبكا مفاىيم الدين كعقائده كتصوراتو ُب نفوس الناس،
حٌب ينسلخوا من الدين ا٢بق الذم جاء بو النيب  ،حٌب يكوف دينهم ذا
عقيدة باىتة ،ال لوف ٥با كال رائحة كال طعم ،ىذا الذم يسعوف إليو كٯبندكف ا١بنود كٲبكركف
ا٤بكر الكبار ،كا﵁  نسألو أف يبطل كيدىم.
أضف إٔب ىذا نشاطنا غّب مسبوؽ ألىل البدع كالضبلؿ ،أىل ا٣برافة كأىل الشرؾ
كأىل ٧باربة السنة كأىلها ،حٌب أصبحوا يطؤكف أماكن ما كاف ٥بم فيها موطئ قدـ ،تأثر هبم
فئا هـ يكثير مع األسف الشديد ،كأصبح ٥بم خطواهتم الفضائية كجامعاهتم كمعاىدىم العلمية،
مراكزىم البحثية ،كمصنفاهتم ك٦ببلهتم الورقية كاإللكَبكنية ،مبيعات كبعثات كمراكز ثقافية،
كمكتبات عامة ُب أقطار شٌب مع األسف الشديد ،يسعوف بأيديهم كأرجلهم إلخراج أىل
اإلسبلـ الصاُب كأىل سنة النيب  من ىذا ا٢بق الذم ىم عليو ،فنجحوا ُب
أماكن ك٪بحوا مع أناس لؤلسف الشديد.
أيضا كىو تقصّبه كبّب من ٝباعات كأحزاب كمن أفراد ،قىص يركا
أمرا ن
كأضف إٔب ىذا ن
ضده أك من التحويل منو،
كثّبا ُب الدعوة إٔب التوحيد ،ىذا إف سلموا من الوقوع ُب ٌ
ن
فتجدىم يتحاشوف الدعوة إٔب التوحيد ،حفاظنا فيما يزعموف على ٝبع الكلمة كعدـ
انصراؼ الناسٰ ،برصوف على التجميع كعلى التكتيل ،كلو كاف ىذا االجتماع على غّب ما
ٰبب ا﵁ كعلى غّب سنة النيب .
كلذلك ٘بد بعض كسائل اإلعبلـ الٍب تزعم أهنا تدعو إٔب اإلسبلـ ،فضائيات
قد يـ العقل على النقد ،أك فضائيات يٙب ِّسن الوثنية،
بث الفكر العقبل٘ب ،الذم يي ِّ
متخصصة ُب ِّ
الشيخ لم يراجع التفريغ

ُُُ

يد أف تعيد الناس إٔب دين أيب ٥بب كأيب جهل ،تعليقهم باألموات ،تزين ٥بم دعاء غّب ا﵁
كتر ي
كالذبح كالندر لسواه .
فإذا ٝبعت ىذا كلو تبْب لك يا أيها ا٤بوحد أف ا٤بقاـ مقاـ عظيم كأف ا٤بهمة يك ٍربل،
فإنو ٤بن ا٣بذالف أف ٯبلس ا٤بوحد كالسيما كإف كاف من طبلب العلم أف ٯبلس على طرؼ،
س أنواره
كىو يرل ا٣بّب كالشر يصطرعاف كتتنادل األقراف ،كدين ا﵁  يي ٍس ىع ىى ُب طى ٍم ِّ

ويأبى اهلل إَّل أف يتم نوره كىو جالس ال يتحرؾ ،مع األسف الشديد ،فيو بركدة قلب ال

ينهض كال يشمر كال يغار على دين ا﵁ .
فلتعلم يا عبد ا﵁ أنك إٔب الدعوة كإٔب دين ا﵁ أحوج منها إليك ،إذا كنت تظن أنك
ستدعو ألف الدعوة ٕباجة إليك ،فالنصيحة أف ٘بلس كال تصنع شيئنا ،فدين ا﵁ منصور بك
كبغّبؾ٫ ،بن ال نشك ُب ىذا البتة ،دين ا﵁  منصور ،إ٭با عليك أف تدعو إٔب ا﵁
ألنك أنت ٕباجة إٔب الدعوة ،أنت ٕباجة ألف تقوـ بالواجب ا٤بلقى على عاتقك ،أنت
ٕباجة إٔب فضل ا﵁  كثوابو ،فهذا كلو يدعونا إٔب أف نشمر عن ساعد ا١بد ُب الدعوة
إٔب التوحيد ،كالواقع كا﵁ أنو ألكرب ٩با ذكرت بكثّب ،كلكن ىذه نبذه لعلها تشح يذ ا٥بمم،
ات خمس احفظها:
كإذا كنت من دعاة التوحيد ،فإ٘ب أكصيك ٖبمسة أمور ،ىي ُم ِه َم ٌ
حكيما ،كأف تكوف كرٲبنا ،كأف تكوف
رحيما ،كأف تكوف
ن
عليما ،كأف تكوف ن
أف تكوف ن
سليماٟ ،بس مهمات للدعاة ،انتبو ٥با.
ن

أكال أف تعرؼ
عليما ،إذا أردت أف تكوف داعية إٔب التوحيد ،فعليك ن
أوًَّل :أف تكوف ً
التوحيد ،فإف فاقد الشيء ال يعطيو ،كيف تدعو إٔب التوحيد كأنت ٘بهلو؟ كيف ٙبذر من
الشرؾ كأنت ال تعلم تفاصيلو؟
ك َوَّل
﴿وا ْدعُ إِلَى َربٍّ َ
إ نذا ابدأ بنفسك أيها ا٤بوفق ،ابدأ بنفسك ،كا﵁  يقوؿَ :
ِ
ِ
ت أَ ْف أَ ْعبُ َد اللوَ َوَّل أُ ْش ِر َؾ
ين﴾[القصص﴿ ،]ٛٚ:قُ ْل إِن َما أ ُِم ْر ُ
تَ ُكونَن م َن ال ُْم ْش ِرك َ
بِ ِو﴾[الرعدٍ ،]ٖٙ:ب قاؿ﴿ :إِلَْي ِو أَ ْدعُوا﴾[الرعد.]ٖٙ:
أكال يتحقق اإلنساف كيتشبع بالتوحيدٍ ،ب بعد ذلك ينطلق داعية إٔب التوحيد،
إذف ن
كذلك يعِب أف يكوف لك يج ٍه هد ُب التعلم كا٢بفظ كالدعاء كاالستماع ،فإذا كانت العلوـ كلها
مهما لك يا طالب العلم ،فإف علم التوحيد ىو األىم ،كىو األكٔب كىو األعظم ،حٌب
شيئنا ن
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لو ٚبصصك الدراسي شيء غّب ،فإف التوحيد شيء ال يقبل ا٤بنافسة ،خصص لو الوقت
األكرب ،كخصص لو ا٤بساحة األىم ُب طريق دراستك كطلبك للعلم.
رحيما ،الرٞبة أساس الدعوة كمنطلقها ،الذم يدعوؾ لكي تدعو كأف
ثانيًا :أف تكوف ً

ُب قلبك رٞبة ،تريد أف الناس تيػٍنقذ من عذاب ا﵁ ،تريد أف الناس تفوز برٞبة ا﵁ ،داعية
دوسا وائت بهم»،
التوحيد ينبغي أف ٯبعل نصب عينيو ،أف ٯبعل شعاره« :اللهم اىد ً
ض التوحيد عليها،
ه
حديث ُب ((الصحيحْب))٤ ،با أعرضت قبيلة دكس أكؿ مرة٤ ،با عي ًر ى
دوسا وائت بهم».
أعرضت ،كاف دعاء النيب  الرحيم :قاؿ« :اللهم اىد ً

إذنا ىذه الرٞبة ىي الٍب ينبغي أف تكوف ُب نفسك لكي تكوف داعية موف نقا إٔب
التوحيد ،كألجل ىذا فإف على اإلنساف أف يَبفق ،فلما بعث النيب  ركب
التوحيد كدعاة التوحيد يمعا نذا كأبا موسى  إٔب اليمن -كما سيأٌب معنا ُب الباب-

قاؿ كما ُب ((الصحيحْب))« :بشرا وَّل تنفرا» ،رٞبة بالقلب تدعو إٔب أف يَبفق اإلنساف
يصا على أف هتتدم القلوب.
كأف يكوف حر ن
ليست الدعوة ىي شيئنا ٙبملو على ظهرؾٍ ،ب غاية األمر أف تلقيو عن ظهرؾ
كتسَبيح ،إ٭با ىي شيء آخر ،حرص كاىتماـ كرغبة بأف يهدم ا﵁  ىذا ا٤بدعو،
كافرا با﵁ ،ينبغي على اإلنساف أف يكوف عنده رٞبة
حٌب كلو كاف ي٨بال نفا ،بل حٌب كلو كاف ن
كمعلوـ ما قرره أىل العلم من أف نظر ا٤بسلم إٔب ا٤بخالفْب يكوف بعينْب:
كألجل ىذا يدعوه،
ه
األكٔب :ينظر هبا النظر الشرعي ،فيعامل ا٤بخالف ٗبا يستحق من ٧ببة أك بغض أك
ىجر أك زجر ،كذلك أف أكثق عرل اإلٲباف ا٢بب ُب ا﵁ كالبغض ُب ا﵁.
العْب األخرل :ينظر هبا النظر القدرم ،كبالتإب فإنو يرٞبهم إذا رآىم كما قاؿ شيخ
علوما كما
اإلسبلـ ُ ب آخر ((ا٢بموية))( :إذا رآىم ا٢بّبة تستوٕب على قلوهبم ،أكتوا ن
أكتوا فهوما ،كأكتوا ذكاءن كما أكتوا زكاءن ،كرآىم على ىذه ا٢باؿ فإنو يرٞبهم ،كيسعى ُب
استنقاذىم قدر استطاعتو).

حكيما ،البد من ا٢بكمة كال بد من الفقو ُب تفاصيل الدعوة ،كىذا
ثالثًا :أف يكوف
ً

حكيما ُب دعوتو ،رٗبا أفسد أكثر ٩با يصلح ،فعليك بالتؤدة كالرفق
باب كاسع ،من ٓب يكن
ه
ن
كالعقل ،ما أحسنها كما أٝبلها تلك الدعوة الصداعة با٢بق ،الٍب تبْب با٢بق دكف تردد كدكف
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إحجاـ كلكنها مع ذلك تتحلى بالعقل ،تتحلى با٢بكمة كتتحلى بالرفق ،الرفق ما كاف ُب
شيء إال زانو ،كما نزع من شأف إال شانو ،من أعطى حظو من الرفق فقد أعطي حظو من
ا٣بّب ،كمن حرـ حظو من الرفق فقد حرـ حظو من ا٣بّب ،فمن ا٢بكمة أف تكوف دعوتك
بأسلوب سهل ،ال معقد ،بلغة مفهومة ،ال غامضة ،كأسلوب ي٧بىبًب ال منفر ،أف تعرؼ أنواع
ا٤بدعوين كبالتإب تعامل كل صنف ٗبا يناسبو.
ال تظن أف الطريق مفركش بالوركد ،كأف الناس سيستقبلونك على أعناقهم إذا جئتهم
داعينا إٔب التوحيد ،األمر ليس كذلك قد يكوف ىناؾ مشقة ،قد يكوف ىناؾ صعوبة ،قد
يكوف ىناؾ معارضة ،ستجد الصعب كستجد السهل ،ستجد القريب كستجد البعيد،
كستجد ٧بب ا٣بّب كستجد ا٤بعاندِّ ،
فأعط كل كاحد من ىؤالء ما يستحق من األسلوب
كالكبلـ ا٤بناسب.
أيضا أف تسلك أفضل سبيل يوصل إٔب ٙبصيل ا٣بّب ،فتنتقي أفضل
من ا٢بكمة ن
العناكين ،توزع أفضل ما يكوف من الكتب ،تنهج كل سبيل ال ٧بظور شرعية فيوُ ،ب سبيل
إيصاؿ الناس إٔب ا٣بّب ،تقتنص الفرص ،تقتنص األكقات ،احرص على أف تعلم الناس
التوحيد بكل طريق من خبلؿ القصص النبوم كقصص األنبياء ،من خبلؿ السّبة ،من
خبلؿ آثار السلف ،بكل سبيل ،كثق أنك إذا كاف أمر التوحيد يشغل بالك أنك ستوفق:
ِ
﴿وال ِذين ج َ ِ
ِِ
ين﴾[العنكبوت،]ٜٙ:
َ َ َ
اى ُدوا فينَا لَنَػ ْهديَػنػ ُه ْم ُسبُػلَنَا َوإِف اللوَ لَ َم َع ال ُْم ْحسن َ
حكيما ُب دعوتك.
عليك يا أيها الداعي إٔب التوحيد ،أف تكوف
ن
ينهض هبا رجاؿ ،يتحملوف ا٤بسئولية
كريما ،كذلك أف الدعوة إ٭با
ً
ي
[رابعا] :أف تكوف ً
كيعلموف ًعظى ىم ىها ،فؤلجل ىذا فإهنم يسَبخصوف كل شيء ُب سبيل القياـ هبا ،يبذلوف
أموا٥بم ،يبذلوف جهدىم ككقتهم ،يبذلوف كل شيء ُب سبيل الدعوة إٔب التوحيد.
أما ىذا الذم يعطي الدعوة فضوؿ كقتو كفضوؿ اىتماماتو ،إذا كنت فار نغا ،إذا فرغت
من األكالد كالعمل كالبيت ،ىنا يتصدؽ على الدعوة كيعطيها النيتىش من الوقت كاالىتماـ
كا١بهد ،مثل ىذا فإنو إف أفاد فإف فائدتو قليلة ،الدعوة إٔب التوحيد تستحق أف تبذؿ ٥با كأف
تكوف كرٲبنا ُب كل شيءُ ،ب كقتكُ ،ب جهدؾ ،على سبيل راحتك ،على سبيل أشياء ُب
حياتك ،هبذا تكوف داعية إٔب التوحيد ح نقا ،البد أف تكوف كرٲبنا.
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سليما ،سليم القلب﴿ :إِ ْذ َجاءَ َربوُ بَِقل ٍ
ْب
وأخيرا :أف تكوف
ً
ً
َسلِ ٍ
يم﴾[الصافات ،]ٛٗ:ىذا إبراىيم  إماـ ا٤بوحدين ،داعية التوحيد
ً
ت يا عبد ا﵁ باقتفاء سبيلو ،كذلك بأف ٚبلص القصد كالنية ﵁
 ،الذم أيمىر ى
.
سبحاف ا﵁! كيف ٯبتمع أف تكوف داعية للتوحيد كأنت كاقع ُب الشرؾ ،يرائي! أمراف
عجيباف كيف ٯبتمعاف؟
إف كنت داعية للتوحيد ،ابدأ بتصفية النيةٙ ،بسْب القصد ،ادع إٔب ا﵁ ،ال إٔب
نفسك﴿ ،قُ ْل َى ِذهِ َسبِيلِي أَ ْدعُوا إِلَى الل ِو ﴾[يوسف ،]ٔٓٛ:كٙبتاج إٔب حضوض
النفس ،كاحذر من ا٢بسد ،ا٤بقصود أف يهتدم الناس ،أف يصل ا٣بلق إٔب ا٢بق ليس أف
كص ِّدرت كأشّب إليك بأنك الشيخ
يشار إليك بالبناف ،كأنك إذا دخلت اجملالس أيكرمت ي
كالداعية.
ا٤بقصود ىو أف يهتدم الناس على يديك ،أك على يد أخيك ،إنك ال تبإب ،ا٤بقصود
أف ٙبصل ا٥بداية ،عيرفت أك ٓب تيعرؼ ،األمر عندؾ سياف ،بل أف تكوف غّب معركؼ أحب
إليك ،ال ٙبرص على الشهرة ،كال ٙبرص كما يقولوف عن الرصيد ا١بماىّبم ،أنت داعية إٔب
التوحيد ،قلبك سليم ،معلق با﵁  ترجو ا﵁ كال ترجو سواه ،هبذا تكوف دعوتك
مثمرة.
جامعا
سليما سلم من حظوظ النفس كشوائبها ،فإنك ستكوف ن
كبالتإب إذا كاف قىػليبيك ن
ال يمفرقنا ،دعاة التوحيد ٯبب أف تتوحد كلمتهم على كلمة التوحيد ،أما أف يتفرقوا فإهنم
ينبغي أف يعلموا أف تفرقهم يعِب قوة أعدائهم كأف تنازعهم يعِب ضعف دعوهتم.
ب
كشاىد ىذا ُب كتاب ا﵁:
ازعُوا فَػتَػ ْف َ
﴿وَّل تَػنَ َ
َ
شلُوا َوتَ ْذ َى َ
يح ُك ْم﴾[النفاؿ٤ ،]ٗٙ:با بعث النيب  دعاة التوحيد إٔب اليمن معا نذا كأبا
ِر ُ
موسى قاؿ ٥بم( :تطاكعا كال ٚبتلفا).
االختبلؼ شر ،التنازع كفساد ذات البْب ،فإهنا كا﵁ ٢بارقة ٙبرؽ الدين كالشعر .
إذنا على دعاة التوحيد أف يتقوا ا﵁ ُب الدعوة كأف يتقوا ا﵁ ُب ا٤بسلمْب.
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إنو من أعجب األشياء أنو ُب ظل السهاـ الكثّبة ا٤بريشة ضد التوحيد كالسنة ُب ىذا
الزماف أف ٪بد ىذا التنازع الكبّب كىذا االختبلؼ العظيم بْب الدعاة إٔب التوحيد الذين ىم
متفقْب ُب التوحيد كُب اتباع السنة كُب لزكـ منهج السلف الصاّب ،لكنهم مع األسف نزاع
مؤٓب ،يدمي القلب كإذا كاف النزاع كالفرقة شيئنا ينبغي السعي ُب إزالتو ُب األحواؿ ا٢بسنة
ا٤بستقرة.
فكيف هبذا الزمن؟! ك٫بن أحوج ما نكوف أف ٘بتمع القلوب كتأتلف كتتعاكف على
ا٣بّب ،العدك على األبواب كأنت تأخذ بتبلبيب أخيك يا عبد ا﵁ اتق ا﵁.
شبابنا كفتياتنا انتهشتهم ىذه الفرؽ كىذه التوجهات كأنت تتبلطم مع أخيك الذم
ىو معك ،الشباب ذىبوا إٔب إ٢باد ،أم ذىبوا إٔب غركر ،صار الواحد منهم يقتل ابن عمو،
كثّبا
بعد أف يكفره بغّب مكفر كيسجل مسج ندا بيت ا﵁ كيستبيح دماء ا٤بسلمْب ،كأخذت ن
من الشباب ىذه األياـ أفكار إما إٔب ا٫ببلؿ كإما إٔب غلو ،كدعاة التوحيد يتصارعوف عجبنا
كا﵁! شيءه مؤٓب.
اعلم -يا رعاؾ ا﵁ -أف ا٣ببلفات الٍب تقع بْب أىل السنة كا١بماعة أتباع السلف
ينبغي أف يينظر فيها إٔب أمرين:
[المر الوؿ] :ىل ىذا الذم اختلفوا عليو ،يستحق أف يٱبتلف عليو أـ ال؟ فأف كثّب

من ا٣ببلفات مرجعها ال إٔب خبلؼ ُب ا٢بقيقة بل ىو إٔب حظوظ النفس ،أك إٔب إيغار
صدكر من بعض ا١بهات ا٣بارجية ،أك قد تكوف ا٤بسألة اجتهادية ،ال ينبغي أف يعنف فيها
أكال ٗبيزاف الكتاب كالسنة كمنهج السلف ككبلـ
على ا٤بخالف ،البد من كزف ا٤بسألة ا٣ببلفية ن
أىل العلم ا٤برسخْب.
ٍب إذا يٙبقق إٔب أف ا٣ببلؼ كاف ُب شيء خطأ ٧بض ،فإنو ينبغي أف يعلم وىو المر

احدا يطرد مع كل
الثاني :كيف التعامل مع ا٤بخالف ،التعامل مع ا٤بخالف ليس شيئنا ك ن
٨بالف ،من كاف كذلك فإنو سيقع ُب خطأ عظيم ،ىذا ا٤بوضوع ينبغي أف يوزف ٗبيزاف العلم
كميزاف ا٢بكمة ،فليس كل خبلؼ يستدعي ا٥بجر كالزجر كالتحذير كالتنفّب ،ا٤بسائل ينبغي
أف يينظر إليها بنظر آخر ،ينبغي أف يينظر إٔب حجم ا٤بسألة ،كإٔب حجم األثر ا٤بَبتب عليها،
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أيضا إٔب الزماف كا٤بكاف ،رٗبا ا٤بسألة يشدد فيها النكّب على شخص ُب بلد ،أعبلـ السنة
ك ن
فيو ظاىرة كال يشدد على بلد السنة فيو غريب.
كذلك ينظر فيها إٔب الشخص نفسو ،أىو ٩بن لو قدـ صدؽ ُب السنة أك من
أيضا ينبغي أف
ا٤بعركفْب ُب اتباع سبيل أىل البدعة من طرائق ا٤بتكلمْب أك ا٣برافْب ،ىذا ن
يينظر فيو ،فشتاف بْب سِب أخطأ كبْب مبتدع أخطأ ،فبل ينبغي أف يعامل ىذا كىذا على حد
السواء ،فالسِب سِب ،كإف أخطأ ُب شيء يسّب ،كا٤ببتدع مبتدع كإف أصاب ُب شيء يسّب،
يسّبا ،كما أف ا١باىل جاىل كإف علم شيئا يسّب ،ىذه
كما أف العآب عآب كإف جهل شيئنا ن
من ا٤بسائل الٍب ينبغي أف يلتفت إليو ،كلذلك قد يقع بعض الناس من أىل العلم كالفضل ُب
سهبل ،لكن ٘بد أىل العلم
أمرا ن
خطأ عقدم ،قد يقع ُب تأكيل للصفة ،ىذا كا﵁ ليس ن
ٰبتملوف ٥بذا العآب السِب ما ال ٰبتملوف ألحد من أىل البدع.
لذلك ابن خزٲبة إماـ األئمة  كقع ُب خطأ ،كىو أنو أىكىؿ حديث الصورة،
يقوؿ أبو موسى ا٤بديِب  يقوؿ( :أخطأ ابن خزٲبة ُب حديث الصورة كال يؤخذ ذلك
منو كال يطعن عليو بو) ،ذكره شيخ اإلسبلـ ُب ((بياف التأسيس)) ،كىذا منهج منضبط
متوسط ،من كاف عا٤با من علماء أىل السنة كمعلوـ ٙبريو ُب اتباع السنة ،كأخطأ ىذا ا٣بطأ.
ن
أيضا ال يكوف
لكن
عليو،
يتاب
كال
أخطأ
فبلف
يقاؿ
بل
عليو،
يؤخذ
أوًَّل ينبغي أال
ن
سببنا ُب إسقاطو ،ألف ا٤بسألة بينة بل تتعلق بصفة ﵁ ،ففي ىذا ا٤بسلك ينبغي أف يبلحظو
دعاة التوحيد كأف يَبفقوا كأف يزنوا األمور ٗبيزاف العلم كميزاف ا٢بكمة ،إذا كانوا كذلك ،كإذا
ك لَ َعلَى ُى ًدى
ك إِن َ
﴿وا ْدعُ إِلَى َربٍّ َ
ٝبعوا إٔب ذلك ن
أيضا يقينهم أهنم إٔب ا٢بقَ :
ُم ْستَ ِق ٍ
يم﴾[الحج.]ٙٚ:
البد أف يستيقن الداعية بأنو على ا٢بق ،إذا كنت على هنج الكتاب كالسنة ،فاعلم أف
ْح ٍّق إَِّل
ا﵁ حق ،كأف نبيو  حق ،كأف دين ا﵁ حق﴿ :فَ َما َذا بَػ ْع َد ال َ
الؿ﴾[يونس ،]ٖٕ:إ نذا أنت على ا٢بق ،استيقن هبذا ألنك كلما كنت أكثر يقينا،
الض ُ
أثرا.
كأبعد عن الريب كالَبدد ،كلما كنت أثبت ُب الدعوة ،ككلما كانت نتائج دعوتك أعظم ن

متحلبل ،فاصرب ُب سبيل الدعوة إٔب ا﵁  كال تيأس إذا رأيت
صبورا،
ن
ثم أف تكوف ن

نشاط أعداء ا﵁ ،ليكن ىذا سبيبل ُب أف تنشط ال أف تيأس ،تصرب كٙبتمي كتَبقب نصر ا﵁
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﴿و َج َعلْنَا ِم ْنػ ُه ْم
 كفتحو ،كحينئذ تثمر الدعوة ،كبالصرب كاليقْب تيناؿ اإلمامة ُب الدينَ :
ِ
صبَػ ُروا َوَكانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُو َف﴾[السجدة.]ٕٗ:
أَئمةً يَػ ْه ُدو َف بِأ َْم ِرنَا لَما َ
ىذه مقدمة دعا إليها ىذا التبويب العظيم الذم ٌبوبو إماـ الدعوة ُ ب ىذا
ا٤بوضع كىو باب الدعوة إٔب شهادة أف ال إلو إال ا﵁ ،ك٫بن ُب حاجة إٔب أف نتواصى ،إٔب
أف نتذاكر هبذا األمر العظيم.
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8
 -ٛباب المعا ٞإىل شّاد ٚأُ ال إلْ إال اهلل
(المجلس الثاني)
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قاٍ :
باب
ايدعا ٤إىل غٗاد ٠إٔ ال إي٘ إال اهلل
ؿريَ ٕ٠أََْا َََٔٔٚ
ٚق ٍٛاهلل تعاىلُ :قٌِ َٖرٔ ٔٙضَبٔ ًٞٔٝأَدِعُٔ ٛإيَ ٢ايًٖ٘ٔ عًََ ٢بَ ٔ
اتٖبَعَٓٔ ٞطٜٛضـ101:ص اآل.١ٜ
قاؿ ا٤بؤلف  :باب الدعاء إٔب شهادة أف ال إلو إال ا﵁.
الدعاء كالدعوة مصدراف للفعل دعا ،يدعو ،كاألصل ُب معُب الدعاء كالدعوة ىو:
الطلب ،كىذا الباب كما سلف ُب درس البارحة أنو باب مهم ك٧بلو ٧ب هل مناسب ،كا٤بؤلف
 اعتُب كثّبا هبذا الباب حٌب أنو كاف أكثر األبواب مسائل ،أكثر و
باب ُب كتاب
ن
التوحيد ذكر فيو ا٤بؤلف ا٤بسائل ا٤بستفادة منو ىو ىذا الباب.
ذكر فيو ثبلثْب مسألة مستفادة كالدعاء إٔب شهادة أف ال إلو إال ا﵁ ىو الدعاء إٔب
التوحيد ،كذلك أف معُب ال إلو إال ا﵁ ىو توحيد ا﵁ ،كىذا ما سيتبْب من خبلؿ األدلة الٍب
أكردىا ا٤بؤلف .
أكرد ا٤بؤلف ُب ىذا الباب آية كحديثْب ،أما اآلية فآية سورة يوسف﴿ :قُل ى ِذهِ
ْ َ
سبِيلِي أَ ْدعُو إِلَى الل ِو َعلَى ب ِ
ص َيرةٍ أَنَا َوَم ِن اتػبَػ َعنِي﴾[يوسف.]ٔٓٛ:
َ
َ
ىذه اآلية ألىل التفسّب فيها قوالف :أىي ٝبلة كاحدة أـ ٝبلتاف؟ ٗبعُب ىل اآلية
صل كيكوف ا٤بعُب أف سبيل النيب  ككذا من اتبعو ىو الدعوة إٔب ا﵁ على
تيػ يو ى
بصّبة﴿ :قُل َى ِذهِ سبِيلِي أَ ْدعُو إِلَى الل ِو َعلَى ب ِ
ص َيرةٍ أَنَا َوَم ِن اتػبَػ َعنِي﴾[يوسف.]ٔٓٛ:
َ
َ
ْ
صيرةٍ
ِ
أك أف اآلية ٝبلتاف﴿ :قُ ْل َى ِذهِ َسبِيلِي أَ ْدعُو إِلَى الل ِو﴾ٍ ،ب تستأنفَ :
﴿علَى بَ َ
أَنَا َوَم ِن اتػبَػ َعنِي﴾؟
كعلى كل حاؿ القوالف كما ال ٱبفاؾ متبلزماف ،كإف كاف القوؿ األكؿ ال شك أنو
أكٔب ألنو ٯبمع األمرين ،ٯبمع بْب كوف منهاج النيب  كسبيلو ىو الدعوة إٔب
ا﵁ على بصّبة ككذلك منهاج أتباعو ،فجمع ىذا القوؿ بْب الدعوة كالبصّبة.
﴿قُ ْل﴾ خطاب للنيب  قل يا نبينا.
﴿سبِيلِي﴾ ،السبيل ىي :الطريق؛ يعِب :ىذه طريقي كىذا هنجي.
ىذه َ
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﴿وإِ ْف
ككلمة السبيل تيذكر كتؤنث ،تؤنث كما ُب ىذه اآلية كتذكر كما ُب َ :
ِ
الر ْش ِد ََّل يَػت ِخ ُذوهُ َسبِ ًيال﴾[العراؼ ،]ٔٗٙ:كما قاؿ ال يتخذكىا سبيبل،
يل ُّ
يَػ َرْوا َسب َ
كىذا فيو بياف أف هنج النيب  كالصراط الذم جاء بو من عند ا﵁  طريق
كاضح مستقيم ،ٲبكن لكل أحد أف يعرفو كأف يسلكو ،ىكذا منهج النيب 
طريق كصراط كاضح ال اعوجاج فيو ،كٲبكن لكل أحد أف يسلكو ليس فيو أم تعقيد.
﴿قُ ْل َى ِذهِ َسبِيلِي﴾ ما ىي ىذه السبيل؟ جاء بياهنا أدعو إٔب ا﵁ ،الدعوة إٔب ا﵁ هنج
س ُن قَػ ْوًَّل
﴿وَم ْن أ ْ
النيب  كال شك أف ىذا أعظم ما يكوف من األعماؿَ :
َح َ
ِ
ِ ِ
صالِ ًحا﴾[فصلت ،]ٖٖ:ىذا هنج األنبياء عليهم الصبلة
مم ْن َد َعا إِلَى اللو َو َعم َل َ
كالسبلـ قبلو.
كل األنبياء كانوا يدعوف إٔب ا﵁ ،كأعظم ما دعوا إليو التوحيد ،كلهم صاح ُب قومو:
بذال ُب ذلك
﴿ا ْعبُ ُدوا اللوَ َما لَ ُك ْم ِم ْن إِ َٰلَ ٍو غَْيػ ُرهُ﴾[المؤمنوف ،]ٖٕ:كأكملهم كأعظمهم ن
ىو النيب الكرٙب ٧بمد  منذ مفتتح الرسالة كإٔب خاٛبتها ،كفيما بْب ذلك دعوةه
جادةه إٔب التوحيد كإٔب التحذير من ضدهُ ،ب أكؿ ظهوره ٗ بكة ،قاؿ لكفارىا:
«قولوا َّل إلو اهلل تفلحوا» ،كإٔب آخر ٢بظات حياتو ُ ب آخر الكلمات الٍب

نطق هبا ُب ىذه ا٢بياة« :لعنة اهلل على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياءىم مساجد-
ٰبذر ما صنعوا» كفيما بْب ذلك كاف  يدعو إٔب التوحيد صباح مساء﴿ :قُ ْل
َى ِذهِ سبِيلِي أَ ْدعُو إِلَى الل ِو َعلَى ب ِ
ص َيرةٍ أَنَا َوَم ِن اتػبَػ َعنِي﴾[يوسف.]ٔٓٛ:
َ
َ
كىذا فيو بياف أف إتباع النيب  ح نقا كصدقنا يقتضي من ا٤بتبع أف يكوف
داعية إٔب ا﵁ ،ىذا منهاج النيب  كٕبسب إتباع اإلنساف للنيب 
يكوف نشاطو ُب الدعوة ،كٕبسب دعوتو يكوف التزامو ٗبنهج النيب  ،ككل
إنساف عليو أف يزف نفسو هبذا ا٤بيزاف ،إذان أردت أف تعرؼ مقدار اتباعك للنيب
 فزف نفسك هبذا ا٤بيزاف ،انظر كيف أنت ُب الدعوة إٔب ا﵁ ،فإف ىذا هنج
النيب ﴿ قُل َى ِذهِ سبِيلِي أَ ْدعُو إِلَى الل ِو َعلَى ب ِ
ص َيرةٍ أَنَا َوَم ِن
َ
َ
ْ
ِ
متبعا لو صدقان  فأهنض إٔب الدعوة إٔب ا﵁
اتػبَػ َعني﴾[يوسف ]ٔٓٛ:إف كنت ن
.
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﴿علَى ب ِ
ص َيرةٍ﴾ ،ذكر ا٤بفسركف ُب البصّبة أقواؿ:
قاؿَ َ :

منهم من قاؿ :إهنا الثبات كاليقْب.،
كمنهم من قاؿ :إهنا ا٢بجة ،أدعو إٔب ا﵁ على حجة على بينة.
كمنهم من قاؿ :إف البصّبة ىي العلم.
كمنهم من قاؿ :إف البصّبة أعلى العلم ،كذلك أنو يكوف نسبة ا٤بعلوـ فيها للقلب
كنسبة ا٤برئي للبصر؛ ٗبعُب البصّبة للقلب كالبصر للعْب ،كما أف قوة العْب اإلدراؾ؛ فإذا
رأل اإلنساف شيء أصبح شيئنا يقينينا؛ ألنو يراه بعينو ،كذلك البصّبة من بلغ إٔب حد البصّبة
كاف ا٤بعلوـ عنده على ىذه الدرجة من اليقْب كأنو مبصر ،كالحظ التقارب بْب البصر
كالبصّبة.
كىذه األقواؿ متقاربة ُب ا٤بعُب فالبصّبة العلم أك أعلى العلم كىو ا٢بجة كمن كاف
﴿علَى
كذلك فبل شك أنو يكوف على ثبات كبصّبة ،كالحظ حرؼ االستعبلء ىا ىناَ :
بِ
ص َيرةٍ﴾ كىذا فيو إشارة إٔب التمكن ُب ىذه البصّبة كأف دعوة النيب  ككذا
َ
دعوة أصحابو كأتباعو دعوةه ليس فيها أم خلل كليس فيها أم نقص ،كليس فيها أم تردد،
دعوةه قائمة على ساؽ العلم كا٢بجة كأىلها فيها على يقْب كثبات كرسوخ.
ىا ىي دعوة النيب  غضة ،طريو كما كانت ُب عهده 
يراىا ا٤بصلحوف ماثلة أماـ أعينهم ُب سنة النيب  كأحاديثو الٍب ىي بْب أيدينا
كىي الٍب قاـ هبا أتباع النيب  على مر العصور كإٔب ىذه األياـ كإٔب ىذه
األزماف ،دعوة النيب  باقية كثابتة ،كطريقها كاضح ال لبس فيو كال غموض،
«َّل تزاؿ طائفة من أمتي» طائفة كاحدة إذف األمة فيها طوائف ،لكن طائفة كاحدة فازت
بأهنا كانت على ما كاف عليو النيب َّ« ل تزاؿ طائفة من أمتي على الحق»،

ا٢بق ا﵀ض( ،أؿ) لبلستغراؽ فا٢بق ا﵀ض الذم جاء بو النيب  ىو الذم عليو
أتباع النيب  على مر العصور.
كالحظ يارعاؾ ا﵁ ُب ىذه اآلية كيف ٝبعت بْب شرطْب قبوؿ العمل :اإلخبلص
كا٤بتابعة.
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أما اإلخالص :ففي قولو تعأب﴿ :أَ ْدعُو إِلَى الل ِو﴾[يوسف ]ٔٓٛ:ال إٔب نفسي،
كىذا من األمور العظيمة األساسية ُب الدعوة الٍب ينبغي أف يلحظها الداعية بعْب الرعاية
كثّبا من الناس يدعو كما قاؿ ا٤بؤلف 
كاالىتماـ ،ادعو إٔب ا﵁ ال تدعو إٔب نفسك ،ن
ُب ا٤بسائل لكنو يدعو إٔب نفسو ،اإلخبلص أمره عظيم كٰبتاج إليو الداعية أكثر من غّبه،
ٰبتاج إٔب مزيد عناية
كذلك أف دكاخل كمداخل الرياء بالنسبة إٔب الداعية أكثر من غّبه ،ي
كتذكر كتذكّب هبذا الباب العظيم.
قاؿ بعض السلف( :أم أٞبق يقوؿ إنو إذا أجتمع إليو عشرة نفر ،ال ٰبب أف ٯبود
مقاـ عظيم ،كالداعية إٔب ا﵁ ينبغي أف يتنبو إٔب ىذا األمر
كبلمو ٥بم) -اللهم سلم -ه
العظيم ،أنو يدعو إٔب ا﵁ ال إٔب شيء أخر ،يدعو إٔب ا﵁ ال إٔب نفسو ،ال إٔب دنيا ٰبصلها
باب للتكسب
كيتكسب من كراء ىذه الدعوة ،الدعوة يبذؿ فيها كيبذؿ ٥با ،كليس أهنا ه
كالتأكل ،كما يقع من بعض الناس مع األسف الشديد.
ا٤بقاـ ٰبتاج إٔب تنبو كمن عبلمات صدؽ اإلخبلص ،كا٣بلل فيو أف يىػٍنظيىر اإلنساف ُب
حالو مع ا٤بدعوين ،إف كاف يتأثر ٕبسب عدد ا٢باضرين؛ فإذا قل ا٢باضركف ترؾ الدعوة كإذان
خلبل ،كذلك إذا كاف غضبو إذا ترؾ الناس ما يدعو
كثركا نشط ،ىذه عبلمة على أف ىناؾ ن
أعظم ٩با يغضب إذا تركوا ما ٓب يدعو إليو ،كقد يكوف أىم ٩با دعا إليو ىذه عبلمة على أنو
كاف يغضب لنفسو ال لدين ا﵁ .
إذف ىذا ىو األمر األكؿ :اإلخبلص.
﴿علَى
والمر الثاني :المتابعة ،كذلك ما دؿ عليو قولو تعأب:
َ
بِ
ص َيرةٍ﴾[يوسف ]ٔٓٛ:ليست ا٤بسألة مطلقة دكف أم زماـ يدعو اإلنساف كما ٰبلو لو،
َ

كبل ،الدعوة ا٢بقة ينبغي أف يَبسم فيها أىلها هنج النيب  كلو فعلوا ذلك لعم
ا٣بّب ُب العآب ،كمن أحسن ما قاؿ ابن القيم ُ ب كتابو ((الفوائد))( :كلو سلكوا
صبلحا ال
الدعاة إٔب ا﵁ ا٤بسلك الذم دعا ا﵁ كرسولو  بو إليو لصلح العآب
ن
فساد معو).
كأكثر ما يقع ا٣بلل ُب مناىج الدعوة إ٭با ىو بسبب التقصّب ُب متابعة النيب
 ،كالتقصّب ُب األسس كاألكلويات الٍب تقوـ عليها الدعوة إٔب ا﵁ ،
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كأكؿ األكلويات كأكٔب ما ييدعى إليو ال شك إنو توحيد ا﵁  ،كىذا ما أعظم تقصّب
كثّب من الدعاة فيو.
كلذلك انظر حجم ما يلقي من ا٣بطب كمن ا﵀اضرات كمن الدركس ما نصيب
نقصا بيٌػننا ُب ىذا ا٤بقاـ ،مع أف ىذا
التوحيد من ذلك ُب ٦بمل أحواؿ الدعاة٘ ،بد أف ىناؾ ن
أحوج ما يكوف الناس إليو ،فالناس ملت من القيل كالقاؿ ،تريد كبلـ ا﵁ ،تريد كبلـ رسولو
 تريد ما يذكرىا با﵁ كٰبثها على إتباع النيب  يعلمها حق ا﵁،
كيعلمها كيف تعبد ا﵁ ىذا الذم ٰبتاجو الناس.
ِ
ِ
ِ
ين﴾[يوسف.]ٔٓٛ:
﴿و ُس ْب َحا َف اللو َوَما أَنَا م َن ال ُْم ْش ِرك َ
ثم قاؿ َ :

نبو ا٤بؤلف ُ ب ا٤بسائل إٔب أف من حسن التوحيد أف فيو تنزيو ا﵁  كمن
﴿و ُس ْب َحا َف الل ِو َوَما أَنَا ِم َن
قيػٍب ِّح الشرؾ أف فيو مسبة ﵁ :
َ
ِ
ين﴾[يوسف ]ٔٓٛ:أنزه ا﵁؛ أنزىو عن كل ما ال يليق بو ،كمن أعظم ذلك الشرؾ
ال ُْم ْش ِرك َ
ِ
ِ
ين﴾ ،فمن تنزيو ا﵁ أف يدع اإلنساف
﴿وَما أَنَا م َن ال ُْم ْش ِرك َ
بو  ،كلذلك قاؿَ :
الشرؾ فبل يكوف من ا٤بشركْب ٕباؿ.

ِ
ِ
لست من ا٤بشركْب
ين﴾[يوسف ،]ٔٓٛ:ي
﴿وَما أَنَا م َن ال ُْم ْش ِرك َ
كالحظ قولو ىا ىنا َ
ُب شيء البتة ،ال ُب حاؿ كال ُب قوؿ كال ُب فعل كال ُب ٨بالطة كال ُب تشبو لست من
ِ
ِ
ين﴾.
﴿وَما أَنَا م َن ال ُْم ْش ِرك َ
ا٤بشركْب ُب شيء َ
إذف ىذا ىو حقيقة التوحيد أف يكو اإلنساف نائينا بنفسو عن الشرؾ ،كأف يكوف نائينا
بنفسو عن أىل الشرؾ- ،كما مر معنا ىذا ُب و
درس سابق.-
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قاٍ :
عٔ ابٔ عباع ؛ إٔ زض ٍٛاهلل  ملا بعح َعاذ إىل
اي ُٔٝقاٍ ي٘$ :إْو تأت ٞقَٛا َٔ أٌٖ ايهتاب ،ؾًٝهٔ أَ ٍٚا تدعِٖٛ
إي ٘ٝغٗاد ٠إٔ ال إي٘ إال اهللٚ- .#يف زٚا$ :١ٜإىل إٔ ٜٛسدٚا اهلل ،ؾإٕ ِٖ
أطاعٛى يريو ؾأعًُِٗ إٔ اهلل اؾرتض عً ِٗٝمخظ ؾًٛات يف نٌ ّٜٛ
ٚي ،١ًٝؾإٕ ِٖ أطاعٛى يريو ،ؾأعًُِٗ إٔ اهلل اؾرتض عً ِٗٝؾدق ١تؤخر
َٔ أغٓٝا ِٗ٥ؾرتد عً ٢ؾكسا ،ِٗ٥ؾإٕ ِٖ أطاعٛى يريو ،ؾإٜاى ٚنساِ٥
أَٛاهلِٚ ،اتل دع ٠ٛاملعً ّٛؾإْ٘ يٝظ بٗٓٝا ٚبني اهلل سذاب ،#أخسدا.ٙ
حديث ابن عباس  كىو ٨برج ُب ((الصحيحْب)) ،بل ركاه ا١بماعة،
ىذا
ي
كفيو بياف كصية النيب ٤ بعاذ  حينما بعثو إٔب اليمن ككاف ىذا سنة
عش ور من ا٥بجرة على الصحيح ،كقيل سنة تسع ،كقيل سنة ٜباف ،كلكن األقرب أهنا :سنة
عشر ،كاتفقوا أنو ٓب يعد إٔب ا٤بدينة إال بعد كفاة النيب .
كالنيب  بعث معاذ كبعث أيضا أبا موسى األشعرم  إٔب اليمن،
لكن جعل النيب  معاذان على ٨ببلؼ كىو أعلى اليمن ُب صنعاء كما حو٥با،
كأبا موسى جعلو ُب ٨ببلؼ اليمن األدٗب ُب عدف كما حو٥با ،بعثهما النيب 
معلمْب ككالة كقضاة.
فكاف من مهماهتم التعليم كالدعوة ،كأيضا من مهماهتم أهنم كانوا الوالة ،كالة األمر،
كمن مهماهتم أيضا أهنم كانوا قضاة يقضوف بْب الناس.
٤با بعث النيب  معاذ كىذه الوصية خص هبا معاذ ،كصاه هبذه الوصية
العظيمة كىذا يدؿ على أف العآب عليو أف يبصر طالب العلم كينصحو كيوصيو عند ا٢باجة،
كيكشف لو األشياء الٍب ٰبتاج إٔب معرفتها.
كُب ىذا أيضا :أٮبية الدعوة إٔب ا﵁  ،كأف من سنة النيب  أف
يبعث الدعاة إٔب اآلفاؽ ،ال ينبغي أف ٰبصر ا٢بق ُب مكاف معْب ،إ٭با ينبغي أف يفشوا ا٣بّب
الدين كلو ﵁.
كأف يكوف ِّ
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كالحظ أف النيب  بعث فقهاء ،علماء ،سادة ،كٮبا معاذ كأبا موسى
 ،كىذا يدؿ على أف التصدر ٤بثل ىذا األمر العظيم ينبغي أف يكوف ألىل العلم ال
للجهاؿ ،بعث النيب  أبا موسى كمعاذا كأمرىم -كما مضى معنا ُب الدرس
ي
ا٤باضي -معان بوصايا ،كخص معاذا بوصية٤ ،با بعثهما كما ُب الصحيحْب قاؿ« :بشرا وَّل
تنفرا ويسرا وَّل تعسر وتطاوعا وَّل تختلفا».

قوما من أىل الكتاب»،
أما معاذا  فخصو هبذه الوصية ،قاؿ« :إنك تأت ً
اليمن دخلها دينا :اليهودية كالنصرانية ،اليهودية على ً
يد تيبع األصغر ،كالنصرانية على يد

األحباش ،فكثر فيها أتباع ىذين الدينْب ،كاف فيها مشركوف لكن ىكثيػىر فيها أىل الكتاب.
فقاؿ النيب « :إنك تأتٍّي قوماً من أىل الكتاب» ،كُب ركاية« :إنك

تأتي قوماً أىل كتاب» كىذا فيو بياف أٮبية العلم ٕباؿ ا٤بدعوين ،كإف العلم ُب الدعوة يراد بو

أمراف :يراد بو العلم بالشريعة ،كيراد بو أيضا العلم با٤بدعوين كمعرفة أحوا٥بم.
النيب  كأنو يقوؿ لو انتبو ىؤالء ليسوا كا٤بشركْب األميْب ىؤالء أىل كتب
عندىم حجج كعندىم أدلة يي ٍدليو ىف هبا عندىم شبهات ،إذف خذ لؤلمر أىبتو كاستعد لذلك.
كىذا الذم ينبغي على الدعاة إٔب ا﵁  ،أف يتيقظوا كأف يتنبهوا كأف يػي ِّع يدكا العدة
إذا خاضوا غمار الدعوة ،فلرٗبا احتاجوا إٔب بياف باطل أك رد على مبطل ،فبلبد أف يكونوا
ف موقف الداعية إٔب ا٢بق يعِب
متسلحْب بالعلم كٗبعرفة كشف شبهات ا٤ببطلْب؛ ألف ى
ض ٍع ى
ُب نظر ا٤بدعوين ضعف ا٢بق كىذا ال ينبغي أف يكوف ،لذا على طالب العلم أف يتنبو إٔب
ىذا األمر العظيم ،ال يضع نفسو ُب موض وع يؤتى اإلسبلـ من قبلو ،كُب ىذا يقوؿ شيخ
اإلسبلـ ابن تيمية ( :من ٓب يناظر أىل البدع مناظرة تقطع دابرىم ٓب يكن أعطى
درسا «إنك تأت
اإلسبلـ حقو كال كَب ٗبوجبو) ،على اإلنساف أف يتنبو كأف يأخذ من ىذا ن
قوما من أىل الكتاب» تنبو كاستعد.
ً

ٍب قاؿ « :فليكن أوؿ ما تدعوىم إليو» ىذا فيو أف الدعوة فيها

أكلويات ،فيها أىم كفيها ا٤بهم كفيها ما ىو دكف ذلك.
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إذان ىناؾ رقم كاحد ُب الدعوة ،ىناؾ رقم اثنْب ُب الدعوة ،كلذلك ينبغي على اإلنساف
أف يسّب ُب ذلك كفق ىدم النيب  كأمره ،كليس أنو يقدـ ُب الدعوةما ٰبلو لو،
عليو أف يسلك ُب ذلك ىذا النهج السديد الذم بينو النيب .
كىذا فيو الدعوة أيضا بالتدريج ،كأنو ال ينبغي على الداعية أف يقذؼ بالعلم كلو ُب
جلٌسة كاحدة ،أك أف يرمي با٢بق كلو على الناس ُب و
مقاـ كاحد ،ال ينبغي ذلك بل ينبغي
التدريج ،كينبغي التأ٘ب كينبغي أف ييؤخذ األمر على ا٥بوف كعلى التدريج ،كلذلك سيأٌب ا٤بعُب

ُب قولو « :فإف ىم أطاعوؾ لذلك» كُب ركاية عند البخارم« :فإف ىم
أطاعوا لك بذلك» الحظ أف (لك) ىنا مع أف الطاعة تتعدل بنفسها كلكنها عديت ىنا

بػ (البلـ) ألهنا تدؿ على معُب االنقياد ،كأنو أصبح عندىم مطاكعة كلْب ،أصبحوا منقادين
لك ،أذعنوا كسلموا إذف أنتقل معهم بعد إٔب األمر الثا٘ب ٍب الثالث كىكذا.
كىذه الركاية الٍب بْب أيدينا ال أعلمها ُب ((الصحيحْب)) ،ال أعلم أنو جاءت ركاية
كقد جاء ىذا ا٢بديث ُب الصحيحْب ُب ركايات متعددة لكن ىذا اللفظ أنا ال أعلمو:

أوؿ ما
أوؿ ما تدعوىم إليو شهادة أف َّل إلو إَّل اهلل» كلك أف تقوؿ «فليكن َ
«فليكن ُ
أوؿ ما تدعوىم إليو
تدعوىم إليو شهادة أف َّل إلو إَّل اهلل» يعِب عندؾ كجهاف «فليكن َ

أوؿ ما تدعوىم إليو شهادةَ أف َّل إلو
شهادةُ أف َّل إلو إَّل اهلل» كلك أف تقوؿ «فليكن ُ
إَّل اهلل» ،لكن ىذا اللفظ ال أعلمو ُب الصحيحْب ،إ٭با الذم جاء ُب الصحيحْب ثبلثة

ألفاظ:
[الرواية الولى]« :فليكن أوؿ ما تدعوىم إليو أف يوحدوا اهلل».

كالركاية الثانية «فليكن أوؿ ما تدعوىم إلى عبادة اهلل .»

كالركاية الثالثة قاؿ « فأدعوىم إلى شهادة أف َّل إلو إَّل اهلل»-
وفي رواية «فأدعوىم إلى أف يشهدوا أف َّل إلو إَّل اهلل».كأكثر الركايات ُب كتب السنة ىي الثالثة ،كىذا فيو أف السلف إما الصحايب أك
التابعي أك من بعدىم ىعىرفىوا معُب التوحيد فعربكا عنو ٗبعناه.
إذان عندنا ادعهم:
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ُ /إٔب الشهادة.
ِ /إٔب أف يوحدكا ا﵁.
ّ /إٔب عبادة ا﵁.
ثبلثة أشياء ،ككلها ٗبعُب كاحد كالسلف عربكا ال شك أف النيب قاؿ لفظ منها بقية
األلفاظ با٤بعُب ،كالسلف عربكا ٗبعُب اللفظ ،كذلك أف شهادة أف ال إلو إال ا﵁ معناىا ىو
التوحيد ،كما ىو التوحيد؟ عبادة ا﵁ كحده ال شريك لو ،فصارت األلفاظ راجعة إٔب معُب
كاحد.
كهبذا نستفيد تفسّب شهادة أف ال إلو إال ا﵁ كما سيأٌب معنا ،ما ىو معُب ال إلو إال
ا﵁؟ ىو توحيد ا﵁ ،يعِب عبادة ا﵁ كحده ال شريك لو ،كليس أنو ال خالق إال ا﵁ ،أك ال
قادر على االخَباع إال ا﵁ ،ىذا نص ُب حديث النيب .
الشاىد أف اللفظ أتى الذم جاء بو ا٤بؤلف  ال أعلمو ثابتنا ،لكنو أشار إٔب
ركاية البخارم كُب الركاية قاؿ( :إٔب أف يوحدكا ا﵁).
كظهر ٕب بالتتبع أف ا٤بؤلف  قد يورد بعض األحاديث با٤بعُب ككأنو كاف يكتب
ُب تلك اللحظة من حفظو ،كىذا سيمر معنا ُب مواضع ،ككاف ٢بفيد ا٤بؤلف الشيخ سليماف
 ،كاف لو عناية بتتبع ىذه ا٤بواضع ،كيبْب الفركؽ بْب ما أكرد ا٤بؤلف ،كبْب ما ىو
موجود ُب مصادر التخريج.
الشاىد أف النيب  أمره أف يكوف األكؿ ُب مقاـ الدعوة ىو توحيد ا﵁،
ىو الدعوة إٔب شهادة أف ال إلو إال ا﵁ ،ىو أف يعبدكا ا﵁ كحده ال شريك لوٍ ،ب قاؿ:

« فإف ىم أطاعوا أطاعوؾ لذلك -أو قاؿ -أطاعوا لك بذلك فأعلمهم

أف اهلل أفترض عليهم خمس صلوات» ،كىذا يدلك على أف الواجب على ا٤بسلم ىي

الصلوات ا٣بمس كصبلة ا١بمعة ،كأف الوتر ليس بواجب على الصحيح ألف بعث معاذ 
متأخرا.
كاف ن
قاؿ« :فإف ىم أطاعوؾ لذلك أو قاؿ :فإف ىم أطاعوؾ لك بذلك فأعلهم أف
اهلل أفترض عليهم صدقة» صدقة ىنا ىي :الزكاة ،كالصدقة تطلق ُب الشرع كُب لساف
الفقهاء على :الواجبة يعِب الزكاة ،كعلى صدقة التطوع ،كالوارد ىنا ىو الواجب يعِب الزكاة
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على ٫بو قوؿ ا﵁ ِ ُ :
ِ
ات
ص َدقَةً﴾[التوبة﴿ ،]ٖٔٓ:إِن َما الص َدقَ ُ
﴿خ ْذ م ْن أ َْم َوال ِه ْم َ
لِ ْل ُف َق َر ِاء﴾[التوبة ،]ٙٓ:ىذه كلها الزكاة.
قاؿ« :تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» كىذا يدؿ على أف الكافر ال يعطى
من الزكاة ،زكاة ا٤باؿ الواجبة ال يعطاىا الكافر ٥بذا ا٢بديث.

ٍب قاؿ« :فإف ىم أطاعوؾ لذلك فإياؾ وكرائم أموالهم» يعِب :األمواؿ النفيسة عند

أصحاهبا ال ينبغي عليك أف تأخذىا ُب الزكاة ،إال إذان ٠بح صاحبها هبا ،إ٭با ا٤بطلوب أف
يأخذ من أكسطها فبل ٯبوز للوإب أك العامل أف يأخذ كرائم األمواؿ ،كال ٯبوز لصاحب ا٤باؿ
أف يبذؿ أسوء مالو ،إ٭با الواجب أف ييعطى األكسط من ا٤باؿ.
قاؿ« :واتق دعوة المظلوـ فإنو ليس بينها وبين اهلل حجاب» ،مقبولة ال ترد من ا﵁

.
كىنا ٕبث عند أىل العلم كىو السبب ُب اقتصار النيب  على الصبلة
كالزكاة دكف الصوـ كا٢بج.
من أىل العلم من قاؿ :إنو ٓب يذكر الصوـ كا٢بج ألهنما ٓب يفرضا بعد كلكن ىذا
ضعيف؛ ألف بعث النيب  متأخر ُب السنة العاشرة.
كقيل إف الصوـ ٓب ييذكر ألنو عبادة خفية ،كإ٭با نبو النيب  إٔب العبادة
الظاىرة ،كا٢بج ال ٯبب على كل أحد ،كلكن ىذا فيو نظر أيضا فالزكاة قد تكوف ظاىرة كقد
تكوف خفية ،كا٢بج كما أنو ال ٯبب على كل أحد فالزكاة أيضا ال ٘بب على كل أحد.
والقرب –واهلل أعلم -جواباف:

إما أف يقاؿ إف النيب  اقتصر على أعظم الواجبات كىو التوحيدٍ ،ب
الصبلةٍ ،ب الزكاة ،فهذه الثبلثة ىي أعظم الواجبات.
كلذلك ىكثير ُب النصوص التنصيص عليها فحسب ،كذلك أف ىذه الثبلثة من أذعن هبا
فإنو سيذعن ٤با سواىا بالتأكيد ،يعِب الذم ىس يه ىل عليو أف يأٌب بالتوحيد كبشهادة أف ال إلو
سهبل ،لذلك أف التوحيد
إال ا﵁ كأف يصلي كأف يزكي ،فإف ما كراء ذلك سيكوف عليو ن
ِ
ِ
يل لَ ُه ْم ََّل إِلَوَ إَِّل اللوُ
كشهادة أف ال إلو إال ا﵁ ثقيلة على أىل الشرؾ﴿ :إنػ ُه ْم َكانُوا إذاً ق َ
يَ ْستَ ْكبِ ُرو َف﴾[الصافات ،]ٖ٘:كالصبلة ثقيلة إال على ا٣باشعْب ،كالزكاة ال شك أهنا أيضا
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ثقيلة كوف اإلنساف يعمد إٔب مالو الذم أكتسبو بعد تعب ،كا٤باؿ حبيب عند أصحابوٍ ،ب
أمر ال يسهل إال على من يسر ا﵁  ذلك عليو ،فإذا أدم ىذه
يبذلو طواعية لغّبه ىذا ه
سهبل.
األمور فما بعدىا فإنو سيكوف ن
أيضا جواب فيو كجاىة إف بعثة معاذ  كانت ُب شهر ربيع األكؿ
كقيل كىذا ن
كبينو كبْب رمضاف ٫بو ٟبسة أشهر ،فلعلو أراد النيب  أف يؤخر الكبلـ عن
الصوـ ٍب ا٢بج ألنو كراء رمضاف ،أراد أف يؤخره إٔب الوقت الذم تكوف نفوسهم قد أقبلت
كح يسن إسبلمهم من باب التدرج ُب الدعوة كا﵁ تعأب أعلم.
على اإلسبلـ ى
الشاىد ُب ىذا ا٢بديث :أف أكؿ الواجبات ُب الدعوة إ٭با ىو الدعوة إٔب التوحيد كإٔب
شهادة أف ال إلو إال ا﵁ ،كىذا ىو بيت القصيد ُب إيراد ا٤بؤلف ٥ بذا ا٢بديث ٙبت
ىذا الباب ،كا﵁ تعأب أعلم.
قاؿ :
ٚهلُا :عٔ ضٌٗ بٔ ضعد ؛ إٔ زض ٍٛاهلل  قاٍ ّٜٛ
خٝرب$ :ألعطني ايسا ١ٜغدّا زدًٓا وب اهلل ٚزضٛي٘ ٚوب٘ اهلل ٚزضٛيٜ٘ ،ؿتض
اهلل عًٜ ٢د ،#ٜ٘ؾبات ايٓاع ٜدٚن ٕٛيًٝتِٗ ،أٜ ِٜٗعطاٖا ،ؾًُا أؾبشٛا
غدٚا عً ٢زض ٍٛاهلل  نًِٗ ٜسد ٛإٔ ٜعطاٖا :ؾكاٍ$ :أ ٜٔعًٞ
بٔ أب ٞطايب؟ #ؾكٜ ٖٛ :ٌٝػته ٞع ،٘ٝٓٝؾأزضًٛا إي ٘ٝؾأت ٞب٘ ،ؾبؿل يف
عٚ ٘ٝٓٝدعا ي٘؛ ؾربأ نإٔ مل ٜهٔ ب٘ ٚدع ،ؾأعطا ٙايسا ١ٜؾكاٍ$ :اْؿر عً٢
زضًو ست ٢تٓصٍ بطاستِٗ ،ثِ ادعِٗ إىل اإلضالّ ٚأخربِٖ مبا هب عًِٗٝ
َٔ سل اهلل تعاىل ؾ ،٘ٝؾٛاهلل ألٕ ٜٗد ٟاهلل بو زدًٓا ٚاسدا خري يو َٔ محس
ايٓعِ.#
((ٜدٚن ))ٕٛأ ٟخيٛض.ٕٛ
ىذا حديث سهل بن سعد بن مالك األنصارم ،صحايب جلٌيل من صغار الصحابة
كأبوه صحايب أيضا ،كىو ٨برج ُب الصحيحْب كفيو بياف قصة إعطاء النيب 
أصح حديث أك من أصح
الراية يوـ خيرب لعلي  كىو كما يقوؿ أىل العلم ي
األحاديث ُب فضل علي  كأرضاه.
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النيب  غزا خيرب سنة سبع على الصحيح ،كقيل :سنة ست ،كامتد
انتظارىم للفتح؛ فقد استعصت حصوف خيرب على  كا٤بسلمْب ،انتظركا أكثر
من عشرة أياـ ،كجاء عند أٞبد كغّبه أف النيب  أعطى الراية أبا بكر ككاف
معسكره دكف حصوف خيرب ،فلما ذىب عاد كٓب يفتح لو ،فأعطى الراية من و
غد عمر
رجال
ٍ ب عاد فلم يفتح لوٍ ،ب قاؿ النيب « :لعطين الراية غ ًدا ّ
يحب اهلل ورسولو ويحبو اهلل ورسولو».

منشورا ،العلم ا٤بنشور ا٤بفركد ىذا يسمى راية ،ككاف
الراية ىي :العلم كذلك إذا كاف
ن
ألجل أف ينحاز الناس إليو ،كقد
من عادة العرب أف الراية تكوف ُب ا٤بوضع الذم فيو القائد ٌ
ٰبملو أمّب ا١بيش ،كقد ٰبملو غّبه ،لكن ا٤بهم أنو يكوف ُب ا٤بوضع الذم يكوف فيو القائد
كاألمّب ،ىذا ما يتعلق بالراية.
كيفرقوف بْب الراية كاللواء ،اللواء ىو :العلم ا٤بلوم ،علم كلكنو ملوم مطوم.
أما الراية فمنشور ،ككانت راية النيب  سوداء ،ككاف لواءه أبيض.
رجبل ٰبب ا﵁ كرسولو
غدا ٌ
الشاىد أف النيب  أخرب أنو سيعطي الراية ن
إثبات ا﵀بة من طرفيها ،ا﵁ ٰ بب كما أنو سبحانو يٰبىب:
كٰببو ا﵁ كرسولو ،كىذا فيو ي
ؼ يَأْتِي اللوُ بَِق ْوٍـ يُ ِحبُّػ ُه ْم َويُ ِحبُّونَوُ﴾[المائدة ،]٘ٗ:كىذا على خبلؼ طريقة أىل
س ْو َ
﴿فَ َ
البدع ،منهم من أنكر ا﵀بة من طرفيها ،فا﵁ عندىم -كيا ا﵁ العجب من ىذا القوؿ الغريب
العجيب!! -ا﵁ عندىم ال يٰبب ،إ٭با يٙبب ا١بنة ،يٰبب ما فيها من ا٢بور العْب كأنواع ا٤ببلذ،
أما ا﵁ فبل يٰبب.
إذان ما قيمة ىذه العبادة؟ ٧ببة ا﵁  لب العبادة كرأسها كا﵀رؾ إليها ،فأم عبادة
ىذه إذان ٓب يكن ىناؾ ٧ببة ﵁ .
كالطرؼ اآلخر أف ٰبب ا﵁ عباده ،كا﵁ ٰ بب ا٤بؤمنْب كجاء التنصيص ُب
القرآف كالسنة على ٧ببة أصناؼ من ا٤بؤمنْب كالتوابْب كا٤بتطهرين ،كذلك ٰبب ا﵁ 
بقاعا ،من تتبع ذلك ُب النصوص ظهر لو.
أزماناٰ ،بب ا﵁ أمكنة كٰبب ا﵁ ن
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الشاىد أف ىذا فيو إثبات ا﵀بة من الطرفْب ،ا﵁ ٰ بب عباده كعباده ٰببونو
كلذلك كاف ا٠بو الودكد ،كالودكد على الصحيح :فعوؿ ٗبعُب فاعل ،كفعوؿ ٗبعُب مفعوؿ،
كىو كدكد ٗبعُب كاد ،ككدكد ٗبعُب مودكد ،ككبلٮبا حق.
رجال يحب اهلل ورسولو ويحبو اهلل ورسولو ،يفتح اهلل
قاؿ« :لعطين الراية غدا ّ
على يديو» كىذا فيو علم من أعبلـ النبوة ،كىذا ا٢بديث فيو موطناف تدالف على ذلك:
غدا ككاف ما قاؿ .
أوًَّل :إخباره  أف الفتح سيكوف ن

وثانيًا :ما كاف منو لعلي  حينما دعا لو كبصق ُب عينو فربأتو عينو ،كذلك
علم من أعبلـ النبوة أيضا -كما سيأٌب الكبلـ عنو إف شاء ا﵁.-
ٍب إف النيب  ما أخربىم هبذا اإلنساف فباتوا يدككوف ليلتهم ،يدكوف:
ٱبوضوف كيتحدثوف كأصل الدككة ُب اللغة :االختبلؼ كا٣بصوـ ،كىذا كناية عن أف األمر
شاغبل كانوا يتحدثوف كٱبوضوف فيو كثّبان ُب تلك الليلة ،حٌب أف حرصهم على
كاف شغل ن
يصا على أف يكوف
ىذا األمر العظيم كىو أف يكوف كل كاحدا منهم ،كل كاحد كاف حر ن
ا٤بقصود ،كأف يكوف قد شهد لو النيب  بأف ا﵁ ٰببو كأنو ٰبب ا﵁ ،ىذه
غدا الفتح ،كىذا فيو حرص الصحابة على
البشارة أنستهم البشارة األخرل كىي أنو سيكوف ن

ا٣بّب ،حرصهم على أف ينالوا ا٤براتب العظيمة الٍب تقرهبم إٔب ا﵁ .

رجال يحب اهلل ورسولو ويحبو اهلل ورسولو ،يفتح اهلل
قاؿ« :لعطين الراية غدا ّ
على يديو ،فبات الناس يدوكوف ليلتهم أيهم يعطاىا فلما أصبحوا غدوا على رسوؿ اهلل
 كلهم يرجو أف يعطاىا» ،حٌب جاء عند البخارم أف عمر 

أجل أف يراه النيب  ،كذلك
قاؿ :فتسورت للنيب  رفع نفسو من ٌ
جاء عن بريده  قاؿ :فتطاكلت للنيب  حٌب يرا٘ب ً
لعل أكوف أنا
ا٤بقصود.
أما علي  فلم يكن ُب ذلك الوقت معهم ،علي  كاف قد
تأخر ُب ا٤بدينة فإنو كاف مصابنا ُب عينيوٍ ،ب إنو قاؿ :أأٚبلف عن رسوؿ ا﵁ ،

فحرؾ دابتو ك٢بق بالنيب  من تلك الليلة ،كصل إٔب خيرب حيث النيب
 كلكن الوجع منعو أف يغدك إٔب النيب .
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كىذا كما ذكر ا٤بؤلف ُب مسائل الباب فيو اإلٲباف بالقدر ،حيث أنو ٓب يعطاىا الذم
بادر كغدا إٔب النيب  أيعطيها الذم تأخر ،كال شك أف علي  كاف
عنده من ا٢برص ما عند بقية الصحابة لكن منعو الوجع ،فقاؿ النيب  :أين
علي بن أيب طالب؟ فأخربكه أنو يشتكي عينيو ،كاف بو الرمد ،الرمد مرض معركؼ يصيب
العْب ،فطلبو النيب .
جاء عند مسلم أف سلمة بن األكوع  جاء يقود علي  ،سلمة ىو
الذم كاف يقود علي  كىذا يدؿ على أنو كاف مصابنا بشدة ،ككاف يتأٓب حٌب أنو ما
ضرا
استطاع أف ٲبشي كحده ،كُب ىذا كقفة كىي :أف األكلياء ال ٲبلكوف ألنفسهم ن
نفعا كال ن
فكيف ٲبلكوف لغّبىم؟
ىؤالء الذين يدعوف علينا  كيدعوف ا٢بسن كا٢بسْب كفاطمة ،كيدعوف البدكم
كالعيدركس كغّبىم ،ليتأملوا مثل ىذا ا٢بديث ،علي  لو كاف لو من األمر شيء
فضبل عن أف ٲبلك لغّبه ،بل
لدفع عن نفسو ،أليس كذلك؟ لكنو ال ٲبلك لنفسو شيء ،ن
النيب  كأصحابو حصل ٥بم ما تعلموف ُب غزكة خيرب ،ما حصل من العطش
كشدة ا٢باؿ ،يدؿ ىذا على أف األمر كلو ﵁ ،كعلى أف الرغبة ينبغي أف تكوف إٔب ا﵁ ال إٔب
ا٤بخلوقْب.
الشاىد أف النيب  أرسل إليو فجاء ييقاد حٌب كقف بْب يدم النيب
 فما كاف منو  إال أف فعل أمرين :دعا ا﵁ لو ،كبصق ُب عينيو،
كجاء ُب خارج الصحيحْب أهنا بصق ُب راحة يده ٍب دلك هبا عينيو فربأ  ،كىذا فيو
أمراف:
أوًَّل :أف النيب  كاف ٦باب الدعوة.

وثانيًا :أف النيب  كاف مبارنكا بركة ذاتية يتعدل أثرىا إٔب الغّب ،كلكن
النيب  إ٭با ىو سبب الربكة ،ال أنو مانح الربكة ،فالربكة من ا﵁ ،يدؿ على ىذا
ما جاء ُب البخارم من حديث ابن مسعود  أف النيب  كأصحابو كانوا
ُب سفر فقل ا٤باء ،فاشتكوا إٔب النيب  فقاؿ :اطلبوا ٕب شيئا من إناء ،فأتوا
بإناء فيو شيء من ماء ،فوضع يده فيو كقرأ  ،يقوؿ ابن مسعود :فلقد رأيت
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ا٤باء يفور من بْب أصابع النيب - ،آية من آيات ا﵁ٍ -،ب قاؿ النيب

« :ىلموا إلى الطهور المبارؾ والبركة من اهلل» ،ىذه قاعدة مهمة ال يغفل
عنها ا٤بسلم« :ىلموا إلى الطهور المبارؾ والبركة من اهلل» ليست مِب ،ىذا فيو تعويد
الصحابة على ٙبقيق التوحيد ،التعلق با﵁ ال بغّبه.
الشاىد أف النيب ٤ با كاف منو ذلك برأ من ىذا الوجع  حٌب
جاء ُب غّب الصحيحْب أنو ما أشتكى عينيو بعد ذلك ،بربكة دعاء كبصاؽ النيب
ٍ ،ب إف النيب  أعطاه الراية ،جاء ُب الصحيحْب سأؿ النيب
 قاؿ« :أقاتلهم على أف يكونوا مثلنا» ،أقاتلهم مع حذؼ ٮبزة االستفهاـ،
يعِب كأنو قاؿ :أأقاتلهم على أف يكونوا مثلنا؟

ىنا بْب لو النيب  األمر ا٤بطلوب قاؿ« :انفذ على رسلك» يعِب :على

ىونك على تؤدة ال حاجة إٔب االستعجاؿ« ،انفذ على رسلك حتى تنزؿ بساحتهم» يعِب
حٌب تصل إٔب ما دكف حصوهنم ،كا٢بصن الذم بدأ بو كفيتح لو ٍ ب توإب فتح بقية
ا٢بصوف ،ألف خيرب كاف فيها حصوف بعضها كراء بعض ،ذكر ا٢بافظ  أف ا٢بصن
كاف ا٠بو حصن القموس ،كبعضهم قاؿ إنو حصن ناعم ،كعلى كل حاؿ كبلٮبا من
حصوف خيرب.
الشاىد أف النيب  قاؿ« :حتى تنزؿ بساحتهم ثم ادعهم إلى اإلسالـ،

واخبرىم بما يحب عليهم من حق اهلل فيو» ،ىذا ىو موضع الشاىد ،ادعهم إٔب اإلسبلـ
كأخربىم أيضا ٕبق ا﵁ فيو كىو التوحيد ،كمفتاح ذلك شهادة أف ال إلو إال ا﵁ ،فطابق
ا٢بديث الَبٝبة ،الدعاء إٔب شهادة أف ال إلو إال ا﵁،
رجال
كُب ىذا ا٢بديث أيضا شاىد آخر كىو ُب قولو« :فواهلل لف يهدي اهلل بك ّ
واحدا» ففيو فضل الدعوة إٔب التوحيد.

الشاىد أف النيب  قاؿ« :ادعهم إلى اإلسالـ» ،جاء أيضا عند مسلم
من حديث أيب ىريرة  أف النيب  قاؿ لوِ « :
امش وَّل تلتفت حتى
يفتح اهلل عليك».
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يقوؿ أبو ىريرة :فمضى على شيء ٍب كقف كصرخ كٓب يلتفت ،استجابة تامة للنيب
 كدقة عجيبة ُب ا٤بتابعة ،كقف كٓب يلتفت كصرخ كقاؿ :يا رسوؿ ا﵁ على ماذا
٧بمدا رسوؿ ا﵁ ،فإذا قالوا ذلك
أقاتلهم؟ قاؿ :قاتلهم على أف يشهدكا أف ال إلو إال ا﵁ كأف ن
فقد عصموا مِب دمائهم كأموا٥بم إال ٕبقها ،فهذا أيضا فيو شاىد لتبويب ا٤بؤلف 
باب الدعاء إٔب شهادة أف ال إلو إال ا﵁ كىذا ألصق بالتبويب ،ألف فيو التنصيص على
الشهادتْب.
الشاىد أف ُب ىذا فوائد:
من ذلك قبوؿ خرب الواحد ،كىذه فائدة نأخذىا من ىذا ا٢بديث كمن ا٢بديث الذم
قبلو أيضا ،كأف خرب الواحد إذا صح فإنو يفيد العلم كالعمل ،ألف ا٢بجة قد قامت على أىل
اليمن كعلى أىل خيربٖ ،برب كاحد ،أليس كذلك؟
كما الذم يَبتب على ىذا ا٣برب؟ يَبتب عليو استباحة الدماء كاألمواؿ بل يَبتب عليو
السعادة أك الشقاء ،لو رد أىل اليمن خرب و
معاذ ُ ب ٨بلفاه ،أك خرب أبا موسى
ُ ب ٨بلفاه ٍب ماتوا ،ما مصّبىم؟ ال شك إهنم إٔب النار خالدين ٨بلدين فيها،
فكيف يقاؿ بعد ذلك أف ىذا األمر العظيم ترتب على أمر ظِب ،ال يَبتب مثل ذلك إال
على أمر قطعي ،ىذا أعظم األمور ،ككذلك الشأف ُب خرب علي  ألىل خيرب.
ٍ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
كاجب ىو الشك ،أك القصد إٔب النظر ،أك ىو النظر ،أك ىو ا٤بعرفة ،كلها أقواؿ ٨بالفة
للحق؛ ألف كوف اإلنساف ييطلب من أف يشك كقد بلغ درجة اليقْب ىذا من سفو العقل
فضبل عن أنو ٨بالف للشرع ،كثانينا :أف النظر كالقصد إٔب النظر كا٤بعرفة الٍب يدكر عليها
ن
كبلمهم إ٭با تتعلق بتوحيد الربوبية ،كىذا أمر األصل فيو أنو فطرم ،كلذلك قالت الرسل
أل٩بهم :أفللو شك! كيف يكوف ُب كجود ا﵁ كُب ربوبيتو شك؟ بل كيف يكوف ُب إالىيتو
شك ،كأنتم تقركف أنو ا٣بالق الرازؽ ا٤بدبر ؟!
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قاؿ« :ادعهم إلى اإلسالـ وأخبرىم بما يجب عليهم من حق اهلل تعالى فيو ،فواهلل
رجال واحدا -كالبلـ على كل حاؿ موطئةه للقسم -خير لك من حمر
لف يهدي اهلل بك ّ
النعم»

ً
ٖببلؼ ما يركج األعداء عنو،
ىذا فيو أف اإلسبلـ ىداية الناس إليو أحب من قتا٥بم،
مقصودا لغّبه٤ ،با؟ لكي يهتدم
مقصودا لذلك ،القتاؿ ُب اإلسبلـ
القتاؿ ُب اإلسبلـ ليس
ن
ن
ِ
ٍّين لِل ِو
الناس ،لكي يكوف الدين كلو ﵁َ ﴿ :وقَاتِلُ ُ
وى ْم َحتى ََّل تَ ُكو َف ف ْتػنَةٌ َويَ ُكو َف الد ُ
﴾[البقرة.]ٜٖٔ:
ىذا الذم جاء بو اإلسبلـ ليس اإلسبلـ متشوفنا إٔب سفك دماء الناس ،كما يركجو
أعداء اإلسبلـ- ،حاشا ككبل -كلذلك انظر ىنا كيف أف النيب  يوصي عليًّا
بأف يتلطف كأف يعتِب ٗبقاـ الدعوة كأف يصرب« ،ادعهم إلى اإلسالـ ،فألف يهدي

رجال واح ًدا خير لك من حمر النعم» ،يعِب :احرص على ىذا الفضل ،كىذا ال
اهلل بك ّ

يكوف إال بعناية كحرص كاىتماـ ،فإف استجاب الناس إٔب التوحيد فا٢بمد ﵁ ،ما ا٢باجة إٔب
قتلهم؟ ما جاء اإلسبلـ هبذا ،بل حٌب لو ٓب يستجيبوا لكنهم قبلوا أف يكونوا ٙبت مظلة
اإلسبلـ كيدفعوا ا١بزية ،فاإلسبلـ يعصم دمائهم ،أليس كذلك؟
إذف ليس اإلسبلـ متشوفنا لسفك دماء الناس ،القتاؿ مر نادا لغّبه ضركرة ،إزالة العوائق،
إماطة األذل عن طريق الدين.
مفتوحا كالناس مقبلة فإنو ال حاجة
ىذا ىو القتاؿ ُب اإلسبلـ ،فمٌب ما كاف الطريق
ن
حين و
ئذ إٔب ىذا القتاؿ ،ككل كبلمي يتعلق ٔبهاد الطلب.

رجال واحدا خير لك من حمر النعم» فضيلة
قاؿ« :فواهلل لف يهدي اهلل بك ّ
الدعوة إٔب التوحيد كأف فوز اإلنساف هبداية إنساف كاحد خّب لو من أف يكوف لو ىذا ا٤باؿ
العظيم الذم ىو ٜبْب ك٧ببوب إٔب الناس.
س أمواؿ العرب كأحبها إليهم.
ٞبر النعم يعِب :اإلبل ا٢بمراء ،كىذه كانت أىنػى ىف ى
كالنعم كاألنعاـ ٗبعُب كاحد على الصحيح ،قاؿ بعضهم :النعم خاصة باإلبل ،كاألنعاـ
تشمل األصناؼ الثبلثة :اإلبل كالبقر كالغنم ،لكن الصحيح أف النعم تشمل األصناؼ
الثبلثة أيضا كما قاؿ ﴿ :فَ َج َزاءٌ ِمثْ ُل َما قَػتَ َل ِم َن النػ َع ِم﴾[المائدة ،]ٜ٘:كىذا
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أحدا ،كا٥بداية
يشمل األصناؼ الثبلثة ،فدؿ ىذا على أف من ىدل ا﵁  على يديو ن
ىنا ىي :ىداية التوفيق ،أف يهدم ا﵁ األمر إٔب ا﵁ بك ،أنت السبب رجل كاحد خّب لك
من ٞبر النعم.
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9
 -ٜباب تفسري التٕحٗم ٔشّاد ٚأُ ال إلْ إال اهلل
(المجلس الوؿ)
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قاٍ :
باب
تؿطري ايتٛسٝدٚ ،غٗاد ٠إٔ ال إي٘ إال اهلل
كأ٘ب
يقوؿ ا٤بؤلف ( :باب تفسير التوحيد ،وشهادة أف َّل إلو إَّل اهلل)ِّ ،
با٤بؤلف  بعد أف بىػوب الباب السابق ،كىو ُب الدعاء إلى شهادة أف َّل إلو إَّل اهلل،

كأ٘ب بو يريد أف يقوؿ إف الدعوة إٔب شهادة أف ال إلو إال ا﵁ البد أف تكوف دعوةن فيها
ِّ
تفسّب ،كفيها تفصيل ،كفيها بياف ،ال يكفي أف تكوف الدعوة لػ (ال إلو إال ا﵁) ،كلػ(توحيد

ا﵁) دعونة ي٦بملة ،فإف الدعوة ا٤بجملة ُب ىذا ا٤بقاـ عدٲبة الفائدة ،أك قليلة الفائدة.
ي
فإف الداعية إذا كاف يصيح ُب الناس ،فيقوؿ" :عليكم بتوحيد ا﵁ ،كقولوا ال إلو إال
و
ا﵁"؛ لكنهم ال يعرفوف معُب ال إلو إال ا﵁ ،كال تفاصيلها؛ من أر و
كشركط ،كنواقض ،فإف
كاف،
انتفاعهم هبذه الدعوة إف كاف ،فهو قليل ،لذا البد أف تكوف دعوة أىل التوحيد دعوةن فيها
تفصيل ،كفيها بياف ،لتقوـ ا٢بجة على العباد ،كىذا ما أراد ا٤بؤلف  أف يينبو عليو،
كلذلك قاؿ ُب ًختاـ ىذا الباب :كتفسّب ىذه ا١بملة ما يأٌب من األبواب ،فهذه افتتاحيةه
تي ٌبْب لك أصل التوحيدٍ ،ب بقية البياف يأٌب ُب أبواب ىذا الكتاب إف شاء ا﵁.
كالحظ أف ا٤بؤلف  عطف ىا يىنا شهادة التوحيد على التوحيد ،فقاؿ( :باب
تفسّب التوحيد كشهادة أف ال إلو إال ا﵁) ،قاؿ العلماء :ىذا العطف من باب عطف الداؿ
على ا٤بدلوؿ ،فإف (ال إلو إال ا﵁) ٥با مدلوؿ ىو التوحيد ،كالتوحيد لو ما يدؿ عليو ،كىو (ال
إلو إال ا﵁) ،فإذا أردت أف تعرؼ التوحيد ،فعليك أف تعرؼ ما يدؿ عليو ،كىو ال إلو إال
ا﵁ ،كالتوحيد قد ىمر بنا تعريفو.
كىذا الباب قد مضى بعض ما يتعلق بو ُب الباب األكؿ ،أك ُب مقدمة الكتاب ،كلكن
ا٤بقاـ يستحق أف ييعاد ،كييكرر فيو الكبلـ ،فإف كل ا٤بوضوعات تقل أٮبيتها ،كتتقاصر أٮبيتها
أماـ ىذا ا٤بوضوع العظيم ،أقوؿ إف التوحيد قد مضى الكبلـ ُب تعريفو ،فإنو :إفراد ا﵁
ٗ با ٱبتص بو ،كا﵁  ٱبتص بثبلثة أمور؛ ٱبتص بالربوبية ،كٱبتص باأللوىية،
كٱبتص بأ٠بائو كصفاتو  ،ىذا ىو التوحيد.
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كضده الشِّرؾ ،كقد يكوف الشِّرؾ ُب الربوبية ،كقد يكوف ُب األلوىية (يعِب العبادة)،
كقد يكوف ُب األ٠باء كالصفات.
كال إلو إال ا﵁ ىدلت على أنواع التوحيد الثبلثة.
أما داللتها على توحيد العبادة (يعِب توحيد األلوىية) ،فبداللة ا٤بطابقة ،داللة ا٤بطابقة
ي
ي
ىي :داللة اللفظ على كامل ا٤بعُب ،كتوحيد األلوىية ىو إفراد ا﵁ بالعبادة ،كالرباءة من عبادة
كل ما سواه ،فمجموع األمرين نفهمو من (ال إلو إال ا﵁) بداللة ا٤بطابقة.
ي
كتدؿ ال إلو إال ا﵁ على توحيدم الربوبية ،كاأل٠باء كالصفات بداللة اللزكـ ،فإف
كامبل بأ٠بائو ،كصفاتو ،فصارت
ا٤بعبود ا٢بق البد أف يكوف ربنا ،كا٤بعبود ا٢بق البد أف يكوف ن
ال إلو إال ا﵁ دالة بداللة اللزكـ على توحيدم الربوبية ،كاأل٠باء كالصفات.
قاؿ ا٤بؤلف  :باب تفسير التوحيد وشهادة أف َّل إلو إَّل اهلل.
بار عن عل وم ،كيقْب ،انتبو ٥بذا.
الشهادة ُب اللغة :إخ ه

أمور ثبلثة ال تكوف الشهادةي شهاد نة إال هبا ،كبياهنا:
ىذه ه

أنو َّلبد أوًَّل :من إخبار ،البد أف يٱبرب اإلنساف بلسانو عما ييكنو قلبو.

إذف ال ينفع اإلنساف أف يعتقد معُب ال إلو إال ا﵁ دكف أف ينطق بلسانو مع قدرتو على
النطق ،فلو أنو اعتقد أنو ال معبود إال ا﵁ ،بل كفعل ما فعل من عبادة ا﵁ لكنو امتنع عن أف
كافر بإٝباع ا٤بسلمْب ،كىذا من ا٤بعلوـ بالضركرة
ينطق بػبل إلو إال ا﵁ مع عدـ العذر ،فإنو ه
من دين ا﵁.
إذف ،البد من نيطق ،البد من تلفظ ،البد من إخبار ،البد من أف يقوؿ "ال إلو إال
ا﵁".
أكال يٱب ِّرب.
إذف ،إذا قاؿ ا٤بسلم :أشهد أف ال إلو إال ا﵁ ،فإنو ن
ثانيًا :البد أف يكوف إخباره عن عل وم ٗبا يشهد بو ،كىذا الذم ييعقل من كلمة
الشهادة ،أرأيت شاىدا يشهد عن القاضي على و
شيء ٯبهلو؟ أتكوف شهادتو صحيحة؟
ن
ا١بواب :ال ،البد أف يكوف عا٤با ٗبا يشهد بو.
ن
إذف ،ال بد من العلم بػ"ال إلو إال ا﵁" حٌب ينتفع هبا ،كحٌب تكوف شهاد نة ُب حقو.
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أيضا من يقْب ،البد من قطع ،البد من ثبات ،أما إذا قاؿ ال إلو إال ا﵁
[ثالثنا] كالبد ن
عا٤با با٤بعُب؛ لكنو يمرتاب ،أك شاؾ ،أك مَبدد ،فإنو ما أتى بالشهادة ،فبلبد إذف حينما
ن
ينطق اإلنساف بػبل إلو إال ا﵁ أف تكوف شهادة.
إذف ،ليست ال إلو إال ا﵁ كلمةه تيقاؿ باللساف فحسب ،كال شيئنا ييعتقد بالقلب فقط؛
إ٭با ىي عقيدةه ُب القلب ،ككلمةه تيقاؿ ،ك٥با لوازـ على ا١بوارح كما سيأٌب.
إذف ا٣ببلصة أف قوؿ ا٤بسلم" :أشهد" يعِب :أيخرب كأنطق ٗبا أعلم كأتيقن.
قاؿ  :شهادة أف َّل إلو إَّل اهلل.

ىذه الكلمة العظيمة ،ال إلو إال ا﵁ أحسن الكبلـ ،كأعذب الكبلـ ،كأعظم الكبلـ.
ال إلو إال ا﵁ ىي الكلمة الطيبة ،كىي أحسن القوؿ ،كىي ا٢بيسُب ،كىي القوؿ
الثابت.
كخلق ا١بنة كالنار ألجلها ،كىي العاصمة للنفس،
ىي الٍب ىخلق ا﵁ ا٣بىٍلق من أجلها ،ى
كا٤باؿ.
باألٲبىاف أك الشمائل ،كهبا تىػثٌػ يقل ا٤بوازين أك ٚبف،
الصحف ٍ
ال إلو إال ا﵁ هبا تيؤخذ ي
كىي الٍب أيسست من أجلها ا٤بلة ،كالٍب من أجلها انقسم الناس إٔب شق وي أك سعيد ،كإٔب
م و
قرب أك طريد.
ي
الدين؛ أكلو ،كآخره ،كظاىره ،كباطنو ،كال ٲبكن أف يصل اإلنساف
ال إلو إال ا﵁ ىي ِّ
إٔب ا﵁ إال إذا تعلق هبذا السبب ،ال إلو إال ا﵁ ىي السبب ،كا٢ببل الذم من ٛبسك بو،
كصل إٔب ا﵁  ،كإٔب رٞبتو.
ال إلو إال ا﵁ ىي مفتاح السعادة ،كىي مفتاح ،كىي مفتاح دار السبلـ ،كأسعد الناس
بشفاعة النيب  من جاء هبا صدقنا من قلبو.

قدرىا ،ىذه مكانتها ،ىحريةه أف ييريها ا٤بسلم ما تستحق؛ من العناية،
إذف كلمةه ىذه ي
علق ،كمنو هط
كاالىتماـ ،كا٤بعرفة ،كالدراسة ،كالتأمل ،فإف ا٣بّب كلو ُب الدنيا ،كاآلخرة يم ه
باإلتياف هبا ،كٙبقيقها ،كالكف عما ينقضها ،كا٤بسلم يمطالب أف يعلم ىذه الكلمة بوجوب،
قدر ال ييعذر اإلنساف فيو ،كال ييسامح فيو ،بل ٯبب عليو أف يعرؼ ىذه الكلمة ،كىذه
ىذا ه
ا٤بعرفة تتعلق بأر ً
بعة مباحث:
الشيخ لم يراجع التفريغ

ُُْ

أف يعلم/ُ :معناىا/ِ ،كأركاهنا/ّ ،كشركطها/ْ ،كنواقضها.
ىذه أربعةي مباحث البد منها حٌب تكوف قد قمت هبذا الواجب عليك ،كىو أف تشهد
أف ال إلو إال ا﵁ ،البد من العلم ٗبعناىا ،كالبد أف تعرؼ أركاهنا ،كالبد أف يٙبيط بشركطها،
منأل عنها ،فبل إلو إال ا﵁ ٥با شركط،
كالبد ن
أيضا أف تتعرؼ على نواقضها حٌب تكوف ُب ن
ك٥با معُب ،ك٥با أركاف ،ك٥با نواقض؛كالطهارة ،ككالصبلة ،البد أف تعرؼ ما ىي الصبلة ،كما
أيضا أف تلتزـ هبذه الشركط الٍب
ىي الطهارة ،كالبد أف تعرؼ أركاف ذلك حٌب تأٌب بو ،البد ن
أيضا حٌب تنتفع بطهارتك ،كصبلتك ،البد أف
بالطهارة ،كالصبلة ،ككذلك ببل إلو إال ا﵁ ،ك ن
تكف عن نواقضها ،كىذا فرعه عن العلم بذلك.
أما معُب ال إلو إال ا﵁ فهذه الكلمة كما ترل يمشتملةه على أربعة أشياء:
ُ/ال/ِ ،إلو/ّ ،إال/ْ ،ا﵁.
أما (ال) فإهنا :حرؼ نفي ،كىي الٍب تيعرؼ عند أىل اللغة ب ػػ :ال النافية للجنس
العاملة عمل إف ،فهي كإف ضداف( ،ال) للنفي ،ك(إف) لئلثبات ،كحق النقيض أف يٱبرج على
اسم ،ك٥با خرب ،كلذا نقوؿ:
اسم ،ك٥با خرب ،فػ(ال) ن
أيضا ٥با ه
حق نقيضو ،فإذا كانت (إف) ٥با ه
أيضا عن الليغويْب بػ :ال التربئة؛ ألهنا تيربئ جنس
ال النافية للجنس العاملة عمل إف ،تيسمى ن
ا٠بها من مضموف خربىا.
أكال أنو جيء بػ(ال) ،كما
أبلغ ما يكوف من النفي ،فتبلحظ ن
(ال إلو) ىذا األسلوب ي
جيء بػ(ما)؛ ألف (ال) أبلغ ُب النفي من (ما) ،ك(ال) ىذه -كما قد علمت -ىي العاملة
عمل (إف) ،كليس العاملة عمل (ليس) ،فػ(ال) الٍب تعمل عمل (ليس) تنفي الوحدة ،تقوؿ:
رجل ُب الدار؛ لكن ٲبكن أف يكوف ىناؾ رجبلف ،أك ثبلثة؛
ال أح هد ُب الدار ،أك تقوؿ :ال ه
ألهنا تنفي الوحدة ،أما إذا قلت :ال رجل ُب الدار؛ ال كاحد ،كال اثنْب ،كال أكثر ،أليس
كذلك؟
إذف أوًَّل :جيء بػ(ال) ،كما جيء بغّبىا.

وثانيًا :أف كلمة (إلو) ىنا مفردة ،ما قيل" :ال آ٥بة إال ا﵁"؛ ألف نفي ا٤بفرد أبلغ ُب
نفي ا١بنسٍ ،ب إف النفي تسلط على (إلو) ،كمعلوـ عند أىل اللغة ،كاألصوؿ أف النكرة الٍب
فرؽ بْب األمرين.
نيفيت أبلغ ُب العموـ من النكرة الٍب ىي ُب سياؽ النفي ،ه
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ُِْ

إذف (ال) ىذه حرؼ نفي ،كنفيها نفي تنصيص (يعِب :تدؿ بالتنصيص) على نفي ما
بعدىا.
(ال إلو) :إلو اسم ال كىو مبِب على الفتح ُب ٧بل نصب ،ككلمة (إلو) ُب اللغة تعِب:
معبود( ،إلو) فً ىعا ٍؿ ٗبعُب مفعوؿ ،كتاب ٗبعُب مكتوب ،بساط ٗبعُب مبسوط ،فراش ٗبعُب
مفركش.
إذف (إلو) ٗبعُب :مألوه ،كالعرب إ٭با تعرؼ من ىذه الكلمة معُب العبادة؛ ألو ،يألو
ٗبعُب :ىعبى ىد يىعبيد ،ف ػػ(إلو) إذف ٗبعُب :معبود ،كألو ٗبعُب :ىعبى ىد ،كألوىية ٗبعُب :عيبودية ،أك
عبادة.
ضبشٔ ٚاضرتدعٔ َٔ تأهلٞ

هلل دز ايػاْٝات املُدٖٖٞ
يعِب :تىػ ىعب ًد.
إذف إلو تعِب :معبود ،كاألصل أف ىذه الكلمة ال ي٘بمع ،األصل أف ىذه الكلمة ال
ي٘بمع لوال أف الشياطْب اجتالت ا٤بشركْب ،فزينت ٥بم عبادة غّب ا﵁ ،كإال فإنو ال أحد
يستحق أف يكوف إ٥بنا إال ا﵁؛ لكن مع األسف الشديد عيبد غّب ا﵁ ،فصار ىناؾ آ٥بة.
إذف كل و
معبود يصح تسميتو لغةن إ٥بنا ،كلكن قد يكوف إ٥بنا ٕبق ،كىذا ال يكوف إال ﵁،
ال يكوف إال ُب حق ا﵁ ،كقد يكوف إ٥بنا بباطل ،كىذا كل ما عيبً ىد سول ا﵁ .
كال شك أف ا٤بعبودات كثّبة؛ فالبشر قد عيبد ،كالشجر قد عيبد ،كا٢بجر قد عيبد،
كالشمس ،كالقمر ،كالكواكب ،كا٢بيوانات ،أشياء كثّبة عيبدت ،فهي آ٥بة ،كلكنها آ٥بةه
باطلة ،أما اإللو ا٢بق ،فهو ا﵁ .
(ال إلو إال ،)...إال :أداة استثناء ،كالحظ أنو جيء ىنا بػ(ال) ،ك(إال) ،كىذا األسلوب
الذم فيو النفي ،كاإلثبات أبلغ أساليب ا٢بصر ،كذلك إلثبات العبادة ﵁ كحده ال شريك
لو ،كنفي العبادة عما سواه.
اسم ك٥با خرب،
ىنا ٫بتاج إٔب أف نعرؼ ا٣برب ألننا قلنا إف (ال) تعمل عمل (إف) ،فلها ه
فما ىو خرب (ال)؟
قاؿ بعضهم :إنو اسم ا١ببللة ا﵁ ،كلكن ىذا غّب صحيح ،ألف (ال) إ٭با تعمل ُب
نكرة ،كاسم ا١ببللة ا﵁ أعرؼ ا٤بعارؼ.
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معلوما عند السامع،
كينبغي أف تعلم يىنا أنو ييكثر عند العرب نفي خرب (ال) إذا كاف ن
أك ىدلت قرينةه عليو ،كىذا كثّبه ُب كبلـ العرب السيما عند أىل ا٢بجاز ،كالسيما بعد "إال"
حٌب إف من العرب كبنو ٛبيم ،كالطائيْب كانوا يلتزموف ذلك ،كلو نظائر ُب اللغة ،بل ُب كتاب
ضرر وَّلَ ِ
ض َر َار»ََّ « ،ل َع ْد َوى َوََّل ِطيَػ َرَة».
ا﵁﴿ :قَالُوا َّل َ
ض ْيػ َر﴾ [الشعراءَّ« ،]٘ٓ:لَ َ َ َ َ
كألجل ىذا كاف يقوؿ ابن مالك :
ٚغاع يف ذا ايباب إضكاط اـرب

إذا املساد َع ضكٛط٘ ظٗس

موجود
كاجتهد الناس ُب معرفة ا٣برب ىا ىنا ،فمنهم من قدرهٗ :بوجود ،فقاؿ" :ال إلو
ه
إال ا﵁" ،كال شك أف ىذا التقدير غّب صحيح ،ألنو يَبتب عليو أحد الزمْب:
[البلزـ]األكؿ :نفي حقيقة ال ي٘بحد ،كىي أال يكوف قد عيبد إال ا﵁ ،كىذا غّب
صحيح ،فالواقع أنو عيبد غّب ا﵁ ،قاؿ  عن األنبياء﴿ :أَئِْف ًكا آلِ َهةً ُدو َف الل ِو
تُ ِري ُدو َف﴾ [الصافات.]ٛٙ:
كأما ا٤بشركوف فكانوا يقولوف كما قاؿ ا﵁ ﴿ :أَجعل اآللِهةَ إِلَها و ِ
اح ًدا﴾
ََ َ َ ً َ
[ص ،]٘:فبل يصح أنو ٓب ييعبد إال ا﵁ ،بل عيبد غّب ا﵁ ،كإف كانت عبادة غّب ا﵁ باطلة؛

لكنها موجودة ،كاآل٥بة موجودة.
أما البلزـ 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﵁- ،
كبّبا ،-كىذا ا٤بذىب من أخبث مذاىب أىل الكفر.
علوا ن
تعأب ا﵁ عن ذلك ن
إذف ،ىذا التقدير غّب صحيح.
أيضا ليس ٔبيد ألنو قد ييفهم ،قد
بعض قدره بػ(:لنا)" ،ال معبود لنا إال ا﵁" ،كىذا ن
ه
يفهم أح هد أف اإللو لنا ىو ا﵁ ،كٯبوز أف يكوف لغّبنا إلوه آخر.
حق ،أك :و
ٕبق ،ال معبود أك "ال
إذف ا٢بق الذم ال شك فيو ىو أف ا٣برب لػ(ال) ىو :ه
حق" ،كلك أف تيقدر بشبو ٝبلة "ال معبود و
ٕبق إال ا﵁" ،كىذا ما دؿ عليو قوؿ ا﵁
إلو ه
ك بِأَف اللو ىو الْح ُّق وأَف ما ي ْدعُو َف ِمن ُدونِِو ىو الْب ِ
اط ُل﴾ [الحج،]ٕٙ:
﴿ :ذَلِ َ
َُ َ
ْ
َ َُ َ َ َ َ
و
حق
[لقماف ،]ٖٓ:كإذا علمنا ذلك علمنا حينئذ معُب" :ال إلو إال ا﵁" ،أم :أنو ال معبود ه
إال ا﵁.
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طويبل ،كىل ىو منصوب،
كبقي اسم ا١ببللة "ا﵁" ،كاختلف العلماء ُب إعرابو اختبلفنا ن
بدؿ عن الضمّب ا٤بستكن ُب خرب
أك مرفوع ،كالصحيح أنو مرفوع ،كالصحيح ُب إعرابو أنو :ه
"ال" ا﵀ذكؼ ،كىذا أسلم ،كأبعد عن ال يكلفة ُب إعرابُ ،ب إعراب ىذه الكلمة.
الشاىد أف ال إلو إال ا﵁ معناه الذم دلت عليو دكف و
شك ،كال ريب ىنا أنو "ال معبود
حق إال ا﵁"ٗ ،بعُب نفي العبادة عما سول ا﵁ ،كإثباهتا ﵁ كحده ،انتبو ٥بذا األمر.
ه
نفي العبادة عما سول ا﵁ ،كإثباهتا ﵁ كحده.
إذف ال إلو إال ا﵁" دلت على أمرين؛ على نفي ،كإثبات ،كىذاف ٮبا يركناىا.
إذف أركاف ال إلو إال ا﵁ اثناف :النفي ،كاإلثبات.
نفي العبادة عما سول ا﵁ ،كإثباهتا ﵁ كحده ،كال توحيد إال باجتماع األمرين ،البد
من نفي ،البد من ٘بريد ،كالبد من تفريد ،كباجتماعهما يكوف التوحيد.
فضبل عن أف
نفي فقط يدؿ عليو "ال إلو" ،فإف ىذا ليس بشيء ن
أما ٘بري هد فقط ،ه
توحيدا ،ألنو عدـ ،كالعدـ ليس بشيء ،فلو كرر اإلنساف "ال إلو" ألف مرة ،ىل يكوف
يكوف ن
أتى بالتوحيد؟
توحيدا ،لو قاؿ
توحيدا ،كالتفريد كحده ليس
ا١بواب :ال ،فالتجريد كحده ليس
ن
ن
اإلنساف" :ا﵁ إلو" ،ىل دخل ُب اإلسبلـ؟ ا١بواب :الًٓ ،بى؟ ألف اإلثبات اجملرد ال ٲبنع
أيضا إلو
ا٤بشاركة ،ٲبكن أف ييقاؿ" :ا﵁ إلو" ،كٲبكن أف يكوف معو غّبه؛ فا﵁ إلو ،كعيسى ن
إثبات فقط ،كال شك أف ىذا أبطى ٍل الباطل.
بناءن على قولنا إف كلمة التوحيد ىي ه
إذف ال يكوف التوحيد إال باجتماع األمرين؛ ٘بريد ،كتفريد ،البد من نف وي ،كالبد من
إثبات ،البد من ٚبلية ،كالبد من ٙبلية.
سيمر معنا -إف شاء ا﵁ -حديث هبز بن حكيم عن أبيو عن جده الذم ىو معاكية
بن حيدة « :لما سأؿ النبي  ،قاؿ :بأي شيء بعثك اهلل إلينا،
قاؿ :باإلسالـ ،قاؿ :وما آية اإلسالـ ،ما ىو ىذا اإلسالـ؟ قاؿ :أف تقوؿ :أسلمت
وجهي هلل وتخليت» ،ىذا ىو معُب ال إلو إال ا﵁ أف تقوؿ :أسلمت كجهي ﵁ ،كىذا ىو:
حديث حسن
(إال ا﵁)" ،كٚبليت" ٚبليت عن عبادٌب كل ما سول ا﵁  ،كا٢بديث
ه
خرجو أٞبد ،كالنسائي ،كغّبٮبا.
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إذف ال توحيد إال باجتماع األمرين :الوالء ،كالرباء ،النفي ،كاإلثبات ،التجريد،
كالتفريد ،أما أحدٮبا فقط فإنو ال يغِب عن اإلنساف شيئنا.
كقد يقوؿ قائل :من أين لك أف ىذا ىو معُب "ال إلو إال ا﵁"؟
حق إال ا﵁ نفي العبادة عما سول ا﵁ ،كإثباهتا ﵁ كحده أين لك ىذا
ال معبود ه
ا٤بعُب؟
أظهر ا٤بعا٘ب،
ا١بواب :أف ىذا ا٤بعُب ُب كتاب ا﵁ ،كُب سنة النيب  ،ي
ً
دالالت القرآف ىو ىذا ا٤بعُب الذم دلت عليو ال إلو إال
أكضح ا٤بسائل أكضح ما يكوف من
ك ي
ْح ُّق َوأَف َما يَ ْدعُو َف ِم ْن ُدونِِو ُى َو
ا﵁ ،من ذلك قوؿ ا﵁ َ ﴿ :ذلِ َ
ك بِأَف اللوَ ُى َو ال َ
ِ
﴿وأَف َما يَ ْدعُو َف ِم ْن
الْبَاط ُل﴾ [الحج[ ،]ٕٙ:لقماف ،]ٖٓ:ىذه ُب ا٢بج ،كُب لقمافَ :
ُدونِِو ىو الْب ِ
اط ُل َوأَف اللوَ ُى َو ال َْعلِ ُّي الْ َكبِ ُير ﴾[الحج[ ،]ٕٙ:لقماف ،]ٖٓ:تأمل قوؿ ا﵁
َُ َ
﴿ :وإِ ْذ قَ َ ِ ِ
يم ِلَبِ ِيو َوقَػ ْوِم ِو إِننِي بَػ َراءٌ ِمما تَػ ْعبُ ُدو َف﴾ ٍب قاؿ﴿ :إَِّل ال ِذي
َ
اؿ إبْػ َراى ُ
فَطََرنِي فَِإنوُ َسيَػ ْه ِدي ِن َو َج َعلَ َها َكلِ َمةً بَاقِيَةً فِي َع ِقبِ ِو لَ َعل ُه ْم يَػ ْرِجعُو َف﴾[الزخرؼ-ٕٚ:
.]ٕٛ

ىذه الكلمة ىي :ال إلو إال ا﵁ ،انظر كيف عرب عنها ٗبعناىا ،كذلك بقولو﴿ :إِننِي
بَػ َراءٌ﴾ ىذا :ال إلو﴿ ،إَِّل ال ِذي فَطََرنِي﴾ ىذا :إال ا﵁.
﴿ولََق ْد بَػ َعثْػنَا فِي ُك ٍّل أُم ٍة َر ُسوًَّل﴾ انظر ىذا معُب ال إلو إال ا﵁
تأمل ُب قولو َ :
الذم بعثت بو كل الرسل ﴿ولََق ْد بػعثْػنَا فِي ُك ٍّل أُم ٍة رسوًَّل أ ِ
اجتَنِبُوا
َف ا ْعبُ ُدوا اللوَ َو ْ
َ ََ
َُ
ي

إثبات ،كنفي.
الطاغُ َ
وت﴾[النحل ،]ٖٙ:ه
قاؿ ﴿ :فَمن ي ْك ُفر بِالطاغُ ِ ِ
ك بِالْعروةِ
ِ
ِ
وت َويُػ ْؤم ْن بِاللو﴾ ماذا؟ ﴿فَػ َقد ْ
َْ َ ْ
س َ ُْ َ
استَ ْم َ
نفي ،كإثبات.
ال ُْوثْػ َقى﴾[البقرة ،]ٕ٘ٙ:ىي :ال إلو إال ا﵁ ه
ِ
﴿وأَنَابُوا
اجتَػنَبُوا الطاغُ َ
وت أَ ْف يَػ ْعبُ ُد َ
ين ْ
وىا﴾ ىذا النفيٍ ،ب قاؿَ :
﴿والذ َ
قاؿ َ :
إِلَى الل ِو لَ ُه ُم الْبُ ْش َرى﴾[الزمر.]ٔٚ:
إذف ىؤالء الذين أتوا بالنفي ،كاإلثبات ىم الذين ٥بم البشرل ك٥بم الرٞبة.
وى ْم َوَما يَػ ْعبُ ُدو َف إَِّل اللوَ﴾[الكهف،]ٔٙ:
﴿وإِ ِذ ا ْعتَػ َزلْتُ ُم ُ
تأمل ُب قوؿ ا﵁ َ :
نفي ،كإثبات.
ه
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اؿ أَفَػ َرأَيْػتُ ْم َما ُك ْنتُ ْم تَػ ْعبُ ُدو َف أَنْػتُ ْم َوآبَا ُؤُك ُم
تأمل ُب قولو ﴿ :قَ َ
الَقْ َد ُمو َف﴾[الشعراء ]ٚٙ-ٚ٘:ماذا؟ ﴿فَِإنػ ُه ْم َع ُد ٌّو لِي﴾[الشعراء ،]ٚٚ:ىذا النفي،
ِ
ين﴾[الشعراء ،]ٚٚ:ىذا ىو اإلثبات ،ىو :إال ا﵁.
ىذا :ال إلوٍ ،ب قاؿ﴿ :إَِّل َرب ال َْعالَم َ
﴿ولَ ِك ْن َكا َف َحنِي ًفا﴾ ماذا؟
تأمل ُب قوؿ ا﵁ ُ ب حق إبراىيم َ :
﴿مسلِ
مائبل عن الشرؾ ،كىذا
،
]
ٙٚ
عمراف:
ا﴾[آؿ
م
نفي ،كإثبات ،ألف معُب حني نفا ىو :ن
ُْ
ً
ه
و
مستسلما ﵁ 
مسلما
ن
يقتضي نفي الشرؾ ،كالرباءة من كل معبود سول ا﵁ٍ ،ب كاف ن
كحده ،كىذا ىو اإلثبات.
إذف األدلة كثّبة ُب كتاب ا﵁  دلت على أف التوحيد ىو ٦بموع النفي،
كاإلثبات.
أما ُب سنة النيب  فكذلك أحاديث كثّبة ،منها -ما ذكرتو لك قبل
قليل ،كىو -حديث هبز بن حكيم عن أبيو عن جده« :أف النبي  فسر
اإلسالـ بقولو :أف تقوؿ :أسلمت وجهي هلل وتخليت» ،ىذا ٗبعُب قوؿ :ال إلو إال ا﵁".

حديث الصحيحْب حديث ابن عمر :
أيضا ا٢بديث ا٤بشهور
ي
من ذلك ن
«بُني اإلسالـ على خمس» ما ىي؟ «شهادة أف َّل إلو إَّل اهلل» إٔب آخر ا٢بديث ،جاء
ُب ركاية عند مسلم« :على أف يُعبد اهلل ،ويُكفر بما دونو».

إذف ييعبد ا﵁ كييكفر ٗبا دكنو تفسّبه لقوؿ :ال إلو إال ا﵁.
ال إلو إال ا﵁ تعِب :أف ييعبد ا﵁ كأف ييكفر ٗبا دكنو ،ا٢بديث فسر ا٢بديث.

أيضا حديث كفد عبد القيس كىو ي٨برج ُب الصحيحْب« :قاؿ النبي
من ذلك ن
 لوفد عبد القيس :آمركم باإليماف باهلل وحده ،أتدروف ما اإليماف باهلل
وحده ،قالوا :اهلل ورسولو أعلم ،قاؿ :شهادة أف َّل إلو إَّل اهلل» ،جاء ُب ركاية عند مسلم

«آمركم بأربع؛ أف تعبدوا اهلل ،وَّل تُشركوا بو شيئًا» ىذا ىو معُب :ال إلو إال ا﵁.
إال إلوَّ« :ل تُشركوا بو شيئًا» ،إال ا﵁« :أف تعبدوا اهلل».

إذف ىذه -أيها األخوة الكراـ -حقيقة ال إلو إال ا﵁ ،كىذا ىو معُب ال إلو إال ا﵁ ،إذا
كبّبا ُب فهم ىذه الكلمة كقع فيو فئاـ من الناس،
علمت ذلك= علمت أف ىناؾ خطأن ن
اجعا إٔب ا٣بطأ ُب فهم أمرين:
كالغالب -يارعاؾ ا﵁ -أف يكوف ا٣بطأ ُب فهم ال إلو إال ا﵁ ر ن
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الوؿ :ا٣بطأ ُب تفسّب كلمة (إلو) ،كما أكثره ،كثّبه من الناس إذا قيل ٥بم :ما معُب

إلو؟ قاؿ :خالق ،كبالتإب تكوف ال إلو إال ا﵁ :ال خالق إال ا﵁ ،بعض الناس تسأ٥بم :ما
معُب إلو؟ يقوؿ :إلو ىو :القادر على االخَباع ،أك يقوؿ :إنو يمستغِب عمن سواه ،كا٤بفتقر
اجع إٔب معُب (رب) كليس إٔب معُب (إلو) ،كبْب
إليو كل ما عداه ،كىذا ُب ا٢بقيقة ر ه
الكلمتْب بو هف شاسع.
ً
كحذفت األلف ٚبفي نفا ،فصارت :رب ،كأما
(رب) على ًزنة اسم الفاعل أصلها :ر ه
اب ،ي
(إلو) فعلى ًزنىًة اسم ا٤بفعوؿ ،فكيف ٪بعل اسم الفاعل ٗبعُب اسم ا٤بفعوؿ ،أك يكوف اسم
ا٤بفعوؿ ٗبعُب اسم الفاعل؟
فرؽ كبّب ،فا٣بالق ،كالقادر على االخَباع ،كا٤بستغِب عمن سواه ،ىذه
إذف بْب ا٤بعنيْب ه
ي
مدلوؿ ال إلو إال ا﵁ ُب ا٤بطابقة ،نعم ا﵁ ىو ا٣بالق؛ لكن
كلها معا٘ب الربوبية ،كليس ىذا
ى
ي
٫بن نبحث ُب معُب ال إلو إال ا﵁ الذم ىدلت عليو ا٤بطابقة ،كىذا ليس ىو معُب ال إلو إال
ا﵁ الذم ىدلت عليو ا٤بطابقة.
إذف يٱبطئ كثّبه من الناس حينما يفهموف من ال إلو إال ا﵁؛ "ال خالق إال ا﵁"" ،ال
رازؽ إال ا﵁" ،كىذا ا٣بطأ ُب فهم كلمة أدل إٔب و
خطأ عظيم مع األسف الشديد ،ذلك أف
ىؤالء ظنوا أف من اعتقد ىذه العقيدة ،فإنو ال يضره ما فعل إذا كاف يعتقد أنو ال خالق إال
ا﵁ ،كلو دعا غّب ا﵁ ،كلو ىذبى ىح لغّب ا﵁ ،كلو تقرب بالنذر ،كالطواؼ لغّب ا﵁ ،كلو جعل
بينو ،كبْب ا﵁ كسائط يستغيث هبمًٓ ،بى؟ ألنو يكوف ُب اعتقاده ماذا فعل؟ أتى بػ"ال إلو إال
ا﵁" ،كىذه ال تقدح ُب "ال إلو إال ا﵁".
كلذلك إذا جئت لبعض ىؤالء ،كقلت :ىذا شرؾ با﵁ ،يقوؿ :كيف يكوف شرؾ كأنا
أقوؿ :ال إلو إال ا﵁ ،فتقوؿ :كما معُب ال إلو إال ا﵁؟ يقوؿ :أنا أقوؿ "ال خالق إال ا﵁"
أعتقد أنو ال خالق ،كال يمدبر إال ا﵁ ،فيا ﵁ العجب! كيف أف ا٤بشركْب الذين ىم أبو
جهل ،كأبو ٥بب ،كأضراهبما كانوا أعلم بػ"ال إلو إال ا﵁" (أعِب ٗبعناىا) ٩بن ينطق هبا ،ىذا
ُب ا٢بقيقة من العجائب!
مستكربا
عجيب أف ينطق بػ"ال إلو إال ا﵁" من ٯبهل معناىا ،كأف يعلم معناىا من كاف
ه
ن
عن "ال إلو إال ا﵁"ًٓ ،بى؟ ألف ا٤بشركْب ٤با «قاؿ النبي  لهم :قولوا َّل إلو إَّل
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اهلل تُفلحوا» ،ماذا قالوا؟ ﴿أَجعل اآللِهةَ إِلَها و ِ
اب﴾ [ص،]٘:
اح ًدا إِف َى َذا لَ َ
ش ْيءٌ عُ َج ٌ
ََ َ َ ً َ
ِ ِ
ِ
يل لَ ُه ْم َّل إِلَوَ إَِّل اللوُ﴾ ماذا؟ ﴿يَ ْستَ ْكبِ ُرو َف﴾ [الصافات،]ٖ٘:
﴿إنػ ُه ْم َكانُوا إذَا ق َ
كمناة؟
مستحيل! كيف نَبؾ البلت ،كالعيزل ،ى
السؤاؿ٤ :باذا أجابوا هبذا ا١بواب؟ ك٤باذا كاف ىذا موقفهم؟
ا١بواب :ألهنم علموا أف معُب ال إلو إال ا﵁ ىو عبادة ا﵁ كحده ،كالرباءة من عبادة كل
ما سواه ،كلذا ُب الصحيح« :لما جاء النبي  إلى أبي طالب ،وىو على

فراش الموت ،وقاؿ لو النبي  :يا عماه ،قل َّل إلو إَّل اهلل ،كلمة» ،انظر
كيف يسهلها ،كٱبففها عليو « كلمة أحاج لك بها عند اهلل» ،فماذا قاؿ
كجالسا عند رأسو؟ ماذا قاؿ لو؟ "أترغب عن ملة عبد
أبو جهل الذم كاف قرين السوء،
ن
المطلب؟".
ًٓبى قاؿ لو ىذا؟ ألنو فى ًه ىم أف ال إلو إال ا﵁ تعِب الرباءة من عبادة كل ما سول ا﵁،
ككا﵁ لو أف النيب  جاء إٔب ا٤بشركْب ،كقاؿ ٥بم :قولوا ال إلو إال ا﵁ ،كإف ال إلو
إال ا﵁ تعِب :أنو ال خالق إال ا﵁ أكانوا يستكربكف؟ أكانوا يعادكف؟ أكانوا يقاتلوف؟
ا١بواب :ال ،ألف ىذه العقيدة كانوا يعتقدكهنا قبل بعثة النيب  ،أليس
﴿ولَئِ ْن َسأَلْتَػ ُه ْم َم ْن َخلَ َق ُه ْم لَيَػ ُقولُن
كذلك؟ كشاىد ىذا ُب كتاب ا﵁َ :
اللوُ﴾[الزخرؼ﴿ ،]ٛٚ:ولَئِن سأَلْتَػ ُهم من َخلَ َق السمو ِ
ض لَيَػ ُقولُن
ات َوال َْر َ
َ ْ َ ْ َْ
ََ
ِ
ض َوَم ْن فِ َيها إِ ْف ُكنتُ ْم تَػ ْعلَ ُمو َف َسيَػ ُقولُو َف
اللوُ﴾[لقماف﴿ ،]ٕ٘:قُ ْل ل َم ِن ال َْر ُ
لِل ِو﴾[المؤمنوف.]ٛٗ-ٖٛ:
إذف ىذه عقيدةه ما كانوا ٯبحدكهنا؛ إ٭با الذم كاف ٧بل ا٣ببلؼ بْب النيب
 كا٤بشركْب؛ إ٭با ىو قضية العبادة كإفراد ا﵁  هبا ،كالرباءة من
عبادة كل ما سواه.
إذف ىذا ىو ا٣بطأ الفادح األكؿ :ا١بهل ٗبعُب :إلو.
[المر الثاني]ُ :ب تقدير ا٣برب ،من زعم أف تقدير ا٣برب ىو موجود ،كليس ٕبق،

صحيحا ،فوقعوا ُب ا٣بلل الذم يؤدم إليو ما
فهما
ن
كبالتإب ،فإهنم ما فهموا ال إلو إال ا﵁ ن
ذكرت لك من البلزمْب السابقْب.
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إذف تلخص لنا أف ا٤بعُب الذم دلت عليو ال إلو إال ا﵁ ،كىو الذم بيعث بو النيب
اض عن التوحيد ،ىو أف
 ،كىو الذم يكوف ال غّب
ن
توحيدا ،كما سواه ،فإعر ه
ا٤بسلم عليو أف يعبد ا﵁ ،كأف يربأ من عبادة ما سواه ،فلو أف اإلنساف ىعبىد ا﵁؛ لكنو ما كفر
ٗبا ييعبد من دكف ا﵁ ،لو أف إنسانا قاؿ :ال إلو إال ا﵁ ،قاؿ :أنا أعبد ا﵁ ال أتوجو بالعبادة
لغّبه؛ لكنو إذا مر على أ و
يناس يسجدكف لقرب ،أك صنم ،فقاؿ :أنا ليس ٕب عبلقة هبم ،كا﵁
أعلم ىم يمصيبوف ،أـ ي٨بطئوف ،قد يكونوا يمصيبْب ،كقد يكونوا ي٨بطئْب ،ىل انتفع بػبل إلو إال
ا﵁؟ [ال]ًٓ ،بى؟
ما حصل لو الشطر األكؿ ،كىو :نفي العبادة عما سول ا﵁ ،البد من الكفر ٗبا ييعبد
من دكف ا﵁ ،قاؿ ﴿ :من ي ْك ُفر بِالطاغُ ِ
وت َويُػ ْؤِم ْن بِالل ِو﴾ يكوف قد أتى بػ"ال إلو إال
َْ َ ْ
ِ
ك بِالْعُ ْرَوةِ ال ُْوثْػ َقى﴾[البقرة.]ٕ٘ٙ:
سَ
ا﵁" ﴿فَػ َقد ْ
استَ ْم َ
إذف حذارم من ا١بهل ،أك ا٣بلل ُب فهم ال إلو إال ا﵁ ،فإف اإلنساف إذا حصل منو
صبلح يأٌب منو؟ ال يينتفع بػبل إلو إال ا﵁ ،كبثمراهتا إال من
ىذا ا٣بلل ُب ال إلو إال ا﵁ ،فأم
و
أمر من األٮبية ٗبكاف.
ىح يسن فهمو ٥بذه الكلمة العظيمة ،كىذا ه
إذف عندنا معُب "ال إلو إال ا﵁" ،كعندنا أركاف "ال إلو إال ا﵁" ،كقلنا ٮبا :النفي،
كاإلثبات ،كعندنا شركط لػ"ال إلو إال ا﵁".
الركن من ماىية الشيء ،كالشرط البد منو ُب الشيء؛ لكنو خار هج عن ماىيتو ،أليس
مطلوب ُب الصبلة؟
أمر
كذلك؟ فالطهارة شر ه
ه
ط ُب الصبلة ،فهل ىي جزء من الصبلة؟ أك ه
كلكن حقيقتها ليست من ماىية الصبلة.
قيودا ،يسموهنا :شركطنا ،يسموهنا:
إذف ال إلو إال ا﵁ ٥با شركط ،يسميها أىل العلم :ن
حقوقنا عرب عنها ٗبا شئت ،كالعلماء منهم من يٯبملها ،كمنهم من ييفصلها ،كعلماء التوحيد
كثّبا ببياف شركط ال إلو إال ا﵁ ،كمنهم حفيد ا٤بؤلف الشيخ عبد الرٞبن بن حسن
اعتنوا ن
 صاحب ((فتح ا٤بجيد)) ،فإنو قد حررىا ،فبلغت سبعة شركط:
ي
ٚبػسٚطٕ ضبع ١قد قُٓٔٝدت ٚيف ْؿٛف ايػسعٔ سكاّ َٚزَدَت
ؾإْ٘
ايعًـِ

مل

ٚايٝكني
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ٜٓتؿـع

قاً٥ـٗا

بايٓطل إال سٝح ٜطتهًُٔــٗا

ٚايكبــٍُٛ

ٚاالْكٝــاد ؾادزٔ َا أقٍُٛ

ٚايؿدم ٚاإلخالف ٚاحملبـ١

ٚؾٖكـو

اهلل

ملا

أسبـــ٘

كنظمها آخر بقولو:
و َع
عًِْ ٜكنيْ ٚإخالفْ ٚؾدقُ َ

قبــٚ ٕ١اْكٝــادٕ ٚايكبــ ٍٔٛهلــا

مركرا سر نيعا حٌب يكتمل االنتفاع هبذا الدرس -إف شاء ا﵁.-
لعلنا ٭بر عليها ن

أمر كاجب حتمي ،قاؿ ﴿ :فَا ْعلَ ُموا
أوًَّل :العلم ،البد بأف يعلم ٗبعناىا ىذا ه
أَن َما أُن ِز َؿ بِ ِعل ِْم الل ِو َوأَ ْف َّل إِلَوَ إَِّل ُى َو﴾[ىود ،]ٔٗ:يعِب :اعلموا أف ال إلو إال ىو ،قاؿ
﴿ :فَا ْعلَ ْم أَنوُ َّل إِلَوَ إَِّل اللوُ﴾[محمد.]ٜٔ:
قدر كاجب ،كال ينتفع بػ :ال إلو إال ا﵁ إال من علم ىذا ا٤بعُب.
إذف ىذا ه
كلذا النيب  رتب ُب ا٢بديث الصحيح دخوؿ ا١بنة ٤بن قاؿ ال إلو إال

ا﵁ ،كىو يعلم ذلك «من مات وىو يعلم أف َّل إلو إَّل اهلل دخل الجنة».
إذف البد من العلم ،كإال أصبح اإلنساف متكلما و
بكبلـ ىو فيو كا٥باذم ،كالنائم الذم
ن
و
كبلما أعجمينا ال ييدرؾ لو
يتكلم ُب نومو ،ألنو يتكلم بشيء غّب مفهوـ كا٥باذم الذم يقرأ ن
معُب.
إذف البد أف ينطق اإلنساف بػبل إلو إال ا﵁ مستصحبنا العلم بذلك ،كبذلك ينتفع هبا،
كبذلك تكوف شهادة ُب حقو كيكوف صادقنا إذا قاؿ " :أشهد أف ال إلو إال ا﵁".
ثانيا :اليقين ،البد أف يكوف مستيقننا با٤بعُب غّب و
شاؾ ،كال يمرتاب ،كُب ىذا يقوؿ ا﵁
ً
ِ
ِ
آمنُوا بِالل ِو َوَر ُسولِِو ثُم لَ ْم يَػ ْرتَابُوا﴾[الحجرات،]ٔ٘:
ين َ
﴿ :إِن َما ال ُْم ْؤمنُو َف الذ َ
قاؿ النيب  أليب ىريرة « :فمن لقيت وراء ىذا الحائط يشهد أف َّل
إلو إَّل اهلل ،وأف محم ًدا رسوؿ اهلل ُمستيقنًا بها قلبو ،فبشره بالجنة».

ثالثًا :اإلخالص ،ليس ا٤بقصود ىنا أف يٱبلص العبادة ﵁ ،فهذا ما دلت عليو ال إلو إال

لصا ُب نيطقو لػ :ال إلو إال ا﵁ ،حينما يقوؿ :ال
ا﵁ بداللة التضمن؛ إ٭با ا٤بقصود أف يكوف ي٨ب ن
إلو إال ا﵁ ،يريد هبا كجو ا﵁ ،أما لو كاف ينطق هبا ،كىو يريد شيئنا من الدنيا ،يريد أف
كسب ثقتهم ،فإنو ال ينتفع
يصاحب ا٤بسلمْب ،أك يتاجر معهم ،فقاؿ" :ال إلو إال ا﵁" ،ليى ى
بػبل إلو إال ا﵁.
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إذف البد من اإلخبلص ُب قوؿ ال إلو إال ا﵁" ،كىذا ما دلت عليو أدلةه كثّبة فيها
اشَباط اإلخبلص ُب قوؿ ال إلو إال ا﵁ ،كمنها ما سيأٌب الكبلـ عنو إف شاء ا﵁ ُب قادـ
الكتاب.
[رابعا] :الصدؽ :كالصدؽ :مواطأة اللساف للقلب ،البد أف يواطئ لسانو قلبو ،ينطق
ً
كذب بذلك ،فإنو ال ينتفع
بشيء مستق ور ُب قلبو ،فلو أنو قاؿ :ال إلو إال ا﵁ بلسانو ،كقلبو يم ه
﴿واللوُ يَ ْش َه ُد إِف
بػ :ال إلو إال ا﵁ كحاؿ ا٤بنافقْب ،فا﵁  شهد أف ا٤بنافقْب كاذبوفَ :
الْمنَافِ ِقين لَ َك ِ
اذبُو َف﴾[المنافقوف ]ٔ:مع كوهنم كانوا يقولوف :ال إلو إال ا﵁ ،ككانوا يقولوف:
ُ َ
٧بم هد رسوؿ ا﵁ .
الحظ ىنا أف عندنا يقْب ،كإخبلص ،كصدؽ ،ىذه كلمات متقاربة ا٤بعُب لكن بينها
فوارؽ دقيقة انتبو ٥با.
اإلخبلص يقابلو :الشرؾ ،فينتقض ىذا الشرط ُب حق من كاف يمشرنكا ُب قوؿ :ال إلو
إال ا﵁.
أما الصدؽ فإنو يقابل :الكذب ،كىذا ينتقض يعِب قوؿ "ال إلو إال ا﵁" ،ال ينفع
ا٤بنافقْب ،ألهنم كانوا يقولوف شيئنا بلساهنم ال يواطئ قلوهبم.
عندنا يقْب ،كاليقْب يقابل :الشك ،كىذا حل طائفة من ا٤بنافقْب ،قاؿ ا﵁ 
ت قُػلُوبُػ ُه ْم فَػ ُه ْم فِي َريْبِ ِه ْم يَػتَػ َرد ُدو َف﴾[التوبة.]ٗ٘:
﴿و ْارتَابَ ْ
عنهمَ :
إذف اإلخبلص ييناُب حاؿ ا٤بشركْب ،كالصدؽ كاليقْب ييناُب حاؿ ا٤بنافقْب ،كبْب ىذه
ي
ي
األمور الثبلثة ٛباز هج ُب الغالب.
[خامسا] :المحبة :البد أف ٰبب ال إلو إال ا﵁ ،كما دلت عليو ال إلو إال ا﵁ ،كرأس
ً

ذلك كأساسو ٧ببة ا﵁  ،كلذا فأم إٲباف كأم توحيد ٤بن ٓب ٰبب ا﵁ .
كىذا ىو حاؿ أىل اإلٲباف دكف شكِ :
اس من يػت ِخ ُذ ِمن ُد ِ
ادا
وف الل ِو أَن َد ً
ْ
﴿وم َن الن ِ َ ْ َ
َ
ي ِحبُّونَػهم َكح ٍّ ِ ِ
آمنُوا أَ َش ُّد ُحبًّا لِل ِو﴾[البقرة.]ٔٙ٘:
ُ ُْ ُ
ين َ
ب اللو َوالذ َ
كىذه ا﵀بة كما علمت ٥با أصل ،كىو ٧ببة ا﵁ ،ك٥با فرع كىو ٧ببة ا٤بؤمنْب ،كمواالهتم،
أيضا بيغض ا٤بشركْب ،فا﵁ أمرنا
فإف ىذا من فركع شرط ا﵀بة ،كيلزـ من ىذه ا﵀بة ن
ت لَ ُكم أُسوةٌ ح ِ ِ ِ
ِ
ً
ين َم َعوُ إِ ْذ
يم َوالذ َ
سنَةٌ في إبْػ َراى َ
بأف نأتسي بإبراىيم ،كالذين معو﴿ :قَ ْد َكانَ ْ ْ ْ َ َ َ
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قَالُوا لَِقوِم ِهم إِنا بػرآء ِم ْن ُكم وِمما تَػ ْعب ُدو َف ِمن ُد ِ
وف الل ِو َك َف ْرنَا بِ ُك ْم َوبَ َدا بَػ ْيػنَػنَا َوبَػ ْيػنَ ُك ُم
ْ
ُ
ْ ْ َُ ُ ْ َ
ضاءُ أَبَ ًدا َحتى تُػ ْؤِمنُوا بِالل ِو َو ْح َدهُ﴾[الممتحنة.]ٗ:
ال َْع َد َاوةُ َوالْبَػ ْغ َ
َٚا ايد ٜٔإال اؿب ٚايبػض ٚايٛال٤

نراى ايربا َٔ ٤نٌ غاٚ ٚآثِ

ٚايٛالً٤سا] :القبوؿ :كالقبوؿ يعِب :أف يتلقى األخبار بالتصديق ،كيتلقى األحكاـ
[ساد
بااللتزاـ ،انتبو ٥بذا.
ال إلو إال ا﵁ تقتضي من ا٤بسلم حٌب يكوف أتى هبا ٕبق أف ٰبصل منو القبوؿ بأف
يتلقى ىذين األمرين؛ كاإلسبلـ إ٭با ٰبتوم على أخبار ،كٰبتوم على أحكاـ ،فالقابل الذم
كسنة
أتى بالقبوؿ ىو من تلقى األخبار بالتصديق ،فمهما جاءه من أخبا ور ُب كتاب ا﵁ ،ي
رسوؿ ا﵁  تلقاىا بالتصديق ،كلو أنو كذب ا﵁ ،كرسولو ُ ب
كلمة ،بل ُب حرؼ ،فإنو نقض ال إلو إال ا﵁.
إذف ،البد من تلقي األخبار بالتصديق ،كالبد من تلقي األحكاـ بااللتزاـٗ ،بعُب :ٯبب
كمطالب ،كعليو أف ييذعن ألحكاـ ا﵁ ٗ ،بعُب لو اعتقد
أف يعتقد أنو يملزـ ،ي
ك٨باطب ،ي
كحكمو ،فإنو انتقض ُب حقو قوؿ ال إلو
أنو يسعو ا٣بركج عن شريعة النيب  ،ي
إال ا﵁ ،كل يحك وم من أحكاـ ا﵁ ،كأحكاـ رسولو  ٯبب أف يلتزـ بو ،ٯبب أف
ييذعن لو ،ٯبب أف ٱبضع لو ،ٯبب أف يلتزـ بو بغض النظر عن الفعل ،الفعل شيء ،كااللتزاـ
شيءه آخر.
الفعل ٧بكوـ باالستطاعة ،كقد يقصر اإلنساف ،فيكوف عاصينا.
كملزـ ،فلو أنو
أما االلتزاـ ،فإنو ال ييسامح فيو اإلنساف ،ٯبب أف يعتقد أنو ي٨باطب ،ي
فعبل ،كيقوؿ مع
كم أكجبو ا﵁ ،أليس كذلك؟ يقوؿ" :أنا سأحج" ،كٯبح ن
قاؿ ن
مثبل :ا٢بج ،يح ه
لزما ا٢بج عليكم أنتم ،أنتم ٙبجوف ،أنا ال يلزمِب أف
ذلك" :ا٢بج ليس كاجبنا علي ،لست يم ن
أحج" ،نقوؿ :ىذا انتقض ُب حقو شرط ال إلو إال الل.
ِ
ْح ْك ُم
لزما ٕبكم ا﵁ ،كا﵁  يقوؿ﴿ :إِف ال ُ
ُب حكم ا﵁ لو أنو اعتقد أنو ليس يم ن
إَِّل لِل ِو ﴾[النعاـ ،]٘ٚ:كأنو يسعو أف يتحاكم إٔب غّب حكم ا﵁ ،كأنو ال ٯبب عليو أف
يتحاكم إٔب حكم ا﵁.

الشيخ لم يراجع التفريغ

ُّٓ

نقض منو لشرط القبوؿ ،الحظ أننا نيفرؽ بْب مسألتْب ،بْب
فنقوؿ :ال شك أف ىذا ه
قبوؿ ،كالتزاـ ،كبْب فعل ،كعمل ،كالفعل ،كالعمل لو أحكاـ؛ لكننا نتكلم ُب قضي وة عقدية،
كىي قضية القبوؿ ،كااللتزاـ ،كاإلذعاف ،كا٣بضوع ٢بكم ا﵁ .
إذف ما معُب القبوؿ؟ يتلقى األخبار بالتصديق ،كيتلقى األحكاـ بااللتزاـ.

[سابعا] :اَّلنقياد ،كمعُب االنقياد أنو ٤با قاؿ :ال إلو إال ا﵁ ،كأخلص ُب قو٥با،
ً
كأحبها ،كقىبًل ،فصدؽ ،كالتزـ ،بقي اآلف أف يقوـ بالفعل ٗبا التزـ بو ،كصدؽ بو ،كىذا ىو
ِ ِ
َسلَ َم َو ْج َهوُ لِل ِو َو ُى َو
َح َس ُن دينًا مم ْن أ ْ
﴿وَم ْن أ ْ
ا٤براد بقوؿ ا﵁ َ 
ُم ْح ِس ٌن﴾[النساء ،]ٕٔ٘:فإسبلـ الوجو ىو :االنقياد ،أف ينقاد بالفعل ألحكاـ ا﵁
 ،وىذا ينتقض في حق اثنين:
الوؿ :من كقع ُب الشرؾ ،ألف من كقع ُب الشرؾ ما عمل بػ :ال إلو إال ا﵁ ،كما انقاد
لػ :ال إلو إال ا﵁ ،عرفتم ىذا؟
إذف ،البد أف يعمل بالتوحيد ،البد أف يقوـ بو التوحيد بالفعل ،كبالتإب إذا أشرؾ مع
ا﵁ شرنكا أكرب ،فإنو يكوف ٓب يىػٍنػ ىقدٓ ،ب ينقد ما حصل منو انقياد ،كبالتإب انتقض شرط
االنقياد ُب حق ا٤بشرؾ ،كإف قاؿ :ال إلو إال ا﵁" ،نقوؿ :أنت قلت "ال إلو إال ا﵁"؛ لكن
انتقض عندؾ شرط ،فػ :ال إلو إال ا﵁ تعِب أف تعمل هبا ،كذلك بأف ٘بعل العبادة ﵁ 
كحده ،فلما جعلت مع ا﵁ غّبه ُب العبادة ،ما حصل منك انقياد ،انتقضت ُب حقكُ ،ب
حقك "ال إلو إال ا﵁".
[الثاني]ُ :ب حق من تؤب كأعرض عن طاعة ا﵁ ،كرسولو .

كعبىد غّبه ،كالثا٘ب :ما ىعبىد ا﵁ ،كىذا حاؿ ا٤بنافقْب الذين قاؿ ا﵁
األكؿ :ىعبىد ا﵁ ى
آمنا بِالل ِو وبِالر ُس ِ
وؿ َوأَطَ ْعنَا ثُم يَػتَػ َولى فَ ِري ٌق ِم ْنػ ُه ْم ِم ْن بَػ ْع ِد
﴿ويَػ ُقولُو َف َ
َ
ُ ب حقهمَ :
ِ
ا﵁﴿ :وما أُولَئِ َ ِ ِ ِ
ين﴾[النور.]ٗٚ:
ذَلك﴾ قاؿ ى َ َ ْ
ك بال ُْم ْؤمن َ
قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ( :ىؤالء أتوا بالقوؿ؛ لكنهم تولوا عن العمل)،
أمر بدىي ،فما معُب التوحيد؟ أليس ىو عبادة ا﵁ كحده؟ إذف ،البد من
ما عملوا ،كىذا ه
و
توحيد ٤بن ٓب يعبد؟ كأم فائدة من إٲبانو بالنيب  ،كىو ال ييطيعو،
عبادة ،فأم
كا﵁  يقوؿ﴿ :وَما أ َْر َسلْنَا ِم ْن ر ُس ٍ
اع بِِإ ْذ ِف الل ِو﴾[النساء.]ٙٗ:
وؿ إَِّل لِيُطَ َ
َ
َ
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كالحظ أننا نتحدث اإلعراض ،كالتوٕب عن طاعة ا﵁ بالكلية ،كليس الذم حصل منو
طاعةه ُب ا١بملة؛ ٗبعُب :فعل ،كترؾ ،أطاع ،كعصى ،ليس ىذا الذم نتحدث عنو؛ إ٭با
و
شخص تؤب عن طاعة ا﵁  كلية ،كما فعل شيئنا ٩با أكجبو ا﵁ ،
نتحدث عن
كبالتإب ما حصل منو شرط االنقياد ،ىذا ٓب ييسلم كجهو ﵁.
إذف السؤاؿ اآلف :ما الفرؽ بْب القبوؿ ،كاالنقياد؟
تقاربنا ،كلذا قد
أصل ٜبرتو االنقياد ،على أنو ال يٯبحد أف بْب ا٤بعنيْب ي
ا١بواب :القبوؿ ه
يستعمل كلمةن ُب معُب األخرل؛ لكن بالتفصيل الذم ذكرتو لك لعلو
٘بد من أىل العلم من
ي
يزكؿ ىذا االشتباه.
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10
ٓٔ -باب تفسري التٕحٗم ٔشّاد ٚأُ ال إلْ إال اهلل
(المجلس الثاني)
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قاٍ :
باب
تؿطري ايتٛسٝدٚ ،غٗاد ٠إٔ ال إي٘ إال اهلل
ٚق ٍٛاهلل تعاىل﴿ :أُولَئِ َ ِ
ين يَ ْدعُو َف يَػ ْبتَػغُو َف إِلَى َربٍّ ِه ُم ال َْو ِسيلَةَ أَيُّػ ُه ْم
ك الذ َ
ب﴾طاإلضسا55 :٤ص اآل.١ٜ
أَقػ َْر ُ

ما نزاؿ ُب باب تفسّب التوحيد كشهادة أف ال إلو إال ا﵁ ،كُب ىذا الباب أكرد ا٤بؤلف
 أربع آيات كحديثنا فيها بياف التوحيد إما ٗبعناه أك ببياف ضدِّه ،كما سيأٌب معنا -إف
شاء ا﵁.-
أما اآلية األكٔب ىي :آية اإلسراء ،كىي قوؿ ا﵁ ﴿ :أُولَئِ َ ِ
ين يَ ْدعُو َف﴾
ك الذ َ
ِ
ين َز َع ْمتُ ْم ِم ْن ُدونِِو فَال يَ ْملِ ُكو َف
لكن إ٭با يستبْب تفسّبىا بذكر ما قبلها﴿ :قُ ِل ا ْدعُوا الذ َ
ف الض ٍُّّر َعن ُكم وَّل تَح ِو ًيال * أُولَئِ َ ِ
ين يَ ْدعُو َف يَػ ْبتَػغُو َف إِلَى َربٍّ ِه ُم ال َْو ِسيلَةَ أَيُّػ ُه ْم
َك ْش َ
ْ َ ْ
ْ
ك الذ َ
ورا﴾[اإلسراء-٘ٙ :
اب َربٍّ َ
ب َويَػ ْر ُجو َف َر ْح َمتَوُ َويَ َخافُو َف َع َذابَوُ إِف َع َذ َ
أَقػ َْر ُ
ك َكا َف َم ْح ُذ ً
.]٘ٚ
بْب حفيد ا٤بؤلف  أنو إ٭با يستبْب االستدالؿ باآلية بذكر ما قبلها.
أيضا ،كعليو فتفسّب التوحيد يتبْب
ا٢بق أف كجو الداللة يتبْب من ىذه اآلية ك٩با قبلها ن
ك ي
من ىاتْب اآليتْب من كجهْب:
أوَّلًُ :ب اآلية الٍب أكردىا كىي قولو ﴿ :أُولَئِ َ ِ
ين يَ ْدعُو َف يَػ ْبتَػغُو َف إِلَى َربٍّ ِه ُم
ْ
ك الذ َ
و
مسعود 
ال َْو ِسيلَةَ﴾[اإلسراء ]٘ٚ :ىذه اآلية نزلت كما ُب الصحيحْب عن ابن
و
قوما من ا١بن ،فأسلم ا١بن كبقي اإلنس على عبادهتم.
نزلت ُب قوـ من اإلنس كانوا يعبدكف ن
ا﵁ ُ ب ىذه اآلية يقوؿ للمشركْب﴿ :ا ْدعُوا﴾ قل يا نبينا للمشركْب﴿ :ا ْدعُوا
ِ
ين َز َع ْمتُ ْم ِم ْن ُدونِِو﴾[اإلسراء ،]٘ٙ :كاألمر ىا ىنا للتهديد كالتوبيخ كالتحدم﴿ ،قُ ِل
الذ َ
ِ
ين َز َع ْمتُ ْم﴾ أم :أنكم زعمتموىم آ٥بة من دكف ا﵁ .
ا ْدعُوا الذ َ
ف الض ٍُّّر َعن ُكم وَّل تَح ِو ًيال * أُولَئِ َ ِ
ين
كالواقع أهنم ﴿فَال يَ ْملِ ُكو َف َك ْش َ
ْ َ ْ
ْ
ك الذ َ
يَ ْدعُو َف﴾[اإلسراء ،]٘ٚ-٘ٙ :يعِب :الذين يدعوهنم ىؤالء ا٤بشركوف ىم ﴿يَػ ْبتَػغُو َف إِلَى
ِ
إنكار على الذين عبدكا من يعبيد ا﵁،
َربٍّ ِه ُم ال َْوسيلَةَ أَيُّػ ُه ْم أَقػ َْر ُ
ب﴾ٗ ،بعُب :أف اآلية فيها ه
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ىؤالء الذين تدعوهنم من دكف ا﵁ ىم أنفسهم يدعوف كيعبدكف ا﵁ ﴿ :أُولَئِ َ ِ
ين
ْ
ك الذ َ
يَ ْدعُو َف﴾[اإلسراء ]٘ٚ :يعِب :أكلئك الذين يدعوهنم ىم ﴿يَػ ْبتَػغُو َف إِلَى َربٍّ ِه ُم
ال َْو ِسيلَةَ﴾[اإلسراء ،]٘ٚ :فا٤بعبودكف الذين تعبدكهنم ىم ُب ا٢بقيقة عابدكف ﵁ ﴿يَػ ْبتَػغُو َف
إِلَى َربٍّ ِه ُم ال َْو ِسيلَةَ﴾ ،فكيف تعبدكف من يعبد ا﵁ ؟!

كاف األجدر بكم أف تعبدكا من ىو ا٤بعبود دكف أف يكوف عابدا كىو ا﵁
قبيح ُب العقل ،لو كاف ىؤالء معبدكف حقا ما
 ،أما أف تعبدكا ن
عابدا ﵁ فهذا ه
عبدكا غّبىم ،فلما عبدكا غّبىم دؿ ىذا على أهنم ال يستحقوف العبادة.
و
معبودات ىي أنفسها تىػ ٍعبيد ا﵁،
إذنا ىذه اآلية ُب ذـ كبياف جهالة ىؤالء الذين يعبدكف
كالذين يعبدكف ا٤بسيح أك أمو ،أك يعبدكف ا٤ببلئكة ،أك يعبدكف ا١بن ا٤بؤمنْب ،أك يعبدكف

األكلياء الصا٢بْب ،كالواقع أف ىؤالء الذين عبدكىم ىم يعبدكف ا﵁  ،فكيف يتأتى
ذلك يا أيها العقبلء؟!
فدؿ ىذا على بياف التوحيد ببياف ضده ،كىو حاؿ ا٤بشركْب ،فإف حاؿ ا٤بشركْب أهنم
يعبدكف مع ا﵁ غّبه.
إ نذا التوحيد ىو أف ييعبد ا﵁ كحده.
ووجوٌ آخر :كىو ُب قولو﴿ :أُولَئِ َ ِ
ين يَ ْدعُو َف يَػ ْبتَػغُو َف إِلَى َربٍّ ِه ُم
ْ
ك الذ َ
ال َْو ِسيلَةَ﴾[اإلسراء ،]٘ٚ :كُب اآلية كما تبلحظ تقدٙب ا٤بعموؿ على العامل ،كا٤بعموؿ ىنا

مقرر ُب علم الببلغة من أساليب
ىو ا١بار كاجملركر ،كتقدٙب ا٤بعموؿ على العامل كما ىو ه
صر ا٢بكم على ىذا الذم قيدـ دكف غّبه ،فا﵁  كصف ىؤالء ا٤بؤمنْب
القصر ،يعِب قى ٍ
الذين عيبدكا مع ا﵁ ﴿ يَػ ْبتَػغُو َف إِلَى َربٍّ ِه ُم ال َْو ِسيلَةَ﴾[اإلسراء ،]٘ٚ :ما قاؿ:
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
التوحيد ىو عبادة ا﵁ كحده ال شريك لو.
فهذاف كجهاف من ىذه اآلية الٍب ذكرىا ا٤بؤلف .
أيضا من خبلؿ
وأما الوجو الثاني :كىو الذم ُب اآلية الٍب قبلها ،فذلك لبياف التوحيد ن
ِ
ف الض ٍُّّر
ين َز َع ْمتُ ْم ِم ْن ُدونِِو فَال يَ ْملِ ُكو َف َك ْش َ
معرفة ضده ،قاؿ ﴿ :قُ ِل ا ْدعُوا الذ َ
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و
معبود سول ا﵁  ،كل
َعن ُك ْم َوَّل تَ ْح ِو ًيال﴾[اإلسراء ،]٘ٙ :كىذه اآلية ُب كل
و
ِ
ين َز َع ْمتُ ْم ِم ْن
معبود سول ا﵁  ينطبق عليو ما جاء ُب ىذه اآلية﴿ ،قُ ِل ا ْدعُوا الذ َ
ف الض ٍُّّر َعن ُك ْم َوَّل تَ ْح ِو ًيال﴾[اإلسراء ،]٘ٙ :كل معبود ،كل أحد
ُدونِِو فَال يَ ْملِ ُكو َف َك ْش َ
دكف ا﵁  ال ٲبلك كشف الضر كال ٲبلك ٙبويبل ،ال ٲبلك كشف الضر؛ ٗبعُب :أنو ال
و
ٲبلك إزالتو ك٧بوه ،كال ٲبلك على األقل أف ٰبولو من و
شخص إٔب آخر.
٧بل إٔب آخر ،كمن
أعجز من أف ينفعوا عابديهم ،فكيف ييعبدكف؟!
فهؤالء الذين عيبدكا ي
العابد إ٭با يطلب بعبادتو حصوؿ النفع كزكاؿ الضر ،فإذا كاف الذم عبده ال يقدـ لو
شيئنا ،ال ينفعو ،ال ٲبلك لو شيئنا ،إذنا ما الفائدة من عبادتو؟
ِ
ِ
ِ
س ُه ْم
ين تَ ْدعُو َف م ْن ُدونِِو َّل يَ ْستَطيعُو َف نَ ْ
﴿والذ َ
كصدؽ ا﵁ إذ قاؿَ :
ص َرُك ْم َوَّل أَن ُف َ
نص ُرو َف﴾[العراؼ ،]ٜٔٚ :ال يستطيعوف أف ينصرككم يا معشر العابدين ،بل ىم
يَ ُ
أنفسهم ال يستطيعوف نصر أنفسهم ،ال ٲبلكوف ألنفسهم شيئنا ،كىذا ينطبق على كل أحد
كل ال ٲبلك أف يكشف الضر ،كال
حٌب األنبياء ،كحٌب األكلياء ،كحٌب ا٤ببلئكة ،كحٌب ا١بن ،ه
أف يتصرؼ ُب ىذا الكوف ،إال ٗبشيئة ا﵁ .
أما ا﵁ كحده فهو الذم يفعل ما يشاء ،كىو الذم بيده ملكوت كل شيء ،كىو
الذم بيده التدبّب ،كىو الذم ٲبلك أف ينفع أك يضر  ،كما سواه فعبادتو ضبللةه
ُب العقل.
أيت مرنة ُب إحدل الدكؿ قربه أك ضرٰبنا أصابتو صاعقةه من السماء ،ضريح يزعموف
ر ي
أنو لوٕب من أكلياء ا﵁ ،يتوجهوف إليو بالدعاء كالنذر كالطواؼ كالذبح ،كمن عجيب تقدير
ا﵁ أنو كحده أصابتو الصاعقة من السماء دكف بقية بيوت القرية ،حٌب إ٘ب رأيت حجارة ىذا
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
يستطيع أف يدفع عنهم ،فقالوا :قد قلنا ألىل القرية ذلك ،فكاف جواهبم أف قالوا :إف الوٕب
جل رحيم قاؿ :أنا أٙبملها دكنكم.
ر ه
عجيب شأف
يا للعجب!! انظر كيف تلبيس إبليس على ىؤالء ا٤بساكْب ،فقلت ٥بم:
ه
ىذا اإللو الضعيف ،أما كاف يستطيع أف يدفعها بالكلية بدؿ أف تنزؿ على أـ رأسو؟ فإبليس
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لو تزين ُب حاؿ ىؤالء ا٤بشركْب ،يزين ٥بم الشرؾ با﵁ كعبادة غّب ا﵁- ،نسأؿ ا﵁ السبلمة
كالعافية.-
إ نذا يتبْب التوحيد من معرفة ضده ،كىو عبادة غّب ا﵁.
إ نذا الشرؾ عبادة غّب ا﵁ ،كلذا يتبْب أف التوحيد عبادة ا﵁ كحده ال شريك لو ،فإنو
حد ما قاؿ ا٤بتنيب:
على ِّ
َْٚرميُ ُِِٗ ٚب ِِٔٗ عَسَؾَِٓا ؾَكًَُِ٘

ٚبٔكٔدٖٓا تَتَبَ ُٔٓٝاألغِٝاُ٤

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
أنو ضده ،إذا كاف التوحيد عبادة ا﵁ ،فالشرؾ عبادة غّب ا﵁ مع ا﵁ ،كالعكس صحيح.
إ نذا ىذاف كجهاف ُب بياف التوحيد ،كتفسّب التوحيد ،كتفسّب شهادة أف ال إلو إال ا﵁
من ىذه اآلية.
كىاىنا كقفة عند قوؿ ا﵁ ﴿ :أُولَئِ َ ِ
ين يَ ْدعُو َف يَػ ْبتَػغُو َف إِلَى َربٍّ ِه ُم
ْ
ك الذ َ
ال َْو ِسيلَةَ﴾[اإلسراء ،]٘ٚ :الوسيلة ذيكرت ُب القرآف ُب ىذا ا٤بوضع ُب آية اإلسراء ،كُب آية
أيضاَ ﴿ :وابْػتَػغُوا إِلَْي ِو ال َْو ِسيلَةَ﴾[المائدة ،]ٖ٘ :كالوسيلة ُب اللغةٗ :بعُب القرىب.
ا٤بائدة ن
إذا غؿٌ ايٛاغ ٕٛعدْا يٛؾًٓا

ٚعاد ايتؿايف بٓٓٝا ٚايٛضاٌ٥

يعِب :التقارب أك القرىب ،أك ما يكوف بو التقرب.
فالوسيلة ُب اللغة ىي :القرىب ،ىي الٍب يتوصل هبا كيتقرب هبا إٔب الشيء ،كىي أخص
من الوصيلة ،كما يقوؿ الراغب ُب ((مفرداتو))( :أخص من الوصيلة ألهنا تتضمن معُب
الرغبة).
إذنا ما ييتوصل كييتقرب بو إٔب الشيء ىذا يسمى الوسيلة ،كا﵁  ييتقرب إليو،
كيتوصل إٔب رٞبتو بطاعتو  ،كال طاعة إال بإتباع نبيو و
٧بمد .
ي
إ نذا تبْب لنا أف قولو﴿ :يَػ ْبتَػغُو َف إِلَى َربٍّ ِه ُم ال َْو ِسيلَةَ﴾[اإلسراء ،]٘ٚ :كأف قولو:
﴿اتػ ُقوا اللوَ َوابْػتَػغُوا إِلَْي ِو ال َْو ِسيلَةَ﴾[المائدة ]ٖ٘ :يعِب :الطاعة ﵁ .
كذكر ابن كث وّب ُب ((تفسّبه)) عند آية ا٤بائدة أف ىذا ال خبلؼ فيو بْب ا٤بفسرين،
فالوسيلة ٗبعُب :القرىب.
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كذكر بعضهم أف الوسيلة ىي :ا٢باجة ،كركم ىذا عن ابن عباس ٤ با سألو
نافع بن األزرؽ عن الوسيلة ،قاؿ :ا٢باجة ،قاؿ :فهل تعرؼ ىذا العرب ُب لغتها؟ قاؿ :أما
ه
٠بعت قوؿ عنَبة:
إٕٖ ايسِّداٍَ هلِِ إي ِٝؤ ٚضْ١ًَٝ

إِٕ ٜأِخرٚىٔ تهشًٖٚ ٞؽكٖيب

كيكلمها على سبيل التحذير كاإلنذار؛ ألهنا كانت تلومو على عنايتو بفرسو ،فبْب ٥با
ُب و
أبيات ذكرىا ،بْب ٥با أف عنايتو بفرسو ُب سبيل دفع األعداء ،كإال فلو ٓب يعتِب هبذا
الفرس لكاف ذلك من أسباب تغلب األعداء عليو ،كبالتإب سوؼ يأسركنك يا أيتها الزكجة،
كبالتإب سوؼ تكوف ٥بم ً
إليك حاجة ،كليس أمامك إال أف تتكحلي كتتخضيب.
كٲبكن أف يقاؿ :إف ا٢باجة ٲبكن أف يعود معناىا ُب حق ا﵁  ،يعِب ُب
حق ابتغاء الوسيلة إٔب ا﵁ إٔب معُب القرىب ،فإف طلب ا٢باجة يعِب الدعاء كالسؤاؿ ﵁
 ىو من ٝبلة القرب الٍب ييتقرب هبا إٔب ا﵁  ، فالدعاء ىو العبادة ،كما قاؿ
النيب .
الشاىد أف ىذا ىو الصواب الذم الشك فيو ،أف الوسيلة ُب ىاتْب اآليتْب ىي
التقرب إٔب ا﵁ سبحانو بطاعتو.
اد القبور من أف الوسيلة ىي الشيخ أك الوٕب الذم يقربك
كبالتإب فإف الذم يركج لو عيب ي
إٔب ا﵁  ،فبل ٲبكن أف تسّب إٔب ا﵁ إال بوسيلة ىي الشيخ ،ىي السيد ،ىي
الوٕب ،الذم تتوجو إليو برغبتك ،كرىبتك ،كخضوعك ،كتعبدؾ ،كىو يرفع ىذه التعبدات
كىذه الطلبات كا٢باجات إٔب ا﵁ .
كالواقع أف ىذا االعتقاد ىو اعتقاد ا٤بشركْب األكلْب سواء بسواء ،ىو اعتقاد أيب جهل
كأيب ٥بب ،ىو الذين قاؿ ا﵁ فيهم﴿ :ويػ ُقولُو َف ى ُؤ ِ
َّلء ُش َف َعا ُؤنَا ِع ْن َد الل ِو﴾[يونس،]ٔٛ :
َ
ََ
﴿ َما نَػ ْعبُ ُد ُى ْم إَِّل لِيُػ َق ٍّربُونَا إِلَى الل ِو ُزلْ َفى﴾[الزمر.]ٖ :
إ نذا من أبطل الباطل ،بل من التبلعب بكتاب ا﵁ ،أف تفسر الوسيلة ٥بذا التفسّب،
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:
[النوع األكؿ] :كسيلةه نفيها كفر.
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[النوع الثا٘ب] :ككسيلةه إثباهتا كفر.

أما الوسيلة الٍب نفيها كفر :فهي كسيلةه ككاسطة الرسوؿ ُب تبليغ شرع ا﵁ ،
فالرسوؿ كسيلةه ككاسطةه بْب العباد كبْب ا﵁ ُ ب تبليغ الشريعة ،فبل ٲبكن أف يعلم
العباد شريعة ا﵁ ما ٰببو ا﵁ كما يبغضو إال من طريق الرسوؿ ،كبالتإب فنفي ىذه الواسطة
كفر.
أما النوع الثا٘ب فإهنا الواسطة الٍب إثباهتا كفر :كىي الٍب كاف عليها ا٤بشركوف قدٲبنا،
كعليها ا٤بشركوف حديثنا ،كىي اٚباذ معبودات يتقرب إليها اإلنساف ،كىي تيقرب اإلنساف إٔب
ا﵁  ،فهذا حقيقة ما عليو ا٤بشركوف.
إ نذا تنبو إٔب ىذه ا٤بسألة ا٤بهمة ،كىي أف الوسيلة الٍب أمر ا﵁  بابتغائها ،كىي
الٍب كاف يطلبها الصا٢بوف من عباد ا﵁ ،ىي طاعة ا﵁ .
بعض الناس ٞبل الوسيلة ىا ىنا على دعاء ا﵁  مع التوسل إليو با١باه ،كا٢بق،
كاألنبياء ،كاألكلياءٗ ،بعُب :أنو يسأؿ ا﵁ فيقوؿ :يا ا﵁ أعطِب أك أسألك ٔباه فبلف ،أك ٕبق
فبلف ،أك بفبلف ،ككذلك اإلقساـ على ا﵁ :اللهم أقسم عليك بفبلف إال ما أعطيتِب.
معُب ي٧بدث كمبتدع ،كٓب يقلو ُب ىذه اآلية أصحاب النيب
كالصواب أف ىذا ن
 ،كال السلف الصاّب.
كالصواب أف ىذا التوصل توس هل بدعي ال ٯبوز ،ليس شرنكا با﵁ لكنو توس هل بدعي؛
لعدـ الدليل الشرعي عليو ،ىذه أدعية النيب  بْب أيدينا ،كىذه أدعية أصحاب
النيب  بْب أيدينا ،كىذه أدعية التابعْب كأتباعهم ال ٪بد فيها شيئنا من ىذا
خّبا لسبقونا إليو ،كا﵁ تعأب أعلم.
التوسل ،كلو كاف ىذا ن
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قاؿ :
وقولو﴿ :وإِ ْذ قَ َ ِ ِ
يم لَبِ ِيو َوقَػ ْوِم ِو إِننِي بَػ َراءٌ ِمما تَػ ْعبُ ُدو َف * إَِّل ال ِذي فَطََرنِي
َ
اؿ إبْػ َراى ُ
﴾طايصخسف21- 22 :ص اآل.١ٜ
ىذه اآلية من أعظم كأبْب ما يفسر كلمة التوحيد شهادة أف ال إلو إال ا﵁ ،كذلك أف
إبراىيم  بْب معُب ال إلو إال ا﵁ ُب ىذه اآلية ،أال كىي ﴿إِننِي بَػ َراءٌ ِمما تَػ ْعبُ ُدو َف *
إَِّل ال ِذي فَطََرنِي﴾[الزخرؼ ،]ٕٚ-ٕٙ :يعِب :إال الذم خلقِب ،كىو ا﵁ .
فهذه اآلية ٝبعت ركِب ال إلو إال ا﵁ النفي كاإلثبات:
أما النفي :فهو قولو﴿ :إِننِي بَػ َراءٌ ِمما تَػ ْعبُ ُدو َف﴾[الزخرؼ ]ٕٙ:فهذا يقابل ُب كلمة
التوحيد (ال إلو).
كقولو﴿ :إَِّل ال ِذي فَطََرنِي﴾[الزخرؼ ]ٕٚ:فإنو يقابل ُب كلمة التوحيد (إال ا﵁).
إذنا عرب  عن ال إلو إال ا﵁ ٗبعناىاَ ﴿ ،و َج َعلَ َها َكلِ َمةً بَاقِيَةً فِي َع ِقبِ ِو﴾
[الزخرؼ ،]ٕٛ:ىي ال إلو إال ا﵁ ،فلم يزؿ ُب عقبو كذريتو من يقوؿ :ال إلو إال ا﵁ ،كمن
يعمل ببل إلو إال ا﵁.
إ نذا ىذه اآلية تفسّبه كاضح ٤بعُب ال إلو إال ا﵁ ،فدخلت ُب ىذا الباب بوضوح ،باب
تفسّب التوحيد كشهادة أف ال إلو إال ا﵁.
كقد بْب ا﵁ ُ ب مواضع من القرآف أف ىذا قد تكرر من إبراىيم ،

اؿ أَفَػ َرأَيْػتُ ْم َما ُك ْنتُ ْم تَػ ْعبُ ُدو َف * أَنْػتُ ْم
كىذا ُب مواضع من كتاب ا﵁ ،من ذلك قولو تعأب﴿ :قَ َ
ِ
ِ
ين﴾ [الشعراء ،]ٚٚ-ٚ٘ :النفي
َوآبَا ُؤُك ُم الَقْ َد ُمو َف * فَِإنػ ُه ْم َع ُد ٌّو لي إَِّل َرب ال َْعالَم َ
كاإلثبات ،الرباءة كالوالء ،التخلية كالتحلية ،كىذا كلو قد مضى ا٢بديث فيو ُب الدرس
قائما ببل إلو إال ا﵁ ،إال
ا٤باضي ،كقلنا :إنو ال يكوف اإلنساف متشه ندا شهادة التوحيد ،كال ن
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
بتوحيد ،فالتوحيد ٦بموع األمرين :التجريد كالتفريط ٗبجموعها يكوف التوحيد.
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قاؿ :

ِ
ِ
ِ ِ
يح ابْ َن
وقولو﴿ :ات َخ ُذوا أ ْ
ارُى ْم َوُرْىبَانَػ ُه ْم أ َْربَاباً م ْن ُدوف اللو َوال َْمس َ
َحبَ َ
َم ْريَ َم﴾[التوبة ]ٖٔ :اآل.١ٜ
ىذه اآلية فيها بيا هف ٤بعُب ال إلو إال ا﵁ من جهة بياف ،أك معرفة ضدىا.
................................

ٚبٔكٔدٖٓا تَتَبَ ُٔٓٝاألغِٝاُ٤

فإف من الشرؾ أف يتخذ اإلنساف غّب ا﵁  ربنا ،كمن ذلك أف يطيعو ُب
التحليل كالتحرٙب يمصدقنا يمعتقدا ،فإف ىذا ىو الذم جاء ُب ىذه اآلية ُب حاؿ أىل
َحبارُىم ورْىبانَػ ُهم أَرباباً ِمن ُد ِ
وف الل ِو﴾[التوبة.]ٖٔ :
الكتاب ،أهنم ﴿ات َخ ُذوا أ ْ َ َ ْ َ ُ َ ْ َْ ْ
ارُى ْم﴾ يعِب :علماؤىم ،أحبارٝ :بع ىحرب أك ًحرب ،ٯبوز فيها الفتح كٯبوز فيها
﴿أ ْ
َحبَ َ
الكسر ،األحبار :ىم العلماء ،كالرىباف :ىم العيباد ،اٚبذكىم أربابنا من دكف ا﵁ بأف حرموا
٥بم ا٢ببلؿ أك أحلوا ٥بم ا٢براـ ،فأطاعوىم ُب ذلك معتقدين مصدقْبٗ ،بعُب أهنم قالوا ٥بم:
إف ىذا األمر ا٢ببلؿ حراـ ،فاعتقدكه حر ناما ،أك أف األمر ا٢براـ الذم حرمو ا﵁ جعلوه ٥بم
حبلالن فاعتقدكا أنو حبلؿ.
من كاف حالو كذلك فإنو قد كقع ُب الشرؾ با﵁  ،كىذه ا٢باؿ تضاد التوحيد،
كبالتإب من التوحيد أف ييعتقد ٙبليل ما أحل ا﵁ ،كٙبرٙب ما حرـ ا﵁ ،فمن خلف ُب ذلك
فإنو يكوف قد اٚبذ مع ا﵁  ربنا ،كىذا ىو الشرؾ الذم ىو ضد التوحيد.
ارُى ْم َوُرْىبَانَػ ُه ْم أ َْربَاباً﴾[التوبة،]ٖٔ :
كالحظ أنو قاؿ ُب ىذه اآلية﴿ :ات َخ ُذوا أ ْ
َحبَ َ
كٓب يقل ىاىنا :آ٥بة ،ككأف ذلك كا﵁ أعلم ألف شرؾ الطاعة إٔب منافاة توحيد الربوبية أقرب
منو إٔب منافاة توحيد األلوىية ،كا﵁ تعأب أعلم.
خاصا سيأٌب معنا إف شاء ا﵁
كعلى كل حاؿ ىذه اآلية ٌبوب ٥با ا٤بؤلف  بابنا ن
ُب قادـ الكتاب ،كنفصل القوؿ فيو ٗبشيئة ا﵁ . 
ط بعض الناس ُب عدـ التفريق
لكن باختصار تنبو ىنا إٔب الفرؽ بْب مقامْب ،يغل ي
بينهما ،كقد بْب ذلك أىل العلم ا﵀ققوف كشيخ اإلسبلـ ابن تيمية كغّبه ،كذلك أف مسألة
التحليل كالتحرٙب تنقسم إٔب حالتْب:
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الولى :أف يىأمر عآبه أك عابد أك يم ىق ىدـ آخر بأف يعتقد ا٢براـ حبلالن ،يقوؿ لو :ا٣بمر

حبلؿ ،فيعتقد ذلك ،كيصدؽ كبلمو ،كىو يعلم حكم ا﵁.
أك ٰبرـ ا٢ببلؿ ،يقوؿ :ا٣ببز حراـ ،يوافقو على ذلك كيعتقد أف ا٣برب حراـ ،مع علمو

شرؾ با﵁  ،كيدخل ُب قولو تعأب﴿ :ات َخ ُذوا
أف ا﵁  أحلو ،فهذا الشك أنو ه
َحبارُىم ورْىبانَػ ُهم أَرباباً ِمن ُد ِ
وف الل ِو﴾[التوبة.]ٖٔ :
أ ْ َ َ ْ َ ُ َ ْ َْ ْ
أما الحالة الثانية :فهي أف يوافقو ُب العمل ال ُب االعتقادٗ ،بعُب أف يأمره و
بفعل ٧برـ

مطيعا ٥بذا اآلمر دكف اعتقاد
فيفعلو ،مع اعتقاده أنو ٧برـ ،أمره بشرب ا٣بمر ،فشرب ا٣بمر ن
أف ا٣بمر حبلؿ ،بل ىو الزاؿ يعتقد أهنا حراـ ،أك منعو من حبلؿ فامتنع مع اعتقاده أنو
حبلؿ ،فمثل ىذا يرجع إٔب باب ا٤بعاصي ال إٔب باب الشرؾ األكرب ،تنبو إٔب الفرؽ بْب
ط سيأٌب ُب ٧بلو إف شاء ا﵁.
األمر ،كا٤بقاـ فيو بس ه
قاؿ :
وقولوِ :
وف الل ِو أَنْ َداداً ي ِحبُّونَػهم َكح ٍّ ِ ِ
اس من يػت ِخ ُذ ِمن ُد ِ
ين
ُ ُْ ُ
ْ
﴿وم َن الن ِ َ ْ َ
ب اللو َوالذ َ
َ
آمنُوا أَ َش ُّد ُحبّاً لِل ِو﴾ [البقرة ]ٔٙ٘ :اآلية.
َ
أيضا:
ىذه اآلية ُب سورة البقرة فيها بياف تفسّب التوحيد من جهتْب ن

أما الولىٗ :بعرفة ضد التوحيد كىو الشرؾ ،كىو ما بينو  من حاؿ ىؤالء

ا٤بشركْب ،الذين ٰببوف غّب ا﵁ كحب ا﵁ ،فمن أحب غّب ا﵁ كحب ا﵁ فإنو يكوف قد
أشرؾ مع ا﵁ ،كىذا ضد التوحيد ،التوحيد :ىو ٧ببة ا﵁  دكف ٧ببة من سواه ٧ببةن
كمحبة ا﵁ ،ىذا ىو التوحيد ،كما سول ا﵁ فإنو ٰبب ألجل ا﵁ ،أك بإذف ا﵁.
ىذا ىو التوحيد أف ٰبب ما سول ا﵁ ألجل ا﵁ ،أك بإذف ا﵁  ،يأذف
و
حينئذ ٧ببةن صحيحة ،كما سول ذلك فإف ىذه ا﵀بة قد
كيبيح سبحانو ىذه ا﵀بة ،فتكوف
تكوف معصية ،كقد تكوف شرنكا با﵁  ،كذلك إذا كاف اإلنساف حالو كحاؿ
ىؤالء ا٤بشركْب الذين أحبوا غّب ا﵁ كمحبة ا﵁ ،منزلة رهبم سبحانو ُب قلوهبم ىي منزلة ىذه
شرؾ با﵁ بو يتبْب معُب
اآل٥بة كا٤بعبودات الٍب أحبوىاٰ ،ببوهنا كحب ا﵁ ،فبلشك أف ىذا ه
التوحيد.
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ِ
ٍ
آمنُوا أَ َش ُّد ُحبّاً
ين َ
وجوٌ ثاف في اآلية :كىو ُب قولو تعأبَ ﴿ :والذ َ
لِل ِو﴾[البقرة ،]ٔٙ٘:ىذا ىو التوحيد ،أف يكوف ا﵁ ُب قلبك أحب إليك من كل شيء،
و
٧ببوب إليهم ىو ا﵁  ،كهبذا يتبْب
ىذا ىو حاؿ أىل التوحيد أف يكوف أعظم
فرد من أفر ًاد التوحيد بو يتبْب كيف يوحد ا﵁ ،بأف يكوف ا﵁
لنا تفسّب التوحيد ،فمحبة ا﵁ ه
ِ
آمنُوا أَ َش ُّد ُحبّاً لِل ِو﴾[البقرة.]ٔٙ٘:
ين َ
ُب قلب اإلنساف أحب إليو من كل شيء ﴿ َوالذ َ
قاٍ :

ٚيف ايؿشٝض عٔ ايٓيب  أْ٘ قاٍ َٔ$ :قاٍ :ال إي٘ إال اهلل
ٚنؿس مبا ُٜعبد َٔ د ٕٚاهلل = سسّ َاي٘ ٚدَ٘ٚ ،سطاب٘ عً ٢اهلل .#
ٚغسح ٖر ٙايرتمجَ :١ا بعدٖا َٔ األبٛاب.
ختم ا٤بؤلف  ىذا الباب بإيراد ىذا ا٢بديث ،قاؿُ( :ب الصحيح) :يعِب ُب
صحيح مسلم ،كىذا ا٢بديث حديث أيب و
مالك األشجعي عن أبيو ،ىو تابعي يركم عن
أبيو ،كٓب يركم عن أبيو إال ىو ،أبوه طارؽ بن أشيم األشجعي صاحيب  ،يركم ىذا

الصحايب ا١بليل عن النيب  أف« :من قاؿ َّل إلو إَّل اهلل وكفر بما يُعبد من
دوف اهلل».

الحظ ىذا القيد ا٤بهم ُب قولو« :وكفر بما يُعبد من دوف اهلل» ،يقوؿ :ال إلو إال ا﵁

مسلما٤ ،با؟ ألنو قاؿ« :حرـ مالو ودمو» ،كىذا
مع كفره ٗبا ييعبد من دكف ا﵁ ،ىنا يكوف ن
ىو ا٤بسلم كحسابو على ا﵁؛ ألف قاعدة الشريعة معاملة الناس بالظاىر ،فمن كاف قائبلن :ال
مسلما فيحرـ مالو كدمو.
إلو إال ا﵁ ،ككفر ٗبا ييعبد من دكف ا﵁ ،فإنو يكوف ن
إ نذا ىذا قي هد مهم يبْب لك حقيقة ال إلو إال ا﵁ ،كأنو ال يكوف التوحيد إال بالكفر ٗبا
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
داخل ُب الشطر
ركن ىو الكفر ٗبا ييعبد من دكف ا﵁ ،فما كجو ذكره ُب ا٢بديث مع أنو ه
األكؿ؟ فمن قاؿ :ال إلو إال ا﵁ ال يقوؿ ىذا ح نقا كصدقنا إال إذا كاف قد كفر ٗبا ييعبد من
دكف ا﵁ ،فما ا٢باجة لقولو بعد ذلك« :وكفر بما يُعبد من دوف اهلل»؟
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ا١بواب عن ذلك :أف عطف قولو« :وكفر بما يُعبد اهلل» من عطف ا٣باص على
العاـ ،ىذا من باب عطف ا٣باص على العاـ ،كإال فكفر ٗبا ييعبد من ا﵁ ،ىذه ا١بملة ىي
ىي ال إلو ،كلكنو عطفها على ال إلو إال ا﵁ للتأكيد.
كاألمر كما قاؿ حفيد ا٤بؤلف الشيخ عبد الرٞبن ُب ((حاشيتو)) ،قاؿ( :ا٤بقاـ يستحق
مقاـ عظيم يستحق أف يؤكد ىذا ا٤بعُب ،السيما مع كثرة الغفلة
التأكيد) ،الشك أف ا٤بقاـ ه
عنو ،السيما ُب ىذه األزماف ا٤بتأخرة ،كثّبه من الناس يغفل عن ىذا ا٤بعُب العظيم ،كىو
الذم ال يكوف توحيد إال بوجوده ،كىو أف يكفر ٗبا ييعبد من دكف ا﵁.
كلذا ذكر ا٤بؤلف ُ ب آخر مسألة ذكرىا ُب آخر ىذا الباب ،قاؿ:
ُب قولو« :وكفر بما يُعبد من دوف اهلل» (كىذا من أعظم ما يبْب معُب ال إلو إال ا﵁؛

عاصما للدـ كا٤باؿ ،بل كال معرفة معناىا مع لفظها ،بل كال اإلقرار
فإنو ٓب ٯبعل التلفظ هبا
ن
بذلك ،بل كال كونو ال يدعو ا﵁ كحده ال شريك لو ،بل ال ٰبرـ مالو كدمو حٌب يضيف إٔب
الكفر ٗبا ييعبد من دكف ا﵁ ،فإف شك أك توقف؛ ٓب ىٍٰب يرٍـ مالو كال دمو.
و
كحجة ما أقطعها للمنازع!)
فيا ٥با من مسألة ما أجلها! كيا لو من بياف ما أكضحو!
أمر عظيم ،كثّبه من الناس مع األسف الشديد ال
كصدؽ  ،فإف ىذا األمر ه
وحدا إال بذلك ،ىذا
يتنبو لو ،البد من الكفر ٗبا ييعبد من دكف ا﵁ ،كال يكوف اإلنساف م ن
مسلما إال إذا عبد
لغوا ،ال يكوف اإلنساف ن
كبلـ نبينا  ،ليس عبثنا كليس ن
ا﵁ كمع ذلك كفر ٗبا ييعبد من دكف ا﵁.
كألجل ىذا ذكر إماـ الدعوة ُ ب نواقض التوحيد( :من ٓب ييكفر ا٤بشركْب ،أك
شك ُب كفرىم ،أك صحصح مذىبهم) من قاؿ :إف اليهود كالنصارل مؤمنوف ناجوف عند

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 ح نقا كرٗبا ال يكوف ،رٗبا يستحق
اإل٥بية كرٗبا ال يكوف ،ىذا ال تنفعو ال إلو إال ا﵁ ،البد من الكفر ٗبا ييعبد من دكف ا﵁ ،كإال
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
أف يبغض أىلها ،إال أف بغض أىلها ُب تفصيل ،فإنو ٓب يبغض أىلهاٗ ،بعُب أنو أحبهم
شرؾ با﵁.
ألجل أهنم يفعلوف الشرؾ ،فهذه ا﵀بة ه
أما إذا أحبهم و
لسبب آخر كدنيا ،كلذة يكتسبها اإلنساف منهم ،فإف ىذه ا﵀بة معصية
كليست شرنكا ،تنبو إٔب ىذا ا٤بقاـ العظيم.
ٍب إف ا٤بؤلف  بْب أف شرح ىذه الَبٝبة ،أف بياف التوحيد كتفسّب ال إلو إال
يع ٤بعُب التوحيد،
كتوضيح كتفر ه
ه
ا﵁ ،ما سيأٌب من أبواب ،ستوف بابنا ستأتيك كلها تفسّبه
كشهادة أف ال إلو إال ا﵁ ،فاٝبع ٮبتك لفهم ىذه األبواب ،كلفهم ىذا الكتاب حٌب تفوز
٤بعرفة التوحيد -إف شاء ا﵁.-
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11
ٔٔ -بابْ وَ الشزك لبسُ اذتمكٔ ٛارتٗط ٔحنِٕىا لزفع
البال ٞأٔ دفعْ.
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قاٍ :
بابْ
َٔ ايػسى يبظ اؿًكٚ ١اـٝط ٚمُٖٛا؛ يسؾع ايبال ٤أ ٚدؾع٘.
إف ا٤بؤلف  بعد أف قدـ تلك ا٤بقدمات العظيمة الٍب أفصحت عن حقيقة
التوحيد ،كأٮبيتو ،كا٣بوؼ من رده ،كا٢بث على الدعوة إليو ،ناسب اآلف أف ينتقل ا٤بؤلف
 إٔب بياف تفسّب التوحيد ،كذكر أفراده ،كأفراد ما يضاده.
كا٤بؤلف ُ ب ىذا الباب شرع ُب تفصيل ما أٝبلو ُب الباب ا٤باضي ،الباب
ا٤باضي ُب تفسّب التوحيد ،كشهادة أال إلو إال ا﵁ ،كشرع اآلف ُب ذكر جزئيات ىذا التفسّب.
كبدأ ُ ب ىذا الباب ،كما بعده ُب تفسّب التوحيد ببياف ضده؛ إذ بضدىا تتبْب
األشياء ،كىذا ا٤بناسب لكلمة التوحيد إف شطرىا األكؿ ُب النفي ،فناسب أف يبدأ ُب بياف
معُب ال إلو إال ا﵁ ،كمعُب التوحيد ببياف ما يضاده ،أك يضاد كمالو الواجب.

قاؿ الشيخ ( :باب من الشرؾ) :من ىنا تبعيضية؛ يعِب :من أفراد الشرؾ،

كمن أنواع الشرؾ.

س الحلقة) :ا٢بلقة :ىي ما استدار من ا٤بعدف ،كغّبه ،كمنو ييقاؿ للمجتمعْب
(لُْب ُ
على ذكر ،ك٫بوه إنو ُب ح ٍلقة ،حلقة :بسكوف البلـ ،كٯبوز فتحها ،ح ٍلقة ،كحلىقة.
قاؿ( :باب من الشرؾ لبس الحلقة والخيط) :ا٣بيط معركؼ ،كمراد الشيخ 
س ا٣باص الذم ىو على صفة معينة؛ كذلك بأف يكوف بقصد رفع الببلء ،أك دفعو ،ىذا
الليٍب ي
ىو ٧بل ٕبثنا ُب ىذا الباب ،ليس اللبس ا٤بطلق؛ إ٭با ىذا اللبس الذم اقَبف باعتقاد ،كقصد؛
أال كىو رفع الببلء ،أك دفع الببلء.
(رفع البالء) :ىو بعد نزكلو ،فيلبس ىذا ا٣بيط أك تلك ا٢بلقة ،كالقصد أف يكوف

ذلك سببنا ُب إزالة الببلء بعد نزكلو.

و(أما دفع البالء) :فإنو يلبس ا٢بلقة ،أك ا٣بيط بقصد أف يكوف ذلك سببنا ُب دفعو

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:
الشيخ لم يراجع التفريغ

َُٕ

[األكؿ] :قد يلبسوف شيئنا ،كالقصد أف يكوف سببنا ُب إزالة مرض ،أك سحر ،أك عْب،
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
ُب ىذا الباب أف يلبس اإلنساف حلقة ،أك خيطنا ،أك ٫بوٮبا أم شيء آخر ليس ا٤بقصود ىو
أف يكوف من جنس معْب ،أك على ىيئة معينة.
أم شيء من ىذا الباب يلبسو اإلنساف هبذا القصد ،إما لرفع الببلء ،أك دفعو فإنو
داخل ُب ىذا التبويب ،كأنو من الشرؾ ،كال شك أف الواقع فيمن ينتسب إٔب اإلسبلـ مع
ه
مؤسف ُب ىذا ا١بانب ،كللناس الذين ىم متأثركف هبذه الوثنيات ٥بم فيها
األسف الشديد،
ه
تفنن ،ك٥بم فيها تنويع.
كيتطور من مكاف إٔب آخر ،كمن زماف إٔب آخر ،فمن الناس من ال يلبس حلقةن ،أك
مثبل حذكة حصاف؛ يعِب :نعل ا٢بصاف على بابو ،أك على سيارتو،
خيطنا؛ لكنو يعلق ن
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.
كلرٗبا لبست ا٤برأة ما يسمى بالعْب الزرقاء الٍب تباع ُب ا﵀بلت على ىيئة قبلدة ،أك ما
شاكلها ،كالقصد أف تكوف سببنا ُب دفع أذل العْب.
أك ٘بده ييعلِّق ذلك على طفلو ،كمن الناس من يستخدـ بعض األعضاء من بعض
ا٢بيوانات ٥بذه القصود ٘بد منهم من يضع رأس ٞبار ،أك رأس كلب ُب مزرعتو ،كيقوؿ :أنو
يدفع أذل ا١بن ،كبعضهم يعلق على طفلو منقار غراب ،أك كما يقولوف :عْب ثعلب ،أك
عْب ابن آكل ،أك قطعة جلد من ذئب يضعها على كلده ،أك يضعها ُب بيتو ،أك ُب دكانو؛
سبب ُب دفع الببلء.
ألجل أف يكوف ذلك ن
بعضهم يلبس خاًب من عقيق ،كيزعم أنو يدفع عنو أذل السم لو أكل أك شرب شيء
معُب كاحد ،كىو
فيو سم فإف ذلك يدفع عنو ،إٔب غّب ذلك من صور كثّبة كلها ترجع إٔب ن
أنو شيء يػيٍلبس ،كالقصد أف يكوف سببنا ُب دفع الببلء قبل نزكلو ،أك رفعو بعد نزكلو.
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الشيخ  بْب حكم ىذا الليبس ،كأنو من الشرؾ با﵁  ،ال شك أف ىذا
اللبس من ا﵀رمات باتفاؽ العلماء ،كيتفاكت ذلك التحرٙب ٕبسب ا٢باؿ.
قد يكوف ذلك شرًكا أصغر :كذلك إذا اعتقد البلبس أف ىذا الذم لبسو ٦برد سبب،

شرؾ أصغر.
كإال فإف الذم ينفع ا﵁  ،ىذا ه
أما إذا ىعظي ىم تعلق البلبس ٗبا لبس حٌب اعتقد االستقبلؿ بالتأثّب ُب ىذا الشيء
ا٤بلبوس ،فإنو يكوف كال شك شرًكا أكبر.

استقبلال
كضرا
ن
ككونو شرنكا أكرب ظاىر ،فإف من اعتقد أف غّب ا﵁  ٲبلك ن
نفعا ،ن
عن مشيئة ا﵁ ،فهذا من ا٤بعلوـ بالضركرة أنو شرؾ أكرب ُب باب الربوبية.

أما الحالة الولى :كىو كوف ىذا اللبس شرًكا أصغر ،فإف النصوص قد جاءت بو؛
أعِب كصف ىذا األمر بأنو شرؾ ،كسيمر معنا إف شاء ا﵁( :من تعلق ٛبيميةن ،فقد أشرؾ)،

كسيأٌب ُب الباب القادـ إف شاء ا﵁ قولو« :إف الرقى ،والتمائم والتولة
شرؾ».
أما كوف ذلك شرًكا أصغر :فّبجع إٔب ثبلثة أمور:

قدرا،
[المر الوؿ] :من تعلق ذلك اعتقد سببنا ٓب ٯبعلو ا﵁ سببنا ال ن
شرعا ،كال ن
قدرا ،فقد أشرؾ
كالقاعدة عند أىل العلم :أف من اٚبذ سببنا ٓب ٯبعلو ا﵁ سببنا ال ن
شرعا كال ن
الشرؾ األصغر.
السباب التي تؤدي إلى المقصود تنقسم إلى قسمين:
تنقسم إلى أسباب شرعية ،وإلى أسباب قدرية.
أما السباب الشرعية :فهي الٍب دؿ الشرع على أهنا نافعة ،كذلك كالرقية بالقرآف
سبب ٢بصوؿ الشفاء دؿ على ىذا الشرع.
ن
مثبل ه

وقد يكوف السبب سبب قدريًا :بأف ٯبعل ا﵁ ُ ب شيء إما أنو سبب

موصل إٔب شيء ما ،مثاؿ ذلك :شرب ا٤باء سبب ٢بصوؿ الرم ،أك األكل سبب لدفع
ا١بوع.
كا٤برجع كالضابط ُب كوف ىذا سبب قدريان ىو :التجربة الظاىرة ،فالتجربة الظاىرة ىي
الٍب تضبط ذلك ،فمٌب عيرؼ بالتجربة الظاىرة ،كالتكرار ،أك بشهادة أىل ا٣بربة أف ىذا
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مثبل يثبت
األمر سبب ُب كذا ،فإنو يكوف سببنا قدرينا ،كال حرج ُب استعمالو؛ كاألدكية ن
بالتكرار ،أك بشهادة أىل ا٣بربة ،كأىل الطب أف ىذا الدكاء نافع بإذف ا﵁ ُ ب عبلج
مرض الصدر ،أك مرض البطن ،أك ما شاكل ذلك ،ىذا سبب قدرم ال حرج ُب استعمالو
بشرط :أف يعتقد اإلنساف أنو سبب ،كا٤بعوؿ كتعليق القلب إ٭با ىو على من بيده النفع
كالضر ،كىو ا﵁ .
فمن استعمل السبب على ىذا الوجو إذا كاف سببنا شرعينا ،أك قدرينا مع اعتقاد أنو
جائزا ،كقد
٦برد سبب ييفعل كاعتماد القلب على ا﵁ ،ىذا ال حرج فيو ،كقد يكوف ىذا ن
مستحبنا ،كقد يكوف كاجبنا ٕبسب أحواؿ ا٤بسائل.
ً
س أسورة من حديد ،أك ٫باس ،كقاؿ ىذا
إذف ىذا الذم علق خيطنا من قماش ،أك لىب ى
سبب ُب دفع مرض ،أك سبب ُب دفع عْب ،أك ما شاكل ذلك نظرنا ُب ىذا األمر ،فوجدنا
أنو ٓب يأٌب ُب الشريعة أف ىذا سبب ينفع ُب ذاؾ إ نذا ليس سببنا شرعينا.
ٍب من حيث التجربة الظاىرة ،فإنو ليس ىناؾ مناسبة بْب خيط ،كدفع أذل العْب ،أك
مثبل ،كيكوف سببنا ُب دفع ا٢بمى ،أك ما شاكل ذلك ،ليس ىناؾ
أف يلبس اإلنساف معدنا ن
دليل كاقعي حسي على أف ىذا سبب ُب دفع ذاؾ ،كبالتإب فهذا الذم لبس ىذه ا٢بًلىق ،أك
ه
قدرا ،فيكوف قد أشرؾ الشرؾ األصغر.
ىذه ا٣بيوط اٚبذ سببنا ٓب ٯبعلو ا﵁ سببنا ال ن
شرعا ،كال ن
المر الثاني :فهو أف من لبس ىذه ا٢بلق ،أك ا٣بيوط ،فالغالب أنو حصل ُب قلبو

تعلق بوجو ما هبذه ا٣بيوط ،التفت قلبو إٔب ىذه األمور الٍب علقها ،كٓب يعتمد بقلبو ،كيتوكل
بقلبو على ا﵁  ،كىذا االلتفات كىذا التعلق ،كحصوؿ نوع من التوكل ال شك أنو
شعبة من شعب الشرؾ.

[المر الثالث] :يذكره غّب كاحد من أىل العلم؛ كىو أف لبس مثل ىذه األمور

كسيلة إٔب الوقوع ُب الشرؾ األكرب ،كالقاعدة الٍب ذكرىا غّب كاحد من أىل العلم :أف كسائل
الشرؾ األكرب شرؾ أصغر ،كىذا أمر ال يٯبحد ،كال يينكر أف من علق مثل ىذه ا٣بيوط ،أك
علق مثل ىذه ا٢بًلىق ،أك ما شاكلها ،فإنو يتدرج بو الشيطاف شيئنا فشيئنا حٌب يصبح
اعتماده ،كتوكلو بالكامل على ىذا الشيء الذم علقو ،فيكوف قد خطا معو الشيطاف
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خطوات ،كالشيطاف ليس لو خطوة كاحدة؛ إ٭با لو خطوات ،ٲبشي مع اإلنساف ُب التلبيس
ات الش ْيطَ ِ
كالتسويل خطونة خطوة ﴿ ،وَّل تَػتبِعوا ُخطُو ِ
اف﴾[البقرة.]ٕٓٛ:
َ ُ
َ
إذف ٥بذه األكجو الثبلثة قاؿ العلماء إف األصل ُب لبس التمائم الٍب ىي من ا٣بيوط،
كا٢بلق ،ك٫بوىا أف ذلك شرؾ أصغر ،كقد يكوف شرنكا أكرب إذا عظم تعلق القلب هبذه
ا٤بعلقات.
نظرا لكثرة األخطاء
إذف ىذا ىو تبويب ا٤بؤلف  ،كىو باب ُب غاية األٮبية؛ ن
الٍب تقع من ا٤بنتسبْب إٔب اإلسبلـ ُب ىذا الباب ،كا﵁ ا٤بستعاف.

قاؿ :

وقوؿ اهلل تعالى﴿ :قُل أَفَػرأَيْػتُم ما تَ ْدعُو َف ِمن ُد ِ
ض ٍّر
ادنِ َي اللوُ بِ ُ
وف الل ِو إِ ْف أ ََر َ
ْ
ْ َ َْ

ً
ضِّرهً﴾[الزمر ]ّٖ:اآلية.
ات ي
ىى ٍل يىن ىكاش ىف ي

ىذه اآلية ُب سورة الزمر ،فيها ٱبرب ا﵁  عن اعتقاد ا٤بشركْب ،قاؿ :
ض لَيػ ُقولُن اللوُ قُل أَفَػرأَيْػتُم ما تَ ْدعُو َف ِمن ُد ِ
ِ
ِ
وف
ْ
﴿ولَئ ْن َسأَلْتَػ ُه ْم َم ْن َخلَ َق الس َم َوات َوالَ ْر َ َ
ْ َ ْ َ
َ
ض ٍّر َىل ُىن َك ِ
الل ِو إِ ْف أَر َ ِ
ِ
ات
ادنِي بَِر ْح َم ٍة َى ْل ُىن ُم ْم ِس َك ُ
ات ُ
اش َف ُ
ض ٍّرهِ أ َْو أ ََر َ
َ
ادن َي اللوُ ب ُ ْ
َر ْح َمتِ ِو قُ ْل َح ْسبِ َي اللوُ َعلَْي ِو يَػتَػ َوك ُل ال ُْمتَػ َوٍّكلُو َف﴾[الزمر.]ٖٛ:

ىذه اآلية آيةه عظيمة ُب بياف التوحيد ،كتوضيح الشرؾ ،كفيها أمراف مهماف يدالف
على بطبلف الشرؾ.
الوؿ :ما أخرب ا﵁  عن ا٤بشركْب ُب اعتقادىم ُب آ٥بتهم الٍب يعبدكهنا مع ا﵁
﴿ولَئِ ْن َسأَلْتَػ ُه ْم َم ْن َخلَ َق
تدبّباَ :
 ، كىي أهنا ال ٛبلك شيئنا ال خل نقا ،كال رزقنا ،كال ن
السمو ِ
ض لَيَػ ُقولُن اللوُ﴾[الزمر.]ٖٛ:
ات َوال َْر َ
ََ
إذنا كانوا يعتقدكف أف ا﵁ كحده ىو ا٣بالق ،كأف ا﵁ كحده ىو الرازؽ ،كأف ا﵁ كحده
ىو ا٤بدبر ،كمع ذلك ما نفعهم ذلك ،كٓب يكونوا هبذا االعتقاد مسلمْبٓ ،ب؟
ألهنم أشركوا مع ا﵁ ُ ب العبادة.

وأمر آخر :ىو ُب بياف أف ىذه اآل٥بة الٍب تعلقوا هبا آ٥بة ال تتصف بالكماؿ ،بل

ضبلال ُب
ضبلال ُب العقل ،كما كاف ن
تتصف بالنقص ،كإذا كانت كذلك كاف التعلق هبا ن
نفعا ،كال دفع ض ور عن عابده؟ ما الفائدة؟
الشرع ،ما الفائدة أف ييعبد ما ال ٲبلك ن
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قل أرأيتم ُب حاؿ ىذه اآل٥بة الٍب تزعموهنا مع ا﵁  إف أراد٘ب ا﵁ بضر ىل
تستطيع ىذه اآل٥بة أف تكشف ىذا الضر؟ أف تدفع الشيء الذم أراده ا﵁ كشاءه؟
أك إذا كاف األمر بالعكس إف أراد ا﵁  رٞبة منو ،ىل تستطيع ىذه اآل٥بة أف
ٛبنع رٞبة ا﵁ من النزكؿ على ىذا اإلنساف؟
ا١بواب معلوـ ،كلذلك يسكت عنو لوضوحوٍ ،ب بْب  حاؿ أىل التوحيد
الذين ٯبعلوف حسبهم ىو ا﵁ ،ا﵁  ىو حسب ا٤بؤمنْب ،فهو كافيهم ،كىو الذم
يتوكل عليو ا٤بتوكلوف ،كال يتوكلوف على ما سواه .
كالشاىد أف ىذه اآلية فيها بياف بطبلف الشرؾ ،كالتعلق بغّب ا﵁ ُ ب جلب
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﵁ .
كُب استدالؿ ا٤بؤلف هبذه اآلية لطيفة؛ كىي أف ا﵁  نفى أف تكوف اآل٥بة الٍب
يتعلق هبا ا٤بشركوف نافعة ٥بم ُب جلب خّب ،أك دفع ضر ،كُب ىذه اآل٥بة صا٢بوف ،كمبلئكة،
دافعا للضر ،فبل أف يكوف
نافعا ،أك ن
كجن ،كأنبياء ،فإذا نيفي عن ىؤالء أف يكوف شيء منهم ن
مدفوعا ،كمنفينا عن ٝبادات ال تتحرؾ ،كال تعقل ،كال تصنع شيئنا كخيط ،أك حلقة ال
ىذا
ن
شك أف نفي ذلك عنها من باب أكٔب.
فهذا استدالؿ لطيف من ا٤بؤلف ُ ب بياف أف التعلق هبذه األمور ُب جلب
ا٤بنافع ،كدفع ا٤بضار أنو ضبل هؿ ،كأنو من حاؿ أىل الشرؾ ،كا﵁ تعأب أعلم.
بقي التنبيو على أف ىذه اآلية كما ىو ظاىر من سياقها فيها بياف ضبلؿ ما عليو
شرؾ أصغر؟
ا٤بشركوف الشرؾ األكرب ،فكيف يستدؿ ا٤بؤلف هبا على ما األصل فيو أنو ه
كا١بواب عن ىذا:
[أوًَّل] :أف تعليق ىذه التمائم ُب بعض أحوالو قد يكوف شرنكا أكرب.

وثانيًا :أف ا٤بؤلف  جرل على قاعدة السلف  ، فإهنم كانوا يستدلوف

باآليات النازلة ُب الشرؾ األكرب على ِّرد ما ىو من الشرؾ األصغر ،كما سيأٌب معنا -إف
شاء ا﵁ُ -ب أثر حذيفة ،ككذلك ما جاء عن ابن عباس ُ ب تفسّب قولو تعأب:
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ادا َوأَنْػتُ ْم تَػ ْعلَ ُمو َف﴾[البقرة ،]ٕٕ:فسر ذلك ابن عباس 
﴿فَال تَ ْج َعلُوا لِل ِو أَن َد ً

بأشياء ىي من قبيل الشرؾ األصغر.
فأىل العلم من السلف الصاّب رٞبة ا﵁ عليهم أٝبعْب يستدلوف ٗبا ىو نازؿ ُب الشرؾ
مدفوعا ،فليكن الشرؾ األصغر
األكرب على رد الشرؾ األصغر ،فإنو إذا كاف الشرؾ األكرب
ن
مدفوعا من باب أكٔب ،كا﵁ تعأب أعلم.
الذم ىو دكنو
ن
قاٍ :

عٔ عُسإ بٔ سؿني؛ إٔ ايٓيب  زأ ٣زدًّا يف ٜد ٙسًكَٔ ١
ؾُؿِسٕ ،ؾكاٍَ $ :ا ٖرٙ؟ ،#قاٍ َٔ :ايٛآٖ ،١ؾكاٍ$ :اْصعٗا ،ؾإْٗا ال تصٜدى
إال ّٖٓٚا ،ؾإْو يَ ٛت  ٖٞٚعًٝو َا أؾًشت أبدّا ،#زٚا ٙأمحد بطٓد ال بأع
ب٘.
ىذا ا٢بديث ،حديث عمراف  فيو كبلـ من جهة ثبوتو ،فإف ىذا ا٢بديث
جاء من ركاية ا٢بسن البصرم عن عمراف بن حصْب  ،كىذه ا٤بسألة فيها كبلـ
طويل عند أىل العلم ،فإف العلماء ٨بتلفوف ىل ٠بع ا٢بسن من عمراف؟
أثبت ىذا السماع طائفة من أىل العلم ،كالبزار ،كابن حباف ،كابن خزٲبة ،ككذلك
ا٢باكم ،كحكاه عن أكثر شيوخو.
كيقابل ىؤالء أئمة النقاد ،نفوا ٠باع ا٢بسن من عمراف ،كابن ا٤بديِب ،كابن معْب ،كابن
أيب حاًب ،كغّبىم من أىل العلم.
على أف ركاية أٞبد ٥بذا ا٢بديث فيها قوؿ ا٢بسن :أخرب٘ب عمراف بن حصْب
 ،ففي ىذا ما يدؿ على أنو ٠بع ىذا ا٢بديث ،كا﵁ تعأب أعلم.
كعلى كل حاؿ ىذا ا٢بديث لو شواىد تدؿ على ثبوتو.
لو شاىد من حديث أيب أمامة بإسناد فيو ضعف ،ككذلك من حديث ثوباف ،ككبلٮبا
عند الطربا٘ب ُب ((الكبّب)) ،فا٢بديث -إف شاء ا﵁ -ثابت عن النيب  ،كما
أف ابن أيب شيبة ،كابن بطة ،كغّبٮبا ركيا ىذا ا٢بديث عن عمراف موقوفنا عليو ،كا﵁ تعأب
أعلم.
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الشاىد «أف النبي  رأى على ٍ
رجل حلقة من صفر» ،كىذا الرجل
ا٤ببهم ُب ركاية أٞبد جاء التصريح بو عند ا٢باكم بأنو عمراف نفسو ،فصاحب القصة ىو
عمراف الذم يركيها.
رأل النيب  على ىذا الرجل حلقةن من صفر يبدك كا﵁ أعلم أنو ىذا
ا٤بعدف ا٤بسمى بالنحاس ،رأل عليو ىذه ا٢ب ٍلقة« ،فقاؿ النبي  :ما ىذا؟»
نكرا؟
مستفسرا،
كىل كاف النيب ُ ب ىذا السؤاؿ
ن
مستعلما ،أك كاف يم ن
ن
توجيهاف ألىل العلم.
كجاء ُب ركاية أٞبد أف النيب  قاؿ« :ويحك ما ىذا؟»

فهذا يرجح أنو استفهاـ إنكار ،فبْب الرجل ،أك عمراف سبب ىذا اللبس ،كأنو من
الواىنة( ،من) ىذه سببية ،أك تعليلية؛ يعِب إ٭با لبست ىذا األمر ألجل دفع أٓب أعا٘ب منو،
أك مرض أصبت بو ،كىو الواىنة.
رؽ يصيب ا٤بنكب؛ يعِب :أٓب ييصاب بو اإلنساف ُب ذراعو،
قاؿ أىل اللغة :الواىنةً :ع ه
قالوا :كىو يصيب الرجل دكف ا٤برأة.
فالشاىد أنو لبس ىذه ا٢بلقة ،األسورة من ىذا ا٤بعدف؛ ألجل أف تكوف سببنا ُب دفع

ىذا األٓب« ،فقاؿ النبي  :انزعها ،فإنها َّل تزيدؾ إَّل وىنًا» ،ككيف يكوف
ذلك كذلك ،كىي ال تأثّب ٥با؟
قاؿ أىل العلم :إف ذلك بأنو ييصاب بالوىن معاملةن بنقيض مقصوده؛ يعِب من عقوبة
مرضا ،فبل
أف يلبس اإلنساف ىذا األمر ا٤بنكر أف ا﵁  يزيده كىننا ،كيزيده أ٤با ،كيزيده ن
ن
ظ عليو دينو.
ىو بالذم انتفع ،كال ىو بالذم ًح ًف ى

ٍب قاؿ النيب « :انزعها» ،كجاء ُب ركاية« :انبذىا عنك» ،كالنبذ أشد

من النزع؛ فيو قوة ،كفيو طرح ،كىذا يدؿ على أف األمر غاية ُب القبح أف يلبس اإلنساف مثل
ىذا األمر حٌب أف النيب  أمره بالنزع الشديد ،كالطرح ا٤بباشر «انبذىا عنك،
فإنك لو مت وىي عليك ما أفلحت أب ًدا».
كىذا يدؿ على أف لبس ا٢بلقة ك٫بوىا ٥بذا القصد؛ أعِب رفع الببلء ،أك دفعو أف ىذا
شرؾ با﵁ كما دلت عليو النصوص األخرل.
من األمور ا﵀رمة ،بل ذلك ه
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كقولو ُب ىذا ا٢بديث« :ما أفلحت أب ًدا» ،الظاىر كا﵁ أعلم أنو نفي للفبلح ا٤بطلق،

ليس نفينا ٤بطلق الفبلح؛ يعِب ال يفلح الفبلح التاـ ،كال يكوف من أىل الفبلح الكامل،
كليس أنو نفي ألصل الفبلح ،فإف ىذا إ٭با يينفى عمن أشرؾ الشرؾ األكرب.
كُب ىذا ا٢بديث أف الرجل الصاّب ،بل العآب قد يقع ُب أخطاء ،كميزة العآب ،كالصاّب
على غّبه ،أنو إذا نيبو تنبو.
أيضا ما ٰبذر ا٤بغركرين الذين يظنوف أهنم النتساهبم إٔب نسب شريف ،أك
كُب ىذا ن
ألهنم أبناء رجل صاّب ،أك أحد األكلياء ،أهنم هبذا يكونوف فائزين ،كسعداء مهما فعلوا ،فإف
ىذا ٩با يرده ىذا ا٢بديث.
ىذا صحايب كمع ذلك يقوؿ لو النيب  ىذا الذم يقوؿ ،كمن بطأ بو
عملو ٓب يسرع بو نسبو.
س مثل ىذه األمور ال شك أف من ا﵀رمات،
الشاىد أف ُب ىذا ا٢بديث بياف أف ليٍب ى
بل من الشرؾ با﵁ .
كيتعلق هبذا ا٢بديث مسألة معاصرة ،كىي حكم لبس ما يسمى بأسورة الركماتيزـ
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 الركماتيزـ.
كالقاعدة ُب ىذا أف الشريعة ال ٲبكن أف ٚبالف العقل ،كال ٲبكن أف ٚبالف الواقع،
كعليو فمٌب ما ثبت بالتجربة الظاىرة ا﵀ققة أف ىذا األمر عبلج بالفعل ٥بذا ا٤برض أك غّبه،
فإف الشريعة ال ٛبنع من ذلك؛ كلكن الشأف ىو ُب ثبوت أف تكوف ىذه األسورة ،أك ىذا
السوار أنو بالفعل نافع ذلك ،كىذا فيما أعلم ٓب يثبت حٌب ىذه اللحظة.
كقد صدرت فتول للجنة الدائمة برئاسة ٠باحة الشيخ عبد العزيز بن باز  أف
ىذه األسورة من األمور ا﵀رمة الشركية ،كأهنا شبيهة ٗبا كاف عليو ا٤بشركوف ،كما جاء ُب ىذا
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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مؤخرا ُب السنوات القريبة ،كىو ما يسمى بأسورة
كٯبرنا ىذا إٔب أمر آخر حدث ن
الطاقة ،أك سوار الطاقة ،أك كما يقولوف باللغة اإل٪بليزية ))power plants
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
اإلنساف توازنا ،كيسحب الذبذبات الكهربائية الزائدة كما شاكل ذلك.
كأعود ،فأقوؿ :إف ثبت بقوؿ أىل ا٣بربة من األطباء الثقات أف ىذا األمر صحيح،
فعبل ينفع اإلنساف ،فإنو ال حرج أف يلبس ذلك ا٤برأة؛ كأما الرجل ال يلبسها ُب يده
كأنو ن
متشبها؛ لكن ٲبكن أف يضعها ُب جيبو ،أك ما شاكل ذلك.
كحاؿ النساء حٌب ال يكوف
ن
لكن الذم أعلم أف ىذا أيضا ٓب يثبت ثبوتنا علمينا متحق نقا إٔب ىذه اللحظة ،بل
تواردت األخبار ُب كسائل اإلعبلـ أف ىذه األسورة ظهر بطبلف ما ادعاه منتجوىا ،كإ٭با
نوعا من الكذب ،كالتضليل الذم حصل بسببو نوع من التضليل للناس؛ حيث ظنوا
كانت ن
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
تكوف من جنس ىذه التمائم ،كا﵁ تعأب أعلم.
قاٍ :
ٚي٘ عٔ عكب ١بٔ عاَس َسؾٛعّا َٔ$ :تعًل مت ١ُٝال أمت اهلل ي٘ َٔٚ ،تعًل
ٚدع ،١ؾال ٚدع اهلل ي٘.#
ٚيف زٚا َٔ$ :١ٜتعًل مت ،١ُٝؾكد أغسى.#
ىذاف حديثاف عن عقبة بن عامر ا١بهنْب كىو من فضبلء الصحابة  ،ككبلـ
ا٤بؤلف  حينما قاؿ( :كُب ركاية) يوىم أنو حديث كاحد لو ركايتاف ،كالواقع أهنما
حديثاف مستقبلف ،ىذا حديث ،كذاؾ حديث ،كراكيهما كاحد.
أما الوؿ :ما أخرجو أٞبد ،كقاؿ ا٥بيثمي( :رجالو ثقات) ،فيو أف النيب

 قاؿ« :من تعلق تميمة َّل أتم اهلل لو»؛ دعا على من علق التميمة بأال يتم
ا﵁ لو أمره.
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خرزا ،أك
والتميمة ضابطها :كل ما عيلق بقصد دفع الببلء أك رفعو ،سواء كاف ذلك ن

جلدا أم شيئنا كاف .كا٤بؤلف  سيزيد األمر بسطنا
كاف خيطنا ،أك كاف كرقةن ،أك كاف ن
ُب الباب القادـ إف شاء ا﵁.
الشاىد أف كل شيء ييلبس هبذا القصد ،بقصد دفع الببلء قبل نزكلو ،أك رفعو بعد
نزكلو ،فإنو يسمى ٛبيمة دعا النيب  أال يتم ا﵁ أمره ،كا٤بشركوف ٠بوا ىذه
ا٤بعلقات ٛبائم ،تلمحوا من لفظها أنو يىتً يم ٥بم مقصودىم ،من لبس ذلك فإنو يتم لو
مقصوده ،فجاءت الشريعة ٗبخالفة ىذا ا٤بعُب ،كدعا النيب  من لبس ذلك أال
يتم ا﵁ لو أمره؛ ألنو ارتكب ما هنى ا﵁ عنو كما هنى عنو رسولو  ،كىذا دليل
على أف لبس ىذه التمائم أمر ٧برـ.
كقاؿ« :ومن تعلق ودعة ،فال ودع اهلل لو».

والودعُ :ٯبوز فيو اإلسكاف كالفتح ىو شيء يشبو الصدؼ يكوف ُب البحر
الو ْدعَُ ،
كدعا ،كأف ذلك كا﵁ أعلم؛ ألف البحر يلقيو على الساحل ،كيدعو ،كىو شيء ٦بوؼ
٠بي ن
يشبو نواة التمر؛ كلكنو أكرب ك٦بوؼ ،كىو معركؼ ٩با يلعب بو النساء ،كاألطفاؿ ،ككاف
أىل ا١باىلية ٥بم فيو عقائد يعلقونو على أطفا٥بم ،كدكاهبم ،كيزعموف أف ذلك سبب ُب دفع
أذل العْب.
ىنا دعا النيب  على من لبس ذلك بقولو « :فال ودع اهلل لو».

أم :ال جعلو ا﵁ ُب دعة ،كُب ىناء ،كُب سكوف ،كذلك معاملة بنقيض مقصوده ىو
ادعا ،كىانئنا ،فدعا عليو النيب  أف
تاحا ،كك ن
لبس ذلك األمر؛ لكي يكوف مر ن

ٰبصل لو ضد ما أراد؛ ألنو يستحق ذلك حيث ارتكب ما حرـ ا﵁ ٓ ب يكن قلبو
سليما ،فيو شيء من ىذه الوثنية ،كىذه التعلقات بغّب ا﵁ تعأب ،فاستحق أف يدعو عليو
ن
النيب .
كالشاىد أف ُب ىذا ا٢بديث ما يبْب أف تعليق ىذه األمور هبذا القصد أمر ٧برـ.
أما الحديث الثاني :ففيو قصة ،كىي أنو أقبل إٔب النيب  رىط كانوا

احدا ٓب يبايعو ،فقالوا :بايعو يا رسوؿ
تسعة ،فبايع النيب  ىؤالء الرىط إال ك ن
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ا﵁ ،قاؿ النيب « :إف عليو تميمة» ،فأدخل الرجل يده ،فقطعها ،فبايعو النيب
ﷺ كقاؿ« :من تعلق تميمة ،فقد أشرؾ».
أكثر ركايات ا٢بديث (تعلق) ،كعند الطربا٘ب ،كغّبه من (علق) ،ككلمة التعلق فيها
زيادة ُب ا٤بعُب؛ ألف زيادة ا٤ببُب زيادة ُب ا٤بعُب ،كأف ذلك فيو إشارة إٔب أف تعليق حسي مع
تعليق قليب ،فهو علق ىذه التميمة ،كالقصد أف يكوف ذلك سببنا ُب دفع الببلء كاألذل عنو،
فبْب النيب ُ ب ىذا ا٢بديث ،كىو حديث حسن إف شاء ا﵁ ،بْب فيو باللفظ
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﵁  إلزالة ىذه الوثنيات ،كىذه التعلقات أف يكوف القلب
صافينا متعل نقا با﵁ .
فمن كاف على شيء من ىذا اإلرث الشركي ،فليعلم أنو كاقع ُب أمر عظيم- ،نسأؿ
ا﵁ السبلمة كالعافية.-
قاٍ :
ٚالبٔ أب ٞسامت عٔ سرٜؿ١؛ أْ٘ زأ ٣زدًّا يف ٜد ٙخٝط َٔ اؿُ،٢
﴿وَما يُػ ْؤِم ُن أَ ْكثَػ ُرُى ْم بِالل ِو إَِّل َو ُى ْم ُم ْش ِرُكو َف﴾ [يوسف.]ٔٓٙ:
ؾكطع٘ ٚتال قٛيَ٘ :

ىذا األثر أخرجو ابن أيب حاًب من طريق عاصم األحوؿ ،عن عزرة ،عن حذيفة،
كثبوتو موقوؼ على ثبوت ٠باع عزرة ،كلعلو عزرة بن عبد الرٞبن ،إف ثبت ٠باعو من حذيفة،
فاألثر صحيح.
كقد جاء عن حذيفة  شيء قريب من ىذا األثر من ذلك ما أخرج ابن أيب
يضا فتحسسو ،فوجد ُب عضده
شيبة بإسناد صحيح ،عن حذيفة  :أنو عاد مر ن
خيطنا ،فقطعو  كقاؿ( :لو مت كىو عليك ما صليت عليك).
كىذا من حذيفة  بيا هف ألف ىذا األمر من ا﵀رمات ،كفيو ا٤ببادرة إٔب إنكار
ا٤بنكر.
الشاىد أف ىذا األثر الذم بْب أيدينا إف صح عن حذيفة  فيو أف حذيفة
يضا ،فوجده قد علق ىذا ا٣بيط من ا٢بمى؛ يعِب بسبب ا٢بمى ،أنو يدفع
 عاد مر ن
الشيخ لم يراجع التفريغ

ُُٖ

﴿وَما يُػ ْؤِم ُن أَ ْكثَػ ُرُى ْم بِالل ِو إَِّل َو ُى ْم
عنو ىذا ا٤برض ،فقطعو  ،كتبل قولو تعأبَ :
ُم ْش ِرُكو َف﴾ [يوسف.]ٔٓٙ:

يعِب :أف ىذا اإلنساف قد كقع ُب شيء من الشرؾ -كالعياذ با﵁ -كفيو ما يشهد
بالقاعدة السالفة ،كىو :أف السلف كانوا يستدلوف باآليات النازلة ُب الشرؾ األكرب على ما
ىو من الشرؾ األصغر.
أيضا ما يؤكد ،كيؤيد أف تعليق التمائم بقصد دفع الببلء ،أك
الشاىد أف ىذا األثر فيو ن
رفعو أنو من الشرؾ با﵁ .
أيضا ا٢برص على إنكار ا٤بنكر ،يا أيها اإلخواف ا٤بنكرات ا٤بتعلقة ٔبناب
كُب ذلك ن
التوحيد أعظم من ا٤بنكرات ا٤بتعلقة بغّب ذلك.
كيا ﵁ العجب!! أف يكوف عند بعض الناس ٮبة ُب إنكار منكرات تتعلق ٗبحرمات
ترجع إٔب جنس الشهوات ،كىذا أمر حسن طيب؛ لكن رٗبا كجدت منهم شيئنا من الربكد
ُب ا٤بنكرات ا٤بتعلقة ٔبناب التوحيد ،كال شك أف ىذا من األخطاء ،فإف جنس الشرؾ
األصغر أعظم من جنس الكبائر.
كإذا كاف ُب اإلنساف غّبة على حرمات ا﵁  ،فينبغي أف تكوف غّبتو على ىذا
ا١بنس من ا٢برمات أعظم ،كأعظم ،رٗبا لو بادر اإلنساف إٔب قطع ٛبيمة من إنساف ليس لو
عليو يس ٍلطة ،أك ال يعرفو ،رٗبا حصل من ا٤بفسدة ما حصل ،كرٗبا عاد الرجل ،فلبس ذلك،
كعنادا.
أك أكده بلبس شيء آخر زيادة عليو ن
لكن ما عذر اإلنساف ُب أف يَبؾ اإلنكار بلسانو؟
أكال :على إزالة ىذا ا٤بنكر من القلبٍ ،ب بالٍب ىي أحسن
فا﵁ ا﵁ با١بد ،كا٢برص ن
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﵁.
خّبا؛ كلكن الكسل،
كالناس الغالب عليها أف فيها خّب ،الغالب على الناس أف فيها ن
كالَبدد ،كرٗبا التخوؼ من بعض الدعاة ،كطلبة العلم ىو السبب األىم ُب انتشار مثل ىذه
ا٤بنكرات ُب كثّب من اجملتمعات.
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ا٢برص ا٢برص ،كا١بد ا١بد يا طبلب العلم على إنكار ىذه ا٤بنكرات؛ ٛبائم ،أك حلف
بغّب ا﵁ ،أك توسل بدعي ،أك رقى شركية ،كأعظم من ذلك ما كاف من الشرؾ األكرب كدعاء
غّب ا﵁ ،أك الذبح ،أك النذر ،أك ما شاكل ذلك.
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12
ٕٔ -باب وا جا ٞيف الزقٔ ٜالتىاٟي
(المجلس الوؿ)
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قاٍ :
باب
َا دا ٤يف ايسقٚ ٢ايتُاِ٥
بعد أف أهنى ا٤بؤلف  باب من الشرؾ لبس ا٢بلقة كا٣بيط لدفع الببلء أك رفعو،
ب على ذلك هبذا الباب الذم بْب أيدينا كىو :باب ما جاء ُب الرقى كالتمائم ،كىذا
ىعق ى
الَبتيب حسن ،فإف ا٤بؤلف  بعد أف بْب ما يضاد كماؿ التوحيد الواجب أك رٗبا ضاد
أصل التوحيد ُب الباب السابق ،ناسب أف يعطف عليو بابا فيو التفصيل ،أتى أكال باألمر
الواضح الذم ٱبالف التوحيدٍ ،ب جاء بعد ذلك باألعم فقاؿ( :باب ما جاء ُب الرقى
كالتمائم) ،كالتمائم -كما عرفنا ُب الدرس ا٤باضي -ىي :كل ما يعلق بقصد رفع الببلء بعد
نزكلو أك دفعو قبل نزكلو.
ككلمة التمائم ىا ىنا كلمة عامو تشمل كل ما يعلق سواء أف كاف ذلك من ما اتيفق
على ٙبرٲبو كا٢بلقة كا٣بيط السابقة ،أك ما كقع فيو خبلؼ ٩با سيأٌب الكبلـ فيو -إف شاء
ا﵁ ،-أعِب تعليق التمائم من القرآف أك من األدعية النبوية أك ٩با فيو ذكر ا﵁ ،ىذا نوع من
التمائم لكن ا٣ببلؼ كاقع فيو بْب العلماء ،فناسب أف يتطرؽ إليو ا٤بؤلف ُ ب ىذا
الباب ،ىذا أمر.
والمر الثاني :أنك تلحظ -يارعاؾ ا﵁ -أف ا٤بؤلف ٝبع ُب ىذا الباب بْب الرقى
كالتمائم كذلك ألمور:
أوَّل :ألف الرقى ا٤بمنوعة كالتمائم ا٤بمنوعة بينهما شبو من حيث ا٢بكم كالتفصيل كما
سيأٌب إف شاء ا﵁.

ثانيا :أف التمائم ٰبصل كثّب أف ٯبتمع معها رقيو ،من ما سيأٌب معنا إف شاء ا﵁ ُب

قوؿ النيب « إف الرقي والتمائم والتولة شرؾ».
قصة ىذا ا٢بديث أف عبدا ﵁ ابن مسعود  راء ُب عنق زكجتو خيط ،فسأ٥با
عن ذلك قالت :خيطا رقي ٕب فيو قالت :فاجتمع أف كانت ٛبيمة كرقي فيها أيضا فكثّب ما
ٰبصل ا١بمع بْب األمرين.
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[ثالثًا] :كىو أف ُب النصوص ا١بمع بينها كهذا ا٢بديث الذم بْب أيدينا كىو قوؿ
النيب « :إف الرقى والتمائم والتولة شرؾ».
إذف ىذا ا١بمع ُب الكبلـ بْب الرقي كالتمائم ُب ىذا الباب لو كجو كما رأيت.
كا٤بؤلف  كما أسلفت ٓب ٯبزـ ٕبكم ُب ىذا ا٤بوضوع كما فعل ُب الباب
ا٤باضي ،إ٭با قاؿ( :باب ما جاء ُب الرقى كالتمائم) ،كذلك ألف ا٤بقاـ ال ينبغي فيو إطبلؽ
ا٢بكم ،بل البد من التفصيل؛ فمن الرقى ما ىو مشركع كمنها كما ىو ٩بنوع ،ككذلك
التمائم منها ما ىو شرؾ كمنها ما ىو ي٨بتلف فيو ،بعض أىل العلم أباحو كبعضهم منعو،
فناسب مع ىذا التفصيل ىذا األسلوب الذم جاء بو ا٤بؤلف  كسبقو أئمة ا٢بديث
ُب تبويباهتم كما ىو معلوـ عند طبلب العلم.
الشاىد أف ا٤بؤلف قاؿ( :باب ما جاء ُب الرقى كالتمائم).
الرقى ٝبع رقية ،كىي كما يعرفها العلماء :العوذة الٍب يعوذ هبا ،كا٤بعُب أهنا :ألفاظ
كأقواؿ تقاؿ كتقرأ بقصد دفع الببلء قبل نزكلو أك رفعو بعد نزكلو .ىذه ىي الرقية حينما يقرأ
اإلنساف على نفسو أك على غّبه مريضا كاف أك من باب التحصْب؛ ىذا يسمى رقيو،
كالكبلـ فيها ينتظم مسائل من ذلك األدلة الواردة فيها.
الناظر ُب موضوع الرقية ٯبد أف األحاديث الٍب جاءت عن النيب  فيها
على أنواع ٨بتلفة:
٪بد من ىذه األحاديث أحاديث فيها كصف الرقى بأهنا شرؾ كا٢بديث ا٤باضي« :إف

الرقي والتمائم والتولة شرؾ».

٪بد أف  قد هنى عن الرقى ٤با ثبت ُب ((صحيح مسلم)) أف آؿ عمروك

بن حزـ جاءكا إٔب النيب  فقالوا« :يا رسوؿ اهلل أنو كانت لنا رقيو من العقرب

وإنك نهيت عن الرقي» .فهذا دليل على أف النيب  هنى عن الرقي كسيأٌب

الكبلـ عن ىذا ا٢بديث -إف شاء ا﵁.-
٪بد أيضا أف النيب  جاء عنو ما يدؿ على أف الرقية مكركىة كما مر

معنا ُب باب من حقق التوحيد ما جاء ُب ركاية مسلم ٢بديث السبعْب كفيو أنو قاؿَّ« :ل
يرقوف».
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٪بد أحاديث فيها ٚبصيص للرقية ُب شيء معْب كقوؿ النيب َّ« :ل
كما ي

رقية إَّل من عين أو حمى» كسيأٌب معنا إف شاء ا﵁ ُب ىذا الباب.

ىذه أربعة أنواع من األحاديث.
يقابلها أنواع أخرل:
فمن األحاديث أف النيب  كاف يرقي ،كاف ىو يفعل الرقية
 ،كىذا ثابت عنو ُب أحاديث كثّبة كذلك ٤با ثبت ُب الصحيحْب من حديث
عائشة « :أف النبي  كاف إذا عاد مريضا رقاه بقولو :اذىب البأس
رب الناس واشف أنت الشافي َّل شفاء إَّل شفاؤؾ شفاء َّل يغادر سقما» فهذا فيو أف

النيب  فعل الرقية كىذا لو مظاىر عده ُب السنة.
قي ،رقاه جربيل  حينما نزؿ إليو فقاؿ:
٪بد أيضا أف النيب  ير ى

«يا محمد أشتكيت؟ قاؿ :نعم قاؿ :بسم اهلل أرقيك من كل شيء يؤذيك من كل ذي
نفس أو عين حاسد بسم اهلل أرقيك اهلل يشفيك».
٪بد أف النيب  أباح الرقية حٌب تصل إٔب حد معْب تكوف فيو ٩بنوعة

كذلك كما جاء ُب حديث عوؼ ابن مالك األشجعي  أنو قاؿ« :قلنا يا رسوؿ
اهلل أنو كانت لنا رقي نرقي بها في الجاىلية فماذا ترى؟ فقاؿ النبي :
اعرضوا علي رقاكمَّ ،ل بأس بالرقي ما لم يكن فيها شرؾ» ىا ىنا النيب 

أباح الرقى حٌب تصل إٔب ىذا ا٢بد كىو أف يكوف فيها شرؾ.
٪بد من النيب  ا٢بث كاألمر على الرقية كما مر معنا ُب باب من حقق

التوحيد حديث مر معنا حديث النيب « استرقوا لها» ،ككذلك حديث

عائشة «كاف يأمرني أف استرقي من العين» ،كذلك ما جاء ُب حديث مسلم حديث آؿ
عمرك ابن حزـ ٤با قالوا  :يا رسوؿ ا﵁ انك هنيت عن الرقى كأنو كاف عندنا رقى من العقرب

فقاؿ النيب « :اعرضوا علي»ٍ ،ب قاؿَّ« :ل أري باسا»ٍ ،ب قاؿ
« : من يستطيع منكم أف ينفع أخاه فليفعل».

خاؿ
كما ثبت أيضا ُب ((صحيح مسلم)) من حديث جابر  قاؿ كاف ٕب ه
عنده رقية من العقرب فجاء إٔب النيب  فقاؿ :يا رسوؿ ا﵁ إنك هنيت عن
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الرقي كإنِب أرقي من العقرب فقاؿ النيب « :من استطاع منكم أف ينفع أخاه
فليفعل».
إذف ىذه أحاديث فيها تنوع ُب الدالالت ،ك٫بن نقطع ك٪بزـ أنو ليس بْب أحاديث
النيب  اختبلؼ ُب ا٢بقيقة ،كا١بمع بْب ىذه الدالالت ا٤بختلفة سهل ميسور
ٕبمد ا﵁:
أما حديث «َّل يرقوف» فقد علمنا أف ىذا اللفظ ٓب يثبت عن النيب 

كأنو لفظ شاذ ،أخطا فيو على الصحيح من كبلـ أىل العلم شيخ مسلم كىو سعيد بن
منصور .
كأما كصف النيب  الرقى بأهنا شرؾ فاف ىذا منو  لنوع
٨بصوص من الرقية كىو ما كاف فيو شرؾ.
كأما ٚبصيص النيب  الرقية بشيء معْب كىوَّ« :ل رقية إَّل من عين أو

حمة» فالصحيح ُب فهم ىذا ا٢بديث أنو ال رقية أنفع من الرقية من عْب كا٢بمة ،كا٢بمة:
ىي ذات السموـ كما سيأٌب الكبلـ إف شاء ا﵁ ُب ذلك الحقا.
ك٩با يدؿ على ذلك أف األحاديث كثّبة عن النيب  كفيها الرقية ُب غّب
ىذين األمرين ،من ذلك ما جاء ُب صحيح مسلم من ترخيص النيب ُ ب الرقية
من العْب كا٢بمى كالنملة ،كالنملة قركح تظهر ُب جانب اإلنساف ،فها ىنا ٓب يقتصر النيب
 على العْب كا٢بمى.
كذلك ُب األحاديث ا٤بطلقة الٍب جاء فيها الرقية للنيب  أك من النيب
 كاف إذا عاد مريضا ،قاؿ لو جربيل أشتكيت؟ كليس ُب ىذا ٚبصيص ٥بذا
النوع أك ذاؾ ،فدؿ ذلك على أف أنفع الرقى ما كانت من العْب كا٢بمى.
أما إذ يف النيب ُ ب الرقى فانو دليل أف الرقية إذا ٓب تكن ٩بنوعة ٩با سيأٌب
الكبلـ فيها إف شاء ا﵁ فبل بأس هبا ،كما مر معنا ُب حديث عوؼ ابن مالك قاؿَّ« :ل

بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرؾ» ،بعض أىل العلم ٞبل حديث عوؼ ككذلك حديث
آؿ عمرك بن حزـ على أف ىذا نسخ منو  لنهيو السابق ،كما ٫بى إٔب ىذا
الطحاكم كغّبه من أىل العلم.
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كالصواب :أف ا١بمع مقدـ على النسخ ،كأف ىذا ليس نسخا ،إ٭با ىذا منو
 بيا هف لنهيو ،كأنو إ٭با هنى عن الرقية الٍب فيها شرؾ كليس هنيا مطلقا ،إ٭با كاف
هنيو  عن شيء معْب كىذا الذم بينو ُب ىذه األحاديث.
فيتلخص لنا أف حكم الرقية فيو تفصيل فتنقسم الرقية إٔب قسمْب:
إلى رقية ممنوعة ،وإلى رقية مشروعة.

أما الرقية الممنوعة :فإهنا قد تكوف شركا أكرب كقد تكوف شركا أصغر.
أما كونها شركا أكبر فإف ىذا يكوف:

[األمر األكؿ] :إذا اشتملت الرقية على استغاثة أك استعاذة بغّب ا﵁ كما يفعل
الدجالوف كا٤بشعوذكف ،كىؤالء ا٤بشركوف الذين يرقوف برقى شريكة يأخذكهنا عن شياطْب
اإلنس أك عن شياطْب ا١بن ُب كتاب ((مشس ا٤بعارؼ)) أك غّبه٘ ،بد عندىم رقى شركية
يستغيثوف فيها با١بن ،أك يستغيثوف فيها باألكلياء ،أك يستغيثوف فيها باألنبياء ،كما يفعل
بعضهم ُب رقية يسموهنا "رقية أـ الصبياف" ،يزعموف أهنا جنية مؤذية يرقوف منها برقية شركيو
يقولوف( :نيب ا٥بدل ضاقت يب ا٢باؿ ُب الورل كأنت ٤با أملت فيك جدير).
(نيب ا٥بدل) خطاب ٤بن؟ للنيب  استغاثة شركية ،فمثل ىذه الرقية ال
شك أهنا شرؾ أكرب.
أك كىو األمر الثا٘ب ،أف يعتقد أف التأثّب ُب الرقية لغّب ا﵁  إما أف الرقية تنفع
بنفسها أك أف النفع راجع إٔب الراقي فهو الذم يشفى كىو الذم ينفى كليس ا﵁ ، 
كال شك أف من اعتقد ىذه فقد أشرؾ ُب الربوبية ،حيث اعتقد أف مع ا﵁ من يشاركو ُب
ملك النفع كالضر كىذا ال شك أنو شرؾ أكرب.
القسم الثاني من الرقية الممنوعة أف تكوف شركا أصغر ،كىذا:

[األمر األكؿ] :إما أف تشتمل الرقية على ألفاظ غّب مفهومة ليست بكبلـ كاضح
شرؾ
كليست بشرؾ كاضح ،فيها ٮبهمات كفيها كلمات غّب معركفة ا٤بعُب ،فهذا ال شك أنو ه
قدرا.
أصغر اٚباذه لسبب ما جعلو ا﵁ سببنا ال شر نعا كال ن
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[األمر الثا٘ب] :أف يكوف ُب الرقية إقساـ بغّب ا﵁ بعض الرقاة إذا رقى فإنو يػي ٍق ًس يم ُب
ملك أك حياة فبلف أك نيب أك كٕب ،كال شك أف اإلقساـ بغّب ا﵁  شرؾ؛ قاؿ النيب
« :من حلف بغير اهلل فقد كفر أو أشرؾ»

معتمدا
األمر الثالث :أف يكوف ُب ا٤برقي التفات بقلبو إٔب الراقي كليس أف يكوف
ن
بالكلية على ا﵁  ، مٌب ما كاف منو شيء من االعتماد كالتوكل كااللتفات إٔب ىذا
الراقي كٓب يعتقد أنو ٦برد سبب فبل شك أف ىذا شعبة من الشرؾ.
إذف ىذه األحواؿ الٍب تكوف فيها الرقية ٩بنوعة؛ قد يكوف ا٢بكم فيها أهنا شركا أكرب
كقد يكوف ذلك شركا أصغر.
أما الرقية المشروعة فقد أٝبع العلماء على أف الرقية تكوف مشركعو إذا اجتمع فيها

ثبلثة أمور ،الرقية إذا كاف فيها ثبلثة أمور فأهنا تكوف مشركعو باإلٝباع:
[األمر األكؿ] :أف تكوف بكبلـ ا﵁ أك بأ٠بائو كصفاتو ،كال شك أيضا أف ما كاف من
أحاديث النيب  الثابتة عنو دخل ُب ذلك أيضا ،فّبقي اإلنساف نفسو أك غّبه
بآيات من القرآف أك بدعاء ا﵁  بأ٠بائو كصفاتو ،أك بالرقي النبوية الٍب جاءت عن
النيب ؛ كمن أكثر تلك الرقي النبوية كركدا ُب ا٢بديث ىذه الرقية الٍب ذكرهتا
قبل قليل( :أذىب البأس رب الناس كاشف أنت الشاُب ال شفاء إال شفاؤؾ شفاء ال يغادر
سقما).
[األمر الثا٘ب] :أف تكوف ىذه الرقية بكبلـ عريب كاضح أك ٩با يفهم من غّبىا ،أف
تكوف الرقية بكبلـ عريب كاضح أك إذا كاف الراقي من غّب أىل ىذه اللغة فانو البد أف يرقي
بكبلـ مفهوـ ُب ىذه اللغة ،أما أف يأٌب بكبلـ غّب مفهوـ ُب ىذه اللغة أك يأٌب بكلمات
حركفها عربيو كلكن غّب معلومة ا٤بعُب فبل شك أنو يلفق ىذه الرقية با٤بمنوعة ال با٤بشركعة.
األمر الثالث :أف يكوف االعتماد ُب الرقية على ا﵁  ،أف يعتقد كل من

الراقي كا٤برقي أف الرقية ٦برد سبب ،كأف ا٤بعوؿ كالتوكل على ا﵁ .
إذ اجتمعت ىذه األمور الثبلثة كانت الرقية مشركعة باإلٝباع.
أما عن حكم الرقية على وجو التفصيل :فإف المقاـ فيو تفصيل بين أف يكوف
الحكم متعل ًقا بالراقي أو المرقي أو المسترقي.
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أما الراقي لنفسو أك لغّبه ُب الرقية ا٤بشركعة كالكبلـ إ٭با يتعلق هبا إذا كانت الرقية
مشركعة فاف حكم ىذه الرقية بالنسبة للراقي ال شك أنو االستحباب ،فإف رقية اإلنساف
كتذلبل ﵁ كرجاء ُب ا﵁
لنفسو أك رقيتو لغّبه ال شك أف فيها ١بوءنا إٔب ا﵁ كطلبنا من ا﵁ ن
كبل على ا﵁ ،فا٢بقيقة أهنا عبادة ٯبتمع فيها أنواع التوحيد الثبلثة :،توحيد الربوبية،
كتو ن
كتوحيد األلوىية ،كتوحيد األ٠باء كالصفات.
أمر زاد كىو نفع ا٤بسلمْب كإفادهتم ،كىذا ما حث
كإذا كانت الرقية للغّب كاف فيها ه
عليو النيب  بقولو« :من استطاع منكم أف ينفع أخاه فليفعل» ،ىذا الحكم
في الرقية المشروعة بالنسبة للراقي.

ً
ب منو أف يػيٍرقىى غّبه فاف ذلك ُب حقو جائز
أما بالنسبة للمرقي ،كا٤براد بو :من طيل ى

ال بأس بو ،ال بأس أف يقبل أف يػيٍرقىي من غّبه دكف طلب منو؛ كما ىرقىى النيب 

ى

جربيل ،ككما رقى النيب  عائشة .

وأما بالنسبة للمسترقي :كذلك بأف يطلب من غّبه أف يرقيو فهذا ما مضى ا٢بديث

فيو ُب باب من حقق التوحيد دخل ا١بنة ،كقلنا األصل ُب االسَبقاء أنو من األمور الٍب
ينبغي أف ٰبرص ا٤بسلم على تركها ،كذلك ألهنا قد تفوت عليو ا٤بنزلة العظيمة الرفيعة كىي أف
و
حساب كال عذاب ،كذلك ألف النيب
يكوف من السبعْب ألفا الذين يدخلوف ا١بنة بغّب

 كصف ىؤالء بأهنم (ال يسَبقوف) ،كال سيما إذا كاف اإلنساف قادر على أف
يرقي نفسو ،فما حاجتو إٔب أف يتذلل لغّبه؟
بل ينبغي أف يلجا إٔب ا﵁ مباشرة ،ككبلـ ا﵁ الذم يرقي بو يسّب ك﵁ ا٢بمد ،﵁
 يسره يستطيع اإلنساف أف يرقي نفسو بنفسو.
إذًا ىذا عن حكم الرقية.

وننتقل إلى صفة الرقية :كيف تكوف الرقية؟

الناظر ُب أحاديث النيب  ٯبد أف كيفية الرقية جاءت على أنواع:
أوًَّل :من ذلك أف تكوف الرقية مع ن ىف و
ث أك تفل ،ىذا نوع تكوف رقية يقرأ اإلنساف ك

يصاحبو نفس أك تفل.
النفث إخراج ا٥بواء مع شيء من الريق ىذا الشيء ا٣بفيف.
الشيخ لم يراجع التفريغ

ُُٗ

كأما التفل أك البزاؽ أك البصاؽ فانو شيء أكثر.
ككبل األمرين ثابت ُب السنة ،أف يقرأ اإلنساف بآيات أك بأدعية أك برقي نبوية كٯبمع
مع ذلك النفث أك التفل.
كيدؿ على ىذا أحاديث عدة عن النيب  ،من ذلك حديث عائشة
 قالت« :كاف إذا مرضا أحد من أىل النبي  نفث عليو
بالمعوذات» ،كاألحاديث ُب ىذا كثّبة.

البصاؽ أك التفل أك البزاؽ ىذا أيضا جاء ُب أحاديث عدة ،من ذلك قاؿ أيب سعيد
ا٣بدرم ُب الصحيح ،كفيو قصة الرجل الذم كاف سيد قومو كلدغ فرقاه أحد أصحاب النيب
 بالفاٙبة ،فكاف كلما ختمها ٝبع ريقو فتفل على ىذا ا٤بصاب حٌب شفي
بإذف ا﵁ .
إذف أف تكوف الرقية معها نفث أك تفل.
ثانيا :أف تكوف الرقية ببل نفث كال تفل ٦برد قراءة دكف أف ٯبتمع معها نفث أك تفل،

كىذا جاء فيو أحاديث أيضا عدة عن النيب  تدؿ على رقية ببل نفث ،كذلك
كما جاء ُب ((الصحيحْب)) ُب ركايات عدة ٢بديث عائشة أنو كاف إذا عاد مريضا دعا لو
أك رقاه هبذه الرقية« :اذىب البأس رب الناس» ،كٓب تذكر عائشة  نفثو.
كذلك ما ثبت ُب الصحيح من حديث أنس أنو زار ثابتنا تلميذه ككاف مريضا فقاؿ
أال أرقيك برقية النيب  ،فذكر ىذه الرقية كٓب يذكر ُب ا٢بديث النفث.
كذلك جربيل ٓ ب يأت ُب ا٢بديث أنو نفث.
فدؿ ىذا على أف ىذا أيضا كجو صحيح مشركع إف رقى بنفث أك رقى ببل نفث
فاألمر ال بأس بو.
[ثالثًا] :أف ٯبمع اإلنساف مع القراءة ا٤بسح على ا٤بوضع ا٤بصاب أك كضع اليد عليو،
فإف عائشة رضي ا﵁ عنها كانت يٚبرب أف النيب  إذا اشتكى رقى نفسو كمسح
بيده ،فلما اشتكى النيب  كانت ترقيو ٍب ٛبسحو بيد نفسو 
ك .
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كذلك ثبت ُب ((صحيح مسلم)) من حديث عثماف بن أيب العاص أنو قاؿ يا رسوؿ

ا﵁« :إني اشتكى مرضا منذ أسلمت ،فأمره النبي  أف يضع يده على
المكاف المصاب ثم يقوؿ :باسم اهلل ثالثا ثم يقوؿ سبعا أعوذ بعزة اهلل وقدرتو من شر
ما أجد وأحاذر» ،فهذا ا٢بديث فيو رقية مع كضع اليد على ا٤بوضع أك ا٤بكاف ا٤بصاب أك
الذم يتأٓب منو اإلنساف.

[رابعا] :كىي أف تكوف الرقية على ماء يينفث فيو ٍب ييشرب أك ييغتسل أك ييغسل بو،
ً

رقيو تقرأ مع نفث ُب ماءٍ ،ب بعد ذلك يشرهبا اإلنساف أك يغتسل منها أك يغسل نفسو هبا.
كجاء ُب ىذا حديثاف ،أك٥بما عند ((الطربا٘ب)) بإسناد صحيح صححو الشيخ األلبا٘ب

كغّبه من أىل العلم من حديث علي « : أف النبي  لدغ ،كاف
يصلى فلدغ من عقرب ،فكاف منو  بعد ذلك أف أتى بماء وملح فكاف

يقرأ على ىذا الماء ويمسح من ىذا الماء والملح».
كذلك ُب ((سنن أىب داككد)) عن حديث ثابت بن قيس بن مشاس« :أف النبي
 عاده  وكاف  يرقيو بقولو :اذىب البأس رب الناس
عن ثابت ابن قيس ابن شماس ،وكاف  قد أخذ شيئا من تراب بطحاف،
فوضعو في ماء فكاف ينفث فيو ثم يمسح بو ثابتًا .»

كأما اآلثار عن السلف ُب الرقية على ا٤باء فإهنا كثّبة.
ىذه أربعة أكجو ُب كيفية أك صفة الرقية.
كىا ىنا ٰبسن التنبيو على أف ىناؾ اجتهادات كرٗبا كانت التجاكزات ُب حاؿ الرقية
ا٤بعاصرة مع األسف الشديد ىذا ٩با ينبغي أف ينتبو كينبو إليو ،كذلك أف من الناس من يرقي
فيأٌب بأشياء جديدة كرٗبا كانت ٧بدثة بعض الناس مثبل ٘بد أنو يرقى رقية ٝباعية ،ٯبلس ُب
٦بلس مكتظ فيو العشرات رٗبا أكثر ٍب يرقى ىكذا الكل هبذه الرقية ،كىذا أمر ال دليل عليو.
بعضهم رٗبا رقي فنفث ُب خزانات ا٤باء الكبّبة كىذا أمر أيضا ال دليل عليو.
كاليوـ أصبحنا أيضا نسمع عن أناس يرقوف من خبلؿ ا٤بواقع ُب اإلنَبنت ،يرقيك من
خبلؿ األثّب عرب الشبكة" ،ادخل إٔب موقعي ضع يدؾ على ا٤بكاف الذم يؤ٤بك كافتح ا٤بقطع
الذم فيو الرقية! ما الدليل على ىذه األمور؟
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ىذه أشياء تقع من بعض الرقاة.
كما أف ىناؾ أخطاء تقع من بعض من يطلب ىذه الرقية كذلك أف بعض الناس مع
األسف يظن أف الرقية البد أف تكوف من شخص معْب أك من فئة معينة ،كيغفل عن أف رقية
اإلنساف لنفسو أنفع ما تكوف أك من أنفع ما يكوف ،كذلك أف اإلنساف إذا رقى نفسو يكوف
عنده من االضطرار كصدؽ اللجوء إٔب ا﵁  ما ليس ُب ا٢باؿ األخرل كىي أف يكوف
مرقيا من غّبه ،فما الذم ٲبنعك أف ترقي نفسك بنفسك؟
أما التعلق برقات ،كرٗبا يكوف معينْب ،كرٗبا يقطع اإلنساف مئات أك أالؼ األمياؿ
للوصوؿ إليهم ،ينتقل اإلنساف من قطر إٔب قطر بل رٗبا من دكلة إٔب دكلة ألجل أف يصل
إٔب راقي معْب ،سبحاف ا﵁ العظيم!
أليست الرقية بكبلـ ا﵁؟ أليس كبلـ ا﵁ موجود عندؾ أك على األقل عند أناس ُب
بلدؾ؟ ما ا٢باجة إٔب أف تذىب إٔب فبلف أك فبلف؟ الرقية تأثّبىا يرجع إٔب كبلـ ا﵁ 
إٔب الدعاء بأ٠باء ا﵁ كصفاتو ،كليس إٔب ذات ىذا الشخص بأنو ىو ا٤بؤثر ،ألنو ىو الذم
ٯبلب النفع أك يدفع الضر فهذه التجاكزات ٩با ينبغي أف يتنبو لو اإلنساف.
أيضا من األخطاء الشائعة ُب ىذا الباب أف بعض الناس يستعمل الرقية على سبيل
التجربة يقوؿ" :دعنا ٪برب لن ٬بسر شيء" .فهو يرقي نفسو أك ييرقى من غّبة كَب نفسو أف
ىذا ليس باألمر النافع يقينا ،يعُب رٗبا يكوف جازما ٕبصوؿ االنتفاع من حبة دكاء أك من
جرعة شراب كال ٘بد ىذا اليقْب ُب نفسو بكبلـ ا﵁  الذم أخرب  فيو:
﴿وننزؿ من القراف ما ىو شفاء ورحمة﴾[اإلسراء ]ٕٛ:اعلم أنك ال تستشفي فتنتفع

بالقرآف إال إذا كاف عندؾ يقْب.

قاؿ العلماء :إذ اجتمعت ثالث أمور فما أنفع ىذه الرقية:

صدؽ الراقي ،ويقين المرقي ،وصحة المرقي بو.
احرص على اجتماع ىذه األمور الثبلثة ،صدؽ الراقي كيقْب ا٤برقي كصحة ا٤برقي بو.
تنبو -يارعاؾ ا﵁ -إٔب أف الرقية كما يقوؿ العلماء سيف ،كالسيف حٌب ينفع البد من
اجتماع أمرين :البد أف يكوف الضارب بو قويا ،كالبد أف يكوف ا﵀ل قاببل؛ البد أف تكوف
اليد قوية ،يقولوف( :السيف بضاربو أليس كذلك؟
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لو كاف معك أمضى السيوؼ لكن اليد ىزيلة ضعيفة تكوف قتاال ضرابا؟ ال ،السيف
رٗبا يسقط من يدؾ ،فاألمر ٰبتاج إٔب صدؽ كيقْب.
كالبد أف أيضا يكوف ا﵀ل قاببل ،لو أخذت أقول السيوؼ ككانت يدؾ أقول األيادم
كلكنك كنت تضرب ُب صخرة صماء ىل ٰبصل شيء؟ ال ،ألف ا﵀ل غّب قابل للقطع
بالسيف.
إذف البد من صدؽ ُب الراقي كالبد من يقْب ُب ا٤برقي كالبد أف يكوف السيف ُب
أصلو قويًّا كىذا ىو صحة ا٤برقي بو.
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13
ٖٔ -باب وا جا ٞيف الزقٔ ٜالتىاٟي
(المجلس الثاني)
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يف ايؿشٝض عٔ أب ٞبػري األْؿاز ٟ؛ أْ٘ نإ َع زض ٍٛاهلل
 يف بعض أضؿاز ،ٙؾأزضٌ زضٛال$ :ال ٜبكني يف زقب ١بعري قالدّ٠
َٔ ٚتس ،أ ٚقالد ْ٠إال قطعت.#
و
أدلة.

كنا قد بدأنا ا٢بديث عن ىذا الباب ،لكن ٓب نأخذ شيئنا من شرح ما أكرد ا٤بؤلف من

كقد أكرد ا٤بؤلف ُ ب ىذا الباب أربعة أحاديث كأثرين عن تابعْب.
أما ا٢بديث األكؿ فهو ما ذكره ا٤بؤلف  ، أنو (ُب الصحيح) كمراده ُب:
الصحيحْب.
و
اسم من كجو
عن أيب بشّب األنصارم  ،كأبو بشّب على الصحيح ال ييعرؼ لو ه
ثابت ،كإ٭با ىو معركؼ ب يكنيتو ،كىو :أنصارم ،قيل :ماز٘ب ،كقيل :إنو حارثي ،كقيل :غّب
ذلك.
الشاىد أف ىذا الصحايب ا١بليل كاف مع النيب ُ ب بعض أسفاره ،كقد
ص على الوقوؼ على ىذا السفر ،فلم يقف ُب ذلك على
ذكر ا٢بافظ  أنو ىح ًر ى
شيء.
رسوال من
ا٤بهم أنو كاف ُب سف ور مع النيب  ،فأرسل  ن
أصحابو ينادم ُب الناس ،جاء ُب بعض الركاياتُ ،ب خارج الصحيحْب ،أنو مواله زيد بن
حارثو .
أرسل النيب  ىذا الرسوؿ؛ لينذر الناس ،كيعلمهم ،كينبهم ُب و
شأف مهم،
أال كىو أف ال يبقْب ُب عنق بعّب قبلدةه من كتر ،أك قبلدةه إال قطعت.
ك من الراكم ،أقاؿ النيب  قبلدة
األظهر كا﵁ كأعلم أف (أك) ىا ىنا ش ه
ىكذا مطلقة؟ أك قاؿ قبلدة من كتر؟
كجاء عند أيب داكد« :قالدة من وتر وقالدة» بػػ(الواك) كليس (أك).
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كا٤بقصود من ذلك أف النيب  هنى عن تقليد البهائم ،كمنها اإلبل ،أف
تيػ ىقلىد األكتار.
الوتر ىو :كتر القوس الذم يربط بْب طرفيو ،الذم يدفع السهم ،ك كانت العرب تتخذ
األكتار من حباؿ ،أك من عصب الشاة أك من غّب ذلك ،فإذا قً يد ىـ كاخلولق ،كأرادكا أف
يستبدلوه ،فإهنم يقلدكف بو أنعامهم.
قاؿ األماـ مالك ُ ب ((ا٤بوطأ)) عقيب إخراج ا٢بديث( :أيرل ذلك من
العْب) ،أم أهنم كانوا يقلدكف األكتار أك غّبىا على دكاهبم خشية العْب.
من عقائد أىل ا١باىلية ،أهنم كانوا يعتقدكف أف تعليق األكتار ك٫بوىا على البهائم
يقيها من أذل العْب ،فنهى النيب  عن ذلك ،كأمر بقطع ىذه القبلئد ،كُب
دليل على ٙبرٙب تعليق التمائم.
ىذا ه
كىذا ا٢بديث أصح حديث ُب النهي عن التمائم؛ ألنو ي٨بىرج ُب الصحيحْب ،كٞبيٍليو
علل أخرل ألمر النيب
على ما ذكر األماـ مالك  ىو الصحيح ،كإف كاف ذكرت ه
 بقطع األكتار ،لكن الصحيح ىو ما قالو األماـ مالك  كتبعو عليو
ٝباعة من أىل العلم.
دليل على النهي عن تعليق التمائم.
فا٢بديث إ نذا ه
كالتمائم -كما ذكرنا ُب الدركس ا٤باضية ،-ىي :كل ما ييعلق بقصد دفع الببلء قبل
نزكلو ،أك رفعو بعد نزكلو ،كىذا يتنوعي إٔب أشياء ٨بتلفة ،منها ما يكوف خيطنا ،كمنها ما يكوف
قبلد نة ،كمنها ما يكوف قطعة من حيواف ،كمنها ما يكوف شيئنا مكتوبنا إٔب غّب ذلك.
ا٤بهم أنو كل شيء ييعلق ك يوضع كىذا القصد فيو ،كىو أنو يكوف بقصد دفع الببلء
أك رفعو ،فإنو حينئ وذ يسمى ٛبيمة ،كتتنزؿ عليو األحاديث الناىية عن ذلك ،بل الواصفة لو
بأنو من الشرؾ.
كليس ُب ا٢بديث النهي عن تقليد البهائم يمطل نقا ،فلو أنو قلد اإلنساف البهائم و
بسبب
آخر ،فإف ىذا ال بأس بو ،فالنيب  قد قلد ا٥بدم الذم بعثو إٔب مكة ،ككانت
عائشة  ،كما ثبت عنها ،كانت تفتل القبلئد؛ ٥بدم للنيب ٍ ،ب كاف

الشيخ لم يراجع التفريغ

ُٖٗ

يعلقها  على ىذه البهائم الٍب كاف يهديها إٔب ا٢برـ ،كٓب يكن 

يٰبرـ على نفسو شيئنا بذلك.
الشاىد أف تقليد البهائم لغّب ىذا السبب ،ىو غّب داخل ُب ىذا النهي ،كتقليد
ً
ىدم ،ىذا كاف من عادة الناس أهنم كانوا
ا٥بدم ك٫بوه ،يعِب :ييعلق عليو قبلئد ،لييعلىم أنو ه
يعلقوف على ا٥بدم أشياء من القبلئد ،ألجل أف ييعلىم أف ذلك من ا٥بدم ،فهذا ال بأس بو،
إ٭با ا٤بنهي عنو ُب ىذا ا٢بديث ،ىو أف يكوف تعليق التمائم بقصد دفع الببلء أك رفعو.
كُب ىذا ا٢بديث من الفوائد:
أنو ٯبب اإلنذار ،كٯبب التبليغ ،كٯبب التعليم ،البد أف يكوف ُب الناس من يبْب
ا٢بق ،كأف يصدعيوا فيهم ،البد أف يفشوا ا٣بّب ،البد أف ينهى عن الشر ،حٌب تقوـ ا٢بجة
على الناس ،النيب  ما ترؾ الناس على جهلهم هبذا األمر العظيم ،السيما كىو
رسوال ،ككلفو ،كأمره أف ٰبذر الناس ،كيعلمهم ،كينبههم،
يتعلق ٔبناب التوحيد ،إ٭با أرسل ن
حٌب ال يقعوا ُب ىذا األمر ا٤بخالف ُب شريعة النيب  ،كىكذا السائركف على
هنج النيب  ،عليهم أف يبادركا ،كأف ٯبدكا ،كأف يي ىش ًمركا ُب الدعوة كالبياف
كالتحذير ،حٌب تقوـ ا٢بجة ،كحٌب يقل الشر- ،نسأؿ ا﵁ اإلعانة على ذلك.-
قاؿ :
ٚعٔ ابٔ َطعٛد  قاٍ :مسعت زض ٍٛاهلل ٜ ك:ٍٛ
$إٕ ايسقٚ ٢ايتُاٚ ِ٥ايتٛي ١غسى #زٚا ٙأمحد ابٔ أب ٞداٚد.
و
مسعود  :رأى في
أصل ُب ىذا الباب ،كلو قصة ،كىي أف ابن
ىذا ا٢بديث ه

عنق زوجو زينب الثقفية  ،رأى خيطًا في عنقها ،فسألها ،قاؿ :ما ىذا؟

كىذا فيو :االستفسار قبل إنكار ا٤بنكر ،ال هتٍ يجم على شيء ٘بهلو ،فتنكر شيئنا قد ال

منكرا.
يكوف ن

ط ُرقي لي فيو ،كانت مصابو ٗبرض،
سأؿ ابن مسعود زكجو ما ىذا؟ فقالت :خي ٌ
ييصيبها با٢بمى كا٢برارة ،فلبست ىذا ا٣بيط الذم يرقي ٥با فيو ،ألجل أف يدفع عنها ما نزؿ
هبا.
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كثّبا بْب التمائم ك الرقى ،فهذا
كىذا يدلك على االشَباؾ كالعبلقة الٍب تقع أحيانا أك ن
ٍ
مسعود  ،كجاء ُب
أيضا فعند ذلك غضب ابن
كرقي عليها ن
قد اجتمع فيو أنو ٛبيمة ي
بعض الركايات أنو شمر عن ذراعيو ،وأخذ ىذا الخيط فجذبو بعنف ،حتى كادت تسقط
على وجهها ،كىذا يدلك على غضب ابن مسعود ٢ برمات ا﵁ .
األمر ليس ىيننا ،أف ينهى ا﵁  عن شيء كنبيو ٍ ،ب بعد ذلك
يتعامل معو اإلنساف و
بربكد شديد ،لكن الحظ أف ابن مسعود  إ٭با فعل ذلك مع
و
مثل ىذا من الزكج مع زكجو ،إذا كاف أبلغ
من ىي من رعيتو ،أليس ىو الوٕب عليها؟ فحينئذ ي
ُب بياف أف ىذا منكر ،فبل شك أف ىذا من ا٢بكمة.
منكرا
ا٤بهم أف ابن مسعود  مد يده فقطع ىذا ا٤بنكر« ،من رأى منكم ً

فليغيره بيده» ،كىذا حيث تعلموف حْب ال يكوف ىناؾ مفسدةه مَبتبة على ذلك أعظم،
كقاؿ « :إف آؿ عبد اهلل لغنياء عن الشرؾ» ،ىكذا بيوت أىل التوحيد ،مثاؿ
على بيت من بيوت ا٤بوحدين ،الذين ٥بم عناية عظيمة بتحقيق التوحيد ،كا٢بذر من شعبو
كمن ذرائعو.
«إف آؿ عبد اهلل لغنياء عن الشرؾ» ،يا ليتها تكوف قاعدة ٪بعلها ُب بيوتنا،

كنيشيعها ُب أىالينا ،إنا ألغنياء عن الشرؾ كبّبه كصغّبه.

ٍب قاؿ ابن مسعود ٠ :بعت النيب  أنو يقوؿ« :إف الرقى

والتمائم والتولة شرؾ» ،فبْب ٥با  ا٢بجة كالدليل على ىذا اإلنكار ،بل بْب ا٤بسوغ
و
بقضية شركية.
الذم جعلو يتناكؿ ىذا الشيء فيقطعو بيده ،أف ا٤بسألة عظيمة ،ا٤بسألة تتعلق

إذنا ال تساىل ُب ىذا األمر العظيم ،قطع ذلك ابن مسعود ٍ ،ب بْب ا٢بجة،

كذلك أف النيب  قاؿ« :إف الرقى والتمائم والتولة شرؾ» ،ىذا ا٢بديث فيو
ما يدؿ على حكم ىذه األمور الثبلثة ،كأهنا من الشرؾ ،لكن تنبو إٔب أف ا٤بقاـ فيو تفصيل.
أما قولو« :إف الرقى» كا٢بكم على ذلك بأنو ًشرؾ ،فقد مضى الكبلـ فيو ،كقلنا إف

الرقى ا٤بشركعة فإهنا غّب داخلة ُب
الرقى ا٤بمنوعة كغّب ا٤بشركعة ،أما ي
ىذا ا٢بديث إ٭با يتناكؿ ي
الرقى مطل نقا ،إ٭با على يرقى يمقيدة ،كىي:
ىذا ا٢بديث ،فهذا ا٢بديث فيو تنصيص ال على ي
الرقى الشركية.
ي
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كمر معنا أف الرقى ا٤بمنوعة قد تكوف شرنكا أكرب ،كقد تكوف شرنكا أصغر ،على تفصيل
مضى معنا ُب الدرس ا٤باضي.

ثانيًا :قاؿ « :التمائم » ،ككصفها النيب  بأهنا شرؾ ،كقلنا إف ضابط
التميمة ىي :كل ما يعلق مع و
قصد كىو دفع الببلء أك رفع الببلء ،كىذا جاء منهينا عنو
مطل نقا ،كٓب ً
يأت تقيي هد عن النيب  بإباحة ٛبيمة دكف أخرل.
الرقى كالتمائم.
الرقى كالتمائم ،البد أف تفرؽ بْب ي
إذنا ىناؾ فرؽ بْب ي
ال يرقى :شيءه ييقاؿ ،شيءه ييقرأ ،كأما التميمة :فأنو شيءه ييعلق كيوضع ،إذنا ىناؾ فرؽ
الرقى فيها تفصيل ،كأما التمائم فالنهي فيها ال تفصيل فيها عن النيب
بينهما ،ي
.
[ثالثًا] قاؿ« :والتولة»؛ التولة فسرىا مسعود  كما عند ابن حباف كا٢باكم

كغّبٮبا« :قالوا يا أبا عبد الرحمن :ىذه الرقى والتمائم فما التولة؟ -التولة بكسر التاء،-
قاؿ  :شيءٌ تصنعو النساء تتحببن بو إلى أزواجهن».

ضرب من السحر
ضرب من السحر ،كما بىػْب أيب عبيد كغّبه ،ه
كىذا يا رعاكم ا﵁ ه
ييستعمل ُب التحبيب ،كما سيأٌب ُب كبلـ ا٤بؤلف ٰ ببب ا٤برأة إٔب زكجها ،كٰببب

شرؾ با﵁  ،كسيأٌب التفصيل فيو -إف شاء ا﵁ُ -ب
الرجل إٔب امرأتو ،كىذا الشك أنو ه
باب خاص بالسحر.
الرقى كمضى الكبلـ
الشاىد أف ىذا ا٢بديث فيو بياف حكم ىذه األمور الثبلثة ،ي
فيها ،كالتمائم كالتولة.
التمائم ُب غّب القرآف- ،كسيأٌب الكبلـ ُب ٛبائم القرآف بعد قليل إف شاء ا﵁ ،-ا٢بكم
فيها أهنا تَباكح بْب و
شرؾ أكرب كشرؾ أصغر.
قد تكوف التميمة شرًكا أكبر ،وقد تكوف التميمة شرًكا أصغر.

تكوف التميمة شرًكا أكبر في الحواؿ اآلتية:

شرؾ
شرؾ ُب الربوبية ،ه
كمعلقها أهنا تنفع كتضر بذاهتا ،ىذا ه
أوًَّل :أف يعتقد يمقلدىا ي
أكرب ُب الربوبية.
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ثانيا :أف تشتمل التميمة على ش و
يء من االستغاثة بغّب ا﵁ ،من التمائم الٍب تعلق ما
ً
يكوف فيها ش و
كبلما
يء مكتوب،
ه
مكتوب ُب رقعةُ ،ب قطعة من الورؽُ ،ب قطعة من ا١بلد ،ن
قد يكوف فيو شرؾ ،استغاثة باألكلياء ،باألنبياء ،با٤ببلئكة ،با١بنٍ ،ب يطوكف ذلك كٱبيطونو
ُب قطعة قماش أك جلد ،كيعلقونو على األعناؽ ،أك على العضد ،أك على الساؽ ،أك على
كضعا ُب البيوت أك السيارات ،فإف كانت التميمة مشتملة على استغاثة
البطن ،أك يضعونو ن
بغّب ا﵁ ،فهذا ال شك ٯبعل التميمة شرنكا أكرب.
[ثالثا] :أف تشتمل التميمة على و
شيء من علم ا٢برؼ أك الطلسم ،علم ا٢برؼ
ً
كالطلسم ،ىكذا يسمونو ،كالشك أنو من علوـ الشياطْب كا٤بردة ،شياطْب األنس ،ىو ضرب
من الكهانة ،حيث إهنم يعتقدكف أف ا٢بركؼ ا٢بركؼ ا٥بجائية ،األلف كالباء كالتاء إٔب أخره،
كاألرقاـ ،علم الطلسم ىو علم األرقاـ ،يعتقدكف أف األرقاـ :كاحد كأثنْب كثبلثة إٔب آخره،
كل حرؼ منها ،أك كل رقم منها لو خاصيةٕ ،بيث إنو لو يركب تركيبنا معينننا ،فإنو يكوف لو
اتصاؿ باألركاح العلوية ،أك بالكواكب ،أك بالنجوـ ،فيكوف ُب ىذا تأثّبه على ٦بريات ىذا
الكوف ،على ما يقع ُب ىذه األرض.
لذلك ٘بد أهنم ٯبعلوف جداكؿ ،ٯبعلوف ُب مربع رقم ،كمربع ثا٘ب رقم ،بطرائق ك
حسابات معركفو عندىم ،كفيها كتب كمؤلفات ،كقفت على ش و
يء منها- ،أسأؿ ا﵁ أف
يتلفها ك أف ٰبرقها ،كأف يبعدىا عن ا٤بسلمْب٘ ،-بد أهنم ٯبعلوف ُب جداكؿ ٕبيث تقرأ هبذا
الشكل على كيفية ،ك هبذا الشكل على كيفية ،كهبذا الشكل على كيفية ،إذا يركبت على
الطريقة الٍب يزعموف ،فإنو ٰبصل بذلك ما يريدكف ،إذا كانوا يريدكف ٪باةن من فقر ،أك ٪باةن
من عدك ،أك سبلمةن من جن ،أك ٫بو ذلك ،فلكل ش و
يء من ىذه ا٤بطالب كيفية ،كطريقة ُب
ٝبع األرقاـ ،أك ُب ٝبع ا٢بركؼ ،باء بعدىا تاء بعدىا جيم بعدىا كاك ،كباألسفل كذاٍ ،ب
بعد ذلك يزعموف أنك إذا علقتها فإنك تناؿ ما تطلب من ا٣بّب ،أك ييدفع عنك ما ٚباؼ
من الشر.
ال شك أف تعليق ىذه التمائم شرؾ با﵁  ،ألف يمعلقها انتهج ما ىو ُب
حقيقتو شرؾ ،فإف ىذه العلوـ علم ا٢برؼ ،أك علم الطلسم ،ال شك أنو شرؾ با﵁
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؛ ألف فيو اعتقاد أف تصريف الكوف يكوف من غّب ا﵁  ،كىذا شرؾ
أكرب ُب الربوبية.
إ نذا عندنا ثبلث أحواؿ يكوف فيها تعليق التميمة شرنكا أكرب.
أما إذا ٓب يكن شيءه من ذلك ،فإذا علقها ،علق خرزة ،علق العْب الزرقاء الٍب تكلمنا
عليها ،علق ًمنقار غراب ،علق خيطنا  ،علق أم شيءٓ ،ب يكن فيو استغاثة بغّب ا﵁ ،كال
ش و
يء من علم ا٢برؼ كالطلسم ،كعلقها باعتقاد أهنا ٦برد سبب ،كالنفع ك الضر بيد ا﵁
 ،حينها يكوف تعليق التميمة شرنكا أصغر.
إ نذا بالتفصيل السابق ،يتبْب لنا معُب قوؿ النيب  ،أك معُب كصف النيب
 التمائم بأهنا شرؾ.
تعليق من ا٤بؤلف  عليو.
ىذا عن ىذا ا٢بديث ،كسيأٌب ه
قاؿ :

ٚعٔ عبد اهلل بٔ عُهََ ِٕٝسؾٛعّا َٔ$ :تعًل غّ٦ٝا ُٚنٌَٔ إي #٘ٝزٚاٙ
أمحد ٚايرتَر.ٟ
ما ركم عن النيب « :من تعلق شيئًا وكل إليو» ،ىذا ا٢بديث حديث

عبد ا﵁ بن عي ىكيم ا١بهِب ،كالصحيح أنو من ا٤بخضرمْب ،الذين أدركوا زماف النيب
 ،لكنهم ٓب يلقوه ،كىذا الذم رجحو ٝباعةه من األئمة الكبار ،كالبخارم،
كأيب زرعو ،كابن أيب حاًب ،ككثّب من أىل العلم ،كالَبمذم كغّبىم ،كلهم نصوا على أنو
٨بضرـٓ ،ب يدرؾ النيب  فحين وذ فا٢بديث على ىذا يمرسل ،ىذا أوًَّل.
رجل ضعيف ،ىو ابن أيب ليلى.
وثانيًاُ :ب إسناد ا٢بديث ه
كىذا ا٤بعُب جاء من حديث النيب  بإسناد أخر ،جاء من طريق ا٢بسن،
رسبل ،كما جاء عند ابن
عن أيب ىريرة ،كجاء من طريق ا٢بسن عن النيب  يم ن
أيضا عن غّبىم ،فهذا ا٢بديث
أيب شيبة كغّبه عن ابن مسعود  من قولو ،كما جاء ن
بإسناده الذم بْب أيدينا ضعيف ،لكن جاء من طي و
رؽ أخرل.
الشاىد أف ىذا ا٢بديث لو صح عن النيب  ،ففيو بياف ٜبرة تعليق
التمائم ،كذلك كما جاء ُب ىذا ا٢بديث ،أف «من تعلق شيئًا وكل إليو».
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من توكل على ا﵁ ،كاعتمد عليو ،كأنزؿ حوائجو بو ،فإف ا﵁  يتواله ،فيييسر
لو كل عسّب ،كيقرب لو كل بعيد ،كال يأتيو إال ا٣بّب كالفبلح كالسعادة ،لكن من غفل عن
ا﵁ ،كأنزؿ حوائجو لغّبه ،فإف ا﵁  ٱبذلو ،ك يتخلى عنو ،كيكلو إٔب ما اعتمد عليو،
فبل ينالو حين و
ئذ إال ا٣بيبة كا٣بسراف.
كىذا شأف من تعلق شيئنا فعلقو بفعلو ،كتعلق قلبو بو ،كحاؿ ىؤالء ا٤بشركْب
كأشباىهم ،حينما يعلقوف خيوطنا ،أك يعلقوف أصدافيا ،أك يعلقوف حركنزا من ىذه األشياء الٍب
سبق ا٢بديث فيها ،قلوهبم التفتت لغّب ا﵁ ،كاعتمدت على غّبه.
حاؿ عجيبة ُب ا٢بقيقة ،كيف يغفل اإلنساف عن رب األرض كالسموات؟ الذم
كىذا ه

بيده كل شيء ،الذم أخرب سبحانو أف من يتوكل عليو فإنو سيكوف حسبوَ ﴿،وَم ْن يَػتَػ َوك ْل
َعلَى الل ِو فَػ ُه َو َح ْسبُوُ ﴾[الطالؽ ]ٖ:كفيل بو  ،يغفل عن ذلك كلو كيعلق

أملو ُب خيط ،خيط لو فعلت بو ىكذا انقطع ،لو نفخت فيو طار ،أىذا ٯبلب لك ا٣بّب؟!
كيدفع عنك الضر؟! ىذا كا﵁ من فساد العقل ،كمن فساد القلب.
إ نذا ىذا ا٢بديث فيو :أف من تعلق شيئنا ككل إليو ٱبذلو ا﵁ كيتخلى عنو ،فإذا تواله
ىذا الشيء فبل شك أنو سيخرج صفر اليدين ،بل ا٤بصيبة أنو سيخرج بعد أف يكوف قد كقع
ُب الشرؾ با﵁  ،من تعلق شيئنا ككل إليو.
كىذا ا٢بديث فيو قصة ،كىي :أف عبد ا﵁ ابن عي ىكيم  مرض ،فزاره بعض
الناس فعرضوا عليو أف يعلق شيئنا ،قالوا :إف علقت شيئنا ،فقاؿ  كرٞبو( :ا٤بوت
أقرب من ذلك) ،التوحيد عزيز عند أىلو يا أخواف ،قاؿ :ا٤بوت أقرب من ذلك ،كيف ٲبكن
ٕب كأنا من أىل التوحيد أف أقع ُب شيء من الشرؾ؟! ،ال أعلق قليب ،كال أجعل اعتمادم
على ا﵁ ،كإ٭با على و
شيء تافو أعلقو ،ال كا﵁ ،ا٤بوت أقرب من ذلكٍ ،ب قاؿ :قاؿ النيب
« :من تعلق شيئًا وكل إليو».

إذنا عندنا ثبلث أحاديث ُب التعليق ،منها اثناف مرا بًنا ُب الباب السابق ،كىذا ىو
الثالث ،كاالثناف السابقاف حديثاف صحيحاف« :من تعلق تميمة فقد أشرؾ» ،كالثا٘ب «من
تعلق تميمة فال أتم اهلل لو» ،كىذا «من تعلق شيئًا وكل إليو».
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قاؿ :
ايتُا ِ٥غٜ ْ٤ٞعًل عً ٢األٚالد يًعني؛ يهٔ إذا نإ املُعًَٖل َٔ ايكسإٓ،
ؾسخٖـ ؾ ٘ٝبعض ايطًـٚ ،بعكِٗ مل ٜسخـ ؾٚ ،٘ٝهعً٘ َٔ املٓٗ ٞعٓ٘؛
َِٓٗ ابٔ َطعٛد .
التميمة :ىي كل شيء كاف يعلق على الصبياف من العْب ،ىذا ُب الغالب ،كإال قد
يعلق الكبار أشياء عليهم ،كقد يػي ىعلى يق على الدكاب كما سبق ،كقد يكوف ىذا من العْب،
أيضا.
كىذا ىو الغالب على أىل ا١باىلية ،كقد يكوف لغّبه ن

ٍب عطف على ىذا  الكبلـ عن مسألة أخرل مهمة ،كىي حكم التميمة من
القرآف ،يعِب :أف يعلق اإلنساف شيئنا فيو آيات ،أك فيو شيءه كيلتحق بو شيءه فيو ذكر ا﵁
جل كعبل ،أك و
شيء من األدعية ،أك يضع ا٤بصحف كلو ،كما يطبعوف اآلف مصاحف
صغّبة ،أليس كذلك؟ فرٗبا كضعت ُب علبة من الذىب أك الفضة فعلقت على األطفاؿ ،رٗبا
كتبت آية الكرسي ُب قبلدة ذىبيو أك فضية ،رٗبا كضع اإلنساف لوحة ُب بيتو فيها الفاٙبة أك
قل ىو ا﵁ أحد أك فيها ما شاء ا﵁ تبارؾ ا﵁ ،أك فيها غّب ذلك.
ا٤بهم أف ىذه مسألة أخرل ٚبتلف عن أم و
كبلـ سابق ،كىي التميمة أك إف شئت فقل
ا٤بعلقات من القرآف ،أك ما فيو شيء من القرآف ،أك شيءه من األدعية أك األذكار.
و
شيء من ىذا القبيل ،ىل حكمو حكم التميمة السابقة أك ٱبتلف؟ نبهنا ا٤بؤلف
و
خبلؼ بْب العلماء ،بعض العلماء رخص فيو،
ُ ب كبلمو السابق ،أف ىذا موضع
كبعضهم منع منو ،كذكر منهم ابن مسعود  ،ىذه ا٤بسألة مهمة كيكثر السؤاؿ عنها،
كٙبتد كتشتد ا٢باجة إٔب معرفتها.
الواقع أف العلماء مختلفوف في ىذه المسألة إلى ثالثة أقواؿ:

[القوؿ] الوؿ :فهو أف تعليق ىذه التمائم من القرآف ،أك ما فيو شيء من ذكر ا﵁،
جائز قبل نزكؿ الببلء كبعد نزكؿ الببلء ،كىذا القوؿ يركم عن عبد ا﵁ بن عمرك بن
أف ذلك ه
العاص  ،كركم عن بعض السلف كسعيد بن ا٤بسيب كابن سّبين ك٦باىد ،كلكن
األقرب أنو ٓب يصح عنهما ،لكنو صح عن عطاء ،كعن أيب جعف ور الباقر ،أبو جعفر الباقر،
٧بمد بن علي بن ا٢بسْب بن علي بن أيب طالب  ك.
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الشاىد أف ىؤالء ذىبوا إٔب جواز ذلك ،كابن القيم  حكى -أكرد ىو كغّبه
قوال ألىل العلم ،كاستدؿ ىؤالء بعموـ األدلة الٍب فيها االستشفاء
من أىل العلم -ىذا ن
بالقرآف﴿ :ونُػنَػ ٍّز ُؿ ِمن الْ ُقر ِ
آف َما ُى َو ِش َفاءٌ﴾[اإلسراء ،]ٕٛ:كىذا استشفاء من القرآف
َ ْ
َ
داخبل ُب اآلية.
فيكوف ن
أيضا بأثر عن عبد ا﵁ بن عمر بن العاص ،كىو أنو علمو النيب
يستدؿ ن
 دعاء الفزع ،يعِب قد يصاب اإلنساف ُب نومو بشيء من األشياء الٍب
تفزعو ،قد يرل أشياء ،كىذا ٰبصل لبعض الناس ،علم النيب  عبد ا﵁ بن
عمرك بن العاص دعاء الفزع ،كىو« :أعوذ بكلمات اهلل التامة من غضبو ،وعقابو ،وشر

عبادة ،ومن ىمزات الشياطين ،وأف يحضروف»ٟ ،بسة أشياء ٙبفظها ،احفظها كحفظها
ألبنائك ،ىذا يقولو اإلنساف إذا أكل إٔب فراشو ،إذا كاف ٩بن يصاب بشيء يػي ىفِّزعيو ُب نومو،
فإنو يستحب ُب حقو أف يقوؿ ىذا إذا أكل ُب فراشو ،قبل أف تناـ اذكر ىذا الذكر ،كادعي
هبذا الدعاء.
إٔب ىذا القدر ىذا سنة ثابتة عن النيب  ،جاءت ُب حديث عمرك بن
العاص ،كجاءت من حديث غّبه.
لكن جاء بعد ذلك زيادة كىي :أف عبد اهلل بن عمر  ،كاف يحفظها أبنائو
البالغين ،كاف من بلغ من أبنائو حفظو إياىا ،ومن لم يبلغ كتبو في ٍ
صك ،يعِب كتبو ُب
شيء ُب كر وقة أك ٫بوىا ٍب علقها عليو ،ىذا يفعلو مع الصغار الذين ٓب يبلغوا ،قاؿ كأما من

بلغ فيحفظو إياىا ،كمن ٓب يىػٍبػليغ يكتبو ُب صك فيعلقو عليو.
قاؿ ىذا دليل على إنو ٯبوز أف يعلق اإلنساف التمائم٩ ،با فيو شيء من األدعية
كاألذكار ،كمن باب أكٔب ما كاف فيو شيء من القرآف.
والواقع أف ىذين اَّلستدَّللين فيهما نظر.

أما الوؿ :فإف خّب من فهم اآليات ا٤بتعلقة باالستشفاء كطبقها؛ النيب 

كٓب يثبت عنو  قط أنو قد علق شيء من القرآف البتة فدؿ ىذا على أف ىذا
الفهم غّب ا٤براد.
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أيضا.
ن

نظر من جهة اإلسناد ،كمن جهة ا٤بًب
أثر عبد ا﵁ ابن عمرك  فيو ه
[الثاني] :ي
أما اإلسناد فإف ا٢بديث مع ما بعده من األثر جاء من طر ًيق ابن إسحاؽ ،عن عمرك

بن شعيب عن أبيو عن جده ،الذم ىو عبد ا﵁ بن عمرك ،كعنعن ُب اإلسناد كابن إسحاؽ
مدلس كعنعن ىا ىنا ،ففي ا٢بديث ضعف ،ىذا األثر عن ابن عمرك رضي ا﵁ عنهما
يٰبتاج ُب إثباتو إٔب و
إسناد آخر ،كال يعلم لو إسناد إال ىذا ففيو ضعف ،ىذا أوًَّل.
وثانيًا :من جهة المتن األثر ليس صرٰبنا ُب أنو علق ذلك ألجل دفع ىذا الببلء ،قاؿ

بعض أىل العلم :رٗبا علقو ألجل التعليم ،ألجل أف يتهجى ىؤالء الصغار كيتحفظونو ،ألف
فعا لؤلذل،
ىذا األثر ليس فيو التعليق على الصغار كالكبار ،لو كاف يريد التعليق ليكوف دا ن

لعلق على ا١بميع ،لكن ىؤالء الكبار حفظوا ،كىؤالء الصغار ٓب ٰبفظوا ،فعلقو عليهم من
أجل أف يتهجوا ىذا كيقرأكه قبل النوـ ٍب إذا ناموا يكونوف قد أتوا بو ،أما الكبار فكانوا
حفظو ،فما احتاجوا إال ذلك.
احتماال ،كمع االحتماؿ يبعد أك يسقط أك يضعف
على كل حاؿ ىذا يبقى
ن
االستدالؿ.
س ىذه التمائم من القرآف أك ٫بوه ،بعد
القوؿ الثانيُ :ب ىذه ا٤بسألة ىو أنو ٯبوز ليٍب ي
نزكؿ الببلء ال قبلو ،ركم ىذا عن عائشة  ،كجاء عن بعض أىل العلم ،ابن القيم
ُ ب ((زاد ا٤بعاد)) ،أكرد ركايات عن األماـ أٞبد ،تفيد ميلو إٔب ىذا القوؿ ،يعِب قبل
نزكؿ الببلء ألبس ٛبيمة من القرآف ،أل٘ب أخاؼ ،أخشى أف ينزؿ يب شيء ،يقولوف :ال
ٯبوز.
بعد الببلء أيصيب اإلنساف بعْب بسحر و
ٗبس أم شيء ىنا ٯبوز لو بعد الببلء ال قبلو.
كىذا القوؿ ركايتو أك حكايتو عن عائشة  فيها نظر ،فاألثر الذم استدلوا بو
جاء من طريق بكّب بن عبد ا﵁ بن األشج عن القاسم بن ٧بمد عن عائشة  كبكّب
ٓب يسمع من القاسم ،فاألثر فيو انقطاع فبل يصح عنها  ،كىذا التفريق يرده عموـ
أدلة النهي عن التعليق ،كا﵁ تعأب أعلم.
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القوؿ الثالث :ىو النهي ا٤بطلق عن تعليق ىذه التمائم ،فبل ٯبوز ذلك ال قبل الببلء
كال بعده ،كىذا قوؿ ابن مسعود كابن عباس كعقبة بن عامر كحذيفة كعمراف من أصحاب
النيب  ،كما أنو قوؿ ٝباعة من التابعْب كمنهم ا٢بسن البصرم ،كمنهم
أصحاب ابن مسعود؛ كعلقمة كاألسود كعبيده السلما٘ب كغّبىم من أىل العلم ،كما سيأٌب
عن إبراىيم( ،كانوا يكرىوف التمائم من القرآف كمن غّب القرآف) ،كما أنو قوؿ ٝبهور أىل
العلم ،كىذا القوؿ ىو الراجح إف شاء ا﵁ ،كيدؿ على رجحانو أمور:
كمعلق.
أوًَّل :عموـ األدلة الناىية عن التعليق ،مع عدـ التفريق بْب يمعلق ي

الرقى كالتمائم ،أما الرقى فقاؿ ُب
ثانيًا :أف النيب  فرؽ ُب ا٢بكم بْب ي
شأهنا« :اعرضوا علي رقاكمَّ ،ل بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرؾ» ،أليس كذلك؟ ،مر
بنا ُب درس و
ماض ،أما التمائم فلم ييفرؽ النيب  ما قاؿ فيها أعرضوا عليا

ٛبائمكم ،فبل بأس بالتمائم فيها ذكر ا﵁ ،ما فعل ىذا النيب  ،فدؿ ىذا على
هنى مطلق ال تقييد فيو.
أف النهي عن التمائم ه
ثالثًا :الناظر ُب سنة النيب  ٯبد أف النيب  ما جاء عنو قط

دفع ،أك الٍب تكوف سبب ١بلب أك دفع ،ما جاء
جلب أك ه
ُب األذكار ،أك األدعية ،الٍب فيها ه
فيها كتابة أك تعليق ،لكن أف ٘بد فيها من قاؿ ،من قرأ ،أليس كذلك؟ «من قرأ اآليتين من
أخر سورة البقرة في ٍ
ليلة كفتاه» ،من قاؿ كذا ككذا كاف لو كذا ككذا ،تأمل ُب األحاديث

ما استطعت منها ،ما ٘بد أف النيب  قاؿ من كتب أك من علق أك أف ىذا ُب
الواقع أسهل كأبعد عن النسياف ،أليس كذلك؟
مشركعآ ،بى ال يرشد النيب
أذكار النوـ كاف ٲبكن لئلنساف أف يكتبها إذا كاف ىذا
ن
 إٔب ذلك ،يكتبها كٯبعلها ٔبواره أك يتعلقها على صدره كيناـ ،كبالتإب يسلم
من مغبة النسياف ،كم من الناس يناـ قبل أف يذكر األذكار؟ صح كال ال؟ كثّب من الناس
تنعس عينو قبل أف يذكر ىذه األذكار ،أليس كذلك؟ ككاف ىذا أسهل ،كمع ذلك النيب
 ما جاء عنو قط ،كاف يعلق األمر بالقراءة ،بالذكر ،بالتبلكة.
[رابعا] :أف ىذا القوؿ فيو عمل بقاعدة الشريعة الٍب ىي سد الذرائع ،كىذا من و
أكجو
ً
ه
عدة:
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فتح لذريعة اختبلط التمائم ا٤بشركعة ،الٍب
ُ/أف القوؿ بإباحة التمائم من القرآف ،ه
يزعموف أهنا مشركعة ،الٍب يقولوف ٗبشركعيتها ،مع التمائم ا٤بمنوعة ،ألف الغالب أف ىذه
األشياء تكوف مغلقة ،كبالتإب ٱبتلط األمر.
ِ/كبالتإب ٯبد ا٤بشركوف فرصة لّبكجوا على الناس التمائم الشركية كيتقاعس أىل ا٣بّب
عن إنكار ىذا ا٤بنكر اآلف ،لو كانت التمائم كلها ٲبنع تعليقها ،ألنكرت مباشرة ،أما إذا
كاف األمر فيو تفصيل ،فلرٗبا رأل اإلنساف على آخر شيء من التميمة ،يعلقو فيقوؿ لعلو
ٛبيمة من القرآف ،فينتشر الشر.
الرقية سنة ،أليس
الرقية مع أف ي
ّ /كما أف فيو إغبلؽ لباب الرقية يستغِب الناس عن ي
كرقي ،كبتعليق ىذه التمائم رٗبا يكتفي الناس عنها
كذلك؟ النيب  ىرقى ي
كيستغنوف عنها.
خبلفة.

[خامسا] :أف ىذا القوؿ ىو الثابت عن الصحابة  ،كٓب يثبت على غّبىم
ً

[سادسا] :أف ىذا قوؿ أكثر التابعْب ،فمن بعده من أىل العلم.
ً

[سابعا] :ا٤بنع من ىذه التمائم فيو صيانةه لكبلـ ا﵁ كاسم ا﵁ ،ألنو ال ييؤمن ابتذاؿ
ً
ىذه األشياء ،ال يؤمن أف تبتذؿ اآليات أك األدعية.
كلذلك جاء عن إبراىيم النخعي  قاؿ( :كانوا يكرىوف التعويذة من القرآف،
كيقولوف أف الصبياف يدخلوف هبا ا٣ببلء) ،ألهنا تيعلق فمع الوقت يتساىل أك ينسى فيدخلوف
أيضا رٗبا يلبسها اإلنساف فيناـ،
بالقرآف ،أك بشيء من ما فيو ذكر ا﵁ دكرات ا٤بياه ،كا٣ببلء ،ن
مثبل ،أك رٗبا علقها عليو ،كأصبح يتكلم بكبلـ ي٧برـ أك بلغو ،أك ٫بو
فإذا بو ٯبعلها ٙبتو ن
ذلك.
ا٤بهم أف تعليق ىذه األشياء قد يكوف فيو شيء من عدـ احَباـ كبلـ ا﵁ ،كما فيو اسم
ا﵁.
[ثامنًا] :أف ىذا القوؿ أحوط ،كاالحتياط ُب ىذه ا٤بسائل أكٔب.

إ نذا األكٔب باإلنساف ىو الصحيح من كبلـ أىل العلم إف شاء ا﵁ ،أنو ليس لئلنساف
أف يعلق ىذه األشياء بسبب دفع الببلء عنو.
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بعض الناس ٘بده يضع مصحف ُب السيارة ،ال يقرأ فيو ،رٗبا تضربو الشمس حٌب
تتلف جلده ،كىذا فيو شيء من عدـ التقدير لكتاب ا﵁ ،ا٤بهم أنو يضعو ُب اآلخر ،تركنو
يضعونو ُب آخر السيارة أك ُب مقدمتها أك رٗبا كضعوه ُب درج السيارة ،كيريدكا بذلك أنو
يٰبفظ من العْب ،أك ا٢بوادث ،أك ٫بو ذلك.
ىذا ال شك أنو على الصحيح ال ٯبوز ،كذلك تعليق ىذه اآليات ك٫بوىا على
األطفاؿ ،فاألقرب أف ذلك -رعاكم ا﵁ -ال ٯبوز ،كا﵁ تعأب أعلم.
قاؿ :
ٚايسق ٖٞ ٢اييت تطُ ٢ايعصاٚ ،ِ٥خـٖ َٓ٘ ايديَ ٌٝا خال َٔ ايػسى،
قد زخـ ؾ ٘ٝزض ٍٛاهلل  َٔ ايعني ٚاؿَُُ.ٔ١
مضى الكبلـ ُب ذلك كالنيب  كما قلنا رخص قاؿَّ« :ل رقية إَّل من
عين أو حمىة» ،كقلنا ا٢بمة :ىي ذكات السموـ ،كأف ىذا على معُب :أنو ال رقية أنفع من
الرقية ُب الدرس ا٤باضي.
الرقية ُب العْب كا٢بمة ،كمضى الكبلـ
ن
تفصيبل عن ي
ي
قاؿ :

ٚايتٛي :١غٜ ْ٤ٞؿٓعٜ ْ٘ٛصعُ ٕٛأْ٘ وبب املسأ ٠إىل شٚدٗاٚ ،ايسدٌ إىل
اَسأت٘.
مضى الكبلـ ُب ذلك.
قاؿ :
ٚز ٣ٚاإلَاّ أمحد عٔ زٜٚؿعٕ قاٍ :قاٍ ي ٞزض ٍٛاهلل :
ٜ$ا زٜٚؿع ،يعٌ سٝا ٠ضتط ٍٛبو ،ؾأخرب ايٓاع إٔ َٔ عكد ؿٝت٘ ،أ ٚتكًد
ٚتسا ،أ ٚاضتٓذ ٢بسدٝع داب ١أ ٚععِ ،ؾإٕ قُد بس#َ٘ٓ ٤ْ ٟ
صحيح -إف شاء ا﵁ ،-كفيو أف النيب  قاؿ لركيف وع
حديث
ىذا ا٢بديث
ه
ه
علم من أعبلـ نبوتو
عبد األنصارم « ،لعل الحياة تطوؿ بك» ،كىذا ه
 ،فإنو قد طالت بو ا٢بياة ،فإنو توُب سنة و
ست كٟبسْب من ا٥بجرة ،كقيل:

سنة و
ثبلث كٟبسْب ،فأمره النيب  بالدعوة كالبياف« ،أخبر الناس» كىذا كاجب
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الدعاة ،كاجب كراث األنبياء ،أف يعلموا الناس كأف ٱبربكىم كأف ٰبذركىم كما سبق ،أمر
النيب  أف ٰبذر الناس من ثبلثة أشياء:
المر الوؿ :عقد اللحية« ،أف من عقد لحيتو».

اختلف العلماء ُب تفسّب ا٤براد بعقد اللحية:
تكربا ،كىذا كما ذكركا كاف من
[القوؿ األكؿ] :أف يعقدىا ،يربط ٢بيتو ،أك يفتلها ن
عادة بعض أىل ا١باىلية.
[القوؿ الثا٘ب] :أنو من فعل أىل التخنث فيهم.
[القوؿ الثالث] :أف ىذا كانوا يفعلونو من أجل دفع العْب ،كىذا القوؿ ىو ا٤بناسب
لبابنا.
[المر الثاني]« :تقلد وترا» ،تقلد األكتار مر بنا ُب تقليد الدكاب كاإلبلُ ،ب

حديث أيب بشّب  السابق ،كىذا يدؿ على أهنم قد كانوا يتقلدكف ىم ،يعِب الناس
أيضا تتقلد األكتار ،كىذا قد مضى ا٢بديث فيو ،كأهنم كانوا يفعلوف ذلك من ألجل
كانت ي
دفع أذل العْب ،ىذا ىو الشاىد من ا٢بديث ،ككذلك ما قبلو على القوؿ الثالث ُب تفسّب
عقد اللحية.
تقليد الوتر الذم جاء النهي عنو ُب ىذا ا٢بديث ،فيو دليل على النهي عن
إ نذا ي
التمائم ،كىذا ىو الذم عقد ألجلو ا٤بؤلف  ىذا الباب.
المر الثالث :ىو االستنجاء برجيع الدكاب ،هنى النيب ُ ب أحاديث
عدة عن أف يستنجي اإلنساف ،يعِب :أف يتطهر ،يستجمر بشيئْب :بالعظاـ عظاـ ا٢بيوانات،
ككذلك بركثٗ ،بخلفات الدكاب؛ ألف عظاـ ىذه ا٢بيوانات الٍب نأكلها إذا ذكر اسم ا﵁
عليها فإهنا تكوف طعاـ إخواننا من ا١بن ،كالركث ىو :طعاـ دكاهبم ،فدؿ ىذا على أنو ال
ٯبوز لئلنساف أف يستنجي كيتطهر هبذين األمرين ،من فعل ذلك فإف ٧بمد 
برمء منو ،كىذا دليل على أف ىذه األمور السابقة ٧برمة ،بل من الكبائر ،ألف كل من جاء
فيو كعي هد خاص فإنو يكوف من الكبائر.
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قاؿ :
ٚعٔ ضعٝد بٔ دبري قاٍ َٔ$ :قطع مت َٔ ١ُٝإْطإ؛ نإ نعدٍ
زقب .#١زٚاٚ ٙنٝع.
ىذا األثر عن سعيد ابن جبّب ،فيو نظر:

[أوًَّل]ُ :ب إسناده ،فإنو جاء من طريق عن ليث بن أيب يسليم كىو ضعيف.

كفيو :أف من قطع ٛبيمةن من إنساف كاف كعدؿ رقبة ،يعِب :كأ٭با أعتق رقبةن ُب سبيل
ا﵁ ،يعِب :ثوابو كثواب من أعتق رقبة لوجو ا﵁.
قاؿ أىل العلم كجو العبلقة بْب قطع التميمة كعتق الرقبة :أف من قطع ٛبيمة من
إنساف ،فإنو يكوف قد فعل سببنا لعتق رقبتو من النار ،فكاف من ثواب ذلك ،أنو كمثل من
أعتق رقبةن ُب سبيل ا﵁  ،يعتق ا﵁  لذلك رقبة ىذا اإلنساف من النار،
كلكن ىذا األثر كما علمت ضعيف.

وثانيًا :إف صح ىو قوؿ تابعي ،كليس قوؿ صحايب ،كقوؿ التابعي ُب ما ال ٦باؿ
خاص بأصحاب النيب
لبلجتهاد فيو؛ الصحيح أنو ليس لو حكم الرفع ،فإف ىذا
ه
.
كمن لطيف ما يذكر ما أخرج ابن أيب شيبة عن سعيد بن جبّب  أنو كاف
يطوؼ بالبيت ،فرأل رجل يطوؼ عليو خرزة يعلقها فقطعها  ،كىذا فيو إنكار
كررت ىذا حيث تؤمن الفتنة،
السلف للمنكرات العقدية كمنها التمائم ،لكن كما سلف ك ي
ا٤بهم أف ٚبرج من قلبو ،كأف تيقطع عبلئق القلب هبذا الشيء ،أما لو قطعتها فقط كىي ٓب
ٚبرج من قلبو ،فأنو سّبجع كيلبس اثنتْب.
أكالٍ ،ب بعد ذلك برفق ٙبرص على أف تزيلها منو ،أك ٘بعلو ىو
ا٤بهم أف ٚبرج من قلبو ن
يقطعها.
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قاؿ :
ٚي٘ عٔ إبساٖ ِٝقاٍ :ناْٛا ٜهسٖ ٕٛايتُا ِ٥نًٗا َٔ ،ايكسإٓ ٚغري
ايكسإٓ.
ىذا -كما ما سبق -قالو إبراىيم النخعي  ،كقولو( :كانوا) يريد أصحاب بن
مسعود كىذه قاعدة عامة ،إذا كجدت ُب كبلـ إبراىيم النخعي  ، كىذا يوجد ُب
كثّبا ،كانوا كذا ،كانوا كذا ،فإف مراده أصحاب ابن مسعود -كما ذكرت لك-؛
كبلمو ن

كعلقمة ،كاألسود ،كعبيدة السلما٘ب ،كغّبىم من التابعْب  رٞبة كاسعة ،ففي ىذا
بيا هف أف ىذا القوؿ كىو ا٤بنع من ٛبائم القرآف ىو قوؿ ٝباعة من التابعْب ،بل ىو قوؿ
ا١بمهور -كما أسلفت.-
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قاٍ :
بابْ
َٔ تربى بػذس أ ٚسذس ٚمُٖٛا
باب من تربؾ بشجرةو أك حج ور ك٫بوٮبا)،
باب من تربؾ ،أك ه
قاؿ ا٤بؤلف  (: ي
باب مهم كا٢باجة ماسةه إٔب اإل٤باـ ٗبسائلو لكثرة األخطاء الواقعة ُب ىذا ا٤بوضوع أال
ىذا ه
كىو موضوع التربؾ.
التربؾ ت ىفعي هل من الربكة فهو يعِب :طلب الربكة.
ككبلـ أىل اللغة معُب الربكة يدكر على أمرين :على كثرة ا٣بّب ،كدكامو.
طلب كثرة ا٣بّب ،كدكامو.
إذف التربؾ ي

كالربكة شيء يضعوه ا﵁  كيعطيو من يشاء ،فا﵁  يبارؾ الشيء
كيبارؾ فيو كيبارؾ لو كيبارؾ عليو ،كا﵁  ىو ا٤ببارؾ كحده كما سواه ٩با شاء أف ٯبعلو
مبارؾ فهو مبارؾ كما ٓب ٯبعلو ا﵁ مبارؾ فبل ٲبكن أف يكوف مباركا.
ٍ
ِ
ارَك ٍة
كا﵁  قد ٯبعل الربكةى ُب أزمنة؛ ىكليلة القدر﴿ :إِنا أ َ
َنزلْنَاهُ في لَْيػلَة ُمبَ َ
ِ
ين﴾[الدخاف.]ٖ:
إِنا ُكنا ُمنذ ِر َ
ِ
ارَك ِة ِم َن
كقد ٯبعل الربكة ُب بقعة أك مكاف من األرض﴿ :في الْبُػ ْق َعة ال ُْمبَ َ
الش َج َرةِ﴾[القصص.]ٖٓ:
ت وِ
ٍ
ض َع لِلن ِ
اس لَل ِذي بِبَكةَ
كقد ٯبعل الربكة ُب ذكات؛ كبيت ا﵁﴿ :إِف أَو َؿ بَػ ْي ُ
ِ ِ
ين﴾[آؿ عمراف ،]ٜٙ:أك ا٤بطر ،فا﵁ ٠ باه ماءن مبارنكا ،أك
ارًكا َو ُى ًدى لل َْعالَم َ
ُمبَ َ
ا٤بسلم فالنيب  قاؿ« :إف من الشجر لما بركتو كبركة المسلم».

ذلك.

فهذه الذكات ٯبعلها ا﵁  مباركة.
إذف الربكة ٯبعلها ا﵁  فيما يشاء من أزمنة كأمكنة كذكات كىيئات كغّب
والبركة في الجملة تنقسم إلى قسمين:

[القسم الوؿ] :بركة دينية راجعة إٔب اإلٲباف كالطاعة كالثواب كما إٔب ذلك؛ فالكعبةي
بنص القرآف كبركتها بركة دينية؛ فإف العبادة ٜبو فيها من األجر كالفضل ما ليس ُب غّب
مباركة ِّ
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ذلك ،كذلك ا٤بسجد النبوم مسج هد مبارؾ الصبلة فيو ٥با من األجر ما ليس ُب غّب ىذا من
ا٤بساجد.
القسم الثا٘ب :بركة دنيوية كا٤بطر فا﵁  جعلو ماءن مبارنكا.

كذلك النبات جعلو ا﵁  ذاتنا مبارنكا قاؿ ا﵁ ﴿ :لََفتَ ْحنَا
َعلَْي ِهم بػرَك ٍ
ات ِم َن الس َم ِاء َوال َْر ِ
ض﴾[العراؼ ]ٜٙ:يعِب :ا٤بطر كالنبات.
ْ ََ

جامعا بْب األمرين؛ كالقرآف فيو بركةه دينية من جهة ما ٰبصل لتاليو
كقد يكوف الشيء ن
كا٤بتدبر لو من اإلٲباف كالرقي ُب يسلم العبودية مع ٙبصيلو جزيل الثواب.
أيضا بركة دنيوية من جهة ما ٰبصل من االستشفاء بو كلذلك كاف القرآف مبارنكا:
كفيو ن
ِ
ار ٌؾ﴾[ص.]ٕٜ:
َنزلْنَاهُ إِلَْي َ
﴿كتَ ٌ
اب أ َ
ك ُمبَ َ

فا٤بسلم إذا طلب الربكة من كتاب ا﵁  فليستشعر ىذين األمرين.
ككبلـ الناس ُب الربكة كفيما تيطلب فيو الربكة ككيف تطلب الربكة كبلـ الناس ُب ىذا
كثّب ،لكن الذم عليو أىل السنة كا١بماعة أف التربؾ -يعِب طلب الربكة -ينقسم إٔب
قسمْب:
[القسم الوؿ] :تبرؾ مشروع.

[القسم الثاني] :تبرؾ ممنوع.
أما التبرؾ المشروع فهو الذي جمع ثالثةَ ضوابط:

شرعا أف فيو بركة ،كوف الشيء مبارنكا ىذه قضية إ٭با
أوًَّل :أف تيلتمس الربكة ٩با ثبت ن

تيعلم من جهة الشرع فليس لئلنساف أف يزعم أف ُب ىذا الشيء بركةن تيلتمس إال كمع ىذا
دليل من الشارع فبلبد أف يثبيت ُب الشيء بأنو مبارؾ حٌب ٲبكن أف ييتربؾ بو.
ه
ثانيًا :أف يكوف التربؾ ًكفق ما كرد ُب الشرع كما أننا نطلب الدليل على كوف الشيء

فيو بركةه تيلتمس ،كذلك علينا أف نطلب الدليل ُب الكيفية الٍب نلتمس فيها أك نلتمس هبا
الربكة فكبل األمرين توقيفي.
قد يكوف الشيء قد ثبت أنو مبارؾ ،لكن الكيفية الٍب تيفعل من بعض الناس ليس
٨بالف للشرع فعلى اإلنساف أف يقف عند حد الشرع ُب األمرينُ :ب
عليها دليل ،كىذا
ه
ثبوت أف ىذا الشيء فيو بركة ،كُب كيفية التماس ىذه الربكة.
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[ثالثًا] :أف يكوف التماس الربكة على جهة السببية؛ ٗبعُب :أف ييعتقد أف الربكة إ٭با
ٲبنحها ا﵁  ،إ٭با يعطيها ا﵁  ،إ٭با يتفضل هبا ا﵁ ، 
فهي كالعافية ككالنصر كغّب ذلك ،إ٭با يتفضل ا﵁  هبا إذا شاء على من يشاء ،فمن
اعتقد أف غّب ا﵁  ىو الذم يعطيو الربكة فبل شك أنو يعتقد أف غّب ا﵁ يشارؾ ا﵁
فيما اختص بو؛ كلذلك ٘بد ُب النصوص أف ا﵁  ىو الذم ٯبعل األشياء
ِ
نت﴾[مريم ،]ٖٔ:قاؿ ا﵁
ارًكا أَيْ َن َما ُك ُ
مباركة ،قاؿ عيسى َ :
﴿و َج َعلَني ُمبَ َ
ارْكنَا َعلَْي ِو َو َعلَى إِ ْس َحا َؽ َوِم ْن ذُ ٍّريتِ ِه َما ُم ْح ِس ٌن َوظَالِ ٌم لِنَػ ْف ِس ِو
َ :
﴿وبَ َ
ين﴾[الصافات ،]ٖٔٔ:كا٤بسلم ُب صبلتو يقوؿ( :اللهم صل على ٧بمد)ٍ ،ب يقوؿ:
ُمبِ ٌ
(كبارؾ على ٧بمد) ،أنت يا ا﵁ الذم تبارؾ كما باركت يا ﵁ على إبراىيم.
إذف الربكة من ا﵁ ال من غّبه.
أيضا عن جابر  ،كيبدك كا﵁
كرد ُب حديث ابن مسعود  ،كجاء ن
أعلم أف القصة كاحدة ركاىا ابن مسعود كركاىا جابر  ،ذلكم أف الصحابة كانوا
مع النبي  في سفر ،فقل الماء- ،أضحى الماء قليال فاشتكوا إلى النبي
 ،-فقاؿ « :اطلبوا لي فضلة من ماء» ،فأتوا بماء قليل في
إناء ،فوضع النبي  يده في اإلناء وقرأ ،وإذا بالماء كما يقوؿ ابن مسعود
 يفور من بين أصابع النبي  ،فقاؿ النبي « :حي
على الطهور المبارؾ ،والبركة من اهلل»
قطعا لذريعة الشرؾ كٙبقي نقا
(حي) أم :ىلموا خذكا ىذا الطهور ا٤ببارؾ ،كلكن نبههم ن
للتوحيد( ،حي على الطهور ا٤ببارؾ) ،لكن احذركا لست أنا الذم أعطى الربكة ،الربكة من
ا﵁ ،ىذه القاعدة ينبغي أف يستمسك هبا ا٤بسلم الربكة من ا﵁ ال من غّبه.
إذف ضابط الربكة ىو :إٔ تًتُظ ايربن ١مما ٚزد غسعّا إٔ ف ٘ٝبسن،١
بايهٝف ١ٝاييت ٚزدت عً ٢جٗ ١ايطبب.١ٝ
أما الربكة ا٤بمنوعة فإهنا ما فقدت كاحد من الضوابط السابقة ،كذلك:

أوًَّل :أف تلتمس الربكة ٩با ٓب يثبت شرعا أف فيو بركة ،يدعي بعض الناس ُب و
مكاف ما
ن
زماف ما أك و
أك و
شيء من الذكات أف فيو بركة فيطلب التربؾ هبا يتمسح يتربؾ يلتمس نيل
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دليبل على أف ىذا الشيء فيو بركة تيػ ٍلتىمس؛ إذف
الربكة من ىذا الشيء ،كإذا نظرت ٓب ٘بد ن
تربؾ ٩بنوع.
ىذا ه
مثاؿ ذلك :بعض الناس إذا جاء إٔب مثل ىذه البقعة ا٤بباركة ُب ىذا ا٤بسجد النبوم
التماسا للربكة٘ ،بده ٲبسح ٍب ٲبسح على
٘بد أنو يتمسح باألبواب أك بالسوارم كيفعل ىذا
ن
جسده يريد أف الربكة تناؿ جسده؛ فنقوؿ :يا عبد ا﵁ أين الدليل على أف ُب ىذه السوارم
كاألبواب بركةن تلتمس؟ أين الدليل أُب ىذا أية من القرآف؟ أك حديث عن النيب
؟ أفعل ىذا النيب ُ ب ىذا ا٤بسجد أك ُب أبواب ا٤بسجد ا٢براـ
أك سواريو؟ أفعل ىذا أصحاب النيب ؟ أفعل ىذا التابعوف كأتباعهم؟
ا١بواب :ال ،إذف كاف ىذا تربنكا ٩بنوعا.
و
مبارؾ لكن الكيفية الٍب تيفعل
ثانيًا :أف تيلتمس الربكة
بكيفية ٓب ترد ،قد يكوف الشيء ه
و
مبارؾ بنص القرآف:
ليس عليها دليل
كحينئذ نقوؿ ىذا التربؾ ٩بنوع؛ مثاؿ ذلك :الكعبةي بيت ه
ت وِ
ِ ِ
ٍ
ض َع لِلن ِ ِ ِ
ين﴾[آؿ عمراف،]ٜٙ:
ارًكا َو ُى ًدى لل َْعالَم َ
﴿إِف أَو َؿ بَػ ْي ُ
اس لَلذي ببَكةَ ُمبَ َ
كلكن ماذا عن التربؾ بأستارىا؟! ٪بد من الناس من ٰبرص أشد ا٢برص على أف يتمسح
كيتربؾ بستارة الكعبة ،كبعض الناس رٗبا حرص أشد ا٢برص على أف يناؿ شيئنا من قطع ىذه
الستارة ليستشفي بذلك يغمسو ُب ا٤باء ٍب يتناكلو أك يناكلو ا٤بريض يزعم أف فيو بركة تناؿ من
خبلؿ ىذه الكيفية كالسؤاؿ أين الدليل على ىذه الكيفية؟
احدا عن النيب  أنو كاف
فإف التربؾ فعل يفتقر إٔب دليل ،كٓب ٪بد حديثنا ك ن
يتربؾ بأستار الكعبة كىكذا أصحاب النيب .
قد يقوؿ قائل :كماذا عن استبلـ ا٢بجر األسود؟ أك مسح الركن اليما٘ب؟
ا١بواب :أننا نتكلم عن التربؾ بأستار الكعبة ىذا أوًَّل.

كثانيا :أف فعلنا ُب الركن اليما٘ب إ٭با نقتدم فيو بالنيب  ،كٓب يثبت أف

فعل النيب  كاف ألف الركن اليما٘ب فيو بركةه تلتمس ،كذلك ا٢بجر األسود
نقتدم باستبلمنا لو بالنيب  ،قاؿ عمر « :واهلل إني لعلم أنك
حجر َّل تضر وَّل تنفع ،ولوَّل أني رأيت رسوؿ اهلل يقبلك ما قبلتك» ،كجاء ُب بعض
األحاديث كىي حسنة -إف شاء ا﵁ :-أف استالـ الحجر السود سبب من أسباب
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التكفير؛ فإف كاف ا٤بقصود بالتربؾ أف يناؿ اإلنساف سبب من أسباب التكفّب فبل بأس ،أما
أف يكوف شيءن آخر فهذا يطالب صاحبو بالدليل.
إذف الكيفية البد أف يكوف عليها دليل.
رجبل صا٢بنا أك يظنو صا٢بنا أك يكوف لو مكانة
كىنا مسألة ،بعض الناس رٗبا رأل ن
كمنزلة ٘بد أنو يسلم عليو كٰبرص على أف يتمسح بو ،أك ٲبسح جلبابو ٘بد من الناس من
يفعل ىذا قد يسلم على شيخ ،أك إماـ ا٢برـ ،أك ما شاكل ذلك كيتمسح بو إف استطاع،
رجل صاّب فأنا أترب يؾ بو.
كالسؤاؿ ٤با تفعل ىذا يا عبد ا﵁؟ يقوؿ ىذا ه
قلنا :ما الدليل؟ قاؿ الدليل أنو مسلم ككل مسلم فيو بركة أليس كذلك؟ ُب الصحيح

«إف من الشجر لما بركتو كبركة المسلم» إذف كل مسلم فيو بركة ،إذف أنا التمس الربكة
شرعا أنو فيو بركة.
٩با ثبت ن
فنقوؿ :أحسنت حْب قلت أف ا٤بسلم فيو بركة بنص ا٢بديث ،كلكن بقي عليك أف
تأٌب بدليل على ىذه الكيفية الٍب فعلت ،كما تطلب الدليل ُب األكؿ اطلب الدليل ُب
الثا٘ب ،بركةي ا٤بسلم بركةه ذاتية غّبي متعدية تتفاكت ٕبسب اإلٲباف؛ ككلما كاف اإلنساف أكثر
إٲبانا كلما كانت بركتو أعظم ،لكن ٓب ً
يأت ُب الدليل أف ىذه الربكة متعدية تناؿ من مسح
دليل على ىذا.
أك التصق ٔبسد ىذا ا٤بسلم ما جاء ه
قاؿ بعض الناس بلى قد جاء الدليل أٓب تنظركا ُب الصحيحْب كغّبٮبا من األحاديث
ا٤بتواترةً أف الصحابة  كانوا يتربكوف بالنيب ٔ بسده ،بشعره ،بعرقو،
ببصاقو ،بنخامتو ،باللباس الذم لبس ،بالنعاؿ الٍب انتعل ،باألناء الذم كاف يشرب منو ،إٔب
غّب ذلك؟
أمر مشركع ،كاألدلة عليو كثّبة ،كنيشهد ا﵁ أف رسوؿ ا﵁
قلنا :نعم ،كىذا ال شك أنو ه
بارؾ ذاتنا  ،فللنيب 
كم ه
 ىم ه
بارؾ صفاتنا ك ن
أفعاال ،ى
مبارؾ بركة ذاتية متعدية؛ ٕبيث أهنا تناؿ من مسو أك مس شيئنا المسو أك
خاصية كىي أنو ه
لبسو  ،كاألحاديث ُب ىذا كثّبة ،النيب  كاف إذا توضأ ازدحم
و
كل يريد أف يناؿ
الصحابة لنيل شيء من كضوئو ،إذا حلق شعره يكاد الصحابة أف يتقاتلوا ه
من شعر النيب  ،كىذا ال شك أنو مشركع.
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كلكن استدالؿ ىذا ا٤بستدؿ ٗبا فعل الصحابة مع النيب  ىو من أم
أبواب األدلة أك االستدالؿ؟ بالقياس أليس كذلك؟
ىؤالء قاسوا غّب النيب  من الصا٢بْب على النيب  أليس
كذلك؟
يعيد السؤاؿ ىل ٲبكن أف
قياس صحيح أك غّب صحيح؟ أ ي
كالسؤاؿ :ىل ىذا القياس ه
٪بعل غّب النيب ٗ بثابة النيب  حٌب نقيس عليو؟
بأصل ُب و
ما ىو القياس؟ إ٢باؽ فروع و
علة جامعة ،البد أف يشَبكا أك ٰبصل اشَباؾ بْب
الفرع كاألصل ُب العلة أليس كذلك؟ فمن الذم ىو كالنيب ُ ب الصبلح
كالتقول حٌب يصح القياس؟
يا ا﵁ العجب! من أيناس يزعموف أهنم يعظموف النيب  كىم ٯبعلونو
كآحاد الناس ،مثلو مثل أم شخص آخر نتمسح بالناس كما نتمسح بالنيب كال فرؽ.
أما أىل ً
السنة ح نقا فعندىم من تعظيم النيب  كالوقوؼ عند حدكد ما
يشَبؾ معو فيو غّبه،
خاص بالنيب  ال ي
حكم ه
أنزؿ ا﵁ ما ٯبعلهم يقولوف :ىذا ه
ً
فاسدا؛ كيدؿ على فساده أف إٝباع الصحابة قد انعقد على أف ىذا
ياسا ن
كبالتإب كاف ىذا ق ن
خاص بالنيب  كال يشاركو فيو غّبه.
الفعل ه
ى
أحدا من صغار الصحابة فىػعل ىذا التربؾ مع و
أحد من كبار الصحابة؟ يعِب:
أرأيت ن
ىى
أيت من مثل عبد ا﵁ بن عمر ،كابن عباس مع من فعل ىذا مع أيب بكر ،كعمر،
ىل ر ى
كعثماف ،كعلي؟ كانوا إذا مشى مسحوه جسده ،أك إذا توضأ أخذكا كضوئو ،كٛبسحوا بو؟!
ا١بواب :ال؛ كلن ٘بد.
أيضا ىو حكم خاص
إذنا ىذا حكم خاص بالنيب  بإٝباع الصحابةٍ ،ب ن
بو بإٝباع التابعْب ،فما كاف أحد من التابعْب قط يفعل ىذا مع أحد من الصحابة
أحدا ُب األمة بعد نبيها  أصلح من الصحابة؟ أىناؾ
 ،كىل تعلموف ن
أحد يدا٘ب أبا بكر كعمر كعثماف كعلي كإخواهنم من الصحابة من يدانيهم ُب التقول؟ كا﵁
ما كاف كال يكوف مثلهم ،ىذه عقيدتنا ُب الصحابة أليس كذلك؟ كمع ذلك ما كاف أحد
يفعل ذلك.
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إذف دؿ ما سبق على أف التربؾ باألشخاص أمر خاص بالنيب  فبل
ييفعل مع أحد من ىذه األمة قط.
[ثالثًا] :كىو أف ييعتقد أف الربكة تيناؿ من غّب ا﵁؛ فمن اعتقد أف ىذا الشيء مبارؾ

كىو مبارؾ بالنص كالكيفية ثابتة ،لكنو يعتقد أف الربكة إ٭با يعطيها ىذا الشيء الذم تربؾ
بو ،فنقوؿ ىذا من الشرؾ با﵁  ،ألف الربكة -كما قد تعلمنا -من ا﵁ كال ٛبنح من
غّبه .
إذٕ ايتربى املُٓٛع ايتُاع ايربن ١مما مل ٜجبت غسعّا إٔ ف ٘ٝبسن،١
أ ٚبهٝف ١ٝمل تسد ،أ ٚباعتكاد إٔ ايربن ١تٖٛب َٔ غري اهلل.
كالسؤاؿ ما حكم التربؾ ا٤بمنوع؟
ا١بواب :أف حكم التبرؾ الممنوع ينقسم إلى ثالثة أقساـ:
أوًَّل :أف يعتقد ا٤بت ًرب يؾ أف ما تىربؾ بو ٲبنح الربكة من ذاتو ىو الذم يفيض بالربكة كىو
ي
الذم يعطي الربكة إذا شاء ،مثاؿ ذلك :ما يفعلو القبوريوف حْب يتمسحوف بقبور األكلياء مع
اعتقادىم أف الوٕب أك السيد ىو الذم يعطي الربكة.
كلو تأملت لوجدت ىذا ا٤بثاؿ فيو اجتماع الصور ا٤بمنوعة الثبلثة:
ُٓ/ب ً
يأت ُب الدليل أف ُب القبور بركةن تلتمس ،ما جاء دليل أف القرب فيو بركة تلتمس
أم قربه كاف.
ِٓ/ب يرد ُب الدليل أف التمسح أك تعفّب الوجو أك ا١بسم بَباب القرب أك التمسح
بسياج القرب أك با٢بديد ا﵀يط بو أك ٔبدار القرب كسور كا٤بشهد أف فيو ىذه الكيفية كاردة،
كذلك ٓب يرد.
ّ /ما يعتقده كثّبه منهم أف صاحب القرب ىو الذم ٲبنح كيتفضل بالربكة.
إذف اجتمعت ىذه الظلمات الثبلث بعضها فوؽ بعض هبذه الصورة؛ فهذا ال شك
شرؾ أكرب.
أنو ه
اح ،أك ما قد يقولوف ركحانيات قد يتربؾ بعضهم
ثانيًا :أف ييعتقد أف ٤با تىربؾ بو أرك ه
بشجرة ،أك بسارية ،أك حٌب بقرب ،كيزعم أف ٥بذه الشجرة أك ا٢بجر أك السارية أك القرب أف لو
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شرؾ أكرب من جنس شرؾ
أيضا ه
أركحا ترفع ا٢باجات إٔب ا﵁  ،فنقوؿ ىذا ن
ن
ا٤بشركْب األكلْب.

[ثالثًا] :ىي أال يىعتقد أف الربكة تيعطى من غّب ا﵁ إ٭با ىي سبب ،كإ٭با ىذا التربؾ
سبب ،كلكن ىي يٛبنح من ا﵁ ،كأف يتربؾ و
و
بشخص
بباب من أبواب ا٤بسجد ،أك سارية ،أك

شرؾ
صاّب ،أك ما شاكل ذلك كىو يعتقد أف الربكة من ا﵁ كىذا ٦برد سبب؛ فنقوؿ ىذا ه
قدرا.
أصغر؛ ألنو اٚبذ سبب ٓب ٯبعلو ا﵁ سبب ال ن
شرعا كال ن
إذف ىذه خبلصةه مركزة ُب موضوع التربؾ مشركعو ك٩بنوعو.
قاؿ :
ت َوالْعُزى﴾[النجم ]ٜٔ:اآليات.
وقوؿ اهلل تعالى﴿ :أَفَػ َرأَيْػتُ ُم الال َ

أكرد ا٤بؤلف ُ ب ىذا الباب أيةن كحديثناٍ ،ب عقب على ىذا باستنباط مسائل
كثّبة بلغت اثنتْب كعشرين مسألة من ا٤بسائل ا٤بستفادة من ىذا الباب.
أما اآلية فآية النجم ،كالظاىر أف ا٤بؤلف  إ٭با أكرد أك٥با ،كُب بعض الطبعات
أكملوا اآليات ،كالظاىر أف ا٤بؤلف إ٭با أراد أك٥با ألنو قاؿ( :اآليات) ،يعِب :أكمل اآليات.
ت َوالْعُزى * َوَمنَا َة الثالِثَةَ الُ ْخ َرى﴾[
يقوؿ ا﵁ ﴿ :أَفَػ َرأَيْػتُ ُم الال َ
النجم.]ٜٔ:ٕٓ:

﴿أَفَػ َرأَيْػتُ ُم﴾ يعِب :أخربك٘ب عن ىذه األصناـ الثبلثة الٍب ىي أعظم األصناـ عند
ا٤بشركْب ىل ىذه األصناـ كانت ٚبلق كترزؽ كتدبر؟ حٌب يصح أف ييتعبد هبا كأف ييتقرب
كنقض الشرؾ كىو:
معلوـ عندىم فهذا مسلك من مسالك إثبات التوحيد
ِّ
إليها .كا١بواب ه
بياف ضعف اآل٥بة كنقصها كعجزىا كلو نظائر كثّبة ُب النصوص.
كقاؿ بعض أىل العلم :إف ىذه اآلية متعلقةه ٗبا قبلها﴿ :لََق ْد رأَى ِمن آي ِ
ات َربٍِّو
ْ َ
َ
ت َوالْعُزى﴾[النجم.]ٜٔ:
الْ ُك ْبػ َرى﴾[النجمٍ ]ٔٛ:ب قاؿ﴿ :أَفَػ َرأَيْػتُ ُم الال َ
كىذا استفهاـ استنكارم يتضمن التهكم هبم كالسخرية هبم.
٧بمد ٤ با عيرًج بو إٔب السماء رأل من آيات ربو الكربل ،فهل ىذه
األصناـ كأمثا٥با ٥با من اآليات كما ﵁ حٌب يصح أف تكوف شريكةن مع ا﵁
 كما تعتقدكف؟
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أيضا معلوـ ،ليس ٥با من ىذه اآليات الكربل ،إذف عبادهتا باطلة.
كا١بواب :ن
أشهر األصناـ عند العرب كأكربىا:
ىذه األصناـ الثبلثة ىي ي
ىي البلت ،قيل :إف ىذه الكلمة مشتقة من اسم ا١ببللة (ا﵁) ،أك من ا٠بو سبحانو
(االلو) ،إما من (االلو) أك (ا﵁) ،كقرأ ا١بمهور بالتسهيل.
كقيل :أف البلت اسم فاعل من لت ،يلت ،كىذا ما يشهد لو قراءة أك ركاية يركيس

عن يعقوب ا٢بضرمي ،فإنو قرأ بالتشديد مع ا٤بد ا٤بشبع ﴿أفرأيتم الآلت﴾.
ي
أما األكؿ فإنو دليل على أف ا٤بشركْب كانوا يلحدكف ُب أ٠باء ا﵁ يشتقوف من أ٠باء ا﵁
أصل اشتقاقهم كاف تسمية ىذا الصنم باسم ا١ببللة
أ٠باءن ألصنامهم ،قاؿ بعض أىل العلم :ي
يتسمى بو غّبه،
(ا﵁) ،لكن ا﵁ صرفهم عن ذلك حٌب كاف ىذا ا٠بنا ي٨ب ن
تصا با﵁ ٓ ب ٌ
كىو اسم ا١ببللة :ا﵁.
كعلى الثا٘ب :فهو يشّب إٔب سبب عبادة ىذا الصنم ىذا الصنم أك ا٢بجر ،أك الصخرة
كما سيأٌب بيانو -كاف ُب الطائف ككانت العرب قاطبو تعظمو لكن أكثر الناس تعظيما لورجبل صا٢بنا كاف ٯبلس على صخرة يلت
ىم ثقيف أىل الطائف ،كأصل ذلك أف كاف ن
عندىا السويق للحاج كللفقراء يلت أم :ٱبلط ،السويق :ىذا الطعاـ الذم ىو من الطحْب
يلتو يعِب :يبلو با٤باء أك بالزيت أك بالسمن حٌب يساغ عند األكل.
رجل صاّب فلما مات أتى الشيطاف الناس فسوؿ ٥بم تعظيمو فما كاف منهم إال أف
ه
عظموا ىذا القرب كعبدكهٍ ،ب تطور األمر حٌب عبدكا الصخرة الٍب كاف ٯبلس عليها أك
الصخرة الٍب كانت ٔبوار القرب على ما يذكر أىل العلم.
فالشاىد ُب ىذا الدليل على أف الصا٢بْب عيبدكا كعلى أف األحجار عيبدت ككل ذلك
ال فرؽ فيو ُب ا٢بكم الشرعي ىذا شرؾ كىذا شرؾ.
ت َوالْعُزى﴾[النجم.]ٜٔ:
قاؿ تعأب﴿ :أَفَػ َرأَيْػتُ ُم الال َ

أيضا مشتقة من (العزيز) ،عزل أنثى األعز ،اشتقوا ىذا االسم على ما ذكر
العزل ن
أىل العلم من العزيز.
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أيضا من أشهر األصناـ عند أىل ا١باىلية ،ككانت
كىذا الصنم أك ىذا الوثن كاف ن
تعظيما لو قريش ،كىو أقرب األصناـ من مكة ،كاف ىذا
العرب قاطبة تعظمو ،كأكثرىم
ن
الصنم قريبنا من السيل بْب مكة كالطائف.
قيل :إنو كاف شجرات ثبلث من شجر السمر ،شجر السمر شجر معركؼ ،كاف
شجرات عظيمة كعليها بناء ،بنوا عليها بناء فوؽ ىذه الثبلث شجرات كجعلوا على ىذا
البناء أقمشة كستائر ك٫بو ذلك.
كقيل أنو كاف صنم ككانت ىذه الشجرات ىي حرٲبو ،كاف لو حرـ من تعظيم ا٤بشركْب
حرما كحرـ مكة ،ال يصاد عنده كال يعضد شوكو ،ككاف ىذا الشجر أك
٥بذا الصنم جعلوا لو ن
كانت ىذه الشجرات ُب حرٙب الصنم ،كألجل ىذا عظموىا لتعظيم ،ىذا الصنم.
كقيل إنو تلف الصنم عيبدت ىذه األشجار.
الشاىد أنو ٩با قد عيبد الشجر كٓب يفرؽ النيب  بْب قرب ييعبد أك بْب
شرؾ با﵁.
حجر كشجر أكبْب صنم ،كلو ه
أما مناة فإهنا كانت با٤بشلل قرب قديد ،قديد بْب مكة كا٤بدينة كىي إٔب ا٤بدينة أقرب،
ميبل ،كىي جهة البحر بينها
قريبة من ا١بحفة يعِب بنها كبْب ا١بحفة حوإب ست كعشرين ن
كبْب البحر حوإب ٟبسة أمياؿ.
الشاىد أف مناة كانت صخرة على قوؿ ،ككانت صنما على و
أيضا من
قوؿ آخر ،كىي ن
ن
تعظيما ٥بذا الصنم األكس كا٣بزرج أىل ا٤بدينة.
األصناـ الٍب عظمتها العرب قاطبة كأكثرىم ن
الشاىد أف ا﵁  بْب ُب ىذه اآليات أف ىذه األصناـ أصناـ باطلة ال
ِ
وىا أَنْػتُم وآبا ُؤُكم ما أَنز َؿ اللوُ بِ َها ِمن س ْلطَ ٍ
اف إِ ْف
قيمة ٥با﴿:إِ ْف ى َي إَِّل أ ْ
َس َماءٌ َسم ْيتُ ُم َ ْ َ َ ْ َ َ
ْ ُ
ِ ِ
اء ُى ْم ِم ْن َربٍّ ِه ُم ال ُْه َدى﴾[النجم ،]ٕٖ:ليس
س َولََق ْد َج َ
يَػتبعُو َف إَّل الظن َوَما تَػ ْه َوى الَنْػ ُف ُ
٥با قيمة كليس ٥با من األمر شيء ،مع ما كقعوا فيو من الظلم مع ما كقعوا فيو من القسمة
ْك إِذًا قِسمةٌ ِ
ض َيز َٰى﴾ [النجم]ٕٕ-ٕٔ:
ا١بائرة﴿ ،أَلَ ُك ُم الذ َك ُر َولَوُ النْػثَى * تِل َ
َْ
كاف أىل ا١باىلية يعتقدكف أف ىذه األصناـ بنات ﵁ كما ذكر ىذا ابن عطية كغّبه
من ا٤بفسرين ،يعتقدكف أهنا بنات ﵁ كما اعتقدكا ُب ا٤ببلئكة أهنا بنات ا﵁.
يا ﵁ العجب! ﴿وي ْجعلُو َف لِل ِو الْبػنَ ِ
ات ُس ْب َحانَوُ َولَ ُهم ما يَ ْشتَػ ُهو َف﴾ [النحل.]٘ٚ:
ََ َ
َ
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ىم جعلوا ٥بم األفضل كىو البنْب كا﵁ جعلوا نصيبو البنات؛ البنات الٍب ٰبتقركهنن
كيأنفوف ىن كإذا أبقوىن ،أبقوىن على ىوف﴿ :أَيم ِس ُكوُ َعلَى ُى ٍ
وف أ َْـ يَ ُد ُّسوُ فِي التػُّر ِ
اب
ُْ
َ
اء َما يَ ْح ُك ُمو َف﴾[النحل ،]ٜ٘:يعِب :يدفنوا ىذه البنت حية كيتخلص كيرتاح ،يعِب
أََّل َس َ

٧بتقراٍ ،ب ىم يضيفوف ذلك إٔب ا﵁
البنات اإلناث عند أىل ا١باىلية كانت شيئنا ن
.
أك كىو توجيو و
ثاف ُب اآلية :كانوا يعتقدكف أف ىذه األصناـ إناث ،كمع ذلك جعلوىا
شريكةن مع ا﵁ ،سبحاف ا﵁ العظيم!!
األصناـ كانوا يعتقدكهنا إناثنا كىذا ظاىر ُب العزل كمناة ،بل حٌب البلت على القوؿ
بأنو :اسم فاعل لكنو كاف مؤنث عندىم ،بدليل ما جاء ُب ((البخارم)) قصة ا٢بديبية أف
أناسا سيفركف عنك) ٱباطب النيب
أىب بكر  عندما قاؿ عركة ابن مسعود( :إ٘ب أرل ن
 ،غضب أبو بكر  كقاؿ لو ( :امصص بظر البلت) ،كىذا دليل على
أهنم كانوا يعتقدكف أف البلت كانت أينثى.
أكال :تعتقدكف أف مع ا﵁ شريكٍ ،ب ىذا الشريك
إذف كيف تعتقدكف ىذا الشيء؟! ن
الذم تعتقدكنو ىو
ْك إِذًا قِ ْس َمةٌ
ن
أصبل عندكم ماذا جنسو؟ ٧بتقر! ﴿تِل َ
ِ
ض َيزى﴾[النجم ،]ٕٕ:ضيزل :يعِب جائرة غّب عادلة ،كىذا دليل على أف ا٤بشركْب ما
قدركا ا﵁ حق قدره ،كال عظموه حق تعظيمو .
الشاىد ىو :أف من ٝبلة ما كاف ا٤بشركْب يفعلونو مع ىذه األصناـ ىو التربؾ ،كانوا
يتربكوف هبذه األصناـ بل بكل صنم ،حٌب ذكر أىل التاريخ أف كاف لكل كاحد من العرب ُب
بيتو صنم أك أكثر ،آخر شيء يفعلو إذا أراد ا٣بركج من بيتو لسفر أك غّبه ىو أنو يتربؾ
كيتمسح بو ،كأكؿ شيء يفعلو إذا عاد إٔب بيتو ىو أنو يتمسح كيتربؾ بو ،كىكذا ُب األصناـ
صنما .كانوا يتمسحوف كيتربكوف
الٍب كانت ُب جوؼ الكعبة أك حوؿ الكعبة كبلغت َّٔ ن
هبا حٌب كاف يوـ الفتح كاف يطعن النيب ُ ب صدكر ىذه األنصناـ فتسقطٍ ،ب
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 :
عٔ أبٚ ٞاقد ايًٝج ٞقاٍ :خسدٓا َع زض ٍٛاهلل  إىل
سٓنيٚ ،مٔ سدثا ٤عٗد بهؿسٚ ،يًُػسنني ضدزٜ ٠عهؿ ٕٛعٓدٖا،
ٜٛٓٚط ٕٛبٗا أضًشتِٗ ٜكاٍ هلا :ذات أْٛاط ،ؾُسزْا بطدز ٠ؾكًٓاٜ :ا زضٍٛ
اهلل؛ ادعٌ يٓا ذات أْٛاط نُا هلِ ذات أْٛاط .ؾكاٍ زض ٍٛاهلل
$ :اهلل أنرب ،إْٗا ايطٓٔ ،قًتِ ٚايرْ ٟؿط ٞبٝد ٙنُا قايت
بٓ ٛإضسا ٌٝ٥ملٛض:٢

اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قاؿ إنكم قوـ

تجهلوف طاألعساف131 :ص يرتني ضٓٔ َٔ نإ قبًهِ #زٚا ٙايرتَرٟ

ٚؾشش٘.

و
حديث صحيح كصفو ابن القيم ُ ب ((إغاثة
ىذا حديث أيب كاقد الليثي كىو
حسن صحيح ،كصححو ابن حباف كصححو األلبا٘ب
اللهفاف)) بالثبوت ،كقاؿ الَبمذم:
ه
كغّبىم من أىل العلم ،فهو حديث صحيح ي٨برج عند الَبمذم ،كأٞبد ،كالنسائي ُب
((ال يكربل)) ،كابن حباف كالطربا٘ب كغّبىم ُب كثّب من كتب السنة.
حديث أيب كاقد الليثي ،أبو كاقد :اختلف ُب ا٠بو؛ فقيل :ا٢بارث بن عوؼ ،كقيل:
عوؼ بن مالك ،كقيل :عوؼ بن ا٢بارث ،كىو من بِب الليث ُب كنانة ،كاختلف ُب
إسبلمو ،قيل :إنو أسلم قدٲبنا ،بل قيل :إنو من أىل بدر ،كاألقرب كا﵁ أعلم أف إسبلمو
متأخر كاف من مسلمة الفتح ،كىذا ىو الذم رجحو ا٢بافظ ُ ب ((اإلصابة)).
الشاىد أف أبا كاقد ٰ بكي لنا قصة حصلت ٥بم مع النيب ُ ب
مسّبىم إٔب حنْب ،ككاف ذلك عاـ الفتح سنة و
ٜباف للهجرة ،كىو أهنم مركا بسدرة ،السدرة
ي

ىي :شجرة النبق كىي شجرة معركفة ،كجاء عند أٞبد كغّبه «مروا بسدرة خضراء عظيمة»

أياـ ا١باىلية كاف عند ا٤بشركْب سدرة شجرة عظيمة٤ ،با مرك هبذه تذكركا تلك ،كانوا يفعلوف
عندىا ثبلثة أشياء كلها عبادة:
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التماسا للربكة كما سيأٌب،
أوًَّل :العكوؼ عندىا ٲبكثوف كيعكفوف عندىا تقربنا ٥با ك ن
اؿ ِلَبِ ِيو َوقَػ ْوِم ِو َما َى ِذ ِه
كىذا كاف من أعماؿ ا٤بشركْب ك٥بذا قاؿ إبراىيم ﴿ :إِ ْذ قَ َ
ِ
يل التِي أَنْػتُ ْم لَ َها َعاكِ ُفو َف﴾[النبياء ]ٕ٘:فهذا من فعل أىل الشرؾ.
الت َماث ُ
ثانيًا :أهنم كانوا يعظموف ىذه السدرة كتعظيم ا﵁.
ثالثًا :أهنم كانوا يتربكوف هبا من كجهْب:

ُ /أف الربكة تنا٥بم إذا عكفوا عندىا تنزؿ عليهم الربكات من ىذه الشجرة.
ِ /أهنم كانوا ينيطوف هبا أسلحتهم ينيطوف :يعلقوف كلذلك كانت تسمى ذات أنواط،
إذا كضعوا أسلحتهم كبقية أسلحتهم عليها فإهنا تكوف أقول كأمضى.
و
حينئذ ٤با مركا هبذه السدرة ا٣بضراء العظيمة قالوا :يا رسوؿ ا﵁ اجعل لنا ذات أنواط
كما ٥بم يعِب للمشركْب ذات أنواط!
كىذا يدلك على أنو رٗبا يكوف ُب الرجل الصاّب بل العآب ما ٱبفى عليو من ا٢بق كمن
مسائل العلم؛ ىؤالء أصحاب النيب  كخارجْب للجهاد ُب سبيل ا﵁ ،كمع
أيضا على أف ا٤بنتقل من
ذلك كقع منهم ما كقع ٩با أنكره النيب  ،كىذا يدلك ن
الباطل إٔب ا٢بق ال ييؤمن أف يبقى ُب قلبو من الباطل السابق؛ فينبغي أف يراعي اإلنساف ىذا
ُب نفسو كُب غّبه.
كنبو إٔب ىذا ا٤بؤلف ُ ب مسائل الباب« ،قالوا يا رسوؿ اهلل اجعل لنا ذات

أنواط».
انتبو إٔب أف أبا كاقد قاؿ ُب ا٢بديث «ونحن حدثاء عهد بجاىلية» ىذا يبْب لك
العذر للذم كقع منهم ىذا القوؿ ،كإال فكبار الصحابة كمتقدموىم ما كقع منهم ىذا األمر.

«قالوا :اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط» اختلف العلماء ُ ب

الفعل الذم فعلو ىؤالء الصحابة حينما طلبوا ىذا الطلب ما حكمو؟

القوؿ الوؿ :قاؿ بعض أىل العلم إف الصحابة تضمن كبلمهم أف يسأؿ النيب ربو أف

ٯبعل الشجرة مباركة حٌب يعلقوا هبا أسلحتهم ،فهم طلبوا أف يسأؿ النيب ربو فإذا جعلها ا﵁
مباركةه كانت مباركة كىذا توجيو ماؿ إليو بعض أىل العلم كمنهم ا٤بؤلف ُ ب بعض
أجوبتو كما ((الدرر السنية)).
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القوؿ الثاني :إف الذم كقعوا فيو ىو من شعب الشرؾ األصغر ،ككأف ا٤بؤلف 

ٲبيل إٔب ىذا كما ُب مسائل الكتاب ،فإنو قد ذكر ُب مسائل الباب أف الشرؾ منو كبّبه
كصغّب؛ ألف الصحابة ٓب يرتدكا بسؤا٥بم ،ما كاف فعلو شرنكا أكرب فطلبو شرنكا أصغر كأف
ا٤بؤلف  ٲبيل إٔب ىذا ُب مسائل ىذا الباب.

شرؾ أكرب ،الذين طلبوا ىذا
القوؿ الثالث :أف الصحابة  كقع منهم ه
الطلب ،كإ٭با ٓب يرتدكا كٓب يكفركا للعذر الذم جاء ُب ىذا ا٢بديث ،كىو كوهنم حدثاء و
عهد
ٔباىلية ،كماؿ إٔب ىذا بعض أىل العلم كمنهم ٠باحة الشيخ ابن باز ُب تعليقو على ((فتح
اجمليد)).
الشاىد :أف النيب  عظم األمر كأغلظ ُب ا١بواب ،كقاؿ 
كما ذكر ا٤بؤلف «اهلل أكبر» ،ىذه ليست ركاية الَبمذمُ ،ب ركاية الَبمذم قاؿ« :سبحاف

اهلل» ،أما عند أٞبد كغّبه جاء لفظ التكبّب ،ككبل األمرين كاف يفعلو النيب 

أمرا ،كاف يعظم ا﵁ كينزىو ،قاؿ« :سبحاف اهلل» ،أك قاؿ« :اهلل أكبر ،قلتم
إذا استعظم ن
كما قاؿ بنوا إسرائيل لموسى اجعل لنا إلو كما لهم آلهة!» ٍب قاؿ :
أكسنن ٯبوز لك الوجهاف -من كاف قبلكم».
«لتركبن ُسنن  -ى

ىذا القدر من ا٢بديث جاء معناه فيمن حديث أيب سعيد ،كسيأتينا قريبنا إف شاء ا﵁

ُب باب ما جاء أف بعض ىذه األمة يعبد األكثاف ،قاؿ « :لتتبعن ُسنن أو
َسنن من كاف قبلكم».

الشاىد أف النيب  عظم األمر كأغلظ ُب ا١بواب ،كقاؿ :إف ىذا السؤاؿ
يضارب حديث بِب إسرائيل ٤بوسى :اجعل لنا إ٥بنا كما ٥بم آ٥بة.
فدؿ ىذا على أف التربؾ ا٤بمنوع من فعل أىل الشرؾ ،ألف ما يفعلو ا٤بشركوف عند أك
مع ىذه السدرة أهنم كانوا يتربكوف هبا.
كبالتإب فمن تربؾ بشج ور أك حج ور أك ٫بوٮبا من ق ورب و
كبناء كغّب ذلك فإنو يكوف قد
كقع ُب الشرؾ ،كقد يكوف شرنكا أكرب أك أصغر ُب ا٢باؿ على ما مضى تفصيلو.
.
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٘ٔ -باب وا جا ٞيف الذبح لػري اهلل
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قاٍ 
باب
َا دا ٤يف ايربض يػري اهلل
يقوؿ ا٤بؤلف ( :باب ما جاء ُب الذبح لغّب ا﵁) ،أم :من الوعيد ،فإف الذبح
لغّب ا﵁ من أفعاؿ ا٤بشركْب الٍب كانت ٥با عندىم حظوة كمكانة ،فكانوا يكثركف من الذبح
ألكثاهنم ككانوا يعتربكف ىذا من أحسن األعماؿ عندىم ،بل رٗبا كاف الفارؽ بْب ا٤بتدين
كغّبه ىو ىذا العمل ،كونو يذبح كيكثر من ٫بر الذبائح ألكثاهنم.
لع شديد هبذا ،كمن قرأ ُب تاريخ األمم السابقة كجد صدؽ ذلك،
كا٤بشركوف ٥بم ك ه
فإهنم كانوا ينوعوف ُب أداء ىذه العبادة ألكثاهنم بأشكاؿ شٌب كُب أزمنة متعددة قد ٱبصوف
مواسم ،كقد ٱبصوف أحواالن للذبح ،كمن ذلك ما أبطلتو الشريعة من العتائر ،فالعتّبة:
الذبيحةي الٍب كانوا يذٕبوف ألكثاهنم ُب الشهر ا٤بعظم عندىم أال كىو رجب ،ككانوا إذا ذٕبوا
الذبيحة بْب يدم الصنم رٗبا لطخوا رأسو أك شيئنا من جسده بدـ ىذه الذبيحة حٌب تكوف
أكثر تقريبنا ٥بم عند ىذا الوثن.
فالشاىد أف الذبح لغّب ا﵁ عبادة أثّبةه عند ا٤بشركْب فجاء اإلسبلـ بالنهي عن ىذا
الذبح لغّب ا﵁ كاألمر بأف يكوف الذبح لو كحده ال شريك لو ،إف كاف الذبح لغّب ا﵁ شرنكا
با﵁ ،فإف الذبح ﵁ توحيد كعبادة عظيمة ٯبتمع فيها التقرب إٔب ا﵁ كتعظيمو كإظهار
االفتقار إليو ،كاإلنفاؽ ُب سبيل ا﵁ ،كإحساف الظن بو .
فهي عبادة عمليةه قلبية ٯبتمع فيها اإلٲبا يف الباطن كاإلٲبا يف الظاىر ،يتقرب اإلنساف ﵁
شرعا؛ كا٥بدم ،كاألضحية ،كالعقيقة ،ككذلك
 بذبح هبيمة األنعاـ ُب العبادات ا٤بقررة ن
ُب الفدية ،أك ُب ذبح النذر ،كل ذلك عبادة ٧ببوبة ﵁  ،فا﵁ ٰ بب أف
تعظيما لو ،كتقربنا إليو  ،كلذلك شرع ذلك ُب العبادات السابقة.
يراؽ الدـ ن
إ نذا الذبح ﵁ توحيد كالذبح لغّبه شرؾ.
الذبح ﵁ شعّبة كعنواف كعبلمة ا٤بوحدين ،كالذبح لغّبه عبلمة كشعّبة ا٤بشركْب،
كالغالب أف ا٤بشركْب قدٲبنا كحديثنا تتنوع مقاصدىم ُب الذبح إٔب تقرب ،كرغبة ،كرىبة،
شجرا ،أك كاف كليًّا صا٢بنا أك نبيًّا،
كتعظيم ،قد يذٕبوف تقربنا إٔب كثنهم سواء كاف ن
صنما ،أك ن
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فإهنم يعتقدكف أهنم إذا أراقوا الدـ ُب سبيل ىذا ا٤بعبود عندىم فإف ىذا يرضيو ،فبالتإب فإنو
يرفع ا٢بوائج إٔب ا﵁ .
ىو دين ا٤بشركْب سواء كانوا من ا٤بتقدمْب أك كانوا من ا٤بتأخرين ،كىذا الذم يفعلوه
دفعا لشرىم،
رغبة كقد يفعلوه رىبة ،كأف يكونوا خائفْب من جن يصيبوهنم بأذل ،فيذٕبوف ن
أيضا ،رٗبا كاف من ىؤالء من إذا ابتُب بيتنا
كىذا ٩با يقع فيو ا٤بشركوف ُب القدٙب كُب ا٢بديث ن
جديدا خاؼ من أذية ا١بن فتجده يذبح إذا كضع أساسات البيت للجن ،ييًهل با٠بهم
ن
كيقصدىم بالذبح كرٗبا لطخ أساسات البيت هبذا الدـ ،أك إذا انتهى البيت ذبح الذبيحة
على عتبة الباب كجعل الدـ يسيل عليها حٌب يرضى ىؤالء ا١بن فيكفوهنم شرىم ،كلرٗبا إذا
ذىبوا إٔب أحد السحرة أك الدجالْب ا٤بشعوذين يطلبوف منهم حاجةن من ا٢باجات أك يدفعوا
عنهم سببنا من أسباب الضر ُب زعمهم ،أمركىم بذبح شاة سوداء أك ديك أسود للجن
كالشياطْب فيفعلوف ،فيقعوف ُب ٞبئة الشرؾ.
تعظيما ىذا ٩با ٯبب أف ٱبص ا﵁  بو ،فإذا فيعً ىل
كقد يكوف ىذا للتعظيم ،الذبح ن
ُب حق غّبه كاف ىذا شرنكا ،من الناس من إذا أقبل زعيم أك رجل من الكرباء عليهم فإهنم
كتعظيما لو ،كىذا ال شك أنو
إذا دنا منهم ذٕبوا شيئنا من اإلبل أك الشياه تزل نفا كتقربنا إليو
ن
شرؾ با﵁  ،تعظيم ا﵁  بالذبح فصرؼ ىذه العبادة لغّبه شرؾ.
إ نذا ىذه بعض مقاصد ا٤بشركْب بالذبح ،كا٤بوحدكف على منأل من ذلك كبػي ٍعد.
كتفصيل القوؿ ُب الذبح ٩با يهم ا٤بسلم حٌب يكوف على بينة من ىذا األمر العظيم.
الذبح في الجملة لو أحواؿ:

أوَّل :أف يكوف الذبح باسم ا﵁ ﵁ ،يعِب :أف ييًهل بسم ا﵁ عند الذبح ،فيقوؿ :بسم

ا﵁ ،كيقصد التقرب ﵁ ،كىذا ال شك أنو توحيد اجتمع فيو العبادة كاالستعانة ،يتحقق
ِ
ين﴾[الفاتحة ]٘:كعند أيب داكد كغّبه أف
اؾ نَػ ْعبُ ُد َوإِي َ
ا٤بسلم بقولو ﴿ :إِي َ
اؾ نَ ْستَع ُ
النيب ٤ با ٫بر أضحيتو قاؿ« :بسم اهلل واهلل أكبر اللهم ىذا منك ولك»
فانظر كيف أنو ٝبع بْب الذبح بسم ا﵁ كالتقرب إٔب ا﵁ ،اللهم ىذا منك كلك أتقرب بو
لك يا ا﵁.
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إ نذا الذبح باسم ا﵁ كىذا ال بد منو إما على الشرطية أك الوجوب على خبلؼ بْب
ِ
اس ُم الل ِو َعلَْي ِو ﴾[النعاـ]ٕٔٔ:
أىل العلم لقولو تعأبَ ﴿ :وَّل تَأْ ُكلُوا مما لَ ْم يُ ْذ َك ِر ْ
ِ ِ
اس ُم الل ِو َعلَْي ِو﴾ [النعاـ ]ٔٔٛ:كُب الصحيحْب من حديث
كلقولو﴿ :فَ ُكلُوا مما ذُك َر ْ
رافع  قاؿ :قاؿ النيب « :ما أنهر الدـ وذكر اسم اهلل عليو فكلوه»

فاشَبط النيب ٢ بل الذبيحة أمرين:

ٔ/أف يُنهر الدـ ،فبل تكوف الذبيحة ميتة بأف تضرب على رأسها أك تصعق بالكهرباء
أك تغرؽ ُب بركة ماء ،كل ىذا ٯبعلها ميتة ٧برمة ،ال بد من هنر الدـ ،ال بد أف يكوف

ىناؾ ذبح ،قاؿ« :ما أنهر الدـ ،وذكر اسم اهلل عليو» ،إذنا ال بد من األمرين.

َّٕ/ل بد من قوؿ :بسم اهلل ،أما قوؿ :ا﵁ أكرب ،فهذا مستحب كليس بواجب.
الشاىد :أف ىذا النوع األكؿ أف يكوف الذبح باسم ا﵁ يراد بو التقرب إٔب ا﵁ يذبح
باسم ا﵁ ﵁.

ثانيًا :أف يذبح باسم ا﵁ لغّب ا﵁ ،أف يقوؿ عند الذبح بسم ا﵁ كلكن القصد ىو
التقرب لغّب ا﵁ ،لوٕب ،لصنم ،لعيسى  ،للحسْب ،لفاطمة ،لوٕب صاّب ،للجن،
ألم أحد سول ا﵁  ،فهذا ال شك أنو شرؾ أكرب ُب العبادة.
ثالثًا :أف يذبح باسم غّب ا﵁ ﵁ ،كىذا كإف كاف صورة رٗبا ال تقع لكن نذكرىا تتمة

للقسمة ،أف ييسمي باسم عيسى أك بسم كوكب أك بسم جِب كالقصد أنو يتقرب إٔب ا﵁
أيضا شرؾ أكرب شرؾ ُب االستعانة.
فهذا ن

ذاكرا ا٠بنا غّب ا﵁  كالقصد أف
ً
رابعا :أف يذبح باسم غّب ا﵁ لغّب ا﵁ أف يذبح ن

أيضا ،كىذا ظلمات بعضها فوؽ بعض ،شرؾ ُب العبادة كشرؾ ُب
يكوف التقرب لغّب ا﵁ ن
االستعانة.

[خامسا] :أف يذبح باسم ا﵁ لغرض مشركع أك مباح ،أف يذبح كليس القصد أف
ً
يتقرب إٔب ا﵁ بإراقة الدـ إ٭با مقصوده أف يطعم ضي نفا أك أف يطعم أىلو اللحم أك أف
يتصدؽ باللحم على الفقراء ،فهذا جائز أك مستحب أك رٗبا كاف كاجبنا ٕبسب األحواؿ.
لكن ٜبة فرؽ بْب ىذه ا٢باؿ كاألربعة السابقة ،فذلك أف الذبح ُب األحواؿ السابقة
كاف إراقة الدـ ىو الشيء ا٤بقصود كاللحم تبع ،كأما ُب ىذه الصورة األخّبة فاللحم ىو
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ا٤بقصود كالذبح تبع ،كبالتإب ا ٍكتيفي بأنو يذكر اسم ا﵁ ؛ ألف ذكر اسم ا﵁ على
الذبيحة يطيب اللحم ،كيزكيو ،كٯبعل فيو الربكة ،فا﵁  بذكره تتنزؿ الربكات .
إ نذا إٔب ىذه األقساـ السابقة ينقسم الذبح.
كأكد أف أنبو ىا ىنا إٔب مسألة مهمة كىي ضركرة أف يستشعر اإلنساف ىذه العبودية
العظيمة الٍب ٰببها ا﵁  إذا قاـ بذلك بعض الناس ،إذا جاء العيد كأراد أف يضحي
رٗبا كاف جل القصد كاالىتماـ إ٭با ىو باللحم ،كىذا ال بأس بو أف يتوسع اإلنساف ُب ىذا
اليوـ كأف يفرح بفضل ا﵁  عليو كٗبا ٗبن عليو من ىذه البهيمة ،كلكن ٜبة شيء أعظم
إذا فاتو فاتو باب عظيم من أبواب اإلٲباف ،أال كىو أف يستشعر أنو يعظم ا﵁  هبذا
الذبح ،ىذا ىو ا٤بقصود األ٠بى ُب ىذه العبادة كىذا ما ال ينبغي أف يغفل عنو اإلنساف.
الشاىد :أف ا٤بؤلف  عقد ىذا الباب ليبْب لنا أف من أنواع الشرؾ الذبح لغّب
ا﵁  ،فمن أراد أف يسلم عند ربو  كأال يكوف من ا٤بشركْب الذين ىم من
أصحاب النار ا٣بالدين فيها فليحذر ىذا العمل كليكن ذٕبو ﵁ رب العا٤بْب ال شريك لو.
قاؿ :

وقوؿ اهلل تعالى﴿ :قُل إِف صالتِي ونُ ِ
ِ
ين ۞ َّل
اي َوَم َماتِي لِل ِو َر ٍّ
َ
ب ال َْعالَم َ
سكي َوَم ْحيَ َ
ْ
َ ُ

يك لَوُ﴾ [النعاـ ]ٖٔٙ -ٕٔٙ:اآلية.
َش ِر َ
ك َوانْ َح ْر﴾[الكوثر.]ٕ:
ص ٍّل لَِربٍّ َ
وقولو﴿ :فَ َ
ا٤بؤلف ُ ب ىذا الباب أكرد آيتْب كحديثْب :أما اآلية األكٔب ،كاآلية الثانية فهما
متقاربتاف ُب الداللة على ا٤بقصود ،األكٔب يقوؿ ا﵁  فيها﴿ :قُ ْل إِننِي َى َدانِي َربٍّي
ِ
صر ٍ
ِ
يم ِدينًا قِيما ِملةَ إِبْػر ِاى ِ
ِ ِ
اط ُم ْستَ ِق ٍ
صالتِي
ين * قُ ْل إِف َ
يم َحني ًفا َوَما َكا َف م َن ال ُْم ْش ِرك َ
ًَ
َ َ
إلَى َ
ونُ ِ
ِ
يك لَوُ﴾[النعاـ.]ٖٔٙ -ٔٙٔ:
اي َوَم َماتِي لِل ِو َر ٍّ
ين * َّل َش ِر َ
ب ال َْعالَم َ
سكي َوَم ْحيَ َ
َ ُ
س ِكي ﴾ ،فالنسك ىو الذبح على الصحيح،
كالشاىد من اآلية قولو تعأبَ ﴿ :ونُ ُ
كىذا قوؿ ابن عباس كسعيد بن جبّب كالضحاؾ كقتادة كٝباعة من أىل العلم ،كيشهد لذلك
ِ ِ ِ
صي ٍاـ أَو ص َدقَ ٍة أَو نُس ٍ
ك ﴾[البقرة ،]ٜٔٙ:كالنسك
قوؿ ا﵁ سبحانو ﴿ :فَف ْديَةٌ م ْن َ ْ َ
ْ ُ
فسره النيب  بأنو ذبح شاة.
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إ نذا اآلية دليل على أف الذبح عبادة ٯبب صرفها ﵁  ،ككجو الداللة من
عدة أكجو:
ِ
ين ﴾ كالبلـ لبلستحقاؽ ،إذنا الذبح ﵁ ال ٯبوز أف
أوَّل :قولو تعأب ﴿ :لِل ِو َر ٍّ
ب ال َْعالَم َ
يصرؼ لغّبه.
ثانيًا :أف ا﵁ تعأب قرف بْب الذبح كالصبلة ،كالصبلة من أعظم العبادات ،كبالتإب
فالذبح كذلك عبادة ﵁ .
يك لَوُ ﴾ كبالتإب من تقرب بالذبح لغّب ا﵁
[ثالثًا] :كىو أنو قاؿ سبحانوَّ ﴿ :ل َش ِر َ

فقد جعل مع ا﵁ شري نكا ككقع ُب الشرؾ.
إ نذا ىذه اآلية تدؿ على أف الذبح ﵁ توحيد ،كأف الذبح لغّب ا﵁ شرؾ ،من فعلو اٚبذ
مع ا﵁ شري نكا .
ك َوانْ َح ْر﴾[الكوثر]ٕ:
ص ٍّل لَِربٍّ َ
كقل مثل ىذا ُب اآلية األخرل –آية الكوثر﴿ :-فَ َ
أيضا من أكجو:
ككجو الداللة على أف النحر كالذبح عبادة كأف صرؼ ذلك لغّب ا﵁ شرؾ ،ن
أوَّل :كونو قىػىر ىف بْب الصبلة كالنحر.
ثانيًا :أنو أمر بالنحر فدؿ ىذا على أنو عبادة ٧ببوبة ﵁ ،قاؿَ ﴿ :وانْ َح ْر﴾.
ك َوانْ َح ْر﴾[الكوثر]ٕ:
ص ٍّل لَِربٍّ َ
[ثالثًا] :أنو خص ىذا األمر با﵁ ،قاؿ ﴿ :فَ َ
يعِب :لربك ،فدؿ ىذا على أف النحر ٯبب أف يكوف ﵁ ،كال ٯبوز أف يكوف لغّبه ،كما أف
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﵁
شرنكا ،كىذه قاعدة مضطردة تنبو ٥با ،كىي :إٖٔ نٌ َا ثبت أْ٘ عباد ٠فإٕ صسف٘
يػري اهلل غسى.

الصبلة ﵁ عبادة؟ نعم ،إذنا ما حكم الصبلة لغّب ا﵁؟ شرؾ ،ما الدليل؟ أف الصبلة
عبادة فصرفها لغّب ا﵁ شرؾ ،إ نذا ٮبا أمراف متقاببلفَ ﴿ ،وا ْعبُ ُدوا اللوَ َوَّل تُ ْش ِرُكوا بِ ِو َش ْيئًا
﴾[النساء ،]ٖٙ:مٌب ما ثبت أف العمل عبادة فإف صرفو لغّب ا﵁ شرؾ ،كىذه قاعدة
مضطردة.
فإذا قاؿ لنا قائل :ما الدليل على أف الذبح لغّب ا﵁ شرؾ؟
الشيخ لم يراجع التفريغ

ِّٓ

قلنا :أدلة ،أبرزىا أنو قد ثبت أف الذبح عبادة إ نذا فصرؼ العبادة لغّب ا﵁ شرؾ ،كل ما
ثبت أنو عبادة كاف صرفو لغّب ا﵁ شرنكا ،ناىيك عن أف الدليل كما سيأٌب قد جاء صرٰبنا
كما سيأٌب معنا بعد قليل -إف شاء ا﵁ُ -ب حديث طارؽ بن شهاب التصريح بأف الذبح
لغّب ا﵁ شرؾ.
إ نذا يتلخص لنا أف ىاتْب اآليتْب دليبلف صرٰباف على أف الذبح ﵁ عبادة ،كبالتإب
فالذبح لغّبه شرؾ كىذا ىو ا٤بقصود من إيراد ا٤بؤلف ٥ بما.
قاؿ :
عٔ عً  ٞقاٍ :سدثين زض ٍٛاهلل  بأزبع نًُات:
$يعٔ اهلل َٔ ذبض يػري اهلل ،يعٔ اهلل َٔ يعٔ ٚايد ،ٜ٘يعٔ اهلل َٔ آ٣ٚ
قدثّا ،يعٔ اهلل َٔ غري َٓاز األزض #زٚاَ ٙطًِ.
ا٤بخرًج ُب ((صحيح مسلم)) كغّبه ،كفيو بياف أربع
ىذا حديث علي  ى
ذنوب عظيمة كمتوعد عليها بلعنة ا﵁  ،كاللعن ىو :الطرد كاإلبعاد عن رٞبة ا﵁ ،كىذا
دليل على أف ىذه الذنوب األربعة من الكبائر كا٤بوبقات- ،نسأؿ ا﵁ السبلمة كالعافية:-

أوؿ ذلك :الذبح لغّب ا﵁« ،لعن اهلل من ذبح لغير اهلل» ،ككا﵁ إنو ١بدير كحقيق

بلعنة ا﵁  ،حينما يعمد إٔب عبادة اختص ا﵁  هبا فيصرفها لغّبه ،ىذا ما ظنو
برب العا٤بْب حينما يعمد إٔب حقو فيصرفو لغّبه ،ىذا ما قدر ا﵁ حق قدره ،لو كاف ا﵁ ُب
عظيما التعظيم الذم يليق بو ما فعل ذلك.
قلبو ن
إذا ىو جدير بلعنة ا﵁ سبحانو ،كىذا ىو الشاىد من إيراد ا٢بديث.
أيضا من حديث ابن عباس  عند أٞبد كغّبه بإسناد
كجاء ىذا اللفظ ن
صحيح ،بل قاؿ ابن القيم :على شرط البخارمُ ،ب حديث طويل كفيو« :لعن اهلل من ذبح

لغير اهلل».
أما األمور الثبلثة الباقية فهي:
[المر الوؿ] :أف يلعن اإلنساف والديو ،نسأؿ ا﵁ العافية ،إما بأف يلعن ذلك
صرٰبنا كىذا ال يفعلو إال من عٌب كٛبرد نسأؿ ا﵁ العافية ،أك أنو يلعن أبا الرجل فيلعن ذاؾ
أباه ،فيكوف متسببنا ُب ذلك.
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المر الثاني« :لعن اهلل من آوى محدثًا» من أحدث حدثنا ﵁  فيو حق ٍب ١بأ

إٔب إنساف ليحميو كٲبنع قياـ حق ا﵁  عليو ،فإف النيب  قد لعنو ُب ىذا
ا٢بديث.
والمر الخير« :لعن اهلل من غير منار الرض» ،ىذه ا٢بدكد كالعبلمات الٍب تكوف

بْب أرضك كأرض جارؾ من تبلعب فيها بزيادة أك نقصاف يدخل حق غّبه ُب حقو فإنو
أيضا.
متوعد بلعنة ا﵁  ن
كىنا سؤاؿ :قد يقوؿ قائل :إف قرف الذبح لغّب ا﵁ بأمور ليست شركية كاألمور
السابقة فهي كبائر ،أال يدؿ على أف الذبح لعّب ا﵁ ٦برد كبّبة كال يصل ٢بد الشرؾ؟
كا١بواب :أف اشَباؾ ا٤بنهيات ُب قدر مشَبؾ -ىو التحرٙب ،ىو الذـ ،ىو الوعيد -ال
يدؿ على االستواء ُب ا٢بكم ،انتبو ٥بذه القاعدة.
فاألربعة ا٤بذكورة ىا ىنا اشَبكت ُب ىذا القدر كىو أف من فعل شيئنا من ىذه األمور
األربعة فإنو ملعوف يلعنو ا﵁  لكن ال يدؿ ذلك على أف ا٢بكم ُب الكل كاحد،
فاللعنة قد تقع على كافر ،كقد تقع على عاصي كالنصوص ُب ىذا كثّبة.
إذنا كقوع ىذه ا٤بنكرات أك ا﵀رمات ُب حديث كاحد ال يدؿ على االستواء ُب ا٢بكم.
كخذ مثاالن على ىذا ،ال أظن أنو يٱبتلف فيو ،ما ثبت ُب الصحيحْب بقولو

« :اجتنبوا السبع الموبقات» ،أكؿ شيء قاؿ« :الشرؾ باهلل» ،ثانينا:
«السحر» ٍب انظر ُب البقية« :قتل النفس التي حرـ اهلل إَّل بالحق ،التولي يوـ الزحف،
أكل ماؿ اليتيم ،أكل الربا» ،الحظ معي ،ىذه األمور تعترب كبائر ،كالٍب ُب األكؿ كاف

بالنص الشرؾ ،كمع ذلك اشَبكت ُب قدر مشَبؾ ىو أهنا موبقة ،كلها موبق يوبق اإلنساف
عياذنا با﵁ُ -ب عذاب ا﵁ ،كلكن كوف ىذه موبقة كىذه موبقة ال يدؿ على االشَباؾ،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 :
عٔ طازم بٔ غٗاب؛ إٔ زض ٍٛاهلل  قاٍ$ :دخٌ اؾٓ ١زدٌ
يف ذبابٚ ،دخٌ ايٓاز زدٌ يف ذباب #قايٛاٚ :نٝـ ذيو ٜا زض ٍٛاهلل؟ قاٍ:
َ$س زدالٕ عً ٢ق ّٛهلِ ؾِٓ ،ال هٛش ٙأسد ستٜ ٢كسب غّ٦ٝا ،ؾكايٛا
ألسدُٖا :قسب ،قاٍ :يٝظ عٓد ٟغ ٤ٞأقسب ،قايٛا ي٘ :قسب ٚي ٛذبابا،
ؾكسب ذبابّا ؾدًٛا ضب ً٘ٝؾدخٌ ايٓازٚ ،قايٛا يآلخس :قسب ،ؾكاٍَ :ا نٓت
ألقسب أسد غّ٦ٝا د ٕٚاهلل  ،ؾكسبٛا عٓك٘ ؾدخٌ اؾٓ #١زٚا ٙأمحد.
ىذا ا٢بديث فيو كبلـ من جهة رفعو كما فعل ا٤بؤلف  ،ا٤بؤلف جعل ىذا
ا٢بديث من حديث طارؽ بن شهاب يرفعو إٔب النيب ٍ ،ب عزا ذلك إٔب اإلماـ
أٞبد ،كيبدكا كا﵁ أعلم أنو قد تابع ىذا ابن القيم ُب كتابو ((ا١بواب الكاُب ،أك الداء
معزكا إٔب اإلماـ أٞبد.
كالدكاء)) ،كذلك أف ابن القيم  أكرد ىذا النص ن
أكال :ىو ليس ُب ا٤بسند الذم بْب أيدينا ،ىو عند أٞبد ُب الزىد ،كىل كقف ابن
القيم  على نسخة فيها ىذا ا٢بديث مرفوع إٔب النيب  ،أك كاف كٮبنا
منو ،ا﵁ أعلم.
أيضا ككل
ا٤بقصود أف ىذا الذم بْب أيدينا ىو عند أٞبد ُب ((الزىد)) ،كركاه غّبه ن
مرفوعا إٔب النيب  إ٭با كاف ٩با حدث بو طارؽ ابن شهاب عن
ذلك ٓب يكن ن
سلماف الفارسي  موقوفنا عليو من قولو ،كىذا الذم عند أيب نعيم ُب ((ا٢بلية))
كالبيهقي ُب ((شعب اإلٲباف)) كابن أيب شيبة ُب ((ا٤بصنف)) ،كغّبىم من أىل العلم الذين
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
فيو أف أحدٮبا دخل ا١بنة كاآلخر دخل النار ،كىذا أمر غييب ال يقولو الصحايب إال عن
توقيف.
مرفوعا أك موقوفنا فإف حكمو حكم الرفع ،كىو أثر صحيح خرجو
فا٢بديث سواء كاف ن
أٞبد ُب الزىد كغّبه بإسناد صحيح.
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كا٤بؤلف  مشى على أنو مرفوع ،أسقط ذكر سلماف كنسب ا٢بديث إٔب ركاية
طارؽ بن شهاب عن النيب  ،كطارؽ بن شهاب البجلي اختلف العلماء فيو،
فمنهم من قاؿ إف لو رؤية كركاية عن النيب  ،كمنهم من قاؿ إف لو رؤية دكف
أف تكوف لو ركاية يعِب ما ٠بع من النيب  ،كمنهم من قاؿ إنو ال رؤية لو كال
ركاية ،كالصحيح :أف لو رؤية كليس لو ركاية.
كثبت عنو بإسناد صحيح كما قاؿ ا٢بافظ ُ ب ((اإلصابة)) قاؿ :رأيت النيب
 كغزكت ُب عهد أيب بكر ،فيدؿ ىذا على أف طارقنا  من الصحابة
لثبوت الرؤية لو ،كبالتإب إذا ثبت أف ىذا ا٢بديث مرفوع إٔب النيب  كما ذكر
ا٤بؤلف فإنو يكوف من مراسيل الصحابة ،كمراسيل الصحابة مقبولة على الراجح.
مرفوعا إما أف يكوف من مسموع طارؽ ،أك يكوف من مراسيل
فهذا ا٢بديث كإف كاف ن
الصحابة ،فهو على كل حاؿ مرفوع كمقبوؿ.
الشاىد :أف ىذا ا٢بديث فيو قصة ٱبرب هبا سلماف  ،أك النيب
مرفوعا كىو أف كاف فيمن قبلنا رجبلف مرا بقوـ ٥بم صنم،
 ،إف كاف ىذا ن
كعندىم قاعدة كشرط ال ٲبر أحد هبذه الطريق إال إذا قرب شيئنا ٥بذا الصنم ،كىذا يدلك
عظيما يريدكف أف يتقرب إليها
على عظم شأف األصناـ ُب نفوس ا٤بشركْب يعظموهنا
تعظيما ن
ن
بكل كسيلة ،كبكل طريق ،كىل كاف ىذاف الرجبلف مفَبقْب ،يعِب مرة جاء األكؿ كبعد ذلك
معا ،فقاؿ ٥بما( :قربا
معا؟ جاء عند البيهقي ُب ((الشعب)) أهنما كانا ن
جاء الثا٘ب ،أك جاء ن
شيئنا) ،فقاال( :ما كنا لنشرؾ با﵁ شيئنا) ،كىذا يدلك على أف الذبيح لغّب ا﵁ شرؾ ،قاؿ:
قربا ما شئتما كلو ذبابنا ،فنظر أحدٮبا إٔب آخره كقاؿ لصاحبو –ىكذا عن البيهقي :-ما
تقوؿ؟ قاؿ :ما كنت ألشرؾ با﵁ شيئنا.
التوحيد عزيز عند أىلو ،ما كنت ألشرؾ با﵁ شيئنا ،مهما يكن ،ال ٲبكن أف أفعل
الشرؾ ،سبحاف ا﵁ العظيم ،ىذا ذك إٲباف عظيم ،النيب  أخرب« :أف ثالثًا من

كن فيو وجد بهن حالوة اإليماف» ،كمنها« :أف يكره أف يعود في الكفر بعد إذا أف
أنقذه اهلل منو كما يكره أف يقذؼ في النار» ،حينما قاؿ ذلك قتلوه فدخل ا١بنة ،كأما
اآلخر ٤با قالو لو :قرب شيئنا كلو ذبابنا ،جاء عند البيهقي أنو قاؿ بيده على كجهو ٍب أخذ
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ذبابنا فرماه إٔب الصنم ،فمرٍ ،ب مات بعد ذلك فدخل النار- ،نسأؿ ا﵁ السبلمة كالعافية،-
كقع ُب الشرؾ.
كجاء عند ابن أيب شيبة أهنم ٤با قالوا لو :قرب كلو ذبابنا ،قاؿ :إيش ذبابة؟! يعِب
استسهل األمر ،قاؿ :الذبابة أمرىا سهل( ،إيش) :يعِب أم شيء ،استسهاؿ كاستصغار
لؤلمر ،فأخذ ىذه الذبابة كرماىا إٔب الصنم ،اكتفى ا٤بشركوف هبذا ،ما أرادكا شيئنا أكثر من
ىذا ،كىذا يدلك على أف ا٤بقصود عمل القلب حٌب عند ا٤بشركْب ،كإال ما قيمة ىذه الذبابة
بعّبا أك شاة كإ٭با فقط رمى ىذه الذبابة ىذه ا٢بشرة ا٢بقّبة
ال تساكم شيئنا ،يعِب ما ذبح ن
الٍب ىي من أتفو كأحقر ا٢بشرات ،كمع ذلك اكتفوا هبذا كرأكا أف ىذا تعظيم كتقرب ٥بذا
الصنم ،فَبكوه ٲبر ،فما كاف بعد ذلك إال أف مات فدخل النار؛ ألنو أشرؾ با﵁.
إذنا ىذا يدلك على أف الذبح لغّب ا﵁ شرؾ ،كأف صاحبو متوعد بالنار ،إذا كاف ىذا
يا أيها اإلخوةُ -ب ذباب ال قيمة لو ،فكيف هبؤالء القبوريْب الذين يستسمن أحدىمالذبيحة سنة كاملة كإذا قيل لو ُب ذلك ،قاؿ :ىذه للسيد ،ىذه للشيخ ،ىذه للوٕب ،يسمنها
كيطعمها كيعتِب هبا أكثر ٩با يعتِب باألىضحية الٍب يتقرب هبا إٔب ا﵁ٍ ،ب جاء إذا مولد السيد
مبتهجا يتقرب بذلك إٔب ىذا الوثن الذم يعبده مع ا﵁  ،ما الفرؽ بْب حاؿ
ذٕبها
ن
ىذا كحاؿ ا٤بشركْب األكلْب؟
كا﵁ ال فرؽ ،بل رٗبا يكوف حالو أعظم ،كاىتمامو هبذه الذبيحة أكثر.
إذنا الذبح لغّب ا﵁ شرؾ ،كمن كقع ُب ىذا فقد نقض توحيده ،كال فرؽ ُب ذلك بْب
مكرىا.
أف يكوف اإلنساف راغبنا أك راىبنا أك خائ نفا إال أف يكوف ن
نواقض اإلسبلـ ليس فيها فرؽ بْب ا١باد كا٥بازؿ كال حٌب ا٣بائف إال أف يصل إٔب
مكرىا ،فا﵁  خفف عن ىذه األمة ما استكرىوا عليو.
درجة اإلكراه أف يكوف ن
كىا ىنا مسألة قد تستشكل ُب ىذا األثر أك ُب ىذا ا٢بديث كىي أف الظاىر من
مكرىا فكيف يدخل النار كىو مكره؟ ا١بواب عن
حاؿ ىذا الرجل الذم دخل النار أنو كاف ن
ىذاُ :ب كبلـ أىل العلم ،فيو أقواؿ كتوجيهات عدة منها:
كافرا أصبل كإ٭با حرـ التوفيق لئلسبلـ ،كبالتإب
[التوجو الوؿ] :أف ىذا الرجل كاف ن
يكوف دخولو النار؛ ألنو ُب األصل كافر ،لكن ىذا ضعيف؛ ألف ا٢بديث جاء فيو أنو دخل
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النار ُب ذباب ،قولوُ( :ب ذباب) ،تقوـ مقاـ التعليل ،يعِب :العلة ُب دخولو النار ىي ىذه
الذبابة الٍب تقرب هبا ،كلو كاف مشرنكا أصبل ما قيل فيو دخل النار ُب ذبابة.

التوجو الثاني وىو قوي :أف اإلكراه على الكفر ٓب يكن فيو رخصةه ُب األمم السابقة

إنا كاف من اآلصار الٍب رفعت عن ىذه األمةٗ ،بعُب :كاف كاجبنا على ا٤بسلمْب ُب األمم
ظاىرا حٌب لو كانوا سيقتلوف إ٭با جاءت
السابقة أف يصربكا كأف ال يقعوا ُب الشرؾ كلو ن
مكرىا بشرط طمأنينة القلب:
الرخصة ٥بذه األمة أف اإلنساف يقوؿ أك يفعل الكفر إذا كاف ن
﴿ إَِّل من أُ ْك ِرهَ وقَػلْبوُ مطْمئِ ٌّن بِا ِإليم ِ
اف ﴾[النحل ،]ٔٓٙ:كبالتإب فإف ىذا اإلنساف
َْ
َ
َ ُ ُ َ
يكوف قد كقع ُب الكفر ٓب يكن عنده رخصة كاف ٯبب أف يصرب على القتل.
ويشهد لهذا أمور:

أوَّل :ما جاء ُب سورة الكهف ،بقولو تعأب﴿ :إِنػ ُه ْم إِ ْف يَظ َْه ُروا َعلَْي ُك ْم يَػ ْر ُج ُموُك ْم أ َْو
يُِعي ُدوُك ْم فِي ِملتِ ِه ْم﴾[الكهفٍ ،]ٕٓ:ب قاؿَ ﴿ :ولَ ْن تُػ ْفلِ ُحوا إِذًا أَبَ ًدا﴾[الكهف،]ٕٓ:
مع أهنم ٲبكن لو كاف عندىم رخصة أف يعودكا إٔب ملتهم ُب الظاىر كقلبهم مطمئن
باإلٲباف ،لكن الذم جاء ُب اآلية أهنم لو عادكا إٔب ا٤بلة بكل حاؿ ،فالنتيجة لن يفلحوا إذنا
أبدا.
ن
أيضا ما خرج ابن ماجة كغّبه من و
طرؽ عدة عن النيب
ثانيا :كيشهد ٥بذا ن
 قاؿ« :إف اهلل قد تجاوز عن ىذه المة الخطأ والنسياف وما استكرىوا

عليو».
الشاىد :أف ُب ىذا ٚبصيص ٥بذه األمة –أمة ٧بمد .-
كىذا القوؿ لو كجاىة ال ٚبفى.

كرىا أصبل،
القوؿ أو التوجيو الثالث :أنو أعِب ىذا الرجل الذم دخل النار ٓب يكن يم ن

إ٭با قيل لو قرب فقرب ،ا٤بعُب :إما أنو كاف لو مندكحة أف يرجع كال ٲبر بالطريق كبالتإب
أيضا ما رجع؟ فيقاؿ :ىؤالء القوـ أخذهتم ا٢بمية لدينهم؛
يكتفي شرىم ،كال يقاؿٓ :ب الثا٘ب ن
ألنو أظهر العًداء ٤با ىم عليو ،قاؿ( :ما كنت ألقرب شيئنا لغّب ا﵁) ،كجاء ُب بعض الركايات
(فأىب) أظهر اإلباء ،أظهر العصياف ،فقتلوه.
كرىا.
أما ذاؾ كاف ٲبكن أف يرجع فبل يكوف يم ن
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أك يقاؿ :أنو قد انشرح صدره بالكفر -عيا نذا با﵁ُ ،-ب البداية قاؿ (:ما عندم شيء
أقرب)ٍ ،ب ٤با سهلوا لو األمر ،كيؤيد ىذا ما جاء ُب الركاية األخرل قاؿ( :إيش ذبابة) ،يعِب:
كرىا.
ا٤بسألة سهلة ،فأخذ ىذه الذبابة فرماىا إٔب الصنم ،فلم يكن يم ن
على كل حاؿ التوجيهاف الثا٘ب كالثالث ٮبا األقرب ُب توجيو ىذا األثر.
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16
 -ٔٙبابْ ال ٖذبحُ هلل مبهاُ ٖذبح فْٗ لػري اهلل.
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قاٍ :
بابْ
ال ٜربض هلل مبهإ ٜربض ؾ ٘ٝيػري اهلل
ع ٌقب ا٤بؤلف  بعد الباب ا٤باضي ،فيما جاء ُب الذبح لغّب ا﵁ ،ع ٌقب هبذا
و
ذبح ،ٯبوز
الباب ،الذم ك٠بو بقولو ( :ه
باب :ال ييذبح ﵁ ُب مكاف يذبح فيو لغّبه) ،أك ال يى ي
أف تكوف ال ىا ىنا نافية متضمنةن للنهي ،كٯبوز أف تكوف ناىية ال يىذبح ،يعِب :ال ٯبوز
للمسلم أف يذبح ﵁ ُب و
مكاف يذبح فيو لغّبه.

قصدا ،كنبو عقيبو على ا﵀رـ كسيلةن،
ا٤بؤلف ُ ب الباب ا٤باضي ،نبو على ا﵀رـ ن
ٗبعُب :الذبح ﵁ ُب و
مكاف يذبح فيو لغّبه ،كسيلةه للوقوع ُب الذبح لغّب ا﵁  ،كبالتإب
الشرؾ بو .
٧برـ ألنو كسيلةه لؤلكؿ.
فاألكؿ :ىو ا﵀رـ على جهة القصد ،كالثا٘ب :ه
صورة ىذه ا٤بسألة الٍب ٌبْب ا٤بؤلف إهنا صورةه منهيةه عنها ،ىي :أف يذبح
ا٤بوحد ﵁ ُب و
مكاف يذبح فيو ا٤بشركوف آل٥بتهم ،أك كاف ا٤بشركوف يذٕبوف فيو آل٥بتهم ،إذنا
مٌب ما كاف ُب ا٤باضي ا٤بشركوف يذٕبوف آل٥بتهم ،أك أكثاهنم ،أصنامهمٍ ،ب زاؿ ذلك ،فإف
الشريعة ٛبنع من أف يذبح فيو ،كإف كاف قد زاؿ ما كاف من مظاىر الشرؾ ،كأشنع من ذلك
كأفظع ،أف يذبح ﵁ ُب و
مكاف ال يزاؿ ا٤بشركوف يذٕبوف فيو لغّب ا﵁ ،كال شك أف ىذا األمر
ي
٧برـ.
كا٤بؤلف  استدؿ على التحرٙب ،و
بآية كحديث سيأٌب الكبلـ عنهما -إف شاء
ا﵁.-
والشريعة في منعها لهذا المر ،كاف ذلك منها لسباب:
و
مكاف يذبح فيو ا٤بشركوف آل٥بتهم فيو ،إغراءه بالشرؾ با﵁
أوًَّل :أف الذبح ﵁ ُب
مسلما يذبح ُب ىذا ا٤بكاف ،فإف ىذا قد يدعوىم إٔب أف
 ،فإذا رأل األغمار ك ٌ
ا١بهاؿ ن
أمر جائز ،بدليل أف
يفعلوا مثل فعلو ،ي
فيقع ُب الشرؾ ،حيث يظنوف أ ٌف الذبح ٥بذا الصنم ه
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فبلنا ا٤بسلم يفعلو؛ ألف صورة الفعل كاحدة بْب ذبح ا٤بسلم ﵁ ،كذبح ا٤بشرؾ للوثن ،الصورة
كاحدة كإ٭با االختبلؼ ُب النية كالقصد ،كىذا ٩با ال اطبلع عليو.
إ نذا صار الذبح ﵁ ُب و
مكاف يذبح فيو لغّبه ،ذريعةن للوقوع ُب الشرؾ با﵁ 
فكاف منع ذلك متعيننا.
و
فتح لذريعة الشر ،كالواجب سد ذرائع
ثانيًا :أف الذبح ﵁ ُب مكاف يذبح فيو لغّبه ،ه
الشر ،كذلك أف الذبح ﵁ ُب ىذا ا٤بكاف ،رٗبا يكوف ذريعةن؛ ألف يوسوس الشيطاف لئلنساف،
أىل أف يتقرب لو ،كال ٱبفى أف الشيطاف لو
أ ٌف ىذا الصنم الذم ييذبح لو ،أك كاف ييذبح لو ه
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
فتحا لذريعة البدعة.
األفضل أف يذبح اإلنساف ُب ىذا ا٤بكاف ﵁ ،فيكوف ىذا ن
سدا لذريعة الشرؾ أك البدعة ،منعت الشريعة من الذبح ﵁ ُب و
مكاف يذبح فيو
إ نذا ن
لغّبه.
[ثالثًا] :كىو أ ٌف الذبح ﵁ ُب و
تعظيم ألماكن الكفر كشعائر
مكاف يذبح فيو لغّبه ،فيو
ه
الكفر ،كفيو ش هد لظهور ا٤بشركْب ،كتكثّبه لسوادىم ،كال شك أف الذم ٯبب أف تيػ ىعظىم
﴿وَم ْن يُػ َعظٍّ ْم َش َعائِر الل ِو فَِإنػ َها ِم ْن تَػ ْق َوى الْ ُقلُ ِ
وب﴾[الحج .]ٖٕ:كالواجب
شعائر ا﵁َ :
َ
ار﴾[التوبة،]ٕٔٓ:
أف يغاظ الكفار ،ال أف تشد ظهورىمَ ﴿ :وََّل يَطَئُو َف َم ْو ِطئًا يَ ِغي ُ
ظ الْ ُكف َ
مسلما يرتاد ىذا ا٤بكاف ،الذم اعتادكا أف يذٕبوا فيو لغّب ا﵁،
كال شك أف ا٤بشركْب إذا رأكا ن
أمر ينبغي تركو.
فيشارىك يهم ُب صورة الفعل ،ال شك ُب ىذا إعز نازا ٥بم كىذا ه
[رابعا] :كىو أف الذبح ﵁ ُب ىذا ا٤بكاف ،رٗبا يكوف سببنا إلساءة الظن با٤بسلم ،فإذا
ً

رآه الصا٢بوف ظنوا أنو يفعل كا٤بشركْب ،فيتقرب لغّب ا﵁ بالذبح ،كالواجب أف يدفع اإلنساف
عن نفسو الريبة.
سا] :كىو أف الذبح ُب ىذا ا٤بكاف ،فيو مشاهبةه للمشركْب ُب صورة الفعل ،كىذا
[خام ً

أمر ُب حد ذاتو ٧برـ ،كلو ٓب يقَبف هبذا نية كال قصد؛ ألف النيب  قاؿ« :من
ه
ٍ
تشبو بقوـ فهو منهم» ،كال ٱبفى كل عاقل أف ا٤بشاهبة ُب صورة الفعل ،ذريعةه للمشاهبة ُب
الباطن ،ا٤بشاهبة ُب الظاىر ذريعةه للمشاهبة ُب الباطن ،فيتدرج األمر شيئنا فشيئنا ،حٌب يصل
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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.
عظيم عزيز ،كال ٯبوز للمسلم أف ٯبعل أعز ش وي عنده هنبنا ينتهبو
أمر ه
اإلٲباف كالتوحيد ه
الشبىو مضلة ،كال ينبغي أف يعرض
كل طارؽ ككل كسيلةه للشر ،كال شك أف الفًب خطافة ،ك ي
اإلنساف نفسو للشر ،بأف يأٌب إٔب ىذا ا٤بكاف الذم ىو مظنة الشرؾ ،أك يفعل فيو الشرؾ
أمر رٗبا يوقع ُب النفوس ما يوقع ،كرٗبا ٯبر
بالفعلٍ ،ب يشابو ا٤بشركْب ُب ىذا األمر ،ىذا ه
اإلنساف إٔب ش ور عظيم ،كالبعد عن ا٤بشركْب ال سيما ُب أماك ون تعبداهتم ،ال شك أنو مقص هد
شرعي ،فإف الدخوؿ عليهم ك٨بالطتهم ،كمشاركتهم ،كلو ُب الظاىر رٗبا تؤدم إٔب ش ور
ٌ
عظيم.
صنم عظيم لبوذا أراد أف يتفرج ،ككاف الصنم
حدثنا أحدىم أنو دخل ن
معبدا فيو ه
عظيما ،كالناس حولو يتعبدكف كيعكفوف ،يقوؿ :كا﵁ كقع ُب نفسي شيء ،احتجت إٔب و
أياـ
ن
عدة أدافع كأجاىد نفسي ،حٌب يزكؿ ما كقع ُب نفسي ،كقع ُب نفسي شيءه من الرىبة
كالتعظيم ٥بذا الصنم الكبّب ،فبل ينبغي لئلنساف أف يعرض إٲبانو للفتنة؛ بل ينبغي أف ينأل
كأف يبتعد ال سيما ُب ىذا الزماف ،الذم ىو آخر الزماف ،حيث تشتد الفًب كالشبهات،
ينبغي على ا٤بسلم أف ٰبذر ،كأف ينأل بنفسو عن مواطن العطب:
إٕ ايطالَ َٔ ١ضًُٚ ٢دازتٗا

أال ؼٌُ عً ٢سإٍ بٛادٜٗا

قاؿ :

وقوؿ اهلل تعالىَّ﴿ :ل تَػ ُق ْم فِ ِيو أَبَداً لَ َم ْس ِج ٌد﴾[التوبة ،]ٔٓٛ:اآلية.

ىذه اآلية من سورة التوبة ،فيها هني ا﵁ سبحانو نبيو  عن الصبلة ُب
مؤسس
هني ألمتو  ،أما مسجد الضرار فإنو مسج هد
ه
مسجد الضرار ،كالنهي لو ه
و
ردمء خبيث ،فنهى ا﵁
مؤسس على أساس
على قصد الكفر كاإلغرار با٤بسلمْب ،فهو
ه
ِ
ين ات َخ ُذوا َم ْس ِج ًدا
 نبيو  عن الصبلة فيو:
﴿والذ َ
َ
ِ
ض َر ًارا﴾[التوبة ،]ٔٓٚ:ىذا ىو مسجد الضرار ،ككاف موقعو ُب جهة قباء ،كال يعلم عينو
ك﵁ ا٢بمد ،-لكنو ُب جهة قباء ،قاؿ ﴿ :وال ِذين ات َخ ُذوا مس ِج ًدا ِض َر ًارا َوُك ْف ًرا
َْ
َ َ
وتَػ ْف ِري ًقا بػين الْم ْؤِمنِين وإِرص ً ِ
ب اللوَ َوَر ُسولَوُ ِم ْن قَػ ْب ُل﴾[التوبة.]ٔٓٚ:
ار َ
َْ َ ُ َ َ ْ َ
ادا ل َم ْن َح َ
َ
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ذلكم ىو أيب عام ور ا٤بنافق الفاسق ،الذم ىرب من ا٤بدينة ك٢بق بالشاـ ،كأكصى
أتباعو أف يبنوا ىذا ا٤بسجد فيتحصن بو ،حٌب إذا قدـ من الشاـ بالعدد كالعتاد ،فإهنم
ادا﴾ يعِب:
صً
﴿وإِ ْر َ
ييغّبكف على النيب  ،فكانوا يَبقبوف ٦بيئو ُب ىذا ا٤بسجدَ ،
ترقبنا ٤بن حارب ا﵁ كرسولو من قبل ،كىم مع ذلك يتزينوف بزينة ا٣بّب كيتحلوف بذلك ،كىو
أهنم إف أرادكا إال ا٢بسُب ،لكن ذلك ال ٱبفى على العليم ا٣ببّب سبحانو ،كا﵁ يشهد أهنم
لكاذبوف ٍب قاؿ َّ﴿ :ل تَػ ُق ْم فِ ِيو أَبَداً لَ َم ْس ِج ٌد﴾[التوبة.]ٔٓٛ:
هنى ا﵁  نبيو  عن القياـ كالصبلة كالتعبد ُب ىذا ا٤بسجد٩ ،با
مؤسسا على ىذا األغراض ا٣ببيثة.
كاف
ن
ككجو الداللة من ىذه اآلية ،على من البحث بصدده ،أ ٌف القياس الصحيح يقتضي
ٙبرٙب الذبح ﵁ ُب مك و
اف ييذبح فيو غّبه؛ ألف ا﵁  ،هنى نبيو  عن
و
و
مؤسس على الكفر كا﵀ادة ﵁ كرسولو  ،فكذلك الشأف ُب
مسجد
الصبلة ُب
ىذا ا٤بكاف الذم أ ًيع ٌد للكفر ،ال ٯبوز للمسلم أف يذبح ،كأف يتعبد فيو بالذبح ﵁
.
فدؿ
قياس
صحيح ظاىرٌ ،
ه
إذنا استدالؿ ا٤بؤلف  كاف من جهة القياس ،كىو ه
ىذا على أنو ال ٯبوز الذبح ﵁ ُب و
مكاف ييذبح فيو لغّبه.
كُب اآلية من الفوائد :أف العربة با٢بقائق دكف األلفاظ ،القوـ زعموا أف ىذا مسجد،
مسجدا ،كزعموا أهنم يتعبدكف فيو ﵁ ،كأهنم أرادكا حسننا ،لكن ذلك كلو ال يؤثر ُب
ك٠بوه
ن
مسجدا أرادكا بو
حقيقة ا٢باؿ ،فالعربة با٢بقائق ال باأللفاظ ،فهو مسجد ضرار كإف ٠بوه
ن
مطالب باليقظة كالنظر ُب ا٢بقائق كا٤بعا٘ب ،كعدـ الوقوؼ عند األلفاظ
ا٢بسُب ،فا٤بسلم
ه
كا٤ببا٘ب ،كا﵁ أعلم.
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قاٍ :
عٔ ثابت بٔ ايكشاى  قاٍْ :رز زدٌ إٔ ٜٓشس إبال ببٛاْ،١
ؾطأٍ ايٓيب  ؾكاٍ ٌٖ$ :نإ ؾٗٝا ٚثٔ َٔ أٚثإ اؾاًٖ١ٝ
ُٜعبد؟ ،#قايٛا :ال .قاٍ$ :ؾٌٗ نإ ؾٗٝا عٝد َٔ أعٝادِٖ؟ ،#قايٛا :ال .ؾكاٍ
زض ٍٛاهلل $ :أٚف بٓرزى ،ؾإْ٘ ال ٚؾا ٤يٓرز يف َعؿ ١ٝاهللٚ ،ال
ؾُٝا ال ميًو ابٔ آدّ ،#زٚا ٙأب ٛداٚدٚ ،إضٓاد ٙعً ٢غسطُٗا.
ىذا ا٢بديث الثا٘ب حديث ثابت بن الضحاؾ ا٣بزرجي األنصارم ،من فضبلء
و
بإسناد صحيح،
الصحابة كمن أىل بيعة الرضواف رضواف ا﵁ عليو ،خر ىجوي أيب داكد ُب سننو
كما قاؿ ا٤بؤلف ( :إنو على شرط الشيخْب) ،كسبقو إٔب ىذا شيخ اإلسبلـ ابن
تيمية ُب ((االقتضاء)) ،قاؿ( :إنو صحيح على شرط الشيخْب) ،كصححو غّب ك و
احد من
ه
أىل العلم ،كأبو داكد  أكرد ُب ((سننو)) ثبلثة أحاديث ُب معُب ىذا ا٢بديث ،ىذا
ك و
احد منها ،كاآلخر حديث عمرك بن شعيب عن أبيو عن جده ،أف امرأة أتت النيب

إبال بمكاف كذا وكذا،
 فسألتو سؤالْب ،الثا٘ب منهما «أنها نذرت أف تنحر ً
كاف للجاىلية فقاؿ النبي  :لصنم؟ يعني :كاف يذبحوف ىناؾ لصنم؟
قالتَّ :ل ،قاؿ :لوثن؟ ،قالتَّ :ل ،فقاؿ النبي ِ :
أوؼ بنذرؾ».
كا٢بديث الثالث :حديث ميمونة بنت كردـ الثقفية ،أف أباه ُب حجة الوداع ،سأؿ

ذكرا أف أنحر
النيب  فقاؿ« :يا رسوؿ اهلل :إني نذرت إف رزقني اهلل ول ًدا ً
كذا وكذا ،على رأس ٍ
ثنية في بوانة» ،كالظاىر كا﵁ أعلم أف ًذ ٍكىر بوانة ىا ىنا يدؿ على أف

تعدد ُب القصة ،يعِب:
ىذا ا٢بديث ،كحديث ثابت قصةه كاحدة ،كقد يٰبتمل أف يكوف ىناؾ ه
ىذه قصةه أخرل ،لكن األقرب كا﵁ أعلم أهنما قصةه كاحدة.

الشاىد :أنو قاؿ :ىذا إنو نذر أف ينحر كذا ككذا ،قاؿ الراكم :أيراه قاؿٟ :بسْب من
و
وثن من أوثاف
اإلبل ،أك الشاة ُب رأس ثنية ببوانة ،فسألو النيب « :أكاف بو ٌ
الجاىلية؟» ،كُب ركاية بعدىا أليب داكد قاؿ« :أو عي ٌد من أعيادىم؟ فقاؿ الرجلَّ :ل،
فقاؿ النبي ِ :
أوؼ بما نذرت بو هلل».
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معُب كاحد ،ىو صريح ُب إثبات ا٢بكم الذم
إ نذا ىذه ثبلثة أحاديث متواردةه على ن
عقد ا٤بؤلف  بابا من أجل إثباتو ،أال كىو ٙبرٙب الذبح ﵁ ُب و
مكاف يذبح فيو لغّبه،
ن
إببل ٗبوض وع معْب ،كىذا يدؿ على جواز ٚبصيص النذر
ذلكم أف ىذا الرجل نذر أف ينحر ن
ذٕبا كاف أك غّبه و
إببل ببوانة( ،بوانة) موضع قيل :إنو
ٗبكاف معْب ،نذر ىذا الرجل أف ينحر ن
ن
أسفل مكة دكف يلملم الٍب ىي ميقات أىل اليمن ،كقيل :إف بوانة ىضبة بعد ينبع ،قريبةه من
ساحل البحر.
أيًّا كاف األمر ،ىذا الرجل نذر أف ينحر ىذه اإلبل ُب ىذا ا٤بوضع.
ىنا توجو لو النيب  بسؤالْب ،كىذا يدؿ على أف على ا٤بفٍب أف
يستفصل من ا٤بستفٍب ،فا٤ببادرة إٔب ا١بواب مع كجود اإلٝباؿ أك االحتماؿ ،ليست ا٤بسلك
الرشيد ،ا٤بسلك الرشيد ىو أف يتبْب اإلنساف قبل أف ٯبيب ،كأف يستفسر ،كأف يستفصل
حٌب ٯبيب على بينة.
وثن من أوثاف الجاىلية يعبد؟».
فقاؿ النيب « :أكاف فيو ٌ
الوثن :كل ما عيبً ىد مع ا﵁  كاف ىذا على صورةو آدمي ،أك حيواف ،أك ٓب
و
خبلؼ ُب ذلك ،سيأٌب ٙبقيقو -إف شاء ا﵁ُ -ب ٧بلو.
يكن ،على

سأؿ النيب  أكاف ُب ا٤باضي كليس ُب ا٢باضر؟ ألف األمر فيما يبدك
متأخرا ،بعد أف زالت مظاىر الشرؾ ،كدانت ا١بزيرة كمواضع الشرؾ فيها
كا﵁ أعلم كاف
ن
بالتوحيد ،كذلك كاف كما يدؿ على ىذا حديث ميمونة السابق ،على أنو كاف ُب حجة
الوداع.
إ نذا األمر كاف قد زاؿ ال يوجد ىناؾ اآلف أصناـ ،كال أنصاب ،كال أشجار تعبد من
دكف ا﵁  ، كمع ذلك النيب  :ىل كاف ُب ا٤باضي ُب أياـ ا١باىلية،
الٍب كانوا يعا٤بوف فيها بالشرؾ؟ أكاف فيها ٜبة كثننا يعبد من دكف ا﵁؟ فقالوا للنيب
 :ال ،يعرفوف ا٤بكاف ،عرفوا أنو ٓب يكن ىناؾ كثن.
كذلك أما ا٤بشركوف من عاداهتم؛ بل من عباداهتم األثّبة عندىم كما قلنا ُب الدرس
ا٤باضي :أهنم كانوا يقربوف القرابْب ،كينسكوف الذبائح ،كيتقربوف هبا ٜبة بْب يدم أصنامهم
كأكثاهنم يتقربوف هبا إٔب ىذه األصناـ ،أك إٔب األشجار كاألحجار الٍب يعبدكهنا ،لرٗبا لطخوا
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ىذه األصناـ بدـ ىذه الذبائح كالنسائك؛ فؤلجل ىذا قاؿ النيب « :أكاف
وثن من أوثاف الجاىلية يعبد؟ فقالواَّ :ل».
فيها ٌ

سأؿ السؤاؿ الثا٘ب :قاؿ« :أكاف فيها عي ٌد من أعيادىم؟».

اسم للزماف الذم يكوف فيو اجتماعه مع أعماؿ ،كرٗبا يخص ىذا
ضابط العيد ىو :ه
يوـ
يوـ من شهر ،أك ه
يوـ من أسبوع ،أك ه
اسم للزماف الذم يعتاد ه
ٗبكاف معْب ،كرٗبا ٓب ٱبص ،ه
اسم للزماف الذم ييعتاد فيكوف فيها اجتماعٰ ،بصل اجتماعه
يعاكد على الناس ،ه
من سنة ،ى
للناس اجتماعه عاـ مع كجود أعماؿ يعملوهناٌ ،إما من جهة العادات ،كإما من جهة
العبادات.
و
٨بصوص ٤بكاف.
أمرا مطل نقا غّب
كقد يكوف ىذا
ن
٨بصوصا ٗبكاف ،كقد يكوف ن
أعياد كثّبة ،كالناظر ُب كتب التاريخ ٯبد أهنا قد حفلت،
أىل ا١باىلية ٥بم ه
فكاف ي
بذكر كث وّب من أعياد ىؤالء ا٤بشركْب كما كانوا يفعلوف من ذلك ،كعلى رأس ما كانوا يفعلوف
ُب ىذه األعياد ،كىذه اجملتمعات أهنم كانوا يذٕبوف الذبائح فيتقربوف هبا إٔب آ٥بتهم ،فقالوا:
ال ،ما كاف ٜبة عي هد من أعياد ا١باىلية ىناؾ ،ىنا قاؿ النيب ِ « :
أوؼ بنذرؾ»،
و
بقاعدة عامة ،فقاؿ « :فإنو َّل وفاء لنذر في معصية اهلل ،وَّل فيما
ٍب عقب على ىذا
يملك ابن آدـ».
النذر ،كمباحثو ،كمسائلو ٧بل الكبلـ فيها إف شاء ا﵁ الدرس القادـ؛ ألف الباب
القادـ ُب مسألة النذر -إف شاء ا﵁.-
الشاىد :إف النيب  بُب حكمو باإلذف بوفاء ىذا النذر ٔبواب الناس لو،
بأنو ٓب يكن ىناؾ عيد ،كٓب يكن ىناؾ كثن ،قاؿِ « :
أوؼ بنذرؾ» ،ىذا يدؿ على أف الذبح
عفوا أف الذبح ﵁
﵁؛ ألف الرجل كاف سيذبح ﵁ ،نذر ﵁ دؿ ىذا على أف الوفاء للنذر ،أك ن
أمر ٧برـ ،ككجو الداللة من جهتْب:
ُب و
مكاف كاف يذبح فيو لغّبه ،ه

مشعر
[الوجو الوؿ] :أف النيب  ذكر ا٢بكم عقيب الوصف ،كىذا ه
مقرر ُب أصوؿ الفقو ،الوصف ىا ىنا خلو ا٤بكاف من أمرين:
بالعلية ،كما ىو ه
كثن من أكثاهنم.
[المر الوؿ] :أف يكوف فيو ه

[المر الثاني] :أف يكوف فيو عي هد من أعيادىم.
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٤با ذكر الوصف ع ٌقب النيب  ،بذكر ا٢بكم ،كىو « ِ
أوؼ بنذرؾ»،
مشركعية الوفاء النذر ،إذا كجد الوصف ،الذم ىو خلو ا٤بكاف من ىذين األمرين.

عاما بعد سبب ،كالسبب مندر هج
حكما ن
[الوجو الثاني] :أف النيب  ذكر ن
ُب ا٢بكم العاـ ،إذا كاف ا٢بكم العاـ قد كرد على و
قطعا على
سبب معْب ،فإنو مندر هج فيو ن
ىو مقرر ُب أصوؿ الفقو ،النيب  على أم و
شيء قاؿ« :فإنو َّل وفاء لنذر
ه
لمعصية اهلل» ،ألم و
سبب قاؿ ىذا الكبلـ؟ بسبب السؤاؿ عن الذبح ُب ىذا ا٤بكاف ،فلما
بْب لو أنو ال يوجد فيو كثن كال عيد ،قاؿ :إنو ٯبوز كفاء النذر ىا ىنا؛ ألنو ال ليس معصية،
فدؿ ىذا على أف الذبح ،على أف نذر الذبح ُب و
مكاف فيو كثن أك عيد معصية ،قاؿ« :فإنو

َّل وفاء لنذ ٍر في معصية اهلل».
إذنا الذبح ﵁ ُب و
مكاف يذبح فيو لغّبه معصيةه ﵁ ،كىذا ىو الذم مراد إثبات من إيراد
ىذا ا٢بديث.

مطالب بأف ينأل بنفسو عن مواطن الريبة ،كعن
إ ًذا الخالصة والشاىد :أف ا٤بسلم
ه
أسباب حصوؿ الشر ،كمن أعظم ذلك أف يذبح ا﵁ ُب و
مكاف يذبح فيو لغّبه ،كأنت -يا

أصل أصيل ُب
رعاؾ ا﵁ -إذا تأملت ىذا الباب كما فيو ،تبْب لك أف قاعدة سد الذرائع ه
الشريعة ،ال سيما إذا تعلق األمر ٔبناب التوحيد ،فإف الشريعة اإلسبلمية أسهل الشرائع
كأيسرىا ُب ا٤بعامبلت ،لكنها أشد الشرائع كأحزمها إذا تعلق األمر بالشرؾ كذرائعو ،كلذلك
سدت الشريعة أبوابنا كثّبة ،ٲبكن على احتماؿ أف يوصل إٔب الشر من خبل٥با.
كا٤بؤلف  عقد بابْب ،سيأٌب الكبلـ فيهما -إف شاء ا﵁ -عن ىذه القاعدة
العظيمة كا٤بهمة ،كىي قاعدة سد الذرائع.
كثّبا من أعداء ا٢بق ُب ىذا الزماف ،يكثركف من الطعن ُب ىذه
كإف ٩با يؤسف لو أف ن
القاعدة العظيمة ،الٍب ىي من ٧باسن الشريعة كا﵁ ،يكثركف من الطعن فيها ،كمن التهوين
من شأهنا ،يريدكف أف تيفتح الذرائع كاألسباب ٢بصوؿ الشر؛ حٌب يسهل الوقوع فيو ،كحٌب
يسّبا ،يكوف ىذا سببنا يتقول بو على إيصاؿ الشر للناس ،سواءن تعلق
أمرا ن
يكوف الولوج إليو ن
بعقائدىم ،أك تعلق بأخبلقهم ،أك تعلق بعبادهتم.
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فعلى ا٤بسلم ال سيما طالب العلم ،أف يتنبو إٔب تتبع ىذا ا٤بعُب العظيمُ ،ب دالئل
السنة ،حٌب يكوف على عل وم راسخ هبذا األصل األصيل.
الشريعة ُب الكتاب ك ي

بقيت مسألةٌ أخيرة :كىي ىل يدخل ُب ىذا ا٢بكم الذم ذكرناه ،أف يذبح ا٤بسلم
ُ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؛
اؼ طيب ك٫بو ذلك،
بل ال بد أف يكوف الذبح ُب أماكن ٨بصوصة ُب مساْب ،كعليها إشر ه
كأظن ىذا معلوهـ ،ىذا ا٤بكاف يذبح فيو ُب الغالب أىل البلد من الكفار ،إذا كاف ىناؾ
مسلم ٧بتاج إٔب أف يذبح ىل ٯبوز لو أف يأٌب إٔب ىذا ا٤بسلخ الٍب كضعتو البلدية ،كيأتيو
الكفار فيذٕبوف؟
الجواب :أف الغالب من أحواؿ ىذه ا٤بساْب ،أنو ال يكوف فيها الذبح بقصد التقرب

لغّب ا﵁ ،إ٭با ىم يذٕبوف ليأكلوف ال ليتقربوف إٔب معبوداهتم ،إذا كاف كذلك ،فإف ذبح
ا٤بسلم ُب ىذا ا٤بكاف ال بأس بو ،ال بأس بو سواءه كاف يذبح تقربنا ﵁ كأضحية ،أك كفاءه
للنذر ،أك عقيقة ،أك كاف يذبح ألجل اللحم ،كل ذلك ال بأس بو إف شاء ا﵁ ،إذا ٓب يكن
ىذا ا٤بكاف قد أ ًيع ٌد للشرؾ با﵁  ،أم :للذبح لغّبه.
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قاٍ :
بابْ
َٔ ايػسى ايٓرز يػري اهلل
فبْب
ال يزاؿ ا٤بؤلف  يوإب ذكر األبواب الٍب يعقدىا لبياف ما يضاد التوحيدٌ ،
فيما مضى أف التربؾ كالذبح لغّب ا﵁  أنو من ٝبلة ما يضاد التوحيد ،كجاء اآلف ببياف
الشرؾ
أف النذر لغّب ا﵁  من الشرؾ ،ك(من) ىا ىنا تبعيضية ،يعِب :من أنواع الشرؾ ي
ُب النذر ،فمن نذر لغّب ا﵁  فإنو يكوف قد كقع ُب الشرؾ ا٤بناُب للتوحيد.
النذر ُب اللغة قيل :إنو من اإلٯباب ،أك الوعد ،أك اإلببلغ فيما فيو ٚبويف.
شرعا.
كمهما يكن فإف النذر ُب الشرع ىو :إٯباب ا٤بكلف على نفسو ما ٓب ٯبب ن

كإف شئت فقل :ىو التزاـ قربة ٓب تتعْب.
كإف كاف ىذا التعريف الثا٘ب ليس ٔبامع.
كالكبلـ ُب أف النذر لغّب ا﵁ شرؾ يٰبتاج معو إٔب التقدٙب لبياف و
شيء من أحكاـ النذر،
اضحا.
حٌب يكوف األمر ك ن
علمت -أف يوجب ا٤برء على نفسو شيئنا ٓب يوجبو ا﵁ عليو ،كٚبتلف
النذر -كما
ى
أحكامو باختبلؼ أحو واؿ ذكرىا الفقهاء  ،من ذلك:
[الحاؿ الولى] :النذر المطلق :كىو أف ين يذر اإلنساف ،كإف شئت فقل ً
ينذ ير
ى
ً
نذرا
اإلنساف ،ألف نى ىذ ىر من باب ى
ضىر ى
ب كمن باب قىػتى ىل ،نى ىذ ىر ينذ ير كنى ىذ ىر ين يذ ير؛ فمن نذر ن
علي ،كما شاكل ذلك من ىذه العبارات،
نذر ،أك :ه
مطلقا ﵁ بأف قاؿ :﵁ علي ه
نذر ﵁ ٌ
سمىٓ ،ب يذكر ما
(نذرا مطل نقا) ،كا٤بقصود بأنو مطلق يعِب ٓب يي ٌ
فهذا يسمى عند أىل العلم :ن
ىو الشيء ا٤بنذكر ،كا٢بكم ُب ىذا أف فيو كفارة ٲبْب ٤با ثبت ُب ((صحيح مسلم)) عن النيب

 أنو قاؿ« :كفارة النذر كفارة يمين».
ٍ
نذر
علي أف أركب دابٍب؛ أك :ه
الحاؿ الثانية :نذر أمر مباح ،إذا قاؿ اإلنساف :﵁ ٌ
علي أف أذىب إٔب السوؽ ،كما شاكل ذلك من ىذه األمور ا٤بباحة ،فإف أىل العلم يقولوف:
ٌ
إف ا٤بكلف الناذر ٨بّبه بْب فعل ما نذر ،كبْب أف يكفر كفارة ٲبْب.
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نذر
الحاؿ الثالثة :النذر المكروه ،إذا نذر اإلنساف شيئنا
ن
مكركىا كأف يقوؿ مثبل :ه
الطبلؽ األصل فيو أنو مكركه ،كقد ٱبتليف ا٢بكم فيو ٕبسب ا٢باؿ ،لكن ىَ
علي أف أيطلق،
ي
ٌ
األصل فيو أنو مكركه ،قاؿ أىل العلم :ىو ٨بّب بْب أف يفي أك يكفر كفارة ٲبْب ،كا٤بستحب
ُب حقو أف يك ٌفر كال يأٌب بفعل ا٤بكركه.
علي أف
الحاؿ الرابعة :أف يَػ ْن ُذ َر اإلنساف شيئا ً
محرما ،كذلك بأف يقوؿ مثبل :ه
نذر ٌ
علي أف أضرب فبلنا كال يستحق الضرب،
علي نذر أف أشرب ٟبرا ،أك :﵁ ٌ
أسرؽ .أكٌ :
٧برـ كال ٯبوز لو أف يفي هبذا النذر
كأمثاؿ ذلك من ىذه األمور ا﵀رمة ،فإف ىذا ال شك أنو ه
بإٝباع العلماء ،باإلٝباع الوفاء هبذا النذر ٧برـ ،كسيأٌب الدليل عليو من حديث عائشة
 ،قاؿ « :ومن نذر أف يعصي اهلل فال يعصيو».

الحاؿ الخامسة :نذر الطاعة ،يسمى عند الفقهاء :نذر التبىػرر ،التربر :يعِب تقرب
كتنسك ،كىذا النذر لو حالتاف:
الولى :أف يكوف نى ٍذرا يمنىجنزا ،كا٤بقصود بكونو منجزا يعِب :غّب معلق ،غّب مقيدٓ ،ب

علي أف أفعل عمرة كما
علي أف أصلي ركعتْب ،ه
نذر ٌ
يقيد بشيء ،كأف يقوؿ اإلنساف :﵁ ٌ
شاكل ذلك ،كالواجب ُب ىذه ا٢باؿ كال شك أنو ٯبب عليو أف يفي هبذا النذر لقوؿ النيب
« :من نذر أف يطيع اهلل فليطعو».

أمرا كاجبنا كإف كاف من قبل ٓب
فمن نذر ما ىو قربة ،ما ىو طاعة ،أصبح ُب حقو ن
متفق عليو ،كا١بمهور على أف أم طاعة ٘بب بالنذر ،كذىب
يكن كاجبا ،كىذا ُب ا١بملة ه
بعض أىل العلم إٔب أف ما كاف أصلو كاجبنا فإنو يكوف النذر موجبا للوفاء بو ،كأما ما ٓب
كٯبزئ فيو كفارة ٲبْب؛ فلو نذر مثبل أف يعتكف،
يكن أصلو كاجبا فإنو ال ٯبب الوفاء بو ،يٍ
قوؿ مشهور عند ا٢بنفية أنو ال يلزمو الوفاء ،كالصواب مع
فذىب ىؤالء العلماء كىذا ه
ا١بمهور ،كذلك ألف النيب ٓ ب يقيد ا٢بكم ُب ا٢بديث بشيء ،كإ٭با قاؿ« :من
نذر أف يطيع اهلل فليطعو».
الحاؿ الثانيةُ :ب نذر الطاعة ىي أف ينذر اإلنساف نذرا معلقا ،كإف شئت فقل :أف
يػيٍن يذ ىر نذر اجملازاة ،كىذا يقع كثّبا من الناس ،كذلك أف يػي ىعلً ىق النذر بأم ور يرجو حصولو كيأمل
علي إف
علي إف ٪بحت ُب االمتحاف أف أصوـ ثبلثة أياـ ،ه
نذر ٌ
حصولو ،كأف يقوؿ :﵁ ٌ
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شفى ا﵁ مريضي أف أتصدؽ ٗبائة لاير ،كما شاكل ذلك ،ىذا يسمى نذر اجملازاة أك النذر
ا٤بعلق.
يفي
كا٢بكم ُب ىذا أنو مٌب ما حصل األمر الذم علق عليو النذر ،فإنو ٯبب عليو أف ى
هبذه الطاعة ،ٯبب عليو أف يفعل الشيء الذم نذره ،كإذا ٓب يفعل فبل شك أنو و
عاص ﵁
ض
 إال إذا تعذر عليو ذلك ،فيكفيو أف يكفر كفارة ٲبْب ،إذا نذر ىذا النذرٍ ،ب ىم ًر ى
مرضا ال ييرجى بيرؤه ،ككاف قد نذر صوما مثبل ،فنقوؿ :ٯبزئو أف يكفر كفارة ٲبْب لقوؿ النيب
ن
« :كفارة النذر كفارة يمين».

إذف ىذا ىو النذر ،كىذه ٝبلة أحكامو.
كيبقى بعد ذلك البحث ُب مسألة ،كىي :أف النذر لو جانباف:
جانب انعقاد وجانب وفاء.

أما الوفاء بالنذر فإف ا٢باالت السابقة قد بينت حكمو ،كمن ذلك أنو إذا نذر طاعةن
﵁  منجزة كانت أك معلقة ،فإنو ٯبب عليو أف يفي بذلك.
أما عن ابتداء النذر ،يعِب أف ينشئ اإلنساف النذر ،فما حكم ذلك؟
ثبت ُب ((الصحيحْب)) من حديث أيب ىريرة كمن حديث ابن عمر  أف
النيب  هنى عن النذر كقاؿ« :إنو َّل ُير ُّد شيئًا ،وإنما يستخرج بو من
البخيل» ،كُب ركاية قاؿ « : إنو َّل يأتي بخير ،إنما يستخرج بو من

البخيل» ،كُب ركاية ثالثة قاؿ« :إنو َّل يقدـ شيئًا وَّل يؤخر ،وإنما يستخرج بو من
البخيل» ،ىذه ركايات ثبلث ثابتة ُب الصحيحْب.
منهي عنو،
إذف النيب  هنى عن النذر ،كبالتإب فإف إنشاء النذر ه
أمر ه
كعامة أىل العلم على أف النهي ىا ىنا للكراىة ،فالنذر مكركهه كراىة تنزيو عند عامة أىل
العلم ،كبعض أىل ا٢بديث حكم بتحرٲبو ،كبعضهم توقف ،كمن ذلك ما ُب
٧برـ أـ
((االختيارات)) لشيخ اإلسبلـ ابن تيمية ،فإنو توقف ُب حكم النذر ،يعِب ىل ىو ه
أمر مكركه ،بل ذكر شيخ اإلسبلـ أنو ال
ال؟ كاألصل فيو كما يقوؿ شيخ اإلسبلـ كغّبه أنو ه
مر مكركه لنهي النيب .
يعلم نز ن
اعا ُب أف إنشاء النذر أ ه
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فقط؟

كىنا مسألة كىي :ما ىو األمر ا٤بكركه ُب النذر؟ أىو ا٤بعلق كا٤بنجز ،أك ىو ا٤بعلق

قاؿ بعض أىل العلم :كمنهم ابن دقيق العيد ،إف الذم هنى عنو نيب ا﵁
 إ٭با ىو النهي ا٤بعلق الذم يسمى نذر اجملازاة ،كأما النذر ا٤بطلق الذم ليس
علي أف أصوـ أك أتصدؽ أك أصلي ،فهذا ليس داخبل ُب النهي ،إ٭با
ٗبعلق ،أف يقوؿ ﵁ ٌ
٨بصوص بنذر اجملازاة.
النهي
ه
وعُل َل ىذا بأمور:

سبب ١بلب ا٣بّب أك دفع الضر ،كال
أوًَّل :أف ىذا النذر قد يصاحبو
ي
اعتقاد أف النذر ه

منفي ٕبديث النيب  ،فالنذر ليس سببا ال ١بلب كال لدفع ،أٓب
شك أف ىذا ه
يقل النيب  أنو ال يرد شيئا! أٓب يقل النيب  إنو ال يأٌب ٖبّب! أٓب
يقل النيب  إنو ال يقدـ شيئا كال يؤخر!
إ نذا من اعتقد أنو سبب كما يفعلو غالب من يقع أك يفعل ىذا النذر ىو ما نذر إال
ب الشيء الذم يرجوه ،أليس كذلك؟ يظن أنو هبذا النذر يستجلب ىذا
ألجل يريد أف يػيق ًر ى
الشيء ،كالنيب ٌ بْب أنو ليس بسبب ،ال لدفع شر كال ١بلب خّب.
شوب من سوء الظن با﵁  ،ككجو ذلك أف ىذا الناذر
ثانيًا :أف ىذا النذر فيو ه

حقيقة األمر أنو اعتقد أف ا﵁  ال ٲبن عليو ٗبا يرجو إال إذا كعد أف يتطوع ﵁
 ،مع أف شأف ا﵁ أعظم من ذلك ،فا﵁ أكرـ األكرمْب ،فهو يتفضل ابتداءن
 كال ييعلق فضلو على أف يعد العبد ربو أف يفعل لو كذا ككذا.
[ثالثًا] :كىو أف ُب ىذا النذر شوبنا من سوء األدب مع ا﵁  ،كأف الناذر يقوؿ:

لن أطيع حٌب تعطيِب يا ا﵁ كذا ككذا؛ كأف الناذر لساف حالو يقوؿ ىذا األمر ،كال شك أف
ىذا غّب الئق ُب حق ا﵁ .
كاألظهر كا﵁ أعلم ،أف كبل النوعْب مكركه ،سواء أكاف نذر للطاعة ،نذر ٦بازاة أك
نذرا منجزا ،كبلٮبا مكركه.
أما كراىة النذر ا٤بعلق فلما علمت آنفا.
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كأما ا٤بنىجز فإف كراىتو من جهة أف اإلنساف يوجب على نفسو شيئا ٓب يوجبو ا﵁
كٱبشى أال يفي ٗبا عاىد ا﵁ عليو ،ككم الذين نذركا فلم يوفوا؟ كال شك أف
 عليو ،ي
لذنب عظيم ،كا﵁  يقوؿِ :
ىذا يعرض اإلنساف و
اى َد اللوَ لَئِ ْن آتَانَا
﴿وم ْنػ ُه ْم َم ْن َع َ
َ
ِ
ِِ
ِمن فَ ْ ِ ِ
ضلِ ِو بَ ِخلُوا بِ ِو َوتَػ َولوا َو ُى ْم
اى ْم ِم ْن فَ ْ
ين * فَػلَما آتَ ُ
ْ
ضلو لَنَصدقَن َولَنَ ُكونَن م َن الصالح َ
ضو َف * فَأَ ْع َقبَػ ُه ْم نَِفاقًا فِي قُػلُوبِ ِه ْم إِلَى يَػ ْوِـ يَػلْ َق ْونَوُ بِ َما أَ ْخلَ ُفوا اللوَ َما َو َع ُدوهُ َوبِ َما
ُم ْع ِر ُ
َكانُوا يَ ْك ِذبُو َف﴾[التوبة.]ٚٚ-ٚ٘:
إذف ٓب يورد اإلنساف نفسو ىذا ا٤بورد ا٣بطر؟ فَبؾ النذر سواء كاف نذر ٦بازاة أك نذرا
حٌب منجزا ،ال شك أنو ىو األسلم من الوقوع ُب ىذه الورطة.
و
حاالت للنذر نضيف إليها حالة سادسة يذكرىا الفقهاء ،كفيها ٕبث
إذف عندنا ٟبس
طويل من كتب الفقو ،أال كىي:
نذر اللجج والخصومة ،ك٠بي بذلك :ألف ىذا النذر سببو غالبا اللجج كا٣بصومة،
كىذا النذر يقوؿ الفقهاء ىو الذم ينشأ عن ك و
احد من أمور:
[األمر األكؿ] :أف يريد الناذر أف يحمل نفسو على شيء فيقوؿ مثبل :إف ٓب أفعل
منكرا يأتيو ،أك
أمرا ن
علي أف أفعل كذا ،يعِب :يريد أف ٰبمل نفسو على أف يَبؾ ن
كذا فإف ﵁ ٌ
أف يفعل شيئا مطلوبا منو كأف يزكر رٞبا لو ،كلكن لدنيا تشغلو ،فّبيد أف ٰبمل نفسو على
علي كذا.
ذلك ،فيقوـ هبذا النذر ،يقوؿ :إف ٓب أفعل كذا ،فللو ٌ

[األمر الثا٘ب] :ىو أنو يريد أف يمنع نفسو من شيء ،فيقوؿ :إف فعلت كذا ،فللو

علي كذا.
ٌ

األمر الثالث :التصديق ،يريد أف ٰبمل الناس على تصديق كبلمو ،إف ٓب يكن كبلمي

علي أف أتصدؽ بكذا.
صحيحا ،فنذر ٌ

[األمر الرابع] :التكذيب :يريد أف يكذب الناس شيئا ٠بعوه ،فيقوؿ مثبل :إف كاف ما

علي أف أفعل كذا ككذا.
يقوؿ فبل هف صحيحا ،فنذر ٌ
٨بّب
طويل عند أىل العلم ،كالراجح -كا﵁ تعأب أعلم -أف الناذر ه
ىذا النذر فيو ٕبث ه
حديث لكن إسناده ضعيف ،كُب ىذا
بْب فعل ما نذر ،كبْب أف يكفر كفارة ٲبْب ،كُب ىذا
ه
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فتاكل لبعض أىل العلم ،كمن جهة النظر أف ىذا النذر ٯبرم ي٦برل اليمْب ،فيكوف لو
حكمو ،كا﵁ تعأب أعلم.
مهما يكن من شيء ،النذر بكل أحوالو ،سواءن كاف يمنى ىجنزا أك كاف نذر ٦بازاة فإنو ال
و
أمرا فيو
يصدر إال عن طاعة ﵁  ،فالذم ن ىذر ن ٍذر ٦بازاة ىو كإف كاف من جهة ن
كراىة ،إال أنو من و
جانب آخر ال يفعلو اإلنساف إال كىو يعتقد أف ا﵁  قادر على أف
يبلغو ما يرجو ،كإف نذر نذرا منجزا ،فإنو يتلمس السبل الٍب يظن أهنا تقربو ﵁ ،
و
كرجاء و
كىو ُب األكؿ كالثا٘ب ال يفعل ذلك إال على و
كخضوع لو
ك٧ببة
ذؿ ﵁ سبحانو
و
 ،فكاف النذر بكل أحوالو طاعةن ﵁ .
ألجل ىذا كاف النذر عبادة ﵁  ،إنشاؤه كالوفاء بو ،كمٌب ما كاف طاعة ﵁ ،كاف
صرفو لغّب ا﵁ شركا ،كذلك ألف القاعدة ا٤بعلومة بالضركرة ُب دين اإلسبلـ أف كل ما ثبت
﴿وا ْعبُ ُدوا اللوَ َوَّل تُ ْش ِرُكوا بِ ِو َش ْيئًا﴾[النساء،]ٖٙ:
أنو عبادة فإف صرفو لغّب ا﵁ شرؾَ :
خالص ﵁ .
حق
﴿أ ََم َر أََّل تَػ ْعبُ ُدوا إَِّل إِياهُ﴾[يوسف ،]ٗٓ:فالعبادة ه
ه
كا٤بؤلف  أكرد ُب ىذا الباب آيتْب كحديثا ،تدؿ ىذه األدلة على أف النذر
شرؾ بو
تبْب لنا ا٢بكم إذف ،كىو أف صرؼ ىذه العبادة لغّب ا﵁ ه
عبادة ﵁  ،كبالتإب ٌ
.
قاؿ :

وقوؿ اهلل تعالى﴿ :يُوفُو َف بِالن ْذ ِر﴾[اإلنساف.]ٚ:

ا﵁  فيها سبب نعيم أىل ا١بنة﴿ :إِف الَبْػ َر َار يَ ْش َربُو َف
ِ
اد الل ِو يُػ َف ٍّج ُرونَػ َها
ب بِ َها عبَ ُ
ورا * َع ْيػنًا يَ ْش َر ُ
َكافُ ً

ىذه اآلية األكٔبٌ ،بْب
ِ
ِم ْن َكأ ٍ
اج َها
ْس َكا َف م َز ُ
تَػ ْف ِج ًيرا﴾[اإلنساف ،]ٙ-٘:ما السبب؟ ما ىو السبب الذم بلغهم ىذا ا٤بنزؿ العظيم كىذا
الفضل الكبّب؟ قاؿ ا﵁ ﴿ :يُوفُو َف بِالن ْذ ِر َويَ َخافُو َف يَػ ْوًما َكا َف َش ُّرهُ ُم ْستَ ِط ًيرا *
ويط ِْعمو َف الطعاـ َعلَى حبٍّ ِو ِمس ِكينًا ويتِيما وأ ِ
َس ًيرا﴾[اإلنساف.]ٛ-ٚ:
ََ
ُ ْ
ََ ً َ
َُ ُ
ا٤بنعمْب إ٭با بلغوا ما بلغوا بسبب طاعتهم ﵁ ،
إذف ذكر ا﵁  إف ىؤالء ٌ
كماذا كانت الطاعة األكٔب الٍب ذكرىا ا﵁ ُ ب ىذا السياؽ؟ الوفاء بالنذر ،فدؿ ىذا
على أف النذر عبادة ﵁  ،كإذا ثبت أف النذر عبادة كاف صرؼ ذلك لغّب ا﵁
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شرنكا ،كال حظ كيف أف النذر ىا ىنا قي ًرف بعبادات عظيمة ،كىي ا٣بوؼ من ا﵁ 

كاإلنفاؽ للمسكْب كاليتيم ،كاإلنفاؽ على األسّب ،ككل ذلك طاعات ﵁  ،فالنذر إذا
طاعة ﵁ ،كمٌب كاف طاعة ﵁ ،كاف صرفو لغّب ا﵁ شرنكا.
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قاؿ :

﴿وَما أَن َف ْقتُ ْم ِم ْن نَػ َف َق ٍة أ َْو نَ َذ ْرتُ ْم ِم ْن نَ ْذ ٍر فَِإف اللوَ يَػ ْعلَ ُموُ﴾[البقرة.]ٕٚٓ:
وقولوَ :

ىذه اآلية كسابقتها ُب أف النذر عبادة ،دلت كما دلت الٍب قبلها على أف النذر
عبادة ،كإذا كاف النذر عبادة ،فإف النذر لغّب ا﵁ شرؾ ،ٮبا أمراف متقاببلف ،ما كاف عبادة ﵁
شرؾ با﵁.
فضده ه
ِ
ِ
﴿وَما أَن َف ْقتُ ْم م ْن نَػ َف َق ٍة أ َْو نَ َذ ْرتُ ْم م ْن نَ ْذ ٍر فَِإف اللوَ
قاؿ َ :
يَػ ْعلَ ُموُ﴾[البقرة ،]ٕٚٓ:كجو الداللة من اآلية:
أوًَّل :من جهة قىػ ٍرًف النذر باإلنفاؽ ،كال شك أف اإلنفاؽ ُب سبيل ا﵁ عبادة كطاعة،
أيضا عباد نة كطاعة.
كبالتإب كاف النذر ن
ثانيا :قولو ﴿ :فَِإف اللوَ يَػ ْعلَ ُموُ﴾[البقرة ،]ٕٚٓ:كال زـ ذلك اجملازاة ،يعِب إذا

كاف ا﵁  يعلم ىذه األعماؿ ،فالبلزـ من ىذا العلم ماذا؟ أنو ٯبازم عليو؛ فمن نذر
﵁  جازاه ا﵁ سبحانو من فضلو ،كإف نذر اإلنساف لغّب ا﵁  فإف ا﵁ 
ٯبازيو بعدلو ،ألنو يكوف قد أشرؾ مع ا﵁  فاستحق العقوبة ،فدؿ ىذا إذف على أف
توحيدا ،كإف فيعلت لغّبه كانت شرنكا.
النذر عبادة إف فيعلت ﵁  كانت ن
كالنذر لغّب ا﵁ شأف ا٤بشركْب ،قدٲبنا كحديثنا ،فكاف ا٤بشركوف قدٲبا ينذركف ألصنامهم،
ً
جلي كاضح ٤بن عرؼ حاؿ
كا٤بشركوف حديثا أيضا ينذركف آل٥بتهم كمعبوداهتم كأكثاهنم؛ كىذا ٌ
القبوريْب ا٤بشركْب ،الذين ٰبرصوف أشد ا٢برص إف نزلت هبم النوازؿ ،أك طمحت نفوسهم
إٔب ما يرجوف ،فإنو أبلغ األشياء عندىم ُب ٙبقيق ما يرجوف أك دفع ما ٱبشوف أهنم يىػ ٍع ىم يدكف
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
سيدم فبلف ،اذىب إليو ،فإف قربه يقبل النذر ،كقل و
توجهت بو لصاحب
بقلب خالص
ى
علي لك ،إف حصل كذا أف أيكقًد الشموع حوؿ قربؾ ،أك
القرب ،قل لو :يا سيدم فبلف نذر ٌ
أذبح شاةن ٠بينة لك.
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كرٗبا ٯبعلو كما جعلو ا٤بشركوف األكلوف سببا للشفاعة كالتقريب إٔب ا﵁ ،يقوؿ لو :يا
علي أف أفعل
سيدم فبلف ،إف شفى ا﵁ مريضي ،قد يقوؿ ىذا :إف شفى ا﵁ مريضي فلك ٌ
ً
فيقض ا﵁ لو
لك كذا ككذا؛ يريد أف يكوف بتقربو إليو سببا ُب أف يشفع لو عند ا﵁،
ا٢باجات كحاؿ ا٤بشركْب األكلْب.
ذر
كلرٗبا زاد بعضهم على ذلك فاعتقد أف الوٕب ىو الذم يفعل ،إف قضيت ٕب كذا فن ه
علي أف آٌب إٔب قربؾ من مكاف بعيد مشيا على األقداـ ،فهذا كال شك ال يشك من
لك ٌ
شرؾ أكرب ،كأنو صرؼ خالص حق ا﵁ لغّبه.
شم لئلسبلـ رائحة أنو ه
فحذا ًرم من ىذا األمر ،فإنك عن نذرت فا﵁ يعلم نذرؾ ،كسيجازيك على فعلو،
كا﵁ ا٤بستعاف.
قاؿ :

وفي الصحيح عن عائشة  أف رسوؿ اهلل  قاؿ« :من نذر

أف يطيع اهلل فليطعو ،ومن نذر أف يعصي اهلل فال يعصو».
قاؿُ( :ب الصحيح) ،يعِبُ :ب ((صحيح البخارم)) ،فقد تفرد بإخراجو البخارم

أصل ُب الباب« :من نذر أف يطيع
 من حديث عائشة  ، كىذا ا٢بديث ه

اهلل فليطعو»( ،فليطعو) ىذه الصيغة تدؿ على كجوب الوفاء بالنذر إف كاف ا٤بنذكر طاعةن
﵁؛ كعليو فمن نذر طاعة ﵁ فإنو كاجب عليو أف يوُب هبذا النذر.
كىذا من عجيب األمور ،يقوؿ ا٣بطايب ُب ((شرحو على صحيح البخارم)) عن باب
باب غريب ُب العلم ،كىو أف يكوف الشيء منهينا عنو ،فإذا كقع ،كقع كاجبا)،
النذر( :إنو ه
كىذا فعبل شيء غريب ُب مسائل الشريعة ،أف ابتداء النذر منهي عنو ،كالوفاء بو كاجب.
الشاىد أف النيب  أكجب ُب ىذا ا٢بديث على من نذر طاعة ﵁ 
دليل على أف ا﵁ ٰبب ىذا الفعل ،ألف األمر الشرعي ُب الشريعة ال يكوف
أف يوُب هبا ،كىذا ه
إال لو و
اجب أك مستحب ،كما العبادة إال الواجبات كا٤بستحبات.
دليل على أف النذر عبادة ﵁  ،كبالتإب كاف النذر لغّب ا﵁
إذف ىذا ه
شركا.
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كبالتإب حذا ًرم يا أيها ا٤بسلم كيا أيتها ا٤بسلمة ،حذا ًر من النذر ،فكم من الناس من
نذركا فلم يوفوا ،تأٌب أسئلة كثّبة ،أف ا٤برأة –كىذا كثّبه ُب النساء -أهنا تنذر إف أيصيب ابنها
أنو إف شفاه ا﵁  أف تصوـ يوما كتفطر يوما ،كىذا شيء قد مر يب ك٠بعتو من بعض
السائلْبٍ ،ب إذا حصل الذم رجتو كبدأت الصوـ صربت على ىذا أسبوعا أك أسبوعْب ،أك
علي صعبا.
شهرا أك شهرينٍ ،ب قالت :األمر أصبح ٌ
فيا أمة ا﵁ ،كيا عبد ا﵁ ،ما الذم أ١بأؾ إٔب ىذا األمر الضيقٓ ،بى؟ ٓبى تيلزـ نفسك
شيئا ما ألزمك ا﵁  بو؟ كا٢بديث كاضح كصريح« :من نذر أف يطيع اهلل فليطعو»،

ليس ىناؾ حل ،مٌب كنت قادرا على فعل الذم نذرتو ،أما مع العجز ،فبل يكلف ا﵁ نفسا
إال كسعها ،كا٤بسألة مسألة دين ،كل و
إنساف يعِب أدرل بنفسو ،كاإلنساف يي ىدي ين بينو كبْب ا﵁
 كاف يستطيع أك ال يستطيع ،لكن مٌب كاف اإلنساف يستطيع الصوـ ،ككاف قد نذر
يوُب هبذا النذر« :من نذر أف يطيع اهلل فليطعو».
الصوـ ،فعليو أف ى

إذف كاف األكٔب باإلنساف أال يقع ُب ىذا األمر الذم ٰبرجو ،فهو إف فعل كجد ُب
نفسو من الصعوبة كالتعب ما كجد ،كإف ترؾ ذلك كقع ُب معصية ا﵁  ،ك٥بذا خذ
بوصية الرؤكؼ الرحيم بأمتو  الذم هناؾ يا عبد ا﵁ كيا أمة ا﵁ عن النذر،
كأخربنا أنو ال يقدـ شيئا كال يؤخر شيئا.
يعصي اهلل فال يعصو» ،ليس لك يا عبد ا﵁ إف نذرت شيئا فيو
قاؿ« :ومن نذر أف
َ

٧برـ آخر؛ كبالتإب ال ٯبوز
معصية ﵁  أف تفعلو ،فالنذر أكال للمعصية ٧برـ ،كالوفاء بو ه
باإلٝباع أف يفي اإلنساف با٤بعصية الٍب نذرىا ،أك بالنذر الذم فيو معصية.
لزـ
كيبقى بعد ذلك مسألةه ٧بل ٕبثها ُب كتب الفقو كُب دركس الفقو كىي :ىل يي ي
بكفارة ،أك أنو يتوب إٔب ا﵁  من ىذا النذر كال يلزمو شيء؟
ُب ا٤بسألة قوالف عند أىل العلم ،كا١بمهور على أنو ال يلزمو شيء إال أف يتوب إٔب ا﵁
يعصي اهلل فال يعصو» ،كٓب ي ًزد على ىذا
من ذلك ،ألنو قاؿ« :ومن نذر أف
َ
.
كا٤بشهور ُب مذىب اإلماـ أٞبد كاختاره ٝباعة من السلف ،أنو يلزمو مع تركو الوفاء
بالنذر أف يكفر كفارة ٲبْب٤ ،با جاء عن النيب  أنو قاؿَّ« :ل نذر في معصية،
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ٝبع
وكفارتو كفارة يمين»؛ كىذا ا٢بديث لو طرؽ ،كفيو ٕبث طويل من جهة ثبوتو ،ضعفو ه
من أىل العلم ،بل قاؿ النوكم( :اتفق العلماء على ضعفو كعلى عدـ األخذ بو).
لكن كبلمو فيو نظر ،فمن أىل العلم من صحح ىذا ا٢بديث ،ىذا ا٢بديث صححو
الطحاكم ،كاحتج بو اإلماـ أٞبد ،كصححو أيضا غّب ك و
احد ،كمنهم الشيخ ناصر األلبا٘ب
ن
.
على كل حاؿ ال شك أف األحوط كاألبرأ للذمة ،أف اإلنساف إف نذر معصية فاألحوط
ُب حقو أف يكفر كفارة ٲبْب ،كا﵁ تعأب أعلم.
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18
 -ٔٛبابْ
وَ الشزك االستعاذ ٚبػري اهلل
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قاٍ :
بابْ
َٔ ايػسى االضتعاذ ٠بػري اهلل
جديدا لبياف ً
أحد األعماؿ كالعقائد الٍب تضاد التوحيد كهبا
عقد ا٤بؤلف  بابنا ن
ييعرؼ التوحيد ،لن تعرؼ التوحيد حٌب تعرؼ ما يضاده.
كىذا الذم جرل عليو ا٤بؤلف  من النصيحة للمسلمْب كمن ٧ببة ا٣بّب ٥بم ،أنو
يبْب كيبلغ كيفصح عن حقيقة التوحيد كعما يضاده ،كىذا شأف ا٤بسلم كالسيما العآب أنو
أيضا ُب أف ينجو إخوانو ،جزل ا﵁ ا٤بؤلف
ٰبب ا٣بّب لنفسو كٰبب ا٣بّب إلخوانو ،كيسعى ن
كإخوانو من العلماء عنا خّب ا١بزاء.
باب :من الشرؾ االستعاذة بغّب ا﵁).
قاؿ ا٤بؤلف  ( ه
االستعاذة :طلب العوذ كالعياذ ،ٮبا مصدراف للفعل عاذ يعوذ ،كما تقوؿ :صاـ يصوـ
كصياما ،كذلك عاذ يعوذ عوذنا كعياذنا ،كاأللف كالسْب كالتاء على األصل الغالب
صوما
ن
ن
للطلب.
فاالستعاذة :طلب العوذ أك طلب العياذ.
كالعوذ كالعياذ ىو :االلتجاء كالتحصن كالتحرز كاالعتصاـ.
كعليو فاالستعاذة طلب التحرز كالتحصن كااللتجاء.
كاألصل ُب ىذا الباب أف استعاذة ا٤بسلم إ٭با تكوف با﵁  كذلك أف ا﵁
سبحانو ىو الذم بيده ملكوت كل شيء ،كىو الذم يدبر كل شيء ،كىو الذم على كل
شيء قدير ،كعليو :فهو القادر سبحانو على أف ينجي اإلنساف ٩با ٱباؼ منو ،فا﵁ 
ىو الرب الذم يريب العباد كالذم يدير شؤكهنم ،فلمن يكوف اللجوء إف ٓب يكن إليو؟ كا﵁
 ىو ا٤بلك كا٤بالك لعباده  كالعباد كلهم عبي هد ٩بلوكوف لو ،فإٔب أين يهربوف
كيلجؤكف إف ٓب يكن ٤بالكهم  ،كما أف ا﵁  ىو اإللو ا٢بق الذم يأ٥بو
العباد كالذم يفتقركف إليو  من حيث كونو موالىم ،ك٧ببوهبم ،كمعبودىم
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 ىو الذم يرجونو ،كىو الذم يطلبونو ،كىو الذم يقصدكنو ،فبمن يلجؤكف كإٔب من
يعوذكف ،إذا ٓب يكن ذلك بإ٥بهم .
إذف ٤با كاف ا﵁  ىو الرب ،اإللو ،ا٤بلك جل ُب عبله استحق أف يكوف ىم ىعا ىذ
ا٤بسلمْب ،فاالستعاذة إذف عبادة يتقرب هبا ا٤بسلم إٔب ا﵁ .
ووجو كونها عبادة من جهتين:

أوَّلً :من جهة األمر هبا ُب كتاب ا﵁  كُب سنة نبيو :
ب
ب الْ َفلَ ِق﴾[الفلق﴿ ،]ٔ:قُ ْل أَعُوذُ بَِر ٍّ
أٓب يقل ا﵁ سبحانو﴿ :قُ ْل أَعُوذُ بَِر ٍّ
الن ِ
استَ ِع ْذ بِالل ِو﴾[العراؼ ،]ٕٓٓ:إٔب غّب ذلك من النصوص الٍب
اس﴾[الناس﴿ ،]ٔ:فَ ْ
فيها األمر باالستعاذة با﵁  ، كقد مر معنا ُب دركس سابقة أف األمر الشرعي يدؿ
على أف ا٤بأمور بو عبادة.
شرعا إال ٗبا ٰبب ،كما أحبو سبحانو كرضيوي لعباده ىو
ألف ا﵁  ال يأمر ن
جامعا ً
لكل ما ٰببو ا﵁ كيرضاه من األقواؿ كاألعماؿ؟
العبادة ،أليست العبادةي ا٠بنا ن
إذف االستعاذة با﵁ عبادة.
ثانيًا :أف االستعاذة ىي طلب العوذ ،كالطلب ىو الدعاء كاالستغاثة.

كبالتإب فاالستعاذة نوعه من أنواع الدعاء ،ىكذا قرر علماء التوحيد أف االستعاذة نوع
من أنواع الدعاء ،كذلك ألف االستعاذة فيها طرفاف :األكؿ :الطلب كىو ا١بهة الظاىرة يكوف
ً
جانب ظاىر ىو ىذا ا١بانب.
ُب االستعاذة سؤاؿ كطلب كدعاء ،ففيها ه
جانب
كفيها جانب آخر باطن كىو ١بوء القلب كركونو كطمأنينتو ٗبن استعاذ كىذا
ه
باطن.
الشاىد :أف االستعاذة فيها طلب كفيها سؤاؿ كفيها دعاء ،كعليو فأدلة الدعاء تشمل
بعمومها االستعاذة ،كبالتإب فتكوف االستعاذة عبادةن ﵁ .
كعليو فمٌب ما كانت االستعاذة عباد نة فإف صرفها لغّب ا﵁ شرؾ ،كىذا الذم أراد
ا٤بؤلف  أف ينبو ُب ىذا الباب عليو ،قاؿ( :من الشرؾ االستعاذة بغ ًّب ا﵁ تعأب):
(من) تبعيضية ،من أنواع الشرؾ أف يستعيذ اإلنساف بغّب ا﵁ .
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كا٤بؤلف  أكرد ُب ىذا الباب آيةن كحديثنا يدالف على أف االستعاذةى عبادة ،كأف
منكر عظيم بل ىو شرؾ با﵁ ؛ لكن تنبو ىنا يا رعاؾ ا﵁
التوجو هبذه العبادة لغّب ا﵁ ه
إٔب أف علماء التوحيد يطلقوف أف االستعاذة بغّب ا﵁ شرؾ ىذا ُب مقاـ اإلطبلؽ كاإلٝباؿ
كالتحذير.
كأما ُب مقاـ التفصيل كالتحرير فإف ىذا ا٤بقاـ فيو تفصيل ،كذلك أف االستعاذة بغّب
شرؾ أكرب ،كقد تكو يف شرنكا أصغر ،كقد تكوف جائزة.
ا﵁  األصل فيها أهنا ه
[القسم الوؿ] :أما كوف اَّلستعاذة بغير اهلل شرًكا أكبر فذلك يكوف في الحواؿ

اآلتية:

أوَّلً :أف تكو ىف االستعاذةي الباطنةي بغّب ا﵁ اقَبف هبا االستعاذة الظاىرة أك ٓب يقَبف ،مٌب
ما كاف ا٤بعوؿ ُب اللجوء كاالعتصاـ كالتحرز كركوف القلب على غ ًّب ا﵁  كاف ىذا
كال شك شرنكا أكرب.
ثانيًا :أف تكوف االستعاذةي بالظاىر ٗبيت سواءن اقَبف هبا التعلق القليب أك ٓب يقَبف ،لو

كشرؾ فوؽ شرؾ ،فمٌب ما استعاذ
اقَبف هبا التعلق القليب فإف ىذا
ه
ضبلؿ فوؽ ضبلؿ ،ه
اإلنسا يف ٗبيت ،جاء إٔب قرب ميت كقاؿ :يا سيدم فبلف أعوذ بك من العدك الفبل٘ب ،أك

قادر عليو لو كاف حينا أك ٩با ال يقدر عليو،
أعوذ بك من النار ،أك غّب ذلك ٩با ا٤بيت ه
فارؽ دقيق لعلو يأٌب
كذلك ألننا قد علمنا أف االستعاذةى من جنس الدعاء كإف كاف بينهما ه
التنبيوي على ذلك -إف شاء ا﵁.-
ً
ٯبوز أف يتوجو إٔب الصفة إ٭با يتوجو إٔب
٘بوز بصفة ا﵁ ،كأما الدعاءي فبل ي
االستعاذةي ي
ا٤بوصوؼ.
شرؾ
الشاىد أف االستعاذ ىة ثانينا إذا كانت ٗبيت ظاىرنة أك باطنة ،أك ظاىرنة فقط فإهنا ه
أكرب.
ثالثًا :أف تكوف االستعاذة الظاىرة بغائب اقَبف هبا التعلق القليب أك ٓب يقَبف ،كأف
بعيدا عنو ُب بلدةو أخرل يقوؿ :يا سيدم فبلف أنت معاذم بك
يقوؿ إنسا هف ٨باطبنا كلينا ن
شرؾ أكرب.
أعوذ ،فإف ىذا ال شك أنو ه
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رابعا :أف تكوف االستعاذة بغّب ا﵁ فيما ال يقدر عليو إال ا﵁ :لو أتى إنساف كلو إٔب
ً
و
شرؾ
شخص حاضر فقاؿ لو :أعذ٘ب من النار ،أعوذ بك من النار ،فإف ىذا ال شك أنو ه

أكرب ألف الذم يػي ىع ِّوذ اإلنساف كيعيذه من النار إ٭با ىو ا﵁ 

إذف ىذه أحو هاؿ أربع تكوف فيها االستعاذةي شركان أكرب :أف تكوف االستعاذة القلبية
معلقة بغّب ا﵁ ،أك أف تكوف معلقة ٗبيت ،أك أف تكوف معلقة بغائب ،أك أف تكوف فيما ال
يقدر عليو إال ا﵁ .
القسم الثاني :أف تكوف اَّلستعاذة شركاً أصغر:
كىذا يكوف ُب حالتْب:

قليب عند اإلنساف بغ ًّب ا﵁ ،نعم يعتمد على ا﵁ كيركن بقلبو
الولى :أف يقع
ه
التفات ه
إليو كٯبعل ٧بَبزة الذم ٰبَبز بو ىو جنابو  كلكن ىناؾ شعبة من التعلق القليب بغّب
شرؾ أصغر.
ا﵁ ،كىذا ه
الثانية :أف يكو ىف ُب االستعاذةً تسويةي غ ًّب ا﵁ً با﵁ً ُب اللفظ:كأف يقوؿ أعوذ با﵁
كبك ،أك أنت معاذم كا﵁ ،أك ا﵁ معاذم كأنت ك٫بو ذلك ٩با فيو تسويةه بْب ا﵁ 
شرؾ أصغر من جنس قوؿ القائل ما شاء ا﵁ كشئت.
أيضا ه
كا٤بخلوؽ ُب اللفظ ،فهذا ن
القسم الثالث :أف تكوف اَّلستعاذة بغير اهلل جائزة،

ٚضابط ذيو :إٔ ته ٕٛاالضتعاذ ٠بايظاٖس حب ٕٞحاضسٕ قادز ،اْتب٘ هلرا
ايطابط فإْ٘ جيُع أَٛزّا.
أف تكوف االستعاذة بالظاىر ال بالباطن ،فالقلب معتمد على ا﵁ ال غّب ،إ٭با ىناؾ
ظ سؤ هاؿ ُب الظاىر فقط ،تعوذه بالظاىر ٕب وي ال ميت ،حاضر ال غائب قادر ،أم
طلب تلف ه
ه
ا٤بخلوؽ فيو -أف يكوف شيئنا ٩با ىو ُب مقدكر البشر ُب
ما تطلبو -ما ترجو أف ييعي ىذؾ ىذا
ي

ا١بملة ال أف يكوف فيما ال يقدر عليو إال ا﵁.
قد يقوؿ قائل ما الدليل على ما ذكرت؟
ا١بواب :دلت أدلة من السنة على جواز ما ذكرت خذ منها:
أوَّلً :ما ثبت عند اإلماـ أٞبد ُب ((ا٤بسند)) و
بسند حس ون «أف صفية 
طعاما إلى النبي  وىو في بيت عائشة  ،تقوؿ عائشة
بعثت ً
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 فأخذتني ِرعدةٌ حتى استقلني أفكل -يعِب أصابتها رعدة كاضطراب من عظيم

ما ناهبا من الغّبة -تقوؿ :فضربت الطعاـ فانكسرت القصعة ،فنظرت إلي النبي
 فعرفت في وجهو الغضب ،فقالت  :أعوذ برسوؿ اهلل أف يلعنني
اليوـ».
لو تأملت يا رعاؾ ا﵁ كجدت عائشة  استعاذت بسؤاؿ ظاىر ٕبي كىو
النيب  كىو حاضر عندىا ،كاف ذلك ُب أمر يقدر عليو كىو أال يلعنها كىذا
أمر مقدكر لو  كٓب ينكر عليها النيب  ذلك.
ه
و
مسعود البدرم « :أنو كاف
ثانيًا :ثبت ُب ((صحيح مسلم)) من حديث أيب
غالما لو فقاؿ الغالـ أعوذ باهلل فلم يزؿ يضربو ،ثم قاؿ وقد أبصر النبي
يضرب ً
مصرحا بو عند عبد الرزاؽ ُب ((ا٤بصنف)) -قاؿ :أعوذ برسوؿ
-كما جاء
ن

اهلل فتوقف أبو مسعود فقاؿ النبي « :هلل أقدر عليك منك عليو».

الشاىد أف ىذا الغبلـ قاؿ :أعوذ برسوؿ ا﵁ ،فدؿ ذلك على أف االستعاذة با٤بخلوؽ
أمر جائز ،ىذا ا٢بديث إ٭با كاف ٗبحضر النيب - كما
ا٢بي القادر أهنا ه
أيضا أف النيب
ذكرت لك -ىذا الغبلـ رأل النيب  ،كجاء عند ((مسل وم)) ن

 كاف ينادم أبا مسعود من خلفو كيقوؿ« :اعلم أبا مسعود» ،كأبو مسعود
 من شدة غضبو ما كاف يسمع النيب  ،فكرر عليو النيب
« :اعلم أبا مسعود».
فبالتإب ىذا الرجل حينما قاؿ أعوذ برسوؿ ا﵁ استعاذ ٗبن؟! و
برجل حاض ور يراه.
أيضا أف ا٤بخزكمية الٍب سرقت كجيء هبا إٔب النيب
ثالثاً :ما ثبت ُب ((صحيح مسل وم)) ن

 ،جاء عند مسلم« :فعاذت بأـ سلمة  ،»أـ سلمة ٨بزكمية مثلها،
فعاذت هبا؛ يعِب١ :بأت إليها طلبت منها أف تشفع ٥با عند رسوؿ ا﵁  أال
يقاـ عليها ا٢بد فقاؿ النيب « :واهلل لو كانت فاطمة لقطعت يدىا».

الشاىد أف ىذه ا٤برأة ماذا فعلت؟! عادت بأـ سلمة  ،فعاذت بإنساف حي
حاضر قادر.
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رابعا :ما ثبت ُب ((الصحيحْب)) من حديث أيب ىريرة  أف النيب
ً
فتن القاعد فيها خير من القائم -...إٔب أف
 ذكر الفًب فقاؿ« :ستكوف ٌ
ملجأ فليعذ بو» يعِب :ليتحصن كليتحرز بو.
قاؿ -فمن وجد معاذًا أو ً

ىذه أدلة تدلك -يا رعاؾ ا﵁ -على أف االستعاذة مٌب ما كانت ٕب وي حاض ور قادر كٓب
جائزا.
أمرا ن
يكن فيها تعلق قليب أهنا حينئذ تكوف ن
ىذا تفصيل ما يتعلق هبذا ا٤بوضوع ،كا﵁ تعأب أعلم.
قاؿ :

اؿ ِمن ال ِ
نس يَػعُوذُو َف بِ ِر َج ٍ
اؿ ِم َن ا ِإل ِ
وقولو تعالىَ ﴿ :وأَنوُ َكا َف ِر َج ٌ
وى ْم
ْج ٍّن فَػ َز ُ
اد ُ
َ
َرَى ًقا﴾[الجن.]ٙ:
ىذه اآليةي من سورة ا١بًن ،فيها بيا يف و
شيء ٩با كاف ا١بًن قبل إسبلمهم يفعلوف ٩با ىو

مضاد للتوحيد.
ه
كذلك أف ً
ىؤالء النفر من ا١بً ٌن ٤با أسلموا عددكا أشياء كانوا يقعوف فيها قبل اإلسبلـ،
من ذلك أهنم قالوا﴿ :وأَنو تَػعالَى ج ُّد ربٍّػنا ما ات َخ َذ ص ِ
احبَةً َوَّل َولَ ًدا﴾[الجن ،]ٖ:كمن
َ
َ ُ َ َ ََ َ
ذلك أهنم قالوا﴿ :وأَنوُ َكا َف يػ ُق ُ ِ
يهنَا َعلَى الل ِو َشطَطًا﴾[الجن ،]ٗ:كمن ذلك:
وؿ َسف ُ
َ
َ
َح ًدا﴾[الجن ،]ٚ:كمن ذلك ما بْب أيدينا:
﴿ َوأَنػ ُه ْم ظَنُّوا َك َما ظَنَنتُ ْم أَ ْف لَ ْن يَػ ْبػ َع َ
ث اللوُ أ َ
اؿ ِمن ال ِ
ِ ٍ
اؿ ِم َن ا ِإل ِ
﴿ َوأَنوُ َكا َف ِر َج ٌ
وى ْم َرَى ًقا﴾[الجن.]ٙ:
ْج ٍّن فَػ َز ُ
اد ُ
نس يَػعُوذُو َف ب ِر َج َ
ىذه اآلية فيها قوالف ألىل التفسّب:
وىم﴾ :يعِب زاد ا١بً
اإلنس رى نقا.
ن
[القوؿ األكؿ]﴿:فَػ َز ُ
اد ُ ْ
ى
اإلنس ا١بًن رى نقا.
كالقوؿ الثا٘ب﴿:فَػ َز ُ
اد ُ
وى ْم َرَى ًقا﴾ :أم :زاد ن
كاآلية ٙبتمل ا٤بعنيْب.
أما على األكؿ كىو أف ً
ا١بن زادت اإلنس رى نقا ،فالرىق ىا ىنا فيو قوالف:
كذعرا.
األكؿ :زادكىم خوفنا كرعبنا ن
كالثا٘ب :زادكىم إٜبنا ،ككجو ذلك أف تفسّب اآلية كما يركم عن ابن عباس ،ك٦باىد،
كغّبٮبا من السلف رضواف ا﵁ عليهم ،أنو كاف أىل ا١باىلية من ا٤بشركْب يستعيذكف من
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ا١بًن ،فكاف أحدىم إذا نزؿ ُب سفر ٗبكاف قفر ،قاؿ :أعوذ بسيد ىذا الوادم من سفهاء
قومو.
فلما رأل ا١بًن أف اإلنس ٱبافوهنم ،كيتوجسوف منهم ،زادكىم خوفنا كرعبنا ،كىذا عقوبة
ييعاقبهم ا﵁  هبا على ًشركهم ،سلط ىؤالء ا١بًن على ىؤالء ا٤بشركْب ،فزادكىم خوفنا.
أك أهنم ازدادكا ،زيِّن ٥بم فعلهم ،فازدادكا كأكغلوا ُب ً
الشرؾ ،فازدادكا إٜبنا.
ي
[كالقوؿ] الثا٘ب :أف اإلنس ىم الذين زادكا ا١بًن رى نقا ،كمعُب رى نقا ىنا :يعِب طغيانا
ك٘بربا،
كتعالينا ،كذلك أهنم رأكا أف اإلنس ٱبافوهنم ،كيرتعدكف منهم ،فزادىم ىذا عي نتوا ،ن
كطغيانا.
كاآلية كما ذكرت ٙبتمل ا٤بعنيْب.
الشاىد أف ىذه اآلية دلتنا على أف من فعل ا٤بشركْب االستعاذةي بغّب ا﵁ ،كذلك بأهنم
كانوا يستعيذكف بغائب ،كذلكم ىو ا١بًن ،فإف ا١بًن ُب حق اإلنساف غائبوف ،ال يراىم ،كال
شرؾ با﵁  كىذا كاف شأف أىل
يدركهم اإلنساف ،كبالتإب فإف االستعاذة هبم ه
ا١باىلية ،فدؿ ىذا على أف ما قرره ا٤بؤلف  صحيح ،فاالستعاذة بغّب ا﵁ ًشرؾ.
كمن ىذا ما يفعلو بعض الذين قل حظهم من اإلٲباف كالتوحيد ،أك عي ًدموا ىذا ا٢بظ
قفرا،
ُب ىذا الزماف ،فإهنم يستعيذكف با١بن ن
كثّبا ،ٱبافوهنم إذا ساركا ُب الليل ،أك نزلوا مكانا ن
أك حلوا و
ٗبنزؿ جديد ،فإنك ٘بدىم يستعيذكف با١بًن ،كرٗبا لىبًسوا كألٍبى يسوا شيئنا من التمائم
الٍب ٙبتوم على استعاذات ًشركية هبؤالء ا١بًن ،فهؤالء فعلوا ما كاف يفعلو سلفهم من
ا٤بشركْب األكلْب ،أهنم كانوا يستعيذكف بغّب ا﵁ .
فهذا ٩با ينبغي أف ٰب ىذ ىره ا٤بسلم ،ككوف ا١بًن قد يستجر ا٤بسلم بشي ،رٗبا لو دعاه أك
استعاذه ُب شيء فحصل لو مطلوبو ،رٗبا أكقعو ذلك ُب فتنة ،فظن أف ذلك ٰبقق ا٤بطلوب،
كأنو لو استعاذ اإلنساف بغّب ا﵁ ،أك ١بأ إٔب غّب ا﵁ ،أك استغاث بغّب ا﵁ أف ىذا جائز،
بدليل أنو حصلت الفائدة كحصل ا٤بطلوب ،كال شك أف ىذا أمر باطل ،كعلى ا٤بسلم أف
يتنبو.
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فالقاعدة عند أىل العلم ىي أف حصوؿ ا٤بقصود ال يدؿ على ا١بواز كال ا٤بشركعية،
فقد ٰبصل األمر من الشيء الذم يطلبو اإلنساف بقدر ا﵁ ،كبقضائو 
٧بذكرا ،فحصوؿ الشيء ا٤بطلوب ال يدؿ على أف السبب مشركع.
كإف كاف السبب ن
فاإلنساف قد يستعمل السحر فيحصل على مطلوبو ،قد يسرؽ فيحصل على مطلوبو،
قد يقتل فيحصل على مطلوبو ،أفهذا دليل على أف القتل كالسرقة كالسحر حبلؿ؟ ال.
إذنا حصوؿ ا٤بطلوب ال يدؿ على ا١بواز كا٤بشركعية ،بل ىذا من الفتنة الٍب ييعاقب ا﵁
 هبا من تعلقت قلوهبم بغّب ا﵁  ،استمتاع ا١بًِب باإلنس ،كالعكس صحيح
شر ال ِ ِ
ِ
استَ ْكثَػ ْرتُ ْم
ثابت ال شك فيو ،قاؿ َ ﴿ :ويَػ ْوَـ يَ ْح ُ
ْج ٍّن قَد ْ
ش ُرُى ْم َجم ًيعا يَا َم ْع َ َ
ضنَا بِبَػ ْع ٍ
اؿ أ َْولِيَا ُؤ ُى ْم ِم َن ا ِإل ِ
ِم َن ا ِإل ِ
َجلَنَا ال ِذي
نس َوقَ َ
استَ ْمتَ َع بَػ ْع ُ
نس َربػنَا ْ
ض َوبَػلَ ْغنَا أ َ
اؿ النار مثْػوا ُكم َخالِ ِدين فِيها إَِّل ما َشاء اللوُ إِف رب َ ِ
يم
ْت لَنَا قَ َ
أَجل َ
َ َ
َ
ُ ََ ْ
ك َحك ٌ
َ
َ
ِ
باإلنسي ،ىو :أنو ٰبصل لو تعظيم ،كٰبصل لو
ا١بِب
يم﴾[النعاـ ،]ٕٔٛ:استمتاع ِّ
َعل ٌ
ٌ
طلب كسؤاؿ كتفخيم من شأنو من قً
ا١بِب ،كالعكس صحيح،
بل
اإلنسي ،كىذا يستمتع بو ِّ
ٌ
با١بِب.
يستمتع
اإلنسي ِّ
ٌ
فا١بًِب قد يليب لئلنسي شيئنا من حاجتو ،كقد حقق لو شيئنا من مطلوبو ،كلكن ىذا
األمر مشركع ،فعلى اإلنساف أف يتنبو ٥بذا األمر.
كذاؾ ال يدؿ على أف ىذا ى
الشبهة على بعض ا١بيهاؿ ،كا٤بطلوب أف يكوف عند اإلنساف فًقوه ُب
ككم ت ًريد ىذه ي
دليبل على ا٤بشركعية ،كا﵁  أعلم.
الشريعة ،الواقعات ليست ن
قاؿ :
ٚعٔ خٛي ١بٓت سه  ِٕٝقايت :مسٔعت زض ٍٛاهلل 
ٜكَْ ََِٔ$ :ٍٛصٍَ ََٓصٔالّ ؾكاٍ :أَعُٛذُ بٔهًَُٔات ايًٖ٘ٔ ايتٖاَٖاتٔ َِٔٔ غَسِّ ََا خًََلَ ،يَِِ
غ ْ٤ِٞستِٖ ٜ ٢سسٌٔ َِٔٔ َٓ ٔصئ٘ٔ ذيوَ #زٚاَُ ٙطًِ.
ٜكسَٖ ٙ
السلمية  ،كانت فاضلةن صا٢بة ،ككانت ٙبت
ىذا
ي
حديث ىخولة بنت حكيم ي
عثماف بن مظعوف  ،حدثىت عن النيب  بذك ور أخرب النيب
 أف من نزؿ منزنال :يعِب حل ٗبكاف ،أم و
منزؿ كاف ،فإف ىذا ا٢بديث يدؿ
مكاف ُب ا٢بضر ،أك نزؿ ُب و
بعمومو على أنو إف نزؿ ُب و
مكاف ُب السفر حصل لو ىذا
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األمر ،كىو أنو إذا قاؿ« :أَعُوذُ بِ َكلِمات الل ِو التام ِ
ات ِم ْن َش ٍّر َما َخلَ َق» ،فإنو ال يضره
شيء بإذف ا﵁ الكو٘ب حٌب يقوـ من ىذا ا٤بكاف.
لكن تنبو أنو البد أف ٯبتمع كيتواطأ القلب مع اللساف عند ىذا الذكر ،أما أف يقوؿ
اإلنساف ذلك بلسانو كقلبو غافل ،أك قلبو غّب مستيقن ،فبل شك أنو ال ٰبصل لو ا٤بقصود.
فإذا نزلت ٗبكاف فعليك أف ٙبرص على ىذا الذكر ،كىو أف تقوؿ« :أَعُوذُ بِ َكلِمات
ً
الل ِو التام ِ ِ
أيضا عن النيب ُ ب أذكار
ات م ْن َش ٍّر َما َخلَ َق» ،كىذا الذكر جاء ن
رجبل من أصحاب النيب
أيضا ،أف ن
ا٤بساء ،جاء ُب صحيح مسلم كما أف ىذا ُب مسل وم ن
 أخربه أنو ما ناـ ليلتو ،كذلك أف عقربنا لدغتو ،فقاؿ لو النيب :
ات الل ِو التام ِ
ْت ِحين أ َْمس ْيت أَعُوذُ بِ َكلِم ِ
ض ُّر َؾ
ات ِم ْن َش ٍّر َما َخلَ َق ،لَ ْم يَ ُ
«أ ََما إِن َ
َ
ك ْلو قُػل َ َ َ
َشيء» يعِب ٓب يضره شيءه من أذل ىذه العقارب ،كا٢بيات كأمثا٥با.
كجاء عند أٞبد كغّبه بإسناد صحيح أف النيب  قاؿ« :من قَ َ ِ
ين
َ
اؿ ح َ
ي ِ
ات ِمن َش ٍّر ما َخلَ َق ،لَم ي ِ
ات الل ِو التام ِ
مسي ،أَعُوذُ بِ َكلِم ِ
ص ْيبوُ ُحمة إلى أف يُصبِح»
ْ
ْ ُ
َ
ُ
َ

يٞبة :يعِب ٓب ييصبو شيء من ذكات السموـ.
فإذا قاؿ اإلنساف ذلك ،جاء ُب بعض األحاديث ىذا الذكر مرة ،كجاء ُب بعض
األحاديث ىذا ً
الذكر ثبلث مرات ،فيقو٥با اإلنساف حْب يٲبسي ثبلث مرات ،أما ًذكر النزكؿ
ُب مكاف ما كما ىو ُب ىذا ا٢بديث فإ٭با جاء ذكره مرنة كاحدة.
الشاىد أف النيب  بْب لنا أف االستعاذة ىاىنا إ٭با كانت با﵁ 
ات الل ًو التام ً
كىذا ىو التوحيد ،كخبلفو ًشرؾ ،ا٤بسلم يقوؿ( :أىعوذي بً ىكلًم ً
ات) ،كالذم ييعيذؾ
ي
ى
يا عبد ا﵁ -من شر ا٤بخلوقات ،إ٭با ىو ا﵁ .إ نذا اإلٲباف يقتضي أف تستعيذ هبذا الرب العظيم القدير  ،فإذا كاف ذلك
كذلك ،كاف االستعاذة بغّب ا﵁ من شر ما خلق ًشرنكا با﵁ .
ىذا الحديث فيو فوائد:

أوًَّل :أف االستعاذةى بصفات ا﵁ استعاذةه با﵁ ُب ا٢بقيقة ،كما قاؿ ىذا شيخ اإلسبلـ

كغّبه ،كذلك أف ىذه الصفات إ٭با تقوـ با﵁  فإذا ذيكرت ُب مقاـ االستعاذة ،كاف
ا٤بقصود االستعاذة با﵁ .
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كقد يػي ىع ِّرب بالصفة كا٢بكم عائ هد للذات ،يعِب :حينما يقوؿ اإلنساف :إنِب أرجو كجو
ترجو كجو ا﵁  ،ما ا٤بقصود؟ أنك ترجوا ا﵁ ؛
ا﵁ هبذا العمل ،أك عليك أف ى
ألف ا﵁ ىو ا٤بوصوؼ بالوجو ،كذلك إذا استعذت بكلمات ا﵁ فإف االستعاذة عادت ُب
ا٢بقيقة إٔب ا﵁ ؛ ألف الكلمات ﵁  ،فا﵁  ىو الذم يتكلم،
كالكبلـ من صفاتو .
[ثانيًّا] :أف كلمات ا﵁ تنقسم إٔب قسمْب:
كلمات شرعية.

وكلمات كونية.

أما الشرعية :فمنها كحي ا﵁  الذم يػيٍن ًزلو على أنبيائو كرسلو ،كمنو ىذا القرآف،

كمنو :التوراة ،كاإل٪بيل ،كالزبور ،إٔب غّب ذلك.

وأما كلمات اهلل الكونية :فهي الكلمات الٍب هبا سبحانو ٱبلق ،كهبا ييدبر ،كهبا يأمر
وؿ لَوُ ُك ْن
ش ْي ٍء إِذَا أ ََر ْدنَاهُ أَ ْف نَػ ُق َ
كونا ،كهبا ينهى كونا﴿ :إِن َما قَػ ْولُنَا لِ َ
فَػيَ ُكو ُف﴾[النحل.]ٗٓ:
كما كلمات ا﵁ ُب ىذا ا٢بديث؟ يعن:م ما الكلمات الٍب استعاذ هبا النيب
 أىي كلماتو الشرعية كالكونية كما قالت طائفة؟ أك ىي الكلمات الشرعية
كما قالت طائفة؟ أك ىي الكلمات الكونية كما قالت طائفة؟
ا١بواب :األقرب كا﵁ أعلم أف ما استعاذ بو النيب  ىو كلمات ا﵁
شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ُ ب مواضع من كتبو ،ككذلك
الكونية ،كىذا الذم حققو ي
تلميذه ابن القيم ُب ((شفاء العليل))؛ ألف التأثّب ُب الكونيات راج هع إٔب كلمات ا﵁
وؿ لَوُ ُك ْن فَػيَ ُكو ُف﴾[النحل.]ٗٓ:
ش ْي ٍء إِ َذا أ ََر ْدنَاهُ أَ ْف نَػ ُق َ
الكونية﴿ :إِن َما قَػ ْولُنَا لِ َ
خاضع لتدبّب ا﵁  الذم يكوف بكلماتو الكونية،
فكل ما ُب ىذا الكوف فإنو
ه
فكلمات ا﵁ الكونية ىي الٍب ال ٯباكزىا بىػهر كال فاجر ،فهذا ىو األقرب كا﵁ تعأب أعلم.
ات الل ِو التام ِ
قاؿ :من قاؿ« :أَعُوذُ بِ َكلِم ِ
ات» ،التامات :يعِب الكامبلت الٍب ال
َ
و
كبلـ كامل ،ال يعَبيو نقص كما
نقص فيهن كال عيب بوجو من الوجوه ،فكبلـ ا﵁  ه
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يعَبم كبلـ اآلدميْب ،إ٭با كلمات ا﵁  ىي الكلمات الكامبلت من كل كجو ،كما
أهنا ىي الشافيات الكافيات.
( ًم ٍن ىشِّر ىما ىخلى ىق) :يعِب من شر كل ما خلق ٩با فيو شر ،كذلك أف ا٤بخلوقات فيها
٧بضا كاألنبياء ،كا٤ببلئكة فإهنم ال شر فيهم ،أما بقية الناس
خّبا ن
خّبه كشر ،إال ما كاف ن
كشرا ،كقد يزيد ا٣بّب ،كقد يزيد الشر.
كبقية البشر فإف فيهم ن
خّبا ن
كليس ا٤بقصود أعوذ بكلمات ا﵁ التامات من شر كل ٨بلوؽ ،لوجود استثناء كىو أف
من ٨بلوقات ا﵁ ما ال شر فيو.
أيضا تنبو -رعاؾ ا﵁ -إٔب أف الشر ىا ىنا ىو الراجع إٔب ٨بلوؽ ا﵁ كمفعولو ،ال إٔب
ن
خلقو كفعلو ،كذلك أف الشر ليس إٔب ا﵁  ليس إٔب ذاتو ،كليس إٔب صفاتو ،كليس
إٔب فعلو  ،إ٭با يكوف الشر ُب مفعولو كُب ٨بلوقو.
مثبل شر ،كمن الذم خلقو؟
إ نذا تنبو -رعاؾ ا﵁ -إٔب ىذا األمر الدقيق ،فإبليس ن
ا﵁  الشر رجع إٔب و
٨بلوؽ لو ،كمفعولو ا٤بنفصل عنو ،أما فعل ا﵁ الذم قاـ بو،
الذم ىو الصفة –صفة ا٣بلق -فإهنا خّب ٧بض ،ال شر فيها و
بوجو من الوجوه.
ه
ىخ ٍل يق ا﵁ إلبليس خّب ،كا٤بخلوؽ الذم ىو إبليس شرٗ ،بعُب إبليس من حيث ىو
شر ،كفيو شر ،أما خلق ا﵁  لو فإف ىذا خّبه ٧بض ،كمصلحة كاملة؛ ألنو ترتب على
ك٧بمودا.
خّبا
ن
كجود إبليس خّب ،فكاف فعل ا﵁  ن
فلما يكجد إبليس ،يكجد أشياءه كثّبة ٩با ٰببها ا﵁  :يكجدت التوبة ،يكجد ا١بهاد،
يكجدت اجملاىدة ،يكجد شيءه كثّب ٩با ٰببو ا﵁  ،فكاف إٯباد ا﵁ ،كخلق ا﵁
شرا.
إلبليس ن
خّبا ،كإف كاف إبليس الذم ىو ا٤بخلوؽ ن
إذنا تنبو إٔب ىذه اإل٤باحة ك٧بلها مباحث القدر ،لكن ىذا فقط إٯباز يتعلق هبذه
ا٤بسألة ٤بناسبة ىذا ا٢بديث ٥بذا ا٤بوضوع.
إ نذا الذم فيو الشر ليس ىو صفة ا﵁ ،كليس ىو خلق ا﵁ الذم ىو فعلو ،إ٭با الشر ُب
مفعولو ك٨بلوقو .
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19
 -ٜٔباب
وَ الشزك أُ ٖستػٗح بػري اهلل أٔ ٖمعٕ غريٓ
(اجمللس األول)
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قاٍ :
بابْ
َٔ ايػسى إٔ ٜطتػٝح بػري اهلل أٜ ٚدع ٛغريٙ
باب من الشرؾ أف يستغيث بغير اهلل أو يدعو غيره) ،ىذا
فيقوؿ ا٤بؤلف ٌ ( :

الباب باب مهم بل ُب غاية األٮبية ،كذلك أف ىذا النوع من الشرؾ كىو دعاء غّب ا﵁
أعظم و
شرؾ للمتقدمْب كأكثر شرؾ للمتأخرين ،بل قاؿ ابن القيم ( :إنو أصل شرؾ
ي
العآب) كصدؽ  ،كلذلك ٪بد أف األدلة الٍب جاءت ُب النهي عن دعاء غّب ا﵁ أعظم
بكثّب من األدلة الٍب هنت عن السجود لغّب ا﵁ ،أك الركوع لغّب ا﵁ ،أك الذبح لغّب ا﵁.
ىذا النوع من الشرؾ فيو من ا٣بطورة كاالنتشار كالشبو ما فيو ،حيث إف من الناس من
يتورع عن أف يذبح لغّب ا﵁ ،أك يسجد لغّب ا﵁ ،كلكنو ال يتورع عن أف يدعو غّب ا﵁ ،شػأف
ىذا ا٤بوضوع شأف عظيم ،كعلى طالب العلم بل على ا٤بسلم أف يعتِب بو لكثره اال٫براؼ ُب
ىذا ا٤بوضوع كلكثرة الشبو الٍب يطرحها ا٤بشركوف.
قاؿ ( :من الشرؾ) ،من -كما علمنا ساب نقا -تبعيضيو ،يعِب :من أنواع
الشرؾ أف يستغيث لغّب ا﵁.
االستغاثة :طلب الغوث ،األلف كالسْب كالتاء للطلب.
كالغوث ىو :إزالة الشدة ،كبالتإب فاالستغاثة طلب إزالة الشدة.
قاؿ ( :أو يدعو غيره) ،الدعاء ُب اللغة ىو :الطلب ،كخص ُب العرؼ بطلب

األدٗب من األعلى.
ٚيف ايتطا ٟٚؾايتُاع ٚقعا
أَس َع اضتعال ٚقد ٙدعا
فدعاء األدٗب لؤلعلى ،أك طلب األدٗب من األعلى ،ىذا ُب العرؼ يسمى :دعاءن.
كالعبلقة بْب الدعاء كاالستغاثة العموـ كا٣بصوص ا٤بطلق:
فكل استغاثة دعاء كليس كل دعاء استغاثة ،ذلك أف االستغاثة دعاء ٨بصوص كىو
الدعاء من ا٤بكركب ،من كاف ُب كرب كشدة فإف دعاءه يسمى :استغاثة ،كأما الدعاء فقد
يكوف من مكركب كقد يكوف من غّبه.
إ نذا ىذه العبلقة بْب الدعاء كاالستغاثة.
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كبالتإب فإف عطف ا٤بؤلف  الدعاء على االستغاثة ىو من باب عطف العاـ
ِ
آمنُوا ْارَكعُوا
ين َ
على ا٣باص ،كما جاء من قوؿ ا﵁ ﴿ :يَا أَيُّػ َها الذ َ
اس ُج ُدوا﴾[الحج.]ٚٚ:
َو ْ

الدعاء تكاثرت األدلة على كجوب إخبلصو ﵁ ﴿ :فَا ْدعُوا اللوَ
ِِ
ٍّين﴾[غافر ،]ٔٗ:كىذا ىو ديدف كشأف أىل التوحيد﴿ :لَ ْن نَ ْدعُ َو ِم ْن
ين لَوُ الد َ
ُم ْخلص َ
ُدونِِو إِلَ ًها لََق ْد قُػلْنَا إِ ًذا َشطَطًا﴾[الكهف ،]ٔٗ:فإذا نزلت النوازؿ كاد٥بمت ا٣بطوب على

وب إِ ْذ نَ َ
ادى َربوُ
﴿وأَيُّ َ
ا٤بوحد الصادؽ ُب إٲبانو ،فإنو ال يلجأ إال ﵁ العظيم َ :
ِِ
ين﴾[النبياء ،]ٖٛ:نادل ربو ما نادل غّبه ،ما
أَنٍّي َمسنِ َي الض ُّ
ُّر َوأَنْ َ
ت أ َْر َح ُم الراحم َ

حجرا ،كال كلينا ،كال نبينا ،كال مل نكا ،كال جنينا ،نادل ربو ىذا ىو التوحيد،
شجرا ،كال ن
نادل ن
بل ىذا لب التوحيد ،ىذا لب العبادة.
كمن توجو هبذه العبادة العظيمة الٍب ىي أعظم العبادات كأفضلها لغّب ا﵁  فإنو
قد يكوف قد كقع ُب الشرؾ العظيم ،أشرؾ مع ا﵁ ككفر با﵁ ،فإف ٓب يكن ىذا شرؾ فليس
على كجو األرض ،إذا ٓب يكن دعاء غّب ا﵁ شرنكا ،فليس على كجو األرض شرؾ.
كلو تأملت -يا رعاؾ ا﵁ -كتاب ا﵁ ،كسنة نبيو  لوجدت األدلة
متظافرة على األمر بدعاء ا﵁ كحده ،كعلى النهي عن دعاء غّبه ،كعلى كصف دعاء غّب ا﵁
بأنو ضبلؿ ،بل شرؾ ككفر ،كاألدلة ُب ىذا بالعشرات ،ال أقوؿ ىذا مبالغة بل األمر كما
أقوؿ كأكثر ،دؿ على ما ذكرتو لك من األمر بالدعاء ﵁ كحده ،كالنهي عن دعاء غّبه،
ككصف دعاء غّبه بالضبلؿ كالشرؾ كالكفر ٦بموعات من األدلة ،خذ -يا رعاؾ ا﵁ -منها
طرفنا:
أوًَّل :األدلة الٍب فيها كصف دعاء غّب ا﵁ بأنو شرؾ ككفر باللفظ الصريح الواضح.

شرنكا.

ثانيًا :األدلة الٍب فيها إثبات أف الدعاء عبادة ،كإذا ثبت أنو عبادة كاف صرفو لغّب ا﵁

ثالثًا :األدلة الٍب فيها كصف الدعاء بأنو من الدين ،كالدين العبادة ٗبعُب فصار صرفو
لغّب ا﵁ شرنكا.
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رابعا :األدلة الٍب فيها كصف دعاء غّب ا﵁ بأنو ظلم ،كىذا ىو الظلم األكرب﴿ :إِف
ً
الشر َؾ لَظُل ِ
يم﴾[لقماف.]ٖٔ:
ٍّ ْ
ْم َعظ ٌ
ٌ
خامسا :األدلة الٍب فيها كصف دعاء غّب ا﵁ بأنو شطط؛ مبالغة ُب الضبلؿ كالبطبلف
كالكذب.

سادسا :األدلة الٍب فيها كصف دعاء غّب ا﵁ بأنو ضبلؿ.
ً

سابعا :األدلة الٍب فيها التوعد با٥ببلؾ كالعذاب ٤بن دعا غّب ا﵁.
ً
ثامنًا :األدلة الٍب فيها األمر بدعاء ا﵁ كحده.

تاسعا :األدلة الٍب فيها النهي عن دعاء غّب ا﵁.
ً

عاشرا :األدلة الٍب فيها إثبات أف ا﵁  ىو ا١بدير بالدعاء ،كىو ا٢بقيق بالدعاء
ً
كىو الذم ال يليق الدعاء بغّبه.
عشرة أنواع من األدلة ٙبت كل نوع ما شاء ا﵁ من األدلة.
نوعا:
نوعا ن
دعونا نأخذىا ن
أكال :األدلة الٍب فيها أف دعاء غّب ا﵁ شرؾ ككفر :تأمل -يا رعاؾ ا﵁ -كا٠بع بقلب
ن
ِِ ِ ِ
﴿وَم ْن يَ ْدعُ َم َع الل ِو إِلَ ًها َ
سابُوُ
طالب للحق يقوؿ ا﵁ َ :
آخ َر َّل بُػ ْرَىا َف لَوُ بو فَإن َما ح َ
ِع ْن َد َربٍِّو إِنوُ َّل يُػ ْفلِ ُح الْ َكافِ ُرو َف﴾[المؤمنوف ،]ٔٔٚ:إذنا من دعا غّب ا﵁  فإنو
ِ
ين تَ ْدعُو َف ِم ْن ُدونِِو َما
﴿والذ َ
يكوف قد كفر بنص كتاب ا﵁ ،تأمل قوؿ ا﵁ َ :
يَ ْملِ ُكو َف ِم ْن قِط ِْمي ٍر﴾[فاطر.]ٖٔ:
﴿ما
ىذا الوصف ينطبق على من -يا أيها الكراـ-؟ من الذم ينطبق عليو كصفَ :
يَ ْملِ ُكو َف ِم ْن قِط ِْمي ٍر﴾؟ من الذم لو الػ يملك ا٢بقيقي ،كالذم لو ا٤بًلك ا٢بقيقي؟ أليس ىو

ا﵁ .

ِ
ين تَ ْدعُو َف ِم ْن ُدونِِو َما
﴿والذ َ
إ نذا ىذا كصف ينطلق على كل من سول ا﵁ َ :
ِ
ِ
استَ َجابُوا لَ ُك ْم َويَػ ْوَـ
يَ ْمل ُكو َف م ْن قِط ِْمي ٍر* إِ ْف تَ ْدعُ ُ
اء ُك ْم َولَ ْو َس ِمعُوا َما ْ
وى ْم َّل يَ ْس َمعُوا ُد َع َ
ك ِمثْ ُل َخبِي ٍر﴾[فاطر ،]ٖٔ-ٔٗ:إذنا أشركتم مع ا﵁ إف
ال ِْقيَ َام ِة يَ ْك ُف ُرو َف بِ ِش ْركِ ُك ْم َوَّل يُػنَبٍّئُ َ
دعوًب غّبه.
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ِ
ين يَ ْدعُو َف ِم ْن ُدونِِو َّل يَ ْستَ ِجيبُو َف
تأمل قوؿ ا﵁ ﴿ : لَوُ َد ْع َوةُ ال َ
ْح ٍّق َوالذ َ
شي ٍء إَِّل َكب ِ
ِ
اس ِط َكف ْي ِو إِلَى ال َْم ِاء لِيَْبػلُ َغ فَاهُ﴾[الرعدٚ ،]ٔٗ:بيل إنساف كاقف أماـ
َ
لَ ُه ْم ب َ ْ
الوادم ٲبد يده ىكذا ،ىل سيصل إٔب ا٤باء؟ سيشرب؟ لو جلس مائة سنة ىكذا ما ينتفع:
﴿وَما ُى َو بِبَالِ ِغ ِو﴾ ،سبحاف ا﵁ ضبلؿ ككفر كشرؾ مع عدـ نفعو ،كما ىو ببالغو.
َ
ِ
ين﴾ ،ما ىو دعاء الكافرين؟ أىو دعاء ا﵁ كحده؟ أـ
﴿وَما ُد َعاءُ الْ َكاف ِر َ
ٍب قاؿَ :
دعاء غّب ا﵁ مع ا﵁؟ دعاء غّب ا﵁ مع ا﵁ ،كصفو ا﵁ بأنو دعاء ا٤بسلمْب؟ كصفو بأنو دعاء
ا٤بؤمنْب؟ ال كا﵁ كصفو بأنو دعاء الكافرين.
ِ
َح ًدا﴾[الجن ،]ٕٓ:ما
تأمل قوؿ ا﵁ ﴿ :قُ ْل إِن َما أَ ْدعُو َربٍّي َوَّل أُ ْش ِر ُؾ بِو أ َ
﴿وَّل أُ ْش ِر ُؾ بِ ِو
ا٤بقابل بأف يدعو ا﵁ كحده؟ أف يدعو معو غّبه كىذا ما كصفو ا﵁ بقولو َ
َح ًدا﴾[الجن ،]ٕٓ:إ نذا ىو شرؾ.
أَ
تأمل قوؿ ا﵁ ﴿ :فَِإذَا ركِبوا فِي الْ ُفل ِ
ْك َد َع ُوا اللوَ
َُ
ِِ
ين﴾[العنكبوت ،]ٙ٘:إذا ركبوا ُب السفينة كىاجت هبم ،كأصبحوا ُب كرب ما ىو
ُم ْخلص َ
الدين الذم ٱبلصو ا٤بشركوف بكل كضوح يدعوف ا﵁ يا ا﵁ يا ا﵁ فقط﴿ :فَِإذَا َركِبُوا فِي
ِِ
ِ
اى ْم إِلَى الْبَػ ٍّر إِذَا ُى ْم
ٍّين فَػلَما نَج ُ
ين لَوُ الد َ
الْ ُفلْك َد َع ُوا اللوَ ُم ْخلص َ
يُ ْش ِرُكو َف﴾[العنكبوت ،]ٙ٘:يشركوف ُب الذم أخلصوه قبل قليل كىو الدعاء ،إ نذا دعاء
غّب ا﵁ شرؾ.

ثانيًا :أدلة تدؿ على أف الدعاء عبادة :كإذا ثبت أف الدعاء عبادة كاف صرفو لغّب ا﵁

شرنكا ،كإال فما ىو الشرؾ ،إذا ٓب يكن التوجو بو عبادة لغّب ا﵁ الشرؾ ما ىو الشرؾ؟ تأمل
قوؿ ا﵁  عن إبراىيم ُب سورة مرٙب﴿ :وأَ ْعتَ ِزلُ ُكم وما تَ ْدعُو َف ِمن ُد ِ
وف
ْ
ْ ََ
َ
ِ
سى أََّل أَ ُكو َف بِ ُد َع ِاء َربٍّي َش ِقيًّا﴾[مريمُ ،]ٗٛ:ب ىذه اآلية ذكر
اللو َوأَ ْدعُو َربٍّي َع َ
ِ
ِ ِ
سى أََّل أَ ُكو َف بِ ُد َع ِاء َربٍّي
للدعاءَ :،
﴿وأَ ْعتَ ِزلُ ُك ْم َوَما تَ ْدعُو َف م ْن ُدوف اللو َوأَ ْدعُو َربٍّي َع َ
َش ِقيًّا﴾[مريم ،]ٗٛ:انظر ،ثبلثة.
ٍب ُب اآلية الثانية ماذا قاؿ﴿ :فَػلَما ا ْعتَػزلَ ُهم وما يػ ْعب ُدو َف ِمن ُد ِ
وف
ْ
َ ْ ََ َ ُ
الل ِو﴾[مريم ،]ٜٗ:إ نذا ىذه اآلية تفسّبىا اآلية الٍب قبلها ما ىي العبادة؟ الدعاء ،ما ىو
الدعاء العبادة ،آية تفسر األخرل.
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ِ
تأمل قوؿ ا﵁ ﴿ :ومن أ َ ِ
ِ ِ
ِ
يب لَوُ
ََ ْ
َض ُّل مم ْن يَ ْدعُو م ْن ُدوف اللو َم ْن َّل يَ ْستَج ُ
إِلَى يَػ ْوِـ ال ِْقيَ َام ِة َو ُى ْم َع ْن ُد َعائِ ِه ْم غَافِلُو َف﴾[الحقاؼ.]٘:
ِ
﴿وإِ َذا ح ِشر الناس َكانُوا لَ ُهم أَ ْع َداء وَكانُوا بِ ِعب َ ِ
ين﴾[الحقاؼ ،]ٙ:ما
َ
ْ
ادت ِه ْم َكاف ِر َ
ُ
َ ُ َ
ًَ

ىي ىذه العبادة؟ ما ذيكر قبل قليل كىو الدعاء ،أخرج الَبمذم كاإلماـ أٞبد من حديث
النعماف ابن بشّب  أف النيب  قاؿ« :الدعاء ىو العبادة»ٍ ،ب
ِ
اؿ ربُّ ُكم ا ْدعُونِي أ ْ ِ
ين يَ ْستَ ْكبِ ُرو َف َع ْن
َستَج ْ
ب لَ ُك ْم إِف الذ َ
تبل قوؿ ا﵁ َ :
﴿وقَ َ َ ُ
ِ
ِعب َ ِ
ين﴾[غافر.]ٙٓ:
َ
ادتي َسيَ ْد ُخلُو َف َج َهن َم َداخ ِر َ
كا٢بديث حديث صحيح ،صححو الَبمذم ،كالنوكم ،كالسخاكم ،كاأللبا٘ب ،كقاؿ
ابن حجر( :إسناده جيد).
أتركف لفظنا أصرح كأكضح من ىذا ا٢بديث فيو إثبات أف الدعاء عبادة؟ أم لفظ
أصرح من ىذا اللفظ؟ النيب  يقوؿ بكبلـ عريب مبْب :الدعاء ىو العبادة،
ليس مخ العبادة حديث أنس فيو ابن ٥بيعة كىو ضعيف ،لكن ىذا أكضح كأدؿ ،الدعاء ىو
العبادة يعِب أفضل أنواع العبادة.

فسر ىذا ما أخرجو ا٢باكم ُب إسناد حسن عن ابن عباس  موقوؼ عليو،
اؿ َربُّ ُك ُم ا ْدعُونِي
﴿وقَ َ
قاؿ« :أفضل العبادة ىو الدعاء»ٍ ،ب تبل قوؿ ا﵁ تعأبَ :
أْ ِ
ب﴾[غافر ]ٙٓ:اآلية.
َستَج ْ
إذنا ثبت عندنا بالدليل القطعي أف الدعاء عبادة ،إذنا من دعا غّب ا﵁ أشرؾ ،قاعدة
مضطردة ُب الشريعة

ثالثًا :األدلة الٍب فيو أف الدعاء من الدين أك أنو دين كىذا كجو الداللة فيو كوجو
ِ ِ
ِِ
ِ
ين لَوُ
الداللة السابقة فالدين كالعبادة شيء كاحد﴿ :فَِإذَا َركبُوا في الْ ُفلْك َد َع ُوا اللوَ ُم ْخلص َ
ٍّين﴾[العنكبوت ،]ٙ٘:يعِب ٨بلصْب لو الدعاء ىذا الذم ٱبلصونو ُب السفينة ،إ نذا من
الد َ
صرؼ ىذا الدين لغّب ا﵁ فقد أشرؾ.
رابعا :األدلة الٍب فيها إثبات أف دعاء غّب ا﵁ ظلم﴿ :وَّل تَ ْدعُ ِمن ُد ِ
وف الل ِو َما َّل
ْ
َ
ن
ِ
ِِ
ين﴾[يونس ،]ٔٓٙ:ا﵁ أكرب ،هني
ْت فَِإن َ
ك َوَّل يَ ُ
يَػ ْنػ َفعُ َ
ض ُّر َؾ فَِإ ْف فَػ َعل َ
ك إِذًا م َن الظالم َ
من ا﵁ :ال تدعي من دكف ا﵁ من ال ينفعك كال يضرؾ ،كالسؤاؿ :ىذا الوصف ينطبق على
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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
أيضا أـ ال؟ إم كالذم نفسي بيده ال أحد ٲبلك النفع كالضار إال ا﵁
عليها ىذا الوصف ن

.
أٓب نسمع قوؿ النيب ُ ب حديث ابن عباس كأعلم يا عبد ا﵁ ىذا أمر
مهم ألبد من أف تعلمو« :وأعلم أف المة اجتمعت على أف ينفعوؾ بشيء لن ينفعوؾ إَّل
بشيء قد كتبو اهلل لك ،وأعلم على أنهم لو اجتمعوا على أف يضروؾ لن يضروؾ بشيء
إَّل بشيء قد كتبو اهلل عليك» ،إ نذا األمر كلو من ا﵁ كإٔب ا﵁.

اعلم إف األمة ليس صا٢بنا كال كلينا كال بل كل األكلياء ،ككل األنبياء ككل الصا٢بْب،
ككل ا٤ببلئكة ،ككل ا١بن ،لو اجتمعوا على أف يوصلوا لك شيئنا من النفع كا﵁ ما يوصلوا إال
إذا جعلهم ا﵁ ٦برد سبب ،كاسطة ،كسيلة فقط إليصاؿ النفع إليك ،لكن النفع ُب ا٢بقيقة
إ٭با كاف ٩بن ٲبلكو كىو ا﵁ .
إ نذا ﴿وَّل تَ ْدعُ ِمن ُد ِ
ض ُّر َؾ﴾حذار من ذلك ألنك لو
ك َوَّل يَ ُ
وف الل ِو َما َّل يَػ ْنػ َفعُ َ
ْ
ِ
ِِ
ين﴾ كالظلم ىا ىنا بداللة األدلة األخرل
فعلت ذلك ما النتيجة؟ ﴿فَِإن َ
ك إِ ًذا م َن الظالم َ
الشر َؾ لَظُل ِ
يم﴾[لقماف.]ٖٔ:
ىو الظلم األكرب يعِب الكفر﴿ :إِف ٍّ ْ
ْم َعظ ٌ
ٌ

خامسا :األدلة الٍب فيها كصف دعاء غّب ا﵁ بأنو شطط :ماذا قاؿ مسلمو ا١بن؟
ً
قوال
﴿لَ ْن نَ ْدعُ َو ِم ْن ُدونِِو إِلَ ًها لََق ْد قُػلْنَا إِذًا َشطَطًا﴾[الكهف ،]ٔٗ:قاؿ أىل العلم :أم ن

كذب أشد الكذب.
باطل أشد البطبلف ،ك ه
بالغنا ُب الكذب كالبطبلف ،ىذا الدعاء لغّب ا﵁ ه
سادسا :األدلة الٍب فيها كصف دعاء غّب ا﵁ بأنو ضبلؿ﴿ :ي ْدعُوا ِمن ُد ِ
وف الل ِو َما
ْ
َ
ً
ض ُّرهُ َوَما َّل يَػ ْنػ َفعُوُ﴾ [الحج ،]ٕٔ:انظر حكم ا﵁ العليم ا٢بكيم ا٣ببّب :
َّل يَ ُ
الؿ
ك ُى َو الض ُ
ك ُى َو الض ُ
أيضاَ ﴿ ،ذلِ َ
﴿ َذلِ َ
الؿ﴾ ،فقط الضبلؿ؟ ال ،بل ك﴿ :الْبَ ِعي ُد﴾ ن
يسّبا ،إ٭با كا﵁ ىو ضبلؿ بعيد،
كبّبا كال ن
ضبلال ىينًّا كال ن
الْبَ ِعي ُد﴾ ،ليس ن
ضبلال ن
ضبلال ن

فجور عظيم ،خيبة كربل أف يدعو اإلنساف غّب ا﵁ ،إنا ﵁ كإنا إليو راجعوف.
عجيب شأف بعض الناس يلجأ إٔب األموات كيَبؾ رب األرض كالسموات ،يا ﵁
ه
العجب! يدعوا ميتنا رٗبا تقطعت أكصالو كتفتت عظامو ال ٲبلك لنفسو شيء رىْب قربه،
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كيى ىدعي من بيده ملكوت كل شيء من يدبر األمر كىو على كل شيء قدير ،أم ضبلؿ ىذا
كا﵁ إنو لضبلؿ كصدؽ ا﵁ :بعيد.
ِ
قاؿ ﴿ :ومن أ َ ِ
ِ ِ
ِ
يب لَوُ إِلَى يَػ ْوِـ
ََ ْ
َض ُّل مم ْن يَ ْدعُو م ْن ُدوف اللو َم ْن َّل يَ ْستَج ُ
ال ِْقيَ َام ِة َو ُى ْم َع ْن ُد َعائِ ِه ْم غَافِلُو َف﴾[الحقاؼ ،]٘:ا١بواب :ال أحد ،ىذا أضل الضالْب،
كأظلم الظا٤بْب كأخبث ا٣ببثاء ،ال أحد أضل من ىذا اإلنساف الذم يى ىدعي دعاء ا﵁ كحده
كيلجأ إٔب غّبه ،كيستغيث بسواه ،كيستجّب باسم من عداه.
سابعا :األدلة الٍب توعد ا﵁ فيها من دعا غّبه بالعذاب كا٥ببلؾ﴿ :فَال تَ ْدعُ َم َع الل ِو
ً
ِ
ِ
ين﴾[الشعراء ،]ٕٖٔ:حذارم! ا﵁ يتوعدؾ بالعذاب.
إِلَ ًها َ
آخ َر فَػتَ ُكو َف م َن ال ُْم َعذب َ
ِِ ِ ِ
سابُوُ ِع ْن َد
﴿وَم ْن يَ ْدعُ َم َع الل ِو إِلَ ًها َ
قاؿ َ :
آخ َر َّل بُػ ْرَىا َف لَوُ بو فَإن َما ح َ
َربٍِّو﴾[المؤمنوف ،]ٔٔٚ:ا﵁ العظيم ا١ببار الذم ينتقم من أعدائو ينتقم من اجملرمْب ،يقوؿ:

حسابو عندم.
ما ظنك هبذا ا٢بساب؟ ما نتيجتو؟ ىل ىناؾ كعيد أشد من ىذا الوعيد حينما يقوؿ
ا﵁ العليم سبحانو يقوؿ :ىذا حسابو عندم ،إ نذا يا كيلو ،كيا خسارتو كيا خيبتو ،قاؿ النيب
 فيما خرج اإلماـ البخارم من حديث ابن مسعود « :من مات وىو

يدعو من دوف اهلل ن ًدا دخل النار» ىذا كبلـ من يا أيها اإلخواف؟ ىذا كبلـ الذم ال
ندا؛ النتيجة:
ينطق عن ا٥بول  كا﵁ إنو ٢بق ،من مات كىو يدعو من دكف ا﵁ ن
دخل النار.
ثامنًا :األدلة الٍب فيها األمر من ا﵁ الذم ٲبلك كالذم ىو ربك كإ٥بك يأمرؾ أف
تدعوه كال تدعوا غّبه ،قاؿ ﴿ :قُ ْل إِن َما أَ ْدعُو َربٍّي َوَّل أُ ْش ِر ُؾ بِ ِو
ِِ
ٍّين﴾[غافر ،]ٔٗ:ىذا أمر من ا﵁
أَ
ين لَوُ الد َ
َح ًدا﴾[الجن﴿ ،]ٕٓ:فَا ْدعُوا اللوَ ُم ْخلص َ

قاؿ النيب  كما عند الَبمذم بإسناد صحيح «إذا سألت فاسأؿ اهلل»،
(اسأؿ) فعل أمر ،ٯبب عليك إذا أردت السؤاؿ أف تتوجو بالسؤاؿ ٤بن؟ ﵁ كحده ،كإذا
استعنت فأستعن با﵁.
تاسعا :األدلة الٍب فيها النهي عن دعاء غّب ا﵁ جل كعبل كىذه كثّبة مرت معنا طائفة
ً
آخر﴾[الشعراء﴿ ،]ٕٖٔ:وأَف الْمس ِ
ِِ
اج َد لِل ِو فَال تَ ْدعُوا
َ ََ
منها﴿ :فَال تَ ْدعُ َم َع اللو إلَ ًها َ َ
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ِ
َح ًدا﴾[الجنُ ،]ٔٛ:ب أدلة كثّبة ،فيها هني ا﵁ عن أف يدعى معو غّبه ،تأمل ُب
َم َع اللو أ َ
ِ
قولو﴿ :وأَف الْم ِ ِ ِ
(أحدا) نكرة ُب سياؽ
َح ًدا﴾[الجن ،]ٔٛ:ن
ساج َد للو فَال تَ ْدعُوا َم َع اللو أ َ
َ ََ
النهي ،كالقاعدة عند األصوليْب :أف النكرة ُب تعم ،كبالتإب كلمة أحد ىا ىنا ا٤بنفية يستثُب
ِ
َح ًدا﴾.
منها أحد؟ ال يستثُب منها أحد﴿ :فَال تَ ْدعُوا َم َع اللو أ َ
جاءت اآلية بإضافة بعد ذلك إال األكلياء؟ جاءت إال األنبياء؟ إال ا١بن كا٤ببلئكة؟ ال
ِ
َح ًدا﴾[الجن ،]ٔٛ:حكم فصل ال يقبل االستثناء عموـ
كا﵁﴿ ،فَال تَ ْدعُوا َم َع اللو أ َ
٧بفوظ شامل لكل األفراد ،كاألفراد ىا ىنا ىم :كل ما عدا ا﵁  من صغّب ككبّب،
من صاّب كطاّب ،كمن إنس كجن ،من حي كميت ،كل أحد داخل ُب قولو تعأب ﴿فَال
ِ
َح ًدا﴾[الجن.]ٔٛ:
تَ ْدعُوا َم َع اللو أ َ

عاشرا :أدلة فيها إثبات أف ا﵁ ىو ا١بدير بالدعاء ،كىو ا٢بقيق أف ييدعى ألنو كحده
ن
ِ
يب ال ُْمضطَر إِ َذا َد َعاهُ
ىو الذم ٲبلك إجابة الدعاء ،تأمل قوؿ ا﵁ ﴿ : أَم ْن يُج ُ
أحدا سول ا﵁ ينطبق عليو
ف ُّ
َويَ ْك ِش ُ
وء َويَ ْج َعلُ ُك ْم﴾[النمل ،]ٕٙ:با﵁ عليكم تعلموف ن
الس َ
أحدا ٯبيب ا٤بضطر إذا دعاءه كيكشف السوء إذا كيف يدعى غّبه
ىذا الوصف؟ أتعلموف ن
؟
إ نذا ا﵁  ىو الذم يستحق أف ٯباب ،ىو الذم يستحق أف يدعى ألنو ىو الذم
يقدر على اإلجابة ،كبالتإب فدعاء غّبه ال فائدة منو ألنو ال ٲبلك اإلجابة ىو ٩بلوؾ نفسو
ىو ٕباجة إٔب أف يتواله ا﵁  فكيف ٯبيبك ككيف يكشف عنك السوء؟ قاؿ جل
كعبل﴿ :وإِذَا سأَلَ َ ِ ِ
ِ
يب َد ْع َوةَ الد ِاع إِذَا
َ
ك عبَادي َعنٍّي فَِإنٍّي قَ ِر ٌ
َ
يب أُج ُ
ُجيب َد ْعو َة الد ِاع إِ َذا َد َع ِ
ِ
ِ
اف﴾.
َد َعاف﴾[البقرة ،]ٔٛٙ:إ٘ب ىو ا﵁ ال غّبه﴿ ،أ ُ َ
إ نذا ا﵁  ىو القريب ٤بن دعاه كىو القادر على اإلجابة ،إ نذا ٤با يركـ بعض الناس
أف يدعو غّب ا﵁ ،أيطلب من ىو قريب مثل ا﵁ ٦بيب مثل ا﵁ ،أيوجد يا عباد ا﵁؟ كا﵁ ما
يوجد ،ىو ا﵁ كحده ال شريك لو.
تأملت -يا رعاؾ ا﵁ ،-ىذا نزهر يسّب من األدلة الٍب جاءت ُب ىذا الباب ،كإال لو
تأملت كتاب ا﵁ كسنة نبيو  لوجدت مثلها كأضعافها ،كال أقوؿ كا﵁ ىذا
مبالغة تركت ٝبلة من األدلة سول ىذه رغبة ُب االختصار.
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أيضا من األنواع كلها متظافرة على إثبات أف الدعاء حق ﵁
إ نذا عشرة كاملة كرٗبا أكثر ن
من صرفو لغّبه فقد اعتدل على حق ا﵁ كقع ُب أمر عظيم.
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
نفسو إٔب حفرة سحيقة ُب النار ،احذر يا عبد ا﵁ ،كال تغَب بكثرة ا٤بشركْب الذين يزينوف
الشرؾ لغّب ا﵁ ُ ب الدعاء ،فإف كل دليل ٱبالف ىذا األصل األصيل ال ٱبلو أف
يكوف أحد أمرين:
[الوؿ]:إما دليل غير صحيح.

[الثاني] :أو استدَّلؿ غير صحيح.
مستحيل أف يوجد شيء ٱبالف ىذا األصل ٱبرج عن ىذين:
ُ/إما دليل غّب صحيح يأتيك فيقوؿ :ال بأس ادعي لّبل ا﵁ ألف النيب 

يقوؿ« :إذا أعيتكم المور فعليكم بأصحاب القبور» ،ىكذا يقولوف كىذا الكبلـ

مكذوب مفترى على رسوؿ ا﵁  ،قبح ا﵁ من افَبل ،كا﵁ ما قالو النيب
ٌ
 كال يوجد ُب شيء من كتب ا٢بديث.

استدالال غّب صحيح يأٌب يقوؿ :كيف تنكر دعاء غّب ا﵁ ،كا﵁ جل كعبل
ِ/أك ٘بد
ن
استَػغَاثَوُ ال ِذي ِم ْن ِش َيعتِ ِو َعلَى ال ِذي ِم ْن َع ُد ٍّوهِ﴾[القصص!]ٔ٘:
يقوؿ﴿ :فَ ْ
يا ﵁ العجب!! أنا أعجب من شأف ا٥بول عجيب شأف ا٥بول ُب الناس تَبؾ عشرات
استَػغَاثَوُ ال ِذي ِم ْن
األدلة كرٗبا أكثر من عشرات األدلة كيستمسك بشبهة االستدالؿ﴿ :فَ ْ
ِش َيعتِ ِو َعلَى ال ِذي ِم ْن َع ُد ٍّوهِ﴾[القصص .]ٔ٘:يا عبد ا﵁ خاؼ ربك ً
اتق ا﵁ ،أين ىذه
اآلية ٩با ٫بن فيو؟ ىذه اآلية فيها طلب من حي حاض ور قادر ،كليس ىذا ما نبحث فيو ىذا
استدالؿ ُب غّب ٧بل النزاع٫ ،بن نتحدث عن أكلئك الذين يدعوف األموات ،الذين يهتفوف
يقدر عليو إال ا﵁ ،أين ىذا من قولو:
باسم الغائبْب الذين يطلبوف من غّب ا﵁ ما ال ي
استَػغَاثَوُ ال ِذي ِم ْن ِش َيعتِ ِو َعلَى ال ِذي ِم ْن َع ُد ٍّوهِ﴾[القصص ،]ٔ٘:أىذا ىو الذم
﴿فَ ْ
حصل فيو ا٣ببلؼ بْب أىل التوحيد كأىل الشرؾ؟ ال كا﵁ ما ىو إال إتباع ا٥بول ،لكن:
ك لَوُ ِم َن الل ِو َش ْيئًا﴾[المائدة.]ٗٔ:
﴿وَم ْن يُ ِرِد اللوُ فِ ْتػنَتَوُ فَػلَ ْن تَ ْملِ َ
َ
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عجيب! كا﵁ إف تأمل اإلنساف حاؿ بعض الناس ينتسبوف إٔب اإلسبلـ كلرٗبا عندىم
سبحة طويلة يقولوف ُب اليوـ مائة أك ألف ال إلو إال ا﵁ ،ال إلو إال ا﵁ ،ال إلو إال 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
كبلمهم كنثرىم ،كشعرىم ،بل أعظم ما يكونوف شرنكا كىذا حاؿ ا٤بتأخرين ،أعظم ما
يكونوف شرنكا إذا نزلت النوازؿ.
كىذا يدلك ح نقا كصدقنا على أف مشركْب زماننا أغلظ شرنكا من شرؾ األكلوف ،األكلوف
إذا ركبوا ُب الفلك دعوا ا﵁ ٨بلصْب لو الدين﴿ ،وجاء ُىم الْموج ِمن ُك ٍّل م َك ٍ
اف َوظَنُّوا أَنػ ُه ْم
َ َ َ ُ َْ ُ ْ َ
أِ
ِِ
ُحي َ ِ
ٍّين﴾[يونس ،]ٕٕ:أما ىؤالء إذا نزلت النوازؿ ما
ين لَوُ الد َ
ط ب ِه ْم َد َع ُوا اللوَ ُم ْخلص َ
يعرفوف ا﵁ ٱبلصوف إف صحت العبارة الشرؾ ،ٱبلصوف الشرؾ يعِب :ال يقولوف إال الشرؾ.
مر معنا ُب دركس سابقة إف كنتم تذكركف ،ما كقع ألحد العلماء ٤با كاف مع بعض
الناس ُب سفينة فهاجت هبم فصاركا يصيحوف ادعو غّب ا﵁ ،يا عمود الدين يا عمود الدين
فلما قاؿ ٥بم :ادعوا ا﵁ ٮبوا بو حٌب كادكا أف يلقوه من السفينة ،كيف تقوؿ ال ندعو إال
ا﵁؟ انظر إٔب تعظيمهم أ٥بتهم أكثر من تعظيم ا﵁ !
تذكركف قصة ا٤برأة الٍب ذكرىا الشيخ رشيد رضا حينما كانت تقوؿ :يا متبوؿ يا
متبوؿ ،قاؿٓ :ب ال تدعْب ا﵁؟ قالت :ألف ا٤بتبوؿ ال ينتظر؛ أك بعبارهتا كما ذكرىا الرشيد
رضا" :ا٤بتبوؿ ما يستناش!".
تذكر كبلـ األلوسي الذم ذكره ُب تفسّبه حينما قاؿ لو أحد ا٤بعممْب :إذا نزلت بك
نازلة فإياؾ أف تدعوا ا﵁ ،ال إلو إال ا﵁ ما أعظم ىذه الكلمة ،إياؾ أف تدعوا ا﵁ فإف ا﵁ ال
يبإب بك! كا﵁ يا إخوا٘ب ُب تفسّب األلوسي اقرؤكىا كلكن عليك باألكلياء فأدعهم فإهنم
يبادركف إٔب إجابتك.
كا﵁ إف ىذا ما كقع فيو أبو جهل كال أبو ٥بب ،أك ٔبهل كأبو ٥بب كانوا يقولوف:
ىؤالء شفعائنا عند ا﵁ ما ندعوىم إال ليقربونا إيش؟ إٔب ا﵁ زل نفا ،لبيك ال شريك لك إال
شري نكا ىو لك ٛبلكو كما ملك ،أما ىؤالء ال كا﵁.
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شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ُ ب ((الرد على البكرم)) ذكر أف التتار ٤با ىجموا
على الشاـ ما كاف من ىؤالء الذم ما فهموا اإلسبلـ إال أف صاحوا:
يا خائفْب من التتار لوذكا بقرب أيب عمر ،ليس با﵁ ،لوذكا بقرب أيب عمر ،أك قالوا:
عوذكا بقرب أيب عمر ينجيكم من التتار.
كلذلك حصلت ا٥بزٲبة لكن ٤با عرفوا التوحيد انتصر ا٤بسلموف.
ذكر مرعي ا٢بنبلي ُب ((نزىة النواظر)) أف شيخ اإلسبلـ ابن تيمية  كاف مع
الناصر ىاركف ا٢باكم ُب ذلك الزماف كاف معو كأشتد األمر ٤با ىجم التتار على ا٤بسلمْب
فصاح" :يا خالد ابن الوليد" ،فنهره شيخ اإلسبلـ ،كقاؿ :قل يا مالك يوـ الدين إياؾ نعبد
كإياؾ نستعْب ،يقوؿٍ :ب انتصر ا٤بسلموف ٤با كاف التوحيد ،رجعت القلوب إٔب ا﵁ ،يا مالك
يوـ الدين إياؾ نعبد كإياؾ نستعْب ،انتصر ا٤بسلموف.
فيا أيها اإلخوة شأف ىذا الشرؾ ُب األمة كا﵁ كثّب ،كثّب من األمة فيو ،كيا عبد ا﵁ يا
من بصرؾ ا﵁ بدينو بتوحيده با٢بق ا٣بالص عليك أف تدعوا ا﵁ كتبْب ،كثّب من الناس
يلهجوف ألنو زين ٥بم ىذا الباطل ،ىناؾ شياطْب لئلنس يزينوف للناس ىذا الشر كالفساد
٘بده يلهج ،يطرب ،يغِب كيتغُب ،يقوؿ ٨باطبنا النيب :
َا ضاَين ايدٖس قُّٝا ٚاضتذست ب٘

إال ًْٚت دٛاز َٓ٘ مل ٜكِ

ليس ﵁ كلكن لرسوؿ ا﵁ ُ ،ب أم دىر أصيب بشيء من الضيق
ٯبد أف النيب  ىو الذم ٯبيبو كليس ا﵁ ،بل كصل األمر هبم إٔب أف يطلبوا
من غّب ا﵁ تثقيل ا٤بوازين كغفراف الذنوب ،إم كا﵁ ،يقوؿ أحدىم:
ٜا

زضٍٛ

اهلل

ٜا

بٗذ١

يف

اؿػس

داّٖا

َٚكاَّا

عد عً ٢عبد ايسس ِٝاملًتذٞ

عُ ٢عصى ٜا غٛخ ايٝتاَ٢

ٚأدسْ ٞعجستٜ ٞا ضٝد ٟيف

انتطاب ايرْب يف مخطني عاَّا

يطلب غفراف الذنوب من من؟ من النيب  ،كبلـ موجود كمكتوب
أيضا.
كٰبفظو الناس كيعتقدكنو ن
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كاآلخر يقوؿ ي٨باطبنا البدكم:

إْ ٞدعٛتو ٜا أبا ايؿتٝإ َٔ
ما يعرؼ أحد يطلبو ُب كشف ىذه الكربة.

خطب أٖاز ايكًب َٔ سطسات٘

َا ي ٞضٛاى أز َ٘ٚيف نػؿ٘

أ ٚأزػ ٞإٕ قكت َٔ ٚثبات٘

قؿس ايؿؤاد عًٝو يف سادت٘
عازْ عًٝو إذا تسد خٜٛدَّا
أبدا.
أبدا ،كال يدعوه ن
ما يعرؼ إال البدكم ،ا﵁ ال يعرفو ن
كإٔب ا٤بعاصرين ٘بد من الناس من يلهج ُب أبيات مشهورة ٤بعاصرين لشعراء مشهورين،
٘بده يقوؿ يتغُب كيطرب مع أف فيها شرنكا با﵁  ،مساكْب حق ا﵁ صرفوه لغّبه،
٘بدىم ينشدكف ما جئت بابك ،ٱباطب النيب :
و َا ٔدسّا بٌَ داعّٔٝا
ت با َب َ
َا دُٔ ٦

 َٔ ََٔٚاملَدٔ ٜض تَكَسٗعْ َٚدُعاُ٤

و زَداُ٤
يف َٔجًٔٗا ًُٜك ٢عًَََ ٝ
ى عَٔ قَ َٞٛايكٔعافٔ ئأَشََ ٕ١
أَدعَ ٛ
ال ييلقى على ا﵁ ،ييلقى على من؟ ييلقى على غّب ا﵁ ،إنا ﵁ كإف ﵁ راجعوف.
كيا أيها األحبة األمر عظيم كا٤بقاـ خطّب ،كا٤بسألة ليست متعلقة بدينار أك درىم أك
ِ
ِ
ين﴾[الشعراء ،]ٕٖٔ:ضع ىذه اآلية
شاة ،أك بعّب ،إ٭با جنة أك نار﴿ ،فَػتَ ُكو َف م َن ال ُْم َعذب َ
نصب عينيك .
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20
ٕٓ -بابْ
َٔ ايػسى إٔ ٜطتػٝح بػري اهلل أٜ ٚدع ٛغريٙ
(اجمللس الثاني)
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قاؿ :

ٚق ٍٛاهلل تعاىل﴿ :وَّل تَ ْدعُ ِمن ُد ِ
ك إِذاً
ْت فَِإن َ
ك َوَّل يَ ُ
وف الل ِو َما َّل يَػ ْنػ َفعُ َ
ض ُّر َؾ فَِإ ْف فَػ َعل َ
ْ
َ
ض ٍّر فَال َك ِ
ِم َن الظالِ ِم َ ِ
ف لَوُ إَِّل ُى َو﴾
اش َ
ك اللوُ بِ ُ
س ْس َ
ين * َوإ ْف يَ ْم َ
طْٜٛظ105- 102 :ص اآل.١ٜ
فبل يزاؿ حديثنا مٍت ً
ص نبل بباب من الشرؾ االستغاثة بغّب ا﵁ أك أف يستغيث بغّب ا﵁،أك
ي
أف يدعو غّبه ،كقد تكلمنا ُب الدرس ا٤باضي عن حكم دعاء غّب ا﵁  على جهة
شرؾ أكرب ،كأف ىذا من أكضح
التفصيل ،كتبْب لنا ٗبا ال شك فيو أف دعاء غّب ا﵁  ه
جدا ،كما تبْب لنا أف الشرؾ
ما يكوف ًداللةن ُب الكتاب كالسنة ،كأف األدلة على ذلك كثّبةه ن
ُب الدعاء يكوف كذلك ُب ثبلث صور كىي:
ُ /أف يدعو ميتنا.
ِ /أك يدعو حينا غائبنا.
ّ /أك يدعو حينا حاضنرا فيما ال يقدر عليو إال ا﵁ .
ككجو كوف ىذه الصور شرنكا ىو:
لب العبادة لغّب
[األمر األكؿ] :أف التوجو بالدعاء ُب ىذه ا٢باالت الثبلث فيو صرؼ ِّ
ا﵁ ،كىو الدعاء ،كقد تبْب لنا بالدليل القطعي أنو عبادة ،ناىيك عما يلتحق بذلك من
أنو واع من العبوديات؛ كالرغبة ،كالرجاء ،كالقصد ،كالتوكل ،كالتذلل ،كا٣بضوع ،كما إٔب ذلك،
كل ذلك يصحب دعاء الداعي فيصرفو إٔب ىذا ا٤بدعو ،كىذه ظلمات بعضها فوؽ بعض،
شرؾ بو ُب األلوىية.
كىذا ينبهك إٔب أف الشرؾ با﵁ ُب الدعاء ىو ح نقا ه
[األمر الثا٘ب] :كىو أف الدعاء ُب ا٢باالت السالفة فيو اعتقاد الداعي أف ا٤بدعو عنده
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﵁
أيضا.
 فعاد الشرؾ ُب الدعاء إٔب الشرؾ ُب الربوبية ن
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[األمر الثالث] :يتعلق بالصورة األكٔب كالثانية ،كىي أف الداعي اعتقد أف عند ا٤بدعو
شامبل ٕبيث إنو يعلم حاؿ ىذا الداعي ،كيسمى دعاءه ،كإال ٤با دعاه من
كعلما ن
ن
٠بعا ن
عاما ،ن
و
أيضا على أف الشرؾ ُب الدعاء يتضمن
مكاف بعيد ،ك٤با ىتف با٠بو مع البعد ،فهذا يدلك ن
الشرؾ ُب باب األ٠باء كالصفات.
إذف يتبْب لنا ح نقا أف أعظم أنواع الشرؾ ىو الشرؾ ُب الدعاء؛ ألنو يشتمل على أنواع
الشرؾ الثبلثة:
ُ /الشرؾ ُب األلوىية.
ِ /الشرؾ ُب الربوبية.
ّ /الشرؾ ُب األ٠باء كالصفات.
ذكر ا٤بؤلف ُ ب ىذا الباب أربع و
آيات كحديثنا.
أما اآلية األكٔب فقولو ﴿ :وَّل تَ ْدعُ ِمن ُد ِ
ض ُّر َؾ فَِإ ْف
ك َوَّل يَ ُ
وف الل ِو َما َّل يَػ ْنػ َفعُ َ
ْ
َ
ض ٍّر فَال َك ِ
ك إِذاً ِم َن الظالِ ِم َ ِ
ف لَوُ إَِّل ُى َو َوإِ ْف يُ ِر ْد َؾ
اش َ
ك اللوُ بِ ُ
س ْس َ
ْت فَِإن َ
فَػ َعل َ
ين * َوإ ْف يَ ْم َ
ِ
صيب بِ ِو من ي َ ِ ِ ِ ِ
بِ َخ ْي ٍر فَال راد لَِف ْ ِ ِ ِ
يم﴾[يونس:
َْ َ
شاءُ م ْن عبَاده َو ُى َو الْغَ ُف ُ
َ
ضلو يُ ُ
ور الرح ُ
.]ٔٓٚ-ٔٓٙ
ىذه اآلية تدؿ على أف دعاء غّب ا﵁  شرؾ بو  ،كذلك ألف فيها
التصريح بأف ا﵁  بيده كل شيء ،كيدؿ على ىذا قولو:
ض ٍّر فَال َك ِ
َِ
ف لَوُ إَِّل ُى َو﴾[يونس ،]ٔٓٚ:فدؿ ىذا على
اش َ
ك اللوُ بِ ُ
س ْس َ
﴿وإ ْف يَ ْم َ
أف الدعاء حق ﵁  ال ٯبوز صرفو لغّبه ،كأف دعاء غّبه سفو ،فإف الداعي ال يدعو إال
ألنو اعتقد أف ا٤بدعو ينفعو ،كٯبلب لو ا٣بّب ،كيدفع عنو الضر ،كإال ٤با دعاه ،كا﵁ 
ىو الذم بيده كل شيء ،فا﵁  ىو الذم يػيٍنعً يم با٣بّب ،كىو الذم يدفع الشر،
ض ٍّر فَال َك ِ
كىو الذم يقدر ا٣بّب ،كىو الذم يقدر الشرِ َ :
ف لَوُ إَِّل
اش َ
ك اللوُ بِ ُ
س ْس َ
﴿وإ ْف يَ ْم َ
ىو﴾[يونس ]ٔٓٚ:إذف ألم و
شيء يدعو الداعي غّب ا﵁؟ كا﵁ ىو الذم قدر الشر ،كىو
َُ
أيضا الذم يقدر على أف يدفعو.
ن
فتعْب إذف أف يكوف الدعاء ﵁  ال لغّبه ،كهبذا يتضح لك أف دعاء غّب
حجرا ،أك نبينا أك كلينا أك مل نكا ،كل أكلئك دعائهم ضبلؿ
ا﵁ مهما كاف ا٤بدعو ن
صنما أك ن
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كا٫براؼ ،كال ينفع اإلنساف ُب شيء؛ ألف ا﵁  ىو ا٤بتصرؼ بكل شيء ،كلذلك

ْحقٍّ﴾[الرعد ،]ٔٗ:الدعاء ا٢بق إ٭با
دعوة غّبه ضبلؿ كسفو ،قاؿ ﴿ :لَوُ َد ْع َوةُ ال َ
ِ
ش ْي ٍء
ين يَ ْدعُو َف ِم ْن ُدونِِو َّل يَ ْستَ ِجيبُو َف لَ ُه ْم بِ َ
ىو ﵁ ﴿ :لَوُ َد ْع َوةُ ال َ
ْح ٍّق َوالذ َ
إَِّل َكب ِ
اس ِط َكف ْي ِو إِلَى ال َْم ِاء لِيَْبػلُ َغ فَاهُ َوَما ُى َو بِبَالِ ِغ ِو﴾[الرعد.]ٔٗ:
َ

فدؿ ىذا على أف من يدعو غّب ا﵁  قد أفسد دينو ،كما استفاد شيئنا؛ ألنو
يدعو دعاء ال يعود عليو بالنفع ،ىل ىذا الذم دعوتو من دكف ا﵁  بيده شيء؟ ليس
بيده شيء ،فما الفائدة إذف أف تدعوه؟ ا﵁  األمر منو كإليو ،كىو الذم بيده مقاليد
كل شيء ،كىو الذم يدبر األمر  ،ككل ما سواه فإنو ال ينفع كال يضر ،إ٭با قد
تكوف ا٤بخلوقات أسبابنا يسخرىا ا﵁ ُب جلب ا٣بّب أك دفع الضر أك العكس ،لكن ذلك
يدؿ على أف ىؤالء إ٭با ىم أسباب ال غّب ،كأف األمر من ا﵁  كحده.
كا﵁  بْب ىذا ا٤بعُب ُب و
آيات كثّبة ،ككذا نبيو  ،كمر معنا ُب
الدرس ا٤باضي قوؿ النيب ُ ب حديث ابن عباس  قاؿ
« :إذا سألت فأسأؿ اهلل ،وإذا استعنت فاستعن باهلل ،وأعلم أف المة لو

ٝبيعا« :لو اجتمعت
اجتمعت» ليس نبينا كال كلينا ،كال نيب كال أنبياء كال أكلياء ،إ٭با األمة ن
ٍ
بشيء قد كتبو اهلل ،ولو اجتمعوا على أف
على أف ينفعوؾ شيء لم ينفعوؾ بشيء إَّل
ٍ
بشيء قد كتبو اهلل عليك».
يضروؾ لم يضروؾ إَّل

إذف األمر من ا﵁ كإٔب ا﵁ ،فالتوجو لو  بالدعاء ىو ا٤بتعْب على كل ٨بلوؽ.
قاؿ :

الرْز َؽ َوا ْعبُ ُدوهُ﴾[العنكبوت.]ٔٚ :
وقولو﴿ :فَابْػتَػغُوا ِعن َد الل ِو ٍّ
الرْز َؽ َوا ْعبُ ُدوهُ َوا ْش ُك ُروا لَوُ إِلَْي ِو
اآلية الثانية قولو تعأب﴿ :فَابْػتَػغُوا ِعن َد الل ِو ٍّ
تُػ ْر َجعُو َف﴾[العنكبوت.]ٔٚ :
﴿فَابْػتَػغُوا﴾ فعل أمر ،كاالبتغاء يعِب :أف ييلجأ كييرجى كييطلب الرزؽ ،إ٭با ينبغي أف
يكوف ىذا من ا﵁  ،كمن االبتغاء الطلب بالدعاء ،فيكوف طلب الرزؽ ،كسؤالو
الرْز َؽ﴾ كمعلوـ أف أكثر دعاء الداعْب إ٭با
إ٭با مرجعو إٔب ا﵁ ﴿ ،فَابْػتَػغُوا ِعن َد الل ِو ٍّ
ىو ُب شأف الرزؽ ،بل يجل دعاء ا٤بشركْب األكلْب إ٭با يتعلق هبذا األمر ،فإهنم كانوا يكفركف
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باآلخرة ،كال يؤمنوف بالبعث ،كلذلك دعاؤىم الذم يتوجهوف بو ﵁ كلغّبه إ٭با يتعلق باألمور
الدنيوية.
الشاىد أف ا﵁  يقوؿ﴿ :فَابْػتَػغُوا ِعن َد الل ِو﴾ كالحظ أنو قد قدـ ىا ىنا
الظرؼ ،كتقدٙب الظرؼ كحقو التأخّب يفيد ا٢بصر كاالختصاص كأنو قاؿ :فابتغوا الرزؽ عند
ا﵁ ال عند غّبه ،فا﵁  ىو الذم ينبغي أف يتوجو إليو ،كأف ييسأؿ ،كأف يطلب كحده
ال شريك لو.
الرْز َؽ﴾ ك(أؿ) ىا ىنا ٤با دخلت على ىذه الكلمة ا٤بفردة ،كىي
﴿فَابْػتَػغُوا ِعن َد الل ِو ٍّ
لغّب العهد أفادت العموـ ،فا٤بفرد ا﵀لى ب ػ (أؿ) يفيد العموـ.
كثّبا ،ال ٯبوز أف
كبّبا ،ن
قليبل كاف أـ ن
صغّبا كاف أـ ن
فالرزؽ أينا كاف ىو عند ا﵁  ن
ييطلب إال من عند ا﵁  ،ألف ا﵁  ىو الذم بيده الرزؽ ،كمن الذم
﴿وَم ْن يَػ ْرُزقُ ُك ْم ِم َن الس َم ِاء َوال َْر ِ
استفهاـ إنكارم
ض﴾[النمل ،]ٙٗ:ىذا
ه
يرزؽ غّب ا﵁؟ َ
﴿وَم ْن يَػ ْرُزقُ ُك ْم ِم َن الس َم ِاء
يفيد إنكار اعتقاد أف يكوف الرزؽ عند غّب ا﵁ َ :
َوال َْر ِ
ض﴾[النمل.]ٙٗ:
فدؿ ىذا على أف الدعاء بالرزؽ ٯبب أف يكوف ﵁  ال لغّبه ،كإذا كاف
أيضا يعِب أف ال ييطلب الدعاء إال من ا﵁ 
ذلك ُب شأف الرزؽ ،فهو ُب غّبه ن
ُب أمور الدنيا أك ُب أمور اآلخرة.
﴿وا ْعبُ ُدوهُ﴾ ككجو العطف ىا ىنا عطف العبادة على االبتغاء الذم يتضمن
قاؿَ :
فرد من أفراد العبادة ،فيكوف
الدعاء من باب عطف العاـ على ا٣باص ،فإف االبتغاء كالدعاء ه
من باب عطف العاـ على ا٣باص ،كبالتإب ال ينبغي أف يستشكل كوف ا﵁  ذكر
العبادة بعد ابتغاء الرزؽ فإف ىذا -كما ذكرت لك -من باب عطف العاـ على ا٣باص.
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قاؿ :
كف الل ًو من ال يست ً
ىضل ً٩بن ي ٍدعو ًمن د ً
يب لىوي إً ىٔب يى ًوـ الٍ ًقيى ىام ًة﴾
ج
ى
﴿كىم ٍن أ ى
ي
ى ي
ى
ى
كقولو :ى
ٍ ي
[األحقاؼ ،]ٓ :اآليتْب.
ىذه اآلية من أعظم اآليات ُب الداللة على أف دعاء غّب ا﵁  شرؾ ،كأنو
أمر ٧برـ منهي عنو ،كأف الدعاء من حيث ىو عبادة ،كيدؿ على ىذا كجوه ُب اآلية:
ه
ِ
أوًَّل :فقولو تعأب﴿ :ومن أ َ ِ
ِ ِ
ِ
يب لَوُ إِلَى
ََ ْ
َض ُّل ممن يَ ْدعُو من ُدوف اللو َمن َّل يَ ْستَج ُ
يِ
استفهاـ إنكارم ،كذلك أدؿ على النفي
وـ ال ِْقيَ َام ِة﴾[الحقاؼ ،]٘ :كاالستفهاـ ىا ىنا
ه
َ
بنوع من التحدم ،من
من النفي اجملرد ،فإف النفي ا٤بستفاد من االستفهاـ اإلنكارم
مشوب و
ه
ذا الذم ٯبرأ على أف يقوؿ إف ىناؾ أضل ٩بن يدعو غّب ا﵁.
وف الل ِو من َّل يست ِجيب لَو إِلَى ي ِ
َض ُّل ِممن ي ْدعُو ِمن ُد ِ
وـ
﴿وَم ْن أ َ
َ َْ ُ ُ
َ
َ
َ
َ
ال ِْقيَ َام ِة﴾[الحقاؼ.]٘ :
إذف ىذه اآلية تفيد أف أضل الناس ىم الذين يدعوف غّب ا﵁ ،ىذا أعظم درجات
الضبلؿ أف يوجو اإلنساف الدعاء كما يصحبو من العبوديات لغّب ا﵁ ، 
ِ
أعظم أنواع الشرؾ﴿ :ومن أ َ ِ
ِ ِ
ِ
يب لَوُ
ََ ْ
َض ُّل ممن يَ ْدعُو من ُدوف اللو َمن َّل يَ ْستَج ُ
ال ِْقيَ َام ِة﴾[الحقاؼ.]٘ :

إذف ىو
إِلَى ي ِ
وـ
َ

قطعا ىو
ظلما ،كالظلم ىا ىنا ن
[ثانيًّا] :أف دعاء غّب ا﵁ شرؾ ألنو جعل ىذا الدعاء ن
ِ
ٍّ
﴿والْ َكافِ ُرو َف ُى ُم
يم﴾[لقماف،]ٖٔ:
األكرب﴿ :إِف
ْم َعظ ٌ
الش ْر َؾ لَظُل ٌ
َ
الظالِ ُمو َف﴾[البقرة.]ٕ٘ٗ:
ض ُّل
﴿وَم ْن أَ َ
﴿وَم ْن أَ َ
ض ُّل﴾ ىذا دليل على أف دعاء غّب ا﵁  شرؾَ :
فقولوَ :
وف الل ِو من َّل يست ِجيب لَو إِلَى ي ِ
ِممن ي ْدعُو ِمن ُد ِ
وـ ال ِْقيَ َام ِة﴾[الحقاؼُ ،]٘ :ب قولو:
َ َْ ُ ُ َ
َ
َ
َض ُّل ِممن ي ْدعُو ِمن ُد ِ
وف الل ِو﴾[الحقاؼ ]٘ :ىذا دليل على أف دعاء غّب ا﵁
﴿وَم ْن أ َ
َ
َ
ض ُّل ِممن ي ْدعُو ِمن ُد ِ
وف الل ِو َمن َّل
﴿وَم ْن أَ َ
َ
ضبلؿ عظيم بل ال أضل ٩بن يدعو غّب ا﵁َ :
ِ
يب لَوُ﴾[الحقاؼ.]٘ :
يَ ْستَج ُ
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[ثالثا] :كىي قولو﴿ :من َّل يست ِجيب لَو إِلَى ي ِ
وـ ال ِْقيَ َام ِة﴾[الحقاؼ]٘ :
ً
َ َْ ُ ُ َ
َ

كىذا فيو /ُ :رد على القبوريْب الذين يزعموف أف شرؾ الدعاء إ٭با ىو ما توجو بو
صاحبو لؤلصناـ كاألحجار كاألشجار فحسب ،أما األنبياء كالصا٢بوف فبل ،ىكذا يزعموف،
ىذا ىو الشرؾ الذم كاف من ا٤بشركْب األكلْب فؤلجل ىذا تتنزؿ اآليات كاألدلة عليو.
كليس بصحيح أف عبادة ا٤بشركْب األكلْب إ٭با تعلقت باألصناـ فقط ،بل الذين بعث
حجرا ،كمنهم من
شجرا ،كمنهم من كاف يعبد ن
فيهم النيب  منهم من كاف يعبد ن
كاف يعبد جننا ،كمنهم من كاف يعبد نبينا ،كمنهم من كاف يعبد صا٢بْب.
ِ
يب لَوُ﴾[الحقاؼ ،]٘ :ك (من) كما يقرر
ِ /أنو قاؿ ىا ىناَ :
﴿من َّل يَ ْستَج ُ
النحاة إ٭با تستعمل فيمن يعقل ،أك ُب العاقل ،كاألسلم أف تقوؿ :فيمن يعلم ،كبالتإب

﴿من
األصناـ ال ييقاؿ ُب حقهم (من) ،إ٭با يقاؿ ُب حقهم (ما) ،لكنو قاؿ ىا ىنا من قاؿَ :
َّل يست ِجيب لَو إِلَى ي ِ
وـ ال ِْقيَ َام ِة﴾[الحقاؼ ]٘ :كىذه قرينة أخرل ،جعل األمر يمغىيا إٔب
َ َْ ُ ُ َ
يوـ القيامة حيث يبعث الناس يوـ القيامة.
كىذا يشّب إٔب أف ىذه اآلية إ٭با تعلقت ٗبن كاف حينا ُب الدنيا ،لكنو توُب كمات
فهي ُب شأف دعاء األموات من األنبياء كاألكلياء كالصا٢بْب﴿ :من َّل يست ِجيب لَو إِلَى ي ِ
وـ
َ َْ ُ ُ َ
َ
ال ِْقيَ َام ِة﴾[الحقاؼ.]٘ :
﴿و ُى ْم َعن ُد َعائِ ِه ْم غَافِلُو َف﴾[الحقاؼ ،]٘ :كىذه الكلمة (غافلوف) إ٭با
ٍب قاؿَ :
تناسب أف تقاؿ ُب حق الناس كالبشر ،ال ُب حق ا١بمادات ،أف ييقاؿ ُب حقها ىذه
الشجرة غافلة أك ىذا الصنم ،أك ىذا ا٢بجر غافل ،ىذا ال يتأتى كال ييعرؼ ُب أساليب
العرب ،إ٭با الغفلة تتعلق بالناس كاألحياء ،كىؤالء األموات ىم ُب قبورىم أحياءه حياة خاصة
ىي حياة برزخية ،ليست من جنس ا٢بياة الدنيوية٥ ،با حقيقةه ا﵁ أعلم هبا ،كىم ُب ىذه
و
ا٢بياة غافلوف عمن يدعوىم؛ ألهنم بْب ا و
اشتغاؿ بعذاب القرب فهم عن
شتغاؿ بنعيم القرب ،أك
دعائهم غافلوف.
ِ
ِ
ِ
ِ
اس
ٍب يوـ القيامة يكوف شأف ،قاؿَ :
﴿و ُى ْم َعن ُد َعائ ِه ْم غَافلُو َف * َوإ َذا ُحش َر الن ُ
ِ
َكانُوا لَ ُهم أَ ْع َداء وَكانُوا بِعِب َ ِ
ين﴾ [الحقاؼ.]ٙ-٘ :
َ
ْ
ادت ِه ْم َكاف ِر َ
َ
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ادتِ ِه ْم﴾ يدلك على أف الدعاء عبادة ،كالقاعدة :أف ما ثبت أنو
ن
أكال :قولو﴿ :بِ ِعبَ َ
عبادة كاف صرفو لغّب ا﵁ شرنكا.
دليل آخر على أف دعاء غّب ا﵁ شرؾ.
إذف ىذا ه
ِ
[ثانيًّا] :كقولو﴿ :وَكانُوا بِ ِعب َ ِ
ين﴾[الحقاؼ ،]ٙ:ىذا يدلك على أف
َ
ادت ِه ْم َكاف ِر َ
َ
الدعاء ُب ىذه اآلية إ٭با تعلق باألكلياء كالصا٢بْب؛ ألهنم ىم الذين يتأتى منهم أف يكفركا
ٗ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؟
ِ
﴿وَكانُوا بِ ِعب َ ِ
ين﴾[الحقاؼ ]ٙ:يعِب :أف ا٤بدعوين ىؤالء األكلياء
َ
ادت ِه ْم َكاف ِر َ
َ

كالصا٢بْب يوـ القيامة سوؼ يكفركف هبذه العبادة كيربأكف إٔب ا﵁  منها كمن
استَ َجابُوا لَ ُك ْم َويَػ ْوَـ
عابديها﴿ :إِ ْف تَ ْدعُ ُ
اء ُك ْم َولَ ْو َس ِمعُوا َما ْ
وى ْم َّل يَ ْس َمعُوا ُد َع َ
ال ِْقيام ِة﴾[فاطر﴿ ،]ٔٗ:وات َخ ُذوا ِمن ُد ِ
وف الل ِو آلِ َهةً لِيَ ُكونُوا لَ ُه ْم ِع ًّزا * َكال َسيَ ْك ُف ُرو َف
ْ
ََ
َ
ِ
ادتِ ِهم وي ُكونُو َف َعلَْي ِهم ِ
ض ًّدا﴾[مريم.]ٕٛ-ٛٔ:
بِعبَ َ ْ َ َ
ْ
فدؿ ىذا على أف ا٤بدعوين سوؼ يكفركف هبذه العبادة ،كيربؤكف إٔب ا﵁
 منها يوـ القيامة.
قوؿ و
ثاف ُب اآلية :أف ىؤالء الداعْب سوؼ يربؤكف من
كاآلية ٙبتمل معُب آخر كىو ه
ادتِ ِه ْم﴾[الحقاؼ ]ٙ:يعِب :الداعْب كانوا بدعائهم ىذا
﴿وَكانُوا بِ ِعبَ َ
عبادهتم يوـ القيامةَ ،
كبالعبادة الٍب توجهوا هبا لغّب ا﵁ كىي ىا ىنا الدعاء سوؼ يكفركف هبا كيربؤكف منها ،كىذا
ِ
ِ
ف
ين * انظُْر َك ْي َ
﴿واللو َربٍّػنَا َما ُكنا ُم ْش ِرك َ
منهم كذب حيث إهنم سيقولوف يوـ القيامةَ :
ضل َع ْنػ ُه ْم َما َكانُوا يَػ ْفتَػ ُرو َف﴾[النعاـ.]ٕٗ-ٕٖ:
َك َذبُوا َعلَى أَن ُف ِس ِه ْم َو َ
فسيكذبوف يوـ القيامة كيتربأكف من ىذه العبادة ،كإف كاف الوجو األكؿ ىو األكٔب
كاألظهر ُب ىذه اآلية ،كا﵁  أعلم.
الشاىد أف ىذه اآلية دليل صريح على أف الدعاء ٯبب أف ييصرؼ ﵁ ،كأف دعاء غّب
شرؾ بو .
ا﵁ ه
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قاؿ :
ِ
وء﴾[النمل]ٕٙ :اآلية.
ف ُّ
يب ال ُْم ْ
ضطَر إِ َذا َد َعاهُ َويَ ْك ِش ُ
الس َ
﴿أَمن يُج ُ
ىذه اآلية العظيمة ضمن و
آيات عظيمات ُب سورة النمل من أحسن اآليات كأعظمها
ِ ِِ ِ
ِِ
اصطََفى آللوُ
ين ْ
ْح ْم ُد للو َو َس ٌ
ُب بيات التوحيد ،كنقض ضده﴿ :قُ ِل ال َ
الـ َعلَى عبَاده الذ َ
َخ ْيػ ٌر أَما يُ ْش ِرُكو َف﴾[النمل.]ٜ٘:
ِ
وء
ف ُّ
يب ال ُْم ْ
ضطَر إِ َذا َد َعاهُ َويَ ْك ِش ُ
الس َ
يقوؿ ا﵁ ُ ب ىذه اآلية﴿ :أَمن يُج ُ
َويَ ْج َعلُ ُك ْم ُخلَ َفاء ْال َْر ِ
ض أَإِلَوٌ م َع الل ِو﴾[النمل.]ٕٙ:
انظر إٔب ىذا االستفهاـ اإلنكارم﴿ :أَإِلَوٌ م َع الل ِو﴾ كالحظ أف (إلو) ىا ىنا نكرة ُب
سياؽ االستفهاـ االستنكارم ،فتعم كل إ٥بو ،ال إلو مع ا﵁ البتة مهما كاف ىذا اإللو ،كاإللو
ىو ا٤بعبود ىذا الذم تعرفو العرب ُب لغتها ،فبل معبود مع ا﵁ البتة كلو كاف نبينا ،كلو كاف
كلينا صا٢بنا ،كلو كاف من كاف ال إلو مع ا﵁ ﴿أَإِلَوٌ م َع الل ِو﴾ أنتم تقركف أف ا﵁  ىو
الذم ٯبيب ا٤بضطر إذا دعاه.
إذف ىذا يدؿ على أف ىذا الدعاء لغّب ا﵁ سفو كضبلؿ ،فؤلم و
شيء يي ٍدعى غّب ا﵁،
ِ
يب
كىو -أعِب غّب ا﵁ -ال ٲبلك كشف ىذا الضر ٤باذا يدعى مع ا﵁﴿ :أَمن يُج ُ
ضطَر﴾[النمل ]ٕٙ:ال أحد ٯبيب ا٤بضطر إذا دعاه البتة إال ا﵁ ،فهذا من خصائص
ال ُْم ْ
الربوبية ،كالربوبية شيءه اختص ا﵁  بو ،ال ٯبيب ا٤بضطر إذا دعاه كيكشف
السوء إال ىو سبحانو.
ِ ِِ ِ
ِِ
ين
ْح ْم ُد للو َو َس ٌ
كلذلك تأمل معي ُب ىذه اآليات﴿ :قُ ِل ال َ
الـ َعلَى عبَاده الذ َ
اصطََفى آللوُ َخ ْيػر أَما ي ْش ِرُكو َف * أَمن َخلَ َق السمو ِ
َنز َؿ لَ ُك ْم ِم َن الس َم ِاء
ْ
ات َوال َْر َ
ض َوأ َ
ْ
ٌ ُ
ََ
ات بَػ ْه َج ٍة َما َكا َف لَ ُك ْم أَ ْف تُػ ْنبِتُوا َش َج َرَىا﴾[النملٍ ،]ٙٓ-ٜ٘:ب
اء فَأَنْػبَْتػنَا بِ ِو َح َدائِ َق ذَ َ
َم ً
ِ
ِ
ض
قاؿ﴿ :أَإلَوٌ َم َع اللو بَ ْل ُى ْم قَػ ْوٌـ يَػ ْعدلُو َف﴾[النملٍ ،]ٙٓ:ب قاؿ﴿ :أَم ْن َج َع َل ال َْر َ
ِ
ِ
اسي وجعل بػ ْين الْب ْحريْ ِن ح ِ
اج ًزا أَإلَوٌ َم َع الل ِو بَ ْل
ارا َو َج َع َل لَ َها َرَو َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ
قَػ َر ًارا َو َج َع َل خاللَ َها أَنْػ َه ً
ِ
وء﴾[النمل-ٙٔ:
ف ُّ
يب ال ُْمضطَر إِذَا َد َعاهُ َويَ ْك ِش ُ
الس َ
أَ ْكثَػ ُرُى ْم َّل يَػ ْعلَ ُمو َف * أَم ْن يُج ُ
ٕ.]ٙ
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الحظ معي كيف أف ا﵁  جعل كونو ٯبيب ا٤بضطر إذا دعاه كيكشف السوء
ُب السياؽ نفسو الذم بْب فيو أنو ىو الذم خلق السماكات كاألرض ،كأنو ىو الذم ينزؿ
أهنارا إٔب آخره.
من السماء ماء ،كأنو ىو الذم ٯبعل األرض قرارا كٯبعل خبل٥با ن
إذف ىذا يدؿ على أف كل ما ذكر من ىذا السياؽ ىو من خصائص الربوبية.
فدؿ ىذا على أنو ال ٯبوز أف ٯبعل لغّب ا﵁  ،كمن اعتقد أف غّب ا﵁
 يكشف السوء ،كٯبيب ا٤بضطر إذا دعاه على أم حاؿ ال شك أف من اعتقد ذلك
دليل بْب
فقد أشرؾ ُب الربوبية كما أف من دعا غّب ا﵁  فقد أشرؾ ُب األلوىية ،كىذا ه
كما أسلفت على أف الشرؾ ُب الدعاء أعظم أنواع الشرؾ با﵁ .
كيا ﵁ العجب!! من أكلئك القبوريْب الذين يزعموف أف معبوديهم يقدركف على كل ما
يقدر عليو ا﵁ ،كيفعلوف كل ما يفعلو ا﵁ ،ىكذا ينصوف ُب كتبهم فبلف من األنبياء ،أك من
األكلياء يعلم ما يعلمو ا﵁ ،كيقدر على ما يقدر عليو ا﵁ ،كيفعل كل ما يفعلو ا﵁ ،ال فرؽ
عند ىؤالء بْب أف تتوجو بدعائك إٔب ا﵁ ،أك أف تتوجو إٔب غّبه ،بل إف حا٥بم يفصح عن
أهنم ُب األمور السهلة يدعوف ا﵁ ،لكنهم ُب الشدائد كالصعاب يدعوف غّب ا﵁ فثقتهم بغّب
ا﵁ أعظم من ثقتهم با﵁.
كىذا يؤكد ما تكرر ُب دركس سالفة أف شرؾ ا٤بتأخرين أعظم كأغلظ من شرؾ
ا٤بتقدمْب ،ىؤالء ا٤بتقدموف ٱباطبهم ا﵁  كيلزمهم ٗبا يعتقدكف ،أك كانوا يعتقدكف ،أبو
جهل ،كأبو ٥بب ،كعتبة ،كشيبة ،كأمية ،كأيب كانوا يعتقدكف أف ا﵁  ىو الذم ٯبيب
ا٤بضطر إذا دعاه كيكشف السوء.
ِ
ف
يب ال ُْمضطَر إِ َذا َد َعاهُ َويَ ْك ِش ُ
كلذلك ذكر ىذا االستفهاـ التقريرم﴿ :أَم ْن يُج ُ
وء﴾[النملٍ ]ٕٙ:ب يعود عليهم هبذا االستفهاـ ﴿أَإِلَوٌ م َع الل ِو﴾.
ُّ
الس َ
فهذا يدلك على أهنم كانوا يعتقدكف أف الذم يكشف السوء ىو ا﵁ ،كلذا كانوا
ِ ِ
ِِ
ِ
ٍّين
ين لَوُ الد َ
يوحدكف ُب الدعاء عند الشدائد ﴿فَِإذَا َركبُوا في الْ ُفلْك َد َع ُوا اللوَ ُم ْخلص َ
اى ْم إِلَى الْبَػ ٍّر إِذَا ُى ْم يُ ْش ِرُكو َف﴾[العنكبوت.]ٙ٘:
فَػلَما نَج ُ
أما ا٤بتأخركف فإهنم ٲبحضوف الشرؾٗ ،بعُب أهنم ال يدعوف ا﵁ البتة ُب الشدائد ،إ٭با
يدعوف ىؤالء األكلياء الذين اعتقدكا فيهم كتوجهوا إليهم ،يتوجهوف ٥بم بالدعاء فقط،
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كينسوف ا﵁  ،فشركهم أغلظ من شرؾ ا٤بتقدمْب ،كما أف ا٤بتقدمْب كاف
شكرىم متعل نقا ٗ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
ا﵁  ال يشركو فيها غّبه ،فأين ىذه ا٢باؿ من حاؿ ىؤالء ا٤بتأخرين الذين حا٥بم
كما كصفت لك؟ قالوه بلساف حا٥بم بل بلساف مقا٥بم ،إف ىذا الوٕب كإف ىذا النيب يعلم ما
يعلمو ا﵁ ،كيقدر على ما يقدر عليو ا﵁ ،فشركهم أغلظ من كجوه عدة -نسأؿ ا﵁ السبلمة
كالعافية.-
قاؿ :

وروي الطبراني بإسناده؛ أنو كاف في زمن النبي  مناف ٌق يؤذي
المؤمنين ،فقاؿ بعضهم :قوموا بنا نستغيث برسوؿ اهلل  من ىذا المنافق،
فقاؿ النبي « :إنو َّل يستغاث بي ،وإنما يستغاث باهلل .»
حديث
ىذا ا٢بديث حديث عبادة  خرجو الطربا٘ب كأٞبد كغّبٮبا ،كىو
ه
ضعيف ،فإنو يدكر على ابن ٥بيعة كىو ضعيف على قوؿ ٝبهور أىل العلم كما أف ُب بعض
أسانيده جهالة ،الراكم عن عبادة  كما عند أٞبد ٦بهوؿ ،فا٢بديث الظاىر كا﵁
أعلم أنو ضعيف كال يصح عن رسوؿ ا﵁ .
كلكن إيراد ا٤بؤلف ٥ بذا ا٢بديث ُب كتابو جا ور على جادة أىل العلم الٍب
اتفقوا عليها ،كىي أهنم يوردكف على سبيل االستشهاد كاالعتضاد ما ال يصلح لبلعتماد،
انتبو إٔب ىذه القاعدة.
نقل شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ُ ب ((رده على البكرم)) ا٤بعركؼ بكتاب:
((االستغاثة)) ،نص على أف العلماء يوردكف ما يصلح لبلستشهاد كاالعتضاد ال ما يصلح
لبلعتماد ،يوردكنو على سبيل االستشهاد كاالعتضاد كإف كانوا ال يعتمدكف عليو.
كىذا ا٢بديث أكرده ا٤بؤلف  بعد أف أكرد أدلة صرٰبة ،كاألدلة سول ما ذكر
جدا ُب الكتاب كالسنة ،فكاف ذلك على سبيل االعتضاد كاالستشهاد ،قاؿ شيخ
كثّبة ن
اإلسبلـ ( : فما يورد على سبيل االعتماد لوف أك نوع ،كما يورد على سبيل
االستشهاد كاالعتضاد نوعه آخر) ،فهذا فقط من باب تكثّب األدلة.
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ضد ما دلت عليو األدلة الصحيحة الراسخة ،السيما كأف ىذا
كذكر ما يشهد كيىػ ٍع ي
فضبل عن أف يكوف كذابنا ،بل كاف
ا٢بديث ضعفو يسّب ،ابن ٥بيعة ليس بشديد الضعف ،ن
من أىل العلم ،بل كاف قاضينا ،لكن حصل لو اختبلط ،فمثل ىذه الركاية الٍب يركيها ال
شك أهنا تؤيد كتعضد ما قامت عليو األدلة الراسخة ُب الداللة على أف دعاء غّب ا﵁ 
شرؾ ،كلعل حرص ا٤بؤلف على إيراد ىذا ا٢بديث ألف فيو ذكر و
كلمة عزيزة ُب األدلة كىي:
االستغاثة.
أيضا كما سيأٌب الكبلـ على ذلك.
ك ُب ىذا ا٢بديث فوائد ن
كعلى كل حاؿ تتبع كتاب التوحيد يدؿ على أف ا٤بؤلف ٓ ب يبِب بابنا على
و
حديث ضعيف قط ،إ٭با -كما ذكرت ُب الدرس األكؿ أف -أحاديث ىذا الكتاب أحاديث
و
حديث موضوع أك متفق
جياد صحاح إال أحاديث معدكدة ،نزه ا٤بؤلف  كتابو عن
على ضعفو.
كأمر آخر :أنو ما بُب كتابو على حديث ضعيف ،إ٭با يورده على سبيل االستشهاد
كاالعتضاد ،كىذه -كما علمت -جادة مسلوكة ،بل نقل شيخ اإلسبلـ االتفاؽ اتفاؽ
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 
تكلم و
بكبلـ طويل على ىذا ا٢بديث ٕبدكد ،أك ُب أكثر من ٟبسْب صفحة ُب كتابو ((الرد
على البكرم)).
الشاىد أف ىذا ا٢بديث إف صح فيو أف بعض أصحاب النيب  كجاء ُب
بعض الركايات أف القائل ىو أبو بكر  قاؿ :قوموا بنا نستغيث برسوؿ ا﵁
 ،كذلك ُب شأف منافق كاف يؤذم ا٤بؤمنْب جاء ُب ركاية ابن أيب حاًب ُب
تفسّبه أنو عبد ا﵁ بن أيب ا٤بنافق فلما ذىبوا إٔب النيب  قاؿ ٥بم« :إنو َّل

يستغاث بي إنما يُستغاث باهلل» فأرشدىم النيب  إٔب ترؾ االستغاثة بالنيب
 يعِب بو ،كأرشدىم إٔب االستغاثة با﵁ .
كىذا الكبلـ منو  فيو توجيهاف عند أىل العلم.
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[الوجو الوؿ] :ا٤بؤلف  ككبار شراح كتاب التوحيد على أف قولو
« :إنو َّل يستغاث بي وإنما يستغاث باهلل» كاف منو  على
سبيل اإلرشاد إٔب األكمل ،كإٔب ٙبقيق مقاـ األدب مع ا﵁ ،كإٔب سد ذريعة الشرؾ با﵁،
و
حي قادر على أف يدفع
فهو
،
بشيء يقدر عليو النيب 
كإال فطلبهم إ٭با كاف
ه
أذل ىذا ا٤بنافق و
قادرا على ذلك لكنو أرشدىم إٔب
بقتل أك تعذي ور أك تأديب ،فمع كونو ن
األكمل كاألفضل كالقوؿ ا﵀قق ٤بقاـ األدب مع ا﵁ ،كىو أهنم يستغيثوف با﵁  ٯبعلوف
كل رغبتهم إٔب ا﵁﴿ :إِنا إِلَى ربٍّػنا ر ِ
اغبُو َف﴾[القلم.]ٖٕ:
ََ َ
كبناء على ىذا يتضح لنا كجو ا١بمع بْب ىذا ا٢بديث إف صح مع قوؿ ا﵁ : 
استَػغَاثَوُ ال ِذي ِم ْن ِش َيعتِ ِو َعلَى ال ِذي ِم ْن َع ُد ٍّوهِ﴾[القصص.]ٔ٘:
﴿فَ ْ
ككذلك ما ثبت ُب الصحيح من استغاثة الناس يوـ القيامة باألنبياء آدـ فنوح إٔب
آخره ،فتلك النصوص تدؿ على أنو ٯبوز االستغاثة با٢بي القادر ،كأف ترؾ ذلك أكمل كما
يفيده ىذا ا٢بديث إف صح.
الوجو الثانيُ :ب توجيو ا٢بديث كىو ما ٫بى إليو شيخ اإلسبلـ ابن تيمية  ىو
و
قادرا على أف
أهنم استغاثوا بالنيب ُ ب شيء ٓب يكن النيب  ن
ٯبيبهم إليو ،فبالتإب كجههم إٔب أف يستغيثوا با﵁  ،نبههم إٔب أف ال يستغيثوا بو ،إ٭با
ٯبعلوا استغاثتهم با﵁ .
كذلك:
مأمورا أف يأخذ ا٤بنافقْب بالظاىر ،كٓب يتبْب لو خبلؼ ذلك.
ُ /إما لكونو كاف ن

ذلك.

ِ/أك خشية من كقوع ا٤بفسدةَّ« :ل يتحدث أف محم ًدا يقتل أصحابو» ،أك غّب

كبناء على ىذا فنهيهم عن االستغاثة بو  فيو يعِب جا ور على القاعدة
الٍب سلفت أف االستغاثة إ٭با ٯبب أف تكوف با﵁  ال بغّبه فيما ال يقدر عليو
إال ا﵁ .
كا﵁ تعأب أعلم.
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21
ٕٔ -بابْ
قٕه اهلل تعاىل:
خمَكَُُٕ * َٔالَ َٖسِتَطٔٗعَُُٕ
خمُلُ شَِٗ٠اّ َُِٔيِ ُٖ ِ
أَُٖشِ ِزنَُُٕ وَا الَ َٖ ِ
لَُّيِ ٌَصِزّا
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قاؿ :
باب

قوؿ اهلل تعالى:

ِ
ص ًرا﴾
﴿أَيُ ْش ِرُكو َف َما َّلَ يَ ْخلُ ُق َش ْيئاً َو ُى ْم يُ ْخلَ ُقو َف ۞ َوَّلَ يَ ْستَطيعُو َف لَ ُه ْم نَ ْ
[العراؼ ]ٜٕٔ-ٜٔٔ:اآلية.

فقد عقد ا٤بؤلف  ىذا الباب بعد الكبلـ عن أنواع ٩با يقدح بالتوحيد ،أك
ينقضو كأحسن ما شاء ا﵁ أف ٰبسن ُب ىذا الَبتيب؛ حيث إف ىذا الباب كما بعده فيهما
داللة شرعية عقلية على حسن التوحيد كقبح الشرؾ ،كاألدلة على التوحيد كٙبرٙب الشرؾ
تنقسم إٔب أدلة شرعية ،كإٔب أدلة شرعية عقلية.
كمن ا٤بهم لطالب العلم ُب مقاـ الدعوة إٔب ا﵁  كبياف حقيقتو ،كالتحذير من
اعا من االستدالالت لعل ا﵁  أف ٯبعل
ضده ،أف ينوع ُب األدلة فيسوؽ ألوانا كأنو ن
نوعا منها ىو ا٤بؤثر ُب السامع فتكوف
ىذا سببنا ُب ىداية من شاء ا﵁ ىدايتو ،لرٗبا كاف ن
ا٥بداية بإذف ا﵁ .
األدلة الشرعية العقلية كثّبة تضمنها كتاب ا﵁ كسنو رسولو  منها:
االستدالؿ على توحيد ربنا ُب العبادة من خبلؿ تقرير توحيد الربوبية ٗبا أنو الرب إذنا
ىو اإللو.
أيضا :االستدالؿ بكماؿ ا﵁ ٗ با أف ا﵁ لو الكماؿ ا٤بطلق ُب أ٠باءه
كمن ذلك ن
كصفاتو ،إ نذا ىو ا٤بستحق للعبادة كحده ال شريك لو.
كمن ذلك :ضرب األمثاؿ كىي أعِب األمثاؿ أقيسة عقلية هتدم الناظر فيها إٔب ا٢بق،
كالقرآف قد كثر فيو ضرب األمثاؿ على موضوع التوحيد كخطر الشرؾ.
أيضا :االستدالؿ بنقص معبودات ا٤بشركْب كآ٥بتهم كأهنا ناقصة عاجزة ال
كمن ذلك ن
ضرا ،إذنا ال تستحق العبادة ُب بدائهي العقوؿ.
ٛبلك لنفسها ن
فضبل عن غّبىا ن
نفعا كال ن
كىذا مسلك مهم ينبغي أف يتنبو لو الداعية إٔب التوحيد ،كىذا ما أراده ا٤بؤلف 
التنبيو عليو ُب ىذا الباب أف كل ما ييعبد من دكف ا﵁  فإنو عاجز ناقص فؤلم شيء
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ِ
يح ابْ ُن َم ْريَ َم إَِّل َر ُس ٌ
وؿ قَ ْد
يعبد﴿ :أَفَ َم ْن يَ ْخلُ ُق َك َم ْن َّل يَ ْخلُ ُق﴾[النحلَ ،]ٔٚ:
﴿ما ال َْمس ُ
ِ
ِ
اـ﴾[المائدة ،]ٚ٘:ىذه ا١بملة
ت ِم ْن قَػ ْبلِ ِو ُّ
َخلَ ْ
الر ُس ُل َوأ ُُّموُ صدٍّي َقةٌ َكانَا يَأْ ُكالف الط َع َ
كافية ُب إسقاط اإلشراؾ بعيسى  كأمو يكفي أف تعلم يا أيها اإلنساف أنو ما كاف
يأكبلف الطعاـ كإذا كانا كذلك فهما ٧بتجاف كا﵀تاج ال يكوف إ٥بنا كال يكوف ربنا.
استَ ِمعُوا
اس ُ
ب َمثَ ٌل فَ ْ
ض ِر َ
كمن ذلك قوؿ ا﵁ ﴿ :يَا أَيُّػ َها الن ُ

لَوُ﴾[الحج ،]ٖٚ:ا﵁ يأمرنا ،كيأمر ٝبيع الناس باالستماع إٔب ىذا ا٤بثل العظيم﴿ :يَا أَيُّػ َها
استَ ِمعوا لَوُ إِف ال ِذين تَ ْدعُو َف ِمن ُد ِ
وف الل ِو لَ ْن يَ ْخلُ ُقوا ذُبَابًا َولَ ِو
اس ُ
ب َمثَ ٌل فَ ْ ُ
ض ِر َ
ْ
َ
الن ُ
ِ
اجتَ َمعُوا لَوُ َوإِ ْف يَ ْسلُْبػ ُه ُم ُّ
ب
ضعُ َ
اب َش ْيئًا َّل يَ ْستَ ِنق ُذوهُ ِم ْنوُ َ
ْ
الذبَ ُ
ف الطال ُ
وب﴾[الحج.]ٖٚ:
َوال َْمطْلُ ُ
ما قدركا ا﵁ حق قدره إم كا﵁ ،ما قدركا ا﵁ حق قدره حينما عدلوا غّب ا﵁ 
كسوكا غّب ا﵁ مع ا﵁ ،حينما ما أخلصوا العبادة ﵁ فدعوا غّبه ك١بأكا لسواه ،ما قدركا ا﵁
حق قدره ،كلو قدركا ا﵁ حق قدره ىؤالء ا٤بشركوف ما أشركوا مع ا﵁ غّبه.
قاؿ :

باب :قوؿ اهلل تعالى﴿:أَيُ ْش ِرُكو َف َما َّلَ يَ ْخلُ ُق َش ْيئاً َو ُى ْم يُ ْخلَ ُقو َف * َوَّلَ يَ ْستَ ِطيعُو َف
ص ًرا﴾ اآلية.
لَ ُه ْم نَ ْ

ىذه آية عظيمة فيها بياف بطبلف الشرؾ كأف التعلق بغّب ا﵁  ضبلؿ كسفو،
انظر إٔب حاؿ كل من سول ا﵁ ٘ بده متص نفا هبذه الصفات األربعة:
[الوصف الوؿ] :قاؿ تعأب﴿ :أَيُ ْش ِرُكو َف َما َّلَ يَ ْخلُ ُق َش ْيئًا َو ُى ْم

يُ ْخلَ ُقو َف﴾[العراؼ ،]ٜٔٔ:كىذا كصف ينطبق على كل من سول ا﵁ ،كل ما سول ا﵁

ال ٲبلك أف ٱبلق ،ا٣بلق مفقود ُب حقو ،كلو اجتمع معو كل من ُب األرض ال يستطيعوف أف
حقّبا كلو كاف ذبابة.
ٱبلقوا شيئنا كلو كاف ن
إذنا من ال ٱبلق ال يستحق أف يعبد ،بل ىم أنفسهم ٨بلقوفَ ﴿ :ما َّلَ يَ ْخلُ ُق َش ْيئًا
َو ُى ْم يُ ْخلَ ُقو َف﴾[العراؼ.]ٜٔٔ:
(ٱبلقوف)،
[الوصف الثاني] :الحظ أف ا﵁  قاؿ ن
أكال( :ٱبلق) ،كقاؿ ثانينا :ي
كأف الضمّب ُب ٱبلق ركعي فيو :لفظ (ما) كُب ٱبلقوف ركعي فيو :معُب (ما).
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فما ىا ىنا ىي ا٤بوصولة فتعم كل من ينطبق عليو الوصف ا٤بذكور بعدىا﴿ :أَيُ ْش ِرُكو َف
َما َّلَ يَ ْخلُ ُق َش ْيئًا َو ُى ْم يُ ْخلَ ُقو َف﴾[العراؼ ،]ٜٔٔ:كال شك أف معناىا يدؿ على أفراد
كثّبين فناسب أف يقاؿ :ٱبلقوف.
ىذا كصف ثا نف يتصف بو كل ما سول ا﵁  ككل ما سول ا﵁  ،كىو
أف كل ما سول ا﵁ ٨بلوؽ ،فأم عبد يدعي إٔب عبادة ٨بلوؽ أليس من خلقو أكٔب
بالعبادة؟!.
نصرا ،ال يستطيعوف
الوصف الثالث :أنو ال يستطيع ٥بؤالء الذين ال يستطيعوف ٥بم ن

نصرا لعابديهم فأم شيء يعبدكف ىؤالء الذين يعبدكف غّب ا﵁ ال شك أهنم يطلبوف ٙبصيل
ن
نفع كدفع ضر كإال فما الفائدة من عبادهتم كا﵁  بْب ىا ىنا أهنم ال يستطيعوف ٥بم
نصرا ،ليس فقط ما بل ال يستطيعوف ،بل رٗبا قاؿ قائل :أهنم قادركف على النصر لكنهم ال
ن
أصبل على أف ينصركا عابديهم
أصبل فاقدكف للقدرة ن
يريدكف ،فْب ا﵁  أهنم عاجزكف ن
نصرا.
كال يستطيعوف ٥بم ن
[الوصف الرابع] :فهو أدؿ على عجزىم كضعفهم بل حٌب ىذه ا٤بعبودات ال تدفع

فضبل عن أف تنصر غّبىا فما أخسر صفقة عابديها كل
عن نفسها شيئنا كال تنصر نفسها ن

ما سول ا﵁  سواءن كاف من األصناـ ،أك األشجار ،أك األحجار ،أك األموات ،أك
األنبياء ،أك األكلياء كالصا٢بْب كل أكلئك ال يستطيعوف نصر أنفسهم ،بل نصرىم إ٭با ىو
من عند ا﵁  ال غّب ذلك.
كلذا سيد كلد آدـ ٤ با احتاج النصر ١بأ إٔب ا﵁ ﴿ :إِ ْذ
ِ
اب لَ ُك ْم﴾[النفاؿ ،]ٜ:النيب ٤ با كاف يوـ بدر رفع
تَ ْستَغيثُو َف َرب ُك ْم فَ ْ
استَ َج َ
عظيما كاستنصر ربو كقاؿ:
يديو إٔب ربو سبحانو كا٢بديث ُب مسلم كغّبه كدعا ربو دعاءن ن
«اللهم انجز لي ما وعدتني اللهم إف تهلك ىذه العصابة فلن تعبد في الرض» صار

عظيما حٌب إف رداءه سقط عن منكبيو  حينها أنزؿ ا﵁ :
يدعوا دعاءن ن
ِ
اب لَ ُكم أَنٍّي م ِم ُّد ُكم بِأَل ٍ
ْف ِم َن ال َْمالئِ َك ِة
﴿إِ ْذ تَ ْستَغيثُو َف َرب ُك ْم فَ ْ
استَ َج َ
ُ ْ
ْ
ِِ
ين﴾[النفاؿ.]ٜ:
ُم ْردف َ
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إ نذا النيب  كىو سيد األنبياء بل سيد كلد آدـ كمعو سادات األكلياء
الذين ىم أصحاب النيب ٤ ،با احتاجوا النصر سألوا من ٲبلكو كىو ا﵁
ً
ل رسوؿ ا﵁ .
 ،فكيف ٗبن س ىو ى
إ نذا ىذا دليل ِّبْب على أف عبادة غّب ا﵁  عبادة باطلة ُب العقل كما أهنا باطلة
ُب الشرع.
ش ِرُكو َف ﴾ كاآلية تتناكؿ أكلينا كفار قريش كا﵁ 
كالحظ قوؿ ا﵁ ﴿ :أَيُ ْ
كصفهم بالشرؾ كىذا دليل على أف عبادة غّب ا﵁  شرؾ بو  ،كأف
قصورا على الشرؾ ُب الربوبية كما يزعمو عباد القبور الذم يقولوف:
الشرؾ ليس ٧بص نورا كال م ن
إف من دعا لغّب ا﵁ ،كإف من صلى كسجد لغّب ا﵁ ،كمن ذبح كطاؼ لغّب ا﵁ فهؤالء ليسوا
مشركْب إف كانوا يعتقدكف أف ا٤بؤثر ُب الكوف ىو ا﵁ كحده ،ىؤالء الذين كصفهم ا﵁ 
بالشرؾ فقاؿ ُب حقهم﴿ :أَيُ ْش ِرُكو َف ﴾ كانوا يعتقدكف أف ا٤بؤثر ُب الكوف ىو ا﵁ كانوا

سيَػ ُقولُو َف اللوُ ﴾[يونس ، ]ٖٔ:كمع ذلك
يعتقدكف أنو إذا قيل ٥بمَ ﴿ :وَمن يُ َدبٍّػ ُر ْال َْم َر فَ َ
كصفهم ا﵁  بالشرؾ.
إ نذا عبادة غّب ا﵁  شرؾ.
ثانينا :اآلية تفيد فائدة مهمة لطالب العلم كىي أف كل ما سول ا﵁  فعبادتو
٧بصورا على األصناـ ،كاألشجار ،كاألحجار ،كما يزعم ىذا من يزعمو
باطلة كليس األمر
ن
من عباد القبور ألنو قاؿ﴿ :أَيُ ْش ِرُكو َف َما َّلَ يَ ْخلُ ُق َش ْيئًا﴾[العراؼ ،]ٜٔٔ:ك(ما) ىي
ا٤بوصولة الٍب تفيد العموـ ،فكل ما ينطبق عليو الوصف ا٤بذكور بعدىا داخل ُب ىذا الزجر
كالتقبيح؛ ألف االستفهاـ ىا ىنا استفهاـ إنكارم يفيد تقبيح ا٤بشركْب كتوبيخهم ،كيف
تعبدكف من ىذه حالو!
كا٢بق أف ىذا الوصف ا٤بذكور الذم أصحابو موصفوف هبذه الصفات األربع ىذا
الوصف ينطبق على كل من سول ا﵁  ،إ نذا من عبد غّب ا﵁ من األصناـ فعبادتو
باطلة ،كمن عبد غّب ا﵁ من األكلياء ،كاألنبياء ،كالصا٢بْب ،فعبادهتم باطلة كإال فليخرب٘ب
ىؤالء ا٤بشركوف ،أينطبق على ىؤالء الذين توجهوا إليهم كعظموىم ىذا الوصف أـ ال؟ أىم
فضبل عن غّبىم؟
ٱبلقوف شيئنا؟ أليسوا ٨بلوقْب؟ أليسوا عاجزين عن نصر أنفسهم ن
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إذا كانوا كذلك إ نذا كل من جعلهم شركاء مع ا﵁  فإنو يكوف قد انطبق عليو
الوصف ُب قولو تعأب( :أيشركوف) ،كا﵁  أعلم.
ِ
ين تَ ْدعُو َف ِمن ُدونِِو َما يَ ْملِ ُكو َف ِمن قِط ِْمي ٍر﴾[ فاطر ]ٖٔ:اآلية.
﴿والذ َ
وقولوَ :
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﵁
.
ِ
ين تَ ْدعُو َف ِم ْن ُدونِِو َما يَ ْملِ ُكو َف ِم ْن قِط ِْمي ٍر﴾[ فاطر،]ٖٔ:
قاؿ سبحانوَ ﴿ :والذ َ

القطمّب :القشرة أك اللفافة الٍب تغلف النواة نواة التمر ،ىذه اللفافة إذا كنت أريد أف أبيعها
لك بكم تشَبيها؟ ببل شيء ،ألهنا من أحقر ما يكوف أليس كذلك؟ ال قيمة ٥با.
إذنا كل من عيبد سول ا﵁  ال ٲبلك شيئنا ُب ا٢بقيقة حٌب كلو كاف ىذا الشيء
ِ
ين تَ ْدعُو َف ِم ْن ُدونِِو َما يَ ْملِ ُكو َف ِم ْن قِط ِْمي ٍر﴾[
ا٢بقّب الذم ال قيمة لوَ ﴿ ،والذ َ
َص َد ُؽ ِم َن الل ِو قِ ًيال ﴾  ،كل من عبد كمن عبد من ا﵁
فاطر ،]ٖٔ:ىذا كبلـ ا﵁ ﴿ َوَم ْن أ ْ
 فإنو ال ٲبلك شيئنا ُب ا٢بقيقة كبالتإب فإنو ال يستحق أف يعبد ،الذم يستحق أف
ييعبد ىو الذم لو ا٤بًلك كلو الػ يملك ،أما من ال ًملك لو فما فائدة من عبادتو كماذا سيجِب
عابدة ،كىذا كصف ينطبق على كل ما سول ا﵁﴿ :قُ ِل ا ْدعُوا ال ِذين َز َعمتُم ِمن ُد ِ
وف الل ِو
َ ْ ْ ْ
اؿ َذرةٍ فِي السمو ِ
ات َوَّل فِي ال َْر ِ
ض﴾[سبأ.]ٕٕ:
َّل يَ ْملِ ُكو َف ِمثْػ َق َ
ََ
كا﵁ ال ٲبلكوف شيئنا كلو ذرة كلو ىذا ا٥بباء الذم يسبح ُب ا٥بواء كالذم ال كزف لو ،كال
قيمة لو ال أحد ٲبلك شيئنا البتة ،كىذه ا٤بوجودات الٍب ُب أيدم الناس ال يظننا ظانا أف من
ُب يده ٲبلكها حقيقة.
لك ناقص
ملك ىذا اإلنساف ٤بن ُب يديو من ماؿ كعقار كلباس كدكاب كغّب ذلك ًم ه

ىو أشبو بالعارية ا٤بؤداة ،كإال فا٤بالك ا٢بقيقي ىو الذم ٰبكم ُب ىذا ا٤باؿ ٕبكمو الشرعي
كالقدرم كىو ا﵁  ،فما عند اإلنساف من أمواؿ ىو فيها ٧بكوـ بأمر ا﵁ الشرعي ال
شرعا ،كال ُب ٯبوز لو أف يتصرؼ ُب ىذا ا٤باء
ٯبوز لو أف يتصرؼ إال ُب حدكد ما أمر ا﵁ بو ن
كيفما شاء ،كىو ٧بكوـ ُب ىذا ا٤باؿ بأمر ا﵁ القدرم ،فا﵁ جل كعبل إف شاء أف يسلبو منو
ُب ٢بظة فعل .
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فاقدا لو ،إذا مات انتهت
فاقدا لو كسوؼ يكوف ن
ٍب ىذا ا٤باؿ ٧بدكد كمؤقت ،فكاف ن
عبلقتو على ىذا ا٤باؿ ،فالذم يلمك على ا٢بقيقة كل شيء إ٭با ىو ا﵁ سبحانو ال شريك
لو ،إ نذا ما أحرل كل ٨بلوؽ أف يعبد الذم بيده ملكوت كل شيء ،كالذم لو ا٤بًلك كلو،
ِ
ين تَ ْدعُو َف ِم ْن ُدونِِو َما يَ ْملِ ُكو َف ِم ْن قِط ِْمي ٍر﴾[
كالذم لو ا٤بهلك كلو َ ﴿ :والذ َ
فاطر.]ٖٔ:
كالحظ أف ىؤالء الذين ييدعوف مع ا﵁  فاقدكف ُب ىذا السياؽ لثبلثة أمور
تدعوا العاقل إٔب أف يتبْب حقيقة ا٢باؿ ،كأف عبادتو مع ا﵁ عبادة باطلة.
أوًَّل :أهنم ما ٲبلكوف من قطمّب.

وثانيًا :أهنم ال يسمعوف إف تدعوىم ال يسمعوا دعائكم ألهنم بْب أموات ىم ُب شغل

ُب نعيم أك ىبلؾ ،أك ىم مبلئكة مشغولوف بطاعة ا﵁ .

﴿ولَ ْو
[كثالثنا] :أهنم غّب قادرين على اإلجابة ألهنم على فرض أف ٠بعوا ال ٯبيبوفَ :
ك ِمثْ ُل
استَ َجابُوا لَ ُك ْم َويَػ ْوَـ ال ِْقيَ َام ِة يَ ْك ُف ُرو َف بِ ِش ْركِ ُك ْم َوَّل يُػنَبٍّئُ َ
َس ِمعُوا َما ْ
َخبِي ٍر﴾[فاطر ،]ٔٗ:ال ينبئك ٕبقائق األمور إال ا٣ببّبي هبا العليم بكل شيء من ا٤بشاىد
كالغائب كىو ا﵁  ،أعطاؾ ا﵁ حقيقة األمر فخذه كأنت مطمئن ىذا كا﵁ ىو ا٢بق،
ك ِمثْ ُل َخبِي ٍر﴾[فاطر ،]ٔٗ:ىؤالء ح نقا ال يستحقوف
كىذه كا﵁ ىي ا٢بقيقةَ ﴿ :وَّل يُػنَبٍّئُ َ
العبادة إ٭با يستحقها ا﵁  كحده.
قاؿ :
ٚيف ايؿشٝض عٔ أْظ قاٍ :غُرٖ ايٓيب  ّٜٛ أسد،
و
ٚنطست زباعٝت٘ ،ؾكاٍ(( :نٝـ ٜؿًض ق ّٛغَذٗٛا ْبِٗٝ؟)) ؾٓصيت﴿ :يَ ِٝظَ َي َ
غ﴾ْ٤ِٞطآٍ عُسإ121:ص.
ََٔٔ األََِسٔ َ
استدؿ ا٤بؤلف  ثالثنإ :بديث أنس  ،كقاؿ إنوُ :ب الصحيح كىو ُب
موصوال.
البخارم معل نقا كُب مسلم
ن
النيب  يوـ أحد أصابو كا٤بسلموف أمر عظيم ،حٌب أنو 
يش ٍجت جبهتو ،يعِب هجرح ُ ب جبهتو ،كنزؿ الدـ على كجهو ،
فكاف ٲبسحو بيده ،ككسرت رباعيتو  ،الرباعية السن الٍب بعد الثنية .الثنية أك
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الثنايا ىي :األسناف الٍب ُب الوسط لئلنساف ،ثنيتاف ُب األعلى كُب األسفل ،كاللذاف ُب
جانب الثنيتْب ٮبا الرباعية كٝبعها رباعيات ،فئلنساف أربع رباعيات ُب األعلى اثنتاف ،كُب
األسفل اثنتاف ،النيب  كسرت رباعيتو السفلىٕ ،بيث أنو ذىب منها جزء
كليس أهنا قلعت بالكلية إ٭با كسرت جزء من رباعيتو بأيب ىو كأمي  ،كىذا
األمر العظيم كا٤بصاب ا١بلل الذم نزؿ بالنيب  يفيد منو ا٤بسلم فوائد عدة:
أوًَّل :أف يعلم عظيم ما ٙبملو النيب  من مشاؽ ُب سبيل الدعوة إٔب ا﵁

 كإببلغ دين ا﵁ إٔب الناس ،فيزداد ا٤بسلم ٧ببنا لنيب ا﵁ .

ثانيًا :اليقْب بأف دين ا﵁ ٰ بتاج إٔب أف يتحمل ا٤بصاب ُب سبيل إببلغو إٔب
الناس كأف الدعوة إٔب ا﵁  يصيب أصحاهبا ما يصيبهم من األذل كالببلء ،فإذا علموا
أف النيب  كىو سيد كلد آدـ كأحب ا٣بلق إٔب ا﵁ كمع ذلك أصابو ما أصابو،
فإف السائرين على منهاجو كدربو كالذين كاف ٥بم الوراثة التامة للنيب  عليهم أف
ٯبعلوا نبينا  إسوة كسلول ٥بم يتأسوف بو فيصربكف كيتحملوف ا٤بشاؽ كيتسلوف
ٗبا أصابو .
[ثالثًا] :كىو ٙبقيق التوحيد أف يعلم ا٤بسلم أف النيب  عب هد ﵁ 

معبودا ،لو كاف النيب  ربنا ٤با أصابو ما أصابو ما كسرت ربىاعيتو كال شج
كليس ن
كجهو كال ساؿ دمو ،فإف الرب ال يكوف ىذا كصفو ،إ٭با النيب  عب هد كرسوؿ،
عبد ال ييعبد ،كرسوؿ ال ييك ٌذب بل يطاع كيتبع .
ككفى هبذا شرفنا لو ،ي
إذنا إذا علم اإلنساف مثل ىذا الذم أصاب النيب  فإنو سوؼ يتجنب
الغلو فيو  كينزلو ا٤بنزلة البلئقة بو كالٍب جعلها ا﵁  لو ،كأما الغلو
فيو  فإف ىذا من طرائق غّب ا٤بتبعْب لو .
الشاىد :أف النيب  أصيب ٗبا أصيب بو يوـ أحد فكاف ٲبسح الدـ عن

س
كجهو فيقوؿ« :كيف يفلح ً
قوما أدموا نبيهم» كىو يدعوىم إٔب ا﵁ ،فأنزؿ ا﵁﴿ :لَْي َ
ك ِم َن ال َْم ِر َش ْيءٌ﴾[آؿ عمراف ،]ٕٔٛ:كاف النيب ٢ بقو شيء من عدـ
لَ َ
ك ِم َن
س لَ َ
رجاء إٲباهنم كاليأس من إسبلمهم ،فقاؿ ىذا القوؿ فأنزؿ ا﵁ ﴿ :لَْي َ
ال َْم ِر َش ْيءٌ﴾[آؿ عمراف.]ٕٔٛ:
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الحظ أف سياؽ نفي كفيو نكرة (شيء) ،كالنكرة ُب سياؽ النفي تعم.
إذنا ليس للنيب  شيء إ٭با ىو رسوؿ كاجبو الدعوة إٔب ا﵁ ،أف ينذر كأف
ك ِم َن ال َْم ِر َش ْيءٌ﴾[آؿ
س لَ َ
يبشر كأف يبلغ ،أما ما عدا ذلك فاألمر كلو ﵁﴿ :لَْي َ

عمراف ،]ٕٔٛ:ال اإلثابة كال العقوبة ،ليس لك ا٥بداية كليس لك اإلضبلؿ ،ليس لك
شيء من األمر شيء مطل نقا حٌب الشفاعة ال ٲبلكها النيب ﴿ :قُ ْل لِل ِو
اعةُ َج ِم ًيعا﴾[الزمر ،]ٗٗ:الشفاعة إ٭با ىي ﵁  ال لغّبه ،فدؿ ذلك على أف
الش َف َ

النيب  إذا شفع يوـ القيامة إ٭با يشفع بإذف ا﵁ بل يشفع بأمر ا﵁ ىو مأمور أف
يشفع يأمره ا﵁ أف يشفع ،كاشفع تشفع.
ك ِم َن ال َْم ِر َش ْيءٌ﴾ ،البلـ ىا ىنا (لك) الـ الػ ًملك  ،فالنيب
س لَ َ
إذنا ﴿لَْي َ
 ال ٲبلك شيئنا إ٭با األمر كلو ﵁  ،كىذا من تأملو ح نقا تبْب لو حقيقة
التوحيد كتبْب لو غربة الدين ،كتبْب لو حاؿ كثّب من الناس الذين تعلقوا باألكلياء كاألنبياء،
كجاىا ،كمنزلة عند ا﵁ كمع ذلك ا﵁
قدرا ن
إذا كاف النيب  كىو ىو أعظم الناس ن
ك ِم َن ال َْم ِر َش ْيءٌ﴾ ،فكيف ٗبن عداه!
س لَ َ
 يقوؿ لو﴿ :لَْي َ

أال يتبصر ىؤالء الذين اعتقدكا أف النيب  كأف غّبىم من األكلياء
كالصا٢بْب ٲبلكوف إجابة الدعاء كتنفيس الكركب ،كتفريج ا٥بموـ ،كمغفرة الذنوب ككل ما

يقدر عليو ا﵁  ىذا الذم يعقدكنو ،يعتقدكف أف النيب  ٲبلك ٥بم
كٯبيبهم إٔب كل ما يطلبوف ،كلذلك تعلق دعائهم ،كتعلقت رغبتهم ،كتعلق رجائهم بالنيب
 كبغّبه ،مع أف النيب  نفسو ىو الذم أمره ا﵁ أف يقوؿ﴿:قُ ْل
ِ ِ ِ ِ
َح ٌد َولَ ْن
ك لَ ُك ْم َ
إِنٍّي َّل أ َْملِ ُ
ض ًّرا َوَّل َر َش ًدا﴾[الجن﴿ ،]ٕٔ:قُ ْل إِنٍّي لَ ْن يُج َيرني م َن اللو أ َ
أِ
ك لِنَػ ْف ِسي نَػ ْف ًعا َوَّل
َج َد ِم ْن ُدونِِو ُملْتَ َح ًدا﴾[الجن ،]ٕٕ:يقوؿ ا﵁ ﴿ :قُ ْل َّل أ َْملِ ُ
السوءُ إِ ْف
ْخ ْي ِر َوَما َمسنِ َي ُّ
ت ِم َن ال َ
َّلستَ ْكثَػ ْر ُ
َ
اء اللوُ َولَ ْو ُك ُ
ب ْ
نت أَ ْعلَ ُم الْغَْي َ
ض ًّرا إَِّل َما َش َ
أَنَا إَِّل نَ ِذ ٌير َوبَ ِش ٌير لَِق ْوٍـ يُػ ْؤِمنُوف﴾[العراؼ.]ٔٛٛ:

ضرا فبل
نذيرا
ن
كبشّبا لقوـ يؤمنوف ،أما أف ٲبلك نف نعا أ كٲبلك ن
ىذا ىو  ن
كا﵁ ىذا كبلـ ا﵁ ،كىذا الذم أمر النيب  أف يبلغو للناس ،ليس بالذم ٲبلك
ضرا كال ىو بالذم يعلم الغيب ،فكيف بالذم ىذا الذم يقرب كىو يردد:
ن
نفعا كال ن
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ؾإٕ َٔ دٛدى ايدْٝا ٚقستٗا  َٔٚعًَٛو عًِ ايًٛح ٚايكًِ
ليس فقط ٲبلك النفع كالضر كال ٲبلك الدنيا فقط ،بل حٌب اآلخرة (فإف من جودؾ
ك ِم َن ال َْم ِر َش ْيءٌ﴾( ،كمن علومك) بعض علومك
س لَ َ
الدنيا كضرهتا) ،كا﵁ يقوؿ﴿ :لَْي َ

﴿ولَ ْو
للتبعيض( ،كمن علومك علم اللوح كالقلم) ،ال إلو إال ا﵁ ،كالنيب  يقوؿ َ
السوءُ﴾[العراؼ.]ٔٛٛ:
ْخ ْي ِر َوَما َمسنِ َي ُّ
ت ِم َن ال َ
َّلستَ ْكثَػ ْر ُ
ُك ُ
ب ْ
نت أَ ْعلَ ُم الْغَْي َ
كا﵁ إف النيب  ال يعلم الغيب كمن حدثك أنو يعلم الغيب فقد كذب،
كلو كاف يعلم الغيب ٤با دعا على ىؤالء سيأٌب معنا بعد قليل ،أنو دعا على إناس من كفار
قريش بأ٠بائهم اللهم :العن فبلنا كفبلنا سيأتوف معنا ،مع أهنم أسلموا بعد ذلك ،كلو كاف
النيب  يعلم أهنم سيسلموف ما دعا عليهم ىذا الدعاء.
ما كاف النيب  يعلم الغيب.
ُب قصة آية التيمم ما الذم حصل؟ أليس فقدت عائشة  عقدىا فقاـ النيب
 كا٤بسلموف ُب الصحراء ال ماء عندىم ينتظركف كيبحثوف حٌب اشتد األمر
على ا٤بسلموف كجاءكا يشتكوف إٔب أيب بكر  ،كذىب أبو بكر إٔب عائشة
 كعاتبها ،ككاف ما كاف حٌب أنزؿ ا﵁ آية التيمم ،تقوؿ عائشة  ،كا٢بديث
ُب الصحيحْب ،تقوؿ« :فتبعنا البعير وإذا العقد تحتهم».

إذا كاف النيب  يعلم الغيب ٤با ما أخربىم إبثوا عن العقد ٙبت البعّب
كانتهى األمر ال يصيب ا٤بسلمْب ما يصيبهم.
بل ُب قصة اإلفك كا٢بديث ُب الصحيحْب ٤با شاعت قالة السوء عن عائشة الطاىرة
ا٤بطهرة  تكلم الناس ُب عرضها ٤با حصل ما حصل من تأخر ٥با عن ا١بيش،
كجاءت بعد أف بلغ النهار مبلغو إٔب قرب الظهّبة ،جاءت بعد أف كجدىا صفواف بن ا٤بعطل
 فحصل ما حصل كتؤب كرب ذلك رأس النفاؽ عبد ا﵁ بن أيب ،النيب
 ذىب إٔب عائشة ُ ب بيت أبيها كقاؿ ٥با« :يا عائشة إف ِ
كنت
ِ
فسيبرئك اهلل ،وإف ِ
كنت ألممت بذنب فاستغفري اهلل فإف اهلل غفور رحيم» ،أكاف
بريئة

النيب  يعلم الغيب؟! أكاف النيب  يستشّب بعض أصحابو ُب
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ىذه ا٢بادثة العظيمة كىو يعلم الغيب؟! حٌب إنو بعد ما قاؿ نزؿ الوحي عليو 

فى يسىر كضحك ،كبشر عائشة  ،أكاف يعلم الغيب فيفعل ىذا!
ٓب يكن النيب  يعلم الغيب ،فكيف يقوؿ مسلم بعد ذلك (كمن علومك
علم اللوح كالقلم) ،يا ﵁ العجب من إناس يتلوف كبلـ ا﵁  ،أنا أعجب من ىذا
اإلنساف الذم يعتقد أف النيب  أك غّبه من األكلياء ٲبلك إجابة الداعيْب،
أتؤمن أف النيب  صادؽ أـ ال؟ يعِب حينما قاؿ النيب ﴿[ قُ ْل
ض ًّرا َوَّل َر َش ًدا﴾] ،أكاف صادقنا كىو كذلك  أـ ال؟ ،فإف
ك لَ ُك ْم َ
إِنٍّي َّل أ َْملِ ُ

قاؿ :الٓ ،ب يكن صادقنا فقد كذبو فقد كفر با﵁  ،كإف قاؿ :كاف صادقا إذنا ٓب
تعبدىم؟ ٓب تتوجو إليو؟ أليس ىذا إال السفو كليس إال الضبلؿ ا٤ببْب.
فعلى ا٤بسلم أف يتقي ا﵁  ،أكلئك الذين يتوجهوف لغّب ا﵁ سبحانو بالدعاء،
كالقصد ،كالرجاء ،كاإلخبات ،كالتوكل ،كاالعتماد عليهم أف يتقوا ا﵁  ،إذا كاف النيب
نفعا كال
 ليس لو من األمر شيء ،إذا كاف النيب  ال ٲبلك ألحد ن
ضرا؟! فكيف بغّبه ،كيف يصدؽ عاقل ىذه السفاىات الٍب يهدم هبا عباد القبور الذين
ن
يقولوف:
يقوؿ أحدىم( :إذا أعياكم األمر فعليكم بقربم ال ٙبملوا ٮبنا اطمئنوا مهما يصيبكم
فعليكم بأف تلجوا إٔب قربم بعد موٌب)!
كيقوؿ آخر( :إذا كاف يوـ القيامة نصبت خيمٍب عند باب جهنم فأمنع دخوؿ من
دعا٘ب)!
ىكذا يقولوف ،ككا﵁ إف ىذا ٤بدك هف ُب كتبهم بأيديهم.
كيقوؿ آخر :كقد كتب ىذا على لوح عند قرب ُب بعض البلداف يزعموف أنو قرب لنيب ﵁
ا٠بو (جرجيس) ،كال ييعلم بدليل صحيح أف ىذا نيب ،كال ييعلم قرب على كجو األرض يعلم
قطعا
قطعا سول نبينا  ال يوجد قرب على كجو األرض يعلم أنو ثابت ن
أنو ثابت ن
لنيب إال قرب النيب  ،ككثّب من العلماء على أف قرب ا٣بليل ُب فلسطْب ىو قربه،
لكن على كجو القطع كاليقْب ليس قرب يقطع بو إال ىذا القرب لنبينا الكرٙب ،
٘بدىم يكتبوف أك ىكذا كتبوا يقولوف:
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شز سكس٦ًَ ٠ت ْٛزّا ٚتكدٜطّا

ٚاقؿد ْيب اهلد ٣ذا اجملد دسدٝطا

تٓؿٝطا

َا شاز ٙقاؾد ٜػهًَُ ٛت٘ إال ُْٚؿٔظَ عٓ٘ ايهسب
ِ
يب ال ُْمضطَر إِذَا
سبحاف ا﵁!! أصبح مثلو مثل الذم قاؿ جل ُب عبله﴿ :أَم ْن يُج ُ
ِ
ين َك َف ُروا
ف ُّ
َد َعاهُ َويَ ْك ِش ُ
وء﴾[النمل ،]ٕٙ:كا﵁ إال حا٥بم ىو ما كصف ا﵁﴿ :ثُم الذ َ
الس َ
بَِربٍّ ِه ْم يَػ ْع ِدلُو َف﴾[النعاـ ،]ٔ:كمن كانت ىذه حالو كا﵁ إنو سينادم يوـ القيامة لكن ال
ينفعو الندـ ﴿تَالل ِو إِف ُكنا لَِفي َ ٍ ِ
ِ
ب
س ٍّوي ُك ْم بَِر ٍّ
ض َالؿ ُّمبي ٍن * إ ْذ نُ َ
ِ
ين﴾[الشعراء ،]ٜٛ-ٜٚ:فليحذر ا٤بسلم فاألمر كا﵁ جلل ،كاألمر كا﵁ خطر على
ال َْعالَم َ
ك ِم َن
س لَ َ
ا٤بسلم يقرأ كتاب ا﵁  كيتأملو كيصدقو ىذا ىو كبلـ ا﵁ ﴿ :لَْي َ
ال َْم ِر َش ْيءٌ﴾ ،أم دليل أكضح على قبح الشرؾ كالتعلق بغّب ا﵁  كلو كاف ُب حق
أشرؼ ا٣بلق .
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قاٍ :
ٚؾ ٘ٝعٔ ابٔ عُس  أْ٘ مسع زض ٍٛاهلل ٜ ك- :ٍٛإذا
زؾع زأض٘ َٔ ايسنٛع يف ايسنع ١األخري َٔ ٠ايؿذس (( :-ايًِٗ ايعٔ ؾالْاّ
ٚؾالْاّ)) ،بعدَا ٜك(( :ٍٛمسع اهلل ملٔ محد ،ٙزبٓا ٚيو اؿُــد)) ؾأْصٍ اهلل
ك ِم َن ال َْم ِر َش ْيءٌ اآل.١ٜ
س لَ َ
تعاىل :لَْي َ
ٚيف زٚاٜ :١ٜدع ٛعً ٢ؾؿٛإ بٔ أَٚ ،١ٝضٗ ٌٝبٔ عُسٚ ،ٚاؿازخ بٔ
ك ِم َن ال َْم ِر َش ْيءٌ طآٍ عُسإ121:ص.
س لَ َ
ٖػاّ ،ؾٓصيت لَْي َ

أكرد بعد ذلك حديث ابن عمر  كىو عند ((البخارم)) ،أف النيب
 دعا بعد رفعو من الركوع -كىذا يسمى قنوت النوازؿ -دعا على و
رىط من
ي
كفار قريش كانوا رؤكس القوـ يوـ أحد ،ككانوا من أعظ ًم األسباب ٢بصوؿ ما حصل على
ا٤بسلمْب من مصيبة ،كجاءت تسميتهم ُب ركاية أخرل كىم ثبلثة ( :صفواف بن أمية،
كسهيل بن عمرك ،كا٢بارث بن ىشاـ) ا٢بارث ىذا أخو أيب جهل ،عمرك بن ىشاـ ا٤بخزكـ،
أيضا ككاف من سادات القوـ كىو أبو سفياف ،ككلهم قد أسلموا بعد ذلك كحسن
ك٥بم رابع ن
إسبلمهم.
٤با دعا النيب  عليهم باللعنة ،كالدعاء باللعن يعِب :طلب الطرد من رٞبو
ك ِم َن
س لَ َ
ا﵁  يسأؿ ا﵁ العبد أف يطرد ىذا ا٤بدعو عليو عن رٞبتو فأنزؿ ا﵁﴿ :لَْي َ
ال َْم ِر َش ْيءٌ﴾[آؿ عمراف ،]ٕٔٛ:كىذا سبب ثاف لنزكؿ اآلية الٍب سبق الكبلـ فيها.
كالصحيح أنو ٯبوز تعدد أسباب النزكؿ فتكوف اآلية قد نزلت ٥بذين السببْب ،كاألمراف
على كل حاؿ متقارباف ا٢بادثة ُب ا١بملة حادثة كاحدة.
الشاىد :أف ُب ىذا ا٢بديث فوائد:
أوًَّل :أف النيب  كا٤بسلموف معو كانوا يلجئوف إٔب ا﵁ ُ ب شأف

قادرا على كل شيء
دفع آؿ ا٤بشركْب كلو كاف النيب  بيده كل شيء ،ككاف ن
كما يزعم القبوريوف ٤با كاف لو حاجة هبذا القنوط لكاف قاـ على ىؤالء ا٤بشركْب بقدرتو
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مفتقرا إٔب ا﵁ ،كلذلك
ا٣بارقة النافذة كانتهى األمر ،لكنو كاف ن
٧بتاجا إٔب ا﵁  ككاف ن
١بأ إٔب ا﵁.
إذا كاف ىذا حاؿ النيب  فكيف بغّبه؟ ،كإذا كاف ىذا حالو
 كىو حي فكيف ييلجأ إليو ُب طلب كشف الكركب بعد موتو! أليس ىذا
دليبل كبرىانا كافيًّا ألصحاب العقوؿ؟
ن
النيب  كا٤بسلموف معو كمع ذلك ما كاف عندىم قدرة على حصوؿ
النصر ،كعلى االنتقاـ من ا٤بشركْب فلجئوا إٔب ا﵁  ،فكيف بغّبه ، 
فكيف ييطلب ىذا منو بعد موتو ؟!.
[ثانيًّا] :أف النيب  ما كاف يعلم الغيب ،كبالتإب دعا على ىؤالء القوـ

بأف يلعنهم ا﵁ كأف يطردىم من رٞبتو ،كالذم سبق ُب علم ا﵁  أف ىؤالء الصناديد
أيضا ٝبيعهم
ٝبيعا كأبو سفياف ن
سيسلموف كسيحصل إسبلمهم ،فكاف ذلك ىؤالء الثبلثة ن
قد أسلموا ،كحسن إسبلمهم.
إذنا النيب  ال يعلم الغيب.
ك ِم َن ال َْم ِر
س لَ َ
إذنا اآلية كاضحة صرٰبة تقطع جذكر الشرؾ من القلب﴿ :لَْي َ

َش ْيءٌ﴾[آؿ عمراف ،]ٕٔٛ:كإذا كاف ىذا ُب حق النيب  ففي حق غّبه من
باب أكٔب.

قاٍ :
ٚؾ ٘ٝعٔ أبٖ ٞسٜس  ٠قاٍ :قاّ زض ٍٛاهلل  سني أْصٍ
عً﴿ :٘ٝوأ ِ
ين﴾[الشعراء ،]ٕٔٗ:قاٍٜ$ :ا َعػس قسٜؼ -أك
َنذ ْر َع ِش َيرتَ َ
ك ْالَقػ َْربِ َ
َ

نًُ ّ١مٖٛا  -اغرتٚا أْؿطهِ؛ ال أغين عٓهِ َٔ اهلل غ٦ٝاّٜ ،ا عباع
بٔ عبد املطًب ال أغين عٓو َٔ اهلل غ٦ٝاّٜ ،ا ؾؿ- ١ٝعُ ١زض ٍٛاهلل
 - ال أغين عٓو َٔ اهلل غ٦ٝاّٜٚ ،ا ؾاطُ ١بٓت قُد ،ضًٝين
َٔ َايَ ٞا غ٦ت ال أغين عٓو َٔ اهلل غ٦ٝاّ.#
أيضا من دالئل كبراىْب التوحيد.
ىذا حديث عظيم كىو ن
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ج ُب ((الصحيحْب)) ،كفيو :أف النيب 
حديث أيب ىريرة ٨ بر ه

صعد على الصفا ٤با أىنىػزىؿ ا﵁ عليو﴿ :وأ ِ
ين﴾[الشعراء ،]ٕٔٗ:صعد
َنذ ْر َع ِش َيرتَ َ
ى
ك ْالَقػ َْربِ َ
َ

على الصفا ،كالحظ أف االستجابة كانت سريعة من النيب  ما تردد كال تلكأ،
كإنذار العشّبة األقربْب من ا٢بكمة ُب الدعوة ،كىذا ٩با ينبغي أف ييبلحظ فيها فإف دعوة
األقربْب كاستجابتهم فيها قوة للدعوة ،فإف األبعدين إذا رأكا أف األقربْب قد أسلموا اطمئنوا
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
كالدعوة إٔب ا﵁  ،قاـ النيب  على الصفا ،كقاؿ« :يا معشر

قريش» ،معشر :يعِب ٝباعة ،يا ٝباعة قريش ينادم قبيلتو ينادم ٝباعتو ،
«يا معشر قريش اشتروا أنفسكم» يعِب :بالتوحيد فإنو ٜبن النجاة ،إذا كنت تريد النجاة
فأشَبيها كٜبنها التوحيد كجاء ُب ركاية ُب ((الصحيح))« :أنقذوا أنفسكم من النار» كىذا
ال يكوف بشيء البتة إال بتوحيد ا﵁ ،كإتباع رسولو ٍ ،ب إف النيب
 خصص فنادل العباس ،نادل عمو القريب ا٢ببيب إليو ،كىو الذم كاف ٰبب
حاضرا على كفره يوـ العقبة يستوثق البن أخيو من
النيب  حٌب إنو كاف
ن
األنصار ،كرر ىذا ا٣بطاب لو :اشَب نفسك يا عباس انقذ نفسك من عذاب ا﵁ ،فإ٘ب كأنا
أيضا ىذه النكرة ُب سياؽ النفي ،ال ٲبلك
رسوؿ ا﵁ ال أملك لك من ا﵁ شيئا ،كالحظ ن
شيئنا البتة ،كىو الصادؽ ا٤بصدكؽ .
أيضا خاطبها بأف تشَبم نفسها
ٍب خاطب عمتو صفية الٍب ىي أـ الزبّب ابن العواـ ن
كأف تنقذ نفسها من عذاب ا﵁ كالتعليل :أنو ال ٲبلك ٥با من ا﵁ شيئنا.
ٍب خاطب فاطمة سيدة نساء العا٤بْب  ،ا٢ببيبة القريبة إليو الٍب ىي بضعة منو
نفسك ال أغِب ً
ً
عنك من ا﵁ شيئنا ،سليِب من
 ،ٱباطبها هبذا ا٣بطاب اشَبم
مإب ما شئت ،ا٤باؿ ٲبكن أف يقدمو النيب ٥ با أك لغّبىا لكن الذم ﵁ ال
يستطيع النيب  أف يفعل فيو شيئنا ،كىذا فيو دليل على أف سؤاؿ ا٢بي ا٢باضر
القادر جائز كليس من الشرؾ كأف ىذه حالة مستثناه ،األصل أف السؤاؿ كالطلب ال يكوف
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إال ﵁ كما قد أخذنا كعملنا ،لكن من رٞبة ا﵁ أهنا استثنيت ىذه ا٢بالة ككانت ىذه ىي
شئت َّل أغني ِ
صورة جائزة أف تسأؿ حيا حاضرا قادرا« ،سليني من مالي ما ِ
عنك من اهلل
ن
ن ن
شيئًا».
إ نذا إذا كاف ىذا من النيب  كىو ىو فكيف بغّبه ،كإذا كاف ىذا من
النيب ُ ب حق قرابتو ،فكيف بغّبىم؟ ىؤالء أقرب الناس إٔب النيب
 إٔب ابتنو الٍب ىي أحب الناس إليو أك من أحب الناس إليو ،كمع ذلك يقوؿ:
«َّل أملك ِ
لك من اهلل شيئًا» ،فكيف بغّبىم من الناس ،أليس أكٔب أف يكوف النيب
 ال ٲبلك ٥بم من ا﵁ شيئنا.
أيضا على ا٤بغركرين أف يتنبهوا بعض الناس
إ نذا على كل مسلم أف يعي ىذا األمر ،ك ن
يصيبهم الغركر يقوؿ :أنا ابن أك من أحفاد الوٕب الفبل٘ب ،أك من آؿ بيت النيب
 فيظن أنو هبذا قد حصل على صك يدخل بو ا١بنة كتيغفر بو الذنوب ،انتبو يا
عبد ا﵁؛ ىذا كالنيب  يقوؿ لفاطمة َّ« ل أملك ِ
لك من اهلل شيئًا»،
فكيف بك يا عبد ا﵁؟
اتق ا﵁ كإياؾ من ىذه ،إياؾ من ىذا الغركر فهذا كا﵁ من تلبيس كتدليس الشيطاف،

كاعلم أف الوالية ا٢بقيقية كالقرب ا٢بقيقي من النيب  الذم ينفعك يوـ القيامة
متبعا لو ُ ،ب ((صحيح مسلم)) قاؿ النيب :
إ٭با ىو أف تكوف ن

«أَّل إف آؿ أبي فالف ليسوا بأوليائي ،إنما وليّي اهلل وصالح المؤمنين».

فإذا كنت تركـ كتطلب أف يكوف لك حظ من رسوؿ ا﵁  كنصيب من
القرب منو ُب جنات النعيم فأعلم أف ىذا إ٭با يكوف ٔبدؾ كاجتهادؾ ُب إتباعو
مغَبا كراكننا إٔب سبب آخر من و
نسب أك كجاىو أك
 كالتزاـ سنتو ،ال أف تكوف ن
غّب ذلك.
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22
ٕٕ -باب
ق ٍٛاهلل تعاىل:
ْحق
ع َع ْن قُػلُوبِ ِه ْم قَالُوا َما َذا قَ َ
﴿ َحتى إِ َذا فُػ ٍّز َ
اؿ َربُّ ُك ْم قَالُوا ال َ
َو ُى َو ال َْعلِ ُّي الْ َكبِ ُير﴾
(اجمللس األول)
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قاؿ 
باب

قوؿ اهلل تعالى:

ْحق َو ُى َو ال َْعلِ ُّي
ع َع ْن قُػلُوبِ ِه ْم قَالُوا َماذَا قَ َ
﴿حتى إِذَا فُػ ٍّز َ
اؿ َربُّ ُك ْم قَالُوا ال َ
َ
الْ َكبِ ُير﴾[سبأ.]ٕٖ:
٧بمدا  عقد ىذا الباب ً
عقب الباب السابق كىو قولو :باب قوؿ
فإف اإلماـ ن

ا﵁ تعأب﴿ :أَيُ ْش ِرُكو َف َما َّلَ يَ ْخلُ ُق َش ْيئًا َو ُى ْم يُ ْخلَ ُقو َف﴾[العراؼ.]ٜٔٔ:

أقوؿ :عقد ىذا الباب ليبْب بطبلف عبادة ا٤ببلئكة ،كما تبْب ُب الباب السابق بطبلف
عبادة األكلياء كاألنبياء ،فالباب السابق ساقو ا٤بؤلف ؛ ألجل بياف بطبلف عبادة
األكلياء كاألنبياء ،كىذا الباب ساقو ألجل بياف بطبلف عبادة ا٤ببلئكة كإذا ظهر بطبلف عبادة
األكلياء كاألنبياء كا٤ببلئكة فإف ظهور بطبلف عبادة من سواىم أظهر ،كذلك ألف الشبهة ُب
ىؤالء أعظم فإذا كاف ىؤالء كىم الذين ٥بم ا٤بكانة العلية كا٤بنزلة الرفيعة ليسوا أىبلن ألف
يعبدكا مع ا﵁  ،فبطبلف عبادة غّبىم أكضح كأظهر.
كال تستهن -يا رعاؾ ا﵁ -بسوؽ األدلة كالرباىْب على بطبلف عبادة غّب ا﵁ 
كال تظنن أف الفتنة بعبادة غّب ا﵁ شيءه بعيد كشيء نادر كشيء ال يكاد يقع ،األمر ٖببلؼ
ذلك فالفتنة بالشرؾ عظيمة ،حٌب إف إبراىيم ا٣بليل  كىو إماـ ا٢بنفاء دعا ا﵁
اـ﴾[إبراىيم ]ٖ٘:فمن
اجنُْبنِي َوبَنِي أَ ْف نَػ ْعبُ َد ال ْ
﴿و ْ
َصنَ َ
 أف ٯبنبو عباده األصناـ َ
يأمن الببلء بعد إبراىيم؟
ففتنة الشرؾ فتنة عظيمة حٌب لو كانت ال بأنبياء كال بأكلياء كال ٔبن كال ٗببلئكة ،بل
بأشجار كأحجار كأصناـ ىي فتنة ،كالببلء هبا عظيم مع األسف الشديد ُب ىذا العصر
جدير بذلك ُب أمور ا٢بياة
الذم نعيش فيو كىو الذم يسمى عصر التطور كالتقدـ ،كىو ه
ا٤بادية ،كمع ذلك أمم من ىذه األمم الٍب ييزعم أهنا متطورة تعبد األصناـ كاألحجار إٔب ىذا
تعليم مادم كال
اليوـ كىي تصنع األصناـ بأيديها ٍب ٚبر ٥با ساجدة ه
أناس ،ال ينقصهم ه
٘بد أحدىم حاصبلن على أعلى الشهادات كيتسلم أعلى ا٤بناصب ،كمع
شهادات ،بل رٗبا ي
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خاضعا مستغيثنا بصنم ٕبجر كاف ىو أك غّبه ينحتو قبل قليل ٍب اٚبذه إ٥بنا
اكعا
ن
ذلك ٘بده ر ن
كربنا.
فالبلية بالشرؾ عظيمة كالفتنة هبا كبّبة كعلى ا٤بسلم الذم رزقو ربنا 
بفضلو كمنتو كحده ،من رزقو حب اإلسبلـ كاالنقياد ﵁ بالتوحيد عليو أف ٰبمد ﵁ ،كأف
أيضا أف يسعى السعي ا٢بثيث
يسعى ُب شكر ىذه النعمة الٍب ال نعمة أعظم منها ،كعليو ن
دافع لو إٔب أف
ُب الثبات على ىذا التوحيد ،كمن أسباب الثبات أف ٱباؼ من الشرؾ فخوفو ه
يتعلم كمن ٍبى أف يتحرز ،كإال فإنو إذا استهاف ُب األمر فما أقرب ا٣بلل كما أقرب العطبٍ ،ب
إذا نظر إٔب حاؿ ىؤالء ا٤بشركْب ً
ٞبد ا﵁ على ما أنعم ا﵁ عليو كزاد خوفو من ا﵁ ككجلو من
ا﵁ كزادت رغبتو إٔب ا﵁ أف يقيو ىذا ا٤بصرع.
ٚادعٌ يٛدٗو َكًتني نالُٖا

َٔ خػ ١ٝايسمحٔ بانٝتإ

ؾايكًب بني أؾابع ايسمحٔ
ي ٛغا ٤زبو نٓت أٜكّا َجًِٗ
أٞبد ا﵁ يا أيها ا٤بوحد كأشكره كانطرح بْب يديو  كسلو الثبات كسلو أف
يثبتك على ىذا التوحيد حٌب تلقاه كادعو ربك بضراعة كبصدؽ أف ٯبنبك عبادة األصناـ
دائما اللهم إ٘ب أعوذ بك من أف أشرؾ بك
كأف يقيك الشرؾ كلو جليوي كخفيو ،سل ربك ن
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 لقي ا﵁ ٓب يشرؾ بو شيئنا لقيو ا﵁ 
ى
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﵁
 غّبه ،حذارم يا عبد ا﵁!
ال تستهن هبذه األبواب ،كال تستهن هبذه النصوص ،كال تستهن هبذه الدالئل ،بل
تأملها كأىح ً
ضر قلبك عندىا كافتح ٠بعك كعقلك ٥با كأحسن تدبرىا كتأملها كأحفظها ،رٗبا
ٍ
كانت سببنا للعصمة كسببنا للوقاية ،كا٤بوفق من كفقو ا﵁ .
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قاؿ :
باب

قوؿ اهلل تعالى:

ْحق َو ُى َو ال َْعلِ ُّي
ع َع ْن قُػلُوبِ ِه ْم قَالُوا َماذَا قَ َ
﴿حتى إِذَا فُػ ٍّز َ
اؿ َربُّ ُك ْم قَالُوا ال َ
َ
الْ َكبِ ُير﴾[سبأ]ٕٖ:

ىذه اآلية الٍب افتتح هبا ا٤بؤلف  ىذا الباب كىذا الباب فيو آية كحديثاف ،ىذه
اآلية كحديثاف بعدىا حديث أيب ىريرة كحديث النواس  ،كفيهما تنبيو على دليلْب
عقليْب شرعيْب ٮبا من أحسن األدلة كأقواىا ُب بياف التوحيد كنقض الشرؾ:
الوؿ :االستدالؿ على ىذا ا٤بقاـ العظيم بعظمة ا﵁  ،كأف ا﵁ 

لو الكماؿ ا٤بطلق كلو العظمة الكاملة ،كإذا كاف كذلك كاف حرينا أف يعبد كحده ال شريك
لو ،ا﵁ العظيم خضعت لعظمتو كل األشياء حٌب السماكات كاألرض ،ىذه األجراـ العظيمة
كانت ٚباؼ من ا﵁  كٚبضع لو كتذعن لو كتسبح لو ،حٌب ا٤ببلئكة ذلك ا٣بلق
العظيم الذم ىو من أعظم خلق ا﵁  ،كمع ذلك ىو خاضع لعظمة ا﵁  ،كل
ىذا ا٣بلق مع عظمتو كمع مكانتو كمع رفيع درجتو كمع ذلك كلهم خاضعْب ﵁ ،
النيب  كما عند أيب داككد بإسناد صحيح من حديث جابر  قاؿ
« :أُذف لي أف أُحدث عن ملك من حملة العرش ،ما بين شحمة أذنو إلى

عاتقو مسيرة سبعمائة عاـ».

ك ٨بلوؽ من مبلئكة ا﵁
انظر إٔب ىذه العظمة الٍب تتحّب عندىا األلباب ،ىذا ىملى ه
 ،كىو هبذه العظمة ا٥بائلة ،كمع ذلك ىو خاضع ﵁ ،ذليل ﵁ ،ٱباؼ من ا﵁ ،فإذا
كاف ذلك كذلك فا﵁ العلي الكبّب ىو ا١بدير بالعبادة كحده ال شريك لو ،كىذا كاح هد من
األمرين العظيمْب اللذين تضمنهما ىذا الباب.

أما الثاني :فهو االستدالؿ على قيػٍب ًح الشرؾ بنقص كل من سول ا﵁  ،فإذا
عاجزا ٓب يستحق أف ييعبد ،ككاف الذم يٱبضع لو كييذعن لو ىو
ناقصا ن
كاف كل من سول ا﵁ ن
ا٢برم بأف ييعبد كحده ال شريك لو.
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ُب ىذه اآلية كما بعدىا من ا٢بديثْب بياف أف ا٤ببلئكة ال تصلح أف تكوف معبوده؛
ألهنا ٚباؼ كالذم ٱباؼ ال يصلح أف يكوف ربنا كال إ٥بنا.
كفيما يأٌب من ا٢بديثْب أف ا٤ببلئكة تيصعق إذا تكلم ا﵁  بالوحي كما سيأٌب،
يأخذىا صعق كرعدة كفزع عظيم ،كمن كاف كذلك ال يصلح أف يكوف ربنا كال يصلح أف
ص ىذه ا٤بخلوقات الٍب ىي ا٤ببلئكة دليل على بطبلف إشراكها مع
يكوف إ٥بنا ،كبالتإب نىػ ٍق ي
ا﵁ ،كإذا كانت ىذه ا٤ببلئكة مع عظيم خلقتها كرفيع منزلتها ال تصلح للعبادة فغّبىا من
باب أكٔب.
إذف ٮبا استدالالف ُب غاية األٮبية ينبغي أف يتنبو ٥بما ا٤بسلم حينما يقرأ ُب أدلة
الكتاب كالسنة.
[االستدالؿ األكؿ] :االستدالؿ على توحيد ا﵁ بالعبادة بكونو العظيم الذم لو
الكماؿ ا٤بطلق من ٝبيع الوجوه.
كاالستدالؿ الثا٘ب :االستدالؿ على بطبلف الشرؾ بغّب ا﵁ بكوف كل ما سول ا﵁
عاجزا ناقصة ،كبالتإب يتجلى لنا يح ٍس ين التوحيد كقبح الشرؾ.
ه
عاجز بكوف كل ما سول ا﵁ ن
ع َع ْن قُػلُوبِ ِه ْم﴾[سبأ ،]ٕٖ:فىػ ٍه يم ىذا اآلية يتم ٗبعرفة
﴿حتى إِذَا فُػ ٍّز َ
قاؿ َ :
ما قبلها قاؿ ا﵁  كىذه اآلية ُب سورة سبأ﴿ :قُ ِل ا ْدعُوا ال ِذين َز َعمتُم ِمن ُد ِ
وف الل ِو
َ ْ ْ ْ
ِ
اؿ َذرةٍ فِي السمو ِ
ات َوَّل فِي ال َْر ِ
َّل يَ ْملِ ُكو َف ِمثْػ َق َ
ض َوَما لَ ُه ْم فِي ِه َما م ْن ِش ْر ٍؾ َوَما لَوُ
ََ
ِم ْنػهم ِمن ظَ ِهي ٍر * وَّل تَن َفع الش َف ِ
ع َع ْن
اعةُ ع ْن َدهُ إَِّل لِ َم ْن أ َِذ َف لَوُ َحتى إِ َذا فُػ ٍّز َ
َ
ُْ ْ
ُ
َ
قُػلُوبِ ِه ْم﴾[سبإٕٔ.]ٕٖ-
ىذه آيةه عظيمة من أعظم أدلة التوحيد ،حٌب إف ا٤بؤلف  أشار ُب ا٤بسائل إٔب
ما ذكره أىل العلم كىو أف ىذه اآلية تقطع جذكر شجرة الشرؾ من القلب ،كلكن ىذا ٤بن
زؽ حسن بصّبة يتدبر هبا كبلـ ا﵁.
كر ى
فتح ا﵁  على قلبو ي
﴿قُ ِل ا ْدعُوا ال ِذين َز َعمتُم ِمن ُد ِ
وف الل ِو﴾[سبأ ]ٕٕ:ىذا أمر تعجيز للمشركْب كفيو
َ ْ ْ ْ
إقامة ا٢بجة عليهم﴿ ،قُ ِل ا ْدعُوا ال ِذين َز َعمتُم ِمن ُد ِ
وف الل ِو﴾[سبأ ]ٕٕ:ادعوىم كانظركا
َ ْ ْ ْ
ُب حا٥بم كالشأف أف كل من يدعي كعيبد من دكف ا﵁ إ٭با ييدعى لسبب ال يفعلوا ىذا -أعِب
سبب يدعوه إٔب أف ٱبص ىذا الشيء
أف يعبد دكف سبب عاقل ،-بل ال بد أف يكوف عنده ه
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بالعبادة كىذا أمر ال يكاد ٱبالو فيو عاقل ،كىذا السبب إف تأملتو كجدتو ال ٱبلو من ك و
احد
من أربعة أسباب:
ً
لك ُب ىذا الكوف ،فنفى ا﵁
كم ه
إما أف يكوف ىذا ا٤بعبود ا٤بدعو لو ملك ي
 ذلك عن كل ما سواه﴿ :قُ ِل ا ْدعُوا ال ِذين َز َعمتُم ِمن ُد ِ
وف الل ِو﴾[سبأ]ٕٕ:
َ ْ ْ ْ
كل من تزعمونو إ٥با كمعبودا مع ا﵁ ادعوه﴿ :قُ ِل ا ْدعُوا ال ِذين َز َعمتُم ِمن ُد ِ
وف
ن
َ ْ ْ ْ
ن
الل ِو﴾[سبأ ]ٕٕ:كالنتيجة أهنم ال ٲبلكوف شيئنا حٌب مثقاؿ ذرة ىذا ا٥بباء الذم يظهر ُب
ا٥بواء ،إذا سلطت ضوء النافذة يظهر لك ىباء ،ىذا ىو أك ىذه ىي الذرة ا٢ببة من ىذا
ا٥بباء ،ال ٲبلكوف مثقاؿ ذرة ُب السماكات كال ُب األرض ،ليس ٥بم أم سلطة كال نفوذ أمر
ال ٲبلكوف شيئنا البتة ليس ٥بم سلطا هف على شيء إطبلقنا إ٭با ا٤بًلك كالػمليك ﵁ العظيم كحده
ال شريك لو.
إذف انتفى ُب حق ىؤالء أف يكوف ٥بم ا٤بًلك كالػمليك.
ك االستبداد -يعِب
قد يقوؿ قائل :رٗبا ال يكوف الواحد من ىؤالء ا٤بعبودات لو ًم ٍل ي
ملك االستقبلؿ -لكن ندعوه ألف لو شراكو ُب ىذا ال ًػملك شريك مع ا﵁ ُ ب
الػ يملك ،فنحن ندعوه ألجل ما لو من شراكة مع ا﵁  ،فنفى ا﵁  ذلك،
﴿وَما لَ ُه ْم فِي ِه َما ِم ْن ِش ْر ٍؾ﴾[سبأ ]ٕٕ:كل ما ييعبد من دكف
كىذا ىو األمر ا٤بنفي الثا٘بَ :
شرؾ كال أم و
و
كنصيب من ىذا ا٤بلكوت.
حد
ا﵁ ليس ٥بم ه
ظهّبا ﵁ ،معاكنا ﵁ ،كز نيرا ﵁ يستعْب ا﵁ بو،
قد يقوؿ قائل :رٗبا يكوف أحد ىؤالء ن
فؤلجل ما لو من ىذه ا٤بكانة كىذا القدر كىذا ا٢بق على ا﵁ أنا أعبده ،فنفى ا﵁ 
﴿وَما لَوُ ِم ْنػ ُه ْم ِم ْن ظَ ِهي ٍر﴾[سبأ ]ٕٕ:يعِب :ما ﵁ منهم من ظهّب؛ يعِب:
ذلك ن
أيضا فقاؿَ :

معاكف ،ا﵁  ىو الغِب ككل ما سواه فهو ا٤بفتقر إليو.
أيضا إعانةه ﵁  ،ما
إذف ليس ٥بم يملك ،كليس ٥بم شراكة ُب ا٤بلك ،كليس ٥بم ن
بقي إال أنو رٗبا ٲبلكوف الشفاعة رٗبا يدلوف على ا﵁  كما ييدٕب الشفيع ا٤بقرب من
ا٤بشفوع عنده فيتقدموف بْب يدم ا٤بشركع عنده كما يفعلوف ُب الدنيا٥ ،بم جاىو كمكانة
عنده ٕبيث أهنم يؤثركف عليو كيتقدموف بْب يديو بالشفاعة مٌب شاءكا كال ٲبلك ا٤بشركع عنده
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و
﴿وَما لَوُ
ردىم ٤با ٥بم من مكانة ُب نفسو ،فنفى ا﵁  ىذا األمر ن
أيضا فماذا قاؿ؟ َ
ِ ِ
اعةُ ِع ْن َدهُ إَِّل لِ َم ْن أ َِذ َف لَوُ﴾[سبأٓ .]ٕٖ-ٕٕ:ب؟
م ْنػ ُه ْم م ْن ظَ ِهي ٍر * َوَّل تَن َف ُع الش َف َ
دكما قوؿ ا﵁ ﴿ :قُ ْل لِل ِو
ألف الشفاعة ملك خالص ﵁  كحده ،تأمل ن
اعةُ َج ِم ًيعا﴾[الزمر ]ٗٗ:من أك٥با إٔب أخرىا ٤بن؟ (الـ) ال ًػملك كاالستحقاؽ،
الش َف َ
الشفاعة ﵁ كحده ال شريك لو كلها ،ال ٲبكن أف تكوف شفاعة ٩بلوكة مستحقة لغّب ا﵁
 ،فهو الذم ٲبلكها كىو الذم ٲبنحها كيتفضل هبا على من يشاء.
نصيب ُب الشفاعة ،إ٭با ا﵁ ىو الذم يتفضل
إذف كل من سول ا﵁  ليس لو
ه
مأمورا بالشفاعة ليس أف لو
عليو ٗبا ٲبلكو كىو الشفاعة ،حٌب إف الشافع ال يعدك أف يكوف ن
كجاىا عند ا﵁ ٕ بيث أنو يتقدـ بْب يدم ا﵁  بالشفاعة ٤با لو من إدالؿ
ح نقا ن

ك٤با لو من جاه ك٤با لو من حظوة عند ا﵁  ،حذارم يا عبد ا﵁ ىذا مفهوـ مغلوط
أى ىكثىػىر ا﵁ ُ ب كتابة من نفي الشفاعة ُب اآلخرة ألجل أف يزكؿ ىذا ا٤بعُب من قلبك.
الشفاعة الٍب يعهدىا الناس ُب الدنيا منفية ال كجود ٥با ،الشفاعة الٍب تكوف يوـ
القيامة شأ هف آخر الشفاعة الٍب تكوف يوـ القيامة ًملك ﵁  ىو الذم ٲبلكها كال ٯبرأ
أح هد قط على أف يتقدـ بْب يدم ا﵁  هبا حٌب يأذف لو ا﵁  ،بل ال ٯبرأ
على أف يتكلم بْب يدم ا﵁  أح هد إال إذا أذف لو ،بل إال إذا أمره ا﵁  ،حٌب
سيد الشفعاء  الذم لو النصيب األكفر من الشفاعة كالذم لو ا٤بقاـ العظيم
عند ا﵁  ،كىو نبينا ٧بمد  ،كمع ذلك فا﵁  يأمره أف يشفع
فيقوؿ لو :اشفع -:فعل أمر ،-تيشفع.
إذف الشفاعة ﵁  ،ككل من سواه ال ٲبلك ىذه الشفاعة كال ٯبوز ٕباؿ أف
تتعلق القلوب بو ألجل ىذه الشفاعة ،إ٭با ٯبب أف يتعلق قلبك ٗبن ٲبلك الشفاعة كىو ا﵁
 ال غّب.
ع َع ْن قُػلُوبِ ِه ْم﴾[سبأ ،]ٕٖ:اختلف
﴿حتى إِذَا فُػ ٍّز َ
ٍب قاؿ ا﵁  بعد ذلكَ :
العلماء ُب ا٤برادٗ :بن فيزع عن قلوهبم.

قالت طائفة من أىل العلم :إف ىؤالء ىم ا٤بشركوف ييفزع عن قلوهبم يوـ القيامة ،قرأ
ع َع ْن قُػلُوبِ ِه ْم
﴿حتى إِذَا فَػ ٍّز َ
﴿حتى إِذَا فُػ ٍّز َ
ع َع ْن قُػلُوبِ ِه ْم﴾ ،كقرأ ابن عامرَ :
ا١بمهورَ :
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يعِب :ا﵁  ،قرأ ىو على البناء للمعلوـ ،كقرأ ا١بمهور على البناء للمجهوؿ ،كا٤براد أف

ع﴾ ىنا؟ يعِب :أزاؿ الفزع ،انتبو!
ا﵁  ىو الذم يػي ىفزع عن قلوهبم كمعُب ﴿فَػ ٍّز َ

ُب اللغة العربية الفعل إذا جاء على كزف فىػع ىل فإنو يأٌب على أحد ضربْب:
[الضرب األكؿ] :إما أف يكوف ٗبعُب :اإلدخاؿ ُب الشيء كنحو قولك ىعل ىم يعِب:
علم.
سعى ُب إدخاؿ العلم ُب غّبه ى
[الضرب الثا٘ب] :كقد تأٌب بالعكس يعِبُ :ب إخراج شيء عن شيء ،كما ُب ىذه
ضو :سعى ُب إزالة ا٤برض عنو.
اآلية فىػزعوي يعِب :أزاؿ الفزع منو ،ىجزعو :أزاؿ ا١بزع منو ،ىمر ى
ع﴾ يعِب :أيزيل ،ا﵁  يزيل الفزع من قلوهبم ،كالفزع ىو:
﴿حتى إِذَا فُػ ٍّز َ
إذف َ
ا٣بوؼ ا٤بفاجئ ٤با يصيبهم من الوجل كا٣بوؼ العظيم ُب أىواؿ القيامة ،يصيبهم فزع ٍب يزيلو

اؿ َربُّ ُك ْم﴾[سبأ ]ٕٖ:فتجيب ا٤ببلئكة﴿ :قَالُوا
﴿ماذَا قَ َ
ا﵁  عن قلوهبم فيقولوفَ :
ْحق َو ُى َو ال َْعلِ ُّي الْ َكبِ ُير﴾[سبأ.]ٕٖ:
ال َ

القوؿ الثاني :أف ا٤براد بالذين يػي ىفزعي عن قلوهبم ىم :ا٤ببلئكة ،كىذا الذم اختاره
ٝباعة كبّبة من أىل العلم كىو اختيار ابن جرير ،كابن كثّب ،كابن عطية ،كظاىر تبويب
البخارم ُ ب ((صحيحو)) كىو األنسب لسياؽ اآلية ،بل كىو الذم تعهده أدلة
كمعلوما أنو إف أمكن تفسّب القرآف بالسنة فبل ينبغي
السنة كما سيأٌب معنا ُب أدلة الباب،
ن
العدكؿ عن ذلك.
الصحيح إف شاء ا﵁ أف الذين يػي ىفزعي عن قلوهبم إ٭با ىم ا٤ببلئكة ،كسيأٌب تفصيل
إذف
ي
كيفية ذلك ،كسيأٌب سبب ذلك ُب شرح ا٢بديثْب القادمْب -إف شاء ا﵁.-
ع َع ْن قُػلُوبِ ِه ْم﴾[سبأ.]ٕٖ:
﴿حتى إِذَا فُػ ٍّز َ
قاؿ َ :

إذف ا٤ببلئكة ٚباؼ كتفزع كتوجل كمن كاف ىذا شأنو أيكوف ربنا كإ٥بنا؟!
ا١بواب :ال ،كىذا كجو االستدالؿ من ىذه اآلية أف ا٤ببلئكة ال تصلح ألف تكوف آ٥بة
كمعبودا.
ألهنا ٚباؼ كتفزع ،كمن كاف ىذا شأنو ال يصليح ألف يكوف ربنا
ن
ع َع ْن قُػلُوبِ ِه ْم﴾[سبأ ،]ٕٖ:كذلك إذا تكلم ا﵁ 
﴿حتى إِ َذا فُػ ٍّز َ
قاؿ َ :
عٍ ،ب إهنم
عظيم ُب قلوهبم
فيحصل ٥بم فىػىز ى
ي
عظيما يكوف لو تأثّبه ه
بالوحي فإهنم يسمعوف صوتنا ن

الشيخ لم يراجع التفريغ

ِّٔ

اؿ َربُّ ُك ْم﴾ فتقوؿ
ٲبىين ا﵁  عليهم بإزالة ىذا الفزع ييفزع عن قلوهبم﴿ ،قالوا َما َذا قَ َ
ْحق َو ُى َو ال َْعلِ ُّي الْ َكبِ ُير﴾[سبأ.]ٕٖ:
طائفة من ا٤ببلئكة ٥بم﴿ :قَالُوا ال َ
ْحق﴾[سبأ.]ٕٖ:
كألىل العلم قوالف ُب تفسّب قولو تعأب﴿ :قَالُوا ال َ

الوؿ :أف ا٤براد أهنم :يقولوف قاؿ ا﵁ ا٢بق ،يعِب :كلمة ا٢بق منصوبة على أهنا
مفعوؿ بو أك أهنا صفة ،قالوا :قاؿ ا﵁ القوؿ ا٢بق.
إذف قالوا ا٢بق يعِب قالوا :قاؿ ا﵁ ا٢بق ،أك قالوا :قاؿ ا﵁ القوؿ ا٢بق.

وأما القوؿ الثاني :كىو ما ٫بى إليو ابن كثّب ُ ب ((تفسّبه)) :فهو أنو أهنم

يقولوف ما أمرىم ا﵁  بإببلغو من الوحي دكف زيادة أك نقصاف ،يقولوف ا٢بق كيبلغوف
ا٢بق ،كيكونوف أمناء على كحي ا﵁  الذم يأمرىم أف يبلغونو- ،فهمنا ىذا الوجو-
ْحق ﴾يعِب :يقولوف القوؿ ا٢بق ،كليس أف ا٤ببلئكة تقوؿ القوؿ الباطل ،إ٭با
﴿قَالُوا ال َ
يقولوف :ا٢بق.
كلكن األكؿ أكٔب كىو ا٤بناسب لسياؽ اآلية ال سيما كأف ظاىر قولو ﴿ َو ُى َو ال َْعلِ ُّي
ْحق﴾.
تابع لػ ﴿قَالُوا ال َ
الْ َكبِ ُير﴾ أنو ه
بلما مستأن نفا كىذه فيو من البيػ ٍع ًد ما ال ٱبفى ،فالظاىر
كعلى التفسّب الثا٘ب :يكوف ىك ن
ْحق﴾ يعِب :قاؿ ا﵁ ا٢بق ،أك قاؿ ا﵁
كا﵁ أعلم كىو الذم عليو أكثر ا٤بفسرين أف ﴿قَالُوا ال َ

القوؿ ا٢بق.
ُب ىذه اآلية من الفوائد:

إثبات صفة القوؿ هلل  ،وصفة العلو ،وصفة ِ
الكبر.

اؿ َربُّ ُك ْم﴾ [سبأ.]ٕٖ:
أما القوؿ ففي قوؿ ا﵁ ﴿ قالوا َماذَا قَ َ

إذف ا﵁  يقوؿ.
ت ُب القرآف كالسنة أف من صفاتو :القوؿ ،كالكبلـ ،كا٢بديث،
ا﵁  ثىػبى ى
كا٤بناداة ،كا٤بنجاة ،ككلها ٗبعُب كاحد ُب ا١بملة على فركؽ دقيقة بْب ىذه الكلمات ،لكن ُب
ا١بملة ا٤بعُب كاحد فا﵁ يقوؿ كلو القوؿ  ،يتصف بالقوؿ ،كيتصف بالكبلـ ،كيتصف
با٢بديث ،كيتصف با٤بناداة ،كيتصف با٤بناجاة.
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كمنهج أىل السنة كا١بماعة كىو الذم مضى عليو السلف الصاّب :أف ا﵁ 

يقوؿ ما يشاء ،كيتكلم ٗبا يشاء إذا شاء كيف شاء  ،كأف كبلمو و
ٕبرؼ
كبلما إال إذا
كبلما سواه ،ال يكوف الكبلـ ن
كصوت ،كىذا الذم ال تعرؼ العرب ُب لغتها ن
كاف ٕبرؼ كصوت ،سيأٌب معنا ما يتعلق بإضافة الصوت إٔب ا﵁  ضمن ما ييشرح
من ا٢بديث الذم سيمر معنا -إف شاء ا﵁.-
كخالف ُب ىذه الصفة من خالف من أىل البدع طائفة نفت الكبلـ عن ا﵁ 
كنفت القوؿ عن ا﵁  صراحة.
كطائفة نفت الكبلـ عن ا﵁ ٗ بواربة.
كبلـ مفعوؿ ٨بلوؽ ﵁  ا﵁  ٱبلق
طائفة قالت ا﵁  ال يتكلم إ٭با ي
شيئنا ا٠بو الكبلـ مثل ما ٱبلق السماء كاألرض كالشجر كا٢بجر كذلك ٱبلق الكبلـ.
كال شك أف ىذا من أعظم الباطل بل ىذا من الكفر با﵁  كقد أٝبع
السلف على كفر من قاؿ بأف كبلـ ا﵁ ٨ بلوؽ ،كمن لطيف ما استدؿ بو البخارم

﴿حتى
 من ىذه اآلية الٍب معنا ما ٌبوب بو ُب ((صحيحو)) فقاؿ :باب قولو تعأبَ :
اؿ َربُّ ُك ْم﴾[سبأ ]ٕٖ:قاؿ البخارم :كٓب يقولوا ماذا خلق
ع َع ْن قُػلُوبِ ِه ْم قالوا ماذا قَ َ
إِذَا فُػ ٍّز َ

ربكم؟

كأما الذين نفوا ىذا الصفة ٗبواربة كٓب يكونوا صرحاء صراحة األكلْب ،فهم الذين قالوا
معُب قائم بذات ا﵁  ك٠بوا ىذا الكبلـ ،الكبلـ النفسي كأنو ال
إف كبلـ ا﵁  ن
يتبعض كال يتجزأ بل ىو شيء كاحد.
كىذا ُب ا٢بقيقة إف تأملتو ٓب ٘بده الكبلـ الذم ىو ح نقا صفةه ﵁  بل ىو
شيء آخر ،كعاد قو٥بم إٔب أف الكبلـ الذم ىو بعض كبلـ ا﵁ الذم ىو القرآف ٨بلوؽ،
فالقرآف الذم بْب دفٍب ا٤بصحف كبلـ ا﵁  ،نؤمن أف ا﵁ تكلم لو كىو بعض كبلـ
ا﵁ ،كىؤالء يعتقدكف أنو ٨بلوؽ؛ ألنو عبارة عن كبلـ ا﵁ أك حكاية عن كبلـ ا﵁ ،كعلى كل
رد عليها كما قاؿ ا٤بؤلف ُ ب ا٤بسائلُ( :ب
حاؿ مذىبهم باطل كىذه اآلية فيها ه
اآلية إثبات الصفات خبلفنا للمعطلة).
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﴿و ُى َو ال َْعلِ ُّي
ثانينا ُب اآلية :إثبات صفة العلو :﵁  قاؿ سبحانوَ :
ِ
ير﴾[سبأ .]ٕٖ:ا﵁  ا٠بو :العلي ،كصفتو :العلو ،كالعلو ُب صفة ا﵁ 
الْ َكب ُ

ثبلثة أنواع كلها حق ككلها ثابتة لو.

ٚي٘ ايعً َٔ ٛاؾٗات مجٝعٗا

ذاتّا ٚقٗسّا َع عً ٛايػإٔ

ٔ/لو علو القدر والشأفُ ﴿ :س ْب َحانَوُ َوتَػ َعالَ َٰى َعما يَػ ُقولُو َف عُلًُّوا
َكبِ ًيرا﴾[اإلسراء.]ٖٗ:

ٕ/ولو علو القهر :فا﵁  عبل على كل شيء ،يعِب :قهر كل شيء ،عبل تأٌب
ض ُه ْم َعلَى بَػ ْع ٍ
ض﴾[المؤمنوف.]ٜٔ:
﴿ولَ َعال بَػ ْع ُ
قهر ،كما قاؿ سبحانوَ :
ُب اللغة ٗبعُب :ى
ٖ/ولو علو الذات ىو سبحانو عآب على كل شيء كفوؽ كل شيء ككل شيء فهو

دكف ا﵁ جل كعبل ا﵁  لو العلو ا٤بطلق .
ٜا قَٓٛا ٚاهلل إٕ يكٛيٓا  ...أيؿا تدٍ عً ٘ٝبٌ أيؿإ
عكال ْٚكال َع ؾسٜض ايؿطس ٠األ ٚ ...ىل ٚذٚم سال ٠ٚايكسإٓ
نٌ ٜدٍ بأْ٘ ضبشاْ٘

...

ؾٛم ايطُاَ ٤با ٜٔاألنٛإ

أتس ٕٚأْا تازن ٕٛذا نً٘  ...ؾعادع ايتعطٚ ٌٝاهلرٜإ
إذف ا﵁  لو صفة العلو الذاٌب على كل شيء كقد ضل ُب ىذا طائفتاف:

ٔ/طائفة تقوؿ :ا﵁ ليس ُب مكاف ال داخل العآب كال خارجو كال فوقو كال ٙبتو كال

عن ٲبينو كال عن مشالو إٔب آخر ما يذكركف.
ٕ/وطائفة تقوؿ :ا﵁ ُب كل مكاف.

ككبل الطائفتْب ضلت ا٢بق ك٘بنبت سواء السبيل ،بل األدلة الٍب ال شك فيها من جهة
الشرع كمن جهة العقل كمن جهة الفطرة الٍب فطر ا﵁ الناس عليها كلها متضافرة على أف ا﵁
ُب العلو ا٤بطلق .
﴿و ُى َو ال َْعلِ ُّي الْ َكبِ ُير﴾[سبأ ]ٕٖ:من أ٠بائو
الصفة الثالثة :صفة الكبر قاؿَ :
الكبّب ،ا﵁ جل كعبل لو الكرب كلو العظمة ،بل ىو أكرب من كل شيء كأعظم من كل شيء
 ،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
قلوهبم أكرب من كل خوؼ ،هبذا يتحققوف بإٲباهنم بصفة الكرب ﵁ .
رد صريح على الذين ضلوا ُب شأف ا٤ببلئكة فجعلوىم شركاء
الشاىد :أف ىذا اآلية ه
مع ا﵁ أك أهنم شفعاء عند ا﵁  ٲبلكوف الشفاعة ،كأهنم يشفعوف ببل إذنو ،رد ا﵁
 ذلك عليهم ُب ىذه اآلية كُب غّبىا من اآليات ،كال ٱبفاؾ أف من ا٤بشركْب من كاف

ش ُرُى ْم
﴿ويَػ ْوَـ يَ ْح ُ
يعبد ا٤ببلئكة ،بل ُب ىذه السورة نفسها ُب سورة سبأ يقوؿ ا﵁ َ :
وؿ لِلْمالئِ َك ِة أَى ُؤ ِ
ِ
ت َولِيُّػنَا ِم ْن
َّلء إِيا ُك ْم َكانُوا يَػ ْعبُ ُدو َف ،قَالُوا ُس ْب َحانَ َ
ك أَنْ َ
َ
َجم ًيعا ثُم يَػ ُق ُ َ
ُدونِ ِهم بل َكانُوا يػ ْعب ُدو َف ال ِ
ْجن أَ ْكثَػ ُرُى ْم بِ ِه ْم ُم ْؤِمنُو َف﴾[سبأٍٓٗ ]ٗٔ-ب قاؿ ا﵁:
َُ
ْ َْ
ض ُك ْم لِبَػ ْع ٍ
ض ًّرا﴾[سبأ.]ٕٗ:
ض نَػ ْف ًعا َوَّل َ
ك بَػ ْع ُ
﴿فَالْيَػ ْوَـ َّل يَ ْملِ ُ
ضرا لعابديهم كال من عبدكىم
ا﵁  بْب أنو ليس ٲبلك ا٤ببلئكة ن
نفعا كال ن
ضرا ،ألف ذلك بيد ا﵁ سبحانو ال شريك لو.
ٲبلكوف ٥بم ن
نفعا كال ن
أيضا أف يكونوا شفعاء
إذف انتفى أف يكونوا شركاء مع ا﵁ ُ ب العبادة ،كانتفى ن
ِ
ك فِي السمو ِ
مع ا﵁﴿ :وَكم ِمن ملَ ٍ
ات َّل تُػ ْغنِي َش َف َ
اعتُػ ُه ْم َش ْيئًا إَِّل م ْن بَػ ْع ِد أَ ْف يَأْ َذ َف اللوُ
َ ْ ْ َ
ََ
ضى﴾[النجم.]ٕٙ:
لِ َم ْن يَ َ
شاءُ َويَػ ْر َ
ْحق﴾[سبأ ]ٕٖ:يعِب على الراجح قالوا :قاؿ
أخّبا ُب قوؿ ا﵁ ﴿ :قَالُوا ال َ
ن
ْحق
ا﵁ ا٢بق ،كا٢بق اسم ا﵁  ،كا٢بق قوؿ ا﵁ ﴿ ،قَ َ
ْح ُّق َوال َ
اؿ فَال َ
ِ
ِ
يل﴾[النعاـ.]ٔٔ٘:
وؿ﴾[صَ ﴿ ، ]ٛٗ:واللوُ يَػ ُق ُ
أَقُ ُ
وؿ ال َ
ْحق َو ُى َو يَػ ْهدي السب َ
ت
﴿وتَم ْ
كا٢بق ُب قوؿ ا﵁  ىو :الصدؽ ُب األخبار كالعدؿ ُب األحكاـَ :
ك ِ
ص ْدقًا َو َع ْد ًَّل ﴾[النعاـ.]ٔٔ٘:
َكلِ َمةُ َربٍّ َ

فا﵁  ال يقوؿ إال ا٢بق سواءن كاف ذلك ُب القوؿ الكو٘ب أك ُب القوؿ الشرعي،
وؿ لَوُ ُك ْن
ش ْي ٍء إِذَا أ ََر ْدنَاهُ أَ ْف نَػ ُق َ
فا﵁ جل كعبل يدبر ىذا الكوف بقولو﴿ :إِن َما قَػ ْولُنَا لِ َ
فَػيَ ُكو ُف﴾[النحل ،]ٗٓ:كما أنو يقوؿ ا٢بق سبحانو ُب قولو الشرعي كمنو كحيو الذم يػيٍن ًزلو
ْح ٍّق
ْح ٍّق أ َ
َنزلْنَاهُ َوبِال َ
﴿وبِال َ
على يرسلو ،كمن ذلك ىذا القرآف الذم بْب أيديناَ :
نَػ َز َؿ﴾[اإلسراء.]ٔٓ٘:
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23
ٖٕ -باب قوؿ اهلل تعالى:
ْحق
ع َع ْن قُػلُوبِ ِه ْم قَالُوا َما َذا قَ َ
﴿ َحتى إِ َذا فُػ ٍّز َ
اؿ َربُّ ُك ْم قَالُوا ال َ
َو ُى َو ال َْعلِ ُّي الْ َكبِ ُير﴾
(اجمللس الثاني)

الشيخ لم يراجع التفريغ

ِّّ


ْحق َو ُى َو ال َْعلِ ُّي
ع َع ْن قُػلُوبِ ِه ْم قَالُوا َما َذا قَ َ
﴿حتى إِ َذا فُػ ٍّز َ
اؿ َربُّ ُك ْم قَالُوا ال َ
َ
الْ َكبِ ُير﴾[سبأ.]ٕٖ:
يف ايؿشٝض عٔ أبٖ ٞسٜس  ٠عٔ ايٓيب  قاٍ$ :إذا

قك ٢اهلل األَس يف ايطُا ٤قسبت املال٥ه ١بأدٓشتٗا خكعاْ ّا يكٛي٘.#...
ع َع ْن قُػلُوبِ ِه ْم
﴿حتى إِ َذا فُػ ٍّز َ
مضى الكبلـ عن مفتتح ىذا الباب ،كىو قولو تعأبَ :
ْحق َو ُى َو ال َْعلِ ُّي الْ َكبِ ُير﴾[سبأ.]ٕٖ:
قَالُوا َماذَا قَ َ
اؿ َربُّ ُك ْم قَالُوا ال َ

أردؼ ا٤بؤلف  بعد ذلك حديث أيب ىريرة فقاؿُ( :ب الصحيح) ،يعِب ُب

((صحيح البخارم)) ،عن أيب ىريرة  عن النيب  أنو قاؿ« :إذا قضى
ضعاناً –أو ُخضعاناً» ،ٯبوز الوجهاف،
اهلل المر في السماء ضربت المالئكة بأجنحتها َخ َ

ضعانان يعِب :خاضعْب لعظمة ا﵁ .
كخ ٍ
ىخ ى
ضعانان يعِب :خضوعان ،ي
قاؿ النيب « :إذا قضى اهلل المر في السماء».
قضاء ا﵁  دلت األدلة على أنو ينقسم إٔب قسمْب:

اىن َس ْب َع
[القسم األكؿ] :إلى قضاء كوني :كمنو قوؿ ا﵁ ﴿ :فَػ َق َ
ضُ
سمو ٍ
ات﴾[فصلت.]ٕٔ:
َ ََ
ك أََّل تَػ ْعبُ ُدوا إَِّل
ضى َربُّ َ
﴿وقَ َ
[القسم الثا٘ب] :وقضاء شرعي :كمنو قولو تعأب َ
إِياهُ﴾[اإلسراء.]ٕٖ:

كعدـ التفريق بْب النوعْب يوقع ُب التباس ،كرٗبا ُب ضبلؿ ،كذلك أف ما قضاه ا﵁
اقع كالبد ،كل ما قضاه ا﵁  كونان فبل ٲبكن إال أف يقع.
 كونان فإنو ك ه
أما ما قضاه ا﵁ شرعان فقد يقع كقد ال يقع ٕبسب ما يشاء ا﵁  ،كذلك راجع
إٔب حكمتو  ،فا﵁  قد يشاء كقوع ا٤بقضي شرعان ،كقد ال يشاء كقوعو،
كذلك من حكمتو ُ ب ىذا كُب ىذا.
الشيخ لم يراجع التفريغ

ّّّ

ك أََّل تَػ ْعبُ ُدوا إَِّل
ضى َربُّ َ
﴿وقَ َ
لو قلنا :إف القضاء ُب قولو تعأبَ :
إِياهُ﴾[اإلسراء ،]ٕٖ:لو قلنا :إنو ىو القضاء الكو٘ب لكاف ىذا ضبلالن مبينان ،بل أدل ىذا
علمت أنو البد من كقوع
إٔب الوقوع ُب الكفر با﵁ سبحانو ،كذلك أف القضاء الكو٘ب ،كقد
ى

ا٤بقضي فيو ،يقتضي أف ال يعبد إال ا﵁  ،كعليو فكل ما عيبد فهو ا﵁:
ك أََّل تَػ ْعبُ ُدوا إَِّل إِياهُ﴾[اإلسراء ،]ٕٖ:كىذا ىو مذىب أىل ا٢بلوؿ ككحدة
ضى َربُّ َ
﴿وقَ َ
َ
الوجود ،كىذا من أعظم الكفر با﵁ .

إذف البد من مراعة التفريق ،كأف القضاء ُب كل مقاـ ٕبسبو.
إذا قضى ا﵁  األمر ُب السماء فإف ا٤ببلئكة ٚبضع لعظمة ا﵁  ،كدؿ
ىذا ا٢بديث على كصف ا٤ببلئكة با٣بوؼ كا٣بضوع من ا﵁  ،كعلى أف ٥بم أجنحة،
كذلك ٩با دلت عليو أدلة عدة ُب الكتاب كالسنة.
أما ثبوت األجنحة للمبلئكة فهذا ما دؿ عليو قوؿ ا﵁ ﴿ :الْحم ُد لِل ِو فَ ِ
اط ِر
َْ
ِ
ات والَر ِ ِ
ِ
ِ
اع يَ ِزي ُد فِي
َجنِ َح ٍة َمثْػنَى َوثُ َ
الث َوُربَ َ
ض َجاع ِل ال َْمالئِ َكة ُر ُس ًال أُولي أ ْ
الس َم َو َ ْ
شاءُ﴾ [فاطر ،]ٔ:كثبت ُب ((الصحيحْب)) من حديث ابن مسعود 
ْخل ِْق َما يَ َ
ال َ
«أف النبي  رأى جبريل ولو ستمائة جناح ،سد الفق».
كأما ثبوت ا٣بوؼ كا٣بضوع من ا٤ببلئكة ﵁  فهذا من أظهر صفاهتم ُب
الكتاب كالسنة ،كا﵁  كصفهم بأهنم ﴿يَ َخافُو َف َربػ ُهم ٍّمن فَػ ْوقِ ِه ْم﴾ [النحل،]٘:
كىؤالء ا٤ببلئكة طائعوف ﵁  ،ىم عآب غييب بالنسبة لنا ،خلقهم ا﵁ من نور،

سبٍّ ُحو َف الل ْي َل
ككفقهم لطاعتو حٌب إف أكقاهتم كلها مستغرقة ُب طاعة ا﵁ ﴿ ،يُ َ
ِ
ار ََّل يَػ ْفتُػ ُرو َف﴾ [النحل ، ]٘:طائعوف دائبوف﴿ :بَ ْل عبَا ٌد ُم ْك َرُمو َف * َّل يَ ْسبِ ُقونَوُ
َوالنػ َه َ
بِالْ َق ْوِؿ َو ُى ْم بِأ َْم ِرهِ يَػ ْع َملُو َف * يَػ ْعلَ ُم َما بَػ ْي َن أَيْ ِدي ِه ْم َوَما َخ ْل َف ُه ْم َوَّل يَ ْش َف ُعو َف إَِّل لِ َم ِن
ضى َو ُى ْم ِم ْن َخ ْشيَتِ ِو ُم ْش ِف ُقو َف﴾[النبياء.]ٕٛ -ٕٙ:
ْارتَ َ
فا٤ببلئكة يتصفوف بعبادةو عظيمة ﵁  ،كمن أجلى تلك العبادات :ا٣بوؼ من

ا﵁ سبحانو ،حٌب إف النيب  رأل جربيل ليلة ما أيسرم بو كا٢بلس البإب من
خشية ا﵁ ،ا٢بلس يعِب :كا٢بصّب البإب من خشية ا﵁  ،كىذا دليل على عظمة
خوفو من ا﵁ .
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ك إَِّل
ود َربٍّ َ
﴿وَما يَػ ْعلَ ُم ُجنُ َ
كا٤ببلئكة خلق كثّب ،ال ٰبصي عددىم إال ا﵁َ :
ُى َو﴾[المدثر ،]ٖٔ:كالنيب  أخرب كما ُب ((الصحيح)) عن البيت ا٤بعمور

الذم رآه ٤با عيرج بو إٔب السماء ،أخرب أف جربيل أخربه أف ىذا البيت ا٤بعمور يدخلو كل يوـ
سبعوف ألف ملك ،فإذا خرجوا منو ٓب يعودكا إليو آخر ما عليهم ،ال يزكر الواحد منهم ىذا
البيت فيتعبد فيو إال مرة كاحدة فقط ،كُب كل يوـ يدخلو سبعوف ألف ملك ،كىذا يدلك أف
عدد عظيم جدان ،ىؤالء ا٤ببلئكة الكراـ مع عظيم خلقتهم كقوهتم كمع ذلك فإهنم
عددىم ه
يفزعوف كٱبضعوف كٱبافوف ،كبالتإب فإهنم ال يستحقوف أف يػي ٍعبى يدكا مع ا﵁ .
«إذا قك ٢اهلل األَس يف ايطُا ٤قسبت املال٥ه ١بأدٓشتٗا خكعاْاّ

يكٛي٘ ،نأْ٘ ضًطً ١عً ٢ؾؿٛإ.»...
«كأنو سلسلة على صفواف» ،دؿ ىذا ا١بزء من ا٢بديث على إثبات كبلـ ا﵁
 ،فإف ا﵁  يقضي بكبلمو كما تدؿ على ىذا أدلة كثّبة ،كمنها ما سيأٌب ُب
حديث النواس .
و
بصوت ،كذلك أف
كيدؿ أيضان على ثبوت الصوت ُب كبلـ ا﵁  ،كأف كبلـ ا﵁
ىذا ا٢بديث فيو أف ا٤ببلئكة تضرب بأجنحتها خضعانان لعظمة ا﵁  ،كأف
الصوت الذم يبلغهم كسلسلة على صفواف ينفذىم ذلك ،كما سيأٌب ُب ىذا ا٢بديث،
ينفذىم :يعِب يأخذ بقلوهبم كيدخل إٔب قلوهبم ،فيصيبهم فزعه عظيم ،فهذا فيو إثبات كبلـ
ا﵁ .
كإثبات الصوت ُب كبلـ ا﵁  ،كثبوت الصوت ُب كبلـ ا﵁ دلت عليو أحاديث
كثّبة ،جاء ُب ٫بو أربعة عشر حديثان عن النيب ُ ،ب الصحيح كُب غّبه ،فيها
إثبات الصوت ُب كبلـ ا﵁  ،كمن ذلك ما ثبت عند ((البخارم)) ،كغّبه« :أف اهلل

قرب كمن بعُد :أنا الملك ،أنا الدياف»،
تعالى ينادي يوـ القيامة بصوتو يسمعو من ُ
كذلك ما ثبت ُب ((البخارم)) كغّبه« :أف اهلل تعالى ينادي يوـ القيامة فيقوؿ :يا آدـ،
ٍ
بصوت ،فيقوؿ :يا آدـ ،أخرج بعث النار من ذريتك».
ينادي
كيشهد ٥بذا ما
فالشاىد أف ىذا ا٢بديث فيو إثبات الصوت ُب كبلـ ا﵁ ،
ي
كركم عنو مرفوعان أيضان
علقو البخارم ُ ب ((صحيحو)) عن ابن مسعود  ،ي
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كما عند أيب داكد ُب ((سننو)) ،لكن ا٤بوقوؼ أصح كما قاؿ الدارقطِب ُب ((العلل)) ،كإف

الشاىد أف ابن مسعود  يقوؿ« :إذا قضى اهلل
كاف موقوفان فإف لو حكم ا٤برفوع،
ي
المر بالوحي سمعت المالئكة شيئاً ،حتى إذا فُػ ٍّزع عن قلوبهم وسكن الصوت قالوا:
ماذا قاؿ ربكم ،قالوا :الحق وىو العلي الكبير».

الشاىد :أهنم يسمعوف شيئانٍ ،ب قاؿ« :فإذا سكن الصوت» ،فدؿ ىذا على أف كبلـ
ا﵁  و
بصوت.
كلكن تنبو يا رعاؾ ا﵁ إٔب أف كبلـ  ليس ككبلـ ا٤بخلوقْب ،كأف صوت ا﵁
س َك ِمثْلِ ِو َش ْيءٌ﴾[الشورى،]ٔٔ:
 ليس كصوت ا٤بخلوقْب ،قاؿ ا﵁ تعأب﴿ :لَْي َ
ِ
َح ٌد﴾[اإلخالص﴿ ،]ٗ:فَال
َ
﴿ولَ ْم يَ ُك ْن لَوُ ُك ُف ًوا أ َ
﴿ى ْل تَػ ْعلَ ُم لَوُ َسميًّا﴾[مريمَ ،]ٙ٘:
ادا﴾[البقرة.]ٕٕ:
ض ِربُوا لِل ِو ال َْمثَ َ
تَ ْ
اؿ﴾[النحل﴿ ،]ٚٗ:فَال تَ ْج َعلُوا لِل ِو أَن َد ً
فا﵁  يتصف بصفات اختص هبا  ، ال ٲباثل فيها ا٤بخلوقْب ،ك٫بن
معشر ا٤بسلمْب نؤمن ٗبا جاء ُب الكتاب كالسنة من صفات ا﵁  على ما يليق بو
سبحانو ،مع اعتقادنا أف صفاتو ال ٛباثل صفات ا٤بخلوقْب ،كما أف ذاتو  ال ٛباثل
ذكات ا٤بخلوقْب.
كىنا مسألة تتعلق هبذا اللفظ« :كأنو سلسلة على صفواف» ،ما معُب ىذا الكبلـ؟

السلسلة معركفة :ا٢بديدة الٍب يىربط بعضها ببعض دكائر صغّبة أك كبّبة ٕبسب حاؿ
ىذه السلسلة.
كالصفواف :ا٢بجر الصلد األملس ،ك١بر السلسلة من ا٢بديد على الصخرة ا٤بلساء
صوت عظيم ،كيىػ ٍعظيم كلما كانت ىذه السلسلة كبّبة ،فالشاىد أف ا٢بديث جاء فيو« :كأنو

سلسلة على صفواف» ،ليس ا٤براد ىهنا أف صوت ا﵁ يشبو أك مثل صوت ىذه السلسلة،
س َك ِمثْلِ ِو َش ْيءٌ﴾[الشورى ،]ٔٔ:إ٭با التشبيو
تعأب ا﵁ عن أف يشبهو شيء من خلقو﴿ :لَْي َ
ىا ىنا للسماع بالسماع ،كليس ا٤بسموع با٤بسموع ،انتبو.
ىذا ا٢بديث الشأف فيو كالشأف ُب حديث الرؤية الذم قاؿ فيو النيب :
«إنكم ستروف ربكم كما تروف القمر ليلة البدر» ،ليس ُب ىذا تشبيو ا٤برئي با٤برئي ،إ٭با

فيو تشبيو الرؤية بالرؤية ،يعِب أهنا رؤية كاضحة كرؤية القمر ،كذلك ُب ىذا ا٢بديث فيو
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ّّٔ

تشبيو السماع بالسماع ،كليس ا٤بسموع با٤بسموع ،يعِب أف لكبلـ ا﵁  صوت ،كأنو
يكوف لو صوت كما أف السلسلة على الصفواف ٥با صوت.
أك أف الصوت يوقع ُب قلوهبم ،كيأخذ قلوهبم كما يأخذ صوت السلسلة على
الصفواف ،كيشهد ٥بذا التوجيو ما جاء ُب تتمة ا٢بديث« :ينفذىم ذلك».
فالشاىد أف ىذا التوجيو يدلك على أف ليس ا٤بقصود من ىذا ا٢بديث تشبيو الصوت
بالصوت ،كإ٭با فيو تشبيو السماع بالسماع.
كبالتإب فأىل السنة كا١بماعة يستفيدكف من ىذا ا٢بديث إثبات الصوت ﵁ ،
السنة)) أكرد أثر ابن
كٱبالفوف ُب ىذا ا٤بعطلة ،كاإلماـ أٞبد كما ركل ابنو عبد ا﵁ ُب (( ي
مسعود بلفظ قريب من لفظ البخارم كفيو :أف اهلل  يتكلم فيسمع المالئكة كسلسلة

على صفواف ،قاؿ اإلماـ أٞبد ( :ىذا تنكره ا١بهمية).
فأىل السنة كسط ،يثبتوف الصوت خبلفان للمعطلة ،كيعتقدكف أف صوت ا﵁ 

ال كصوت ا٤بخلوقْب خبلفان للممثلة ،كا﵁  أعلم.

ستٖ ٢إٔذَا ؾُصِّعَ عَِٔ قًُُٛبِِٔٗٔ قَايُٛا ََاذَا قَاٍَ زَبٗهُِِ قَايُٛا
ٜٓ...$ؿرِٖ ذيوَ :
ايِشَلٖ  َُٖٛ َٚايِعًَٔ ٗٞايِهَبٔريُ .#...
«ينفذىم ذلك» يعِب يأخذ بقلوهبم ،كيصل إٔب قلوهبم.
﴿حتى إِ َذا﴾ تفيد ُب اللغة معُب٤ :با ،إذا
﴿حتى إِ َذا فُػ ٍّز َ
ع َع ْن قُػلُوبِ ِه ْم﴾[سبأَ ،]ٕٖ:
َ
وج﴾[النبياء ،]ٜٙ:فإف
﴿حتى إِذَا فُتِ َح ْ
وج َوَمأ ُ
ت يَأ ُ
﴿حتى إِذَا﴾َ :
كجدت ُب اللغةَ :
ْج ُ
ْج ُ
ا٤بعُب ماذا؟ لػما٤ ،با فتحت يأجوج كمأجوج٤ ،با فيػِّزع عن ً
قلوهبم.
ى
كقلنا :إف معُب فىػزع :زاؿ الفزع ،أزاؿ ا﵁  الفزع عن قلوب ا٤ببلئكة ،كالفزع -

اؿ َربُّ ُك ْم﴾[سبأٍ ،]ٕٖ:ب
﴿ما َذا قَ َ
كما قد علمنا -ىو :ا٣بوؼ ا٤بفاجئ ،فإهنم يقولوف َ
ْحق َو ُى َو ال َْعلِ ُّي الْ َكبِ ُير﴾[سبأ ،]ٕٖ:أك كما سيأٌب ُب
ٯبيب بعضهم بعضان ﴿قَالُوا ال َ

حديث النواس ،كما سيأٌب أيضان من ذكر حديث ابن عباس « :أف جبريل يقوؿ
 :قاؿ الحق وىو العلي الكبير ،فتردد المالئكة ما قاؿ ،يقولوف :قاؿ الحق وىو العلي

الكبير».
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$ؾٝطُعٗا َطرتم ايطُعَٚ ،طرتم ايطُع ٖهرا بعك٘ ؾٛم بعض#
«فيسمعها مسترؽ السمع» مسَبؽ السمع :مفرد مضاؼ فيعم ،يعِب :مسَبقو
السمع من ا١بن ،كذلك أف ا﵁ ٢ بكمتو شاء أف يكوف للجن قدرةه على اسَباؽ
السمع من السماء ،ىم ال يسَبقوف السمع من داخل السماء؛ ألف السماء ٧بفوظة ،ال
اء َس ْق ًفا َم ْح ُفوظًا﴾[النبياء ،]ٖٕ:لكنهم يقعدكف ُب مقاعد
ينفذكف إليهاَ :
﴿و َج َعلْنَا الس َم َ

خاصة هبم دكف السماء ا٤ببنية يسَبقوف السمع ،كذلك أف ا٤ببلئكة ُب السماء الدنيا إذا
ٙبدثوا ٗبا قضى ا﵁  من أمره ،فإف ىؤالء ا١بن رٗبا كجدكا شيئان من السماع أك
حصل ٥بم شيء من السماع ،فيلقونو إٔب من ٙبتهم حٌب يصل إٔب الكاىن أك الساحر.
كفسر ىذا سفياف  ، كىو سفياف بن عيينة أحد أئمة العلماء السابقْب ا٤بتوَب

سنة ٜباف كتسعْب كمائة :حرؼ يده وبدد بين أصابعو ،كُب ركاية ((البخارم)) األخرل:

«نصب يده اليمنى وبدد بين أصابعو» ،ما جعلها ملتصقة ،كإ٭با جعلها مفرجة ،فجعل
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
فوؽ شيئان من ا٣برب ألقاه على ا١بِب الذم ٙبتو ،كالذم ٙبتو يلقيو على من ٙبتو كىكذا.
طُٔ ُع ايهًُ١
ٚؾؿ٘ ضؿٝإ بهؿ٘ ؾشسؾٗا ٚبدد بني أؾابع٘  -ؾَ ُِ ٝؾًٝكٗٝا إىل َٔ ؼت٘ ،ثِ ًٜكٗٝا اآلخس إىل َٔ ؼت٘ ،ستًٜ ٢كٗٝا عً ٢يطإ
ايطاسس أ ٚايهأٖ ،ؾسمبا أدزن٘ ايػٗاب قبٌ إٔ ًٜكٗٝاٚ ،زمبا أيكاٖا
قبٌ إٔ ٜدزن٘.
كما علمت ىؤالء ا١بن يَباكبوف فيكوف بعضهم فوؽ بعض ،كيلقي األعلى على
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
ُب السحر ،أك حينما نتكلم عن الكهاف إف شاء ا﵁ ،-كرٗبا يشاء ا﵁  أف يصيب
الشهاب قبل أف ييلقى إٔب ىذا الساحر أك الكاىن ،كرٗبا ألقاىا قبل أف يصيبو
ا١بُب
ي
الشهاب ،كالشهاب ىو :النيزؾ ،جسم أك شيء نارم ينفصل عن النجوـ ،تيرجم بو
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رٝبوف هبذه النيازؾ كىذه الشهب ،كأحواؿ اسَباؽ السمع كإصابتهم
الشياطْب ،ىؤالء ا١بن يي ى
هبذه الشهب تنقسم إٔب ثبلث:

[الحاؿ الولى] :قبل بعثة النيب  :ىكثيػىر اسَباؽ ا١بن للسماع ،ككاف
يصيبهم شيء من ىذه الشهب.

والحاؿ الثانية٤ :با بيعث النيب ٓ ب يتمكن ا١بن من اسَباؽ السمع،
كىذا من رٞبة ا﵁  كحكمتو حٌب ال ٰبصل اختبلط بْب الوحي ا٤بنزؿ من الرٞبن مع
ِ
ِ ِ
﴿وأَنا ُكنا نَػ ْقعُ ُد م ْنػ َها َم َقاع َد للس ْم ِع فَ َم ْن يَ ْستَ ِم ِع اآل َف يَ ِج ْد لَوُ
ما يوحيو ا١بِب إٔب الكهافَ :
ِ
ص ًدا﴾[الجن ،]ٜ:ما ٛبكنوا من اسَباؽ السمع إباف البعثة ا﵀مدية على صاحبها
ش َهابًا َر َ
الصبلة كالسبلـ.
الحاؿ الثالثة :بعد كفاة النيب  عاد إمكاف اسَباؽ السمع إٔب ا١بن،
كلكن بأقل ٩با كاف عليو األمر ُب ا١باىلية.
ا٤بقصود أف ا﵁ ٢ بكمتو مكن ىؤالء ،كىو القادر على منعهم ،لكن ﵁
ا٢بكمة ،ىمكن ىؤالء ا١بن من اسَباؽ السمع كمن نقل ما يصل إٔب أ٠باعهم ٩با تلقيو أك
يتذاكره ا٤ببلئكة فيما بينهم من أمر ا﵁ .
كقد دؿ الدليل على أف ا١بن قد يسَبقوف السمع ٩با يقولو مبلئكة السماء الدنيا ،كقد
يسَبقوف السمع بعد نزكؿ ا٤ببلئكة من السماء ،يدؿ على ىذا ما ثبت ُب ((البخارم)) من
حديث عائشة  أهنا قالت :قاؿ النيب « :إف المالئكة تنزؿ في
العناف- ،وىو السحاب ،-فتتذاكر ما قضى اهلل  من المر في السماء ،فتسمعو
الجن ،فتلقيو إلى أوليائهم من الكهاف ،فيزيدوف عليو ،فيكذبوف ويزيدوف عليو».

الشاىد :أف ىذا دليل على أهنم قد يستمعوف كيسَبقوف السمع ٤با ييذكر ُب السماء،

كقد يكوف ذلك بعد نزكؿ ا٤ببلئكة من السماء ،ألهنم ينزلوف ُب العناف ،كالسحاب ليس ُب
ِ
سخ ِر بَػ ْي َن الس َم ِاء َوال َْر ِ
ض﴾[البقرة.]ٔٙٗ:
السماء ،كإ٭با دكف السماءَ :
﴿والس َحاب ال ُْم َ
ؾٝهرب َعٗا َا ١٥نرب ،١ؾٝكاٍ...:
ىل الذم يكذب ىو مسَبؽ السمع؟ ىذا قوؿ لىل العلم.
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أك الذم يكذب الساحر أك الكاىن؟ ىذا القوؿ الثاني ،كلعلو أقرب ،أنو يكذب
كٱبلط ىذا الذم بلغو من ا٣برب الصادؽ الذم ٠بعتو ا١بن من ا٤ببلئكة ،يكذبوف كٱبلطوف
معو مائة كذبة.
ؾٝكاٍ :أيٝظ قد قاٍ يٓا  ّٜٛنرا ٚنرا ،ؾُٝؿدم بتًو ايهًُ ١اييت
ضُُعت َٔ ايطُا.#٤
سبحاف ا﵁ العظيم! انظر إٔب ىذا األمر العجيب ،ككيف أف النفوس فيها تعلق
بالباطل عجيب ،كيف أف ا١بهاؿ يغَبكف بسبب ىذه الكلمة الصادقة الواحدة ،كال يعتربكف
بكذبات كثّبة قا٥با ىذا الساحر أك الكاىن ،ما التفتوا إليها كما تذكركىا ،ما تذكركا إال
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
كاذب كال التفتوا إليو ،إ٭با اعتربكا فقط هبذه الكلمة الصادقة الواحدة ،كما التفتوا إٔب تلك
الكذبات.
كىذا فيو :أف النفوس قد تتعلق بالباطل ،كأف أىل العلم كالعقل الراجح ينبغي عليهم
أف يىًزنيوا األمر ٖببلؼ ذلك ،كبالتإب نستفيد أنو ال ينبغي أف ييغَب بضاؿ ا٤ببتدع أك فرقة ضالة
مبتدعة بسبب كجود شيء من ا٢بق فيها ،إذا كاف عامة ما فيها ا٫براؼ عن جادة ا٢بق
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 الفرقة ُب عموـ أحوا٥باٍ ،ب يينظر بعد ذلك إف كانت موافقة أك ٨بالفة ،أما ألجل موقف
كاحد صحيح أك كلمة أصابوا فيها ٪بعل منهجهم صحيحان ،ال شك أف ىذا ليس مسلكان
صحيحان ،كأٗب يكوف ُب الفرؽ الضالة أك ُب أىل البدع الضبلؿ ا٣بالص؟! البد أف يكوف
عند كل فرقة من فرؽ أىل الضبلؿ كالبدع شيء من حق ،كالبد أف يكوف عند كل مبتدع
ضاؿ ٨برؼ شيء من ا٢بق ،أما أف يكوف حاؿ الفرقة الضبلؿ ا﵀ض ٕبيث ال يكوف فيها
شيءه من ا٢بق ،ىذا ال يكوف ،البد أف يكوف ُب كل طائفة مسلمة أك غّب مسلمة ينتمي
إليها أحد كأقبل إليها أحد من الناس ،البد أف يكوف عندىا طرؼ من ا٢بق كلو قل،
كبسبب ىذا ا٢بق القليل تيقبًل الناس؛ ألف عندىم شيئان من اللبس ،يلبسوف ا٢بق بالباطل،
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كال شك أف ىذا ال ينبغي أف يكوف مانعان من ا٢بذر كالتحذير ،ال ينبغي أف يكوف ىذا مانعان
من ا٢بذر كالتحذير ،نعم ،ال يٯبحد ا٢بق ،كال ييقاؿ :إف ا٢بق باطل ،لكن أيضان ليس بسبب
ىذا ا٢بق القليل أصبحت ىذه الفرقة يمسلمة ال شية فيها ،فينبغي أف توزف األمور ٗبيزاف
معتدؿ صحيح.
كتأمل فائدة ثانية -يا رعاؾ ا﵁ ،-كىي ما ٰبصل ٥بؤالء ا١بن كأكليائهم من الشدة
العظيمة كمع ذلك ىم صابركف عليها ،يقتحموف ا٤بهلكات كيعرضوف أنفسهم للهلك،
يعرضوف أنفسهم للهلكة بسبب أهنم يريدكف أف يوفوا ٗبا كعدكا أكلياءىم عليو كيصدقوف مع
أكليائهم كىم على باطل كىم على ضبلؿ ،كمع ذلك ىم صابركف كمصابركف ،فأىل ا٢بق
أكٔب أف يصربكا على حقهم كأف يتحملوا الشدائد ُب سبيل إببلغو كإيصالو ،ىؤالء ضالوف
كصربكا على ضبل٥بم ،أىل ا٢بق أكٔب أف يصربكا على حقهم.
قاؿ :

وعن النواس بن سمعاف أنو قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل « :إذا أراد اهلل
تعالى أف يوحي بالمر».

ىذا حديث النواس بن ى٠بعاف ،كٯبوز أف تقوؿ٠ً :بعاف ،ٯبوز ُب السْب الفتح كالكسر،
ض ا٤بؤلف ٤ بخرجو ،يعِب :ما ذكر من أخرجو ،كقد
كا٢بديث الذم تسمع بىػي ى
السنة)) ،كالطربم ُب ((تفسّبه)) ،كأبو نعيم
أخرجو ٝبع من العلماء كابن أيب عاصم ُب (( ي
ُب ((ا٢بلية)) كغّبىم من أىل العلم ،لكن التحقيق أنو ضعيف اإلسناد ،فإف ُب إسناده نعيم
بن ٞباد ا٣بزاعي كىو ضعيف الركاية ،ككذلك الوليد بن مسلم عنعن ،كُب تدليسو ٕبث
معركؼ عند طبلب ا٢بديث.
الشاىد أف ا٢بديث ُب ثبوتو عن النيب  نظر.
لكن يشهد لبعض ما جاء فيو أحاديث أخرل كحديث أيب ىريرة -الذم مر معنا قبل
قليل -كىو عند ((البخارم)) ،ككذلك يشهد لبعض ما جاء فيو حديث ابن عباس
 كىو ُب ((صحيح مسلم)) ،كفيو أف النيب  أخرب« :أف اهلل تعالى

إذا تكلم بالوحي سبح حملة العرش ،فيسبح الذين يلونهم ثم الذين يلونهم حتى يسبح
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
ذلك ثم تلقيو إلى أوليائهم  »...ا٢بديث.
الشاىد أف ُب ا٢بديث ما يشهد لبعض ما جاء ُب حديث النواس ،
كعلى كل حاؿ لعل ا٤بؤلف  تابع ابن خزٲبة ُب تصحيح ىذا ا٢بديث ،فإنو
أخرجو ُب ((كتاب التوحيد)) لو ،كال يذكر ُب ىذا الكتاب إال ما صح عنده ،كا﵁ أعلم.
قاٍ$ :إذا أزاد اهلل تعاىل إٔ ٜٛس ٞباألَس تهًِ بايٛس.#ٞ
ىذا فيو فائدة ،كىي :أف الكبلـ صفة فعلية متعلقة ٗبشيئة ا﵁  ألنو قاؿ« :إذا

أراد اهلل» ،حينما يريد ا﵁  أف يوحي فإنو يوحي كيتكلم  ، كليس األمر كما
قاؿ أىل البدع :إف كبلـ ا﵁  شيء كاحد قائم بذات ا﵁ يعِب من جنس الصفات
الذاتية ،يعِب :كحياة ا﵁ ،كعلم ا﵁ ،األمر ليس كذلك ،بل ا﵁  يتكلم إذا شاء ٗبا
شاء كيف شاء ،جل ربنا كعز.
« إذا أزاد اهلل تعاىل إٔ ٜٛس ٞباألَس تهًِ بايٛس ٞأخرت ايطُاٚات َٓ٘
زدؿ ،١أ ٚقاٍ :زعد ٠غدٜد.#٠
إذا أراد ا﵁  أف يوحي فإف السماكات يصيبها ا٣بوؼ كالفزع من ا﵁.
السماكات ىذه ا٤بخلوقات السبع العظيمة ،الٍب ىي من أعظم ا٤بخلوقات ٚباؼ كتفزع
من ا﵁  حٌب أنو يصيبها رجفة ،الرجفة :حركة كاضطراب بانزعاج ،كالرعدة مثلها لكن
أخف منها ،فإذا كانت السماكات ٚباؼ من ا﵁  ،فكيف بنا يا بِب آدـ؟
كُب ىذا فائدة ،كىي :أف ا١بمادات قد جعل ا﵁ ٥ با شعوران بو تتعبد ﵁
 ،فا١بمادات ٥با حياة تليق هبا كٚبصها ،كىذا الذم قلنا إنو ىو الشعور ،كألجل ذلك
فهذه السماكات -كما ُب ىذا ا٢بديث -يصيبها ا٣بوؼ كالفزع كالرجفة من ا﵁ ،

ات الس ْب ُع
سبٍّ ُح لَوُ الس َم َو ُ
كقد أخربنا ا﵁  أيضان أف السماكات تسبح ﵁﴿ :تُ َ
ض َوَم ْن فِي ِهن﴾[اإلسراء.]ٗٗ:
َوال َْر ُ
كىذا لو أدلة كثّبةٝ ،بع ابن كثّب  طائفة منها ،ككذلك البغوم ُب ((تفسّبه))،
فالطعاـ سبح بْب يدم النيب  ك٠بعتو الصحابة٠ ،بعتو ٠باعان حقيقيان ،كذلك
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ا٢بجر كاف يسلم على النيب  ،كذلك ا١بذع ىحن كاستجاب أيضان لتهدئة النيب
 لو« :جبل أحد يحبنا ونحبو» ،كاستجاب ألمر النيب  حينما

قاؿ لو« :اسكن أحد»ُ ،ب أدلة كثّبة تدؿ على ىذا األصل.
$ؾإذا مسع ذيو أٌٖ ايطُاٚات ؾُعكٛا ٚخسٚا هلل ضذداّ.#
ىذا ا٢بديث يدؿ على أنو ٰبصل -إف صح -للمبلئكة أمراف:
أهنم ييصعقوف يعِب :ييغشى عليهم.
كأهنم أيضان يسجدكف.

إذف ٱبافوف كيفزعوف كأيضان ييصعقوف كأيضان يسجدكف.
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
العطف بالواك ال يدؿ على الَبتيب ،بعض العلماء قاؿ :إهنم ييصعقوف ٍب يفيقوف ٍب
يسجدكف ،لكن ىذا ٰبتاج إٔب دليل ،فا﵁ أعلم كيف يكوف األمر.
$ؾٝه ٕٛأٜ َٔ ٍٚسؾع زأض٘ درب.# ٌٜ
جربيل  أكؿ من يفيق كأكؿ من يرفع رأسو ،كىو أعظم ا٤ببلئكة كسيد
ا٤ببلئكة ،جربيل  معُب ا٠بو :عبد ا﵁ ،كا﵁  كصفو بصفات عظيمة﴿ :إِنوُ

لََق ْو ُؿ ر ُس ٍ
وؿ َك ِر ٍيم﴾[التكوير ،]ٜٔ:ىذا الوحي قولو من جهة اإلببلغ ال من جهة أنو ىو
َ
الذم أنشأ ىذا الكبلـ ،بل إف ىذا الوحي كبلـ ا﵁ ،تكلم بو ابتداءن ،لكنو قولو
إببلغان﴿ :إِنوُ لََق ْو ُؿ ر ُس ٍ
وؿ َك ِريم * ِذي قُػوةٍ ِع ْن َد ِذي ال َْع ْر ِ
ش﴾ ماذا؟
َ
ِ
﴿مطَ ٍاع ثَم أ َِمي ٍن﴾[التكوير ،]ٕٔ:فهو مطاعه كىو
﴿مكي ٍن﴾[التكويرٍ ]ٕٓ-ٜٔ:ب قاؿ ُ
َ
أيضان لو التقدـ على ا٤ببلئكة ،كىو أمْب يبلغ كما أمر ا﵁  بدكف زيادة أك نقصاف.
«فيكوف أوؿ من يرفع رأسو جبريل ،فيكلمو اهلل من وحيو بما أراد».

أكؿ من يرفع رأسو جربيل؛ ألنو ىو ا٤بلك ا٤بوكل بالوحي ،قبل بقية ا٤ببلئكة يفيق
جربيل  فيكلمو ا﵁ من كحيو ٗبا أراد ،كىذا أيضان يؤكد ما سبقت اإلشارة إليو ،كىو
أف كبلـ ا﵁  صفة متعلقة ٗبشيئتو.
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$ثِ ميس درب ٌٜعً ٢املال٥ه ،١نًُا َس بطُا ٤ضأي٘ َال٥هتٗاَ :اذا
قاٍ زبٓا ٜا دربٌٜ؟ ؾٝك ٍٛدرب :ٌٜقاٍ اؿل  ٖٛٚايعً ٞايهبري ،ؾٝكٛيٕٛ
نًِٗ َجٌ َا قاٍ درب ،ٌٜؾٓٝتٗ ٞدرب ٌٜبايٛس ٞإىل سٝح أَس ٙاهلل .#
ُب ىذا أف جربيل  ينزؿ بعد أف يسمع الوحي من ا﵁  ، كُب ىذا ما
يشهد بأف القرآف ٠بعو جربيل من ا﵁  مباشرةٍ ،ب بلغو إٔب النيب
السنة إ٭با تلقى ىذا القرآف من
 ،كليس أف جربيل كما يقوؿ ا٤بخالفوف ألىل ي
اللوح ا﵀فوظ ،ليس األمر كذلك ،كإ٭با ٠بع كحي ا﵁ -كمنو القرآف -من ا﵁ 
مباشرة.
الشاىد أنو ينزؿ هبذا الوحي فكلما مر على ٠باء سألو مبلئكتها :ماذا قاؿ ربنا يا
جربيل؟ ،فيجيب :قاؿ ا٢بق كىو العلي الكبّب ،فكلهم يردد ىذه الكلمة ،كل ا٤ببلئكة
يرددكهنا ،كلهم يقولوف :قاؿ ا٢بق كىو العلي الكبّب ،كىذا يقولونو ُب مقاـ الثناء على رهبم
 ، كىذا دليل على عظيم إٲباهنم كتعظيمهم للبارم  حٌب ينزؿ جربيل
بالوحي حيث أمره ا﵁ فيبلغو ا﵁ من أمره ا﵁  بإببلغو.
الشاىد كأعود ،كالعود أٞبد إٔب حيث بدأنا كىو أف ا٤بؤلف  أراد أف يثبت من
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
فغّبىم من باب أكٔب ،كا٤بستحق للعبادة ىو ا﵁  كحده ال شريك لو.
كىو أعلم.

الشيخ لم يراجع التفريغ

ّْْ

24
ٕٗ -باب ايػؿاع١
(اجمللس األول)
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قاؿ :
باب ايػؿاع١
عقد ا٤بؤلف  ىذا الباب ا٤بهم كىو ما يتعلق بالشفاعة كذلك لعظيم ا٢باجة إٔب
فقو ىذا ا٤بوضوع ،فإف موضوع الشفاعة من ا٤بوضوعات الٍب جديهر بكل مسلم أف يفهمها
سبب كقوع الشرؾ
الفهم الصحيح ُب ضوء الكتاب كالسنة ،فإف ا٣بلل ُب ىذا ا٤بقاـ كاف ى
كثّبا قدٲبنا كحديثنا.
ن
فإف من أعظم أسباب شرؾ ا٤بشركْب األكلْب طلبىهم الشفاعة من آ٥بتم قاؿ 
ض ُّرىم وَّل يػ ْنػ َفعهم ويػ ُقولُو َف ى ُؤ ِ
ِ
ِ ِ
َّلء ُش َف َعا ُؤنَا ِع ْن َد
َ
﴿ويَػ ْعبُ ُدو َف م ْن ُدوف اللو َما َّل يَ ُ ُ ْ َ َ ُ ُ ْ َ َ
عنهمَ :
الل ِو قُل أَتُػنَبٍّئُو َف اللوَ بِما َّل يػ ْعلَم فِي السمو ِ
ات َوَّل فِي ال َْر ِ
ض سبحانو وتعالى َعما
َ
ََ
ْ
َ ُ
يُ ْش ِرُكو َف﴾[يونس.]ٔٛ:
الشفاعة ُب اللغة :ىي التوسط للغّب ُب طلب خ وّب أك دفع مضرة.
كإف شئت فقل ىي :سؤاؿ ا٣بّب للغّب.

كسؤلو إٔب
كأصل ىذه ا٤بادة يدؿ على الضم كاالقَباف ،فكأف
الشافع ضم صوتو ي
ى
زكجا ُب السؤاؿ.
صاحب ا٢باجة فكاف ن
شفعا؛ أم :ن
كا٤براد بالشفاعة ُب ىذا الباب كأمثالو إ٭با ىو الشفاعة األخركية الٍب تكوف يوـ
القيامة ،كىي الٍب يسأؿ فيها الشفعاء جلب ا٣بّب أك دفع ا٤بضرة عن ا٤بوحدين يوـ القيامة،
ىذه ىي الشفاعة الٍب نبحث فيها ُب ىذا الباب.
والشفاعة اختلف الناس فيها وانقسموا إلى ثالثة طوائف:

فطائفة جفت فأنكرت بعض الشفاعة كىم الوعيدية من ا٣بوارج كا٤بعتزلة.
وطائفة غلت ُب موضوع الشفاعة حٌب أشركت با﵁ .
وطائفة توسطت كىم أىل اإلسبلـ الصاُب ىم أىل السنة كا١بماعة السلف الصاّب
كأتباعهم.
الشفاعة من تأمل ما جاء فيها فالنصوص ٯبد أهنا جاءت تارة منفية كجاءت تارة
مثبتة.
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من تأمل أدلة الكتاب كالسنة كجد أف الشفاعة كرددت تارة منفية كما قاؿ :
اعةٌ﴾[البقرة.]ٕ٘ٗ:
﴿َّل بَػ ْي ٌع فِ ِيو َوَّل ُخلةٌ َوَّل َش َف َ
﴿م ْن ذَا
كتارة جاءت مثبتة ،كالغالب أف ت ًرد مثبتة ُب القرآف على سبيل االستثناءَ :
﴿وَّل يَ ْش َفعُو َف إَِّل لِ َم ِن
ال ِذي يَ ْش َف ُع ِع ْن َدهُ إَِّل بِِإ ْذنِِو﴾[البقرة،]ٕ٘٘:
َ
ضى﴾[النبياء.]ٕٛ:
ْارتَ َ

كما سيأٌب -إف شاء ا﵁ -فيما أىكرد ا٤بؤلف.

وضابط الشفاعة المنفية يرجع إلى ما يأتي:

أوَّلً :الشفاعة الٍب ييظن أف تكوف ببل إذف من ا﵁.

ثانيًا :الشفاعة الٍب تيطلب للكفار.

ثالثًا :الشفاعة الٍب تيطلب من غّب ا﵁.

رابعا :الشفاعة الٍب ظنها ا٤بشركوف كىي من جنس الشفاعة الدنيوية.
ً

كبلـ أىل العلم ُب الشفاعة ا٤بنفية يدكر على ىذه األمور األربعة.
أما الشطر الثا٘ب كىو الشفاعة ا٤بثبتة يعِب الٍب تقع كٙبصل كتكوف يوـ القيامة.
فضابطها :أنها الشفاعة التي تكوف بعد إذف اهلل ،فيمن رضي عنو.

إذف مٌب اجتمع ىذاف الشرطاف حصلت الشفاعة أم كانت شفاعة مثبتة كاقعة يوـ
القيامة.
شفاعة تكوف إذا أذف ا﵁ .
رضي ا﵁  عنو.
كتكوف فيمن ى
كا﵁ ال يرضى إال التوحيد كأىلو ،ا﵁ ال يرضى إال عن ا٤بوحدين ،أما الذين أشركوا مع
ِ ِِ
ين ِم ْن َح ِم ٍ
يم َوَّل َش ِفي ٍع يُطَاعُ﴾[غافر.]ٔٛ:
ا﵁  فبل شفاعةَ :
﴿ما للظالم َ
الشفاعة ُب أىل التوحيد ال غّب ،ثبت ُب ا٢بديث عن النيب  كلو ألفاظ

متعددة ُب الصحيْب كغّبٮبا أف النيب  قاؿ» :لكل نبي دعوة مستجابة
فتعجل كل نبي دعوتو ،وإني اختبأت دعوتي شفاعة لمتي يوـ القيامة فهي نائلة إف شاء
اهلل ،من مات من أمتي َّل يشرؾ باهلل شيئًا»

إذف الشفاعة كالتوحيد أمراف مقَبناف؛ ٗبعُب :ال تكوف شفاعة إال بالتوحيد.
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كأما الشرؾ فهو مانع من الشفاعة ال ٲبكن أف ٯبتمعاف ،ال ٲبكن أف ٯبتمع أف يكوف
ٍم ا﵁  بذلك.
شرؾ كشفاعة ىذا أمر ال ٲبكن أف يكوف ،ىحك ى
أما الشفعاء يوـ القيامة فإهنم ثبلثة أصناؼ ٝبعهم ما جاء ُب ((الصحيحْب)) من
حديث أيب سعيد  ،كا٢بديث حديث الشفاعة الطويل ،كفيو« :أف اهلل تعالى يوـ

بقي إَّل رحمة أرحم
القيامة يقوؿ :شفعت المالئكة ،وشفع النبيوف ،وشفع المؤمنوف وما َ
الراحمين»

فهؤالء األصناؼ الثبلثة ٮبا الشفعاء يوـ القيامة ا٤ببلئكة كاألنبياء كالصا٢بوف.
كأما الشفاعات الواقعة يوـ القيامة ،أعِب الشفاعات ا٤بثبتة ،فقد درج كثّب من أىل
العلم على تقسيمها إٔب قسمْب:
[القسم األكؿ] :شفاعة خاصة أم بالنيب  ال يشركو فيها أحد باإلٝباع.
[القسم الثا٘ب] :الشفاعة العامة ،يعِب :الٍب تكوف لو  كلغّبه من
الشفعاء.
أما ما اختص بو النيب  باإلٝباع:
[الشفاعة الولى] :الشفاعة العظمى ،كىي :ا٤بقاـ ا﵀مود على الصحيح ،كذلك
صل ُب القضاء بْب العباد بعد أف يتأخر أكلو
أف يشفع النيب  عند ربو أف يػي ٍف ى

العزـ كأبو البشر آدـ  ،حٌب يقوؿ النيب « :أنا لها» فينطلق
ساجدا ما شاء أف يَبكو ،كيفتح عليو
ساجدا كيَبكو ا﵁ 
فيستأذف على ربو كٱبر لو
ن
ن
بث و
ناء عليو ك٧بامد ٓب يكن ٰبسنها ٍ ،ب يقوؿ ا﵁  لو« :يا محمد ارفع
رأسك ،وسل تُعطى ،وقل يسمع ،واشفع تشفع».

الشفاعة الثانية :الشفاعة في دخوؿ أىل الجنة ،كذلك أف أىل ا١بنة إذا خلصوا من

الصراط أتوا إٔب ا١بنة- ،كأسأؿ ا﵁ أف ٯبعلِب إياكم منهم -فوجدكا أبواهبا يمغلقة ،ال تيفتح
حٌب يشفع النيب  عند ربو فيأذف ا﵁  بفتح أبواب ا١بنة فيدخلوهنا.
الشفاعة الثالثة :شفاعتو ُ ب عمو أيب طالب أف ٱبفف عنو العذاب،

فقد ثبت ُب ((الصحيح)) أف العباس بن عبد ا٤بطلب قاؿ للنيب « :يا رسوؿ
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
ك يَ ْخلُ ُق َما يَ َ
﴿وَربُّ َ
النار» ،كىذه الشفاعة مستثناةه من شرط الرضا عن ا٤بشفوع فيوَ :
شاءُ
ار﴾[القصص.]ٙٛ:
َويَ ْختَ ُ

أما الشفاعات الٍب تكوف لو  كلغّبه من الشفعاء فمنها ما حصل فيو
ا٣ببلؼ ،ىل ىي خاصة بالنيب  أـ عامةه لو كلغّبه؟ لكن ميزة الٍب قبلها ىي
أنو يٍ٦ب ىم هع على اختصاص النيب  هبا ،كىذه الشفاعات الذم ثبت منها ما يأٌب:
[الشفاعة الولى] :الشفاعة ُب دخوؿ من ال حساب عليو ا١بنة ،كذلك ما ثبت ُب

حديث أيب سعيد كُب حديث غّبه ُب ((الصحيحْب)) أف النيب ٤ با يسجد
ٙبت العرش لربو ،كيقوؿ ا﵁  لو ما سلف أف ذكرت ،يقوؿ النيب :
»أمتي ،أمتي« فيقوؿ ا﵁ جل كعبل« :يا محمد ،أدخل من أمتك من َّل حساب عليو من
الباب اليمن من أبواب الجنة ،وىم شركاء الناس في سائر البواب».

الشفاعة الثانية :الشفاعة ُب قوـ دخلوا النار من أىل التوحيد أف ٱبرجوا منها ،كىذه

الشفاعة ثابتةه للنيب  كما أهنا ثابتةه لغّبه.
أما لو  فيدؿ على ذلك أحاديث عدة ،كمنها ما ثبت ُب ((الصحيح))

من حديث عمراف بن حصْب  أف النيب  قاؿ« :يَخرج قوـ من النار
بشفاعة محمد  فَػيُ ْد َخلُوف الجنة يسموف الجهنميين».

كأما ُب حق غّبه  فما جاء من حديث أيب سعيد ا٣بدرم ُ ب

((الصحيح)) كفيو« :أف المؤمنين إذا خلصوا وكانوا من أىل الجنة يقولوف :يا ربنا
إخواننا كانوا يصلوف معنا ،ويصوموف معنا ،ويعملوف معنا فيَحد اهلل جل وعال لهم ح ًدا

فيخرجوف من النار».

فهذا دليل على أف الشفاعة تكوف للنيب  كتكوف لغّبه.
ىذه الشفاعة ىيا معَبؾ ا٣ببلؼ بْب أىل السنة كا١بماعة كالوعيدية ،إذ ىي الٍب
أشتدد إنكار الوعيدية ٥با ،كال شك أف األدلة الصحيحة الثابتة الكثّبة ترد قو٥بم.
الشفاعة الثالثة :الشفاعة ُب قوـ استحقوا النار أال يدخلوىا ،كىذه الشفاعة توقف

فيها بعض أىل العلم كابن القيم  كما ُب ((هتذيب السنن)) ،لكن الصحيح الذم
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ال شك فيو أهنا ثابتة ،بل ذكر شيخ اإلسبلـ ابن تيمية  أف ىذا النوع ٓب ينكره إال
أىل الوعيد ،فكأنو ٰبكي إٝباع أىل السنة عليها.
كيدؿ عليها دليبلف:
أما األكؿ :فما استدؿ بو ا٢بافظ ابن حجر ُ ب ((فتح البارم)) من ركاية عند
((مسلم)) كفيها :أف النيب ٤ با ذكر أف الصراط ييضرب على مًب جهنم قاؿ:

«فتحل الشفاعة ،اللهم سلم سلم».

ييشّب إٔب أف األنبياء -عليهم الصبلة كالسبلـ -يقولوف ُب ذلك ا٤بقاـ اللهم سلم،
سلم كال شك أف ىذا دعاءه يتضمن شفاعة ُب حق من ٲبر على الصراط ،كفيهم من
استوجب النار.
أما الدليل الثا٘ب :فعمومو قوؿ النيب « :شفاعتي لىل الكبائر من

أمتي» ،كما جاء ُب معناه فإنو يدؿ بعمومو على أف الشفاعة حاصلة ألىل الكبائر ،كأىل
الكبائر ىذا الكبلـ يتضمن من دخل النار كمن ٓب يدخلها بعد ،كا﵁  أعلم.
ىذا باختصار ما يتعلق بالشفاعات الخروية.

كعودا على ما أكرد ا٤بؤلف  ىذا الباب ألجلو كىو أنِب ذكرت لك أف أكثر
ن
شرؾ ا٤بشركْب ُب القدٙب كا٢بديث إ٭با كاف ألجل تعلقهم بالشفاعة فصرفوا العبادة لغّب ا﵁
ص ًرفيو ىف أنواع العبادات ٥بذه اآل٥بة ،الٍب يظنوف فيها الشفاعة
ألجل ذلك ،كىم كانوا إما يى ٍ
فيذٕبوف ،كينذركف ،كيسجدكف؛ ألجل أف تعطف عليهم ،فتشفع ٥بم عند ا﵁ ،أك أف يطلبوا
الشفاعة منها مباشرة؛ فيسألوف األشجار ،كاألحجار ،كيسألوف األصناـ كا٤ببلئكة ،كيسألوف
األموات أف تشفع ٥بم عند ا﵁.
كىذا كاف يقع فيو ا٤بشركوف قدٲبنا من أىل ا١باىلية كمن النصارل فإف من قو٥بم الذم
اتفق ا٤بسلموف على أنو من أعظم الشرؾ با﵁  أهنم كانوا يقولوف( :يا كالدة اإللو
اشفعي لنا عند اإللو) ،ينادكف مرٙب  ،كىذا ٩با اتفق ا٤بسلموف على أنو شرؾ
أكرب.
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الشاىد :أنو ال فرؽ بْب أف ييذبح لغّب ا﵁ ألجل أف يشفع ،أك أف ييدعى ألجل أف
صرفت ىذه أك تلك؛ ألجل ٙبصيل الشفاعة فإف ىذا
يشفع ،ىذه عبادة كىذه عبادة فمٌب ي
شرؾ با﵁  كىو سبب ٤بنعها.
طلب الشفاعة
كيا ﵁ العجب! انظر إٔب ىذا ا٣بذالف كيف أهنم قد ىعظي ىم ُب نفوسهم ي
مانعا ٥بم منها ،كا٤بوفق من كفقو ا﵁.
فطلبوىا بسبب كاف ن
قد يقوؿ قائل :إف ىؤالء ا٤بشركْب قصدكا تعظيم ا﵁ فقالوا إف ا﵁ عظيم ،ك٫بن
مذنبوف متلطخوف با٤بعاصي فبل يناسب أف نسأؿ ا﵁ مباشرة إ٭با ٪بعل بيننا كبينو كاسطة
يشفعوف لنا عند ا﵁ ،قد يقوؿ قائل :إف قصدىم حسن؛ فؤلجل ماذا كاف مشركوف ٨بلدين
ُب النار؟
كا١بواب عن ىذا من كجهْب:
[الوجو األكؿ] :سلمنا جدالن أهنم قصدكا تعظيم ا﵁ ،لكنهم من كجو أآخر كقعوا ُب
مسبة ا﵁ كتنقص حقو كقدره ،فاستحقوا العقوبة على ذلك.
صحيحا أهنم ما عظموا ا﵁
كالوجو الثا٘ب :أف يقاؿ إهنم ما عظموا ا﵁  ليس
ن
صحيحا أهنم عظموا ا﵁ ،كلو عظموا ا﵁ كقدركه حق قدره ما صرفوا خالص حقو لغّبه،
ليس
ن
ك٤با أشركوا مع ا﵁ غّبه ،كلوحدكا ا﵁  ،إ٭با ىم شبهوا ا﵁ ٗ بلك من
ملوؾ الدنيا يهابونو كٱبافوف ظلمو كسطوتو فاٚبذكا الشفعاء ألجل ذلك ال غّب ،كإال فالواقع
أف ىؤالء ا٤بشركْب كقعوا ُب أمر عظيم؛ فقد تنقصوا عظمة اإل٥بية ،كىضموا حق الربوبية،
كأساءكا الظن برب العا٤بْب.
الواقع أف ا٤بشركْب الذين اٚبذكا من دكف ا﵁ شفعاء ،كقعوا ُب ىضم حق الربوبية
كانتقاص عظمة اإل٥بية ،كأساءكا الظن برب العا٤بْب ،كاف منهم سوء الظن با﵁ كصدؽ ا﵁ ُب
ِ
كصفهم﴿ :الظانٍّ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ب اللوُ َعلَْي ِه ْم َولَ َعنَػ ُه ْم
َ
ين باللو ظَن الس ْوء َعلَْي ِه ْم َدائ َرةُ الس ْوء َوغَض َ
َعد لَ ُهم ج َهنم وساء ْ ِ
﴿وذَلِ ُك ْم ظَنُّ ُك ُم ال ِذي ظَنَنتُ ْم بَِربٍّ ُك ْم
َوأ َ
ت َمص ًيرا﴾[الفتحَ ،]ٙ:
ْ َ َ ََ َ
ِ
ِ
ين﴾[فصلت.]ٕٖ:
أ َْر َدا ُك ْم فَأ ْ
َصبَ ْحتُ ْم م َن الْ َخاس ِر َ
كبل كا﵁ ما ىعظ يموا ا﵁ بل أساءكا الظن با﵁.
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كيدؿ على ذلك أمور تأملها -يا رعاؾ ا﵁ -فإنك ٘بدىا حاصلة ُب ىؤالء ا٤بشركْب
أك ٘بد بعضها حاصبلن كال بد ،فهؤالء ا٤بشركوف:
أوَّلً :ظنوا أف ا﵁ ال يرحم حٌب يرفع إليو الشافع ا٢بوائج ،كال يسمع الدعاء كال ٯبييبو
حٌب يرفع إليو الشافع ذلك ،كذلك سوء ظن با﵁  كانتقاص لعظيم علم ا﵁ 
ككاسع ٠بعو ككبّب رٞبتو.

[ثانيًّا] :أهنم ظنوا أف ٥بؤالء ح نقا على ا﵁ ٥ بؤالء الشفعاء أف ٥بم ح نقا على
إدالؿ على ا﵁ ك٥بم حق على
ا﵁  ،كألجل ىذا فإنو ال ٲبكن أف ييرد ٥بم طلب ٥بم ه
ا﵁ ،كلذلك ال ٲبكنو أف ٱبالف شفاعتهم كىذا ال شك أف ٩با يدؿ على أهنم ما عظموا ا﵁
؛ إذ جعلوا ٥بؤالء ح نقا عليو استحقوه بأنفسهم ،كأهنم ييدلوف على ا﵁ 
إدالالن.
[ثالثًا] :كىو أهنم قد ىعظي ىم ُب قلوهبم التعلق هبؤالء الشفعاء حٌب إهنم صرفوا ٥بم لب

الرجاء كعظيم االعتماد كالتوكل ،حٌب قاؿ قائلهم:

إٕ مل تهٔ يف َٝعاد ٟآخرّا بٝد ٟؾكالّ ٚإال ؾكٌ ٜا شي ١ايكدّ
عظم تعلقهم هبؤالء الشفعاء ،كألجل ىذا رجوىم كصرفوا ٥بم العبادة كتوكلوا كقصدكا
ىؤالء دكف ا﵁  ، كىذا ال شك أنو من انتقاص حق ا﵁ ُ ب ربوبيتو ،كألوىيتو.
اعةُ
ا٢بق الذم ال شك فيو أف الشفاعة ﵁ ً مل نكا كاستحقاقنا﴿ :قُ ْل لِل ِو الش َف َ
َج ِم ًيعا﴾[الزمر ]ٗٗ:من تأمل ىذه اآلية زاؿ من قلبو كل شبهو تتعلق هبذا ا٤بوضوع ،األمر
اجع إٔب ا﵁ ،ا﵁  ىو الذم أراد
يا رعاؾ ا﵁ -إ٭با ىو من ا﵁ كإٔب ا﵁ ،األمر كلو ر هأف يرحم عبده ،كألجل ىذا أى ٍى ىل ا٤بشفوع لو للسبب الذم يستحق بو الشفاعة ،كأى ٍى ىل
كحرؾ قلب الشافع ألجل أف يشفع ،كأذف للشافع أف
الشافع للسبب الذم كاف بو ن
شافعا ،ى
يشفع ،بل أمر الشافع أف يشفع ،فقاؿ( :لو اشفع تشفع)ٍ ،ب ىو الذم تفضل بقبوؿ
الشفاعة ،فعاد األمر ابتداءن كانتهاءن إٔب ا﵁ .
إذف حقيقة ا٢باؿ أنو شفع من نفسو إٔب نفسو ،حقيقة ا٢باؿ ما اخرب ا﵁ أى ٍى ىل﴿ :قُ ْل
اعةُ َج ِم ًيعا﴾[الزمر.]ٗٗ:
لِل ِو الش َف َ
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اجعا إٔب قياس فاسد ،قاسوا الشفاعة األخركية
إذف كل اإلشكاؿ كاف عند ىؤالء ر ن
ط اإلشكاؿ ،كأنت إذا تأملت ُب النصوص كجدت السبب
على الشفاعة الدنيوية كىذا ىم ٍربى ي
موضعا ٘بد أف الشفاعة
الذم كانت ألجلو الشفاعة غالبنا منفية ُب القرآفُ ،ب ٫بو عشرين
ن
منفية ٓب؟ ألجل أف يزكؿ عن القلوب أدٗب توىم أف الشفاعة الٍب تكوف يوـ القيامة عند ا﵁
ىي من جنس ىذه الشفاعة الٍب يعهدىا الناس ُب الدنيا ،األمر ليس كذلك ،انتبو! فهذا ىو
الفرقاف بْب ا٢بق كالباطل بْب التوحيد كالشرؾ.
الشفاعة التي يعهدىا الناس في الدنيا في الغالب ترجع إلى ضربين:

[الضرب الوؿ] :شفاعة وجاىةٗ ،بعُب :أف يشفع الوجيو ذك النفوذ عند ذم
رغما
السلطاف فيطلب منو أف يعفو عن مسيء مثبلن ،ك٘بد أف صاحب السلطاف قد يقبل يم ن
رٗبا ال يريد أف يشفع عنده أح هد أصبلن ُب ىذا ا٤بوضوع فيشفع عنده على رغم عنوٍ ،ب قد
يكوف ال يريد أف يعفو عن ىذا ،لكنو يرضى ٙبت كطأة ىذه الشفاعة ،ألجل أنو ٧بتاج إٔب
تاجرا غنينا ،قد يكوف كز نيرا ،قد يكوف صاحب
ىذا الرجل صاحب الوجاىة كالنفوذ قد يكوف ن
ا١بند فهو ال تتم ٩بلكتو إال بأف يكوف ىؤالء حولو ،كأف تكوف طاعتهم لو؛ فؤلجل خوفو من
نفورىم ٱبضع لشفاعتهم كيقفل شفاعتو.
الضرب الثاني :شفاعة المحبة ،أف يشفع ا٢ببيب عند ٧ببو ٘بد أنو يشفع ابن

السلطاف ،أك زكجو ،أك صديقو عنده أف يعفو عن ىذا ا٤بسيء ،فتجد أنو يقبل هبذه الشفاعة
كلو كاف ُب األصل ال يريد أف يعفو ألنو ال يصرب عن جفوة حبيبو فّبضخ كيأذف ،أك رٗبا
تبْب لو ما كاف غائبنا عنو رٗبا أفصح لو كأعلموه بأنو ال يستحق العقوبة ،كبالتإب فإنو يقبل
ىذه الشفاعة؛ ألنو ظهر لو ا٢بق ،أك رٗبا خوفوه بعواقب تَبتب على إنفاذ العقوبة عليو،
فيخاؼ كيقبل.
إذف ٘بد أف الشفاعة ُب الدنيا عند ذكم السلطاف كا٤بلك كأصحاب األمر٘ ،بد أهنا
يكتنفها ضعف ُب العلم ،أك ضعف ُب القدرة ،أك ضعف ُب السلطة ال بد أف يكوف شيء
اقعا فأٗب يقاسوا ذلك بالشفاعة الٍب تكوف عند ا﵁ ؟
من ذلك ك ن
أرأيت كيف أف ىؤالء كقعوا ُب و
تشبيو خاطئ حينما ظنوا أف الشفاعة عند ا﵁ من ىذا
ا١بنس؟ فا﵁  ال يريد أف يغفر لكنو بتأثّب من الشافعي يغفر ،أصبح الشافع ىو الذم
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ٰبرؾ ا﵁  ألجل أف يقبل -تعأب ا﵁ عن ذلك ،-كانظر كيف أقتضى ىذا اعتقاد
٧بتاجا كجعلو غّب غِب مستغِب عما سواه .
النقص ُب ا﵁  من جهة جعلو ن
إذف رعاؾ ا﵁ تنبو إٔب الفركؽ بْب الشفاعة الدنيوية كالشفاعة األخركية ،أم إٔب
الفركؽ بْب شفاعة ا٤بخلوؽ عند ا٤بخلوؽ ،كبْب شفاعة ا٤بخلوؽ عند ا٣بالق ،
ىذا من أىم ما ينبغي عليك يا أيها ا٤بسلم أف تفقهو.

أوَّلً :الشفاعة من ا٤بخلوؽ عند ا٤بخلوؽ ال تفتقر إٔب ا٤بشفوع عنده ٕباؿ ،ال من
جهة أمره كال من جهة إذنو ،كال من جهة خلقة ،كاألمر ُب الشفاعة الٍب تكوف عند ا﵁ ليس
كذلك فبل أحد ٯبرؤ على أف يشفع عند ا﵁  حٌب يأذف ا﵁ لو أف يتكلم كيشفع قاؿ
﴿م ْن ذَا ال ِذي يَ ْش َف ُع ِع ْن َدهُ إَِّل بِِإ ْذنِِو﴾[البقرة ،]ٕ٘٘:ا﵁ عظيم من ذا الذم
سبحانوَ :
﴿م ْن ذَا ال ِذي
ٯبرؤ على أف يتكلم أك يشفع عند ا﵁ ما ٓب يأذف ا﵁ لو أف يشفع كيتكلم؟ َ
يَ ْش َف ُع ِع ْن َدهُ إَِّل بِِإ ْذنِِو﴾[البقرة.]ٕ٘٘:
تأمل كيف كاف النفي ىا ىنا بصيغة االستفهاـ ألنو مشوب بنوع من التحدم من ذا
الذم ٯبرؤ على أف يكوف منو ذلك؟!
ٍب ا﵁  ليس فقط يأذف بالشفاعة ،بل ا﵁  ىو الذم يأمر هبا كبالتإب ال
ٲبلك الشافعي إال أف يٯبيب أليس كذلك؟ أليس ا﵁  يقوؿ يوـ القيامة لسيد
مأمورا ال يسعو إال أف يستجيب
الشفعاء( :اشفع تيشفع) إذف كاف النيب  كاف ن
ألمر ربو .
[ثانيًّا] :أف الشفاعة من ا٤بخلوؽ إٔب ا٤بخلوؽ تستلزـ حاجة ا٤بشفوع عنده تستلزـ

حاجة ا٤بشفوع عنده إما من جهة أنو يطلب مرغوبنا أك أنو يَبؾ مرىوبنا ،ال ٘بد أف ا٤بشفوع
عنده يقبل الشفاعة إال إذا كاف يطلب شيء ٰبتاجو ،إما أف يطلب كالئو كالء الشافع كإما
أنو يدفع غضب أك ىجراف الشافع.
إذف ٘بد أف الشفاعة استلزمت حاجة ا٤بشفوع عنده ،كا﵁ أجل كأعظم من أف يكوف
كذلك بل ا﵁  ىو الغِب  ،ال يكوف ذلك كال يظن بو ذلك.
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[ثالثًا] :أف الشفاعة من ا٤بخلوؽ إٔب ا٤بخلوؽ تتضمن افتقار ا٤بشفوع عنده ،من
جهة أف شفاعة الشافعي حركتو إٔب القبوؿ ،شفاعة ا٤بخلوؽ عند ا٤بخلوؽ ىي الٍب حركتو
للقبوؿ.
أما الشفاعة عند ا﵁ فبل ييظن فيها ذلك البتة ،بل األمر بالعكس ا٤بشفوع عنده ىو
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.
[رابعا] :شفاعة الشافع ُب الدنيا يعِب شفاعة ا٤بخلوؽ عند ا٤بخلوؽ ،شفاعة و
ند أك
ً
شريك أك معْب ،أما الشفاعة عند ا﵁ فإهنا شفاعة عبد مأمور ال ٲبلك من أمره شيء ،كال
يقدر إال أف ٯبيب ففرؽ بْب ىذه كىذه.

[خامسا] :الشفاعة من ا٤بخلوؽ عند ا٤بخلوؽ قد تقع على كره من ا٤بشفوع عنده،
ً
و
فرغما عنو يدخل
قد تقع على يك ٍره يعِب ال يريد ،كال يسمح أف يشفع عنده ُب ىذا ا٤بوضوع ن
فرغما عنو يتكلم كيشفع ،كا﵁
عليو الشافع ذك الوجاىة ،أك ا﵀بوب عند ا٤بشفوع عنده ن
مكرىا لو ،بل ىو القدير العظيم .
 يستحيل أف ييكرىوي أحد ا﵁ ال ن
[سادسا] :أف الشفاعة من ا٤بخلوؽ عند ا٤بخلوؽ يقبلها أك قد يقبلها ا٤بشفوع عنده
ً
على يك ٍرهو منو ،كا﵁  ال ٯبوز أف ييظن فيو ذلك؛ ألنو ال مكره لو ٗ ،بعُب أف

ا٤بشفوع عنده من ا٤بخلوقْب ٘بد أنو قد ال ٲبلك من أمره إال أف يرضخ كيقبل- ،كما قلت
لك ساب نقا -فهو يقبل أك قد يقبل على كره منو.
كأما ا﵁  فإنو ال يظن فيو ذلك إال الظانوف با﵁ ظن السوء.
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ٕ٘ -باب الشفاعٛ
(اجمللس الثاني)
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قاٍ :
بابُ ايػؿاع١

ِ ِِ ِ
ين يَ َخافُو َف أَ ْف يُ ْح َ ِ ِ
س لَ ُه ْم ِم ْن
كقوؿ ا﵁ َ ﴿ :وأَنذ ْر بو الذ َ
ش ُروا إلَى َربٍّه ْم لَْي َ
ِ ِ
ِ
يع﴾[النعاـ.]٘ٔ:
ُدونِو َول ٌّي َوَّل َشف ٌ
مضى الكبلـ ُب الدرس ا٤باضي عن األصوؿ كالقواعد ا٤بمهدات لًىف ٍه ًم موضوع
ً
الكتاب كالسنة.
الشفاعة ُب ضوء
أكرد ُب ىذا الباب األدلة الٍب تدؿ على ىذا ا٤بعتقد الصحيح الذم
لف  ى
كا٤بؤ ي
يتعلق بالشفاعة من كتاب ا﵁ ٍ ،ب ختم ذلك و
لشيخ اإلسبلـ ابن
بكبلـ حس ون ً
تيمية .

ِ ِِ ِ
ين يَ َخافُو َف أَ ْف يُ ْح َ ِ ِ
س
اآلية األكٔب :قوؿ ا﵁ َ ﴿ :وأَنذ ْر بو الذ َ
ش ُروا إلَى َربٍّه ْم لَْي َ
ِ ِ
ِ
ِ
يع﴾[النعاـ.]٘ٔ:
لَ ُه ْم م ْن ُدونِو َول ٌّي َوَّل َشف ٌ
﴿وأ ِ
اإلعبلـ بأسباب ا٤بخافة ،أك اإلعبلـ ٗبوضع ا٤بخافة فهو
َنذ ْر بِ ِو﴾ اإلنذار ىو:
ي
َ
إعبلـ ٨بصوص ،كا٣بطاب لنبينا و
٧بمد  ،فا﵁  يقوؿ يا نبينا أنذر بو؛
ه
ي
يعِب :بالقرآف ،كما قاؿ بن عباس  كغّبه.
أىل اإلٲباف الذين عبلماهتم ك٠باهتم ٱبافوف أف ٰبشركا إٔب رهبم ،كأيضا
أنذر بالقرآف ى
ليس ٥بم من دكف ا﵁  كٕب كال شفيع.
فقولو ﴿ليس لهم﴾ ليس ىا ىنا ُب موضوع النصب على أهنا حاؿ ،كا٢باؿ أنو ليس
٥بؤالء ا٤بؤمنْب الذين اتصفوا باإلٲباف كا٣بشية من ا﵁  ،أهنم موصوفوف هبذا كىو
شفيعا.
أهنم ال يتخذكف من دكف ا﵁ كلينا كال يتخذكف من دكف ا﵁ ن
كالقرآف أمر ا﵁  نبيو  أف يػٍنذر الناس كلهم بو﴿ ،وتُ ِ
نذ َر بِ ِو قَػ ْوًما
َ
ي ى
لُ ًّدا﴾[مريم ،]ٜٚ:فأىل اإلٲباف كأىل الكفر يػيٍن ىذ يرك ىف بالقرآف ،لكن ٚبصيص أىل اإلٲباف ىا

نذار أىل اإلٲباف الذين
ىنا ألهنم الذين ينتفعوف هبذا اإلنذار ،فاإلنذار الذم ينفع ىو إ ي
ٱبافوف أف ٰبشركا إٔب رهبم ،ٱبافوف من ا﵁  كٱبافوف ا٤بقاـ بْب يدم ا﵁
اؼ و ِع ِ
ِ ِ
يد﴾[ؽ.]ٗ٘:
﴿ ،فَ َذ ٍّك ْر بالْ ُق ْرآف َم ْن يَ َخ ُ َ
الشيخ لم يراجع التفريغ

ّٕٓ

انتفاعا هبذا اإلنذار ،فبل ينتفع بالقرآف
ىؤالء أكٔب الناس باإلنذار ،ألهنم أعظم الناس ن
من جهة ما فيو من اإلنذار كما فيو من التبشّب كما فيو من أنواع العلوـ إال ا٤بؤمنوف ح نقا
الذين يتصفوف با٣بوؼ من ا﵁ .
كمن ا٣بوؼ من ا﵁ :ا٣بوؼ من البعث كما يكوف بعده من الوقوؼ بْب يدم ا﵁
 للحساب ٍب للجزاء ،كىؤالء كصفهم أهنم﴿ :وَّل ي ِج ُدو َف لَ ُهم ِمن ُد ِ
وف الل ِو
ْ ْ
َ َ
َولِيًّا﴾[النساء ،]ٖٔٚ:يتوجهوف إليو كيعبدكنو كٱبافونو كيرجونو ،كما أهنم ال يتخذكف من
شفيعا ،يعِب :من دكف إذنو كأمره  ألهنم يعلموف أف الشفاعة ملك ﵁
دكف ا﵁ ن
اعةُ َج ِم ًيعا﴾[الزمر ،]ٗٗ:فبل تطمح نفوسهم إٔب
 كما سيأٌب معنا﴿ :قُ ْل لِل ِو الش َف َ
التعلق هبؤالء الشفعاء من حيث اهنم يعتقدكف أهنم ٲبلكوف الشفاعة فيشفعوف ببل إذف من
ا﵁ جل كعبل ،كيَبتب على ىذا اهنم ييقصدكف كيرجوف كيتوكل عليهم ،ليس ىذا شأف أىل
اإلٲباف ىذا شاف أىل الشرؾ.
إذف الشفيع اثناف:

ٔ/شفيع من دوف اهلل.
ٕ/شفيع من بعد إذف اهلل.
كالفرؽ بينهما فرؽ كبّب- ،مر معنا ُب الدرس ا٤باضي -الفرؽ بْب الشفيع من دكف
ا﵁ ،كالشفيع من بعد إذنو ،ىو الفرؽ بْب الند كالشريك كبْب العبد ا٤بأمور من ا﵁
.
شفيعا من دكف ا﵁،
الشفيع من دكنو إ٭با يتخذه ا٤بشركوف ،فمن اعتقد أف أ ن
حدا يكوف ن
ي
شفيع من
فذلك الشك أنو يكوف من ا٤بشركْب ،أما أىل اإلٲباف فإهنم يعتقدكف أنو يكوف ه
بعد إذنو.
إذف الشفيع من دكنو باطل ،كالشفيع من بعد إذنو ثابت.
ىذا الفرقاف بْب حقيقة التوحيد كحقيقة الشرؾ.
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قاؿ :
اعةُ َج ِم ًيعا﴾[الزمر.]ٗٗ:
وقولو﴿ :قُ ْل لِل ِو الش َف َ
ىذه آيةه عظيمة من تأملها ،ك ىع ًق ىل معناىا قطعت كل أسباب الشرؾ عن نفسو﴿ :قُ ْل
ِِ
اعةُ ج ِميعا﴾[الزمر ،]ٗٗ:أكؿ السياؽ قولو تعأب﴿ :أَِـ ات َخ ُذوا ِمن ُد ِ
وف الل ِو
للو الش َف َ َ ً
ْ
اء﴾[الزمر ،]ٖٗ:ىذه حقيقة ا٤بشركْب أهنم اٚبذكا من دكف ا﵁ شفعاء﴿ ،قُ ْل أ ََولَ ْو
ُش َف َع َ
ْك السمو ِ
َكانُوا َّل يملِ ُكو َف َش ْيئًا وَّل يػ ْع ِقلُو َف * قُل لِل ِو الش َف َ ِ
ات َوال َْر ِ
ض
َْ
َ َ
اعةُ َجم ًيعا لَوُ ُمل ُ َ َ
ْ
ثُم إِلَْي ِو تُػ ْر َجعُو َف﴾[الزمر.]ٗٗ-ٖٗ:
ِ
ِ ِ
اء﴾[الزمر( ،]ٖٗ:أـ) :ىا ىنا لئلضراب ،يعِب :ىي
﴿أَِـ ات َخ ُذوا م ْن ُدوف اللو ُش َف َع َ

ٗبعُب :بل ،كاستقراء مواضع (أـ) ُب القرآف يعِب :ىذا االستفهاـ ُب القرآف يدؿ على أف ىذا
االستفهاـ إ٭با ييساؽ ُب مقاـ اإلنكار؛ يعِب :ىؤالء اٚبذكا من دكف ا﵁ شفعاء ،كىذا الذم
ألجلو أشركوا ﴿ويػ ُقولُو َف ى ُؤ ِ
َّلء ُش َف َعا ُؤنَا ِع ْن َد الل ِو﴾[يونس ،]ٔٛ:ىذا الذم ألجلو اٚبذكا
َ
ََ
ض ٍّر َّل تُػ ْغ ِن َعنٍّي
األنداد مع ا﵁ ﴿ ،أَأَت ِخ ُذ ِم ْن ُدونِِو آلِ َهةً إِ ْف يُ ِر ْد ِف الر ْح َم ُن بِ ُ
اعتُػ ُهم َش ْيئًا وَّل ي ِنق ُذ ِ
وف﴾[يس.]ٕٖ:
َ ُ
َش َف َ ْ
إذف ىم اٚبذكا من دكف ا﵁ شفعاء فأشركوىم مع ا﵁  فاعتقدكا أهنم يشفعوف
من دكف إذف ا﵁  ، كاعتقدكا أهنم ٲبلكوف ىذه الشفاعة كأف حقهم على ا﵁ عظيم،
كألجل ىذا فإف ىذه الشفاعة ال تيرد ،كىم ا٤بؤثركف على ا﵁ ،ىم الذين ٰبركوف إرادة ا﵁
ِ
ِ ِ
اء قُ ْل أ ََولَ ْو َكانُوا َّل
ألجل ٙبقيق ا٤بطلوب أك دفع ا٤برىوب﴿ :أَِـ ات َخ ُذوا م ْن ُدوف اللو ُش َف َع َ
يَ ْملِ ُكو َف َش ْيئًا َوَّل يَػ ْع ِقلُو َف﴾[الزمر ،]ٖٗ:أفتتخذنوىم كىذه حا٥بم ،الواقع أهنم ال ٲبلكوف
اعةُ
شيئنا؛ ألف الشفاعة ﵁  أٓب تر إٔب قولو بعد ذلك﴿ :قُ ْل لِل ِو الش َف َ
َج ِم ًيعا﴾[الزمر ،]ٗٗ:كالحظ أمرين ُب ىذه اآلية:
أوَّلً :تقدٙب ا٣برب يفيد ا٢بصر عند أىل الببلغة ،فقاؿ﴿ :قُل لٍّل ِو
اعةُ﴾[الزمر ،]ٗٗ:كٓب يقل (قل الشفاعة ﵁) ،كىذا يدؿ على أف الشفاعة كلها ﵁
الش َف َ
.
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ٍب تأمل ثانيًاُ :ب قولو ﴿ َج ِم ًيعا﴾[الزمر ]ٗٗ:كيف إف قولو ﴿ َج ِم ًيعا﴾ أفادت
استغراؽ ملك ا﵁  للشفاعة كلهإ ،بيث أنو ٓب يى يشذ عن ىذا ا٤بلك ﵁ شيئا
منها ،من أك٥با إٔب آخرىا ٔبميع أنواعها كأصنافها ىي ًملك ﵁ .
ْك السمو ِ
ات
ٍب تأمل بعد ذلك ما قاؿ  عقبها﴿ :لَوُ ُمل ُ
ََ
َوال َْر ِ
ض﴾[الزمر ،]ٗٗ:كما أف لو سبحانو ملك السماكات كاألرض فكذلك ىو الذم
ٲبلك الشفاعة ،فاندرج ُب ًملكو  الذم ال يى ٍشىريكو فيو غّبه ىذه الشفاعة ،ألف
حقيقة األمر أف ا﵁  شفع من نفسو إٔب نفسو لّبحم عبده ،كالشفاعة إكراـ
للشافع ،كإال فا﵁  ىو الذم أراد من نفسو أف يرحم ىذا العبد ا٤بشفوع فيو ،كليس
أف الشافع ىو الذم حرؾ إرادة ا﵁ كىو الذم أثر ُب ا﵁.
ىذا ال يكوف ،ا﵁ ىو الواحد ،كا﵁ ىو الوتر الذم ال يشفعو غّبه ،فالفضل منو كإليو
كحده ال شريك لو.
إذف ىذه آيةه عظيمة تأملها يا أيها ا٤بسلم ،كأنا لك ضامن بإذف ا﵁ سبحانو كتوفيقو
أنو ىٱبٍيرج كل تعلق من قلبك بأحد من ا٤بخلوقْب ألجل رجاء الشفاعة.
اعةُ َج ِم ًيعا﴾[الزمر.]ٗٗ:
كثّبا ىذا ا٤بوضع العظيم﴿ :قُل لٍّل ِو الش َف َ
تأمل ن
إذف ال تطلب الشفاعة إال ٩بن ٲبلكها كىو ا﵁ سبحانو كحده ال شريك لو.
قد يقوؿ قائل ٫بن نطلب الشفاعة من غّب ا﵁؛ ألجل أف ا﵁ تعأب ىملى ىك يهم إياىا.
النيب  كإخوانو من األنبياء ككذلك ا٤بؤمنوف ككذلك ا٤ببلئكة أليسوا
يشفعوف عند ا﵁  يوـ القيامة؟
كا١بواب :نعم.
قالوا :إذف ٫بن نطلب ىذه الشفاعة ٩بن ملكهم ا﵁  إياىا.
أحدا ،بل
كا١بواب :أف ىذه شبهة داحضة ،كذلك أف ا﵁ ٓ ب يٲبلك الشفاعة ن
بْب لنا بياف كاضح ال لبس فيو أف الشفاعة لو كحده ال شريك لو ،إ٭با يأذف ا﵁ ٤بن يشاء ُب
موضع معْب أف يشفع ،كليس ىذا من التمليك ُب شيء ،أرأيت إٔب النيب  إذا
شافعا عند ا﵁  مباشرة ،أـ يقدـ ىذا
كاف يوـ القيامة كطيلبت منو الشفاعة ،أفيقوـ ن
ٗبقدمات ٍب بعد ذلك يأذف ا﵁ لو بالشفاعة؟
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بل يأمره ا﵁  بالشفاعة ،كيف يكوف مال نكا كىو مأمور بأف يشفع «اشفع

تُشفع».

ٍب تأمل -يا رعاؾ ا﵁ -كيف أف النيب ٤ با قيل لو« :اشفع تُشفع» ،ك٤با

حدا من أىل النار فأخرجهم منهاٍ ،ب يعيد الكرة ألجل أف يشفع إٔب ا﵁ 
حد ا﵁ لو ن

مرة ثانية ،أرأيت أنو أخذ اإلذف األكؿ مطل نقا فقاـ بْب يدم ا﵁  مرة ثانية فشفع عند
ا﵁  ، ا١بواب :ال ..مرة ثانية يثِب على ا﵁  كيسجد سجودا طويبلٍ ،ب يرفع
رأسو ٍب يقوؿ ا﵁ لو «اشفع تشفع» ،تكرر ىذا األمر أربع مرات كما ثبت ُب
((الصحيحْب)).
إذف ىل ييقاؿ بعد ذلك أف ىذه الشفاعة يمػ يم ٍل ىكةه للشفعاء؟

اب :ال كا﵁ ،إ٭با يأذف ا﵁  هبا ُب موض وع معْب كُب و
٧بل ٨بصوص ،كا﵁
ا١بو ي
 يأذف حينئذ بل يأمر حينئذ بالشفاعة.
إذنا ٓب يكن مالكا ٥با.
ٍب أرأيت ُب حاؿ النيب  اآلف كىو ميت أييطلب الشفاعة اآلف! مع أف
ا﵁ سبحانو إ٭با يأذف لو هبا يوـ القيامة ،فما معُب أف تطلبو الشفاعة كىو ُب الربزخ ،كا﵁
ٓ ب يأذف لو بالشفاعة بالربزخ ،إ٭با يأذف لو  يوـ القيامة.
إذف ىذا الطلب باطل غّب صحيح ،إ٭با يأذف ا﵁ بالشفاعة يوـ القيامة.
كىاىنا مسألة مهمة كيكثر السؤاؿ عنها كىي :ما حكم طلب الشفاعة من غّب ا﵁؟
ىذه المسالة فيها تفصيل ،وذلك أف الحواؿ َّل تخرج عن ثالث:

حي -يعِب يأٌب اإلنساف إٔب عبد صاّب ،أك إٔب
[الحالة الولى] :طلب الشفاعة من ن

تفصيل أيضا
النيب ٤ با كاف حيا فيطلب منو الشفاعة ،وىذه الحاؿ فيها
ٌ
وذلك أف المر يتردد بين أمرين:
يشفع
[المر الوؿ] :فإف كاف السائل يعتقد أف ا٤بسؤكؿ ي
مالك للشفاعةٕ ،بيث إنو ي
مٌب شاء ببل إذف من ا﵁  كببل أمر من ا﵁  ، كأف شفاعتو ىي ا٤بؤثرة كا﵀ركة
إلرادة ا﵁  ، كأف ا﵁  ال ٲبلك إال أف يستجيب ٥بذه الشفاعة ،لًػ ىما ٥بذا الشافع
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إدالؿ على ا﵁  ،من اعتقد ىذا ُب أحد كسأؿ الشفاعة
من حق عليو ،فهو لو ه

شرؾ أكرب.
على ىذا الوجو فبل شك أف ىذا ه

[المر الثاني] :أف يسألو الشفاعة؛ ٗبعُب :أف يطلب من ا٤بسؤكؿ أف يدعو ا﵁

 بأف يأذف لو ُب الشفاعة -يعِب :يسأؿ ا٤بشفوع لو الشافع أف يدعو ا﵁ بأف يأذف لو
ُب أف يشفع فيو ،فهذا ال بأس بو ،كىذا من ٝبلة سؤاؿ ا٢بي ما يقدر عليو ،ىو ما اعتقد
أف الشفاعة ملك لو ،كأنو يشفع مٌب شاء بأم حاؿ شاء دكف إذف من ا﵁؟ كبل ،إ٭با يسألو
أف يسأؿ ا﵁ أف يأذف لو ُب الشفاعة فيو كىذا الوجو ال حرج فيو.
أيضا من
كقد جاء ُب ((مسند اإلماـ أٞبد)) من حديث أيب موسي األشعرم ،كجاء ن
أيضا من حديث أيب موسى ،كمعاذ  أف النيب
حديث عوؼ بن مالك ،كجاء ن
٤ با قاؿ «إف اهلل خيرني بين أف يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة

فاخترت الشفاعة» حْب إذف قاؿ لو أبو موسى



كمن معو« :قالوا يا رسوؿ اهلل

ادع اهلل أف يجعلنا ممن تشفع فيهم».
تبلحظ أهنم توجهوا إٔب النيب  بطلب أف يدعو ا﵁ أف يشفع فيهم ،يعِب
أف ٯبعلهم من الزمرة الذين يشفع فيهم النيب  ،كىذه الركاية تفسر الركاية
األخرل ،الٍب فيها أهنم قالوا« :ننشدؾ باهلل والصحبة إَّل جعلتنا ممن تشفع فيهم»،
كأصحاب النيب  أجل قى ٍد نرا من أف يعتقدكا أف الشفاعة ًملك للنيب
 ،إ٭با تفسّب ىذه الركاية ما جاء ُب الركاية األخرل ،ككل ما جاء ُب األحاديث
ُب سؤاؿ الشفاعة إ٭با يرجع إٔب ىذا ا٤بعُب ،كىو أف ييسأؿ النيب  أف يدعو ا﵁
شافعا للسائل.
 بأف ٯبعلو ن
الحالة الثانية :سؤاؿ ا٤بيت الشفاعة كىذا شرؾ أكرب ،بأف يسأؿ ا٤بيت كاف يدعو

النيب  بعد موتو أك يدعو األموات كالصا٢بْب فيقوؿ" :اشفعوا لنا عند ا﵁"" ،يا
سيدم فبلف أسألك الشفاعة"" ،يا نيب ا﵁ الشفاعة" ىذا ال شك أنو شرؾ أكرب ،كذلك
جع إٔب ما يأٌب:
را ه
أوَّلً :أنو قد مر بنا ساب نقا أف جنس الدعاء لؤلموات شرؾ أكرب ،أم سؤاؿ كأم طلب
َض ُّل ِممن ي ْدعُو ِمن ُد ِ
وف
كأم دعاء يتوجو بو اإلنساف للميت!! ىذا شرؾ أكربَ ﴿ :وَم ْن أ َ
ْ
ْ َ
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الل ِو من َّل يستَ ِجيب لَوُ إِلَى يػوِـ ال ِْقيام ِة و ُىم َعن ُد َعائِ ِهم غَافِلُو َف * وإِ َذا ح ِ
اس
الن
ر
ش
َْ َ َ َ ْ ْ
ْ
َْ َْ ُ
ُ
َ ُ َ
ِ
َكانُوا لَ ُهم أَ ْع َداء وَكانُوا بِ ِعب َ ِ
ين﴾[الحقاؼ ،]ٙ-٘:إذا ىم عبدكىم ،الدعاء
َ
ْ
ادت ِه ْم َكاف ِر َ
ًَ
استَ َجابُوا لَ ُك ْم َويَػ ْوَـ ال ِْقيَ َام ِة
ىو العبادة﴿ :إِ ْف تَ ْدعُ ُ
اء ُك ْم َولَ ْو َس ِمعُوا َما ْ
وى ْم َّل يَ ْس َمعُوا ُد َع َ
يَ ْك ُف ُرو َف بِ ِش ْركِ ُك ْم﴾[فاطر.]ٔٗ:
ثانيًا :أ ىف ا٤بيت ال ٲبلك الشفاعة ،ال ٲبلك أف يشفع ،الف ا٤بيت قد انقطع عملو بنص

حديث رسوؿ ا﵁  ، قاؿ النيب « إذا مات اإلنساف أو إذا

مات ابن آدـ انقطع عملو إَّل من ثالث »...كسؤاؿ الشفاعة ىا ىنا ليس منها ،كبالتإب
يكوف ىذا سؤ ناال ٤با ال يقدر عليو ا٤بيت.

ثالثًا :أف الغالب على ىؤالء القبوريْب ا٤بتعلقْب باألموات ،أهنم يعتقدكف أف ا٤بيت
ا٤بسؤكؿ مالك للشفاعة ،كأف الشفاعة الٍب يطلبها ىي من جنس الشفاعة الدنيوية ،كقد
أخذنا تفصيل القوؿ ُب الفرؽ بْب الشفاعة الدنيوية الٍب يعهدىا الناس ُب الدنيا كالشفاعة
األخركية ،أليس كذلك؟
[رابعا] :أف الغالب على ىؤالء أيضا أنو يكوف كيقوـ ُب قلوهبم من التوكل،
ً
كاالعتماد ،كالرجاء ،كالرغبة ُب ا٤بيت ما يدخلهم ُب ٕبور من الشرؾ.
إذنا ىذه أكجو أربعة تدلك على أف سؤاؿ الشفاعة لؤلموات شرؾ أكرب.
الحاؿ الثالثة :طلب الشفاعة يوـ القيامة من األنبياء ،كقد ثبت ُب ((الصحيحْب))

أف الناس إذا طاؿ عليهم الكرب ،يقوؿ بعضهم لبعض ىلموا نستشفع إٔب ربنا ،فيذىبوف إٔب
آدـ ،فنوح ،فإبراىيم ،فموسى ،فعيسى ،كالكل يعتذر كالكل يذكر ذنبنا لو يستحي بسببو إال
عيسى  ،كالكل يقوؿ :إف ا﵁ اليوـ غضب غضبا ٓب يغضب مثلو كلن يغضب
بعده مثلو ،حٌب يصلوف إٔب النيب  فيقوؿ أنا ٥با ،كىذا السؤاؿ كالطلب ،ليس
ً
س بعض ا٤بشركْب أف ىذا ألهنم يعتقدكف أف ىؤالء األنبياء ٲبلكوف
كما يىظن أك كما يػيلىب ي
الشفاعة -حاشا ككبل -بل يوـ القيامة يوـ عظيم ،تتجلى فيو عظمة ا﵁ كملكوتو كجربكتو،
فأٗب للناس ُب ذلك ا٤بقاـ أف تتعلق قلوهبم ٗبخلوؽ ،أك أف يعتقدكا أف الشفاعة ملك ٥بم ،إ٭با
قو٥بم( :أال تشفع لنا عند ربك) ،ا٤براد بذلك :أف تتقدـ بْب يدم ا﵁  باألسباب الٍب
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يأذف ا﵁ بعدىا بالشفاعة ،يسألوف النيب  أف يتقدـ باألسباب الٍب يأذف ا﵁ لو
بعدىا بالشفاعة.
كذلك أنك إذا تأملت ما جاء ُب أحاديث النيب ُ ب شأف الشفاعة ٘بد
اآلٌب:
٘بد أف النيب  أوًَّل :إذا قاؿ( :أنا ٥با) ،ينطلق فيستأذف على ربو ،كىذا

من كماؿ العبودية كاألدب ،ال يباشر الدخوؿ على ربو ،كا﵁ أعلم كيف يكوف ذلك ،إ٭با
يستأذف حٌب ييؤذف لو.

ثانيًا :إذا كقف بْب يدم ا﵁  فانو ٰبمد ا﵁ ٗ بحامد ال ٙبضره ُب
الدنيا ،إ٭با يفتح ا﵁ عليو هبا ُب ذلك ا٤بقاـ.
ساجدا ما شاء ا﵁.
[ثالثنا]ٍ :ب ٱبر ساجدا ﵁  كيدعو ا﵁  ن
ابعا]ٍ :ب ُب سجوده يثِب على ا﵁  ثناء ما فتحو ا﵁ على أحد من
[ر ن
قبل.
[خامسا]ٍ :ب يرفع رأسو بعد أف يقوؿ ا﵁ لو ذلك« ،يا محمد ارفع رأسك ،وسل
ن
تعطو ،واشفع تشفع» ،ىنا أيضا قبل أف يشفع ،يثِب على ا﵁ ،كٰبمده ٗبحامد ٓب يكن

شفع».
ٰبصيها ُب الدنيا ،قاؿ« :ثم أ ُ
إذف ىناؾ ٟبسة أسباب يم ىق ىد ىمةى بْب يدم شفاعتو لربو  ،أىفىػبىػ ٍع ىد ىذا يقاؿ
إف النيب  مالك للشفاعة؟ أىفىػبىػ ٍع ىد ىذا يقاؿ إف الناس تتعلق قلوهبم بالنيب
 من جهة أنو مالك للشفاعة أك أنو يأذف إذا شاء ال بعد إذف ا﵁
؟
كبل كا﵁.
صت لك ما جاء ُب
ىذا ٦بموع ما جاء ُب أحاديث الشفاعة ُب ((الصحيحْب)) ى٣بٍ ي
أحاديث النيب  من حديث أنس  كمن حديث أيب ىريرة ،

بعد كل ىذا كبعد أف يقوؿ ا﵁ لو« :اشفع»ٰ ،بمد ا﵁  أيضا ٗبحامد يفتحها عليو،

شفع»ٍ( ،ب) الٍب تدؿ على الَبتيب مع ا٤بهلة.
قاؿ« :ثم أ ُ
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إذا ىذا كلو إذا تأملتو -يا رعاؾ ا﵁ -كجدت حقيقة الفرقاف بْب التوحيد كالشرؾ،
كبْب معتقد أىل التوحيد كمعتقد أىل الشرؾ ،كا﵁ ا٤بستعاف.
قاؿ :

وقولوَ ﴿ :م ْن ذَا ال ِذي يَ ْش َف ُع ِع ْن َدهُ إَِّل بِِإ ْذنِِو ﴾[البقرة]ٕ٘٘:
قولو تعأبَ ﴿ :م ْن ذَا ال ِذي يَ ْش َف ُع ِع ْن َدهُ إَِّل بِِإ ْذنِِو ﴾[البقرة ،]ٕ٘٘:ىذا بعض آية
الكرسي الٍب ىي أعظم آية ُب كتاب ا﵁.

ك(من) ىاىنا اسم استفهاـ يراد بو النفي ،كقد مر بنا أف النفي إذا جاء بصيغة

االستفهاـ فإنو يكوف مشوبنا بالتحدم ،فهو أبلغ من النفي اجملرد ،كهبذا يتضح لنا أف األمر
أعظم من أف يتقدـ أحد بْب يديو بالشفاعة قبل أف يأذف
عظيم ،كأف ا﵁  أجل ك ي
 ،بل ال ٲبلك أحد أف يتكلم أصبل ،فضبل عن أف يشفع عند ا﵁﴿ :يػوـ يأ ِ
ْت
َْ َ َ
س إَِّل بِِإ ْذنِِو﴾[ىود.]ٔٓ٘:
َّل تَ َكل ُم نَػ ْف ٌ

فالشأف عظيم كعظمة ا﵁  شيءه ال ٰبيط بو عقل أك خياؿ.
شافعا حٍب يأذف
إذف ا﵁  يتحدل ا٣بلق ،عن أف ٯبرؤ أحد أف يتقدـ بْب يدية ن
 ،كىذا يؤكد لك أف الشفاعة ملك ﵁  ،فإذا كاف أحد ال يشفع حٌب
يأذف ا﵁ كيأمر.
إذف الشفاعة من ا﵁  كأب ا﵁ ،كإ٭با أراد سبحانو أف يكرـ الشافع بالشفاعة.

قاؿ :
ك ِفي السمو ِ
وقولو﴿ :وَكم ِمن ملَ ٍ
اعتُػ ُه ْم َش ْيئًا إَِّل ِم ْن بَػ ْع ِد أَ ْف يَأْ َذ َف
ات َّل تُػ ْغنِي َش َف َ
َ ْ ْ َ
ََ
ضى﴾[النجم]ٕٙ:
اللوُ لِ َم ْن يَ َ
شاءُ َويَػ ْر َ
ىذه اآلية ٝبعت شرطي الشفاعة ا٤بثبتة الٍب تكوف يوـ القيامة ،كالشرطاف ٮبا:
ُ /إ ٍذف ا﵁ للشافع أف يشفع.
ِ /رضاه عن ا٤بشفوع لو.
قاؿ ﴿ : وَكم ٍّمن ملَ ٍ
ك﴾ (كم) ىذه خربية تفيد التكثّب ،أم أف مبلئكتو
َ
 كثير ،كمع ذلك كمع ما ىم عليو من جليل القدر كالوصف ،كمع ذلك فإهنم
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ال ٲبلكوف أف يشفعوا إال من بعد أف يأذف ا﵁ ٤بن يشاء منهم ،كيرضى عن ا٤بشفوع لو ،كإذا
كاف ىذا ُب حق ا٤ببلئكة ،كأهنم على جبللة قدرىم كرفيع منزلتهم ليس ٥بم من األمر شيء،
إ٭با ىم مأذكف ٥بم مأموركف بالشفاعة فكيف لغّبىم.
كا٤بقاـ ىا ىنا يرجع إٔب ضركرة استحضار ثبلثة أصوؿ نبو عليها ابن القيم 
٤بن أراد أف يضبط ىذا ا٤بوضوع ُب ضوء الكتاب كالسنة ،قاؿ  ىا ىنا ثبلثة أصوؿ:
أوَّلً :أنو ال شفاعة إال من بعد إذف ا﵁.

وثانيًا :أنو ال شفاعة إال فيمن يرضى ا﵁ عنو.

وثالثًا :أنو ال يرضى إال توحيده كاتباع رسولو .

من فهم ىذه األمور الثبلثة ،خرج من قلبو كل أدراف الشرؾ با﵁ ُ ب جانب
الشفاعة ،كتعلق قلبو با﵁  كحده.
السبب الذم يوصلك يا عبد ا﵁ إٔب شفاعة النيب  كشفاعة الشفعاء،
ىو التوحيد ا٣بالص ،الحظ أف أبا ىريرة  كىو الصحايب ا١بليل الفقيو ،سأؿ النيب
 عن أسعد الناس بشفاعتو يا رسوؿ ا﵁ من أسعد الناس بشفاعتك يوـ
القيامة؟ ا٠بع ا١بواب كاعرؼ السبب ،قاؿ « :أسعد الناس بشفاعتي يوـ
القيامة من قاؿ َّل إلو إَّل اهلل خالصا من قلبو».
ٓب يقل النيب  أسعدىم من طلبِب الشفاعة ،أسعدىم من تعلق قلبو يب
لنيل الشفاعة ،كبل.
السبب ا٤بوصل بعد توفيق ا﵁  إٔب نيل الشفاعة ىو التوحيد ا٣بالص ،أف يتعلق
قلبك ،كأف تتعلق عبادتك با﵁ سبحانو كحده ال شريك لو.
قاؿ :
وقولو﴿ :قُ ِل ا ْدعُوا ال ِذين َز َعمتُم ِمن ُد ِ
اؿ ذَرةٍ فِي
وف الل ِو َّل يَ ْملِ ُكو َف ِمثْػ َق َ
َ ْ ْ ْ
السمو ِ
ات َوَّل فِي ال َْر ِ
ض َوَما لَ ُه ْم فِي ِه َما ِمن ِش ْر ٍؾ َوَما لَوُ ِم ْنػ ُهم ٍّمن ظَ ِهي ٍر * َوََّل تَن َف ُع
ََ
اعةُ ِعن َدهُ إَِّل لِ َم ْن أ َِذ َف لَوُ ﴾[سبأ]ٕٖ-ٕٕ:
الش َف َ
ىذه اآلية كما بعدىا مر ا٢بديث عنهما قريبا﴿ ،قُ ِل ا ْدعُوا ال ِذين َز َعمتُم ِمن ُد ِ
وف
َ ْ ْ ْ
ن
ِ
اؿ ذَرةٍ فِي السمو ِ
ات َوَّل فِي ال َْر ِ
الل ِو َّل يَ ْملِ ُكو َف ِمثْػ َق َ
ض َوَما لَ ُه ْم فِي ِه َما م ْن ِش ْر ٍؾ َوَما لَوُ
ََ
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ِ ِ
اعةُ ِع ْن َدهُ إَِّل لِ َم ْن أ َِذ َف لَوُ﴾[سبأ ،]ٕٖ-ٕٕ:كقلنا إف
م ْنػ ُه ْم م ْن ظَ ِهي ٍر * َوَّل تَن َف ُع الش َف َ
ىذه اآلية ،قاؿ العلماء :إهنا تقطع جذكر الشرؾ من القلب ،كذلك أف كل و
تعلق بغّب ا﵁ إ٭با

يرجع إٔب كاحد من ىذه األسباب األربعة:
قطعا ،فا﵁
ن
أكال :أف ييعتقد ُب ىذا ا٤بتعلق بو أنو مالك للسموات كاألرض كىذا منفي ن
ىو الذم ٲبلك السماكات كاألرض.
أيضا.
منفي ن
[ثانيًّا] :أك أف يكوف لو شراكة مع ا﵁ ُ ب ا٤بلك ،كىذا ه
يضا.
[ثالثا] :أك أف يكوف معيننا
منفي أ ن
ن
كظهّبا ﵁ سبحانو ،كىذا ه
شافعا ،فيتعلق بو ا٤بتعلق كيتقرب لو ا٤بتقرب ،ألجل أف
ابعا] :فما بقي إال أف يكوف ن
[ر ن
أيضا.
منفي ن
يشفع لو عند ا﵁  .فبْب سبحانو أف ىذا ه
اعةُ ِع ْن َدهُ إَِّل لِ َم ْن أ َِذ َف لَوُ﴾.
﴿ َوَّل تَن َف ُع الش َف َ
إذان عاد األمر كلو إٔب ا﵁ . 
فحقيقة ا٢باؿ :أف ا﵁ شفع من نفسو إٔب نفسو لّبحم عبده ،كأراد أف يكرـ الشافع.
قاٍ :
قاٍ أب ٛايعباع:

أبو العباس ىو :أٞبد بن عبد ا٢بليم بن عبد السبلـ ابن تيميو ا٢برا٘ب ،اإلماـ العلم
ا١بليل ،ا٤بتوَب سنة ِٖٕ من ىجرة النيب  ،كىذا الكبلـ الذم يسوقو ا٤بؤلف
كبلـ مهم ذكره شيخ اإلسبلـ ُب كتابو ((اإلٲباف)).
((

ْؿ ٢اهلل عُا ضٛا ٙنٌ َا ٜتعًل باملػسنني ،ؾٓؿ ٢إٔ ٜه ٕٛيػريٙ

ًَو ،أ ٚقطط َٓ٘ ،أٜ ٚه ٕٛعْٛا هللٚ ،مل ٜبلَ إال ايػؿاع ،١ؾتبني أْٗا ال
تٓؿع إال ملٔ أذٕ ي٘ ايسب ،نُا قاٍ تعاىل وََّل يَ ْش َفعُو َف إَّل لِ َم ِن

ضى [النبياء.]ٕٛ:
ْارتَ َ
ؾٗر ٙايػؿاع ١اييت ٜعتكدٖا املػسنَٓ ٖٞ ٕٛتؿ ّٜٛ ١ٝايكٝاَ ،١نُا
ْؿاٖا ايكسإٓ
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قلنا إف ا﵁  قد أكثر ُب كتابو من نفي الشفاعة ،كا٤براد الشفاعة الٍب يعهدىا
الناس ُب الدنيا ىذه منفية ،ىذه ال ٲبكن أف تكوف عند ا﵁  ،من اعتقد ىذه
الشفاعة فإنو يكوف قد ىضم حق الربوبية ،كانتقص عظمة اإل٥بية ،كأساء الظن برب العا٤بْب
.
ٚأخرب ايٓيب  أْ٘ ٜأت ٞؾٝطذد يسب٘ ٚوُد- ٙال ٜبدأ
بايػؿاع ١أٚيّا..
ٰبمد قبل أف يسجد ،كٰبمد أثناء السجود ،كٰبمد بعد أف يرفع رأسو من السجود،
ثابت ُب ((الصحيحْب)).
كل ىذا ه
 ،ثِ ٜكاٍ ي٘$ :ازؾع زأضوٚ ،قٌ ُٜطُعٚ ،ضٌ تُعطَٚ ،اغؿع تػؿع.#ٚقاٍ ي٘ أبٖ ٛسٜس َٔ :٠أضعد ايٓاع بػؿاعتو؟ قاٍ  َٔ$ :قاٍ ال إي٘ إال
اهلل خايـ َٔ قًب٘ ،#ؾتًو ايػؿاع ١ألٌٖ اإلخالف بإذٕ اهللٚ ،ال تهٕٛ
ملٔ أغسى باهلل.
ضلِ ِل اللوُ فَ َما لَوُ ِم ْن
ومن يُ ْ
كيا ﵁ العجب! سبحاف ا﵁ العظيم! ﴿ َ
ٍ
عظيما ،فاٚبذكا السبب
َىاد﴾[الزمر ، ]ٖٙ:كيف أف ىؤالء تعلقت قلوهبم بالشفاعة تعل نقا ن
الذم حرمهم منها ،يطلبوف الشفاعة بالسبب الذم ٲبنعهم منها ،شيءه عجيب!

ٚسكٝكت٘ :إٔ اهلل ضبشاْ٘ ٖ ٛايرٜ ٟتؿكٌ عً ٢أٌٖ اإلخالف ،ؾٝػؿس

هلِ بٛاضط ١دعا َٔ ٤أذٕ ي٘ إٔ ٜػؿع ،يٝهسَٜ٘ٓٚ ،اٍ املكاّ احملُٛد.
ؾايػؿاع ١اييت ْؿاٖا ايكسإٓ َا نإ ؾٗٝا غسىٚ ،هلرا أثبت ايػؿاع١
بإذْ٘ يف َٛاقعٚ ،قد ب ٖٔٝايٓيب  أْٗا ال ته ٕٛإال ألٌٖ ايتٛسٝد
ٚاإلخالف)) .انتهى
م أف تطالعو كأف تتأملو،
ىذا كبلـ مهم كنفيس ك٣بص لك ا٤بوضوع ٝبلة ،حر ي
كأكصيك إف كنت طالبا للفائدة ،أف ترجع ٤بوضع مهم البن القيم ُ ب ((إغاثة
اللهفاف)) ،فأنو من أحسن ا٤بواضع ُب بياف الفرؽ بْب الشفاعة الثابتة الٍب دؿ القرآف عليها،
كالشفاعة ا٤بنفية الٍب اعتقدىا ا٤بشركوف ُب آ٥بتهم ،كا﵁ تعأب أعلم.
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26
 -ٕٙباب
ق ٍٛاهلل تعاىل:
﴿إنك َّل تهدى من أحببت﴾
(اجمللس األول)
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قاؿ :
باب

قوؿ اهلل تعالى:

ِ
ت﴾ اآلية [القصص.]٘ٙ:
﴿إِن َ
َحبَْب َ
ك َّل تَػ ْهدي َم ْن أ ْ

ملك ﵁
ىع ىق ىد ا٤بؤلف  ىذا الباب بعد أف بْب ُب الباب السابق أف الشفاعة ه
ك ﵁ ؛ فبل تيطلب إال منو،
 فبل تيطلب إال منو ،بينها ىنا أف ا٥بداية ًم ٍل ه
كإذا كاف من ا٤بشركْب من أشرؾ ألجل طلب الشفاعة فإف منهم من أشرؾ لطلب ىداية
القلوب كغفراف الذنوب من غّب ا﵁  ،فا٥بداية إ٭با ٱبتص ا﵁  هبا،
كبالتإب فإف من طلبها من غّب ا﵁ فقد أشرؾ مع ا﵁.
كا٤بتأمل فيما جاء ُب شأف ا٥بداية ُب كتاب ا﵁ كسنة رسولو  ٯبد أهنا
جاءت على أربعة أنواع؛ فصلها ابن القيم ُ ب كتابو ((بدائع الفوائد)):
[النوع الوؿ] :الهداية العامة؛ أم أف ا﵁  ىدل كل ٨بلو وؽ ٤با ينفعو،
اؿ َربُّػنَا ال ِذي أَ ْعطَى ُكل َش ْي ٍء َخ ْل َقوُ ثُم َى َدى﴾[طو ،]٘ٓ:فهو
ك٤با ىو مستع هد لو﴿ :قَ َ
الذم ىدل النحلة ﴿أ ِف ات ِخ ِذي ِمن ال ِ
ْجبَ ِ
اؿ بُػيُوتًا َوِم َن الش َج ِر َوِمما
َ
يَػ ْع ِر ُشو َف﴾[النحل ، ]ٙٛ:كىو الذم ىدل النملة لعملها ،كىو الذم ىدل الطفل ألف
ٲبسك الثدم كٲبتص ا٢بليب منو ،كىو الذم ىدل الزكجْب للمعاشرة فالتناسل ،كىو الذم
ىدل اليد ،كالرجل ،كالعْب ،كاألذف ٤با خلقها ا﵁  ألجلو.
إ نذا ىذه ىي ا٥بداية العامة؛ ىدل كل و
٨بلوؽ ٤با ينفعو ،ك٤با ىو مستع هد لو ،كىذه ىدايةه
ٱبتص ا﵁  هبا فبل يشركو فيها أحد.
النوع الثاني :ىداية الدَّللة والبياف واإلرشاد والتعريف :كىذه ا٥بداية ٗبعُب أف ا﵁

 يدؿ كيبْب كيرشد إٔب طريق ا٢بق ،كإٔب الصراط ا٤بستقيم ،كإٔب توحيده ،كإٔب

اى ْم﴾[فصلت ،]ٔٚ:كىذه ىي
﴿وأَما ثَ ُم ُ
ود فَػ َه َديْػنَ ُ
دين اإلسبلـ ،كما قاؿ َ :

ىداية الداللة كاإلرشاد كالبياف.
كىذه ا٥بداية كما أف ا﵁  يفعلها ،كذلك أعطاىا ٤بن شاء من خلقو؛
فالنيب  كإخوانو من األنبياء ،ككذا الدعاة كا٤بصلحوف ،كلهم يهدكف ىذه
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ِ
ِ
ا٥بداية﴿ ،ولِ ُك ٍّل قَػوٍـ َى ٍ
وسى أُمةٌ يَه ُدو َف
،
]
ٚ
﴾[الرعد:
اد
﴿وم ْن قَػ ْوـ ُم َ
ْ
َ
َ
صر ٍ
بِالْحقٍّ﴾[العراؼ﴿ ،]ٜٔ٘:وإِن َ ِ ِ ِ
اط ُم ْستَ ِق ٍ
يم﴾[الشورى.]ٕ٘:
َ
َ
ك لَتَػ ْهدي إلَى َ
النوع الثالث :ىداية التوفيق واإللهاـ؛ كىذه ا٥بداية ىي ٧بور ا٢بديث ٥بذا الباب،

كىي ا٤برادة ُب ىذه اآلية الٍب بوب ا٤بؤلف  ىذا الباب عليها .ىذه ا٥بداية ٗبعُب
ىداية القلوب إٔب ا٢بق ،كتوفيق النفوس إٔب التزاـ توحيد ا﵁ ،كما بعث ا﵁ بو رسلو ،ىذه
ىدايةه خاصةه بالبارم  ،ال يشركو فيها أحد ،ا﵁ جل كعبل كحده ىو الذم
صر ٍ
ٲبلك ىذه ا٥بداية ،كىو الذم ٲبنحها من يشاء﴿ :واللوُ يػ ْه ِدي من ي َ ِ ِ
اط
َْ َ
َ َ
شاءُ إلَى َ
ُم ْستَ ِق ٍ
يم﴾[النور.]ٗٙ:
ك َّل
إذنا ىذه ا٥بداية ليست للنيب  ن
فضبل عن أف تكوف لغّبه﴿ :إِن َ
بت ولَ ِكن اللوَ ي ِ
ِ
شاءُ﴾[القصص.]٘ٙ:
هدي َم ْن يَ َ
تَػ ْهدي َم ْن أ ْ
َ
َحبَ َ َ
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﵁ .
النوع الرابع :الهداية الخروية؛ ىداية أىل ا١بنة إٔب طريق ا١بنة ،كىداية أىل النار

إٔب النار –نسأؿ ا﵁ ا١بنة كنعوذ بو من النار -يدؿ على ىذه ا٥بداية ما جاء ُب قولو
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
يمانِ ِه ْم تَ ْج ِري ِم ْن
ين َ
آمنُوا َو َعملُوا الصال َحات يَػ ْهدي ِه ْم َربُّػ ُه ْم بِإ َ
﴿ :إِف الذ َ
تَ ْحتِ ِهم الَنْػ َهار فِي جن ِ
ات الن ِع ِ
أيضا ما ثبت ُب البخارم من
يم﴾[يونس ،]ٜ:كيدؿ عليها ن
َ
ُ
ُ
حديث أيب و
سعيد ا٣بدرم  أف النيب  قاؿ« :إذا خلص المؤمنوف من
النارُ ،حبسوا على قنطرةٍ بين الجنة والنار ،فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت
بينهم ،حتى إذا ُىذبوا ونُقوا أُذف لهم بدخوؿ الجنة»ٍ ،ب قاؿ  ،كىو موضع
الشاىد« :فوالذي نفسي بيده ،إف أحدىم لىدى بمنزلو في الجنة منو بمنزلو كاف في

الدنيا» ،ىداه ا﵁  إٔب أف يسلك الطريق الذم يوصلو إٔب ٧بل نعيمو كمستقره ُب
جنات النعيم ،كذلك الشأف ُب أىل النار -عافانا ا﵁ كإياكم منها كمن حاؿ أىلها ،-قاؿ
ِ ِ
ْج ِح ِ
يم﴾[الصافات.]ٕٖ:
﴿ :فَ ْاى ُد ُ
وى ْم إِلَى ص َراط ال َ
إ نذا ىذه األنواع األربعة ،ىي الٍب دؿ استقراء القرآف على أهنا أقساـ كأنواع ا٥بداية.
نعود إٔب ٧بور ا٢بديث؛ كىو ىداية التوفيق كاإل٥باـ:
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ُّٕ

حق ﵁  ال يشركو ُب ىذا ا٢بق غّبه ،كمعتقد
قلنا إف ىذه ا٥بداية ىي ه
أىل السنة كا١بماعة ُب ىذه ا٥بداية يتلخص ُب أربعة أمور:

حق ﵁ ،فهو الذم يهبها من
[المر الوؿ] :يعتقد أىل السنة كا١بماعة أف ا٥بداية ه
﴿واللوُ يَ ْدعُوا إِلَى
يشاء ،ا﵁  ىو الذم يشاء ا٥بداية لعباده من شاء منهم ال سواهَ :
صر ٍ
الـ وي ِ
هدي من ي َ ِ ِ
اط ُم ْستَ ِق ٍ
يم﴾[يونس]ٕ٘:؛ فا٥بداية بيد ا﵁
َْ َ
َدا ِر الس ِ َ َ
شاءُ إلَى َ
 كلوال أف ا﵁ ىدل ا٤بهتدم ما كاف ليهتدم ،مهما فعل ،كمهما تعلم ،كمهما
استعمل من ر و
ياضة نفسية ،كمهما سهر ،كمهما جاع ،ال ٲبكن أف يهتدم لوال أف ا﵁
 ىداه ،كبالتإب فمن اعتقد أف غّب ا﵁  ٲبلك ىذه ا٥بداية فقد أشرؾ
الشرؾ األكرب ،قاؿ النيب « :من يهد اهلل فال مضل لو ،ومن يضلل فال
ىادي لو»ُ ،ب ((الصحيحْب)) من حديث الرباء  أف النيب  يوـ
األحزاب كاف ينقل الَباب كىو ير٘بز بأبيات ابن ركاحة :
ٚاهلل يٛال اهلل َا اٖتدٜٓا ٚال تــؿـــــــدقٓا ٚال ؾًٓٝا
إذنا ا٥بداية –أعِب ىداية التوفيق -من فركع ربوبية ا﵁ سبحانو ،فكما أف ا﵁ ليس لو
يك ُب ا٥بداية ﴿ ،ال ِذي َخلَ َقنِي
يك ُب ا٣بلق كا٤بلك كالرزؽ كالتدبّب ،كذلك ليس لو شر ه
شر ه

فَػ ُه َو يَػ ْه ِدي ِن ﴾[الشعراء.]ٚٛ:

ا٥بداية من ا﵁ كحده ال شريك لو.

ْق ثُم
تأمل ُب قوؿ ا﵁ ُ ب سورة يونس﴿ :قُ ْل َى ْل ِم ْن ُش َرَكائِ ُك ْم َم ْن يَػ ْب َدأُ ال َ
ْخل َ
ْق ثُم يُِعي ُدهُ فَأَنى تُػ ْؤفَ ُكو َف﴾[يونس.]ٖٗ:
يُِعي ُدهُ قُ ِل اللوُ يَػ ْب َدأُ الْ َخل َ

كما أف ا٣بلق ﵁ ؛ فبل أحد يػيٍب يدع ا٣بلق ،أك يبدأ ا٣بلق ،أك يعيده إال
ب ىذه اآلية بقولو﴿ :قُ ْل َى ْل ِم ْن ُش َرَكائِ ُك ْم َم ْن يَػ ْه ِدي إِلَى
ا﵁ ،كذلك ا٥بداية ،كلذلك عق ى
ِ ِ
ِ
َح ُّق أَ ْف يُػتبَ َع أَم ْن َّل يَ ِهدٍّي إَِّل أَ ْف
ْح ٍّق أَفَ َم ْن يَػ ْهدي إِلَى ال َ
ْح ٍّق قُ ِل اللوُ يَػ ْهدي لل َ
ال َ
ْح ٍّق أ َ
ف تَ ْح ُك ُمو َف﴾[يونس.]ٖ٘:
يُػ ْه َدى فَ َما لَ ُك ْم َك ْي َ
﴿يَ ِهدٍّي﴾ :يعِب يهتدم.

إ نذا كما أف ا٣بلق إ٭با ىو شيءه اختص ا﵁  بو ،كذلك ا٥بداية شيءه
اختص ا﵁  بو.
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المر الثاني :أف أىل السنة كا١بماعة يعتقدكف أف ا٥بداية ٧بض و
فضل من ا﵁ كنعمة.
اجع إٔب و
كفضل منو  ال
إنعاـ
ا﵁  إذا ىدل من ىدل فإف ذلك ر ه
ه
حق على ا﵁ ،كليس للعبد حجةه على ا﵁ ،بل ﵁ ا٢بجة البالغة على
شريك لو؛ فليس للعبد ه
اجعا إٔب معاكضة أك مقابلة ،قاـ العبد بشيء فكاف ح نقا على
خلقو أٝبعْب ،فليس األمر ر ن
ا﵁ أف يهدم ىذا العبد مقابلةن كمعاكضة ،كبل كا﵁؛ األمر ٧بض و
فضل من الكرٙب
ض ِل ال َْع ِظ ِ
يم﴾[البقرة.]ٔٓ٘:
﴿ :يَ ْختَ ُّ
شاءُ َواللوُ ذُو الْ َف ْ
ص بَِر ْح َمتِ ِو َم ْن يَ َ
اجع إٔب علم ا﵁ كحكمتو؛
المر الثالث :أف ىداية ا﵁  ،كتفضلو هبذه النعمة ر ه

فهو  يعلم ا﵀ل البلئق بنعمتو ،فتقتضي حكمتو كضع ىذه النعمة ُب ٧بلها البلئق
هبا.
نعمة ا﵁  ال تتعارض مع علم ا﵁ كحكمتو؛ إ٭با يعطي ا﵁  ىذه النعمة
اجعا إٔب ٧بض مشيئة ا﵁
أىل ٥با ،كأنو يزكو هبا ،كإال فليس األمر ر ن
من علم أنو ه
كبّبا من يظن ىذا األمر ،إ٭با ا﵁  يعلم من ىو ا٤بناسب
 ،ٱبطئ خطأن ن
كالبلئق هبذه النعمة ،فيعطيو إياىا ،كىذا ىو حقيقة ا٢بكمة.
ِ
ضهم بِبػع ٍ ِ
﴿وَك َذلِ َ
ض ليَػ ُقولُوا أ ََى ُؤَّلء َمن اللوُ
ك فَػتَػنا بَػ ْع َ ُ ْ َ ْ
تأمل معي قوؿ ا﵁ َ :
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
ين﴾[النعاـ.]ٖ٘:
س اللوُ بأَ ْعلَ َم بالشاك ِر َ
َعلَْيه ْم م ْن بَػ ْيننَا﴾ ماذا رد ا﵁ عليهم؟ ﴿أَلَْي َ
إذنا ا﵁  يعلم من يناسب أف يوضع فيو ىذه النعمة ،فيضع النعمة حيث
تقتضي حكمتو .
﴿ولَ ِكن اللوَ
ىذه األمور الثبلثة ٝبعها موضع ُب كتاب ا﵁ ،تأمل قوؿ ا﵁ َ :
يما َف َوَزيػنَوُ فِي قُػلُوبِ ُك ْم﴾ ىو سبحانو ال غّبه ،األمر منو كحده ال شريك
ب إِلَْي ُك ُم ا ِإل َ
َحب َ
ِ
ِ
ِ
ِ
سو َؽ
ب إِلَْي ُك ُم ا ِإل َ
لوَ .
﴿ولَكن اللوَ َحب َ
يما َف َوَزيػنَوُ في قُػلُوب ُك ْم َوَكرَه إلَْي ُك ُم الْ ُك ْف َر َوالْ ُف ُ
ك ُىم الر ِ
ِ
اش ُدو َف﴾[الحجرات .]ٚ:ىذا ىو الضابط األكؿ؛ ا٥بداية إٔب ا﵁
َوال ِْع ْ
صيَا َف أ ُْولَئ َ ُ
راجعةه إٔب مشيئتو.
و
تفضل
ض ًال ِم َن الل ِو َونِ ْع َمةً﴾[الحجرات]ٛ:؛ األمر ٧بض
ثانيًا :قاؿ سبحانو﴿ :فَ ْ
و
فضبل من ا﵁ كنعمة.
كإنعاـ من ا﵁  ،ن
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ِ
ِ
يم﴾[الحجرات ]ٛ:ىذه ا٤بشيئة كانت مقَبنة
يم َحك ٌ
﴿واللوُ َعل ٌ
[ثالثنا]ٍ :ب قاؿَ :
بعلم ا﵁ كحكمتو؛ فا﵁  إ٭با ىدل عن عل وم  ،كىذا ىو ما تقتضيو
ِ
ِ
يم﴾[الحجرات.]ٛ:
يم َحك ٌ
﴿واللوُ َعل ٌ
ا٢بكمة َ
[المر] الرابع :أف أىل السنة يعتقدكف أف تفضل ا﵁  با٥بداية لو كجهاف:
الوجو الوؿ :أنو يبتدئ با٥بداية من شاء ،كىذا ما ٲبكن أف نسميو ا٥بداية االبتدائية؛
يعِب أف ﵁ سبحانو لطيفةن يبتدئ هبا من يشاء ،كيوقعها ُب قلب من أحب ،فتعود عليو
ورا يَ ْم ِشي بِ ِو فِي النا ِ
س﴾[النعاـ.]ٕٕٔ:
با٥بداية﴿ ،أ ََوَم ْن َكا َف َم ْيتًا فَأ ْ
َحيَػ ْيػنَاهُ َو َج َعلْنَا لَوُ نُ ً

كافرا كإذا بقلبو يهتدم إٔب
إ نذا ا﵁  يبتدئ با٥بداية من يشاء ،يكوف اإلنساف ن
مبتدعا فيهتدم إٔب السنة ،أك يكوف فاس نقا فييهدل إٔب الطاعة.
ا٢بق ،أك يكوف ن

الوجو الثاني :كىو ا٥بداية البلحقة؛ يعِب أف من فتح ا﵁  على قلبو ،كقذؼ ُب

قلبو النور كالبصّبة ،فعمل ا٣بّب كأقبل على ا٥بدل ،فإف ا﵁  ٯبازيو على ذلك بأنو
و
و
حسنة ثالثة ،كىكذا.
حسنة أخرل ،فإذا عمل الثانية ىداه إٔب
يهديو إٔب
إذنا ىو الذم أنعم ابتداءنٍ ،ب جاز بعد ذلك بنع وم متتالية؛ ألف ربك شكور
.
ِ
واى ْم﴾[محمد،]ٔٚ:
ين ْاىتَ َد ْوا َز َ
اى ْم تَػ ْق ُ
اد ُى ْم ُى ًدى َوآتَ ُ
﴿والذ َ
تأمل ُب قولو تعأبَ :
﴿إِ ْف تَػتػ ُقوا اللوَ يَ ْج َع ْل لَ ُك ْم فُػ ْرقَانًا﴾[النفاؿ﴿ ،]ٕٜ:اتػ ُقوا اللوَ َوقُولُوا قَػ ْوًَّل َس ِدي ًدا *
صلِ ْح لَ ُك ْم أَ ْع َمالَ ُك ْم َويَػغْ ِف ْر لَ ُك ْم ذُنُوبَ ُك ْم﴾[الحزاب﴿ ،]ٚٔ -ٚٓ:فَأَما َم ْن أَ ْعطَى
يُ ْ
سنُػيَ ٍّ
س ُرهُ
َواتػ َقى * َو َ
صد َؽ بِال ُ
ْح ْسنَى﴾[الليل ]ٙ-٘:كانت النتيجة﴿ :فَ َ
لِلْيُ ْس َرى﴾[الليل.]ٚ:
إذنا ،ىذه األمور األربعة تنتظم معتقد أىل السنة كا١بماعة ُب موضوع ا٥بداية.
حق ﵁  ،ال ٯبوز أف ييعتقد
ن
كعودا على بدء ،ىذه ا٥بداية يا رعاؾ ا﵁ إ٭با ىي ه
اجع إٔب مشيئة ا﵁
البتة أف غّب ا﵁  ٲبلكها ،أك ٲبنحها ،أك يعطيها من يشاء ،األمر ر ه
 كحده ال شريك لو.
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فمن اعتقد أف غّب ا﵁ يهدم ،فإنو قد كقع ُب ىوةو
و
سحيقة من الشرؾ .كىذا الذم
كقع فيو من كقع من عيبٌاد القبور من الغبلة ُب األكلياء كاألنبياء كالصا٢بْب؛ فإهنم اعتقدكا
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
يص على قلبو ،ٱبشى أف تكوف منو كاردة أك شاردة ىنا كىناؾ ،فيطلع
كىو
ه
خائف كجل ،حر ه
على قلبو سيده ككليو كشيخو فيسلبو اإلٲباف.
أيضا؛ قرأت ُب بعض كتبهم
حٌب إهنم يذكركف أشياء من ا٤بضحكات ،بل كا٤ببكيات ن
أف أحد ىؤالء سافرٓ ،ب يكن ُب البلدة الٍب فيها شيخو كسيده ،سافرٍ ،ب إنو بدأ يفكر ُب
بعض األمور السيئة ،يقوؿ :فما راعِب إال كفردة نعلة شيخي تطّب ُب ا٥بواء حٌب أصابتِب- ،
نعلة شيخو جاءتو عرب األثّب حٌب كصلت إليو كضربتو ،حٌب يعود إٔب رشده ،-يقوؿ :فتبت
كرجعت عما كنت أفكر فيو من ىواجس قليب.
نعم ،ىكذا يعتقدكف أف لؤلكلياء قدرة على االطبلع على ما ُب القلوب ،فشيخو
كسيده ىو الرقيب ،كىو ا﵀يط ،كىو العليم بكل شيء ،لذلك ٱباؼ ،كيصيبو الوجل
الشديد بسبب ذلك.
ناىيك عما يعتقدكف من أف ا٥بداية بيد الشيخ؛ يعطيها من يشاء ،كيسلبها ٩بن يشاء،
متعلق هبذا الشيخ ،كىذا الوٕب ،كىذا السيد ،حٌب إهنم قد
فرجاؤىم كخوفهم ُب شأف ا٥بداية ه
يلبسونو ا٣برقة –ىذا الثوب ا٤بقطع البإب -ييلبسوه إياه ،أتدرم ٓب؟ ألجل أف ىذا الثوب إذا
لبسو فإنو تستقر فيو ا٥بداية كتسكن ،أما إذا نيزع فإنو يينزع منو اإلٲباف ،لذلك ىو حريص
على أف يلبس خرقة الشيخ.
٘بده أنو يعتقد أف شيخو ىو الذم لو نظر إليو نظرة إكراـ كإسعاد ،فإنو يسعد؛ بل
بعضهم يعتقد أنو ىو لو نظر إٔب الشيخ اىتدل ككانت لو السعادة التامة.
ذكر بعض من كتب ُب كراماهتم أف أحد ىؤالء السادة كاألقطاب كاف إذا نظر إٔب
شيء اىتدل مباشرة بدكف تردد ،حٌب إنو مرةن خرج من خلوتو فصادؼ أف مر أماـ نظره
إماما ،كأصبحت الكبلب تتبعو- ،
كلب ،فنظر إليو ،فما كاف إال أف اىتدل الكلب ،كصار ن
ه
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كبلـ مكتوب  ،-بل أصبح الناس يأتوف إليو لتيقضى حوائجهم منو ،حٌب إهنم
كا﵁ ىذا ه
ذكركا أنو ٤با مات بكت الكبلب ،كصاحت ،كناحت ،حٌب يقوؿ ىكذا أ٥بم ا﵁ بعضهم
فدفنو ُب قرب ،فأصبحت الكبلب تأٌب إٔب ىذا القرب كتعكف عنده.
تعجب كا﵁ ال من عقوؿ تكتب ىذا الكبلـ؛ لكن من عقوؿ تعتقد صحة ىذا الكبلـ
ضلِ ِل اللوُ فَما لَوُ ِمن َى ٍ
اد﴾[الرعد .]ٖٖ:فهذا -عيا نذا با﵁
﴿وَم ْن يُ ْ
ْ
َ
مع األسف الشديدَ ،
يا إخوا٘ب -من خذالف ا﵁ ٥ بؤالء.
ليس ا﵁  و
بظبلـ للعبيد؛ بل ىو العدؿ الذم ال يظلم  ،لكنهم أيتيو
اى ْم﴾[فصلت ]ٔٚ:تبْب ٥بم
﴿وأَما ثَ ُم ُ
ود فَػ َه َديْػنَ ُ
من أنفسهم ،استحبوا العمى على ا٥بدلَ ،
ا٢بق ،كقامت عليهم ا٢بجة ،آتاىم ا﵁ العقوؿ ،كاأل٠باع ،كاألبصار ،أنزؿ ا﵁  عليهم
اى ْم فَاستَ َحبُّوا
﴿وأَما ثَ ُم ُ
ود فَػ َه َديْػنَ ُ
الكتاب ،أرسل إليهم الرسوؿ؛ لكن ما الذم حصل؟ َ
ال َْع َمى َعلَى ال ُْه َدى﴾[فصلت ]ٔٚ:ىؤالء كذلك.

أما الذم يوقفو ا﵁  إٔب أف يسلك الصراط ا٤بستقيم بأف يقطع العبلئق
و
حينئذ يهتدم إٔب ا٢بق ،إذا استمسك ٕببل اإلٲباف
با٣ببلئق ،كيعلق قلبو با٣بالق الرازؽ ،إنو
كالتوحيد ،كاإلتباع الصادؽ للنيب  يهتدم ،ٯبعل ا﵁ لو فرقانا ،القوـ أتوا من
جهة أنو ٓب يكن عندىم فرقاف ،كا﵁  يقوؿ﴿ :إِ ْف تَػتػ ُقوا اللوَ يَ ْج َع ْل لَ ُك ْم
فُػ ْرقَانًا﴾[النفاؿ ،]ٕٜ:ىذا الفرقاف ىو الذم يكوف بو أنو تىػ ٍف ًر ىؽ بْب ا٢بق كالباطل؛ ترل
الصواب فتلتزمو ،كترل الباطل فتجتنبو﴿ ،إِ ْف تَػتػ ُقوا اللوَ يَ ْج َع ْل لَ ُك ْم فُػ ْرقَانًا﴾؛ ىؤالء ما
فىػىرقوا كال فىػٌرقوا بْب حق ا﵁ كحق ا٤بخلوؽ ،كبْب ما اختص ا﵁ بو ،كبْب ما يكوف لو
كللمخلوؽ ،جعلوا األمرين سواء:
ايسب زبْ ٚايسض ٍٛؾعبدٙ

سكّا ٚيٝظ يٓا إي٘ ثاْٞ

هلل سلْ ال ٜه ٕٛيػريٙ

ٚيعبدٙ

سكإٔ

ال ػعًٛا اؿكني سكّا ٚاسدّا

َٔ غري متٝٝصٕ ٚال ؾسقإ

سلْ

ُٖا

ىنا اإلشكاؿ ،كىنا مكمن ا٣بطأ كا٣بلل ،أهنم ما كاف عندىم فرقاف ٲبيزكف بو بْب ما
اختص ا﵁  بو ،كبْب ما اختص بو ا٤بخلوؽ ،كأف ىناؾ شيئنا يشَبؾ فيو ا٣بالق
كا٤بخلوؽ؛ كهداية اإلرشاد كىداية البياف.
الشيخ لم يراجع التفريغ

ّٕٔ

يدا من التوفيق ،كسلو أف يهديك إٔب ا٢بق ،كأف
إ نذا ،يا أيها ا٤بوحد! اٞبد ا﵁ ،كسلو مز ن
يثبتك ،فوا﵁ إنو ٤بن أعظم النعم أف يهديك ا﵁ إٔب ا٢بق ،كأف ٯبعل لك فرقانا.
كلذلك كاف من أنفع األدعية ،بل من أكجب األدعية عليك أف تقوؿْ ﴿ :اى ِدنَا

ِ
يم﴾[الفاتحة ، ]ٙ:ىذه الكلمات العظيمات ،كىذا الدعاء القيم الذم
الص َرا َ
ٍّ
ط ال ُْم ْستَق َ
يقولو ا٤بسلم أقل شيء سبع عشرة مرة ُب اليوـ كالليلة ،عليو أف ٰبسن تأملو كتدبره ،كأف
ِ
يم﴾ ،ىذه الدعوة تتناكؿ ا٥بداية؛
الص َرا َ
ٰبضر قلبو عندما يتلفظ بوْ ﴿ ،اى ِدنَا ٍّ
ط ال ُْم ْستَق َ
أيضا٘ ،بهر كتلجأ كترفع حاجتك إٔب ا﵁ صادقنا من قلبك أف
ىداية الداللة ،كىداية التوفيق ن
أيضا ،البد من األمرين ،كإال فعلمك با٢بق فقط دكف أف
يوفقك إٔب العلم با٢بق كالتزامو ن
تعمل بو ال ينفعك ،بل ىو حجةه عليك.
بدا ،كُب كل كقت ،حاجتك إٔب ا٥بداية مثل حاجتك
دائما كأ ن
فأنت ٕباجة إٔب ا٥بداية ن
ٕباجة إٔب و
و
ىداية من ا﵁
إٔب النفس؛ كما أنك ٕباجة إٔب النفس كا٥بواء ُب كل ٢بظة أنت
ِ
يم﴾ ،أنت ٕباجة إٔب أف يهتدل إٔب الصراط
الص َرا َ
ُ ب كل ٢بظةْ ﴿ ،اى ِدنَا ٍّ
ط ال ُْم ْستَق َ
و
و
ٕباجة إٔب أف هتتدم إٔب اإلسبلـٍ ،ب
كٕباجة إٔب أف يهتدل ُب الصراط ا٤بستقيم،
ا٤بستقيم،
و
ٕباجة إٔب أف هتتدم إٔب تفاصيل اإلسبلـ ،كالعمل هبذه التفاصيل ،كلذا كل خطوة ُب
ٕباجة فيها إٔب و
و
ىداية خاصة؛ أنت تصلي الفريضة أنت ٕباجة إٔب أف يهديك
حياتك أنت

ا﵁  إٔب ذلك ،ككم من الناس ما شاء ا﵁ ٥بم ىذه ا٥بداية اختصك ا﵁  هباٍ ،ب
صبلة السنة الراتبة بعدىا ،ىذه ال ٲبكن أف تقوـ هبا إال إذا كاف من ا﵁  ىدايةه خاصةه
هبا.
و
ٕباجة إٔب و
كة كسكنة و
أرأيت كيف أنك ُب كل حر و
خاصة من ا﵁ .
ىداية
بعض الناس يقوؿًٓ :ب ك٫بن –ك﵁ ا٢بمد -مسلموف كمصلوف كمهتدكف ندعوا هبذا
ِ
دائما ىذه الدعوة ،كلذلك
الص َرا َ
الدعاء ﴿ ْاى ِدنَا ٍّ
ط ال ُْم ْستَق َ
يم﴾[الفاتحة ،]ٙ:كنكرر ن
بعضهم يفسر ذلك بقولو :ثبتنا.
كاعلم -يا رعاؾ ا﵁ -أف التثبيت ىو بعض ا٤بعُب ال كلو ،كإال فأنت ٕباجة إٔب أف
هتتدم إٔب معرفة تفاصيل ا٢بق ،كتفاصيل ما يكوف ُب الصراط ا٤بستقيم؛ ألف لئلسبلـ
كللحق تفاصيل كثّبة ،ككثّبه من الناس ٯبهلها ،فأنت ٕباجة إٔب أف يهديك ا﵁  إٔب
الشيخ لم يراجع التفريغ

ّٕٕ

العلم هباٍ ،ب أنت و
ٕباجة إٔب أف يهديك ا﵁ إٔب إرادة ىذه التفاصيل ،كإال فلو كاف ُب قلبك
كسل أك إعراض فإنك لن تلتزـ هبا.
ٕباجة إٔب و
ٍب أنت و
إعانة من ا﵁  على القياـ هبا.
ٕباجة بعد ذلك إٔب و
ٍب أنت و
ىداية من ا﵁ ألجل أف تىػثٍبيت على ىذا ا٣بّب.
ٕباجة إٔب و
و
ىداية من ا﵁ أال يضيع ىذا ا٣بّب الذم فعلتو بأف يٰببط بسبب
ٍب أنت
و
سيئات تأٌب منك بعد فعلك ىذا ا٣بّب.
و
ط
ٕباجة إٔب ىذا الدعاء العظيمْ ﴿ :اى ِدنَا
أرأيت كم أنت
الص َرا َ
ٍّ
ِ
يم﴾[الفاتحة]ٙ:؟
ال ُْم ْستَق َ
ِ
بت
٧بمدا ﴿ :إِن َ
َحبَ َ
يقوؿ ا﵁ ٨ باطبنا نبيو ن
ك َّل تَهدي َم ْن أ ْ
ِ ِ
ولَ ِكن اللوَ ي ِ
ين﴾[القصص.]٘ٙ:
هدي َم ْن يَ َ
َ
شاءُ َو ُى َو أَ ْعلَ ُم بال ُْم ْهتَد َ
َ
إذا كاف النيب  كىو ىو سيد كلد آدـ ،كأرفع الناس درجةن عند ا﵁،
كأقرهبم إليو  ،أعلم الناس با﵁ كأشدىم لو خشية ،كمع ذلك ال ٲبلك ا٥بداية ألحد؛
ال ٲبلكها ألحد كىو حي ،فكيف ٲبلكها كىو ميت؟ كإذا كاف ىو ال ٲبلكها ألحد؛ فبل
شك أف غّبه من باب أكٔب ،بل انتفى ُب حقو  أمراف ،من اعتقد كاستيقن
هبما زاؿ عنو كل و
تعلق با٤بخلوقْب:

الضر ،كمن ذلك ا٥بداية،
[المر الوؿ] :أف يكوف النيب  مال نكا للنفع ك ي
بت﴾  ،كىذا ما بينو ا﵁ ُ ب و
ِ
آيات كثّبة﴿ :قُ ْل إِنٍّي َّل
﴿إِن َ
َحبَ َ
ك َّل تَهدي َم ْن أ ْ
اىم ولَ ِكن اللوَ ي ِ
هدي َم ْن
س َعلَ َ
ك لَ ُك ْم َ
أ َْملِ ُ
َ
يك ُى َد ُ ْ َ
ض ًّرا َوَّل َر َش ًدا﴾[الجن﴿ ،]ٕٔ:لَْي َ
﴿وَما أَ ْكثَػ ُر الن ِ
صت ﴾ ،لو اجتهدت ،كدعوت،
يَ َ
اس َولَ ْو َح َر َ
شاءُ﴾[البقرةَ ،]ٕٕٚ:
اس ولَو حر َ ِ ِ ِ
ين﴾[يوسف:
صت ب ُم ْؤمن َ
كبلغت ،كىديت ىداية اإلرشادَ ،
﴿وَما أَ ْكثَػ ُر الن ِ َ ْ َ َ
ٖٓٔ]،إ نذا ىو ال ٲبلك  ىذه ا٥بداية.
ك لِنَ ِ
فسي نَػ ْف ًعا َوَّل
بل ال ٲبلك لنفسو ىو  ن
فضبل عن غّبه ﴿قُ ْل َّل أَ ْملِ ُ
السوءُ إِ ْف
ْخ ْي ِر َوَما َمسنِ َي ُّ
ت ِم َن ال َ
يب َّلستَ ْكثَػ ْر ُ
َ
اء اللوُ َولَ ْو ُك ُ
نت أَ ْعلَ ُم الْغَ َ
ض ًّرا إَِّل َما َش َ
أَنَا إَِّل نَ ِذ ٌير َوبَ ِش ٌير لَِق ْوٍـ يُػ ْؤِمنُو َف﴾[العراؼ ،]ٔٛٛ:كظيفتو  ككاجبو أف
كملهما للقلوب.
رسوال ﵁ ،يمبىلًغنا عن ا﵁ ،ال أف يكوف ىادينا
يكوف داعيةن إٔب ا﵁ ،ن
ن
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﴿و ُى َو أَ ْعلَ ُم
المر الثاني :انتفاء علمو  بالغيب ،قاؿَ :
ِ ِ
ين﴾[النحل ]ٕٔ٘:من يهتدم كمن ال يهتدم ىذا من علم الغيب الذم اختص
بال ُْم ْهتَد َ
كبّبا من يردد
ا﵁  بو ،كليس للنيب  من ذلك شيء ،كلذلك ٱبطئ خطأن ن
كيطرب.
ؾإٕ َٔ دٛدى ايدْٝا ٚقستٗا  َٔٚعًَٛو عًِ ايًٛح ٚايكًِ
اتق ا﵁ يا عبد ا﵁ ،النيب  بْب ا﵁  أنو ال ٲبلك شيئنا ،حٌب بعض

يب
أفراد الغيب ،ن
﴿ولَ ْو ُك ُ
فضبل عن أف يكوف ٧بيطنا بالعلم أك بعلم الغيب كلوَ ،
نت أَ ْعلَ ُم الْغَ َ
السوءُ﴾[العراؼ ،]ٔٛٛ:أأنت تؤمن هبذه اآلية أـ ال
ْخي ِر َوَما َمسنِ َي ُّ
ت ِم َن ال َ
َّلستَ ْكثَػ ْر ُ
تؤمن؟ إف كنت تؤمن هبا سقط قولك كاعتقادؾ ،كإف كنت ال تؤمن هبا كال تصدؽ هبا فقد
كفرت –عيا نذا با﵁.-
إ نذا انتفى ُب حق النيب  القدرة على ا٥بداية ،كانتفى ُب حقو علم
الغيب ،كمن ذلك العلم با٤بهتدين.
كلذلك تأمل معي سيأٌب إف شاء ا﵁ الكبلـ عنو ،النيب  لو كاف ٲبلك
ا٥بداية لكاف أعطاىا لعمو أيب طالب ،تدرم من عمو أبو طالب؟
عمو أبو طالب ىو الذم أحاطو كرباه منذ أف كاف عمره ٜبا٘ب سنوات ،كإٔب بعد مركر
ٜباف سنو و
ات من البعثة أك أكثر كىو ٰبوطو ،كينتصر لو ،كيغضب لو ،حٌب إنو كاف يػي ىف ِّديو
بنفسو كمالو ككلده.،
ٚاهللٔ ئ َٜؿًٛا إيٝوَ ظُعِِٔٗ

ب دَؾٓٝا
ست ٢أَُٚضٖدَ يف ايرتا ٔ

عاد الناس كلهم ألجل النيب  ابتيلي كأيصيب ٗبا أصيب من ا٤بصائب
أيضا  ،فلو كاف النيب
كالنكبات ،كدخل معو الشعب ،كجاع معو ن
 ٲبلك ا٥بداية ألعطاه إياىا.
كلذلك كاف النيب  يدعوه ُب كل كقت ُب حياتو باستمرار إال آخر
٢بظات حياتو ،كما سيأٌب معنا إف شاء ا﵁ ،كىو يدعوه كيكرر عليو ،كيتخذ األساليب
ا٤بتنوعة لذلك ،كمع ذلك ما استطاع أف يهديو ،فلما مات استغفر لو؛ فلم يغفر ا﵁ لو ،بل
هناه ا﵁ عن أف يستغفر لو.
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إ نذا النيب  ليس لو من شأف ا٥بداية شيء.

﴿و ُى َو أَ ْعلَ ُم
كاألمر الثا٘ب :أنو انتفى ُب حقو علم الغيب؛
َ
ِ ِ
ين﴾[النحل .]ٕٔ٘:فلو كاف النيب  يعلم الغيب لتوقف عن ىذا
بال ُْم ْهتَد َ

االجتهاد ُب دعوة أيب طالب إف كاف يعلم ما ُب اللوح ا﵀فوظ ،إف كاف يعلم أنو سبق ُب
تقدير ا﵁ أف أبا طالب لن يهتدم ،فما حاجتو إٔب ىذا البذؿ ،كىذا االجتهاد العظيم؟ إ٭با
كاف النيب  يؤمل كيرجو أف يهديو ا﵁ ،أليس كذلك؟
أيضا على أنو ليس لو من األمر شيء ،كبالتإب تنقطع العبلئق من ا٣ببلئق،
دليل ن
كىذا ه
كتتعلق بالواحد ا٣بالق الرازؽ ،ىذا شأف ا٤بوحدين ،ىذا شػأف ا٤بوفقْب.
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27
 -ٕٚباب
قوؿ اهلل تعالى:
﴿إنك َّل تهدى من أحببت﴾
(اجمللس الثاني)
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قاٍ :
باب:
ق ٍٛاهلل تعاىل:
إٔ ْٖوَ ال تَِٗدَٔ ََِٔ ٟأسِبَبِت طايكؿـ52:ص،
يف ايؿشٝض عٔ ابٔ املطٝب ،عٔ أب ٘ٝقاٍ:
أكرد ا٤بؤلف  بعد اآلية الٍب سبق الكبلـ عنها ُب الدرس ا٤باضي ،أكرد ىذا
ا٢بديث الذم يتضمن قصة مهمة فيها فائدةه كعربةه ألكٔب األلباب.
قاؿ ُ( ب الصحيح) يعِبُ :ب الصحيحْب.
(عن ابن ا٤بسيب) :كىو اإلماـ ا١بلٌيل سعيد ابن ا٤بسيب ابن حزف ا٤بخزكمي القرشي،
أجبلء التابعْب أك أجلٌهم ،توُب  سنة أربع كتسعْب
سي هد من سادات التابعْب كأحد ٌ
معدكدا من الفقهاء السبعة ،فقهاء
على الصحيح ،ككاف أحد أفراد الدىر للعلم كالعبادة ككاف
ن
أىل ا٤بدينةٰ ،بكي كيركم عن أبيو ،كىو ا٤بسيب ابن حزف ا٤بخزكمي ،صحايب من أىل
الشجرة ،ككذلك أبوه حزف ا٤بخزكمي كاف صحايب أيضا ،إذا سعيد تابعي كأبوه كجده

صحابياف.
حاضرا إذ ذاؾ ،ىذا ىو
يركم ىذا ا٢بديث عن أبيو كالظاىر كا﵁ تعأب أعلم أنو كاف
ن
الظاىر كليس با٤بقطوع بو ،لكن الظاىر كا﵁ أعلم أنو ٰبكي شيئنا حضره ،كمن قرائن ذلك
أنو ٨بزكمي ،كصاحبا القصة اللذاف سيأٌب ذكرٮبا كٮبا أبو جهل كعبد ا﵁ ابن أيب أمية أيضا
كانا ٨بزكميْب ،فلعلهما كانوا ُب رفقة بعضهم كزاركا أبا طالب كىو على فراش ا٤برض قبيل
كفاتو.
ملا سكست أبا طايب ايٛؾا٠
أبو طالب عم النيب  ،كىو الذم كاف ٰبوطو كيغضب لو ،كٓب يزؿ النيب
ُ ب ىمنىػ ىعو حٌب توُب ىذا العم الذم كاف يرعاه منذ صغره ،كمعلوـ ما كاف عليو
أبو طالب من ٧ببة كشفقة على ابن أخيو ،حٌب إنو كاف يغضب لو ككاف يعادم قومو من
أجلو ،كابتلي بسبب ىذه الوقفة مع النيب  ،لكن العجيب أنو ما آمن ،كاف
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ينهى قومو عن أذية النيب  ،كُب نفس الوقت كاف يَبفع عن الدخوؿ ُب

﴿و ُى ْم يَػ ْنػ َه ْو َف َع ْنوُ َويَػ ْنأ َْو َف
اإلسبلـ ،حٌب إف بعض السلف قالوا إف قولو تعأبَ :
َع ْنوُ﴾[النعاـ ،]ٕٙ:نزلت ُب أيب طالب فكاف ينهى قومو عن أذية النيب

كمع ذلك كاف ينأل بنفسو عن الدخوؿ ُب اإلسبلـ.
كالنيب  لو أربعة أعماـ ،كالعجيب أف اثنْب منهم أسلما كاثناف بقيا على
الكفر كماتا على الكفر ،أما اللذاف أسلما فحمزة كالعباس  ،كأما اللذاف أبيا
معبدا
معبدا لغّب ا﵁ ،اللذاف ٓب يكن أ٠بهما ن
الدخوؿ ُب اإلسبلـ فهما اللذاف كاف أ٠بهما ن
لغّب ا﵁ أسلما كىذا من العجيب ،أما اللذاف كاف ا٠بهما معبدا لغّب ا﵁ ما أسلما ،فأبو
طالب ا٠بو عبد مناؼ ،كأبو ٥بب عمو اآلخر كاف ا٠بو عبد العٌزل ،ككبلٮبا ماتا على
الكفر.

قاؿ« :لما حضرت أبا طالب الوفاة» الذم يظهر كا﵁ تعأب أعلم أف ا٤بقصود ليس

أنو بلغت ركحو ا٢بلقوـ كأنو صار ُب السياؽ ،كإ٭با ا٤بقصود أنو قد ظهرت عبلمات الوفاة،
ألجل كىذا لو عبلمات يعرفها الناس ،بدليل أف القصة فيها حديث،
يعِب دنا
األجل كقرب ا ٌ
ٌ
كحوار ،ككبلـ ك٠باع كأخذ كرد ،كلو كاف ُب حاؿ النزع لكاف ُب شغل عن ىذا.
ب األجل كدنا األجل
إذف الذم يظهر كا﵁ تعأب أعلم أف ىذا إ٭با كاف ٗبعُب قىػ ير ى
كبدت العبلمات الٍب ُب الغالب يعقبها الوفاة.
دا ٙ٤زض ٍٛاهلل ٚ ،عٓد ٙعبد اهلل بٔ أب ٞأَٚ ١ٝأب ٛدٌٗ،
))

ؾكاٍ يٜ٘(( :ا عِ ،قٌ :ال إي٘ إال اهلل نًُ ١أساز يو بٗا عٓد اهلل

جاء النيب  إٔب أىب طالب كىو مريض كعلى فراش ا٤بوت فوجد عنده
ىذين الرجلٌْب ،كجد أبا جهل رأس الكفر ،فرعوف ىذه األمة الذم ىو عمرك بن ىشاـ
ا٤بخزكمي ،ككاف يي ٍكُب بأيب ا٢بكم فكناه ا٤بسلموف بأيب جهل ،ك كاف أشد الناس عداكة
للنيب  ،كىلك كما تعلموف ُب غزكة بدر.
أما اآلخر فهو عبد ا﵁ بن أىب أمية ا٤بخزكمي الذم ىو أخو أـ سلمة أـ ا٤بؤمنْب
كافرا على دين قومو ،لكنو بعد ذلك أسلم كحسن إسبلمو
 ،ككاف إباف ىذه القصة ن
 كأرضاه ،كا﵁  أراد بو خّبا كىو إف كاف ُب ىذه القصة داعية إٔب الكفر،
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من عليو بعد ذلك ،فأسلم
ساعيا إٔب تثبيت أيب طالب على ملة الكفر ،إال أف ا﵁ ٌ 
بل ناؿ شرؼ صحبة النيب .
الرجبلف ،ما كجد النيب 
٤با حضر النيب  ككاف عنده ىذاف ٌ
بي ًّدا من أف يهتبل ىذه الفرصة ،الرجل اآلف على فراش ا٤بوت فبلبد إذا من ٧باكلة ،كلعلها
تكوف األخّبةُ ،ب سبيل دعوة أيب طالب ،كاف النيب  دائما كدائبنا على دعوة
عمو ،ك٤با جاءه ُب ىذه ا٢باؿ ما فقد األمل بل جد ُب دعوتو كاستعمل أحسن األساليب

كأحكم األساليب ُب الدعوة.

انظر أوًَّل كيف أستعطفو ،واستثار شفقتو فقاؿ « :يا عم»  ،حٌب يلْب قلبو ٤با
سيأٌب الكبلـ فيو ،ألنو يعلم مدل ٧ببتو للنيب  ،فقدـ هبذه الكلمة الٍب عساىا
أف تلْب قلبو« ،قاؿ :يا عم قل َّل إلو إَّل اهلل ،كلمةً أحاج لك بها عند اهلل» ،كلك أف
خربا
تقوؿ كلمةه أحاج لك هبا عند ا﵁ يعِب أما أف تكوف بدنال من كلمة التوحيد ،أك تكوف ن
٤ببتدأ ٧بذكؼ ىي كلمةه أحاج لك هبا عند ا﵁.

انظر ثانيًا كيف أنو سهل المر عليو وقاؿ :ىي كلمو قلها تنتفع هبا ليس األمر
عسّبا كليس األمر شاقنا ،إ٭با ىي كلمة كىذا نستفيد منو درسا مهما ُب الدعوة إٔب ا﵁
ن

 كىو ضركرة التيسّب على ا٤بدعوين .

معشر الدعاة إٔب ا﵁ ،ا﵁ ا﵁ بسلوؾ ىدم النيب  ،كىو التيسّب

كالتسهيل ال التعسّب ،النيب  قاؿ« :إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين»،
قاؿ النيب ٤ بعاذ كأيب موسى « : يسرا وَّل تعسرا».

إذف ىذا هنج ينبغي أف يراعيو الدعاة إٔب ا﵁  ،أف يبتغوا التيسّب على ا٤بدعوين،
لعل ا﵁  أف يهدل القلوب.
كأف يسلكوا مسلك التسهيل كالتحبيبٌ ،
مقصودا لكن األسلوب أحيانا يكوف دكف قصد
أما التشديد كالتنفّب كرٗبا ٓب يكن ىذا
ن
سبب للتنفّب عن اإلسبلـ ،حينما تأتى إٔب ىذا ا٤بدعو فتسرد عليو كل األحكاـ الشرعية
كتسرد عليو كل ا٤بطلوبات منو شرعا كتقوؿ لو :عليك أف تفعل كذا ككذا ككذا ككذا ،كتسرد
ثقيبل عليو ،إ٭با
عليو قائمة طويلة من األكامر كمن النواىي ،فإف ىذا ٩با سيجعل األمر شاقا ن
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س األمر كأساسو كىو كلمة التوحيد ،كسهل األمر كخفف كقل كما قاؿ النيب
ابدأ بأي ِّ
« :ىي كلمة قلها ينفعك اهلل  بها».
ثم أنظر ثالثا كيف أف النبي  حثو ورغبو في أف يسلم بقولو :أحاج

لك هبا عند ا﵁ ،ىذا فيو دافع كفيو ما يرغب كٰبث على الدخوؿ ُب اإلسبلـ.

إذف ا٤برغبات كالدكافع الٍب تقرب اإلنساف إٔب ا٢بق كتدعوه إٔب الدخوؿ ُب دين ا﵁

جل كعبل « ،كلمةً أحاج لك بها عند
ا٢بق ،ىذا ٩با ينبغي أف ال ييغفلو الداعية إٔب ا﵁ ٌ
اهلل»  ،يعِب أجعلها سببا ألشهد لك هبا عند ا﵁  كما جاء ُب ركاية عند البخارم:
«أشهد لك بها عند اهلل».

إذف سلك النيب  أحسن ا٤بسالك ك أحكم ا٤بسالك ،ك التمس أفضل
الوسائل ُب دعوة عمو أىب طالب ،كاستفد ىنا فائدة مهمة ال تفوتك ،كىي أف النيب
 أمره أف يقوؿ (ال إلو إال ا﵁) كىو األمر ا٤بعلوـ من الدين بالضركرة ،كىو أنو
ال إسبلـ إال بقوؿ ال إلو إال ا﵁ ،فمن ادعى أنو قد آمن لكن أىب أف ينطق ببل إلو إال ا﵁،
كال عذر لو ُب عدـ النطق ،يعُب ىو سليم ا٢باسة ٲبكنو أف يتكلم ،لكنو أىب أف ينطق ببل إلو
مسلما إال إذا نطق ببل إلو إال ا﵁ كىذا من اإلٝباع ا٤بعلوـ
إال ا﵁ فإنو ال ٲبكن أف يكوف ن

بالضركرة عند أىل العلم.

إذف البد من التلفظ ،البد من النطق مع يقْب كاعتقاد كتصديق كإخبلص القلب ،أما
أف يكوف إٲبا هف ُب القلب فقط فهذا ال ينفع صاحبو ،بل البد أف يصحب ذلك ُب ابتداء
اإلسبلـ كُب الدخوؿ ُب اإلسبلـ ،البد أف يصحب ذلك نطق هبذه الكلمة.
كىا ىنا سؤاؿ ،كىو كوف النيب  اقتصر على شهادة الوحدانية دكف
الشهادة بالرسالة للنيب ؛ كا١بواب عن ىذا كقد ذكرناه ُب دركس سابقة ،كُب
ما ذكر سابقا بياف أف إحدل الشهادتْب تتضمن األخرل ،فإف ال إلو إال ا﵁ تتضمن
الشهادة للنيب ٧بمد  بالرسالة ،كبياف ذلك أف ال إلو إال ا﵁ تعِب :ال معبود
حق إال ا﵁.
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إذف ىي اعَباؼ كاعتقاد كعهد على أف يعبد اإلنساف ا﵁  كحده ال شريك لو،
كبالتإب فبلبد من إٲباف بالنيب ٧بمد  ،كإال فكيف يعبد ربو؟ ال ٲبكن أف تكوف
عبادة إال من طريق النيب .
إذف تضمنت شهادة أف ال إلو إال ا﵁ شهادة أف ٧بمد رسوؿ ا﵁.
أمرا آخر كىو أف أبا طالب ٓب يكن عنده تردد ُب شهادة أف ٧بمد رسوؿ ا﵁،
كالحظ ن
إ٭با اإلشكاؿ كل اإلشكاؿ كاف ُب أنو أىب الشهادة الكربل كىي شهادة أف ال إلو إال ا﵁،
رسوال من عند ا﵁ فهذا ٩با ال يشك فيو أبو
أما كونو مصدقا بأف النيب ٧بمد  ن
طالب ،أليس ىو الذم قاؿ:
ٚدعٛتين ٚعًُت أْو ؾادم
ٚيكـــد عًُــــت بإٔ دٜــــٔ قُد

ٚيكد ؾدقت ٚنٓت ثِ أَّٓٝا
َٔ خـــري أدٜإ ايرب ١ٜدٜـــٓـــــا

يـــٛدــــدتين مســــشّا براى َبّٓٝا
يـٛال املالَ ١أ ٚســـراز َطب١
إذف ما كاف عنده شك ُب الشهادة للنيب  بأنو صادؽ كأنو رسوؿ من
عند ا﵁ حقا ،لكن البلية كل البلية كانت ُب أنو أىب كأستكرب من الشهادة ﵁ 

بالوحدانية ،أىب أف يقوؿ ال إلو إال ا﵁ كما سيأٌب معنا.

إذف ىذا الذم قالو النيب  لو ،بذؿ جهده كجد ُ ب دعوة
ىذا اإلنساف ،كٓب ً
يكتف بدعوتو السابقة ،بل حرص إٔب آخر ٢بظة أف يقدـ الدعوة ،كسعى
السعي ا٢بثيث أف يهتدم عمو ،كالدعاة إٔب ا﵁  عليهم أف يكوف عندىم ىذا
ا٢برص على ىداية الناس ،ىذا من أىم ٠بات الدعاة الصادقْب ،أهنم حريصوف أشد ا٢برص
على ىداية ا٣بلق إٔب ا٢بق.
ؾكاال ي٘ :أتسغب عٔ ًَ ١عبد املطًب؟
سبحاف ا﵁ العظيم! انظر شؤـ الصحبة السيئة« ،قاَّل لو أترغب عن ملة عبد
المطلب؟» ذ ٌكراه ا٢بجة ا٤بلعونة الٍب كاف كفر غالب األمم بسببها ،كىي تعظيم اآلباء
كاألجداد كاألسبلؼ كالكرباء ،كا٢بمية ٥بم كعدـ الرغبة عن مسلكهم ،الرغبة ُب عدـ ا٣بركج
عن طريقتهم ٤با ٥بم من مكانة عظيمة ُب نفوسهم.
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َنز َؿ اللوُ﴾ ماذا
ىذه حجة كث وّب من الكفار ُب كفرىم فإهنم إذا قيل ٥بم ﴿ اتبِعُوا َما أ َ
ِ
ِ
اءنَا﴾[البقرة ،]ٔٚٓ:ىذا فقط ىو
يكوف جواهبم؟ ﴿قَالُوا بَ ْل نَػتب ُع َما أَلْ َف ْيػنَا َعلَْيو آبَ َ
احتجاجهم ،إذا قيل ٥بم آمنوا با﵁  كصدقوا ا٤برسلْب تكوف حجتهم ُب القدٙب

كا٢بديث كُب كل زماف كمكاف﴿ :إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارىم
مقتدوف﴾[الزخرؼ.]ٕٖ:

ِِ
ِ
يل
ىذا إبراىيم يسأؿ كٰباج أباه كقوموَ :
﴿ما َىذه الت َماث ُ
َعاكِ ُفو َف﴾[النبياء]ٕ٘:؟ ماذا كاف ا١بواب؟ ﴿قَالُوا َو َج ْدنَا
ِِ
ين﴾[النبياء ،]ٖ٘:ىذا الدليل كىذه ا٢بجة ال غّب ،كلكنها حجة داحضة لن تنفعهم
َعابد َ
كسيندموف عليها أشد الندـ كىم يتلظوف ُب النار- ،نسأؿ ا﵁ السبلمة كالعافيةَ ﴿ ،-ربػنَا إِنا
التِي أَنْػتُ ْم لَ َها
اءنَا لَ َها
آبَ َ

َضلُّونَا السبِيال﴾[الحزاب.]ٙٚ:
اءنَا فَأ َ
أَطَ ْعنَا َس َ
ادتَػنَا َوُكبَػ َر َ

الرجبلف أبا طالب هبذه ا٢بجة كاكتفيا هبا كما زادا عليها ،ألهنم
إذف ذ ٌكر ىذاف ٌ
يعلموف ًعظ ىم كقعها ُب نفسو ،كالحظ األسلوب ،كيف أهنما أيضا سلكا أسلوبا فيو إغراء
كفيو سعي إٔب تثبيتو على ىذا الدين الذم ىو عليو « ،أترغب عن ملة عبد المطلب؟»،
كالحظ أهنما ما قاال لو :أترغب عن ملتك ،أترعب عن ملتنا ،إ٭با ذكراه بأحب الناس إليو

كمعلوـ مكانة عبد ا٤بطلب ُب نفس أىب
كىو أبوه « ،أترغب عن ملة عبد المطلب؟»،
ه
طالب.
إذف حٌب أعداء ا﵁ ،حٌب أعداء ا٢بق عندىم سع هي كعندىم أساليب كعندىم ٮبة ُب
الدعوة إٔب باطلهم ،كىذا ٩با ينبغي أال يغفلو الدعاة إٔب ا﵁  ،يعلموف ا٤بسالك
كاألساليب الٍب ينهجها أعداء ا٢بق.
ؾأعاد عً ٘ٝايٓيب  ،ؾأعادا
انظر حرص النيب  ،كانظر شفقتو ،كانظر إٔب جده كٮبتو ،أعاد النيب
 الدعوة كررىا ما اكتفى بالدعوة السابقة كما قاؿ :إف اىتدل فلنفسو كإال فبل
يضر٘ب قد قامت عليو ا٢بجة ،نعم قامت عليو ا٢بجة كلكن النيب  عنده من
اجتهاد من
الرٞبة كالشفقة ما جعلو يكرر الدعوة كيعيد عليو مرة أخرل ،كلكن صادـ ذلك
ه
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أعداء ا٢بق ،فأعادا عليو مرة أخرل تلك ا٢بجة ،ذكراه مرة أخرل ٗبا ٯبب عليو أف يبقي
عليو ،كأف يثبت عليو كىو ملة عبد ا٤بطلب.
إذف حٌب أعداء ا﵁ عندىم نشاط ،كعندىم اجتهاد حثيث ،كعندىم إف
دعول ُب دعوهتم إٔب باطلهم ،كىذا ٩با ينبغي أف يعترب بو أىل ا٢بق ،إذا
ىم
ٌ
صحت العبارة ه
كاف أعداء ا٢بق كأعداء الدين ا٢بق عندىم نشاط كعندىم اجتهاد ،كعندىم تفاٗب ُب
الدعوة إٔب باطلهم ،فينبغي على أىل ا٢بق أف يكوف عندىم من النشاط ما ىو أعظم

كأكرب.

الحظ ىا ىنا -يا رعاؾ ا﵁ -كيف أف أبا طالب كأبا جهل كعبد ا﵁ ابن أيب أمية،
الحظ أف كلهم كاف يعرؼ معُب (ال إلو إال ا﵁) ،عرؼ ا١بميع أف (ال إلو إال ا﵁) ليست
كلمة تيقاؿ باللساف ال يتبعها عمل كقبوؿ كانقياد ،عرفوا ٝبيعا أف (ال إلو إال ا﵁) ال تعِب:
أنو ال خالق إال ا﵁ كال رازؽ إال ا﵁ ،كما ٱبطئ كثّب من الناس مع األسف الشديد اليوـ،
ُب فىػ ٍه ًم ىذه الكلمة ،نعم فهم ىؤالء كلمة التوحيد الفهم الصحيح ،كقيػٍب نحا ٤بن كاف أبو

جهل كغّبه من الكفار كانوا أعلم منو بػ (ال إلو إال ا﵁).

إذف كاف الكفار يعلموف أف ال إلو إال ا﵁ تقتضي إفراد ا﵁  بالتوحيد كالكفر
بكل ما يعبد من دكف ا﵁ ،كاال٬ببلع عن كل دين سول توحيد ا﵁ كأتباع نبيو ٧بمد
 ،كانوا يعلموف ذلك حقا ،لكن ىذا العلم ما نفعهم ألف العلم كحده
كالتصديق كحده ال ينفع صاحبو مآب يتبع ذلك قبوؿ كانقياد.
ؾهإ آخس َا قاٍ ٖٛ :عً ١ًَ ٢عبد املطًبٚ ،أب ٢إٔ ٜك :ٍٛال إي٘ إال

اهلل.
الظاىر كا﵁ أعلم أنو قاؿ :أنا على ملة عبد ا٤بطلب ،لكن عدؿ كغّب بعض الركاة
اللفظ ،كذلك كأنو كاف منو استعظاما أف يقوؿ ىذه الكلمة ،أنا على ملة عبد ا٤بطلب!
قاؿ ا٢بافظ ابن حجر ُ ب ((الفتح)) :كىذا من التصرفات ا٢بسنة.
كجاء عند ((ا٢باكم)) اللفظ على األصل قاؿ) :أنا على ملة عبد ا٤بطلب).
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كجاء ُب ركاية ُب ((الصحيح)) قاؿ( :على ملة عبد ا٤بطلب) ،على تقدير أنا على ملة

عبد ا٤بطلب ،كقاؿ ا٢بافظ ُ ب ((الفتح(( :كجاء ُب ركاية ٦باىد (أنا على ملة

األشياخ) ،يريد أشياخ قريش من أبائو كأجداده كأسبلفو.
الشاىد أف ختاـ األمر كاف بأف صرح أبو طالب بأنو باؽ على دين قومو ،رجح
الباطل على ا٢بق ،رجح دين الشرؾ على دين التوحيد كاإلسبلـ ،أخر ا٤بطاؼ أف قاؿ ىو
على ملة عبد ا٤بطلب ،كأىب أف يقوؿ ال إلو إال ا﵁ ،ىذا ىو كفر أيب طالب ،كاف كفر إباء

كاستكبار.

قبولو.

الكفر -يا رعاؾ ا﵁ -أنواع:
منو كفر تكذيب.
كمنو كفر نفاؽ.
كمنو كفر شك.
كمنو كفر إباء كاستكبار ،كذلك أنو كاف يعلم ا٢بق لكنو أىب كاستكرب كعاند عن
راجع إلى أمرين:
وسبب ذلك ٌ
ُ

[السبب] الوؿ :ا٢بمية آلبائو كدين قومو ،فإف ذلك كما أسلفت لك ا٢بمية ٥بم

كالتعظيم ٥بم كالتقليد ٥بم ،كانا أحب إليو من ا٢بق ،ككانوا مستعدين ألف يَبكوا كل شيء ُب
كألجل ىذا ثبت على ىذا كقاؿ :ىو على
سبيل ا٢بفاظ عليو كىو تقليد اآلباء كاألسبلؼ،
ٌ
ملة عبد ا٤بطلب ،أك على ملة األشياخ.
السبب الثاني :ما جاء مصرحا بو ُب رك و
اية عند ((مسلم)) كىي :أنو قاؿ للنيب
ي ن
ألقررت عينك هبا.
ؼ الفزع؛
 :لوال أف تعّب٘ب قريش فيقولوف أسلم ىخ ىو ى
ي
إذنا كاف عنده سبب آخر دعاه إٔب الكفر با﵁  كىذا كا﵁ من أعجب
األشياء ،أنو ما أراد أف يتكلم فيو الناس ،أف ينالوا عرضو كأف يشوىوا ٠بعتو كأف يعّبكه ،مع
٢بظات معدكدة ،فإذا تكلموا فيك سيتكلموف
يبق لو ُب ىذه ا٢بياة إال
ه
أنو كاف يعلم أنو ٓب ى
فيك كقد غادرت ىذه ا٢بياة ،فماذا يضرؾ ذلك!
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يصا على أال يعّبه أحد ،يقولوف أسلم ألنو خائف؛ ٱباؼ من
كمع ذلك كاف حر ن
كألجل ىذا أسلم.
عذاب ا﵁
ٌ
سبحاف ا﵁ العظيم ،كىل ا٣بوؼ من عذاب ا﵁ شيء يعّب بو ،أك يتخوؼ اإلنساف
من إبدائو؟
ً
ب
إف ا٣بوؼ من عذاب ا﵁  ال شك من أنو من أرفع مقامات اإلٲباف ،كمن يسل ى
ً
ب اإلٲباف كالعياذ با﵁ ،فبلبد من ا٣بوؼ من ا﵁  ،كمن ا٣بوؼ
ىذا ا٣بوؼ فإنو يسل ى

من ا﵁ ا٣بوؼ من عقابو كأليم عذابو.

الشاىد أف أبا طالب ىعلً ىم ا٢بق يقينا كلكنو أىب كأستكرب أف يدخل ُب اإلسبلـ ،رفض
ي
إٔب آخر ٢بظة كالنيب  يعيد عليو كيكرر الدعوة ،كلكنو أىب كاستكرب كرفض
دروس وفوائد وحكم كثيرة:
الدخوؿ ُب اإلسبلـ ،وىذا فيو
ٌ

أوًَّل :أف تعلم عظمة ا﵁  ،كأف األمر منو كإليو  ،كأف األمور كلها
بيده  ،فالقلوب كا٥بداية إ٭با ىي بيده  ،كبالتإب من استيقن هبذا فإنو ٱبرج
من قلبو كل شرؾ بغّبه ،كل تعلق با٤بخلوقْب ،ا٥بداية من ا﵁ .
إذف على اإلنساف أف يلجأ إٔب ا﵁  حٌب كلو كاف الذم يدعو ىو أعظم
السبل كأفضلها ،كىو النيب  كمع ذلك ٓب
الدعاة ،كحٌب لو كاف ىسلى ى
ك أعظم ي
جدا على ىدايتو ،لكن
يصا ن
يكن ٲبلك ا٥بداية ،كلو كاف ٲبلكها ألعطاىا ٥بذا الذم كاف حر ن

تفيدؾ ٙبقيق التوحيد.
ىذه القصة ي

[ثانيًّا] :أف تعلم أف اإلسبلـ كاإلٲباف شيءه كراء التصديق ،ليس ىو تصدي نقا فحسب،
بل ىو نيطٍ هق يتبعو انقياد كقبوؿ ألحكاـ ا﵁  ،كلذلك ما انتفع أبو طالب بتصديقو
النيب .

[ثالثًا] :أف تعلم خطر الصحبة السيئة ،كأهنا من أسباب اال٫براؼ عن ا٢بق
فالصاحب السيئ كنافخ الكّب ،سيصيبك الضرر منو كالبد.
ٚال تَؿِشَبٔ األَزِدََ ٣ؾتَسِدََ ََ ٣ع ايسٖدٟٔ
...................................
فاحذر من كل صاحب سيئ ،كعليك بصحبة أىل ا٢بق كعليك بصحبة أىل ا٣بّب

فإف صحبتهم من أسباب الوصوؿ إٔب ا٢بق.
الشيخ لم يراجع التفريغ

َّٗ

كىذه القصة تدلنا على أف الصحيح الذم ال شك فيو ىو أف أبا طالب يختم لو
ٖباٛبة السوء ،ككاف خاٛبة أمره أنو أىب كأستكرب الدخوؿ ُب اإلسبلـ؛ ألنو جاء ُب آخر
ا٢بديث أيب أف يقوؿ ال إلو إال ا﵁ ،أىب أف ينصاع للحق بعد أف ظهر لو.
كبالتإب يظهر لك خطأ الذين يزعموف أف أبا طالب قد أسلم ،ىذا خطأ كباطل
قطعا ،حٌب إف بعض الناس ألف ُب ىذا بعض ا٤بؤلفات.
معارض للكتاب كالسنة ،كذلك من
سندا كمتننا،
باطل ن
ه
كىذا كلو عر ه
م عن الصواب ،ه
ألجل عظيم تعلقهم
ىؤالء كىذا الولع الشديد كا٢برص األكيد على إثبات إسبلـ أىب طالب ِّ
با٤بخلوقْب؛ فهم يعتقدكف أف النيب  بيده ا٥بداية ،كلذلك إذا عورضوا بقصة أىب
طالب ،يكركف على ىذا ٗبخالفة ا٢بق الصريح ،فيقولوف ال بل ىو أسلم كاف ىذا ُب البداية

ٍب أسلم بعد ذلك ،كال شك أف ىذا باطل قطعا.

ِ
ت َوَٰلَ ِكن
لو أسلم أبو طالب ٤با أنزؿ ا﵁ ُ ب حقو﴿ :إِن َ
َحبَْب َ
ك ََّل تَػ ْهدي َم ْن أ ْ
شاءُ﴾[القصص ،]٘ٙ:كبإٝباع ا٤بفسرين أف ىذه اآلية نزلت ُب شأف أىب
اللوَ يَػ ْه ِدي َمن يَ َ
طالب ،كلو كاف أبو طالب قد أسلم ٤با قاؿ النيب َّ« :لستغفرف لك ما لم أُنوَ
عنك».
كلو كاف أبو طالب قد أسلم ٤با كاف النيب  يقوؿ :كقد قاؿ لو العباس ،

يسأؿ عن أخيو « :يا رسوؿ اهلل ىل نفعت أبا طالب بشيء ،فإنو كاف يحوطك ويغضب
لك؟ قاؿ :نعم ىو في ضحضاح من النار».

(ضحضاح) يعِب :كناية عن مكاف أىوف من غّبه ُب نار جهنم.

الضحضاح ىو :ما قل من ا٤باء حٌب ال يكاد يبلغ الكعبْب ،كناية عن أنو ُب أىوف
مكاف ُب النار الٍب يعذب فيو الكفار ،كلو كاف أبو طالب قد أسلم٤ ،با قاؿ النيب
 كا٢بديث ُب ((الصحيح))« :أىوف أىل النار عذابا أبو طالب ،ينتعل

نعلين من نار يغلي منهما دماغو» -نسأؿ ا﵁ السبلمة كالعافية ،-ىو أىوف أىل النار

عذابنا ،يعِب :من الكفار ،كمع ذلك ىذا عذاب -نسأؿ ا﵁ السبلمة كالعافية.-

إذف ىذه القرائن كغّبىا كلها تدؿ على أف ا٢بق الذم ال شك فيو أف أبا طالب ٓب
يسلم كأنو حقا أىب أف يقوؿ ال إلو إال ا﵁.
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ؾكاٍ ايٓيب $ :الضتػؿسٕ يو َا مل أْٗ ٢عٓو ،#ؾأْصٍ
اهلل ﴿ :ما َكا َف لِلنبِ ٍّي وال ِذين آمنُوا أَف يستَػغْ ِفروا لِل ِ
ين﴾[التوبة.]ٖٔٔ:
َ َ َ
َ
ْم ْش ِرك َ
َْ ُ ُ
قاؿ النيب  حين و
ئذ« :لستغفرف لك ما لم أُنوَ عنك» ،كىذا كاف منو
 قبل أف يأتيو النهي من ا﵁  عن أف يستغفر للمشركْب ،مع أف النيب
 كما يقوؿ بعض العلماء كأنو كاف ُب نفسو شيء ،مع أنو ما جاءه النهي،

لكن كأنو كاف ُب نفسو شيء أف يستغفر للمشركْب ،كلذلك قاؿ« :ما لم أُنوَ عنك» ،كبعد
ِ
ِ ِ
آمنُوا أَف
ين َ
ذلك نزؿ قوؿ ا﵁ الناىي عن االستغفار للمشركْبَ :
﴿ما َكا َف للنب ٍّي َوالذ َ
يستَػغْ ِفروا لِل ِ
ين َولَ ْو َكانُوا أُولِي قُػ ْربَ َٰى﴾[التوبة.]ٖٔٔ:
ْم ْش ِرك َ
َْ ُ ُ
كىا ىنا إشكاالف:
[اإلشكاؿ] األكؿ :أف ا٢بديث فيو أف ىذه اآلية نزلت بسبب ىذه القصة كقوؿ النيب
 فيها ،لكن ييشكل على ىذا أف اآلية من سورة التوبة كىي مدنية ،كىذه
القصة كانت ٗبكة فإنو باإلٝباع مات أبو طالب ٗبكة ،فكيف تكوف ىذه القصة سببنا لنزكؿ
ىذه اآلية ،كا١بواب عن ذلك بأحد أمرين:
[األمر األكؿ] :إما بأف يقاؿ :إف اآلية تأخر نزك٥با عن سببها ،كىذا ال مانع منو.

[األمر الثا٘ب] :أك يقاؿ :بأنو تعددت أسباب النزكؿ كىذا لو نظائر ُب القرآف.

اإلشكاؿ الثا٘ب :أف النهي قد جاء مع أنو ثبت ُب ((الصحيحْب)) من حديث ابن

مسعود  ،أف ابن مسعود  قاؿ« :رأيت النبي  يحكى نبيا
ضربو قومو فأدموه ،يمسح الدـ عن وجهو وىو يقوؿ :اللهم اغفر لقومي فإنهم َّل
يعلموف» ،فكيف استغفر ىذا النيب كالنيب ٰ بكي ىذا مقررا مع أهنم كانوا

مشركْب؟
كا١بواب عن ىذا ظاىر ،كىو أف النيب كاف يدعو لقومو كىم أحياء بأف يتوبوا ٍب تكوف
٥بم ا٤بغفرة من ا﵁  يعِب :اغفر لقومي بعد أف يتوبوا ،كأنو يقوؿ :اىدىم للسبب
الذم بو تغفر ٥بم؛ كا﵁ سبحانو أعلم.

الشيخ لم يراجع التفريغ

ِّٗ

ِ
ت َوَٰلَ ِكن اللوَ يَػ ْه ِدي َمن
ٚأْصٍ اهلل يف أب ٞطايب﴿ :إِن َ
َحبَْب َ
ك ََّل تَػ ْهدي َم ْن أ ْ
شاءُ﴾[القصص]٘ٙ:
يَ َ
ك ََّل تَػ ْه ِدي َم ْن
كىذا بإٝباع العلماء أف ىذه اآلية نزلت ُب شأف أىب طالب﴿ ،إِن َ
ت﴾[القصص ]٘ٙ:يعِب :من أحببت ىدايتو ،على أحد قوٕب أىل العلم ُب اآلية،
َحبَْب َ
أْ
كألجل ىذا جد كاجتهد ُب دعوتو
فالنيب  كاف ٧ببنا كال شك ٥بداية أيب طالب،
ٌ
إٔب آخر ٢بظات حياة أيب طالب.
ِ
ت﴾[القصص ]٘ٙ:يعِب :من أحببتو ىو.
كالقوؿ اآلخر﴿ :إِن َ
َحبَْب َ
ك ََّل تَػ ْهدي َم ْن أ ْ
أيضا ال إشكاؿ فيو من جهة أف ىذه ٧ببة طىٍبعًيو ،كا﵁  ال يكلف
كىذا كاضح ن
اإلنساف فوؽ طاقتو فإف ٧ببة اإلنساف للمحسن إليو أك ألبيو كأمو كأخيو كعمو ك٫بو ذلك،
كألجل ىذا من الصعوبة ٗبكاف أف يدفع اإلنساف
ىذه ٧ببة طبعيو مبلزمة لئلنساف ُب فطرتو،
ٌ
عن نفسو ذلك فهذه ٧ببة طبعيو يرًخص فيها كٓب يشدد على الناس فيها ،مع كجوب بغض
ىذا الكافر ألجل كفره.
كال إشكاؿ ُب اجتماع ا﵀بة كالبغض من كجهْب ٨بتلفْب ،ال يعذر اإلنساف ُب أف يَبؾ
﴿َّل
بغض الكفار ألهنم كفار ،كا﵁ أمر ك حث على ذلك كهنى عن ٧ببتهمَ ،
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
اء ُكم ٍّم َن
تَػتخ ُذوا َع ُد ٍّوي َو َع ُدوُك ْم أ َْوليَاءَ تُػ ْل ُقو َف إلَْي ِهم بال َْم َودة َوقَ ْد َك َف ُروا ب َما َج َ
ْحقٍّ﴾[الممتحنة ،]ٔ:إذف ىذه ٧ببة طبعيو مرخص فيها.
ال َ

بقي الكبلـ ُب شأف أيب طالب ُب مسألة تتعلق بو كمضى اإلشارة إليها ُب باب
الشفاعة ،كىي أف النيب  يشفع يوـ القيامة ُب عمو أيب طالب أف ٱبفف عنو
العذاب ،كىذا ٩با قلنا إنو من الشفاعات الٍب أختص هبا النيب ٧بمد  ،كىذه
على الصحيح مستثناة من شرط الرضى عن ا٤بشفوع لو ،كما أشرنا إٔب ىذا سابقا ،فاألصل
ِ ِِ
ين ِم ْن َح ِمي ٍم َوَّل َش ِفي ٍع يُطَاعُ﴾[غافر ،]ٜٔ:كاألصل
أنو ال شفاعة ُب كافرَ :
﴿ما للظالم َ
اب﴾[البقرة ]ٛٙ:بل
أيضا أنو ال ٱبفف العذاب عن الكفار﴿ ،فَ َال يُ َخف ُ
ن
ف َع ْنػ ُه ُم ال َْع َذ ُ
ليس ٥بم إال زيادة ُب العذاب﴿ ،فَ ُذوقُوا فَػلَ ْن نَ ِزي َد ُك ْم إَِّل َع َذابًا﴾[النبأ.]ٖٓ:
لكن الشأف ُب أيب طالب على كجو ا٣بصوص ٨بتلف ،فإف ا﵁ سبحانو قد ىشفع فيو
نبيو ٧بمد ً 
ف عنو العذاب -كما مر معنا ُب ا٢بديث السابق« ،-ىو
فخف ى
ي
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في ضحضاح من النار ولوَّل أنا -يعِب :شفاعٍب -لكاف في الدرؾ السفل من النار»،

كىذا يدلك على خطورة أف يعلم اإلنساف ا٢بق فينأل كيستكرب.

ذىب إٔب أف الكافر ٲبكن أف تكوف فيو شفاعة لكن ُب التخفيف ال
ي
بعض أىل العلم ى
ُب اإلخراج من النار ،كاحتج ىؤالء بقصة أيب طالب كشفاعة النيب  فيو ،كلكن
ً
الشفاعة ُب غّب أيب طالب من الكفار كىذا ٩با
ىذا ليس بوجيو كذلك أنو يستلزـ ىذا ثبوت

ٓب يثبت فيو دليل كالقاعدة العامة -كما أسلفت -ىي أف الكفار ال ٱبفف عنهم العذاب.
بقيت مسألة وىي :ىل ينتفع الكافر بشيء من حسناتو؟
قبل ذلك أقوؿ إف ىذه ا٤بسألة ٥با كجهاف:
[الوجو األكؿ] :انتفاع الكافر بأعمالو الصا٢بة ُب الدنيا.
الوجو الثا٘ب :انتفاعو هبا ُب اآلخرة.
كا٤براد باألعماؿ الصا٢بة :ما ٓب يفتقر إٔب نية،؛كأف يطعم مسكينا أك ينقذ غريقا أك
يغيث ملهوفا كما شاكل ذلك ،ىل ينتفع الكافر هبذا ُب الدنيا؟
ا١بواب نعم؛ ثبت ُب ((صحيح مسلم)) عن النيب  أنو قاؿ« :إف اهلل َّل

يظلم مؤمنًا حسنة يُعطى بها في الدنيا ويدخر لو في اآلخرة».

أبشر يا أيها ا٤بسلم ،ا﵁ ٯبازيك على حسناتك ُب الدنيا كٯبازيك عليها أيضا ُب

اآلخرة ،ككرـ ا﵁  ال حد لو ،قاؿ  بعد ذلك« :وأما الكافر فيطعم
بحسنات ما عمل هلل في الدنيا ،حتى إذا لقي اهلل لم تكن لو حسنة يجزى بها».

إذف الكافر ٯبازل على العمل الصاّب الذم يعملو ُب الدنيا ،فالطعاـ كالشراب كا٥بواء
كا٤باؿ كالولد كاألمن كما شاكل ذلك ،ىذا ىو جزائو على أعمالو ا٢بسنة الٍب عملها ُب
الدنيا ،كبالتإب فإنو ال ٰباسب على ىذا ً
الق ٍسط من ىذه ا٢بسنات الدنيوية ُب مقابل أعمالو
الصا٢بة؛ ألف الكافر -كما تعلم -ٯبازل يوـ القيامة على ثبلثة أمور
ٯبازل كٰباسب كيعذب على ثبلثة أمور:
ُ /على كفره با﵁.
ِ /كعلى معاصيو الٍب دكف الكفر.
ّ /كعلى النعم الٍب ما قاـ بشكرىا.
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كذلك أف ا﵁  ما أحل للكافر النعم ،ىذا األكل كالشرب كىذه ا٣بّبات،
ِ ِِ
آمنُوا فِي
ين َ
يتناك٥با الكافر كيكوف عليو حساهبا يوـ القيامة ،قاؿ ﴿ :قُ ْل ى َي للذ َ
الْحياةِ
ُّ
كألجل ىذا
للمؤمنْب
فقط
أحلها
للكافر
أحلها
ما
ا﵁
،
]
ٕٖ
اؼ:
ر
[الع
ا﴾
ي
ػ
ن
الد
ْ
َ
ََ
ٌ

سوؼ ٰباسب عليها الكافر يوـ القيامة ،لكن ىذا القسط الذم قابل أعمالو ا٢بسنة لن
يٯبازل أك لن يٰباسب عليو.
أما ُب اآلخرة فالنص صريح -كما قد علمت -بأنو ليس لو حسنة ٯبزل هبا ،ليس لو

أم شيء ٯبازل عليو يوـ القيامة.
ُب ((صحيح مسلم)) من حديث عائشة  أهنا سألت النيب 

أحد رجاؿ ا١باىلية
بن جدعاف؛ -تسألو عن عبد ا﵁ ابن جدعاف ِّ
فقالت« :يا رسوؿ اهلل ،ا ُ
ا٤بشهورين ،-قالت :كانت لو صدقات وعتاقات؛ -يعِب كاف يتصدؽ على ا٤بساكْب ككاف

يعتق الرقاب ككاف لو أعماؿ حسنة يفعلها ،-قالت عائشة  :ىل نفعو ذلك؟
فقاؿ النبي َّ :ل ينفعو».
انظر إٔب ىذا ا٢بكم ا١بازـ ،ال ينفعو كلو كاف ينتفع هبذا أم انتفاع كلو ُب ٚبفيف

العذاب٤ ،با قاؿ النيب  ذلك ،قاؿَّ« :ل ينفعو؛ إنو لم يقل يوما :ربي اغفر
لي خطيئتي يوـ الدين» ،يعِب :أنو كاف كافرا بالبعث.

كبالتإب كاف كافرا با﵁  ، فبل ينفعو ما قدمو ُب الدنيا ،كاألدلة على ىذا كثّبة:
ط َع ْنػ ُهم ما َكانُوا يَػ ْع َملُو َف﴾[النعاـَ ﴿ ،]ٛٛ:وقَ ِد ْمنَا إِلَ َٰى َما َع ِملُوا ِم ْن
﴿ولَ ْو أَ ْش َرُكوا لَ َحبِ َ
َ
ورا﴾[الفرقاف.]ٕٖ:
اء منثُ ً
َع َم ٍل فَ َج َعلْنَاهُ َىبَ ً
قاؿ بعض العلماء إنو ينتفع ٕبسناتو ُب التخفيف من عذاب النار ُب اآلخرة ،كىذا
استدلوا عليو بأمرين:
ُ/بقصة أيب طالب/ِ .كبقصة أيب ٥بب.
أما قصة أيب طالب فقد اتضح لك أف ٚبفيف العذاب كاف سببو ليس حسنتو كإ٭با
دليبل صحيحا.
شفاعة النيب ، فخرج حينئذ عن أف يكوف ن
بقينا ُب قصة أىب ٥بب ،ما ىي ىذه القصة؟
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ُب ((صحيح البخارم)) عن عركة ابن الزبّب كىو أحد التابعْب -كالحظ ىذا ،-قاؿ:
إف أبا ٥بب ٤با مات رآه بعض أىلو فسألو عن حالو فقاؿ( :بشر خيبة- ،يعِب بشر حاؿ،-
غّب أ٘ب سقيت ُب ىذه كأشار إٔب نقرة أك نقطة أسفل إهبامو ،أك بْب إهبامو كسبابتو ،قاؿ:
غّب أ٘ب سقيت ُب ىذه بعتق ثويبة).
ثويبة موالة كانت لو٤ ،با جاءت إليو مبشرنة بوالدة النيب  فرح فأعتقها،
يقوؿ ىذا كاف سببىا؛ أل٘ب يسقيت ىذا الشيء النزر اليسّب من ا٤باء.
قاؿ ىؤالء :ىذا دليل على أف العمل الصاّب ٱبفف من العذاب.
دليبل على إقامة ا٤بوالد كىو دكف
كرفع بعض الناس سقف االستدالؿ إٔب أف جعلوه ن
شك أبعد كأبعد ُب الضعف.
ىذا االستدالؿ فيو نظر:
أوًَّل :من صاحب القصة الذم يركيها لنا؟ عركة ابن الزبّب.

إذا ىذا الكبلـ من قبيل ا٤براسيل ،فعركه  كرٞبوٓ ،ب يدرؾ النيب 

فضبل عن أف يدرؾ أبا ٥بب.
ن

ثانيًا :أف القصة بقضها كقضيضها ما ىي إال رؤيا منامية ،كباتفاؽ أىل العلم أف الرؤيا

ت هبا األحكاـ ،فكيف كىي معارضة ٤با دؿ عليو الكتاب كالسنة.
ا٤بنامية ال تىػثٍبي ي
ٍب إف الذم رأل قاؿ :رآه بعض أىلو؛ من الذم رأل؟ ككيف ىو حالو؟ كما مدل
ثقتو كضبطو؟ ىذا أيضا ٦بهوؿ ،ما ندرل من الذم رأل ،بل ال ندرل ىل كاف مسلما أك
غّب مسلم؟
إذف اتضح لنا أف االستدالؿ هبذه القصة استدالال ضعيفا ال يصح ،كأف القاعدة ىي

أف الكافر ال ينتفع بشيء من أعمالو الصا٢بة ُب اآلخرة.

بدأت ا٢بديث بو ُب ىذا الباب ،كىو:
ختاما يا أيها األخوة ،أعود فأكرر ،ما ي
ن
أف التعلق ُب شأف ا٥بداية ٯبب أف يكوف با﵁  كأنو ليس ألحد من ا٣بلق
مهما علت منزلتو بل حٌب لو كاف أشرؼ ا٣بلق ،لو كاف سيد كلد آدـ ،كىو النيب ٧بمد

اى ْم﴾[البقرة،]ٕٕٚ:
س َعلَْي َ
ك ُى َد ُ
 ،فإنو ليس لو من األمر شيء﴿ :لَْي َ
ِ
ت﴾[القصص.]٘ٙ:
﴿إِن َ
َحبَْب َ
ك َّل تَػ ْهدي َم ْن أ ْ
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ككذلك ينبغي على اإلنساف أف يتأمل ُب ىذه القصة العجيبة فيعلم أف الذم ينفعو
عند ا﵁  اإلٲباف كالتوحيد كصدؽ األتباع للنيب  ،كأف النسب الشريف
كالقرىب من الصا٢بْب ،بل القرىب من النيب  ال ينفع صاحبو ما ٓب يكن إٲبانا
كتوحيد ،ىذا أبو طالب من أقرب الناس إٔب النيب  كما انتفع هبذه القرابة ،فبل
يغَب مغَبه ،كا﵁ تعأب أعلم.
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28
 -ٕٛباب وا جا ٞأُ سبب نفز بين آدً ٔتزنّي دٍّٖي ِٕ
الػمٕ يف الصاذتني
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قاؿ :
باب:
ُ

َا دا ٤أ ٖٕ ضبب نؿس بين آدّ ٚتسنِٗ د ٖٛ ِٜٗٓايػً ٛيف ايؿاؿني
بعد أف بىػْب ا٤بؤلف  طائفةن من أعماؿ ا٤بشركْب ،ىع ٌقب بذكر و
سبب ىو األىم
بْب أسباب الوقوع ُب ىذا الشرؾ؛ أال كىو الغلو ُب الصا٢بْب.
كالحظ أف ا٤بؤلف  ذكر ىا ىنا ضمّب الفصل (ىو) ىو الغلو ُب الصا٢بْب أنو
سبب ً
شرؾ بِب آدـ كسبب تركهم دينهم ،الذم ىو الدين ا٢بق الذم ىو دين التوحيد.
ي
قاؿ ( :ىو الغلو ُب الصا٢بْب) ،كالغلو عامةن مذموـ ،كُب الصا٢بْب أشد كراىة.
الغلو في اللغة :تدكر مادتو على ٦باكزة ا٢بد ،كمنها غبل السعر؛ يعِب٘ :باكز حده.

والغلو في اَّلصطالح الشرعي :ىو ٦باكزة ا٢بد الشرعي؛ يعِب٦ :باكزة ما أمر ا﵁
 بو ،كىذا عاـ يشمل كل القضايا الشرعية ،سواءن تعلقت بالعبادة ،أك تعلقت
باالعتقاد ،أك تعلقت ٗبعاملة الصا٢بْب؛ فالغلو ُب العبادة يعِب :التسلط كالتشدد فيها بزيادةو
عن ا٢بد الشرعي ،أك ترؾ رخصة ا﵁  ،أك اإلثقاؿ على النفس ُب النوافل حٌب
أرضا قطع.
ظهرا أبقى كال ن
ٛبل ،فإف ا٤بنبت ال ن
والغلو في اَّلعتقاد :يكوف ٗبجاكزة ا٢بد الذم أمر ا﵁  بو؛ فالغلو ُب إثبات

الصفات يؤدم إٔب الوقوع ُب التشبيو ،كالغلو ُب التنزيو يؤدم إٔب الوقوع ُب التعطيل ،كالغلو
ُب إثبات ال ىقدر يؤدم إٔب القوؿ با١برب ،كىكذا.
كذلك الغلو ُب الصا٢بْب؛ الغلو ُب الصا٢بْب ٦باكزة ا٢بد الشرعي ُب التعامل معهم،
و
أخطاء عظيمة ،كذلك برفعهم عن ا٢بد الذم
يؤدم إٔب الوقوع ُب معاطب ،كإٔب الوقوع ُب
تعظيما الئق هبم.
أمر ا﵁  كشرع ،كىو ٧ببتو ُب ا﵁ كتقديرىم كتعظيمهم ن
عصمتيهم ،أك ييرفعوا قدرىم إٔب
أما الزيادة على ذلك بأف ييرفعوا إٔب مقاـ النبوة فييعتقد ى
درجة األلوىية ،فييدعوف كييعبدكف مع ا﵁ ،أك تيرفع درجتهم أكثر من ذلك ،فييعتقد فيهم
الربوبية ،كأف ا٣بلق كالرزؽ كالتدبّب يعود إليهم ،فبل شك أف ىذا ىو الشر ا٤بستطّب،
كاألساس العظيم الذم يودم إٔب عذاب ا﵁  كأليم عقابو.
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شيوعا ُب إيصالو إٔب الشرؾ؛ كىو
نبو ا٤بؤلف  ىا ىنا على ىذا السبب األكثر ن
الغلو ُب الصا٢بْب ،كذلك أف الشيطاف يزين الشرؾ إٔب الناس ُب قالب ٧ببة الصا٢بْب
كتعظيمهم ،حٌب يتوصل إٔب اإليقاع هبم؛ فيعبدكهنم من دكف ا﵁ .
كالغالب على ا٤بشركْب ىو ىذا؛ أهنم غلوا ُب الصا٢بْب ،فعبدكىم ،إما بعبادة قبورىم،
قرب
أك بعبادة صورىم كٛباثيلهم ،فالغالب على الشرؾ أنو يكوف بالتوجو كالعبادة لقرب ،ىو ه
الغالب على الشرؾ.
ٛبثاؿ ييعبد ،ىذا ىو
ييعبد ،أك صورةه ك ه
ي
كالسبب الذم أدل إٔب ىذا كذاؾ إ٭با ىو الغلو ُب الصا٢بْب ،فمن نصيحة ا٤بؤلف
إلخوانو ا٤بسلمْب عقد ىذا الباب حٌب ىٍٰب ىذر ا٤بسلم من ىذا الطريق الذم يوصل إٔب
الضبلؿ ،الذم أمر ا﵁  بو أف يسلك اإلنساف مسلك الوسطية كاالعتداؿ ،كإعطاء
كل ذم و
حق حقو.
ك َوَّل تَطْغَ ْوا﴾[ىود،]ٕٔٔ:
اب َم َع َ
قاؿ ﴿ :فَاستَ ِق ْم َك َما أ ُِم ْر َ
ت َوَم ْن تَ َ
أيضا﴿ ،إِنا لَما طَغَى
يب ُب ا٤بعُب من الغلو ،يعِب ٦باكزة ا٢بد ن
الطغياف قر ه
ال َْماءُ﴾[الحاقة٘ ،]ٔٔ:باكز حده.
و
باستقامة ال طغياف ،كال غلو فيها.
فا﵁  أمر
كلذلك ٘بد األمر األكامر ُب الشريعة ،ك٘بد النواىي ُب الشريعة كلها ٙبذر من الغلو،
كمن الطغياف ،كمن التعمق ،كمن التشدد؛ كذلك حٌب يسلم للمرء دينو ،كحٌب يكوف
مستقيما على أمر ا﵁  كأمر رسولو  ،ا٤بسلم يمطالب بأف يسلك
ن
ا٤بسلك الوسط بْب طرُب الغلو كا١بفاء:
ٚال تػٌ يف غ َٔ ٤ٕ ٞاألَس ٚاقتؿد

نال طسيف قؿد األَٛز ذَِٝ

أعظم كأىم ما ينبغي مبلحظتو ُب ىذا الباب ىو ما أراد ا٤بؤلف  التنبيو
كالتذكّب بو ،كىو ما يتعلق بالغلو ُب الصا٢بْب.
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قاؿ :

وقوؿ اهلل ﴿ :يا أَىل ال ِ
ْكتَ ِ
اب َّل تَػ ْغلُوا فِي ِدينِ ُك ْم﴾[النساء.]ٔٚٔ:
َ َ

أمر من ا﵁  ألىل الكتاب أال يغلوا ُب دينهم ،كيتضمن ىذا هني
ىذا ه
ىذه األمة أف تفعل فًعل أىل الكتاب ،فإف اليهود غلوا فقالوا :عز هير ابن ا﵁ ،كالنصارل غلوا
ٙبذير ٥بذه األمة أف تسلك ما سلكو من
ن
أيضا فقالوا :ا٤بسيح ابن ا﵁ ،فكاف ُب ىذه اآلية ه
قبلها من األمم ،السيما اليهود كالنصارل من الغلو ُب النيب ؛ فّبفعوه فوؽ
كرسوؿ ال
الدرجة الٍب كضعو ا﵁  فيها ،كىي أنو عبد ا﵁ كرسولو ،عب هد ال ييعبد،
ه
ييك ىذب ،بل ييطاع كييتبع.
قاؿ :

يف ايؿشٝض عٔ ابٔ عباعٕ  يف ق ٍٛاهلل تعاىل أْ٘ قاٍَٚ :قَايُٛا
ضَٛاعّا َٚال َٜػُٛخَ ََٜٚعُٛمَ َْ َٚطِسّا طْٛح23:ص،
هِِ َٚال تَرَزُٕٖ َٚد٘ا َٚال ُ
ال تَرَزُٕٖ آئ َٗتَ ُ
قاٍٖ(( :ر ٙأمسا ٤زدإٍ ؾاؿني َٔ قْٛ ّٛح ،ؾًُا ًٖهٛا أٚس ٢ايػٝطإ
إىل قَِٗٛ؛ إٔ اْؿبٛا إىل فايطِٗ اييت ناْٛا هًط ٕٛؾٗٝا أْؿابّا،
ٚمسٖٛا بأمسا ،ِٗ٥ؾؿعًٛا ،ؾًِ تُعبد ،ست ٢إذا ًٖو أٚي٦و ُْٚطذ ايعًِ
))

عُبدت

معزكا إٔب الصحيح؛ يعِب إٔب ((صحيح البخارم))،
ىذا األثر ذكره ا٤بؤلف  ن
كىو أثر ابن و
﴿وقَالُوا َّل تَ َذ ُرف آلِ َهتَ ُك ْم َوَّل تَ َذ ُرف
عباس ُ ب تفسّب قوؿ ا﵁ تعأبَ :
وث َويَػعُو َؽ َونَ ْس ًرا﴾[نوح .]ٕٖ:كقد اختصر ا٤بؤلف  أكلو؛
اعا َوَّل يَػغُ َ
َودًّا َوَّل ُس َو ً
فإف ابن و
عباس  بىػْب ُب أكلو مآؿ ىذه األصناـ بعد الطوفاف ،ككيف كصلت إٔب
العرب ،كذلك أف ىذه األصناـ كانت ُب قوـ نوح ،كليس ا٤بقصود أهنا كانت ُب الزمن الذم
نوحا  بيعث بعد أف عيبدت ،كذلك بعد كفاة ىؤالء
كاف فيو نوح ،بل إف ن
ا٤بذكورين ،إ٭با ا٤بقصود ىؤالء ىم قومو الذين يرجع إليهم.
كا٤بقصود أف ىذه األصناـ الٍب عبدىا قوـ نوح ٞبلها الطوفاف فيما ٞبل؛ فألقاىا على
ساحل يجدة ،كسفت عليها الرماؿ فغطتها ،فجاء أساس الشر لعبادة األصناـ عند العرب،
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كىو عمرك بن ي٢بي ا٣بزاعي ،الذم أخرب النيب  أنو رآه ٯبر قصبو؛ يعِب أمعاؤه
ئي من
ُب جهنم –كالعياذ با﵁ ،-كذلك أنو ي
أكؿ من ىغّب دين إبراىيم ُب العرب ،إذ كاف لو ر ه
ا١بن ،أمره أف يذىب إٔب جدة -ىذه ا٤بدينة ا٤بعركفة على ساحل البحر ،-كأف يستثّب ىذه
األصناـ ففعل ،فحملها معو حٌب إذا جاء موسم ا٢بج ،أمر العرب بأخذ ىذه األصناـ
و
طاعا ُب العرب فأطاعوه.
كعبادهتا ،ككاف الرجل ذا مكانة ،كاف يم ن
قاؿ ابن و
عباس  :صارت األصناـ الٍب كانت ُب قوـ نوح إٔب العرب ،فكانت
كد فكانت و
لكلب
ىكهد ،كا١بمهور قرأكا بفتح الواك ،كقرأ نافع ك أبو جعفر بضم الواك يكد ،أما ه
بدكمة ا١بندؿ؛ دكمة ا١بندؿ :مدينة على أطراؼ الشاـ ٩با يلي العراؽ ،كلعلها ىي ا٤بدينة الٍب
ُب مشاؿ ا٤بملكة ُب منطقة ا١بوؼ ،كانت لكلب ،قبيلة من قضاعة ،ىم الذين أخذكا ىذا
الصنم كذىبوا بو إٔب ببلدىم كعبدكه ىناؾ.
أما سواع فذكر أنو كاف ٥بيذيل ،كذكر ا٤بؤرخوف أف ٧بل ىذا الصنم كاف يبرىاط ،منطقة
ا٠بها يرىاط ،قيل :أهنا كانت بينبع ،كقيل :أهنا كانت بديار يىذيل بالقرب من مكة ،كىذا
أقرب أهنا كانت بديار ىذيل قرب مكة؛ فعبدكا ىذا الوثن مع ا﵁  ،ككافقهم
على ىذا من كاالىم من يمضر كغّبىم من القبائل.
أما يغوث فذكر  أنو كاف ٤براد ٍب لبِب الغطيف؛ كبنو الغطيف من يمراد ،لكن
ي
معبودا عند كل قبيلة مرادٍ ،ب اختص بو بنو غطيف،
يبدك كا﵁ أعلم أف ىذا الصنم كاف ن
كىؤالء كانوا ٗبنطقة ا٠بها ا١برؼ أك ا١بوؼ أك ا١بوف باليمن ،ثبلثة أقواؿ.
وث َويَػعُو َؽ
اعا َوَّل يَػغُ َ
﴿وقَالُوا َّل تَ َذ ُرف آلِ َهتَ ُك ْم َوَّل تَ َذ ُرف َودًّا َوَّل ُس َو ً
َ
َونَ ْس ًرا﴾[نوح،]ٕٖ:ىذا يغوث.
أيضا ُب اليمن ،ذكر ا٤بؤرخوف أف ىذا الصنم كاف
كأما يعوؽ فإنو كاف ٥بمداف ،كٮبداف ن
صعًد إٔب مكة.
للم ٍ
بقرية ا٠بها خيواف ،كأهنا كانت على بيعد ليلتْب من صنعاء ي
آؿ ذم الكبلع من ٞبّب ،ككانت عندىم
نسر فكانت ٢بًمّب آلؿ ذم الكبلع ،ي
كأما ه
ُب ديارىم ُب اليمن.
كصنم منها ُب مشاؿ ا١بزيرة العربية،
إ نذا ىذه األصناـ ثبلثةه منها كانت ُب اليمن،
ه
كاألخّب كاف ُب ا٢بجاز.
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ٍب بْب  ما كاف من شأهنا ،كما السبب الذم ألجلو عيبدت مع ا﵁ 
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قاٍ :
قاٍ ٖ :ر ٙأمسا ٤زدإٍ ؾاؿني َٔ قْٛ ّٛح ،ؾًُٖا ًٖهٛا،
أٚس ٢ايػٝطإ إىل ق...َ٘ٛ
و
نوحا  ما أدركهم؛ إ٭با بيعث
كانت لرجاؿ صا٢بْب من قوـ نوح ،قلنا أف ن
أناس صا٢بوف ،كألجل ذلك
 بعد أف عيبدكا ،كذلك بعد موهتم ٗبدة ،كىؤالء ه
كِب الشيطاف إٔب الناس من خبلؿ تعظيمهم ،العهد كاف قريبنا ،ككانت الناس إذ ذاؾ تعظم
اآلباء كتعظم الصا٢بْب ،فوصل إٔب مبتغاه من خبلؿ تزيْب تعظيم ىؤالء الصا٢بْب فوؽ القدر
رجاال صا٢بْب ُب قوـ نوح.
الشرعي ،كانوا ن
صلبو.

مذكور ُب كتب التاريخ :-أف ىؤالء كانوا من بِب آدـ ،من
بعضهم قاؿ– :كىذا
ه

كبعضهم قاؿ :من بِب أبنائو ،كلكن ىذا بعيد.
كالصواب ما قالو ابن و
عباس  ،السيما كأنو  قاؿ( :بْب آدـ كنوح
عشرة قركف ،كلها على شريعة ا٢بق) ،ما كاف الشرؾ فاشينا إال ٤با خطط الشيطاف ىذا
التخطيط ،ككصل إٔب مبتغاه من خبلؿ عبادة الصا٢بْب الذين كانوا ُب قوـ نوح .ىذا أكؿ
و
شرؾ كاف على كجو األرض.
ؾًُا ًٖهٛا أٚس ٢ايػٝطإ إىل قَِٗٛ؛ إٔ اْؿبٛا إىل فايطِٗ اييت
ناْٛا هًط ٕٛؾٗٝا أْؿابّاٚ ،مسٖٛا بأمساِٗ٥
٤با ىلكوا يعِب :ماتوا.

﴿وإِف
أكحى الشيطاف إٔب قومهم ،ما يلقيو الشيطاف ُب قلب ابن آدـ ييسمى إٰباءنَ :
ِ
اطين لَيوحو َف إِلَى أَولِيائِ ِهم لِيج ِ
ادلُوُك ْم﴾[النعاـ .]ٕٔٔ:كالشيطاف -كما تعلموف-
َْ ْ َُ
الشيَ َ ُ ُ

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 لفقدىمٍ ،ب إهنم كانوا صا٢بْب،
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ستشغلكم الدنيا كتغفلوف ،فؤلجل أف تتسلوا برؤيتهم ،كتتعزكا برؤيتهم ،كال تشتاقوف إليهم
الشوؽ العظيم ،ٱبفف عنكم ما ٘بدكف أف تفعلوا الذم آمركم بو.
كأمر و
ثاف كىو :أنكم تنشطوف إذا رأيتم ىذه األنصاب كرأيتم ىذه الصور كالتماثيل
الٍب ٘بعلوهنا عليها ،فإف ذلك سيدعوكم إٔب مزيد من النشاط؛ ألنكم ستتذكركهنم ،تذكركف
صبلحهم ،فتجتهدكف ُب طاعة ا﵁  ،كىكذا زين ٥بم الشيطاف ىذا العمل القبيح.
كىذا يدلك على أف الباطل ال يركج على الناس إال بأف ييذر عليو شيءه من ا٢بق،
كىذا السبب الذم ألجلو يغَب ا١باىلوف ،كإال فالعلماء ينفذكف إٔب ا٢بقائق ،كيعرفوف خبايا
األمور.
أما ا١بهاؿ فيغَبكف هبذا الغطاء؛ غطاء من ا٢بق ،أنتم ٙببوهنم كألجل ىذا البد أف
تتذكركهنم ،كيف تنسوهنم؟ ككيف تغفلوف عنهم؟ إذنا البد من أف تفعلوا ىذا الشيء ،كىذا
أمر ال بأس بو ،فاغَب ا١بهاؿ ،كفعلوا ىذا الفعل.
ه
حكيما ،كأف
إ نذا حذارم من أف يغَب أح هد بشبهة حق تركج الباطل ،بل عليو أف يكوف
ن
شوب من حق
يعلم أف كل باطل ،كأف كل إحداث ،كأف كل بدعة البد أف يكوف فيها ه
باطبل ،كعلى
تؤدم إٔب تركٯبها ،كتؤدم إٔب نفاقها ،لكن ىذا ال ٯبعلها ح نقا؛ بل ال تزاؿ ن
اإلنساف أف ٰبذر.
ٍب أف نعلم أف للشيطاف خطوات؛ الشيطاف ليس لو خطوة كاحدة ،ا﵁  يقوؿ:
ات الش ْيطَ ِ
﴿وَّل تَػتبِعوا ُخطُو ِ
اف﴾[النعاـ.]ٕٔٗ:
ُ
َ
َ
إ نذا 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 تُعبد ست ٢إذا ًٖو أٚي٦و ُْٚطذ ايعًِ عُبدت.
ُب ابتداء األمر ٓب تيعبد ىذه األنصاب الٍب نصبوىا.
كاألنصاب ىي :ا٢بجارة الٍب تينصب فتتيخذ كثننا ييعبد.

أيضا ُب كبلـ ابن القيم :
كالذم كقع من ىؤالء ىو عدة أمور ،كما سيأٌب ن

أوًَّل :عكفوا على قبورىم.
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ثانيًا :نصبوا ىذه ا٢بجارة عند قبورىم ،ككأنو –كا﵁ أعلم -كانت قبورىم ك٦بالسهم
متقاربة.
[ثالثًا] :أهنم ٫بتوا ىذه الصخور على ىيئة صور كٛباثيل على ىيئاهتم.

أيضا ،فلما كاف ا٢باؿ ُب ابتداء
أصناما ن
كصورا كأكثانا ك ن
فاجتمع أف كانت ىذه أنصابنا ن
األمر ما حصل شيءه زائد على ما كانوا عليو ،إ٭با كانوا يركف ىذه الصور ،فينشطوف ُب
عبادة ا﵁ .
ك ا١بيل األكؿ الذين كانوا يعلموف حقيقة ا٢باؿ ،يعلموف السبب الذم
لكن ٤با ىىلى ى
جيل جديد
ألجلو نيصبت ىذه األنصاب ُب ٦بالسهم أك عند قبورىم٤ ،با ىلكوا كجاء ه
جاىل ،ما يعرؼ السبب ،عند ذلك عيبدت.
كىذا يدلك على أف فقد العلم ُب الناس كُب األكطاف مصيبةه ليس بعدىا مصيبة،
أساس الشر كالببلء أف يقل العلم كيكثر ا١بهل .كالعلم ال يقل ،بل ال يذىب إال ٗبوت
العلماء ،كما أخرب النيب  كما ُب الصحيحْب« :إف اهلل َّل يقبض العلم
عالما اتخذ
ً
انتزاعا ،ينتزعو من صدور الناس ،ولكن بقبض العلماء ،حتى إذا لم يبقي ً
جهاَّل فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا».
رؤوسا ً
الناس ً

جيل جديد.
الشاىد أف ىؤالء ا١بيل األكؿ ٤با ىلك جاء ه
قاؿ (:كنيسخ العلم) ،كُب بعض ركايات البخارم ،كبعض نسخ البخارم( :كتنسخ
جهاال بالتوحيد،
العلم) يعِب ذىب العلم؛ العلم بالشرع ،السيما التوحيدٗ ،بعُب أهنم أصبحوا ن
علم ٕبقيقة الشرؾ كبذرائع الشرؾ.
علم بالتوحيد ،ك ه
ما عندىم ه
أك أنو تنسخ العلم بسبب نصب ىذه األصناـ كاألنصاب ،ال مانع من أف يكوف
حصل األمر.
نيسخ أك تنسخ العلم بسبب نصب ىذه األنصاب؛ جهلوا السبب ،فؤلجل ىذا
جاءىم الشيطاف بعد ذلك ،كقاؿ :إ٭با نيصبت ىذه األنصاب ألف ىؤالء كانوا معظىمْب،
كانوا يعبدكهنم كييرزقوف هبم ،كيستنزلوف ا٤بطر هبم.
كُب بعض الركايات أهنم قالوا :كيطلبوهنم الشفاعة ،كانوا يسألوهنم الشفاعة ،يشفعوف
٥بم عند ا﵁.
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كىذا يذكر٘ب ٗبا أخذناه ساب نقا من أف ابتغاء الشفاعة ،كطلبها من غّب ا﵁ ىو الغالب
على شرؾ ا٤بشركْب.
أيضا ىذا الكبلـ أف يكوف قد نيسي العلم بالتوحيد ،ذىب العلماء
ككما قلت ٰبتمل ن
كانتشر ا١بهل ،كما أصبح ىناؾ من ييذكر بالتوحيد ،كما أصبح ىناؾ من يعلم الناس
التوحيد.
كىكذا -يا أيها الكراـ -الشرؾ كالبدعة إ٭با تنتشر ُب الناس إذا قل ا٤بعلم ،كقل ا٤بوجو،
ً
بالسنة ،إذا ما أصبح ىناؾ تذكّب الدركس،
كقل من يدعو إٔب التوحيد ،كمن ييذكر ي
كالكلمات ،كا﵀اضرات ،كالكتب ،إذا كاف الناس ال يسمعوف التذكّب بشأف التوحيد
و
حينئذ ينتشر الشر،
كمفرداتو ،ىذا التوحيد ،ككذلك ما ىو ضده ،كمفرداتو ،كذرائعو ،إنو
و
كحينئذ تعود األمور إٔب حاؿ الفساد بعد أف أصلحها ا﵁ ﴿ :وَّل تُ ِ
فس ُدوا فِي
َ
ض بع َد إِص ِ
الح َها﴾[العراؼ.]٘ٙ:
ال َْر ِ َ ْ
ا﵁  إذا أصلح األرض بالتوحيد كطاعة ا﵁  ،فهذه نعمة ٯبب
داكـ على الدعوة ،كالتذكّب ،كنشر العلم ،السيما ُب قضايا
ا٢بفاظ عليها ،كٯبب أف يي ى
عناية كبّبةو
التوحيد ،ىذه الببلد ُب بعض نواحيها كاف الناس على خ وّب عظيم ،ككانوا على و
بالتوحيد ،كما كاف ىناؾ مظاىر للشرؾ ،كىذا -ك﵁ ا٢بمد -و
باؽ إٔب اآلف ،لكن كانت
ه
العناية ٨بتلفة.
ذكورا كإناثنا ،طبلب علم كعواـ ،كانوا يٰب ىفظوف
كبارا ،ن
صغارا ك ن
كاف الناس ،ا١بميع ،ن
األصوؿ الثبلثة كل يوـ مرتْب ،بعد الفجر ،كبْب ا٤بغرب كالعشاء ،البد ،مراجعة كمذاكرة
باستمرار كلما انتهوا عادكا إليها ،األصوؿ الثبلثة تعلمك التوحيد باستمرار تكوف على ذكر
بالتوحيد ،تكوف على ذكر بنعمة ا﵁  بالتوحيد ،تكوف على ذكر ٖبطورة الشرؾ،
كثّبا ُب
كبوسائل الشيطاف ُب إيصالو للناس؛ لكن ىذا األمر –مع األسف الشديد -ى
ضعي ى
ف ن
األجياؿ ا٤بتبلحقة بعد ذلك.
مانع بتوفيق ا﵁  من الوقوع فيما حرـ
ا٤بقصود أف نشر العلم كبث العلم س هد ه
ا﵁ ،كالسيما ما يتعلق بالشرؾ.
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قاؿ :

((
وقال ابن القيّم :قاٍ غري ٚاسدٕ َٔ ايطًـ :ملا َاتٛا عهؿٛا عً٢
))
قبٛزِٖ ،ثِ ؾٛزٚا متاث ،ًِٗٝثِ قاٍ عً ِٗٝاألٌَ ؾعبد. ِٖٚ

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 تارنة يقاؿ إنو نيصبت على ٦بالسهم ،كتارنة يقاؿ إهنا نيصبت عند قبورىم،

أيضا ٫بتوا ىذه ا٢بجارة
كا٤بقصود كاحد؛ فهؤالء عكفوا على قبورىم ،كنصبوا األنصاب ،ك ن
على ىيئة صوور ٥بم فعيبدت بعد ذلك.
قاٍ :

ٚعٔ عُس؛ إٔ زض ٍٛاهلل  قاٍ$ :ال تطس ْٞٚنُا أطست
ايٓؿاز ٣ابٔ َس ،ِٜإمنا عبدْ ؾكٛيٛا :عبد اهلل ٚزضٛي٘ .#أخسدا.ٙ
قاؿ الشيخ  :أخرجاه؛ مع أنو ُب البخارم فقط ،ليس ُب مسلم .كُب
البخارم ،كأٞبد ،كالدارمي ،كغّبىم ،كليس ُب مسلم.
الشاىد أف النيب  نبو ُب ىذا ا٢بديث على أم ور عظيم؛ فقاؿَّ« :ل
تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم ،إنما أنا عب ٌد فقولوا :عبد اهلل ورسولو» .كا٢بديث

ُب غاية الصحة ُب ((صحيح البخارم)).
هني من النيب  الذم ىو الصادؽ ا٤بصدكؽ،
فتأمل يا عبد ا﵁ ،ىذا ه
الذم ىو الرسوؿ كاجب اإلتباع ،ىو  هنانا عن إطرائو.
كاإلطراء :ىو ٦باكزة ا٢بد ُب ا٤بدح؛ يعِب كأنك تقوؿ ىو الغلو ُب ا٤بدح؛ ألف الغلو
ىو ٦باكزة ا٢بد.
ىذا هني صريح و
بلفظ فصيح من النيب  عن إطرائو ،عن أف تتجاكز ا٢بد
ه
يا عبد ا﵁ ُب مدحوٓ ،ب؟
ألف ىذا ذريعةه إٔب كقوع ما يكره ا﵁ ،أال كىو الشرؾ با﵁ .
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كلذلك كجدنا النيب  ينبو على دقائق ُب ىذا ا٤بقاـ ،يأتيو من يقوؿ :يا
خّبنا كابن خّبنا كسيدنا كابن سيدنا ،إذا بالنيب  يكره ىذا القوؿ ،يقوؿ:

«قولوا بقولكم أو بعض قولكم وَّل يستجرينكم الشيطاف».

آخر يقوؿ :ما شاء ا﵁ كشئت ،فيقوؿ« :أجعلتني هلل ن ًدا ،قل ما شاء اهلل وحده».

يصا
إ نذا كاف النيب  من حرصو كشفقتو على أمتو ،كمن تعظيمو لربو حر ن
على أف ييبعد ىذه األمة عن كل أسباب الوقوع ُب الشرؾ ،كمن ذلك اإلطراء لو
.
حق النيب  أنو ييعظم التعظيم الشرعي :بالقلب ،كاللساف ،كا١بوارح.
إذا أردت أف تعرؼ ذلك فاعلم أف تعظيمو  بالقلب ىو :أف ييعتقد أنو
رسوؿ ا﵁ ،كأف يٰبب ا﵀بةن عظيمة الٍب ال يفوقو فيها أحد إال رب العزة ،
فأعظم و
٧ببوب عند ا٤بسلمْب ىو ربنا ٍ ،ب نبيو ٧بم هد .
ي
باللساف أال تذكر ىذا النيب الكرٙب  إال ٕبفاكةو كتقدي ور شرعي ،كأنت
كثّبا ،فإنك إذا ىعمرت كقتك كعمرؾ باإلكثار من الصبلة على
تصلي عليو  ن
عظيما ،زاؿ ٮبك ،كغيفر ذنبك.
النيب  فزت ن
فوزا ن
أمر من النيب
أما با١بوارح فبا٤بسارعة إٔب طاعة النيب  مهما طرؽ ٠بعك ه
هني من النيب  فانتهي
 فقل :ن
٠بعا كطاعة ،كإذا طرؽ ٠بعك ه
مباشرة ،ىكذا كاف الصادقوف ُب تعظيم النيب  ،كىم أصحاب النيب
ٍ ،ب من جاء بعدىم من السلف الصاّب ،ىذا ىو التعظيم الشرعي.
كيا ﵁ العجب! من و
أناس يزعموف أهنم ٰببوف كيعظموف رسوؿ ا﵁  كىم
ٰبادكف ا﵁ كرسولو؛ يفعلوف نقيض ما يأمر ا﵁ كرسولو بو ،كٯبَبحوف ما هنى عنو رسوؿ ا﵁
 ،أم و
٧ببة تلك يا عبد ا﵁؟!
يا من يىػ ٍع ىم يد إٔب الذم هنى عنو النيب ﷺ فيفعلو.
ي ٛنإ سبو ؾادقّا ألطعت٘

إٕٖ احملب ملٔ وب َطٝع

رسوؿ ا﵁  يقوؿَّ« :ل تطروني» ،كىو يطرم النيب  كيرفع
مدحو عن القدر الشرعي ،حٌب رٗبا نسب إليو ما ٱبتص بو ا﵁  من الصفات،
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أك من اإللوىية ،أك من الربوبية ،كإذا هنيتو كنبهتو يقوؿ" :أنت ال ٙبب رسوؿ ا﵁
" ،"أنت ال تعظم رسوؿ ا﵁ ."
أم الفريقْب أحق ٗبحبة النيب  كمواالتو؟
أىو الذم أطاع النيب  أـ الذم عصاه؟
كا﵁ لو أف النيب  قاؿ لنا :ادعو٘ب ،لدعوناه ،بل لو قاؿ لنا :اسجدكا ٕب،
لسجدنا لو.
يقوؿ ابن القيم :
ٚاهلل يٜ ٛسق ٢ايسض ٍٛدعاْ٤ا

...

إٜا ٙبادزْا إىل اإلذعإ

ٚاهلل يٜ ٛسق ٢ايسض ٍٛضذٛدْا

...

نٓا نس ي٘ عً ٢األذقإ

إخالف ٚؼه ِٝيرا ايكسإٓ
...
ٚاهلل َا ٜسقَٓ ٘ٝا غري
فرض ٤بستحيل ،كٯبوز فرض
ىذا الذم يرضي نبينا  ،كىذا الذم أمر بو ،كىذا ه
و
نتيجة عليو﴿ :قُ ْل إِ ْف َكا َف لِلر ْح َم ِن َولَ ٌد فَأَنَا أَو ُؿ
ا٤بستحيل كبناء
ِِ
ين﴾[الزخرؼ ،]ٛٔ:ما كاف كال يكوف أف يػأمر النيب  بالشرؾ ،إ٭با
ال َْعابد َ
آمرا بتحكيم القرآف كالسنة.
آمرا بالتوحيد ،كإخبلص العبادة ﵁ ،ككاف ن
كاف ن
لكن ىذا الذم يغلو كٰباد ا﵁ كرسولو ،كيعارض ا﵁ ُب أكامره ،كيعارض رسوؿ ا﵁
ُ ب أكامره ،ماذا يقاؿ ُب حقو؟
ماذا يقوؿ النيب  إذا كاف أنكر قوؿ :يا خّبنا كابن خّبنا كسيدنا كابن
سيدنا؟
قائبل ٤بن يقوؿ:
ماذا كاف ﷺ ن

دع َا ادعت٘ ايٓؿاز ٣يف ْبٚ ِٗٝاسهِ مبا غ٦ت َدسّا ؾٚ ٘ٝاستهِ
فقط اترؾ أف تقوؿ النيب ابن ا﵁ ،لكن بعد ذلك قل ما شئت ،كلو نسبت إليو
الربوبية ،بل األلوىية ،ال حرج عليك.
دع َا ادعت٘ ايٓؿاز ٣يف ْبِٗٝ

ٚاسهِ مبا غ٦ت َدساّ ؾٚ ٘ٝاستهِ

ؾإٕ ؾكٌ زض ٍٛاهلل يٝظ ي٘ قدز

ؾٝعـــــــــــــــسب عٓ٘ ْاطـــــــــلٕ بؿـــــــــِ

إٔب أف يقوؿ:
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يْ ٛاضبت قدز ٙآٜات٘ ععُا

أسٝا امس٘ سني ٜدع ٢دازع ايسَِ

إنا ﵁ كإنا إليو راجعوف .كا﵁ شيء ما قالو ُب حق ا﵁  ،كانظر إٔب سوء األدب
مع مقاـ ربنا  ،ا﵁ ما أعطاه اآليات البلئقة بقدره ،كإال لو كاف ذلك كذلك
لكاف إذا قيل ٧بمد عند ميت لفز حينا:
يْ ٛاضبت قدز ٙآٜات٘ ععُا

أسٝا امس٘ سني ٜدع ٢دازع ايسَِ

إٔب أف يقوؿ:
ضٛاى عٓد سدٚخٔ اؿادخٔ ايعَُِ

ٜا أنسَّ اـًِلٔ َاي ََٔ ٞأيٛذُ ب٘
طي ً
أحدا يلوذ بو عند حلوؿ ا٢بادث العمم ،فأين
م
س على بصّبتو؛ أصبح ال يعرؼ ن
ى
ِ
ِ
وء﴾[النمل]ٕٙ:؟
ف ُّ
يب ال ُْمضطَر إِ َذا َد َعاهُ َويَكش ُ
الس َ
الذم قاؿ﴿ :أَم ْن يُج ُ
ما عرفتو؟!
ٍب يقوؿ:
ؾإٕ َٔ دٛدى ايدْٝا ٚقستٗا

 َٔٚعًَٛو عًِ ايًٛح ٚايكًِ

يعِب :أنو يعلم اللوح ا﵀فوظ ،بل غبل بعضهم حٌب جعل النيب  يعلم
كل ما يعلمو ا﵁.
ذكر شيخ اإلسبلـ ُب كتابو ((االستغاثة)) عن بعض أىل زمانو أنو كاف يقرر ،بل
صنف مصن نفا ُب أف النيب  كاف يعلم كل ما يعلمو ا﵁ ،كيقدر على كل ما
يقدر عليو ا﵁ ،كأنو ييستغاث بو ُب كل ما ييستغاث بو ﵁.
أىذا استجابة ألمر النيب َّ« :ل تطروني»؟! بل كا﵁ ٓب يستجب ،أوًَّل.
وثانيًا :نقض الشهادتْب.

ُ/نقض ال إلو إال ا﵁ حينما عبد النيب  مع ربو .
٧بمدا رسوؿ ا﵁  ،كيف ذلك؟
ِ/نقض شهادة أف ن

أوًَّل :أىب كعاند كاستكرب عن أف يستجيب للنيب .
وثانيا :أف ىذه الشهادة و
﵀مد  بأنو رسوؿ ا﵁ ُب حقيقة ما يعتقدكف
ً
كقعت على معدكـ ،كيف ىذا؟ يعِب ىؤالء كانوا يعتقدكف أف من ا٠بو ٧بم هد 
الشيخ لم يراجع التفريغ

ُُْ

ىو رسوؿ ا﵁؛ لكن من ىو ىذا الذم يعتقدكنو رسوؿ ا﵁؟ ىو الذم يعلم الغيب ،كما ُب
اللوح ا﵀فوظ ،كٲبلك الدنيا كاآلخرة ،كىو الذم يفرج ا٥بموـً ،
س الكركب ،كىو الذم
كينف
ي
ُب قربه ينقذ الغريق ،كيطفئ ا٢بريق ،بل كيغفر الذنوب ،كيهدم القلوب ،كيفعل كل ما يفعلو
ا﵁ ،ىذه الشخصية هبذه الصفات ىل ٥با كجود؟
٧بمدا بن عبد ا﵁ بن عبد ا٤بطلب الذم ىو رسوؿ
ال كجود ٥با ،إ٭با إف كنتم تريدكف ن
ا﵁ ح نقا –بأيب ىو كأمي  -فهذا ليس ىو الذم كصفتم.
ىذا من ىو؟ ىو الذم قاؿ لنا بلسانو « :إنما أنا عب ٌد فقولوا :عبد
اهلل ورسولو».

٧بمدا رسوؿ ا﵁ ٥بذا،
ىذا ىو رسوؿ ا﵁ ،كمن اعتقد أنو رسوؿ ا﵁ أتى بشهادة أف ن
كليس لذاؾ ا٤بوىوـ الذم خلعوا عليو من الصفات ما أخرج النيب  أف يكوف
رسوال ﵁ .
ىو الذم اعتقدكه ن
إ نذا انظر كيف أخرجهم غلوىم ُب النيب  إٔب ىذا ا٤بنعطف ا٣بطّب ،كىو
أهنم نقضوا شهادهتم ٥بم بأنو رسوؿ ا﵁ .
حد الغلو ُب النيب؛ بل تسلسل عند كل
أما الغلو فيمن بعده ،األمر ٓب يقف عند ِّ
أيضا ،فأصبحوا يعظموف من يزعموهنم أكلياء ،كمن يزعموهنم
صاّب ،بل رٗبا كاف لطاّب ن
صا٢بْب ،كإف كانوا ُب ا٢بقيقة خبلؼ ذلك.
قرأت ُب كتاب ((البداية كالنهاية)) البن كثّب ُب ترٝبة أحد ا٤بعظمْب عند ىؤالء،
كالذم كاف يعتقد كحدة الوجود ،يعِب :أنو ىو كا﵁  شيءه كاحد ،بل ىذا الكوف كلو
ىو ا﵁ .ذكر أنو بعض تبلميذه كاف ٰبتفظ و
بشيء من بولو كعذيرتو؛ يتربؾ هبا ،يتربؾ بالبوؿ،
غلوا كهذا الغلو؟!
كلعلو يتبخر بالعذرة .أرأيت ن
كىذا أمر كاقعي يا إخوا٘ب ،كال نتكلم عن و
شيء خيإب؛ بل كا﵁ كاقع ،كا٤بدكف ُب
ه
كتبهم ،كا٤بطالع ألحوا٥بم ٯبد ىذا كأضعافو كأضعافو.
كم ٘بد ُب كتب ىؤالء من يقوؿ :من حج قرب فبلف مراعينا حقو عارفنا قدره كاف لو
كأ٭با حج بيت ا﵁ مائة مرة؟ إذا حججت إٔب ىذا القرب ،كلذلك ٘بد حرصهم على شد
الرحاؿ إٔب قبور أكليائهم!
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ٍب حدث كال حرج عن ما ٰبصل من منكر و
ات عظيمة تنقض الشهادة ﵁  بأنو
اإللو ا٢بق ،بل بأنو الرب ا٢بق  ،فا٤بشتكى إٔب ا﵁.
اجب عليو أف
أساس الشر كالببلء ىا ىنا ىو الغلو ،ىو ٦باكزة ا٢بد الشرعي ،كا٤بسلم ك ه
ك َوَّل تَطْغَ ْوا﴾[ىود.]ٕٔٔ:
اب َم َع َ
استَ ِق ْم َك َما أ ُِم ْر َ
يتقي ا﵁ ﴿ :فَ ْ
ت َوَم ْن تَ َ
 ....قاٍ :قاٍ زض ٍٛاهلل 
بيض ا٤بؤلف ٤ بخرج ىذا ا٢بديث .كا٢بديث عند ((النسائي))(( ،كابن
و
بإسناد صحيح.
ماجة)) ،كغّبٮبا
قاٍ زض ٍٛاهلل $ :إٜانِ ٚايػً ،ٛؾإمنا أًٖو َٔ نإ
قبًهِ ايػً.#ٛ
هني من النيب  عن الغلو ،قاؿ« :إياكم والغلو» يعِب احذركا الغلو،
ىذا ه

أمر ٧برـ كمنكر ،ٯبب أف ٯبتنبو ا٤بسلم.
فإف الغلو ه
ٍب بىػْب النيب  السبب الذم جعلو ٰبذرنا ىذا التحذير ا٤بؤكد؛ أنو كاف
السبب ُب ىبلؾ من قبلنا.
أناسا يقرئوف مثل ىذا الكبلـ ،بل كيتلوف كتاب ا﵁ ،كينظركف فيما كاف
كالعجيب أف ن
نوح كغّبىم ،كيقرئوف ُب التفسّب ،كمع ذلك يصركف على ما ىم عليو؛ فإنا ﵁
من حاؿ قوـ و
كإنا إليو راجعوف.
قاؿ :
ٚملطًِٕ عٔ ابٔ َطعٛدٕ؛

إٔ زض ٍٛاهلل  قاًٍٖ$ :و

املتٓطع #ٕٛقاهلا ثالثّا.
قاؿ النيب « :ىلك المتنطعوف».
الحظ أف النيب  كرر ىذا الكبلـ ثبلث مرات؛ حٌب يرسخ ا٤بعُب ُب
نفوس ا٤بؤمنْب.
«ىلك المتنطعوف» .ا٤بتنطعوف يعِب :ا٤بتعمقوف؛ يعِب الذين يبالغوف ُب األمور،

فيكوف ُب ا٤بعُب قريبنا من الغلو.
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ذكر بعضهم أف التنطع ىو :التقعر ُب الكبلـ ،كاإلتياف بوحشي الكبلـ ،أك بالتفاخر
ُب اإلعراب عند العواـ كا١بيهاؿ.
شامبل ٥بذا ك٥بذا.
كال مانع أف يكوف ا٤بعُب ن

«ىلك المتنطعوف» يعِب :أىل الغلو كا٤ببالغة ،ككذلك الذين يتشدقوف كيتقعركف ُب
كبلمهم.
كىل ىذا من النيب  دعاء أك إخبار؟
إخبار يتضمن الدعاء ،أك شئت أف
إذا قلنا أنو دعاء فواضح ،كإذا قلنا إنو إخبار فإنو ه
تقوؿ :ىو دعاءه بصيغة اإلخبار ،كلعل من أكٔب من يدخل ُب ىذا ا٢بديث أىل البدع الذين
يتكلفوف ما ٓب يؤمركا بالبحث فيو ،الذين يتعمقوف ُب أشياء ما يكلفوا با٣بوض فيها؛ كأىل
الكبلـ الذين ٱبوضوف كيتعمقوف ُب مباحث الصفات أك ُب مباحث القدر ،أك ُب غّبىا
حٌب خرجوا إٔب ٨بالفة ىسنى ًن السلف الصاّب ،كال شك أف ىذا كلو ٩با هنى عنو النيب
.
كا﵁ تعأب أعلم.
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باب
ٌ -ٕٜ
ما جاء في التغليظ فيمن عبد اهلل عند قبر رجل صالح:
فكيف إذا عبده؟
(اجملمس األٔه)
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قاؿ :
باب:
َا دا َٔ ٤ايتػًٝغ ؾ ُٔٝعبد اهلل
عٓد قرب زدٌ ؾاحل
ؾهٝـ إذا عبدٙ؟!
بعد أف بْب ا٤بؤلف  خطر الغلو ُب الصا٢بْب على عقيدة ا٤بسلم ،بْب ُب ىذا
تأثّبا على االعتقاد ،كذلكم ىو الغلو ُب قبور الصا٢بْب،
الباب صورة من أخطر صور الغلو ن
فعقد ألجل التنبيو كالتحذير ىذا الباب كالذم بعده كالذم بعده أيضا ،كىذا منو نصيحة
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:
[الفائدة] الولى :لزكـ سد الذرائع إٔب الشرؾ با﵁  ،كذلك أف التحذير
كالتشديد بل اللعنة قد ثبتت عن النيب ُ ب من عبد ا﵁ عند قرب ،كذلك ألنو
ذريعة إٔب الوقوع ُب الشرؾ.

الفائدة الثانية :التحذير من الشرؾ من باب أكٔب ،كذلكم أنو إذا كاف قد ثبت ىذا

التغليظ ُب حق من عبد ا﵁ عند قرب ،فكيف إذا توجو بالعبادة لصاحب القرب؟
ال شك أف ىذا أشد كأغلظ.
صورة ا٤بسألة :أف يتعبد إنسا هف ﵁ عند قرب و
رجل صاّب بأم نوع كانت أنواع التعبد،
أجرا من
كذلك رجاء حصوؿ الربكة لو ،أك العتقاد أفضلية ىذا ا٤بكاف كأنو أفضل كأكثر ن
غّبه ،ىذا ىو ٧بل البحث ُب ىذا الباب.
أف يقصد اإلنساف إٔب أف يعبد ا﵁ عند قرب ،كىذا قد جاء فيو الوعيد من لدف رسوؿ
ا﵁ .
كالنيب  يا أيها األخوة جاء بدين ا٢بنيفية ،فقد قطع  كل
ذرائع الشرؾ ككل كسائلو القولية كالعملية ،كالناظر ُب سنة النيب  يدرؾ ىذا
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بأدٗب تأمل ،فقد هنى النيب  عن أمور دقيقة؛ ألهنا رٗبا تؤدم إٔب حصوؿ
الشرؾ با﵁ .
شريعة النيب  أسهل الشرائع كأيسرىا ُب ا٤بعامبلت لكنها أشد الشرائع ُب
جانب ٞباية جناب التوحيد ،كىذا ظاىر ٤بن تأمل الكتاب كالسنة.
كقد أكرد ا٤بؤلف ُ ب ىذا الباب أربعة أحاديث ،كلها تدكر على النهي عن
اٚباذ القبور مساجد كعن البناء على القبور ،كىذاف األمراف قد تكاثرت كتواترت هبما
األحاديث عن رسوؿ ا﵁ .
المر الوؿ :النهي عن البناء على القبور ،كىذا يشمل صورتْب:

[الصورة] الولى :أف ييبُب على القرب مسجد ،يؤسس مسجد فوؽ القرب فيكوف القرب

ُب داخلوُ ،ب كسطو أك ُب طرفو.

مسجدا فهذا كلو ٩با
الصورة الثانية :أف ييبُب على القرب قبة أك ٫بوىا ،كإف ٓب ي٘بعل
ن
ائدا عن
هنت عنو الشريعة ،بل هنت عما ىو أقل من ذلك ،كىو أف ييرفع القرب ٦برد ارتفاع ز ن

ا٤بعتاد ،قاؿ علي  كما ُب ((صحيح مسلم))« :أَّل أبعثك على ما بعثني عليو
رسوؿ اهلل  أَّل تدع صورة إَّل طمستها وَّل قبرا مشرفا إَّل سويتو».

كركدا كتصرٰبنا ُب
المر الثاني :النهي عن اٚباذ القبور مساجد ،كىذا أكثر ن
األحاديث ،كاٚباذ القبور مساجد ىذا الذم هنى عنو النيب  لو صور:
[الصورة الولى] :أف ييصلى على القربٗ ،بعُب :أف يقوـ اإلنساف عند قرب فيصلي عليو

مسجدا موضع سجوده ،كال شك أف
مسجدا ،سجد عليو فكاف
كيسجد عليو ،ىذا اٚبذه
ن
ن
ىذا أشد كأخطر الصور ،كالغالب بل ال يكاد يتصور أف يفعل ىذا أح هد إال كىو يعبد
صاحب ىذا القرب ،ال أنو يعبد ا﵁ عند القرب ،لكن نذكر ىذه الصورة من باب البياف كحصر
القسمة.
الصورة الثانية :أف يصلي إٔب القربٗ ،بعُب :أف ٯبعل القرب ُب قبلتو فيصلي إليو ،كىذا

أيضا داخل فيو معُب اٚباذ القبور مساجد الذم هنى عنو رسوؿ ا﵁  ،كىذا
الذم فهمو السلف الصاّب ففي ((ا٤بصنف)) بإسناد صحيح عن عمر بن دينار التابعي

ا١بليل  أنو سئل عن الصبلة عند القبور فقاؿ « :بلغنا عن رسوؿ اهلل
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 أنو لعن من اتخذ القبور مساجد» ،فدؿ ىذا على أف ىذا من مفهوـ اٚباذ
القبور مساجد عند السلف.
كعلق البخارم ُ ب ((صحيحو)) ككصل ذلك ابن أيب شيبة كعبد الرزاؽ
أنسا  يصلى إٔب قرب ،ككاف أنس 
بإسناد صحيح ،أف عمر  رأل ن
نسا 
غافبل ال يدرم أنو قرب ،فصاح بو كناداه كىو يصلى( :القرب القرب) ،حٌب إف أ ن
ظن أنو يريد القمر ،يقوؿ( :فرفعت بصرم إٔب السماء أظن أنو يقوؿ القمر)؛ فقاؿ( :إ٭با
أقوؿ القرب ،ال تصلي إليو) ،فكاف بعد ذلك  إذا كاف مع بعض أصحابو يأخذ
بأيديهم فيتنحى عن القبور ٍب يصلي.
إذف الصبلة إٔب القبور أمر منهي عنو ،كثبت ىذا صرٰبا ُب سنة النيب 

كما ُب ((صحيح مسلم)) َّ« :ل تصلوا إلى القبور وَّل تجلسوا عليها».

الصورة الثالثة :أف يصلى عند القرب؛ ٗبعُب أف يصلى ُب ا٤بقابرُ ،ب أفنائها ،كُب داخل
سورىا ،كُب ٧بيطها ،فإف ىذا أيضا داخل ُب مفهوـ النهي عن اٚباذ القبور مساجد،
كالصبلة -يا أيها األخوةُ -ب ا٤بقابر أم صبلة كانت ذات ركوع كسجود -باستثناء صبلة
ا١بنائز فإهنا ُب ا٤بقابر جائزة -إ٭با نتحدث عن الصبلة ا٤بعهودة الٍب ىي ذات ركوع كسجود،
ىذه ال ٘بوز ُب ا٤بقابر باإلٝباع.
نقل اإلٝباع على ىذا ابن حزـ ،كشيخ اإلسبلـ ابن تيمية ك غّبٮبا من أىل العلم،
كيدؿ على ىذا قوؿ النيب  فيما خرجو ا٣بمسة إال النسائي بإسناد جيد« :عن
النبي  أنو قاؿ :كل الرض مسجد إَّل المقبرة والحماـ».
كتنبو -يا رعاؾ ا﵁ -إٔب أف ضابط ا٤بقربة ىو :ا٤بكاف ا﵀اط الذم يوجد فيو قرب
فأكثر ،مٌب ما كجد قرب كاحد ُب ىذا ا٤بكاف كاف مقربة ،كىذا ىو الصحيح.
أما قوؿ من قاؿ إنو ال يكوف مقربة إال بوجود ثبلثة قبور فأكثر ،ىذا قوؿ ال دليل
عليوٍ ،ب إف العلة ا﵀ظورة ا٤بخوفة ُب القبور الثبلثة موجودة ُب القرب الواحد ،فدؿ ىذا على
أف ا٤بكاف إذا كاف فيو قرب كاف مقربة ،ككانت الصبلة فيو منهي عنها من لدف رسوؿ ا﵁
.
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الصورة الرابعة :ىي أف يبُب مسجد على قرب؛ ىذا ا٤بثاؿ أك ىذه الصورة مشَبكة بْب
اٚباذ القبور مساجد كبْب البناء على القبورٗ ،بعُب :أف ٲبوت ميت فيدفن ُب ٧بل ٍب ييبُب
مسجد فوؽ ىذا القرب ،يؤسس مسجد ألجل القرب ،كالغالب على أىل ىذا الفعل أهنم
يفعلوف ذلك رجاء بركة القرب ،كحٌب تفيض الفيوضات من ىذا القرب على ا٤بصليْب ،فهذا
مسجدا فدخل ُب
أيضا يصدؽ عليو أنو اٚباذه من القبور مساجد ،من فعل ىذا اٚبذ القرب
ن
هنى النيب  عن اٚباذ القبور مساجد- ،كستمر بنا األحاديث ُب ىذا الباب إف
شاء ا﵁.-
الصورة الخامسة :أف ٲبوت ميت فيدفن ُب ا٤بسجد ،الحظ أف ىذه الصورة عكس

الصورة السابقة ،الصورة السابقة ىي أف القرب متقدـ ٍب بيِب ا٤بسجد عليو ،أما ُب ىذه الصورة
فا٤بتقدـ ا٤بسجد ،كأيدخل ا٤بيت فدفن ُب داخل القرب ،فهذا أيضا من اٚباذ القبور مساجد.

والقاعدة الشرعية- :يا أيها األخوة -أهنما اثناف ال ٯبتمعاف ،مسج هد كقرب ،ىذه
قاعدة مطردة ُب الشريعة ،كمٌب ما كجد أحدٮبا فالسابق ىو الذم لو ا٢بكمٗ ،بعُب لو كاف
الذم تقدـ زمنا ىو القرب فالواجب إزالة ا٤بسجد كإبقاء القرب ُب ٧بلو؛ ألف ا٢بكم لؤلسبق،
كلو كاف الذم تقدـ ىو ا٤بسجد لكاف ٯبب نبش القرب كإخراجو من ا٤بسجد؛ ألف ا٢بكم
لؤلسبق.
ٟبس ٤بعُب قوؿ النيب « :أَّل فال تتخذوا القبور مساجد
إذف ىذه ه
صور ه

فإني أنهاكم عن ذلك» كما جرل ٦برم ىذا ا٢بديث كسيمر بنا إف شاء ا﵁ طائفة منها،

كىذه خبلصة أقواؿ ا﵀ققْب من أىل العلم ُب ىذا ا٤بقاـ.
ب بو على ىذا ا٢بكم الذم بينو علماء
أشّب ىا ىنا إٔب بعض ما قيل ،كبعض ما يشغِّ ى
أىل السنة كالتوحيد ،قالوا:
أوَّل :إف النهى عن الصبلة ُب ا٤بقابر كإليها إ٭با ىو خشية مبلبسة النجاسة ،فإذا أيمن
كضمن عدـ مبلبسة النجاسة فبل حرج أف يصلى اإلنساف حين و
ئذ ُب ا٤بقربة أك إٔب القبور؛

قالوا العلة ىي عدـ مبلبسة النجاسة.

والجواب عن ىذا :أف ىذه العلة غّب صحيحة ،بل العلة خوؼ مبلبسة النجاسة

ا٤بعنوية ال ا٢بسيو٪ ،باسة الشرؾ با﵁  ،كليس ا٤بقصود أف ىا ىنا ٪باسة ينبغي
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على اإلنساف أف يتوقاىا ،كبالتإب فإذا جزـ أنو بعيد عن النجاسة فإنو ال حرج ألف ا٢بكم
يدكر مع علتو كجودا كعدما ليس األمر كذلك.
قالوا :إف ىذا ا٤بيت ٱبرج منو صديد كىذا الصديد ٪بس ،كبالتإب فإنو قد يبلمس
اإلنساف شيء منو إذا سجد أك رٗبا المس ثيابو ،فؤلجل ىذا هنت الشريعة عن الصبلة ُب
ا٤بقابر ،كاألمر ليس كذلك.
أوَّل :ال دليل على أف ىذا الصديد ٪بس.

ٙبت؟

وثانيا :ىل ما ٱبرج من ا٤بيت ىو شبيوه بالفوار الذم يصعد إٔب فوؽ أك ينزؿ إٔب

ينزؿ إٔب ٙبت ،إذف إذا كاف ىناؾ ٪باسة فإهنا تكوف ُب األسفل ال ُب األعلى،
كاإلنساف إ٭با يبلمس كيبلبس الَباب األعلى.
 -قالوا :لعل ىذه ا٤بقابر تنبش كبالتإب ٚبرج األتربة الٍب ُب الداخل.

فيقاؿ[ :أوَّل] :ىذه صورة نادرة كٞبل أحاديث النيب  على الصور
مقرر ُب أصوؿ الفقة.-
النادرة ،أمر ال ينبغي -كما ىو ه
وثانيا :ىذا النيب  ينهى عن اٚباذ قبور األنبياء مساجد ،كيلعن أىل

الكتاب لفعلهم ىذا ،كقبور األنبياء باإلٝباع ال تنبش ،فلم توجد ىذه العلة كبالتإب زاؿ ما
ذكركه ،إ٭با العلة سد الذريعة إٔب مبلبسة كمبلمسة النجاسة ا٤بعنوية أال كىي ٪باسة الشرؾ.
أما بالنسبة لبناء ا٤بساجد على القبور ،أك الدفن ُب ا٤بساجد ،كىذا من مفهوـ اٚباذ
ً
س ببعض الشبو ،كالبد لطالب العلم كالبد للموحد
القبور مساجد ،فإف بعض الناس قد يػيلىب ى
أف يعرؼ ىذه الشبهة ككيف ا١بواب عليها ،حٌب ال يلتبس عليو األمر ،لبس بعضهم بعدة
أمور لكِب أذكر أىم ذلك كىو شبهتاف:
الولى :شبهة ادعوىا ُب شأف عائشة  حيث قالوا أهنا كانت تصلي ُب بيتها

كفيو ثبلثة قبور ،كبالتإب كانت الصبلة ُب ا٤بكاف الذم فيو قبور جائزة كال حرج فيها.

والجواب عن ىذا الذي قالوا :أنو غير صحيح ،بل ىو نوع من التلبيس ،فليس

بصحيح ما ذكركا من أف عائشة  كانت ٚبالط القبورٗ ،بعُب تصحوا كتناـ كتأكل
كتشرب ك٘بلس بْب القبور؟
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ىذا ماال يتصوره عاقل بل كال يفعلو عاقل ،أف إنسانا يعيش ُب كسط القبور.
إ٭با األمر ىو أف القبور الثبلثة( :قرب النيب  ،كقرب أيب بكر كعمر) ،كانت
ىذه القبور منفصلة عن ا٤بكاف الذم كانت فيو عائشة  ،كلذلك ٤با دخل القاسم
ابن ٧بمد ابن أخت عائشة  عليها ،سأ٥با أف تريو قرب النيب  فكشفت
السَب فأرتو إياه.
فدؿ ىذا على أف قرب النيب  كصاحبيو إ٭با كانت ُب مكاف معزكؿ عن
حجرة عائشة أك ٧بل عائشة الذم ٘بلس فيو  ،كالدليل ظاىر ُب أهنا كشفت ً
الس ٍَب
فرأل القرب ،كالقاسم  كرٞبو بالتأكيد كاف يصل رٞبو كيزكر عمتو ،مرات كمرات كمع
ذلك ٓب يىر القرب حٌب طلب ُب ىذه ا٤برة أف يشاىد القرب ،فدؿ ىذا على أنو مكاف معزكؿ،
ليس ىو ا٤بكاف الذم كانت فيو عائشة .
كلذلك كانت  قبل دفن عمر إذا أرادت حاجة من ا٤بكاف الذم فيو القبور
دخلت كىي غّب ٧بجبة ألهنا ُب بيتها ،فلما دفن عمر  ما كانت تدخل ىذا ا٤بكاف
إال كقد ٝبعت عليها ثياهبا ،كىذا من حيائها كأدهبا كحشمتها .
كىا ىنا فائدة ُب فعل القاسم ابن ٧بمد  تدلك على أف السلف  ما
كانوا يأتوف إٔب قرب النيب  فيدعوف كيصلوف كيذكركف ا﵁ ،إذ لو كاف ذلك
كذلك لكاف القاسم قد رأل القرب كما احتاج إٔب أف يطلب مشاىدة قرب النيب
.
ما كاف من شأهنم كما كاف من سبيلهم أهنم كانوا يتوجهوف إٔب القرب كيعكفوف عنده
كما يفعل عباد القبور.
كيؤكد ما سبق ما ثبت باإلسناد الصحيح ُب ((طبقات ابن سعد)) ،عن اإلماـ مالك
ابن أنس  الذم ىو عآب ىذه ا٤بدينة أنو قاؿ( :قيسمت حجرة عائشة 
باثنْب ،فى ًق ٍس هم كاف فيو قرب النيب  كصاحبيو ،كقً ٍس هم كانت فيو عائشة 
كبينهما جدار)ً ،
كض ىع جدار بْب ا٤بكاف الذم كانت فيو عائشة  كالقبور كبالتإب
فهو مكاف معزكؿ ،ال ٲبكن أف يقاؿ إنو ا٤بكاف الذم كانت تعيش فيو عائشة .
ىذه شبهة أكٔب كاتضح لك بطبلهنا.
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الشبهة الثانية الٍب زعموىا ىي :تلبيسهم بصورة قرب النيب ُ ب ىذا
ا٤بسجد ،قالوا :كيف ٛبنعوف من أف تكوف القبور ُب ا٤بساجد كىذا قرب النيب 

ُب مسجده كالصبلة فيو جائزة باإلٝباع ،كبالتإب فيجوز أف نقيس على ىذه الصورة غّبىا،
فيجوز أف نبِب القبور على ا٤بساجد أك أف ندفن األموات ُب ا٤بساجد.
والجواب عن ىذا :أف يقاؿ إف ىذا القائل إما أنو جاىل ٓب يفهم ما حصل كال كجو

ما حصل ،أك أنو يملبس يريد أف يلبس ا٢بق بالباطل.
بياف ذلك :يكوف بذكر مقدمة ٩بهدة ٤بعرفة ما الذم حصل ككيف أصبح الوضع كما
نراه اليوـ؟
النيب ٤ با توُب اختلف الصحابة ُب ٧بل دفنو ،فاتفقوا بعد مداكلة
ككجهات نظر على أف يدفن ُب ا٤بكاف الذم توُب فيو فرفع الفراش كحفر ُب ا٤بكاف الذم
ض  فيو ،ك دفن ٍب ،ككاف ذلك منهم ألمرين:
قيبً ى

[المر] الوؿ :ما حدثهم بو أبو بكر  كما ثبت من حديث عائشة
 عند ((الَبمذم)) ك((أٞبد)) بأسانيد يشد بعضها بعضا ،كىو أف النيب
 أخرب أنو« :ما من نبي يقبض إَّل دفن حيث قبض» ،فاستجابوا ألمر النيب
 كدفنوه ُب ىذا ا﵀ل.

المر الثاني :أهنم خشوا  إذا دفنوا النيب ُ ب البقيع ،يعِبُ :ب

مسجدا ،كما سيأٌب معنا إف شاء ا﵁ ُب
العراء أف يكوف ُب ىذا يشٍبهة ،فيتخ يذ ا١بهاؿ قربه
ن
حديث عائشة ( ،كلوال ذلك ألبرز قربه ،غّب أنو ىخشي أك يخشي أف يتخذ
مسجدا).
ن
إذف ٥باتْب العلتْب يدفن  حيث مات ،كالنيب  يدفن ُب
حجرة عائشة .
استمر األمر على ىذا ُب عهد أيب بكر كعمر كعثماف كعلي كمعاكية ،حٌب جاء بعد
ذلك عهد الوليد بن عبد ا٤بلك.
الحظ أنو قد حصلت توسعتاف :توسعة ُب عهد عمر ،كتوسعة ُب عهد عثماف ،كما
حصل أم تغيّب على ىذا الواقعٓ ،ب ٰبصل أم ٤بس ٢بجرة عائشة أك حٌب حجرة غّبىا من
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أمهات ا٤بؤمنْب ،ككانت حجرات أمهات ا٤بؤمنْب ٧بيطةن با٤بسجد إال من ا١بهة الغربية ،يعِب
ىذه ا١بهة ما كاف فيها ،كإال الباقي ا١بهة ا١بنوبية كا١بهة الشمالية كا١بهة الشرقية كاف فيها
يح ىجر رسوؿ ا﵁  كالٍب كاف فيها من فيها من أمهات ا٤بؤمنْب.
حٌب جاء الوليد بن عبد ا٤بلك فبُب جامع دمشقٍ ،ب بدا لو أف يوسع مسجد النيب
 فأمر عاملو على ا٤بدينة كىو عمر بن عبد العزيز  أف يوسع مسجد
النيب  ،على أف يتضمن ذلك ىدـ حجر أمهات ا٤بؤمنْب ،كحصل كما يٙب ِّدثينا
كتب التاريخ ،حصل ما حصل من أخذ كرد كمداكالت ُب ىذا الشأف إذ كانت رغبة فقهاء
التابعْب من أىل ا٤بدينة أف تبقي يح ىج ير أمهات ا٤بؤمنْب على ما ىو عليو ،لكن أىب الوليد
ذلك ،حٌب إنو ٤با ىدمت تلك ا٢بجر باستثناء حجرة عائشة  ،فلها شأف خاص،
٤با ىدمت تلك ا٢بجر ،ما رؤم يوـ كاف الناس فيو يبكوف مثل ذلك اليوـ.
ا٤بقصود أف ىذا األمر نيفذ ،ىدمت ا٢بجر ا﵀يطة با٤بسجد ككسع ا٤بسجد من ٝبيع
ا١بهات لكنهم ٓب ٱبرجوا إٔب ا١بهة الشرقية ،حيث انتهى ما يتعلق بتوسعة ا٤بسجد من ا١بهة
الشرقية ،إٔب حد حجرة عائشة  ،كما الذم حصل ُب حجرة عائشة ؟
حصل اآلٌب:
٧بكما أقول من األكؿٍ ،ب إنو كمن معو
ىدـ عمر  حجرة عائشة كبناىا بناء ن
من أىل ا٤بدينة كعلمائها بنوا جدارا ٨بمسا بعد حجرة عائشة  ،ككاف ىذا يعُب
ابتداء التوسعة سنة إحدل كتسعْب على الصحيح ،كانتهى البناء سنة ثبلث كتسعْب يعِب:
استمر البناء ثبلث سنوات.
بنوا ىذه ا٢بجرة ٍب بنوا عليها جدارا ٨بمساُ ،ب ىذه ا١بهة الشمالية كاف الضلعاف على
شكبل مثلث ،فهو جدار ٟباسي ،الضلع ا٤بخمس ىكذا ،الضلع ا٤بثلث ُب ا١بهة الشمالية،
كأرادكا بذلك أمرين:
أوَّل :أف ال ٘بعل صورة ا٢بجرة كصورة الكعبة.

وثانيا :حٌب ال تكوف صورة ا٤بصلي ُب ا٣بلف صورة ا٤بصلي إٔب القرب ،الذم ىو ُب
داخل ا٢بجرة ،كبالتإب جعل األمر على ىذه الصورة ،كاستمر الوضع على ىذا ا٢باؿ حٌب
جاء عهد الظاىر بيربس سنة ستمائة كٜبانية كستْب فوضع جدار خشيب يسمي الدرابزين،
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ىذه كلمة فارسيةٍ ،ب ٤با احَبؽ ا٤بسجد بعد ذلك كضع ا١بدار ا٤بشجر ا٢بديدم ُب عهد
قايتبام أحد ا٢بكاـ ا٤بماليك ،سنة ٜبا٭بائة كستة كٜبانْب كىذا ا١بدار ا٢بديدم لعلو ىو
ا٤بوجود ،الذم يبدك كا﵁ أعلم أنو ما حصل تغيّب ٥بذا ا٢بديد إٔب ىذا الوقت ،ىذا ىو
ا٢بديد الذم تراه باللوف األخضر.
إذف ىذا ا٢بديد أحاط ٕبجرة عائشة  كما خلفها أيضا ،فما خلف ا٢بجرة
بعض حجرة فاطمة  ،كل ذلك أدير عليو ىذا ا٢بديث ا٤بشجر الذم تراه اليوـ.
إذف قرب النيب  أحيط ٔبدراف ثبلثة:
ُ/جدار حجرة عائشة.
ِ/جدار عمر ا٤بخمس كالذم ٲبكن أف ترل طرفنا منو من زاكية من ىذا ا١بدار
ا٤بخمس إذا كنت ُب ا١بهة الشرقية.
ٍّ /ب بعد ذلك ىذا ا١بدار ا٢بديدم.
كحصل ما أخرب بو ابن القيم :
ٚدعا بإٔ ال هعٌ ايكرب ايرٟ

قد قُ٘ ٚثٓا َٔ األٚثإ
ٚأساط٘ بجالث ١اؾدزإ

ؾأداب زب ايعاملني دعا٘٥
ىذه ىي ا١بدراف الثبلثة.
إذف بناء على كل ما سبق أعود إٔب الشبهة السابقة فأقوؿ:
إف قرب النيب  ليس ُب مسجده ،إ٭با ىو ُب بيت عائشة ،
كبيت عائشة ٧ بل مستقل عن ا٤بسجد ،ليس جزء من ا٤بسجد ،بياف ذلك:
أف الذم حصل ىو أف ا٤بسجد التصق بالبيت أصبح أكثر اتصاال بو كٓب يكن كذلك
فيما مضى ،يعِب أصبح البيت ملتصقا با٤بسجدٗ ،بعُب أف ا٤بسجد ٰبيط بو من ا١بهات
الثبلث باستثناء ا١بهة الشرقية ،فنهاية ا٤بسجد تنتهي عند حجرة عائشة  من تلك
ا١بهة ،كبالتإب فبل يكوف قرب النيب  با٤بسجد ،كبالتإب فإنو تزكؿ ىذه الشبهة.
قد يقوؿ قائل :كلكننا نرل بقعة ُب ا١بهة الشرقية من القرب ،ىناؾ مسافة حدكد ثبلث
أك أربعة أمتار ،كىذا يدؿ على أف القرب ُب ا٤بسجد.

الشيخ لم يراجع التفريغ

ِْٓ

ا١بواب عن ىذا :أف تعلم أنو ٓب يكن ٥بذه البقعة كجود مدة اثِب عشر قرنا ،ما كاف
٥بذا ا٤بكاف كجودٗ ،بعُب كاف ا٤بسجد ينتهي إٔب حد جدار ا٢بجرة الغريب كٓب يكن ُب ا١بهة
الشرقية شيء ،حٌب كانت التوسعة العثمانية الٍب كانت سنة ألف كمائتْب كسبعة كسبعْب،
يعِب ىذا ا٤بكاف عمره تقريبا مائة كستْب سنة فقط ،كأما ما قبل ذلك فإنو ٓب يكن ٥بذه
البقعة كجود ،إ٭با كاف ُب ا١بهة الشرقية كاف ىناؾ جدار حجرة عائشة ٍب خلفو مباشرة جدار
ا٤بسجد ،كٓب يكن ىناؾ أم بقعة ٲبكن أف يتعبد فيها ﵁ .
ٍب نقوؿ كجد ىذا ا٤بكاف كمع ذلك ىذه الصورة ٓب ٚبتل ،ال يزاؿ قرب النيب
ُ ب حجرة عائشة  ،كحجرة عائشة  مكاف مستقل عن
ا٤بسجد ،كجو ذلك:
أف األمر قد يشتبو على الناظر ،لكن حقيقة ا٢باؿ ٨بتلفة فا٤بسجد توسع حٌب أحاط
بالقرب من ٝبيع ا١بهات ال أقل كال أكثر ،كىذا ال ٱبرج البيت على أف يكوف بيتا ،كعن أف
القرب ال يزاؿ ُب البيت ال ُب ا٤بسجد.
أرض لشخص ،يعِب زيد
أسهل لك تصور األمر ،أرأيت لو أف إلنساف ن
أرضا كٔبواره ه
عمرك اشَبل األراضي ا﵀يطة بأرض زيد ،فهل
عنده أرض كعمرك لو أرض ٔبوارهٍ ،ب إف ن
نقوؿ إف أرض زيد أصبحت جزء من أرض عمرك ،أك نقوؿ أهنا ٧باطة هبا فقط؟
كذلك األمر ُب قرب النيب  توسع ا٤بسجد فأحاط ٕبجرة عائشة
 من ٝبيع ا١بهات ،كىذا ال ٱبرج القرب عن أف يكوف ُب بيت عائشة .
قد يقوؿ قائل :كىل نقوؿ بالتإب إنو ٯبوز إذا دفن إنساف ُب حجرة ٍب توسع ا٤بسجد
أف يتكرر ىذه الصورة؟ نقوؿ ال نوافق على ىذا٤ ،با؟
[أكال] :ألنو ال ٯبوز أف يدفن أحد ُب مكاف مب وِب أصبل ،الواجب أف يدفن اإلنساف
ن
ُب ا٤بقابر كما ىي السنة العملية للنيب  كمن بعده من أصحابو فاألمة ٦بمعة
على ذلك كبالتإب ىذه الصورة ال ٲبكن تصورىا.
أما النيب  فلو شأف خاص ،كىو أف األنبياء يدفنوف حيث ٲبوتوف،
كحيث دفن النيب ُ ب ىذا ا٤بكاف جاز دفن غّبه معو تبعا ،كلذلك دفن أبو
بكر كعمر ُ ب ذلك ا٤بكاف.
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إذف ليس ٥بؤالء كجو من الصحة البتة.
[ثانيًّا]- :كىذا كجوه مهم انتبو لو ،-كل مسجد فيو قرب ال ٱبلو من أحد أمرين:
[األمر األكؿ] :إما أف يكوف ا٤بسجد بيِب من أجل القرب.
[األمر الثا٘ب] :أك يكوف القرب أيدخل من أجل ا٤بسجد.
البد من كجود أحد ىذين الوصفْب ا٤بؤثرين ُب ا٢بكم ،أما مسجد النيب
 فلم يكن شيءه من ذلك فيو قط.
ال ا٤بسجد بِب من أجل القرب ،كال القرب أدخل من أجل ا٤بسجد.
إذف أصبح حكم مسجد النيب  حكما خاصا ،ال ييقارف بغّبه.
[ثالثنا] :أف اإلٝباع قد انعقد على صحة الصبلة ُب ا٤بسجد النبوم ،كاإلٝباع حجة
مستقلة فيستثُب من عموـ النهي ك يبقى ما عاداه على األصل كىو النهي ،ال سيما كأف قرب
النيب  توقيفي كا٤بسجد توقيفي ،قرب النيب  توقيفي ،ال ٲبكن
العبث فيو باإلٝباع ،كا٤بسجد توقيفي ال ٲبكن تغيّب ٧بلو باإلٝباع ،كأما بقية ا٤بساجد فإف
األمر فيها ليس كذلك.
ابعا] :دخوؿ القرب ُب ىذه الصورة الٍب تشتبو على بعض الناس كاف تبعا ال قصدان:
[ر ن
ٔ /أدخلت ا٢بجرة ال القرب فدخل القرب تبعا للحجرة كليس ىو ا٤بقصود ،ا٤بقصود

إدخاؿ ا٢بجرة.

تبعا لبقية حجر أمهات ا٤بؤمنْب ،كٓب تكن ىي ا٤بقصودة بالذات،
ٕ /ا٢بجرة دخلت ن

إ٭با كانت كبقية ا٢بجر الٍب كانت ٔبوارىا فدخل تبعا لذلك.

ٖ /أف دخوؿ ىذه ا٢بجر أصبل ما كاف ألجل إرادة القرب قط إ٭با كاف ألجل إرادة

توسعة ا٤بسجد كىذا ٖببلؼ حاؿ ا٤بساجد الٍب فيها قبور فإف أصحاهبا ما فعلوا ذلك إال
ألجل القرب إما إدخاال لو ُب ا٤بسجد ،أك بناء للمسجد عليو.
[خامسا] :أنك إذا تأملت كجدت أف الذين حصل منهم ىذا الفعل ككاف ىذا ُب
ن
عهد التابعْب:
ُ /كٓب يكن ُب ا٤بدينة إذ ذاؾ أحد من أصحاب النيب  قط ،ما كاف ُب
ا٤بدينة أحد من أصحاب النيب  الذين صحبوه كعرفو سنتو.
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ٕ /كاف ىؤالء السلف  يتوقوف أشد التوقي أف يوسعوا ا٤بسجد من ا١بهة
الشرقية٤ ،با؟ كل ذلك خشية أف يصبح القرب ُب ا٤بسجد ،كلذلك ٤باذا حصلت التوسعة
أصبل؟ أليس ألجل التخفيف على ا٤بسلمْب ،طيب ما الذم ٲبنعو أف يتوسعوا شرقا؟
ما كاف ىناؾ شيء ،كاف بعد القرب يعِب بعد ا٤بسجد من تلك ا١بهة كاف مكاف يسمي
الببلط كانوا يصلوف فيو ا١بنائز.
كاف ٲبكن أف يضموه إٔب ا٤بسجد فيستفيدكا من مسافة كيوسعوا على ا٤بسلمْب،
لكنهم ُب ٝبيع ىذه العصور ما فعلوا ذلك ،ا٤بسلموف كانوا يتوقوف التوسعة شرقا ،كل ذلك
ٓبى؟ ألجل أهنم ال يريدكف أف يكوف قرب النيب  داخل ا٤بسجد.
[سادسا] :ىؤالء يستدلوف بفعل حدث بعد النيب  بثمانْب عاما ،فأين
ن
فعلو ىو .
أٓب ٛبت خدٯبة ،كابنو إبراىيم ،كعمو ٞبزة ،كأصحابو ،كأحبابو  أٝبعْب ،أين
دفنو  لؤلموات ُب ا٤بساجد أك بناء ا٤بساجد على القبور ُب ا٤بدينة أك ُب مكة
أك ُب غّبٮبا؟ ٤با ما فعل النيب  ذلك؟
يا ﵁ العجب! يدعوف االستدالؿ بفعل النيب  كٰبتجوف بفعل حصل
بعد ٜبانْب سنة من كفاة النيب .
[سابعا] :أين فعل الصحابة كأين فعل السلف الصاّب؟ ىل ثبت عن صحايب قط أنو
ن
قربا ُب مسجد ،أك بُب مسجدا على قرب؟
قاس غّب مسجد النيب  عليو فدفن ن
أين فعلوا ىذا؟ أين التابعوف؟ ٤باذا ٤با كانوا يأتوف إٔب ىذا ا٤بسجد كيزكركنو ينقلوف ىذه
الصورة ُب أماكنهم؟ كٓب يثبت قط ُب عهد القركف الثبلثة ا٤بفضلة أف قربا أدخل ُب مسجد،
أك أف مسجدا بِب على قرب.
ىذا عمر بن عبد العزيز  بعد أف انتهت التوسعة عزؿ عن إمارة ا٤بدينة ،كعاد
إٔب الشاـ ،كىو النبيل ذك ا١باه كا٤باؿ٤ ،باذا ما نقل ىذه الصورة فنفذىا ُب الشاـ؟! ما فعل
ىذا  -ك -فدؿ ذلك على أف الذم حصل ُب ىذا ا٤بسجد شيء ال يقاس
عليو كىذا من ما قدره ا﵁  كشاءه.
كلعل ُب ذلك أك بالتأكيد ُب ذلك حكمة بالغة ﵁ .
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ٖٓ -باب َا دا ٤يف ايتػًٝغ ؾ ُٔٝعبد اهلل عٓد قرب
زدٌ ؾاحل :ؾهٝـ إذا عبدٙ؟
(اجمللس الثاني)
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قاٍ :

يف ايؿشٝض عٔ عا٥ػ ١؛ إٔ أّ ضًُ ١ذنست يسض ٍٛاهلل
و
 نٓٝط ١زأتٗا بأزض اؿبػَٚ ١ا ؾٗٝا َٔ ايؿٛز ،ؾكاٍ$ :أٚئ ٦
إذا َات ؾ ِٗٝايسدٌ ايؿاحل أ ٚايعبد ايؿاحل بٓ ٛعً ٢قربَ ٙطذدّا ٚؾٛزٚا
ؾ ٘ٝتًو ايؿٛز ،أٚي٦ؤ غس اـًل عٓد اهلل.#
ؾٗؤال ٤مجعٛا بني ايؿتٓتني :ؾتٓ ١ايكبٛزٚ ،ؾتٓ ١ايتُاث.ٌٝ
بدأ ا٤بؤلف  ىذا الباب ٗبا ثبت ُب الصحيحْب ،قولوُ( :ب الصحيح)؛ يعِب:
ُب ((الصحيحْب)).
عن عائشة .
كىاىنا يقوؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية  :لعلو من حكمة ا﵁ أف الذم يركم
ىذا ا٢بديث كاف عائشة  الٍب ىي صاحبة ا٢بجرة الٍب توُب فيها رسوؿ ا﵁
كدفً ىن فيها ،فهي من أفقو الناس هبذا الباب  كأرضاىا.
 ي
ٙبدثت عائشة  أف أـ سلمة؛ كىي :أـ ا٤بؤمنْب ىند بنت أيب أمية ا٤بخزكمي،
حدثت رسوؿ ا﵁  كىو مريض ُب فراش ا٤برض ككانت تسليو ٗبثل ىذا
ا٢بديث ،كجاء ُب ((الصحيحْب)) عن عائشة أف أـ سلمة كأـ حبيبة كبلٮبا كانتا ٙبدث
رسوؿ ا﵁  هبذا ا٢بديث.
إ نذا عائشة  تارة أسندت ا٢بديث إٔب أـ سلمة ،كتارة أسندت ا٢بديث إٔب أـ
سلمة كأـ حبيبة.
ذكرتا أك ذكرت لرسوؿ ا﵁  كنيسة رأهتا بأرض ا٢ببشة ،بل إهنا ٩بن
ىاجر إٔب ا٢ببشة ،كىذه الكنيسة جاء ُب ((الصحيحْب)) أف ا٠بها :مارية بتخفيف الياء
على اسم جارية رسوؿ ا﵁  ،ىذه الكنيسة رأهتا الصحابيتاف ا١بليلتاف أـ سلمة
كأـ حبيبة ،فذكرتا لرسوؿ ا﵁  ما فيها من الصور ،كُب بعض ركايات
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أيضا من
الصحيحْب ذكرتا من حسنها؛ يعِب :كانت الكنيسة ذات بناء حسن ،كما فيها ن
الصور.
ِ
موجها إٔب أـ سلمة
ىا ىنا أخربنا النيب  أف «أولئك» إذا كاف ا٢بديث ن
فيكوف ا٢بديث ىكذا « ِ
أولئك».
أولئك» ،أما إذا كاف ا٢بديث ًّ
عاما « َ
« ِ
أولئك كاف إذا مات فيهم الرجل الصالح ،أو العبد الصالح بنوا على قبره
مسج ًدا وصوروا فيو تلك الصورِ ،
أولئك شرار الخلق عند اهلل»
و
مكاف ييصلى فيو كيسجد فيو فإنو يسمى
ىذا ا٢بديث فيو فائدة كىي :أف كل
مسجدا ،فهو من التسمية اللغوية ،ال من التسمية االصطبلحية ،كذلك أف النيب
ن
مسجدا ُب ىذا ا٢بديث باعتبار
٠ بى تلك الكنائس الٍب يصلي فيها ىؤالء
ن
سجد فيو كما ييصلى فيو ،كىذا ينطبق على الكنيسة كعلى غّبىا ٩با
أف ا٤بسجد ىو ما يي ى
يصلى فيو.
الشاىد من ا٢بديث أف النيب  كصف ىؤالء بأهنم شرار ا٣بلق عند ا﵁،
كٓب يعلل هبذا التعليل لكوهنم عبدكا غّب ا﵁ ،إ٭با فقط لكوهنم بنوا على قبور األنبياء
كالصا٢بْب ا٤بساجد ،كصوركا كذلك تلك الصور ،فإذا كانوا هبذين الفعلْب شرار ا٣بلق عند
ا﵁ ،فكيف إذا توجهوا ٥بؤالء ا٤بقبورين بالعبادة ،ال شك أف األمر ُب شأهنم أشد كأشدٍ ،ب
نقل  كلمة حسنة عن ابن القيم  ذكر ُب ((إغاثة اللهفاف)) أف ىؤالء ٝبعوا
بْب فتنة القبور كفتنة التماثيل.
كجل شرؾ العآب ،جل الشرؾ الذم يكوف ُب ىذه األرض راجع إٔب ىذين األمرين:
ي
الشرؾ إما بقرب يعبد.
أك بتمثاؿ يعبد.
كأكؿ شرؾ كقع ُب األرض كما تسلسل بعده كإٔب ىذا اليوـ كلو راجع إٔب ىاتْب
الفتنتْب :إما فتنة القبور ،كإما فتنة الصور كالتماثيل.
فالصور سواء كانت ٦بسمة ،أك غّب ٦بسمة فتنة عظيمة كذريعة ككسيلة إٔب كقوع
الشرؾ با﵁  ،كألجل ىذا هنى النيب  عن التصوير ،كبْب أف أشد
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الناس عذابنا يوـ القيامة ا٤بصوركف ،كما ذلك إال ألف ىذا التصوير كسيلة كذريعة إٔب كقوع
الشرؾ كما حصل قدٲبنا ككما ٰبصل حديثنا.
الشاىد أف ىذا ا٢بديث فيو داللة على ما بوب عليو ا٤بؤلف  ،كىو ما كاف
منو  من التغليظ على من ىعبد ا﵁ عند قرب رجل صاّب ،فما بالك يا عبد ا﵁
إذا عيبد ىذا الرجل الصاّب ،فمن أعظم ا٤بنكرات اٚباذ ىذه الوسائل الٍب تؤدم إٔب الوقوع ُب
الشرؾ با﵁ .
قاؿ :
ٚهلُا عٓٗا ،قايت :ملا ُْصٍَٔ بسض ٍٛاهلل  طَؿٔلَ ٜطسح مخٝؿ١
ي٘ عًٚ ٢دٗ٘ ،ؾإذا اغتِ بٗا نػؿٗا ،ؾكاٍ ٖٛٚ- :نريو $ :-يعٓ ١اهلل
عً ٢ايٛٗٝد ٚايٓؿاز ٣اؽرٚا قبٛز أْبٝاَ ِٗ٥طادد#؛ ورز َا ؾٓعٛاٚ ،يٛال
 ٞإٔ ٜتدر َطذدّا .أخسدا.ٙ
ػٖ
ذيو أبسش قرب ،ٙغري أْ٘ خُ ٔ
أيضا ُب
أيضا من حديث عائشة  ، ي
ك٨برج ن
ىذا ا٢بديث الثا٘ب كىو ن
((الصحيحْب)) ،كفيو بياف ما جرل لو  فداه أيب كأمي -من الشدة العظيمة
الٍب لقيها ُ ب اللحظات األخّبة من حياتو ،كما ذلك إال ألف األجر مضاعف
عظيما ،حٌب إنو
أمرا ن
لو  ،كاف النيب ُ ب تلك اللحظات يعاِب ن
ثبت عنو ُب ((الصحيح)) أنو كاف يضع يده ُب إناء فيو ماءٍ ،ب يأخذ منو كٲبسح كجهو
كيقوؿ َّ« :ل إلو إَّل اهلل إف للموت لسكرات».

كُب ىذا ا٢بديث طفق ٗ ،بعُب :جعل يطرح ٟبيصة على كجهو
 ،كا٣بميصة كساء ٨بطط لو أعبلـ كاف يطرحو على كجهو  من
عظيما
أمرا
ن
شدة ما يصيبوٍ ،ب إذا اغتم كشفها  ،فهو قد عاِب ن
 ،كىذه اللحظات ا٢برجة الٍب ىي آخر ٢بظات حياتو ا٤بباركة
 ما كف فيها عن الدعوة إٔب التوحيد ،كعن التحذير من ضده ،منذ أف بيعث
 كإٔب آخر ٢بظات حياتو ،كالشغل الشاغل لو  بياف التوحيد
كالدعوة إليو ،كالتحذير من ضده ،فاعتربكا يا معشر الدعاة إٔب ا﵁.
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٤با كاف ُب تلك اللحظات الٍب تصفها عائشة  قاؿ  ىذه
الوصية كىذا التنبيو كىذا التحذير؛ حٌب ٙبذر األمة؛ ألنو خشي  أف يصيب
ىذه األمة ما أصاب من قبلها ،خشي أف يتخذ قربه كثننا يعبد مع ا﵁ .
كُب ((مسند اإلماـ أٞبد)) بسند صحيح أف النيب  دعا ا﵁ هبذا فقاؿ:

«اللهم َّل تجعل قبري وثنًا لعن اهلل قوـ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد».

قاؿ ُ ب ىذا للحديث« :لعنة اهلل على اليهود والنصارى».

اللعنة من ا﵁ :الطرد كاإلبعاد عن رٞبة ا﵁ ،كمن العباد الدعاء بذلك ،فهم إذا دعوا
على أحد باللعنة فا٤براد أهنم يسألوف ا﵁ أف يطرده عن رٞبة ا﵁.
كاألكٔب با٤بسلم أف يتجنب لعنة ا٤بعْب ا٢بي الذم ٓب ٲبت على الكفر حٌب كلو كاف
كافرا.
كافرا ُب حياتو إال ما ٙبقق من موتو ن
ن
كقاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ُ ب ((الوصية الكربل)) :أكثر أىل السنة
يكرىوف لعنة ا٤بعْب.
كالشاىد أف النيب  إما أنو دعا على اليهود كالنصارل ،أك أخرب بلعنة ا﵁
٥ بم ،كىذا يدلك على أهنم كقعوا ُب أمر عظيم فما ىو؟
جاء التعليل منو  بعد ذلك فقاؿ« :اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد».

إ نذا ىذه ىي العلة الٍب ألجلها استحقوا لعنة ا﵁  ، فمن كافقهم ُب ىذه العلة

كاف لو النصيب من ىذه اللعنة ،فليحذر العاقل «اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» كىذا
يدلك على أف اٚباذ القبور مساجد شأنو عظيم ،بل ىو من الكبائر ،بل ىو من أكرب
الكبائر ،كمن أعظم ا٤بسائل كالذرائع ا٤بوصلة إٔب الشرؾ با﵁ .
كمضى معُب بياف ما ىو ا٤براد باٚباذ القبور مساجد؟ كقلنا :إنو يشمل:
ُ -الصبلة عليها؛ على القبور أك الصبلة عليو؛ يعِب :القرب.
ِ -الصبلة إليو؛ ٘بعلو أمامك لقبلتك.
ّ -الصبلة عنده؛ كذلك يشمل الصبلة ُب ا٤بقابر.
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كالنيب  قاؿ« :اجعلوا من صالتكم في بيوتكم وَّل تتخذوىا مقابر»،
ما معُب ال تتخذكىا مقابر؟ يعِب ال يصلى فيهآ ،ب؟ ألف الشأف ُب ا٤بقابر أنو ال يصلى
مستقرا ُب أذىاف ا٤بخاطبْب أصحاب النيب .
فيها ،كىذا كاف
ًّ
ْ -أف ييبُب مسج هد على قرب؛ يدفن ا٤بيت ٍب ينشأ كيؤسس مسجد فوقو كعليو.
ٓ -أف يٯبعل القرب داخل ا٤بسجد.
كصف اٚباذ القبور مساجد.
ىذه الصور كلها يشملها
ي
ٍب بينت  السبب الذم دعا النيب  إٔب أف يذكر ىذا الكبلـ،
فقالتٍّ « :
يحذر ما صنعوا».
إ نذا فلتحذر أمة ٧بمد  ،كلتأخذ بوصية النيب  الٍب ىي من
أٜبن الوصايا كأغبلىا ،فإهنا من الوصايا األخّبة لو ٍّ « 
يحذر ما صنعوا».
قالت« :ولوَّل ذلك لُب ِرز قبره» ،أبرز من اإلبراز ،يعِب :الظهور؛ يعِب لوال ىذه

مسجدا لكاف قربه  مثل بقية القبور ،دفن ُب ا٤بقربة،
ا٣بشية من أف ييتخذ قربه
ن
لكنو ىخ ىش ىي  ،أك يخ ًشي ،ىخ ًشي ىو ،أك يخ ًشي؛ يعِب ىخشي الصحابة
مسجدا ،كٓب يكن ليقع ىذا ُب عهد أصحاب النيب ،
 أف ييتخذ قربه
ن
لكن ذلك غّب مأموف بعد ذلك ،كأنت إذا تأملت ُب أحواؿ الناس اليوـ ٞبدت ا﵁
بارزا ،كإال فخرب٘ب كيف
 على أف ىح ًف ى
ظ ا﵁ قرب نبيو  فلم يكن ن
سيكوف ا٢باؿ.
قالت « : غير أنو ُخشي أو َخشي أف يُتخذ مسج ًدا» ،كحصل أف كاف
علل بعلتْب كٮبا:
دفن النيب ُ ب بيتو ،كىذا كما قلنا :يم ه
ُ /ما ثبت أف األنبياء يدفنوف حيث ٲبوتوف.
يتعلق بسد ذريعة الشرؾ.
ِ /ما ي
مسجدا ،فدفن
ىخشي  ككذلك أصحابو من أف ييتخذ قربه
ن
ُ ب ىذا ا٤بكاف ا﵀فوظُ ،ب بيت عائشة  ،فما أمكن أف يٱبلىص إليو،
مسجدا ،كٓب يكن قربه  كثننا ،كاف ٧بفوظنا
كٓب ٰبصل ك﵁ ا٢بمد أف أيٚبذ قربه
ن
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ُب حياة عائشة ٍ ،ب بعد كفاهتا أيغلق ىذا ا٤بكاف بالكلية ،فما أمكن ألحد أف يصل
ٛباما.
إليو ،كسد الباب ن
ٍب بنيت تلك ا١بدر -الٍب أخربتك عنها باألمس ،-ثبلثة يجدر ٙبيط بالقرب الشريف،
فبل ٲبكن الوصوؿ إٔب قرب النيب  البتة ،حفظ ا﵁ قربه .
ٚدعا بإٔ ال هعٌ ايكرب اير ... ٟقد قُ٘ ٚثٓا َٔ األٚثإ
ؾأداب زب ايعاملني دعاٚ ... ٙ٤أساط٘ بجالث ١اؾدزإ
ست ٢اغتدت أزداؤ ٙبدعا ... ٘٥يف عصٚ ٠محاٚ ١ٜؾٝإ
ىذا ما كاف منو ُ ب ىذه الوصية الٍب نقلتها لنا عائشة .
قاؿ : 
ٚملطًِ عٔ دٓدب بٔ عبد اهلل ،قاٍ :مسعت ايٓيب  قبٌ إٔ
ميٛت غُظٜ ٖٛٚ ،ك$ :ٍٛإْ ٞأبسأ َٔ اهلل إٔ ٜه ٕٛيَٓ ٞهِ خًٌْٝ؛ ؾإٕ
اهلل قد اؽرْ ٞخًًّٝا نُا اؽر إبساٖ ِٝخًًّٝاٚ ،ي ٛنٓت َتدرّا َٔ أَيت
خًًّٝا؛ الؽرت أبا بهس خًًّٝا ،أال ٚإٕ َٔ نإ قبًهِ.#
ىذا حديث جندب بن عبد ا﵁ ٨ برج ُب ((صحيح مسلم)) ،كفيو مسألتاف:
إحداٮبا :تتعلق بتوحيد األ٠باء كالصفات.
كاألخرل :تتعلق بتوحيد األلوىية.
كبالتإب فهذا ا٢بديث فيو رد على طائفتْب ضالتْب ٨بذكلتْب:
إحداٮبا :معطلة الصفات ،كالرد عليهم بإثبات صفات ا﵁  كمنها ما ثبت ُب
ىذا ا٢بديث من إثبات ا٣بيلة ﵁ .
كالشق الثا٘ب من ا٢بديث فيو رد على طائفة ٨بذكلة ىي أكؿ من أدخل الشرؾ كالتعلق
بالقبور هبذه األمة ،كىم سبابة الصحابة  ، كالرد عليهم بالشق الثا٘ب ،فإف دين
ىؤالء ىو البناء على القبور كاٚباذىا مساجد ،ىذا دأهبم كىذا ديدهنم.
أحدا من
يقوؿ النيب ُ ب ىذا ا٢بديث مبيننا براءتو من أف يكوف قد اٚبذ ن
خليبل.
أصحابو ن
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فعيل كصديق؛ ٗبعُب :مفاعل من ا٣بلة ،كا٣بلة أعلى درجات ا﵀بة٠ ،بيت
ا٣بليل :ه
بذلك؛ ألهنا تتخلل إٔب حنايا القلب كا١بسد ،فبل تدع ىخ ٍلةن كال فيػ ٍر ىجةن ُب ا١بسم إال دخلتو،
كُب ىذا أنشد بشار بن برد:
قد ؽًًت َطًو ايسٚح َين

ٚبرا مس ٞاـً ٌٝخًٝال

خليبل
٧بمدا  ن
فأعلى درجات ا﵀بة ىي ا٣بلة ،فا﵁  اٚبذ نبيو ن
خليبل ،فا٣بلة ثابتة ُب
خليبل ،ككذلك النيب  اٚبذ ربو ن
كما اٚبذ نبيو إبراىيم ن
خليبل ،ككذلك نبيو ٧بمد
حق ا﵁  من الطرفْب ،ىو اٚبذ نبيو ٧بمد  ن
خليبل ،فإف ىذه
خليبل ،كلذلك برئ أف يكوف لو أح هد من البشر ن
 اٚبذ ربو ن
الرتبة ال تقبل ا٤بشاركة ،كا﵁  يتصف بصفاتو العلية على ما يليق بو ،كمن ذلك:
صفة ا﵀بة كما قرب منها ُب ا٤بعُب.
كالثابت ُب النصوص ﵁ :
ُ /صفة ا﵀بة.
ِ /صفة الود.
ّ /صفة ا٣بلة.
ؼ يَأْتِي اللوُ بَِق ْوٍـ
س ْو َ
فا﵁  متصف با﵀بة ،فهو ٰبب ،كما أنو يٰبىب﴿ ،فَ َ
يُ ِحبُّػ ُه ْم َويُ ِحبُّونَوُ﴾[المائدة.]٘ٗ:
كذلك من صفاتو الود ،كمن أ٠بائو الودكد ،كالصحيح :أف ىذا االسم ٯبمع بْب كونو
اسم فاعل كاسم مفعوؿ ،فهو كدكد يىػ ىود ،ككدكد يػي ىودٰ ،بب كيود عباده ،كيوده عباده.
ككذلك صفة ا٣بلة ﵁  ،كالذم نعلمو من النصوص أف ىذه الصفة تعلقت
باثنْب فحسب ،ىذا ما كرد إلينا ُب النصوص.
ا٣بلة تعلقت با٣بليلْب بإبراىيم ك٧بمد صلى ا﵁ عليهما كسلم ،ا﵁ جل كعبل اٚبذ
ك٧بمدا عليهم الصبلة كالسبلـ خليلْب.
إبراىيم ن
كىاىنا أنبو إٔب أف بعض الناس يقوؿ :إبراىيم خليل ا﵁ ،ك٧بمد حبيب ا﵁.
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كىذا غلط كفيو عدـ إنزاؿ النيب  منزلتو ،ككأف إبراىيم على ىذا أرفع
درجة من النيب  ،كالصواب :أف إبراىيم خليل ا﵁ ،ككذلك النيب ٧بمد
 خليل ا﵁ ،كا٣بلة كما قد علمت أرفع درجات ا﵀بة.
أيضا إٔب ضركرة لزكـ النص كلزكـ األدب هبذا ا٤بقاـ:
كأنبو ن
أما لزكـ النص فبأف ال يضاؼ إٔب ا﵁  من الصفات إال ما ثبت ،كبالتإب فبل
أيضا الذم يقتضيو األدب حٌب ُب
ٯبوز أف يضاؼ إليو من درجات ا﵀بة ما ٓب يثبت كىذا ن
شأف معاملة العبد لربو ،فليس ألحد أف يضيف إٔب ا﵁ درجة الصبابة ،أك التتيم ،أك العشق
مثبل ﵁ .
ن
كذلك ليس ألحد أف يعامل ا﵁  بذلك ،بعض الناس يقوؿ :أنا أعشق
ا﵁ ،أك رٗبا تسمى عاشق ا﵁ ،أك عاشق إ٥بي ،ىذا غلط كال ٯبوز ،بل على اإلنساف أف يلزـ
مقاـ األدب السيما كأف إطبلؽ العشق ُب ىذا ا٤بقاـ فيما يتعلق با﵁ جل كعبل باطل ،كال
ٯبوز؛ ألف العشق ٧ببة مع شهوة ،كىذا ال شك أنو يتناَب مع مقاـ العبودية ،كمن قالو ما
قدر ا﵁ حق قدره.
إ نذا ُب ىذا ا٢بديث إثبات ىذه الصفة ﵁  على ما يليق بو على حد قوؿ ا﵁
تعأب﴿ :لَْيس َك ِمثْلِ ِو َشيء و ُىو الس ِميع الب ِ
ص ُير ﴾[الشورى ،]ٔٔ:فا﵁ ٰبب ،كا﵁ ىيود،
ُ َ
ٌْ َ َ
َ
خليبل ،كلكن ىو ُب ىذا ال ٲباثل ا٤بخلوقْب ،﵁  من ىذه الصفات ما
كا﵁ يتخذ ن
يليق با٤بخلوقْب ،كنقطع أف ذلك ال ٲباثل صفات ا٤بخلوقْب.
قاٍ :مسعت ايٓيب  قبٌ إٔ ميٛت غُظٜ ٖٛٚ ،ك$ :ٍٛإْٞ
أبسأ َٔ اهلل إٔ ٜه ٕٛيَٓ ٞهِ خًٌْٝ؛ ؾإٕ اهلل قد اؽرْ ٞخًًّٝا نُا
اؽر إبساٖ ِٝخًًّٝاٚ ،ي ٛنٓت َتدرّا َٔ أَيت خًًّٝا؛ الؽرت أبا بهس
خًًّٝا.#
خليبل لكاف
كىذا فيو فضيلة أيب بكر  ،فإنو لوال ىذا ا٤بانع كىو كونو اٚبذ ربو ن
خليلو من الناس أبا بكر  ،كىذا يدلك على أف أبا بكر  أحب أصحاب
النيب  إليو ،كال شك أنو جدير هبذه الرتبة كذلك ألنو أفضل البشر على
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اإلطبلؽ بعد األنبياء عليهم الصبلة كالسبلـ ،فلوال ىذا ا٤بانع الذم منع النيب 

لكاف خليلو من الصحابة أبا بكر.

 $أال ٚإٕ َٔ نإ َٔ قبًهِ ناْٛا ٜتدر ٕٚقبٛز أْبٝاَ ِٗ٥طادد،
أال ؾال تتدرٚا ايكبٛز َطادد ،ؾإْ ٞأْٗانِ عٔ ذيو.#
ىذا ىو الشق الثا٘ب من ا٢بديث ،كفيو الرد على عباد القبور« :أَّل وإف من كاف من

قبلكم» ،من األمم كالسيما ما كاف من أىل الكتاب ،اليهود كالنصارل ،كىذا شأهنم قدٲبنا،
أيضا شأهنم حديثنا.
كىذا ن
فمن شأهنم قدٲبنا كحديثنا أهنم يدفنوف ُب الكنائس كالبيع ،كأماكن العبادة.
إضافةن إٔب كضع الصور ا٤بعلقة أك التماثيل ا٤بنصوبة ٥بؤالء ا٤بعظمْب ،كذلك كلو من
أسباب لعنة ا﵁  كغضبو.
خشي النيب  أف تسلك أمتو ىذا ا٤بسلك الذم كاف فيمن قبلنا« :كانوا

يتخذوف قبور أنبيائهم» ،كُب ركاية« :وصالحيهم مساجد» ،ثبت ُب ((مسلم)):
أيضا.
«وصالحيهم» ن

كىاىنا قاؿ النيب « :أَّل فال تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن

ذلك»؛ كالحظ -يارعاؾ ا﵁ -كيف استعمل النيب  ىا ىنا صيغتْب من صيغ
النهي ،كىذا يدلك على أنو أمر ٧برـ مؤكد التحرٙب ،كاف يكفي أف يقوؿ :ال تتخذكا القبور

مساجد ،لكنو أكد بعد ذلك بصيغة أخرل فقاؿ« :فإني أنهاكم عن ذلك» ،كىذا النهي
ا٤بؤكد فيو مزيد من حرصو كشفقتو  كنصحو ٥بذه األمة أف تقع ُب ىذا ا٤بنكر
العظيم كىو أف ييتخذ ،أك أف تتخذ قبور األنبياء كالصا٢بْب مساجد ،كا﵁ ا٤بستعاف.
قاؿ :

ؾكد ْٗ ٢عٓ٘ يف آخس سٝات٘ ،ثِ إْ٘ يعٔ  ٖٛٚ-يف ايطٝام َٔ ؾعً٘ -
ٚ،ايؿال ٠عٓدٖا َٔ ذيوٚ ،إٕ مل ُٜبَِٔ َطذدْ.
ىذا الكبلـ ينقلو اإلماـ  عن شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رٞبو ا﵁ ُب كتاب
((اقتضاء الصراط مستقيم)) ،كبا٤بناسبة ىذا ا٤بوضوع ما يتعلق بالقبور كما يكوف عندىا من
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البدع ((اقتضاء الصراط مستقيم)) ،باإلضافة إٔب ((إغاثة اللهفاف)) البن القيم ،ىذاف
الكتاباف من أحسن الكتب لبياف ك٘بلية ىذا ا٤بوضوع.
ينبو شيخ اإلسبلـ  إٔب أف ىذا األمر كاف موضع اىتماـ النيب 
حٌب إنو نبو عليو قبل أف ٲبوت ٖبمس لياؿٍ ،ب ٓب يزؿ يؤكد كيكرر ذلك حٌب كىو ُب
السياؽ؛ يعِب حٌب كىو ُب ٢بظات النزع كما مر معنا ُب حديث عائشة ٤ با نيًزؿ
برسوؿ ا﵁ ؛ يعِب ٤با نزؿ إليو ملك ا٤بوت؛ يعِب كاف ُب اللحظات األخّبة ُب
٢بظات النزعُ ،ب ٢بظات خركج الركحُ ،ب ىذه اللحظات الشديدة ،كمع ذلك النيب
 كاف يؤكد على خطورة اٚباذ القبور مساجد ،كأف ىذا من أسباب لعنة ا﵁
.
مبكراٍ ،ب قبل موتو ٖبمسٍ ،ب
بل أضيف أف النيب  كاف ينهى عن ىذا ن
ُب اللحظات األخّبة من حياتو  كىو يعيد كيكرر كيؤكد.
حرصا على البناء على القبور
فأين قلوب؟ كأين عقوؿ ىؤالء الذين ىم من أشد الناس ن
عن ىذه األحاديث العظيمة ،حٌب إف بعض ىؤالء ا٤بخذكلْب ألف كتابنا ُب استحباب البناء
ً
أمرا مستحبًّا!
على القبور ،كاٚباذىا مساجد ،إم كا﵁ٓ ،ب يكتف باإلباحة بل جعلها ن
كماذا عن ىذه األحاديث الٍب بلغت حد التواتر ،كالٍب أدرجت ُب الكتب ا٤بؤلفة ُب
ا٢بديث ا٤بتواتر؟
قاؿ ىذا كأمثالو من ا٤بخذكلْب :إف كل ىذه األحاديث شاذة.
أحاديث ٨برجة ُب الصحيحْب ،كُب السنن ،كُب ا٤بسانيد ،كُب ا٤بصنفات ،كُب
ا٤بستخرجات ،كُب كل كتب ا٢بديث ،كُب أعلى درجات الصحة ،ك٨برجة عن عدد من
أصحاب النيب  ،كل تلك يرمي هبا عرض ا٢بائط كما التفت إليها ،ككما
يقولوف ٔبرة قلم :أحاديث غّب مقبولة ،كما ا٤بعوؿ عليها ىنا ليس شيء إال األىواء فقط،
عمل هبا ،كا﵁ ا٤بستعاف.
ا٥بول ىو الذم حكم على ىذه األحاديث بأهنا شاذة ال يي ى
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قاٍ :
ؾكد ْٗ ٢عٓ٘ يف آخس سٝات٘ ،ثِ إْ٘ يعٔ  ٖٛٚ-يف ايطٝام  َٔ -ؾعً٘
ٚايؿال ٠عٓدٖا َٔ ذيو ٚإٕ مل ُٜبَِٔ َطذدَْ ٖٛٚ ،عٓ ٢قٛهلا$ :خػ ٞأْ٘
ٜتدر َطذدّا ،#ؾإٕ ايؿشاب ١زق ٞاهلل عِٓٗ مل ٜهْٛٛا يٝبٓٛا س ٍٛقربٙ
َطذدّا.
ٚنٌ َٛقع قؿدت ايؿال ٠ؾ ٘ٝؾكد اؽر َطذدّا ،بٌ نٌ َٛقع
ٜؿً ٢ؾٜ ٘ٝطَُ ٢طذدّا نُا قاٍ $ :دعًت ي ٞاألزض َطذدّا
ٚطٗٛزّا.#
ىذا تنبيو لطيف نقلو لنا الشيخ  يريد أف ينبو القارئ إٔب أف معُب النهي عن
اٚباذ القبور مساجد ال ٱبتص فقط ببناء مسجد على قرب ،بل حٌب الصبلة على القبور،
كإليها ،كعندىا داخل ُب مفهوـ اٚباذ القبور مساجد.
كذكر لطيفة ىاىنا كىو أف النيب  حينما كجو ىذا ا٣بطاب ،كأكؿ من
يتوجو إليو ىذا ا٣بطاب ىم أصحاب النيب  ،ال يتصور ُب حق أصحاب
مسجدا على قربه ٔبوار مسجده  ،ىذا أمر بعيد
النيب  أف يبنوا
ن
تصوره؛ يعِب :إذا كاف النيب  سيدفن ُب بيت عائشة ،فيبُب مسجد آخر ٔبوار
مسجد النيب  ،كليس بينهما مسافة ،ىذا أمر معقوؿ؟!
فرضا أف الصحابة ما كانوا يعلموف أهنم سيدفنونو ُب بيت عائشة ،كإ٭با ُب
كإذا قدر ن
أيضا ليس إال خطوات يسّبة بْب ا٤بسجد كالبقيع ،فكوف النيب  ينهاىم
البقيع ن
عن أف يتخذكا القبور مساجد ،كالسيما ما يتعلق باألنبياء كالصا٢بْب ،فإف ىذا ال يعِب أف
يكوف ٙبذيره ٥ بم فيما يتعلق ببناء ا٤بسجد عليو فقط ،نعم ىذا داخل ُب
مفهوـ اٚباذ القبور مساجد كىو أشنع ما يكوف.
أيضا يشمل ذلك أف يصلى إليها أك عندىا ،كأشد من ذلك أف يصلى عليها.
لكن ن

الشيخ لم يراجع التفريغ

ُْْ

كىذا يؤكده ما ذكرتو ُب ابتداء حديثي كىو أف ا٤بسجد ُب اللغة :كل ما يي ٍس ىج يد فيو،

كلذلك قاؿ النيب « :جعلت لي الرض مسج ًدا» ،يعِب ٧بل سجود ،فكل
األرض ،أم مكاف ٛبشي فيو فهو مسجد.
لكنو  استثُب كما عند ا٣بمسة إال النسائي بأسانيد جيدة استثُب ا٤بقربة
كا٢بماـ ،قاؿ« :كل الرض مسجد إَّل المقبرة والحماـ» ،ىذاف ليسا موضع سجود،

كليسا موضع صبلة.
أبدا أف تظن أف هنيو  عن اٚباذ القبور مساجد ال
كبالتإب فبل ينبغي ن
يدخل فيو الصبلة عليها ،أك إليها ،أك عندىا.
ىذا الذم أراد التنبيو عليو.
قاؿ :
ٚألمحد -بطٓد دٝد  -عٔ ابٔ َطعٛد َ سؾٛعّا$ :إ ٖٕ َٔ غساز
ايٓاع َٔ تدزنِٗ ايطاع ِٖٚ ١أسٝاٚ ،٤ايرٜ ٜٔتدر ٕٚايكبٛز َطادد.#
زٚا ٙأب ٛسامت يف ؾشٝش٘.
خّبا يعيد كيؤكد كيورد كينوع ُب
ىذا آخر ما ختم بو الشيخ  كٓب يزؿ جزاه ا﵁ ن
األحاديث الٍب مضموهنا كاحد كمؤداىا كاحد كلكن تكثّب األحاديث ،كتكثّب األدلة ُب بياف
التوحيد من ا٢بكمة ُب الدعوة كالعلم ،كلذلك من أحسن ما يكوف لطالب العلم كالداعية إٔب
ا﵁  أف يكثر األدلة كينوعها ،لعل ا﵁  أف يفتح ٥بذه األدلة القلوب.
ىذا ا٢بديث الذم خرجو اإلماـ أٞبد بسند جيد -كما قاؿ ا٤بؤلف  -فيو
بياف أف من شرار ا٣بلق عند ا﵁  صنفْب:

الصنف األكؿ :الذين تي ٍدركهم الساعة كىم أحياء ،كذلك أف ىذا الصنف ال خّب فيو

يبق على
البتة ،فإف ا﵁  قبيل قياـ الساعة يرسل رٰبنا فتقبض ركح كل مؤمن ،كال ى
كجو األرض إال الكفار حٌب أخرب النيب  عن ذاؾ الوقت ،كذاؾ الزماف أنو ال
أيضا أنو ال يوجد
يبق من يقوؿ :ال إلو إال ا﵁ ،ال يوجد من يوحد ا﵁  ،كجاء ن
ى
يبق على كجو األرض من يقوؿ:
تذكّب با﵁ ،كال أمر با٤بعركؼ ،كال هني عن ا٤بنكر ،حٌب ال ى
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ا﵁ ا﵁ ،من يذكر با﵁ على النصب ،على اإلغراء ،ال أحد يذكر با﵁ ،ال أحد يقوؿً :
اتق
يبق على كجو األرض من يقوؿ :ا﵁ ا﵁.
ا﵁ ،ال ى
إ نذا ىذا الصنف األكؿ كىو جدير هبذا الوصف أف يكوف من شرار ا٣بلق عند ا﵁
.
كالصنف الثا٘ب :الذين يتخذكف القبور مساجد ،كالحظ -يا رعاؾ ا﵁ -ىذا ً
الق ًراف
بْب الصنفْب ،كأف النيب  يىػ ٍق ًر يف بْب نتيجة ككسيلة:
النتيجة :الكفر.

والوسيلة :اٚباذ القبور مساجد.
كثّبا ُب
إ نذا على ا٤بسلم أف ٰبذر كأف ٱباؼ ،كأف يتنبو ،فالشريعة شددت كأكدت ن
موضوع القبور ،كىذا معُب ال ينبغي أف يغيب عن بالك يا أيها ا٤بسلم.
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31
ٖٔ -باب
وا جا ٞيف أ ُٓ الػمٕ يف الصاذتني
ٖصريِا أٔثاٌاّ تُعبم وَ دُٔ اهلل.
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قاٍ 
باب
َا دا ٤إٖٔ ايػً ٛيف قبٛز ايؿاؿني
ٜؿريٖا أٚثاّْا تعبد َٔ د ٕٚاهلل
باب جديد من األبواب الٍب يتابع ا٤بؤلف  إيرادىا ُب ىذا الكتاب
ىذا ه
العظيم ،كالٍب تتعلق ٗبوضوع غاية ُب األٮبية أال كىو :الغلو ُب القبور.
أبلغ نصيحة ٥بذه األمة ،فإف من أنصف كتأمل ُب أدلة الشرع
كىذا من الشيخ فيو ي
كجد أف الغلو ُب قبور الصا٢بْب من أعظم ا٤بنافذ الٍب تؤدم إٔب كقوع الشرؾ با﵁
 ،كألجل ىذا تكاثرت أحاديث النيب ُ ب النهي عن ىذا األمر
كل ذريعة تؤدم إٔب الرتوع ُب ىذا ا٤برعى الوخيم ،كليت أف الدعاة إٔب ا﵁
العظيمِّ ،
كسد ِّ
سد
 يتبصركف كيتأملوف ُب ىذا ا٤بقاـ
فتكاثر األحاديث عن النيب ُ ب ِّ
ي
الذرائع كالنهي عن كل ما ييوصل إٔب الشرؾ با﵁  حٌب إٔب آخر ٢بظات حياتو
ُ ب ىذا عربة للدعاة كأم عربة ،من جهة ضركرة العناية ٗبا كاف يعتِب بو النيب
 كإعطاء ذلك األكلوية على ما سول ذلك ٩با يدعى إليو.
ف كث وّب من الدعاة
جازما أف من أسباب انتشار الشرؾ ُب ىذه األمة ى
ض ٍع ى
كإ٘ب ألعتقد ن
ضده حيث انشغل كثّبه من الدعاة-مع
ُب العناية بالدعوة إٔب التوحيد ،كالتحذير من ِّ
األسف-عن ىذا األمر العظيم بغّبه ٩با ىو أقل أٮبيةن منو ،كىذا ٰبتاج منا معاشر طبلب
العلم إٔب التواصي فيما بيننا ،كل األمور تتقاصر أماـ التوحيد كما ٲبس جنابو ،البد أف تكوف
ىذه حقيقة ماثلةن أماـ عينك يا أيها الداعية كيا طالب العلم فاشحذ ذمتك كاجتهد كاحرص
على ما كاف ٰبرص عليو النيب.

قاؿ المؤلف ( :باب ما جاء أف الغلو في قبور الصالحين يصيرىا أوثانًا
تعبد من دوف اهلل  ،)ككبلمو  صحيح ،فإف الغلو ُب قبور الصا٢بْب رٗبا
صّبىا؛ يعِب :ىج ىعلى ىها أكثانا تيػ ٍعبى يد من دكف ا﵁ ،كرٗبا جعل ىذا الغلو القبور كسيلة إٔب أف تعبد
من دكف ا﵁ ،ككبل األمرين كاقع عند قبور األكلياء كاألنبياء.
كذلك أف أنواع ا٤بنكرات الٍب تقع عند القبور:
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إما أف ترجع إٔب ما ىو شرؾ أكرب.
كإما أف ترجع إٔب ما ىو دكف ذلك.
من الناس من يغلو ُب قبور الصا٢بْب فيجعلها ٧ببلن لدعائو ألصحاهبا ،يدعو أصحاب
القبور ،أك ينذر ألصحاب القبور ،أك يذبح لصحاب القبور ،أك يعظم أصحاب القبور
تعظيما مثل تعظيم ا﵁  ،ككل ذلك ال شك ٯبعل ىذه القبور أكثانا تعبد من دكف
ن
ا﵁.
كقد يكوف الغلو ُب أمور دكف ذلك :من ا٤بنكرات ،كا﵀دثات ،كالكبائر ،كالشرؾ
األصغر ،كمن ذلك :رفع القبور ،كالبناء عليها ،ك٘بصيصها ،كإنارهتا ،كالكتابة عليها ،أك
عبادة ا﵁  عندىا كالصبلة عندىا أك الصدقة عندىا أك ما شاكل ذلك؛ العتقاد أف
صّب كيؤكؿ األمر ُب ىذه القبور
ىذا ا٤بكاف العبادة فيو ﵁ أفضل ،ككل ىذا كال شك ذريعة تي ى
إٔب أف تكوف أكثانا تعبد من دكف ا﵁ .
كمضى ا٢بديث ُب الفرؽ بْب األكثاف األصناـ ،كقلنا :إف التحقيق إف األكثاف أعم من
األصناـ ،كأف األصناـ أخص من األكثاف ،كذلك أف األصناـ ىي ما نصب على صورة ما فيو
حياة من إنساف أك حيواف ،كأما الوثن فيعم ذلك كغّبه.
فاألصناـ أكثاف ،ككذلك األشجار كاألحجار كاألبنية الٍب تعبد من دكف ا﵁ 
تسمى أكثانا ،كيدؿ على ذلك أف قوـ إبراىيم كانوا يعبدكف األصناـ ،كمع ذلك قاؿ ُب
حقهم إبراىيم  ﴿ :إِنما تَػ ْعب ُدو َف ِمن ُد ِ
وف الل ِو أ َْوثَانًا﴾[العنكبوت ،]ٔٚ:فدؿ
ْ
َ ُ
ىذا على إف األصناـ يطلق عليها أكثاف.
كاألمر على كل حاؿ ُب ىذا يسّب.
كا٤بقصود أف ىذا الباب ينبو فيو ا٤بؤلف  القارئ إٔب العناية بسد الذريعة فيما

يتعلق بالقبور ،كأف الواجب عدـ الغلو فيها أك ُب أصحاهبا ،كالشريعة جاءت بالوسطية
كاالعتداؿ ُب كل شيء ،كمن ذلك :التعامل مع الصا٢بْب؛ فالواجب التوسط ُب ذلك كعدـ
الغلو أك ا١بفاء ،إ٭با يػيٍنػىزليو ىف منزلتهم البلئقة هبم ،كيعاملوف ٗبا يستحقوف من التبجيل
كاالحَباـ كا﵀بة.
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وصل إٔب أف يعطوا شعبة من األلوىية ،كأف يقصدكا من
كأما أف يبالغ ُب ذلك حٌب يي ى
دكف ا﵁ فهذا ال شك أنو من الغلو ،كالغلو ُب الشريعة ٩بقوت ك مضى ا٢بديث ُب
حرص فيو من جهتْب :إما من جهة
ىذا ،كما من ٍأم ور ىأمىر ا﵁  بو إال كاف للشيطاف
ه
الغلو فيو أكمن جهة التقصّب عنو ،كال يبإب الشيطاف بأيهما فاز من العبد ،فعلى اإلنساف أف
ط أك تفريط ،أك غلو أك
ٰبذر ،كأف يكوف مرابطنا على ثغور جوارحو كقلبو حٌب ال يقع منو إفرا ه
تقصّب ،ال سيما ُب ىذه ا٤بسائل ا٤بهمة الٍب ٛبس جناب التوحيد ،كا﵁ تعأب أعلم.
قاٍ :
زَ ٣ٚايو يف املٛطأ؛ إٖٔ زض ٍٛاهلل  قاٍ$ :ايًِٗ ال ػعٌ
قربٚ ٟثّٓا ٜعبد ،اغتد غكب اهلل عً ٢ق ّٛاؽرٚا قبٛز أْبٝاَ ِٗ٥طادد.#
معزكا إٔب ((موطأ اإلماـ مالك)) ،كاإلماـ مالك
ىذا ا٢بديث أكرده ا٤بؤلف  ن
 ركل ىذا ا٢بديث مرسبلن ،فإنو أخرجو من طريق زيد بن أسلم ،عن عطاء بن يسار،
عن النيب  كىذا إسناد رجالو ثقات ،غّب أنو مرسل فعطاء تابعي ثقة 
 ،كأخرج البزار ىذا ا٢بديث بلفظ قريب من طريق زيد بن أسلم ،عن عطاء بن يسار ،عن
أيب سعيد ا٣بدرم عن النيب  كلفظو« :اللهم إني أعوذ بك أف يتخذ قبري
وثنًا».

اختلف العلماء ُب ترجيح إحدل الركايتْب على األخرل ،منهم :من رجح الوصل،
كمنهم من رجح اإلرساؿ ،يعِب منهم من قاؿ :إف القوؿ ُب ا٢بديث ركايةي من أرسل فيكوف
ا٢بديث هبذا ضعي نفا ،كمنهم من يقوؿ :إف القوؿ قوؿ من كصل؛ ألف معو زيادة ثقة فهي
مقبولة.
كعلى كل حاؿ مهما رجحنا ُب ىذا ا٢بديث فإف ىذا الكبلـ ثابت عن النيب
 دكف شك ،فإف ىذا الكبلـ الذم جاء ُب ىذا ا٢بديث ثابت عن النيب
 من حديث أيب ىريرة خرجو اإلماـ أٞبد كغّبه بإسناد صحيح كفيو« :اللهم

َّل تجعل قبري وثنًا» ،دكف كلمة (يعبد) ،كمعلوـ أف الوثن ييعبد.
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الشاىد أف ىذا كاف منو  دعاء بأف ٯبنب ا﵁ قربه الذم سيؤكؿ إٔب ظنو
 فيو؛ أف يكوف كثننا يتوجو لو بالعبادة ،كأجاب ا﵁  دعاء نبيو
 فحفظ قربه عن أف يكوف كثننا يعبد من دكف ا﵁ .
ؾأداب زب ايعاملني دعاٙ٤

ٚأساط٘ بجالث ١اؾدزإ

ست ٢اغتدت أزداؤ ٙبدعا ٘٥يف عصٚ ٠محاٚ ١ٜؾٝإ
كإ ٍف كقع شيء فإنو يقع ُب ا٤بسجد ،كال يقع عند قرب النيب  فبْب من
ِّث كبْب قرب النيب  حواجز كجدر -كما أخذنا ىذا ساب نقا.-
يٍٰبد ٍ
كُب ىذا ا٢بديث فوائد:
أوَّلً :كل ما يتوجو إليو بالعبادة فإنو كثن.

[ثانيًّا] :إف كقوع الشرؾ ُب ىذه األمة أمر ٩بكن خبلفنا ٤بن يقولو ا٤بتعلقوف بالقبور
الذين يزعموف أف الشرؾ ال ٲبكن أف يقع ُب ىذه األمة ،أرأيت دعاء النيب ؟
أكاف ُب شيء مستحيل الوقوع؟ أك ٩بكن الوقوع؟ يعِب حينما قاؿ النيب :

«اللهم َّل تجعل قبري وثنًا» ،أكاف يدعو بشيء ٩بتنع أصبلن؟ ال ٲبكن كقوعو كا١بمع مثبلن
بْب النقيضْب؟ أك أنو أمر ٲبكن كقوعو؟
ال شك أنو كاف يدعو ُب شيء ٲبكن كقوعو ،كيسأؿ النيب  ربو أال يقع،
كىذا يدلك على أف الشرؾ ٩بكن الوقوع ،كبالتإب على اإلنساف أف ٰبذر من الوقوع فيو.
[ثالثًا] :كىي أف قرب النيب  لو قي ِّد ىر أنو عبد من دكف ا﵁  كاف

ا٠بو كثننا ،كبالتإب تتنزؿ فيو النصوص الٍب جاءت ُب األصناـ كاألكثاف ،كبالتإب يكوف ُب
ىذا رد على القبوريْب الذين يزعموف أف كصف األكثاف إ٭با ٱبتص ٗبا كاف عليو أىل ا١باىلية
اجعا إٔب
من ىذه األحجار كاألشجار كاألصناـ ا٤بنصوبة على ىيئة ما فيو ركح كليس ذلك ر ن
القبور ،ىذا ا٢بديث رد بليغ عليهم.
[رابعا] :أف قرب النيب  لو قدر أنو عبد كاف كاف كثننا ،كبالتإب فكل قرب
ً

سواه فإنو يشملو ىذا ا٢بكم ،إذا كاف قرب النيب  كىو ىو  ،لو
عيبد كاف كثننا ،فكيف بقبور غّبه  من الناس؟ ال شك أهنم دخلوا ُب ا٢بكم،
أك أهنم أكٔب هبذا الوصف ،أك أف ىذه القبور أكٔب هبذا الوصف ،كىي أف تكوف أكثانا تعبد
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من دكف ا﵁ ،كىذا مع األسف الشديد ما كقع ُب ىذه األمة ُب طوؿ العآب اإلسبلمي
كعرضو إال من رحم ا﵁ ،أعِب أنو ياٚبذت قبور األكلياء كالصا٢بْب أكثانا تيعبد من دكف ا﵁.
كمن يعرؼ كاقع الناس يدرؾ حقيقة ىذا الواقع ا٤بؤٓب الذم يقع مع األسف الشديد،
كقد أحسن ابن القيم ُ ب كتابو ((إغاثة اللهفاف)) ُب كصف غلو ىؤالء ُب قبور
الصا٢بْب ،كأكصيك بالرجوع إٔب ىذا الكتاب العظيم ،فإنو من أحسن ا٤بواضع ُب بياف
خطورة الغلو ُب قبور الصا٢بْب.
كصف  ما يقع من ىؤالء كىو أهنم يبذلوف الغإب كالرخيص كالنفيس ُب سبيل
كشد الرحاؿ إليها ،يبذلوف ُب ذلك ما ال يبذلونو ُب ا٢بج
ا٢بج إٔب قبور األكلياء كالصا٢بْب ِّ
إٔب البيت العتيق ،كيرجوف من الثواب ُب ذلك ما ال يرجونو ُب حج بيت ا﵁ سبحانو،
فيج ٌدكف السّب كيواصلوف ا٤بسّب ليبلن هنار حٌب إذا بدت أعبلـ قرب الصاّب الذم يرجونو
شكرا ﵁ على ما من
تعظيما
كيركمونو ،نزلوا عن دكاهبم
ن
كتقديرا لصاحب القرب ،كسجدكا ن
ن
عليهم بو من ىذا الفضل.
حبوا حٍب يصلوا إٔب ىذا القرب ،فإذا
ٍب ساركا بأدب ،كرٗبا جثوا على ركاهبمٍ ،ب حبوا ن
حدث كال حرج عما يقع من أمور عظيمة
قىػ يربيوا منو صلوا ركعتْب ٙبية للقربٍ ،ب بعد ذلك ِّ
تتفتت ٥با أكباد أىل التوحيد ،فهذا صائح ،كىذا و
داع مستغيث،
باؾ ،كىذا ىاتف ،كىذا و
كىذا متمسح ،كىذا و
مرًب متلطخ بَباب القرب ،أك متشبث ٕبيطانو كسَبه- ،فإف ﵁ كإليو
راجعوف.-
كىذا -يا أيها األخوة -ببلء عظيم ،كمن يعرؼ الواقع يدرؾ أف الذم أقوؿ ما ىو إال
نقطة من ٕبر كم الذين يشدكف الرحاؿ كل سنة إٔب قبور األكلياء كالصا٢بْب؟
بل رٗبا إٔب قبور ال يفجار ،بل رٗبا إٔب قبور متوٮبة ال حقيقة ٥با يذىبوف إليها باآلالؼ
ا٤بؤلفة ،كيدعوف كيستغيثوف.
ىذا يدعو يا ابن علواف ،كىذا يدعو يا سيدم عبد القادر ،كىذا يدعو يا سيدم أٞبد
البدكم ،كىذا يدعو يا سيدم ا٤برسي أبو العباس ،كىذا يدعو ا٢بسْب ،كىذا يدعو فاطمة،
كىذا يدعو كذا ،كىذا يدعو كذا ،أمر عظيم كببلء كبّب كقع فيو كثّب من الناس كىم مع
صنعا ،يقولوف :ال إلو إال ا﵁ صباح مساء ،كىم
األسف الشديد يظنوف أهنم ٰبسنوف ن
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ينقضوهنا صباح مساء ،فاألمر ُب ذلك كا﵁ يا أيها اإلخواف عظيم ،كٰبتاج ٩بن بصرىم ا﵁
 أف يتقي ا﵁ كأف يبذؿ ما يستطيع ُب سبيل البياف كاإلببلغ كالدعوة كاإلنكار ٥بذا
ا٤بنكر الفظيع ،كا﵁ ا٤بستعاف.
بقي أف نعلم أف ُب ىذا ا٢بديث :إثبات صفة الغضب ﵁  ،اشتد غضب ا﵁
 على ىؤالء الذين يغلوف ُب القبور كيتخذكهنا مساجد ،كقد مر بنا معُب اٚباذ القبور
مساجد ىؤالء ال يغضب ا﵁ عليهم فحسب ،بل إف ا﵁  يشتد غضبو عليهم يغضب
عظيما ،كىذا يدلك على أف ىذا الغلو كىذا االٚباذ ٥بذه القبور مساجد من أعظم
غضبنا ن
ا٤بنكرات كمن أشنع ا﵀رمات الٍب يبغضها البارم .
كأىل السنة كا١بماعة يقولوف ٗبا نطقت بو اآليات كاألحاديث من إثبات الصفات ﵁
 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 الئق بو ،ال كغضب ا٤بخلوقْب.
كا﵀رفة كا٤بعطلة أكلوا ىذه الصفة ،فقالوا:
الغضب ىا ىنا ٗبعُب :االنتقاـ ،ال نثبت الغضب ﵁ إ٭با نقوؿ الغضب ٗبعُب االنتقاـ،
كالعجيب ُب شأهنم أهنم فركا من شيء فوقعوا ُب مثلو كما صنعوا شيئنا ،يعِب ىم فركا من
أيضا ،فإنو إذا كاف ا٤بخلوؽ يغضب
إثبات الغضب ﵁ خوفنا من التشبيو ،فوقعوا ُب التشبيو ن
أيضا ينتقم ،كإذا كانوا يزعموف أهنم ال يعرفوف من يغضب إال ا٤بخلوؽ ،فإننا نقوؿ
فا٤بخلوؽ ن
تنزالن معهم :ك٫بن ال نعرؼ من ينتقم إال ا٤بخلوؽ ،فماذا صنعتم سول أنكم انتهكتم حرمة
الدليل؟

ٍب إف الدليل صريح ُب الفرؽ بْب الغضب كاالنتقاـ ،فا﵁  يقوؿ ﴿ :فَػلَما
آس ُفونَا انتَػ َق ْمنَا ِم ْنػ ُه ْم ﴾[الزخرؼ ،]٘٘:كاألسف ىا ىنا ُب ىذه اآلية ٗبعُب :الغضب،
َ
فدؿ ىذا على أف األسف شيء يعِب :الغضب ،كاالنتقاـ شيء آخر.
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قاؿ :
ٚالبٔ دسٜس بطٓد ٙعٔ ضؿٝإ ،عٔ َٓؿٛز ،عٔ فاٖد ﴿ :أَفَػ َرأَيْػتُ ُم
ت َوالْعُزى﴾[النجم،]ٜٔ:قاٍ :نإ ًٜت هلِ ايطٜٛل ،ؾُات ،ؾعهؿٛا
الال َ
عً ٢قرب.ٙ

ىذا األثر أخرجو ابن جرير الطربم ُب ((تفسّبه)) من طريق سفياف الثورم ،عن
منصور بن ا٤بعتمر ،عن ٦باىد بن جرب اإلماـ ا٤بفسر ا١بليل الذم ىو أعلم الناس بتفسّب

ت َوالْعُزى
كتاب ا﵁  فسر ُب ىذا األثر قوؿ ا﵁  ﴿ :أَفَػ َرأَيْػتُ ُم الال َ
﴾[النجم ،]ٜٔ:فسر البلت :بأنو رجل كاف يلت السويق ،ككما سيأٌب معنا ُب أثر ابن

عباس للحاج.
ىذا رجل صاّب ،كجاء عند أيب حاًب أنو كانت لو بعض الكرامات يعِب كانت تظهر
على أيديو أمور تدؿ على أنو رجل صاّب ،فمن ذلك أنو -أعِب من صبلحو كأعمالو ا٣بّبة-
أنو كاف ييطٍعًم الناس ،كاف يتصدؽ ،ككاف يكرـ ،كاف يلت السويق ،كالسويق طعاـ مصنوع
من القمح أك الشعّب ا٤بطحوف ،كلتو يعِب :خلطو ،اللت يعِب :ا٣بلط ،ٱبلطونو بالسمن أك
بالزيت أك ا٤باء حٌب يساغ ُب األكل.
كاف يلت السويق ،كلكنو ٤با مات غلوا فيو كُب قربه حٌب عبد من دكف ا﵁
.
فأراد ا٤بؤلف  أف ينبو على أف الغلو ُب الصا٢بْب كُب قبورىم يصّبىا أكثانا من
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
عظيما -مع األسف الشديد ،-إذنا الغلو ُب قبور
الصخرة الٍب عند قربه حٌب أصبح كثننا ن
الصا٢بْب يصّبىا أكثانا من دكف ا﵁.
ت﴾ قوالف ،كىذاف القوالف عليهما أىل
ك٦باىد  جاء عنو ُب تفسّب ﴿الال َ
العلم ُب تفسّب ىذه الكلمة.
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ت ٍب خفف ،كعلى
[القوؿ]األكؿ :أف البلت ىو اسم فاعل ،كاألصل فيو الآل ي
التشديد مع ا٤بد ا٤بشبع ،جاءت قراءة عشرية ىي قراءة ركيس عن يعقوب ا٢بضرمي:

ت َوالْعُزى﴾[النجم ،]ٜٔ:الت :يعِب اسم فاعل من لت يلت.
﴿أَفَػ َرأَيْػتُ ُم الآل َ

الآلت ىذا األصل
ت أك
ى
كا١بمهور قرأ بالتخفيف ،كعلى كبل القراءتْب فا٤براد أف البل ي
فيو الشدةٍ ،ب خفف ،ىو ذاؾ الرجل الصاّب الذم كاف يلت السويق للحاج.
أيضا قد جاء عن ٦باىد  أف ىذا االسم مشتق من اسم
ك[القوؿ] الثا٘ب :كىو ن
ا١ببللة ا﵁ أك اإللو على خبلؼ بْب أىل العلم فيكوف ىذا من إ٢بادىم ُب أ٠باء ا﵁:
ِ
ِ
ِ
َس َمائِِو ﴾[العراؼ ،]ٔٛٓ:كمن اإل٢باد أف ييشتق لؤلصناـ
ين يُػلْح ُدو َف في أ ْ
﴿و َذ ُروا الذ َ
َ
من أ٠باء ا﵁  أ٠باء.
ت األصلٍ ،ب اشتقوا من ىذا االسم للمناسبة
كبعض أىل العلم ٝبع بْب األمرين ٌ
فالبل ي
كللقرب اشتقوا لو من اسم ا﵁  فحصل منهم األمراف ،كا﵁ أعلم.
قاٍ :
ٚنرا قاٍ أب ٛاؾٛشا ،٤عٔ ابٔ عباع  :نإ ًٜت ايطٜٛل
يًشاز.
ىذا األثر با٤بعُب السابق،
أيب ا١بوزاء كىو أكس الرابعي ،تابعي ثقة يركم عن ابن عباس معُب ما جاء ُب أثر
٦باىد .
قاٍ :
ٚعٔ ابٔ عباع  أْ٘ قاٍ$ :يعٔ زض ٍٛاهلل  شا٥سات
ايكبٛز ٚاملتدر ٜٔعًٗٝا املطادد ٚايطسز .#زٚا ٙأٌٖ ايطٓٔ.
ىذا ا٢بديث أخرجو أىل السنن أخرجو ا٣بمسة :أٞبد كأصحاب السنن األربعة
كغّبىم.
كا٢بديث فيو النهي عن ثبلثة أمور:
[الوؿ] :هني النساء عن زيارة القبور.
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الثاني :النهي عن اٚباذ القبور مساجد.
الثالث :النهي عن إسراج القبور.
كاألمر الثا٘ب مضى ا٢بديث فيو ،كعلمنا ما معُب اٚباذ القبور مساجد كما يدخل فيو،
أيضا ،كلعلنا ذكر
أيضا علمنا بعض ي
الشبو الٍب يتشبث هبا أىل البدع ،كعلمنا ا١بواب عنها ن
ك ن
أك لو ٓب نذكر أف ٩بن تشبثوا بو أف ىذا ا٤بسجد النبوم ا٤ببارؾ كاف ُب أصلو يعِبُ :ب أرضو
قبور ٍب بِب ا٤بسجد عليها ،كبالتإب ٯبوز اٚباذ القبور مساجد؛ ىكذا قالوا.
كال شك أف ىذا كبلـ باطل أعِب استدال٥بم استدالؿ باطل ،كذلك أف الذم ثبت ُب
الصحيحْب أف الرقعة الٍب أينشأ عليها مسجد النيب  كانت عبارة عن ثبلثة
أشياء:
[ا١بزء األكؿ] :كاف حائطنا يعِب بستانا لبِب النجار ،كالنيب  ثامنهم،
أجرا
سعرا حٌب يشَبم منهم ىذا البستاف لكنهم أبوا أف يأخذكا عليو ن
طلب منهم أف ٰبددكا ن
إال من ا﵁ .
ً
ب ،أمر النيب  فسويت باألرض ،كأما
ا١بزء الثا٘ب :كاف عبارة عن خىر ٍ
البستاف فقطعت ٬بلوٍ ،ب صفت ُب قبلة ا٤بسجد.
ك[ا١بزء] الثالث :كاف عبارنة عن قبور ا٤بشركْب ،كاف مقربة ،كاف قيً ىرب فيها مشركوف فأمر
النيب  بالقبور فنبشت؛ يعِب :استثّبت كأخرج ما فيها من رفاتٍ ،ب سويت
باألرض.
ص ىدقيوا أف األصل ُب ىذا ا٤بكاف أنو كاف فيو قبور ،كلكن النيب  ما
فهم ى
كجودا
بُب ا٤بسجد حٌب نبشت القبور ،كالقرب إذا نبش زاؿ حكمو ،كا٢بكم يدكر مع علتو ن
كعدما ،فهذا ىو الوجو األكؿ ُب الرد عليهم أف يقاؿ:
ن
أف النيب  ما بُب ا٤بسجد حٌب نبش القبور.
كبالتإب يكوف الوجو الثا٘ب ُب الرد عليهم ىو أف يقاؿ:
أف ىذا ا٢بديث دليل عليكم ال لكم أفرأيتم نبش النيب  للقبور؟ ما
لغوا ال
الفائدة منو كما معناه؟ لو كاف ٯبوز أف يتخذ ا٤بسجد على القبور إ نذا يكوف ىذا فعبلن ن
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فائدة منو ،كال شك أف النيب  يصاف فعلو عن ذلك ،فدؿ ىذا على أنو إ٭با
أزاؿ آثار ىذه القبور؛ ألجل أهنا علةه مانعة من بناء ا٤بسجد ىناؾ.
أيضا بشبهة أخرل كىي أهنم قالوا :إنو دلت السنة على جواز صبلة
كتشبث بعضهم ن
ا١بنازة على القرب ،كبالتإب فتجوز الصبلة األخرل ،الٍب ىي ذات الركوع كالسجود ٔبامع أف
الكل صبلة.
كال شك أف ىذا من الفجور ُب االستدالؿ أين ىذه الصبلة من تلك؟
إ٭با منع النيب  من الصبلة ا٤بعهودة ذات الركوع كالسجود؛ ألهنا ىي الٍب
تكوف ذريعة كييتوصل هبا إٔب عبادة صاحب القرب يكوف ركوع ،كيكوف خضوع ،كيكوف
سجود ،كبالتإب تكوف ذريعة لوقوع الشرؾ ،أما صبلة ا١بنازة فليس فيها شيء من ذلك.
ٍب إف النيب  تكاثرت عنو كتواترت عنو األحاديث ُب النهي عن اٚباذ
القبور مساجد كعن الصبلة إليها فما باؿ ىؤالء يضربوف النصوص بعضها ببعض كليس أهنم
يألفوف كيوفقوف بينها ،كىل ىذا إال فعل أصحاب األىواء ،فدؿ ىذا على أف الصبلة ذات
الركوع كالسجود ٧برمة ُب ا٤بقابر كعلى القبور من باب أكٔب يعِب :عند القبور كُب ا٤بقابر أك
عليها من باب أكٔب ،كأما صبلة ا١بنازة فإف العلة منتفية فيها فجازت للحاجة ،كا﵁ تعأب
أعلم.
أما المر الوؿ الذم جاء ُب ىذا ا٢بديث كىو :لعنة الزائرات للقبور فإف ا٢بديث

صريح ُب النهي عن زيارة النساء للقبور« :لعن اهلل زوارات القبور» ،أك« :لعن اهلل زائرات
القبور» ،كىذا ا٤بعُب جاء فيو ا٢بديث عن النيب  من ركاية ثبلثة من الصحابة:
ُ/ابن عباس  كما ُب ىذا ا٢بديث.
ِ/أبو ىريرة .
ّ /حساف بن ثابت .
جاء ا٢بديث من ركايتهم الثبلثة هبذين اللفظْب:
ُ« /لعن اهلل َزوارات –أو ُزوارات -القبور».
ٕ« /لعن اهلل زائرات القبور».
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٧برما ،بل كبّبة من الكبائر ،من الكبائر زيارة
كىذا يدلك على أف ىذا الفعل ليس ن
النساء للقبور؛ كذلك -ألننا قد علمنا -أف حد الكبّبة ما تيوعد عليو بوعيد خاص من لعنة
للزكارات أك
أك عذاب ،أك غضب من ا﵁ ،أك ما شاكل ذلك ،كىذا ا٢بديث جاء فيو اللعنة ي
ىزكارات أك زائرات القبور فدؿ ىذا على أنو منكر كال ٯبوز ،لكن اعَبض على ىذا
االستدالؿ بأمرين:
[المر الوؿ] :أف ا٢بديث فيو« :لعن اهلل َزوارات القبور» ،كبالتإب ىذا يدؿ على

إف النهي إ٭با تعلق باإلكثار من زيارة القبور ،أما الٍب تزكر القبور أحيا نا فإنو ٓب يأٌب ُب حقها
هني كبالتإب فيجوز ،كالواجب عن ىذا اإليراد من كجوه:
[الوجو الوؿ] :أف ا٢بديث جاء بلفظ «زوارات» ،كجاء بلفظ «زائرات»،

كإعماؿ الدليل أكٔب من إٮبالو ،أعِب أف ا١بمع بْب الركايتْب أكٔب من ترجيح إحداٮبا على
األخرل ،فإننا لو قلنا :إف ا٤بمنوع ىو الزيارة مطل نقا فإننا نكوف قد ٝبعنا بْب اللفظْب فتنهى
ا٤برأة عن زيارة القبور ،كإف أكثرت كاف التحرٙب ُب حقها أشد.
كىذا أكٔب من أف نقوؿ :إف النهي إ٭با تعلق باإلكثار؛ ألننا ُب ىذه ا٢بالة سنلغي

لفظة« :زائرات القبور»

[الوجو الثاني] :قاؿ بعض أىل العلم ،كىذا توجيو حسن من شيخ اإلسبلـ ابن تيمية
 :إف ا٤ببالغة ىا ىنا كالتكثّب تعلقت بالنساء ال بالزيارة ،يعِب تعلقت بالزائرات كليس
بالزيارات ،كيكوف ما جاء ُب ىذا ا٢بديث على نىس ًق ككزف ما جاء ُب قولو تعأب ﴿ :جن ِ
ات
َ
ى
ٍ
اب ﴾[ص ،]٘ٓ:كذلك أف جنات عدف تفتح أبواهبا مرة كاحدة،
َع ْدف ُم َفت َحةً لَ ُه ُم الَبْػ َو ُ
لكن التكثّب عائد إٔب األبواب فقاؿُ ﴿ :م َفت َحةً﴾ كليس مفتوحة.
الوجو الثالث :أف بعض أىل العلم ضبط ىذا اللفظ كمن أكلئك السيوطي ،ضبطوا
ك(زيكرات)ٝ :بع يزكارة ٗبعُب :زائرة ،كليس ذلك من
(زىكرات) ،ي
(زيكارات) ،كليس ى
ىذا اللفظ بػ ػ ي
صيغ ا٤ببالغة ،إ٭با يزكارة ٗبعُب :زائرة ،كبالتإب ًّ
(زائرات).
(زيكرات) مع ى
فيتحد معُب ي

[الوجو الرابع] :يدلك على أنو ال ٲبكن ٞبل ا٢بديث على معُب التكثّب ُب الزيارة ىو

منكر عظيم ،بل
أف يقاؿ :ا٢بديث دؿ على أف زيارة النساء سواءن قلنا :على قلة أك كثرة ه
ِّ
منكرا هبذه
أمرا ن
يقتضي اللعنة يعِب مسألة ليست ىينة ،كبّبة من الكبائر ،كال تيػ ىعل يق الشريعة ن
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ا٤بثابة على شيء غّب منضبط؛ ٗبعُب ما ىو ا٢بد الفارؽ بْب القلة كالكثرة؟ حٌب نقوؿ للمرأة
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؟
ا١بواب :أننا ال ٲبكن أف نضبط ىذا األمر ،كالناس ُب ىذا تتفاكت آراؤىم ،من الناس
من يرل قد أف عشرة زيارات أك ٫بوىا ُب السنة كثّب ،كمن الناس من يرل أف مائة أك ألف
زيارة ىي الكثّب ،كتسعمائة قليل.
إ نذا ما الذم ٲبكن أف نضبط بو ىذا األمر ا٤بنكر؟ ىذا من األمر الذم يتعذر أف
يضبط ٕبسب آراء الناس ،كبالتإب فبل ٲبكن أف نقوؿ :الشريعة قد علقت ىذا األمر العظيم
على مثل ىذا الشيء الذم ال ينضبط.
المر الثاني الذم اعيَبض بو على منع النساء من زيارة القبور أف النيب 

قد قاؿ« :كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور أَّل فزوروىا ،فإنها تذكركم اآلخر»،
قالوا :ىذا ا٢بديث فيو كجهاف يدالف على جواز زيارة النساء للقبور:

ناسخ لنهي النساء عن زيارة
*أما الوؿ :فهو ُب قولو« :فزوروىا» فهذا ا٢بديث ه
القبور ،كا١بواب عن ىذا بأف يقاؿ:
[الوجو الوؿ] :ثبوت النسخ فرع عن معرفة التاريخ ،أليس كذلك؟

يشَبط العلماء للحكم بالنسخ معرفة التاريخ فبلبد أف يثبت عندنا بالدليل الصحيح
أف قولو ﷺ« :فزوروىا» متأخر ،كقولو« :لعن اهلل زوارات القبور» ماذا؟ متقدـ كىذا أمر
متعسر ما عندنا دليل يعلمنا با٤بتقدـ كا٤بتأخر ،كما الذم يدرينا رٗبا يكوف قولو
« :لعن اهلل زوارات القبور» ىو ا٤بتأخر.

[الوجو الثاني] :أف النظر األصوٕب ُب ىذين ا٢بديثْب يقتضي القوؿ بأف النهي ا٣باص
مقدـ على األذف العاـ للرجاؿ الذم دخل فيو النساء تغليبنا ،النهي ا٣باص للنساء
للنساء ه
أقول ُب الداللة من دخو٥با ُب الدليل العاـ ُب قولو «فزوروىا» خطاب موجو إٔب األصل
للرجاؿ كدخل النساء ُب ذلك تغليبنا ،كال شك أف ًداللة النص ا٤بتعلق هبن يمقدمةه على داللة
النص الذم دخلت فيو النساء تغليبنا.
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كبالتإب فإف ذلك يقتضي تقدٙب حديث« :لعن اهلل زوارات القبور» على قولو:
«فزوروىا».
[الوجو الثالث] :أف ىذا ا٢بديث استدؿ بو أىل العلم على استحباب زيارة الرجاؿ
للقبور ،أليس كذلك؟
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
القوؿ الصحيح ٧برمة ،أما أف تكوف مستحبة فهذا ال قائل بو ،كىذا يدلك على أف ىن ال
يدخلن ُب قولو« :فزوروىا».
الوجو الرابع :أف السنة العملية من عهد أصحاب النيب  فما بعد ىي
أف زيارة القبور من شأف الرجاؿ ال النساء ،فما يكن يعهدف ،أك ما كاف يعهد أف النساء يزرف
ا٤بقابر ،كىذا يدلك على أف فقو السلف ىو أف زيارة القبور من شأف الرجاؿ ال من شأف
النساء ،بل أخرج ابن أيب شيبة عن عمر  قاؿ( :كجدنا أضل الناس زائرات
القبور)،فهذا يدلك على أف السلف كانوا يركف أف زيارة النساء للقبور أمر منكر.
[الوجو الخامس] :أف النظر ُب ا٤بقاصد الشرعية يدؿ على أف الناس ال يدخلن ُب

ىذا ا٢بديث ُب قولو« :فزوروىا» ،كذلك أف الشريعة جاءت بأمر النساء بالقرار ُب البيوت
فكيف مع كجود الفتنة هبن كمنهن.
أما الفتنة هبن :فإف خركج النساء ال شك أف فيو فتنة للرجاؿ ،قاؿ النيب

« :المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطاف» ،فلو أنو أبيح للنساء أف
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
ذكر حينئذ كأم تفكر؟
رٗبا احتكت بو إذا كانت ا٤بقربة ضيقة ،فبا﵁ أم تى ه
أما الفتنة منهن :فمعلوـ 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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صياح
شيء من البكاء ،فكيف ا٢باؿ بالنسبة للنساء؟ فحدث كال حرج ٩با يكوف منهن من و
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
كتابو ا٤بدخل ،ذكر أف ا٣ببلؼ إ٭با يكوف أك يتصور فيما مضى حينما كانت النساء على ما
كنت عليو من ا٢بشمة كا٢بجاب كالعفاؼ ،أما ُب ىذا الزماف ،كالحظ أنو يتكلم عن عهده
متوَب سنة ّٕٕ ليس ُب ىذا الزمن ،يقوؿ( :كأما ُب ىذا الزماف فمعاذ ا﵁ أف يقوؿ من
عنده علم بل من عنده مركءة كغّبة على الدين إف ىذا جائز) ،كما الذم نقولو ٫بن ُب ىذا
الزماف؟!
*الثاني :من استدال٥بم با٢بديث ىو قو٥بم إف قوؿ النيب « :فإنها

تذكركم اآلخرة» ،حكمة تصلح للرجاؿ كالنساء يعِب كما أف النساء ٕباجة إٔب تذكر اآلخرة
أيضا ٕباجة على تذكر اآلخرة.
فالنساء ن
قلنا :سلمنا بأف ىذه حكمة تصلح لبلثنْب ،كلكن عرض ىذه ا٤بصلحة مفسدة
متحققة أك مظنونة ،كالقاعدة أنو إذا تعارضت مصلحة مع مفسدة فإنو تدرء ا٤بفسدة بَبؾ
ا٤بصلحة ،فدرء ا٤بفاسد مقدـ على جلب ا٤بصاّب.
المر الثالث والخير في الحديث :ىو :النهي عن إسراج القبور يعِب كضع القناديل

عليها ،يعِب كضح السرج( ،السرج :يعِب القناديل) يكوف النهي إ نذا عن إضاءهتا كعن إنارهتا،
كىذا ال شك أمر منكر؛ ألنو يَبتب عليو:
أوَّلً :كقوع ذريعة إٔب تعظيم صاحب القرب.

[ثانيًّا] :كىو أنو ٙبصل التوٮبات كٙبصل التهيئات ،كرٗبا تينسج األساطّب مع كجود
ىذه اإلضاءة ،كرٗبا يظهر شيء من الظل فىػتىػ ٍعظيم الفتنة بالقبور حينئذ.
أخّبا ا٢بكم على ىذا ا٢بديث:
ن
ا٢بديث فيو كبلـ من جهة ثبوتو كمدار ا٣ببلؼ على رجل ُب اإلسناد ىو :أبو صاّب،
اختلف فيو ىل ىو أبو صاّب مؤب أـ ىانئ ككاف ا٠بو بذاـ أك بذاف ،أك ىو كىذا أكثر أىل
كي
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العلم على تضعيفو أك ىو أبو صاّب ذكواف السماف الذم ىو ثقة مشهور من رجاؿ
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.
كعلى كل حاؿ ا٢بديث فيو -كما ذكرت لك -ثبلثة أمور ،أليس كذلك؟
أمراف منهما ٥بما شواىد فا٤بعُب صحيح ال شك فيو ،كذلك:
[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 فييػٍنهى عنو ألجل ذلك.
ثانينا :يػيٍنهى عنو ألجل أنو أمر ٧بدث كبدعة إذ كجد ا٤بقتضي لفعل ذلك بعهد النيب
 كزاؿ ا٤بانع كٓب يفعل ،فيكوف فعلو إحداث كابتداع.
[ثالثنا] :كىو فيو إضاعة للماؿ ،كا﵁  ىك ًرىه لنا إضاعة ا٤باؿ.
كا﵁  أعلم.
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32
ٕٖ -باب َا دا ٤يف محا ١ٜاملؿطؿ  ٢دٓاب
ايتٛسٝدٚ ،ضد ٙنٌ طسٜل ٜٛؾٌ إىل ايػسى
(اجمللس األول)
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قاٍ :
باب َا دا ٤يف محا ١ٜاملؿطؿ  ٢دٓاب ايتٛسٝد،
ٚضدِّ ٙنٌ طسٜل ٜٛؾٌ إىل ايػسى
تتويج كخبلصةه لؤلبواب القريبة ا٤باضية؛ الٍب
فهذا الباب الذم عقده ا٤بؤلف  ه
ٯبمع كل األدلة الٍب مرت كغّبىا ًمػما يتعلق بأحكاـ الشرع ُب
تعلقت بالقبور ،فإف الذم ي
ب ا٤بؤلف  ىذا
مرجع ذلك كلو إٔب ىذا الذم بىػو ى
شأف القبور ،كاالحتياط فيها؛ ي
الباب عليو ،كىذه قاعدةه من قو ً
اعد الشريعة العظيمة :أال كىي قاعدةي سد الذرائع ،فا٤بعُب
الذم ٯبمع ما مضى كغّبه ٩با ييرجع إليو ىو :سد الذرائع إٔب الشرؾ.

كقد أحسن ا٤بؤلف ما شاء ا﵁ أف ٰبسن ُب رصف حركؼ ىذا الباب ،مع انتقاء
األدلة على ما بوب عليو ،كا٤بؤلف  ذك و
عناية فائقة هبذا ا٤بوضوع ،كلذلك بوب بابْب
متشاهبْب ،ىذا الباب الذم بْب أيدينا أحدىا ،كاآلخر ىو الباب قبل األخّب ُب ىذا
حيث ىعٍنػ ىو ىف لو ا٤بؤلف  بقولو( :باب ما جاء في حماية النبي
الكتاب؛
ي
 حمى التوحيد وسده طرؽ الشرؾ) ،فا٤بؤلف  يػيٍب ِّدئ كيعيد كيؤكد
كيكرر ىذا األصل األصيل ُب الشريعة؛ السيما إذا تعلق ٔبناب التوحيد.
قاؿ ( :باب ما جاء في حماية المصطفى  جناب التوحيد).

صفى من الشيء ،كىو :خبلصتيو كصفوتو.
ا٤بصطفى ىو :ا٤بي ى
كاألصل ُب كصف النيب  با٤بصطفى ىو ما أخرج اإلماـ مسلم ُب
ً
حديث كاثلة بن األصقع  أف النيب  قاؿ« :إف اهلل
((صحيحو)) من
شا من كنانة ،واصطفى من قري ٍ
ش بني
اصطفى كنانة من ولد إسماعيل ،واصطفى قري ً

ىاشم ،واصطفاني من بني ىاشم» ،فهو ا٤بصطفى  ،كُب ىذا يقوؿ أبو
طالب ُب أبياتو الشهّبة كما ُب ((سّبة ابن ىشاـ)) كغّبىا:
إذا ادتُعت َّٜٛا قسٜؼْ ملؿدسٕ

ؾعبدُ َٓافٕ ضسُٖٓا ٚؾُُُٗٝا

ٚإٕ سؿًت أغسافُ عبدٔ َٓاؾٔٗا

ؾؿٖ ٞاغِ أغساؾُٗا ٚقدميُٗا
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ٚإٕ ؾدستِ َّٜٛا ؾإٕٖ قُدّا

ٖ ٛاملؿطؿ َٔ ٢ضسٖٔٓا ٚنسميٗا

فالنيب الكرٙب ٧بمد بن عبد ا﵁ ىو ا٤بصطفى من العرب ،كجنس العرب أفضل من
غّب ىذا ا١بنس من أجناس البشر.
إ نذا ىو  ا٤بصطفى ،كىو السيد الكرٙب سيد كلد آدـ .
ىذا النيب  كاف حريصا على ٞباية جناب التوحيد ،كجناب الشيء
جانبو؛ قالوا لفناء الدار جناهبا؛ ألف ىذا ا١بناب ٰبيط بالدار ،كيكوف حو٥با.
إ نذا النيب  ىٞبىى ًٞبىى التوحيد من ٝبيع جوانبو ،كسد كل الذرائع الٍب
ٱبدش ىذا التوحيد أك ينقصو أك ينقضو
تي ىك ِّد ير صفوه سواء كانت قولية أك عملية ،كل ما ِّ
فقد بينو النيب  البياف التاـ.
سد الذرائع؛ ا٤براد هبا :منع كل ما
كىذه القاعدة األصيلة ُب الذريعة كىي :قاعدة ِّ
٧بظورا ،كىذا قد قامت عليو أدلة كثّبة ُب الكتاب
يؤدم إٔب ا﵀ظور كإف ٓب يكن ُب أصلو ن
كالسنة ،كشواىده فيهما من الكثرة ٕبيث يتعذر ٝبع ذلك ،كقد أكرد باف القيم ُ ب
كتابو ((إعبلـ ا٤بوقعْب))؛ أكرد من شواىد ىذه القاعدة ُب الكتاب كالسنة تسعة كتسعْب
شاىدا ،كاألدلة أكثر من ىذا ،كلكنو أراد أف يقف عند ىذا العدد.
ن
كمن دالئل ىذه القاعدة قوؿ ا﵁ ﴿ :وَّل تَسبُّوا ال ِذين ي ْدعُو َف ِمن ُد ِ
وف الل ِو
ْ
َ َ
َ ُ
سب آ٥بة
سبُّوا اللوَ َع ْد ًوا بِغَْي ِر ِعل ٍْم﴾[النعاـ]ٔٓٛ:؛ فقد هنى ا﵁  عن ِّ
فَػيَ ُ
٧بظورا لكن قد يكوف طري نقا لوقوع ا﵀ظور كىو أف
ا٤بشركْب ،كإف كاف ىذا ُب أصلو ليس
ن
سب آل٥بتهم.
سب ا﵁ ؛ فمنع ا﵁  من ىذا ال ِّ
يتجرأ ىؤالء على ِّ
كقل مثل ىذا ُب قوؿ ا﵁ ﴿ :يا أَيُّػها ال ِذين آمنوا َّل تَػ ُقولُوا ر ِ
اعنَا َوقُولُوا
َ َُ
َ َ
َ
انظُْرنَا﴾[البقرة.]ٔٓٗ:
فالشاىد ُب ىذا أف أدلة إثبات قاعدة سد الذرائع إٔب الشرع كما إليو كثّبة.
كمن فً ٍق ًو ىذه القاعدة أف تعلم أنو كلما كاف الشيء أعظم ٙبرٲبنا كانت عناية الشريعة
بسد الذريعة إٔب الوقوع فيو أعظم كأكثر.
ِّ
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مثبل ُب جرٲبة الزنا كيف أهنا ٤با كانت من عظائم ا١برائم ُب الشريعة
كلذلك تأمل معي ن
تكاثرت األدلة على سد األبواب كالنوافذ الٍب توصل إٔب ىذه ا١برٲبة؛ فتجد الشريعة منعت
من سفور ا٤برأة ،منعت من سفرىا ببل ٧برـ ،منعت من ا٣بلوة بالنساء أك االختبلط هبن ،أك
امر كنواىي شٌب كلها تدكر على ىذا ا٤بعُب؛ كلها تؤدم إٔب سد الذريعة
الدخوؿ عليهن ُب أك ى
إٔب الوقوع ُب ىذه ا١برٲبة.
أمرا عظيم
انظر ن
مثبل إٔب كقوع التشاحن كالتباغض بْب ا٤بسلمْب؛ كيف لػما كاف ن
تتعلق بالبيوع
الضرر
ن
ك٩بنوعا ُب الشريعة أشد ا٤بنع؛ سدت الشريعة الذريعة إليو ُب أبواب شٌب ي
أك تتعلق ٗبسائل النكاح ،أك ما يتعلق ٗبسائل اللهو ،أك غّب ذلك ،كثّبه من أبواب الشريعة
ا٤بمنوعة ُب شأف ا٤بعامبلت كالبيوع؛ إ٭با منعت لسد الذريعة إٔب ىذا األمر ،كمن ذلك بيع
كهني ا٤بسلم على أف
الرجل على بيع أخيو ،كسومو على سوـ أخيو ،ككثّب من مسائل الربا ،ي
ٱبطب على خطبة أخيو ،ككذلك هني الشريعة عن بعض اللهو الذم يؤدم إٔب حصوؿ
البغضاء كالشحناء ؛كالنرد ،كالشطرنج كما إٔب ذلك.
ت أف مسائل سد الذريعة أكرب.
إذنا كلما كانت ا٤بعصية ُب الشريعة أعظم؛ كلما ىك ىج ىد ى
كإذا طبقنا ىذا على ما يتعلق بالشرؾ الذم ىو أكرب جرٲبة على كجو األرض؛ كجدت
سد الذرائع إٔب الشرؾ
ظ أف الشريعة ُب ِّ
أف القاعدة ظاىرة جلية ٛباـ الظهور كا١ببلء ،تبلح ي
كبّبه كصغّبه قد جاءت عليها أدلةه كثّبة؛ أعِب جاءت األدلة بسد الذرائع إٔب الشرؾ ُب
نو واح كثّبة.
مثبل فيما يتعلق بالقبور؛ مرت معنا مسائل شٌب فيها٘ ،بد أف الشريعة هنت عن
خذ ن
اٚباذ القبور مساجد ،هنت عن البناء على القبور ،هنت عن أف تكوف القبور يم ٍش ًرفة؛ يعِب:
مرتفعة ،هنت عن ٘بصيص القبور ،هنت عن إنارة القبور ،هنت عن إرخاء الستور على
القبور ،هنت عن الكتابة عليها ،هنت ُب أكامر كثّبة ُب الشريعة كلها ألجل سد الذريعة ُب
الوقوع ُب الشرؾ.
تأمل ُب جناب النيب ٘ بد هني النيب  عن إطراءه كما مر
معناَّ« :ل تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم»٘ ،بد أف النيب  :هنى عن
أف ييتخذ قربه عيدا٘ ،بد أف النيب  ينكر على من قاؿ :ما شاء ا﵁ كشئت،
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٘بد أف النيب  على ما مضى من الكبلـ ُب حديث« :إنو َّل يستغاث بي؛
إنما يستغاث باهلل»٘ ،بد أف النيب  ىك ًرىه من أصحابو أف يقولوا ُب حقو( :يا
فضبل ،كأعظمنا
خّبنا كابن خّبنا ،كسيدنا كابن سيدنا) ،أك أهنم يصفونو بأنو( :أفضلنا ن

طىٍونال) ،كيقوؿ« :قولوا بقولكم أو بعض قولكم وَّل يستجرينكم الشيطاف».

٘بد الشريعة تنهى عن أشياء كثّبة؛ كالتصوير فيخرب النيب  أف أشد

الناس عذابنا ا٤بصورين٘ ،بد أف الشريعة جاءت بالنهي عن التشبو بالكفار« :من تشبو بقوـ
فهو منهم» ،كالحظ ما يندرج ٙبت ىذا الباب.

٘بد أف النيب  ينهى عن الصبلة عند طلوع الشمس كعند غركهبا؛ ألجل
سد الذريعة إٔب م ً
شابة ا٤بشركْب الٍب ىي ذريعة إٔب الوقوع ُب الشرؾ با﵁.
ي
حدثِب با﵁ أ٘بد أف ىذا األمر يكاد ٱبطر على باؿ ا٤بصلي عند طلوع الشمس أك
عند غركهبا أنو يىػ ٍف ىع يل الفعل الذم يفعلو عيباد الشمس أك عيباد الشيطاف يفعلوف ىذا األمر،
لكن مع ذلك جاءت الشريعة بالتشديد على ىذا األمر خشية الوقوع فيو كلو بعد أمد ،ألف
الشيطاف ليس لو خطوة كاحد كإ٭با عدة خطوات ،كلذلك التساىل ُب ذريعة الشرؾ يؤدم
إٔب الوقوع فيو كلو بعد حْب.
﴿وقَالُوا َّل تَ َذ ُرف آلِ َهتَ ُك ْم َوَّل تَ َذ ُرف َودًّا َوَّل
مر معنا ُب تفسّب قوؿ ا﵁ َ :
وؽ َونَ ْس ًرا﴾[نوح]ٕٖ:؛ كيف كقع الشرؾ هبؤالء الصا٢بْب؟ أكاف
وث َويَػعُ َ
اعا َوَّل يَػغُ َ
ُس َو ً
اقعا ُب نفس الوقت أك بػي ٍعيده ٤با ماتوا؟
كن
أك كاف ىذا بعد أمد طويل بعد أف انتهى جيل من الناس؟
إ نذا ال ينبغي التساىل ُب ىذا ا٤بقاـ.
كأنت إذا تأملت طريقة السلف الصاّب كما مضى عليو األئمة األعبلـ كفقهاء
اإلسبلـ؛ كجدت عنايتهم الشديدة هبذه القاعدة األصيلة استفادكىا كأحسنوا تعلمها من
لدف رسوؿ ا﵁  ،فهذا عمر  كما عند ابن سعد بإسناد صحيح كما
قاؿ ا٢بافظ ُب ((الفتح))؛ بلغو أف الناس تنتاب الشجرة الٍب بايع الرسوؿ 
الصحابةى ٙبتها ،فتوعدىم على ذلك ٍب إنو بعث إليها فقطعها ،شجرة بويع ٙبتها النيب
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ِِ
ِ
ت
ين إِ ْذ يُػبَايِعُونَ َ
ك تَ ْح َ
 كجاء ذكرىا ُب القرآف﴿ :لََق ْد َرض َي اللوُ َع ِن ال ُْم ْؤمن َ
الش َج َرةِ﴾[الفتح]ٔٛ:؛ كمع ذلك عمر  يقوـ بقطعها خشية الفتنة هبا.

٤با فتح ا٤بسلموف تي ٍسَب؛ أرسلوا إٔب عمر  كما عند ابن أيب شيبة ُب
أرسل أبو موسى إٔب عيمر أهنم كجدكا ميتنا ُب تابوت ٓب تأكلو األرض كٓب
((ا٤بصنف)) ،ى
نيب من األنبياء ،كيقاؿ إنو دانياؿ ،كأمره أف يذىب ىو
تأكلو ا٥بواـ ،فأرسل إليو عمر أنو ه
قربا ال يعلمو أحد خشيةى الفتنة بو ،كالقصة جاءت ُب مغازم
ككاحد معو فقط فيحفركف لو ن
ابن إسحاؽ أهنم ٤با فتحوا تيسَب كجدكا ىذه ا١بثة ،فحفركا ثبلثة عشر قرباٍ ،ب دفنوه ُب ك و
احد
ٍى
ن
منها ُب الليلٍ ،ب طمركا تلك القبور ٝب نيعا حٌب ال يهتدل إٔب عْب القرب ،مع أف ىذا الكبلـ
كاف ُب عهد قوة التوحيدُ ،ب عهد أصحاب النيب  كتابعيو ،كمع ذلك كانوا
أىل حزـ كجد ُب سد أم ذريعة توصل إٔب الشرؾ.
إذنا على دعاة التوحيد كطلبة العلم السائرين على هنج النيب  كسبيل
السلف الصاّب أف يفقهوا ىذه القاعدة كأف يعملوا هبا ،فإف النيب  كاف حريصا
عليها أشد ا٢برص ُب كل ٢بظات حياتو كإٔب آخر ٢بظات حياتو ،إٔب اللحظات األخّبة
كىو يسد كل ذر و
يعة توصل إٔب الشرؾ ،لعنة ا﵁ على اليهود كالنصارل اٚبذكا قبور أنبيائهم
مساجد؛ يٰبذر ما صنعوا.
ك يا طالب العلم ما يشغب بو أعداء ا٢بق كأىل الشر كالفًب؛ حينما
كال يىػ ىه ِّولىن ى
يشغبوف على ىذه القاعدة األصيلة الٍب توارد ٝبيع أطياؼ الضبلؿ كاال٫براؼ من ا٤بتعلقْب
بالقبور ،أك الذين ينهجوف هنج العلمانية ،أك العقبلنية كالتنوير ،أك غّب ذلك ،تراىم يتواردكف
ذـ أىل السنة لعنايتهم هبذه القاعدة كيقولوف:
على الطعن أك القدح ُب ىذه القاعدة ،كعلى ِّ
إنكم أسأًب الظن با٤بسلمْب ،كشددًب على ا٤بسلمْب ،كضيقتم ا٣بناؽ على ا٤بسلمْب،
و
مساحة من ا٢ببلؿ؛ ألجل سد الذريعة إٔب الوقوع ُب ا٢براـ.
كمنعتوىم من
ال يهولنك يا طالب العلم ذلك فدكنك سنة رسوؿ ا﵁  كسّبتو ،اقرأ
تأمل كانظر كيف كاف النيب  حريصا كل ا٢برص على سد أم ذريعة توصل إٔب
الشرؾ ،كالقوـ ليس حرصهم على ىدـ ىذه القاعدة كإضعاؼ العناية هبا إال ألجل أهنا
ىدمت انفتح الباب عندىم إٔب إيصاؿ الشر البدع كالفساد كالشرؾ إٔب ا٤بسلمْب ،ألف ىذه
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القاعدة ٙبمي ًٞبى التوحيد ،كٙبوؿ دكف أف يقرب جناب التوحيد ،فإذا اهندـ ىذا السور
كىذا ا١بناب فما أسهل الوصوؿ إٔب التوحيد كتفكيك عراه ،فإف الراعي حوؿ ا٢بمى يوشك
أف يقع فيو.
فا٢برص ا٢برص يا طلبة العلم كيا كمعشر الدعاة على العناية هبذا األمر العظيم ،فإف
التوحيد كالعقيدة الصحيحة أٜبن ما ٲبلكو اإلنساف ،فإذا فقده فقد ىخ ًسىر خسرانا مبيننا ،كأنت
إذا كنت ٛبلك جوىرة ٜبينة قيمتها األلوؼ ا٤بؤلفة فأنت ال ترميها على قارعة الطريق ،أك
٘بعلها مبتذلة ُب كل مكاف ،بل ٙبافظ عليها ك٘بعلها ُب و
مكاف كثيق كأمْب ،خشية أف
تذىب عنك.
التوحيد كاإلٲباف أعظم من كل جواره الدنيا ،فا﵁ ا﵁ با٢برص كا١بد كالعناية با٢بفاظ
على ىذا التوحيد ،كا٢بيلولة دكف كل ما ٱبدش فيو ،كا﵁ ا٤بستعاف.
قاؿ :

اء ُك ْم َر ُس ٌ
وؿ ِم ْن أَن ُف ِس ُك ْم َع ِز ٌيز َعلَْي ِو َما
وقوؿ اهلل تعالى﴿ :لََق ْد َج َ
ِ
ُّم﴾[التوبة ]ٕٔٛ:اآلية.
َعنت ْ

ىذه اآلية العظيمة الٍب جاءت ُب خاٛبة سورة التوبة؛ ٲبًب ا﵁  فيها على
الناس ببعثة ىذا النيب الكرٙب  ،كالشك أف بعثة النيب  من أعظم
نعم ا﵁ على الناس ٝبيعا منذ بعثتو  كإٔب أف يرث ا﵁ األرض كمن عليها:
ِِ
ث فِي ِه ْم َر ُسوًَّل ِم ْن أَنْػ ُف ِس ِه ْم يَػ ْتػلُوا َعلَْي ِه ْم آيَاتِِو
ين إِ ْذ بَػ َع َ
﴿لََق ْد َمن اللوُ َعلَى ال ُْم ْؤمن َ
ْكتَاب وال ِ
ِ
ض ٍ
الؿ ُمبِي ٍن﴾[آؿ
ْح ْك َمةَ َوإِ ْف َكانُوا ِم ْن قَػ ْب ُل لَِفي َ
َويُػ َزٍّكي ِه ْم َويُػ َعلٍّ ُم ُه ُم ال َ َ
﴿وَما أ َْر َسلْنَ َ
اؾ إَِّل َر ْح َمةً
عمراف]ٔٙٗ:؛ نعمة ،كأم نعمة! كرٞبة كأم رٞبة! َ
ِ ِ
ين﴾[النبياء،]ٔٓٚ:
لل َْعالَم َ
لغاية عظيمة كحكمة و
النيب  بعثو ا﵁ و
بالغة ،أف يكوف سببنا ُب إخراج
ِ
ك لِتُ ْخ ِرج الناس ِمن الظُّلُم ِ
ات إِلَى النُّوِر
َنزلْنَاهُ إِلَْي َ
الناس من الظلمات إٔب النور﴿ :كتَ ٌ
اب أ َ
َ
َ َ َ
ِ ِ
اط الْع ِزي ِز الْح ِم ِ
ِ
يد﴾[إبراىيم.]ٔ:
بِِإ ْذف َربٍّ ِه ْم إِلَى ص َر َ
َ
فالنيب  بعثتو أعظم نعمة كأكرب و
رٞبة امًب ا﵁  هبا على الناس،
يقوؿ ا﵁ ﴿ :لََق ْد َجا َء ُك ْم َر ُس ٌ
وؿ ِم ْن أَن ُف ِس ُك ْم﴾[التوبة]ٕٔٛ:؛ تعرفونو ،تعرفوف
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نسبو ،كتعرفوف حالو ،كتعرفوف يخلقو ،تعلموف يقيننا صدقو ،كأنو ٓب يكن ليكذب على ا﵁
 ،كالشك أف أحواؿ النيب  من دالئل نبوتو ،كالعقبلء يستدلوف على
صدؽ ا٤بتكلم ٕبالو ،فإذا كانت حالو ك٠بتو كخلقو تشهد بصدقو حكموا بذلك ،كالنيب
شخصا غريبنا على الذين بيعًث فيهم ،بل كانوا يعرفونو ككانوا يدركوف
ٓ ب يكن
ن
مدل صدقو  حٌب إهنم كانوا يلقبونو باألمْب.
﴿لََق ْد جاء ُكم رس ٌ ِ
ِ
ِ
ِ
ُّم﴾[التوبة]ٕٔٛ:؛ يشق عليو
َ َ ْ َُ
وؿ م ْن أَن ُفس ُك ْم َع ِز ٌيز َعلَْيو َما َعنت ْ
يص َعلَْي ُك ْم
﴿ح ِر ٌ
كثّبا  الشيء الذم يتعب ا٤بسلمْب كيشق عليهم؛ ألنوَ :
ن
بِالْم ْؤِمنِين رء ٌ ِ
يم﴾[التوبة.]ٕٔٛ:
وؼ َرح ٌ
ُ َ َُ
رؤوؼ :كثّب الرأفة.

رحيم :كثّب الرٞبة .

كىذا يعلمو كيتيقنو كل من اطلع على و
طرؼ من سنة النيب  ،فأم شفقة
تلك الشفقةي ،كأم و
رٞبة تلك الرٞبةى الٍب كانت من النيب ٘ باه أمتو ،لقد كاف
يصا أشد ا٢برص على ىذه األمة ،بذؿ كل ما يستطيع ُب سبيل
 حر ن
دعوهتا ،كُب سبيل ىدايتها ،حٌب إنو  ما ترؾ شيئنا ييق ًرب إٔب ا﵁ إال بينو ،كال
شيئنا ييباعد عن ا﵁ إال حذر منو ،برأفة كرٞبة كلطف منو .
ما ألطف قولو  كما ُب قوؿ أيب ىريرة عند ((أيب داككد)) ك((النسائي))
كغّبٮبا« :إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم» ،أترل ألطف كأرحم كأحرص كأشفق من
الوالد ُب التعليم؟!
ىذا النيب  ٱبربنا أنو لنا مثل الوالد يعلمنا  ،كلذلك ما
ترؾ لنا شيئا ٫بتاجو ُب أمور ديننا إال بينو لناُ ،ب ((صحيح مسلم)) قاؿ :

«ما بعث اهلل من نبي إَّل كاف حقا عليو أف يدؿ أمتو على خير ما يعلمو لهم ،وأف
يحذرىم من شر ما يعلمو لهم»؛ فإذا كاف ىذا شأف كل نيب فكيف بسيد األنبياء
.

كلذلك يقوؿ أبو ذر « :ما تركنا رسوؿ اهلل  إَّل وكل طائر

يقلب جناحيو في السماء قد آتانا منو علما» ،كل طائر ُب السماء ما ترؾ النيب
الشيخ لم يراجع التفريغ
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 بياف حكمو بالنسبة ٥بذه األمة ،فالصغّب كالكبّب ،كالدقيق كا١بليل ٩با ٰبتاجو
الناس بينو النيب  أعظم بياف ،ككاف ذلك منو ُ ب كل شيء،
حٌب كيف يقضي اإلنساف حاجتو ،كلذلك اليهودم يسأؿ ىسلماف ( :علمكم
نبيكم كل شيء حٌب ا٣براءة) ،يعِب :حٌب كيف يقضي اإلنساف حاجتو؟ ،فيجيب سلماف
رضي ا﵁ عنو :أجلٍ ،ب يذكر كصايا النيب  الوصايا ا٤بتتالية ُب ىذا الشيء
الدقيق جدا؛ حٌب كيف يلبس اإلنساف حذاءه ،كيف يأكل ككيف يشرب ،ككيف يناـ،
ككيف يقوـ من نومو ،كل ذلك بينو النيب  البياف الدقيق.
فإذا كاف ىذا البياف من النيب ُ ب األمور الدقيقة؛ فكيف بأشرؼ
األمور ،ككيف بأىم األمور ،ككيف بأعظم األمور ،أال كىو ما يتعلق بتوحيد ا﵁ ،
ال شك كال ريب أف النيب  قد بْب األمر ،كجلى ا٤بقاـ ،كأقاـ ا٢بجة ،ما ترؾ
شيئا يقرب إٔب ا﵁  كيزيد من توحيده إال بينو ،ما ترؾ شيئا ٱبدش ُب ىذا التوحيد أك
يقدح ُب صفوه إال بينو كحذر منو .
إذنا أراد ا٤بؤلف  أف ينبو بإيراد ىذه اآلية على أف من رٞبتو كحرصو كرأفتو
كشفقتو هبذه األمة ؛ سد كل ذريعة توصل إٔب الشرؾ ،كىذا مقدمة ٤با سيأٌب
بعد ذلك من ا٢بديثْب الذين أكردٮبا ا٤بؤلف .
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33
ٖٖ -باب وا جا ٞيف محاٖ ٛاملصطف ٜجٍاب التٕحٗم ٔسمٓ
نن طزٖل ٖٕصن إىل الشزك
(اجمللس الثاني)
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عٔ أبٖ ٞسٜس  ٠قاٍ :قاٍ زض ٍٛاهلل $ :ال ػعًٛا
بٛٝتهِ قبٛزاٚ ،ال ػعًٛا قرب ٟعٝدّاٚ ،ؾًٛا عًٖٞ؛ ؾإٕ ؾالتهِ تبًػين#
زٚا ٙأب ٛداٚٚد بإضٓادٕ سطٔٚ ،زٚات٘ ثكات.
تتمة عن الكبلـ عن الباب الذم بدأنا ا٢بديث عنو ُب الليلة ا٤باضية ،أكرد ا٤بؤلف
 :حديث أيب ىريرة  عن النيب  ،كىذا ا٢بديث كما ذكر
ت
ا٤بؤلف
ه
حديث حسن ،كركاتو ثقات ،كقاؿ شيخ اإلسبلـ ككذلك ابن القيم( :ركاتو ثقا ه
مشاىّب) ،كذكر ابن عبد ا٥بادم ُب ((الصارـ)) :أف ا٢بديث لو طرؽ يرتقي هبا إٔب درجة
الصحة.
ىذا ا٢بديث فيو ثبلث مسائل:
[ا٤بسألة األكٔب] :هني النيب  عن جعل البيوت قبورا ،كىذا ييستفاد منو
فائدتاف:
[الفائدة] األكٔب :أنو ينبغي للسلم أف ٰبرص على أف يعطر بيتو بطاعة ا﵁ سبحانو
بالصبلة ،كتبلكة القرآف ،كما إٔب ذلك من أنواع العبادة ،كيشهد لذلك ما ثبت ُب

((الصحيحْب)) من حديث ابن عمر  قاؿ النيب « :اجعلوا من
صالتكم في بيوتكم وَّل تتخذوىا قبورا» ،بل أخرب النيب كما عند البخارم« :أف خير

صالة المرء في بيتو إَّل المكتوبة».
إذف النوافل األفضل أف يصليها ا٤بسلم ُب بيتو ،كلييٍبشر ٗبا ٰبصل لو ُب بيتو من ا٣بّب
كالربكة بسبب طاعة ا﵁ ُ ب ىذا البيت.
كذلك تبلكة القرآف أف النيب  أخرب كما ُب ((صحيح مسلم)) ،قاؿ:
«َّل تجعلوا من بيوتكم مقابر فإف الشيطاف يفر من البيت الذي تقرأ فيو سورة البقرة»،
كمع األسف الشديد كثّبه من بيوت ا٤بسلمْب ٘بد فيها من ا٤بشكبلت كالتباغض كأسباب
الشحناء الٍب تقع بْب أفراد األسر بسبب قلة ذكر ا﵁  ،كقلة التعبد ﵁ 
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ُب البيوت ،مع ما ٙبتويو ىذه البيوت غالبنا من معاصي كمنكرات ،فعلى ا٤بسلم أف يبلحظ
ظ كنصيب من العبادة ،من
ىذا األمر ُب نفسو ،كُب غّبه من أىل بيتو ،كىو أف يكوف لو ح ه
منّبا ،تتنزؿ عليو
صبلة ،من تبلكة لكتاب ا﵁ ،من ذكر ﵁ ُ ب بيتو ،حٌب يكوف بيتو ن
الربكات كالرٞبات ،كيفر منو الشيطاف.

٧ببل للصبلة ،فإف ىذا ىو
الفائدة الثانية :أف ا٢بديث أفاد أف القبور كا٤بقابر ليست ن
ا٤بستقر ُب أذىاف الصحابة  ،كألجل ىذا أمرىم النيب  أال ٯبعلوا
٧ببل للصبلة ،فبل ينبغي تشبيو البيوت هبا ،كىذه
بيوهتم قبورا ،فإهنم يعلموف أف القبور ليست ن
مسألة مضى ا٢بديث فيها ،كقلنا أنو ال ٯبوز الصبلة ُب ا٤بقابر أك عند القبور ،كىذا ما صح
عن النيب  النهي عنو كما ُب ىذا ا٢بديث ككما ُب حديث ابن عمر السابق،
ككما ُب قوؿ النيب « :كل الرض مسجد إَّل المقبرة والحماـ» ،كعلى ىذا

مضى السلف الصاّب .
ثارا عن أصحاب النيب ُ ب النهي عن
كقد أكرد ابن حزـ ُب ((ا﵀لى)) آ ن
الصبلة ُب ا٤بقابر أك عند القبور ،كقد أكرد اآلثار عن عمر ،كعلي ،كابن عمر ،كأنس ،كابن
عباس ،كأيب ىريرة  كأرضاىم كلها فيها النهي عن ذلك ،كمن يضاىي ىؤالء
األخيار ُب علمهم كتقواىم  كأرضاىم؟
فبل يغرنك كال يهولنك ما ٘بده ُب كبلـ بعض الفقهاء ا٤بتأخرين من الَبخيص ُب
ذلك ،أك كصف ىذا الفعل بأنو مكركه كراىة تنزيو ،فالنيب  حذر من ىذا
األمر ،كاحتاط فيو غاية االحتياط ،كىكذا السلف الصاّب من أصحاب النيب 
ك  من الصحابة كمن بعدىم كاف ىذا األمر مستقر ُب أذىاهنم ما كانوا يصلوف ُب
٧ببل للتعبد.
ا٤بقابر ،كال كانت ن
كعلى كل حاؿ كل كبلـ ألحد من الناس فإنو معركض على الكتاب كالسنة.
ٜؤخر َٔ نالَ٘ ٜٚرتى
ٚنٌ إْطإ ضَ ٣ٛا اضتدزى
ما منا إال راد كمردكد عليو إال صاحب ذاؾ القرب  كما قاؿ اإلماـ
مالك .
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أما المسألة الثانية الواردة في ىذا الحديث وىي :هني النيب  عن أف
يٯبعل قربه عيدا ،العيد فيو معاكدة كاعتياد ،كىو :كل ما ييقصد كييعتاد ٦بيئو من زماف أك
مكاف.
أما الزماف ما يعتاد تكرره من أكقات معينة؛ كالعيدين.
و
ىيئات ٨بصوصة ،ألجل
كأما ا٤بكاف فما يعتاد اجمليء عنده ُب أزماف ٨بصوصة ،أك
التعبد ىناؾ أك غ ًّب ذلك.
كيدؿ على ذلك -ما مر بنا ساب نقا -من حديث ثابت بن الضحاؾ  ،حينما
ي

قاؿ النيب ُ ب شأف من نذر أف ينحر إببل ببوانو ،قاؿ« :فهل كاف فيها عيد
من أعيادىم».

كألجل ىذا من األعياد ا٤بكانية عند ا٤بسلمْب :مُب ،كعرفات ،كمزدلفة ،كمكة؛ ىذه
أعياد مكانية للمسلمْب؛ ألهنم ينتابوهنا كيعتادكف اجمليء إليها على ىيئة ٨بصوصة ،فيتعبدكف
ه
﵁  ىناؾ.
عيدا ،كىذا كما قرر علماء التوحيد يشمل
النيب  هنى عن أف يٯبعل قربه ن
صورا منها:
ن

داخل ُب
[الصورة الولى] :تى ٍكىر يار اجمليء لزيارة قرب النيب  ،فإف ىذا
ه
عيدا ،كقد أكرد إ٠باعيل القاضي ا١بهضمي ا٤بالكي ُب كتابو ((ا٤ببسوط)) ،كىو كتاب
اٚباذه ن
حافل فيو ركايات كثّبة عن اإلماـ مالك  ،كبعضها ليس ُب الكتب الٍب نقلت عن
مالك ،ك ػػ((ا٤بدكنة)) ،لكنو كتاب مفقود ،كلكن نيقلت عن ىذا الكتاب نقوالت ُب كتب
آثر مهم ،فيو أنو يسئل 
ا٤بالكية كغّبىم ،من ذلك ىذا األثر عن اإلماـ مالك كىو ه
سفرا ،يأتوف إٔب قرب النيب
عن أناس من أىل ا٤بدينة ٓب يرجعوا من سفر كال يريدكف ن
 كل يوـ مرة أك مرتْب ،كيسلموف على النيب  ،يسئل اإلماـ
مالك بن أنس  عن ىؤالء فقاؿ( :ما أدركنا على ىذا أىل الفقو عندنا في بلدنا،

وَّل يصلح آخر ىذه المة إَّل ما أصلح أولها ،قاؿ :أكره ذلك إَّل لمن أراد سفر أو
جاء من سفر).
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كىذا أثر مهم عن اإلماـ مالك بن أنس إماـ ىذه البلدة الطيبة ،مدينة رسوؿ ا﵁
 ،كىو من أفقو الناس ٗبا يتعلق من أحكاـ تتعلق بقرب النيب  أك
مسجده.
[الصورة الثانية] :أف ييعتاد اجمليء إٔب قربه  على ىيئة ٨بصوصة ككيفية
طقوسا يفعلوهنا عند قرب النيب ،
معهودة ،كما يفعلو بعض الناس ،فإف ٥بم
ن
كداخل ُب اٚباذ قرب النيب  عيدا،
أمر منكر،
كٯبتمعوف عليها ،كال شك أف ىذا ه
ه
كُب ((مصنف عبد الرزاؽ)) أف ا٢بسن بن ا٢بسن بن علي بن أيب طالب  رأل أناس
اجتمعوا عند قرب النيب  فنهاىم عن ذلك ،كحدثهم ٕبديث النيب
َّ« :ل تجعلوا قبري عيدا».

أيضا داخل
الصورة الثالثة :قصد قرب النيب  ألجل الدعاء عنده ،كىذا ن

ُب معُب اٚباذ قربه عيدا ،كىذا ما فهمو السلف الصاّب  ،كما سيأٌب معنا ُب أثر
رجبل يأٌب إٔب فرجة -يعِب كوةُ -ب جدار
ا٢بسْب بن علي زين العابدين  فإنو رأل ن
عند قرب النيب  فيدعو عنده ،فنهاه عن ذلك ،كحدثو ٗبا حدثو بو أبوه
ا٢بسْب عن جده علي عن جده األعلى النيب  ،كفيما ذكر قريب ٩با بْب
أيدينا ،كفيو النهي عن اٚباذ قربه  عيدا ،ىذا ٩با فهمو السلف ُب جعل قربه
 عيدا.
أيضا ٩با سبق ،شد الرحل إٔب قرب النيب ،
[الصورة الرابعة] :كىو ييفهم ن

ٗبعُب أف يسافر اإلنساف كالقصد أف يسافر اإلنساف إٔب ا٤بدينة ،كالقصد ليس زيارة ا٤بسجد،

كإ٭با زيارة قربه  كالنيب  قاؿَّ« :ل تشدوا الرحاؿ إَّل إلى ثالث

مساجد ،المسجد الحراـ ،ومسجدي ىذا ،والمسجد القصى».
صور أربع ٤بعُب قوؿ النيب َّ« :ل تجعلوا قبري عي ًدا».
فهذه ه

رخص فيو كما نص عليو
أما السبلـ على النيب ُ ب قربه فإف ىذا يم ه
ٝبهور أىل العلم ،كمنهم اإلماـ مالك ،كاإلماـ أٞبد ،كأبو داككد السجستا٘ب ،كابن حبيب
من ا٤بالكية ،كعامة أىل العلم ،ك٩با ا يستدؿ بو عليو ما ثبت عن ابن عمر  أنو كاف
ً
سفرا أتى عند قرب النيب  فقاؿ( :السبلـ عليك يا
إذا قىدـ من سفر، ،أك أراد ن
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أبت)ٍ ،ب ينصرؼ ،كىذا أثر صحيح
رسوؿ ا﵁ ،السبلـ عليك يا أبا بكر ،السبلـ عليك يا ِّ
عنو ،بل قاؿ ابن عبد ا٥بادم( :إنو ٦بمع على صحتو عنو).
فهذا القدر ال بأس بو أف يأٌب اإلنساف متأدب دكف صخب أك رفع صوت حيث يأٌب
قرب النيب ٍ ب يسلم ىذا السبلـ ا٤بشركع ٍب ينصرؼ ،فبل كقوؼ طويل ،كال
دعاء ،كال شيءه من ىذا القبيل ،ىذا القدر ال بأس بو كما نبو ٝبهور أىل العلم.
إذف نستطيع أف نقوؿ إتياف قرب النيب  يكوف على كجهْب:
[الوجو األكؿ] :مشركع.
[الوجو الثا٘ب] :كغّب مشركع [٩بنوع].
أما المشروع :أف يفعل اإلنساف كما كاف يفعل ابن عمر  كىو أنو إذا قدـ

من سفر أك أراد سفر أتى القرب كسلم السبلـ الذم ذكرتو لك.
صورا:
كأما الممنوع فإنو يشمل ن

[الصورة األكٔب] :أف يأٌب اإلنساف إٔب قرب النيب  ألجل أف يدعوه
كيستغيث بو كىذه ىي الطامة الكربل ،ىذه ىي ا٤بصيبة الكربل.
ٚتطًذ اإلميإ خاب َٔ ؾعٌ
ٚدع ٠ٛاألَٛات تبطٌ ايعٌُ
ىذا ىو الشرؾ األكرب الذم ال يغفره ا﵁  ألحد مات عليو.
على اإلنساف أف ٰبذر من ذلك ،كىذا النيب الذم ٯبيء ىذا ا٤بسكْب إٔب عند قربه
ذرا ٥بذا الفعل القبيح ،كا﵁ إنو
يستغيث بو كيسألو ،عاش حياتو  ناىينا ك٧ب ن
ليكرىو ،كا﵁ ال يرضاه البتو .
ٚاهلل يٜ ٛسق ٢ايسض ٍٛدعاْ٤ا
ٚاهلل يٜ ٛسق ٢ايسض ٍٛضذٛدْا

إٜا ٙبادزْا إىل اإلذعإ
نٓا نس ي٘ عً ٢األذقإ

إخالف ٚؼه ِٝيرا ايكسإٓ
ٚاهلل ال ٜسقَٓ ٘ٝا غري
فيا من تىد ًعي حب رسوؿ ا﵁  عليك بأف تفعل ما ٰببو 
كعليك أف تَبؾ ما يكرىو  ،فهذه العبلمة الصادقة على أنك ٧بب صادؽ
لرسوؿ ا﵁ .
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مثبل ٍب
الصورة الثانية :أف يأٌب إٔب حيث القرب لقصد الدعاء عنده يأٌب إٔب ا٤بواجهة ن
يقصد أف يدعو ا﵁ ىناؾ؛ ألنو يظن أف ىذا ٌأدعى كأقرب لئلجابة -كىذا كما ذكرتو قبل
قليل -داخل ُب مفهوـ جعل قربه عيدا.
إذف ال شك أنو فعل ٧بدث كفعل مبتدع ،ويدؿ على ذلك أمراف:

[المر الوؿ] :أف النيب ٓ ب يثبت عنو قط أنو إذا أراد الدعاء أتى إٔب
قرب فدعا ،كٓب يثبت عنو ذلك حثنا بقولو  ،كٓب يثبت عنو ذلك تقر نيرا منو لفعل
مشركعا لفعلو.
أحد ،كلو كاف ىذا
ن
إذف يكجد ا٤بقتضي ،كزاؿ ا٤بانع كٓب يفعل  ،فدؿ ىذا على أنو أمر ٧بدث
مبتدع.

أمرا
[المر] الثاني :إٝباع السلف الصاّب على عدـ فعل ىذا األمر ،كلو كاف ن
مشركعا كىم
مشركعا لبادركا إليو ،فأين أصحاب النيب  عن ىذا الفعل لو كاف
ن
ن
أحرص الناس إٔب ا٣بّب ،كأحرص الناس على أف يستجاب دعائهم ،كما فعلوا ذلك البتة ،ما
كانوا يقصدكف أف يأتوا عند قرب الرسوؿ  ألجل الدعاء كىو بْب ظهرانيهم
كعندىم ،كليس بينهم كبينو إال خطوات ،ما كانوا يفعلوف ىذا.
بل عامتهم ما كانوا يأتوف القرب البتو ،فعند عبد الرزاؽ ُب ((ا٤بصنف)) ٤با أكرد أىثػىىر ابن
سفرا أك قى ًدـ من سفر أتى فسلم ،عند
عمر من طريق نافع عن ابن عمر أنو كاف إذا أراد ن
ابن اب ًن أخي عمر
ىذا األثر قاؿ عبيدا﵁ بن عمر بن حفص بن عمر بن ا٣بطاب الذم ىو ي
قاؿ :ما بلغنا عن أحد أنو فعل ذلك إال ابن عمر من أصحاب النيب .
إذف ما كاف أصحاب النيب  يأتوف إٔب القرب فيدعوف عنده ،كأخرج
القاضي إ٠باعيل ُب ((ا٤ببسوط)) عن مالك  :أنو كره من جاء يم ىسلً نما إٔب النيب
فيقف فيدعو ،كإ٭با يسلم فينصرؼ.
إذف الذم ينبغي على ا٤بسلم أف يفعلو ،أف ال يقصد عند قرب النيب 
فيدعو.
ىذا ىو المشروع ،كىذا ىو الممنوع ُب زيارة قرب النيب .
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بقيت المسألة الثالثة :كىي ُب قولو « :صلوا علي فإف صالتكم
عيد؛ ٗبعُب :الشيء
تبلغني حيث كنتم» ،كىذا منو  تعليل لَبؾ اٚباذ قربه ن
حاصل مع صبلتكم علي مع البيعد ،فبل حاجة
الذم تطلبونو من صبلتكم علي عند قربم
ه

عيدا« ،وصلوا علي فإف صالتكم تبلغني حيث كنتم» ،كعند
لكم إذان إٔب اٚباذه ن
((النسائي)) بإسناد صحيح أف النيب  قاؿ« :إف هلل مالئكة سياحين يبلغوني
عن أمتي السالـ».
إذف حيثما كاف اإلنساف فصلى على النيب  بىػلىغيو ذلك ،
ض عليو ذلك  ،كما دؿ على ىذا ما خرج أبو داككد كغّبه عن النيب
كعي ًر ى

 أنو ذكر يوـ ا١بمعة ،كأخرب أنو من خّب أيامكمٍ ،ب قاؿ« :فأكثروا علي فيو
من الصالة فإف صالتكم معروضة علي ،قالوا :يا رسوؿ الل ِو وكيف تعرض عليك وقد
ً
ت -قاؿ :إف اللو حرـ على الرض أف تأكل أجساد النبياء».
أرمت –يريدكف :بىلٍي ى

الشاىد أف النيب  أخرب أف صبلة ا٤بؤمنْب تيعرض عليو ،كقد يكوف ىذا
فسرا ُب حديث ا٤ببلئكة السياحْب ،كقد يكوف شيء آخر فا﵁ أعلم كيف يكوف ،ال علم
يم ن
لنا بتفاصيل أك كيفية عرض ىذه الصبلة على النيب  إف ٓب يكن ذلك إببل نغا
من ا٤ببلئكة.
ا٤بقصود أف الصبلة على النيب ٰ بصل ا٤بقصود منها بفعل ذلك كلو على
عيدا.
البعد ،فبل حاجة إذف إٔب أف ييتخذ قرب النيب  ن
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ٚعٔ عً ٞبٔ اؿطني؛ أْ٘ زأ ٣زدالّ ه ٤ٞإىل ؾُ ِسدَ ٕ١ناْت عٓد قرب
ايٓيب  ،ؾٝدخٌ ؾٗٝا ؾٝدع ،ٙٛؾٓٗاٚ ،ٙقاٍ :أال أسدِّثُهِ سدٜجّا
مسعت٘ َٔ أب ،ٞعٔ ددِّ ،ٟعٔ زض  ٍٛقاٍ$ :ال تتدرٚا قربٟ
عٝدّاٚ ،ال بٛٝتهِ قبٛزا؛ ؾإٕ تطًُٝهِ ٜبًػين أ ٜٔنٓتِ #زٚا ٙيف املدتازٙ
أما ىذا األثر الذم يركم فيو علي بن ا٢بسْب عن أبيو عن جده عن النيب
 فإنو يشتمل على ما اشتمل عليو ا٢بديث السابق ،إال أف فيو أف يبلغو السبلـ
عليو .
ا٢بديث األكؿ فيو :أف الذم يبلغو الصبلة عليو.
كا٢بديث الثا٘ب فيو :أف الذم يبلغو السبلـ عليو.
أيضا ،كفيو :أف علي بن ا٢بسْب بن علي بن أيب طالب
كىذا ا٢بديث حديث حسن ن
كىو زين العابدين ،ككاف من سادة أىل بيت النيب  ،حٌب قاؿ الزىرم( :ما
رجبل يأٌب إٔب
رأيت ىامشينا أفضل منو) ،كاف من أفاضل أىل بيت النيب  ،رأل ن
فرجة أك كوة ُب جدار عند قرب النيب  فيجلس ىناؾ فيدعو ،فنهاه  عن
و
ٕبديث ٠بعو عن أبيو ا٢بسْب ،عن جده علي ،عن جده النيب 
ذلك ،كحدثو
كفيو األمور الٍب سبق ذكرىا.
كالشاىد ُب ىذا األثر :أف من فىػ ٍه ًم السلف للنهي عن اٚباذ القرب عيدا ،النهي عن
قصد قرب النيب  للدعاء.
يب من ىذا األثر عن ابن عم زين العابدين ،كىو :ا٢بسن بن ا٢بسن بن علي
كجاء قر ه
بن أيب طالب ،فقد أخرج القاضي إ٠باعيل ُب رسالتو ُب ((فضل الصبلة على النيب
 ككذلك سعيد بن منصور ،كغّبٮبا( :أنو كاف يتعشى في بيت فاطمة- ،
بيت فاطمة ٦باكر ٢بجرة عائشة  - فرأى سهيل بن أبي سهيل جاء إلى قبر

النبي  فدعاه ،وقاؿ :ىلم إلى العشاء ،فقاؿَّ :ل أريده ،قاؿ :ما جاء بك
سلِ َما ،قاؿ :إذا دخلت إلى المسجد فسلم
إلى قبر النبي ؟ قاؿ :جئت ُم َ
عليو»ٍ ،ب أخربه ٕبديث النيب َّ« :ل تتخذوا قبري عيدا ،لعنة اهلل على
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد».
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أيضا عن اٚباذ قرب النيب
أيضا أف ا٢بسن بن ا٢بسن  كاف ينهي ن
فهذا األثر فيو ن
 عيدا ،كمن حكمة ا﵁  أف ٘بد ىذه اآلثار البينة النافعة عن سادات
أىل بيت النيب  الذين ىم أقرب الناس إٔب النيب  نسبنا ،كالذين
قياما بتعظيمو ،التعظيم الشرعي  ،فإذا
ىم من أعلم الناس ٕبقو ،كأعظم الناس ن
عيدا ،إذف على
كانوا ىم مع قرهبم من النيب  ينبهوف كينهوف عن اٚباذ قربه ن
غّبىم أف يتبع سبيل السلف الصاّب ،الذم قامت شواىد سنة النيب  عليو.
بقي معنا أمرين أكد التنبيو عليهما ،كقد جاء ُب مسائل ىذا الباب فيما ذكره ا٤بؤلف
:
[األمر األكؿ] :قاؿ ( المسألة الرابعة :نهيو عن زيارة قبره على وجو

مخصوص ،مع أف زيارتو من أفضل العماؿ).

انظر إٔب كبلـ الشيخ ٧بمد بن عبد الوىاب  أف زيارة النيب  من
أفضل األعماؿ ،كقارف ىذا الكبلـ ٗبا ينسجو عليو أىل الفًب كالشر كالبدع من أنو 
كاف ال يىػ ٍق يدر النيب  حق قدره ،أك أنو كاف ٰبرـ زيارة قرب النيب ،
فانظر كبلمو  الواضح البْب ُب أف زيارة النيب  يعِب :زيارة قربه من
أفضل األعماؿ ،إ٭با الذم يينهى عنو ىو زيارة القرب على كجو ا٤بخصوص كىو الوجو ا٤ببتدع
كثّبا ٩با ينسج كيدعى كيلصق بالشيخ
ا٤بمنوع ال الوجو ا٤بشركع ،فهذا شيء ٩با يبْب لك أف ن
عموما ،أف ىذا من األكاذيب الباطلة الٍب يركج ٥با أىل
٧بمد  ،أك بعلماء التوحيد ن
الضبلؿ ألجل صد الناس عن دعوة التوحيد ،كا﵁ ا٤بستعاف.
[األمر الثا٘ب] :قاؿ ( :كونو  في البرزخ تُعرض عليو أعماؿ
أمتو في الصالة والسالـ).
ىذه ا٤بسألة كىي عرض الصبلة عليو كىو ُب الربزخ  ،كيدؿ على ذلك

ما ذكرتو لك ،-كىو حديث أبو داككد كفيو أف النيب  قاؿ« :إف صالتكممعروضة علي فقالوا :يا َر ُسوؿ الل ِو وكيف تعرض صالتنا عليك وقد أَ ِرْمت قاؿ :إف اللو
حرـ على الرض أجساد النبياء».
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صحيح إف شاء ا﵁ ،كإف كاف أيعل بأكث ًر من علة ،كمن أكسع من
كىذا ا٢بديث
ه
تكلم عنو ،ك دافع عنو ابن القيم ُب ((جبلء األفهاـ)).
ا٤بقصود أف ىذا ا٢بديث فيو ثبوت عرض خاص على النيب  ،كا﵁ أعلم
بكيفيتو ،قد يكوف ىو إببلغو  من قبل ا٤ببلئكة ا٤بوكلْب هبذا األمر ،كقد يكوف
غّب ذلك ،كا﵁ أعلم هبذا األمر كيف يكوف.
كىذا ٯبرنا إٔب التنبيو على مسألة ثانية كىي :عرض األعماؿ عموما صا٢با كفاسدىا
على النيب  كىذا ما يتشبث بو من يتوجهوف إٔب النيب  عند
بعيدا عنو بالدعاء كاالستغاثة ،يقولوف :النيب  تعرض األعماؿ عليو،
قربه ،أك ن
ك٫بن نسألو بأف يستغفر ا﵁ لنا ،كيستدلوف على ىذا ٕبديث أخرجو القاضي إ٠باعيل
ا٤بالكي ،عن بكر بن عبدا﵁ ا٤بز٘ب ،عن النيب أنو قاؿ« :تحدثوف ويحدث لكم ،فما رأيت
من خير حمدت اهلل وما رأيت من شر استغفرت لكم» ،قالوا ىذا ا٢بديث فيو أف
عموما تعرض على النيب  ،فيستغفر للمسيء فنحن نسألو كىو ُب
األعماؿ ن
قربه االستغفار كالشفاعة.
كا١بواب عما ذكركا من كجوه:

[الوجو الوؿ] :أف ىذا ا٢بديث ضعيف ،فهو حديث مرسل ،كا٤برسل من قسم

ا٢بديث الضعيف ،فإنو مركم عن بكر بن عبد ا﵁ ا٤بز٘ب ،عن النيب  فهذا كما
ترل ليس ٗبتصل ،فهو ضعيف.
الوجو الثاني :أف الذم دؿ الدليل الثابت عليو أف األعماؿ تعرض على ا﵁ ،

كليس على النيب  ،يدؿ على ىذا ما خرج اإلماـ مسلم عن النيب
« :أف العماؿ تعرض على اهلل كل اثنين وخميس».

[الوجو الثالث] :أف الدليل قد دؿ على أف ذا العلم كا٣بربة بذنوب عباده ىو العليم
وب ِعب ِ
ادهِ َخبِيرا ب ِ
ص ًيرا﴾[اإلسراء.]ٔٚ:
ا٣ببّب  ال غّبهَ ﴿ :وَك َفى بَِربٍّ َ
ك بِ ُذنُ ِ َ
ً َ
الوجو [الرابع] :أف النيب كىو ُب حياتو ما كاف يعلم كل شيء ،كمن ذلك ما كاف
عليو ا٤بنافقوفََّ ﴿ :ل تَػ ْعلَ ُم ُه ْم نَ ْح ُن نَػ ْعلَ ُم ُه ْم ﴾[التوبة ،]ٔٓٔ:فأعياهنم كأعما٥بم كىو حي
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ميت
كاف ٯبهلها  ،فكيف يعلم كل األعماؿ من األبرار كالفجار كىو ه
.

يعلم كل شيء،
الوجو [الخامس] :أف النيب  كىو ُب قربه ٪بزـ أنو ال ي
كذلك أنو قد مات كانقطعت حياتو الدنيوية ،كإ٭با ىو ُب حياة برزخية ،ا﵁ أعلم هبا ،كلو
كاف يعلم ما تعمل أمتو من بعده ،لكاف ٧بيطنا بعلم كل شيء من أعماؿ الناس ،كىذا العلم
الواسع الشامل ألعماؿ الناس ىو ٩با اختصو ا﵁  بو.

[الوجو السادس] :أف ا﵁  ينادم يوـ القيامة الرسل كيسأ٥بم أم شيء
ِ
ْم لَنَا﴾[المائدة ،]ٜٔٓ:كلو كاف النيب  يعلم
أيجبتم ،فيقولوف﴿ :قَالُوا َّل عل َ
كىو ُب الربزخ ما تعمل أمتو لكاف يعمل ما الذم أجيب بو  ،ككذلك عيسى
ت
ت َعلَْي ِه ْم َش ِهي ًدا َما ُد ْم ُ
﴿وُك ْن ُ
 ،ماذا يقوؿ لربو  يوـ القيامة ،يقوؿَ :
ت أَنْ َ ِ
يبٌ ﴾[المائدة،]ٔٔٚ:
فِي ِه ْم فَػلَما تَػ َوفػ ْيتَنِي ُك ْن َ
ت الرق َ
إذف الذم يعلم ذلك ا﵁ .
كذلك النيب  كما ُب الصحيحْب ُب حديث ا٢بوض حينما ييذاد أناس
من أمتو ،فيسأؿ عن ذلك  أك يقوؿ« :أمتي أمتي ،فتقوؿ المالئكة :إنك َّل
تدري ما أحدثوا بعدؾ» ،كلو كاف النيب  على إطبلع على أعماؿ أمتو،
لكاف يعلم ما أحدثوا.

الوجو [السابع] :أننا لو سلمنا صحة ا٢بديث فإف ما يكوف ُب الربزخ ىو ما يرجع

إٔب األمر الكو٘ب ال إٔب األمر الشرعي.
كبالتإب فإف سؤاؿ النيب  كىو ُب قربه ال يؤثر شيئنا ،التأثّب إ٭با يكوف ُب
الدنيا؛ ألف ذلك راجع إٔب األمر الشرعي ،لو يسئل النيب  أف يدعو أك
لشرع لو باألمر الشرعي أف يٯبيب ،لكن ما يكوف ُب الربزخ ،ىذا ال دليل على أف
يستغفر ،ي
األمر الشرعي متعلق بو ،إ٭با يتعلق بو األمر الكو٘ب ،كبالتإب أصبح ىذا السؤاؿ ال فائدة منو.

الوجو [الثامن] :أف يقاؿ أف ا٢بديث إف صح؛ فيو أف النيب  تعرض

يستدؿ من أجلو ىؤالء با٢بديث فهو السؤاؿ كالدعاء
عليو األعماؿ ،كأما ال ىق ٍد ير الذم
ي
كاالستشفاع ،كىذا ق ٍدر ما دؿ عليو الدليل إف صح و
بوجو من الوجوه ،فأين الدليل ُب
ه
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ا٢بديث على أف النيب  ييشرع سؤالو االستغفار؟ كأين حثو  لو
أخرب هبذا ا٢بديث أف نسألو أف يستغفر لنا؟ ٓب يكن شيءي من ذلك.
[الوجو التاسع] :لو صح ىذا ا٢بديث فلييبشر الذم يسأؿ النيب  بأنو

لن يكوف لو ُب ىذا ا٢بديث نصيب ،ألنو بسؤالو النيب  بعد موتو يكوف قد
ِ
ِ ِ
آمنُوا أَ ْف
ين َ
أشرؾ ،كالنيب  ال يستغفر للمشركْبَ :
﴿ما َكا َف للنب ٍّي َوالذ َ
يستَػ ْغ ِفروا لِل ِ
ين﴾[التوبة.]ٖٔٔ:
ْم ْش ِرك َ
َْ ُ ُ
إذف ليس من ا٤بشركع با٢باؿ أف ييدعى النيب  بأم دعاء كاف ،بل ىذا
من ا٤بنكر ،بل ىذا من الشرؾ با﵁ .
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34
ٖٗ -باب َا دا ٤إٔٓ بعض ٖر ٙاألَٜٓ ١عبد األٚثإ
(اجمللس األول)

الشيخ لم يراجع التفريغ

ِْٖ

قاؿ :
باب َا دا ٤إٔ بعض ٖر ٙاألَٜ ١عبدُ األٚثإ
ىذا الباب الذم عقده ا٤بؤلف  باب يدؿ على و
فقو من الشيخ  عظيم،
ه
كذلك أنو بعد أف أكرد تلك األبواب الٍب دلت على أنو واع من نواقض التوحيد كقوادحو ،أراد
الشبو الٍب ٙبوؿ
أف يرد على شبهة يثّبىا عباد القبور ،كداعية التوحيد ينبغي أف يعتِب بإزالة ي
دكف كصوؿ نور التوحيد.
فإف اإلنساف قد يتعجب حينما يرل كيف كانت أدلة التوحيد كما يبْب الشرؾ كٰبذر
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
حديث النيب  ،فما با٥بم ال ينتفعوف كال يتعظوف ،كالسبب ُب ذلك ىو أنو قد
الشبىو حاجز كحائل بينهم كبْب ا٢بق
الشبو بينهم كبْب االنتفاع ٗبا يقرؤكف ،ىذه ي
حالت ي
كلذلك يقفوف على مشارؼ ا٢بق ،كلكنو ال يصل إليهم ،ألف ىذه الشبو ٙبوؿ بينهم كبْب
ىذا ا٢بق ،كلذا إذا يكسرت ىذه ا٢بواجز كىذه ا٢بوائل كصلهم ا٢بق ،كانتفعوا بأنوار الوحي
الٍب بينت التوحيد كجلت ضده.
إذف البد من بياف الشبو الٍب يتشبث هبا الضالوف كيلبس هبا ا٤بلبسوف ،البد من
كشفها حٌب ينتفع الناس با٢بق٘ ،بدىم يقرؤكف آيات كأحاديث كثّبة ٙبذر من الشرؾ،
لكنهم لبس عليهم ،فظنوا أف ىذه النصوص ال تتناكؿ الواقع الذم ىم كاقعوف فيو ،فإذا
أيزيلت عنهم غياىب ىذه الشبو تبصركا كانتفعوا كزالت عنهم الغشاكة.
ىذه شبهة بْب أيدينا أراد ا٤بؤلف  أف يكشف زيفها كىي أف من عباد القبور
كمن مزيِب الشرؾ لؤلمة من يقوؿ إف الشرؾ ال يقع ُب ىذه األمة ،كبالتإب فإف كلما يقع من
الضالْب من عبادة لؤلموات بالدعاء كالذبح كالنذر كالطواؼ كما إٔب ذلك ىذا كلو ليس
كفرا؛ ألف ىذه األمة ال ٲبكن أف يقع من أفرادىا الكفر كالشرؾ ،فانظر كيف
شرنكا كليس ن
كانت ىذه شبهةٙ ،بوؿ بْب فئة من الناس ،كبْب الوصوؿ إٔب ا٢بق.
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أراد الشيخ  أف ينبو على ىذا كأف يكسر ىذا ا٢باجز الذم ٰبوؿ بْب الناس
كبْب االنتفاع ٗبا يذكر من اآليات كاألحاديث.
باب ما جاء أف بعض ىذه األمة يعبد األكثاف.
األكثاف مر بنا تعريفها كقلنا أف الوثن ىو :كل ما يعبد من دكف ا﵁﴿ ،إِن َما تَػ ْعبُ ُدو َف
ِ
ِ ِ
أصناما ،كقد تكوف
م ْن ُدوف اللو أ َْوثَانًا﴾[العنكبوت ،]ٔٚ:كىذه األكثاف تتنوع قد تكوف ن
قبورا كقد تكوف صلبانا ،فالنيب  أمر
أحجارا كقد تكوف
أشجارا كقد تكوف ن
ن
ن
عدينا  أف يلقي عنو الصليب الذم كاف يعلقو ،ك٠باه كثننا.
إذف بعض ىذه األمة سيعبد األكثاف.
كالناس ُب ىذا ا٤بوضوع طرفاف ككسط:
يسّبا ىم من
ٌ
طرؼ يقوؿ :إف األمة كلها عبدت األكثاف كارتدت ككفرت با﵁ إال نزنرا ن

يتبُب ىذا القوؿ فقط ،كىؤالء ا٣بوارج الذين كفركا ىذه األمة قاطبة ،أك كفركا ىذه األمة
أكثرىا ،كرٗبا سلوا السيف على أمة ٧بمد  ،كٓب تزؿ األمة من قدٙب كإٔب اليوـ
تتجرع الغيصص كتذكؽ ا٢بنظل بسبب ىذه الفئة الضالة الٍب جلبت الشركر العظيمة على
ىذه األمة.
وطرؼ آخر يقوؿ :إف الشرؾ كالكفر كالردة ال تقع ُب ىذه األمة البتة ،فمهما كقع

فإنو ليس شرنكا ،كىؤالء القبوريوف ،كىم الذين اعتُب ا٤بؤلف  بالرد عليهم.

والوسط ىم أىل ا٢بق ،ىم أىل التوحيد كالسنة ،الذين يقولوف :إف الشرؾ ٩بكن

الوقوع من الناس كأف بعض ىذه األمة قد كقع ُب ذلك ،كىذا ما دؿ عليو الدليل الشرعي
كالدليل ا٢بسي الواقعي كما سيأٌب الكبلـ عن ذلك -إف شاء ا﵁.-
عيباد القبور يقولوف إف الشرؾ ال يقع ُب ىذه األمة ،كتشبهوا ُب ىذا بالشبو ،من أبرز
تلك الشبو:
حديث خرجو اإلماـ مسلم ُ ب ((صحيحو)) كىو قوؿ النيب :

«إف الشيطاف أيس أف يعبده المصلوف في جزيرة العرب ،ولكن بالتحريش بينهم» ،أيس
يعِب :يئس أف يعبده ا٤بصلوف ُب جزيرة العرب ،كجاء عند ((الَبمذم)) ٕبذؼ كلمة جزيرة

العرب« :إف الشيطاف أيس أف يعبده المصلوف» ،ىكذا.
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قاؿ ىؤالء ىذا حديث صحيح كصريح ُب أف الشرؾ ال يقع من ىذه األمة ،كبالتإب
ىذه األمور الٍب تنكركهنا ىذه ليس شرنكا؛ ألف ىؤالء الذين تقع منهم ىذه األمور يشهدكف
أف ال إلو إال ا﵁ كيتبعوف النيب  ،كبالتإب فبل ٲبكن أف يقع منهم الشرؾ مهما
فعلوا ،مٌب ما دخل اإلنساف ُب اإلسبلـ فإنو ال ٱبرج منو البتة ،ىكذا يقولوف.
والجواب عن ىذه الشبهة من وجوهٍ كثيرة ،منها:
[أوًَّل] :أف ا٢بديث ليس فيو أف الشيطاف قد أيس ،كىل الشيطاف معصوـ؟ ،ليس

صحيحا إ٭با كقع ُب نفسو ٤با
أمرا
ن
ٗبعصوـ ،كبالتإب فإنو أيس كٓب يكن ىذا الذم يأس منو ن
اجا كقع ُب نفسو اليأس
رأل ا٣بّب ينتشر كالفتوحات اإلسبلمية كدخوؿ الناس ُب دين ا﵁ أفو ن
صحيحا ُب الواقع.
أمرا
ن
من أف يعبده ا٤بصلوف ،كال يلزـ من ىذا أف يكوف الذم يأس منو ن
بل لو يًأس الصا٢بوف كليس الشيطاف ،فبل يلزـ أف يكوف الشيء الذم يئسوا منو
صحيحا ،كلذلك أخرب ا﵁  عن الرسل أهنمِ َ :
الر ُس ُل َوظَنُّوا أَنػ ُه ْم
س ُّ
ن
﴿حتى إذَا ا ْستَػ ْيئَ َ
ِ
ص ُرنَا﴾[يوسف ،]ٔٔٓ:فبل يلزـ من
اء ُى ْم نَ ْ
قَ ْد ُكذبُوا﴾[يوسف]ٔٔٓ:ماذا قاؿ ا﵁؟ َ
﴿ج َ
٩بتنعا فهو ال يعلم الغيب كليس
أمرا ن
كقوع اليأس من الشيطاف أف يكوف ىذا الذم يئس منو ن
ٗبعصوـ.
[ثانيًّا] :أف يقاؿ إف (أؿ) ُب قولو :ا٤بصلوف لبلستغراؽ فتفيد العموـ ،كىذا يقتضي أف
ٝبيعا ال ٲبكن أف يقعوا ُب الشرؾ ،كىذا صحيح ،فا﵁  قد حفظ
ا٤بسلمْب ا٤بصلْب ن
ىذه األمة من أف ترتد عن بكرة أبيها ،ىذا ٓب يقع كلن يقع إف شاء ا﵁.

[ثالثًا] :أف يقاؿ إف (أؿ) ىا ىنا عهدية ،فا٤بقصود أف الشيطاف أيس أف يعبده
ا٤بصلوف ح نقا ،الذين قاموا بعبادة ا﵁  كمنها الصبلة على كجهها الصحيح ،كالصبلة
كما أخرب ا﵁ إذا أقيمت على كجهها الصحيح تنهى عن الفحشاء كا٤بنكر ،كأم منكر
أعظم من الشرؾ ،كرأس أكلئك أصحاب النيب  ،فهؤالء الذين استمسكوا
بالعلم كالعمل على الوجو الصحيح ،فإف ا﵁  يوفقهم بأف يثبتهم على التوحيد
كالسنة.
باطل بنص حديث
ً
[رابعا] :أف ىذا الذم ذكركا من أف الشرؾ ٓب يقع ُب األمة ،ه
أمر ه

رسوؿ ا﵁  ،كأحاديث النيب  ال ٲبكن أف تتناقض كسيمر معنا
الشيخ لم يراجع التفريغ

ْٖٓ

إف شاء ا﵁ ُب ىذا الباب ،ما أخرب بو أك بعض ما أخرب بو النيب  ،من أف بعض ىذه
األمة ستشرؾ با﵁ ،كأهنا ستعبد األكثاف كأهنا ستلحق با٤بشركْب ،أحاديث صحيحة ثابتة ُب
الصحيحْب ،كبالتإب البد من ا١بمع بْب النصوص.
ٝبيعا ال ٲبكن أف يقع من كل فرد منها الشرؾ با﵁ ،ىذا أمر ال ٲبكن
القوؿ بأف األمة ن
أف يكوف مدلوؿ ىذا ا٢بديث ،كإال تناقضت أحاديث النيب .
خامسا :كيف يقاؿ إف الشرؾ ال يقع من ىذه األمة ،أك على األقل ال يقع ُب جزيرة
ً

العرب كقد خرج ا٤بتنبئوف الكذابوف كمسيلمة كاألسود كغّبٮبا ُب كسط جزيرة العرب ،فهل
يقولوف إف ىؤالء كمن اتبعوىم ٩بن كانوا مسلمْب أهنم ما كفركا كال ارتدكا.
سادسا :ماذا يقولوف عن الذين كانوا مسلمْبٍ ،ب ارتدكا بعد موت النيب
ً
 كقاتلهم أبو بكر  كمن معو من الصحابة؟ ماذا يقولوف ُب ىذه
القبائل العربية الٍب كانت ُب جزيرة العرب كارتدت كاألخبار فيهم تطفح هبا كتب ا٢بديث من
الصحاح كالسنن كاألسانيد ككتب التاريخ كغّبىا؟ أفينكركف ىذا كلو فيقولوف أف من دخل ُب
اإلسبلـ ال ٲبكن أف ٱبرج منو البتة مهما فعل!

سابعا :ماذا ىم قائلوف ُب أكلئك الزنادقة الذين خرجوا ُب عهد أصحاب النيب
ً
 كما بعد ذلك العهد ،كالذين خرجوا ُب كقت علي  ،فأ٥بوه فحرقهم
 بالنار ،كخرب ُب البخارم كغّبه ،أأكلئك يقولوف فيهم أهنم ٓب يرتدكا عن اإلسبلـ
عفوا ُب ا١بزيرة ُب شرقها ُب
بذلك؟ كأكلئك القرامطة الذين كانوا ُب كسط ا١بزيرة ،أك كانوا ن
البحرين ،كانت ٩بلكتهم ىناؾ كبلغوا من فجورىم ككفرىم كإ٢بادىم أف غزكا بيت ا﵁ ا٢براـ،
كأسالوا الدماء عند الكعبة بل كقلعوا ا٢بجر األسود كأخذكه معهم ،أفيقاؿ ُب ىؤالء ا٤ببلحدة
إهنم ٓب يرتدكا؛ ألهنم كانوا ُب جزيرة العرب؟
عجيب شأف ىؤالء ُب كوهنم يزعموف أهنم يتبعوف ا٤بذاىب الفقهية بل
ثامنًا:
ه
كيتعصبوف ٥با ،فماذا ىم قائلوف فيما يح ًشيىت بو كتب الفقو من باب حكم ا٤برتد؟ كل كتب
الفقو ُب ٝبيع ا٤بذاىب الفقهية ا٤بعركفة قد يدكف فيها ىذا الباب ،باب حد ا٤برتد ،باب حكم
مسلما فوقع ُب ناقض من
ا٤برتد ،باب الردة- ،عافا٘ب ا﵁ كإياكم ،-كا٤برتد ىو الذم كاف ن
نواقض اإلسبلـ ،أكانوا يبوبوف ىذه األبواب عبثنا؟
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عجيب أمر ىؤالء قالوا إف الشرؾ ال ٲبكن أف يقع كال ٲبكن أف يرتد أحد من
تاسعا:
ً
ه

ىذه األمة ،كالسيما من كاف ُب جزيرة العربٍ ،ب ٪بدىم أك ٪بد منهم من كفر أىل التوحيد،
ككفر علماء التوحيد ٤با قاموا بالدعوة إٔب التوحيد ،كبينوا الشرؾ كحذركا منو كإذا و
بفئاـ من
ىؤالء كفركا علماء التوحيد ،ككفركا أىل التوحيد كألفوا ا٤بؤلفات ُب ذلك ،فأين ىو قولكم
حينما قلتم إف الشرؾ ال يقع إٔب من ينتسب ُب ىذه األمة؟
إذف ىذه األجوبة كغّبىا كثّب كافيةه ُب بياف خطأ ىذا االستدالؿ كضبلؿ ىذا القوؿ،
الكفر موقن الوقوع ،كلذلك خافو الصا٢بوف على أنفسهم إبراىيم كىو
بل ي
الشرؾ ك ي
إماـ ا٤بوحدين ،كأفضل البشر بعد نبينا  ،كمع ذلك خاؼ على نفسو من
اـ﴾[إبراىيم ،]ٖ٘:فمن يأمن
اجنُْبنِي َوبَنِي أَ ْف نَػ ْعبُ َد ال ْ
﴿و ْ
َصنَ َ
الوقوع ُب الشرؾ ،فقاؿَ :
الببلء بعد إبراىيم؟
لكن حاشا ككبل أف يقاؿ أف ىذا كاقع من ٝبيع األمة ،إ٭با يقع ىذا من و
أناس ما رفعوا
أسا باتباع الكتاب كالسنة ،كاتبعوا أىواءىم فضلوا عن ا٢بق ،ككقعوا ُب ما دؿ الكتاب
رن
قوـ أرادكا الضبلؿ فمكنهم ا﵁  منو ،كقد
كالسنة على أنو كفر با﵁  ،فهؤالء ه
استَ َحبُّوا ال َْع َمى َعلَى ال ُْه َدى﴾[فصلت.]ٔٚ:
﴿وأَما ثَ ُم ُ
ود فَػ َه َديْػنَ ُ
اى ْم فَ ْ
بػيْب ٥بمَ :

إذنا األمر ا٢بق الذم ال شك فيو أف الكفر كالشرؾ أمر ٩بكن الوقوع كأف من كقع فيو
فإنو قد أكقع نفسو ُب الظبلؿ ،كرمى نفسو ُب حفرة من السعّب كالعياذ با﵁ ،إال أف يتداركو
مباحا لكل أحد ،إ٭با دؿ
ا﵁ برٞبتو كيتوب ،كليس أف التكفّب كا٢بكم بالشرؾ أف ىذا ٞبنى ن
الدليل على أنو كفر با﵁ ،كالذم يقاؿ فيو ذلك.
ايهؿس سل اهلل ثِ زضٛي٘

بايٓـ ٜجبت ال بك ٍٛؾالٕٔ

َٔ نإ زب ايعاملني ٚعبدٙ

قد نؿسا ٙؾراى ذ ٚنؿسإٔ

يعبد األكثاف.
إذف باب ما جاء أف بعض ىذه األمة ي
ىذه (األمة) ىي :أمة اإلجابة ،كليس ا٤بقصود أمة الدعوة ،فإف أمة الدعوة ىذه الٍب
تشمل كل من تناكلو أك من تناكلتهم بعثة أك دعوة النيب  ،ليس ىؤالء ىم
معلوـ بالضركرة إف من ٓب يكن مستجيبنا للنيب  من أمة
ا٤بقصودين؛ ألف ذلك ه
الدعوة فإنو من عبدة األكثاف ،فذكر ىؤالء أك إرادة ىؤالء من ٙبصيل ا٢باصل ،إ٭با ا٤براد أف
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٧بمدا رسوؿ ا﵁  من
من أمة اإلجابة الذين شهدكا بأف ال إلو إال ا﵁ كأف ن
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
كا٤بعاَب من عافاه ا﵁ كا٤بوفق من كفقو ا﵁.
قاؿ :

ِ ِ
ِ
ِ
اب يػ ْؤِمنُو َف بِال ِ
ْج ْب ِ
ت
ين أُوتُوا نَصيبًا م َن الْكتَ ِ ُ
وقولو تعالى﴿ :أَلَ ْم تَػ َر إِلَى الذ َ
والطاغُ ِ
وت﴾[النساء.]٘ٔ:
َ
ىذه اآلية الٍب أكردىا ا٤بؤلف ُ ب ىذا الباب ،ككجو إيرادىا ُب أف ا﵁ 

أخربنا أف اليهود الذين كفركا با﵁  عبدكا ا١ببت كالطاغوت ،كأخرب النيب
 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
كالنصارل ،إذف سيكوف ُب ىذه األمة من يعبد األكثاف ،كىذا استدالؿ صحيح.
كإيراد ا٤بؤلف  ىذه اآلية يدؿ على و
فقو كاف عليو .
صيبا ِمن ال ِ
ِ
ِ
ْكتَ ِ
اب﴾[النساء.]٘ٔ:
ين أُوتُوا نَ ً َ
قاؿ ﴿ :أَلَ ْم تَػ َر إِلَى الذ َ
ما كصف ىؤالء الذين أكتوا نصيبنا من الكتاب؟
ِِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ين َك َف ُروا
أخرب ا﵁  عنهم أهنم﴿ :يُػ ْؤمنُو َف بالْج ْبت َوالطاغُوت َويَػ ُقولُو َف للذ َ
ِ
ِ ِ
آمنُوا َسبِ ًيال﴾[النساء .]٘ٔ:ىذه اآلية ثبت ُب ((مسند أٞبد))
ين َ
َى ُؤَّلء أ َْى َدى م َن الذ َ
و
بإسناد صحيح ،أهنا نزلت ُب كعب بن أشرؼ اليهودم ،الذم قاؿ لو كفار قريش ىم ٍن على
ا٥بدل ٫بن أك ٧بمد ؟ ،فقاؿ :أنتم خّب من ٧بمد  ،فأنزؿ ا﵁
ِ
ين
﴿ :إِف َشانِئَ َ
ك ُى َو الَبْػتَػ ُر﴾[الكوثر ،]ٖ:كأنزؿ ا﵁ ﴿ :أَلَ ْم تَػ َر إِلَى الذ َ
أُوتُوا نَ ِ
صيبًا ِم َن الْكِتَ ِ
اب﴾[النساء.]٘ٔ:
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كجاء عند ابن أيب حاًب أهنا نزلت ُب و
أيضا ُب حيي بن أخطب ،كأف كليهما
كعب ك ن
كم ٍن معو أف ىؤالء الكفار من مشركي العرب أهنم خّب من
أجاب بأف النيب  ى
النيب  كأصحابو ،فبْب ا﵁  بطبلف ىذا القوؿ.
صيبا ِمن ال ِ
ِ
ِ
ْكتَ ِ
اب﴾[النساء.]٘ٔ:
ين أُوتُوا نَ ً َ
﴿أَلَ ْم تَػ َر إِلَى الذ َ
حاؿ عجيبة ،مع كوهنم أكتوا نصيبنا
انظر إٔب األسلوب الذم يدؿ على أف حاؿ ىؤالء ه
من الكتاب ،عندىم علم ،لكنهم ما انتفعوا بو ،كىذا يفيدؾ على أف العلم كحده ليس كافينا
توفيق من ا﵁  ،كلذا ىم ٍن أتاه ا﵁ حظنا من العلم من
ُب حصوؿ ا٥بداية ما ٓب يكن ه
طلبة العلم عليهم أال يغَبكا ،عليهم أف يلجؤكا إٔب ا﵁  بصدؽ أف يثبتهم كأف يوفقهم
كأف يبصرىم با٢بق كيعينهم على التزامو ،كإال فمجرد العلم أك الذكاء ليس و
بكاؼ:
بٓاؾعٕ إال بتٛؾٝلٕ َٔ ايٖٛاب
ٖتـ ايرناٚ ٤قاٍ يطت
صيبا ِمن ال ِ
ِ
ِ
ْكتَ ِ
اب﴾[النساء ،]٘ٔ:عجيب أمرىم حينما
ين أُوتُوا نَ ً َ
﴿أَلَ ْم تَػ َر إِلَى الذ َ
جاءىم العلم كىم اليهود ،عندىم علم لكن ما عملوا بو كال انتفعوا بو.
ت والطاغُ ِ
ِ ِ ِ ِ
وت﴾[النساء ،]٘ٔ:أكثر كبلـ ا٤بفسرين يدكر على أف
﴿يُػ ْؤمنُو َف بالْج ْب َ
ا١ببت ىو :الساحر أك الصنم أك الكاىن.
كالناظر ُب كبلـ السلف ُ ب تفسّب ىذه الكلمة كغّبىا يلحظ ا٤بسلك الذم
يسلكو كثّب من السلف كىو أهنم يفسركف الكلمة و
جامعا
ٗبثاؿ ٥با ال أهنم يضعوف ن
حدا ن
ه
مانعا ،فكل ما ييعبى يد من ىذه ا٤بعبودات كيصرؼ لو حق ا﵁  ،كيينسب لو ما ٱبتص بو
ن
داخل ُب كلمة ا١ببت كإف كاف األصل ُب ىذه الكلمة أهنا تطلق:
ربنا  ،فإنو ه
على ما ال خّب فيو.
ت والطاغُ ِ
ِ ِ ِ ِ
وت﴾[النساء.]٘ٔ:
قاؿ﴿ :يُػ ْؤمنُو َف بالْج ْب َ
الطاغوت أكثر السلف فسركا ىذه الكلمة بأهنا :الشيطاف ،كجاء ىذا عن عمر
و
بإسناد
 كما ُب ((صحيح البخارم)) تعلي نقا ،ككصلو غّبه ،كقاؿ ا٢بافظ 
قوم ،قاؿ ( :ا١ببت :السحر ،كالطاغوت :الشيطاف) ،كقاؿ اإلماـ مالك :
الطاغوت كل ما عيبً ىد من دكف ا﵁ ،كمراده  دكف شك أنو كل ما عيبً ىد من دكف ا﵁
كىو ر و
قاؿ ُب حقو إنو اٚبذ طاغوتنا.
اض ،كذلك أف كل من عبد غّب ا﵁ ،فإنو يي ي
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كأما من جهة ا٤بعبود فبل يقاؿ فيو إنو طاغوت إال إذا كاف راضينا بذلك ،أما إذا ٓب
يكن راضينا فإنو ال يقاؿ ُب ا٤بعبود أنو طاغوت ،كإال فعيسى  كالصا٢بوف قد عيبً يدكا
من دكف ا﵁  كال يقاؿ ُب حقهم إهنم طواغيت باتفاؽ أىل العلم.
إذف ىؤالء يؤمنوف با١ببت كالطاغوت.
كلعل أدؽ تعر و
يف للطاغوت ىو تعريف اإلماـ ابن القيم  :أنو كل ما ٘باكز بو
و
معبود أك متب وووع أك مطاع ،كذلك أف أصل ا٤بادة ُب الطاغوت يرجع إٔب
العبد حده من
الطغياف كىو٦ :باكزة ا٢بد﴿ ،إِنا لَما طَغَى ال َْماءُ﴾[الحاقة ،]ٔٔ:فالذم يتجاكز بو العبد

معبودا كىذا يشمل كل من عيبً ىد من دكف ا﵁ كىو ر و
اض،
حده ىذا ىو الطاغوت ،سواء كاف ن
أيضا.
أك ترشح للعبادة ،لو دعا الناس إٔب عبادة نفسو كٓب يستجب لو أحد فإنو
طاغوت ن
ه
ككذلك قلنا ىو الذم ٘باكز بو العبد حده من و
معبود أك متبوع ؛كالعلماء ك٫بوىم ،أك
مطاع؛ كاألمراء ك٫بوىم ،فهؤالء إف أحلوا ما حرـ ا﵁ أك حرموا ما أحل ا﵁ فأيطيعوا على
ذلك فإهنم يكونوف طواغيت.
الشاىد أف ىؤالء يؤمنوف با١ببت كالطاغوت ،كأيضا يقولوف ﴿ لِل ِذين َك َفروا ى ُؤ ِ
َّلء
َ ُ َ
ن
ِ ِ
آمنُوا َسبِ ًيال﴾[النساء ،]٘ٔ:ىؤالء ألهنم اشَبكوا مع ا٤بشركْب ُب الكفر
ين َ
أ َْى َدى م َن الذ َ
با﵁ كبرسولو  صار ا٤بشركوف أحب إليهم كأقرب إليهم كأىدل ُب نظرىم من
النيب  كأصحابو مع أف ىؤالء يعلموف أنو على ا٢بق ،يعرفونو 
كما يعرفوف أبناءىم ،لكن الغشاكة غشاكة ا٥بول حالت بينهم كبْب االعَباؼ بذلك- ،
ِ
ِ ِ
ِِ
آمنُوا
ين َ
ين َك َف ُروا َى ُؤَّلء أ َْى َدى م َن الذ َ
نسأؿ ا﵁ السبلمة كالعافية ﴿ ،-ويقولوف للذ َ
سبِ ًيال﴾[النساء ،]٘ٔ:قاؿ ا﵁ سبحانو﴿ :أُولَئِ َ ِ
ين لَ َعنَػ ُه ُم اللوُ َوَم ْن يَػل َْع ِن اللوُ فَػلَ ْن
ْ
َ
ك الذ َ
تَ ِج َد لَوُ نَ ِ
ص ًيرا﴾[النساء ،]ٕ٘:كىذا شأف اليهود باءكا بغضب ا﵁ كباؤكا بلعنة ا﵁ ،كا﵁
ا٤بستعاف.
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قاؿ :

ِ
ِ
ِ
ب َعلَْي ِو
وقولو﴿ :قُ ْل َى ْل أُنَػبٍّئُ ُك ْم بِ َ
ش ٍّر ِم ْن ذَلِ َ
ك َمثُوبَةً ع ْن َد اللو َم ْن لَ َعنَوُ اللوُ َوغَض َ
وت﴾[المائدة.]ٙٓ:
ْخنَا ِز َير َو َعبَ َد الطاغُ َ
َو َج َع َل ِم ْنػ ُه ُم ال ِْق َر َدةَ َوال َ

أيضا ُب شأف أىل الكتاب
ىذه اآلية الثانية الٍب استدؿ هبا ا٤بؤلف  ،كىي ن
الذين ذموا النيب  كأصحابو ،كقالوا ىم شر الناس ،كقالوا أف دينهم ىو شر
ِ
ِ
األدياف ،قاؿ سبحانو﴿ :قُل يا أ َْىل ال ِ
ْكتَ ِ
آمنا بِالل ِو َوَما أُن ِز َؿ
اب َى ْل تَنق ُمو َف منا إَِّل أَ ْف َ
ْ َ َ
إِلَيػنَا وما أُنْ ِز َؿ ِمن قَػبل وأَف أَ ْكثَػرُكم فَ ِ
ك َمثُوبَةً ِع ْن َد
اس ُقو َف * قُ ْل َى ْل أُنَػبٍّئُ ُك ْم بِ َ
ش ٍّر ِم ْن َذلِ َ
ْ ََ
َ ْ
ْ ُْ َ
ِ
ِ
ْخنَا ِز َير َو َعبَ َد
ب َعلَْي ِو َو َج َع َل ِم ْنػ ُه ُم ال ِْق َر َد َة َوال َ
اللو َم ْن لَ َعنَوُ اللوُ َوغَض َ
وت﴾[المائدة.]ٙٓ-ٜ٘:
الطاغُ َ
أعظم
إذف أنتم يا أيها الذين تزعموف أننا ٫بن شر الناس كأف ديننا شر األدياف ،أنتم ي
شرا كضبلالن كإف نكا ،ىؤالء ىم ا٤بقصودكف ُب ىذه اآلية ،ىؤالء اليهود الذين ذموا النيب
ن
 كنقموا منو كمن أصحابو أف آمنوا با﵁ كحده كآمنوا بالرسل كآمنوا بالكتب أف
ىؤالء حينما كصفوىم بذلك الواقع يشهد أهنم شر مكانا ،بكتهم ا﵁  ككٖبهم على
عار عليكم كيف تقولوف ىذا كأنتم موصوفوف هبذه الصفات.
قو٥بم ،ه
ك َمثُوبَةً ِع ْن َد الل ِو﴾[المائدة.]ٜ٘:
﴿قُ ْل َى ْل أُنَػبٍّئُ ُك ْم بِ َ
ش ٍّر ِم ْن ذَلِ َ
مثوبة يعِب :جزاءن ،كلمة ا٤بثوبة أصل ا٤بادة فيها ثاب يثوب ،إذا رجع إٔب الشيء فإنو
يكوف قد ثاب إليو ،كىكذا ا١بزاء ،جزاء العمل يعود على عاملو.
كالغالب أف كلمة ا٤بثوبة تى ًريد ُب شأف جزاء ا٢بسنات لكن قد ترد ُب جزاء السيئات
كمن ذلك ىذه اآلية ،جزاىم ا﵁  على إفكهم كبغيهم كضبل٥بم باآلٌب:
أكالن :باءكا بلعنة ا﵁  ،كاألدلة ُب كتاب ا﵁  كسنة رسولو

﴿م ْن لَ َعنَوُ اللوُ
 ،كثّبة ُب كصفهم باللعنة ،كأف ا﵁  قد لعنهمَ ،
ِ
ب َعلَْي ِو﴾[المائدة.]ٙٓ:
َوغَض َ
[ثانيًّا] :باءكا بغضب من ا﵁ .
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ْخنَا ِز َير﴾[المائدة ،]ٙٓ:مسخ منهم من مسخ
﴿و َج َع َل ِم ْنػ ُه ُم ال ِْق َر َد َة َوال َ
[ثالثنا]َ :
قردة كخنازير ،كىذا مسخ حقيقي ،قلبهم ا﵁  حقيقةن إٔب قردة كخنازير ،ىؤالء القوـ
ا٤بخصوصوف الذين عناىم ا﵁ ﴿ :ولََق ْد َعلِمتُم ال ِذين ا ْعتَ َدوا ِم ْن ُكم فِي الس ْب ِ
ت
ْ
ْ
َ
َ
ْ ُ
ِ
ِِ
ين﴾[البقرة ،]ٙ٘:جزاىم ا﵁  على اإلٍب العظيم الذم
فَػ ُقلْنَا لَ ُه ْم ُكونُوا ق َر َدةً َخاسئ َ
كقعوا فيو ،كىو ٙبايلهم على ٧بارـ ا﵁  جزاىم ا﵁  على ذلك بأف
جعلهم قردة كخنازير.
ُ /كىؤالء الذين قلبهم ا﵁  إٔب ذلك ليسوا ٝبيع اليهود إ٭با طائفة منهم ىم
الذين كقع منهم مقتضى ذلك ،ىذا أكالن.
ِ /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
صحيح ،بْب خطأه النيب  ،يعِب ىذا الفهم ٌبْب النيب أف ا﵁  ما مسخ
قوما فجعل ٥بم ذرية ،كالقركد كا٣بنازير كانوا موجودين من قبل ،قبل ىذا ا٤بسخ ،لكن ىؤالء
ن
أناس قلبهم ا﵁  عقوبة على فعلهم كإفكهم إٔب ذلك ،ركم عن ابن عباس 
أنو قلب الشباب قردة كقلب الشيوخ خنازير.
قوـ مسخهم ا﵁ ٍ ب إهنم ىلكوا كانقطعوا.
الشاىد أف ىؤالء ه
﴿و َعبَ َد
ابعا] :الشاىد ُب إيراد ا٤بؤلف  ىذه اآلية ،قاؿَ :
[ر ن
وت﴾[المائدة.]ٙٓ:
الطاغُ َ
ىذه اآلية قرئت بقراءات كثّبة أهناىا أبو حياف ُب تفسّبه ((البحر ا﵀يط)) إٔب ٫ب وو من

عشرين قراءة لكنها كلها شاذة إال قراءتاف ٮبا القراءة ا٤بتواترة قراءتاف فقط.
كعبى ىد الطاغوت ،فعل كمفعوؿ كالفاعل ٧بذكؼ يعِب :ىم ،ىم الذين
قاؿ ا١بمهور :ى
عبدكا الطاغوت.
ً
الطاغوت) ،مضاؼ كمضاؼ إليو،
كعبي ىد
كقرأ ٞبزة الكوُب أحد القراء السبعة ،قرأ ( ى
٠باعي قليل ،الذم يأٌب على
ٝبع
(كعبيد) بضم الباء قيل :إف ىذه الكلمة ٝبع عابد كىو ه
ه
ىذا الوزف.
كقيل إف (عبيد) ٗبعُب عابد.
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كبالتإب فيكوف عبيد الطاغوت إما عباد الطاغوت أك عابدكا الطاغوت أك عابد
ٝبعا كإما أف تكوف كلمة مفردة ،كعلى ىذا فتكوف ىذه الكلمة
الطاغوت إما أف تكوف ن
معطوفة على القردة كا٣بنازير.
فعل (عبد) فإهنا تكوف معطوفة على
كأما على قراءة ا١بمهور كىي أف ىذه الكلمة ه
ِ
ْخنَا ِز َير َو َعبَ َد
ب َعلَْي ِو َو َج َع َل ِم ْنػ ُه ُم ال ِْق َر َدةَ َوال َ
األفعاؿ الٍب قبلهاَ ،
﴿م ْن لَ َعنَوُ اللوُ َوغَض َ
وت﴾[المائدة ،]ٙٓ:لكن الفرؽ أف الضمائر ٨بتلفة ،فالضمّب ُب األفعاؿ الثبلثة
الطاغُ َ

اجع إٔب ىؤالء اليهود الذين عبدكا
السابقة يرجع إٔب ا﵁  ،كأما ُب ىذا الفعل فإنو ر ه
الطاغوت ،كإ٭با قاؿ ( ىعبى ىد) كٓب يقل ( ىعبي ىد) ٤براعاة لفظ ىم ٍن الذم ذيكًر قبل ذلك.
الشاىد أف ىذه اآلية فيها أف من أىل الكتاب كىم اليهود من عبد الطاغوت ،كأخرب
النيب  أف من ىذه األمة ىم ٍن سيتبع أىل الكتاب.
إذف كقوع الشرؾ ُب ىذه األمة ٩بكن كا﵁  أعلم.
قاؿ :

اؿ
وقولو تعالى﴿ :قَ َ
َم ْس ِج ًدا﴾[الكهف.]ٕٔ:

ِ
ين
الذ َ

غَلَبُوا

َعلَى

أ َْم ِرِى ْم

لَنَت ِخ َذف

َعلَْي ِه ْم

ىذه اآلية ُب سورة الكهف﴿ :قَ َ ِ
ين غَلَبُوا َعلَى أ َْم ِرِى ْم لَنَت ِخ َذف َعلَْي ِه ْم
اؿ الذ َ
َم ْس ِج ًدا﴾[الكهف ،]ٕٔ:فيها أف ٩با كاف ُب األمم السابقة الذين أخرب النيب
 باتباعهم أهنم اٚبذكا قبور الصا٢بْب مساجد كالغالب أف ىؤالء من النصارل،
كما يذكرىم كثّب من ا٤بفسرين ،كأخرب النيب  أف ىذه األمة سيكوف فيها من
يتبع ىسنى ىن من كاف قبلنا ،فهذا كجو إيراد ا٤بؤلف .
دليل على
كىذه اآلية ٰب ي
سن الوقوؼ عندىا من جهة أف من الناس من يزعم أهنا ه
جواز اٚباذ القبور مساجد فيقولوف كيف تنكركف ،كيف تنكركف على الذين يتخذكف القبور
مسجدا على قرب أك يدفنوا ميتنا ُب مسجد؟ كيف تنكركف على ذلك
مساجد إما بأف يبنوا
ن
كقد دؿ القرآف على جواز ذلك؟ أٓب تسمعوا إٔب قوؿ ا﵁ ﴿ :قَ َ ِ
ين غَلَبُوا َعلَى
اؿ الذ َ
أ َْم ِرِى ْم لَنَت ِخ َذف َعلَْي ِه ْم َم ْس ِج ًدا﴾[الكهف.]ٕٔ:
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كال شك أف ىذا االستدالؿ من أضعف االستدالالت كأكىنها ،يا ﵁ العجب!! كيف
تيقابل األحاديث ا٤بتواترة عن النيب ُ ب النهي عن اٚباذ القبور مساجدٗ ،بثل
ىذا االستدالؿ الفاسد الكاسد.
كا١بواب عن ىذا اإليراد أك عن ىذه الشبهة:
أوَّلً :أف ىذه اآلية ليس فيها إال ذي ٍكر عزـ و
طائفة من الناس ،جاء كصفهم بأهنم الذين
ي
غلبوا على األمر يعِب :كانوا أىل النفوذ كالسلطة ،أهنم سيتخذكف على قبور ىؤالء الفتية
مدح ىؤالء كال على
الصا٢بْب
مسجدا كال شيء أكثر من ذلك ،ليس ُب اآلية ما يدؿ على ً
ن
ا٢بث على أف نفعل مثلما فعلوا ،إ٭با فيها أف ىؤالء أرادكا كعزموا على أف يتخذكا على
أناسا صا٢بْب كفيتًنوا هبم كبصبلحهم فأرادكا أف يتخذكا
قبورىم
ن
مسجدا ،كذلك أهنم رأكىم ن
مسجدا.
على قبورىم
ن
قوما مشركْب.
كمن أىل التفسّب :من قاؿ إف ىؤالء كانوا ن
قوما مؤمنْب.
كمن أىل التفسّب من قاؿ :أهنم ٓب يكونوا من ا٤بشركْب بل كانوا ن
كعلى كبل القولْب فإنو ال كجو لبلستدالؿ.
أما كوهنم كانوا كافرين فاالستدالؿ ساقط من أصلو.
كأما إذا كانوا قوما منتسبْب إٔب دين ٠باكم ؛كالنصارل مثبلن فإنو ال عصمة و
ألحد بعد
ن
األنبياء كالرسل عليهم الصبلة كالسبلـ ،عزموا على ىذا كأخطأكا فيما قالوا ،فماذا كاف؟
أكاف فيو النيب يٰبتج بفعلو كٰبتج بعزموٓ ،ب يكن ُب ذلك شيء من ىذا البتة.
فدؿ ىذا على أف ىذا االستدالؿ غّب صحيح.
على أف ُب اآلية ما يي ٍشعًير أف ىذا الفعل ليس صوابنا ،ألف ا﵁  كصف ىؤالء
بأهنم الذين غلبوا على أمرىمٓ ،ب يقل قاؿ أىل العلمٓ ،ب يقل قاؿ الصا٢بوف ،إ٭با قاؿ:
﴿قَ َ ِ
ين غَلَبُوا َعلَى أ َْم ِرِى ْم﴾[الكهف.]ٕٔ:
اؿ الذ َ
كا٢باؿ كالواقع أف الغالب على أىل النفوذ كالسلطة أف يكونوا يجهاالن بل كأف تغلبهم
األىواء كتقع منهم األخطاء ،كبالتإب كيف يكوف فعلهم أك عزمهم حجة ،السيما كأف ُب
اآلية ما يي ٍشعًير أهنم قالوا ىذا القوؿ على سبيل ا٤براغمة للذين قالوا ماتوا أهنم يسدكف عليهم
الكهف كينتهي أمرىم﴿ ،فَػ َقالُوا ابْػنُوا َعلَْي ِهم بُػ ْنػيَانًا ربُّػ ُه ْم أَ ْعلَ ُم بِ ِه ْم﴾  ،ىنا قاؿ ىؤالء:
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﴿قَ َ ِ
ين غَلَبُوا َعلَى أ َْم ِرِى ْم لَنَت ِخ َذف َعلَْي ِه ْم َم ْس ِج ًدا﴾[الكهف ،]ٕٔ:كأنو كاف على
اؿ الذ َ

سبيل العناد كا٤براغمة ألكلئك الذين طلبوا أهنم يدفنوهنم ُب كهفهم ٍب يبنوف على كهفهم
كينتهي أمرىم كتنتهي الفتنة هبم.

[ثانيًّا] :اتفق أىل العلم على أف خّب ما في ِّسر بو كتاب ا﵁  ىو سنة رسولو
 بعد الكتاب ،ىذا ٧بل و
اتفاؽ بْب العلماء ،فإذا كاف ُب ىذه اآلية إٝباؿ ال
ندرم ما التحقيق ُب شأف الذين غلبوا على أمرىم ،أكانوا صا٢بْب أـ ىم طا٢بوف ،أكاف
فعلهم صوابنا أـ غّب صواب ،دعونا نرجع ُب ىذا البياف إٔب سنة النيب .
ٕبثنا ككجدنا أف الشيخْب ُب صحيحيهما أخرجا من حديث عائشة  ،كمر
و
حديث قبل ثبلثة أبواب( ،باب ما جاب من التغليظ فيمن عبد ا﵁ عند
بنا ا٢بديث ُب أكؿ
قرب و
رجل صاّب ،فكيف إذا عبده) ،مر بنا ُب ىذا ا٢بديث أف عائشة  حدثت عن
أـ سلمة  أهنا حدثت النيب  عن كنيسة رأهتا با٢ببشة ،كُب ركاية ُب
((الصحيحْب)) أف الذم حدث النيب  أـ سلمة كأـ حبيبة  ،حدثا
عن كنيسة رأهتا أك رأتاىا ُب ا٢ببشة يقاؿ ٥با :مارية ،كما فيها من التصاكير كما كانت عليها
من ا٢بسن ،فقاؿ النيب - :كا٠بع يا ً
رعاؾ ا﵁ِ « :-
أولئك كانوا إذا مات
ي
فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسج ًدا وصوروا فيو تلك التصاوير».
السؤاؿ اآلف:
كازنوا بْب ما جاء ُب اآلية كما جاء ُب ا٢بديث ،أليس ىذا ىو ىذا؟!
رجل صاّب فبيًِب على قربه مسجد ،فالذم جاء ُب ا٢بديث ىو ىو الذم جاء ُب
مات ه
اآلية.
أولئك أو
ماذا كاف موقف النيب  من ذلك؟ قاؿ َ « :
ِ
شرار الخلق عند اهلل».
أولئك ُ
إذف ىذا الفعل الذم جاء ُب اآلية ،ما ا٢بكم الذم دؿ عليو ا٢بديث؟
جاء أنو صواب أك خطأ؟
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جاء أنو خطأ ،كجاء أنو باطل ،كبالتإب فكيف يستدؿ بعد ذلك هبذه اآلية كالنيب
 قد بْب األمر كفصلو ،كأف ىؤالء الذين يفعلوف ىذا الفعل ككانوا يفعلوف ىذا
الفعل شرار ا٣بلق عند ا﵁؟
فكيف إذا ضممنا إٔب ىذا األحاديث الٍب ىي بالعشرات ُب هني النيب 
مسجدا؟
عن البناء على القبور أك عن اٚباذىا
ن
دليل على اٚباذ القبور مساجد- ،حاشا ككبل.-
أفبل يقاؿ بعد ىذا أف ىذه اآلية ه
كا﵁ تعأب أعلم.
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35
ٖ٘ -باب وا جا ٞأ ُٓ بعض ِذٓ األوٖٓ ٛعبم األٔثاُ
(اجمللس الثاني)
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قاٍ :
عٔ أب ٞضعٝد ؛ إٔ زض ٍٛاهلل  قاٍ(( :يتتبعٖٔ ضَََٓٔ َٔ
ٍّ يدخًتُ،))ٙٛ
نإ قبًهِ ،سر ٚايكر ٠بايكر ،٠ست ٢ي ٛدخًٛا دشس قب
قايٛاٜ :ازض ٍٛاهلل ،اهلٛد ٚايٓؿاز٣؟ قاٍ(( :ؾُٔ؟!)) .أخسدا.ٙ
أكرد ا٤بؤلف  حديث أيب سعيد  ،كا٤بؤلف عزا ىذا ا٢بديث هبذا اللفظ
ظ الذم أكرده
إٔب الشيخْب ُب صحيحيهما ،كىذا اللفظ الذم أكرده ا٤بؤلف ليس ىو اللف ى
الشيخاف ،كإ٭با ا٢بديث ُب الصحيحْب بلفظ :قاؿ النيب  كما من حديث أيب

سعيد ،قاؿ النيب « :لتتبعن سنن من كاف قبلكم شبرا بشبر ،وذراعا بذراع،
حتى لو دخلوا جحر ضب اتبعتوىم.فقلنا :يا رسوؿ اهلل ،آليهود والنصارى؟ قاؿ النبي
 :فمن؟»
كىذا ا٢بديث أكرده ا٤بؤلف  بلفظ «حذو القذة بالقذة» كقفت عليو ُب مسند

اإلماـ أٞبد ،لكن من حديث شداد بن أكس  عن النيب » :ليحملن
شرار ىذه المة على سنن من كاف قبلهم حذو القذة بالقذة« ،كلكن ىذا اللفظ فيو
إسناده شهر بن ا٢بوشب ،كىو كثّب األكىاـ كما تعلموف.
كلعل ا٤بؤلف  تابع ُب عزك ىذا اللفظ إٔب الشيخْب ،تابع شيخ اإلسبلـ ابن
تيمية ُ ب ((اقتضاء الصراط ا٤بستقيم)) ،فإف الذم يظهر ٕب كا﵁ أعلم أف ا٤بؤلف
اقتطع ىذا الباب من ((اقتضاء الصراط ا٤بستقيم)) ،كظهر ذلك من خبلؿ تتبع ما ُب
االقتضاء مع ما ُب ىذا الباب ،من ذلك عزكه ا٢بديث للصحيحْب هبذا اللفظ كىو كذلك
عنده شيخ اإلسبلـ ،ككذلك ما سيأٌب من حديث ثوباف أكرده ُ ب كتابو هبذا اللفظ
أيضا باللفظ نفسو.
كزاد الزيادة الٍب عند الربقا٘ب ن
فالذم يبدك كا﵁ أعلم أف ىذا الوىم ُب عزك اللفظ إ٭با جاء بكونو نقل بالواسطة كا﵁
أعلم.
كعلى كل حاؿ من أراد التحقق من األلفاظ ُب ىذا الكتاب من حيث صحة اللفظ
ا٤بخِّرج ،فعليو بكتاب حفيد ا٤بؤلف الذم ىو ((التيسّب)) ،فإف الشيخ سليماف بن عبد
إٔب ى
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ا﵁  صاحب ((تيسّب العزيز ا٢بميد)) كانت لو عناية بتتبع ألفاظ كتاب التوحيد،
ا٤بخرًج من غّبه.
كبياف اللفظ الصحيح ا٤بنسوب إٔب ى
كعلى كل حاؿ لعل ا٤بؤلف كاف ينقل بعض أبواب ىذا الكتاب من بعض الكتب،
كلرٗبا كتب بعض األحاديث من حفظو ،كمن الذم يسلم من الوىم كالغلط!
ا٤بقصود :أف ىذا ا٢بديث الذم بْب أيدينا حديث صحيح ثابت عن النيب
 ،جاء عنو من ركاية عدد من أصحاب النيب  ،كىو قد جاء
كما رأيت من حديث أيب سعيد ،كجاء أيضا عند ((البخارم)) عن حديث أيب ىريرة
 كفيو أف النيب  قاؿَّ« :ل تقوـ الساعة حتى تتبع أمتي سنن من
كاف قبلها ،قالوا :كفارس والروـ ،قاؿ النبي  :فمن الناس إَّل أولئك؟»
كىذا ا٢بديث فيو ذكر فارس كالركـ ،كُب ا٢بديث الذم بْب أيدينا ذكر اليهود
كالنصارل ،كا١بمع بينهما كما نقل ا٢بافظ ابن حجر ُ ب ((الفتح)) من قوؿ بعض
كفركعا كاف لليهود كالنصارل ،كُب شأف
أصوال
أىل العلم أف اتباع ىذه األمة ُب الدين ن
ن
ا٢بكم كالسياسة كاف لفارس كالركـ ،كا﵁ تعأب أعلم.
أيضا جاء ىذا ا٢بديث بلفظ قريب ٩با أكرد ا٤بؤلف  ،أك ما جاء ُب حديث
ن
و
بإسناد حسن
أيب سعيد ،جاء من ركاية ابن عباس  كما عند ا٢باكم كالبزار كغّبٮبا

كفيو زيادة ،كىى قولو « :حتى لو كاف من أحدىم أف ضاجع أمو بالطريق
لكاف من أمتي من يفعل ذلك» ،إٔب ىذه الدرجة أك إٔب ىذا ا٢بد تكوف ا٤بتابعة ٥بؤالء،

أيضا من حديث غّبىم كأرضاىم.
كا﵁ ا٤بستعاف ،كما جاء ن
ا٤بقصود أف ىذا ا٤بعُب ثابت ُب ركايات عدة عن النيب  كىو أصل ُب
أصل ُب إثبات ما أراد ا٤بؤلف  إثباتو ُب ىذا الباب ،كالرد على الشبهة
ىذا الباب ،ه
الٍب أراد ا٤بؤلف  كشفها ُب ىذا الباب ،كىي شبهة القبوريْب الذين يزعموف أف
الشرؾ ال يقع ُب ىذه األمة.
فهذا ا٢بديث فيو إثبات أف ىذه األمة سيكوف منها من يتبع اليهود كالنصارل فيما
ضلوا فيو ،كمن ذلك ال شك ما يكوف من اتباعهم ُب شأف الشرؾ با﵁ .
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كىذا ا٢بديث من أعبلـ نبوة النيب  ،حيث كقع ما قاؿ
سرحت طرفك ُب أحواؿ ا٤بسلمْب ُب أمورىم ا٤بختلفة ،كجدت
 ،كأنت إذا ٌ
اتباع ما عليو أىل الكتاب كالتشبو هبم ُب العقيدة من جهة الغلو ُب الصا٢بْب ،كالبناء على
القبور ،كاٚباذ األحبار كالرىباف أربابنا ،ككقوع أنواع الشرؾ با﵁  ،كٙبريف الكلم
عن مواضعو ،كتعطيل صفات ا﵁ ُ ،ب أمور شٌب يعلمها من يتبع ىذا األمر.
كإف نظرت إٔب التشبو هبم ُب العبادات ،كجدت أنو قد دخل على كثّب من ا٤بسلمْب
اإلحداث ُب الدين من قًبى ًل التشبو هبؤالء الكفار.
فحدث كال حرج ،كليس عليك إال أف تنظر ُب
كإذا نظرت إٔب األخبلؽ كالعادات ِّ
بيوتات ا٤بسلمْب كطرقاهتم لتعلم مقدار ما عليو كثّب من ا٤بسلمْب من التشبو باليهود
كالنصارل ُب ا٤بلبس كا٥بيئة كالعادة كالكبلـ ،كما إٔب ذلك ،كا﵁ ا٤بستعاف.
فحصل ما أخرب بو النيب  ،ككاف كما قاؿ.
أخرب النيب ُ ب ىذا ا٢بديث بقولو« :لتتبعن سنن من كاف قبلكم»،
كالحظ كيف أف ىذا الفعل أ ِّ
يكد بثبلثة مؤكدات:
أكال :اليمْب ا٤بقدرة.
ن

[ثانيًّا] :البلـ.
[ثالثنا] :النوف.
كل ذلك يدؿ على أف ىذا كاقع ال ٧بالة من ىذه األمة.
كا٤بقصود ىو ٦بموعها ال ٝبيعها ،انتبو ٥بذا.
ٝبيعا من كل فرد من
٦بموع األمة سيكوف منهم اتباع اليهود كالنصارل ،كليس أهنا ن
أفرادىا سيقع ذلك ،إ٭با ُب ا١بملة سيقع اتباع اليهود كالنصارل منها ،قاؿ« :لتتبعن سنن
من قبلكم» ،قرئ ىذا اللفظ بالفتح كالضم ( ،ىسنن) ،ك( يسنن) ،كاألشهر الفتح ،ىذه
الكلمة إذا قي ًرأىت بالفتح فهي كلمة مفردةٗ ،بعُب :الطريق.
أيضا.
(سنن) فهي ٝبع سنة ،كالسنة ىي :السبيل كالطريقة ن
كإذا قرأت بالضم ي
فهما معنياف متقارباف.
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اعا
شربا بشر ،كذر ن
كأكد النيب  أف ىذا االتباع سيكوف ا ن
تباعا دقي نقا ،ن
بذراع.
كُب اللفظ الذم بْب أيدينا «حذو القذة بالقذة» ،ا٢بذك ىو :القطع ،كالقذة ىي:

الريشة الٍب توضع ُب السهم ،فكانوا إذا صنعوا كبركا السهاـ فإهنم يضعوف ريشة للنسر أك
للصقر أك ما إٔب ذلك ،كىذه الريشة تكوف سببنا ُب استقامة السهم إذا يرمي ،كانوا يضعوف
قذتْب؛ يعِب :كانوا يضعوف ريشتْب ،كال بد لبارم السهم أف ٯبعل إحدل الريشتْب مطابقة
ٛباما ،كألجل ىذا
لؤلخرل ،كإال فإنو ما انتفع ،ال بد أف تكوف إحدل الريشتْب مثل األخرل ن
أطلقت العرب ىذا ا٤بثل فقالوا :حذك القذة بالقذة ،ىذا يطلق على الشيئْب يكوناف
ٛباما.
متطابقْب ن
إذا أخرب النيب  أنو سيكوف ىناؾ مطابقة تامة ٤با يقع من اليهود
كالنصارل ُب ا١بملة.
كأخرب النيب  أف ىذا االتباع كالتشبو كا٤بطابقة ألحوا٥بم تصل إٔب ا٢بد
الذم لو قيدر فيو دخوؿ أحدىم جحر ضب ،لكاف من ىذه األمة من يدخل جحر الضب
كما فعلوا.
الضب ىو :ا٢بيواف الزاحف ا٤بعركؼ ،كجحره ىو غاره ،كىو شيء صغّب ال ييتصور أف
يدخلو إنساف ،لكن جرت عادة العرب على أف يذكركا األمر ا٤بستحيل من جهة ا٤ببالغة ،إذا
مستحيبل.
أمرا
ن
أرادكا أف يبالغوا ُب حكاية شيء ،فإهنم يذكركف ن
كا٤بقصود أف ىذه ا٤بشاهبة كا٤بتابعة تصل إٔب ا٢بد الذم رٗبا ال يتصور كقوعو ،كجاء
مرفوعا« :حتى لو كاف منهم من يضاجع أمو في الطريق
كما ٠بعت ُب حديث ابن عباس ن
لكاف من ىذه المة من يفعل ذلك» ،نسأؿ ا﵁ السبلمة كالعافية.

إذف ىذا األمر الذم أخرب بو النيب  ،أمر كاقعي حقيقي ليس خيالينا،
كتأكد ذلك من حيث الواقع ،فهو شاىد على صحة ما أخرب بو النيب .
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قاٍ :
ٚملطًِ عٔ ثٛبإ ؛ إٔ زض ٍٛاهلل  قاٍ» :إٕ اهلل قد
ش ٣ٚي ٞاألزض ،ؾسأٜت َػازقٗا َٚػازبٗاٚ ،إٕ أَيت ضٝبًؼ ًَهٗا َا شٟٚ
يَٗٓ ٞا….
ىذا ا٢بديث حديث ثوباف  كىو كما قاؿ ا٤بؤلف ٨برج ُب ((صحيح اإلماـ
مسلم)) ،كفيو ذكر آية من آيات ا﵁  الٍب ىخص هبا النيب .
أخرب النيب الصادؽ ا٤بصدكؽ  أف ا﵁ زكل لنبيو 
األرض.
زكل يعِبٝ :بع ،كا٤بعُب :أنو طول لو األرض حٌب أصبحت ُب نظره صغّبة ،فرأل
مشارقها كمغارهبا ،كأخرب النيب  أف ملك ىذه األمة سيبلغ ما يزكم لو
 منها.
ككاف ما قاؿ  ،كذلك أف اإلسبلـ توسع كانتشر -كا٢بمد كا٤بنة ﵁ُ -ب
عهد النيب ٍ ،ب ُب عهد أصحابوٍ ،ب ُب عهد التابعْب فمن بعد ،توسع اإلسبلـ
شرقا كغربا ،كالحظ أف :اتساع اإلسبلـ كاف بالنسبة للجزيرة الٍب منها نشأ ،كاف من جهة
ا٤بشرؽ كمن جهة ا٤بغرب أكثر ٩با كاف من جهة الشماؿ كا١بنوب؛ ألف النيب 
أخرب هبذا ذكر ا٤بشركؽ كا٤بغرب ،فكاف كما قاؿ .
ٚأعطٝت ايهٓص ٜٔاألمحس ٚاألبٝض
قاؿ « :وأعطيت الكنزين» ،ا٤بقصود باإلعطاء؛ إعطاء أمتو
 ،ألف حصوؿ ىذه الغنائم كىذه الكنوز إ٭با كاف ُب عهد أصحاب النيب
ُ ،ب عهد عمر  ،كٓب يكن ىذا ُب عهده  ،لكن ذكر
النيب  أنو أيعطيو ،ألف اإلعطاء كاف ألمتو الٍب ىو قائدىا ،كىو نبيها ،كىو
سيدىا ،ال سيما كأف إعطاء األمة ىذه النعمة إ٭با كاف بسببو ىو  ،كبربكة
اتباعو كاإلٲباف برسالتو ،فصح أف ييضاؼ ىذا اإلعطاء إٔب النيب .
الشيخ لم يراجع التفريغ

َِٓ

أيعطي النيب  الكنزين األٞبر كاألبيض ،يعِب :الذىب كالفضة.
كا٤براد :أنو نالت ىذه األمة األمواؿ كا٤بكاسب كا٣بّبات كالغنائم الٍب كانت عند فارس
كالركـ.
كالغالب على ماؿ كسرل كالفرس ىو :الفضة ،كىذا ىو الكنز األبيض.
كالغالب على كنز الركـ كقيصر ىو :الذىب ،كىذا ىو الكنز األٞبر.
ٚإْ ٞضأيت زب ٞألَيت أال ًٜٗهٗا بطٓ ١بعاَ١
ىذا سؤاؿ من النيب الرؤكؼ الرحيم هبذه األمة ،سأؿ ربو ٥ بذه األمة أال
يهلكها بسنة بعامة.
ككلمة (بعامة) جاءت ُب بعض نسخ كتاب التوحيد هبذا اللفظ بإثبات الباء ،كجاءت
ُب بعض النسخ ٕبذؼ الباء (بسنة عامة) ،كىكذا كاف األمر ُب األصل ،يعِب ُب صحيح
مسلم ،فإف ني ىس ىخ صحيح مسلم جاء ُب بعضها (بسنة بعامة) ،كجاء ُب بعضها (بسنة
عامة) ،كىكذا ُب بقية ا٤بصادر الٍب خرجت ىذا ا٢بديث.
كعلى كل حاؿ ا٤بعُب كاحد ،كالباء كما يقوؿ أىل اللغة ىا ىنا زائدة.
سأؿ النيب  ربو أال يهلك ىذه األمة بسنة عامة.
السنة يعِب :ا١بدب كانقطاع ا٤بطر ،سأؿ النيب  أال يهلك ىذه األمة
بالعطش ،كسيأٌب معنا أف ا﵁  استجاب ذلك ،كأنو ٓب يكن ىناؾ –كا٢بمد كا٤بنة
﵁ -جدب عاـ ١بميع أقطار األمة اإلسبلمية ،إ٭با كاف يكوف جدب ُب مكاف كرخاء كمطر
ُب مكاف آخر.
»ٚأال ٜطًط عً ِٗٝعدّٚا َٔ ض ٣ٛأْؿطِٗ ،ؾٝطتبٝض بٝكتِٗ
السؤاؿ الثا٘ب أك الطلب الثا٘ب الذم سأؿ النيب  ربو ىو« :أَّل يسلط
عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم» ،كسيأٌب الكبلـ عن ىذه القطعة فيما
يأٌب من ا٢بديث إف شاء ا﵁.
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ٚإٕ زب ٞقاٍٜ :ا قُد ،إذا قكٝت قكا ٤ؾإْ٘ ال ُٜسد
أجاب ا﵁  نبيو ٗ با بينو ُ ب ىذا ا٢بديث ،كىو
أف ا﵁ تعأب إذا قضى قضاء فإنو ال يرد.
كىذا القضاء -يا رعاؾ ا﵁ -ىو :القضاء الكو٘ب.
كالقضاء الكو٘ب ىو ُب معُب :ا٤بشيئة ،فما قضى ا﵁ كونا ،فإنو كاقع كال بد ،كال ٲبكن
أف ييغالىب ا﵁ ُ ب قضائو الكو٘ب ،إذ من ذا الذم يغالب ا﵁ من خلقو!
أمرا كقع كال بد ،كمن ىذا القضاء ما جاء ُب كتاب ا﵁ ُ ب
فا﵁ إذا قضى ن
سورة اإلسراء﴿ :وقَ َ ِ ِ
إسرائِيل فِي الْكِتَ ِ
اب لَتُػ ْف ِس ُدف فِي ْال َْر ِ
ض َمرتَػ ْي ِن َولَتَػ ْعلُن
َ
ض ْيػنَا إلَى بَني ْ َ
عُلًُّوا َكبِ ًيرا﴾[اإلسراء ،]ٗ:فهذا قضاءه كو٘ب مٌب قضاه ا﵁  فإنو ال بد من كقوعو.
مبغوضا ﵁.
كا٤بقضي كونا قد يكوف٧ :ببوبنا ﵁ ،كقد يكوف:
ن
فاإلفساد الذم قضاه ا﵁ ُ ب شأف بِب إسرائيل مبغوض ﵁ غّب ٧ببوب ،لكن
ا﵁  قد يقضي ما ال ٰبب؛ ألنو يفضي إٔب ما ٰبب.
إذف ا٤بقضي كونا ينقسم إٔب قسمْب:
إما أف يكوف ٧ببوب لذاتو ﵁ . 
كإما أف يكوف ٧ببوبنا لغّبه.
كٜبة قضاءه آخر ،ىو :القضاء الشرعي ،كىو ُب معُب :ا﵀بة ،كاإلرادة الشرعية ،كمن
ك أََّل تَػ ْعبُ ُدوا إَِّل إِياهُ﴾[اإلسراء ،]ٕٖ:فهذا
ضى َربُّ َ
ىذا الباب قوؿ ا﵁ َ ﴿ :وقَ َ

القضاء ال يلزـ كقوعو ،قد يقع كقد ال يقع ،لكنو ٧ببوب ﵁  كال بد.
إذف القضاء الشرعي مبلزـ للمحبة ،كالقضاء الكو٘ب مبلزـ للوقوع.
ما قضاه ا﵁ كونا ال بد من كقوعو ،سواءن كاف ٧ببوبا ﵁ ُب ذاتو أك غّب ٧ببوب ،كما
قطعا ،كلكن قد يقع كقد ال يقع ،فلما قضى ا﵁ 
شرعا فإنو
قضاه ن
ه
٧ببوب ﵁  ن
اقعا من ٝبيع الناس ،من الناس من استجاب كىم
شرعا أال ييعبد إال إياه ٓب يكن ىذا ك ن
شرعا قد يقع كقد
األقلوف ،كمن الناس من أعرض كىم األكثركف ،فدؿ ىذا على أف ا٤بقضي ن
ال يقع.
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كىذا الذم بْب أيدينا ُب ا٢بديث ،كىو القضاء الكو٘ب ،ألف النيب ٌ بْب
فيما أخرب عن ربو أنو  إذا قضى قضاءن فإنو ال يرد ،كىذا ىو القضاء الكو٘ب.
ٚإْ ٞأعطٝتو ألَتو أال أًٖهٗا بطٓ ١عاَ١

ىذا من فضل ا﵁ كلو ا٢بمد كا٤بنة ،قضى ا﵁ قضاء كونينا ال يتخلف كىو أف ىذه
ٝبيعا ،إ٭با قد يكوف القحط ُب ديار دكف ديار،
األمة ال يهتلك با١بدب كالقحط كقلة ا٤بطر ن
كُب أماكن دكف أخرل.
ٚأال أضًط عً ِٗٝعدٚا َٔ ض ٣ٛأْؿطِٗ ؾٝطتبٝض بٝكتِٗٚ ،ي ٛادتُع
عً َٔ ِٗٝبأقطازٖا ،ستٜ ٢ه ٕٛبعكِٗ ًٜٗو بعكا ٜٚطيب بعكِٗ بعكا
األمر األكؿ الذم سألو النيب  ربو أجابو ا﵁  ببل قيد.
مقيدا ،كىو ُب شأف استئصاؿ شأفة ىذه األمة ،أجاب
أما الثا٘ب فكاف ا١بواب جوابنا ن
عدكا من خارجها؛ يعِب :من سول أنفسها،
ا﵁  نبيو أف ال يسلط على ىذه األمة ن
من كفار خارجْب عن ىذه األمة ،ال يتسلطوف على ىذه األمة فيستبيحوف بيضتها.
ا٤بقصود بالبيضة :يعِب ٦بتمع ا٤بسلمْب كموضع اجتماعهم كقوهتم ،كالعرب تقوؿ:
(بيضة الدار) لوسطها كمعظمها.
عدكا على ىذه
كا٤بقصود بذلك أف ا﵁  كعد ككعده ال يٱبلف أنو ال يسلط ن
األمة من ا٣بارج فيستبيح سلطاهنا كيقضي على موضع إمامتها ،كخبلفتها ،كقوهتا ،إال إذا
يكجد أمر ،قاؿ( :حٌب) :كالحظ أف حٌب ىنا ىي للغاية ،إذا بلغ األمر أف بعض ىذه األمة
بعضا ،كسىب بعضها بعضا ،حينئذ فإف األمر ٨بوؼ ،فلم يكن كع هد من ا﵁ ٥ بذه
قتل ن
األمة ،إف كاف من ىذه األمة تسلط على بعضها أال يكوف ىناؾ تسلط من الكفار ،بل
ٲبكن أف يقع ذلك أف يتسلط الكفار على ا٤بسلمْب فيستبيحوف بيضة اإلسبلـ ،كىذا ما كقع
مع األسف الشديد ُب مر و
ات متكررة ُب التاريخ ،كمن نظر ُب التاريخ عرؼ ذلك.
كمن أشهر تلك الوقائع :ما حصل من تسلط التتار على ا٤بسلمْب حينما غزكا ببلد
ا٤بسلمْب ،حٌب كصلوا إٔب بيضة اإلسبلـ كعاصمة اإلسبلـ بغداد ،كحصل ما حصل من
القتل العظيم ،الذم كانت جثث ا٤بسلمْب فيو؛ كالتبلؿ ُب بغداد ،كحٌب أف ا٤بيازيب،
دما ُب األزقة ،ككاف ذلك سنة ست
ميازيب بغداد كما قاؿ ابن كثّب  سالت ن
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كٟبسْب كستمائة للهجرة ،استمر تسلط ىؤالء التتار على بغداد ُب أياـ معدكدة ُب حدكد
يوما ،بلغ قتلى ا٤بسلمْب ألفي ألفي قتيل ،أم كما نقوؿ بلساننا ا٤بعاصر
أربعْب إٔب ستْب ن
مليو٘ب قتيل ،كٓب يسلم من ذلك كما يقوؿ ابن كثّب إال أىل الذمة من اليهود كالنصارل ،أك
من أمنىو الوزير ابن العلقمي الذم كاف سبب دخوؿ التتار على ا٤بسلمْب.
الشاىد أف ىذه مقتلة عظيمة ،لكن مٌب حصلت؟ ٤با فشا بْب ا٤بسلمْب اإلحن
كسلت سيوؼ بعض ا٤بسلمْب على بعض ،حينئذ حصل الذم شاء ا﵁
البغضاء كالفًب ،ي
 كقدره.
كىكذا حصل ُب بعض الببلد األخرل ُب األندلس حصل على ا٤بسلمْب ما حصل،
حٌب استؤب الكفار على ببلد األندلس.
كذلك ُب ا٢بركب الصليبية حصل على ا٤بسلمْب ما حصل ،كُب عصرنا ا٢بديث
استؤب الكفار على بعض ببلد ا٤بسلمْب ُب فلسطْب كُب غّبىاُ ،ب كقائع تدؿ كتشهد على
ط نصرىم بتحقق أمرين ،ال نصر كال عز ٥بم إال باجتماعهما:
أف ا٤بسلمْب نًٍي ى
ِ
ين
ن
أكالٙ :بقيق التوحيد كاالتباع ﵁  كرسولو َ ﴿ :و َع َد اللوُ الذ َ
ِ
ض َكما استَ ْخلَ َ ِ
ِ
آَمنُوا ِم ْن ُكم و َع ِملُوا الصالِح ِ
ين ِم ْن قَػ ْبلِ ِه ْم
ات لَيَ ْستَ ْخل َفنػ ُه ْم في ْالَ ْر ِ َ ْ
َ
َ
ف الذ َ
ْ َ
ضى لَ ُه ْم َولَيُبَ ٍّدلَنػ ُه ْم ِم ْن بَػ ْع ِد َخ ْوفِ ِه ْم أ َْمنًا﴾ مٌب؟
َولَيُ َم ٍّكنَن لَ ُه ْم ِدينَػ ُه ُم ال ِذي ْارتَ َ
﴿يَػ ْعبُ ُدونَنِي ََّل يُ ْش ِرُكو َف بِي َش ْيئًا﴾[النور.]٘٘:
[ثانيًّا] :حصوؿ االجتماع كعدـ الفرقة كاالختبلؼ ،كما أخرب النيب 

عن ربو ُب ىذا ا٢بديث ،إذا اختلفوا كتقاطعوا كتقاتلوا ،فإف ال كعد ٥بم بالنصرة كالعزة
يح ُك ْم﴾[النفاؿ،]ٗٙ:
ازعُوا فَػتَػ ْف َ
كالتمكْب ،كا﵁  يقوؿَ ﴿ :وََّل تَػنَ َ
ب ِر ُ
شلُوا َوتَ ْذ َى َ
تصبحوف ضعفاء ال قيمة لكم بْب األمم ،كا﵁ ا٤بستعاف.
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قاؿ :
ٚزٚا ٙايبٖسقاْ ٞيف ؾشٝش٘ ٚشادٚ$ :إمنا أخاف عً ٢أَيت األ ١ُ٥املكًني
الربقا٘ب ىو :تلميذ الدار قطِب ،كشيخ ا٣بطيب البغدادم ،توُب سنة ٟبسة كعشرين
منسوب على برقاف ،قرية من قرل الشرؽ ُب خوارزـ.
كأربعمائة،
ه
ىذه الزيادة كما ذكرىا ا٤بؤلف  أخرجها الربقا٘ب ُب صحيحو ،كلك أف تقوؿ
ُب مسنده ،كلك أف تقولو ُب مستخرجو ،ككل ذلك مستعمل عند أىل العلم.
كىذا الكتاب ُب حد علمي مفقود إال قطعة يسّبة ُب أكراؽ معدكدة كجدت.
كامبل ٗبا سبق كهبذه الزيادة خرجو إضافة إٔب الربقا٘ب أبو داكد ُب ((سننو))
كا٢بديث ن
ككذلك اإلماـ أٞبد ُب ((مسنده)) كغّبٮبا ،فهي زيادة صحيحة.

قاؿ« :وإني أخاؼ على أمتي الئمة المضلين» ،ىذا من كبلـ النيب

 ،ٱبرب أنو ٱباؼ على ىذه األمة األئمة ا٤بضلْب.
كاألئمة ا٤بضلوف ىذا الوصف يشمل طائفْب:
ضبل ىؿ ا٢بكاـ.
ُ /ي
ضبل ىؿ العلماء
ِ /ي
كما دخل الشر كالشرؾ كالبدعة على ىذه األمة إال من خبلؿ ىاتْب الطائفتْب ،من
حكاما أك علماء ،كاألمر كما قاؿ ابن ا٤ببارؾ :
خبلؿ األئمة ا٤بضلْب ،ن

ٚأسباز ضٚ ٤ٕ ٛزٖباْٗا
 ٌٖٚأؾطد ايد ٜٔإال املًٛى
فا٢بكاـ من أىل الشر كالبدعة كالشرؾٰ ،بملوف الناس على الضبلؿ ،كما حصل ُب
عهد اإلماـ أٞبد من فتنة خلق القرآف الٍب ال ٚبفاكم ،ك٥با نظائر ُب التاريخ اإلسبلمي.
كأما العلماء علماء السوء ،األئمة ا٤بضلْب ،فهؤالء أكثر ،كتأثّبىم أعظم ،ىؤالء الذين
يزينوف الشر ،كيزينوف الضبلؿ ،كيزينوف ٨بالفة الكتاب كالسنة ،ماذا يقوؿ اإلنساف عن
تأثّبىم على الناس؟! ال سيما على ا١بهاؿ كاألغمار.
ٰبسنوف الشرؾ ،ىم الذين يقولوف للناس أف النيب  يقوؿ :إذا
ىؤالء ِّ
أعيتكم األمور فعليكم بالقبور.
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النار.

ىم الذين يقولوف للناس إهنم يعلموف الغيب ،حٌب إهنم يعلموف أىل ا١بنة من أىل
ىم الذين يأمركهنم بالغلو على الصا٢بْب ،كالبناء على القبور ،كاٚباذىا مساجد.
ىم الذين ٰبسنوف ٥بم التربؾ ا٤بمنوع ،كلبس التمائم ،كفعل البدع كا﵀دثات.
ىؤالء ىم أئمة الضبلؿ.

كا﵁ ٢ بكمتو ،جعل ُب الناس أئمة خّب ،كجعل ُب الناس أئمة شرَ ﴿ :و َج َعلْنَا
ِم ْنػ ُه ْم أَئِمةً يَػ ْه ُدو َف بِأ َْم ِرنَا﴾[سورة السجده ،]ٕٗ:ىؤالء أئمة ا٣بّب ،كقاؿ ُب الشق اآلخر
اى ْم أَئِمةً يَ ْدعُو َف إِلَى
ُب فرعوف كجنوده ،كيشمل ذلك من على شاكلتهمَ ﴿ :و َج َعلْنَ ُ
النا ِر﴾[القصص.]ٗٔ:

إذف خاؼ النيب  على أمتو األئمة ا٤بضلْب؛ ألف الشركر كا٤بفاسد إ٭با
تكوف بتسلطهم كتزينهم على ىذه األمة ،كالواقع أكرب شاىد.
فهل للشرؾ كالبدع كأنواع الضبلالت ،ىل ٥با أف تنتشر بْب الناس لوال ىؤالء الذين
كيدرسوف كينشركف مع األسف الشديد؟
ٱبطبوف كيتكلموف كيكتبوف ِّ
ىؤالء فسادىم عظيم مع كجودىم ككثرهتم ُب كل زماف كمكاف ،ال كثرىم ا﵁.
ىؤالء ٧بل خوؼ النيب  على ىذه األمة ،كجاء ُب مسند أٞبد بإسناد

قوم أف النيب  قاؿ« :إف أخوؼ ما أخاؼ على أمتي كل منافق عليم
اللساف» ،ىذا من أخوؼ ما خافو النيب  على ىذه األمة.
منافق ،لكن ا٤بصيبة أنو عليم اللساف ،عنده لساف كعنده أسلوب ،كعنده كسيلة
كثّبا من ا٤بسلمْب ال سيما ُب العصور
جذب للناس ،فإذا تكلم كإذا خطب أثر ،كا٤بصيبة أف ن
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 عً ِٗٝايطٝـ مل ٜسؾع إىل  ّٜٛايكٝاَ١
صدؽ رسوؿ ا﵁  كىذا ا٢بديث كما قاؿ الشيخ سليماف ُب شرحو على
كتاب التوحيد ،كل قطعة منو دليل على شهادة أال إلو إال ا﵁ كأف ٧بمدا رسوؿ ا﵁
 ،كذلك ألف كل قطعو منو قد كقعت كما أخرب النيب .
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أخرب النيب  أف السيف إذا كقع ُب ىذه األمة ٓب يرفع إٔب يوـ القيامة
ككاف ما أخرب بو ٤با يسل السيف على ىذه األمة منذ عهد عثماف ٓ ب يرفع كلن يرفع
إٔب أف يشاء ا﵁ ،كقتلى ا٤بسلمْب بفعل من ينتسبوف لئلسبلـ أكثر من قتلى ا٤بسلمْب الذين
قتلوا بفعل غّبىم ،فتأثّب ا٣بوارج كالبغاة كمن تأكؿ ،أك القتاؿ الذم حصل بسبب التغلب،
جدا ،فالسيف إذا كقع
أك ا٢برص على السلطة بْب ا٤بسلمْب على مدار التاريخ شيء كثّب ن
على ىذه األمة من داخل ىذه األمة ،كإذا كقع عليها من داخلها ،تسلط الكفار كما مر بنا
عليها من خارجها فبل يرفع ذلك إٔب يوـ القيامة.
ٚال تك ّٛايطاع ١ستًٜ ٢شل س َٔ ٞأَيت باملػسننيٚ ،ست ٢تعبد ؾ٦اّ
َٔ أَيت األٚثإ
ىذا ىو موضع الشاىد من ا٢بديث ،كألجلو أكرد ا٤بؤلف  ىذا ا٢بديث بطولو
ُب ىذا الباب.
أخرب النيب  أنو لن تقوـ الساعة حٌب يلحق حي من أمتو 
ه
با٤بشركْب ،كحٌب يعبد فئاـ من ىذه األمة األصناـ.
فئاـ يعِب٦ :بموعة ،كا٢بي ىو :القبيلة.
كجاء عند أيب داكد« :حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين ،وحتى تعبد فئاـ من

أمتي الصناـ».

كما ا٤بقصود بقولو  بلحوؽ حي أك قبائل من ىذه األمة با٤بشركْب؟
حكما ،كىم ُب أماكنهم.
ىل ا٤براد أهنم يرتدكف فيكونوف قد ٢بقوا با٤بشركْب ن
اقعا فينتقلوف إٔب ديارىم كيسكنوهنا.
أك أف ا٤بقصود أهنم يلحقوف با٤بشركْب ك ن
أك أهنم ٯبمعوف بْب ىذا ،كبْب الردة عن دين ا﵁ .
األقرب كا﵁ أعلم ىو :أهنم يلحقوف هبم كيسكنوف ديارىم؛ ألف ا٤بعُب لو كاف ىو
األكؿ كىو أهنم يرتدكف لكاف ما ذيكر بعده ُب معناه فيكوف شبيها بالتكرار ،كالتأسيس كما
عند األصوليْب أكٔب من التأكيد ،فذكر معُب جديد أكٔب من تأكيد معُب آخر ذيكر ،كبالتإب
شرعا ،إال ٤بصلحة شرعية
فيكوف ىذا ا٢بديث ن
دليبل على أف يسكُب ببلد الكفار أمر مذموـ ن
معتربة.
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الشاىد أف النيب  أخرب أف من ىذه األمة من سيقع ُب الشرؾ ،سيعبد
األكثاف كاألصناـ ،ككاف ما أخرب بو  ،فحدث كال حرج عمن ينتسبوف لئلسبلـ
كبعيدا عنها
كيقولوف ال إلو إال ا﵁ ،كرٗبا صلوا كصاموا كزكوا كحجوا ،كلكنهم عند القبور ،ن
يتوجهوف إٔب األموات ،يدعوف كيستغيثوف ،كينذركف كيذٕبوف كيطوفوف ،فإنا ﵁ كإنا ﵁
راجعوف.
كقع ما أخرب بو  كدكنك تلك ا٤بشاىد ،كدكنك تلك القباب ،كدكنك
تلك األضرحة الٍب تعج هبا ببلد ا٤بسلمْب إال ما قل كما رحم ا﵁ سبحانو ،فهذا من عبلمات
رد بالغ على أكلئك الذين ذكركا الشبهة
النبوة  حيث كاف كما أخرب كىذا ه
السابقة ،كىي أف الشرؾ ال يقع ُب ىذه األمة ،كأف من دخل ُب اإلسبلـ ال يرتد .يا ﵁
أيضا عنو
للعجب! ماذا نصنع ب ىذا ا٢بديث؟ كأين ىؤالء عما ثبت ُب الصحيحْب ن
 أنو قاؿَّ« :ل تقوـ الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس عند ذي

الخلصة».
كنساء دكس كىي :قبيلة ُب جنوب ا١بزيرة العربية.
أخرب النيب  أهنا لن تقوـ الساعة حٌب تضطرب ألياهتن؛ يعِب :أردافهن
عند ذلك الوثن الذم ىو طاغية دكس ،كا٠بو :ذك ا٣بلصة.
أين ىؤالء عما جاء عن النيب ُ ب أحاديث كثّبةُ ،ب ثبوت أف من ىذه
األمة من سيكفر كيرتد ،أٓب يٱبٍ ًرج اإلماـ مسلم ُب ((صحيحو)) عن النيب  أنو

قاؿ« :بادروا بالعماؿ فتناً كقطع الليل المظلم ،يصبح الرجل مؤمناً ،ويمسي كافراً ،أو
يمسي مؤمناً ويصبح كافراً ،يبيع دينو بعرض من الدنيا».

أين ىم عن حديث النيب  كىو ثابت ُب ((الصحيحْب)) ٤با ذكر
الدجاؿ كأنو ٯبوب األرض إال ا٤بدينة ،فإف على أنقاهبا مبلئكة ٰبرسوهنا ،أخرب النيب
ُ ب ىذا ا٢بديث أهنا «ترجف ثالث رجفات» ،فيخرج من ا٤بدينة الٍب ىي

أعظم ا٤بدائن كالٍب يرجع إليها اإلٲباف ُب آخر الزماف ،قاؿ« :فيخرج منها كل كافر
ومنافق» ،كىي ا٤بدينة ،فماذا ييقاؿ عن غّبىا!!

إذف ىذه األدلة كغّبىا كثّب دليل على بطبلف تلك الشبة الٍب يركج ٥با عباد القبور.
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أيضا ما ييورث ا٤بسلم ا٣بشية كا٣بوؼ كالوجل ،فإف الشرؾ ى٨بييوؼ،
كُب ىذه األحاديث ن
كالنيب  أخرب أف ا١بنة أقرب إٔب أحدنا من شراؾ نعلو ،كالنار مثل ذلك ،ىذا
دليل على أف األسباب الٍب توصل إٔب ا١بنة سهلة كيسّبة كاألمر كذلك إٔب النار.
على ا٤بسلم أف ٰبذر ،كأف ٱباؼ ،كأف يلجأ إٔب ا﵁  بالصدؽ أف ٯبنبو الشرؾ
كعبادة غّبه.
ٚإْ٘ ضٝه ٕٛيف أَيت نراب ٕٛثالث ،ٕٛنًِٗ ٜصعِ أْ٘ ْيبٚ ،أْا
خامت ايٓبٝني ،ال ْيب بعدٟ
سيكوف كما أخرب النيب أناس يزعموف أهنم أنبياء ،رؤكس أكلئك ىذا العدد الذم ذكره
النيب  ،كىم ثبلثوف ،كىذا العدد فيو أنو سيكوف ىناؾ دجالوف ثبلثوف ،كلهم
يدعي أنو نيب ،كليس فيو ا٢بديث أف كل من يدعوف ىذه الدعول ثبلثوف ،إ٭با ىؤالء
الثبلثوف ىم األبرز كاألشهر ،أك الذين ٥بم أتباع كا﵁ تعأب أعلم.
كىذا قد كاف فكم الذين على مدار التاريخ ُب القدٙب كا٢بديث ادعوا النبوة ،من
العنى ًسي الذم كاف ُب صنعاء ،كأب ىذا
مسيلمة الذم كاف صاحب اليمامة ،كأخوه األسود ى
العصر ككذاب قادياف ،غبلـ أٞبد القاديا٘ب ُب ا٥بند ،كغّبىم ،الذين يدعوف أهنم أنبياء بعد
رسوؿ ا﵁ .
كاألمر ا٤بقطوع ا٤بعلوـ من الدين بالضركرة أف النيب ٧بمد بن عبد ا﵁ 
خاًب األنبياء كا٤برسلْب ،فبل نيب بعده ،كما نطق هبذا الكتاب ،ككما نطق هبذا حديث رسولو
كافر بإٝباع
 ،فمن أثبت نبوة ألحد بعد النيب ٧بمد  فهو ه
ا٤بسلمْب؛ ألنو مكذب للقرآف كخاًب النبيْب ،كمكذب ٢بديث النيب  الذم
تكاثر عنو  ،من أنو ال نيب بعده.
ٚال تصاٍ طا٥ؿ َٔ ١أَيت عً ٢اؿل َٓؿٛز ،٠ال ٜكسِٖ َٔ خرهلِ ٚال
َٔ خايؿِٗ ستٜ ٢أت ٞأَس اهلل تبازى ٚتعاىل.#
ىذا ختاـ ا٢بديث كفيو ىذه البشارة من النيب  أف ا٣بّب و
باؽ ُب األمة،
كأف ا٢بق مستمر ُب ىذه األمة ،ستبقى طائفة كالطائفة ىي :ا١بماعة من الناس على ا٢بق
ظاىرة ال يضرىا من خذ٥با كال من خالفها حٌب يأٌب أمر ا﵁.
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كأمر ا﵁ يأٌب قبيل قياـ الساعة ،حيث يرسل ا﵁  رٰبنا طيبة تأخذ أركاح
ا٤بؤمنْب ،فبل يبقى على كجو األرض إال شرار األرض.
ىذه الطائفة الٍب ستبقى مستمسكو با٢بق ،ىي الٍب قامت ح نقا كصدقنا بتوحيد ا﵁
كاتباع رسولو  ،قالت ٗبا قاؿ بو القرآف كٗبا قالت بو سنة النيب ،
اتبعوا الكتاب كالسنة ُب كل صغّب ككبّبٓ ،ب يقولوا كال يعتقدكا كٓب يعملوا إال ما قاـ عليو
أىل السنة كا١بماعة ،ىم السلف الصاّب كأتباعهم ،ىم أىل
برىاف من الوحي ،ىؤالء ىم ي
ا٢بديث يعِب :أىل السنة كا١بماعة.
ليس ا٤بقصود بأىل ا٢بديث الذين يشتغلوف بعلم ا٢بديث ،كإ٭با كصف أىل ا٢بديث
ىو مرادؼ لوصف أىل السنة كا١بماعة ،الذين قاـ اعتقادىم كقامت عبادهتم على مقتضى
سنة النيب  ىؤالء ىم أىل ا٢بق الذين سيبقوف كلن يضرىم ٨بالفة ا٤بخالفْب،
كال خذالف ا٤بخذلْب.
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36
 -ٖٙباب
وا جا ٞيف السحز
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قاٍ :
باب:
َا دا ٤يف ايطشس
ماؿ ٤با جرل عليو ا٤بؤلف ُ ب ىذا
الباب من ا٤بؤلف  استك ه
ىذا ي
الكتاب من بياف :نواقض كقوادح التوحيد.
قاؿ ( :باب ما جاء ُب السحر).

السحر في اللغة :اختلف العلماء ُب تفسّبه ،كقد ذكركا أشياء ُب التعريف اللغوم

٥بذه الكلمة ،من أشهر ما ذكركا أف السحر ىو:
الس ٍحر؛ ألنٌو ٚبفى فيو األشياء :ال ىس ٍح ير آخر
ما ىخفي كلىطيف ٌ
كدؽ سببو ،كمنو ٠بي :ى
الليل.
كذكر بعض اللغويْب أف أصل ىذه الكلمة ُب اللغة يرجع إٔب :صرؼ الشيء عن
كجهو ،كذكركا غّب ذلك ُب كبلـ كثّب عند أىل اللغة.
ٯبد أهنم اختلفوا إٔب
أما في اَّلصطالح :فالناظر ُب كبلـ أىل العلم ُب ِّ
حد السحر ي

ثبلث طرائق:
[ا٤بسلك األكؿ] :منهم من ال يعرؼ السحر؛ كذلك لكثرة أنواعو الٍب تدخل ٙبت
ىذا اللفظ ،كليس بينها قدر جامع مشَبؾ ،كألجل ىذا فإف ىؤالء يذكركف أمثلةن للسحر،
كال ٰبدكنو ٕبد.
كمن أكلئك :اإلماـ الشافعي ُ ب ا١بزء األكؿ من كتابو ((األـ)) حيث إنو قاؿ:
السحر اسم جامع و
٤بعاف ٨بتلفة.
ه
كىكذا استظهر غّبىم من أىل العلم ،كمن ا٤بتأخرين العبلمة الشيخ ٧بمد األمْب
الشنقيطي رٞبو ا﵁ ُب :كتابو ((أضواء البياف)).
المسلك الثاني :ىو ذكر تعر و
يف و
عاـ للسحر.
من ىؤالء من يقوؿ :إنو مزاكلة النفس ا٣ببيثة ألقو واؿ ك و
أفعاؿ تكوف منها أمور خارقة.
اجتبلب معونة الشيطاف بالتقرب إليو.
كمنهم من يقوؿ ُب تعريف السحر :إنو
ي
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المسلك الثالث :فهو تعريفو بذك ًر و
أمثلة لو فييجعل التعريف با٤بثاؿ.

كمن ىؤالء ابن قدامو  كما ُب كتابو ((الكاُب)) ،ككما أيضان ُب كتابو
كرقى كعزائم تيؤثر ُب القلوب ،كاألبداف ،فتيمرض
((ا٤بغِب)) فإنو عرؼ السحر :بأنو عي ىقد ي
فرؽ بْب الرجل كزكجو.
قتل كتي ِّ
كتى ي
ىذه مسالك أىل العلم ُب تعريف السحر.
كمن أىم ما ينبغي علينا أف نعرفو السحر ىو حكم السحر ،كىل ىو حقيقة أـ ال؟
السنة كا١بماعة ،بل مذىب عامة
أما كوف السحر لو حقيقة فإف ىذا مذىب أىل ي
تأثّبا حقيقيًّا ،كذلك أنوٗ :بعاكنة
األمم ٓب ينكركا ُب عمومهم أف للسحر حقيقةن ،كأ ٌف لو ن
الشياطْب يكوف هبذا السحر تأثّبه على ا٤بسحور بإمراضو ،سواءان تعلق ذلك :بعقلو فرٗبا
حد ا١بنوف ،كرٗبا أصاب بدنو فأمرضو ،كرٗبا قتلو،
أصاب عقلة بأذل حٌب رٗبا أكصلو إٔب ِّ
كرٗبا أذاه ُب عبلقاتو من جهة نفسانية فيكوف بسببو كقوع الفرقة كالبغضاء بْب الزكجْب ،أك
عدـ القدرة على مباشرة الزكجة كما إٔب ذلك.
حقيقي ،كلكن ذلك
تأثّب
ًّ
ىذا ىو ا٢بق الذم ال شك فيو أف للسحر حقيقةن كأف لو ن
ار ِ ِ
َح ٍد إَِّل بِِإ ْذ ِف الل ِو﴾[البقرة ]ٕٔٓ:كىذا
﴿وَما ُى ْم بِ َ
ين بِو م ْن أ َ
ض ٍّ َ
إ٭با ىو بإذف ا﵁ الكو٘ب َ
ىو اإلذف الكو٘ب ا٤برادؼ :للمشيئة.
كخالف بعض الناس ُب ذلك كىم :ا٤بعتزلة ،ككافقهم على ىذا بعضهم كػ ابن حزـ ك
ا١بصاص ا٢بنفي ذىبوا إٔب :أف السحر ليس إال ٚبٍيِّيبلن للعْبٰ ،بصل ٚبييل للعْب ٕبيث إ ٌهنا
ترل الشيء على خبلؼ حقيقتو.
السنة كغّبىم ،كيدؿ على
كالصواب الذم ال شك فيو ىو قوؿ عموـ الناس من أىل ي
ىذا أدلة كثّبة:
[الدليل األكؿ] :قوؿ ا﵁ ﴿ فَػيَتَػ َعل ُمو َف ِم ْنػ ُه َما َما يُػ َف ٍّرقُو َف بِ ِو بَػ ْي َن ال َْم ْرِء
ِِ
فرؽ بو بْب
َوَزْوجو﴾[البقرة ،]ٕٔٓ:فدلت ىذه اآلية على أف السحر يكوف بسببو ه
أثر يي ى
الرجل كأىلو ،كىذا دليل على أ ٌف لو تأثّبان حقيقي.
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[الدليل الثا٘ب] :قوؿ ا﵁ ﴿ وِمن َش ٍّر النػفاثَ ِ
ات فِي الْعُ َق ِد﴾[الفلق،]ٗ:
َ ْ
كالنٌفاثات ُب العيقد :ىن السواحر الٍب يسحر ٌف كينفثن ُب العقد فيكوف التأثّب بإذف ا﵁
الكو٘ب ،كلوال أ ٌف للسحر حقيقة كتأثّبان ما كانت االستعاذة من السواحر.
[الدليل الثالث] :قوؿ النيب  ا٤بخرج ُب ((الصحيحْب)) «من تصبح
ٍ
سم وَّل سحر» ،كُب ركاية« :لم
بسبع تمرات من عجوة العالية لم يصبو في ذلك اليوـ ٌ
يضره ُس ٌم وَّل سحر».
كالحظ أف ىذا ا٢بديث فيو:

حث من الوقاية من ضرر السحر ،فدؿ على أف لو ضرران حقيقيان.
أوَّلً :ه
إثبات الضرر ٓب يضره ،إذف ىو تأثّبه حقيقي.
ثانياً :ي

السم تأثّبه تأثّب حقيقي ،فدؿ ىذا على أف للسحر حقيقة.
السم ،ك ي
ثالثاً :قرنو ب ي

ثبت أيضان ُب ((الصحيحْب)) من قصة سحر النيب ،
الدليل الرابع :ما ى

فالنيب  يسحر -كلعلو يأٌب معنا إف شاء ا﵁ الكبلـ ُب ىذا على كجو
التفصيل -غّب أ ٌف ًسحر النيب  كاف ُب و
شيء ٨بصوص ٓب ييؤثر ُب عقلة كال ُب
قلبو ،كحاشاه  ،إ٭با كاف ىذا السحر من جنس األمراض الٍب تيصيب األنبياء
جائز ُب حقهم.
عليهم الصبلة كالسبلـ كذلك ه
السحر الذم أصيب بو النيب  تعلٌق بشأف خاص ىو ما يتعلق أمر
ك ِّ
النساء حيث كاف ٱبييل إليو أنو يأٌب أىلو كالواقع أنٌو ما أتاىم ،حٌب إف ا﵁  فرج
عنو ذلك كدلو على موضع السحر كأنو كاف ُب م و
ف طلعة ذكر ُب بئر
شط كمشاطة ُب يج ِّ
ي
ط النيب  كعاد كما كاف عليو من قبل ،فدؿ
ذم أركاف ،فلما استيخرج ذلك نى ًش ى
ىذا على أف للسحر حقيقة.
[الدليل الخامس] :كىو الواقع ا٤بشاىد الذم ال ينكره إال مكابر ،فإف الناس تعرؼ

ُب أحوا٥با كُب أحواؿ اآلخرين من أصيب هبذا السحر فمنهم من يربط عن أىلو ،كمنهم من
السحر
ذل ُب عقلو ،كلكن ٤با استيخرج
كقع ُب نفسو بغضاءي ألىلو ،كمنهم من أصابو أ ن
ي
كأيتلف عاد ىذا اإلنسا يف إٔب ما كاف عليو من عافية ،فدؿ ىذا على أف األمر حقيقي كال

ٲبكن إنكاره ،كصدؽ ا٣بطايب  حينما ذكر أ ٌف إنكار حقيقة السحر جهل .قاؿ:
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جهل) نعم األمر كذلك ،جهل بأدلة الشرع ،كجهل بالواقع ا﵀سوس،
(إنكار حقيقة السحر ه
فالسحر إذف حقيقة كلو تأثّب.
أما ا٤بخالفوف فإهنم استدلوا عن ىذا ٗبا أخرب ا﵁  بو عن سحر سحرة فرعوف
﴿س َح ُروا أَ ْعيُ َن الن ِ
اس﴾[العراؼ﴿ ،]ٔٔٙ:يُ َخي ُل إِلَْي ِو ِم ْن
حيث قاؿ ا﵁ َ :
ِس ْح ِرِى ْم أَنػ َها تَ ْس َعى﴾[طو ،]ٙٙ:قالوا فهذا دليل على أف السحر ليس إال ٚبييبلن للعْب.
كا١بواب عن ىذا أف يقاؿ:
٫بن ال ننكر أف من السحر ما ىو ٚبييل للعْب ،كلكن ال دليل ُب اآليتْب كما جرل
ىٍ٦براٮبا على أف السحر كلو ٧بصور ُب ٚبييل العْب ،إ٭با غاية األمر أف ُب ىذا الدليل كأمثالو
ما يدؿ على أف سحر سحرة فرعوف كاف من ىذا النوع ،كلكن ال دليل على أف السحر كلو
من ىذا النوع سحرىم كاف من ىذا النوع ككراء ذلك نوع آخر ٓب يكن من صنعتهم كىو
السحر ا٢بقيقي ا٤بؤثر ُب العقوؿ كاألبداف.
ٍب أنو يقاؿ ٥بم أيضان :إذا أمكن أف يكوف ُب السحر تأثّبان على العْب فما ا٤بانع أف
يكوف بسببو تأثّبه على غّبه من أعضاء اإلنساف؟ إذا أثر السحر ُب العْب فما ا٤بانع من أف
يؤثر ُب القلب كالعقل كبقية األعضاء؟
إذف الصحيح الذم ال شك فيو أف السحر منو ما ىو حقيقة ،كمنو ما ىو ٚبيي هل للعْب
حيث يػي ىؤثػى ير على البصر حٌب ترل الشيء على غّب كجهة.
أما حكم السحر :فالناظر ُب كبلـ أىل العلم ٯبد أف ٥بم مسلكْب ُب ا٤بسألة:

منهم من يطلق أف السحر كفر با﵁  كىؤالء ٝبهور أىل العلم.
ومسلك آخر لطائفة أخرل ىو أهنم يفصلوف فيقولوف:
من السحر ما ىو كفر كما كاف بإعانة الشياطْب.
كمنو ما ليس بكفر إ٭با ىو فسوؽ كمعصية كظلم كىو ما ٓب يكن بإعانة الشياطْب،
ك٩بن ٫بى هبذا ا٤بنحى اإلماـ الشافعي ُ ب كتابو ((األـ)).
كالذم يظهر كا﵁ تعأب أعلم أنو ال خبلؼ حقيقيان بْب القولْب ،ليس ىناؾ خبلؼ

حقيقي بْب ىذين ا٤بسلكْب ،فإف أىل العلم الذين أطلقوا أف السحر كفر با﵁  إ٭با
مرادىم السحر الذم نطقت بو األدلة ،كىو يكوف بإعانة الشياطْب ،كال يريد ىؤالء
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اإلطبلقات األخرل الٍب تطلق على السحر كليست بإعانة الشياطْب ،فهم ال ينازعوف أف
ىذه ليست كفران ،كإ٭با يعتربكف إطبلؽ السحر عليها من قبيل التجوز.
فصلوا فقالوا:
كأما الذين ٌ
من السحر ما ىو كفر كىو ما كاف بإعانة الشياطْب.
كمنو ما يرجع إٔب غّب ذلك؛ كاستعماؿ األدكية كالعقاقّب كخواص األشياء من د و
ىانات
ي
و
تدخينات كما إٔب ذلك.
ك
كمنهم ما يكوف عن طريق ما يسمى ٖبفة اليد كما إٔب ذلك ،فهذه ال تدخل ٙبت
حد السحر.
ىأما السحر با٤بعُب األكؿ أك باإلطبلؽ األصلي ٗبا تعلق بإعانة الشياطْب فإ ٌف ذلك كفر
ال شك فيو ،كيدؿ على ىذا ٝبلة من األدلة:
ِ
اطين َعلَى مل ِ
ْك ُسلَْي َما َف
ُ
﴿واتػبَػعُوا َما تَػ ْتػلُوا الشيَ ُ
[الدليل األكؿ] :قوؿ ا﵁ َ :
ِ
َٰ ِ
الس ْح َر﴾ [البقرة]ٕٔٓ:إٔب آخر
اس ٍّ
َوَما َك َف َر ُسلَْي َما ُف َولَكن الشيَاط َ
ين َك َف ُروا يُػ َعلٍّ ُمو َف الن َ
السياؽ ،ككجو الداللة من ىذه اآلية من كجوه -:
[الوجو الوؿ]ُ :ب قولو َ ﴿ وَما َك َف َر ُسلَْي َما ُف﴾  ،فإف معُب ذلك كما
رد على اليهود زعمهم كإف ىكهم أف سليماف  كاف
قاؿ أىل التفسّب :إف ا﵁ ٌ 

السحر ،كبالتإب فيكوف معُب اآلية ﴿ َوَما َك َف َر ُسلَْي َما ُف﴾ ألنو ٓب يتعاطى السحر.
يتعاطى ٌ
فدؿ على أف السحر كفر.
أك كما سحر سليماف كبالتإب ما كفر.
فدؿ ىذا على أف تعاطي السحر كفر با﵁  كىذا كاضح.
ِ
ِ
اس
﴿ولَكن الشيَاط َ
الوجو الثانيُ :ب قولو َ :
ين َك َف ُروا يُػ َعلٍّ ُمو َف الن َ
الس ْح َر﴾[البقرة ]ٕٔٓ:قاؿ أىل األصوؿ :إ ٌف تعقيب ا٢بكم بالوصف يمشعًهر بالعلية ،يعِب
ٍّ
أهنا ىذا الوصف ا٤بذكور ىو علة ا٢بكم ،ا﵁  حكم على الشياطْب بالكفر فما
كمعلوـ ببل خفاء أف تعليم الشيء ال يكوف كفر إال إذا
العلة؟ أهنم ييعلموف الناس السحر،
ه
كفر.
كاف ىذا الشيء كفران ،فدؿ ىذا على أ ٌف السحر ه
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ِ ِ
َح ٍد َحت َٰى يَػ ُقوََّل إِن َما
الوجو الثالثُ :ب قوؿ ىاركت كماركتَ ﴿ :وَما يُػ َعلٍّ َماف م ْن أ َ
نَ ْح ُن فِ ْتػنَةٌ فَال تَ ْك ُف ْر﴾[البقرة ،]ٕٔٓ:يعِب ٰبذراف من أراد تعلم السحر بأ ٌف من تعلم
السحر فقد كفر ،كىذا كاضح جلي ُب اآلية..
كقد ذكر ابن جرير بإسناده الصحيح عن ابن يجىريج ُ ب ىذه اآلية أنو قاؿ:

(َّل يجترئ على السحر إَّل كافر).

الوجو الرابعُ :ب قولو ﴿ :ولََق ْد علِموا لَم ِن ا ْشتػراه ما لَو فِي ِ
اآلخ َرةِ ِم ْن
َ َ ُ َ ََ ُ َ ُ
َخ ٍ
الؽ﴾[البقرة ]ٕٔٓ:يعِب :من استبدؿ اإلٲباف با﵁ كرسولو  بالسحر فإنو
ليس لو عند ا﵁  من خبلؽ يعِب من و
حظ كنصيب ،كظاىر ىذه اآلية كفر من
تعاطى السحر؛ أل ٌف الكافر ىو الذم ليس لو عند ا﵁ ُ ب اآلخرة من حظ كال
نصيب.
آمنُوا َواتػ َق ْوا لَ َمثُوبَةٌ ِم ْن ِع ْن ِد
﴿ولَ ْو أَنػ ُه ْم َ
الوجو الخامسُ :ب قولو َ :
الل ِو َخ ْيػ ٌر﴾[البقرة ،]ٖٔٓ:فإ ٌف ىذا السياؽ يدؿ على أ ٌف ىؤالء كفركا؛ أل ٌف من كاف مؤمنان
ال ييقاؿ ُب حقو كلو أنو أمن كاتقى لكاف خّبا لو؛ ألنو مؤمن أصبلن.
فدؿ ىذا على أف من تعاطى السحر كفر.
نص ُب ا٢بكم بأف تعاطي السحر
إذف ىذه -يا رعاؾ ا﵁ -كجوه ٟبسة ثبلثة منها ه
كفر ،ككجهاف الظاىر من اآلية فيهما أف تعاطي السحر كفر.
أما الدليل الثانيُ :ب قولو ﴿ :وَّل يػ ْفلِح الس ِ
ث
اح ُر َح ْي ُ
َ ُ ُ
أَتَى﴾[طو- ،]ٜٙ:كىذه اآلية سيأٌب ما أراد ا٤بؤلف رٞبو ا﵁ ٥با ،-كقد دؿ االستعماؿ
الغالب ُب القرآف على أف نفي الفبلح إ٭با ييعلٌق على ما ىو كفر ،كيدؿ على ىذا قوؿ ا﵁
ِِ ِ ِ
سابُوُ ِع ْن َد َربٍِّو إنو َّل يفلح
﴿وَم ْن يَ ْدعُ َم َع الل ِو إِلَ ًها َ
َ :
آخ َر َّل بُػ ْرَىا َف لَوُ بو فَإن َما ح َ
الكافروف﴾[،المؤمنوف ]ٔٔٚ:فدؿ ىذا على أ ٌف الذم يٰبكم عليو بعدـ الفبلح إ٭با ىو
الكافر.

ِ ِ
ِ
ع
ب َّل يُػ ْفلِ ُحو َف * َمتَا ٌ
ين يَػ ْفتَػ ُرو َف َعلَى اللو الْ َكذ َ
ككذلك قولو تعأب﴿ :قُ ْل إِف الذ َ
ِ
ِ
فِي ُّ
اب الش ِدي َد بِ َما َكانُوا يَ ْك ُف ُرو َف﴾[يونس-ٜٙ:
الدنْػيَا ثُم إِلَْيػنَا َم ْرجعُ ُه ْم ثُم نُذي ُق ُه ُم ال َْع َذ َ
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ٓ ،]ٚفدؿ ىذا على أ ٌف غالبان ما جاء ُب القرءاف من نفي الفبلح إ٭با تعلٌق بالكفر
كالكافرين ،فهذا كجو صريح بأف تعاطي السحر كفر.
[الدليل] الثالث :ىو ما ثبت ُب ((الصحيحْب)) من قوؿ النيب :
«اتقوا السبع الموبقات أو اجتنبوا السبع الموبقات :الشرؾ باهلل ،والسحر» فهذا كما
دليل على أف السحر كفر كشرؾ با﵁؛ أل ٌف ىذا العطف الشرؾ كالسحر ىو
قاؿ أىل العلم ه
من باب العطف ا٣باص على العاـ.
باب من ا٤بوبقات الشرؾ
كالبخارم ٌ بوب بابان ُب ((صحيحو)) قاؿ :ه
كالسحر ،كأكرد ٙبتو ا٢بديث هبذا اللفظ «اجتنبوا الموبقات :الشرؾ باهلل ،والسحر» فقط،
كٓب يذكر ما عدا ذلك ،كىل كاف ىذا منو؛ ألهنا ركاية عن النيب  هبذا القدر؟
أك أ ٌف ىذا اختصار من ا٤بؤلف ؟
استظهر ا٢بافظ  أف ىذه الركاية اختصار من البخارم  كأنو رأل أف
القدر الذم ىو ٨برج من اإلسبلـ من ىذه األمور السبع إ٭با ىو ىذاف األمراف :الشرؾ،
كالسحر.
*[ثبت عند أيب يعلى كغّبه بإسناد صحيح كما قاؿ ا٢بافظ ابن كثّب ،كجيد كما قاؿ
ساحرا أو عرافًا
ا٤بنذرم كابن حجر ،عن ابن مسعود  أنو قاؿ« :من أتى كاىنًا أو ً
فسألو فصدقة فقد كفر بما أنزؿ على محمد .»

قاؿ ابن حجر( :كمثلو ال يقاؿ بالرأم)].
[الدليل الرابع] :ما ثبت عن ٝب وع من الصحابة  من قتل السحرة كسيأٌب
الكبلـ عن ذلك مفصبلن -إف شاء ا﵁.-
كأنت -يا رعاؾ ا﵁ -إذا نظرت كجدت أف الساحر ليس بز واف ثيٌب كليس بقاتل
مارؽ منو ،كىؤالء الثبلثة ىم الذين جاء الَبخيص بقتلهم
نفس ،فما بقي إال أنو ه
تارؾ لدينو ه
ُب اإلسبلـ كما ثبت ىذا عن النيب ُ ب ((الصحيحْب))َّ« :ل يحل من دـ

أمرئ مسلم إَّل بثالث :الثيب الزاني ،والنفس بالنفس ،والتارؾ لدينو المفارؽ
للجماعة» ،فدؿ ىذا على أف قتل الصحابة ٥ بؤالء الصحابة دليل على أ ٌف السحر

كفر با﵁ .
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[الدليل الخامس] :كىو كاقع السحر .كالذم ال يشك فيو أحد أف السحر الذم
فر با﵁  ىذا أمر ال يشك
يكوف عن تعاطي ،أك عن تعاكف كإعانة الشياطْب ىو ك ه
فيو من يعرؼ حاؿ السحرة ،كبياف ىذا بتقدٙب ا٤بقدمتْب:

[المقدمة] الولى :أ ٌف السحر ال يكوف إال بإعانة الشياطْب حيث إ ٌف بْب نفس
الساحر ا٣ببيثة كنفس الشيطاف ا٣ببيثة توافق يينتج عنو تضامن كتعاكف.
المقدمة الثانية :أ ٌف الشياطْب ال تيعْب الساحر إال إذا كفر با﵁  حيث إ ٌف
الشيطاف ال أرب لو ُب إعانة ىذا الساحر إال لتحقيق غاية عنده يلتٌذ هبا ،كىي إغواء بِب

آدـ ،كىذا لو مقابل ىو أشبو كما يقوؿ شيخ اإلسبلـ  أشبو بالرشوة ،يدفع
الساحر ىذه الرشوة؛ ليحصل على إعانة الشيطاف لو ،كما يدفع من يدفع من الظا٤بْب
الرشوة ألحد؛ ليقتل ،أك يؤذم ،أك يٲبكن من فاحشة كما شاكل ذلك.
ىذه الرشوة ىي :الكفر با﵁  كىذا الكفر قد يكوف باعتقاد ،كقد يكوف بقوؿ،
كقد يكوف بفعل.
فإما أف ييؤمر الساحر من قًبل الشياطْب باعتقاد أف ٤با يسمونو باألركاح العلوية كىو
الكواكب ،أك لؤلركاح السفلية كىي الشياطْب أف ٥با تأثّبان مستقبلن ُب ٦بريات ىذا الكوف،
كاعتقاد ىذا كفر با﵁ .
أك بأف يكوف ىذا الكفر بالقوؿ بأف يؤمر الساحر بأف يستغيث با١بن كالشياطْب أك
الدين أك ما شاكل ذلك من ىذه النواقض القولية
أف يى يسب ا﵁ أك رسولو  أك ِّ
.
أك أف يكوف كفره بفعل كأف يؤمر بإىانة ا٤بصحف ،أك رميو ُب ا٢بيش ،أك كتابتو بدـ
ا٢بيض ،أك بكتابتو منكسان أك ما شاكل ذلك ٗبا فيو إىانة لكتاب ا﵁  أك غّب ذلك
من أسباب الكفر الفعلية.
إذف يتلخص لنا أف السحر:

أوَّلً :ال يكوف إال عن طريق الشياطْب.

ثانيا :الشياطْب ال تيعْب الساحر إال إذا كفر با﵁  فإذا كاف ذلك كذلك كاف

السحر كفران؛ ألنو ال يكوف إال بالكفر با﵁  كىذا ظاىر كما ترل.
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إذف ىذه أكجو كغّبىا أيضان يدؿ على أف السحر الذم ىو عن طريق عامة الشياطْب

أنو كفر با﵁  كسيأٌب ُب كبلـ ا٤بؤلف  ما يبْب ا٤بوضوع أكثر.
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قاؿ :

ِ
اآلخ َرةِ ِم ْن
﴿ولََق ْد َعلِ ُموا لَ َم ِن ا ْشتَػ َراهُ َما لَوُ فِي
وقوؿ اهلل تعالىَ :
َخ ٍ
الؽ﴾[البقرة]ٕٔٓ:
ىذه قطعة من آية البقرة كقد مضى ا٢بديث فيها ،كالظاىر من ىذه اآلية ىو :أف
الساحر كافر؛ ألنو ىو الذم ليس لو عند ا﵁ ُب اآلخرة من خبلؽ؛ يعِب :من حظ
كنصيب.
قاؿ :
ت والطاغُ ِ
ِ ِ ِ ِ
وت﴾[النساء.]٘ٔ:
وقولو﴿ :يُػ ْؤمنُو َف بالْج ْب َ
قاٍ عُس(( :اؾبت َٔ ايطشس ٚايطاغٛت َٔ ايػٝطإ)).
ٚقاٍ دابس(( :ايطٛاغٝت :نٗإ ،نإ ٜٓصٍ عً ِٗٝايػٝطإ يف نٌ
سٚ ٞاسد)).
ىذه اآلية مضى الكبلـ عنها ُب درس قريب ،فيها بياف ا﵁  عن حاؿ طائفة
من اليهود ،كىي أهنم يؤمنوف با١ببت كالطاغوت.
كفسر ا١ببت عمر  كما علٌق ذلك البخارم ُب ((صحيحو)) ككصلو عبد
ٌ
الرازؽ كغّبه بإسناد قوم كما قاؿ ا٢بافظ  فسر :ا١ببت بالسحر ،كفسر الطاغوت
بالشيطاف.
كنقل عن جابر  تفسّب الطواغيت بالكهاف.
كسيأٌب باب خاص ٤بوضوع الكهاف نتحدث فيو بالتفصيل -إف شاء ا﵁ -عن
موضوع الكهاف.
الشاىد أف السلف  جاء عنهم ُب ركايات كثّبة تفسّب ا١ببت بػػ :السحر
ي
كالساحر ،كدؿ ىذا على أف تعاطي السحر من شأف اليهود ال من شأف ا٤بسلمْب ،فهذا
دليل أيضان على أ ٌف الساحر كفر با﵁ ؛ ألف النصوص قد دلت على أنو من شأف
الكافرين.
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كما أخرب ا﵁  بو ُب ىذه اآلية من أف اليهود يؤمنوف بالسحر حق ال مرية
فيو ،فإف أكثر الناس كلعان على اإلطبلؽ بالسحر ىم اليهود كىذا معلوـ من حا٥بم قدٲبان
كحديثان ،فإ ٌف للسحر مكانة عظيمة عندىم كلو ُب ذلك مؤلفات بلغت حد التقديس عند
ىؤالء اليهود ،كٓب يزالوا يتعاطوف ىذا األمر استفادكه من األمم القدٲبة من الكلدانيْب
كالبابليْب كقدماء ا٤بصريْب ،كزكدا عليو ما أكحى الشيطاف إليهم حٌب إهنم أصبحوا سادة ىذا
الباب ،فأبرعي كأكثر الناس اشتغاالن بو ىم اليهود -عليهم من ا﵁ ما يستحقوف ،-كتأثر هبم
من تأثر من غّبىم حٌب دخل فيو بعض ا٤بنتسبْب ٥بذا الدين مع األسف الشديد.
تركج للسحر ،فإف ىذه
كحذارم يا أيها الفضبلء حذارم من ا٤بواقع كالفضائيات الٍب ِّ
الوسائل ا٢بديثة قربت لكثّب من الناس ما كاف بعيدان ،كىذا أمر مؤسف أصبح الوصوؿ إٔب
أمرا قريبنا جدان ليس بْب اإلنساف كبينو إال ضغطة زر كما
السحرة من خبلؿ ىذه الوسائل ن
يقولوف ،فكم ىي ا٤بواقع الٍب ىي باآلالؼ كرٗبا أكثر ٘بده يكتب أك ٘بدىا تكتب موقع
الشيخة الركحانية فبلنة ،أك موقع الشيخ الركحا٘ب فبلف ،كىو كا﵁ الشيخ الشيطا٘ب كليس
الركحا٘ب.
كتدخل إٔب ىذا ا٤بوقع -كأساؿ ا﵁ أف ال تدخلو٘ -بد أنو يذكر لك ا٣بيارات ماذا
تريد؟ ماذا تريد أف نقدـ لك من خدمات؟ تريد إعانة على رزؽ؟ تريد ٧ببة؟ تريد صرفان؟ تريد
ربطان؟ تريد عطفان؟ اطلب كٛبُب ك٫بن ٫بقق لك ،كيضحكوف على عقوؿ السفهاء كيأكلوف
أمواؿ الناس بالباطل.
كىنا تزؿ أقداـ مع األسف الشديد من ضعاؼ اإلٲباف كضعاؼ العقوؿ ،فهذا ٘بده قد
باب من أبواب العمل فيأٌب يبحث عن ٨برج عند ىؤالء السحرة ،كتلك
أيغلق ُب كجهو ه
ٚبشى على زكجها أف يتزكج عليها فتلجأ إٔب ىؤالء السحرة ،كثالثة تريد أف تؤذم ضرهتا
فتلجأ أيضان إٔب ىؤالء السحرة  ،كرابع غيب يريد أف ٰبافظ على ابنتو ُب زعمو فيلجأ إٔب
السحرة ألجل ربطها ،كىكذا دكاليك ُب أمور كثّبة يلجؤكف فيها إٔب السحرة حٌب إننا كجدنا
بعض األطفاؿ كالصبياف كالفتيات من يدخل إٔب ىذه ا٤بواقع ا٤بشبوىة كيتعامل مع أىلها،
كقد يبدأ األمر ٕبب استطبلع أك مزاح كلكنو ينتهي بشر كبيل.
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أيضا يقاؿ ُب بعض القنوات ا٣ببيثة الٍب تي ٌركج ٥بذا اإلفك بل ٥بذا الكفر فحذارم
كىذا ن
أيها ا٤بسلم من الوقوع ُب ىذا األمر ،فإف األمر ُب ىذا كا﵁ عظيم ،فقد ثبت عند أيب يعلى
كغّبه بإسناد صحيح كما قاؿ ا٢بافظ ابن كثّب ،كجيد كما قاؿ ا٤بنذرم كابن حجر ،عن ابن
ساحرا أو عرافًا فسألو فصدقو؛ فقد كفر
مسعود  أنو قاؿ« :من أتى كاىنًا أو
ً
بما أنزؿ على محمد .»
قاؿ ابن حجر( :كمثلو ال يقاؿ بالرأم).
كأضف ىذا إٔب أدلة القوؿ بأف السحر كفر.
األمر ليس سهبلن كال يسّبان كالذم يتعرض ٤بثل ىذه األمور الرديئة فليعلم أنو ييعرض
إٲبانو إٔب الزكاؿ كالعياذ با﵁.
قاؿ :
عٔ أبٖ ٞسٜس ٠؛ إٔ زض ٍٛاهلل  قاٍ$ :ادتٓبٛا
ايطبع املٛبكات .#قايٛاٜ :ا زض ٍٛاهلل َٚا ٖٖٔ؟ قاٍ$ :ايػسى باهللٚ ،ايطشس،
ٚقتٌ ايٓؿظ اييت سسَٗا اهلل إال باؿلٚ ،أنٌ ايسباٚ ،أنٌ َاٍ ايٝت،ِٝ
ٚايتٛي ّٜٛ ٞايصسـٚ ،قرف احملؿٓات املؤَٓات.#
ىذا ا٢بديث ُب ((الصحيحْب))- ،كمضى الكبلـ فيو :-اجتنبوا السبع ا٤بوبقات ،لك
السحر على البدلية.
أف تقوؿ :ى
الشرؾ با﵁ ك ى
السحر على أ ٌف الشرؾ خربه ٤ببتدأ ٧بذكؼ.
كلك أف تقوؿ :ي
الشرؾ با﵁ ك ي
ىن :الشرؾ با﵁ بالسحر إٔب آخره.
العاـ.

كمضى الكبلـ ُب أ ٌف العطف ُب قولو« :والسحر» ىو من باب عطف ا٣باص على
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قاٍ :
ٚعٔ دُٓدب َسؾٛعّا $ :سد ايطاسس :قسب٘ بايطٝـ .#زٚا ٙايرتَر،ٟ
ٚقاٍ$ :ايؿشٝض أْ٘ َٛقٛف#
ىذا ا٢بديث حديث يجندب ،كىو :يجندب بن كعب ،كقيل :ابن زىّب ابن عبد ا﵁
الغامدم األزدم ،ا٤بعركؼ ٔبيندب ا٣بّب.
ً
ككىم بعض الناس فظنو يجندب بن عبد ا﵁ البجلي ،بينما ىذا يجندب بن كعب،
كقيل جندب بن زىّب األزدم ،جندب ا٣بّب . 
ركل عن النيب  حديثىا ،كالصحيح :أف ا٤برفوع إٔب النيب 

من ىذا ا٢بديث ضعيف ،فإف فيو :إ٠باعيل بن مسلم كىو ضعيف.
مرفوعا اإلماـ البخارم ،كالَبمذم
كضعف ا٢بديث ن
ف كغّبٮبا من أىل العلم الصحيح.
كالصحيح كما قاؿ الَبمذم ،ككما قاؿ الذىيب ،ككما قاؿ غّبٮبا الصحيح :كقفو على
يجندب.
ك٥بذا قصة كىي أنو كقف على ساح ور يتعاطى بعض ىذه ا٤بخاريق فما كاف منو إال أف
اخَبط سيفو كقطع رقبة ىذا الساحر كح ٌدث هبذا ا٢بديث( :حد الساحر ضربة بالسيف) أك
(حد الساحر ضربو بالسيف) هبذا كهبذا قي ًرأى ا٢بديث ،يعِب لك أف تقوؿ :حد الساحر ضربةه
بالسيف ،كلك أف تقوؿ :ضربو بالسيف.
فهذا فيو أف السحر كفر با﵁ ؛ ألف الصحايب ٓب يكن ليجَبئ على ىذا إال
فيما ىو رده.
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قاؿ :
ٚيف ؾشٝض ايبداز ٟعٔ ظاي ١بٔ عبد ٠قاٍ :نتب عُس بٔ اـطاب:
$إٔ اقتًٛا نٌ ضاسس ٚضاسس ،٠قاٍ :ؾكتًٓا ثالخ ضٛاسس.
ىذا األثر عن عمر نسبتو إٔب البخارم غّب دقيقة ،كتابة عمر  إٔب
عمالو ثبتت ُب البخارم ،كلكن اللفظ الذم ُب البخارم كتابتو ٥بم أف يفرقوا بْب اجملوس
ك٧بارمهم ،فإ ٌف أىل ىذه الديانة كاف أحدىم يتزكج امرأة من ٧بارمو؛ كأمو أك أختو -كالعياذ
عمالو بالتفريق بْب ىؤالء اجملوس كبْب ٧بارمهم.
با﵁ ،-فأمر عمرٌ 
لكن جاء ُب غّب البخارم بإسناد صحيح عند أٞبد كعبد الرزاؽ كغّبٮبا أنو كتب ٥بم
أيضان أف اقتلوا كل ساحر كساحرة.
قاؿ ٔبالة بن عبىده -تابعي كبّب مشهور ٛبيمي بصرم -قاؿ :فقتلنا يومئذ ثبلثة من
السواحر ،كىذا أيضان فيو قتل السحرة ،كفيو أيضان :أف ىؤالء السحرة كفار.
قاؿ ابن قدامو ( :كمثل ىذا األثر اشتهر كٓب يينكر ،فكاف إٝباعان) يعِب :من
الصحابة.
فكيف إذا انضم إٔب ىذا فعل غّب عمر  مر معنا فعل يجندب األزدم
 كسيمر معنا أيضان غّبٮبا.
قاؿ :
ٚؾض عٔ سؿؿ  ١أْٗا أَست بكتٌ داز ١ٜهلا ضشستٗا ،ؾكُتًٔت.
عبدالرزاؽ كغّبه.
ىذا عند مالك ُب ((ا٤بوطأ)) ببلغان ،ككصلو
ٌ
كفيو :أ ٌف حفصة بنت عمر أـ ا٤بؤمنْب  أمرت بقتل ساحرةو؛ سحرهتا كانت

أيضا ما يؤيد ما ثبت عن عمر ،كعن جندب .
جارية ٥با ،فهذا فيو ن
قاؿ :

ٚنريو ؾض عٔ دٓدب.
كما مر معنا ُب ا٢بديث السابق ىو جندب األزدم .
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قاؿ :
قاؿ أحمد(( :عن ثالثة من أصحاب رسوؿ اهلل .))
يعِب :صح قتل السحرة عن ثبلثة من أصحاب النيب  كىم:
ُ/عمر/ِ .حفصة /ّ .يجندب.
كأضف إليهم ثبلثة أيضان:
ْ/عثماف/ٓ .ابن عمر /ٔ .قيس بن سعد ابن عباده.
عمر ،كابنو ،كابنتو ،كخليفتو -يعِب :عثماف ،-ىؤالء أربعة.
أضف إليهم جندبنا ،كقيس بن سعد بن عبادة .
ىؤالء ستة من أصحاب النيب  قالوا بقتل السحرة.
كىذه ا٤بسألة عند أىل العلم كىي حد الساحر كىل يستتاب أـ ال؟
مر معنا ا٢بديث الذم فيو ضعف كاألثر عن يجندب بن كعب ،كعن عمر (اقتلوا كل
ساحر كساحرة) ،إضافة إٔب أفعاؿ الصحابة؛ ف ٌدؿ ىذا على أف الواجب قتل السحرة.
كقولو( :حد الساحر) فيو كجهاف:
[الوجو الوؿ] :إذا كاف السحر ٓب يصل إٔب حد الكفر ،لكنو مؤذم فإف ىذا ينطبق

عليو كصف ا٢بد اصطبلحان.
فا٢بد اصطبلحان ىو :القتل على بعض ا٤بعاصي الٍب تثبت ُب عقوبتها القتل ،كيَبتب
على ىذا أمور منها أف ا٢بدكد ك ٌفارات ألصحاهبا.
فإذا كاف القتل للساحر حدان فهذا يكوف فيما إذا كاف السحر ليس كفرا ،لكن يتعاطى
اإلنساف سببان من األسباب ا٤بؤذية كبعض العقاقّب كالتدخينات ا٤بؤذية ا٣بافية الٍب ال يعلمها
إال األفراد من الناس من ىؤالء ا٣ببثاء.
كمثل ىذا ينطبق عليو أنو حد؛ أل ٌف حكم ىؤالء ا٤بؤذين أهنم ُب حكم الصائل الباغي
الذم ال يدفع شره عن اجملتمع ا٤بسلم إال بقتلو ،فصح أف ذلك القتل حد.
[الوجو الثا٘ب] :أما إذا كاف القتل عن ًرٌدةو ،كمعلوـ عند الفقهاء التفريق بْب القتل ح ٌدان
كبْب القتل ردان ،فهذا حكم كىذا حكم.
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فإف كلمة ا٢بد ىا ىنا الٍب مرت معنا فا٢بديث أك األثر ال يراد هبا االصطبلح ا٤بعركؼ
عند الفقهاء ،إ٭با يراد بكلمة ا٢بد ىا ىنا :العقوبة ،يعِب :عقوبة الساحر ضربو أك ضربةه
بالسيف فهذا ىو ا٢بق الذم ال شك فيو.
أما الساحر الذم يتعاطى السحر الكفرم أك الذم يؤذم بسحره إف كاف دكف ذلك
أنو ٯبب قتلو كما كقع من أصحاب النيب  ك ،كال ييشكل على ىذا
ما أخرج البيهقي كغّبه عن عائشة  أهنا قد سحرهتا جارية ٥با فأمرت هبا فباعتها كٓب
تقتلها.
كتوجيو ذلك بأحد أمرين:
[الوجو الوؿ] :إما أف يقاؿ أف سحر ىذه ا١بارية ٥با ٓب يكن عن طريق الشياطْب

فرأت أف تكوف عقوبتها بأف تبيعها.

الوجو الثاني :أف يكوف األمر قد ترددت فيو  يعِبٓ :ب يستنب أمرىا عند
عائشة  ىل كاف عن طريق االستعانة بالشياطْب ،أك إذا كاف ذلك ٖببلؼ ذلك؟
كمع االحتماؿ ما كاف ٥با أف توقع ذلك.
كقد ذكر ٫بو من ىذا الكبلـ الشافعي ُ ب كتابو ((األـ)).
المسألة الخيرة كهبا أختم ىل يستتاب الساحر قبل قتلو؟ أـ ال يستتاب؟

[القوؿ األكؿ] :أكثر العلماء على أنو ال يستتاب ،لظاىر فعل ألصحاب النيب
 ك ،فعمر  قاؿ( :اقتلوا كل ساحر كساحرة) كن ٌفذ ىذا
الصحابة  ككذلك التابعوف كما جاء ُب أثر ٔبالة قتلوا ُب ذلك اليوـ ثبلثة سواحر،
ككذلك فعل يجندب  ،ككذلك فعلت حفصة ككذلك غّبىم ٩بن ذكرت فظاىر
أحوا٥بم أهنم ما استتابوىم.
القوؿ الثاني :أهنم يستتابوف ،فإف تابوا قيبً ىل منهم كأف ٓب يتوبوا قيتلوا ،كىذا ما ماؿ إليو
الشافعي ُ ب كتابو ((األـ)).
القوؿ الثالث :أف حكمهم حكم الزنادقة ٕبيث إنو ييرجع ُب أمرىم إٔب رأم ا٢باكم

الشرعي الذم ييراعي ا٤بصلحة الشرعية ،فإف رأل أف ا٤بصلحة الشرعية ُب قتلو -يعِب
الساحر -قتلو كإال استتابو ،فإف تاب عفى عنو كإف ٓب يتب قتلو ،كا﵁ تعأب أعلم.
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 -ٖٚباب بٗاُ ش٘ ٞوَ إٌٔاع السحز
(اجمللس األول)
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قاٍ :
باب
بٝإ غ َٔ ٤ٞأْٛاع ايطشس
كحدا ،ناسب
بعد أف بْب ا٤بؤلف ُ ب الباب ا٤باضي السحر حكمان كحقيقةن ن
أف يعقد ىذا الباب الذم ىو تفصيل لسابقو بياف شيء من أنواع السحر ،فإنو قد مر بنا
بالباب السالف أ ٌف السحر اسم عاـ يضم أنواع ٨بتلفة ،ٯبمعها أمراف:
الوؿ :أف فيها تأثّبان خفيًّا على النفوس.
والثاني :أف فيها خداعان للنفوس.

ما فيو تأثّب كما يكوف تعاطيو ٖبفة كخداع ىو الذم جعل أىل العلم ييطلقوف على
أنو واع شٌب ىذا االسم أال كىو السحر ،فمن السحر ما ىو شرؾ با﵁  ،إذ ال يكوف
إال ٕبصوؿ الشرؾ ،كىذا ىو السحر إذا أيطلق با٢بقيقة الشرعية ا٣باصة.
كىناؾ أنواع أخرل تدخل ُب كلمة السحر با٤بعُب العاـ ال با٢بقيقة ا٣باصة الٍب يَبتب
عليها أمراف:
ا٢بكم بالكفر.
كإقامة ا٢بد الشرعي على ما مضى بيانو.
من تلك األنواع الٍب تدخل با٤بعُب العاـ ما يرجع إٔب استعماؿ بعض األدكية كخواص
األشياء كالتدخينات الٍب يػيلىبًس كٱبدع هبا أىل ىذا الصنف ،كالذين يطلوف أنفسهم بأنواع
من الدىانات ٍب يدخلوف النار فبل تؤثر فيهم ىذا يسمى سحرا ،لكنو ليس السحر با٤بعُب
الشرعي ا٣باص الذم قد تعلمناه.
ىناؾ أيضان السحر الذم ىو ٚبييل للعْب ،يعِب يستعمل أصحاب ىذا النوع طريقة ُب
إشغاؿ أعْب الناس كأبصارىم بشيء ما ٍب يفعلوف ٖبىفاء شيئنا آخر.
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ً
كات كتصرفات يصنعوهنا
كمن ذلك أيضا ما يسمى ُب عصرنا ا٢باضر ٖبفة اليد حر ه
أيضا سحران.
بسرعة كذكاء يتدربوف عليها كيكوف ٥بم فيها نوع رياضة كيطلق عليها كتسمى ن
أصناؼ شٌب ٤با ييطلق عليو أنو سحر ،منو ما يكوف كفران كمنو ال يكوف
إذف ىناؾ
ه
كذلك.
نوع منزلتو،
كطالب العلم ٕباجة إٔب أف يعرؼ الفرؽ بْب ىذه األنواع حٌب يي ِّنزؿ كل و
كحٌب يٍٰب ىكم على كل نوع با٢بكم الشريعي ا٤بناسب لو ،فإ ٌف بعض الناس رٗبا أطلق أك عمم
فوقع بسبب ذلك شيء من االلتباس بل التعدم على الشرع.
كالقراُب ا٤بالكي ُ ب كتابو ((الفركؽ)) عقد مسألةن أشار فيها إٔب أٮبية ىذا
األمر كىو التفريق بْب أنواع السحر كإنز ياؿ كل نوع منزلتو الشرعية ،ككاف يشتكي بقلة من
يرجع إٔب أصل يمهم ينبغي على طالب العلم بل على ا٤بسلم
يعتِب هبذا األمر ،كىذا ا٤بوضوع ي
ً
حدكد ما أنزؿ ا﵁ على رسولو
حدكد ما أنزؿ ا﵁،
أف يراعيو أال كىو ضركرة معرفة
ي
 ىذا معرفتو من أىم ا٤بهمات ،كمن أنفع العلوـ ،كمن أىم العلوـ ،كالعآب
ٕبيث إنٌو ال يٱب ًرج شيئان منها كال ييدخل
ح نقا ىو الذم يعرؼ
حدكد ما أنزؿ ا﵁ على رسولو ي
ى
شيئان فيها ،ال يٱبرج شيئان ىي منو منها ،كال ييدخل فيها شيئان ليس منها فيها ،فهذا من األمور
ا٤بهمة ىذه ا٢بدكد الٍب جاءت ُب النصوص كالٍب يتعلق هبا أحكاـ من جهة التحليل
كالتحرٙب ،كمن جهة ا٤بدح كالذـ البد على ا٤بسلم أف ٰبيط علمان هبا ىذا ىو العلم حقان ،كمن
ذلك ىذا الذم بْب أيدينا ،ما ىو السحر؟ ما أنواعو؟ ما الذم يَبتب على كل نوع من
أحكاـ؟ ىذا الذم راـ ا٤بؤلف  بيانو ُب ىذا الباب.
قاؿ :
قاٍ أمحد :سدثٓا قُد بٔ دعؿس ،سدثٓا عٛف عٔ سٝإ بٔ ايعال،٤
سدثٓا قطٔ بٔ قبٝؿ ١عٔ أب ٘ٝأْ٘ مسع ايٓيب  قاٍ$ :إٕ
ايعٔٝاؾٚ ١ايطٖسم ٚايطٔري َٔ ٠اؾبت.#
ىذا ا٢بديث الذم أكرده ا٤بؤلف  هبذا السياؽ شيء نادر ُب كتاب التوحيد،
من النادر أف يسوؽ ا٤بؤلف حديثا بإسناده.
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ىذا ا٢بديث فيو ٕبث من جهة إسناده فإف فيو حياف بن العبلء ،أبو العبلء فيو كبلـ
يسّب ،كاألقرب كا﵁ أعلم أف ا٢بديث ثابت قد صححو ا٤بنذرم ،كحسنو شيخ اإلسبلـ ابن
تيمية ،كالنوكم ،كجود إسناده ابن مفلح ،كالشوكا٘ب ،كغّبىم من أىل العلم ،كا٢بديث
أخرجو اإلماـ أٞبد  كأبو داككد كغّبٮبا من أىل العلم.
(قاؿ أٞبد :حدثنا ٧بمد بن جعفر) ،كىو غيندر اإلماـ العلم الثقة الثبت.
(عن عوؼ) ،ىو بن أيب ٝبيلة البصرم ا٤بعركؼ بعوؼ األعرايب كىو ثقة ،خرج لو
ا١بماعة.
(عن حياف بن العبلء) ،كيقاؿ :ابن ٨بارؽ أبو العبلء كىذا الذم فيو الكبلـ يسّب كثٌقو
ضعفو.
بعض أىل العلم كقالوا ال بأس بو ،كبعضهم ٌ
يركم عن (قطن ابن قبيصة) كىو تابعي صدكؽ.
(كأبوه) قبيصة ابن ٨بارؽ البصرم صحايب جليل نزؿ البصرة  كأرضاه.
ىذا ا٢بديث فيو بياف أف من ا١ببت ثبلثة أمور :العًيافة ،كالطرؽ ،ك ً
الطّبة.
ا١ببت فمر بنا فيما مضى أف األصل ُب ىذه الكلمة ىو إطبلقها على ما ال خّب
أما ي
فيو ،كتنوعت كلمات السلف ُب تفسّب ىذه الكلمة بْب أف يكوف ا١ببت ىو الشيطاف أك
السحر أك الشرؾ أك األصناـ ،كا٤بعُب ا٤بناسب منها ٥بذا ا٢بديث ىو أ ٌف ا١ببت ىو السحر.

أما ىذه األمور الثبلثة فهي من السحر كما أخرب النيب  ،ك(من) ىا
ىنا إما أف تكوف تبعيضية؛ يعِب :من أنواع السحر ىذه األمور الثبلثة.
أك أ ٌف (من) ىا ىنا البتداء الغاية يعِب ىذه األمور منشأىا من السحر.
العيافة) كالعًيافةي ىي :الزجر ،تقوؿً :عفت الطِّّب ً
أما المر الوؿ :فهو ( ِ
أعيفها ًعيافةن

يعِب :ىز ىج ٍرهتا ،فهو زجر الطّب ،كذلك أف العرب ُب ا١باىلية كانوا أىل كلع بالتطّب ،فكاف
أحدىم إذا خرج من داره يريد سفران أك ٘بارنة أك ما إٔب ذلك فإنو يتأمل طّبان ُب السماء كينظر
ُب ٩بره ،كيستدؿ بذلك على عاقبة ما ىو يم ٍق ًد هـ عليو ،فإذا ٓب ٯبد شيء طائران ككجد طائران
ساكنان ُب ٧بلو زجره ،يعِب :أثاره كطّبه حٌب يطّبٍ ،ب بعد ذلك ينظر ُب ٩بر ىذا الطّب ،فإف
كاف ٲبر من جهة الشماؿ إٔب جهة اليمْب بالنسبة ٥بذا الزاجر ٠بى ذلك الطائر( :سا٫بان)
كاستبشر بذلك ك اعتقد أف العاقبة ٞبيدة.
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أما إذا طار ىذا الطائر من جهة اليمْب إٔب جهة الشماؿ فإنو يسميو( :بارحان)
كيتشاءـ بذلك ،كيعتقد أف مآؿ األمر الذم ىو مقدـ عليو ا٣بيبة كا٣بسراف ،فّبجع كال
يقدـ ،ىذا ىو الذم أ٠باه النيب  :العًيافة.
كبْب العًيافة ك ً
الط ىّبة كىي الٍب جاءت ُب ىذا ا٢بديث أيضا عموـ كخصوص من ىذا
الوجو ،كل من األمرين عاـ من كجو كخاص من كجو.
أما العيافة فإهنا أعم من الطّبة من جهة أنو يكوف هبا تشاؤـ كتفاؤؿ.
أما الطّبة فالغالب ُب استعماؿ ىذه الكلمة أف تكوف ُب التشاؤـ.
كُب مقابل ذلك ُب الطّبة أعم فإف العيافة ٨بتصة بالطيور ،كأما الطّبة فإهنا أعم من
ذلك ،قد تكوف بالطيور من جهة ٩برىا ،من جهة ألواهنا ،من جهة أ٠بائها ،من جهة
أصواهتا ،كقد تكوف بغّب الطيور من حيوانات ،كعاىات ،كألواف ،كأرقاـ ،كأمكنة ،كأزمنة إٔب
غّب ذلك.
كباب الطّبة باب سيأتينا عن قريب -إف شاء ا﵁ -بعد بابْب أك ثبلثة نتحدث فيو إف
شاء ا﵁ بالتفصيل عن أحكاـ الطّبة ،كلكن ٗبناسبة ما ذيكًر ىا ىنا فإف الطّبة أمر ٧برـ ،كإذا
فإهنا تكوف شركان على ما سيأٌب بيانو
ىعظيمت ُب النفس حٌب كاف سببا لئلقداـ أك اإلحجاـ ٌ
إف شاء ا﵁.
إذف ىذه ىي العيافة ،كىذه ىي الطّبة.
ككجو إطبلؽ السحر على ىذين األمرين ىو ما فيهما من تأثّب خفي على النفوس،
فإف العًيافة ك ً
الطّبة كبلٮبا مؤثراف على النفوس ٕبيث ٰبصل انقباض أك انشراح أك إقداـ أك
إحجاـ ،ككل ذلك من تأثّب ىذه األمور الٍب ال أصل ٥با كال حقيقة ٥با ،فجامعت السحر
من ىذه ا١بهة ،من جهة ما فيها من تأثّب خفي على النفوس.
كقد قلنا أف ا٤بعُب العاـ الذم ترجع إليو أنواع السحر ىو ما ُب ىذه األنواع من تأثّب
خفي على النفوس ،أك ما فيها من ًخفة ً
كخداع.
كبالتإب صح كصف العًيافة ككصف ً
الطّبة بأهنا سحر با٤بعُب العاـ ال با٤بعُب ا٣باص
ٌ
الذم كصفناه بأنو شرؾ أكرب ٨برج من ا٤بلة ،فهذا القدر ال يصل إٔب ىذا ا٢بد .
أما المر الثالث :فهو الطرؽ ،كللطرؽ تفسّباف عند أىل العلم:
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أحدٮبا :ما أكرد ا٤بؤلف ٩با سنقرئو إف شاء ا﵁ من كبلـ عوؼ رٞبو ا﵁ من أنو ا٣بىط
ك٠بي ا٣بط ُب األرض
ُب األرض ،إذف ىذا ىو التفسير الوؿ :الطرؽ ىو ا٣بط ُب األرض ،ي
طىرقان؛ أل ٌف الذم يرسم أك ٱبط على األرض كأنو يرسم فيها طيرقان ،فسمي ذلك ماذا؟ طرقا؛
كصفة ذلك :أف أىل ا١باىلية كانوا يأتوف إٔب الكهاف كا٤بشعوذين فيطلبوف منهم أف ٱبطوا
٥بم إذا أرادكا اإلقداـ على زك واج أك سف ور أك ٘بارةو أك ما شاكل ذلك ،طلبوا من ىذا الكاىن
أف ٱبط ٥بم ُب األرض ،فيأخذ عودا ينكت بو ُب األرض أك بإصبعو ٕبيث أنو يرسم خطوطان
كثّبة ،يرسم خطوطان كثّبة على الَباب ال ٰبيط هبا العد ،ير٠بها ىكذا بطريقة عشوائيةٍ ،ب
يأٌب بعد ذلك على مهل فيمسح خطْب خطْبٍ ،ب يػيٍنظىير فيما بقي ،فإف كاف الذم بقي
خطاف كاف ىذا عبلمة على النجاح ،استبشر صاحب الشأف هبذا كأقدـ كاعتقد أف ىذا
إعبلـ لو ٗبا ُب الغيب ،كأما إف كاف الذم يبقى فهو خط كاحد فإنو يتشاءـ بذلك؛ ألنو يراه
عبلمة ا٣بىيبة ،كألنو يستطلع هبذا إٔب ما ُب الغيب ،كأف الذم ُب الغيب ىو أف يكوف على
اإلنساف خسارة ،كبالتإب فإنو ٰبجم كال ييقدـ.
إذف ىذا نوع من ً
الكهانة ٩با سيأٌب الكبلـ فيو إف شاء ا﵁ على كجو التفصيل ُب
الباب القادـ ما جاء ُب الكهاف.
رؽ ُب اللغة
رؽ ىو :الضرب با٢بصى ،كذلك أف الط ى
أما التفسير الثاني :فهو أ ٌف الط ى

يطلق كيراد بو الضرب ،كمن ذلك ٠بيت ا٤بطرقة ،مطرقة ا٢بداد أك مطرقة النجار ٠بيت
مطرقة ،ألف هبا الضرب ،كىذا الذم قالو لبيد بن ربيعو:
يعُسى َا تدز ٟايطَٛازم باؿؿ٢
كركم ىذا البيت:

ٚال شادسات ايطري َا اهلل ؾاْع

يعُسى َا تدز ٟايكٛازب باؿؿ٢
كىذا البيت ذكر أمرين ٩با كاف أىل ا١باىلية يتعاطوف:
الوؿ :الضرب با٢بصى.
والثاني :العًيافة -الٍب ذكرناىا قبل قليل.-
الشاىد أف ىيئة ىذه الصورة كىي الضرب با٢بصى أنو تيأخذ حصيات حجارة أك
كالودع -الذم مر بنا سابقا -فييضرب
٫بوىا ٍب ييضرب عليها ،كقد ييأخذ غّب ا٢بصى؛ ى
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ضرب عليو سيكوف
عليهاٍ ،ب يزعم ىذا الكاىن ا٤بشعوذ الدجاؿ بعد أف يتأمل ُب ىذا الذم ى
كذا ،أك ال يكوف كذا ،ستتزكج ،كتنجح ،ترسب ،تسافر تفيد من سفرؾ فائدة أك ٚبسر ،أك
ٲبوت فبلف إٔب غّب ذلك.
إذف على كبل التفسّبين الطرؽ نوع من ً
الكهانة فيو ٌادعاء علم الغيب ،كىذا ال شك
كظاىر ما ُب ىذا
أنو منكر عظيم -كسيأٌب الكبلـ فيو على كجو التفصيل إف شاء ا﵁،-
ه
النوع من تأثّب خف وي على النفوس ،فصح كصف ذلك بأنو من السحر.
قاؿ :
قاٍ عٛف(( :ايعٔٝاؾ :١شدس ايطريٚ ،ايطٖسم :اـط ىط باألزض)).

ٚاؾبت -قاٍ اؿطٔ ))-زْ ١ايػٝطإ)).
إضٓاد ٙدٝد.

(قاؿ عوؼ) :ىو ابن أيب ٝبيلة العبدم ا٤بلقب :بعوؼ األعرايب ،كاإلماـ أٞبد
 ع ٌقب على ركايتو ىذا ا٢بديث بذكر ىذا التفسّب من و
عوؼ الذم ىو أحد ركاة ىذا
ا٢بديث
(قاؿ ا٢بسن) يعِب :البصرم ،رنة الشيطاف.
الرنة ُب اللغة :الصوت ا٢باد.
فما ا٤براد برنة الشيطاف؟
الحظ أف ا٢بسن  يفسر ا١ببت هبذه الكلمة رنة الشيطاف.
أىل العلم أماـ ىذه الكلمة لهم ثالثة مواقف أو أربعة:
الموقف الوؿ :أهنم يتوقفوف ُب ىذه الكلمة كما فعل ا٢بفيد الشارح الشيخ سليماف
بن عبد ا﵁ ُب ((التيسّب)) أنو ٤با ذكر ىذه الكلمة ُب التيسّب قاؿٓ :ب أقف فيها على كبلـ.
فسركا ىذه الكلمة بأمرين:
والموقف الثاني :أف بعض أىل العلم ٌ

فسركا رنة الشيطاف:
ٌ
بالنِّياحة.
كبالغناء.
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كىذا جاء فيو بعض اآلثار عن السلف لكن ليس ُب تفسّب ا١ببت ،إ٭با ُب رنة
الشيطاف ،ذكركا أ ٌف من ىرنة الشيطاف نياحة النائحة أك الغناء.
أما [الموقف] الثالث :فهو أف رنة الشيطاف يعِب :دعاؤه كتسويلو ،فهو يوسوس

كيدعوا كٲبلي ٤بن يطيعو حٌب يعصي ا﵁ .
فعاد األمر إٔب أ ٌف ا١ببت ىو :الشيطاف ،ىرنتو يعِب :دعاؤه ،كدعوتو ،كتسويلو ككسوستو
كما إٔب ىذه ا٤بعا٘ب.
كاألقرب كا﵁ تعأب أعلم ،بل ىذا الذم ال أرل فيو غّبه كال أشك فيو ،أف ىذه
الكلمة رنة تصحيف ،كأف الكلمة ُب أصلها إنو الشيطاف؛ أل ٌف ا٢بجة ُب ىذا ظاىرة من
ثبلثة كجوه:
أوَّلً :أف الذم ُب مسند اإلماـ أٞبد كالذم بْب أيدينا منقوؿ عن ا٤بسند ،الذم ُب
ا٤بسند (قاؿ ا٢بسن :ا١ببت إنو الشيطاف) ،أك قاؿ ا٢بسن ُب ا١ببت إنو الشيطاف ،كقد
راجعت ا٤بسند ُب طبعات عدة كٓب أجد فيو إال ىذه الكلمة إنو الشيطاف.
وثانياً :أف الذم نقلو ا٢بافظ ابن كثّب  عن اإلماـ أٞبد ،فإنو ساؽ ىذا
ا٢بديث بإسناده ُب تفسّب سورة النساء ،كالذم ذكره إنو الشيطاف كليس رنة الشيطاف،
كمعلوـ أف ابن كثّب  من أعظم الناس عناية ٗبسند اإلماـ أٞبد ،كقد راجعت
تفسّبه ُب طبعات ٨بتلفة ككلها متفقة على إنو الشيطاف.
[ثالثًا] :أف ىذا التفسّب ىو ا٤بعركؼ عن ا٢بسن البصرم ُ ب تفسّب ا١ببت،

كىذا ما ذكره غّب كاحد من ا٤بفسرين عند تفسّب كلمة ا١ببت ،فالذم ال أشك فيو كالعلم
كمعلوـ أف كتابة
صحفت ،صحفت من (إنو) إٔب (رنة)،
ه
عند ا﵁ تعأب أف ىذه الكلمة ي
يب من الراء ،فلعلو اشتبو األمر كال أدرم على من ،ىل على
األلف قد تأٌب بصيغة ر٠بها قر ه
ا٤بؤلف أك على من نقل عنو ا٤بؤلف ،فصار رنة الشيطاف.
كعلى كل حاؿ األمر يسّب ،إف قلنا إف الصواب إنو الشيطاف أك إنو رنة الشيطاف
فاألمر راجع إٔب الشيطاف.
كا٤بعُب أف الشيطاف ىو الذم يوسوس كييسوؿ للناس ىذه األمور من العيافة ،كالطرؽ،
كالطّبة ،فالشيطاف مبدأ ذلك.
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ك(من) ىا ىنا لبلبتداء الغاية ىو من ذلك ىو مبدأه ىو الذم يقذؼ ىذه التصورات
كالتصديقات الباطلة كالذم يقذفها ُب نفوس من استجاب لو ،كا﵁ تعأب أعلم.
قاؿ :
ٚألب ٞداٚد ٚايٓطاٚ ٞ٥ابٔ سبإ يف ؾشٝش٘ املطٓد َٓ٘
يعِب أ ٌف أبا داكد كمن ذكر إ٭با رككا ا٢بديث ا٤برفوع القطعة ا٤برفوعة إٔب النيب
 دك٭با بعد ذلك كىو تفسّب عوؼ أك ا٢بسن رٞبة ا﵁ عليهما.
قاٍ :
ٚعٔ ابٔ عباع  قاٍ:قاٍ زض ٍٛاهلل َٔ$ :
اقتبظ غعب َٔ ١ايٓذ ،ّٛؾكد اقتبظ غعب َٔ١ايطشس ،شاد َا شاد #زٚا ٙأبٛ

داٚد ،بإضٓاد ٙؾشٝض.
ىذا ا٢بديث اابن عباس  حديث صحيح ،كما ذكر ا٤بؤلف 

كقد صححو شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ،ككذلك النوكم ،ككذلك الذىيب ُب كتابو ((الكبائر))،
كغّب ىؤالء حديث صحيح إف شاء ا﵁.
كتعلم شبعة من السحر.
حصل ٌ
كفيو يٱبرب النيب  أف من اقتبس يعِبٌ :
حصل طرفا من السحر زاد
حصل طرفان من علم النجوـ فقد ٌ
الشعبة :ا١بزء؛ يعِب :من ٌ
ما زاد.
كمعُب قولو (زاد ما زاد) :أنو كل ما أكغل ُب تعلم ىذا العلم -علم النجوـ -فانو
يكوف قد أكغل ُب السحر ،كلما إزداد تعلم ُب العلم إزداد ُب إٍب السحر.
كا٤براد هبذا ا٢بديث علم النجوـ الذم ىو علم التأثّب ال علم التسيّب ،انتبو.
علم النجوـ قسماف :علم تأثير  ،وعلم تسيير.

كسنتحدث عن ىذا إف شاء ا﵁ على كجو التفصيل ُب باب قادـ خاص هبذا
ا٤بوضوع.
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لكن يقاؿ على كجو اإلٯباز أف ا٤براد ىا ىنا بعلم النجوـ يعِب :علم التأثّب ،كعلم
التأثّب يرجع إٔب أمرين ،كىذا الذم كاف يتعاطاه من يتعاطاه من أىل ا١باىلية من الكفار
كا٤بشركْب كأب ىذا العصر.
الوؿ :ىو االستدالؿ ٕبركات األفبلؾ كالنجوـ كاجتماعها كافَباقها على ا٤بغيبات.
ي
والثاني :اعتقاد تأثّب األفبلؾ ُب ٦بريات ىذا الكوف ،يعِب أف ٥بذه الكواكب ك٥بذه
النجوـ ك٥بذه األقمار أف ٥با تأثّبان كتدبّبان ٥بذا الكوف.

ككبل النوعْب شرؾ با﵁  ككفر بو.
ككجو إطبلؽ السحر على ىذا النوع ىو:
ما فيو من تأثّب خفي على النفوس ،فإف أرباب ىذا الصنف كمن يتعاطاه كمن ينساؽ
لو تتأثر نفوسهم بو كيبنوف عليو تفاصيل كمواقف كأمور كثّبة بناءان على ىذا الذم كقر ُب
نفوسهم ،كىو ال شك شيء باطل ال حقيقة لو.
قاؿ :
ٚيًٓطا َٔ ٞ٥سدٜح أبٖ ٞسٜس َٔ$ : ٠عكد عُكدّ٠ثِ ْؿح ؾٗٝا
ؾكد ضشس َٔٚ ،ضشس ؾكد أغسى َٔٚ ،تعًل غّ ٦ٝا ٚنٌ إي.#٘ٝ
ىذا ا٢بديث فيو ٕبث من جهة ثبوتو فإف الذىيب ُ ب ((ميزاف االعتداؿ))
أعلو بعلتْب:
[العلة] الولى :أحد ركاتو فإنو ٌلْب كىو عباد بن ميسرة.

والعلة الثانية :االنقطاع من جهة أف ا١بمهور يركف أف ا٢بسن ٓب يسمع من أيب ىريرة.
كا٢بديث جاء من طريق عبٌاد ،عن ا٢بسن ،عن أيب ىريرة ،كأظن أنو مضى الكبلـ ُب

ىذا ا٤بوضوع كعلمنا أف ا١بمهور يركف أ ٌف ا٢بسن البصرم ٓ ب يسمع من أيب ىريرة

 ،كلذلك ضعٌف ىذا ا٢بديث الذىيب كغّبه من أىل العلم ،كمن ا٤بعاصرين الشيخ
ناصر رٞبة ا﵁ تعأب على ا١بميع.
حسن ىذا ا٢بديث فابن مفلح ُب ((اآلداب)) نقل كبلـ الذىيب ٍب
كبعض أىل العلم ٌ
قاؿ( :كذا قاؿ ،كيتوجو أ ٌف ا٢بديث حسن) ،كذلك أف من أىل العلم من رأل أف ا٢بسن
قد ٠بع من أيب ىريرة ،كمن أىل العلم من قاؿ :عبٌاد بن ميسرة ال بأس بو.
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كعلى كل حاؿ ىذا ا٢بديث فيو أمراف:

الوؿ :ما يتعلق بالنفث ُب العقد كىذا يشهد لو كتاب ا﵁﴿ :وِمن َش ٍّر النػفاثَ ِ
ات فِي
َ

الْعُ َق ِد﴾[الفلق ،[ٗ:كما جاء ُب تفسّب ىذه اآلية من كبلـ كثّب للسلف.

وأما الشق الثانيُ :ب ا٢بديث كىو« :من تعلق شيء وكل إليو» فيشهد لو ما مر بنا

من حديث عبد ا﵁ بن عي ىكٍيم  ،فهذا يتقول بذاؾ كذاؾ يتقول هبذا.
على كل حاؿ ىذا ا٢بديث فيو كما ذكرت أمراف:

الوؿ :أف من عقد عقدة ٍب نفث فيها فقد سحر ،كمن سحر فقد أشرؾ.

سحر با٢بقيقة الشرعية
الحظ معي أف ىذا ا٢بدث فيو التنصيص على النوع الذم ىو ه
ا٣باصة.
ىذا ا٢بديث ىو ا٢بديث الوحيد من األحاديث ا٣بمسة الذم أكردىا ُ ب
ىذا الباب فيها ذكر ىذا النوع الذم ىو السحر با٢بقيقة الشرعية ا٣باصة الٍب قلنا إف
حكمها أهنا كفر كشرؾ؛ ألهنا ال تكوف إٔب بالشرؾ با﵁ .
كذلك أف ىذا النوع ىو الذم يفشو كيكثر عند السحرة؛ كلبيد بن األعصم كإخوانو
من اليهود كمن سار على هنجهم من السحرة ُب القدٙب كا٢بديث ،كذلك أف ىؤالء السحرة
ً
يعقدكف خيوطا يرموف بذلك عقد السحر كعدـ ا٫ببللو ،كمع ىذا العقد فأهنم يتلوف يرقى
كعزائم كتعويذات يتقربوف هبا للشياطْب كيستعينوف فيها بالشياطْب ،كيضيفوف إٔب ىذا
النٌفث ،كقلنا إف النفث مرتبة بْب النفخ كالتفل ،إخراج ا٥بواء مع شيء من الريق.
كذلك كما ذكر أىل العلم أف نفس الساحر نفس خبيثة ،فإذا نفث خرج من نفثو ىذا
النفس ا٣ببيث ،كىذا الريق ا٣ببيث الذم خرج من نفس خبيثة فتكيٌف ذلك كاتفق كاقَبف مع
ل للمسحور
ركح الشيطاف ا٣ببيثة فتكيف ذلك بكيفية ا﵁ أعلم هبا ،فحصل بسبب ذلك أذ ن
بإذف ا﵁ الكو٘ب ال بإذف ا﵁ الشرعي ،ٯبتمع كيتوافق كيقَبف كيتعاكف ركح إنسية خبيثة مع
ركح شيطانية خبيثة ُب كيفية ا﵁ أعلم هبا يىنتج منها حصوؿ السحر كأذل ا٤بسحور.
فهذا ىو العقد الذم جاء ُب ىذا ا٢بديث ،كىو ا٤براد بقوؿ ا﵁ َ ﴿ :وِمن َش ٍّر
النػفاثَ ِ
ات فِي الْعُ َق ِد ﴾[الفلق ،[ٗ:يعِب :السواحر البلٌب يعقدف كينفثن ُب ىذه العقد الٍب
عقدهنا.
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كا٤بقصود أف ىذا ا٢بديث فيو بياف أف ىذه كيفية للسحر الذم ىو السحر ،كىذا
ظاىر كما ال شك فيو من ىس ىحىره أشرؾ ،كقد علمنا األكجو الٍب كاف بسببها السحر شركان
أكرب.
[الثا٘ب] :أما قوؿ النيب « :ومن تعلق شيء وكل إليو» فهذا حق ال
مرية فيو ،كذلك أف من تعلق قلبو كتعلقت جوارحو با﵁  كإف ا﵁  كافيو ،كإف
ا﵁  مغنيو ،كإف ا﵁  ناصره﴿ :أَلَيس اللو بِ َك ٍ
اؼ َع ْب َدهُ﴾[الزمر ،]ٖٙ:بلى
ْ َ ُ
كا﵁ ،كا﵁  و
كاؼ كل من آكل إليو ك١بأ إليو كاعتصم بو ككثًق بو ،ا﵁  كافيو،
كا﵁  متوليو ،كمن يضره إذا كاف ا﵁  ىو الذم يتواله؛ أما من تعلٌق بغّبه
فليبشر با٣بسارة كا٣بيبة ،فأم ٪باح كفبلح ٤بن ٚبلى ا﵁  عنو كككلو إٔب غّبه ،فكيف
إذا كاف ذلك التعلق بالشرؾ كبأىل الشرؾ -عافا٘ب ا﵁ كإياكم من ذلك.-
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38
 -ٖٛباب بٗاُ ش٘ ٞوَ إٌٔاع السحز
(اجمللس الثاني)
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قاؿ :
ٚعٔ ابٔ َطعٛد ؛ إٔ زض ٍٛاهلل  قاٍ$ :أال ٌٖ أْب٦هِ
ك ُ٘؟ ٖ ٞايُٓ ١ُٝايكاي ١بني ايٓاع #زٚاَ ٙطًِ.
َا ايعَ ِ
ىذا ا٢بديث الرابع ُب ىذا الباب الذم عقده ا٤بؤلف ُ ب بياف شيء من أنواع
كخرجو اإلماـ مسلم ُب ((صحيحو))؛
السحر ،ىذا ا٢بديث حديث ابن مسعود ٌ 
سأؿ النيب  أصحابو سؤ ناال ،كىذا هنج نبوم تكرر ُب ٝبلة من األحاديث،
كذلك أف يستفتح  كبلمو بتوجيو سؤاؿ ألصحابو ،ليستدعي اىتمامهم.
العضوي؟
سأؿ النيب  الصحابة ىل يدركف ما ى
كالعضو اختلف ُب ضبط ىذه الكلمة فقيل :إف ىذه الكلمة بفتح العْب كسكوف
ضو) ،على كزاف (الوجو).
(الع ٍ
الضاد ى
(عضو) على كزاف ( ًزنىو) ك ً
ً
(ع ىده) ،كاألكؿ أشهر.
كقيل إهنا بكسر العْب كفتح الضاد ى
ٍب أجاب النيب  أصحابو عن ىذا السؤاؿ ،كجاء ىذا ا٢بديث عن أنس
 عن النيب  ،كما عند البخارم ُب ((األدب ا٤بفرد)) كفيو أهنم قالوا:
«اهلل ورسولو أعلم».
أما ُب حديث ابن مسعود فإف النيب  بادر با١بواب ،فقاؿ
ض ًو :إهنا النميمةٍ ،ب زاد األمر بيانا حيث بْب ىذه النميمة من
الع ٍ
ُ ب تفسّب ى
جهة أثرىا ،فقاؿ( :القالة بْب الناس).
فالعضو بتفسّب النيب ُ ب ىذا ا٢بديث ىو النميمة.
كالنميمة :نقل الكبلـ بْب الناس على جهة اإلفساد.
اب كقطيعة.
كفسر بعضهم النميمة :بأهنا إفشاء السر الذم يَبتب على إفشائو اضطر ه
ض نها؛ ألهنا ال تنفك
ض ًو قيل :إنو الكذب كالبهتاف؛ كإ٭با ٠بيت النميمة ىع ٍ
الع ٍ
كأصل ى
غالبا من كذب ،الغالب أف النماـ يضيف إٔب نقلو كحديثو شيئنا من عنده٠ ،بيت النميمة
حينئذ بأهنا العضو.
كقيل إف أصل العضو ُب اللغة ىو :السحر ،كقاؿ ابن قتيبة ُب ((تأكيل ٨بتلف
عضها) ،كىذا ما جاء ُب كبلـ عكرمة 
ا٢بديث))( :إف قر ن
يشا كانت تسمي السحر ن
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ِ
ِِ
ين﴾[الحجر ،]ٜٔ:قاؿ:
ين َج َعلُوا الْ ُق ْرآ َف عض َ
عند تفسّبه قوؿ ا﵁ ﴿ :الذ َ
يش تسمي السحر عضيننا).
(كانت قر ه
كيشهد ٥بذا ما خرج الطحاكم ُب ((مشكل ا٢بديث)) :عن ابن مسعود 
عض نها ،كما
الذم ىو راكم ا٢بديث الذم بْب أيدينا ،قاؿ( :كنا ُب ا١باىلية نسمي السحر ٍ
أيراه فيكم اليوـ إال القالة).
كالقالة ُب كبلمو ،كُب كبلـ النيب  الذم سبق ،يعِب :الكبلـ الذم يقاؿ
كيػيٍنقل بْب الناس ،كٰبصل بسببو فتنو كاضطراب ،كىذا أثر من آثار النميمة ،كىذا ىو
األقرب كا﵁ أعلم كىو ظاىر صنيع ا٤بؤلف  فإف إيراده ىذا ا٢بديث ضمن باب ما
ض ًو ىو السحر ،كىذا
الع ٍ
دليل على أنو يرجح أف أصل ى
جاء ُب بياف شيء من أنواع السحر ،ه
ما استظهره الشارح ا٢بفيد .
ككجو الشبو بْب السحر كالنميمة من جهتْب:
من جهة الطريقة.
ومن جهة الثر.
ؼ كما جاء معنا :أنو ما
أما الطريقة :فإف السحر -كما مر معنا -فيو خفاء ،فإنو عيِّر ى

خفي كلطف كدؽ سببو؛ ككذلك النميمة ،فإف الساعي هبا يذىب ُب الغالب ُب خفية إٔب
من ينم إليوٍ ،ب يفشي لو شيئنا كاف ينبغي إخفاؤه.

أما من جهة الثر :فإف السحر من أعظم آثاره ىو التفريق بْب الناس ،كا﵁ 

قاؿ ُب سحر ىاركت كماركت﴿ :فَػيَتَػ َعل ُمو َف ِم ْنػ ُه َما َما يُػ َف ٍّرقُو َف بِ ِو بَػ ْي َن ال َْم ْرِء
َوَزْو ِج ِو﴾[البقرة ،]ٕٔٓ:كأما التفريق ُب النميمة فإنو أظهر ما يكوف من اآلثار ،فإف أثر
النميمة ُب التفريق شيء ال ٱبفى على أحد ،كلذلك كقع عند الطحاكم ُب ((مشكل
اآلثار)) ُب ىذا ا٢بديث أنو قاؿ« :ىو النميمة الفارقة بين الناس» ،ككقع عن الدارمي ُب
ىذا ا٢بديث أنو قاؿ« :ىي النميمة التي تفسد بين الناس» ،كعند البخارم ُب ((األدب
ا٤بفرد)) بإسناد حسن -كما أسلفت -من حديث أنس  أف النيب 
قاؿ« :ىل تدروف ما العضو ؟ قالوا :اهلل ورسولو أعلم ،قاؿ :نقل الكالـ من بعض الناس
إلى بعض ليفسد بينهم».
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إذف ىذا أثر ظاىر كأثر السحر أك لعلو أشد.
كقد نقل ابن عبد الرب ُب ((هبجة اجملالس)) عن ٰبٓب بن أيب كثّب أنو قاؿ( :يفسد
النماـ كالكذاب ُب ساعة ،ما ال يفسده الساحر ُب سنة) ،كال شك أف ىذا من أظهر ما
يكوف كما يشاىده أجهل الناس ،كأعماىم ،فهل كقعت ا٤بفاسد من جهة تىػ ٍقطي ًع الصبلت
كانقبلهبا إٔب عدكات ،بسبب أكثر منو من النميمة؟!
أثرا ُب التفريق بْب الناس ،كالنميمة لو ٓب يرد ُب
ال شك أهنا من أعظم ما يكوف ن
النصوص ٙبرٲبها ،لكاف ما فيها من دنو ،أك دناءة كسقوط كافينا للنفوس الشريفة كذكم
ا٤بركءات ك نفا عنها؛ لو ٓب يكن ُب الشريعة ما يدؿ على ٙبرٲبها ،بل كأهنا من الكبائر لكاف ما
صدا عنها ،كأم قبح ،كأم دناءة كسقوط ،أعظم
فيها من دناءة ،كافينا ألىل النفوس ا٢بية ن
من أف يكوف اإلنساف رسوال للشيطاف يفرؽ بْب األحبة؟
ال شك أف ىذا من أبغض ما يكوف!
كقد قالت العرب( :النميمة مرعى اللئاـ) ،أصحاب النفوس اللئيمة ا٣بسيسة ىم الذين
ٰبوموف كٯبولوف ُب فناء النميمة ،أما أىل النفوس الكبّبة ،كاألخبلؽ الرفيعة ،فإهنم يرأبوف
بأنفسهم عن ذلك.
أقوؿ :لو ٓب يرد ُب النصوص ٙبرٲبها ،لكاف ما فيها من دناءة ،كافيا ُب التنفّب عنها؛
منكر عظيم ،ككبّبةه من كبائر الذنوب ،كصاحبها
فكيف كاألدلة قد تكاثرت على أف النميمة ه

يمتىػ ىو ىع هد بعدـ دخوؿ ا١بنة ،أليس النيب  قد قاؿَّ« :ل يدخل الجنة قتّات»؟
يعِب :٭باـ ،كما حديث ابن عباس  حْب أخرب النيب  عن صاحيب
القربين اللذين أخرب أهنما يعذباف فيو ،قاؿ :أما أحدٮبا فكاف ٲبشي بالنميمة؛ كأما اآلخر
كاف ال يستربئ من بولو.
كىذا يدلك -يا رعاؾ ا﵁ -على أف النميمة منكر عظيم ،كيكفي أف النيب
 شبهو بالسحر ،كٓب يكن النيب  يريد أنو ال سحر إال النميمة؛
إ٭با ىذا ا٢بديث ُب أسلوبو كبيانو على كزاف ا٢بديث اآلخر ،الذم خرجو اإلماـ مسلم ُب
قولو « :أتدروف من المفلس؟ قالوا :من َّل دينار عنده وَّل درىم ،فقاؿ
النبي  :إف المفلس الذي يأتي يوـ القيامة ،وقد ضرب ىذا ،وشتم ىذا»،
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مفلسا؛ لكنو أراد أف
إٔب آخر ا٢بديث ،ليس مراد النيب  أف فاقد ا٤باؿ ال يعد ن
مفلسا.
يبْب أف ا٤بفلس من ا٢بسنات يوـ القيامة أجدر كأكٔب أف يكوف ن
كذلك ُب ىذا ا٢بديث أراد النيب  أف يبْب أف النميمة تشبو السحر
اجرا عنها ،كوف النيب  يشبهها بذلك فيو أبلغ زاجر
كتؤثر تأثّبه ككفى هبذا ز ن
٭باما ،كال من جهة
عنها؛ فعلى ا٤بسلم أف يتنبو إٔب ىذا األمر العظيم ،ال من جهة أف يكوف ن
اعا للنميمة ،فإف النميمة ا٤بذموـ فيها اثناف:
أف يكوف ٠بٌ ن
ا٤ببلِّغ ،كا٤ببلغ؛ الناقل ،كا٤بستمع.
أما ا٤ببلغ فقد علمت ما فيو ،كأما ا٤بستمع فإنو ال شك أنو مذموـ ،كقبيح ،كيف
يرخي ٠بعو ٥بذا اإلنساف الذم ينقل السوء إليو ،كيبثو ما يثّب ا٢بقد ُب قلبو كىو يسمع لو
منصتنا كمتقببل؟
شرعا ،كا﵁  قد هنى عن ذلك فقاؿ سبحانو:
ال شك أف ىذا أمر ال ٯبوز ن
﴿وََّل تُ ِطع ُكل حال ٍ
ؼ َم ِهي ٍن﴾[القلم]ٔٓ:؛ فبل ينبغي للمسلم أف يرخي ٠بعو ٥بذا النماـ
ْ
َ
َ

الذم ينقل إليو ،بل ينبغي عليو أف يزجره كيذكره با﵁ كأف يقوؿ لو :اعلم يا ىذا أنك بْب
أمرين :أف تبوء بإٍب النميمة إف كنت صادقنا ،أك تبوء بإٍب النميمة كالكذب كالبهتاف إف كنت
كاذبنا فاتق ا﵁ ككف!
السيما أف الغالب ،أف من ينقل إليك ال يريد لك ا٣بّب ،كقد قالت العرب( :مبلٌغ
السوء كباغيو).
كقاؿ أبو العتاىية:
َُ ِبًٔ ُػو ايػس نباغ ٘ٝيها
َٔ دعٌ ايُٓاّ عّٓٝا ًٖها
ىذا الذم ٖب لك ال يريد لك ا٣بّب ،بل رٗبا سينيم عليك ،على اإلنساف أف يتنبو إٔب

ىذا األمر العظيم.
كاعلموا يا طبلب العلم أف أقبح يخليق يكوف عليو طالب العلم ،ىذا ا٣بلق القبيح كإننا
مع األسف الشديد نتذكؽ الثمار الػ يمرة ٥بذه التصرفات ا٣بسيسة ُب ىذا الزمن مع األسف
الصماء العمياء الٍب كقعت كتقع بْب طبلب العلم ،كالدعاة كأىل
الشديد؛ فهذه الفًب ٌ
السنة ،ما كانت لتكوف لوال كجود ىؤالء السعاة الذين ىم سعاة بالشر كنقل الكبلـ كلىعيهم
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كطرهبمُ ،ب أف يتنقلوا بْب اجملالس ينقلوف الكبلـ من ىذا إٔب ىذا ،يا فبلف ،يا شيخ ،أما
شعرت أف فبلنا قاؿ فيك كذا ككذا ،أما ٠بعت أنو قاؿ ُب شريطك أك ٧باضرتك أك كتابك
كذا ككذا؟
ىدفو لفساد قلبو إيغار الصدكر كإثارة األحقاد ،كأف يي ٍشعل أكار الفتنة بْب أىل ا٣بّب
كطلبة العلم ،كىذا كاقع مؤسف مع األسف الشديد.
يقدـ الوالء ،كالطاعة
كاألغراض ٨بتلفة منهم من يريد أف يتزين عند من ينقل إليو كأنو ِّ
كمهر ا﵀بة إليو ،حينما ينقل إليو ما يسمعو ُب ٦بالس غّبه ،كىو يعلم أف ىذا لن يزيد األمر
إال فتنة ،كاضطرابنا ،كعداكة ،كشحناء.
و
حسابات ،أك ٰبقق مآرب ،أك يقتص فيما
أك رٗبا كاف يريد شيئنا ُب نفسو ليصفي
يظن من ىذا الذم يىػنيم عليو.
كعلى كل حاؿ مهما كاف الغرض ،كمهما كاف السبب ،ال ينبغي لطالب العلم أف يقع
ُب ىذا ا٤برتع الوخيم ،كُب ((صحيح مسلم)) من حديث عبادة  حينما ذكر العهد
الذم أخذه النيب  على الصحابةُ ،ب ركاية مسلم ،قاؿ « :أخذ

علينا النبي  العهد كما أخذ على النساء؛ أَّل نشرؾ باهلل شيئًا ،وَّل نسرؽ،

بعضا».
وَّل نزني ،وَّل نقتل أوَّلدنا من إمالؽ ،وَّل يَػ ْعضوُ بعضنا ً

ضع مثل ىذا ا٢بديث نصب عينك يا أيها ا٤بسلم ،كعلى األخص يا طالب العلم
احفظ لسانك إال عن ا٣بّب.
إف ٓب تكن داعية إٔب األلفة ،كإٔب األخوة ،كاجتماع الكلمة على ا٣بّب كا٢بق ،فبل تكن
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.
كيا ﵁ العجب! انظر ٥بذه الكلمة من قوؿ ربنا  قاؿ﴿ :مشاء

بِنَ ِم ٍ
يم﴾[القلم ،]ٔٔ:انظر إٔب صيغة ا٤ببالغة ،ىناؾ اجتهاد كسعي ،يسعى سعينا حثيثنا حٌب
يوصل ينقل الكبلـ ،ككاف ُب غُب عن ذلك كا﵁؛ لوال ىذا ا٤برض الذم ُب النفوس ،ىذا
اللساف ينبغي أف ٰبجر ،إال عن ذكر ا﵁ ،كعن الكبلـ ُب ا٣بّب؛ قاؿ النيب ُ ب
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ا٢بديث الصحيح« :من صمت نجا»؛ كأخرب النيب  عن أنو «َّل يكب الناس
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،
كأعراضهم ،حراـ حرمة عظيمة كما أخرب النيب ُ ب حجة الوداع؛ فاتق ا﵁ ُب
تأثرا سلبيًّا بسبب ىذه التصرفات
نفسك ،كاتق ا﵁ ُب إخوانك ،كاتق ا﵁ ُب الدعوة الٍب تتأثر ن
القبيحة ،كا﵁ ا٤بستعاف.
قاؿ :
ٚهلُا عٔ ابٔ عُس ؛ إٔ زض ٍٛاهلل  قاٍ$ :إٕ
َٔ ايبٝإ يطشسّا#
ىذا حديث ابن عمر  ،ىكىكًىم ا٤بؤلف  حينما جعل ا٢بديث عند
الشيخْب ،إ٭با ا٢بديث عن ابن عمر ُ ب ((البخارم)) ،كأما ُب مسلم ،فإنو جاء

من حديث عمار بن ياسر  ،فإف النيب  أخرب عنو عمار٤ ،با خطب
فهبل تنفست! -يعِب:
فأكجز ،فقيل لو :يا أبا اليقظاف إنك خطبت فأبلغت كأكجزت ٌ
قليبل ،-فقاؿ :إ٘ب ٠بعت الرسوؿ  يقوؿ« :إف طوؿ صالة
أبطأت ،كأطلت ن
المرء وقصر خطبتو من مئنة فقهو فأطيلوا الصالة وأقصروا الخطبة ،وإف من البياف

سحرا».
ً

أما ىذا ا٢بديث الذم بْب أيدينا أخرجو البخارم ُ ب ((صحيحو)) ُب
موضعْب كفيو أنو جاء إليو رجبلف من ا٤بشرؽ فخطبا كل كاحد خطبة ،كتكلم كلمة ،فعجب

لسحرا» ،أك قاؿ «:إف بعض
الناس من بياهنما ،فقاؿ « :إف من البياف
ً
البياف سحر».
وىذا ا٢بديث فيو عن النيب  بياف أف بعض البياف سحر.
ؼ بأنو :إخراج ا٤بعُب من حيز ا٣بفاء إٔب حيز التجلي.
كالبياف :ىو الفصاحة ،كعي ًر ى

سحر أف البياف العإب ،كالببلغة ،كالفصاحة
ككجو تسمية أك كصف بعض البياف بأنو ه
تأثّبا يشبو تأثّب السحر ،فإف البياف العإب رٗبا أظهر الشيء على غّب حقيقتو
تؤثر ُب النفوس ن
حٌب ٱبيل لئلنساف األمر على غّب كجهو ،فالبياف قد ٱبرج ا﵀ق ُب صورة ا٤ببطل ،كا٤ببطل ُب
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قبيحا كىذا أمر معلوـ ال شك فيو،
صورة ا﵀ق ،كقد ٯبعل القبيح حسننا ،كقد ٯبعل ا٢بْب ن
كُب ىذا يقوؿ ابن الركمي:
ؾُٔ ٞشخِسُفٔ ايِ َك ٍِٔٛتَصِ ٜٔنيْ ئبَاطًٔٔ٘ٔ

َٚايِشَلٗ قَدِ ِ َٜعتَسٔ ٜٔ٘بعض تػٝري

شٌٔ َتُِ َدسُُ٘
َتكَُٖ :ٍُٛرَا َُذَازُ ايٖٓ ِ

َٚإِٕٔ ذَ ََُِتَ َت ُكٌَِ :ق ُ٤ِٞايصَْٖابٔرئ

ََ ِدسّا َٚذََ٘ا َََٚا دَاَٚشِتَ َٚؾِؿَ َُُٗا

عًَُِا َ٤نَايٓٗٛزٔ
ضشس ايِبََٝإٔ ُٜسٔ ٟاي ٖ

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:
[القوؿ األكؿ] :أكثر العلماء على أف ىذا ا٢بديث إ٭با سيق ٤بدح البياف ،ال لذمو.

حمن *
ككجو ذلك أف ا﵁  امًب على العباد بتعليمهم البياف ،فقاؿ﴿ :الر ُ
َعل َم الْ ُق ْرآ َف * َخلَ َق ِْ
سا َف * َعل َموُ الْبَػيَا َف﴾[الرحمن ،]ٗ-ٔ:كالنيب  قد
اإلنْ َ
كاف حاز أعلى درجات الفصاحة ،كالببلغة ،كالبياف ،فإنو قد أكٌب جوامع الكلم كال ٱبفاكم

حديث العرباض « :وعظنا رسوؿ اهلل  موعظة بليغة ،وجلت منها
القلوب ،وذرفت منها العيوف» فكانت الببلغة ،كالفصاحة ،كالبياف ،طوع شفٍب رسوؿ ا﵁
.
إذف ىذا مدح كثناء على البياف.

وأما القوؿ الثاني :فإنو يرل أف ىذا ا٢بديث إ٭با سيق مساؽ الذـ ،كذلك ٤با ُب البياف

من تكلف كالتكلف مكركه ُب ا١بملةٍ ،ب إف البياف قد يستعمل ُب نصرة الباطل ،كإخفاء
ذما لو ،كاإلماـ
ا٢بق ،كتعزيز الظآب ،كىضم ا٤بظلوـ ،فكاف ىذا من النيب  ن
مالك  كأنو ٲبيل إٔب ىذا فقد أخرج ىذا ا٢بديث ُب ((موطئو)) ٙبت باب( :ما
يكره من الكبلـ إال من ذكر ا﵁)؛ ظاىر ىذا أنو يرل أف ىذا ا٢بديث مسوؽ مساؽ الذـ.
تأثّبا
كاألظهر كا﵁ تعأب أعلم أف ا٢بديث إ٭با فيو بياف الواقع ،فالواقع أف البياف يؤثر ن
شبيها بتأثّب السحر.
ن
٩بدكحا ،فهذا ٱبتلف باختبلؼ حاؿ الػ يمبىػ ِّْب ،ماذا أراد ببيانو
مذموما ،أك
أما كونو
ن
ن
٩بدكحا؛
ككبلمو ،ىل أراد نصرة ا٢بق ،كدفع الظلم ،كبياف السنة كا٣بّب؟ حينئذ يكوف البياف
ن
سبلحا للخّب.
ألنو أضحى حينئذ ن
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أك أراد خبلؼ ذلك ،أراد أف يكوف البياف سببنا لنصرة الباطل ،كتقوية الظآب ،كإخفاء
مذموما كىذا كما ذكرت أظهر كا﵁ تعأب أعلم.
ا٢بق ،فحينئذ يكوف
ن
كال ٱبفى أف البياف سبلح ذك حدين كما يقاؿُ ،ب قدٙب الزماف كحديثو فالناس تعرؼ
ُب كاقعها ،كيعلم الناس ُب دنياىم كيف أف البياف كالفصاحة ،كانت سببنا ُب نشر ا٣بّب
كاإلقباؿ على ا٥بدل ،كالرجوع عن الغواية كاالىتداء إٔب ا٢بق.
من الناس -أعِب من دعاة ا٢بق -من أتاه ا﵁ فصاحة ،كبيا نا ،كببلغة ،كقدرة على
إيصاؿ ا٤بعُب ا٢بق بصورة ٧بببة للنفوس ،تيػ ٍقبً يل على ٠باعها كىذا ال شك ،إف كظف ىذه
النعمة الٍب آتاه ا﵁ إياىا ُب الدعوة إٔب اإلسبلـ كنشر ا٣بّب ،ال شك أنو حينئذ سيكوف
مفتاحا للخّب ،كبابنا من أبواب النور ،الٍب يشع منها إٔب الناس.
ن
كالعكس صحيح ،كم انتشر الشر كالفساد ،كا٣برافة ،كالكفر ،كاإل٢باد كا٤بذاىب،
البدعية ،انتشرت بسبب قدرة الدعاة على الفصاحة كالبياف! كأنت تشاىد كتبلحظ ىذا إٔب
اليوـ كثّب من دعاة الشر ،كالبدع ،كالضبلؿ ،أك اجملوف ،كالفسق ،كا٤بذاىب الردية ،إ٭با
يسلكوف ىذا ا٤بسلك ،كٲبتطوف ىذا السبلح إٔب قلوب الناس كإٔب عقو٥بم ،فيصوركف القبيح
ُب صوور حسنة ،كأغلب الناس أغمار ليس عندىم إال الوقوؼ عند زخارؼ القوؿ ،دكف أف
يغوصوا إٔب ا٢بقائق كاألعماؽ كمرامي الكبلـ.
سحرا ،دليل على أف ىذا ا٤بقاـ
فا٤بقصود أف إخبار النيب  أف من البياف ن
مقاـ جلل ،كذك خطر ،كينبغي أف ييتعامل معو ٕبذر ،فليس كل متكلم يكوف مصيبنا ،كليس
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.
أيضا على الدعاة إٔب ا٢بق أف يتنبهوا إٔب ىذا األمر فأف من أحسن كأقول ما
يستعينوف بو بعد عوف ا﵁  كتوفيقو حسن البياف ،كالقدرة على الفصاحة ،فإف الناس
تيقبل على من يستميل قلوهبا ،كيهز مشاعرىا ،كٰبسن إيصاؿ الكبلـ الذم يريده بأسلوب
أخاذ.
حسن ٌ
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دعاة إٔب ا٢بق ال ينبغي أف يوصلوا حقهم ُب صورة مهزكزة؛ أشهى الطعاـ إف قدمتو ُب
إناء متسخ قبيح ال تيقبل النفوس على األكل ،أليس كذلك؟ كأقبح الطعاـ أك أردؤه لو قي ِّد ىـ
ضارا.
ُب صورة حسنة مزخرفنا ،ك٧بسننا ،كمزيننا ،فإف النفوس قد تيقبل عليو مع أنو قد يكوف ن
إماما
إذف ىذا من أحسن كأىم ما ينبغي أف ينتبو إليو من يريد أف يكوف داعية للحق ن
ُب ا٥بدل.
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 -ٖٜباب َا دا ٤يف ايهٗإ ٚمِٖٛ
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قاٍ :
باب
َا دا ٤يف ايهٗإ ٚمِٖٛ
بعد أف عقد ا٤بؤلف  البابْب السالفْب ا٤بتعلقْب بالسحر كبعض أنواعو،
ناسب أف يعطف عليهما ىذا الباب ا٤بتعلق بال يكهاف ك ً
الكهانة.
ال يكهاف ٝبع كاىن ،كىذه الكلمة ٘بمع على يكهاف كعلى ىك ىهنىة.
كال ىكهانة ،كٯبوز أف تقوؿ ً
الكهانة حدىا الذم ٯبمع الصور الٍب تدخل ٙبتها ،ىو
داخل ُب معُب ال ىكهانة ،كىذا لو صور
ادعاء علم الغيب ،فكل ما يرجع إٔب ىذا ا٤بعُب فهو ه
ُب القدٙب كا٢بديث.
مر معنا ُب الباب السالف من تلك الصور :ادعاء علم الغيب ،عن طريق زجر الطّب،
أك عن طريق ا٣بط ُب األرض ،أك عن طريق ضرب ا٢بصى.
كقد يكوف عن طريق ادعاء كصوؿ ىذا العلم -علم الغيب -عن طريق ا١بن.
كقد يكوف ىذا عن طريق النظر ُب النجوـ ،كقد يكوف ىذا عن طريق ما يسمى بعلم
ا٢برؼ كالطلسم ،كقد يكوف ىذا كما ىو ُب عصرنا ا٢باضر عن طريق ما ييسمى الربكج ،كقد
يكوف ىذا عن طريق ما يسمى قراءة الكف ،كقد يكوف ىذا عن طريق ما يسمى القراءة ُب
الفنجاف ،إٔب غّب ذلك من صوور كثّبة ٚبتلف باختبلؼ األزماف كاألمكنة ،لكنها ترجع إٔب
حقيقة كاحدة أال كىي ادعاء علم الغيب.
كما يدعيو ىؤالء الدجالوف الكهنة من الغيب الذم غاب ًعلمو عن بن آدـ ،راجع ُب
ا١بملة إٔب ثبلثة أشياء:
اجعا إٔب اسَب ًاؽ
[المر الوؿ] :أف يكوف ما يىدعوف من الغيب الذم يذكركف ر ن
ً
ع َع ْن
﴿حتى إِذَا فُػ ٍّز َ
السمع ،كقد مر معنا ما يتعلق باسَباؽ السمع ُب باب َ
قُػلُوبِ ِه ْم﴾[سبأ ،]ٕٖ:كقلنا إف الشياطْب تَبصد ُب السماء كقد تسمع كلمةن ٩با يقضيو ا﵁
ُ ب السماء ،يسمعوهنا من ا٤ببلئكة الذين يتحدثوف هبا فيتنقلوهنا بينهم حٌب تصل إٔب
الساحر أك الكاىن ،كما جاء ُب حديث أبا ىريرة  عند ((البخارم)).
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والمر الثاني :أف يكوف ما ٱبربكف بو عن ىذه ا٤بغيبات راجع إٔب ما ٱبربىم بو ا١بن،
من أمور غائبة عن الناس ،كشيء ضائع ،أك متاع مسركؽ ،أك ما شاكل ذلك ،كذلك أف
ا١بن ٥بم قدرة على الطّباف كا١بوالف كالتقصي عن مثل ىذه األمور ،فرٗبا اطلعوا عن علم
شيء من ىذه األشياء الٍب بإمكاهنم أف يصلوا إٔب علمهاٍ ،ب ٱبربكف كليهم الكاىن.

اجعا إٔب ٚبمْب كحزر ،يعِب :إٔب
أما المر الثالث :فهو أف يكوف ما ٱبربكف بو ر ن
سبب صحيح ،كىذا ىو الغالب عليهم ،فالكهاف ا٤بشعوذكف
كذب ال حقيقة لو ،كليس ٥بم ه
ِ
ين * تَػنَػز ُؿ
العارفوف الدجالوف أىل الكذب دكف شكَ :
﴿ى ْل أُنَػبٍّئُ ُك ْم َعلَى َم ْن تَػنَػز ُؿ الشيَاط ُ
يم * يػ ْل ُقو َف السمع وأَ ْكثَػرُىم َك ِ
ٍ ِ
اذبُو َف﴾[الشعراء.]ٕٕٖ-ٕٕٔ:
َعلَى ُك ٍّل أَفاؾ أَث ٍ ُ
َْ َ ُ ْ
فهم أىل كذب كأىل إفك كتدجيل ،حٌب الذم ٱبربكف بو ٩با يلتقطونو عن مسَبقي
السمع من ا١بن ٱبلًطوف معو الكذب الكثّب ،فهم أىل كذب كدجل ُب الغالب.

كأما عن العبلقة بْب السحر كال ىكهانة كالفرؽ بْب الساحر كالكاىن:
اجتماعا كافَباقنا ،يلتقي الساحر كالكاىن كيلتقي السحر
فإف بْب السحر كال ىكهانة
ن
كالكهانة ُب شيء كيفَبقاف ُب شيء.
أما التقائهما :فإهنما يلتقياف من جهة االستعانة با١بن كالشياطْب ،كما مر معنا ُب

حديث أيب ىريرة السالف« :حتى يلقيها إلى الساحر أو الكاىن».
أما اختبلفهما :فإف الكاىن إ٭با يتعلق بو إخبارا.
تأثّبا.
كأما الساحر فيتعلق بو ن
الكهانة ترجع إٔب إخبار ،الكاىن ٱبرب سيكوف كذا ،سيموت فبلف ،ستنتهي ا٢بياة
سنة كذا ككذا ،ٱبربكف عن أشياء يراد العلم هبا.
أما السحر فشأ هف آخر ،السحر فيو تأثّب ،فيو إيصاؿ أذل ٤بسحور أك من يراد سحره،
فيو سحر عطف ،جلب حبيب ،أك صرؼ تبغيض ،أك أذية إلنساف عن طريق ا١بن ،أك ما
شاكل ذلك.
إذف السحر فيو تأثّب ،كالكهانة فيها إخبار؛ ىذا الفرؽ بْب األمرين.
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أما حكم الكاىن فهو الذم ال شك فيو كال ريب ،أف الكاىن الذم يدعي علم الغيم
الذم استأثر ا﵁  بو فبل شك أنو كافر ،كىذا ٩با ال ٯبوز أف يٱبتلف فيو ،كاىن يدعي
أنو يعلم الغيب الذم أخرب ا﵁ أنو استأثر بو ال شك أنو كافر با﵁ .
كذلك أف :
أكالن يدعي مشاركة ا﵁  فيما ٱبتص بو﴿ ،قُل َّل يػ ْعلَم من فِي السمو ِ
ات
ْ َ ُ َْ
ََ
ض الْغَْيب إَِّل اللوُ﴾[النمل﴿ ،]ٙ٘:لَوُ غَْيب السمو ِ
ات َوال َْر ِ
َوال َْر ِ
ض﴾[الكهف،]ٕٙ:
ُ ََ
َ
إذف ا﵁  ىو الذم استأثر بعلم الغيب ،فكاف ىو كحده ال شريك لو عبلـ الغيوب.
ب لكتاب ا﵁ الذم أخرب باستئثار ا﵁  بعلم الغيب.
كأمر آخر :أنو يم ىك ِّذ ه
إذف كل من ادعى علم الغيب الذم استأثر ا﵁  بو بأم كسيلو كاف ذلك فإنو
يكوف حْب إذف كافرا با﵁ .
ىذا باختصار ما يتعلق ٗبوضوع الكهانة كسيأٌب أيضا أبواب ىي من فركع ىذا
ا٤بوضوع تتعلق بالتنجيم كما إليو كسيزاد الكبلـ ُب ذلك ُب ٧بلو إف شاء ا﵁.
قاؿ :
زَ ٣ٚطًِ يف ؾشٝش٘ عٔ بعض أشٚاز ايٓيب  عٔ ايٓيب
 أْ٘ قاٍ َٔ$ :أت ٢عساؾّا ؾطأي٘ عٔ غ ٤ٞؾؿدق٘ مل تكبٌ ي٘
ؾال ٠أزبعني َّٜٛا.#
بصحيح بل إف
ىذا ا٢بديث عزاه ا٤بؤلف كما ترل إٔب اإلماـ مسلم كىذا العزك ليس
ن
اللفظ الذم أخرجو اإلماـ مسلم ُ ب ((صحيحو)) ٨بالف ٥بذا اللفظ الذم بْب
أيدينا من جهتْب:
يوما ،كاألمر ُب ىذا يسّب،
أكال أنو ذكر أربعْب ليلة ،كالذم ُب الكتاب عندنا أربعْب ن
كلكن األمر ا٤بهم أف ىذا ا٢بديث فيو «فسألو عن شيء فصدقو لم تقبل لو صالة أربعين

يوما» ،كعزك اإلماـ ٥بذا ا٢بديث إٔب مسلم لعلو تابع فيو غّبه من أىل العلم ،فإف ابن األثّب
ُب ((جامع األصوؿ)) ،ككذلك النوكم ُب ((رياض الصا٢بْب)) كغّبٮبا ،ذكركا ىذا ا٢بديث
هبذا اللفظ معزكا إٔب اإلماـ مسلم ،فلعل ا٤بؤلف  تابع أحد من ىؤالء ُب ىذا
العزك.
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أما الذم جاء ُب صحيح مسلم فهو قوؿ النيب « :من أتى عرافا
فسألو عن شيء لم تقبل لو صالة أربعين ليلة» ،كالعراؼ من جنس الكهاف ،كسنتكلم
عن الفرؽ بْب الكاىن كالعراؼ فيما يأٌب إف شاء ا﵁.
كىذا ا٢بديث هبذا اللفظ يٝبع فيو بْب السؤاؿ كالتصديق ،كالصواب أف ا٢بكم ا٤بذكور

كىو« :لم تقبل لو صالة أربعين يوما» ىو اللفظ الصحيح ا٤ببِب على السؤاؿ كما جاء ُب
ركاية اإلماـ مسلم.
أما التصديق فقد جاء ُب حديث أيب ىريرة كغّبه ٩با سنتكلم عنو ،كأكرد ا٤بؤلف
 ذلك ُب ا٢بديث الثا٘ب كما بعده فيو حكم آخر« :من أتى عرافًا فصدقو بما
يقوؿ فقد كفر بما أنزؿ على محمد» .
يوما مَبتب على ٦برد ٦بيء الكاىن
إذف الصحيح أف الوعيد بعدـ قبوؿ الصبلة أربعْب ن
كسؤالو.
كأما ٦بيئو كسؤالو كتصديقو ،فإنو يَبتب عليو الوعيد اآلخر كىو« :فقد كفر بما أنزؿ

على محمد» .
كعلى كل حاؿ اجمليء إٔب الكهاف فيو ثبلث أحواؿ:

ٔ /مجيء اختبار وامتحاف.
ٕ /ومجيء إطالع.
ٖ /ومجيء تصديق.
وكل حالة لها حكم:

[الحاؿ الولى]٦ :بيء اختبار كامتحاف ،فيأٌب العآب إٔب كاىن لكي ٱبتربه كٲبتحنو
كيكشف حالو ،فهذا ال بأس بو ،كقد يتعْب كليس داخل ُب ا٢بديث الذم بْب أيدينا،
كيشهد ٥بذا ما ثبت ُب الصحيحْب من إتياف النيب  ابن صياد كىو كاىن
يهودم دجاؿ ،فقاؿ لو النيب « :إني خبأت لك خبيئًا .فقاؿ :الدخ،
فقاؿ النبي  :اخسأ فلن تع ُد قدرؾ» ىذا ليس داخبلن فيما ٫بن فيو ،إذف
ىذا إتياف اختبار كامتحاف.
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[الحاؿ الثانية] :إتياف االطبلع ،يأٌب إنساف إٔب كاىن يريد أف يستطلع كما يقولوف
باللساف ا٤بعاصر ،حب استطبلع ،يريد فقط يتفكو ،يضحك ،كما شاكل ذلك ،ينظر ماذا
عند ىذا الكاىن دكف أف يصدقو فهذا الذم يتنزؿ عليو حديث مسلم «لن تقبل لو صالة

أربعين يوما».

أمر منكر ك٧برـ ،كفاعلو و
عاص ﵁ كرسولو .
إذف ىذا ه

كُب صحيح مسلم من حديث معاكية بن ا٢بكم  أنو قاؿ« :يا رسوؿ اهلل،

إف كنا نأتي في الجاىلية الكهاف ،فقاؿ النبي  :فال تأتهم»؛ هنى النيب
 عن إتياف الكهاف ،ففاعل ذلك آٍب بعصيانو ا﵁ كرسولو.
يوما،
ٍب يَبتب عليو ن
أيضا كعي هد خاص كىو أنو ال تقبل لو صبلة أربعْب ليلة أك أربعْب ن
كما عندنا ىنا أك ُب بعض الركايات ُب خارج صحيح مسلم.
كمعُب ذلك أنو ٯبب على ىذا اإلنساف أف يصلي كمع ذلك ال ثواب لو ُب صبلتو،
كال يطالب باإلعادة باإلٝباع كما قاؿ النوكم ُ ب ((شرح مسلم)).
إذف يصلي كال ثواب لو ُب ىذه الصبلة ،عقوبة على ما اجَبح من ىذا اإلٍب كىو أف
يأٌب إٔب ىؤالء الكهاف فيعرض نفسو للفتنة كيعرض إٲبانو للنزكؿ.
أما ا٢باؿ الثالثة :فهو أف يأٌب إٔب ىذا الكاىن فيسألو فيصدقو ،فهذا الذم يتنزؿ عليو

حديث النيب « فقد كفر بما أنزؿ على محمد»  ،ك٩با أنزؿ
على ٧بمد ﴿ :قُل َّل يػ ْعلَم من فِي السمو ِ
ات َوال َْر ِ
ب إَِّل
َ ُ َْ
ض الْغَْي َ
ََ
ْ
اللوُ﴾[النمل.]ٙ٘:
إ نذا ىذا ٓب يصدؽ ،بل كفر ككذب ٗبا أىنىػىزؿ ا﵁ على رسولو  من األدلة
الٍب تدؿ على استئثار ا﵁  بعلم الغيب.
كقد يقوؿ قائل :ماذا أنت قائل فيما خرج اإلماـ أٞبد ُب ((ا٤بسند))« :من أتى عرافًا
يوما» ،ىذا ا٢بديث فيو ترتيب الوعيد على بطبلف ثواب
فصدقة لم تقبل لو صالة أربعين ً

يوما على التصديق؛ كىذا يتناَب مع التقرير السابق.
الصبلة أربعْب ن

قلنا إف من «صدؽ» ىذا فيو كعي هد آخر ،كىو أنو كفر ٗبا أنزؿ على ٧بمد
 ،فماذا نصنع هبذه الركاية؟
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اإلجابة عن ىذا أف اإلماـ أٞبد  أخرج ىذا ا٢بديث عن ٰبٓب بن سعيد،
عن عبيد ا﵁ بن عمر ،عن نافع ،عن صفية بنت عبيد ،عن بعض أزكاج النيب 
ىذا ىو اإلسناد ،كبعض أزكاج النيب  ىنا ،ككما أيضا ُب حديث مسلم
السالف الذكر كا﵁ أعلم أف ا٤براد حفصة  كما بْب ىذا بعض ا٢بفاظ كمنهم أبو
مسعود الدمشقي ،ككذلك ا٢بميدم ُب ((ا١بمع بْب الصحيحْب)) ،كأقر ىذا ابن األثّب ُب
((جامع األصوؿ)).
ا٤بقصود أنك إذا نظرت إٔب ىذا اإلسناد كجدت ظاىره الصحة ،كلكن عند ٝبع
الركايات ٘بد أف ىذا ا٢بكم فيو نظر ،كذلك:
[أكالن] :أف اإلماـ أٞبد  ركل ىذا ا٢بديث عن ٰبٓب بن سعيد ،كقد ركل ىذا
ا٢بديث عن ٰبٓب بن سعيد هبذا اإلسناد ٝبع من الثقات منهم ٧بمد بن ا٤بثُب كما عند
مسلم ،كمنهم صدقة بن الفضل ،كمنهم أبو بكر بن خبلد ،كمنهم على بن ا٤بديِب ،كل
ىؤالء ذكركا ىذا ا٢بديث بدكف لفظ «فصدقو».

[ثانيًّا] :أف عبد ا﵁ بن رجاء تابع عبيد ا﵁ بن عمر ُب الركاية عن نافع بدكف ىذا
اللفظ.
[ثالثنا] :أف الركايات األخرل من غّب حديث حفصة أك بعض أزكاج النيب
 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
جابر ،كأيضا من حديث عمر ،كأيضا من حديث أنس ،كأيضا من حديث كاثلة ،كإف كاف

أيضا من قوؿ بن مسعود 
اإلسناد ُب ذلك ضعيف أك ضعي نفا ن
جدا كما ثبت ن
كسيأٌب معنا ،كل أكلئك كاف حديثهم مرتبنا على شيء كاحد كىو أف من صدؽ ىذا العراؼ
كفر ٗبا أنزؿ على ٧بمد .
رابعا :أنو قد كقع عند ((الطربا٘ب)) من حديث بن عمر  ترتيب اإلتياف
ً
يوما ،كىذا يؤيد ركاية مسلم ،فأصبحت ركاية
إٔب العراؼ فقط أنو لن تقبل لو صبلة أربعْب ن
حفصة كركاية أخيها ابن عمر كبلٮبا متفقاف على أف من أتى فسأؿ ٦برد سؤاؿ ،جاء ٦برد
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إتياف ٥بذا اإلنساف يستطلع ،فانو يعترب قد باء هبذا اإلٍب كىو أنو «َّل تقبل لو صالة أربعين
يوما».
ً

ا٣ببلصة أف الصحيح كاألقرب كا﵁ تعأب أعلم أف ىا ىنا كعيدين:

[الوعيد] الوؿ :على ٦برد السؤاؿ كاالطبلع ،كىو ال تقبل لو صبلة أربعوف يوما أك

أربعْب ليلو كما جاء ُب صحيح مسلم.

الوعيد الثاني :أف من صدؽ ىذا الكاىن يتنزؿ عليو حديث فقد كفر ٗبا أنزؿ على

٧بمد .

نأتي اآلف إلى مسالة مهمة وىي :نريد تلخيص القوؿ ُب حكم من يأٌب إٔب ىذا

الكاىن ،كما معُب قوؿ النيب « :فقد كفر بما أنزؿ على محمد»
؟
[القوؿ األكؿ] :ذكر ٝبع من أىل العلم أف اإلتياف إٔب الكاىن أك العراؼ كتصديقو
كفر أصغر ،كرأل ىؤالء أف ا٢بديث حديث مسند اإلماـ أٞبد عن بعض أزكاج النيب
 ،كالذم فيو «فسألو فصدقو» ،ىذه الركاية مقيدة للركاية ا٤بطلقة« :من أتى
عرافًا أو من أتى عرافًا فسألو» ىذه مطلقة ،كفيها تقيد أك ٥با تقيد ُب ركاية «فصدقو»،
كبالتإب فإف من أٌب فصدؽ يبوء بوعيدين:
يوما.
أنو ال تقبل لو صبلة أربعْب ن
كأيضا أنو يكفر الكفر األصغر.
كفرا أصغر؟
ك٤باذا قالوا إنو كافر ن

يوما ،بل
قالوا ألنو لو كاف كافرا كفرا أكرب ٓب يكن عدـ قبوؿ الصبلة ن
٧بددا بأربعْب ن
كاف ال يقبل لو صبلة مطل نقا حٌب يتوب إٔب ا﵁  ،فؤلجل ىذا قالوا إف تصديق
الكاىن ىو كفر أصغر.
القوؿ الثاني :ىو أف تصديق الكاىن كفر أكرب ،كرأل ىؤالء أف الركايات الٍب فيها
التصديق ،الركايات الصحيحة الٍب فيها لفظ التصديق ،إ٭با ترتب على ذلك فيها «فقد كفر

بما أنزؿ على محمد  »ال سيما كأف ىذا ىو ا٤بناسب ٥بذا اللفظ «كفر بما
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أنزؿ عل محمد»  ،كذلك أف ىذا اإلنساف اعتقد أف غّب ا﵁ يشارؾ ا﵁ ُب
علم الغيب ،كىذا ال شك أنو كفر أكرب.

القوؿ الثالث :يذكر ُب كتب أىل العلم كىو التوقف ،كيركم ىذا عن بعض األئمة،

كىذا القوؿ إما أف يٍٰب ىم ىل على أف القائل ال يدرم أىو كفر أكرب أك أصغر ،كبالتإب ال ينبغي
أف ييقاؿ أنو قوؿ ثالث ،ألنو ليس عنده علم.
أك يقاؿ إف قائل ىذا القوؿ أراد السكوت عن التفصيل كالبياف ليكوف أردع ُب
النفوس.
بل ٙبكي ما حكى النيب  فهو أكقع ُب النفوس عند العامة كالناس بدالن
أف تقوؿ ىذا كفر أصغر ،رٗبا ٱبفف ىذا حدة األمر ُب نفوس الناس ،لكن أطلق ما جاءت
بو النصوص ،كبالتإب فهذا راجع إٔب ا٢بكمة ُب الدعوة كليس قوالن ثالثنا.
كالذم يظهر ٕب كا﵁ تعأب أعلم أف يقاؿ أف القولْب األكلْب يرجعاف إٔب اتفاؽ ،فإف
كفر أصغر أجزـ أهنم ال يريدكف تصديقو ُب أنو يعلم الغيب
القائلْب بأف تصديق الكاىن ه
الذم استأثر ا﵁ بو إ٭با أف لدل ىذا الػ يمصدؽ شبهة ،كىي أف ىذا الكاىن أك العراؼ أخرب
ٗبا كصلو علمو عن طريق ا١بن ،كما أخرب بو ا١بن ٠بعوه من ا٤ببلئكة ،كما ٠بعو ا٤ببلئكة خرج
عن حيز كونو غيبنا ،ما أصبح اآلف غيبنا استأثر ا﵁ بو ،كبالتإب كجود ىذه الشبهة تذرع عن
ىذا ا٤بصدؽ ا٢بكم بالكفر األكرب.
حدا غّب ا﵁ يشارؾ ا﵁ الذم استأثر بو كىو
ص ًدؽ أف أ ن
كأما إذا كاف ىذا ا٤بصدؽ يي ى
علم الغيب مطل نقا ،فهذا ٩با ال ٱبتلف ُب كفره ،بل ىذا من األمر ا٤بعلوـ بالضركرة أنو كفر
با﵁  ،فكل من شارؾ ا﵁ ُ ب صفة اختص هبا فهو كافر كفر أكرب باالتفاؽ،
فعاد األمر إٔب اتفاؽ بْب القولْب ،فأصحاب القوؿ األكؿ نظركا إٔب شيء ،كأصحاب القوؿ
الثا٘ب نظركا إٔب شيء آخر ،كا﵁ تعأب أعلم.
قاٍ :
ٚعٔ أبٖ ٞسٜس  ٠عٔ ايٓيب  قاٍ َٔ$ :أت ٢نآّٖا
ؾؿدق ١مبا ٜكٍٛ؛ ؾكد نؿس مبا أْصٍ عً ٢قُد  .#زٚا ٙأبٛ
داٚد.
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ىذا ا٢بديث حديث أيب ىريرة كىو صريح ُب ا٢بكم الذم ذكرتو لك بأف من كفر ىو
الذم صدؽ ىذا العراؼ ،كا٢بديث كما ذكر الشيخ ركاه أبو داكد ،بل ركاه ا٣بمسة أٞبد
كالَبمذم كالنسائي ُب ((السنن الكربل)) كابن ماجة كغّبىم.
كا٢بديث جاء من ركاية أيب ٛبيمة ا٥بجيمي عن أيب ىريرة كٓب يسمع منو ،كلكن يشهد
أيضا انقطاع ،فإنو جاء من طريق ًخ ىبل وس عن أيب ىريرة كأيضا
لو ا٢بديث اآلٌب كلو كاف فيو ن
ىذا فيو انقطاع ،لكن كثرة ا٤بتابعات كالشواىد ٥بذا ا٢بديث يقطع الناظر فيها بأف ىذا
ا٢بديث كىذا اللفظ ثابت عن رسوؿ ا﵁  دكف شك ،كقد ذكرت لك
طائفة من ىذه الركايات عن أصحاب النيب  عنو  قبل
صحيح إف شاء ا﵁.
قليل ،فا٢بديث
ه
قاٍ :

ٚيألزبعٚ ١اؿانِ ٚ -قاٍ :ؾشْ ٝض عً ٢غسطُٗا  -عٔ:...
 َٔ$أت ٢عساؾّا أ ٚنآّٖا ؾؿدق٘ مبا ٜك ٍٛؾكد نؿس مبا أْصٍ عً٢
قُد .#
بيض ا٤بؤلف السم الراكم :فقاؿ( :عن )...كما ذكر الراكم كىو أبو ىريرة ،
كا٢بديث ليس عند األربعة ،كلعلو أراد الذم قبلو.
كالفرؽ بينو كبْب ا٢بديث السابق أف فيو إضافة :الكاىن.
قاٍ :
ٚألبٜ ٞعً ٢بطٓد دٝد عٔ ابٔ َطعٛد َجً٘ َٛقٛؾّا.
مر بنا ىذا األثر غّب مرة ،كررناه عدة مرات ُب الدركس السابقة ،كفيو ًذ ٍك ير أيضا
الساحر ،ابن مسعود أضاؼ أيضا الساحر ،كاألثر جيد كما قاؿ ا٤بؤلف  فيو إتياف
الكاىن كالعراؼ كالساحر ،فمن صدقهم فقد كفر ٗبا أنزؿ على ٧بمد .
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قاٍ :
ٚعٔ عُسإ بٔ سؿني َ سؾٛعا $يٝظ َٓا َٔ تطري أ ٚتُطري
ي٘ ،أ ٚتهٗٔ أ ٚتُهٗٔ ي٘ ،أ ٚضشس أ ٚضُشس ي٘ َٔٚ ،أت ٢نآّٖا ؾؿدق٘
مبا ٜك ٍٛؾكد نؿس مبا أْصٍ عً ٢قُد  .#زٚا ٙايبصاز بإضٓاد
دٝد.
ىذا ا٢بديث ُب شطره الثا٘ب موافق ٤با قبلو ،كأما ا١بديد فيو فهو شطره األكؿ( ،من
تكهن أك تكهن لو ،أك تطّب أك تطّب لو ،أك سحر أك سحر لو).
(تكهن) فعل :الكهانة ،أما (تيكهن لو) يعِب :فعلت ألجلو ،يعِب جاء إٔب كاىن
فسألو أك طلب منو أف ٱبربه بشيء غييب ،ىذا الذم يقاؿ فيو تيكهن لو؛ ككذلك ُب تيطّب لو،
ككذلك ُب يسحر لو ،يعِب يطلب فعل ىذه األشياء ،من فعل ذلك فإنو ليس منا ،ىكذا

أخرب النيب .
كىذا كعيد كترتيب مثل ىذا الوعيد على معصية قرينة على أف ىذه ا٤بعصية كبّبة من
الكبائر.
كاألصل أف كلمة (ليس منا) يراد هبا :ليس من ا٤بؤمنْب اإلٲباف الواجب ،انتبو ،ليس
ببلزـ أف يكوف (ليس منا) أف يكوف ليس مسلم أصبل ،إ٭با (ليس منا) يعِب ليس مؤمننا
اإلٲباف الواجب ،كذلك أف اإلٲباف الواجب يقتضي فعل ما أمر ا﵁ بو كترؾ ما هنى ا﵁ عنو.
كننبو ىنا إٔب مسألة مهمة ،إف ىذا ا٢بديث ٝبع ثبلث مع و
اص ،ما ىي؟
الكهانة كالسحر كالتطّب.
كأنت تلحظ أف ا٢بكم فيها ٨بتلف؟ السحر مضى الكبلـ فيو ،كالكهانة ىي الٍب
باب يفصل فيو إف شاء ا﵁.
نتكلم فيها ،كالطّبة سيأٌب فيها ه
كالطّبة ال تصل إٔب حد السحر كال تصل إٔب حد ال ىكهانة ،بل األمر فيها دكف ذلك
فإف من تطّب ،كٓب يَبتب على ذلك -تطّب يعِب :تشاؤـ -كٓب يَبتب على ذلك شيء فإف
ىذا أمر منكر ك٧برـ ،فإف ترتب على ىذا ترنكا أك فعبلن فإف ىذا يعترب شرنكا أصغر.
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إذف حكم كل كاحد من ىذه األمور الثبلثة ٱبتلف عن األخر؛ فكيف يٝبع بينها ُب
احدا؟
كعيدا ك ن
حديث تضمن ن
القاعدة يا رعاؾ ا﵁ -كتنبو إٔب ىذه القضيةُ -ب ٝبلة من أحاديث الوعيد ،اجتماع
أفعاؿ متعددة ٙبت كعيد كاحد ال يدؿ على التساكم ُب ا٢بكم ا٣باصٗ ،بعُب قد يأٌب
جامعا ألعماؿ عدة تشَبؾ ُب قدر مشَبؾ من الوعيد ،لكن ىذا ال يعِب استواء ىذه
الدليل ن

األعماؿ ُب ا٢بكم ا٣باص ،أضرب لك مثاالن :قاؿ النيب « :اجتنبوا السبع
الموبقات» كذكر الشرؾ با﵁ كالسحر ،كىذاف ٥بما حكم خاص كىو الكفر ،كذكر أشياء

دكف ذلك ،أليس كذلك؟ ذكر قذؼ ا﵀صنات ،ذكر التوٕب يوـ الزحف؛ السؤاؿ :قذؼ
ا﵀صنات كالتوٕب يوـ الزحف ىل ٮبا ُب حكم الشرؾ كالسحر؟
ا١بواب :ال؛ لكن الكل يشَبؾ ُب شيء كاحد كىو أف ىذه األمور موبقة ،كإف كاف
مقدار اإلباؽ يتفاكت ،إذف بينها قدر مشَبؾ كبينها قدر فارؽ.
قل مثل ىذا ُب األحاديث الٍب بْب أيدينا ،كلها تشَبؾ ُب أف من كقع فيها ٓب يكن
مؤمننا اإلٲباف الواجب ،رٗبا كاف ُب بعض ذلك أك ُب بعض ىذه األمور ا٤بذكورة قدر زائد
على ذلك ،كىو أف يصل إٔب الشرؾ أك الكفر األكرب.
إذف كل كاحدة من ىذه األمور ٥با حكم خاص كإف اشَبكت ُب أهنا من األمور ا٤بنكرة
كمن األمور ا٤بتوعد عليها ،كا﵁ أعلم.
قاؿ :
زٚا ٙايطرباْ ٞبإضٓاد سطٔ َٔ سدٜح ابٔ عباع؛ د ٕٚقٛيَ٘ٔٚ$ :
أت #...٢إىل آخس.ٙ
مرفوعا إٔب النيب .
كركم ن
ي

جدا.
أما ا٤بوقوؼ على ابن عباس فاإلسناد فيو جيد ،كأما ا٤برفوع فضعيف أك
ضعيف ن
ه
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قاؿ :
قاٍ ايبػ(( :ٟٛايعساف ايرٜ ٟدعَ ٞعسؾ ١األَٛز مبكدَات ٜطتدٍ بٗا
عً ٢املطسٚم َٚهإ ايكايٚ ١م ٛذيو)).
ٚق ٖٛ :ٌٝايهأٖٚ ،ايهأٖ ٖ ٛاير ٟىرب عٔ املػٝبات يف املطتكبٌ.
ٚق :ٌٝاير ٟىرب عُا يف ايكُري.
ٚقاٍ أب ٛايعباع ابٔ ت :١ُٝٝايعساف اضِ يًهأٖ ٚاملٓذِ ٚايسَٓاٍ
ٚم ،ِٖٛممٔ ٜتهًِ يف َعسؾ ١األَٛز بٗر ٙايطسم.
اآلف كصلنا إٔب التفريق بْب الكاىن كالعراؼ ،أك بْب ىاتْب الكلمتْب كغّبىا كا٤بنجم
كالرماؿ كما إٔب ذلكُ ،ب ىذا ا٤بوضوع اختبلؼ طويل ،ككبلـ كثّب كأنت قد ٠بعت بعضو،
كٲبكن أف نذكر ي٧بىصلة ٥بذا فنقوؿ:
إف العلماء ٨بتلفوف ُب ىذه ا٤بسألة:
فمنهم من يرل :أف الكاىن ىو العراؼ كأف العراؼ ىو الكاىن ،كال فرؽ.
كمنهم من يرل :كما ذكر أبو العباس تقي الدين  أف العراؼ أعم ،كل من
ادعى علم الغيب فهو عراؼ ،يدعي معرفة الغيب.
ٍب بعد ذلك ىناؾ تسميات مفصلة ،من ذلك الكاىن الذم يدعي أف معرفة الغيب
عن طريق مسَبقي السمع ،ىناؾ رماؿ عن طريق ا٣بط ُب الرمل إٔب غّب ذلك.
كاألقرب كا﵁ تعأب أعلم أف يقاؿ أف كلمة العراؼ كالكاىن من الكلمات الٍب إذا
اجتمعت افَبقت كإذا افَبقت اجتمعت.
إذا نظرت إٔب ٦برل كبلـ أىل العلم كاستعماالهتم تصل إٔب ىذه النتيجة ،أف العراؼ
معا يفَبقاف ،كلعل
كالكاىن إذا أطلق أحدٮبا دكف اآلخر فإنو يشمل اآلخر ،كإذا ذكرا ن
األقرب ُب ذلك ما ذكر الراغب األصفها٘ب ُب كتابو ((الذريعة)):
أف الكاىن من ٱبرب عن األمور ا٤بستقبلة.
كأما العراؼ فمن ٱبرب عن األمور ا٤باضية.
الذم يقوؿ سيكوف كذا ككذا ،سيحصل كذا ككذا ،ىذا كاىن.
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كأما العراؼ فالذم ٱبرب عن أم ور و
ماض ،كالذم ٱبرب عن ٧بل شيء مسركؽ ،ىذا ُب
أم ور مضى ،أم ور انقضى ،يسرؽ كانتهى األمر فهو ٱبرب عن شيء و
ماض.
لعل ىذا أقرب كأضبط ما يقاؿ ُب ىذا األمر ،كا﵁ أعلم.
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قاؿ :
ٚقاٍ ابٔ عباع  -يف قٜ ّٛهتب ٕٛأبا داد ٜٓٚعس ٕٚيف ايٓذَ(( :ّٛا
أز َٔ ٣ؾعٌ ذيو ي٘ عٓد اهلل َٔ خالم)).
ىذا األثر الذم ختم بو ا٤بؤلف  ىذا الباب كبو ٬بتم إف شاء ا﵁ ىذا
الدرس ،أثر بن عباس  ىذا خرجو عبد الرزاؽ ُب ((ا٤بصنف)) كغّبه بإسناد
ثابت عنو  ،كأخرب فيو أف الذين يتعاطوف ما يسمي بأيب جاد ليس ٥بم عند ا﵁ من
خبلؽ ،كىذا يؤيد أف من أتى ىؤالء الكهاف ،كالعرافْب فصدقهم فقد كفر ٗبا أنزؿ على
كفرا أكربا ،فإف ىذا اللفظ إ٭با يستعمل غالبنا ُب ىذا (ليس لو عند
٧بمد  ن

ا﵁ من خبلؽ ،أك ليس لو من خبلؽ) يعِب ليس لو من حظ كنصيب عند ا﵁ .
كمراده ب ػػ(أيب جاد) :ا٢بركؼ األٔبدية الٍب ترتيبها كما تعلموف (أٔبد ىوز حطي كلم
سعفص قرشت ثخذ ضظغ) ،استعماؿ ىذه ا٢بركؼ قد يكوف ٩بنوعا ،أك قد يكوف مشركعا
جائزا:
أك ن
ممنوعا :فهو ما جاء ُب أثر ابن عباس  ،كذلك أف الكهاف
أما كونو
ً
كالعرافْب يستعملوف ىذه ا٢بركؼ فيما يسمونو بعلم ا٢برؼ أك علم ا٢بركؼ ،كذلك أهنم
عدد من األعداد ،كىذه األعداد ٥با خواص
يدعوف أف كل حرؼ من ىذه ا٢بركؼ يقابلو ه
كاتصاؿ باألفبلؾ كالنجوـ السماكية ،كبالتإب فإنو إذا جاء أحد ىؤالء إنساف يسأؿ عن شيء
ما مٌب سيكوف؟ مٌب سيحصل كذا؟ مٌب سيموت فبلف؟ مٌب سيولد قائد كذا؟ مٌب تنتهي
ا٢بياة؟ إٔب آخره ،فيأتوف فيذكركف ىذه ا٢بركؼ بكميات ،يعِب يسألوف عن االسم مثبلن،
يسألوف عن ا٠بو أك ٫بو ذلك ،يأخذكف ىذه ا٢بركؼ كٯبعلوف مقابلها األعداد ا٤بعلومة
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
مع األسف الشديد ُب ىذاٍ ،ب بعد ذلك ٱبلصوف إٔب نتيجة ،أنو سيكوف كذا ككذا.
كال شك كال ريب أف ىذا من الكهانة ا٤بنكرة الٍب فيها ادعاء علم الغيب ،الذم
استأثر ا﵁  بعلمو ،كال شك أف ىذا كفر با﵁  ،ىذا ىو االستعماؿ
ا٤بمنوع.
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أما اَّلستعماؿ الجائز :فهو استعماؿ ىذه ا٢بركؼ األٔبدية ُب ٫بو التقسيم ،أك ذكر
الفقرات ،يقاؿ :ألف كذا ،باء كذا ،كما يستعملو الباحثوف كطبلب العلم ،أك استعماؿ ذلك
كثّبا من أىل العلم يستعمل ىذه الطريقة إذا أراد أف
فيما يسمى :حساب ا١بيمل ،كذلك أف ن
يضبط تارٱبنا أك يضبط شيء من األشياء ،كلمة أك ٫بوىا يضبطها ،أك ٝبلة يضبطها هبذه
الطريقة من أجل تسهيل ا٢بفظ ال غّب ،كطريقة حساب ا١بمل ىي :أهنم ٯبعلوف مقابل كل
رقما ،ألف يقابلها كاحد باء يقابلها اثناف كىكذا إٔب
حرؼ من ىذه ا٢بركؼ األٔبدية ن
عشرةٍ ،ب ا٢برؼ ا٢بادم عشر يكوف عشرين ٍب ثبلثْب أربعْب ٟبسْب ،ا٤بهم إٔب أف ينتهي
األمر إٔب األلٍف ،تنتهي كمية ىذه ا٢بركؼ عند األلفٍ ،ب بعد ذلك يأٌب من يريد كما ترل
ُ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
معينة ،فأنت إذا جعلت مقابل لكل حرؼ منها العدد الذم يقابلها فإنك تستخلص حينئذ
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.
الخالصة -يا أيها اإلخوة -من ىذا الدرس:

أف موضوع ادعاء علم الغيب كالكهانة كما يرجع إليها بلية كربل ُب ىذا العصر ،ال
سيما مع ىذه الوسائل ا٢بديثة ُب التواصل ،فإهنا قد قربت البعيد مع األسف الشديد ،كثّبه
من الشباب كالفتيات ٱبوضوف غمار ىذه األشياء الٍب تعود عليهم بالشر الوبيل ،كم تلك
ا٤بواقع الٍب يعج هبا ىذا النظاـ أك ىذه الشبكة –اإلنَبنت :-حظك معنا ،أك حظك ُب
برجك ،أك تلك اجملبلت الٍب ُب أخرىا األبراج يذكركف فيها ما يذكركف من سعود أك ٫بوس،
أنت مولود ُب أم برج؟ أنت ُب برج ا١بدم! إذا ستفوز ٔبائزة مالية ىذا األسبوع ،ستقابل
صدي نقا ،ستفارؽ من ٙبب إٔب غّب ذلك ،مع األسف الشديد.
مواقع كثّبة انتشرت كفشت كالوصل إليها من أسهل ما يكوف بضغطة زر ،موقع
الشيخ الركحا٘ب فبلف ،موقع الشيخة الركحانية أـ فبلف ماذا تريد؟ بْب يديك ،اطلب كٛبُب،
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تريد معرفة الغيب؟ تريد جلب حبيب؟ تريد ٙبصيل ماؿ؟ ما عليك إال أف تتواصل معنا ك٫بن
كثّبا كفاشينا.
أمرا ن
نوصلك إٔب ما تريد ،أصبح ىذا األمر ن
كمن ال علم عنده كال معرفة كمن ضعف إٲبانو يتساىل ُب مثل ىذا األمر.
علما أف يقوـ بواجب النصيحة كالبياف،
على من شرح ا﵁ صدره كنور بصّبتو كآتاه ن
كأف يبْب للناس كمن حولو من أسرة كقرابة ،أف ىذا األمر ٦بازفة كتبلعب بأغلى ما ٲبلك
اإلنساف كىو دينو ،فحذارم يا عبد ا﵁.
كا﵁ أعلم.
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قاٍ :
باب
َا دا ٤يف ايُٓػس٠
عٔ دابس؛ إٔ زض ٍٛاهلل  ضُ ٌ٦عٔ ايُٓػس ،٠ؾكاٍٖٞ$ :
َٔ عٌُ ايػٝطإ #زٚا ٙأمحد -بطٓد دٝد ٚ -أب ٛداٚٚدٚ ،قاٍ :ضٌُ٦
أمحد عٓٗا؛ ؾكاٍ :ابٔ َطعٛد ٜهسٖ ٙرا نً٘.
ٚيف ايبداز ٟعٔ قتاد :٠قًت البٔ املطٝب :زدٌْ ب٘ طبْ أَ ُٜ ٚؤخٖر عٔ
اَسأت٘؛ أُٜشٌ عٓ٘ أَٓ ُٜ ٚػٖس؟ قاٍ$ :ال بأع ب٘ ،إمنا ٜسٜد ٕٚب٘ اإلؾالح ،ؾأَا
َا ٜٓؿع ؾًِ  ٢ُٜٗٓعٓ٘ .#اْتٗ.٢
 ٟعٔ اؿطٔ أْ٘ قاٍ$ :ال وٌ ايطشس إال ضاسس.#
ٚزَ ٚ
قاٍ ابٔ ايك$ :ِٝايُٓػس ٠سٌ ايطشس عٔ املطشٛز ْٛ ٖٞٚعإ:
أسدُٖا :سٌْ بطشس َجً٘ ٖٛٚ ،اير َٔ ٟعٌُ ايػٝطإٚ ،عًُٜ ٘ٝشٌُ
ق ٍٛاؿطٔ ،ؾٝتكسب ايٓاغس ٚاملٓتػس إىل ايػٝطإ مبا وب ،ؾُٝبطٌ عًُ٘
عٔ املطشٛز.
ٚايجاْ :ٞايٓػس ٠بايسقٚ ،١ٝايتعٛذاتٚ ،ايدعٛاتٚ ،األد ١ٜٚاملباس١؛ ؾٗرا
دا٥ص.#
ىذا الباب باب النيشرة كقد ناسب بعد أف تكلم ا٤بؤلف  عن السحر كبعض
أنواعو ،كما يقرب منو كىو الكهانة ،ناسب أف يعقد ىذا الباب الذم جعل موضوعو النيشرة.
مس أك جنوف ،ي٠بيت النشرة
كالنيشرة :حل السحر عن ا٤بسحور كعبلج من أصابو ه
كٙبل ما عقده الساحر،
بذلك؛ ألهنا تىػٍن يشر عن ا٤بصاب ما خامره من داء؛ يعِب :كأهنا ترفع ي
فؤلجل ىذا ي٠بيت نيشرنة.

كالنيشرة فصل ا٣بطاب فيها ما ذكره ابن القيم  من الكبلـ الذم ٠بعتو كىو
مدك هف ُب كتابو ((أعبلـ ا٤بوقعْب)) ،كذلكم أف حكم النيشرة فيو تفصيل ،الشخص الذم
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أيصيب عافا٘ب ا﵁ كإياكم من ذلك بسحر أك مس أك جنوف مداكاتو كعبلجو ىو ما ييسمى
بالنيشرة ،كا٢بكم فيها فيو تفصيل.
فالنشرة تنقسم إلى :نشرة ممنوعة ،ونشرة غير ممنوعة.
أما غير الممنوعة فإنها تنقسم إلى قسمين:
القسم الوؿ :النشرة ا٤بستحبة ،كىي الٍب يكوف فيها العبلج بآيات الكتاب كأذكار
كأدعية النيب  كما فيو أ٠باء ا﵁ كصفاتو ،كمضى معنا ما يتعلق بالرقية الشرعية،
أيضا ما جاء عن النيب  من األدكية الناجعة ٥بذه األمور لذلك
كيدخل ُب ىذا ن

التصبح بسبع ٛبرات عجوة كجاء ىذا ا٢بديث ُب الصحيحْب مطل نقا« :من تصبح بسبع
ثمرات عجوة لم يصبو في ذلك اليوـ سم وَّل سحر» كجاء عند مسلم« :من تصبح
بسبع ثمرات مما بين َّلبتيها» يعِب من عجوة ا٤بدينة البلباتاف :ا٢برتاف كاقم ،كالوبرة ،يعِب
الشرقية كالغربية.
ا٤بقصود أف تكوف من عجوة ا٤بدينة فهذا أبلغ ُب الشفاء.
أخرب النيب  أف «من تصبح» يعِب أكل على الريق كما يقولوف «لم
يصبو في ذلك اليوـ سم وَّل سحر».

كذلك من ىذه األدكية النبوية اغتساؿ من أيصيب بعْب بغيسالة العائن إذا عيلم العائن
الذم أصاب بعينو إنسانا ،فإنو يؤمر بأف يغتسل كأف يغسل داخلة إزارهً (يعِب مبلبسو الٍب
المست جسده ا٤ببلبس الداخلية) ٍب إذا غيسلت يغسل هبا هبذه الغسالة الٍب تبقى ُب اإلناء،
يغتسل هبا من أصيب هبذه العْب ،فإنو يربأ إف شاء ا﵁.
إذف ما ثبت من أدكية شرعية فإنو يعترب من النيشرة ا٤بستحبة.
أما النشرة ا١بائزة فيكوف االستطباب ُب شأف ىذه األدكاء بشيء ٓب يرد؛ لكن ضابطو
أف يكوف ٗبا ال ٧بظور فيو كأف ييعلم نفعو بالتجربة.
إذف عندنا أمراف تيستعمل أدكية ال ٧بظور فيها ،يعِب ليس فيها ٧بظور من جهة الشرع
كثبت بالتجربة نفع ذلك ،فهذا ال بأس بو كىو من جنس الطب ،كاألصل ُب التطبب
ا١بواز.
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كالغالب على ىذا النوع أف يكوف باغتساؿ على ىيئة ٨بصوصة كما عرؼ ذلك -أعِب
النيشرة -كثّب من أىل العلم ،من ذلك قوؿ ٰبٓب بن سعيد كقد خرجو ابن عبد الرب ُب
((التمهيد))« :ليس في نشرة اإلنساف بما يُجمع من نبات وطيِ ٍ
ب فيغتسل بو من بأس».

كذلك عرؼ النشرة القاضي عياض ُب ((ا٤بشارؽ)) ككذلك ا٢بافظ ُ ب
تطبب باغتساؿ على ىيئة ٨بصوصة ،عيلمت بالتجربة فمثل
مقدمة ((الفتح)) :بأف النشرة ه
ىذا ال بأس بو كسيأٌب إف شاء ا﵁ ذكر أمثلو لو.
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
حصل االلتباس ُب شأف النيشرة ،فظن من ظن أف النشرة ىي بكل حاؿ ُب كبلـ العلماء حل
السحر بسحر مثلو ،فأجازكا حل السحر بسحر.
كال شك أف ىذا منكر كال ٧برـ بل شديد التحرٙب كال ٯبوز ٕباؿ.
كىذه مسألة كثير فيها اللبس كا٣بوض من بعض ا٤بعاصرين ،كبعضهم ٞبل لواء القوؿ
ٔبواز ىذا األمر ،كىو أف ييلجأ إٔب ساحر؛ ألجل أف يفك السحر بسحر آخر ،ىذه مسألة
فيها التباس كفيها خلط كخبط كثّب ،كال شك أف اللجوء إٔب السحرة ألجل أف يسحركا
منكر عظيم فبل ٯبوز كيدؿ على ىذا أمور ،انتبو
سحرا قبلو ،ال شك أف ىذا ه
سحرا يفك ن
ن
٥با.

أوَّلً :ما بْب أيدينا من ىذا ا٢بديث الذم ىو حديث جابر  أف النيب
 يسئل عن النشرة الٍب ىي حل السحر فقاؿ« :ىو من عمل الشيطاف»

ىكذا ُب ركاية أيب داككد ،كعند أٞبد «من عمل الشيطاف» يعِب :ىذا الفعل كىو حل
كتنصيصا على التحرٙب ،كأف
ٙبذيرا بليغنا
ن
السحر ٗبثلو من عمل الشيطاف ،كال شك أف ُب ىذا ن
شرعا.
حل السحر بسحر مثلو أمر منكر كال ٯبوز ن
حديث صحيح ،جود إسناده ابن مفلح كحسنو
كىذا ا٢بديث الذم بْب أيدينا
ه

ا٢بافظ ،كىو أعلى من ا٢بسن كما نص على ىذا الشيخ ناصر ُ ب ((السلسلة))،
كاستدرؾ على ا٢بافظ قاؿ :بل ىو صحيح ،رجالو رجاؿ الصحيحْب إال عقيل بن معقل
رجل ثقة ،ا٢بديث صحيح ثابت عن النيب .
كىو ه
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ثانيًا :أف النيب  قاؿ :كىذا قد مر بنا ُب حديث عمراف ُب الباب
الفائت ،قاؿ« :ليس منا من تكهن أو تُكهن لو ،أو سحر أو ُسحر لو» كىذا ا٢بديث
كما قد علمت حديث حسن جيد خرجو البزار كالطربا٘ب كغّبٮبا ،كالنيب  إذا
٧برـ بالغ التحرٙب.
قاؿ ُب أمر ليس منا من فعلو ىذا دليل على أنو ه
شرؾ» كىذا
الرقى والتمائم والتولة ٌ
ثالثًا :أف النيب  قد قاؿ« :إف ُ
ا٢بديث قد مر بنا قبل أبواب كعلمنا أف مراد النيب  بقولو« :إف الرقى شرؾ»

يعِب :الرقى الشركية ،كال شك أف ىذه النيشرة السحرية ىي من جنس الرقى الشركية أك
مقيسة عليها ،فهي بكل حاؿ داخلة ُب ىذا ا٢بديث.

[رابعا] :قوؿ النيب « :اجتبوا السبع الموبقات :الشرؾ باهلل،
ً
والسحر» إٔب أخر ا٢بديث ،ىا ىنا أمر النيب  باجتناب السحر مطل نقا ،كٓب
يفصل بْب حاؿ كحاؿٓ ،ب يقل إال ُب حاؿ فك السحر إ٭با أمر باجتناب مطلق ،فوجب
على اإلنساف أف يستجيب ألمر النيب .
[خامسا] :ما ثبت عن ابن مسعود كمر بنا غّب مرة من قولو « :من أتى
ً
ساحرا أو كاىنًا فسألو فصدقو بما يقوؿ ،فقد كفر بما أُنزؿ على محمد»
عرافًا أو
ً
 ،كقلنا إنو أثر لو حكم الرفع ،فمثلو ال يقاؿ باجتهاد.
سادسا :ما ثبت عن ٝبع من الصحابة فمن بعدىم من النهي عن ىذه النيشرة ،كمن
ً

ذلك ما قد ٠بعت قبل قليل من كراىة ابن مسعود  لذلك ،كأنت خبّب بأف
مصطلح الكراىة الغالب ُب استعماؿ السلف أف يراد بو التحرٙب ،كذلك ثبت ُب ((مصنف

عبد الرزاؽ)) عن جابر  أنو يسئل عن النشرة فقاؿ« :ىي من عمل الشيطاف».

أيضا.
ث من قولو ٗبا ح ٌد ى
ح ٌد ى
ث بو من ركايتو ،فهو ركايتو كرأيو ن
أيضا عند ((أيب شيبو)) بإسناد صحيح عن إبراىيم النخعي قاؿ :كانوا -
كما ثبت ن
كا٤براد أصحاب ابن مسعود -كانوا يكرىوف الرقى كالتمائم كالنشرة.
أيضا
فهذا كلو ٩با يؤيد كيعضد القوؿ بأف ىذه النيشرة السحرية منكر كال ٯبوز ،كلذلك ن
األثر الذم عن ا٢بسن كقد ٠بعتو «ال ٰبل السحر إال ساحر» ،كذلك سئيل كما ُب

النشرة فقاؿ« :ىي من السحر» أك قاؿ «ىي سحر» ،كذلك ما ثبت
((ا٤بصنف)) عن ي
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من الكراىة عن اإلماـ أٞبد  كذلك ما جاء عن ٦باىد كغّبىم من السلف -رٞبو
ا﵁ تعأب عليهم.-

[سابعا] :أف ا﵁ تعأب قد هنى عن ا١بلوس ُب اجملالس الٍب فيها كفر كمنكر ،كال
ً
﴿وقَ ْد نَػز َؿ
شك أف ٦بالس السحرة ىي من أكائل ما يدخل ُب ذلك أٓب يقل ا﵁ جل كعبلَ :
اب أَ ْف إِذَا س ِم ْعتُم آي ِ
َعلَْي ُك ْم فِي الْكِتَ ِ
ات الل ِو يُ ْك َف ُر بِ َها َويُ ْستَػ ْه َزأُ بِ َها فَال تَػ ْقعُ ُدوا َم َع ُه ْم
َ ْ َ
ِ
ِ
حتى ي ُخ ُ ِ ِ ٍ ِ
ِ
ِِ
ين فِي
َ َ
ين َوالْ َكاف ِر َ
وضوا في َحديث غَْي ِره إِن ُك ْم إِذًا مثْػلُ ُه ْم إِف اللوَ َجام ُع ال ُْمنَافق َ
َج َهن َم َج ِم ًيعا﴾[النساء.]ٔٗٓ:
فبل شك أف حضور اإلنساف ٦بلس السحرة منكر من أصلو ،حٌب لو حضره غّب
طالب كال سائل.

[ثامنًا] :أف القوؿ ٔبواز حل السحر بسحر مثلو ،نقل اإلٝباع على ا٤بنع منو شيخ
اإلسبلـ ابن تيمية  كما ىو ُب ا١بزء التاسع عشر ُب حدكد صحيفة إحدل كستْب
من ((٦بموع الفتاكل)) ،حيث قاؿ( :إف ا٤بسلمْب كإف اختلفوا ُب التداكم با﵀رمات كا٤بيتة
كا٣بنزير ،إال أهنم ال يتنازعوف ُب أنو ال ٯبوز التداكم بالشرؾ كالكفر) ،كالسحر كال شك أنو
شرؾ ككفر.
فدؿ ىذا على أف ىذا األمر منكر ال ٯبوز باإلٝباع الذم نقلو شيخ اإلسبلـ
.
[تاسعا] :أف يقاؿ إف القوؿ ٔبواز فك السحر بفعل ساحر أنو يتناقض مع ما مر بنا
ً

من إٝباع الصحابة على قتل كل ساحر كساحرة مر بنا أف ىذا قوؿ ستة من أصحاب النيب
 ك ،كٓب ً
يأت عن غّبىم ما ٱبالف قو٥بم ،كبعث عمر
 إٔب عمالو أف اقتلوا كل ساحر كساحرة ،فكيف يا ترل؟ سييقاؿ أقتلوا كل ساحر
ٍب ييقاؿ أذىبوا إٔب السحرة فسلوىم أف يفكوا عن ا﵀تاجْب كا٤بصابْب كا٤بتضررين السحر
تناقضا؟
أليس ىذا ن
القوؿ ٔبواز ذلك يقتضي اإلبقاء على السحرة أك اإلبقاء على بعضهم ضركرة ،كإال
كيف ٲبكن اللجوء إليهم ،فدؿ ىذا على أف ىذا القوؿ منكر كال ٯبوز٤ ،بنافاتو ما ثبت
باإلٝباع بفعل الصحابة  كقو٥بم.
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[عاشرا] :أف ييقاؿ إف ىذا القوؿ ذريعة لبقاء السحر كانتشاره فإنو إذا عيرؼ ساحر
ً
يتعامل بالسحر كيتمتم بالعزائم كالرقى الشركية ،كيستغيث با١بن كالشياطْب إذا أيمسك ألجل
أف يقاـ فيو حد ا﵁ ،فإنو سيقوؿ مهبلن ،انتظركا -ىداكم ا﵁ -أنا ساحر طيب ،أنا ساحر
أقوـ بوظيفة جليلة كىي أ٘ب أساعد ا﵀تاجْب ،فليس لكم أف تتناكلو٘ب بضرر ،بل ينبغي أف
تكرمو٘ب ،رٗبا ييطالب بأف يٯبرل لو مرتب شهرم بل كأف تيفتح معاىد لو يدرس فيها ىذا
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،
قامت عليو دالئل كثّبة ُب الكتاب كالسنة.
ىذه عشرة كاملة تدلك على أف القوؿ ٔبواز حل السحر بسحر مثلو منكر ك٧برـ كال
ٯبوز ٕباؿ.
إياؾ أف تغَب ٗبن ينادم ٖببلؼ ذلك.
قد يقوؿ قائل :كما الذم استدؿ بو من أجاز ىذا من أدلة؟
فا١بواب على ىذا أف يقاؿ إف أقول ما ا يستدؿ بو على ىذا القوؿ أمراف:
[اَّلستدَّلؿ الوؿ] :الضركرة قالوا إف حل السحر ٗبثلو منكر ك٧برـ كنتفق معكم

على ذلك ،كلكن الضركرة تيلجئنا إليو ماذا نصنع؟ ىو كأكل ا٤بيتة ،ا٤بيتة ٧برمة كٯبوز عند
االضطرار تناك٥با ،قوؿ كلمة الكفر أمر ٧برـ كعند الضركرة ٯبوز النطق هبا فلنجعل ذىابنا إٔب
السحرة كاستعانتنا بعملهم من ىذا ا١بنس تدعوا إليو الضركرة ،كالضركرات تبيح ا﵀ظورات.
[اَّلستدَّلؿ الثاني] :بأثر سعيد بن ا٤بسيب  كقد ٠بعتو كىو أنو قد يسئل
عن الرجل بو طب ،طب يعِب سحر ،كلمة طب من األضداد ،فالداء طب كالدكاء طب،
كأف العرب تفاءلوا من ىذا اللفظ ٕبصوؿ الشفاء بعد كقوعو ،ا٤بهم أنو يسئل عن رجل بو
طب أم سحر أك ييؤخذ عن امرأتو أم يٰببس عن إتياهنا كٝباعها ،فهل ٰبل عنو أك يػينىشر؟

فقاؿ َّ« :ل بأس بذلك إنما يريدوف بو اإلصالح أو النفع» أك كما قاؿ
 ،كىذا األثر قد علقو اإلماـ البخارم  ككصلو غّبه كابن عبد الرب ُب
((التمهيد)) بإسناد صحيح ،كجاء عند ابن عبد الرب بلفظ قريبُ « :سئل عن الرجل بو
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سحر أو يؤخذ عن امرأتو فقاؿ  :إنما نهى عما يضر وأما ما ينفع فلم يُنوَ
عنو».
قالوا :ىذا سعيد بن ا٤بسيب تابعي فقيو جليل قاؿ ٔبواز ىذا األمر.
إذف ىذا دليل على ا١بواز.
كا١بواب عن ىذين االستداللْب فيما يأٌب:
أوَّلً :الجواب عن اَّلستدَّلؿ بالضرورة:

[الوجو الوؿ] :نقوؿ إنو ال تيسلم كل إصابة بالسحر تقتضي االضطرارٖ ،ببلؼ

مسحورا
حاؿ ا١بائع الذم لو ٓب يأكل لتحقق ىبلكو صح كال ال؟ لكن ٲبكن أف يكوف
ن
ككثّب من الناس -نسأؿ ا﵁ السبلمة كالعافية لنا ك٥بم ،-أصيبوا بالسحر نا٥بم فيو ما نا٥بم من
مشقة لكنهم أحياء كيعيشوف.
إذف أصبح ىؤالء ىا ىنا قياس مع الفارؽ.

[الوجو الثاني] :أف ييقاؿ ال يي ىسلىم بصحة ىذا القياس أف نقيس النيشرة على أكل
ا٤بيتة ٓب؟ ألف العلماء متفقوف على أنو مٌب ما أمكن االستغناء با٢ببلؿ عن ا٢براـ ُب دفع
الضركرة فبل ٯبوز ح و
ينئذ اللجوء إٔب ا٢براـ ،أرأيت إنساف أكشك على ا٥ببلؾ فوجد ٢بمْب
أحد اللحميْب ميتة كاألخر ٢بم مذ ىكى ،أٯبوز أف يقوؿ أحد أنو ٯبوز أف يأكل من ا٤بيتة ألنو
مضطر؟ أجيبوا يا ٝباعة؟ ال ٯبوزٓ ،ب؟ لوجود ٩بدكحة عن ا٢براـ كىو ا٢ببلؿ.
كالسؤاؿ :ىل يوجد ٩بدكحة من ا٢ببلؿ ُب شفاء ىذا ا٤بريض هبذا الداء العضاؿ؟
ِ
ِ
ِ
﴿ونُػنَػ ٍّز ُؿ م َن الْ ُق ْرآف َما ُى َو ش َفاءٌ
ا١بواب :أم كا﵁ ا١بواب ُب قوؿ ا﵁ َ :
َوَر ْح َمةٌ﴾[اإلسراءُ ،]ٕٛ:ب التعاكيذ كالرقى النبويةُ ،ب اللجوء إٔب ا﵁  بصدؽُ ،ب
ذلك مندكحة عن ىذا األمر ا٤بنكر ،كُب النقل السابق الذم ذكرتو لك عن شيخ اإلسبلـ
ابن تيمية  كلمة لطيفة قاؿ ( :كقد أغُب ا﵁ ا٤بؤمنْب ٗبا أنزؿ عليهم عن
الشرؾ كأىلو) ،إ٭با ا٤بصيبة عند كثّب من الناس من االستعجاؿ أك ضعف اليقْب ،كإال لو كاف
اليقْب عند الرقية بكتاب ا﵁ يقيننا صادقنا كامبلن ،فليبشر اإلنساف بالشفاء فإف كعد ا﵁ ال
يتخلف.
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لكن ا٤بصيبة أف من الناس من يرقي بالقرآف نفسو أك غّبه على سبيل التجربة ،دعنا
٪برب لعلو ينفع أك كىو مَبدد ،عنده ثقة كيقْب ٕببة الدكاء أك ٗبا ىو منكر كتميمة شركية أك
تعازٙب تأتيو من السحرة ،أكثر من ثقتو كيقينو بكبلـ ا﵁  ،كمن ىا ىنا يؤتى
اإلنساف.
الرقية بكتاب ا﵁ ،باألدعية الثابتة الرقية الشرعية ،كما قد علمنا ساب نقا سيف كالسيف
بضاربو ،سيف و
ماض قوم؛ كلكن إذا كاف اليد الٍب ٙبمل ىذا السيف ضعيفة أيقتل ىذا
السيف كيصيب؟ ال.
إذف ال بد من صدؽ الراقي كيقْب ا٤برقي كصحة ا٤برقي بو ،إف اجتمعت ىذه األمور
الثبلثة فبإذف ا﵁ الشفاء حاصل ،انتبو ٥با:
ُ/صدؽ الراقي ِ/كيقْب ا٤برقي ّ/كصحة ا٤برقي بو.
إذف ٫بن ال نيسلم بأف االضطرار كأحكامو شيء ٲبكن تنزيلو على ىذه الصورة لوجود
ا٤بخرج الشرعي.
سحرا
حرا ٰبيل ن
الوجو الثالث :أف ييقاؿ إف الذىاب إٔب السحرة ألجل أف يعقدكا س ن
آخر ،مفسدة متحققة ُب سبيل مصلحة موىومة ،كىذا ٖببلؼ حاؿ من كاد أك يكاد أف

ٲبوت من ا١بوع فإف استعمالو أك إف أخذه كتناكلو من ا٤بيتة يتحقق بو بإذف ا﵁ دفع
االضطرار كليس كذلك ىذه الصورة الٍب بْب أيدينا.
اإلتياف إٔب السحرة كالتعامل معهم مفسدة متحققة ُب انتهاؾ لؤلدلة السالفة ،ىذا أمر
ي٧بقق ،أما الثمرة كا٤بصلحة فإهنا موىومةٓ ،ب؟ من الذم يضمن أف فعل ىذا الساحر ال بد
كأف يأٌب بنتيجة نافعة؟ السحرة متفاكتوف ،رٗبا ٰباكؿ ىذا الساحر أف ٰبيل ىذا السحر كلكنو
ال يصنع شيئنا كال يفعل ذلك؛ ألف سحر الساحر األخر أقول منو كشيطانو أقول من
ضعيف إٲباهنم فذىبوا
شيطانو ،كبالتإب فإنو ال ٲبكنو أف يصنع شيئنا ،ككم جرب ىؤالء الذين ى
إٔب ىؤالء كم جربوا كما انتفعوا.
إذف ىي مصلحة متوٮبة كليست متحققة.
[الوجو الرابع] :ييسأؿ ىذا الذم ٯبيز حل السحر بسحر آخر ،أأنت ضامن أف ىذا
الساحر الذم ١بأت إليو سوؼ يسعى لنفعك؟ أفيو من التقول كالصبلح كالصدؽ ما ٯبعلك
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تثق بو؟ أليسوا أىل فجور ككذب؟ أليسوا ٩بن تتنزؿ عليهم الشياطْب؟ فهم أفاكوف كذابوف
ما يدريك يا عبد ا﵁؟ رٗبا ٲباطلك يريد أف يتطاكؿ الزماف كىو ما يصنع شيئنا ألجل أف
يأكل مالك كىم أكلو للماؿ بالباطل.
سحرا آخر حٌب
كما يدريك لعلو يسعى ُب حل ىذا السحر كُب نفس الوقت يعقد ن
تكوف على ارتباط بو دائم.
إذف أين ىذا من تناكؿ اإلنساف ٤بيتة يتحقق هبا يعِب هبذا األكل بإذف ا﵁  دفع
ا٤بفسدة.

[الوجو الخامس] :يتعلق بالنطق بكلمة الكفر ،ىل أيبيح النطق بكلمة ا٤بكفر مطل نقا
ِ ِِ
ِ
يمانِِو إَِّل َم ْن
أك بقيد؟ انظر ماذا قاؿ ا﵁ ُ ب ىذا الشأفَ :
﴿م ْن َك َف َر باللو م ْن بَػ ْعد إِ َ
أُ ْك ِرهَ وقَػلْبوُ مطْمئِ ٌّن بِا ِإليم ِ
اف﴾[النحل ،]ٔٓٙ:ال بد كٯبب أف يكوف قلب ىذا اإلنساف
َ
َ ُ ُ َ
الذم نطق بكفر يدفع عن نفسو القتل ،أف يكوف قلبو مطمئننا باإلٲباف ،كالسؤاؿ :ىل ىذا
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
عنو ىذا األذل الذم أصابو ،فيكلمو الساحر باستعبلء كيزين لو أنو سيحل عنو فعلو
كسيفعل كسيفعل ،كرٗبا أمره بالشرؾ با﵁  فأطاعو كما أكثر أكلئك ذىبوا إٔب ىؤالء
السحرة فأمركىم أف يذٕبوا خركفنا أسود أك ديك أسود ،كرٗبا أمره بل شدد عليو أال ييذكر
اسم ا﵁ عند الذبح بل رٗبا أمره أف يذكر اسم جن من ا١بن أك شيطانا من الشياطْب.
فانظر كيف كاف الذىاب إليهم ذريعة إٔب فقد اإلٲباف ،فانتفى أك يكاد ىا ىنا الشرط
الذم بينو ا﵁ ُ ب حاؿ االضطرار﴿ :إَِّل َم ْن أُ ْك ِرَه َوقَػلْبُوُ ُمط َْمئِ ٌّن
ِ
يماف﴾[النحل.]ٔٓٙ:
با ِإل َ

إذف ىذه أكجو ٟبسة تبْب لك أف القوؿ بقياس ىذه ا٤بسألة على حالة االضطرار من
حيث جواز األكل من ا٤بيتة أك نطق كلمة الكفر ،أف ىذا قياس ليس بصحيح.

[ثانيًّا] :أما االستدالؿ بأثر سعيد  فإنو أضعف كأضعف ،كيتبْب لك ىذا
من كجوه:
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[الوجو الوؿ] :أف أثر سعيد  مع جبللة قدره ليس ٕبجة ُب نفسو ،ىو
قوؿ عآب من العلماء كإماـ من األئمة ،نعم ،كلكنو ليس ٕبجة ككبل أىل العلم ييستدؿ لو
كليس ييستدؿ بو.
[الوجو الثاني] :كبلـ ُب نفسو ليس ٕبجة فكيف كقد عارضو من ىو مثلو كُب

مرتبة؟! إذا قاؿ ا٤ببيح :قاؿ سعيد؛ قلنا :قاؿ ا٢بسن؛ رجل ُب مقابل رجل ،كعآب ُب مقابل
عآب.
إذف ٤باذا كبلمو حجة كليس كبلـ ا٤بانع حجة؟
[الوجو الثالث] :كبلمو ليس ٕبجة كعارضو من ىو مثلو بل من ىو أكثر منو كما
ذكرت لك قبل قليل ،ىذا ا٢بسن كىذا ٦باىد كىذا أٞبد كىؤالء أصحاب ابن مسعود ،بل
ىذا ابن مسعود كىذا جابر كغّبىم كثّب ،فهم أكثر منو ،كاحد يقابلو ٝبع فقو٥بم أقرب
للصواب كال شك.

الوجو الرابع :أف ييقاؿ ليس كبلمو حجة فكيف كقد عارضو من ىو مثلو بل أكثر
منو بل من ىو أفضل منو ،ىؤالء أصحاب النيب  ابن مسعود كجابر ينهوف
عن ىذا األمر كيقولوف من عمل الشيطاف ،كيكرىونو ،فكيف يكوف كبلمو حجة؟
[الوجو الخامس] :أف كبلـ سعيد ُب نفسو ليس ٕبجة كعارضو من ىو مثلو أك

أكثر منو أك أفضل منو ،فكيف كقد عارض سنة رسوؿ ا﵁ ؟! أيكوف
حجة بعد ذلك؟
حرؼ كاحد ُب أنو أراد
[الوجو السادس] :ىو أنو ما جاء عن سعيد  ه
النيشرة بفعل ساحر ،ما أراد النشرة السحرية ،كمن قاؿ ٖببلؼ ذلك فعليو الدليل ،يقوؿ

 كما عند ابن عبد الرب( :إ٭با هنى عما يضر كأما ما ينفع فلم يينهى عنو) ،كالسؤاؿ
ىل السحر يضر أـ ال يضر؟ أيضر أدياف الناس أيضر إٲباهنم أـ ال يا ٝباعة؟ أم كا﵁ يضر.
قطعا.
إذف ليس داخبلن ُب كبلـ سعيد  ن

الوجو السابع :أف ييقاؿ أضعف اإلٲباف أف كبلـ سعيد ٰبتملٰ ،بتمل أنو أراد النيشرة
كٰبتمل أنو أراد الينشرة السحرية ،كمع االحتماؿ يبطل االستدالؿ.
ا١بائزة ي
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[الوجو الثامن] :كىو ييقاؿ إف ٞبل كبلـ سعيد  على أنو أراد النشرة
ا١بائزة أكٔبٓ ،ب؟ ألمرين:
[المر الوؿ] :ألف ىذا ما يقتضيو إحساف الظن بو  كإذا كاف إحساف
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
مفاسد ال يٙبصى.
والمر الثاني :أف ٞبل كبلمو  على ما يوافق كبلـ غّبه من السلف أكٔب

من ٞبلو على ما ٱبالف كبلمهم ،كقد ذكرت لك أف النيشرة عند ٝبع من السلف يراد هبا
التطبب ٗبا ال ٧بذكر فيو ٩با ثبت بالتجربة نفعو ،كالغالب أنو يدكر على االغتساؿ هبيئة
٨بصوصة.
من أمثلة ذلك :ما جاء عن ليث بن أيب يسليم  أنو كصف ُب عبلج
وسى َما ِج ْئتُ ْم بِ ِو
السحر أف ييؤتى ٗباء فيقرأ عليو آيات السحر٫ ،بو قولو تعأب﴿ :قَ َ
اؿ ُم َ
الس ْح ُر إِف اللوَ َسيُْب ِطلُوُ﴾[يونس [ٛٔ:إٔب غّب ذلكٍ ،ب ينفث هبذه اآليات ُب ا٤باء ٍب
ٍّ
يشرب منو كيغتسل فإنو ينتفع بذلك إف شاء ا﵁ ،أك يقوؿ ٗبا قاؿ الشعيب  ال بأس
بالنشرة العربية ككصف ىذا  بأنو ٱبرج إٔب عضاة يعِب (شجر لو شوؾ صغّب)
فيأخذ من ذات اليمْب كيأخذ من ذات الشماؿ من كل الشجر ٍب يضعو ُب إناء ،كيصب
فيو ا٤باء كيقرأ عليو ٍب يغتسل منو ،فإنو ينفع ُب فك السحر.
كذلك ما جاء عن كىب بن منبو  أنو أمر بأف يؤخذ سبع كرقات من
السدر فتدؽ بْب حجرين ٍب يصب عليها ا٤باء ُب إناء ٍب يقرأ عليو ٍب يغتسل كيشرب منو فإنو
نافع ُب فك السحر ،كال سيما ُب رجل ييؤخذ عن امرأتو.
بل جاء ُب كتاب ((الطب النبوم)) للمستغفرم كما نقل ىذا ا٢بافظ ُ ب

((الفتح)) عن أحد العلماء كىو نصوح بن كاصل  أنو فسر النيشرة ُب كبلـ سعيد،
يسئل عن ىذه النشرة ماذا أراد سعيد؟ فانظر كيف فسر ىذا الشيخ العآب الراكم ىذه النيشرة

قاؿ  :أف ٱبرج إٔب البساتْب فيأخذ من كرده شيئنا ٍب يضعو ُب إناء ماء ٍب يغليو أك
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يغلي ىذا ا٤باء ٙبت النار ،حٌب إذا فَب اغتسل منو كشرب فإنو ينفع ُب فك أك ُب حل
السحر.
ىل ترل أف العلماء فهموا من أثر سعيد  أف يذىب اإلنساف إٔب ساحر
ليكفر الساحر با﵁ كليتمتم بالعزائم الشركية لكي يستغيث بالشياطْب ألجل أف يفكوا عنو
السحر؟ أفهموا ىذا يا ٝباعة؟ ال كا﵁ ما فهموا ىذا.
إذف الصحيح الذم ال شك فيو -يا أيها األخوة -أف حل السحر بسحر مثلو أمر
منكر ،كال ٯبوز.
كا﵁ تعأب أعلم.
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41
ٔٗ -باب َا دا ٤يف ايتطري
(اجمللس األول)
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قاٍ :
باب
َا دا ٤يف ايتطري
فإف ا٤بؤلف  بعد أف تكلم عن السحر كبعض أنواعو كعطف على ذلك ما
يقرب منها ،كما يٰبل أك ما يتعلق ٕبلو ،رجع إٔب شيء أشار إليو ُب باب بياف بعض أنواع
السحر كىو ما مر بنا من إخبار النيب « :أف العيافة والطيرة والطرؽ من

الجبت» كبينا أف الطّبة تشبو السحر من جهة تأثّبىا على النفوس ،ىذا أكاف الكبلـ عن
الطّبة.

ناشئ عن سبب متوىم ال
ظن سيء يقوـ بالقلب ه
الطيرة ىي :التشاؤـ ،كمعُب ذلك :ه

حقيقة لو ،ىذه ىي الطّبة كىذا ىو التشاؤـ.
سبب ،فهو إذا رأل شيئنا أك ٠بع أك الحظ
ا٤بتطّب يتوقع السوء بسبب ٓب ٯبعلو ا﵁ ى
شيئنا ما يتعلق ٗبكاف أك زماف أك غّب ذلك توقع السوء ،كا﵁  ما ربط بْب ىذا
الشيء الذم توجس منو كبْب ما توقعو ،إ٭با ىو شيء يقع ُب نفسو ال حقيقة لو فلم ٯبعل
اجعا إٔب ىذه التوٮبات الٍب
ا﵁  ما يكوف من سعود أك ٫بوسٓ ،ب ٯبعل ذلك ر ن
يوسوس هبا الشيطاف كيقذفها ُب قلب ضعيف اإلٲباف.
كاألصل ُب تسمية الطّبة يرجع إٔب ما كاف عليو العرب ،فإهنم كانوا أىل كلع شديد
بالتشاؤـ من أشياء كثّبة كال سيما من الطّب ،كانوا يتشاءموف من الطّب ،من أ٠بائها ،فإذا مر
طائرا
غراب قالوا :كقعت غربة ،كإذا مر عيقاب قالواٙ :بصل عقوبة ،أك بألواهنا فإذا شاىدكا ن
أسودا تشاءموا ،أك ٕبركاهتا ك٩برىا كما مر معنا ذلك ُب الزجر ،كقلنا إف العيافة زجر الطّب
تأمل حركتو بعد ذلك ،فإف جاء من جهة اليمن كاف سا٫بنا كإف جاء
كإثارتو عن مكانو ٍب ي
نطيحا كغن جاء من ا٣بلف كاف
بارحا كإف جاء من جهة األماـ كاف ن
من جهة الشماؿ كاف ن
قعيدا.
ن
فرٗبا تشاءموا ببعض ىذه األحواؿ كتيمنوا أك سركا هبا ،كتفاءلوا ببعضها ،كرٗبا كاف
العكس عند بعضهم ،لكن الغالب أهنم كانوا يتشاءموف من البارح كيتفاءلوف بالسانح ،كرٗبا
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أيضا بأصواهتا فإذا ٠بع أحدىم صوت الغراب أك صوت البومة فإنو يتشاءـ ،كرٗبا
تشاءموا ن
تشاءـ بنوعها إذا نزلت بقربو ىامة أك بومة أك كقعت على بيتو قاؿ :إهنا نعت إٔب نفسي
كقرب أجلي ،فضاقت نفسو بذلك.
ا٤بهم أف ىذا شيء كثّب عندىم كعند ٝبيع األمم فمقل كمكثر ،كا﵁  قد
أخربنا ُب كتابو عن حاؿ بعض األمم من جهة تطّبىم كما سيمر معنا إف شاء ا﵁ بل قاؿ
ابن القيم ( :إف ا﵁ ما حكا التطّب إال عن أعداء الرسل) ما جاء التطّب منسوبنا إٔب

أحد ُب القرآف إال عن أعداء الرسل ،كما أخرب ا﵁ ٩ با سيأٌب ُب قوـ فرعوف أك ُب
ِ
اء َىا ال ُْم ْر َسلُو َف﴾[يس ]ٖٔ:وكذلك ُب شأف ٜبود حينما قالوا
﴿أ ْ
َص َح َ
اب الْ َق ْريَة إِ ْذ َج َ

ك﴾[النمل.]ٗٚ:
ك َوبِ َم ْن َم َع َ
لصاّب﴿ :اطيػ ْرنَا بِ َ

كذلك أىل ا١باىلية حينما قالوا للنيب ﴿ :وإِ ْف تُ ِ
ص ْبػ ُه ْم َسيٍّئَةٌ
َ
يَػ ُقولُوا َى ِذهِ ِم ْن ِع ْن ِد َؾ﴾[النساء.]ٚٛ:

إذف ىذه أربعة مواضع ُب القرآف فيها نسبة التطّب إٔب أعداء الرسل.
كعظيم توكلهم
أما أىل اإلٲباف كأىل التوحيد الصادؽ كالذين ٛبسكوا بالعركة الوثقى ،ى
على العظيم  فإهنم أبعد ما يكونوف عن الوقوع ُب ىذه الرعونات ،فإف أىل
التوحيد أىل إحساف للظن با﵁ العظيم كاعتماد كثقة بو .
كلذلك مر معنا ُب حديث السبعْب أل نفا الذين يدخلوف ا١بنة بغّب حساب كال عذاب

أهنم «كانوا َّل يتطيروف» من صفات أىل اإلٲباف كالتوحيد أهنم كانوا ال يتطّبكف ،كلذلك
جاءت الشريعة بالتشديد ُب شأف التطّب ،كىذا أمر ظاىر ٤بن تأمل الكتاب كالسنة ،مر معنا
قوؿ النيب « :ليس منا من تكهن أو تُكهن لو ،أو تتطير أو تُتطير لو»،

يتطّب يكوف منو التشاؤـ أك ييتطّب لو.
تذكركف أنو قد مر بنا حينما تكلمنا عن العيافة أف بعض القبائل كاف ٥بم مزيد عناية
كاختصاص هبا ،فبعض الناس يذىب إليهم ،إٔب ىؤالء الذين ٥بم معرفة يسموف العرافْب،
كيطلب منو أف يتطّب لو أف يثّب الطّبٍ ،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
ا٢بكم  النيب  قاؿ« :إف منا أناس كانوا يتطيروف! قاؿ ذلك
شيء يجدونو في نفوسهم ،فال يصدنهم» يعِب ىذا شيء ال يتجاكز أف يكوف توٮبنا ُب
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.
ط من
التطّب سوء ظن با﵁  ،التطّب
ضعف ُب التوكل ،التطّب تسل ه
ه
الشيطاف على ابن آدـ ،التطّب رعونة كسخف ال حقيقة لو ،التطّب ٮبوـ كأحزاف ،صاحب
التطّب الذم استؤب ىذا األمر على نفسو كئيب ،كسيف الباؿ ،مهموـ حزف باستمرار،
دائما ٘بده يتأمل ُب األشياء كيتوقع السوء من أم شيء ،لو رأل ذا عاىة تشاءـ كرجع إٔب
ن
بيتو ،ٲبشي ُب طريقو فيشاىد حادث السّب فيقوؿ :ىذا يوـ ٫بس ،يعطيو إنساف يا ٠بْب
كمْب ،يسمع شيئنا ال يعجبو فيتطّب ،يرل شيئنا ال يعجبو يتطّب ،يصاب برفيف
فيقوؿ يأس ه
للعْب أك طنْب لؤلذف فيتشاءـ.
كىكذا ىو ُب ٮبوـ كأحزاف باستمرار ،كمن عجيب ىذا الشأف أف من استؤب التطّب
كالتشاؤـ على قلبو ٘بد أف الشركر أسرع إليو من السيل إٔب منحدره ،سبحاف ا﵁ العظيم!
الذم يستوٕب عليو التشاؤـ ما أكثر ما يقع عليو ىذا الشيء أك ىذا السوء الذم كاف
يتوجس منوٖ ،ببلؼ أىل اإلٲباف الكامل الذين ال يلتفتوف إٔب ىذه األمور كال يلقوف ٥با باالن
ٲبضوف بعزـ كثبات كثقة با﵁  ال يلتفتوف إٔب ىذه الَبىات٘ ،بد أهنم سا٤بوف بتوفيق

ا﵁  من ذلك كىذا لو سبب كىو ما أخرب ا﵁  بو ُب ا٢بديث القدسي« :أنا
عند ظن عبدي بي ،فليظن بي ما شاء» ا٤بؤمن ظن با﵁ أحسن الظن كأعتمد ككثق كتوكل

كفوض إليو فأعقبو ذلك أف ٪باه ا﵁  من ا٤بكاره كأتاه ا﵁ السعادة كالطمأنينة.
أما ذاؾ الذم أساء الظن با﵁ كضعف توكلو عليو ،جزاه ا﵁ من جنس سوء ظنو:
اء ِوفَاقًا﴾[النبأ ،]ٕٙ:فعلى ا٤بسلم أف يقطع ىذه الوساكس عن نفسو ،كأف ال ٲبيكن
َ
﴿ج َز ً
٥با طري نقا إٔب قلبو ،كليحرص على أف يعاِب ما كقع منو نفسو أكؿ بأكؿ ،فإف منع ا٤ببادم أكٔب
من قطع التمادم ،كىكذا كاف السلف الصاّب ٰ برصوف على أف يقطع أم كسيلة
لتسلل ىذه السخافات كالوساكس إٔب النفوس.
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اب
ذكر عكرمة مؤب بن عباس « : أف ابن عباس كاف
جالسا فمر غر ٌ
ً
خير ،فالتفت إليو وقاؿَّ :ل خير وَّل شر» ما عبلقة
خير ٌ
يصيح فقاؿ أحد الحاضرينٌ :
ا٣بّب كالشر ٗبركر ىذا الطائر أك صوتو؟

ككذلك طاككس  كاف ُب سفر ،فمر طائر يصيح فقاؿ« :خير ،قاؿ :وأي

درسا عملينا على ترؾ االلتفات إٔب ىذه األمور،
خير في ذلك؟ َّل تصاحبني» ،أعطاه ن
سن الظن با﵁ سعيد قدر استطاعتو ُب ىذه ا٢بياة ال يلتفت ىذه ا٤بنغصات الٍب ال
ا٤بسلم ٧ب ه

حقيقة ٥با كالٍب ما جعلها ا﵁ ٥ با عبلقة بنزكؿ ا٤بكاره٤ ،باذا يغم اإلنساف نفسو؟

ك٤باذا يفقد الثقة كحسن الظن با﵁ ؟ كا﵁ ا٤بستعاف.
قاؿ :

وقوؿ اهلل تعالى﴿ :أََّل إِن َما طَائُِرُى ْم ِع ْن َد الل ِو َولَ ِكن أَ ْكثَػ َرُى ْم َّل
يَػ ْعلَ ُمو َف﴾[العراؼ.]ٖٔٔ:

آؿ فِر َعو َف بِ ٍّ ِ
ين
﴿ولََق ْد أ َ
َخ ْذنَا َ ْ ْ
السن َ
ىذه اآلية ُب شأف قوـ فرعوف قاؿ َ :
ونَػ ْق ٍ ِ
ِ
سنَةُ قَالُوا لَنَا
اءتْػ ُه ُم ال َ
َ
ص م َن الث َم َرات لَ َعل ُه ْم يَذك ُرو َف * فَِإ َذا َج َ
ْح َ
َى ِذهِ﴾[العراؼٖٓٔ ،]ٖٔٔ-يعِب ٫بن ا١بديركف ا٢بقيقوف هبا ٫بن أىلها٫ ،بن نستحق
﴿وإِ ْف
ىذا األمر ،كا٤براد ا٢بسنة الدنيوية من مطر كخصب كنبات الزرع كما إٔب ذلكَ ،
ِ
وسى َوَم ْن َم َعوُ أََّل إِن َما طَائُِرُى ْم ِع ْن َد الل ِو َولَ ِكن أَ ْكثَػ َرُى ْم َّل
تُص ْبػ ُه ْم َسيٍّئَةٌ يَطيػ ُروا بِ ُم َ
يَػ ْعلَ ُمو َف﴾[العراؼ ]ٖٔٔ:ال يعلموف أف موسى كأىل اإلٲباف معو ال عبلقة ٥بم هبذا الذم
أصاهبم ،بل ا٣بّب كل ا٣بّب فيما جاء بو الرسل عليهم الصبلة كالسبلـ موسى كإخوانو ،كلو
عقل ىؤالء كعلموا ألدركوا ىذا يقيننا﴿ :لَ ِكن أَ ْكثَػ َرُى ْم َّل يَػ ْعلَ ُمو َف﴾[العراؼ.]ٖٔٔ:
كا﵁  بْب ىنا ﴿طَائُِرُى ْم ِع ْن َد الل ِو﴾[العراؼ ]ٖٔٔ:كُب ىذه اآلية كبلـ
كثّب عند أىل التفسّب كاألقرب كا﵁ تعأب أعلم أف ا٤بعُب أف ىذا الذم أصاهبم كتشاءموا
اجعا إٔب تقدير ا﵁  الذم عاقبهم بسبب كفرىم كإعراضهم عن ا﵁،
بسببو ر ن
كزكرا إٔب موسى كمن معو ىذا ُب ا٢بقيقة بتقدير ا﵁
ظلما ن
ما أصاهبم ٩با تشاءموا بو كنسبوه ن

 ككاف عقوبة منو سبحانو على بغي ىؤالء الكفار ،كصدىم عن سبيل ا﵁ 
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فهذا األقرب ُب معُب قولو تعاؿ﴿ :أََّل إِن َما طَائُِرُى ْم ِع ْن َد الل ِو﴾[العراؼ ،]ٖٔٔ:ككأف
ا٤بؤلف  أراد من إيراد ىذه اآلية أف يبْب أف التطّب ليس من شأف أىل التوحيد ،إ٭با
ىو من شأف أىل الشرؾ فعلى ا٤بسلم أف ٰبذر من ذلك.
قاؿ :

وقولو﴿ :قَالُوا طَائُِرُك ْم َم َع ُك ْم﴾[يس ]ٜٔ:اآلية.

كذلك ىذه اآلية ٌبْب ا﵁  فيها رد الرسل الذين أرسلهم الذين أرسلهم ا﵁
ب لَ ُه ْم
﴿وا ْ
ض ِر ْ
 إٔب أىل القرية الذين ذكرىم ا﵁ ُ ب سورة ياسْبَ :
ِ
اء َىا ال ُْم ْر َسلُو َف﴾[يس ]ٖٔ:إٔب أف قاؿ جل كعبل﴿ :قَالُوا إِنا
َمثَ ًال أ ْ
َص َح َ
اب الْ َق ْريَة إِ ْذ َج َ
تَطَيػرنَا بِ ُكم لَئِن لَم تَنتػهوا لَنَػرجمن ُكم ولَيمسن ُكم ِمنا َع َذ ِ
يم* قَالُوا طَائُِرُك ْم َم َع ُك ْم
ٌ
ْ ْ ْ َ ُ ْ ُ َ ْ َ ََ ْ
ْ
اب أَل ٌ
أَئِ ْن ذٍُّك ْرتُ ْم بَ ْل أَنْػتُ ْم قَػ ْوٌـ ُم ْس ِرفُو َف﴾[يس ]ٜٔ:ٔٛأئن ذكرًب تتطّبكف؟
إذا ذكرناكم با﵁  كدعوناكم كبلغناكم أمر ا﵁ كهنيو؟ قلتم إنكم تتطّبكف؟
﴿بَ ْل أَنْػتُ ْم قَػ ْوٌـ ُم ْس ِرفُو َف﴾.
كقوؿ الرسل عليهم الصبلة كالسبلـ﴿ :طَائُِرُك ْم َم َع ُك ْم﴾[يس ]ٜٔ:ىو من باب
القصاص ُب الكبلـ٤ ،با نسبوا الطّبة إليهم تشاءـ القوـ هبم﴿ :قَالُوا إِنا تَطَيػ ْرنَا
بِ ُك ْم﴾[يس ،]ٔٛ:ردكا عليهم كقالوا إنو ال عبلقة لنا ٗبا كقع ُب نفوسكم ٫بن بيراء من
ذلك ،فالواقع أف ىذا الذم أصابكم راجع إليكم﴿ :طَائُِرُك ْم َم َع ُك ْم﴾[يس ]ٜٔ:ىو شيء
ُب نفوسكم كاف ٜبرة لكفركم ،كإعراضكم عن ا﵁  أما ٫بن فبل عبلقة لنا بو
كليس لكم أف تنسبوا ىذا إلينا قالوا﴿ :طَائُِرُك ْم َم َع ُك ْم﴾[يس.]ٜٔ:
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قاؿ :
عٔ أبٖ ٞسٜس  ٠إٔ زض ٍٛاهلل  قاٍ$ :ال عد،٣ٚ
ٚال طريٚ ،٠ال ٖاَٚ ،١ال ؾؿس #أخسدا.ٙ
شاد َطًِ ٚ$ال ْٚ ٤ٛال غ.#ٍٛ
ىذا ا٢بديث حديث أيب ىريرة ٨ برج ُب ((الصحيحْب)) ،كأنبو ىنا على ما
جاء ُب آخر كبلـ ا٤بؤلف من أف مسلم  زاد ُب ((صحيحو))« :وَّل نوء وَّل
غوؿ» ،كىذا إف أراد بو ا٤بؤلف  أف ىاتْب الكلمتْب كردتا ُب مسلم بغض النظر
عن كوف ذلك كاف ُب حديث كاحد أك سياؽ كاحد أك ٓب يكن فالكبلـ صحيح فهذا اللفظ
من كبلـ النيب  كارد ُب صحيح مسلم ،أما إف كاف ا٤براد أف مسلم
أكرد ىذا النص هبذا اللفظ ُب حديث عن النيب  ىكذا فهذا ليس
بصحيح.
كذلك أف الذم ُب مسلم زيادة ُب ركاية أيب ىريرة كىي قولو« :وَّل نوء وَّل صفر».
أيضا عند مسلم أف النيب  قاؿ« :وَّل غوؿ وَّل
كجاء من حديث جابر ن

صفر».

إذف عندنا ركايتاف أيب ىريرة زاد ُب ركاية عند مسلم« :وَّل نوء وَّل سفر»،
غوؿ وَّل صفر».
كجابر  كىذا حديث آخر كلكن ا٤بعُب كاحد قاؿ« :وَّل َ

فتحصل من ىذا :أف نفي النوء كنفي الغوؿ ثابت عن النيب ُ ب
((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 

لعلو انتقل النظر إٔب التبويب ،فظين أف ىذا لفظ ا٢بديث ،فإف التبويب الذم جاء قبيل ىذا

ا٢بديث فيو بابَّ :ل عدوى ،وَّل طيرة ،وَّل ىامة ،وَّل صفر وَّل نوء وَّل غوؿ.
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فلعلو سبق النظر إٔب التبويب ،فظن أف ىذه زيادة ُب ا٢بديث كإ٭با ىذه قطعة من
التبويب.
أقوؿ لعل السبب ىو ذلك كا﵁  أعلم.
ا٣ببلصة أف ىذا من كبلـ النيب  نفي النوء كنفي الغوؿ.
اجع إٔب ما ٫بن فيو كىو باب
ىذا حديث عظيم فيو تنصيص على أمور بعضها ر ه

التطّب قاؿ َّ« :ل عدوى».

العدكل :انتقاؿ ا٤برض من ا٤بريض إٔب الصحيح.

كقولو  ىا ىنا «َّل عدوى».

ىل أراد بو نفي العدكل من أصلها؟
أك أراد نفي ما كاف يعتقده أىل ا١باىلية من أف ا٤برض أك بعض أنواعو تنتقل بنفسها
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
السبب كىو ٨بالطة ا٤بريض ،فالعدكل كاقعة من جهة التسبب ال العدكل الٍب كاف يعتقدىا
أىل ا١باىلية من أف ا٤برض ينتقل بذاتو دكف مشيئة ا﵁ .
أيضا الذم قاؿ
كذلك أف النيب  ىو الذم قاؿ ىذا ا٢بديث ،كىو ن
« :فِر من المجذوـ فرارؾ من السد» ،كا٢بديث صحيح علقو البخارم
ُ ب ((صحيحو)) ككصلو غّبه ،فالنيب  أمر باالبتعاد عن اجملذكـ،
اجملذكـ الذم أيصيب با١بذاـ ،كىو :مرض يصيب اإلنساف فيؤدم إٔب تأكل أعضائو- ،
نسأؿ ا﵁ السبلمة كالعافية ،-كىذا رٗبا انتقل بسبب ا٤بخالطة فأمر النيب 
باالبتعاد عن ذلك.
كذلك ثبت عنو ُب ((الصحيح))  قاؿَّ« :ل يُورد ممرض على
ُمصح» ،ما معُب ىذا الكبلـ؟ يعِب أف صاحب اإلبل ا٤بريضة ال ييورد إبلو -ال يدخلهاُ -ب
إبل يمصح ،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
أف تصاب اإلبل الصحيحة.،
كذلك النيب  هنى من كاف ُب بلد كقع فيو طاعوف أف ٱبرج منو ،أك إذا
خارجا عنو أف يدخل إليو.
كاف ن
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.
سبب للمرض أك ا٤بوت كا٥ببلؾ ،ىذا
إذف القرب كاف سبب لئلحراؽ ،تناكؿ السم ه
٦برد سبب ،كا﵁  ربط األشياء بأسباهبا ،ربط حصوؿ ا٢برؽ أك حصوؿ ا٥ببلؾ
بأسباب.
كذلك الشأف ُب ىذه األمراض بعضها جعل ا﵁ ٥ با أسبابنا لبلنتقاؿ
ا٣بيٍلطة أك ا٤ببلصقة كاجملاكرة أك نقل الدـ مثبلن أك الريق أك إٔب ما شاكل ذلك ،أك كاف ذلك
با٤بعاشرة بْب الرجل كا٤برأة كما ىو كاقع ُب شأف األمراض العصرية -نسأؿ ا﵁ السبلمة
كالعافية منها.-
ا٤بهم أف ىذا أمر كاقع ال ٲبكن إنكاره كال ٲبكن أف تأٌب الشريعة ٗبا ٱبالف الواقع ،خذ
ىذه حقيقة يم ىسلىمة ال ٲبكن أف تأٌب الشريعة ٗبا ٱبالف الواقع ،كالطب كالواقع كا٤بشاىدة
اعا من األمراض با٤بخالطة تنتقل كلكن انتقا٥با كاف ٗبشيئة ا﵁
كلها تشهد بأف ىناؾ أنو ن
.
إذف أىل اإلٲباف ٯبمعوف بْب األمرين:
بْب إثبات مشيئة ا﵁ .
كإثبات األشياء الٍب جعلها ا﵁ أسبابنا.
إنكارا أك نفينا لوجود
كبالتإب تبْب لنا أف قوؿ النيب َّ« :ل عدوى» ليس ن

نفي ٤با كاف يعتقده أىل ا١باىلية ُب ىذا الشأف.
العدكل أصبلن ،ال ،إ٭با ىو ه
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قد يقوؿ قائل :كماذا أنت قائل فيما ثبت عن بعض الصحابة كعمرك كابنو كسلماف
 من أهنم أكلوا مع ٦بذكمْب؟

الجواب عن ىذا أف يُقاؿ :إف ا٣بلطة هبؤالء ا٤بصابْب سبب؛ كلكن السبب قد
يكوف لو مانع ،السبب كل سبب يقابلو مانع ،إف كجد ا٤بانع فإف أثر السبب يزكؿ أك
صل
يضعف صح كال ال؟ يعِب ىناؾ أمراض ٥با أسباب كٲبكن ن
أيضا أف يكوف ٥با مانع ىم ٍ
يأخذه اإلنساف أك ما يسمونو تطعيم أك عبلج أك جرعة أك ما إٔب ذلك ىذا يعترب مانع لتأثّب
ىذا السبب.
التوكل على ا﵁  إذا ىعظيم ُب النفس كاف أحد ا٤بوانع من كقوع ىذا ا٤برض
وجو على:
كانتقالو ،كبالتإب ففعل ىؤالء الصحابة  يي ٌ
أنو كاف ُب ا٣بلطة ٙبقيق مصلحة رأكىا ،مع عظيم توكلهم كاعتمادىم على ا﵁
 فبطل أك عطل تأثّب السبب.
إذف على ىذا يوجو ىذا األمر من عظم توكلو على ا﵁ ككاف ُب خلطتو ٥بذا ا٤بريض
مصلحة شرعيو معتربة فإف ا﵁  من رٞبتو قد يعافيو من تأثّب ىذا السبب ،كقد
ييصاب إذا شاء ا﵁  ذلك كىذا من قدر ا﵁ .
كبالتإب أضحى عندنا ُب الشريعة مسلكاف:

مسلك األخذ باألسباب كىذا ما دؿ عليو حديث« :فر من المجذوـ فرارؾ من

السد» كإٔب أخره.
يسلك اإلنساف مسلك التوكل كاالعتماد على ا﵁ 
كىناؾ مسلك آخر :كىو أف
ي

معتمدا على ا﵁  لتحقيق ىذه ا٤بصلحة ،كىذا يرجى لو أف ال
كيقتحم ىذا األمر
ن
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
بقاء حياتو أك ٚبفيف أ٤بو ،كمثل ىؤالء إذا توكلوا على ا﵁  كاعتمدكا عليو كفوضوا
األمر إليو فّبجى إف شاء ا﵁ أف ال يصيبهم شيء من ىذا األثر.
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ٍب قاؿ « :وَّل طيرة» كىذا الذم ىو ٧بل البحث ىا ىنا كمناسبة إيراد
ىذا ا٢بديث بل مناسبتو إيراد ىذا الباب ىو ما ُب التطّب من منافاة التوحيد الواجب على ما
سيأٌب تفصيلو إف شاء ا﵁ ُب آخر أك ُب الكبلـ عن آخر ىذا الباب.
كىل قولو  ىناَّ« :ل طيرة»( ،ال) ىا ىنا للنهي ،أك للنفي؟

أختلف العلماء ُب ذلك كاألقرب كا﵁ أعلم أف (ال) ىنا للنفي ،كىذا أبلغ من أف
تكوف للنهي؛ ألهنا تتضمن النهي كزيادة ىذه الزيادة ىي ً
الداللة على أف ىذا أمر ال حقيقة
لو كال تأثّب لو ،كبالتإب أصبح أبلغ من أف تكوف ال للنهي.
قاؿَّ« :ل عدوى وَّل طيرة وَّل ىامة».

ا٥بامة اختلفوا ُب تفسّبىا إٔب قولْب:

[التفسير] الوؿ :أف ا٥بامة طّب من طّب الليل ،كبعضهم نص على أهنا البومة ،البومة

طائر معركؼ أليس كذلك؟ كاف أىل ا١باىلية يتشاءموف هبا فإذا نزلت بالقرب من اإلنساف
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
ا٥بامة.

التفسير الثاني :أف ا٥بامة نفيها نفي العتقاد جاىلي كاف عليو الكفار ساب نقا ،كىو
طائرا يطّب حوؿ قربه ،كرٗبا قالوا :إنو ٱبرج من
أف ا٤بيت إذا قيتل بغّب حق يقولوف إف ىناؾ ن
طائرا يطوؼ كيدكر على قربه كيقوؿ :اسقو٘ب ،اسقو٘ب؛ حٌب ييأخذ بثأره ٍب بعد
عظامو ييصبح ن
ذلك يذىب كينصرؼ.
ىذه ا٣برافة كاف يعتقدىا أىل ا١باىلية كأف مرادىم من بثها كإشاعتها حث أىلو على

األخذ بثأرهٌ ،بْب النيب  أف ىذه خرافة ال حقيقة ٥با ،كبالتإب كاف ىذا
بعيدا عن موضوع الطّبة.
موضوعا آخر ن
ن
أيضا اختلف العلماء ُب تفسّب صفر ىا ىنا إٔب قولْب.
قاؿ« :وَّل صفر» ن

األكؿ :أف صفر داءه يصيب البطن كىذا ما نص عليو البخارم  بأنو قاؿ باب
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
أعدل من ا١برب.
فبالتإب يكوف ىذا نفينا ألمر خاص بعد أمر عاـ كىو (ال عدكل).
اجعا إٔب «َّل طيرة» كأصبح قولو ال
إذف أصبح قولو َّ« :ل ىامة» ر ن
اجعا إٔب «َّل عدوى».
صفر ر ن
أما التفسير الثاني :فهو أف صفر ىو الشهر ا٤بعركؼ شهر صفر ثا٘ب األشهر

ا٥بجرية.
كاختلفوا بعد ذلك ُب ىذا النفي الوارد ُب ا٢بديث إٔب قولْب:
الوؿ :أف النفي إ٭با كاف لتشاؤـ أىل ا١باىلية من شهر صفر ،فكانوا يتشاءموف من
أزمنة كمنها شهر صفر يتشاءموف منو ،فبْب النيب  أف ىذا أمر متوىم ال
حقيقة لو ،عقيدة جاىلية ال حقيقة ٥با ،فعاد نفيو لصفر إٔب نفيو للطّبة ،عاد إٔب نفيو
الطّبة.

أما التفسير الثاني :على أف صفر ىو الشهر ا٤بعركؼ ما يرجع إٔب النسيء الذم
ادةٌ فِي
كاف يستعملو أىل ا١باىلية كىو الذم جاء ُب قولو تعأب﴿ :إِن َما الن ِسيءُ ِزيَ َ
الْ ُك ْف ِر﴾[التوبة ،]ٖٚ:كذلك أهنم كانوا يؤخركف النسيء يعِب التأخّب ،كانوا يؤخركف شهر

٧برـ إٔب شهر صفر ،ألجل الغزك إذا أرادكا أف يغزك ُب شهر ٧برـ كىو عندىم شهر ٧برـ
معظم ال ٯبوز القتاؿ فيو ،قالوا ٪بعل شهر ٧برـ ُب كقت شهر صفر ،كبالتإب ٯبوز لنا أف
نغزك ُب ىذا الوقت.
كىذا من التبلعب الذم كاف عليو أىل ا١باىلية ،كبالتإب يكوف النيب

 قد نفى ىذا التصرؼ ُب ىذا ا٢بديث؛ ىكذا قيل.
كىذا التوجيو فيو من البعد ما فيو.
اجع إما على تشاؤمهم ُب شهر صفر ،أك أف
كأف األقرب كا﵁ تعأب أعلم أف ىذا ر ه
يكوف ىو ا٤برض الذم ذكره غّب كاحد من أىل العلم كمنهم البخارم .
أما الزيادة فيها قولو « :وَّل نوء».
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كالنوء فيو كبلـ ٱبتص بباب خاص نتكلم عنو إف شاء ا﵁ تعأب على كجو التفصيل ُب
٧بلو إف شاء ا﵁.
أما «الغوؿ» فالغوؿ على ما ذكركا نوع من أنواع ا١بن كالشياطْب.

كبعضهم يقوؿ :ىي سحرة الشياطْب ،ك٠بيت بذلك ألهنا تتغوؿ للمسافرين يعِب:
تَباءل ٥بم كتضلهم عن الطريق ،كرٗبا أىلكتهم.
كىل مراد النيب  نفي حقيقة الغوؿ؟ أك أراد نفي تأثّب الغوؿ ،يعِب
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.
كا﵁ تعأب أعلم.
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42
ٕٗ -باب َا دا ٤يف ايتطري
(اجمللس الثاني)
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قاؿ :

ٚهلُا عٔ أْظ قاٍ :قاٍ زض ٍٛاهلل $ :ال عدٚ ٣ٚال
طريٜٚ ،٠عذبين ايؿأٍ .#قايٛاَٚ :ا ايؿأٍ؟ قاٍ$ :ايهًُ ١ايطٝب.#١
ىذا ا٢بديث الذم بْب أيدينا ،كىو ٨برج ُب ((الصحيحْب)) ،فيو ذكر ثبلثة أمور:
ُ /العدكل.
ِ /الطّبة.
ّ /الفأؿ.
أما األكالف فجاء ا٢بديث بنفيهما ،كأما الثالث فقد جاء ا٢بديث بإثباتو.
كقد مر بنا الكبلـ عن العدكل كالطّبة ،كعلمنا أف نفي النيب  للعدكل
ال يراد بو نفي انتقاؿ ا٤برض بقدرة ا﵁  كمشيئتو ،إ٭با ا٤براد نفي ما كاف يعتقده
أىل ا١باىلية بأف من األمراض ما ينتقل بذاتو ،كيؤيد ىذا ا٤بعُب ما ثبت ُب ((الصحيحْب))
من أف النيب  عندما ٙبدث ٕبديث ال عدكل ،قاؿ لو إعرايب :يا رسوؿ ا﵁
ىذه اإلبل تكوف على الرمل كالظباء-يعِب :جيده نشيطة ،-فيجرب منها ٝبل فبل تلبث أف
ب ٝبيعان ،قاؿ « :فمن أعدى الوؿ؟».
يٍ٘بِّر ى

الحظ أف النيب ٓب ينفي أف ا١بمل األكؿ قد تسبب ُب جر ً
ب البقية ،إ٭با بْب النيب
ىى
 أف ما كقع إ٭با كاف بتقدير ا﵁ .
فجرب األكؿ كاف بتقدير ا﵁ ،كجرب البقية كاف بتقدير ا﵁ ،كإف كاف البقية قد أصيبوا
بسبب معلوـ؛ كىو ا١بمل األكؿ؛ أما األكؿ فقد يكوف لو سبب معلوـ كقد ال يكوف لو
سبب معلوـ.
ا٤بهم أف النيب ُ ب ىذا ا٢بديث ٓب ً
ينفي كجود العدكل؛ إ٭با بْب أف ذلك
كاقع ٗبشيئة ا﵁ .
أما قولو(( :ال طّبة)) فمر بنا أف الطّبة التشاؤـ ،كىذا النفي من النيب 
هني كزيادة؛ كما قد علمنا ،ففيو النهي عن التطّب ،كبياف أف الظن تأثّبم ىذا الذم تيطّب بو
ُب كقوع النحس كالسوء أمر غّب صحيح ،كمضى الكبلـ ُب ىذا األمر على كجو التبسيط،
معارض ٥بذا ا٢بديث؛ أال كىو قوؿ النيب
لكن بقي ىا ىنا التنبيو على ما قد ييظن أنو
ه
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« :الشؤـ في ثالثة» كُب ركاية« :إف كاف الشؤـ في شيء ففي ثالثة:
المرأة ،والدار ،والفرس» ،كُب ركاية« :الدابة».
كالحظ أف ىذا ا٢بديث ٨برج ُب ((الصحيحْب)) من حديث ابن عمر كمن حديث
سهل بن سعد ،كما جاء ُب كتب السنة من حديث أيب ىريره كابن جابر ،إذف ركاه أربعة من
أصحاب النيب  عنو ،كبالتإب فإف إنكار من أنكره كعائشة  اجتهادا
منها ،فإهنا أنكرت على أيب ىريرة ٙ بديثو هبذا ا٢بديث على إنو من كبلـ النيب
 إقراران؛ إ٭با بينت أك ظنت أف النيب  إ٭با قاؿ ىذا ا٢بديث
حكاية عن حاؿ الكفار؛ أنو ىكذا كاف يقع ُب نفوسهم ،كٓب يرد تقرير الشؤـ ُب ىذه األمور
الثبلثة.
كلكن ذلك غّب صحيح؛ ال ٲبكن أف ٱبطأ ىؤالء الصحابة اإلجبلء.
إذان ا٢بديث ثابت عن النيب  على جهة اإلثبات.
كاختلف أىل العلم ُب توجيو ىذا ا٢بديث ،كال ٱبرج ما قيل ُب التوجيو عن رأيْب:
الرأم األكؿ ،القوؿ بالنسخ.

[الرأم] الثا٘ب :القوؿ با١بمع.

أما القوؿ بالنسخ :فقاؿ بعضهم إف حديث( :ال عدكل كال طّبة)) ناسخ ٢بديث

(إ٭با الشؤـ ُب ثبلثة) كبعضهم عكس.
كال شك أف القوؿ با١بمع مقدـ على القوؿ بالنسخ؛ بل القوؿ بالنسخ ضعيف ال
ينبغي أف ييلتفت إليو ،كذلك أنو قد ثبت ُب ((الصحيحْب)) من حديث ابن عمر 

أف النيب  قاؿَّ« :ل عدوى وَّل طيرة والشؤـ في ثالثة».

إذف ال ٲبكن أف يكوف ا٢بديث حديثان كاحدان كفيو ناسخ كمنسوخ.

إذف القوؿ بالنسخ ضعيف با٤برة.

يبقى القوؿ بالجمع؛ كقد قيلت أقواؿ عدة ،األقول كاألقرب ك﵁ تعأب أعلم أف

يقاؿ:

ىذا ا٢بديث يتحدث كيتكلم عن الشؤـ ال التشاؤـ.
عندنا أمراف :عندنا التشاؤـ ىو :الطّبة؛ كىو ما نفاه ا٢بديث أكالن.
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كعندنا الشؤـ ،كىذا ما جاء إثباتو.
إذان ال ٲبكن أف يكوف الشؤـ ىو التشاؤـ؛ ألنو ال ٲبكن أف يثبت ما نفي ،ال ٲبكن أف

يقوؿ النيب َّ« :ل طيرة» أم ال تشاؤـ؛ ٍب يثبت التشاؤـ؛ ىذا غّب كارد.
إذان النيب  يتحدث عن الشؤـ؛ كالشؤـ ُب كتب اللغة ىو :الشر.
إذان النيب  يقوؿ الشر ُب ثبلثة أمور.

كمعُب ىذا ا٢بديث أف ا﵁  جعل للخّب أسبابان ،كجعل للشر أسبابان؛ كمن
أىم أسباب الشر الٍب تلحق اإلنساف؛ ىذه األمور الثبلثة ،كا٢بديث جاء على سبيل ذكر
الغالب؛ كإال فالشر قد يكوف ٗبقارنة غّب ىذه األمور الثبلثة؛ لكن الغالب أف ينالو الببلء
كالشر كا٤بصائب من قبل ىذه األمور الثبلثة؛ ألنو ال ينفك عنها غالبان ،ال ينفك اإلنساف
غاببان عن زكجة يأكم إليها ،كعن دار يسكنها ،كعن دابة يستخدمها؛ فقد يبتلى اإلنساف
بكد ور ُب حياتو من قبل ىذه األمور الثبلثة الٍب ىي من أقرب األمور إليو ،فيبتلى اإلنساف
المرأة سيئة ا٣بلق تكدر عليو حياتو كتنغص عليو معيشتو ،أك يقتل بدار ضيقة يضيق صدره
بسببها أك أف لو جّبانان سيئْب فيضيق صدره كيتكدر حالو ،أك يبتلى بدابة عسرة أك كثّبة
األعطاب كاألمراض.
إذان غالب ما يرد على اإلنساف إ٭با ىذه األمور الثبلثة كقد يبتلى بغّبىا؛ قد يبتلى باب ون
عاؽ تنالو أنواع الشركر بسببو ،لكن ُب الغالب أنو ينالو من ىذه األمور الثبلثة.
بْب النيب  أف ىذه أسباب ثبلثة لوصوؿ
ا٢بديث يتحدث عن الشؤـ؛ ٌى
الشر إٔب اإلنساف ٗبقارنتها؛ ىذا ال إشكاؿ فيو كال تعارض بينو كبْب الطّبة أك التشاؤـ الٍب
جاء نفيها ُب الشطر األكؿ من ا٢بديث.

نأتي اآلف إلى المر الثالث من الحديث وىو الفأؿ:
ٗبسموع أك مرئي ،يعِب أف ٰبصل على اإلنساف استبشار كفرح
الفأؿ ىو :االستبشار
و
كسركر كرجاء بسبب كلمة يسمعها أك شيء يراه يدخلو األمل كالرجاء بسبب ذلك؛ فهذا
لوف كالطّبة لوف آخر ،كالنيب  فصل بْب األمرين ٤با بينهما من التمايز؛ الطّبة
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كالتفاؤؿ ٯبتمعاف ُب التأثّب عن النفس كلكن بينهما بوف شاسع ،فالنيب النيب 

فرؽ بينهما ألف بْب ىذا كىذا فارؽ كما فرؽ النيب  بْب الرقية ا٤بشركعة كالرقية
ا٤بمنوعة ُب نظائر كثّبة ُب الشريعة.
إذان النيب  نفى كحذر من الطّبة؛ كأثبت التفاؤؿ بل ٌبْب أف ىذا أمر
مستحب؛ ألنو يعجب النيب  ،كال شك أف النيب  ال ييعجب إال
بأمر حسن.
كا٢بديث جاء ُب الصحيحْب عن أنس  كجاء أيضان ُب حديث أيب ىريرة؛
ُب حديث أنس الذم بْب أيدينا أخّب النيب  بإعجابو بالفأؿ؛ كُب حديث أيب
ىريرة بْب النيب  أف خّب الطّبة الفأؿ؛ قاؿ« :وخيرىا الفأؿ»٤ ،با سئل النيب
 عن الفأؿ؛ فسره ٗبثاؿ لو كىو :الكلمة الصا٢بة يسمعها اإلنساف.
كىذه الكلمة كصفت ُب الصحيحْب ُب ٦بموع الركايات:
بالكلمة الطيبة.
كالكلمة الصا٢بة.
كالكلمة ا٢بسنة.
كا٤بعُب متقارب؛ يعِب أف يسمع اإلنساف كلمة طيبة فينشرح صدره لذلك كيستبشر؛
كأف يكوف يريد سفران فيسمع من ينادم يا راشد ،أك مريضان فيسمع من ينادم يا سآب،
فيبتهج بذلك كيتفاءؿ كيستبشر؛ فهذا ىو ما جاء ُب ا٢بديث عن النيب .
ىذا ا٢بديث الذم فيو إعجاب النيب  بالفأؿ؛ فيو إبانة عن غريزة جعلها
ا﵁ ُ ب النفوس.
ا﵁  جبل النفوس البشرية على ٧ببة أشياء؛ فهي ٙبب رؤية ا٤بناظر
األنيقة كالرياض النضرة كاأللواف ا٢بسنة؛ تستلذ با٤بطعوـ الطيب كتبتهج بالرائحة الطيبة كما
إٔب ذلك؛ فهذا من ىذا ا١بنس كوف اإلنساف يسمع كلمة حسنة؛ فيستبشر هبا ىذا ٩با
ييدخل عليو الفرح كالسركر كالنشاط كال يضر ُب إٲبانو بشيء كال يتأثر إٲبانو كتوحيده بذلك؛
إف ىذا أمر حسن؛ بل ىذا ىو الكماؿ؛ كىذه ىي حاؿ النيب ؛ فإف النيب
 كاف لو أكمل األحواؿ البشرية .
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إذا الفأؿ ال يعدك أف يكوف استبشاران كانشراح صد ور كتفاؤؿ كإمدادان لؤلمل بسبب
شيء يسمعو أك شيء يراه كىذا لو شواىد كثّبة ُب سنة النيب  كىذا ما ثبت
ُب ((صحيح البخارم)) بقصة ا٢بديبية؛ أف النيب ٤ با أقبل سهيل بن عمرك
ليفاكض النيب ُ ب الصلح؛ قاؿ النيب « :سهل عليكم من

أمركم»؛ من أين أخذ النيب  ىذا التفاؤؿ؟ من اسم الرجل؛ أقبل رجل ا٠بو
سهيل؛ فهذا ال يعدك أف يكوف فرحان كاستبشاران تغدك النفس على إثره أكثر نشاطان كجدية ُب
األمور كبالتإب تقبل على أمرىا ُب شأف الدين أك من أمر الدنيا كىي منشرحة النفس.
كالشك أف اإلنساف ال ٲبكن أف يؤدم ا٢بقوؽ الٍب عليو ﵁ أك للخلق أك للنفس إال
كىو منشرح النفس؛ إال كىو طيب ا٣باطر؛ أما ا٤بغبوف أك ا٤بتكدر أك ا٤بتضايق كالذم نفسيتو
سيئة كما يقاؿ فإنو ُب الواقع ال يعبد ا﵁  على الوجو األكمل؛ كال يؤدم ا٢بقوؽ
الواجبة عليو على أحسن حاؿ.
إذان الشريعة تدعو أف يكوف اإلنساف منشرح ا٣باطر دائمان؛ كمن تلك األسباب أف
يتعاطى األشياء الٍب تؤدم إٔب حصوؿ ىذه ا٢بالة ا٢بسنة؛ كلذلك النيب 
يتفاءؿ بالكلمة الطيبة ،كاف النيب ٰ بب ا٢بلواء كالعسل ،كاف النيب
ٰ بب الرائحة الطيبة ككاف أطيب الناس رٰبان  ،ككاف ٰبب
الشراب ا٢بلو البارد.
إذان كل ىذه أسباب تؤدم إٔب راحة ُب النفس كانشراح ُب ا٣باطر؛ كبالتإب ال حرج ُب
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﵁ .

أما أف يكوف ىذا الذم تفاءؿ بو ىو الذم يعتمد عليو ُب اإلقداـ أك عدمو؛ فهذا
ٯبعل الفأؿ من جنس الطّبة؛ انتبو ٥بذا.
[ا٢بالة األكٔب] فرؽ أف يكوف اإلنساف قد خرج من بيتو؛ فسمع كلمة حسنة فاستبشر
كقاؿ :إف شاء ا﵁ كقاؿ ىذا يوـ خّب٠ ،بع كلمة بشارة ،فوزً ،طيب إٔب آخره فاستبشر؛
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فمضى ُب عملو كىو ما و
ض عليو أصبلن؛ لكنو انشرح لذلك كأكمل عملو؛ كىذا أمر حسن ال
حرج فيو.
الحالة الثانية :أف ٱبرج اإلنساف كىو يَبقب مثبلن طائران بلوف حسن؛ أك طائران ٲبضي

من جهة اليمْب؛ كُب نفسو إف رأل ىذا الشيء الذم يستبشر بو كإال رجع؛ كما عمل الذم
أراد؛ ىذا نقوؿ كقع فيما ىو من جنس الطّبة ا٤بمنوعة؛ (إ٭با الطّبة ما أمضاؾ أك ردؾ)؛ أك
يدفعك إٔب الشيء أك ٰبجزؾ عن الشيء فهي من الطّبة ا٤بمنوعة.
كلذلك قد علمنا من شأف العيافة أف أىل ا١باىلية؛ كانوا يستثّبكف الطّب؛ فإف طار إٔب
جهة اليمْب ك٠بوه سا٫بنا فإهنم يبنوف على ىذا ا٤بضي كإال قعدكا كما عملوا.
إذان ىذا يدلك على أف التفاؤؿ لو زاد عن حده فأصبح ىو الذم يعتمد عليو اإلنساف
ُب مضيو ُب األمر؛ فإنو قد يكوف كقع ُب أمر ٧بذكر ،لو خرج إنساف مثبلن من بيتو كقاؿ
اإلشارات كلها خضراء؛ فإنِب سوؼ أسافر كإف كانت ٞبراء رجعت؛ نقوؿ ىذا أمر منكر
ك٧برـ كال ٯبوز.
ىذا إذان ما كاف من النيب  من بيانو أف خّب ىذه ا٤بؤثرات ىو الفأؿ؛
يعِب ما يستبشر بو اإلنساف من قوؿ أك مرئي شيء يراه كبْب ا٢بديث ُب بعض الركايات أف
ىذا ٩با كاف يعجب النيب .
كا﵁ أعلم.
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قاؿ :
ٚألب ٞداٚد َٔ بطٓدٕ ؾشٝض عٔ عكب ١بٔ عاَس قاٍ :ذُنست ايطري٠
عٓد زض ٍٛاهلل  ؾكاٍ$ :أسطٓٗا ايؿأٍ ٚال تسد َطًُاّ ،إذا زأ٣
أسدنِ َا ٜهس ٙؾًٝكٌ ايًِٗ ال ٜأت ٞباؿطٓات إال أْتٚ ،ال ٜدؾع ايط٦ٝات
إال أْتٚ ،ال سٚ ٍٛال ق ٠ٛإال بو.#
ىذا ا٢بديث فيو ٕبث من جهة ثبوتو من جهتْب:
أكالن :نسبة ىذا ا٢بديث إٔب عقبة بن عامر كىم؛ قد كقع ُب ىذا الوىم بعض من
تقدـ الشيخ ٧بمد رٞبو ا﵁ تعأب؛ كالنوكم ،كابن القيم كغّبٮبا.
كالصواب أف ا٢بديث من حديث عركة بن عامر قيل :القرشي ،كقيل ا١بهِب.
كقد اختلف ُب صحبتو كثّب من أىل العلم؛ رأكا أنو تابعي كال يصح لو صحبة كنص
على ىذا ا٤بزم  كٝباعة؛ من أنو ٓب يثبت لو صحبة من كجو يصح.
كبعض أىل العم أثبت لو الصحبة.
كبعضهم قد كقف ُب ذلك.
إذنا على القوؿ ُب ثبوت صحتو فا٢بديث متصل.
كعلى القوؿ بأنو تابعي فا٢بديث مرسل.

ثانيا :ا٢بديث ُب إسناده حبيب بن أيب ثابت كىو على كونو ثقة جليبلن كثّب التدليس

كاإلرساؿ؛ كقد نص ا٢بافظ ُ ب ((التهذيب)) على أف ركايتو عن عركة بن عامر
الظاىر أهنا منقطعة؛ يعِب ٓب يسمع عن عركة بن عامر.
إذان فيو ا٢بديث نظر؛ لكن الشيخ صححو ،كتقدمو أيضا ُب ىذا التصحيح النوكم
ُ ب ((رياض الصا٢بْب)) كغّب ك و
احد من أىل العلم.
ترد يمسلمان؛
أمر منفي كأهنا ال ي
كعلى كل حاؿ ا٢بديث فيو التنبيو على أف الطّبة ه
أمر قد تكاثرت فيو األحاديث ُب ((الصحيحْب)) كغّبٮبا
كالنهي كالنفي كالتحذير من الطّبة ه
ككوهنا ال ترد مسلمان فيو إشارة إٔب أف حاؿ أىل الشرؾ على خبلؼ ذلك ،كيشهد ٥بذا
ا٤بعُب ما ثبت ُب ((صحيح مسلم)) من حديث معاكية بن ا٢بكم للنيب :
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«ومنا أناس يتطيروف قاؿ ذلك شيء يجدونو في أنفسهم فال يصدنهم -أو قاؿ -فال
يصدنكم».
فالشاىد أف ىذا مثل ىذا.
كيبقى فقط ما يتعلق بالشطر األخّب من ا٢بديث كىو أف ٩با يدفع بو اإلنساف عن
نفسو ىو ىذا الدعاء( :اللهم ال يأٌب با٢بسنات إال أنت...إٔب آخره) كا٢بسنة كالسيئة ىنا
ىي :ا٢بسنة الدنيوية كالسيئة الدنيوية؛ يعِب :ال يأٌب با٣بّب كال يدفع الشر إال أنت يا ا﵁،
فكاف ا٤ببلذ كا٤ب ٍفزع إٔب ٙبقيق توحيد ا﵁  ،ىكذا اإلنساف ال يدفع عن نفسو
كساكس الشيطاف إال إذا اعتصم ٕببل كثيق من اإلٲباف با﵁  كتوحيده.
أقوؿ إف ىذا الذكر ٩با ٰبافظ عليو اإلنساف إذا كقع على نفسو شيء من ذلك موقوؼ
على ثبوت ا٢بديث عن النيب .
كا﵁ تعأب أعلم.
قاؿ :
ٚعٔ ابٔ َطعٛد َسؾٛعّا$ :ايطري ٠غسى؛ ايطري ٠غسىَٚ ،ا َٓا إال
ٚيهٔ ٜرٖب٘ اهلل بايتٛنٌ #زٚا ٙأب ٛداٚٚد ٚايرتَرٚ ٟؾشش٘ٚ ،دعٌ آخسٙ
َٔ ق ٍٛابٔ َطعٛد.
ىذا حديث ابن مسعود مرفوعان إٔب النيب « :الطيرة شرؾ ،الطيرة
موضع ٰبتاج
شرؾ» ،ىذا القدر ثابت عن النيب  كفيو بيا يف حكم الطّبة؛ كىذا
ي

إٔب تفصيل.
الطّبة ٥با أحواؿ ،ككل حاؿ ٥با حكمها:

[الحاؿ الولى] :من تطّب بشيء العتقاده أف ىذا الذم تطّب بو ىو الذم يعطي

ا٣بّب أك يعطي الشر بذاتو فهذا شرؾ أكرب؛ مشاركةه ﵁ ُ ب ربوبيتو.

[الحاؿ الثانية] :من تطّب بشيء العتقاده أنو سبب لنزكؿ الشر؛ ٦برد سبب؛ كإال

فاألمر راجع إٔب ا﵁  كتقديره؛ فهذا شرؾ أصغر كعلى ىاتْب ا٢بالتْب يتنزؿ قوؿ النيب

«  :الطيرة شرؾ».
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أما كوف ىذه ا٢باؿ الثانية شرؾ أصغر؛ فذلك أف ىذا ا٤بتطّب ،اعتقد أف ىذا الشيء
سببان كالواقع أف ا﵁ ٓ ب ٯبعلو سببان ُب نزكؿ الببلء ،كالقاعدة أف من اٚبذ كاعتقد
سببان ٓب ٯبعلو ا﵁ سببان ال شرعان كال قدران؛ فإنو قد يكوف أشرؾ الشرؾ األصغر.
بأنو يتطّب كيبِب على ىذا التطّب رجوعو عن العمل كرده عنو ،ىذا ما أردت قولو إنو
شرؾ أصغر.
إذا بُب على ىذا التطّب أنو ترؾ العمل؛ كما أقبل فإنو يكوف قد كقع ُب الشرؾ األصغر؛
كىذا ما سيؤيده ما ٲبر معنا إف شاء ا﵁؛ (إ٭با الطّبة ما أمضاؾ أك ردؾ).

والحاؿ الثالثة :أف يتطّب كلكنو ٲبضي ُب عملو؛ تنقبض نفسو كيضيق صدره كيبقى

متوجسان منتظران أف مكركىان ينزؿ بو؛ كىذا ٧برـ ألنو سوء ظن با﵁  كقبوؿ لوساكس
الشيطاف ،كال شك أف ىذا أمر ال ٯبوز.
الحاؿ الرابعة :أف يقع ُب نفسو خاطر كلكنو يدفعو بتوكلو على ا﵁  كإحساف
ظنو بو؛ فهذا قدر معفو عنو؛ كىذا الذم جاء فيو« :وما منا إَّل» يعِب الغالب أف كل أحد
يعَبيو ىذا ا٣باطر ،يقع ُب نفسو شيء كقد خرج من بيتو فرأل ذا عاىة ،حادثان ،أك منظران

قبيحان؛ كقع ُب نفسو شيء من الضيق ٍب دفعو كتوكل على ا﵁  فزاؿ الذم ُب نفسو
كمضى إٔب عملو؛ ىذا ال يضره إف شاء ا﵁؛ (إف اهلل تجاوز عن أمتي ما تحدثت بو إلى
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.
كقد تكوف أمران جائزان عن التفصيل ما قد ٠بعنا.

بقي البحث ُب الشطر األخّب من ا٢بديث« :وما منا إَّل ولكن اهلل يذىبو بالتوكل».

اختلف ا٢بفاظ ُب كونو كبلـ من قوؿ النيب  أك ىو مدرج يعِب من قوؿ
ابن مسعود.
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كقد ذىب كثّب من أىل العلم أك أكثرىم إٔب أف ىذا القدر مدرج؛ كالَبمذم 

ُب ((جامعو)) ككذلك ُب ((العلل الكبّب))؛ حكى عن شيخو اإلماـ البخارم ،كالبخارم

حكى عن شيخو سليماف بن حرب أف ىذه اللفظة مدرجة من قوؿ ابن مسعود «وما منا

إَّل»؛ أم :كما منا إال من يعَبيو ذؿ.
سكت ابن مسعود عن بياف األمر كحذفو لعلم السامعْب بو كاتكاالن على معرفتو لو
«وما منا إَّل».
كحذؼ ما يعلم جائز.
كفيو أيضا أدب لطيف كىو عدـ التصريح ٗبا يقبح.
كذىبت طائفة من أىل العلم إٔب أف ىذا األمر أيضا مرفوع إٔب النيب 
مثل الذم تقدمو؛ كىذا ما اختاره ابن القطاف الفاسي كتابعو ما ىو عليو من ا٤بعاصرين
الشيخ األلبا٘ب ؛ إذ إنو صحح ىذه اللفظة مرفوعة إٔب النيب .
كاألقرب ىو األكؿ ،بل نص ا٢بافظ ُ ب ((النكت)) على أف القوؿ بإدراج
ىذه اللفظة أمر متعْب.
فا٤بهم أف األقرب كاألصح أف ىذا ليس من كبلـ النيب  فالنيب
٤ با كصف الطّبة بأهنا شرؾ ليس من ا٤بقبوؿ أف يقاؿ إنو يقوؿ إنو يقع ُب ىذا
األمر؛ حاشاه  فإنو  أبعد الناس عن التطّب ،كأكمل الناس إٲبانان
كتوكبلن ك إحسانان بالظن ﵁  كمن عداه ال ٱبلو من كقوع شيء ُب نفسو كلكنو يدفع

بتوفيق ا﵁  كباالعتصاـ بو .
قاؿ :

ٚألمحد َٔ سدٜح ابٔ عُس َٔ$ :ٚزدت٘ ايطري ٠عٔ سادت٘؛ ؾكد
أغسى .#قايٛا ؾُا نؿاز ٠ذيو؛ قاٍ$ :إٔ ٜك :ٍٛايًِٗ ال خري إال خريىٚ ،ال
طري إال طريىٚ ،ال إي٘ غريى.#
ىذا ا٢بديث يؤيد الضابط السابق الذم ذكرناه ،فمن ردتو الطّبة عن حاجتو فقد
أشرؾ؛ على التفصيل الذم مر معنا.
كىذا ا٢بديث فيو ٕبث من جهة ثبوتو فإف ُب إسناده ابن ٥بيعة كفيو كبلـ معركؼ.
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لكن ىذا ا٢بديث جاء من ركاية ابن كىب عنػو ككذلك من ركاية عبد ا﵁ بن يزيد
ا٤بقرئ عنو ،كطائفة من أىل العلم تقوم ما ركاه العبادلة عنو ،يعِب :تقوم اإلسناد الذم فيو
ابن ٥بيعة كقد ركل عنو العبادلة :عبد ا﵁ بن كىب ،كعبد ا﵁ بن يزيد ا٤بقرئ ،كعبد ا﵁ بن
ا٤ببارؾ ،إضافة إٔب ٝباعة من الركاة.
كألجل ىذا صحح ىذا ا٢بديث غّب كاحد من أىل العلم كمنهم الشيخ األلبا٘ب رٞبة
ا﵁ تعأب على ا١بميع.
الشاىد أف ا٢بديث فيو بياف ضابط كوف الطّبة شرؾ.
كأيضا فيو ذكر كفارة من يقع ُب ىذا األمر.
من كقع ُب ىذا األمر كأراد أف يي ٌكفر أك أف يدفع ما ُب نفسو فليدعو هبذا الدعاء:
اللهم ال خّب إال خّبؾ كال طّب إال طّبؾ؛ يعِب :ال يأٌب ا٣بّب إال من قبلك يا ا﵁.
كما أف الطّب الذم يتطّب بو كثّب من الناس ما ىو إال ٨بلوؽ من ٨بلوقاتك يا ا﵁.
إذان ىو ال ٲبلك جلب خّب أك ال ٲبلك جلب شر؛ إ٭با األمر كلو إليك يا ا﵁ كال إلو
غّبؾ.
فجمع ىذا الدعاء كالذكر بْب إثبات التوحيد العلمي كبْب إثبات التوحيد العملي؛ بْب
تثبيت ا٤بعرفة كاإلثبات؛ كإثبات توحيد القصد كالطلب؛ كىذا -كما أسلفنا -خّب ما يلجأ
إليو اإلنساف إذا ما أصابو الشيطاف هبذه الوساكس الٍب ال حقيقة ٥با.
كا﵁ أعلم.
قاؿ :
ٚي٘ َٔ سدٜح ايؿكٌ بٔ ايعباع $ :إمنا ايطريَ ٠ا

أَكاى أ ٚزدى.#
ىذا ا٢بديث قاؿ فيو (كلو) يعِب اإلماـ أٞبد ُب ((ا٤بسند)) من حديث الفضل بن
العباس عن النيب  كا٢بديث ذكر الشارح الشيخ سليماف ُ ب
((التيسّب)) أنو كجد ٖبط ا٤بصنف تعليقان على ىذا ا٢بديث؛ أنو قاؿ إف ُب إسناده رجبلن
٨بتلفان فيو ،كما أف فيو انقطاعا؛ يعِب :ذكر أف ا٢بديث قد أعل بعلتْب:
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الولى :أف ُب إسناده رجبلن ٨بتلفان ُب توثيقو كىو ٧بمد بن عبد ا﵁ بن عيبلثة كىذا
الرجل قد ضعفو طائفة من أىل العلم ،كقد كثقو طائفة ،كا٢بافظ  قاؿ ُب
((التقريب)) إنو صدكؽ ٱبطئ.

أما العلة الثانية :فهي االنقطاع؛ ألف ٧بمد بن عبد ا﵁ بن عيبلثة ركل ىذا ا٢بديث
عن ىمسلمة بن عبد ا﵁ ا١بوىرم عن الفضل بن العباس.
كالصحيح :أنو ٓب يسمع منو؛ ٓب يسمع مسلمة من الفضل كبالتإب فإف ا٢بديث فيو
انقطاع.
لكن يشهد لو ا٢بديث الذم قبلو؛ فإنو يدكر ُب ا٤بعُب نفسو.
كا﵁ تعأب أعلم.
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قاٍ :
باب
َا دا ٤يف ايتٓذِٝ
أم :من الذـ كالوعيد.
مصدر للفعل ى٪بم يينجم.
كالتنجيم:
ه
كالتنجيم يطلق على تعاطي علم النجوـ ا٤بذموـ.
كذلك أف علم النجوـ منو ما ىو مذموـ ،كمنو ما ىو غّب مذموـ.
كىذا الباب الذم عقده ا٤بؤلف  يتعلق ببياف حكم ىذا التنجيم الذم صار
علما على القسم ا٤بذموـ من علم النجوـ.
كا٤بنجم ىو :من يتعاطى التنجيم ،كىو من جنس الكهاف كالعرافْب.
كتأصيبلن للموضوع يقاؿ :إف علم النجوـ ينقسم إٔب قسمْب:
[القسم األكؿ] :علم تأثّب.
[القسم الثا٘ب] :كعلم تسيّب.
فأما علم التأثّب :فإنو ينقسم إٔب[نوعْب]:
[النوع األكؿ] :تأثّب عملي.
[النوع الثا٘ب] :كتأثّب علمي.
كبياف ذلك فيما يأٌب.

تدبّبا
[النوع األكؿ] :علم التأثير العملي :ىو اعتقاد أف للنجوـ كالكواكب العلوية ن
٥بذا الكوف ،أك ىي كما يقوؿ أرباب ىذه الصناعة :ما يكوف على كجو األرض من ٦بر و
يات

انفعاؿ لفعل النجوـ كالكواكب.
كأحداث إ٭با ىي ه

كىذا دين الصابئة ا٤بشركْب الذين بيعث إليهم إبراىيم  ،كٓب يزالوا موجودين إٔب
ىذا العصر ،توجد قلة ُب بعض البلداف من ىؤالء الصابئة الذين يعتقدكف أف النجوـ
ات لشئوف ىذا الكوف مع ا﵁  ،فكما أف ا﵁ يدبر شئوف الكوف
كالكواكب مدبر ه
كذلك ىذه الكواكب ،كيتبع ىذا إشراكهم هبا مع ا﵁ ُب العبادة ،حيث أهنم يرجوهنا
كٱبافوهنا كيتقربوف إليها بأنواع العبادات.
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اجع إٔب ذلك ،فاألصناـ إ٭با ىي ٛباثيل يتذكر هبا
كأصل عبادة األصناـ بعضو ر ه
العابدكف معبوداهتم السماكية أك األرضية ،األرضية :يعِب ما يعبدكنو من األكلياء كالصا٢بْب
ً
أصناما يٛبثل ىؤالء الصا٢بْب.
ينصبوف أنصابنا ،كٯبعلوف ن
صورا
كذلك بالنسبة للمعبودات السماكية ،ٯبعلوف ىياكل كأبنية كبيوتنا يصوركف فيها ن
صنما فيتقربوف إٔب ىذا الصنم؛ ألنو يٲبثل الكوكب،
٥بذه الكواكب كالنجوـ ،أك ٯبعلوف ٥با ن
أيضا أف ركحانيات ىذا الكوكب ،كىي الشياطْب ُب ا٢بقيقة رٗبا خاطبتهم
كىم يعتقدكف ن
كلبت رغباهتم ،فجمع ىذا الشرؾ بْب الشرؾ ُب الربوبية ،كالشرؾ ُب األلوىية.
النوع الثا٘ب :علم التأثير العلمي ،كذلك يرجع إٔب استدالؿ أصحاب ىذا الدجل،

استدال٥بم ٕبركات النجوـ كالكواكب كاقَباهنا كافَباقها ،استدال٥بم هبذا على ا٢بوادث
ا٤بستقبلة الغيبية ،يعِب يزعموف أف ظهور ىذه النجوـ كالكواكب ،أك خفائها ،أك اقَباهنا ،أك
افَباقها ،أك سّبىا ُب األفبلؾ ،أف ىذا بو تيعرؼ أمور الغيب ،فإذا ظهر النجم الفبل٘ب فإف
ً
عظيما سيولد ،أك أنو ستقوـ حرب ،أك ستحصل
ىذا يدؿ على أف مل نكا سيموت ،أك ن
ىزٲبة ،أك ما شاكل ذلك.
فهذا علم تأث وّب علمي يرجع إٔب االستدالؿ بشأف أمور الغيب الٍب ٓب تقع ،كيستدؿ
على كقوعها ٕبركة النجوـ كما إٔب ذلك.
شرؾ با﵁ .
كال شك أف ىذين النوعْب ه
ظاىر ُب الربوبية ،فا﵁  ىو الذم يدبر األمر ،كىو ا٤بلك
أما األكؿ :ه
فشرؾ ه
السيد ا٤بتصرؼ ُب شئوف ىذا الكوف كحده ال شريك لو.
اؾ مع ا﵁ ُ ب علم الغيب ،فا﵁ 
كأما الثا٘ب :فإنو على الصحيح إشر ه
عنده علم الغيب﴿ ،قُل َّل يػ ْعلَم من فِي السماو ِ
ات َو ْال َْر ِ
ب إَِّل اللوُ﴾ [النحل:
َ َُ
ََ
ض الْغَْي َ
٘.]ٙ

كُب ((صحيح البخارم)) من حديث ابن عمر  أف النيب 

قاؿ« :مفاتح الغيب خمس َّل يعلمهن إَّل اهلل َّ:ل يعلم أح ٌد ما في ٍ
غد إَّل اهلل» ،إٔب
ٌ
آخر ا٢بديث.
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غدا سيكوف كذا من أمور الغيب ،أك األسبوع القادـ ،أك الشهر
إ نذا كل من زعم أف ن
القادـ ،أك خبلؿ ىذه السنة سيحصل كذا ككذا من األمور ا٤بستقبلة ،فإنو هبذا أدعى
مشاركتو مع ا﵁ ُ ب علم الغيب ،كا﵁  تفرد بعلم الغيب.
شرؾ أكرب.
إ نذا ىذاف النوعاف ال شك أهنما ه
كقد ٝبعهما شيخ اإلسبلـ ابن تيمية  كما ُب اجمللد ا٣بامس كالثبلثْب من
٦بموع الفتاكل ،عرؼ علم النجوـ ٗبا ٯبمع ىذين النوعْب ،قاؿ( :علم النجوـ ىو
االستدالؿ على ا٢بوادث األرضية باألفبلؾ السماكية ،كٛبزيج األفبلؾ السماكية با٢بوادث
األرضية) ،قاؿ ىذا أك كلمة قريبة منها ،كا٤براد كما ذكرت لك ما يزعمو ىؤالء من أف ما
انفعاؿ لفعل ىذه
يكوف على ظاىر ىذه األرض ،كما يكوف ُب ىذا الكوف ،إ٭با ىو
ه
الكواكب.
شرؾ أصغر،
ٜبة [نوع] ثالث يرجع إٔب التأثّب العلمي ،لكنو ليس شرنكا أكرب ،إ٭با ىو ه
كىو ما يزعمو أرباب ىذا الدجل من أف األمور الٍب كقعت كاف كقوعها بسبب تأث وّب من ىذه
الكواكب ،كىذه الربكج ،كىذه النجوـ على أف ا﵁  ىو الفاعل حقيقةن لكن
ىذه أسباب ،كما يذكركنو ُب ىذا الباب إ٭با ىي كٮبيات ،ما جعل ا﵁  ىذه
الكواكب أسبابنا ٢بصوؿ ىذه األمور ،كما يزعموف مثبلن أف الذم يولد ُب الربج الفبل٘ب يكوف
و
بسبب من ىذا الربج ،كا﵁  ىو الذم جعلو كذلك ،كالذم يولد ُب
ىادئنا بتأث وّب أك
الربج الفبل٘ب يكوف انفعالينا أك غضوبنا ،كالذم يولد ُب الربج الفبل٘ب تكوف حالتو كذا ككذا،
فهؤالء جعلوا سببنا ألم ور ٓب ٯبعلو ا﵁  سببنا ،ال من جهة الشرع كال من جهة القدر،
فكاف ىذا شرنكا أصغر كما مر معنا غّب مرة.
الحظ رعاؾ ا﵁ أف علماء اإلسبلـ ال ينفوف أف يكوف شيءه من ىذه النجوـ،
كالشمس ،كالقمر ،كما إٔب ذلك ،أف يكوف ٥با سبب ما على و
شيء ٩با يكوف على كجو
ه
اقعا ،انتبو ٥بذه
قدر ال ينكره أىل العلم ،كالشريعة ال ٲبكن أف تنكر شيئنا ك ن
األرض ،ىذا ه
اقعا ،كبالتإب رٗبا ٯبعل ا﵁  شيئنا ٩با
القاعدة ن
أمرا ك ن
جيدا ،الشريعة ال ٲبكن أف تنكر ن
يكوف ُب األجراـ السماكية ٯبعلو سببا و
لشيء يقع على كجو األرض.
ن
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سبب لكث وّب من األمور الٍب تقع على كجو األرض من جهة ما يتعلق
فالشمس مثبلن ه
بإنضاج الثمار ،من جهة ما يتعلق ٕبصوؿ انتفاع هبذا الضوء ،أك ا٢برارة للكائنات ا٢بية ،أك
ما شاكل ذلك.
ب من القمر ُب حصوؿ ا٤بد كا١بزر.
أك من جهة مثبلن أف يكوف ىناؾ سب ه
كقد يكوف سببنا شرعينا ،كما أخرب النيب  عن الشمس كالقمر« :إنهما َّل
ينخسفاف لموت ٍ
أحد وَّل لحياتو ،ولكن اهلل  يخوؼ بهما عباده» ،فهما إ نذا سبب

سبب ٢بصوؿ ا٣بوؼ من العباد.
٢بصوؿ التخويف ،ه
كإذا كاف األمر كذلك فهذا القدر ال شك أنو ليس داخبلن فيما نتحدث فيو٫ ،بن
و
نتحدث عن جعل ىذه األجراـ السماكية سببنا لشيء ،كا٢بقيقة أنو ليس سببنا ،إ٭با ىو شيءه
يتوٮبو ىؤالء ُب عقو٥بم ،أما ما جعلو ا﵁  سببنا فنحن ال ننكر ذلك ،كال يعد اعتباره
قادحا ُب التوحيد ،مع أننا نعامل ىذا السبب معاملة بقية األسباب ،فأىل السنة
سببنا ن
سبب يستقل باألمور ،بل البد من
كا١بماعة ُب نظرهتم إٔب األسباب يعتقدكف أنو ال يوجد ه
اجتماع أسباب ،كالبد من زكاؿ ا٤بانع ،ككل ذلك يكوف بتقدي ور من ا﵁ .
إذنا ىذه ثبلثة أحو واؿ لعلم النجوـ ا٤بذموـُ ،ب حالتْب منها يكوف ا٢بكم أف تعاطي
شرؾ أكرب ،كُب حالة منها يكوف تعاطي ىذا العلم شرنكا أصغر.
ىذا العلم ه
كعلى كل حاؿ توارد كتكاثر عن أىل العلم ،بل ىم ٦بموعوف على ىذا أف ىذا العلم
مذموـ بإٝباع أىل
علم مذموـ ،ما يزعمونو من علم النجوـ الذم ىو علم التأثّب ال شك أنو
ه
ه
العلم ،كُب ىذا يقوؿ القحطا٘ب ُ ب ((نونيتو)):
عًِ ايٓذٚ ّٛعًِ غسع قُدٕ

يف قًب عبدٕ يٝظ هتُعإ

أهلا دي ٌٝضعاد ٠أ ٚغك٠ٛ

ال ٚاير ٟبسأ ايٛزٚ ٣بساْٞ

َٔ قاٍ بايتأثري ؾَٗ ٛعطٌْ

يًػسع َٓتشٌْ يك ٍٛثإ

فا﵁  ما جعل ىذه الكواكب أسبابنا مؤثرة ُب تدبّب ىذا الكوف ،كمن شواىد
ىذا قوؿ النيب  :قاؿ ا﵁  على أثر مطر نزؿ ،قاؿ ا﵁ :

«أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر ،فأما من قاؿ :مطرنا بفضل اهلل ورحمتو فذلك
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مؤمن
كافر بي ٌ
ٌ
كافر بالكوكب ،وأما من قاؿ :مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك ٌ
مؤمن بي ٌ
بالكوكب» ،كسيأٌب ا٢بديث عن ىذا قريبنا ُب الباب القادـ إف شاء ا﵁.

ككذلك فيما يتعلق باالستدالؿ ٗبا يكوف ُب السماء على ما يكوف ُب األرض من أمور
الغيب ،ال شك أف ىذا دجل ،بدليل ما كاف يعتقده أىل ا١باىلية من أف الشمس أك القمر
يما سيموت ،فبْب النيب
عظيما يولد ،أك أف عظ ن
إذا خسفتا أك كسفتا فإف ذلك يدؿ على أف ن
 بطبلف ىذا الوىم ،كقاؿ« :إف الشمس والقمر آيتاف من آيات اهللَّ ،ل
ينخسفاف لموت ٍ
أحد وَّل لحياتو» ،فدؿ ىذا على أف ما يزعموف من ىذا التأثّب العلمي أ ٌف

باطل ال شك ُب بطبلنو.
ىذا ه
قاٍ :

قاٍ ايبداز ٟيف ؾشٝش٘ :قاٍ قتاد(( :٠خًل اهلل ٖر ٙايٓذ ّٛيجالخ :شّ١ٜٓ
يًطُاٚ ،٤زدَّٛا يًػٝاطنيٚ ،عالَات ٜٗتد ٣بٗا ،ؾُٔ تأ ٍٚؾٗٝا غري ذيو
أخطأٚ ،أقاع ْؿٝب٘ٚ ،تهًـ َا ال عًِ ي٘ ب٘))  .اْتٗ.٢
ىذه كلمةه حسنة من قتادة بن دعامة السدكسي التابعي ا١بليل الثقة الثبت ،
كا٤بتوَب سنة ٜباف عشر كمائة ،أك سبعة عشر كمائة.
ىذه كلمة حسنة تلقاىا أىل العلم عنو بالقبوؿ ،فالنجوـ من ا٢بكم الٍب ظهر لنا ُب
شأهنا ىذه األمور الثبلثة ،ىذا ما ظهر لنا من خبلؿ كتاب ا﵁  ،كقد يكوف ٥با
ً
اجع إٔب ىذه األمور
ح ىك هم ا﵁ أعلم هبا ،لكن ما ظهر لنا ُب القرآف كالسنة من شأهنا ر ه
الثبلثة ،كما قاؿ القحطا٘ب :
إٕ ايٓذ ّٛعً ٢ثالث ١أٚد٘

ؾامسع َكاٍ ايٓاقد ايدٖكإ

بعض ايٓذ ّٛخًكٔ ش ١ٜٓيًطُا

نايدز ؾٛم تسا٥ب ايٓطٛإ

ٚنٛانبْ تٗد ٟاملطاؾس يف ايطس٣

ٚزد ّٛنٌ َجابسٕ غٝطإ

إذنا ىذه ثبلث حكم ،ىذا ما ٯبب أف يعتقده أىل اإلسبلـ ُب النجوـ.
أكالن :أهنا زينةه للسماء.
رجوـ للشياطْب ،كا٤بقصود هبذا -كما سبق أف درسنا ىذا األمر -أنو
كثانينا :أهنا ه
ينفصل عن النجوـ الشهب الٍب ييرمى هبا سراؽ أك مسَبقوا السمع من ا١بن ،كقد ٝبع ا﵁
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الدنْػيَا بِم َ ِ
اىا
يح َو َج َعلْنَ َ
صاب َ
اء ُّ َ
 ىاتْب ا٢بكمتْب ُب قولو َ ﴿ :ولََق ْد َزيػنا الس َم َ
رجوما لِلشي ِ
اطي ِن﴾[الملك.]٘ :
ُُ ً َ
إ نذا ىاتاف حكمتاف ٝبعتهما ىذه اآلية.

كأما ا٢بكمة الثالثة :فبينها ا﵁ ُ ب قولوَ ﴿ :وبِالن ْج ِم ُى ْم يَػ ْهتَ ُدو َف﴾
[النحل ،]ٔٙ :فهذا الذم ٯبب أف يعتقده اإلنساف ُب ىذه النجوـ ،فمن جاكز ذلك إٔب
ما كراءه ٩با يتعلق تفاصيل التأثّب ،أك علم النجوـ من جهة التأثّب كما فصلناه ،فبلشك أنو
علما بل أضاع نصيبو؛ ألنو أضاع عمره ُب
قد أخطأ ،كضل السبيل ،كتكلف شيئنا ٓب ٰبط بو ن
شيء ال ينفع ،بل ُب و
و
شيء قد يضره ُب دينو.
ىذا العلم الذم يزعموف علم التأثّب لو سلمنا جدلنا أنو ال مفسدة تَبتب عليو ،لكن
ُب الواقع أنو ال فائدة ترجى من كراءه ،ليس ىناؾ أم ٜبرة من كراء ىذا العلم ،إذا علم
سبب ُب حصوؿ كذا ككذا ،فكاف
اإلنساف فيما يزعم أف سقوط النجم الفبل٘ب أك ظهوره ه
ماذا؟ أيستطيع أف يصنع شيئنا بعد ىذا؟
ا١بواب :ال ،بقية العلوـ فيها فائدة ،إذا تعلم اإلنساف علم الطب كاف ىذا سببنا ُب
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
إٔب حياة مديدة؟ أيستطيع أف يقلب ا٥بزٲبة إٔب نصر؟ أيستطيع أف يقلب العداكة إٔب صداقة؟
أيستطيع أف يفعل شيئنا؟
ك٧بكوـ بقدر ا﵁ .
ا١بواب :ال ،إ٭با ىو صائر
ه
لكن ا٤بصيبة كل ا٤بصيبة أنو صار ٱباؼ يزحل ،كا٤بسلموف ٱبافوف رب يزحل ،صار
يرجو ا٤بشَبم ،كا٤بسلموف يرجوف رب ا٤بشَبم ،صار ٱبضع للشمس ،كا٤بسلموف ٱبضعوف
أثر من صواب ،لكن ا٢بقيقة أف
لرب الشمس ،ىذا إف سلمنا أف ىذا العلم لو حقيقة كلو ه
كذب كدجل ،كال حقيقة لو.
ىذا كلو ه
كقد ذكر شيخ اإلسبلـ ابن تيمية  أنو تكلم مع بعض ىؤالء ا٤بنجمْب ،فأقسم
لو با﵁ أحدىم أهنم يكذبوف مائة كذبة ُب سبيل أف يصدؽ كلمةه كاحدة قالوىا ،كالناس -
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دركس سابقة -يتشبثوف هبذه الكلمة الصادقة؛ ألجل ما ُب النفوس
كما قد تعلمنا ىذا ُب ه
و
كتسلط من الشيطاف على ىؤالء ا١بهاؿ األغمار مع األسف الشديد.
إتباع للهول،
من و
ا٤بقصود أف ىذه العلوـ الفاسدة الكاسدة الٍب ترجع إٔب تعاطي الكهانة ،أك الضرب
كالطرؽ ،كالزجر ،أك التنجيم ،أك ما إٔب ذلك ،كل ذلك من أكىاـ يتخيلوهنا أك ٱبيلوهنا،
مصادـ لشرع ا﵁ .
كٰبوكهنا إٔب ا١بهاؿ ،فيتبعوهنم على ىذا الباطل ،كىذا كل
ه
عًِ ايٓذٚ ّٛعًِ غسع قُدٕ

يف قًب عبدٕ يٝظ هتُعإ

قاؿ :
ٚنس ٙقتاد ٠تعًِ َٓاشٍ ايكُسٚ ،مل ٜسخـ ابٔ ع ١ٓٝٝؾ ،٘ٝذنسٙ
سسبْ عُٓٗا.
ٚزخـ يف تعًِ املٓاشٍ أمحد ٚإضشام.
ىذه ا٤بسألة راجعة إٔب القسم الثا٘ب ،كل ما سبق كاف يتعلق بالقسم األكؿ كىو علم
التأثّب ،ىذا الذم ذكره  من تعلم منازؿ القمر كأنو رخص فيو أٞبد كإسحاؽ،
ككذلك ىذا منصوص ٦باىد كإبراىيم النخعي ،كغّبىم ،بل ىذا قوؿ ٝبهور أىل العلم ،أنو
مشركعا من جهة االستحباب ،كقد يكوف ىذا
ال حرج ُب تعلم ذلك ،كقد يكوف ىذا
ن
كاجبنا ُب بعض األحواؿ على ما سيأٌب تفصيلو إف شاء ا﵁.

علم التسيير :ىو معرفة حركات النجوـ كالكواكب كمواقعها لبلنتفاع بذلك ،إما
ٗبعرفة و
مكاف أك معرفة زماف.

مذموما بل ىو
يعِب فائدة علم التسيّب الذم ىو أحد شقي علم النجوـ ،كىذا ليس
ن
مشركعا ،فائدتو ترجع :إما إٔب معرفة زماف ،كإما إٔب معرفة مكاف.
مباح ،كقد يكوف
ن
أما معرفة الزماف :فإف أىل الشأف كا٤بعرفة هبذا األمر يستدلوف بظهور القمر ُب و
منزؿ

معْب على أف الفصل الفبل٘ب ،فصل الشتاء ،أك فصل ا٣بريف قد دخل ،يستدلوف ٕبركة
الشمس كأهنا إذا كانت ُب الربج الفبل٘ب فإف الفصل الفبل٘ب قد دخل ،كبالتإب فإهنم يبنوف
على ىذا مصاّب ترجع إليهم ،كأف يكوف ىذا الوقت ىو الذم يزرع ُب النبات الفبل٘ب،
كٰبصد فيو النبات الفبل٘ب ،كال يزرع فيو النبات الفبل٘ب؛ ألف ا٤بطر سينزؿ فيفسد ،أك أف
ا٤بطر لن ينزؿ ،كما جرت عادة ا﵁ ُ ب كونو.
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كقد يكوف ىذا استدالالن على ما كاف ،كأف يستدؿ بالنجوـ على اال٘باىات ،فإذا
عرؼ اإلنساف مثبلن أف النجم ا٤بسمى بالقطب أنو يكوف ُب جهة الشماؿ ،فإنو إذا كضعو
أمامو فإنو سيتجو إٔب جهة الشماؿ.
أمر شائع ُب
كالناس ُب السابق السيما العرب كانوا ٥بم عناية فائقة هبذا العلم ،كىذا ه
ٝبيع األمم ،لكن العرب كانت حاجتهم إٔب ذلك عظيمة؛ ألهنم يعيشوف ُب صحارم
ٰبتاجوف فيها إٔب االستدالؿ على اال٘باىات كإال تاىوا ،فكاف ٥بم عناية هبذا العلم كىو علم
التسيّب ،كذلك حينما ييبحر اإلنساف فإنو ُب السابق ال ٯبد كسيلة يهتدم هبا ُب ظلمات
البحر إال من خبلؿ معرفتو هبذه النجوـ ،فيعرؼ اال٘باىات.
و
أمر قاؿ ٝبهور أىل العلم
كبالتإب فاالستدالؿ هبذه النجوـ على زماف أك مكاف ىذا ه
جائز كال حرج فيو.
بأنو ه
كأما الذين ذموا ذلك ،كنقل ىذا -أعِب عدـ الَبخيص ُب تعلم منازؿ القمر -عن
قتادة كعن سفياف بن عيينة ،كىذا فيما يظهر كا﵁ أعلم ٲبكن أف يٱبىرج على أحد كجهْب:
األكؿ :أهنم أرادكا ما يرجع إٔب علم التأثّب ال إٔب علم التسيّب.
كالثا٘ب :أهنم أرادكا االنشغاؿ بذلك عما ىو أكٔب منو.
ط مفيد ،كفيو تدقيق كثّب كتفاصيل شٌب ال حاجة هبا،
ىذا القدر من العلم فيو قس ه
كثّبة التعب كما يقوؿ شيخ اإلسبلـ  قليلة الفائدة ،كاالنشغاؿ هبا قد يضيع الوقت
على اإلنساف ُب استثماره فيما ىو أكٔب منو ،كال شك أف انشغاؿ اإلنساف با٤بفضوؿ عن
ٖبس ُب ا٢بظ كا٣بّب ،كلذلك من أساليب الشيطاف الذم ُب شأف الذم ال يستطيع
الفاضل ه
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
يتعلق بالكواكب كالنجوـ ،ألجل أف ينتفع بذلك ُب أمر دينو ،أك أمر دنياه ،كرٗبا يكوف ىذا
مشركعا إما استحبابنا أك كجوبناٗ ،بعُب لو قدر أف إنسانا لن يستطيع أف يعرؼ القبلة
األمر
ن
إال من خبلؿ استداللو عليها باألجراـ السماكية ،فأصبح علمو بذلك كاجبنا؛ ألف ما ال يتم
الواجب إال بو فهو كاجب ،كذلك مثبلن فيما يتعلق ٗبعرفة الزكاؿ ،فإف ىذا البد منو ،فإذا
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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.
ذكر ىنا أف قتادة كابن عيينة ٓب يرخصا ُب تعلم منازؿ القمر ،كأف أٞبد كإسحاؽ بل
ا١بمهور أجازكا ذلك.
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؟
إذا قدرنا أف الدائرة ،كىو يسّب ُب دائرة أشبو بالبيضاكية ،كليس بدائرة ٧بكمة ،إ٭با ىو
أشبو بالدائرة البيضاكية كما يقوؿ أىل الفلك ،الدائرة َّٔ درجة ،فإذا قسمناىا على َّ
فإنو يصبح اثنا عشر درجة ،كل و
يوـ ٲبشي القمر ىذا ا٤بقدار ا﵀دد ،ىذا ا٤بقدار ا﵀دد
٪بما أك ٦بموعة ٪بوـ ،يسامت من السماء كأنو أصبح نازالن عند ىذه
يسامت من السماء ن
النجوـ ،كالشك أهنا فوقو بكثّب ،لكن الناظر إليها يرل أنو أصبح ُب مسامتت ىذه النجم
كأنو نزؿ عندىا ،كُب اليوـ التإب ينتقل فيصبح مسامتنا إٔب ٦بموعة من النجوـ أخرل ،ىذه
ىي الٍب تسمى منازؿ القمر.
كالعرب ٠بوا ىذه ا٤بنازؿ ا٥بنعة ،كا٥بقعة ،كسعد السعود ،كسعد الذابح ،كسعد بلع،
الدبراف ،كالثريا ،إٔب أخر ما ذكركا من الثمانية كالعشرين منزالن ،ىذه ىي
كسعد األخبية ،ك ى
ا٤بقصودة ٗبنازؿ القمر ،فكل و
موقع من السماء أثناء سّبه يكوف
ليلة للقمر ه
منزؿ ينزلو ،يعِب ه
فيو مسامتنا جملموعة من النجوـ الٍب تسمى النجوـ الثوابت ،كىذه يتصوركف أشكاالن ٥با،
ير٠بوهنا على شكل أشكاؿ ،يعِب يربطوف بينها ٖبطوط كٮبية ُب عقو٥بم ،فيصبح شكلها
على و
شكل معْب.
كذلك الشأف فيما ذكرناه غّب مرة ُب الربكج ،الربكج ىي :ا٤بواقع الٍب تنز٥با الشمس
خبلؿ السنة ،الشأف فيها كمنازؿ القمر ،لكن ُب حق الشمس تسمى عند أىل الفلك
الشيخ لم يراجع التفريغ

ُٖٔ

بركج
بركجا ،كُب حق القمر تسمى منازؿ ،كىذه ىي الربكج االثِب عشر ،ككل ثبلثة ه
تسمى ن
منها ٛبثل فصبلن من الفصوؿ األربعة ،كىي الٍب يٝبعت ُب قوؿ الناظم:
ٚزع ٢ايًٝح ضٓبٌ املٝصإ
محٌ ايجٛز دٛش ٠ايطسطإ
ٚزَت عكسب بايكٛع ددّٜا

ؾُال ايدي ٛبسن ١اؿٝتإ

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
إٔب ا٣بريف ،كبعد ا٣بريف ينتقل إٔب الشتاء ،كىكذا دكاليك ،يسّب األمر بانتظاـ إٔب أف يرث
ا﵁ األرض كمن عليها ،كما قاؿ .
كىذا ُب ا٢بقيقة الباب من أخذ منو طرفنا فإنو يزيده إٲبانا كيقيننا با﵁ العظيم ،كبصفاتو
﴿ىو ال ِذي جعل الشم ِ
ورا َوقَد َرهُ َمنَا ِز َؿ لِتَػ ْعلَ ُموا َع َد َد
اء َوالْ َق َم َر نُ ً
س ضيَ ً
جل كعبلَ ُ :
ََ َ ْ َ
ِ
ٍّ ِ
ْحقٍّ﴾[يونس ،]٘ :ىذا كلو من ا٢بق الذم
اب َما َخلَ َق اللوُ ذَلِ َ
س َ
ك إَِّل بِال َ
السن َ
ين َوالْح َ
خلق ا﵁  السماكات كما فيها ،كاألرض كما فيها من أجلو جل كعبل ،ككذلك ُب قولو
جل كعبل ُب سورة يس ،كمنازؿ القمر جاءت ُب القرآف ُب موضعْبُ :ب سورة يونس كما قد
اد َكالْعرج ِ
وف الْ َق ِد ِيم﴾[يس.]ٖٜ :
﴿والْ َق َم َر قَد ْرنَاهُ َمنَا ِز َؿ َحتى َع َ ُ ْ ُ
٠بعت ،كُب سورة يسَ :
العرجوف :ىو العذؽ ،عذؽ النخل الذم ٰبمل الشماريخ ،الشماريخ يكوف عليها
الرطب ،سبحاف ا﵁ إذا قدـ ككرب -يعِب تقدـ بو الوقت -فإنو ينحِب ،كا٥ببلؿ إذا كصل إٔب
الليلة ا٤بؤخرة ،أك آخر ظهور لو قبل أف يولد من جديد ،فإنو يشبو العرجوف القدٙب.
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

اد﴾ رجع
تكوف على غّب ا٘باه األرض ،كىذا أدؽ ما يكوف ُب ا١بملة حينما قاؿَ ﴿ :حتى َع َ
﴿ َكالْعرج ِ
وف الْ َق ِد ِيم﴾.
ُْ ُ
و
أمر حسن ،كقد ذكر شيخ
ا٤بقصود أف إحاطة اإلنساف بشيء من ىذا العلم أنو ه
اإلسبلـ ُ ب ((شرح العمدة)) عن اإلماـ أٞبد  ، أنو أجاز تعلم منازؿ
القمر ،بل أخرب عن نفسو أنو تعلم ذلك من أىل مكة ،ككاف اإلماـ الشافعي  لو
عناية ٗبثل ىذا األمر.
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كعلى كل حاؿ أخذ طرؼ من ىذا العلم يفيد اإلنساف دكف شك.
كا﵁ تعأب أعلم.
قاؿ :
ٚعٔ أبَٛ ٞض ٢قاٍ :قاٍ زض ٍٛاهلل $ :ثالث ْ١ال ٜدخًٕٛ
اؾَٓ :١دَٔ اـُسٚ ،قاطع ايسسَِٚ ،ؿدمْ بايطشس ،#زٚا ٙأمحد ٚابٔ
سبإ يف ؾشٝش٘.
ىذا ا٢بديث حديث أيب موسى  ،كقد خرجو اإلماـ أٞبد كابن حباف
أيضا من جهة ثبوتو ،ففيو رجل ا٠بو أبو يحريز ،عبد ا﵁ بن ا٢بسْب،
كغّبٮبا ،كفيو ه
ٕبث ن
صدكؽ
كىذا فيو كبلـ ،قاؿ فيو الذىيب ُب ((ا٤بيزاف))( :فيو شيءه) ،قاؿ ا٢بافظ  ( :ه

ٱبطأ) ،كا٢بديث لو شاىد عند أٞبد من حديث أيب سعيد ا٣بدرم  ،كلكن فيو
يضا علة كىي أنو من طريق العوُب.
أ ن

كعلى كل حاؿ ىذا ا٢بديث حسنو ٝباعةه من أىل العلم ،كالشيخ األلبا٘ب 

أكرده ُب ((صحيح الَبغيب)).
ا٤بقصود أف النيب  أخرب إف صح ا٢بديث أنو ال يدخل ا١بنة ىؤالء
الثبلثة:
أبدا ،ىذا ىو
مدمن :يعِب
مستمر كال ينفك عن شرب ا٣بمر ن
مدمن ٟب ور ،ه
[األكؿ] :ه
ه
مستمر على شرهبا حٌب كفاتوٓ ،ب يتب إٔب ا﵁  منها.
ا٤بدمن ،فهو
ه
قاطع لرٞبو ،يعِب قرابتو.
كالثا٘ب :ه
مصدؽ بالسحر ،كىذا كجو إيراد ا٤بؤلف  ،ىذا ىو الشاىد من ىذا
كالثالث:
ه
ا٢بديث ،كألجلو أكرد ىذا ا٢بديث ُب الباب.
كجو ذلك أف التنجيم شعبةه من شعب السحر ،كلعلكم تذكركف ما مر بنا من قوؿ
النيب « :من اقتبس شعبةً من النجوـ فقد اقتبس شعبةً من السحر ،زاد ما

زاد» ،ىذا الذم قصد ا٤بؤلف  من إيراد ىذا ا٢بديث ُب ىذا الباب ،فبلشك أف
داخل ُب السحر من الوجو الذم ذكرناه
علما ،أف ىذا
علم التنجيم إف صحت تسميتو ن
ه
خفي على النفوس ،كىذا
ساب نقا من جهة أف السحر ما خفي كلطف كدؽ سببو ،كفيو تأثّبه ه
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داخل ُب حكم الكهانة ،كالكهانة كالسحر
أيضا ُب التنجيم ،كىو من جهة أخرل
شأف ن
ه
متقارب إٔب حد كبّب ،كما مر بنا تفصيل ذلك.
حكمهما
ه
دؽ بالسحر ،البد من التفصيل فيو:
لكن قوؿ النيب  ىنا إف صح مص ه
تأثّبا بإذف ا﵁  فبل شك أنو ليس داخبلن ُب ىذا
من صدؽ أف للسحر ن
ا٢بديث مر بنا أف للسحر تأثّبه بإذف ا﵁ الكو٘ب ،أليس كذلك؟ كىذا ما أثبتو ا﵁ ُ ب
كتابو﴿ :فَػيَتَػ َعل ُمو َف ِم ْنػ ُه َما َما يُػ َف ٍّرقُو َف بِ ِو بَػ ْي َن ال َْم ْرِء َوَزْو ِج ِو﴾[البقرة.]ٕٔٓ :
إذنا ما ا٤بقصود هبذا ا٢بديث؟
الذم يظهر كا﵁ تعأب أعلم أنو يراد بو أحد أمرين:

[المر] الوؿ :أف يكوف ا٤براد بالسحر ىاىنا ىو التنجيم ،فيكوف قد توعد بعدـ

تدبّبا ٥بذا
دخوؿ ا١بنة من صدؽ ا٤بنجم ُب ادعائو علم الغيب ،أك أف ٥بذه األجراـ السماكية ن
الكوف.
و[المر] الثاني :أف يقاؿ :إف السحر ىو السحر ٕبقيقتو العرفية الٍب تعلمناىا ،كالٍب
فيها معاكنة من الشياطْب ،فمن صدؽ هبذا السحر تصدي نقا يؤدم إٔب إشر واؾ مع ا﵁ ،
كأف يعتقد ىذا ا٤بصدؽ كا٤بتعاطي للسحر كا٤بؤمن بو أف الشيطاف لو مشاركةه مع ا﵁ 
ُب ربوبيتو ،أك ُب أ٠بائو كصفاتو ،أك أف ٥بذا الساحر مشاركةه مع ا﵁  فيما ٱبتص بو
داخل ُب ىذا الذـ.
من الربوبية كالصفات ،فبل شك أنو ه
إ نذا البد من التفصيل ُب ىذا ا١بزء من ا٢بديث ،كىو قولو« :ومصد ٌؽ بالسحر».

لكن لنا كقفة ىنا مع ىذا ا٢بديث كأمثالو ،أكالن:
مر بنا ساب نقا قاعدة كىي :دخوؿ أمور عدة ٙبت و
كعيد كاحد ال يدؿ على استواءىا

ُب ا٢بكم ،مر بنا قوؿ النيب « :اجتنبوا السبع الموبقات» ،ذكر الشرؾ،

قدر مشَبؾ ،كىو أف ىذا موبق كىذا
كذكر قذؼ ا﵀صنات ،كىل ٮبا سواء؟ بْب ىذا كىذا ه
شرؾ كىذا معصية ،كذلك الشأف ىنا إف قلنا:
موبق مع قدر ٩بيز فارؽ بْب ىذا كىذا ،فهذا ه
بصحة ىذا ا٢بديث فبل شك أف إدماف ا٣بمر ،كقطيعة الرحم من ا٤بعاصي ،أما تصديق
السحر على القدر الذم كصفتو لك قبل قليل فبل شك أف ىذا شرؾ ،لكن اجتمع الكل
ٙبت و
حد معْب كىو قولوَّ« :ل يدخل الجنة» ،ىذا كعيد كىوَّ« :ل يدخل الجنة».
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نأتي اآلف إلى الوقفة الثانية:
ما معُب ىذا ا٢بديث؟ تكرر ىذا اللفظ ُب أحاديث عدة عن النيب :
«َّل يدخل الجنة قاطع»َّ« ،ل يدخل الجنة قتات» ،عندنا ىذا ا٢بديث الذم بْب أيدينا،
فما ا٤براد بعدـ الدخوؿ؟
ىذا ا٢بديث كأمثالو من أحاديث الوعيد البد من أف يعلم اإلنساف ُب شأهنا أمرين:
انتبو ٤با أقوؿ ،أوَّلً :ما معُب الدليل؟ كما معُب الوعيد الذم جاء فيو؟

احدا
فهما ك ن
وثانيًا :ضم ىذا ا٢بديث إٔب غّبه من األحاديث كالنصوص ٕبيث ييفهم ن
يفصل ىذا:
معها ،أ ِّ

أوَّلً :البد أف تعرؼ ما مراد النيب  بوعيده ،عندنا ىذا ا٢بديثَّ« :ل
يدخل الجنة» ،ال يدخل ا١بنة كعي هد توجو بو النيب ُ ب ىذا ا٢بديث إٔب قد ور

ىو معصية ،كإٔب قد ور ىو شرؾ ،كال ٲبكن أف يستويا ىذا كىذا.
الذم ذىب إليو بعض أىل العلم:
٧بموؿ على شأف ا٤بستحل الذم يستحل إدماف ا٣بمر ،الذم يستحل
أف ىذا ا٢بديث ه
قطيعة الرحم ،فبل يدخل ا١بنة دخوالن مطل نقا.
كال شك أف ىذا التوجيو توجيوه ضعيف ،كقد أنكره اإلماـ أٞبد كغّبه من أىل العلم،
لغوا ال أثر لو ُب
كذلك أف االستحبلؿ من حيث ىو كفر ،فأصبح قولوٌ « :
مدمن خم ٍر» ن

ا٢بكمٗ ،بعُب لو استحل ا٣بمر كٓب يشرب منها قطرةن ما حكمو؟ حكمو أنو كافر ،كال يلزـ
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
مدمن ا٣بمر ،كُب حق القتات كما إٔب ذلك ،ا٤براد بذلك نفي الدخوؿ ا٤بطلق ال نفي مطلق
و
معاص فا٤براد نفي الدخوؿ
كعيدا على
الدخوؿ ،إذنا نفي دخوؿ ا١بنة إف جاء ُب األحاديث ن
ا٤بطلق ،كإف جاء ُب و
كعيد ُب حق كفار فا٤براد مطلق الدخوؿ.
ِ
استَ ْكبَػ ُروا َع ْنػ َها َّل تُػ َفت ُح لَ ُه ْم
ين َكذبُوا بِآيَاتِنَا َو ْ
مثبلن ُب قوؿ ا﵁ ﴿ :إِف الذ َ
ِ
ْخي ِ
ِ
ِ
ِ
اط﴾[العراؼ.]ٗٓ :
أَبْػ َو ُ
ْج َم ُل في َس ٍّم ال َ
ْجنةَ َحتى يَل َج ال َ
اب الس َماء َوَّل يَ ْد ُخلُو َف ال َ
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ما ا٤براد بعدـ الدخوؿ ىنا؟ مطلق الدخوؿ.
ما الفرؽ؟
الدخوؿ ا٤بطلق :يعِب الدخوؿ الكامل ،يعِب من أكؿ كىلة دكف أف يسبق ىذا
بعذاب.،
أبدا،
أبدا ،كال يلج ىذه ا١بنة ن
أبدا ،ال يدخل ن
أما مطلق الدخوؿ :يعِب عدـ الدخوؿ ن
ىذا ُب حق الكافر ،كأما العاصي فإنو متوع هد بعدـ الدخوؿ مع أكؿ الداخلْب ،كإذا ٓب يكن
مع أكؿ الداخلْب أين سيكوف؟
إ نذا ىذا كعي هد بدخوؿ النار؛ ألنو إذا ٓب يدخل ا١بنة سيكوف ُب النار.
دخوؿ مؤبد ،يدخلوف
دخوؿ مؤقت ال
ه
كمعتقد أىل السنة أف العصاة دخو٥بم النار ه
النار دخوالن إٔب مدة يشاءىا ا﵁ٍ ،ب ٱبرجوف منها.
إ نذا ا٤بنفي ىنا الدخوؿ ا٤بطلق ال مطلق الدخوؿ.
ْجنةَ﴾ ،ا٤بنفي مطلق الدخوؿ ،يعِب ال يدخلوهنا
كُب قولو تعأبَ ﴿ :وَّل يَ ْد ُخلُو َف ال َ
أبدا ،فإف ا﵁  حرـ ا١بنة إال على و
نفس مؤمنة ،حرمها على ىؤالء الكفار ،ىذا األمر

الذم البد أف تفهمو أوَّلً.
المر الثاني :ضم ىذا ا٢بديث إٔب غّبه ،فتفهم النصوص و
كنص كاحدٗ ،بعُب فهمنا
اآلف أف ا٤براد من ىذا ا٢بديث أنو متوع هد بدخوؿ النار دخوالن مؤقتنا ،كعدـ دخوؿ ا١بنة
الدخوؿ ا٤بطلق ،لكن ىل ىذا ضربة الزب ،كاجب أف يكوف ىذا ُب حق كل ك و
احد يقع ُب
ه
ىذا األمر؟
ا١بواب :أننا حٌب ٫بكم على ىذا األمر البد أف ٪بمع بْب األدلة ،كنؤلف بينها ،فلما
و
مطلقات
نظرنا ُب الكتاب كالسنة كجدنا أف ىذه النصوص نصوص الوعيد ُب حق العصاة
حديث مطلق كلو تقي هد ُب الشرع ،ما ىو ىذا
٥با أدلةه مقيدة ،فنفهم ىذا ا٢بديث على أنو
ه
ك لِ َم ْن
التقيد؟ التقيد قولو تعأب﴿ :إِف اللوَ َّل يَػ ْغ ِف ُر أَ ْف يُ ْش َر َؾ بِ ِو َويَػ ْغ ِف ُر َما ُدو َف َذلِ َ
شاءُ﴾[النساء ،]ٗٛ :فأصبح ىذا الوعيد ٲبكن أف ٘بعل ٔبواره قولوَ ﴿ :ويَػ ْغ ِف ُر َما ُدو َف
يَ َ
شاءُ﴾[النساء]ٗٛ :؛ ألف ىذا حق كىذا حق ،كا٢بق ال ٲبكن أف يتناقض.
ك لِ َم ْن يَ َ
َذلِ َ
إ نذا ال يدخل ا١بنة إال أف يشاء ا﵁  ،من أين فهمنا ال يدخل ا١بنة؟
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من ا٢بديث.
كمن أين أتينا بػ (إال أف يشاء ا﵁)؟
شاءُ﴾[النساء.]ٗٛ :
ك لِ َم ْن يَ َ
من قولوَ ﴿ :ويَػغْ ِف ُر َما ُدو َف ذَلِ َ
لو ٓب يشأ ا﵁ العفو عن ىذا العاصي ،كأراد تعذبيو ،فما ا٤براد هبذا الوعيد؟ ىل سيخلد
مؤبدا؟
خلودا ن
ُب النار ن
معركؼ ُب
نفي للدخوؿ ا٤بطلق ال لنفي مطلق الدخوؿ ،كىذا
ه
ا١بواب :أف النفي ىنا ه
٦بارم كبلـ العرب ،فإهنم قد ينفوف الشيء النتفاء و
شيء مه وم فيو ،انتبو إٔب ىذا.
نفساٍ ،ب ختمها بقتل ذاؾ
أضرب لك مثبلن ُب شأف الرجل الذم قتل تسعة كتسعْب ن
العابد فأصبحوا مائة٤ ،با نزلت مبلئكة العذاب ماذا قالت حينما اختصمت مع مبلئكة
خّبا قط ،كالسؤاؿ ىل ا٤ببلئكة تكذب؟ ال ،ال ٲبكن أف ٚبرب ٖببلؼ
الرٞبة؟ قالت :ما عمل ن
الواقع ،ال ٲبكن أف تكذب ،كالواقع أف ىذا الرجل عمل عمبلن صا٢بنا ،أليست ا٥بجرة إٔب
الببلد الٍب فيها الصا٢بوف عمبلن صا٢بنا؟ ا١بواب :نعم ،إ نذا كيف يوجو ىذا النفي ،ما عمل
خّبا قط؟ ٰبمل على الغالب؛ ألنو قد انتفى شيءه مهم من الواجبات ما فعلو ،فصح النفي
ن
خّبا قط ،كالواقع أنو عمل بعض ا٣بّب ،أراد ا٣بّب ،أراد التوبة،
على ىذه الصيغة ،ما عمل ن
كسعى إليها.
مستعمل عند العرب ،كتنزيل كبلـ ربنا  كرسولو
أسلوب
فدؿ ىذا على أف ىذا
ه
ه
ُ ب ٧بلو ىو الفقو يا أيها اإلخوة ،كألجل اإلخبلؿ هبذا ضل من ضل من
الفرؽ ،كىدل ا﵁  أىل السنة إٔب ا٢بق ا﵀ض٤ ،با أخذت ا٣بوارج كالوعيدية طرفنا من
النصوص كاعرضوا عن طرؼ ضلوا ،كىكذا ٤با أخذت ا٤برجئة طرفنا كضلت عن طرؼ ضلت،
لكن أىل السنة كا١بماعة -ك﵁ ا٢بمد كا٤بنة -ىداىم ا﵁  للجمع ،كالتأليف بْب

ٝبيعا كقالوا هبا كلها ،بذلك حاذكا السعادة كالتوفيق كإصابة ا٢بق ك﵁
النصوص ،فأمنوا هبا ن
ا٢بمد.
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44
ٗٗ -باب َا دا ٤يف االضتطكا ٤باألْٛا.٤
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قاٍ :
باب:
َا دا ٤يف االضتطكا ٤باألْٛا٤
قاؿ ا٤بؤلف ( :باب :ما جاء ُب االستسقاء باألنواء)
كىذا الباب ا٣باًب لؤلبواب ا٤بتتالية ا٤بتقاربة ُب موضوعها ،كالٍب تناكؿ فيها ا٤بؤلف
ً
ذلك ُب تأثّبه على ما مضى بيانو.
 ما يتعلق بالسحر ك
الكهانة كما ييشبوي ى
قاؿ :االستسقاءي باألنواء.
السقيا ،يعِب :نسبة إنزاؿ ا٤بطر إٔب األنواء.
االستسقاء ا٤براد بو ىنا :نسبة ي
مصدر ً
للفعل (ناء :ينوء) ،من ذلك قوؿ ا﵁  :أعِب هبذا
كاألنواءي ٝبع نوء
ه
صب ِة﴾[القصص ،]ٚٙ:كمن ذلك ما جاء ُب الصحيح من ً
قصة كفاة
الفعل﴿ :لَتَػنُوءُ بِالْعُ ْ َ
النيب ُ « :كلما أراد أف ينوء» يعِب :أف ينهض.
ينهض كيقوـ ،ناء ،ينوء :أم ينهض كيقوـ.
فناء:
ي
كقيل :إف ىذه كلمة من األضداد ،فتقاؿ :على ً
جهة النهوض كتيقاؿ على عكسها.
ط النج ًم كغركبوي.
كا٤بر ياد باألنواء :ىو سقو ي
٪بم منها كغيابو
كتوضيح ذلك :أف األ٪بم أك النجوـ الٍب تكوف ُب السماء إذا غاب ه
ً
٪بم آخر عند الفجر
يظهر ُب تلك الساعة ه
يكوف ُب الفجر ،إذا غاب من جهة ا٤بغرب؛ فإنو ي
من جهة ا٤بشرؽ يسمى رقيبىوي ،كأنو يراقبو ،حٌب إذا غرب فإنو يظهر كيشرؽ كيصعد ،فكانت
ً
ب نزكؿ ا٤بطر إٔب ىذا األمر كىو غركب النجم من جهة ا٤بغرب كظهور النجم
العرب تىنس ي
ب إليو إنزاؿ ا٤بطر ،كىذا األمر
نس ي
اآلخر الذم ىو رقيبو من جهة ا٤بشرؽ ،يقولوف إف ىذا يي ى
عشر يوما.
يتكرر كل ثبلثة ى
تذكركف منازؿ القمر الٍب تكلمنا عنها ُب درس أمس ىذه ا٤بنازؿ للقمر تنز٥با الشمس
أيضا ،كلكن الشمس ٛبكث ُب ا٤بنزلة الواحدة ثبلثة عشر يوما تقريبا بعكس القمر الذم ٲبر
يوماُ ،ب كل ثبلثة عشر يوما؛
عشر ن
هبذه ا٤بنزلة ُب اليوـ ،أما الشمس فتنزؿ ىذا ا٤بنزؿ ثبلثة ى
يغيب ٪ب هم كيظهر آخر ،فمثبل يقولوف إذا غرب النىثرة أك النيثرة ظهر رقيبو كىو سعد
فإنو ي
الذابح ،يعرفوف ىذا من خبلؿ ا٤بطالعة كمن خبلؿ ا٤بشاىدة.
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ا٤بقصود أف أىل ا١باىلية كانوا ينسبوف السقية الٍب تكوف ٥بم إٔب ىذه األنواء ،فإذا نزؿ
ا٤بطر قالوا :سقينا بنوء كذا ككذا ،أك صدؽ نوء كذا ككذا ،فهذا الذم أراد ا٤بؤلف 
عقد ىذا الباب لبياف ذمو كفساده.
قاؿ :باب ما جاء ُب االستسقاء باألنواء ،يعِب :من الذـ كالنهي عن ىذا األمر.
قاؿ :

وقوؿ اهلل تعالىَ ﴿ :وتَ ْج َعلُو َف ِرْزقَ ُك ْم أَن ُك ْم تُ َك ٍّذبُو َف﴾[الواقعة.]ٕٛ:

ىذه اآلية سيأٌب ذكرىا ضمن حديث قادـ كأؤجل الكبلـ إٔب ىذا ا٤بوضع إف شاء
ا﵁ .كىذا شيء نادر ُب كتاب التوحيد ،أف يكرر ا٤بؤلف دليبل ُب الباب نفسو ىذا شيء
نادر ،كمن ذلك ىذا ا٤بوضع ُب ىذا الباب.
قاؿ :
ٚعٔ أبَ ٞايو األغعس  ٟإٔ زض ٍٛاهلل  قاٍ$ :أزبع
يف أَيت َٔ أَس اؾاًٖ ١ٝال ٜرتن :ْٔٗٛايؿدس باألسطابٚ ،ايطعٔ يف
األْطابٚ ،االضتطكا ٤بايٓذٚ ،ّٛايٓٝاسٚ ،#١قاٍ$ :ايٓا٥ش ١إذا مل تتب قبٌ
َٛتٗا تكاّ  ّٜٛايكٝاَٚ ١عًٗٝا ضسباٍ َٔ قطسإ ٚدزع َٔ دسب ،#زٚاَ ٙطًِ.
ىذا حديث أيب مالك األشعرم كُب الصحابة ثبلثة ييكنوف هبذه الكنية ،كىذا أحدىم
كىو ا٢بارث بن ا٢بارث األشعرم ،كعبلمتو أنو تفرد بالركاية عنو أبو سبل ىـ ا٢ببشي.
ىذا الصحايب يركم عن النيب  أف ٜبةى أربع خصاؿ ال تدعها ىذه األمة
الٍب ىي أمة النيب  كا٤براد أمة اإلجابة بكل تأكيد ،ىذه ا٣بصاؿ كصفها النيب
 بأهنا من أمر ا١باىلية.
كا١باىلية أمراف أك نوعاف:
جاىلية مطلقة.
كجاىلية نسبية.
أما الجاىلية المطلقة :فإهنا ا٢باؿ الٍب كاف عليها الناس قبل بعثة النيب
 .كانتهت ببعثتو ك٠بيت تلك الفَبة با١باىلية؛ ألف السائد ُب ذلك الوقت
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ا١بهل ،كأعظم ا١بهل الذم كانوا فيو جهلهم با﵁  كٕبقوقهم كٕبقوقو
ُب الناس ىو
ي
على عباده.
أما الجاىلية النسبية :فإهنا تكوف بعد بعثة النيب ُ ب مكاف دكف مكاف

كزماف دكف زماف كأشخاص دكف أشخاص ،كا٤براد بذلك بقاء شيء من خبلؿ ا١باىلية
كخصا٥با فإذا كانت ا١باىلية ا٤بطلقة قد انتهت فإنو قد بقت بقية من أخبلقها كخبل٥با
كخصا٥با.
أخرب النيب  أف ىذه ا٣بصاؿ باقية ُب األمة ،كا٤براد أهنا باقية ُب ٦بموعها
ال ُب ٝبيعها ،ليس ا٤براد أف ىذه ا٣بصاؿ كاقعة من كل فرد فرد من ىذه األمة ٕبيث يكوف
ذلك كاقعا من ٝبيعها ،ا٤براد أف ىذه ا٣بصاؿ كاقعة ُب ٦بموع األمة يعِب موجودة ُب األمة ُب
ا١بملة ،يوجد ُب األمة من فيو ىذه ا٣بصاؿ كقد يقل ىذا ُب كقت أك مكاف ،كقد يكثر.
ىذه ا٣بصاؿ كصفها النيب  كما ترل بأهنا من أمر ا١باىلية ،كالشك أف
ىذا الوصف كصف ذـ كمعيب ،كل ما كاف منسوبا كموصوفا با١باىلية فبلشك أنو مذموـ
كمعيب ،كمن ذلك قوؿ ا﵁ ﴿ :وَّل تَػبػرجن تَػبػ ُّرج الْج ِ
اىلِي ِة
َ
َ َْ َ َ
َ
الُولَى﴾[الحزاب.]ٖٖ:
إذف ىذا منو  تنفّب عن الوقوع ُب ىذه ا٣بصاؿ.
الخصلة الولى :الفخر بالحساب:

كاألحساب ٝبع حسب ،كا٢بسب ىو :الشرؼ الثابت لآلباء ،كا٤براد أف يتشرؼ
اإلنساف كيفخر على غّبه بتعداد ما كاف عليو آباؤه كأجداده من ا٤بفاخر كالشرؼ كالسؤدد،
فيفخر على الناس كيتعأب عليهم هبذا األمر ،كال شك أف ىذا أمر مذموـ ،إذا كاف اإلنساف
مذموما بفخره بعملو فكيف بفخره بعمل غّبه؟ ال شك أنو أكٔب بالذـ كىذا أمر قد هنت
عنو الشريعة؛ قاؿ النيب ٗ با خرجو أبو داكد كالَبمذم كأٞبد بسند حسن ،قاؿ
« :إف اهلل قد أذىب عنكم عيبة الجاىلية وفخرىا بالحساب ،مؤمن

أقواـ عن فخرىم بالنساب
تقي أو فاجر شقي ،الناس من آدـ وآدـ من تراب ،لينتهين ٌ
أو ليكونن أىوف على اهلل من الجعالف».

ا١بعبلفٝ :بع يج ىع ٍل ،كىو حشرة قذرة تشبو ا٣بنفساء.
الشيخ لم يراجع التفريغ

ِٖٔ

ىؤالء الذين يفخركف على الناس بأحساهبم كأنساهبم ،كيغفلوف عن أف الناس مشَبكوف
ُب أصلهم ،كلهم من آدـ كآدـ من تراب:
ايٓاع َٔ دٗ ١ايتُج ٌٝأنؿا٤

أبِٖٛ

ؾإٕ ٜهٔ ْطب ٜؿاخس ٕٚب٘

َٔ بعد ذا ؾايطني ٚاملا٤

آدّ

ٚاألّ

سٛا٤

لينتهْب ىؤالء أك ليكونن أىوف على ا﵁  ،يعِب يكونن هبذه منزلة كىذا القدر
مشبهْب هبؤالء ا١بعبلف.
ا٢بضيض النازؿ السافل الذم ىو يكونوف فيو ى

كذلك أخرج اإلماـ مسلم  من حديث عياض بن ٞبار اجملاشعي 

عن النيب  أنو قاؿ« :إف اهلل قد أوحى إلي أف تواضعوا حتى َّل يفخر أح ٌد
على أحد وَّل يبغي أح ٌد على أحد».

ىكذا حاؿ ا٤بسلم أف يكوف متواضعا لينا ىينا بل أف يكوف ذليبل إلخوانو ا٤بسلمْب
ٍِ
ِِ
ين﴾[المائدة.]٘ٗ:
كما قاؿ ﴿ :أَذلة َعلَى ال ُْم ْؤمن َ
ال أف يكوف شا٨با بأنفو متعاليا بنسبو كحسبو كأصلو كفصلو ،فإف ىذا من سخف
العقل ،ناىيك عما فيو من ضعف اإلٲباف.
أما [الخصلة الثانية] الطعن في النساب :كالطعن ُب األنساب في ًسىر بأمرين:
[المر] الوؿ :أنو القدح فيها من جهة ثبوهتا ،يعِب أف ييشكك ُب أنساب الناس
بأف يقاؿ :فبلف ليس بصحيح أنو ينتسب للقبيلة الفبلنية ،أك أف األسرة الفبلنية ليس
بصحيح ،أك ُب نسبتها إٔب القبيلة شك ،فهذا طعن ُب أنساب الناس.
الذـ ألنساب الناس كقبائلهم كأسرىم كعوائلهم بأف
العيب ك ي
والمر الثاني :ىو القدح ك ي

ييقاؿ آؿ فبلف فيهم كذا ككذا ،كالقبيلة الفبلنية معيبةه بكذا ككذا من الصفات الذميمة.
كل ذلك داخل ُب الطعن ُب األنساب ،كال شك أف ىذا األمر فيو ما فيو من البغي،
كفيو ما فيو من الغيبة ،كفيو ما فيو من إثارة األحقاد ،كالواجب أف يكوف ا٤بسلموف متعاكنْب
متحابْب متآلفْب.

[الخصلة الثالثة] :االستسقاء بالنجوـ ،كا٤براد بذلك كما ذكرت لك نسبة نزكؿ ا٤بطر

إٔب األنواء.
كىذا األمر -أعِب نسبة نزكؿ ا٤بطر إٔب األنواء -لو حالتاف:
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الحالة الولى :يكوف ا٢بكم فيها الكفر األكرب ،كذلك إذا نسب نزكؿ ا٤بطر إٔب
األنواء على جهة اإلٯباد كالفعلٗ ،بعُب أف يعتقد حينما يقوؿ القائل مطرنا ٗبطر كذا يعتقد
أف الذم أنزؿ ىذا ا٤بطر إ٭با ىو ىذا النوء أك ىذا النجم ال ربنا .
كال شك أف ىذا شرؾ أكرب كىذا ما كقع فيو طوائف من ا٤بشركْب كقد ذكرنا ُب درس
تقد أف الكواكب كالنجوـ مدبرة ٥بذا العآب كأف ما يكوف
البارحة كقلنا إف الصابئة كانت تع ي
منها إ٭با ىو انفعاؿ لفعل ىذه الكواكب يعِب ما يكوف من الكائنات الٍب تكوف ُب ىذا
الكوف إ٭با ىو انفعاؿ لفعلها ،ال شك أف ىذا شرؾ أكرب ُب الربوبية.
[الحالة] الثانية :أف ينسب ىذا الفعل -أعِب نزكؿ ا٤بطر -إٔب األنواء ال على أهنا

ا٤بوجدة كال على أهنا ا٣بالقة كال على أهنا الفاعلة ،إ٭با يكوف ذلك على جهة السببية.
كىذا ىو الذم كاف عليو أىل ا١باىلية الذين بقت ىذه ا٣بصلة من خصا٥بم ُب ىذه
األمة ،كذلك أف الغالب على ا٤بشركْب مشركي العرب قريش كغّبىا الغالب على ىؤالء أهنم
ِ
ِ
ِ
اء
كانوا يعتقدكف أف ا﵁  ىو ا٤بنزؿ للمطرَ ﴿ :ولَئ ْن َسأَلْتَػ ُه ْم َم ْن نَػز َؿ م َن الس َماء َم ً
فَأ ِ
ض ِم ْن بَػ ْع ِد َم ْوتِ َها لَيَػ ُقولُن اللوُ﴾[العنكبوت.]ٖٙ:
َحيَا بِو ال َْر َ
ْ
فدؿ ىذا على أهنم كانوا يعتقدكف أف ا﵁ ىو الذم ينزؿ ا٤بطر  بقوتو كحولو.
فدؿ ىذا على أف ىذه ا٣بصلة الٍب تبقى ىي ىذه النسبة الٍب فيها ما فيها من الشرؾ
ا٣بفي كىو نسبة النعم إٔب غّب ا﵁  على ما سيأٌب بيانو إف شاء ا﵁ ُب ا٢بديث
القادـ إف شاء ا﵁.
[الخصلة الرابعة] :فهو النياحة ،كالنياحة :رفع الصوت بندب ا٤بيت ،كالغالب أف

يتبع ذلك قوؿ ما ال ٰبل كفعل ما ال ٰبل ،كتوعد النيب  النائحة الٍب تنوح هبذا
الوعيد ،كإف كانت النياحة مذمومة كمنهيًّا عنها ُب حق ا٤برأة كُب حق الرجل ،لكن ٤با كانت
النياحة ُب الغالب إ٭با تكوف من النساء أخرب النيب ُ ب ا٢بديث هبذا اللفظ
قاؿ« :النائحة التي ماتت قبل أف تتوب».
كىذا ا٢بديث فيو أف الكبائر تيكفر بالتوبة كىذا موضع إٝباع من أىل العلم ،أف من
كقع ُب كبّبة فتاب إٔب ا﵁  منها فإف ا﵁ يغفر لو ذلك ،كذلك إذا كقع ُب صغّبة من
باب أكٔب ،بل كذلك إذا كقع ُب كف ور أكرب فتاب إٔب ا﵁  منو فإف ا﵁  يكفر
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ِِ
ف﴾[النفاؿ﴿ ،]ٖٛ:أَفَ َال
ين َك َف ُروا إِ ْف يَنتَػ ُهوا يُػ ْغ َف ْر لَ ُه ْم َما قَ ْد َسلَ َ
عنو ذلك﴿ :قُ ْل للذ َ
يػتوبو َف إِلَى الل ِو ويستػ ْغ ِفرونَو واللو غَ ُف ِ
يم﴾[المائدة.]ٚٗ:
ََ ْ َ ُ ُ َ ُ ٌ
َُ ُ
ور رح ٌ

فدؿ ىذا على أف كل الذنوب صغّبىا ككبّبىا تكفر بالتوبة إٔب ا﵁ .
أخرب النيب  هبذا الوعيد األكيد الذم يدلك على أف النياحة ذنب عظيم
كىو أف ا﵁  ٯبعل سرباال ٥با القطراف.
القطراف :مادة تيستخلص من بعض األشجار ٍب تغلى ٍب يطلى كيدىن هبا اإلبل.
كالسرباؿ ىو :القميص أك الثوب كما أخرب ا﵁ ﴿ :سرابِ ِ
ْحر
يل تَقي ُك ُم ال َ
ََ َ
وسرابِ ِ
ْس ُك ْم﴾[النحل ،]ٛٔ:ىذه ا٤بادة مادة شديدة االشتعاؿ ،يعِب إذا اشعل
يل تَقي ُك ْم بَأ َ
َ ََ َ
فيها النار فإهنا تكوف شديدة التوىج كالعياذ با﵁.

كظاىر ا٢بديث كا﵁ أعلم أف ىذا العذاب الٍب تيعذب النائحة بو ىو أهنا تطلى
بالقطراف حٌب يكوف كالثوب ٥با كا﵁  أعلم كيف يكوف األمر ،كذلك يٯبعل ٥با درعه
من ا١برب.
كا١برب :مرض يصيب اإلنساف ٕبكة شديدة ،كالدرع :نوعه من الثياب كىو من قيمص
النساء ،فهذا ال شك أنو كعيد يدؿ على أف النياحة من الذنوب العظيمة -عافا٘ب ا﵁
كإياكم من ذلك.-
ا٤بقصود من ىذا الشاىد من ا٢بديث إخبار النيب  أف ىذه ا٣بصلة كىي
االستسقاء بالنجوـ خصلة كانت ُب ا١باىلية كبقيت ُب ىذه األمة كستبقى ُب ىذه األمة،
كا﵁ ا٤بستعاف.
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قاؿ :
ٚهلُا عٔ شٜد بٔ خايد  قاٍ :ؾً ٢يٓا زض ٍٛاهلل ؾال ٠ايؿبض
باؿدٜب ،١ٝعً ٢إثس مسا ٤ناْت َٔ ايً ،ٌٝؾًُا اْؿسف أقبٌ عً ٢ايٓاع،
ؾكاٍ ٌٖ$ :تدزَ ٕٚاذا قاٍ زبهِ؟ #قايٛا :اهلل ٚزضٛي٘ أعًِ .قاٍ$ :أؾبض َٔ
عبادَ ٟؤَٔ بٚ ٞناؾس ،ؾأَا َٔ قاٍَ :طسْا بؿكٌ اهلل ٚزمحت٘ ؾريو
َؤَٔ ب ٞناؾس بايهٛنبٚ ،أَا َٔ قاٍَ :طسْا بٓ ٤ٛنرا ٚنرا ؾريو
ناؾس بَ ٞؤَٔ بايهٛنب.#
ىذا ا٢بديث حديث زيد بن خالد ا١بهِب ا٤بد٘ب الصحايب ا٤بشهور.
أصل ُب ىذا الباب ،أخرب فيو أف النيب  صلى ٥بم
حديث جليل كىو ه
صبلة الفجر ،ا٤بقصود :صلى هبم كأتى بقولو٥ :بم؛ ألف ا٤بصلي إذا كاف إماما فإنو يصلي
لنفسو كيصلي ٤بن خلفو أيضا.
قاؿ :على إثر ٠باء.
كا٤براد بالسماء ىا ىنا ا٤بطر ،ك٠بي ا٤بطر ٠باء على عادة العرب ُب تسمية الشيء
باسم ما يكوف ٦باكرا لو أك سببا لو ،كذلك ألف ا٤بطر ينزؿ من السماء ،يعِب :من العلو،
ككاف ىذا ا٤بطر ُب الليل ،فلما أصبح النيب  كصلى هبم انصرؼ فقابلهم بوجهو
 كقاؿ ٥بم« :أتدروف ماذا قاؿ ربكم؟» ال شك أهنم ال يعلموف ألهنم ال
ييوحى إليهم ،لكن ىذا فيو أسلوب حسن ُب التعليم ،طرح السؤاؿ على ا٤بتعلم ألجل
تشويقو كاستثارة انتباىو« ،قالوا :اهلل ورسولو أعلم».
كىكذا ا٤بسلم ال ينبغي لو أف يتكلف ما ال علم لو بو ،يفوض العلم إٔب من يعلمو؛

«قالوا :اهلل ورسولو أعلم» .فأخرب النيب ٗ با قالو ا﵁  ،قاؿ« :أصبح
من عبادي» ،الحظ معي أف ىذا ا٢بديث فيو إثبات أف صفة الكبلـ ﵁ جل كعبل صفة
فعلية اختيارية ،كذلك أف ظاىر ا٢بديث أف ا﵁ تكلم هبذا الكبلـ بعد نزكؿ ا٤بطر كحصوؿ
كبلـ العباد الذم بو انقسموا إٔب مؤمن ككافرٖ ،ببلؼ قوؿ أىل البدع الذين قالوا إف صفة
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الكبلـ صفة ذاتية قائمة بالذات قدٲبة قدـ الذات ،ال شك بأف ىذا قوؿ باطل ،بل ا﵁
يتكلم إذا شاء ٗبا شاء كيف شاء .
قاؿ ا﵁ -كىذا القدر أك ىذه القطعة من ا٢بديث حديث قدسي من كبلـ ا﵁
 ،تكلم ا﵁ بو حقيقة كأخربنا هبذا الصادؽ ا٤بصدكؽ « :-أصبح

من عبادي مؤمن بي وكافر».

الناس على إثر ىذا ا٤بطر انقسموا إٔب فريقْب:
عباد ا﵁ ،ككل الناس عباد ا﵁ أصبحوا على إثر ىذا ا٤بطر قسمْب:
قسم مؤمن ىو الذم نسب النعمة إٔب ا﵁ .

وقسم كافر كىو الذم جحد نعمة ا﵁  كنسبها إٔب غّبه.
ٌ

قاؿ« :أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر ،فأما من قاؿ :مطرنا بفضل اهلل ورحمتو
فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب ،وأما من قاؿ :مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي

مؤمن بالكوكب».

إذف ىذا ا٢بديث فيو من اإلٲباف نسبة النعم إٔب ا﵁  كشكره عليها.
كالنعم كلها صغّبىا ككبّبىا ظاىرىا كباطنها إ٭با ىي من فضل ا﵁  على العباد:
﴿ َوَما بِ ُك ْم ِم ْن نِ ْع َم ٍة فَ ِم َن الل ِو﴾[النحلَ ﴿ ،]ٖ٘:وإِ ْف تَػعُ ُّدوا نِ ْع َمةَ الل ِو َّل
وىا﴾[إبراىيم.]ٖٗ:
ص َ
تُ ْح ُ

أما الذين كانوا من ا٤بوصوفْب بالكفر فهو أهنم نسبوا ىذا الفضل كنسبوا ىذه النعمة
إٔب غّب ا﵁  ،نسبوىا إٔب ىذه األنواء كإٔب ىذه النجوـ كالكواكب فاستحقوا أف
يوصفوا بوصف الكفر.
كالسؤاؿ ىنا :ىل الكفر ُب ا٢بديث كفر أكرب أـ ىو كفر أصغر؟
قاؿ بعض أىل العلم :إنو يشمل األكرب كاألصغر ،فمن قاؿ ىذا القوؿ على أف النوء
ىو الذم أنزؿ ا٤بطر فذلك ُب حقو كفر أكرب.
كأما من كاف يعتقد أف ا﵁  ىو ا٤بنزؿ للمطر كلكنو ُب قولو فقط نسب ذلك
كفر أصغر.
إٔب النوء فهذا ه
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كقاؿ بعض أىل العلم بل ىذا ا٢بديث إ٭با تناكؿ أك إ٭با تعلق بالكفر األصغر ،فالوارد
ُب ا٢بديث إ٭با ىو ما كاف كفرا أصغر فقط ،كال يدخل ُب ىذا ا٢بديث ما إذا كانت النسبة
نسبة إٯباب ،نعم ال شك أنو كفر أكرب لكنو ليس ا٤براد ُب ا٢بديث كىذا األقرب ،كا﵁ تعأب
أعلم.
كذلك ألف النيب  أخرب هبذا القوؿ -كما ُب ا٢بديث الذم مر بنا قريبا-
أخرب أف ىذا سيكوف باقيًّا ُب األمة ،كالشك أف أمة ٧بمد  إ٭با يقع فيها غالبا
ما ىو من ىذا ا١بنس.
أما ما كاف من الشرؾ األكرب كالكفر األكرب فإف ىذا إف كقع فإ٭با يكوف شاذا -أعِب
شرؾ
كثّبا فهو ما كاف من ىذا ا١بنس الذم ىو ي
ُب نسبة ا٤بطر إٔب النجوـ -كأما الذم يقع ن
ككفر أصغر ،ناىيك عن أف لفظ ا٢بديث ال يساعد على أف ا٤براد ىو الكفر األكرب ،كذلك
أف ا٢بديث مساقو مساؽ نسبة النعمة ال اإلٯباد ،بدليل أف األكلْب ماذا قالوا؟
ىل قاؿ أمطرنا ا﵁؟ أنزؿ ا﵁ علينا؟ إ٭با قالوا ماذا؟ مطرنا بفضل ا﵁ كرٞبتو.
كاآلخركف ىل قالوا أمطرنا النوء؟ أنزؿ علينا النوء؟ ال ،إ٭با قالوا :مطرنا بنوء كذا ككذا.
فدؿ ىذا على أف ا٤بقاـ مقاـ نسبة للنعمة كليس مقاـ ذكر ا٤بوجد.
فدؿ أف ىذا ا٢بديث إ٭با تعلق هبذه الصورة ،كالشك أف نسبة النعم إٔب غّب ا﵁
 أف ىذا من الكفر األصغر كالشرؾ ا٣بفي ُب األلفاظ ،كىذا ما سنفصلو إف شاء ا﵁
عند الكبلـ عن باب قوؿ ا﵁ ﴿ :يػ ْع ِرفُو َف نِ ْعمةَ الل ِو ثُم ي ِ
نك ُرونَػ َها﴾[النحل.]ٖٛ:
ُ
َ
َ

ال شك أف من جنس جحد نعمة ا﵁ سبحانو ،أال تنسب النعم إٔب ا﵁ ،
كإ٭با تنسب إٔب غّبه كلو ٗبجرد القوؿ.كما قاؿ بعض السلف ُب تفسّب اآلية السالفة :كاف
البحر ىادئا ،ككاف ا٤ببلح حاذقا ،كما شاكل ذلك من ىذه األلفاظ الٍب تكثر ُب كبلـ الناس
مع األسف الشديد.
الواجب أف تنسب النعم إٔب ا﵁  بالقلب كباللساف كبا١بوارح ،أما نسبتها
إٔب غّب ا﵁  فإف ىذا ال شك أنو من جحود نعمة ا﵁  ،فإذا انضاؼ إٔب
ىذا أنو ما نسب إليو ليس بسبب أصبل ،كاف ىذا سببا إضافيا لكونو شركا أصغر ،ألنو
اعتقد سببا ما ٓب ٯبعلو ا﵁ سببا ال شرعا كال قدرا.
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كىذا ا٢بديث فيو تنبيو على أمر مهم ينبغي أف نستفيده أال كىو قوؿ اإلنساف ٦-برد
قوؿ -مطرنا ٗبطر كذا ككذا مع اعتقاده أف ا﵁  ىو ا٤بنزؿ للمطر بقوتو كٗبشيئتو
 كمع ذلك جاء كصف ىذا القائل بأنو كافر ،فكيف يكوف ا٢باؿ بشأف من استغاث
بغّب ا﵁ كصرؼ لب العبادة لغّبه؟
أرأيتم لو أف ىذا اإلنساف قاؿ يا أيتها األنواء أغيثيِب ما رأيكم أيكوف كافرا؟ إذا كاف
٦برد قولو مطرنا بنوء كذا كفرا؛ إذا قاؿ يا أيتها األنواء أغيثيِب ،ا٤بدد ا٤بدد ،ما رأيكم؟ أليس
ىذا أكٔب بالكفر؟
كماذا لو قاؿ :يا سيدم فبلف يا صاحب القرب أغثِب ،أليس ىذا كفرا؟
ما الفرؽ بْب الصيغة األكٔب كالصيغة الثانية؟ ال فرؽ.
فأين عقوؿ القبوريْب؟ أين ىم عن ىذا الوحي كالنور ا﵀مدم الذم جاء بو النيب
 من عند ربو٦ ،برد قوؿ فيو نسبة نعمة إٔب غّب ا﵁ٓ ،ب يقم فيها اإلنساف
بواجب األدب مع ا﵁  ،كاف كاجب األدب يقتضي منو أف ينسب النعمة إٔب ا﵁
 ،فلم يفعل كنسبها إٔب غّبه بلفظو فقط فوصفو ا﵁  بأنو كافر ،كنقل ىذا إلينا
النيب  ،فكيف بالذم صرؼ العبادة لغّب ا﵁ أصبل؟
ال شك بأنو أكٔب هبذا الوصف ،بل إف كفره أكرب كليس كفرا أصغر.
ىناؾ كجو آخر أيضا يؤيد أف ا٤بقاـ يتعلق بنسبة النعم كشكرىا كليس إٯبادىا كىو ما
سيأٌب ُب سبب نزكؿ قوؿ ا﵁ َ ﴿ :وتَ ْج َعلُو َف ِرْزقَ ُك ْم أَن ُك ْم تُ َك ٍّذبُو َف﴾[الواقعة،]ٕٛ:
كالذم سيأٌب إف شاء ا﵁ معنا ُب أثر ابن عباس  ،فإف فيو أف الناس بعد أف نزؿ

مطر قاؿ ا﵁ « :أصبح عبادي شاكر وكافر» ،فبلحظ ىنا أنو ذكر الشكر فدؿ ىذا
على أف ا٤بقاـ مقاـ الشكر كليس مقاـ نسبة اإلٯباد ،كا﵁ تعأب أعلم.
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قاؿ :
ٚهلُا َٔ سدٜح ابٔ عباع َعٓاٚ ،ٙؾ :٘ٝقاٍ بعكِٗ :يكد ؾدم ْ٤ٛ
طُِ بٔ ََُٛا ٔقعٔ ايٓٗذُّٔٛ
نرا ٚنرا ،ؾأْصٍ اهلل ٖر ٙاآلٜات :ؾَال أُ ِق ٔ
طايٛاقع55:١ص إىل قٛي٘ :تُهَرِّبُ َٕٛطايٛاقع12 :١ص.
ىذا األثر نسبو ا٤بؤلف  إٔب الشيخْب كالصحيح أنو ليس ُب البخارم كإ٭با ُب
مسلم فقط ،كفيو بياف سبب نزكؿ ىذه اآليات من سورة الواقعة ،كذلك أف ا﵁ ٤ با
نزؿ مطر فانقسم الناس ،قاؿ بعضهم مطرنا بفضل ا﵁ ،كقاؿ آخركف :صدؽ نوء كذا ،قاؿ
ا﵁ « :أصبح من عبادي شاكر وكافر» ،فنزلت ىذه اآليات؛ كتفسّب ىذه اآليات
يطوؿ بو ا٤بقاـ ،كقد جرت عادتنا على أننا نعلق على ما يتعلق بالباب فقط كيهمنا ىنا أف
نعرؼ تفسّب آيتْب من ىذه اآليات:
الولى قوؿ ا﵁ تعأب﴿ :فال أقسم بمواقع النجوـ﴾[الواقعة.]ٚ٘:

اختلف العلماء اختبلفا طويبل ُب ىذه الصلة ﴿َّل أقسم﴾ كىذا قد تكرر كثّبا ُب
القرآف ،كاألقرب كا﵁ أعلم أف (ال) ىا ىنا صفة تفيد التوكيد ،كالتوكيد ىهنا ىو بالتكرار،
فإف ىذه اللفظة (ال) تقوـ مقاـ تكرار الكبلـ ،كأنو قاؿ ُب غّب القرآف أقسم ٗبواقع النجوـ
 ..أقسم ٗبواقع النجوـ ،كال شك أف التكرار يفيد التوكيد.
لعل ىذا أقرب ما يقاؿ ُب ذلك.
﴿فال أقسم بمواقع النجوـ﴾[الواقعة.]ٚ٘:
اختلف ا٤بفسركف ُب مواقع النجوـ إٔب أقواؿ:

فمنهم من قاؿ :أف مواقع النجوـ انتثارىا يوـ القيامة.

وقيل :إف مواقع النجوـ مناز٥با -على ما مضى شرحو كبيانو.-
وقيل :إف مواقع النجوـ يعِب مطالعها كمغارهبا عُب ا﵁ بذلك مطالعها كمغارهبا.
الشاىد أف ا﵁  أقسم ٗبواقع النجوـ -كىذا ىو التفسّب األقرب -أف
النجوـ ىي ٪بوـ السماء ،كىذا الذم عليو أكثر ا٤بفسرين ،بل أف القوؿ الصحيح الذم
الشك فيو ً
لداللة سبب النزكؿ.
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كقاؿ بعض أىل العلم :إف النجوـ ىا ىنا ٪بوـ القرآف.
كا٤براد بنجوـ القرآف :آجاؿ نزكلو ،تعلموف أف القرآف ما نزؿ على النيب 

دفعة كاحدة ،إ٭با نزؿ منجما ،فرقو ا﵁ ٢ بكمة بالغة ﴿ َوقُػ ْرآنًا
فَػ َرقػْنَاهُ﴾[اإلسراء.]ٔٓٙ:

فأقسم ا﵁  بنجوـ القرآف ،يعِب آجاؿ نزكلو ،فإنو نزؿ شيء بعد شيء ،كىذا لو
حكمة بالغة أرادىا ا﵁  كأحبها.
ا٤بقصود أف القوؿ األكؿ ىو األقرب.
كبالتإب فمواقع النجوـ:
إما أف يقاؿ إهنا مناز٥با.
كإما أف يقاؿ إهنا مطالعها كمغارهبا كىذا ىو األقرب.
كقيل إف ذلك انتثارىا يوـ القيامة.
كا﵁  لو أف يقسم ٗبا يشاء من خلقو ،كإقسامو بشيء من خلقو فيو تفخيم
كتعظيم ىذا ا٤بخلوؽ.
أما ا٤بخلوؽ فهو ليس لو إال أف يقسم إال با﵁  ،كىذا -أعِب القسم كا٢بلف
بغّب ا﵁  -منكر ٯبب على ا٤بسلم أف يتوب إٔب ا﵁ منو كأف ينكره من غّبه ألنو من
الشرؾ ،إذا قاؿ :كحياتك أك كالكعبة ،أك قاؿ :كالنيب ،ال شك أف ىذا من ا٤بنكر الذم ٯبب
أف يتقي ا﵁ ا٤بسلم ُب نفسو كأف يتوب إٔب ا﵁  منو .قاؿ النيب « :من
كاف حالفا فليحلف باهلل أو ليصمت» ،قاؿ عليو الصالة والسالـ «من حلف بغير اهلل

فقد كفر أو أشرؾ».
أما اآلية الثانية الٍب هتمنا ىنا فهي آخر السياؽ الذم أراد ا٤بؤلف  االستدالؿ

بو كىو ما مر بنا ُب أكؿ الباب﴿ :وتجعلوف رزقكم أنكم تكذبوف﴾[الواقعة.]ٕٛ:
اختلف ا٤بفسركف ُب تفسّب قوؿ ا﵁ ﴿رزقكم﴾.

فقيل :إف الرزؽ ىهنا ىو القرآف ألنو فضل من ا﵁ كنعمة ،كإذف فسرنا النجوـ أكال
بنجوـ القرآف.
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والقوؿ الثاني :ىو أف الرزؽ ىو ما يتفضل ا﵁ بو  بو ،كمن ذلك ا٤بطر ،كىو
ما يشهد لو سبب نزكؿ اآلية.

كمعُب قولو ﴿ :وتجعلوف رزقكم أنكم تكذبوف﴾[الواقعة:]ٕٛ:
اختلف العلماء ُب ىذه الكلمة ىل ا٤براد بالرزؽ ىهنا الشكر أك أف ىا ىنا حذفا؟

قاؿ بعض أىل العلم :إف ىهنا حذفا كىو ا٤بضاؼ :وتجعلوف شكر رزقكم أنكم
تكذبوف ،كأكثر ا٤بفسرين على ىذا.
وقيل :الرزؽ ىا ىنا ال حاجة إلضمار شيء قبلو ،إ٭با ىو ٘بعلوف رزقكم يعِب ٘بعلوف
الرزؽ الذم رزقتموه منسوبا إٔب غّب ا﵁  كىذا ا٤براد بقولو﴿ :أنكم تكذبوف﴾ ،فدؿ
ىذا على أف نسبة ا٤بطر إٔب األنواء نسبة كاذبة كافَباء ليس بصادؽ ،إ٭با الصدؽ كا٢بق
كاإلٲباف أف تنسب الرزؽ كتنسب األمطار إٔب ا﵁ .
وقيل :إف الرزؽ ىا ىنا ىو ا٢بظ كالنصيب ،كىذا الذم قالو ا٢بسن ٘ :بعلوف

حظكم كنصيبكم من نعمة ا﵁  كرزقو أنكم تكذبوف هبا فتنسبوهنا إٔب غّبه.

والخالصة :أيها الكراـ أف الواجب ُب شأف األمطار كما ىو الواجب ُب نعم ا﵁

 أف تنسب إٔب ا﵁ سبحانو ،كأف يشكر ىو كحده عليها ،كىذا مع األسف الشديد
قد كقع ُب خبلفو كثّب من الناس.
اليوـ تسمع على ألسن كثّب من الناس نسبة ا٤بطر إٔب ا٤برتفعات ا١بوية كا٤بنخفضات
ا١بوية كالكتل الباردة كما شاكل ذلك ،كال تكاد تسمع نسبة ذلك إٔب ا﵁ ،
كىذا ال شك أنو داخل ُب ىذا ا٤بعُب الذم نتحدث عنو ،ال ٘بوز ىذه النسبة ،الواجب أف
تنسب النعم إٔب ا﵁  ،كال إشكاؿ ُب أف يقاؿ أف ذلك راجع إٔب سبب،
فالشريعة كما ذكرنا ال تعارض أمرا كاقعا ،كا﵁  قد ٱبلق األشياء بأسباهبا ،لكن ا٤بهم
كا٤بقدـ ىو أنو تنسب ىذه النعم أكال إٔب ا﵁ .

بقيت مسألة أخيرة :كىي حكم من قاؿ :مطرنا بنوء كذا ،كمراده ُب نوء كذا ٗبعُب أنو

يريد أف يذكر الظرفية أف يذكر الظرؼ الذم كاف فيو نزكؿ ا٤بطر ،ىل ٯبوز أف يقوؿ ىذا أـ
ال؟
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الباء قد تأٌب ظرفية كما قاؿ ﴿ :وإِن ُكم لَتَم ُّرو َف َعلَي ِهم م ْ ِ ِ
ين *
ْ ْ ُ
صبح َ
َ ْ ُ
َوبِالل ْي ِل﴾[الصافات ،]ٖٔٛ-ٖٔٚ:يعِب كُب الليل ،فالباء قد تأٌب ظرفية؛ فمن ىا ىنا

قاؿ بعض أىل العلم كىذا نص الشافعي ُ ب كتابو ((األـ)):
أف القائل لو قاؿ :مطرنا بنوء كذا كأراد ُب نوء كذا ،قاؿ إف ىذا ليس بكفر ،كغّبه من
الكبلـ أحب إٕب.
يرل  أف ىذا اللفظ ليس ما جاء ُب األدلة من الذـ كالتحذير ككصف ىذا بأنو
كفر ،لكنو يرل أف استعماؿ غّب ذلك من األلفاظ أكٔب كأحرل.
كالتحقيق ُب ىذه ا٤بسألة كا﵁ تعأب أعلم أف يقاؿ:
إف اللفظ بقرائن األحواؿ إذا دؿ على احتماؿ ىذا اللفظ ٥بذا ا٤بعُب فإنو ال شك أنو
كفرا.
ال يكوف ن
إذا دؿ اللفظ مع قرائن األحواؿ على أف ىذه النسبة نسبة ظرفية يعِب :أف الباء نسبة
كفرا.
ظرفية فإف ىذا ال شك ال يكوف ن
كلكن مع ذلك ينبغي أف ييوجو القائل إٔب ترؾ استعماؿ اللفظ الذم فيو إيهاـ ،فنقوؿ
لو إذا قاؿ مطرنا بنوء كذا ماذا تريد؟ قاؿ أريد أننا مطرنا ُب نوء كذا يعِب مطرنا ُب الوقت
الذم ناء فيو ىذا النجم أك ظهر فيو ىذا النجم أنا فقط أقوؿ إف ىذا ىو الوقت الذم
مطرنا فيو .فنقوؿ :ال بأس ،ا٤بعُب الذم أردتو صحيح ،لكن األكٔب بك أف تتكلم بلفظ ليس
فيو أدٗب التباس ،فقل :مطرنا ُب نوء كذا كينتهي اإلشكاؿ.
كىذه قاعدة يا أيها األخوة أف األلفاظ الٍب تستعمل استعماال باطبل كقد تستعمل
استعماال صحيحا ينبغي النصيحة كالتوجيو بَبؾ استعما٥با أخذا بالثقة كعمبل باالحتياط،
قاؿ « :دع ما يريبك إلى ما َّل يريبك».

الخالصة التي نريد أف نصل إليها أف نسبة األمطار إٔب األنواء كالكواكب كالنجوـ
كما إٔب ذلك تنقسم إٔب ثبلثة أقساـ:

القسم الوؿ :أف تكوف النسبة نسبة إٯباد ،فهذا ال شك أنو كفر أكرب.
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[القسم الثاني] :أف تكوف النسبة نسبة نعمة إٔب غّب ا﵁  ،كالباء باء

السببية ،فهذا كفر أصغر كشرؾ خفي على ما جاء ُب األدلة ،إذا ما اعتقد أف ا﵁ 

ىو الذم أنزؿ [ا٤بطر].

[القسم الثالث] :أف يكوف مراده الظرؼ يعِب أف تكوف الباء ىهنا ظرفية فنقوؿ إف

ىذا ليس بكفر أكرب كال أصغر ،لكن األكٔب استعماؿ اللفظ الذم ال لبس فيو فقل :مطرنا
ُب نوء كذا ككذا ،كا﵁  أعلم.
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45
٘ٗ -باب قوؿ اهلل تعالى﴿ :وِ
اس من يػت ِخ ُذ ِمن ُد ِ
ِ
وف
الن
ن
م
ْ
َْ َ
َ َ
الل ِو أَنْ َداداً﴾ اآلية.
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قاٍ 
باب
ق ٍٛاهلل تعاىل:
ِ
اس من يػت ِخ ُذ ِمن ُد ِ
ب الل ِو﴾
ادا يُ ِحبُّونَػ ُه ْم َك ُح ٍّ
وف الل ِو أَن َد ً
ْ
﴿ َوم َن الن ِ َ ْ َ
[البقرة ]ٔٙ٘:اآل.١ٜ
فإ ٌف ا٤بؤلف  انتقل من ىذا الباب إٔب الكبلـ عن أىم العبادات القلبية الٍب ال
يكوف التوحيد إال هبا ،كبدأ  بالكبلـ عن عبودية ا﵀بة ﵁  ،كا﵀بة ال
ؼ بأكثر من لفظها؛ ألف ا٤بعا٘ب الكلية معلومة بالبداىة كال يزيدىا التعريف إال غموضا،
تيػ ىعر ي
٧ببة ا﵁  ىي لب العبودية كركح اإلٲباف كساؽ شجرة اإلسبلـ كأعلى مراتب
اإلحساف ،كىي أساس كل خّب ككل نعيم ُب الدنيا كاآلخرة ،فهو من ٜبرات ىذه ا﵀بة ٧ببة
ا﵁  حقيقة العبادة ،فإ ٌف اإللو ىو ا٤بعبود عن ٧ببة كخضوع كتعظيم.
كتعظيما ،فالدين كلو راجع
أىلىو أك ألًو يألو أيلوىةن كإ٥بية ٗبعُب :عبد ،كذؿ ،كخضع ٧ببةن
ن
إٔب ىذا األصل العظيم أال كىو ٧ببة ا﵁ .
كإذا فهمت ىذا فهمت السبب الذم ألجلو قاؿ خليل الرٞبن ٤ با أفل
اؿ َّل أ ِ
ُح ُّ ِ ِ
ين﴾[النعاـٓ ،]ٚٙ:ب يقل ال أعبد أك ال أخاؼ أك ال
الكوكب﴿ :قَ َ
ب اآلفل َ
أرجو اآلفلْب ،قاؿ ال أحب اآلفلْب ،أل ٌف ا﵀بة ىي لب العبودية ،ك٤با أفل الكوكب كاف ىذا
معبودا ،فهو ال يستحق أف ييعبد كبالتإب
دليبلن على أنو ليس ربنا ،كبالتإب ال يكوف إ٥بان كال ن
قاؿ ال أحب اآلفلْب.
كىذا ا٤بقاـ العظيم كاف نبينا  يسأؿ ا﵁ ربو أف يبلًغو إياه ،فكاف من
دعائو « :اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي
يقربني إلى حبك».
والمحبة في الجملة من حيث ىي تنقسم إلى قسمين:
[القسم الوؿ] :محبة مشتركة.
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[القسم الثاني]  :محبة خاصة.
أما المحبة المشتركة فيمكن أف نجعلها في ثالثة [أنواع]:
[النوع] الوؿ :المحبة الطبيعية:

و
زكج أك ما
كىي ٧ببة ما ٲبيل إليو اإلنساف ٕبكم الطبع من مطعووـ أك
مشركب أك و
أمر ال ٧بظور فيو ،كقد كاف النيب ٰ بب ا٢بلواء كالعسل،
شاكل ذلك ،كىذا ه
أبيضا ،كقاؿ
كٰبب الشراب ا٢بلو البارد ،كٰبب الدبىاء ،كٰبب من الثياب ما كاف ن
ُ « :حبٍّب إلي من دنياكم الطيب والنساء».
النوع الثاني :محبة اإلجالؿ واإلشفاؽ.

٧ببة اإلجبلؿ؛ كمحبة الولد لوالده ،ك٧ببة اإلشفاؽ؛ كمحبة الوالد لولده.
النوع الثالث :محبة النس كذلك كمحبة اإلنساف أليلٌ و
ف يألفو كزميل يزاملو ُب دا ور
أك و
عمل أك سف ور أك ما شاكل ذلك.
ىذه المحبة المشتركة يعتورىا الحكاـ التكليفية الثالثة:

ٔ /اَّلستحباب.
ٕ /اإلباحة.
ٖ /التحريم.
ط بثالثة شروط:
أما كونها مباحة فإ ّف ذلك مشرو ٌ

شرعاٗ ،بعُب أف يكوف ىذا ا﵀بوب
[الشرط الوؿ] :أف تكوف ىذه ا﵀بة مأذكنا هبا ن

قد أذف ا﵁ كأباح ٧ببتو ،كبالتإب فإ ٌف ما حرـ ا﵁  ال ٘بوز ٧ببتو ،كمحبة ا٣بمر ك٧ببة
ا٣بنزير ك٧ببة الفاحشة كما إٔب ذلك.

[الشرط] الثاني :أال تكوف ىذه ا﵀بة مشغلة عما ٰببو ا﵁  ،ٯبب أف

يكوف ا﵁  كما ٰببو ا﵁  ىو ا٤بقدـ ،كبالتإب فهذه ا﵀بوبات كالٍب يهواىا
اإلنساف ال ٯبوز أف تبلغ إٔب أف تيشغل اإلنساف عن ٧ببوب ا﵁ .

[الشرط] الثالث :أال تبلغ ىذه ا﵀بة إٔب أف تكوف مساكية ﵀بة ا﵁ كرسولو
 ،فإف الذم ٯبب كما سيأٌب بيانو إف شاء ا﵁ أف يكوف ا﵁ كرسولو أحب إٔب
ا٤برء من كل ما سواٮبا.
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إذف ىذه ىي المحبة المشتركة وىذا الحكم حين يكوف اإلباحة.
أما إذا كانت ىذه ا﵀بة غّب مأذكف فيها.
أك أشغلت عما ٰببو ا﵁.

مصاؼ ٧ببة ا﵁ كرسولو ،فإنها
أك بالغ اإلنساف فيها حٌب كصلت إٔب أف تكوف ُب
ٌ
حينئذ تنتقل إلى أف تكوف محبة محرمة.
أما إذا استعمل اإلنساف ىذه ا﵀بوبات كطوعها ألجل أف تكوف سببنا لنيل ٧ببة ا﵁
جل كعبل فأحبها ألهنا تبلغو إٔب ٧ببة ا﵁ كانت في حقو مستحبة.
إذا كاف ٰبب الطعاـ ألجل أنو سوؼ يقول بو جسده ليقول على طاعة ا﵁ جل
كعبل كانت ىذه ا﵀بة ُب حقو مستحبة كىكذا.
إذف ىذا ىو القسم الوؿ وىو المحبة المشتركة.
أما القسم الثاني :فهو المحبة الخاصة :ىذه ا﵀بة ىي ٧ببة العبودية٧ ،ببة العبودية
ىي :ا﵀بة الٍب تقتضى ٛباـ الذؿ كا٣بضوع ككماؿ الطاعة كاإليثار على الغّب ،ىذه ا﵀بة
اختص ا﵁  هبا كال ٯبوز أف تيصرؼ لغّبه ،كال ٯبوز أف يشركو فيها غّبه ،كلذا
قلنا ىذه ىي ا﵀بة ا٣باصة يعِب الٍب ٱبتص ا﵁  هبا ،كىي الٍب أراد ا٤بؤلف 
بياهنا كالكبلـ عنها حينما عقد ىذا الباب ،كىذا ىو لب العبودية كما ذكرت لك كأساس
الدين كلو إ٭با ىو مراد لتحقيق ىذه ا﵀بة ﵁ سبحانو ال
الدين ،كما أيسست عليو ىذه ا٤بلىة ك ِّ
شريك لو فيها.
ضل فيها أناس أخطأوا فيما يتعلق بمحبة اهلل :
ىذه المحبة َ
٩بن أخطأ ُب ىذا الباب:

أناس نفوىا؛ كبعض ضبلؿ ا٤بتكلمْب الذين نفوا أف ٰبب العبد ربو  ،كقالوا إ٭با
ٌ

تكوف ا﵀بة للثواب أك النعمة الٍب ٲبن ا﵁  هبا.
أما أف يكوف ىو سبحانو ٧ببوبنا لعبد من عبده فإ ٌف ىذا ال يصح ،كىذا كاف منهم
لضبلؿ ُب عقو٥بم كقسوة ُب قلوهبم.
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يا ﵁ العجب! كيف يحرـ ىؤالء أعظم ما جاء بو ىذا الدين كأعظم لذة يلتذ هبا
ا٤بؤمن ،فإف القلوب ال تطمئن إال ٗبحبة ا﵁ ُب الدنيا ،كال تقر أعينها إال برؤية ا﵁ ُ ب
اآلخرة.
أيضا:
٩بن ضل ُب ىذا الباب ن
أيناس أخرجتهم رعونتهم كعدـ انضباطهم بضوابط الشرع ،أخرجتهم إٔب دعاكل تيناُب
ضبلٌؿ أىل البدع من كاف يزعم أنو
األدب مع ا﵁  ،بل تيناُب مقاـ العبودية ،فإف من ي
ألنو ٰبب ا﵁  فا﵁ ٰ ببو ،كبالتإب فإنو تنحل عنو التكاليف ،كبالتإب فإنو ال
تضره الذنوب ألنو ٰبب ا﵁ ككاف حبيبا ﵁ ،كىؤالء فيهم شبهوه من أىل الكتاب الذين قالوا
٫بن أبناء ا﵁ كأحباؤه.
أما الصنف الثالث فهم الذين جاء ذكرىم ُب ىذه اآليةَ ﴿ :وِم َن الن ِ
اس َم ْن يَػت ِخ ُذ ِم ْن
ُد ِ
ب الل ِو﴾[البقرة ،]ٔٙ٘:ىؤالء ىم الذين أشركوا مع ا﵁
ادا يُ ِحبُّونَػ ُه ْم َك ُح ٍّ
وف الل ِو أَن َد ً
ُ ب ىذه ا﵀بة ا٣باصة ،ىؤالء الذين أحبوا معبوداهتم كحب ا﵁  ،بل رٗبا
أعظم من ٧ببة ا﵁ ،كال شك أ ٌف ىذا حاؿ ا٤بشركْب أٝبعْب قدٲبنا كحديثنا فإهنم ما
أحبوىم ي
ِّ
مصاؼ ربنا 
توجهوا بالعبادة ٤بعبوداهتم ىإال ألف ىذه ا٤بعبودات أضحت ُب قلوهبم ُب
من حيث ا﵀بة كلذلك فإهنم ٛبسكوا هبذه ا٤بعبودات أشد التمسك ،حٌب إهنم ىا ىف عليهم أف
تيضرب رقاهبم كأف تيساؿ دمائهم ُب سبيل ٛبسكهم بعبوديتهم ٥بذه ا٤بعبودات.
كمن عبلمات أف ىؤالء أشركوا ُب ىذه ا﵀بة مع ا﵁ جل كعبل بل رٗبا غلبت ىذه
ا﵀بة الٍب صرفوىا للمعبودات ٧ببة ا﵁؛ أنك ٘بد أحدىم يغار على حرمة من يعبد أعظم ٩با
يغار على حرمة ا﵁  ،بل رٗبا انتفض كأجلب ٖبيلو كرجلو إذا تعدل أحد على جناب
السيد أك الوٕب الذم يعبده ،بينما تراه ال يٰبرؾ ساكننا إذا انتهكت ٧بارـ ا﵁ .
تقدـ ٧ببة األكلياء كا٤بعبودكف عند ىؤالء
الشركًة ُب ا﵀بة ،بل رٗبا ي
من عبلمات ىذه ى
على ٧ببة ا﵁ ،أنك ٘بد أحدىم يسهل عليو أف ٰبلف با﵁ كاذبا ،لكنو ال ٯبرؤ على أف
ٰبلف ٗبعبوده كاذبنا ،كىذا دليل على أ ٌف ىذه ا﵀بة قد بلغت ُب قلبو مبلغنا عظيما حٌب كقعوا
ُب صميم الشرؾ -كالعياذ با﵁ -بسبب ذلك.
إذف ىؤالء الذين أيريد بياف حا٥بم ُب ىذا الباب.
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ِ
اس من يػت ِخ ُذ ِمن ُد ِ
ادا يُ ِحبُّونَػ ُه ْم
وف الل ِو أَن َد ً
ْ
قاؿ َ ﴿ :وم َن الن ِ َ ْ َ
الل ِو﴾[البقرة ]ٔٙ٘:ىؤالء ىم ا٤بشركوف طائفة من البشر ضلوا الطريق ،عموا عن

ب
َك ُح ٍّ
ا٥بدل،

أندادا يعِب :مثبلء كنظراء ٰببوهنم كحب ا﵁.
فكاف من شأهنم أهنم ٯبعلوف ﵁ ن
ب الل ِو﴾[البقرة:]ٔٙ٘:
اختلف أىل التفسّب ُب ىذه اآلية﴿ :يُ ِحبُّونَػ ُه ْم َك ُح ٍّ
[الوجو األكؿ] :فمنهم من قاؿٰ :ببوف -يعِب ىؤالء ا٤بشركوفٰ -ببوف آ٥بتهم كما
ٰببوف ا﵁٧ ،ببة آ٥بتهم ُب نفوسهم تيضارع ٧ببة ا﵁.
والوجو الثاني :أف ىؤالء ا٤بشركْب ٰببوف آ٥بتهم كحب ا٤بؤمنْب ﵁.

والوجو الوؿ أولى وَّل شك.
ِ
آمنُوا أَ َش ُّد ُحبًّا لِل ِو﴾[البقرة.]ٔٙ٘:
ين َ
ٍب قاؿ َ ﴿ :والذ َ
كذلك اختلف العلماء ُب ىذا القدر من اآلية ،كاختبلفهم ىاىنا مبُب على اختبلفهم
اب:
ُب الشطر األكؿ ،كالصو ي
ِ
آمنُوا أَ َش ُّد ُحبًّا لِل ِو﴾ من ٧ببة ا٤بشركْب ﵁ ،كىذا ىو
ين َ
أ ٌف معُب اآليةَ ﴿ :والذ َ
األقرب.

ِ
آمنُوا أَ َش ُّد ُحبًّا لِل ِو﴾من ٧ببة ا٤بشركْب آل٥بتهم كالصواب كما ذكرت
ين َ
كقيلَ ﴿ :والذ َ

لك األكؿ.
إذف ىؤالء ا٤بشركوف ٰببوف ا﵁ ،كبالتإب فإهنم تصدر منهم عبوديات ﵁  ،ال
يظنٌن ظا هف أف ا٤بشركْب الذين بيعث النيب  فيهم كقاتلهم كك ىفرىم ،ال يظنن ظا هف
أهنم ما كانوا يعرفوف ا﵁ ،أك أهنم ما كانوا يعبدكنو ،كبل.
ٰبجوف ،ككانوا يتصدقوف ،ككانوا يطوفوف ،ككانوا يذٕبوف ،كانوا
بل كانوا يصلوف ،ككانوا ي
يتقربوف إٔب ا﵁  بأنواع ال يقرب ،كلكن كاف شركهم من جهة أهنم أحبوا غّب ا﵁ كمحبة
ا﵁ ،ساككا بْب ا﵁  كمعبوداهتم ،ال كا﵁ ما ساككىم با٣بلق كالرزؽ كالتدبّب ،إ٭با
ساككىم با﵀بة كاإلجبلؿ كا٣بوؼ كالتعظيم.
كلذلك يقولوف يوـ القيامة﴿ :تَالل ِو إِ ْف ُكنا لَِفي َ ٍ ِ
ِ
ب
س ٍّوي ُك ْم بَِر ٍّ
ضالؿ ُمبي ٍن * إ ْذ نُ َ
ِ
ين﴾[الشعراء ،]ٜٛ-ٜٚ:ىكذا ٱباطبوف معبوداهتم الٍب أشركوىا مع ا﵁ .
ال َْعالَم َ
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إذف ىؤالء ا٤بشركْب كانوا ٰببوف ا﵁  لكن ىذه ا﵀بة ما نفعتهمٓ ،ب؟
إلشراكهم ،كلذلك ًسيٌاف ُب ا٢بكم أال ٰبب اإلنساف ا﵁  أك أف ٰببو كٰبب غّبه
معو كمحبتو ،كل ذلك ال ينفع اإلنساف ،ككل ذلك كفر با﵁ .
ِ
آمنُوا أَ َش ُّد ُحبًّا لِل ِو﴾[البقرة ،]ٔٙ٘:كيف ال يكوف ذلك ك٧ببة ا٤بؤمنْب
ين َ
﴿ َوالذ َ
٧ببة خالصة.
أما ٧ببة ا٤بشركْب فإهنا ٧ببة مدخولة ،كلذلك فإ ٌف ا٤بعبودات كاآل٥بة أخذت حصة من
ىذه ا﵀بة فكانت ضعيفة.

أما ٧ببة أىل اإلٲباف فإهنا ٧ببة كاملة توجهت إٔب ٧ببوب كاحد كىو ا﵁ 

ِ
آمنُوا أَ َش ُّد ُحبًّا لِل ِو﴾.
ين َ
فكانت ا﵀بة ا٣بالصة أقول من ا﵀بة ا٤بشَبكة ﴿ َوالذ َ
قاؿ :

َحب إِلَْي ُك ْم ِم َن
وقولو﴿ :قُ ْل إِ ْف َكا َف آبَا ُؤُك ْم﴾[التوبة ،]ٕٗ:إلى قولو﴿ :أ َ
الل ِو َوَر ُسولِ ِو﴾[التوبة .]ٕٗ:اآلية.

ا٤بؤلف  أكرد ُب ىذا الباب آيتْب كحديثْب مرفوعْب كبلٮبا من حديث أنس
 كأكرد أثرين عن ابن عباس :

اآلية الولى آية البقرة كسبق ا٢بديث عنها.
اج ُك ْم
أما اآلية الثانية فهي آية التوبة﴿ :قُ ْل إِ ْف َكا َف آبَا ُؤُك ْم َوأَبْػنَا ُؤُك ْم َوإِ ْخ َوانُ ُك ْم َوأَ ْزَو ُ
ِ
َو َع ِش َيرتُ ُك ْم َوأ َْم َو ٌ
ارةٌ
اؿ اقْػتَػ َرفْػتُ ُم َ
وىا ﴾[التوبة ،]ٕٗ:يعُب حصلتموىا كاكتسبتموىاَ ﴿ :وت َج َ
ض ْونَػ َها﴾[التوبةٜ ،]ٕٗ:بانية أشياء ذكرىا ا﵁  ألهنا
تَ ْخ َ
ساكِ ُن تَػ ْر َ
سَ
اد َىا َوَم َ
ش ْو َف َك َ
ِِ
ِِ ِ ٍ ِ
ِ ِ
صوا َحتى
َحب إِلَْي ُك ْم م َن اللو َوَر ُسولو َوج َهاد في َسبِيلو فَػتَػ َرب ُ
أحب ما يكوف لئلنساف﴿ ،أ َ
ِ ِ
ِِ
ِ
ِ
ين﴾[التوبة.]ٕٗ:
يَأْت َي اللوُ بأ َْم ِره َواللوُ َّل يَػ ْهدي الْ َق ْوَـ الْ َفاسق َ
ىذه اآلية نزلت ُب حق أناس من ا٤بسلمْب أسلموا كٓب يهاجركا؛ ألجل تعلقهم بواحد

صوا
أك أكثر من ىذه األمور الثمانية ا٤بذكورة ،فأنزؿ ا﵁  ىذه اآلية ُب عتاهبم﴿ :فَػتَػ َرب ُ
َحتى يَأْتِ َي اللوُ بِأ َْم ِرهِ﴾[التوبة٤ ،]ٕٗ:با ٓب ييقدموا ما ٰببو ا﵁  على ما ٙببو أنفسهم
صوا َحتى يَأْتِ َي اللوُ بِأ َْم ِرهِ﴾[التوبة ]ٕٗ:يعِب:
كما هتواه قلوهبم أتاىم ىذا الوعيد﴿ ،فَػتَػ َرب ُ
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انتظركا عقوبة ا﵁  الٍب ٙبل بكم؛ دؿ ىذا على أ ٌف ا﵀بة ال تكوف صادقة إال إذا كاف
عليها برىاف ،ىذه اآلية ٧بنة كما كانت اآلية األخرل الٍب ىي شقيقتها ٧بنة.
ىذه اآلية نظّب اآلية األخرل﴿ :قُ ْل إِ ْف ُكنْتُ ْم تُ ِحبُّو َف اللوَ فَاتبِعُونِي يُ ْحبِْب ُك ُم
اللوُ﴾[آؿ عمراف.]ٖٔ:
إذف ىذاف برىاناف على صدؽ ا﵀بة ﵁  ،من كاف مدعيا ﵀بة ا﵁ ،فإنو مطالب
بأف يأٌب بالدليل عليها.
والدليل أمراف:

الوؿ :تقدٙب ما ٰببو ا﵁  على ما ٙببو نفسو كيهواه قلبو.
والدليل الثاني صدؽ االتباع للنيب ٧بمد .

أما ٧ببة ٚبلوا من ىذين فإهنا دعول ال ترقى ألف تكوف ٧ببة صادقة ﴿ إِ ْف ُك ْنتُ ْم
تُ ِحبُّو َف اللوَ﴾[آؿ عمراف.]ٖٔ:

إذف البد من موافقة ا﵁  فيما ٰبب؛ كىذا الذم يدركو العقبلء ٝبيعا ،الناس ال
تعرؼ ٧ببة إال يتبعها طاعة للمحبوب كموافقة لو كإال فإهنا غّب مقبولة.
تعـ اإلي٘ ٚأْت تصعِ سب٘

ٖرا يعُس ٣يف ايكٝاع بدٜع

ي ٛنإ سبو ؾادقا ألطعت٘

إٕٓ احملب ملٔ وب َطٝع
***********

َٔٚ

يٛ

ْٗاَْٞ

َٔ

سب٘

عٔ املا ٤عطػإ مل أغسب
***********

قايت :يطٝـ خٝإٍ شازَْٚ ٞك٢

باهلل ؾؿ٘ ٚال تٓكـ ٚال تصد

ؾكاٍ :خًؿت٘ يَ ٛات َٔ ظُإٔ

ٚقًت :قـ عٔ ٚزٚد املا ٤مل ٜسد

قايت :ؾدقت ايٛؾا يف اؿب غُٝت٘

ٜا بسد ذاى اير ٟقايت عً ٢نبدٟ

الناس ال تعرؼ ا﵀بة إال كعليها دليل كبرىاف ،كىو موافقة ا﵀بوب كطاعتو ،كإال فإهنا
٧ببة كاذبة أك ٧ببة مدخولة ضعيفة.
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إذف عبلمة ا٢بب الصادؽ ﵁  طاعة ا﵁ كطاعة رسولو ،
دائما إذا
كبالتإب من كاف دائمان كأبدان ُب كل مقاـ يقدـ ما هتواه نفسو على ما ٰببو ا﵁ ،ن
تعارض عنده األمراف قدـ ٧ببة ما ٰبب على ٧ببة ما ٰبب  ،فهذا ال يكوف
مسلما ،ىذا يكوف مشرنكا.
ن
أما الذم يكوف تارةن كتارة ،تارةن يقدـ ما ٰببو ا﵁ كتارةن يقدـ ما ٙببو نفسو فهذا يكوف
عاصينا.
أما ا٤بؤمن كامل اإلٲباف الذم أتى بالقدر الواجب الذم ال تربأ ا٥بمة إال بو ،فهو الذم
يقدـ دائما ما ٰببو ا﵁  على ما ٙببو نفسو عند التعارض؛ ىذا ما بينتو ىذه اآلية.
ىذه اآلية ليست تنفى ٧ببة اإلنساف ٥بذه األمور ٧ببة طبيعية ،إ٭با تنهى كتأمر ا٤بؤمن
بأف ينأل بنفسو عن أف يكوف يم ىق ِّد نما ٤با ٰبب على ما ٰببو  ،ٯبب أف يكوف
دائما ما ٰببو ا﵁ كليس ما ٰببو اإلنساف.
ا٤بقد يـ ن
ولذلك المحبة من حيث أحكامها تنقسم إلى ثالثة أقساـ:
محبة نافعة.
ومحبة ضارة.
ومحبة بين ىذين.
أما المحبة النافعة تنقسم إلى ما يأتي:
أوَّلً :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.

وثانيا :محبة ما يبغضو اهلل.

وثالثاً :المحبة التي تُ ْشغٍّ ُل عما يحبو اهلل.
الشيخ لم يراجع التفريغ

ْٗٔ

ا﵀اب الستة.
إذف لو تأملت ٧باب الناس النافعة كالضارة لوجدهتا تدكر على ىذه ٌ
أما الٍب بْب ىذين النوعْب فهي ا﵀بة ا١بائزة ا٤بباحة ،كىي الٍب مضى ا٢بديث فيها
كقلنا إهنا ا﵀بة ا٤بشَبكة ،فهذه األصل فيها كما ذكرنا ا١بواز ،كقد تكوف مستحبة ،كقد تكوف
٧برمة على ما مضى بيانو ،كا﵁  أعلم.
قاؿ :
عٔ أْظ؛ إٔ زض ٍٛاهلل  قاٍ$ :ال ٜؤَٔ أسدنِ ست٢
أن ٕٛأسب إيٚ َٔ ٘ٝيدٚٚ ٙايدٚ ٙايٓاع أمجعني .#أخسدا.ٙ
ك٨برج ُب الصحيحْب ،كجاء معناه أيضا عند
ىذا ا٢بديث ركاه أنس ٌ ،
البخارم من حديث أىب ىريرة  ،قاؿ « :والذي نفسى بيدهَّ ،ل
يؤمن أحدكم حتى أكوف أحب إليو من ولده ووالده».
ىذا ا٢بديث دليل على كجوب ٧ببة النيب  ،على كجوب أف تعظم ٧ببة
ا﵀اب على اإلطبلؽ إال ٧ببة ا﵁ ،كال يكوف اإلنساف
النيب  حٌب تكوف أعظم ِّ
٧بققا لئلٲباف الواجب إال بذلك ،فإ ٌف نفي اإلٲباف ُب أمر دليل على أ ٌف متعلقوي من األمر
الواجب ،كبالتإب فإ ٌف التقصّب ُب ذلك أمر ٧برـ ال ينفى اإلٲباف إال ُب ترؾ و
شيء كاجب «َّل
ي
يؤمن أحدكم حتى أكوف أحب إليو من والده وولده والناس أجمعين».
كالحظ أنو قاؿ« :أحب» إ نذا ا﵀بة ما ٰببو اإلنساف طبعا أمر جائز مأذكف فيو بشرط

أف يكوف دكف ٧ببة النيب .
كىا ىنا سؤاؿ :ىذا الباب معقود للكبلـ عن ٧ببة ا﵁ ،فما باؿ الشيخ قد أتى ٕبديث
يتعلق ٗبحبة النيب ؟
كا١بواب :أ ٌف ُب ىذا نكتتْب:
الولى للداللة على أف ٧ببة ا﵁  تقتضي ٧ببة ما ٰبب ،كمن ذلك ٧ببة النيب

 أل ٌف ا﵁ ٰببو عليو الصبلة كالسبلـ ،بل إ ٌف ا﵁ جل كعبل قد اٚبذه خليبل كما
اٚبذ إبراىيم خليبل ،كا٣بلة أرفع من أصل ا﵀بة ،أرفع كأعلى درجات ا﵀بة ىي ا٣بلة ،كىذه
الٍب اختص ا﵁  هبا ا٣بليلْب إبراىيم ك٧بمد صلى ا﵁ عليهما كسلم.

الشيخ لم يراجع التفريغ

َٓٔ

ونكتة ثانية :أنو إذا كانت ٧ببة النيب  ٯبب أف تعظم ُب القلب إٔب ىذا
القدر ،أف يكوف ىو  أعظم ُب القلب ٧ببة من أعظم ا﵀بوبات الٍب ىي
٧ببة الوالد ،كالولد كالناس أٝبعْب ،فكيف ٗبحبة ا﵁ ؟ ٯبب أف تكوف ُب القلب
أعظم من ذلك كأعظم ،أليس كذلك؟
إذف ىذا فيو من داللة التنبيو على ضركرة تعظيم ٧ببة ا﵁ ُ ب النفوس.
إذف النيب  كاجب على أمتو أف يكوف أعظم ٧ببوب من البشر على
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
ما جاء دخولو ُب قولو« :والناس أجمعين».

فالناس :عموـ ،كأٝبعْب :عموـ ،كيدخل ُب ذلك نفسو الٍب بْب جنبيو ،كىذا ما جاء
التنصيص عليو ُب ((صحيح البخارم)) من حديث عبدا﵁ بن ىشاـ  أنو قاؿ:
«كنا مع رسوؿ اهلل  وىو آخذ بيد عمر  ،فقاؿ عمر :واهلل يا

رسوؿ اهلل لنت أحب إلى من كل أحد إَّل من نفسى .قاؿ :والذي نفسى بيده -انظر

إٔب ىذا القسم من لدف رسوؿ ا﵁  -كالذم نفسى بيده حتى أكوف أحب
إليك من نفسك .قاؿ :فواهلل لنت اآلف أحب إلى من نفسى .قاؿ :اآلف يا عمر» يعُب
اآلف بلغت درجة اإلٲباف الواجب.
إذف ىكذا ٯبب أف يكوف النيب ُ ب قلوب ا٤بؤمنْب أٝبعْب ،كالشأف كما
ذكرت لك سابقا أف يكوف على ا﵀بة دليل كبرىاف ،كمن عبلمات ٧ببة النيب 
الشوؽ إٔب لقائو كرؤيتو ،كمر بنا ما جاء ُب ((صحيح مسلم)) قوؿ النيب :

«إف من أشد الناس حبا لي قوـ يأتوف من بعدى ما رأوني ،ودوا لو رأوني بأىلهم
ومالهم».
من عبلمات ٧ببة النيب  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
اإلحداث ُب شريعتو.
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.
ىذه نبذة تتعلق ٗبحبة النيب  كىذا كما علمنا فرع عن ٧ببة ربنا .
كيف ال يٰبب النيب  ىذه ا﵀بة العظيمة كا﵁ جل كعبل ٰببو أعظم ٧ببة؟
كيف ال يٰبب النيب  كقد أمرنا ا﵁ ٗبحبتو كما ُب ىذا ا٢بديث؟
كيف ال يٰبب النيب  كىو الذم أحسن إلينا بفضل ا﵁  أعظم
ِِ
ث فِي ِه ْم َر ُسوًَّل ِم ْن أَنْػ ُف ِس ِه ْم يَػ ْتػلُوا َعلَْي ِه ْم
ين إِ ْذ بَػ َع َ
إحساف﴿ :لََق ْد َمن اللوُ َعلَى ال ُْم ْؤمن َ
ْكتَاب وال ِ
ِ
ِِ
ض ٍ
الؿ ُمبِي ٍن﴾[آؿ
ْح ْك َمةَ َوإِ ْف َكانُوا ِم ْن قَػ ْب ُل لَِفي َ
آيَاتو َويُػ َزٍّكي ِه ْم َويُػ َعلٍّ ُم ُه ُم ال َ َ
عمراف.]ٔٙٗ:
كخلقو
كيف ال يٰبب النيب  كىو الذم قد ٝبع الكماؿ البشرم ُب ىخلقو ي
 ،فإ ٌف لو الكماؿ ُب سجاياه كَب خبللو كَب صفاتو 
كالنفوس السوية ٦ببولة على حب الكماؿ؟
إذف ٥بذا كغّبه ٯبب كجوبا أف يٰبب النيب  أعظم و
٧ببة يتصورىا اإلنساف،
إال ٧ببة ا﵁  فإهنا ٯبب أف تكوف ُب القلوب أعظم.
قاؿ :
ٚهلُا عٓ٘ قاٍ :قاٍ زض ٍٛاهلل $ :ثالخ َٔ نٔ ؾٚ ٘ٝدد
سال ٠ٚاإلميإ :إٔ ٜه ٕٛاهلل ٚزضٛي٘ أسب إي ٘ٝمما ضٛاُٖاٚ ،إٔ وب املس٤
ال وب٘ إال هللٚ ،إٔ ٜهس ٙإٔ ٜعٛد يف ايهؿس بعد إٔ أْكر ٙاهلل َٓ٘ نُا
ٜهس ٙإٔ ٜكرف يف ايٓاز.#
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٥بما يعِب :للشيخْب البخارم كمسلم ،عنو يعِب :عن أنس .
ىذا حديث عظيم فيو بياف كيف ٙبقيق ا﵀بة الصادقة ،قاؿ أىل العلم ا﵀بة الصادقة
الٍب تكوف ﵁  ال تتم إال بتكميلها كتفريعها كدفع ضدىا .انتبو.
صل ُب قلبك ا﵀بة الٍب أمر ا﵁  هبا كالٍب ىي قدر كاجب ال يكوف اإلٲباف
ال يٙبى ِّ
الواجب إال بو إال باكتماؿ ىذه األمور الثبلثة كىي الٍب جاء التنصيص عليها ُب ا٢بديث.
أوَّل :تكميلهاٗ ،بعُب :أف يكوف ا﵁ كرسولو أحب إٔب ا٤برء ٩با سواٮبا ،كالحظ أنو

قاؿ٩( :با سواٮبا) ليفيد التعميم ،فيجب أف يكوف ا﵁ كرسولو  أحب إليو من
كل شيء على اإلطبلؽ كما مضى بيانو.
ثانيا :تفريعهاٗ ،بعُب :أف يأٌب ٗبا يتفرع كيلزـ على ٧ببة ا﵁  ،كمن ذلك
ا﵀بة ُب ا﵁ ك﵁ كألجل ا﵁ ،كىذا ما جاء التنصيص عليو ُب ا٢بديث كأف ٰبب ا٤برء ما ٰببو
إال ﵁.
انتبو  ..فثمة فركؽ من ٓب يتنبو إليها فإنو سيقع ُب خطأ عظيم.
فىػ ٍر هؽ بْب ٧ببة ا﵁ أصبلن كا﵀بة لو فرعان كا﵀بة معو شركان.
كثّب من الناس مع األسف الشديد خلطوا بْب ىذه األمور فأخطأكا خطأ عظيما،
ىذه ا﵀بة الٍب جاءت ُب األمر الثا٘ب ُب ىذا ا٢بديث ا﵀بة ألجل ا﵁  كَب ،
كىذه ا﵀بة فرع عن ٧ببة ا﵁  ألننا كما قلنا إف ا﵀بة الصادقة تستلزـ موافقة
ا﵀بوب ،كا﵁ ٰ بب عباده ا٤بؤمنْب ،فمن ٰببو عليو أف ٰبب ىؤالء ا٤بؤمنْب؛ ا﵁ ٰبب
األنبياء ،كٰبب ا٤ببلئكة ،كا﵁ ٰ بب من كاف مستقيما على طاعتوٰ ،بب التوابْب،
ٰبب ا٤بتطهرينٰ ،بب الذين يقاتلوف ُب سبيلو صفا ،إٔب آخر ما جاء ُب النصوص.
٧ببتك الصادقة ﵁ تقتضى أف توافق ا﵁ فيما ٰبب ،كا﵀بة ُب ا﵁ ٥ با شأف كأم
شأفُ ،ب ((صحيح مسلم)) عن النيب « :أ ّف اهلل تعالى ينادى يوـ القيامة:
أين المتحابين في جاللي ،اليوـ أظلهم في ظلي يوـ َّل ظل إَّل ظلي».
ُب الصحيحْب ذكر النيب  شأف السبعة الذين يظلهم ا﵁ ُ ب ظلو،
كمنهم «رجالف تحابا في اهلل اجتمعا عليو وتفرقا عليو» قاؿ ا﵁ ُ ب ا٢بديث
في
في والمتزاورين ّ
في والمتآخين ّ
القدسي الصحيح« :وجبت محبتي للمتحابين ّ
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في» ا﵀بة ُب ا﵁  أف ٰبب اإلنساف أخاه ال ألمر دنيوم ،ال
والمتجالسين ّ

لغرض مادم ،إ٭با ٰببو ألنو مستقيم على طاعة ا﵁ ،فهو ٰبب فيو طاعتو ﵁  ،كىذا

دليل على صدؽ ا﵀بة ﵁ .

[ثالثًا] :دفع الضد كىذا ما جاء التنصيص عليو ُب قولو «وأف يكره
أف يعود في الكفر بعد إذ أنقذه اهلل منو كما يكره أف يقذؼ في النار» ًسيٌاف عند ا﵀ب
الصادؽ بْب الكفر كالوقوع ُب النار ،كما أنو يكره ىذا يكره ىذا ،كما أنو ٲبتنع عن ىذا
أشد االمتناع ٓبى؟ أل ٌف ا﵀ب الصادؽ الذم أخلص ٧ببتو ﵁ كأعظم ٧ببتو ﵁ أنار ا﵁ 
قلبو باإلٲباف ،فانكشفت أمامو ٧باسن اإلسبلـ ،كانكشفت أمامو قبائح ضده كىو الشرؾ
كالكفر ،كلذلك فإنو كاف أعظم ما يكوف بغضا للكفر ،كإذا كاف يمبغضان للكفر كالشرؾ
أبغض من قاـ بو الكفر كالشرؾ فإف من أبغض شيئا أبغض من اتصف بو.
إذف أف يبغض الكفر كيبغض الكافرين كىذا من صميم مبلزـ ٧ببة ا﵁ ،
ال ٲبكن أف يكوف اإلنساف ي٧ببان ﵀بوبو كلعدكه معان ال تتأتٌى ىذه ا٤بسألة.
إذا ؾاؾ ٢ؾدٜكو َٔ تعادٟ

ؾكد عاداى ٚاْكطع ايهالّ

إذف األمر كما قاؿ ابن القيم :
سبا ي٘ َا ذاى يف إَهإ
أؼب أعدا ٤اؿبٝب ٚتدعٞ
ال يتأتى ذلك إف كنت صادقا ُب ٧ببة ا﵁  ،فمن لوازـ ذلك أف تكوف
يمبغضان لضد ما ٰببو ا﵁  ،كأف تكوف موافقا ﵀بوبك فيما يبغضو ،ا﵁ يبغض الكفر
كالكافرين إذف عليك أف تكوف موافقا لربك  فيما يبغض ،كىذا من أجل
ا٤بهمات ،أف توجو ٧ببتك كبغضك ُب ضوء ما ٰبب ا﵁  كيبغض ،بل ا﵁  ما
أعطاؾ ىذا الشعور شعور ا﵀بة الذم جعلو ُب قلبك كقذفو ُب جبلتك إال ألجل أف ٙبب ما
ٰبب ،كذلك الشأف ُب البغض ،ما جعل فيك ىذا الشعور إال ألجل أف تيبغض ما ييبغض.

إذف ا﵀بة ُب ا﵁  كالبغض ُب ا﵁  ىذا من صميم لوازـ ٧ببة ا﵁
.
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قاؿ :
ٚيف زٚا$ :١ٜال هد أسد سال ٠ٚاإلميإ ست #...٢إىل آخس.ٙ
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 ا٤بفهوـ ،
كا٤بنطوؽ ال شك أنو أقول من ا٤بفهوـ.
قاؿ :
ٚعٔ ابٔ عباع  قاٍ َٔ(( :أسب يف اهللٚ ،أبػض يف اهلل،
ٚٚاىل يف اهللٚ ،عاد ٣يف اهلل؛ ؾإمنا تُٓاٍ ٚال ١ٜاهلل بريوٚ ،ئ هد عبدْ طعِ
اإلميإ ٚ-إٕ نجست ؾالت٘ ٚؾ - َ٘ٛستٜ ٢ه ٕٛنريوٚ ،قد ؾازت
عاََ ١ؤاخا ٠ايٓاع عً ٢أَس ايدْٝا ٚذيو ال هد ٟعً ٢أًٖ٘ غ٦ٝا)) .رواه ابن
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

داككد بإسناد حسن إف شاء ا﵁ قوؿ النيب « :من أحب هلل وأبغض هلل
وأعطى هلل ومنع هلل فقد استكمل اإليماف» كىذا األثر ُب معُب ىذا ا٢بديث.
ا﵁

كا٤بقصود أ ٌف من التفريع على ٧ببة ا﵁  أف ٰبب اإلنساف ُب ا﵁ كأف يبغض ُب

َٚا ايد ٜٔإال اؿب ٚايبػض ٚايٛال٤

نراى ايربا َٔ ٤نٌ غاَٚ ٚعتد.ٟ

كالنصوص الٍب جاءت ُب التنصيص على كجوب ىذا األمر كثّبة ال ٚبفى ،كمن فقو
ابن عباس  كىذا ما أشار إليو ا٤بؤلف ُب ا٤بسائل فيو معرفة الصحايب بالواقع،
صاحب رسوؿ ا﵁  يعرؼ كاقعو ،ألنو يعيش فيو ،كألنو ينظر إٔب أحوالو نظر
ا٤بستبصر ،ذكر ُب آخر ىذا األثر أنو (قد صارت عامة مؤاخاة الناس ُب أمر الدنيا ،كذلك
ال ٯبدم على أىلو شيئا) ،يعِب :ال ينفع أىلو شيئا مع األسف الشديد.
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ىذه ا﵀بة الٍب تبُب على غّب الرباط الوثيق الذم ىو ا﵀بة ُب ا﵁ ك﵁ ال ٘بدل على
أىلها كال تنفعهم شيئا ،بل إهنا تكوف عليهم كباالن عظيمان﴿ :ال ِ
ض ُه ْم لِبَػ ْع ٍ
ض
َخالءُ يَػ ْوَمئِ ٍذ بَػ ْع ُ
ِ
ين﴾[الزخرؼ ،]ٙٚ:فدؿ ىذا على أف كل ٧ببة ٓب تبُب على ىذا األصل
َع ُد ٌّو إَِّل ال ُْمتق َ

األصيل العظيم فإهنا ال تنفع صاحبها شيئا ،كألجل ىذا على ا٤بسلم أف يتبصر ،كأف يتنبأ
كأف يعيد النظر ُب عبلقاتو كصداقاتو كمزامبلتو كمرافقاتو لكي تبُب على أساس صحيح ينفع
اإلنساف ُب الدنيا ،كينفع اإلنساف ُب اآلخرة ،ال أنفع من ا﵀بة ُب ا﵁ ،كال أضر من ا﵀بة ُب
غّب ا﵁.
كالحظ كيف يصف ابن عباس  ا٢باؿ ُب كقتو ،كىذا يقارف فيو بْب ما كاف
أك ما عاشو ُب آخر حياتو كبْب ما كاف عليو األمر ُب عهد ا٣بلفاء الراشدين ،فضبلن عما
كاف عليو األمر ُب عهد النيب  ،سبحاف ا﵁! كقد صارت عامة مؤاخاة الناس
ُب أمر الدنيا ُب ذلك الوقت ،فكيف لو أدرؾ زماننا !
ماذا تظنوف أنو يقوؿ؟ فإنا ﵁ كإنا إليو راجعوف.
إذا كانت عامة مؤاخاة الناس ُب ىذا الزماف الصاّب فإف األمر قد ازداد سوءان مع
األسف الشديد ُب ىذا الزماف ا٤بتأخر ،صارت عامة مؤاخاة الناس ُب أمر الدنيا كذلك ال
ٯبدم على أىلو شيئا .ا﵁ ا٤بستعاف.
قاؿ :

اب﴾[البقرة،]ٔٙٙ:
ٚقاٍ ابٔ عباع يف قٛي٘ تعاىلَ ﴿ :وتَػ َقط َع ْ
ت بِ ِه ُم ال ْ
َسبَ ُ
قاٍ :املٛد.٠
ىذه اآلية ُب سورة البقرة﴿ :إِ ْذ تَػبػرأَ ال ِذ ِ ِ ِ
اب
ين اتػبَػعُوا َوَرأ َُوا ال َْع َذ َ
َ
ين اتُّبعُوا م َن الذ َ
َ
اب﴾[البقرة.]ٔٙٙ:
َوتَػ َقط َع ْ
ت بِ ِه ُم ال ْ
َسبَ ُ
األسباب فسرىا ابن عباس ككذلك جاء ىذا التفسّب عن ٦باىد كقتادة أهنا
ا٤بودات.
كقيل :إف األسباب ىا ىنا ىي األعماؿ أك القرابات.
كاألقرب كا﵁ تعأب أعلم أ ٌف ا٤بودة تفسّب با٤بثاؿ ،كإال ُب ا٤بعُب أعم كما قاؿ ابن قتيبة
 إ ٌف كل ما ذكر ُب تفسّب ىذه اآلية صحيح ،كا٤بعُب ا١بامع أنو تقطعت كل أسباب
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العبلقات ،فإ ٌف العبلقات بْب الناس ال شك أهنا ال تيبُب إال بأسباب ،قد تكوف ﵀بة ،قد
تكوف ٤بصاّب ،قد تكوف لقرابة ،قد تكوف لزمالة ُب عمل ،كما إٔب ذلك.
الشاىد أف ا﵁  بْب ُب ىذه اآلية أف ا٤بودات كالصبلت الٍب كانت بْب الناس
كٓب تيبُب على ا﵀بة ُب ا﵁  كألجلو سبحانو فإهنا سوؼ تتقطع يوـ القيامة كتضمحل
ِ
كتتبلشى ،بل تنقلب إٔب عداكة كىذا ما بينو ا﵁ ُ ب قولو ﴿ :الَخالءُ
ِ
ض ُه ْم لِبَػ ْع ٍ
ين﴾[الزخرؼ.]ٙٚ:
يَػ ْوَمئِ ٍذ بَػ ْع ُ
ض َع ُد ٌّو إَِّل ال ُْمتق َ
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46
ؼ
 -ٗٙباب قوؿ اهلل تعالى﴿ :إِن َما َذلِ ُك ُم الش ْيطَا ُف يُ َخ ٍّو ُ
ِ
وىم و َخافُ ِ
وف إِ ْف ُك ْنتُم م ْؤِمنِ
ين﴾
ف
ا
خ
ت
ال
ف
ه
اء
ي
ُ
َ
َ
َ
أ َْولَ َ ُ
َ ُْ َ
ُْ َ
(اجمللس األول)
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قاؿ :

باب قوؿ اهلل تعالى:
﴿إِنما َذلِ ُكم الشيطَا ُف ي َخ ٍّو ُ ِ
وىم و َخافُ ِ
وف إِ ْف ُك ْنتُ ْم
ُ ْ ُ
اءهُ فَال تَ َخافُ ُ ْ َ
َ
ؼ أ َْوليَ َ
ِِ
ين﴾[آؿ عمراف.]ٔٚ٘:
ُم ْؤمن َ

فبل يزاؿ الشيخ  يوإب ُب األبواب الٍب عقدىا ببياف بعض العبادات القلبية الٍب
ىي من ًعماد اإلٲباف ،كمن صميم العلم با﵁ .
مضى الكبلـ عن عبادة ا﵀بة ،كعطف الشيخ  عليها بعبادة ا٣بوؼ من ا﵁
.
كن من أركاف اإلٲباف القليب ،كركيزةه لسّب العبد
ا٣بوؼ من ا﵁ سبحانو عبادةه عظيمة ،كر ه
إٔب ربو .

كقد أمر ا﵁ ٖ بوفو  أف ٱبافو عباده ،كما قاؿ ﴿ :فَال
وف﴾[آؿ عمراف﴿ ،]ٔٚ٘:فَِإياي فَارَىب ِ
وىم و َخافُ ِ
وف﴾[النحل ،]٘ٔ:كأثُب ا﵁
َ ُْ
تَ َخافُ ُ ْ َ
 على القائمْب هبذه العبادةِ :
اؼ م َقاـ ربٍِّو جنتَ ِ
اف﴾[الرحمن،]ٗٙ:
﴿ول َم ْن َخ َ َ َ َ َ
َ
ِِ
ِ
ِ
ين ُى ْم لَِربٍّ ِه ْم يَػ ْرَىبُو َف﴾[العراؼ،]ٔ٘ٗ:كا٣بوؼ من
﴿وفي نُ ْس َخت َها ُى ًدى َوَر ْح َمةٌ للذ َ
َ
عظيم عند أىل اإلٲباف.
ا﵁  شأنو ه
والخوؼ ينقسم إلى ثالثة أقساـ:

مشروع.
وممنوع.
ومباح.

و
إجبلؿ
أما الخوؼ المشروع :فهو ا٣بوؼ من ا﵁  ،ىذا ا٣بوؼ خوؼ
و
بصفات يقتضي العلم هبا ا٣بوؼ العظيم منو ،
متصف
كتعظيم؛ فا﵁ 
ه

متصف بالعزة ،كالقدرة ،كالقوة ،كا١بربكت ،كالغضب ،كالبيغض ،كاالنتقاـ ،كأمثاؿ ىذه
فا﵁
ه
عظيما من العظيم
من الصفات ،ككلها إذا تأملت كجدت أهنا تورث ُب القلب خوفنا
ن
.
وأعظم ٍ
سبب للخوؼ من اهلل ىو العلم بو ،كالقاعدة ُب ىذا الباب:
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أنو كلما ىعظيم العلم با﵁ سبحانو فإنو يىػ ٍعظيم ا٣بوؼ منو ،كلما كاف اإلنساف أكثر
علما با﵁ سبحانو أل٠بائو ،كصفاتو ،كنعوت جبللو ،فإنو سيكوف أكثر خوفنا من ا﵁
ن
و
علما) .كنادل أحد السائلْب
؛ كلذلك قاؿ ابن مسعود ( :كفى ٖبشية ا﵁ ن
الشعيب  ،فقاؿ :أفتِب أيها العآب ،فقاؿ :إف العآب من ٱباؼ ا﵁ .كشاىد ىذا ُب
شى اللوَ ِمن ِعب ِ
ادهِ الْعُلَ َماءُ﴾[فاطر ،]ٕٛ:كلذا
كتاب ا﵁ ،قوؿ ا﵁ ﴿ :إِن َما يَخ َ
ْ َ
جامعا بْب كماؿ العلم با﵁  كشدة ا٣بوؼ منو سبحانو،
كاف نبينا  ن
ففي الصحيحْب قاؿ « :فواهلل لنا أعلمهم باهلل وأشدىم لو خشية».

السنة)) البن أيب عاصم ،كالطربا٘ب كغّبٮبا أف النيب  قاؿ:
كُب (( ي
يل كالحلس البالي من خشية اهلل» ،جربيل ا٤بلىك ا٤بعظم،
«مررت ليلة أُسري بي بجبر
َ
ى ي
الذم أتاه ا﵁  من عظم ا٣بلقة الشيء العظيم ،كمع ذلك كاف بسبب خشيتو من ا﵁
 ا٤ببنية على علمو با﵁ سبحانو ،قاؿ« :كالحلس البالي من خشية اهلل» ،ا٢بلس:

ىذا الكساء الرقيق الذم يوضع على ظهر الدابة ،كيوضع عليو السرج.
و
خشية لو .
فكلما كاف اإلنساف أعلم با﵁ سبحانو ،كلما كاف أعظم
أيضا من ا١بليل العظيم سبحانو :علم اإلنساف بل يقينو بوعيد ا﵁
كمن أسباب ا٣بوؼ ن
اعا من
 ،فإف ا﵁ سبحانو قد ذكر ُب كتابو ،كىكذا نبيو  قد ذكركا أنو ن
الوعيد الذم يطّب لو فؤاد ا٤بؤمن بو﴿ ،لَ ُه ْم ِم ْن فَػ ْوقِ ِه ْم ظُلَ ٌل ِم َن النا ِر َوِم ْن تَحتِ ِه ْم ظُلَ ٌل
ِ ِ
ادهُ يا ِعب ِ
اد فَاتػ ُق ِ
وف﴾[الزمر.]ٔٙ:
ك يُ َخ ٍّو ُ
ذَلِ َ
ؼ اللوُ بِو عبَ َ َ َ
ماثل بْب عينيو ُب كتاب ا﵁﴿ ،إِف لَ َديْػنَا أَن َك ًاَّل
كيف ال ٱباؼ ا٤بؤمن كىذا الوعيد ه
ِ
ٍ
ِ
يما﴾[المزمل.]ٖٔ-ٕٔ :
يما * َوطَ َع ًاما ذَا غُصة َو َع َذابًا أَل ً
َو َجح ً

ضا :علم اإلنساف بتقصّبه ُب جنب ا﵁ ؛ فإف العبد
ومن أسباب الخوؼ أي ً

مهما ظن ُب نفسو الظنوف ،كأنو قد فعل كفعل ،فإنو ُب جانب حق ا﵁ عليو ال شك أنو
عظيما ،بل لو أف ا﵁  حاسبنا على الواجبات الٍب قمنا هبا لكنا
صهر
يم ىق ِّ
تقصّبا ن
ن
جديرين بالعقاب؛ ألننا ما كفيناىا حقها من كماؿ اإلخبلص ،كصدؽ ا٤براقبة ،كٙبسينها كفق
ىدم النيب  على الوجو ا٤بطلوب.
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تقصّب
كآثاـ ًعظاـ؟ فكيف إذا انضاؼ إٔب ىذا
ذنوب ه
فكيف إذا انضاؼ إٔب ىذا ه
ه
عظيم ُب أداء شكر ا﵁  على نعمو؟
إذنا ال يم ىعوؿ إال على رٞبة ا﵁ .

ومن أسباب الخوؼ من اهلل سبحانو :اآليات الٍب ٱبوؼ ا﵁  هبا عباده؛
آيات حسية يراىا الناس ٱبوؼ ا﵁ هبا من أراد هبم خّبا﴿ ،وما نػُر ِسل بِاآلي ِ
ات إَِّل
ه
ن ََ ْ ُ َ
تَ ْخ ِوي ًفا﴾[اإلسراء ،]ٜ٘:كُب ((الصحيحْب)) قاؿ « :إف الشمس والقمر

آيتاف من آيات اهلل ،يخوؼ اهلل بهما عباده».

إ نذا ىذه نبذةه من أسباب ا٣بوؼ من ا﵁ .
كيتبع ىذا ا٣بوؼ تفاصيل راجعةه إٔب ىذا األصل من تلك التفاصيل الٍب ىي من
ي
أنواع ا٣بوؼ ا٤بتفرعة عن ا٣بوؼ من ا﵁ :
[أوَّلً] :الخوؼ من إثم السيئة؛ فإف اإلنساف ٱبشى تبعات ما اجَبحتو يداه ،ٱباؼ

من ىذا اإلٍب الذم ٙبملو فوؽ ظهره ،كُب ((الَبمذم)) ،ك((أٞبد)) كغّبٮبا أف النيب
 عاد شابنا من األنصار كىو ُب سياؽ ا٤بوت ،فقاؿ النيب :

«كيف تجدؾ؟ فقاؿ :واهلل يا رسوؿ اهلل إني لرجو اهلل ،وأخاؼ ذنوبي ،فقاؿ النبي
 :ما اجتمعا في قلب المؤمن في ىذا الموطن إَّل أتاه اهلل ما يرجو ،وأمنو
مما يخاؼ».
مستقببل ،كلذا فإف
حاال كا٤برء جاىل ،أك
ن
ثانيًا :الخوؼ من الوقوع في السيئة؛ إما ن
جليبل ،علمو أف يدعو ا﵁ سبحانو هبذا الدعاء:
النيب  علم ًصديق األمة دعاءن ن
«اللهم إني أعوذ بك أف أشرؾ بك شيئًا وأنا أعلم ،وأستغفرؾ لما َّل أعلم» .قاؿ ابن
أيب يمليكة التابعي ا١بليل كما علقو اإلماـ البخارم ُ ب ((صحيحو)) :قاؿ( :أدركت
ثالثين من أصحاب النبي  كلهم يخشى النفاؽ على نفسو).

ثالثًا :الخوؼ من عدـ قبوؿ الحسنة؛ أىل اإلٲباف الصادؽ يعملوف ،كٯبتهدكف،
كيبذلوف قيصارل ما يستطيعوف ،كمع ذلك فإف قلوهبم تىػ ٍر يجف خوفنا من ا﵁  أال تيقبل
حسناهتم ،كأف تيرد ُب كجوىهم ،ىذا ا٣بوؼ ليس ناشئنا من سوء ظ ون با﵁ ،حاشا ،إ٭با ذلك
ِ
ين يُػ ْؤتُو َف َما آتَوا
﴿والذ َ
٣بوؼ التقصّب ُب أداء ا٢بسنة ،كىذا ما جاء ُب قوؿ ا﵁ سبحانوَ :
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َوقُػلُوبُػ ُه ْم َو ِجلَةٌ﴾[المؤمنوف ،]ٙٓ:فسر ىذا النيب  بالرجل يصلي ،كيصوـ،
كيتصدؽ ،كٱبشى أال ييقبل منو.
رابعا :الخوؼ من سوء الخاتمة؛ كىذا ا٣بوؼ قصم ظهور الصا٢بْب ،فبل شيء كاف
ً
يعظيم ُب نفوس ا٤بؤمنْب من أموور مستقبلة مثل سوء ا٣باٛبة ،كأف ٰبور اإلنساف بعد كوره ،كأف

موضع جليل ،ٱبشى اإلنساف
ينقلب على عقبيو –كالعياذ با﵁ُ -ب آخر ٢بظات حياتو .ىذا
ه
أف يٱبذؿ ُب تلك اللحظات ا٢با٠بة الٍب يٱبتم لو هبا.
كمثل ىذا ا٣بوؼ -يا أيها اإلخواف -إ٭با ىو منزلةه مصاحبة للمؤمن ،ليس ىو منزلةن
مؤقتة تكوف ُب برىة ،كُب و
كقت من األكقات ٍب تنقضي ،كبل ا٣بوؼ من ا﵁ كما يتبع ىذا
ي
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﵁ .
ط عند أىل العلم بضابط؛ فبل يكوف
كاعلم -يا عبد ا﵁ -أف ىذا ا٣بوؼ منضب ه
مشركعا إال بو ،أال كىو :أف ينضم إليو الرجاء ُب ا﵁ ،كإال فإف ا٣بوؼ اجملرد ليس
ا٣بوؼ
ن
ِ
و
س
عبادة ،بل ىذا ك ه
لوج إٔب دىليز مظلم ،أال كىو القنوط من رٞبة ا﵁ ﴿ ،إنوُ َّل يَيئَ ُ
ِ
ِ
ِ
ط ِم ْن َر ْح َم ِة َربٍِّو إَِّل
﴿وَم ْن يَقنَ ُ
م ْن َرْو ِح اللو إَِّل الْ َق ْو ُـ ال َكاف ُرو َف﴾[يوسفَ ،]ٛٚ:
الضالُّو َف﴾[الحجر ،]٘ٙ:إ٭با يكوف ا٣بوؼ عبادةن صحيحةن يمثابنا عليها مٌب ما اجتمع إليها
خوؼ ٦برد فإنو ال ينفع صاحبو ،كأما رجاءه ٦برد فإنو ال ينفع صاحبو ،إ٭با ينتفع
الرجاء ،أما ه
مشوب برجاء ،و
اإلنساف و
و
و
مشوب ٖبوؼ.
كرجاء
ٖبوؼ
كىذا ما دلت عليو أدلة كثّبة؛ من ذلك ما أثُب ا﵁  بو على عباده ا٤بؤمنْب:
﴿ويَػ ْر ُجو َف َر ْح َمتَوُ َويَ َخافُو َف َع َذابَوُ﴾[اإلسراء ،]٘ٚ:بل ىذا ما يمقتضى ما أخربنا بو ا﵁
َ
ِ
ِ ِ
يم * َوأَف َع َذابِي ُى َو
عن نفسو ُب آيات كتابو﴿ :نَػبٍّ ْئ عبَادي أَنٍّي أَنَا الْغَ ُف ُ
ور الرح ُ
ِ
ب َش ِد ِ
يد ال ِْع َق ِ
ب َوقَابِ ِل التػ ْو ِ
يم﴾[الحجر﴿ ،]٘ٓ ،ٜٗ:غَافِ ِر الذنْ ِ
اب ِذي
الْ َع َذ ُ
اب الَل ُ
الط ْوِؿ﴾[غافر.]ٖ:
إ نذا لو تأملت ُب و
ٝبلة من النصوص كجدت أف ا﵁  ٯبمع ُب كصف
نفسو بْب ما يقتضي اقَباف العبادتْب.
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إ نذا ال بد أف يكوف خوؼ اإلنساف خوفنا مشوبا كمقَبنا و
برجاء من ا﵁ 
ن
احدا ٣باؼ أف يكوف ىو ،كلو قيدِّر
ٕبيث لو قي ِّدر أنو قيل إف كل الناس سيدخلوف ا١بنة إال ك ن
احدا لرجى أف يكوف ىو.
أف يقاؿ إف كل الناس سيدخلوف النار إال ك ن
خوؼ مع رجاء ،كالبد من و
إ نذا ال بد من و
رجاء مع خوؼ.
كىذا ا٤بوضوع موضوعه طويل ،كٰبتاج إٔب تفصيل ،لكن ٗبا أننا كصلنا إليو فبلبد من
و
مسألة يذكرىا أىل العلم ُب ىذا ا٤بقاـ؛ أال كىي :مسألة تغليب أحد العبادتْب على
إثارة
األخرل ،أك أف يكوف األمراف متساكياف .ىذا موضع و
ٕبث و
طويل عند أىل العلم:
فمن أىل العلم:
من رجح أف يكوف ا٣بوؼ أغلب ُب القلب من الرجاء مطل نقا.
كمنهم من رجح أف يكوف الرجاء ُب القلب ىو األغلب مطل نقا.
كمنهم من فصل؛ فرجح أف يكوف ا٣بوؼ ىو الغالب ُب حاؿ الصحة كالسعة ،كأما ُب
حاؿ ا٤برض أك الشعور بدنو ا٤بوت فييػغىلب الرجاء على ا٣بوؼ.
ئما ُب كل كقت؛ كىذا ىو األقرب،
كمنهم من قاؿ :ا٤بشركع أف يتساكل األمراف دا ن
ا٤بشركع أف يكوف ا٣بوؼ كالرجاء سواءن.
كُب ىذا يقوؿ مطرؼ بن عبد ا﵁ ( :لو يكزف خوؼ ا٤بؤمن كرجاؤه لكانا
سواءن ،ال يزيد أحدٮبا على اآلخر).
كيشهد ٥بذا ما سبق من األدلة ،السيما ما جاء ُب حديث الشاب الذم قاؿ للنيب
 كىو ُب سياؽ ا٤بوت ،قاؿ« :واهلل إني لرجو اهلل وأخاؼ ذنوبي» ،فدؿ

ىذا على أف ىذا الرجل ٝبع ُب ذلك ا٤بوضع الذم ىو عند دنو األجلٝ ،بع بْب ا٣بوؼ
كالرجاء ،ككانا سواءن ،كأقره النيب  على ذلك؛ بل إنو ذكر الوعد الذم ٠بعت:
«َّل يجتمعاف في ٍ
قلب مؤمن في ىذا الموضع إَّل أتاه اهلل ما يرجو و َأمنو مما يخاؼ».
السيما كأف غلبة أحد األمرين على اآلخر ال يػي ٍؤمن معو الوقوع ُب أحد ٧بظورين:
إما األمن من مكر ا﵁ ،كىذا إذا غلب الرجاء.
كإما القنوط من رٞبة ا﵁ ،كىذا إذا غلب ا٣بوؼ.
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أمرا أال كىو أف ا٤بشركع للمؤمن أنو إذا علم من نفسو
لكن الحظ -يا رعاؾ ا﵁ -ن
و
و
حرص كجد على أداء ما فرض ا﵁ 
انضباط ٕبدكد الشريعة ،كعدـ
اى نبل ،كعدـ
تى ىس ي
فإنو ينبغي و
حينئذ أف يضرب نًيىا ىط قلبو بسياط ا٣بوؼ.
كيأسا فينبغي أف يدمن النظر ُب األدلة الٍب تدؿ على سعة رٞبة
كإذا علم منها قنوطنا ن
أرحم الراٞبْب.
عبلج مؤقت إٔب أف يستقيم ا٢باؿ ،كيستقيم السّب إٔب ا﵁ ٔ بناحي
إذنا ىذا ه
ا٣بوؼ كالرجاء ،كا﵁ أعلم.
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.
إذنا تارةن يكوف ا٣بوؼ ا٤بمنوع شرنكا أكرب ،كتارةن يكوف معصيةن ﵁ سبحانو.
أما ضابط الشرؾ األكرب ا٤بتعلق با٣بوؼ؛ فإنو خوؼ السر من غّب ا﵁ .
شرؾ أكرب.
انتبو :خوؼ السر مٌب ما تعلق بغّب ا﵁ سبحانو ،فإف ىذا كال شك ه

خوؼ السر ىو :أف ٱباؼ اإلنساف من غّب ا﵁ ،أف يصيبو بسوء من غّب مباشرة؛
يعِب :أف ٱبشى من غّب ا﵁ أف يصيبو بضرر بدكف و
سبب ظاىر ،كىذا ال شك أنو إشر هاؾ مع
ا﵁ ُ ب األلوىية ،كُب الربوبية.
إشر هاؾ مع ا﵁ ُ ب األلوىية؛ ألنو صرؼ عبادةو ك و
اجبة ﵁  لغّبه.
أما كونو شرنكا ُب الربوبية فإف الذم كقع ُب نفسو ىذا االعتقاد ال شك أنو صرؼ ما
اختص ا﵁  بو لغّبه؛ فا﵁  ىو الذم يفعل ما يشاء ،كىو مالك ا٤بلك ،كىو
ي
يمدبر كل شيء ،مٌب ما اعتقد اإلنساف أف غّب ا﵁ سبحانو ٲبكن أف ييوقً ىع ما يشاء بأم ور
و
و
كسلطاف غييب ،دكف و
معهود من ا٤بخلوقْب،
معركؼ بْب الناس ،كما ىو
سبب ظاىر
خفي،
ه
إ٭با عن طريق ىذا األمر ا٣بفي السرم ،كألجلو ي٠بي خوؼ السر ،فإنو يستطيع أف يفعل ما
يشاء ،حٌب إنو يستطيع أف يىطلع على ما ُب القلب ،فيضل صاحب ىذا القلب ،أك أنو ٲبنع
عنو الولد ،أك أنو يقطع عنو ا٤بطر ،أك أنو يين ًزؿ عليو صاعقةن من السماء ،كل ذلك ال شك
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أنو بدكف و
سبب معهود ،كبالتإب كاف شيئنا ال يقدر عليو إال ا﵁؛ فمن اعتقده ُب غّبه قد
أشرؾ مع ا﵁ .
اقع قدٲبنا كحديثنا:
كىذا النوع من الشرؾ ك ه
أما ُب القدٙب فمن ذلك ما أخرب ا﵁  عن طوائف من ا٤بشركْب الذين كانوا
عض آلِ َهتِنَا
يعتقدكف ىذا ُب آ٥بتهم ،كمن ذلك قوؿ ا﵁ ﴿ :إِ ْف نَػ ُق ُ
وؿ إَِّل ا ْعتَػ َر َ
اؾ بَ ُ
بِس ٍ
وء﴾[ىود ،]٘ٗ:قالوه و
٥بود  ىؤالء اعتقدكا ُب معبوداهتم أهنا تنزؿ ا٤بكركه مع
ُ
البيعد ،كمن غّب مباشرة ،كبغّب و
سبب ظاىر.
كذلك ا٢باؿ ُب ا٤بشركْب ا٤بعاصرين ُب ىذه األزمنة ا٤بتأخرة ،حيث إهنم يعتقدكف ُب
معبوداهتم الٍب اٚبذكىا مع ا﵁  من صا٢بْب ،كسادات ،كأكلياء ،كأنبياء ،يتوجهوف
كبّبا ،مع أهنم
عظيما ،كتىػ ٍو ىج يل قلوهبم منهم ن
إليهم ُب قبورىم كمقاماهتم ،ٱبافوهنم خوفنا ن
كجبل ن
قدر كبّبه من الَباب ،مرىونوف ُب ٧ببسهم ىذا ،كمع
ُب قبورىم ،كبينهم كبْب ىذا ا٣بائف ه
ذلك فإنو ٱبافوا منهم ،حٌب إنو حريص على أف ٰبافظ على خلجات قلبو ،ٱبشى أف يلتفت
مشاال ،فيىطلً ىع السيد كالوٕب عليو فيسلبو اإلٲباف .ىكذا يعتقدكف -مع األسف
القلب ٲبيننا أك ن
الشديد.-
كذكر الشارح ا٢بفيد الشيخ سليماف ُب ((التيسّب)) قصةن عن ىؤالء القبوريْب ،كىي:
شخصا استداف مبالغ ضخمة من التجار ،كىو كىم كلهم على ىذا االعتقادٍ ،ب إنو
أف
ن
ماطلهم كٓب يعطهم حقهم ،فلما أرادكا أف يهموا بو ،ما كاف منو إال أف ١بأ إٔب ق ورب معركؼ
ُب و
مدينة ذكرىا ،فلما استعاذ بالقرب كصاحبو توقفوا كما استطاع منهم أح هد أف ٱبطو خطوةن
كاحد نة ٘باىو؛ ٣بوفهم من صاحب القرب أف يػيٍنػِّزىؿ هبم سوءنا.
شرؾ أكرب.
إ نذا ىذا ال شك أنو ه
و
مشارؾ ﵁  فيما
كالشرؾ -كما قد تعلمنا يا أيها اإلخوة ،-ىو اعتقاد
اختص بو  .كىؤالء قد كقعوا ُب ىذا ،بل رٗبا زاد خوفهم من غّب ا﵁ على خوفهم
من ا﵁ .رٗبا ٘بد أحدىم لو ذيِّكر بعذاب ا﵁ كأخذه الشديد رٗبا تساىل كٓب يرعوم ،كأكمل
طريقو ُب الغي كالظلم ،لكن إذا ذيكًر ببأس الشيخ كشدة السيد الوٕب فإنو ٱباؼ كيرتعد ،كما
تكلمنا عن ىذا ُب درس أمس ،لو قيل لو :احلف با﵁ شديد العقاب سبحانو ،فإنو ٲبكن
الشيخ لم يراجع التفريغ
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أف ٰبلف كاذبنا؛ لكن لو قيل لو :احلف بالشيخ ،فإف قواه ٚبر كال يستطيع أف يكمل
ا٢بلف؛ لعظيم خوفو من ىذا الوٕب.
فبل شك أف ىذا شرؾ ما كصل إليو كفار قريش ،كفار قريش كانت أقصى ٍأٲب ًاهنم أف
ٰبلفوا با﵁ ،أما ىؤالء فبل يثق الناس بأٲباهنم إال إذا كانت بغّب ا﵁٩ ،با يعظموف من ىذه
ا٤بعبودات -مع األسف الشديد -ألهنم ال ٯبرئوف خوفنا من أصحاهبا على أف ٰبلفوا كاذبْب.
أما النوع الذي يندرج تحت ىذا القسم ،وىو الخوؼ الممنوع ،فهو ا٣بوؼ الذم

ىو معصية.
ا٣بوؼ الذم ىو معصية :ىو كل و
خوؼ منع ٩با أكجب ا﵁ .
إذا كاف ا٣بوؼ من غّب ا﵁  أدل إٔب ترؾ كاجب ،أك فعل ٧برـ ،فإف ىذا ال
شك أنو معصية؛ كأف يَبؾ اإلنساف ا١بهاد خوفنا من أعداء ا﵁ إذا كجب عليو ،أك يَبؾ
األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر إذا كجب عليو خوفنا من الناس ،أك أنو ييشارؾ غّبه ُب
معصية ا﵁ خوفنا منهم.
ال شك أف ىذا من ا٣بوؼ ا٤بمنوع الذم يوقع صاحبو ُب معصية ا﵁ ،
نوعا من الشرؾ ا٣بفي حيث إنو قىدـ ما يرضاه غّب ا﵁ على ما يرضاه ا﵁
بل رٗبا كاف ىذا ن
 ،كىذا من جنس الشرؾ ا٣بفي.
أمر قد عمت بو البلول –مع األسف الشديد ،-كنسأؿ ا﵁  أف
ىذا ه
يعفو كأف يغفر.
كخذ ىذه قاعد نة -يا رعاؾ ا﵁ :-كلما ىعظيم خوفك من ا﵁  قل خوفك من
غّبه ،كما أنك كلما ىعظيمت ٧ببتك ﵁ قلت ا﵀بوبات عندؾ ،كما أنك كلما ىعظيم رجاؤؾ
ُب ا﵁  قل رجاؤؾ ُب غّبه.
قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية  كما ُب اجمللد الثامن كالعشرين من ((٦بموع
الفتاكل)) ،قاؿ( :إف ا٣بوؼ من غّب ا﵁ ال يكوف إال من و
مرض ُب القلب).
تأمل ىذا :ا٣بوؼ من غّب ا﵁ ال يكوف إال من و
مرض ُب القلبٍ .ب نقل عن اإلماـ
رجل خوفو من أحد الوالة ،فقاؿ لو كلمةن عظيمة ،قاؿ لو( :لو
أٞبد  أنو شكا إليو ه

الشيخ لم يراجع التفريغ

ٔٔٔ

أحدا) يعِب :لو صح قلبك كقوم إٲبانك لن ٚبف من و
أحد دكف ا﵁
ص ىححت ٓب ٚبف ن
ى
 ،لكن ىذا ا٣بوؼ الذم كقع ُب قلبك إ٭با ىو ٜبرةه لضعف اإلٲباف.
أحدا خوفنا غّب شرعي إال
كقد جرت عادة ا﵁ ُ ب خلقو أنو ال ٱباؼ أح هد ن
أحدا رجاءن غّب
أحدا حبنا غّب شرعي إال يع ِّذب بو ،كال يرجو أح هد ن
يسلًط عليو ،كال ٰبب أح هد ن
شرعي إال يخذؿ من قًبلو ،ىذه عاد نة جارية الواقع ا٤بشاىد فيها أكرب و
دليل على صحتها.
ي
اجب عليو أف يعظم خوفو من ا﵁  ،كإذا كاف كذلك ال شك أنو
ا٤بسلم ك ه
ٓب يػي ىق ِّدـ على خوفو من ا﵁  خوؼ أحد.
كما أحسن ما قاؿ ال يفضيل بن عياض اإلماـ ا١بليل  ،قاؿ كلمةن عظيمة تيكتب

ٗباء العْب ،قاؿ ( :من عرؼ الناس استراح) من عرؼ الناس فعلم أهنم ال ينفعوف

كال يضركف اسَباح ،فلم ٰبمل ٥بم ٮبنا ،كال كاف ُب قلبو من خوفهم كقدر قيبلمة ظفر؛ ألهنم
ال يضركف ،األمر كلو ﵁.
كذلك إذا علم أهنم ال ينفعوف ٓب يتزين ٥بم ،كٓب يرائًهم ،كٓب يي ىس ِّمع ألجلهم ،كٓب يتذلل
٥بم؛ ألهنم ال ينفعوف ،األمر كلو ﵁ .
كُب حديث ابن و
عباس  قاؿ « :واعلم أف المة لو اجتمعت
ٍ
بشيء قد كتبو اهلل لك ،واعلم أف المة لو
على أف ينفعوؾ بشيء لم ينفعوؾ إَّل

ٍ
بشيء قد كتبو اهلل عليك» ،القضية
اجتمعت على أف يضروؾ بشيء لم يضروؾ إَّل

انتهت٧ ،بسومة« ،رفعت القالـ ،وجفت الصحف».
إ نذا ألم و
شيء ٰبمل اإلنساف ٮبنا ٥بذه ا٤بخلوقات ،ا٤بؤمن الصادؽ لساف حالو كما قاؿ
الشاعر:
أال يٝت اير ٟبٝين ٚبٓٝو عاَس

ٚبٝين ٚبني ايعاملني خسابا

إذا ؾض َٓو ايٛد ؾايهٌ ٖني

ٚنٌ اير ٟؾٛم ايرتاب تساب

ىذا عن الخوؼ الممنوع.

أما عن الخوؼ المباح- ،وىو القسم الثالث-؛ فإنو :ا٣بوؼ الطبيعي الذم
تقتضيو ا١ببلة اإلنسانية؛ كخوؼ اإلنساف من ىسبيع يعدك عليو ،أك خوؼ اإلنساف من عد وك
و
و
معفو
صائل ،أك خوؼ اإلنساف من حية أك عقرب ،أك ما شاكل ذلك ،فإف ىذا القدر قد ور ه
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داخبل ال ُب ا٣بوؼ ا٤بشركع ،كال ُب خوؼ ا٤بمنوع ،كال تبعات على اإلنساف
عنو ،كليس ن
فيو ،كال يغض ذلك من قدره.
ج ِم ْنػ َها َخائًِفا
أٓب يقل ا﵁ ُ ب حق الكليم موسى ﴿ :فَ َخ َر َ
ِ
ين
ب﴾[القصص ]ٕٔ:مع أف أنبياء ا﵁  كصفهم ا﵁  بقولو﴿ :الذ َ
يَػتَػ َرق ُ
ِ ِ
َح ًدا إَِّل اللوَ﴾[الحزاب ،]ٖٜ:فكيف
يُػبَػلٍّغُو َف ِر َساَّلت اللو َويَخ َش ْونَوُ َوَّل يَ ْخ َش ْو َف أ َ
داخبل فيما
ٗبوسى ر الذم ىو من أكٕب العزـ من الرسل؟ فدؿ ىذا على أف ىذا ا٣بوؼ ليس ن
تكلمنا عنو من ا٣بوؼ ا٤بمنوع ،كأف ىذا القدر ال حرج فيو ،كال الئمة على اإلنساف فيو.

نعود إٔب اآلية الٍب بوب ا٤بؤلف  ىذا الباب عليها.
قاؿ :باب قوؿ ا﵁ تعأب﴿ :إِنما ذَلِ ُكم الشيطَا ُف ي َخ ٍّو ُ ِ
اءهُ﴾[آؿ
ْ
ُ
َ
ؼ أ َْوليَ َ
ُ
ِ
ِِ
ين﴾[آؿ
عمراف ،]ٔٚ٘:كتتمة اآلية﴿ :فَال تَ َخافُ ُ
وى ْم َو َخافُوف إِ ْف ُكنتُ ْم ُم ْؤمن َ
عمراف.]ٔٚ٘:
كالحظ يا رعاؾ ا﵁ أف ا﵁  علق ثبوت اإلٲباف على ا٣بوؼ من ا﵁ ،
٧بموؿ على حالتْب:
كىذا عند أىل العلم ه
أصبل ،كىذا ا٤بنهي
[ا٢باؿ األكٔب] :أف يكوف اإلٲباف ىو أصلو؛ يعِب إف كنتم مؤمنْب ن
عنو ىو ا٣بوؼ الشركي الذم ىو خوؼ السر ،فبل ٚبافوىم خوؼ السر﴿ ،و َخافُ ِ
وف إِ ْف
َ
ِِ
كفارا؛ فييشَبط ُب
ُكنتُ ْم ُم ْؤمن َ
ين﴾[آؿ عمراف ،]ٔٚ٘:يعِب :إف كنتم مسلمْب ،كلستم ن
صحة اإلٲباف التخلي عن خوؼ السر.
كا٢باؿ الثانية :أف يكوف اإلٲباف ُب قولو:

﴿إِ ْف ُكنتُم م ْؤِمنِ
ين﴾
ْ ُ َ

[آؿ

عمراف ،]ٔٚ٘:ىو اإلٲباف الواجب ،كإف شئت فقل :أف يكوف كماؿ اإلٲباف الواجب ،كىذا
وى ْم﴾ يعِب :ا٣بوؼ الذم ىو معصية،
يكوف إذا قلنا بو فإف ا٤بنهي عنو ُب قولو﴿ :فَال تَ َخافُ ُ

كليس ا٣بوؼ الذم ىو شرؾ.

ِِ
ين﴾.
إ نذا ىكذا ييفهم قولو تعأب﴿ :إِ ْف ُكنتُ ْم ُم ْؤمن َ

ؼ
كقد اختلف ا٤بفسركف ُ ب قولو تعأب﴿ :إِن َما ذَلِ ُك ُم الش ْيطَا ُف يُ َخ ٍّو ُ
ِ
اءهُ﴾[آؿ عمراف ،]ٔٚ٘:اختلف ا٤بفسركف ُب ىذه اآلية إٔب قولْب:
أ َْوليَ َ
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[القوؿ] الوؿ :أف معُب اآلية :إ٭با ذلكم الشيطاف ٱبوفكم أكلياءه ،يعِب :ٱبوفكم
كمعلوـ أف الشيطاف جعل ا﵁  لو قدرنة على أف يوسوس ُب صدكر الناس،
من أكليائو،
ه
ين من ا١بن ،كبالتإب فإف من شأف ىؤالء الشياطْب أهنم يوسوسوف ُب
ككل ابن آدـ معو قر ه
قلوب ا٤بؤمنْب كصدكرىم أف ٱبافوا أكلياءىم ،كال شك أف ىذه الوسوسة ال تؤثر إال فيمن
كاف ضعيف اإلٲباف ،أما من كاف قوم اإلٲباف ،فإف ىذه الوسوسة ال تيؤثر فيهم شيئنا ،كال
يبإب أىل اإلٲباف القوم هبذا التخويف شيئنا.
كلذلك انظر -يا رعاؾ ا﵁ -إٔب حاؿ أنبياء ا﵁ كرسلو٤ ،با كاف أكلياء الشياطْب الذين
ىم شياطْب اإلنس ،كانوا ٱبوفوف األنبياء من معبوداهتم كآ٥بتهم ،ماذا كاف ردىم؟ ىذا
اؼ َما تُ ْش ِرُكو َف بِ ِو﴾[النعاـ٤ ]ٛٓ:با خوفوه بآ٥بتهم
َخ ُ
﴿وَّل أ َ
إبراىيم  يقوؿَ :
صارحهم كأعلنهم بأنو ال يبإب ،كال ٱباؼ من ىذه ا٤بعبودات.
كذلك ا٢باؿ مع ا٤بشركْب ُب عهد النيب  حينما قاؿ ا﵁ ُ ب
شأهنم﴿ :وي َخ ٍّوفُونَ َ ِ ِ
ين ِم ْن ُدونِِو﴾[الزمر ،]ٖٙ:كمع ذلك فإف النيب 
َُ
ك بالذ َ
ٓب يبإب هبم؛ لعظيم خوفو من ا﵁ .

كالقوؿ األكؿ ىو قوؿ ٝباىّب أىل العلم ،كىو ا٤بركم عن ابن و
عباس ،
ك٦باىد ،ككث وّب من أىل العلم.
أما [القوؿ] الثاني :فهو ﴿إِنما ذَلِ ُكم الشيطَا ُف ي َخ ٍّو ُ ِ
اءهُ﴾ ،يعِب ييوقًع
ُ ْ
ُ
َ
ؼ أ َْوليَ َ
اإلخافة ُب قلوب من يكوف كلينا لو ،كبالتإب فإف مفهوـ ىذه اآلية أنو ال سلطاف لو ُب إخافة
أقوياء اإلٲباف ،إ٭با ذلكم الشيطاف يوقع ا٣بوؼ ُب قلوب من ييذعن للشيطاف ،كيسوس قياده
لو ،كينصاع لو ،فيكوف كلينا لو.
أما أىل اإلٲباف ،فإنو ال سلطاف عليهم ،كبالتإب فإنو ال ٱبوؼ –يعِب الشيطاف -أىل
اإلٲباف؛ ألف ا﵁ حكم أنو ال سلطاف لو على الذين آمنوا.
لكن القوؿ األكؿ -كما ذكرت لك -ىو األقرب ،كىو الذم عليو ٝباىّب أىل العلم.
كا٤بقصود -يا أيها اإلخوة -أف ىذه اآلية قد دلت على كجوب ا٣بوؼ من ا﵁
 ،فإف ا﵁ تعأب هنى عن ا٣بوؼ من غّبه ،كأمر با٣بوؼ بو ،أك ا٣بوؼ منو كحده ال
ِ
ِِ
ين﴾.
شريك لو﴿ :فَال تَ َخافُ ُ
وى ْم َو َخافُوف إِ ْف ُكنتُ ْم ُم ْؤمن َ
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كما أف اآلية قد دلت على أف ا٣بوؼ من غّب ا﵁  إ٭با يصاحب القلوب
ا٤بريضة ،الٍب تستجيب للشيطاف ،أما أىل اإلٲباف الصادؽ فإهنم ال يبالوف هبذا التخويف من
الشياطْب كأكليائهم.
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47
ؼ
 -ٗٚباب قوؿ اهلل تعالى﴿ :إِن َما َذلِ ُك ُم الش ْيطَا ُف يُ َخ ٍّو ُ
أَولِ
وىم و َخافُ ِ
وف إِ ْف ُك ْنتُم م ْؤِمنِ
ين﴾
ف
ا
خ
ت
ال
ف
ه
اء
ي
ُ
َ
َ
َ
َ
ْ َ َُ
ُْ َ
ُْ َ
(اجمللس الثاني)
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قاؿ :
ِ ِ
ِ
ِ
وقولو ﴿إِنما يػ ْعمر م ِ
اـ الصالةَ َوآتَى
آم َن بِاللو َوالْيَػ ْوـ اآلخ ِر َوأَقَ َ
ساج َد اللو َم ْن َ
َ َ ُُ َ َ
ش إَِّل اللوَ ﴾[التوبة ،]ٔٛ:اآلية.
الزَكا َة َولَ ْم يَ ْخ َ

ِ
أكرد ا٤بؤلف  آية التوبة كىي قولو تعأب﴿ :إِنما يػ ْعمر م ِ
آم َن
ساج َد اللو َم ْن َ
َ َ ُُ َ َ
ِ ِ
ِ
ش إَِّل اللوَ﴾[التوبة.]ٔٛ:
اـ الصالةَ َوآتَى الزَكاةَ َولَ ْم يَ ْخ َ
بِاللو َوالْيَػ ْوـ اآلخ ِر َوأَقَ َ
ش إَِّل
كالشاىد الذم ألجلو أكرد ا٤بؤلف  ىذه اآلية ىي قولوَ ﴿ :ولَ ْم يَ ْخ َ

أبلغ أساليب القصر ،أعِب ما جاء ُب ىذا الشطر من اآلية كىو
اللوَ﴾ ،كىذا األسلوب ي
النفي كاإلثبات.
ش إَِّل اللوَ﴾ ،كا٤بعُب أنو جعل خشيتو ﵁  خالصةٓ ،ب ٱبشى
قاؿَ ﴿ :ولَ ْم يَ ْخ َ

أحدان البتة إال ا﵁ .
كقد علمنا الفرؽ بْب ا٣بوؼ كا٣بشية ،كقلنا أف األقرب أف ا٣بشية أخص من ا٣بوؼ،
فبينهما عموـ كخصوص ،كمن أشهر ما ذيِّكر ُب الفرؽ:
أف ا٣بشية خوؼ مقركف بعلم كتعظيم ،بعل وم با٤بخوؼ ،كتعظيم لو.
أما مٌب كاف خوفان مع جهل با٤بخوؼ أك مع عدـ تعظيمو كإ٭با مع احتقاره مثبلن فإف
ىذا ال يعد خشية.
كقاؿ بعض أىل العلم:
إف ا٣بشية أبلغ ا٣بوؼ فهي أخص من ىذه ا١بهة ،يعِب أعلى درجات ا٣بوؼ يسمى
خشية.
فمهما يكن من شيء فا٣بشية ترجع ُب ا١بملة إٔب معُب ا٣بوؼ ،فا﵁ 
أثُب ُب ىذه اآلية على اللذين حققوا ا٣بشية ﵁  ،بل إهنم أخلصوا ىذه ا٣بشية لو
.
كالحظ كيف كاف االقَباف ُب ىذه اآلية بْب ا٣بشية كالعمل ،كىذا يدلك على أف
األعماؿ الصا٢بة يؤثر بعضها ُب بعض ،بْب األعماؿ الصا٢بة تصادؽ كتبلزـ السيما إذا
تعلق األمر بالعبادات القلبية ،كعلى األخص ما يتعلق بعبادة ا٣بوؼ فإف ذلك يقَبف إف كاف
خوفان شرعيان مع العمل الصاّب ،كا﵁ قرف ُب صفات ىؤالء ا٤بؤمنْب الذين ىم أىل ألف
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يعمركا مساجد ا﵁ بْب عملهم الصاّب كخشيتهم ﵁  ، كىم آمنوا با﵁ كاليوـ اآلخر
كأقاموا الصبلة كآتوا الزكاة.
كذلك األمر ُب اقَباف ا٣بوؼ بالعلم ،ا٣بوؼ يقَبف بالعمل كما قد علمت ،كما أنو
اح َوفِي
ب أَ
وسى الْغَ َ
﴿ولَما َس َك َ
ت َع ْن ُم َ
َخ َذ الَل َْو َ
يقَبف بالعلم ،كما قاؿ َ :
ضُ
ِِ
ِ
ين ُى ْم لَِربٍّ ِه ْم يَػ ْرَىبُو َف﴾[العراؼ.]ٔ٘ٗ:
نُ ْس َخت َها ُى ًدى َوَر ْح َمةٌ للذ َ

كعلمنا الفرؽ بْب ا٣بوؼ كالرىبة ،فالرىبة خوؼ مقركف بتحرز كىرب ،ككل أحد
ٱباؼ ،أك كل ما يٱباؼ فإنو ييهرب منو ،إال ا﵁ سبحانو فإنو إذا خافو العبد ىرب إليو
 ،قاؿ سبحانو﴿ :فَِف ُّروا إِلَى الل ِو﴾[الذاريات .]٘ٓ:كذلك قوؿ ا﵁ :
شى﴾[العلى.]ٔٓ:
﴿سيَذك ُر َم ْن يَ ْخ َ
َ

إذف ا٣بوؼ مقركف بالعمل ،كما أف ا٣بوؼ مقركف بالعلم ،كمر بنا ما يدؿ على ىذا
شى اللوَ ِمن ِعب ِ
ادهِ الْعُلَ َماءُ﴾[فاطر.]ٕٛ:
صرٰبان لقولو ﴿ :إِن َما يَ ْخ َ
ْ َ
كىذه اآلية آية عظيمة كفيها مباحث شٌب ،قاؿ جل كعبل﴿ :إِنما يػ ْعمر مس ِ
اج َد
َ َ ُُ َ َ
الل ِو﴾[التوبة ،]ٔٛ:إ٭با أداة من أدكات ا٢بصر ،كا٤بعُب أف الذين ىم أىل لعمارة مساجد

ا﵁  ىم ىؤالء ،ليس ا٤بقصود أنو ال يعمر مساجد ا﵁ إال ىؤالء ،إ٭با ا٤بقصود
أف الذين ىم أىل لعمارة ا٤بساجد ىؤالء ألف عمارهتم تنفعهم.
كأما الذين ٓب يتصفوا بالصفات ا٣بمس الواردة ُب اآلية ،فإهنم ليسوا أىبلن لعمارة
ا٤بساجد ،كإف عمركىا فهي ليست عمارة حقيقية ،ألهنم ال ينتفعوف هبا.
كعمارة ا٤بساجد كبيوت ا﵁  قاؿ بعض أىل التفسّب :إهنا عمارة حسية.
كقاؿ بعضهم :إهنا عمارة معنوية.
كقالت طائفة ثالثة :إهنا تشمل األمرين ،كىذا أقرب.
العمارة ا٢بسية بابتنائها كإصبلحها كتشييدىا ،كذلك العمارة ا٤بعنوية ،الٍب ىي
با١بلوس فيها ،كذكر ا﵁ سبحانو كالصبلة كتبلكة القرآف ،فإف ىذه ىي العمارة ا٤بعنوية
للمساجد كال شك أف العمارة ا٤بعنوية أكٔب من العمارة ا٢بسية ،كاآلية األقرب كا﵁ أعلم أهنا
تشمل األمرين.
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َمن ىؤَّلء الذين ىم أىل بعمارة المساجد؟

ىؤالء الذين حصلوا ىذه الصفات ا٣بمس:
آمنوا با﵁ كاليوـ اآلخر ،الحظ أنو ٓب يذكر اإلٲباف برسوؿ ا﵁  ، كذلك
ٓب يذكر اإلٲباف با٤ببلئكة كالكتب كالرسل ،كذلك ٤با قد مر بنا ُب دركس سالفة من أف أركاف
تضمن ُب اإلٲباف با﵁ ،ككذلك إذا أفرد فإنو
اإلٲباف ،بل ٝبيع ما يندرج ُب ىذا الدين فإنو يم ه
يشمل ُب ا٤بعُب ٝبيع ما يدخل ُب ىذا الدين أصوالن كفركعان ،أركانان كعبادات ،كقد ييفرد
بعض ذلك ألجل فائدة أك ٙبقيق مصلحة أك ٢بكمة يعلمها ا﵁ .
ىا ىنا ضم إٔب اإلٲباف با﵁ اإلٲباف باليوـ اآلخر ،كىذا كثّب ُب القرآف ،كثّب ما يقرف
بْب اإلٲباف با﵁ كاليوـ اآلخر ،كذلك أف اإلٲباف باليوـ اآلخر باعث عظيم على العمل
الصاّب ،فإف تذكر اإلنساف يوـ ا١بزاء كا٢بساب ،تذكره الدار اآلخرة الٍب فيها ا٤بأكل نعيمان أك
عذابان ،تذكره ذلك دافعان ،كحاث لو على أف يستقيم على شرع ا﵁ كاإلٲباف با﵁
.

اـ الصالةَ َوآتَى الزَكاةَ﴾[البقرة،]ٔٚٚ:
﴿وأَقَ َ
كذكر بعد ذلك الصبلة كالزكاة قاؿَ :
كذلك ألف ىاتْب العبادتْب أعظم العبادات ،كالغالب أف من ٠بحت نفسو بأدائهما الغالب
أنو ُب غّبٮبا أطوع يؤدم غّبٮبا إ٭با من قىصر ُب ىذين فالغالب أنو يقصر فيما سواٮبا.
ٍب ذكر ا٣بشية ،كىذا ىو موضع الشاىد ُب ىذه اآلية الٍب أكردىا ا٤بؤلف .
قاؿ :
ِ
ِ ِ
ي فِي الل ِو َج َع َل فِ ْتػنَةَ الن ِ
﴿وِم َن الن ِ
اس
اس َم ْن يَػ ُق ُ
وؿ َ
وقولوَ :
آمنا باللو فَِإ َذا أُوذ َ
َك َع َذ ِ
اب الل ِو﴾[العنكبوت ]ٔٓ:اآلية.

ىذه آية العنكبوت يذكر ا﵁  فيها طائفة من الناس ،حٌب نكوف على
ِ
ِ ِ
بينة من حا٥بم ،كأف ٫بذر أف نكوف مثلهمَ ﴿ ،وِم َن الن ِ
ي
اس َم ْن يَػ ُق ُ
وؿ َ
آمنا باللو فَِإذَا أُوذ َ
فِي الل ِو﴾[العنكبوت.]ٔٓ:
ُب ا﵁( ،الفاء) ىذا ا٢برؼ يفيد معُب السببية ،يعِب بسبب اإلٲباف با﵁ ،ألجل اإلٲباف
ِ
اس َك َع َذ ِ
ي فِي الل ِو َج َع َل فِ ْتػنَةَ الن ِ
اب الل ِو﴾[العنكبوت ،]ٔٓ:كا٤بؤلف
با﵁﴿ ،فَِإ َذا أُوذ َ
 قاؿ اآلية ،يعِب :أكمل اآليةِ ،
ك لَيَػ ُقولُن إِنا ُكنا َم َع ُك ْم
ص ٌر ِم ْن َربٍّ َ
اء نَ ْ
َ
﴿ولَئ ْن َج َ
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ِ
ِ
ِ
آمنُوا َولَيَػ ْعلَ َمن
س اللوُ بِأَ ْعلَ َم بِ َما في ُ
ين َ
ين * َولَيَػ ْعلَ َمن اللوُ الذ َ
ص ُدوِر ال َْعالَم َ
أ ََولَْي َ
ِِ
ين﴾[العنكبوت.]ٔٔ-ٔٓ:
ال ُْمنَافق َ

ىذه اآلية ُب حق أناس كاف فيهم نفاؽ ،كذلك أهنم كانوا ٗبكة فأسلموا ،لكن فتنوا
بالكفار ،مسهم شيء من األذل كاالبتبلء بسبب ىؤالء الكفار ،ىا ىنا كقعوا ُب امتحاف،
أضحى عندىم شيء من ا٤بعارضة كا٤بقارنة بْب أذية ىؤالء ،يفًب من قبل ىؤالء ا٤بشركْب،

أكذم ُب ا﵁ نالو شيء من األذل يزيد أك ينقصٍ ،ب قارف ىذا بعذاب ا﵁  الذم
ينتظره إف أعرض عن ا﵁  ،فكاف من ىؤالء أهنم قدموا خشيتهم من الناس على
خشيتهم من ا﵁  ،فخسركا خسارة ال ربح بعدىا ،أكذكا بسبب إٲباهنم با﵁
فقدموا خوفهم كخشيتهم من ا٤بخلوقْب على خشيتهم من ا٣بالق ،فكاف أف دفعوا عذاب
ساعة بعذاب األبد ،نسأؿ ا﵁ السبلمة كالعافية.
لكن ىؤالء ما أظهركا كفرىم كردهتم للمؤمنْب كانوا يداىنوف أىل اإلٲباف ،لكن حقيقة
ا٢باؿ أهنم ركنوا إٔب الكافرين ،كلذلك إذا قضى ا﵁  بنصر ا٤بؤمنْب فإهنم يأتوف
إٔب ا٤بؤمنْب كيقولوف إنا معكم نريد أف نصيب ٩با تصيبوف من نتائج ىذا الظفر كالغنيمة
ك٫بوىا ،فبْب ا﵁  أف ىؤالء كإف خفي حا٥بم على ا٤بخلوقْب ،فإنو ال ٱبفى على
ِ
ِ
ين﴾[العنكبوت.]ٔٓ:
س اللوُ بِأَ ْعلَ َم بِ َما في ُ
ص ُدوِر ال َْعالَم َ
ا﵁ ﴿ :أ ََولَْي َ
ٍب حكم ا﵁  بأنو قدر ىذا األمر حٌب يعلم علم الظهور ،علم أىل اإلٲباف
الذين إذا ابتلوا ثبتوا ،كعلم ظهور حاؿ ا٤بنافقْب الذين ٤با ابتلوا ما ثبتوا ،نكصوا على
ِِ
ِ
ين﴾[العنكبوت.]ٔٔ:
ين َ
آمنُوا َولَيَػ ْعلَ َمن ال ُْمنَافق َ
﴿ولَيَػ ْعلَ َمن اللوُ الذ َ
أعقاهبمَ ،
ىذا العلم يرعاؾ ا﵁ الذم جاء ُب ىذه اآلية كىو الذم يأٌب ُب نظائر ٥با ُب القرآف،
ا٤براد بو ليس العلم القدٙب ،إ٭با ىو علم الظهور ،كذلك أف ا﵁  علم األشياء بعلمو
القدٙب الذم ىو صفة ذاتية ال تنفك عن الذات ،علم ا﵁ كل شيء أزنال كأبدان.
كىناؾ علم آخر كىو علم ا﵁  بالشيء كقت حصولو.

إذف ا﵁  يعلم الشيء قبل حصولو ،كيعلم الشيء إذا حصل.
كالثواب كالعقاب يتعلق بأم العلمْب :بالثا٘ب.
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ا﵁
الذم يتجدد.
ا٤بقصود أف ا﵁  بْب ُب ىذه اآلية حاؿ ىؤالء كحا٥بم يشبو ما جاء ُب
اآلية األخرلِ :
اس من يػعب ُد اللو َعلَى حر ٍ
ؼ﴾[الحج ،]ٔٔ:على حرؼ يعِب:
﴿وم َن الن ِ َ ْ َ ْ ُ َ
َْ
َ
ِ
ِ
ب َعلَى
َصابَوُ َخ ْيػ ٌر اط َْمأَف بِو َوإِ ْف أ َ
على طرؼ ،مثل الطرؼ ىذا﴿ ،فَِإ ْف أ َ
َصابَػ ْتوُ ف ْتػنَةٌ ان َقلَ َ
الدنْػيا و ِ
وج ِه ِو﴾[الحج ]ٔٔ:كالنتيجةِ َ :
اآلخ َرَة﴾[الحج ،]ٔٔ:نسأؿ ا﵁ السبلمة
َْ
﴿خس َر ُّ َ َ


ال يعاقب أحد على العلم القدٙب ،إ٭با يعاقب على علم الظهور ىذا العلم

كالعافية.
ا﵁  من حكمتو أنو يبتلي أىل اإلٲبافُ ،ب ىذه السورة الٍب ٫بن فيها
(العنكبوت) ،قدـ ا﵁ ٗ بقدمة عظيمة ينبغي للمسلم أف يقف أمامها متأمبلن،
قاؿ سبحانو﴿ :الم * أ ِ
آمنا َو ُى ْم َّل يُػ ْفتَػنُو َف * َولََق ْد
اس أَ ْف يُػ ْتػ َرُكوا أَ ْف يَػ ُقولُوا َ
َ
َحس َ
ب الن ُ
فَػتػنا ال ِذ ِ ِ
ِ
ِِ
ين﴾[العنكبوت-ٔ:
َ
ين َ
ص َدقُوا َولَيَػ ْعلَ َمن الْ َكاذب َ
ين م ْن قَػ ْبل ِه ْم فَػلَيَػ ْعلَ َمن اللوُ الذ َ
َ
ٖ] حكمة من ا﵁  أنو يبتلي أىل اإلٲباف ،حٌب ٲبيز ا﵁ ا٣ببيث من الطيب.
كالناس ٱبتلفوف ُب ىذا االبتبلءٕ ،بسب ما يشاؤه ا﵁  ،من الناس من تكوف
فتنة عظيمة ،كمن الناس من تكوف فتنتو دكف ذلك ،رٗبا إذا أسلم اإلنساف بعد كفر فًب
كأكذم كابتلي بأىلو ،بأصدقائو بأناس من ذكم ا١باه كا٤بنصب ،ألجل أف يردكنو ،يرىبونو أك
يرغبونو ،رٗبا ابتلي بشيء من األذل ُب جسده أك األذل ُب عرضو ،تشاع عنو قالة السوء،
رٗبا ابتلي بأقل من ذلك كسخرية كاستهزاء.
كىا ىنا ٲبتاز أىل اإلٲباف الصادؽ من الكاذبْب ،أىل اإلٲباف الصادؽ كما مر معنا غّب

مرة « :وأف يكره أف يعود في الكفر بعد إذ أنقذه اهلل منو كما يكره أف يقذؼ في النار»،

ال ٲبكن أف يرجع إٔب الظبلـ كقد نور ا﵁  قلبو ،ىنيئان ألىل الصدؽ ،ىنيئان
ألىل اإلٲباف الصادؽ.
كأما أكلئك الذين ُب قلوهبم مرض كغش كدغل ،فإهنم ال يثبتوف عند االمتحاف،
كىكذا الشأف فيمن استقاـ على طاعة ا﵁  ،رٗبا يكوف اإلنساف سادران ُب غيو ،كاقع

فيمن ا﵁  عليو بأف يسلك طريق االستقامة ،كىا ىنا
ُب معاصي ا﵁  ي
قد يبتلى كقد يفًب كقد يؤذل من أىلو ،من زكجو ،من أكالده ،من أصدقائو ،كحينئذ يكوف
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ُب كسط ىذا االمتحاف ،فإما أف ينجح فيفوز برضا ا﵁  ،كإما أف يعود إٔب ما
كاف عليو -عياذان با﵁ -من معصية ا﵁ كحينئذ يكوف قد فشل ُب ىذا االمتحاف.
إذف ا٤بؤمن الصادؽ ىو الذم خشية ا﵁ ُب قلبو أعظم من كل خشية.
قد مر بنا أف ٘بريد التوحيد يقتضي أف تقل ا٤بخوفات ُب قلب العبد ،كأف يوحد ا﵁
ِ
ين
 با٣بوؼ ،كلما عظم إٲبانك كتوحيدؾ كلما قلت ا٤بخوفات ُب قلبك﴿ :الذ َ
يػبػلٍّغُو َف ِرس ِ
َح ًدا إَِّل اللوَ﴾[الحزاب.]ٖٜ:
اَّلت الل ِو َويَ ْخ َ
َُ
ش ْونَوُ َوَّل يَ ْخ َش ْو َف أ َ
َ
مس من أذل أك شيء من العذاب
ىكذا ينبغي أف يكوف أىل اإلٲباف ،فإف نا٥بم ه
بسبب إٲباهنم فالواجب حينئذ الثبات ،ىذه حقيقة اإلٲباف ،كىذا ىو حقيقة التوحيد ،قاؿ

ش ْوهُ﴾[التوبة.]ٖٔ:
َح ُّق أَ ْف تَ ْخ َ
﴿ :أَتَ ْخ َ
ش ْونَػ ُه ْم فَاللوُ أ َ

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
الصرب ٍب يأٌب الفرج ،ا﵁  قرف الفرج بالصرب ،امتحاف يصرب عليو اإلنساف ما شاء ا﵁

 أف يصربٍ ،ب تكوف العاقبة خّبان كثّبان ،إذف األمر كما قاؿ اإلماـ أٞبد ( :لو
صححت ٓب ٚبف أحدان) لو كاف إٲبانك كتوحيدؾ صحيحان كقلبك سليمان فإنك ال تلتفت
إٔب أحد من ا٤بخلوقْب ،كال تباؿ هبم إ٭با حصوؿ خوؼ من غّب ا﵁  عبلمة كأمارة
على مرض ُب القلب.
وَّلحظ أننا نتحدث عن الخوؼ الممنوع بكل ما سبق كما سيأٌب كبلمنا عن

ا٣بوؼ ا٤بمنوع.
أما ا٣بوؼ ا٤بباح الذم تقتضيو ا١ببلة كىو ما أ٠بيناه ا٣بوؼ الطبيعي فإف ىذا غّب
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 :
عٔ أب ٞضعٝد َ سؾٛعاّ$ :إٕ َٔ قعـ ايٝكني ،إٔ تسق ٞايٓاع
بطدط اهللٚ ،إٔ ؼُدِٖ عً ٢زشم اهللٚ ،إٔ ترَِٗ عًَ ٢ا ملا ٜؤتو اهلل،
إٕ زشم اهلل ال هس ٙسسف سسٜـٚ ،ال ٜسد ٙنساٖ ١ٝناز.#ٙ
ىذا ا٢بديث ،حديث صحيح معُب لكنو ضعيف اإلسناد ،كفيو لطيفة ،قاؿ :إف من
ضعف اليقْب على لغة ٛبيم.
ضعف اليقْب ،يصح أف تقوؿ إف من ي

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
على ا٤بسلم ،اليقْب ا٤بتعلق بأمر ا﵁ ،كاليقْب ا٤بتعلق بوعد ا﵁ ،كاليقْب ا٤بتعلق بقدر ا﵁:
 اليقين المتعلق بأمر اهلل أف يكوف يقْب بأف أمر ا﵁  حق.
 واليقين المتعلق بوعد اهلل يقْب يقتضي اعتقاد أف كعد ا﵁ صدؽ.
 واليقين المتعلق بقدر اهلل  يقتضي اعتقاد أف قدر ا﵁  عدؿ.
إذف من عبلمات كأمارات ضعف ىذا اليقْب ما جاء ُب ىذا ا٢بديث ،من ذلك:
[أكال] :أف يرضي اإلنساف الناس بسخط ا﵁ -كىذا سنتحدث عنو بعد قليل إف شاء
ن
ا﵁ُ ،ب الدليل القادـ.-
أما الثاني فهو أف ٰبمد العبد ا٤بخلوؽ على رزؽ ا﵁.

والثالثة أف يذـ ا٤بخلوؽ على ما ٓب يؤتو ا﵁ .
كىذه لطيفة مهمة ينبغي أف يلحظها الراغب ُب ٙبقيق التوحيد ،كيف أال ٰبمد
اإلنساف من كصلو ا٣بّب كالرزؽ من قًبىلو؟
ا١بواب :أف ا٤بقصود هبذا الكبلـ ىو أف يكوف التفات القلب كمشاىدة النعمة
كمبلحظة الفضل كل ذلك متعلق با﵁  ،كذلك أف النعمة حقيقة إ٭با ىي من
﴿وَما بِ ُك ْم ِم ْن نِ ْع َم ٍة فَ ِم َن الل ِو﴾[النحلُ ﴿ ،]ٖ٘:ك ًّال نُ ِم ُّد
ا﵁  ،قاؿ َ :
َّلء وى ُؤ ِ
ِ
َّلء﴾[اإلسراء ]ٕٓ:من ماذا ِ
ك﴾[اإلسراء.]ٕٓ:
﴿م ْن َعطَ ِاء َربٍّ َ
َى ُؤ َ َ
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إذف الذم خلق ىذا الرزؽ ىو ا﵁ ،كالذم من هبذا الرزؽ ىو ا﵁ ،كالذم حرؾ قلب
ىذا ا٤بخلوؽ فأكصل لك ىذا الرزؽ ىو ا﵁ .
إذف األمر ُب ا٢بقيقة من ا﵁ كإٔب ا﵁.
إذف ماذا عن المخلوؽ الذي جاءني الرزؽ من طريقو؟
ىو ُب ا٢بقيقة سبب ككسيلة ال غّب ،حقو عليك ا٤بكافأة كالشكر ،أما ا٤بكافأة ُب قوؿ

النيب  كما ُب الصحيح« :من صنع إليكم معروفاً فكافئوه ،فإف لم تجدوا ما
تكافئوه فادعوا لو حتى تظنوا أنكم قد كافأتموه» ،كالشكر ُب قوؿ النيب :

«َّل يشكر اهلل من َّل يشكر الناس».
إذف ا٤بخلوؽ حظو كحقو كنصيبو ال يتجاكز ىذا األمر.
أما أف يكوف ىناؾ التفات من القلب إٔب ا٤بخلوؽ ،كاعتقاد أف ا٤بنة لو ،كأف اإلنعاـ
من قبلو ،كأنو ىو الذم طوقو بالفضل ،ىذا ال شك أنو من ضعف اليقْب كاإلٲباف ،كالنيب


قاؿ كما ُب الصحيحْب« :إنما أنا قاسم ،واهلل يعطي» ،كُب ركاية عند

البخارم «اهلل المعطي وأنا قاسم» ،النيب



يقسم ،يعطي بأمر ا﵁  ما

من ا﵁ بو كأعطى ،ال أقل كال أكثر.
ٌ
إذف ا٢بمد ا٢بقيقي ا٤بطلق ،كا٤بنة ا٤بطلقة ،كالفضل ا٤بطلق٩ ،بن 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 ؟
ال غاية األمر أف يقاؿ لو جزاؾ ا﵁ خّبا ،أشكرؾ على ما فعلت.
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
ىو ا﵁  ،فهو الذم أعطى ،كلذلك ا٢بمد التاـ كالشكر الكامل ،كاعتقاد ا٤بنة
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
الرزؽ ،ألف ا٤بانع ُب ا٢بقيقة ىو ا﵁  ،عدـ كصوؿ الرزؽ كاف قدران من ا﵁
.
إذف ما الفائدة أف يغضب اإلنساف على ٨بلوؽ؟ يعِب أنا أطلبك شيئان من الرزؽ ،شيئان
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﵁ .

إذف من كاف يعتقد حقيقة كصدقان اعتقادان كامبلن أف ا﵁  ىو الرزاؽ ،كأف ا﵁ 

ىو الذم يقدر األقوات ،فإنو حينئذ ال يغضب من ٨بلوؽ ٓب ينلو خّب من قًبلو ألنو ال
يتجاكز أف يكوف ٦برد كسيلة أك سبب أك كاسطة ،كاألمر كلو راجع إٔب راجع إٔب ا﵁
.
كلذلك رزؽ ا﵁  لن يوصلو إليك أك يسرع بو إليك حرصك كالعكس صحيح،
األمر كلو إٔب ا﵁ .
ال يعِب ىذا أال يبذؿ اإلنساف السبب ُب الرزؽ أك ُب طلب الرزؽ ،لكن الذم ينبغي
أف يكوف أثناء طلبو ٥بذا الرزؽ كبذلو ىذا السبب قد تعلق قلبو با٤بنعم األكؿ ا﵁ ،
ىو األكؿ كاآلخر ،فاألمر كلو منو كإليو .
كلذلك سيأٌب معنا إف شاء ا﵁ ُب الباب القادـ أف التوكل قد عيٌرؼ بأنو :حركة ببل
سكوف كسكوف ببل حركة ،يبذؿ اإلنساف حركة كجهدان ،يبذلو ببل تقاعس كال تكاسل،
كلكن مع ىذا فإف قلبو ساكن مطمئن معلق با﵁  ال يضطرب ،يعلم أف األمر
كلو ﵁ .
على أف اإلنساف قد يرزؽ ببذؿ كثّب ،كقد يرزؽ ببذؿ قليل ،كقد يرزؽ ببل سبب منو،
أليس كذلك؟ رٗبا ٲبوت قريب فّبث ىذا اإلنساف ،ىل بذؿ سببان؟ ما بذؿ سببان ،ما كاف من
شيء ،كمع ذلك ساؽ ا﵁  إليو ىذا الرزؽ.
إذف الذم ٯبب كالذم يتعْب على كل مسلم أف يكوف قلبو معلق با﵁ .
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قاؿ :
ٚعٔ عا٥ػ ١؛ إٔ زض ٍٛاهلل  قاٍ َٔ$ :ايتُظ زقا
اهلل بطدط ايٓاع؛ زق ٞاهلل عٓ٘ ٚأزق ٢عٓ٘ ايٓاع َٔٚ ،ايتُظ زقا
ايٓاع بطدط اهلل؛ ضدط اهلل عًٚ ٘ٝأضدط عً ٘ٝايٓاع #زٚا ٙابٔ سبإ يف
ؾشٝش٘.
ىذا ا٢بديث ،حديث عائشة  حديث حسن ال بأس بو إف شاء ا﵁ ،كخرجو
ابن حباف ُب صحيحو كىو عند غّبه كالَبمذم كغّبه كلكن بألفاظ مقاربة.
ا٤بقصود أف ىذا ا٢بديث فيو بياف قاعدة جعلها ا﵁ ُ ب قدره ،كىي
ا٤بعاملة بنقيض ا٤بقصود الفاسدٗ ،بعُب أف من التمس رضا ا﵁  بسخط الناس
فإف ا﵁  ٯبازيو على ذلك بأف يرضى عنو ،كأف يرضي عنو الناس ،كىذا جزاء
على عملو الصاّب.
أما ا٤بعاملة بنقيض ا٤بقصود الفاسد ،ففي حاؿ العكس ،كىو أف يرضي الناس بسخط
ا﵁.
(الباء) ىا ىنا باء معاكضة ،يعِب كأنو يشَبم رضا ا﵁  برضا الناس أك العكس
يشَبم رضا الناس بسخط ا﵁  ،كبئست الصفقة حينئذ.
من فعل ىذا ،قدـ ما يتعلق بسخط ا٤بخلوؽ على سخط ا٣بالق جل كعبل ،فإنو
سيبوء ٖبسراف كإٍب ،كيكوف كاقعان ُب عظيمة من العظائمٍ ،ب إنو لن ٰبصل على ما كاف
يلتمس كيطلب ،التمس يعِب :طلب ،ىو كاف يطلب كجوه الناس كرضاىم ال يسخطوا
عليو ،لكن النتيجة أف ا﵁  سيجعل قلوهبم ساخطة عليو ،كذلك عقوبة منو
 على ما صدر منو من تقدٙب ٧باب ا٤بخلوقْب على ٧باب ا﵁ ،كرضا ا٤بخلوقْب
على رضا ا٣بالق .
ا٤بسلم الصادؽ الذم كمل توحيده كإٲبانو ىو الذم ال تأخذه ُب ا﵁ لومة الئم ،ىو
الذم ا﵁ ُ ب قلبو أعظم من كل شيء ،كأكرب من كل شيء ،كرضاه عنده أىم من
رضا كل أحد ،يعتقد أف ا﵁  ىو الذم مدحو زين كذمو شْب ،كلذلك فإنو ال يبإب
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با٤بخلوقْب إذا تعارض ما ٰببو ا﵁ مع ما ٰببو ا٤بخلوؽ ،أك ما يسخطو ا﵁ مع ما يسخطو
ا٤بخلوؽ ،دائمان عنده -كال تردد عنده ُب ذلك عنده -تقدٙب ما ٰببو ا﵁ على ما ٰببو
ا٤بخلوؽ ،ال ٲبارم كال يداىن ُب شيء يبغضو ا﵁ .
كضعيف اإلٲباف من قل حظو من خوؼ ا﵁  ،ىو الذم يداىن ُب ىذا
األمر ،رٗبا كافق من يقع ُب معصية ا﵁  من أجل أف يدفع سخطو عنو ،بل رٗبا
شاركو فيما ىو عليو من ا٤بعصية ألجل ذلك ،كىذا يبشر بأف ا﵁  سيقلب
قلوب ا٣بلق عليو ،شاء أـ أىب سيعاقب بنقيض قصده ،فبل ىو بالذم استفاد ما يتعلق برضا
ا٤بخلوقْب ،كال ىو الذم فاز برضا ا﵁ .
كإف من ا٤بؤسف أف حاؿ كثّب من الناس السيما ُب ىذه األعصار ا٤بتأخرة أهنم -مع
األسف الشديد -يداىنوف ُب دين ا﵁  ، كال يبالوف الوقوع ُب مساخط ربنا ُ ب
سبيل أف يدفعوا عن أنفسهم سخط ا٤بخلوقْب ،ألجل أف ييقبل ا٤بخلوقوف عليهم.
رٗبا ٘بد من يسكت عن األمر با٤بعركؼ أك النهي عن ا٤بنكر كىو يعتقده معركفان أك
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 كينهىٓ ،ب يا ترل ىذا األمر؟
ا١بواب :أنو التمس رضا الناس ،لكن مع األسف الشديد بسخط ا﵁  ،مع أنو
لو قيدر أنو نالو شيء من األذل فإف الواجب عليو أف يصرب كما مر بنا آنفان.
كالغالب أف من يقوـ باألمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر ،كيسلك ُب ىذا ا٤بسلك
الصحيح ٗبعُب أف يكوف أمره با٤بعركؼ ٗبعركؼ كهنيو عن ا٤بنكر ٗبعركؼ ،الغالب أف من
يفعل ذلك ال ينالو شيء ،كإف نالو شيء فالغالب أنو ال يتجاكز كلمة ،رٗبا يسمع كلمة،
لكنو يربأ بنفسو ُب ظنو عن أف ييؤذل ُب ا﵁  كلو بكلمة ،كرٗبا مع ىذا باء
بسخط ا﵁  ،فهذا من األمر ا٤بشكل كا﵀زف.
ُب ا٢بقيقة يا أيها اإلخواف ما انتشرت كثّبان من ا٤بنكرات ُب عآب ا٤بسلمْب ،كال حصل
تقصّب ُب أداء الواجبات إال بأسباب ،كمن أعظمها عدـ مراعاة ىذا األمر ،كىو تقدٙب رضا
ا﵁  على رضا ا٤بخلوقْب.
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كإذا كاف ىذا ٩با ٱباطب بو كل مسلم ،فالدعاة إٔب ا﵁ كطلبة العلم مطلوب منهم ىذا
األمر أكثر من غّبىم ،عليهم أف ٯبردكا التوحيد ﵁  ،كأف يقدموا رضا ا﵁
 على رضا ا٤بخلوقْب ،كأال يداىنوا ُب دين ا﵁ سبحانو ،كأال ٲبارم من كاف كاقعان ُب
معصية ا﵁  دكف أمر كهني كبياف كتبليغ ،ىذا من ا٤بهمات يا طبلب العلم ،بل
إننا مع األسف الشديد رٗبا رأينا من ٱبالط كيداىن كرٗبا يشارؾ فيما يعتقد أنو باطل كأنو
ظلم لعباد ا﵁  ألجل أف يكسب كجوه الناس ،كألجل أف ال يذمو فبلف كفبلف،
كىذا ُب ا٢بقيقة مرجعو إٔب ضعف التوحيد.
القاعدة الٍب قلناىا يا أيها اإلخواف أف كل من عظم خوؼ ا﵁ ُ ب قلبو فإنو
تقل ا٤بخوفات ُب قلبو ،بل إنو ال ٱبشى إال ا﵁  كلو غضب أىل األرض ٝبيعان
فإنو ال يبإب.
ٚيٝتو تسقٚ ٢األْاّ غكاب
ؾًٝتو ؼًٚ ٛاؿٝاَ ٠سٜس٠
ىكذا لساف حاؿ ا٤بؤمن ا٤بوحد الذم كمل خوفو كخشيتو من ا﵁ .
.
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48
 -ٗٛباب قوؿ اهلل تعالىَ ﴿ :و َعلَى الل ِو فَػتَػ َوكلُوا إِ ْف ُك ْنتُ ْم
م ْؤِمنِ
ين﴾
ُ َ
(اجمللس األول)
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قاؿ :
باب قوؿ اهلل تعالى:
ِ
ِِ
ين﴾[المائدة.]ٕٖ:
﴿و َعلَى اللو فَػتَػ َوكلُوا إِ ْف ُكنتُ ْم ُم ْؤمن َ
َ

ىذا الباب قد عقده ا٤بؤلف  للكبلـ عن عبودية التوكل على ا﵁
 ،كالتوكل مقاـ عظيم من مقامات الدين ،بل ىو نصف الدين ،فالدين عبادة
ِ
﴿علَْي ِو تَػوكل ُ ِ ِ
يب﴾[ىود،]ٛٛ:
ْت َوإِلَْيو أُن ُ
كتوكل ﴿ ،فاعبده َوتَػ َوك ْل َعلَْيو﴾[ىودَ َ .]ٕٖٔ:
اؾ نَػ ْعب ُد وإِي َ ِ
ين﴾[الفاتحة.]٘:
اؾ نَ ْستَع ُ
﴿إِي َ ُ َ
ِ
ين﴾ [آؿ
كا٤بتوكلوف أحباب ا﵁ ﴿ ،إِف اللوَ يُ ِح ُّ
ب ال ُْمتَػ َوٍّكل َ
وسى يَا قَػ ْوِـ إِ ْف ُك ْنتُ ْم
﴿وقَ َ
اؿ ُم َ
عمراف ،]ٜٔ٘:كالتوكل شرط اإلٲباف كشرط اإلسبلـَ :
ِ ِ ِ
ِِ
ين﴾[يونس.]ٛٗ:
َ
آم ْنتُ ْم باللو فَػ َعلَْيو تَػ َوكلُوا إِ ْف ُك ْنتُ ْم ُم ْسلم َ

كالتوكل على ا﵁ أكسع مقامات الدين من حيث أىلها ،كذلك أ ٌف التوكل يكوف من
كل أحد ،من ا٤بسلم كمن الكافر ،كمن أىل السماكات كمن أىل األرض ،كمن اإلنس كمن
ا١بن ،حٌب ا٢بيوانات كالطيور ،كل ٨بلوؽ فإنو يتأتى منو التوكل على ا﵁  ،كما
أ ٌف التوكل على ا﵁ من أكسع ا٤بقامات اإلٲبانية من حيث تعلق ىذا ا٤بقاـ بصفات ا﵁


عبوديةن التوكل يتعلق بصفات كثّبة كنعوت جليلة للبارم  ،فيتعلق بصفة
العلم كالقوة كالقدرة كا٤بشيئة كالرٞبة كالرأفة كا﵀بة كغّبىا من صفات ا﵁ جل كعبل.
إهنا عبادةه جليلة القدر إذا خبل منها القلب ىترحل عنو اإلٲباف كإف ضعف فيو ضعف
األماف ،التوكل على ا﵁  لو شأف ،كأم شأف.
كحقيقة التوكل أهنا مؤكدةه من شيئْب:
من اعتماد كتفويض إٔب ا﵁ .
كمن بذؿ للسبب.
التوكل ا٢بق إ٭با يكوف ٦بموعان من ىذين األمرين ،أمر على ا١بوارح ،كأمر يتعلق
بالقلب.
الشيخ لم يراجع التفريغ

ٖٓٔ

أما الذم على ا١بوارح فهو بذؿ السبب ،كأما الذم على القلب فإنو االعتماد
كالتفويض إٔب ا﵁ .
كإذا أردنا أف نفصل ىذا ا٤بقاـ أكثر فإننا نقوؿ إ ٌف التوكل على ا﵁  يتعلق
أك ينبِب على ثبلثة أشياء:
[المر] الوؿٙ :بقيق توحيد ا٤بعرفة كاإلثبات؛ ىذا التوحيد العلمي الذم مر بنا ُب

دركس خلت أنو يشمل توحيدم الربوبية كاأل٠باء كالصفات ،ال ٲبكن أف يكوف ىناؾ توكل
٤بن ىو فاقد ٥بذا التوحيد ،أكؿ و
أساس ُب قياـ ىذه العبودية ٙبقيق ىذا التوحيد ،إفراد ا﵁
ُ 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 .
كلذلك نقل اإلماـ ابن القيم  عن شيخو ابن تيمية قولو :إ ٌف ثبلثة ال يتأتى
منهم التوكل ،ثبلثة ال يتأتى منهم التوكل ،ال ٯبيء منهم أف يتوكلوا :الفيلسوؼ ،كالقدرم
الناُب ،كا١بهمي ا٤بعطل.
كأٗب يتأتى التوكل من فيلسوؼ يعتقد أ ٌف ا﵁  ال يعلم ا١بزئيات ،إ٭با يعلم
األمور كليةن؟ كأٗب يتأتى التوكل من قدرم يعتقد بأف ا﵁  ال يعلم األشياء حٌب
تقع؟ كأٗب يتأتى التوكل من قدرم يعتقد أنو يقع ُب ىذا الكوف ما ال يشاؤه ا﵁؟ كأٗب يتأتى
التوكل من جهمي يعتقد أ ٌف ا﵁ تعأب معطل عن صفات الكماؿ؟
إ نذا ىذا ىو األساس األكؿ الذم ينبِب عليو صرح التوكل على ا﵁ .
المر الثاني :بذؿ السبب ،كالسبب البد أف يكوف سببا مشركعا ،البد أال يكوف

سبب ٩بنوعاٗ ،بعُب :بذؿ ا٤بستطاع ُب ٙبقيق ا٤براد ُب ضوء ما أباحتو الشريعة؛ ىذا ىو
السبب ا٤بشركع ،ىذا ىو السبب الذم ىو الركن الثا٘ب من أركاف التوكل ،البد ُب ٙبقيق
التوكل من بذؿ السبب.
تنافرا بْب التوكل كبذؿ السبب ،ال شك
كىا ىنا ٱبطأ كثّبكف حينما يظنوف أف ىناؾ ن
أف ىذا خطأ كبّب ،فإف حكمة ا﵁  كشرعو كقدره اقتضت ربط األشياء بأسباهبا،
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كبالتإب فإ ٌف بذؿ السبب ُب ٙبقيق ا٤براد ال شك أنو ٩با دلت عليو الشريعة ك٩با أبانتو سنة
النيب .
أٓب تسمع إٔب قوؿ النيب « :لو أنكم توكلوف على اهلل حق توكلو

خماصا وتروح بطانًا» ،تذىب ُب الصباح الباكر كىي
لرزقكم كما يرزؽ الطير ،تغدو
ً
جائعة ٍب تعود بعد ذلك كقد شبعت.
أمل تسَ إٔ اهلل أٚس ٢ملسٖٚ ِٜصٟ

إيٝو اؾرع ٜطاقط ايسطب

ٚي ٛغا ٤إٔ وٓ َٔ ٘ٝغري ٖصٖا

إيٗٝا ٚيهٔ نٌ غ ٤ٞي٘ ضبب

إ نذا من حكمة ا﵁  كقدره كشرعو أف ربط األشياء بأسباهبا ،كإذا كاف سيد
ا٤بتوكلْب  الذم قد بلغ الغاية ُب التوكل كاالعتماد على ا﵁  كاف
يبذؿ السبب ببل تقصّب ،أليس ىو الذم لبًس  يوـ أحد درعْب ،أليس ىو
الذم اٚبذ السبب ا٤بعلوـ يوـ ا٣بندؽ ،أليس ىو الذم أٚبذ السبب ا٤بعلوـ يوـ بدر ،أليس
ىو الذم اٚبذ دليلو يوـ خرج للهجرة ،أليس ىو الذم كاف يرصد قوت أىلو لسنة ،أليس ىو
قدحا ُب توكلو؟ حاشا ككبل
الذم إذا أراد السفر أعد الزاد  ،أكاف ىذا ن
.
ىذا ما ينبغي التنبو لو ،كىو أف السبب من حقيقة التوكل ،ال أنو شيء و
مناؼ للتوكل،
كلكن تنبو ىنا إٔب أف ا٤بتوكل ُب شأف السبب البد أف ٯبمع بْب اتصاؿ كانفصاؿ.
أما االتصاؿ فاتصاؿ ا١بوارح بالسبب ،كانفصاؿ القلب عن ذلكٗ ،بعُب :أف التوكل
فيو بذؿ للسبب من جهة ا١بوارح ،يبذؿ كيعمل كٯبد كيكدح ببل أم تقصّب أك فتور ،أما
القلب فإنو غّب ملتفت للسبب ،القلب معلق با٤بسبًب  ،إ نذا ىذا أمر ال بد من
ي
التنبو لو ،كلذا نقل ا٢بافظ بن حجر  ا١بزء الرابع من ((فتح البارم)) أنو عرؼ التوكل
أنو قطع النظر إٔب األسباب بعد بذؿ األسباب.
كالعبلمة ابن القيم ُ ب ((ا٤بدارج)) نقل عن بعضهم تعريف التوكل بأنو
اضطراب ببل سكوف كسكوف ببل اضطراب ،كا٤بعُب أنو اضطراب با١بوارح ٗبعُب أ ٌف التوكل
يقتضي حركة دؤكب كجد باجتهاد با١بوارح ،كمع ذلك القلب ساكن ال يضطرب ،ألنو كاثق
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با﵁  ،ال يلتفت إٔب األسباب ،حسب األسباب أف ال تتجاكز عن ىذا القدر،
كىي أف تكوف أسبابا مبذكلة با١بوارح دكف أف يكوف ىناؾ التفات من القلب إليها.

[المر] الثالث :الذم ينبغي عليو التوكل ىو عمل القلب ،كلذلك عرؼ اإلماـ أٞبد

 التوكل بأنو عمل القلب ،كىذا العمل مركب من اعتماد كتفويض إٔب ا﵁
 كثقة كحسن ظن بو .
ال بد من أف يكوف ا٤بتوكل إف شاء أف يكوف متوكبلن صادؽ التوكل ال بد أف يكوف
٧بسنا الظن لقدر ا﵁  ،معتقدان أف خّبة ا﵁ لو خّب من خّبتو لنفسو ،كأف تدبّب ا﵁
لو خّب من تدبّبه لنفسو.

ؾٛض األَس إي٘ٝ

ٖ ٛأٚىل بو َٓو

ىذا ىو ا٤بتوكل كىذا ا٤بقاـ سهل بالكبلـ ،لكن ٙبقيقو أمر ٰبتاج إٔب ٦باىدة ،فر هؽ
بْب من يتصور التوكل كبْب من يقوـ بو التوكل ،من يعرؼ أف يكوف عليو أف يثق با﵁ ىذا
سهل كمتيسر كالكل حاصل منو ذلك ،لكن العربة كالشأف إ٭با ىو بأف يقوـ ذلك االعتماد
كالثقة كالتفويض حقيقة بالقلب ،كا﵀ك كاالمتحاف عن الشدائد.
حقيقة التوكل الذم عماده كركنو األعظم عمل القلب -الذم ٠بعت ،-إ٭با تظهر ىذه
ا٢بقيقة عند الشدائد ،عند االمتحانات العصيبة الٍب ٲبر اإلنساف هبا ُب ىذه ا٢بياة ،ىا ىنا
يظهر ا٢باؿ على كجو ا٢بقيقة ،إف كاف حقا متوكبل معتمدان على ا﵁  أـ أهنا كانت
دعاكل يدعيها ،كا﵁ ا٤بستعاف.
ىذا ا٤بقاـ قد أخطأ فيو طوائف من الناس ،التوكل على ا﵁ ضل ُب شأنو أقواـ ،كضلوا
الطريق ك٘باكزا الصواب.
[الصنف األكؿ] :الذين أشركوا ُب توكلهم على ا﵁ الشرؾ األكرب ،قوـ قد أخطأكا
خطأن عظيمان ُب شأف التوكل حينما جعلوا مع ا﵁ غّبه متوىكبلن عليو ،كحد ذلك كضابطو ىو
ما يأٌب:
ىو:

ضابط التوكل الشركي الذم من قاـ بو أنو يكوف قد أشرؾ مع ا﵁  الشرؾ األكرب
أوًَّل :أف يتوكل على األموات مطلقان.
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وثانيا :أف يتوكل على الغائبْب مطلقان.
وثالثا :أف يتوكل على حاضر حي فيما ال يقدر عليو إال ا﵁.
إ نذا من كقع ُب كاحد من ىذه الصور فقد أشرؾ مع ا﵁  الشرؾ األكرب.
فلذلك أكلئك الذين تعلقت قلوهبم بالقبور كاألضرحة كاألكلياء ،الذين عظم اعتمادىم
كتوكلهم عليها فاشركوىا مع ا﵁  ىؤالء ينبغي أف يستيقظوا من غفلتهم ،ىذا الشيء
الذين ىم كاقعوف فيو ال شك أنو يوردىم دار البوار -عافا٘ب ا﵁ كإياكم من ذلك.-
ىؤالء ٘بد أحدىم معتمدا كمتوكبل على اإللو ا٤بعبود الذم يتوجو إليو بالعبادة ،كمع
ذلك يتوكل عليو ،لذلك ٘بدىم يصيحوف يا سيدم فبلف إ٘ب متوكل عليك يا ابن علواف،
على ا﵁ كعليك ،أنا فوضت األمر ﵁ كإليك ،انظر كيف جعلو شريك مع ا﵁  هبذا
االعتماد كالتفويض! نسأؿ ا﵁ السبلمة كالعافية ،كىذا ال شك أنو أمر عظيم ،ىذا الشرؾ
األكرب الذم ال يغفره ا﵁  ،حذارم يا عبد ا﵁ من أف تقع فيو كٚبسر الدنيا كاألخرة.
الصنف الثا٘ب :الذم كقع ُب الشرؾ األصغر ،كذلك بأف يكوف كقع منو نوع التفات
كاعتماد بقلبو على ٨بلوؽ فيما يقدر عليو ،ىذه شعبة من الشرؾ ،ىذا نوع من الشرؾ
ا٣بفي ،ىو ٓب يتوكل على ميت ،كٓب يتوكل على غائب ،كٓب يتوكل على شيء فيما ال يقدر
عليو غّب ا﵁ ،إ٭با عنده توكل على ا﵁  كمع ذلك كقع ُب نفسو شيء من االعتماد
كااللتفات ٤بخلوؽ.
فهذه شعبة من الشرؾ كنوع من الشرؾ األصغر ،كىذا -كا﵁ ا٤بستعاف -شيء يكثر
كيقع فيو كثّب من الناس شعركا أك ٓب يشعركا ،كثّب من الناس ُب شأف الرزؽ ٘بد عنده التفات
ُب قلبو إٔب الوظيفة إٔب الراتب الذم يأتيو ،أك يكوف قد احتمى بأحد بشأف دفع أذل من
شخص أك ٫بو ذلك٘ ،بد عنده شيء من االلتفات إليو.
كقلنا إ ٌف التوكل عمل القلب ،فبل بد إ نذا من أف يكوف القلب أخلص توكلو كاعتماده

على ا﵁ ٕ بيث ال يكوف منو االلتفات إٔب غّبه ،كىذا ا٤بقاـ ٰبتاج من
ا٤بسلم أف ينظر فيو إٔب نفسو ،كأف يتأمل حالو ،كأف ينقب ُب قلبو لعلو كاقع ُب ذلك كىو ال
يشعر.
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[الصنف الثالث] :ما يقع من بعض الناس حينما يَبكوف بذؿ األسباب ،كظنهم أهنم
هبذا يكونوف متوكلْب ،قد علمنا قبل قليل أ ٌف ىذا غلط كأ ٌف ىذا ليس من التوكل الشرعي،
بل إ ٌف ىذا ٨بالف لسنة ا﵁ التشريعية كسنتو الكونية كحكمتو  كما أنو ٨بالف ٥بدم
النيب  كىدم أصحابو ،ا٤بيزاف الذم ينبغي أف توزف بو األحواؿ إ٭با ىو سنة
النيب ٍ ب سنة أصحابو ،ك٫بن نعلم قطعا كيقينا أف النيب 
كأصحابو كانوا أعظم ا٤بتوكلْب ،كمع ذلك فإهنم كانوا يبذلوف السبب.
كا٢بقيقة أننا نقوؿ إ ٌف ىذا غلط من بعض الناس حينما يزعموف أهنم يَبكوف األسباب،
كالواقع أننا نتحدث عن الشيء الذم يذكركنو كيزعمونو ،كاال فا٢بقيقة ال ٲبكن ألحد أف
يتخلى عن األسباب ،حٌب إ ٌف ابن القيم ُب ((ا٤بدراج)) ذكر أف ترؾ األسباب مطلقا
أمرا مستحيبل علقان كشرعان كحسان.
ُب العقل كالشرع كُب ا٢بس يستحيل أف يدع اإلنساف األسباب بالكلية ،ككىم ىم
يقعوف فيو ،يظنوف أهنم تركوا األسباب ألجل اعتمادىم على ا﵁  ،كالواقع أهنم ال
ٲبكن أف يدعوا األسباب ،بل التوكل نفسو سبب من األسباب ،أليس كذلك؟ التوكل من
أعظم األسباب ُب ٙبقيق ا٤بطلوب كا٥برب من ا٤برغوب ،كلذلك كيف يدعي إنساف أنو
متوكل مع تركو األسباب؟ ىذا أمر ال ٲبكن أف يقع.
كقد ذكر ابن القيم ُب ((ا٤بدارج)) ُب ا١بزء الثا٘ب عن بعض ىؤالء ا٤بتواكلْب
الذين يظنوف أهنم متوكلوف ،ذكر عن أحدىم قصة كأنو كاف مسافرا ُب الفياُب كالقفار ،كال
يأخذ معو زادان بدعول أنو متوكل ،كلكن من عجيب أمره أنو كاف ٰبمل معو خيطنا كإبره
كركوة ،ركوة يعِب إناء صغّب ،كقيل لو ُب ذلك كيف تزعم أنك تعتمد على ا﵁ كال تأخذ
باألسباب كتأخذ معك ىذه األمور؟ فقاؿ ىذا ال يقدح بالتوكل ،فإ٘ب ال أملك إال ثوبان
كاحدان كرٗبا انشق كبالتإب تظهر عورٌب إذا صليت فأنا ٕباجة إٔب اإلبره كخيط كي أخيط
الثوب ،كأنا ٕباجة إٔب ىذه الركوة كي أتوضأ.
فانظر كيف أف ىذا اإلنساف قد تناقض ،كأنو كإف ادعى أنو تارؾ لؤلسباب ،فإنو ُب
ا٢بقيقة ٓب يستطع أف يتخلى عن األسباب ،بل سفره كذىابو ،البد أنو كاف يطلب فيو شيء،
كىذا الذىاب ُب حد ذاتو بذؿ للسبب.
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ذكر بعضهم أ ٌف أحد ىؤالء ا٤بتواكلْب توىم أ ٌف التوكل يكوف بَبؾ أخذ السبب ،ككاف
ىذا اإلنساف يقطن ُب أحد األربطة الٍب يسكنها الفقراء ،ككاف أىل ا٣بّب يأتوف بالطعاـ كل
يوـ كيطوفوف على الغرؼ كطعموف أىلها ما تيسر ،ىذا اإلنساف أغلق بابو كقاؿ أنا متوكل
على ا﵁ كرزقي سيأتيِب دكف بذؿ للسبب.
ففعل ىذا كمر أصحاب الطعاـ اليوـ األكؿ كرأكا الباب مغلق ،فظنوا أف الرجل غّب
موجود ،فذىبوا كبقي الرجل يومو من دكف طعاـ ،فجاء اليوـ الثا٘ب كالباب مغلق ،مر القوـ
كالباب مغلق فمركا ،ظنوا أ ٌف الرجل غّب موجود ،فزاد جوع الرجل فلما كاف اليوـ الثالث كقد
بلغ الرجل منتهى ا١بوع شعر بقدكمهم ٠بع صوهتم قادموف فكاف أف تنحنح ففطن ىؤالء إٔب
أنو موجود فدخلوا عليو كأطعموه ،فقيل لو بعد ذلك كيف كجدت الرزؽ؟ يأٰبتاج معو لبذؿ
السبب؟ قاؿ ال بد من بذؿ السبب كلو بالنحنحة.
ىذا ا٢بقيقة يكذب على نفسو من يزعم أنو متوكل على ا﵁  كقد ترؾ بذؿ
السبب ا٤بشركع ،كعندنا قيد مهم ىا ىنا كىو ال بد أف يكوف السبب مشركعا ،كإال فالذين
يركموف ٙبصيل أغراضهم بأسباب غّب مشركعة ىل يقاؿ ُب حقهم أهنم متوكلوف؟
حاشا ككبل ،الذم يريد أف ٰبصل على الغُب عن طريق الرشاكل أك السرقة أك الرىب ىل
يقاؿ ُب حقو أنو متوكل؟ ال شك أنو ليس ٗبتوكل بل ىذا أتى بضد التوكل .التوكل على ا﵁
عبادة ،كىذا الذم كقع فيو معصية بل كبّبة.
الصنف الرابع :ىو حاؿ من يقصركف التوكل على أدٗب األشياء كيفوت التوكل على ا﵁
ُب عظائم األمور؛ كىذا أيضا من األخطاء الشائعة ،بعض الناس إذا ٠بع كلمة التوكل ظن
أ ٌف القضية مقصورة على شيء معْب ،كىو التوكل على ا﵁ ُ ب شأف الرزؽُ ،ب شأف
الدراسةُ ،ب شأف الزكاج ،ككثّب من ىذه األمور ،كىذا حسن طيب.
كلكن ا٣بطأ ىا ىنا ىو أنو يغفل على أ ٌف التوكل على ا﵁  فيما ىو أىم من
ىذه األمور ىو أكٔب كأعظم كأشرؼ ،التوكل على ا﵁ ُ ب عبادتو  ال شك أنو
أعظم ،كلذلك أحوج الناس إٔب التوكل ُب عيباد ا﵁ سبحانو ،الصائم الذم يصوـ أك يريد أف
يصوـ ،كا٤بصلي الذم يريد أف يصلي ،كالقائم الذم يريد أف يقوـ ،كالداعي الذم يريد أف
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يدعي ،كا﵀تسب الذم يأمر با٤بعركؼ كينهى عن ا٤بنكر ،كطالب العلم الذم يريد أف يطلب
العلم ،ىؤالء مطالبوف بالتوكل على ا﵁ ُ ب ىذه األمور أعظم من غّبىا.
كلذلك أنبياء ا﵁  كانوا أعظم الناس ُب التوكل بشأف الدعوة كالببلغ كالبياف،
﴿وَما لَنَا أََّل نَػتَػ َوك َل َعلَى الل ِو َوقَ ْد َى َدانَا ُسبُػلَنَا﴾[إبراىيم﴿ ،]ٕٔ:فَػتَػ َوك ْل َعلَى
كقالواَ :
ْح ٍّق ال ُْمبِي ِن﴾[النمل ،]ٜٚ:ىكذا يٱباطب نبينا  كيأمر نبيو ٧بمد
الل ِو إِن َ
ك َعلَى ال َ
 ،أنت على ا٢بق ا٤ببْب فتوكل على ا﵁ كادعوا إٔب ا﵁.
شتاف من توكل على ا﵁ ُب ىداية قلبو كىداية ا٣بلق ،كمن يتوكل على ا﵁ ُ ب
شأف رغيف ،ىذا توكل كىذا توكل ككلو خّب ،كلكن شتاف بْب توكلْب.

إذنا ىذا من ا٤بقامات الٍب ٫بتاج الٍب ييذكر بشأهنا ،كىي أ ٌف التوكل على ا﵁ 

ُب شأف ا٥بداية كاإلٲباف كالتوحيد كالثبات على الدين ىذا من أىم األمور ،كإنو ليقطع الغركر
كتعلق القلب بغّب ا﵁ .
[الصنف ا٣بامس] ما يقع من بعض الناس من أخطاء لفظية ،فإف صادفت شيئان يقع
ُب القلب كاف ىذا خطأ إٔب خطأ ،أما إف ٓب يكن شيء كاقع ُب القلب لكنو عرض على
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

كيفوض األمر إليو كما ىو يفوضو إٔب ا﵁ ،كلكنو أخطأ ُب ىذه التسوية بْب ا﵁ 

كا٤بخلوؽ ُب اللفظ.
فهذا من األمور الٍب ينبغي التنبو ٥با ،كسيأٌب إف شاء ا﵁ باب خاص بشأف ىذا النوع
من الشرؾ ا٣بفي ُب األلقاب.
كبالتإب ٰبسن أف نقف كقفو مع قوؿ اإلنساف أنا متوكل عليك عندنا ىا ىنا ألفاظ:
أوًَّل :قوؿ اإلنساف :أنا متوكل عليك.

ثانيا :قوؿ اإلنساف :أنا متوكل على ا﵁ ٍب عليك.
ثالثا :قوؿ اإلنساف :أنا متوكل على ا﵁ كعليك.
عندنا ثالث ألفاظ.
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أما اللفظ الثالث ،فهو قوؿ اإلنساف :أنا متوكل على ا﵁ كعليك ،ال شك أنو ال ٘بوز
ىذه التسوية ،كسنتكلم عن ىذا إف شاء ا﵁ بالتفصيل ُب الباب ا٣باص بذلك.

نأتي اآلف في اللفظين الولين :قوؿ اإلنساف :أنا متوكل على ا﵁ ٍب عليك ،أك أنو

يقوؿ أنا متوكل عليك ،بعض أىل العلم رخص ُب ذلك من جهة أ ٌف ا٤بتكلم يريد التوكيل ال
التوكل ،يعِب ُب لساف العامة ىو ال يريد التفويض القليب كاالعتماد بفؤاده ،إ٭با يريد فقط أنو
ككلو ُب ىذا الشأف.
كلكن الصواب أ ٌف ىذا اللفظ خطأ كاف كاف ٓب ٱبطئ بقلبو ،لكن ٦برد ىذا اللفظ ال
ٯبوز ،كٯبب أف ينهى عنو ،ألف التوكل عبادة ،كال ٯبوز لئلنساف أف يتوجو بالعبادة كلو لفظا
لغّب ا﵁  ،كلذلك نقوؿ ٥بذا اإلنساف قل :أنا متوكل على ا﵁ كككلتك ،أك :أنا
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
التوكل فشيء آخر ،التوكل كما علمنا عبادة ﵁  كالعبادة ال ٯبوز أف تيصرؼ لغّب ا﵁

 كلو ٗبجرد اللفظ ،كلذلك ىذا من األمور الٍب ينبغي أف ينبو عليها الناس ،إف قاؿ
أنا قصدم حسن نقوؿ ا٢بمد ﵁ أف قصدؾ حسن ،كلكن يبقى أف تيصوب اللفظ الذم
أنت عليو ،كبذلك ينتشر ا٣بّب كيقل الشر.
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 -ٜٗباب قوؿ اهلل تعالىَ ﴿ :و َعلَى الل ِو فَػتَػ َوكلُوا إِ ْف ُك ْنتُ ْم
م ْؤِمنِ
ين﴾
ُ َ
(اجمللس الثاني)
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قاٍ :
باب
ق ٍٛاهلل تعاىل:
ِ
ِِ
ين﴾[المائدة]ٕٖ:
﴿ َو َعلَى اللو فَػتَػ َوكلُوا إِ ْف ُكنتُ ْم ُم ْؤمن َ
ِ
ِ
ت قُػلُوبُػ ُه ْم ﴾[النفاؿ ]ٕ:اآلية.
ين إِذَا ذُكِ َر اللوُ َو ِجلَ ْ
وقولو﴿ :إِن َما ال ُْم ْؤمنُو َف الذ َ

فقبل أف نتكلم عن ىذه اآلية الٍب ٠بعناىا ،ينبغي أف نيقدـ بالكبلـ على اآلية الٍب
بوب ا٤بؤلف  ىذا الباب عليها ،أال كىي قوؿ ا﵁ َ ﴿ :و َعلَى الل ِو
ِِ
مقوؿ للرجلْب اللذين ٮبا من الذين
ين﴾[المائدة ]ٕٖ:ىذه اآلية ه
فَػتَػ َوكلُوا إِ ْف ُكنتُ ْم ُم ْؤمن َ

ٱبافوف ،كأنعم ا﵁ عليهما ككانا من قوـ موسى .

ِ
ض ال ُْم َقد َسةَ التِي
كسياؽ اآلية أف موسى  قاؿ لقومو﴿ :يَا قَػ ْوـ ا ْد ُخلُوا ال َْر َ
ِ
ِ
ين﴾[المائدة .]ٕٔ:فكاف جواب
ب اللوُ لَ ُك ْم َوَّل تَػ ْرتَ ُّدوا َعلَى أَ ْدبَا ِرُك ْم فَػتَػ ْنػ َقلبُوا َخاس ِر َ
َكتَ َ
ِ
ين َوإِنا لَ ْن نَ ْد ُخلَ َها َحتى يَ ْخ ُر ُجوا
بِب إسرائيل قالوا﴿ :قَالُوا يَا ُم َ
وسى إِف ف َيها قَػ ْوًما َجبا ِر َ
ِم ْنػها فَِإ ْف ي ْخرجوا ِم ْنػها فَِإنا د ِ
اخلُو َف﴾[المائدة.]ٕٕ:
َ
َ ُُ َ
َ
ِِ ِ
ً
ين
ىنا قاؿ
رجبلف من بِب إسرائيل من قوـ موسى من ا٤بؤمنْب﴿ ،قَ َ
اؿ َر ُج َالف م َن الذ َ

يَ َخافُو َف﴾  ،كصفهم ا﵁  با٣بوؼ منو  ،كىذا ىو األقرب ُب أقواؿ أىل
ِ ِ ِ
ين يَ َخافُو َف أَنْػ َع َم اللوُ َعلَْي ِه َما﴾ أنعم ا﵁ عليهما بالتوفيق،
التفسّب﴿ ،قَ َ
اؿ َر ُج َالف م َن الذ َ
ِ ِ ِ
ين يَ َخافُو َف أَنْػ َع َم اللوُ َعلَْي ِه َما
كبقوؿ كلمة ا٢بق ُب ذلك ا٤بوضع﴿ :قَ َ
اؿ َر ُجالف م َن الذ َ
اب فَِإ َذا َد َخلْتُ ُموهُ فَِإن ُك ْم غَالِبُو َف َو َعلَى الل ِو فَػتَػ َوكلُوا إِ ْف ُكنتُ ْم
ا ْد ُخلُوا َعلَْي ِه ُم الْبَ َ
ِِ
ين﴾[المائدة.]ٕٖ:
ُم ْؤمن َ
ىذه اآلية كجدت إف تأملت فيها فوائد:

أوَّلً :فيها الدليل على كجوب التوكل ،ككجوب إخبلص التوكل على ا﵁ ،كذلك من
كجهْب:
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[الوجو الوؿ] :من تقدٙب ا١بار كاجملركر ،كعلى ا﵁ فتوكلوا ،كمعلوـ ُب لغة العرب أ ٌف
تقدٙب ا٤بعموؿ الذم ىو ىنا ا١بار كاجملركر يفيد ا٢بصر ،أم معُب اآلية فتوكلوا على ا﵁ ال
غّبه ،فتوكلوا على ا﵁ ال غّبه.

والوجو الثاني :أ ٌف ا﵁  بْب ُب ىذه اآلية أ ٌف ٙبقيق التوكل شرط ُب
ِِ
ين﴾ ،الحظ (إف) ىنا الشرطية ،كجواب الشرط ٧بذكؼ للعلم
اإلٲباف ،قاؿ ﴿إِ ْف ُكنتُ ْم ُم ْؤمن َ
بو ،إف كنتم مؤمنْب فتوكلوا عليو ،ىذه اآلية دليل صريح على كجوب التوكل على ا﵁
سبحانو ،كإخبلص ىذا التوكل لو .

[ثانيًّا] :ا١بمع بْب بذؿ السبب ،كتفويض األمر إٔب ا﵁  كاالعتماد
عليو ،أٓب تر إٔب أف اآلية كاف فيها أكال حث على بذؿ السبب﴿ :ا ْد ُخلُوا َعلَْي ِه ُم
اب﴾[المائدةٍ ،]ٕٖ:ب كاف االعتماد على ا﵁ َ ﴿ :و َعلَى الل ِو
الْبَ َ
فَػتَػ َوكلُوا﴾[المائدة ،]ٕٖ:ابذلوا ما تستطيعوف ٕبزـ كعزـ ،كمن ٍب يكوف االعتماد كالتفويض

إٔب ا﵁  ،كىذا يؤكد ما ذكرناه سابقان من أ ٌف بذؿ السبب كالتوكل أمراف مقَبناف
ال متنافراف.
كاآلية فيها مباحث كثّبة ،كلكن الشاىد ُب ىذا ا٤بوضع بياف أ ٌف التوكل على ا﵁
﴿و َعلَى الل ِو فَػلْيَتَػ َوك ِل
 عبادة كاجبة ،كنظّب ىذه اآلية قوؿ ا﵁ َ :
ال ُْم ْؤِمنُو َف﴾[التوبة ،]٘ٔ:فإ ٌف فيها إٯباب التوكل على ا﵁  كحصر كقصر ىذا
التوكل على ا﵁ .
قاؿ :
ِ
ِ
ت قُػلُوبُػ ُه ْم﴾[النفاؿ ]ٕ:اآلية.
ين إِذَا ذُكِ َر اللوُ َو ِجلَ ْ
وقولو﴿ :إِن َما ال ُْم ْؤمنُو َف الذ َ
ِ
ِ
ت
ين إِذَا ذُكِ َر اللوُ َو ِجلَ ْ
ىذه اآلية ُب مطلع سورة األنفاؿ ﴿إِن َما ال ُْم ْؤمنُو َف الذ َ
يماناً َو َعلَى َربٍّ ِه ْم يَػتَػ َوكلُو َف﴾[النفاؿ،]ٕ:ىذا
قُػلُوبُػ ُه ْم َوإِذَا تُلِيَ ْ
ت َعلَْي ِه ْم آَيَاتُوُ َز َ
ادتْػ ُه ْم إِ َ
ىو موضع الشاىد من اآلية.
ا﵁  كصف ا٤بؤمنْب حقان هبذه الصفات ا٣بمس العظيمة:
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ِ
ِ
ادتْػ ُه ْم
ت قُػلُوبُػ ُه ْم َوإِ َذا تُلِيَ ْ
ين إِذَا ذُكِ َر اللوُ َو ِجلَ ْ
ت َعلَْي ِه ْم آَيَاتُوُ َز َ
﴿إِن َما ال ُْم ْؤمنُو َف الذ َ
ِ
إِيماناً و َعلَى ربٍّ ِهم يػتَػوكلُو َف * ال ِذ ِ
اى ْم يُػ ْن ِف ُقو َف﴾[النفاؿ-ٕ:
يمو َف الص َالةَ َومما َرَزقػْنَ ُ
ين يُق ُ
َ
َ َ َ ََْ
ٖ].
ك ُى ُم ال ُْم ْؤِمنُو َف َح ًّقا
كا٢بكم بعد ذلك من العلي العظيم  كاف﴿ :أُوَٰلَئِ َ
لهم درج ٌ ِ
ِ
يم﴾[النفاؿ.]ٗ:
ُ ْ َََ
ات عن َد َربٍّ ِه ْم َوَم ْغف َرةٌ َوِرْز ٌؽ َك ِر ٌ
الشاىد أ ٌف من صفات أىل اإلٲباف ح نقا الذين حققوا اإلٲباف ،أهنم يتوكلوف على ا﵁
َ ﴿ ،و َعلَى َربٍّ ِه ْم يَػتَػ َوكلُو َف﴾  ،فدؿ ىذا على فضيلة عبودية التوكل ﵁ سبحانو.
كأيضا على كجوب اإلخبلص ُب التوكلَ ﴿ ،و َعلَى َربٍّ ِه ْم يَػتَػ َوكلُو َف﴾ ،أم يتوكلوف عليو

ال على غّبه.
كبالتإب فإنو ال ٯبوز ٕباؿ أف يتوكل اإلنساف على غّب ا﵁ سبحانو ،كما أنو ال ٯبوز لو
أف يصلي لغّب ا﵁ ،كما أنو ال ٯبوز لو أف يسجد لغّب ا﵁ ،كما أنو ال ٯبوز أف يطوؼ و
ٗبحل
إال ﵁  ،كالطواؼ ال يكوف عباد نة إال إذا كاف ببيت ا﵁.
الشاىد أ ٌف التوكل عباد نة شأهنا شأف بقية العبادات الٍب ٯبب إخبلصها ﵁
 ،كال ٯبوز اإلشراؾ فيها مع ا﵁ َ ﴿ ،وا ْعبُ ُدوا اللوَ َوََّل تُ ْش ِرُكوا بِ ِو
َش ْيئًا﴾[النساء.]ٖٙ:
قاؿ :

ك اللوُ ومن اتبعك من المؤمنين﴾[النفاؿ.]ٙٗ:
وقولو﴿ :يَا أَيُّػ َها النبِ ُّي َح ْسبُ َ

ىذه اآلية اختلف ا٤بفسركف فيها﴿ ،يَا أَيُّػ َها النبِ ُّي﴾[النفاؿ ،]ٙٗ:خطاب للنيب
ك اللو وم ِن اتػبػع َ ِ
ِِ
ين﴾[النفاؿ ،]ٙٗ:قاؿ بعض
﴿ح ْسبُ َ ُ َ َ َ َ
َ :
ك م َن ال ُْم ْؤمن َ
أىل التفسّب:
وىذا القوؿ الوؿ :حسبك ا﵁ كحسبك ا٤بؤمنوف ،كىذا قوؿ بعض أىل التفسّب كقلة
من ا٤بتقدمْب.

القوؿ الثاني :يا أيها النيب حسبك ا﵁ كحسب ا٤بؤمنْب ،يعِب :ا﵁ حسبك كحسب

ا٤بؤمنْب.
كىذا القوؿ الثا٘ب قوؿ أكثر أىل التفسّب ،كىو الصواب الذم ال شك فيو.
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يا أيها النيب حسبك ا﵁ كحسب ا٤بؤمنْب ا﵁ ،فا﵁ جل كعبل حسب نبيو
 ككذلك ىو حسب أصحابو.
ا٢بسب ىو :الكفاية كالنصرة ،فا﵁  حسب نبيو كا٤بؤمنوف؛ يعِب ىو
كافيهم كىو ناصرىم  ،كقلنا إف ىذا ىو الصواب الذم ال شك فيو ،لداللة
األدلة على ذلك.
ك اللوُ ُى َو ال ِذي أَي َد َؾ
قاؿ ا﵁ َ ﴿ :وإِف يُ ِري ُدوا أَف يَ ْخ َدعُ َ
وؾ فَِإف َح ْسبَ َ
بِنَ ْ ِ ِ ِ ِ
ين﴾[النفاؿ ،]ٕٙ:ىذه اآلية على كزاف اآلية الٍب بْب أيدينا ففيها ٤با ذكر
ص ِره َوبال ُْم ْؤمن َ
التأييد يكوف
ا٢بسب قصره على ا﵁  فإف حسبك ا﵁ ،لكن ٤با جيء إٔب التأييد ،فإ ٌف ى
من ا﵁  بنصره ككذلك يكوف من ا٤بؤمنْب ،يسخرىم ا﵁  ،فيكونوف
ك اللو ىو ال ِذي أَي َد َؾ بِنَص ِرهِ
مؤيدين للنيب  قاؿ﴿ :فَِإف َح ْسبَ َ
ْ
ُ َُ
ِ ِِ
ين﴾[النفاؿ.]ٕٙ:
َوبال ُْم ْؤمن َ
إذف ىذه اآلية تدؿ على أ ٌف ا٢بسب إ٭با ىو شيء مقصور ك٧بصور على ا﵁
 ،كال ٯبوز أف يكوف حسبان إال ىو .
ضلِ ِو
﴿وقَالُوا َح ْسبُػنَا اللوُ َسيُػ ْؤتِينَا اللوُ ِمن فَ ْ
كقل مثل ىذا ُب قوؿ ا﵁ َ :
َوَر ُسولُوُ﴾ [التوبة٤ ،]ٜ٘:با ذكر ا٢بسب قصر على ا﵁  أما اإليتاء ،فإف ا﵁
 يؤٌب من فضلو ،ككذلك النيب  يؤٌب ُب حياتو ،فهو يؤٌب العلم كيؤٌب ا٣بّب
وؿ فَ ُخ ُذوهُ﴾[الحشر ،]ٚ:فدؿ ىذا
كيؤٌب ا٤باؿ قاؿ ا﵁ َ ﴿ :وَما َآتَا ُك ُم الر ُس ُ
على أ ٌف النيب  يؤٌب ،كإيتاءه يليق بو ،كا﵁  يؤٌب كإيتاءه يليق بو ،أما

ا٢بسب فكما قاؿ ربنا ﴿ :وقالوا حسبنا اهلل ورسولو﴾ ،إ٭با كاف ا٢بسب ٨بتصان با﵁
.
كىذا الذم يقولو ا٤بسلموف كافة ُب الكلمة العظيمة كلمة االعتماد كالتفويض الٍب
سيأٌب ا٢بديث عنها إف شاء ا﵁ ،يقوؿ فيها ا٤بسلموف كافة﴿ :حسبنا واهلل ونعم الوكيل﴾،

ال يقولوف حسبنا ا﵁ كرسولو ،ال يقولوف حسبنا ا﵁ كا٤بؤمنوف ،إ٭با يقولوف ماذا ! حسبنا ا﵁
فقط ،كال ييشركوف مع ا﵁  غّبه ُب ىذه الكلمة ،فدؿ ىذا على أنو ال ٯبوز أف يكوف
حسب ألحد إال ا﵁ .
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ىذه اآلية الشاىد من إيرادىا ُب كتاب التوحيد ،بل ُب ىذا الكتاب ا٤بتعلق بالتوكل،
أنو ٤با كاف ا﵁  كحده حسب ا٤بؤمنْب٤ ،با كاف ا﵁  كحده حسب ا٤بؤمنْب
كجب أف يتوكل عليو كحده٤ ،با كاف ا﵁  حسب ا٤بؤمنْب كحده ،كجب أف يكوف
التوكل عليو كحده ،لو كاف ٯبوز أف يكوف غّبه حسبان ١باز أف ييتوكل عليو ،لكن ٤با كاف
ا٢بسب مقصوران ك٨بتصان با﵁  كجب بناءان على ذلك أف يكوف التوكل على ا﵁
.
إذف ىذا ما جاءت بو اآلية دليل على كجوب إفراد ا﵁  بالتوكل.
قاؿ :

وقولوَ :وَمن يَػتَػ َوك ْل َعلَى الل ِو فَػ ُه َو َح ْسبُوُ [الطالؽ.]ٖ:
كذلك األمر ُب ىذه اآليةَ ﴿ :وَمن يَػتَػ َوك ْل َعلَى الل ِو فَػ ُه َو َح ْسبُوُ﴾[الطالؽ]ٖ:
يعِب :كافيو كناصره ،كىذه اآلية فيها بياف الثمرة كالغاية الٍب تكوف من التوكل على ا﵁
 فإ ٌف من توكل على ا﵁ فليبشر أف ا﵁  كافيو كناصره ،فماذا يريد بعد
ذلك؟ كإذا كاف ا﵁  ىو ا٤بتوٕب أمرؾ ،إذا كاف ا﵁  كافيك كناصرؾ ،إذا كاف
ا﵁  ىو حسبك فلن يضرؾ شيء ،كلو أنك كنت ُب كسط السباع ا٤بفَبسات ،بل لو
كادؾ أىل األرض كالسموات ،لن يضرؾ ذلك شيئان؛ أل ٌف القوم القدير الغِب 
ىو الذم يتوالؾ كىو الذم ينصرؾ ،كىو الذم بيده ملكوت كل شيء ،ككل شيء ففي
قبضة يده كُب سلطانو كٙبت تدبّبه ،فأم شيء يٱبيفك كأم شيء يتسلط عليك باألذل
كا﵁  ىو الذم يتؤب أمرؾ.
أرأيت لو أ ٌف رجبلن ،قاؿ لو ملك من ا٤بلوؾ :أنت ُب كفالٍب ،كأنت ٙبت رعايٍب،
فا ً
مض كال تبإب بأحد .كيف يكوف حالو؟ سيكوف مطمئنان مرتاحان ال يبإب بأحد ،أليس

ملك ُب حقيقتو ٩بلوؾ٩ ،بلوؾ ﵁  ،كال يستطيع أف يدبر شيئان إال
كذلك؟ ىذا كىو ه
ٗبشيئة ا﵁  فكيف إذا كاف العبد ا﵁  ىو الذم يتؤب أمره ،كىو الذم
حسب لو ؟ ال شك أف حالو سيكوف حاؿ ا٤بطمئن الساكن ،الذم ال ٱباؼ
ه
أحدان كال يبإب ُب ا٢بق أحدان ،ألف ا﵁  إف كاف حسبك فإنو  سيتؤب
أمرؾ ،كسيكفيك كل ما يسوؤؾ.
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لكن الشرط ىو أف تكوف قد حققت التوكل على ا﵁  كمن ىنا يؤتى من
يؤتى ،قد يقوؿ بعض الناس من أين أيتيت؟ كأنا قد توكلت على ا﵁  لكن يسلط علي؟
ا١بواب :راجع نفسك﴿ ،قُ ْل ُى َو ِم ْن ِع ْن ِد أَنْػ ُف ِس ُك ْم﴾[آؿ عمراف ،]ٔٙ٘:ك٫بن
َص َد ُؽ ِم َن الل ِو
﴿وَم ْن أ ْ
نيشهد ا﵁  على أ ٌف ما أخربنا بو حق كصدؽَ :
َح ِديثًا﴾[النساء ،]ٛٚ:فمن توكل على ا﵁  فهو حسبو قطعان ال شك ُب ذلك كال
ريب ،لكن اإلشكاؿ إ٭با ىو ُب تقصّب اإلنساف ُب ٙبقيق الشرط ،شرط أف يكوف ربنا
 حسب عبده أف يكوف ٧بققان للتوكل.
كالتوكل كما قلت لك ُب الدرس السابق ،التوكل حقيقتو كقيامو بالقلب شيء كتصور
معناه شيءه آخر ،كثّب من الناس يعلم ما ىو التوكل٩ ،بكن أف يشرحو كيفسره كيتكلم فيو
بالساعات ،لكن ىذا الشيء ككونو يقوـ بالتوكل حقيقةن فيكوف معتمدان كمفوضان ككاثقان با﵁
 ك٧بسنان الظن بو  ،ىذا أمر ال ييوفق إليو إال ا٣بيلص من عباد ا﵁.
كما مر بنا ُب حديث السبعْب ألفان الذين يدخلوف ا١بنة بغّب حساب كال عذاب ،قاؿ

« :وعلى ربهم يتوكلوف» ،ىذا مقاـ ال يبلغ الدرجة العليا منو حقيقةن إال
يكمل ا٤بؤمنْب ،إال الذين حققوا التوحيد :حققوا التوحيد الواجب كارتقوا إٔب ٙبقيق التوحيد
ا٤بستحب ،كا﵁ ا٤بستعاف
قاؿ :
عٔ ابٔ عباع  قاٍ(( :سطبٓا اهلل ْٚعِ ايٛنٌٝ؛ قاهلا إبساِٖٝ
 سني أيك ٞيف ايٓازٚ ،قاهلا قُد  سني قايٛا :إٔ ٖٕ
ػ ُِِٖ ِٛؾصادِٖ إمياّْاٚ ،قايٛا :سطبٓا اهلل ْٚعِ
دَُعُٛا يَهُِِ ؾَاخِ َ
ايٖٓاعَ قَدِ َ
ايٛن ))ٌٝرواه البخاري.

ىذا األثر عن ابن عباس ٨ برج ُب ((صحيح البخارم)) كغّبه كىو يبْب
فضيلة ىذه الكلمة العظيمة ،كأف أعظم الناس توكبلن على ا﵁  كٮبا ا٣بليبلف
عليهما الصبلة كالسبلـ -إبراىيم ك٧بمد -أهنما قاال ىذه الكلمة كقت الشدة ،فكاف من ا﵁
 الفرج.
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قاؿ  :حسبنا ا﵁ كنعم الوكيل ،ىذه الكلمة العظيمة الٍب يلهج هبا أىل
اإلٲباف كشأهنا كقت الشدائد عجيب ،كأثرىا ال يعلمو إال من قا٥با بصدؽ كرأل أثرىا بتوفيق
ا﵁ .
ىذه الكلمة قا٥با إبراىيم  حْب ألقي ُب النار ،كجاء ُب ركاية عند البخارم،
عن ابن عباس  أهنا كانت آخر كلمة تكلم هبا قبل أف يقذؼ ُب النار ،قاؿ حسيب
ار ُكونِي بَػ ْر ًدا
ا﵁ كنعم الوكيل ،ككاف أف جاء الفرج من عند ا﵁ ﴿ :قُػلْنَا يَا نَ ُ
ِ ِ
يم﴾[النبياء.]ٜٙ:
َو َس ً
الما َعلَى إبْػ َراى َ
و
ِ
اس قَ ْد
كذلك ا٢باؿ ُب خليل ا﵁ ٧بمد  حينما قاؿ الناس﴿ :إف الن َ

ش ْو ُى ْم﴾[آؿ عمراف ،]ٖٔٚ:كذلك أ ٌف النيب  كأصحابو
َج َمعُوا لَ ُك ْم فَا ْخ َ
معو كانوا ُب طريق عودهتم بعد أحد كقد أصاهبم ما أصاهبم ُب ىذه ا٤بعركة ٩با تعلموف ،كانوا
ُب طريقهم عائدين إٔب ا٤بدينة ،فبلغهم خرب كىو أف ا٤بشركْب أرادكا أف يعودكا إليهم
ليستأصلوا شأفة ا٤بسلمْب ،كما كاف من النيب  كأصحابو إال أف قالواَ ﴿ :وقَالُوا
ِ
ِ
يل﴾[آؿ عمرافٍ ،]ٖٔٚ:ب إهنم تقدموا من أجل أهنم يريدكا أف
َح ْسبُػنَا اللوُ َون ْع َم ال َْوك ُ

يبلقوا ىؤالء ا٤بشركْب ،حٌب كصلوا إٔب ٞبراء األسد ،أك ا٤بكاف القريب من ا٤بدينة من ا١بهة
ا١بنوبية ،فلما بلغ ا٤بشركْب ذلك ،قذؼ ا﵁  الرعب ُب قلوهبم ،فانصرفوا راجعْب إٔب
مكة ،كسلم ا﵁ ا٤بؤمنْب من ىذا األمر ،كانقلبوا بنعمة من ا﵁ كفضل.
فالشاىد أ ٌف ىذه الكلمة كلمة عظيمة فيها ٙبقيق التوحيد ﵁  فيها ٙبقيق
التوحيد العلمي ،كفيها ٙبقيق التوحيد العملي ،فيها ٙبقيق توحيد ا٤بعرفة كاإلثبات ،كفيها
ٙبقيق توحيد القصد كالطلب.
كالتوكل عبادة تىػ ٍق ًر يف كٛبزج بْب األمرين ،فيها كما قد تعلمنا ُب درس أمس ،أ ٌف الركن
األكؿ الذم يقوـ عليو بناء التوكلٙ ،بقيق التوحيد العلمي ،أك توحيد ا٤بعرفة كاإلثبات ،الذم
﴿وتَػ َوك ْل َعلَى
ٯبمع توحيدين الربوبية ،كاأل٠باء كالصفات ،كلذلك لو تأملت ُب قوؿ ا﵁َ :
وت﴾[الفرقاف ،]٘ٛ:فانظر كيف أ ٌف التوكل كاف على ىذا الرب
ْح ٍّي ال ِذي َّل يَ ُم ُ
ال َ

العظيم ،كىذا كصفو أنو حي ال ٲبوت ،كلذلك كلما ىعظي ىم ىذا التوحيد ُب قلبك ،كاف التوكل
عندؾ عظيمان ،كالعكس بالعكس.
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ٍب ُب ىذه العبادة ٙبقيق لتوحيد األلوىية يعِب توحيد العبودية ،كذلك بأف يقوـ بقلب
اإلنساف من حسن الظن با﵁  كالثقة بو ،كالتفويض كاالعتماد عليو ،كىذه عبادة
جليلة كما ترل ،كىذا ىو التوحيد العملي ،فاقَبف األمراف هبذه العبادة ،عبادة التوكل،
كلذلك قلنا إ ٌف ىذه العبادة ،إ٭با يقوـ هبا ا﵀ققوف ،ال يقوـ هبا على كجهها الكامل إال
ا﵀ققوف باإلٲباف.
كىذه الكلمة تشتمل على جزأين:
حسبنا ا﵁.
كنعم الوكيل.
[الشطر األكؿ]( :حسبنا ا﵁) يعِب :كافينا كناصرنا ،إقر هار بأ ٌف ا﵁  ىو
من بيده الكفاية كالنصرة .
كالشطر الثا٘ب( :كنعم الوكيل) ،كالحظ أ ٌف ٨بصوص (نً ٍع ىم) ٧بذكؼ للعلم بو ،كنعم
الوكيل ىو ،كنعم الوكيل ا﵁ ،فا﵁ نعم الوكيل .
كالوكيل ىو من إليو التفويض.
كالحظ معي أ ٌف ىذه الكلمة (كنعم الوكيل) فيها بيا هف أ ٌف ا﵁  ككيل عباده
فالتوكيل يكوف إليو كىذا شيء آخر.
كنا نتكلم قبل قليل عن التوكل عليو ،كاآلف نتكلم عن التوكيل إليو ،ككبلٮبا ثابت ُب
حق ا﵁  كبل األمرين ثابت ،التوكل كالتوكيل.
كالحظ الفرؽ الدقيق بْب األمرين ،التوكل األصل ُب معناه :االعتماد ،كالتوكيل األصل
ُب معناه من جهة اللغة ىو :التفويض ،كإف كاف األمراف مقَبنْب ُب حق ا﵁  األمراف
ُب حق ا﵁ مقَبناف ،فا﵁  إليو التفويض كعليو االعتماد ،أما ُب حق ا٤بخلوؽ فاألمر
٨بتلف ،أما التوكل فإنو ال يصح أف يكوف متعلقان با٤بخلوؽ على ما فهمنا ىذا ُب درس
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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أما التوكيل فإنو ٨بتلف ،التوكيل تفويض ،كلذلك ييفوض ا٤بخلوؽ فيما يليق بو ،كما أف
ا﵁  ييفوض إليو ما يليق بو ،كلذلك جاءت النصوص بصحة توكيل ا٤بخلوؽ ،كعدـ
التوكل على ا٤بخلوؽ ،انتبو إٔب الفرؽ.
التوكيل جائز قلنا التوكيل تفويض ،أف يفوض أحد غّبه ُب أف يقوـ مقامو ،أفوض
إنساف غّبه ُب أف يقوـ مقامو ُب أمر من األمور ،كىذا أمر سائد.
النيب  كٌكل علي  أف يذبح بقية ى ٍديًو ،النيب 
ككل عركة بن ا١بعد ُ ب شراء شاة ُب القصة ا٤بعركفة.
إذف ىذا التفويض ال إشكاؿ فيو ،كليس فيو أم شائبة أك قدح ُب التوحيد ،بل الغالب
فع
أك ٩با يكثر أف يكوف ا٤بوِّك يل أرفع درجة من ا٤بوكل صح كال ال ،يكثر أف يكوف ا٤بوِّكل أر ي
درجة من ا٤بوكل ،كبالتإب فإنو ال إشكاؿ ُب أف ييوكل ا٤بخلوؽ ،ال إشكاؿ ُب ذلك.
أما ُب حق ا﵁  فإف ا﵁  ىيوك يل ٗبعُب :يفوض إليو كل شيء،
فالتوكيل إٔب ا﵁ ٗ بعُب التفويض ىو تفويض العاجز من كل كجو ،الفقّب من كل
تفويض
كجو إٔب القدير العظيم الغِب الذم لو الغُب ا٤بطلق ،فتوكيل العبد ﵁ 
ه
ألمره كلو؛ ألنو يعلم أف ا﵁  أعلم ٗبا يصلحو كأقدر على إصبلح شأنو ،فخّبة
ا﵁ لو خّب من خّبتو لنفسو ،كمشيئة ا﵁  لو خّبه من مشيئتو لنفسو.
كلو أردنا أف نقرب فهم ىذا األمر ُب شأف التفويض ،تفويض العبد ٤بواله 
كعبل تأمل معي ُب حاؿ طفل صغّب ُب أرض ٨بافة مع أبيو ،كيف سيكوف حالو من جهة
تفويض أمره إٔب أبيو ،ا٤بقاـ مقاـ خوؼ ،كا٤بكاف مكا هف ي٨بيف ،كىذا الطفل معو أبوه ،كيف
تركف ىذا الطفل يصنع؟ أليس يفوض أمره إٔب أبيو كيلقي ا٤بقاليد كلها إليو ،يفعل ىذا أـ ال!
نعم ألنو يعلم أ ٌف أباه لو ٚبلى عنو اآلف ٥بلك ،يعلم أ ٌف أباه أعلم با٤بصلحة ،يعلم أ ٌف
أباه قادر على أف ٰبميو ،يعلم أف أباه ٰببو كيريد لو ا٣بّب كال ٲبكن أف ٱبذلو ،أليس كذلك؟
كلذلك ٘بده متمسكان بو ،مطيعان لو ،مهما كجهو توجو ،ىذا ٦برد شيء يقرب لك الصورة
كاألمر بْب ا٤بخلوؽ كخالقو أعظم من ذلك بكثّب.
ا٤بؤمن ح نقا حينما ييوكل أمره لربو ،كييفوض شؤكنو إليو  حالو أعظم ٗبا ال
مقارنة ،مع حاؿ الطفل مع أبيو.
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إذف ىذا األمر ا٤بهم الذم ينبغي أف يبلحظو من أراد أف يكوف من أىل التوحيد
كالتفريد.
موِّك هل ،كا﵁ 
كالحظ معي أيضا أ ٌف أمر التوكيل ثابت من ا١بهتْب ،فا﵁  ى
موك هل ،العبد يوِّكل ا﵁  ،كا﵁  يوِّكل عبده ،كبل األمرين ثابت.
ى
كلكن ليس التوكيل كالتوكيل ،كال ا٤بوكل كا٤بوِّكل.
توكيل العبد لربو ىو ٙبقيق للربوبية ،كقياـ بالعبودية ،أما توكيل ا﵁  لعبده كىذا
ِ
ِ
ِ
ِ
سوا بِ َها
حق كثابت ،قاؿ ﴿ :فَإ ْف يَ ْك ُف ْر ب َها َى ُؤَّلء فَػ َق ْد َوكلْنَا ب َها قَػ ْوًما لَْي ُ
ِ ِ
ين﴾[النعاـ ،]ٜٛ:إذف ا﵁  موِّكل عبده أك عباده ،الحظت ىذا توكيل ا﵁
ب َكاف ِر َ
و
و
كإحساف كإكرواـ كاجتباء.
كتعبيد
 لعبده ىذا توكيل أ ٍىم ور
إذف شتاف بْب التوكيل كالتوكيل﴿ ،فَػ َق ْد وكلْنَا بِها قَػوما لَي ِ ِ ِ
ين﴾ ،يعِب
سوا ب َها ب َكاف ِر َ
َ ًْ ْ ُ
َ
أقمناىم ككلفناىم كأمرناىم بأف يقيموا شريعة ا﵁ ُ ب أرضو كبْب عباده.
إذف ىذا ٱبتلف عن توكيل العبد لربو ،توكيل العبد لربو ،توكيل فيو ذؿ كافتقار كتعبد ﵁


أما بالنسبة لتوكيل ا﵁  لعبده األمر فيو ٨بتلف ،ا﵁  ىو الغِب ،توكيلو
لعبده ال عن حاجة منو كحاشا ،ا﵁  ىو الغِب ا٤بستغِب عن كل ما سواه ،ككل شيء
فمفتقر إليو  ، األمر يا رعاؾ ا﵁ ٨بتلف إ٭با توكيل ا﵁  لعبده إ٭با ىو أمر
كتكليف ،كلذلك جاءت النصوص ُب ىذا كما ٠بعت.
ككما أيضا ثبت ُب صحيح البخارم أف النيب  قاؿ« :إف اهلل وّكل

بالرحم ملكاً ،فيقوؿ الملك يا رب نطفة ،يا رب علقة ،يا رب مضغة» إٔب آخر ا٢بديث.

الشاىد أ ٌف ا﵁  ييوكل عبده ،كلكنو توكيل ٨بتلف.
إذف علمنا هبذا أ ٌف التوكيل ثابت من ا١بهتْب :ا﵁  ىيوِّكل ،كا﵁  ىيوكل ،ا﵁
 يوكل عبده  ،ككذلك العبد يوِّكل ربو ،كلكن ىناؾ فرؽ بْب التوكيل كالتوكيل ،كبْب
ا٤بوكل كا٤بوِّكل.
الشاىد أ ٌف ىذه الكلمة كلمةه يتمثل فيها ٙبقيق عبادة التوكل على ا﵁ 
حينما يقوؿ اإلنساف  :حسبنا ا﵁ كنعم الوكيل ،كلمة يعرب هبا اإلنساف عن اعتماده كتوكلو
على ربو  كىذه كلمة كما قد علمنا كلمة يشفع قو٥با ُب الشدائد كىي من أبواب
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الفرج الٍب ال ينبغي أف يغفلها ا٤بسلم ،كلو ُب رسوؿ ا﵁  أسوة حسنة ،كلو ُب
ا٣بليل إبراىيم  أسوة حسنة.
ُب كل أمر شديد من أمر الدنيا ،أىل اإلٲباف على لساهنم ٘برم ىذه الكلمة ،كيكوف
٥با أثر ككقع ُب قلوهبم أيضا.
تذكركف قصة الثبلثة الذين تكلموا ُب ا٤بهد٢ ،بديث مطوؿ عند مسلم ،كىذا الشاىد
جاء ٨بتصران عند البخارم ،كفيو قصة ذلك الطفل الذم كاف يرضع من ثدم أمو ،فمرت
تلك الفتاة الٍب كانوا يضربوهنا كيقولوف سرقٍب كزنيٍب  ،كىي ال تزيد على أف تقوؿ :حسيب
ا﵁ كنعم الوكيل.
إذف ىذا ٩با ال ينبغي أف ال يغفلو ا٤بظلوـ ،كييبشر بفرج ا﵁  إف ظلمت
فأجعل ىجراؾ حسيب ا﵁ كنعم الوكيل ،بل حٌب إذا أٮبك أمر اآلخرة ،فإ ٌف ٩با ٱبفف األمر،
كيعْب بعوف ا﵁  كتوفيقو  ،ك٩با يعْب ا﵁  على ٚبفيف ىذا األمر على
عبده أف يقوؿ اإلنساف ،حٌب ُب شدائد اآلخرة  :حسيب ا﵁ كنعم الوكيل.
الشاىد ىذا ما خرجو الَبمذم ُب ((جامعو)) كاإلماـ أٞبد بإسناد صحيح من ركاية
عدد من أصحاب النيب  أف النيب  قاؿ« :وكيف أنعم وقد

التقم صاحب القرف القرف ،وأحنى جبهتو ينتظر اإلذف ،متى يُأمر بالنفخ فينفخ».
صاحب القرف يعِب :صاحب الصور كىو إسرافيل  التقم الصور الذم ىو القرف
كينتظر اإلذف ،مٌب يؤمر من ا﵁  بالنفخ فينفخ ،فأشتد األمر على أصحاب النيب
« قالوا :وكيف نقوؿ يا رسوؿ اهلل؟ قاؿ :قولوا حسبنا اهلل ونعم الوكيل
على اهلل توكلنا ،قولوا حسبنا اهلل ونعم الوكيل على اهلل توكلنا».
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50
ٓ٘ -باب قوؿ اهلل تعالى﴿ :أَفَأ َِمنُوا َم ْك َر الل ِو فَال يَأْ َم ُن َم ْك َر
الل ِو إَِّل الْ َقوـ الْ َخ ِ
اس ُرو َف﴾
ُْ
(اجمللس األول)
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قاؿ :
باب

قوؿ اهلل تعالى:
ْخ ِ
اس ُرو َف
﴿أَفَأ َِمنُوا َم ْك َر الل ِو فَال يَأ َْم ُن َم ْك َر الل ِو إَِّل الْ َق ْو ُـ ال َ
[العراؼ.]ٜٜ:
ىذا الباب الذم بوب عليو ا٤بؤلف  بقولو تعأب﴿ :أَفَأ َِمنُوا َم ْك َر الل ِو فَال يَأ َْم ُن
ْخ ِ
اس ُرو َف﴾[العراؼ.]ٜٜ:
َم ْك َر الل ِو إَِّل الْ َق ْو ُـ ال َ
بوب ا٤بؤلف  ىذا الباب بعبلج مرضْب قد يعرضاف للقلوب:

المرض الوؿ :األمن من مكر ا﵁ كىذا ما قدـ ا٤بؤلف  الدليل عليو ُب ىذه

اآلية الٍب ٠بعت.

أما المرض الثاني :فهو القنوط من رٞبة ا﵁ ،كدليلو سيأٌب إف شاء ا﵁ ُب اآلية الٍب

تأٌب بعد ىذه اآلية.
ً
عدـ أك و
كمعلوـ أ ٌف كبل ىذين ا٤برضْب ينتجاف عن و
للخوؼ كالرجاء ،فإف األمن
ضعف
ه
من مكر ا﵁ ٜبرة لعدـ أك ضعف ا٣بوؼ من ا﵁ ،كالقنوت من رٞبة ا﵁ ٜبرة لعدـ أك ضعف
الرجاء ُب ا﵁.
ا٣بوؼ من ا﵁ مضى ا٢بديث فيو ،كبقي الكبلـ عن الرجاء.
الرجاءي ىو مبلحظة سعة الرحيم سبحانو ،كالطمع ُب فضلو  ،كحسن الظن بو؛
كحسن
الطمع فيما عنده،
ىذا ىو الرجاء مبلحظة العبد سعة رٞبة الرحيم جل ُب عبله ك ي
ي
الظن بو ىذا ىو الذم ييعرب عنو بالرجاء.
كقد جاء ُب األدلة ثبلثة ألفاظ تدؿ على ىذا ا٤بعُب:
كثّبة.

اللفظ الوؿ :الرجاءَ ﴿ :ويَػ ْر ُجو َف َر ْح َمتَوُ َويَ َخافُو َف َع َذابَوُ﴾[اإلسراءُ ،]٘ٚ:ب أدلة

﴿ونَط َْم ُع أَ ْف يُ ْد ِخلَنَا َربُّػنَا َم َع الْ َق ْوِـ
واللفظ الثاني :ىو الطمع:
َ
ِِ
ين﴾[المائدة.]ٛٗ:
الصالح َ
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ِ ِ
﴿ويَ ْدعُونَػنَا َرغَبًا
و[اللفظ]الثالث :الرغبة﴿ :إِنا إِلَى اللو َراغبُو َف﴾[التوبةَ ،]ٜ٘:
َوَرَىبًا﴾[النبياء.]ٜٓ:

ىذه ثبلثة ألفاظ متقاربة تدؿ على معُب الرجاء ُب ا١بملة.
أما عن األسباب الٍب تدعوا القلب إٔب أف يرجوا ا﵁  فذلك سبباف:
ً
التعبد ﵁  بأ٠بائو الٍب تدؿ على معا٘ب الرٞبة،
حسن
[السبب] الوؿ:
ي
كالكرـ ،كا﵀بة ،كاألمر كما قاؿ النوكم ( :أكثر أ٠باء ا﵁ تعأب تدعوا القلب إٔب ٧ببة
ا﵁) فا﵁  ىو الرٞبن ،الرحيم ،الرؤكؼ ،الكرٙب ،الرب ،الودكد ،جل ُب عبله.
يكسب القلب الرجاء ُب ربنا .
تأمل العبد كتعبده هبذه األ٠باء
ي
كُب ((صحيح مسلم)) يقوؿ النيب « :لولم تذنبوا لذىب اهلل بكم
ولتى ٍ
بقوـ يذنبوف فيستغفروف فيغفر لهم».

ِِ
﴿وبَ ٍّ
ين بِأَف
ش ِر ال ُْم ْؤمن َ
إذف مغفرة ا﵁  كرٞبتو شيءه عظيم ال ٰبيط بو فكرَ :
ض ًال َكبِ ًيرا﴾[الحزاب ،]ٗٚ:قاؿ ابن مسعود ( :ما أعطى أحد
لَ ُه ْم ِم َن الل ِو فَ ْ
عطاءان خّب من حسن ظنو بربو) ،كيف ال كالنيب  يقوؿ كما ُب الصحيحْب:
«أنا عند ظن عبد بي» ،كزاد أٞبد كابن حباف« :فليظن بي ما شاء».
أىل لو ،كستجد ربك ٦ بيبنا ٤با ترجو.
ظين بربك يا عبد ا﵁ ما تعتقد أنو ه

كما أحسن ما قاؿ سفياف الثورم  كقد عزـ رجاءه ُب ربو  قاؿ:
(لو خّبت بْب أف ٰباسبِب أيب أك ٰباسبِب ريب الخَبت ريب؛ ريب أحسن ٕب من أيب ،ريب
خّبه ٕب من أيب) كصدؽ.
إذف ىذا سبب أكؿ يدعوا القلب إٔب و
رجاء عظيم الرحيم .
ه

أما السبب الثاني :فإنو مطالعة النصوص كأدلة الرٞبة كا٤بغفرة الٍب كثر كركدىا ُب
اد ِ
ِ ِ
َس َرفُوا َعلَى أَنْػ ُف ِس ِه ْم َّل تَػ ْقنَطُوا ِم ْن
ين أ ْ
ي الذ َ
الكتاب ،كالسنة قاؿ ﴿ :قُ ْل يَا عبَ َ
ِ
ِ
َر ْح َم ِة الل ِو إِف اللوَ يَػ ْغ ِف ُر ُّ
يم﴾[الزمر ،]ٖ٘:كباجتماع
الذنُ َ
وب َجم ًيعا إِنوُ ُى َو الْغَ ُف ُ
ور الرح ُ
ىذين السببْب كحسن تأمل اإلنساف فيهما فإنو يصل لتوفيق ا﵁  إٔب ٙبقيق ىذه
العبودية.
يبقى أف ننظر ُب متعلق الرجاء ما الذم يرجوه اإلنساف ،الرجاء متعلق بأمرين:
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الوؿ :رجاءه قبوؿ ا٢بسنة ،كاإلثابة عليها يرجوا اإلنساف أ ٌف ا﵁  يقبل
حسناتو كيثيبو عليها كىذا ما دلت عليو أدلة كثّبة كمنها أدلة ٙبث العباد على أف يبلحظوا
ذلك األمر أٓب تر إٔب قوؿ النيب ُ ب ىذه العبادة العظيمة الٍب ٫بن فيها -

الشيء بالشيء يذكر -قاؿ النيب « :من صاـ رمضاف إيمانًا واحتسابًا غفر
لو ما تقدـ من ذنبو»« ،من قاـ رمضاف إيمانًا واحتسابًا غفر لو ما تقدـ من ذنبو»« ،من

قاـ ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر لو ما تقدـ من ذنبو».

االحتساب ىا ىنا ىو الذم نتحدث عنو كىو رجاء قبوؿ ا٢بسنة كاإلثابة عليها.

[الثاني] :فإنو رجاء مغفرة السيئة كالعفو عنها ،كذلك من أدلة قوؿ ا﵁ 

﴿:وال ِذي أَط َْم ُع أَ ْف يَػغْ ِف َر لِي َخ ِطيئَتِي يَػ ْوَـ الدٍّي ِن﴾[الشعراء ،]ٕٛ:فا٤بسلم الصادؽ ُب
َ
إٲبانو يطمع أف ٲبن ا﵁  عليو بأف يتجاكز عن سيئاتو ،كيعفو عن زالتو.
إذف ىذا ىو الرجاء الشرعي كلكن تنبو يارعاؾ ا﵁ إٔب أ ٌف الرجاء الشرعي ال يكوف
كذلك إال باجتماع أمرين لن يكوف الراجي راجينا إال حققهما:
أما [المر] الوؿ :أف يكوف رجاءه مشوبنا با٣بوؼ ،كىذه ا٤بسألة تكلمنا عنها ساب نقا

كقلنا إف الرجاء كا٣بوؼ من ا٤بختلفات الٍب ٘بتمع ُب القلب ،بل البد من اجتماعها ُب
القلب ،البد أف ٯبمع اإلنساف الرجاء كا٣بوؼ حٌب يكوف سّبه إٔب ا﵁  سّبان
كسيميل اإلنساف إٔب جانب من جانيب العقد
معتبل،
صحيحا ،كإال فإف ىذا السّب يكوف ن
ن
ي
كا٣بلل :إما القنوتػ كإما األمن من مكر ا﵁.
﴿ويَ ْدعُونَػنَا َرغَبًا َوَرَىبًا﴾[النبياء.]ٜٓ:
إذف البد من اجتماع األمرينَ :

كلو تأملت باألدلة لوجدهتا تدؿ على ىذا األمر حٌب ُب أدلة الرجاء ا٣باصة ،كحٌب ُب
مثبل قوؿ ا﵁  إلبراىيم  الحظ كيف كاف
أدلة ا٣بوؼ ا٣باصة ،تأمل معي ن
ا١بزـ ُب ابتبلء األشياء أك األفعاؿ الٍب ذكرىا أك أضافها إٔب ا﵁ ﴿ :ال ِذي َخلَ َقنِي

ت فَػ ُه َو
فَػ ُه َو يَػ ْه ِدي ِن * َوال ِذي ُى َو يُط ِْع ُمنِي َويَ ْس ِقي ِن * َوإِذَا َم ِر ْ
ضُ
يَ ْش ِفي ِن﴾[الشعراء ،]ٛٓ-ٚٛ:الحظ كيف كاف ا١بزـ ُب ىذه األفعاؿ ،لكن ٤با كاف ا٤بقاـ
﴿وال ِذي أَط َْم ُع أَ ْف يَػغْ ِف َر
اآلٌب متعلقا بالرجاء الحظ كيف كاف رجاءن ي
مشوبان با٣بوؼ قاؿَ :
لِي َخ ِطيئَتِي يَػ ْوَـ الدٍّي ِن﴾[الشعراء.]ٕٛ:
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﴿م ْن
ُب مقابل ىذا تأمل ُب قوؿ ا﵁ ُ ب كصف ا٤بؤمن الصادؽ قاؿَ :
َخ ِشي الر ْح َم َن بِالْغَْي ِ
ب﴾[ؽ ،]ٖٖ:الحظ أنو كيف علق ا٣بشية باسم ا﵁ الرٞبن كىذا
َ

ٚباؼ رٞبانا عظيم الرٞبة
٩بزكجا برجاء فأنت
يدلك على أف ا٤بطلوب يكوف خوفنا
ه
ن
.
إذف ا٤بطلوب أف ٯبمع اإلنساف بْب ا٣بوؼ كالرجاء ُب كل األحواؿُ ،ب ا٤بسرة كُب
حاؿ الشدةُ ،ب حاؿ الصحة كُب حاؿ ا٤برضُ ،ب حاؿ الذنب كُب حاؿ الطاعةُ ،ب كل
جامعا بْب ا٣بوؼ كالرجاء ،كىذا ىو حاؿ ا٤بتقْب من عباد ا﵁
أحوالو ٯبب أف يكوف ن
 ،ىذا األمر األكؿ الذم ينضبط بو الرجاء كيكوف رجاءن شرعينا.
موضع يغلط فيو كثّبه من
أما المر الثاني :فهو أف يكوف الرجاء مقَبنا بالعمل؛ كىذا
ه

الناس ،فهم يغلطوف كٱبلطوف بْب الرجاء كاإلرجاء؛ الرجاء الشرعي الذم يكوف عبودية
حقيقية يقوـ هبا ا٤بؤمن ىي الرجاءي الذم يقَبف بو العمل الصاّب ،كما عدا ذلك فإنو أما٘ب ال
تغِب عن اإلنساف شيء ُب مقاـ الرجاء.
ِ
ِ
اى ُدوا
اج ُروا َو َج َ
ين َى َ
ين َ
آمنُوا َوالذ َ
كلذلك تأمل ُب قوؿ ا﵁ ﴿ :إِف الذ َ
فِي َسبِ ِ
ك يَػ ْر ُجو َف َر ْح َمةَ الل ِو﴾[البقرة]ٕٔٛ:؛ يعِب :أكلئك الذين يستحقوف
يل الل ِو أ ُْولَئِ َ
أف يكونوا راجْب كليس غّبىم ،من الذم ح نقا ٲبكن أف يوصف بأنو ر واج ﵁  الذم
قاـ باألعماؿ الصا٢بة ،الذين آمنوا ،كالذين ىاجركا ،كجاىدكا ُب سبيل ا﵁ ،أكلئك كأكلئك
ِ
اء َربٍِّو فَػ ْليَػ ْع َم ْل
فقط ىم الذين يرجوف رٞبة ا﵁  قاؿ سبحانو﴿ :فَ َم ْن َكا َف يَػ ْر ُجوا ل َق َ
َعم ًال صالِحا وَّل ي ْش ِر ْؾ بِ ِعب َ ِ ِ
َح ًدا﴾[الكهف ،]ٔٔٓ:ىذا ىو الرجاء الشرعي كما
َ
ادة َربٍّو أ َ
َ َ ً َ ُ
سواه كما قلنا فإنو أما٘ب كأكىاـ.
إذف ىذا ىو مقاـ الرجاء؛ كإذا ٝبع اإلنساف بْب ا٤بقامْب ككانا مستويْب ُب قلبو،
قائما با٤بصاّب الٍب أمرىا ا﵁
ككانت ا﵀بة غالبة عليهما ،لذلك يكوف قلبو قلبنا حينا ن
 هبا.
نأٌب اآلف إٔب اآلية الٍب أكردىا ا٤بؤلف  كنتكلم عن ا٤برض األكؿ الذم يعتل
بو القلب كىو مرض األمن من مكر ا﵁  قاؿ سبحانو﴿ :أَفَأ َِمنُوا َم ْك َر الل ِو فَال يَأ َْم ُن
ْخ ِ
اس ُرو َف﴾[العراؼ.]ٜٜ:
َم ْك َر الل ِو إَِّل الْ َق ْو ُـ ال َ
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كا٤بعُب أىفىػ يهم حا٥بم أهنم مصركف على معصية ا﵁ ٍ ب أهنم يأمنوف مكر ا﵁
ْخ ِ
اس ُرو َف﴾ الذين خسركا أنفسهم كفاهتم حظهم
﴿ ، فَال يَأ َْم ُن َم ْك َر الل ِو إَِّل الْ َق ْو ُـ ال َ
من رٞبة ا﵁ .
ِ
ِ
ْسنَا بَػيَاتًا َو ُى ْم
ابتداء السياؽ قوؿ ا﵁ ﴿ :أَفَأَم َن أ َْى ُل الْ ُق َرى أَ ْف يَأْتيَػ ُه ْم بَأ ُ
ِ
ِ
ِ
ض ًحى َو ُى ْم يَػل َْعبُو َف * أَفَأ َِمنُوا َم ْك َر الل ِو فَال
ْسنَا ُ
نَائ ُمو َف * أ ََوأَم َن أ َْى ُل الْ ُق َرى أَ ْف يَأْتيَػ ُه ْم بَأ ُ
ْخ ِ
اس ُرو َف﴾ [العراؼ.]ٜٜ-ٜٚ:
يَأ َْم ُن َم ْك َر الل ِو إَِّل الْ َق ْو ُـ ال َ
دليل على انعداـ أك ضعف ا٣بوؼ من ا﵁ ،
األمن من مكر ا﵁  ه
كذلك أف أىل اإلٲباف الصادؽ عندىم و
خوؼ من مكر ا﵁  ،كىذا ا٣بوؼ سببو أحد
أمرين:
اسَبساؿ.
إما
ه
جب.
كأما عي ه
ككبلٮبا من الببلء.

اسَبساؿ ُب ا٤بعصية ،فيغفل اإلنساف عن ربو  فيأمن من مكر ا﵁.
الوؿ:
ه

والجانب الخر جانب العيجب ،أف ييعجب اإلنساف بعبادتو كقيامو بالطاعة ،فيغَب،
فيوكل إٔب نفسو -كالعياذ با﵁ ،-فيكوف آمننا من مكر ا﵁ ،كمن ككلو ا﵁ سبحانو إٔب نفسو
فقد يمكر بو -كالعياذ با﵁.-
كا٤بؤمنوف ا٤بتقوف ٱبافوف من ىذا ا٤بقاـ خوفنا عظيما كذلك ا٣بوؼ يرجع إٔب أحواؿ
كصور:
أكال :ٱبافوف أعظم ا٣بوؼ من أف يكوف ذنبهم كمعصيتهم ﵁  سببنا ُب أف
ينسوا ا﵁  فينساىم ،كا﵁  توعد من نسيو أف ينساه ،كمن نسيو ا﵁ قطع
توفيقو عنو كخذلو كالعياذ با﵁ كككلو إٔب نفسو؛ كمن كاف كذلك كانت لو ا٣بسارة ككانت
حالو إٔب دمار.
ً
بسبب ذنبو كمعصيتو قد يمكر بو من جهة أف
ثانيًا :ٱباؼ ا٤بؤمن ا٤بتقي أف يكوف
ييبتلى فبل يصرب فيفًب كالعياذ با﵁.
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[ثالثًا] :أف تأتيو الني يذ ير كأف تأتيو العرب فبل يتعظ ،كال يكوف قلبو حينا متيقظنا ،فبالتإب
ك
﴿ولََق ْد أ َْر َسلْنَا إِلَى أ َُم ٍم ِم ْن قَػ ْبلِ َ
فإنو ٱبذؿ كالعياذ با﵁ بعد أف يستدرج ،قاؿ تعأبَ :
ضرعُو َف﴾[النعاـ ،]ٕٗ:جاءهتم العرب ،جاءهتم
ْس ِاء َوالضر ِاء لَ َعل ُه ْم يَػتَ َ
فَأ َ
َخ ْذنَ ُ
اى ْم بِالْبَأ َ
ضرعُو َف﴾﴿ ،فَػلَما
النذر لعل كعسى أف ٰبصل منهم تضرع إٔب ا﵁ ﴿ :لَ َعل ُه ْم يَػتَ َ
ِ
اى ْم بَػغْتَةً
اب ُك ٍّل َش ْي ٍء َحتى إِذَا فَ ِر ُحوا بِ َما أُوتُوا أ َ
َخ ْذنَ ُ
سوا َما ذٍُّك ُروا بِو فَػتَ ْحنَا َعلَْي ِه ْم أَبْػ َو َ
نَ ُ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ين﴾
ْح ْم ُد لِل ِو َر ٍّ
ين ظَلَ ُموا َوال َ
ب ال َْعالَم َ
سو َف * فَػ ُقط َع َداب ُر الْ َق ْوـ الذ َ
فَإذَا ُى ْم ُم ْبل ُ
[النعاـ ،]ٗ٘-ٗٗ:فقامت عليو ا٢بجة كبلغتو النِّذارة كالبًشارة كجاءتو العرب فلم يتعظ،
فإنو ٱبشى أف ٲبكر ا﵁  بو.
مسبب عن ا٤بعصية كالسيئة ،كأعظم أف يكوف
إذف ىذا ا٤بكر من ا﵁  بعبده
ه
مسببنا عن الكفر با﵁ . 
ا٤بكر تعريفو ىو :اإليقاع با٣بصم بكيفية خفية.
ك ي
منقسم إٔب قسمْب:
كاعلم -يارعاؾ ا﵁ -أف ا٤بكر
ه
[القسم األكؿ] :مكر ٩بدكح.
[القسم الثا٘ب] :مكر مذموـ.

أما الممدوح فإنو ا٤بكر ٗبن يستحق.
كأما ا٤بكر المذموـ فهو ا٤بكر ٗبن ال يستحق.

٩بدكحا.
مكرا ن
إف كاف إيقاع ا٤بكر ٗبن يستحق كاف ن
مذموما.
مكرا
ن
كإف كاف إيقاع ا٤بكر ٗبن ال يستحق كاف ن
كا﵁  يتصف من القسمْب با٤بمدكح ،كيينزه عن ا٤بذموـ.
ا٤بكر ا٤بذموـ الذم يكوف فيو إيقاعه با٣بصم بكيفية خفية ،إذا كاف ٗبن ال يستحق،
ظلما ،أك كاف متضمننا كليهما ،كا﵁  يينزه عن ذلك ا﵁ سبحانو
كاف متضمننا كذبنا أك ن
بكمالو منزه عن كل نقص كعيب .
مكر يبلحظ فيو أنو مدح؛ ألف ىذا ا٤بكر اجتمع فيو
ا٤بكر ٗبن يستحق فهذا ا٤بكر ه
أما ي
ثبلثة أمور:
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٩بدكح أـ مذموـ؟ ٩بدكح ألف
أوًَّل :اجتمع فيو الداللة على عدؿ ا﵁  ك ي
العدؿ ه
مكر ا﵁ ٤ بن يستحق ا٤بكر عقوبة كإيقاع العقوبة ُب ٧بلها مدح أك ال؟ إيقاع العقوبة
ُب ٧بلها مدح.
٩بدكح من ا﵁ .
مكر ه
إذف ىذا ه

دليل على قدرة ا﵁ ،حيث إنو
ثانيًا :ىذا ا٤بكر ا٤بمدكح الذم كاف ٗبن يستحق ه
و
مدح
 يفعل ما يشاء  كال راد ألمره ،فا﵁ على كل شيء قدير ،كىذا ه
ُب حق ا﵁ .
دليبل على حكمة ا﵁  ا﵁ لو ا٢بكمة البالغة،
[وثالثًا] :أ ٌف ُب ىذا ا٤بكر ن

ٕبيث أنو قابل مكر ا٤باكرين ٗبثلو ،بل ٗبا ىو أعظم منو كىذه حكمة كلذلك ا﵁ 

ً
ينَ ﴿ :ويَ ْم ُك ُرو َف َويَ ْم ُك ُر اللوُ َواللوُ َخ ْيػ ُر
أخرب عن نفسو بأنو ىخٍيػ ير الٍ ىماك ًر ى
ِ
َس َرعُ َم ْك ًرا﴾[يونس.]ٕٔ:
ين﴾[النفاؿ﴿ ،]ٖٓ:قُ ِل اللوُ أ ْ
ال َْماك ِر َ
ِ
قاؿ ﴿ :وقَ ْد م َكر ال ِذ ِ ِ ِ ِ
ِ
ب
َ
ين م ْن قَػ ْبل ِه ْم فَللو ال َْم ْك ُر َجمي ًعا يَػ ْعلَ ُم َما تَ ْكس ُ
َ َ َ
ُك ُّل نَػ ْف ٍ
ار لِ َم ْن عُ ْقبَى الدا ِر﴾[الرعد.]ٕٗ:
س َو َسيَػ ْعلَ ُم الْ ُكف ُ
الحظ ىذه اآلية العظيمة الٍب فيها تسلية للنيب  كا٤بؤمنْب ،يقوؿ ا﵁
ِ
ين ِم ْن قَػ ْبلِ ِه ْم﴾[الرعد]ٕٗ:؛ يعِب الذين قبل كفار قريش؛ كفار
﴿وقَ ْد َم َك َر الذ َ
َ :
قريش أرادكا ا٤بكر بالنيب  ،أٓب يقل ا﵁ ﴿ :وإِ ْذ يم ُكر بِ َ ِ
ين
ك الذ َ
َ َْ ُ
وؾ﴾[النفاؿ.]ٖٓ:
وؾ أ َْو يُ ْخ ِر ُج َ
وؾ أ َْو يَػ ْقتُػلُ َ
َك َف ُروا لِيُثْبِتُ َ
إذف كانوا ٲبكركف بالنيب .
ِ
ين ِم ْن قَػ ْبلِ ِه ْم فَلِل ِو ال َْم ْك ُر َج ِم ًيعا﴾[الرعد]ٕٗ:؛
﴿وقَ ْد َم َك َر الذ َ
قاؿ ا﵁ َ :
ما أعظم ىذه اآلية ،كيف أهنا تعطي ا٤بؤمنْب طمأنينة كسكينة كرجاء ُب ا﵁ .
ٝبيعا ،كبالتإب فإ ٌف مكر غّبه كالعدـ،
كجو ذلك :أ ٌف ا﵁ تعأب أخرب أف ا﵁ لو ا٤بكر ن
ا٤بكر الذم يقع ىو مكر ا﵁  أما مكر ىؤالء فإنو ال يقع ،كال ينفع ،كا﵁
ِ
ب ُك ُّل
 ٯبعلو يمض ن
محبل ،ىنا جاء ا١بواب قاؿ ﴿ :يَػ ْعلَ ُم َما تَ ْكس ُ
نَػ ْف ٍ
س﴾[الرعد]ٕٗ:؛ كبالتإب إنو سيستدرجهم كيوقعهم من حيث ال يشعركف.
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كلذلك تأمل ُب قولو ا﵁ ﴿ :قَ ْد م َكر ال ِذ ِ
ِ
ين م ْن قَػ ْبل ِه ْم فَأَتَى اللوُ
َ
َ َ
اع ِد فَ َخر علَي ِهم الس ْق ُ ِ
بػ ْنػيانَػهم ِمن الْ َقو ِ
ث َّل
اب ِم ْن َح ْي ُ
ف م ْن فَػ ْوقِ ِه ْم َوأَتَ ُ
اى ُم ال َْع َذ ُ
ُ َ ُْ َ َ
َْ ُ
يَ ْشعُ ُرو َف﴾[النحل ،]ٕٙ:ىذا من حكمة ا﵁  فإذف مكر ا﵁  صفة

اقع ٗبن يستحق ،ىذا ا٤بكر كاق وع من ا﵁ ٗ بن يستحق ،كلذا
و
مدح كصفة كماؿ ،ألنو ك ه
أىل السنة كا١بماعة يثبتوف ىذه الصفة كما كردتٗ ،بعُب:
تضاؼ ىذه الصفة إٔب ا﵁  مطلقة أك مقيدة؟
ٲبكر ٗبن يستحق
تضاؼ ﵁ جل كعبل مقيدة؛ ٗبا كرد؛ الذم كرد أف ا﵁  ي
كالذين ٲبكركف بدين ا﵁ كبأكليائو  كىذا أحسن ا٤بكر كىذا صفة كماؿ ﵁
.
٨بالف
أما إطبلؽ أ ٌف ا٤بكر صفة ﵁  ىكذا دكف تقيد ،ال شك أنو
ه

للنصوص كفيو نسبة ما ال ٯبوز ،فهذه الصفة صفة مقيدة تيضاؼ ﵁  كما كردت كال
اسم ﵁ .
يشتق منها ه
موضع اختبلؼ بْب أىل السنة كا١بماعة ك٨بالفيهم حيث إ ٌف أىل البدع
كىذا ا٤بوضع
ي
أبو إضافة ىذه الصفة ﵁  كما أخرب ،كشأهنا كشأ يف بقيت الصفات الٍب من

ىذا ا١بنس ،يعِب الصفات ا٤بنقسمة الٍب يضاؼ إٔب ا﵁  منها ا٤بمدكح ال ا٤بذموـ،
كمن ذلك معُب ا٤بكر ،من ذلك الكيد ،من ذلك االستهزاء ،من ذلك ا٣بداع ،كما إٔب ىذه
الصفات ،تضاؼ إٔب ا﵁  كما كردت.
أما ا٤بخالفوف فإهنم ال يثبتوهنا ﵁  ،كإ٭با تقرأ ُب بعض الكتب الٍب ألفت على
ىذا النهج ٘بد أهنم إذا جاءكا هبذه الصفات فيقولوف من باب ا٤بشاكلة ،أم أهنا ال تضاؼ
حقيقة إٔب ا﵁ .
دركس ماضية ،ىذا مبحث
كال شك أف ىذا باطل كموضوع ا٤بشاكلة كما مر معنا ُب ه
من مباحث العلم البديل للعلوـ الببلغية ،كىو :أف ييسمى الشيء بلفظ غّبه ،لوقوعو ُب ٧بلو
حقيقة أك تقديران ،فا﵁  ال ٲبكر عند ىؤالء ،لكن جعل ىذا من باب اجملاز ،ككاف
مسلك ٨بالف ٤بسلك أىل السنة
ىذا على سبيل ا٤بشاكلة نقصد أ ٌف ىذا ال شك أنو
ه
كا١بماعة ،كالصواب إثبات ىذه الصفة ﵁  كما كردت.
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ٲبكر ٗبن يستحق  كمن ذلك مكره بالكفار الذين
إذف ا﵁  ي
يعاندكف ا٢بق كيعادكف دين ا﵁ ،كٲبكركف برسولو ،كٲبكركف بأكليائو ،ا﵁  ٲبكر هبم
ث َّل
اب ِم ْن َح ْي ُ
﴿وأَتَ ُ
اى ُم ال َْع َذ ُ
فيوقع هبم ،كيوصل إليهم العقوبة من حيث ال يشعركفَ :
يَ ْشعُ ُرو َف﴾[النحل.]ٕٙ:

كىذا القدر البد أف يكوف ُب القلب ،كل إنساف فإنو ٱبشى أف ٲبكر ا﵁  بو،
ال من جهة أ ٌف ا﵁  ال ٰبب عباده ا٤بؤمنْب كال يكرمهم كال يتفضل عليهم،
ً
الذنوب كا٤بعاصي؛ فالذنوب كا٤بعاصي ٥با
كبل؛ إ٭با ذلك ٩با يٱبشى أف يكوف عقوبة على
آثار ،كٱبشى أف يكوف من آثارىا أف ٲبكر ا﵁ ٗ بن يسَبسل هبا ُب ىذه
ا٤بعاصي كال يبادر بالتوبة إٔب ا﵁  ،على ما كصفنا قبل قليل رٗبا يقع اإلنساف ُب
معصية ،كينظر ُب نفسو فبل يرل عقوبة معجلة ،فيدعوه ىذا إٔب االغَبار كيدعوه ىذا إٔب
يطن أف تأخر العقوبة رٗبا كاف من عدـ تأثّب السيئة كأهنا عدٲبة األثر ،كغفل
االسَبساؿ ،ي
مؤثر كالبد ،لكن ٢بكمة ا﵁  قد تتقدـ العقوبة كقد
ىذا ا٤بسكْب على أ ٌف الذنب ه
اتكاال على عدـ رؤية العقوبة،
تتأخر العقوبة ،فإف ا٤بكر بالعاصي أنو
يسَبسل ُب ا٤بعصية ن
ي
كىذا من أىم ما ينبغي على ا٤بسلم أف يتنبو لو ،كما أكثر الغفلة عنو.
أكد أف أنبو ىا ىنا إٔب مسألة مهمة ،كىي أ ٌف بعض الناس إذا كصل ٥بذا ا٤بقاـ فإنو قد
يتكلم عن مكر ا﵁  الذم يضاؼ إليو ،قد يتكلم عنو و
بكبلـ قد ال يكوف فيو
ي
يقدر ا٤بتكلم ا﵁ حق قدره ،بعض الناس إذا كصل
مراعاة مقاـ األدب مع ا﵁  ،كال ي

إٔب ىذا ا٤بكر ح ٌذر من مكر ا﵁  بالعبد ،كأف ا﵁  قد يوقع باإلنساف ببل
سبب.
وؿ بَػ ْي َن ال َْم ْرِء
﴿وا ْعلَ ُموا أَف اللوَ يَ ُح ُ
كقد يستدؿ على ىذا بأف ا﵁  يقوؿَ :
َوقَػ ْلبِ ِو﴾[النفاؿ ،]ٕٗ:بل رٗبا يستدؿ بقوؿ النيب « :إ ّف العبد ليعمل بعمل
أىل الجنة حتى يكوف بينو وبينها ما إَّل ذراع فيسبق عليو الكتاب فيعمل بعمل أىل
النار فيدخلها».
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كلذلك ٘بد الذم ىو يٱبطئ ُب فهم ىذه األدلة ،كيقع ُب قلبو ىذا الظن يعامل ربو
كيبْب ٥بم ،كىذا ال شك أنو من ضعف
يد أف يهديو ِّ
معاملة من يريد أف يوقع بعباده كال ير ي
اإلٲباف با﵁ ،كمن ضعف تعظيم ا﵁.
اعلم يا عبد ا﵁ أف ا﵁  ىو الرب الرحيم ،الكرٙب الشكور ،إياؾ أف تظن أف ربك
 إذا أقبلت إليو أعرض عنك ،إياؾ أف تظن أنك إذا عملت ا٢بسنة جزآؾ عليها بأف
كجهك إٔب السيئة ،إياؾ أف تظن أ ٌف ا﵁  ٯبازيك على إٲبانك كحسناتك بأف ينقلك
من ا٤بسجد إٔب الكنيسة ،أك من اإلسبلـ إٔب الردة!
إياؾ أف تظن ىذا ُب ربك.
ا﵁  أخرب كىو  الذم ال يٱبلف كعده أخربنا أنو من أقبل إٔب ا﵁
ِ
واى ْم﴾ [محمد،]ٔٚ:
ين ْاىتَ َد ْوا َز َ
اى ْم تَػ ْق ُ
اد ُى ْم ُى ًدى َوآتَ ُ
﴿والذ َ
 أقبل ا﵁ إليوَ :
س ُرهُ لِلْيُ ْس َرى﴾ [الليل ،]ٚ-٘:ىذا
سنُػيَ ٍّ
﴿فَأَما َم ْن أَ ْعطَى َواتػ َقى * َو َ
صد َؽ بِال ُ
ْح ْسنَى * فَ َ
يشكر حسن عبادتو فيثيبو عليها
ىو الكرٙب ،كىذا ىو الرحيم ،كىذا ىو الشكور 
ي
ٕبسنة بعدىا.
وؿ بَػ ْي َن ال َْم ْرِء
﴿وا ْعلَ ُموا أَف اللوَ يَ ُح ُ
ماذا عن ىذه األدلة الٍب ٠بعناىاَ :
َوقَػ ْلبِ ِو﴾[النفاؿ]ٕٗ:؟
و
بسبب من اإلنساف ،فيكوف ذلك عقوبة من ا﵁
اعلم -يا عبد ا﵁ -أف ىذا إ٭با ىو
 كليس أ ٌف اإلنساف ييقبل على ا﵁ بالعمل الصاّب فيجازيو ا﵁ على ذلك بأف ٰبوؿ
بينو كبْب ا٥بداية ،حاشا ككبل ،ىذا ال ٯبوز أف يقاؿ ُب حق ا﵁.
بعض الناس رٗبا إذا تكلم ُب ىذا األمر ،كا٤بسألة ٥با خلفية عقدية ترجع إٔب عدـ
تعليل ىؤالء أفعاؿ ا﵁  با٢بكمة البالغة ،عند طائفة من أىل البدع ا﵁ 

ٯبوز أف يفعل كل شيء ،كلذلك ٯبيزكف أف ا﵁  يي ِّنعم ُب أعلى ا١بناف ألد أعدائو،
كيعذب ُب أسفل سافلْب أحب أكليائو إليو ،كال فرؽ بْب ىذا كىذا سول أنو أراد ىذا كٓب ييرد
ىذا!
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قادر على كل شيء ،كا﵁ على ىذا قدير،
أما أىل السنة كا١بماعة يقولوف :إف ا﵁ ه
كلكنو ال يفعلو ،ألنو ال يليق ٗبوجب أ٠بائو كصفاتو ،ال يليق بكمالو  ،فهو
ال يفعلو ألنو يتناَب كحكمتو.
و
كبسبب من اإلنساف ،كلذلك
أما إزاغتو  كا٢بيلولة بْب اإلنساف كاإلٲباف

﴿وأَما َم ْن
تأمل معي قوؿ ا﵁ ﴿ :فَػلَما َزاغُوا أ ََزا َ
غ اللوُ قُػلُوبَػ ُه ْم﴾[الصفَ ،]٘:
ِ
س ُرهُ لِلْعُ ْس َرى﴾[الليلٍ ،]ٔٓ-ٛ:ب انصرفوا
سنُػيَ ٍّ
بَخ َل َو ْ
استَػ ْغنَى * وَكذ َ
ب بِال ُ
ْح ْسنَى * فَ َ
ؼ اللوُ قُػلُوبَػ ُه ْم﴾[التوبة،]ٕٔٚ:
﴿ص َر َ
جاءتك العقوبة اآلف ىذا ىو ا٤بكر ،قاؿ َ : 

ليس أهنم أقبلوا إٔب الطاعة كا٣بّب ،كاإلٲباف ،كعبادة ا﵁ فصرؼ ا﵁ قلوهبم ،حاشا ككبل ،إ٭با
ألهنم انصرفوا عن طاعة ا﵁  كا﵁  مكر هبم فأكقع ىذا االنصراؼ ُب
فخذلوا كالعياذ با﵁.
القلوب ي
أما حديث النيب  الذم سقتو قبل قليل ،فأحاديث النيب

بعضا ،كالواجب ا١بمع كالتأليف
بعضا ،كإ٭با يبْب بعضها ن
 يفسر بعضها ن
و
حديث آخر.
بينها كليس أف تأخذ طرفنا كتَبؾ أخر؛ النيب  بْب ىذا ُب
ففي الصحيحْب من حديث سهل بن سعد  أف النيب  قاؿ:

«إ ّف الرجل ليعمل بعمل أىل الجنة فيما يبدو للناس وىو من أىل النار».

فإذف ذاؾ الذم يعمل بعمل أىل ا١بنة حٌب ال يكوف بينو كبينها إال ذراع ىذا عملو
مغشوشُ ،ب قلبو خبيئة سوء ،عنده رياء كاف يعمل العمل الصاّب فيما يبدكا للناس ،إذف
حرم أف هٲبكر بو -كالعياذ با﵁.-
كاف ييظهر شيء كٱبفي شيء آخر ،فمثل ىذا ه
أبدا منو  ألنو أخرب هبذا
أما الصادؽ ُب طاعة ا﵁  فبل يكوف ذلك ن
صد َؽ
كىو ﴿ :إِف اللوَ َّل يُ ْخلِ ُ
ف ال ِْم َيع َ
اد﴾﴿ ،فَأَما َم ْن أَ ْعطَى َواتػ َقى * َو َ
س ُرهُ لِلْيُ ْس َرى﴾[الليل.]ٚ-٘:
سنُػيَ ٍّ
بِال ُ
ْح ْسنَى * فَ َ
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51
ٔ٘ -باب قوؿ اهلل تعالى﴿ :أَفَأ َِمنُوا َم ْك َر الل ِو فَال يَأْ َم ُن َم ْك َر
الل ِو إَِّل الْ َقوـ الْ َخ ِ
اس ُرو َف﴾
ُْ
(اجمللس الثاني)
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قاؿ:

ط ِم ْن َر ْح َم ِة َربٍِّو إَِّل الضالُّو َف﴾[الحجر.]٘ٙ:
﴿وَم ْن يَػ ْقنَ ُ
وقولوَ :

فإف ا٤بؤلف  كقد أكرد الدليل الذم يعاِب أحد خللي القلوب :حيث أكرد
الدليل على النهي كالذـ من األمن من مكر ا﵁ ُ ب إيراده قوؿ ا﵁ 
ْخ ِ
اس ُرو َف﴾[العراؼ ،]ٜٜ:فقد علمنا
﴿أَفَأ َِمنُوا َم ْك َر الل ِو فَال يَأ َْم ُن َم ْك َر الل ِو إَِّل الْ َق ْو ُـ ال َ
أ ٌف األمن من مكر ا﵁ ىو عدـ ا٣بوؼ من استدراج ا﵁  كابتبلءه ،دكف أف
يشعر اإلنساف ،ىذا ىو األمن من مكر ا﵁.
والخلل الثاني :ىو القنوط من رٞبة ا﵁ ،كىذا الذم أكرد عليو ا٤بؤلف  قولو
ط ِم ْن َر ْح َم ِة َربٍِّو إَِّل الضالُّو َف﴾[الحجر.]٘ٙ:
﴿وَم ْن يَػ ْقنَ ُ
تعأبَ :
كذلك أ ٌف الواجب على ا٤بسلم كما تكرر معنا غّب مرة أف ٯبمع بْب ا٣بوؼ كالرجاء
ُب قلبو باعتداؿٕ ،بيث ال يطغى أحدٮبا على اآلخر ،حٌب يستقيم سّبه إٔب ا﵁ 
الواجب أف ييرجى ا﵁  رجاء مشوبنا ٖبوؼ ،كأف ٱباؼ خوفنا مشوبنا برجاء ،فا﵁
 ىو ا٤برجو مع شديد انتقامو ،كىو ا٤بخوؼ مع سعة رٞبتو ،كلذا فإنو ٓب يؤمن
الصا٢بْب ،كٓب يقنط ا٤بسرفْب.

الداء الثاني :ىو القنوط من رٞبة ا﵁  كىو الذم جاء ذمو كالتنفّب منو ُب
ط ِم ْن َر ْح َم ِة َربٍِّو إَِّل الضالُّو َف﴾[الحجر.]٘ٙ:
﴿وَم ْن يَػ ْقنَ ُ
قولو تعأبَ :
ىذه اآلية فيها قصة ،كىي حلوؿ ضيف إبراىيم  عليو كىم ا٤ببلئكة الكراـ،
حينما نبهنا ا﵁  عن خرب ضيف إبراىيم ،كأهنم بشركه بغبلـ عليم ،كىو إسحاؽ
اؿ أَبشرتُمونِي َعلَى أَ ْف مسنِي ال ِ
ْكبَػ ُر فَبِ َم
 ، ىنا قاؿ إبراىيم ﴿ :قَ َ َ ْ ُ
َ َ
تُػبَ ٍّ
ش ُرو َف﴾[الحجر ،]٘ٗ:الحظ أنو جاء االستفهاـ مرتْب ،كىذا االستفهاـ ليس الستبعاد
أك إنكار أف يكوف ا﵁  برٞبتو قد قدر اإلنعاـ على إبراىيم هبذا الولد على كربه ،فإنو

يعلم بقدرة ا﵁  كرٞبتو ما ىو أعظم من ذلك.
لكن ىذا االستفهاـ كاف مسوقنا مساؽ التعجب ،تعجب أنو مع كرب سنو كسن زكجو،

فإف ا﵁ سبحانو قدر أف يكوف لو الولد ،فها ىنا ا٤ببلئكة عليهم السبلـ قالوا﴿ :قَالُوا
ِ
ِِ
ين﴾[الحجر ،]٘٘:نبهوا إٔب أف الواجب أال يقنط
بَش ْرنَ َ
اؾ بِال َ
ْح ٍّق فَال تَ ُك ْن م َن الْ َقانط َ
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اإلنساف من رٞبة ا﵁  ،فأجاب إبراىيم  ببياف أنو ٓب كال يقنط من رٞبة ا﵁
ط ِم ْن َر ْح َم ِة َربٍِّو إَِّل الضالُّو َف﴾[الحجر ،]٘ٙ:فهذا دليل على
﴿وَم ْن يَػ ْقنَ ُ
 ، فقاؿَ :
أ ٌف القنوط من رٞبة ا﵁  ليس من شأف أىل اإلٲباف كالتقول ،إ٭با ىو من شأف من زؿ
كضل كا٫برؼ عن الطريق ا٤بستقيم ،ذلك أ ٌف القنوط من رٞبة ا﵁  فيو ارتكاب ما هنى
ا﵁ عنو.
اد ِ
ِ ِ
َس َرفُوا َعلَى أَنْػ ُف ِس ِه ْم َّل تَػ ْقنَطُوا ِم ْن
ين أ ْ
ي الذ َ
فإ ٌف ا﵁  قد قاؿ﴿ :قُ ْل يَا عبَ َ
َر ْح َم ِة الل ِو﴾[الزمر.]ٖ٘:
أيضا القنوط من رٞبة ا﵁  يتضمن ا١بهل با﵁ ،كسوء الظن بو ،ا١بهل با﵁
ن
كسوء الظن بو جاء ىنا من جهتْب:
األكٔب :من جهة اعتقاد ضعف قدرة ا﵁  عن ٙبقيق ا٤برجو ،أك دفع ا٤برىوب،
كإال لو اعتقد اإلنساف أ ٌف ا﵁ على كل شيء قدير ،كأف قدرتو كاملة  فبل يػي ٍعجزه
شيء ،إ نذا ألم شيء يقنط ،كألم شيء ييأس؟
والمر الثاني :أنو كقع ُب اعتقاده ٙبجّب رٞبة ا﵁  كأف رٞبة ا﵁ سبحانو

أضعف من أف ٰبقق ا﵁  هبا مرجوه أك يدفع ما ٱباؼ منو ،فؤلجل ىذا كاف القنوط
من رٞبة ا﵁  شأف الضالْب ال شأف ا٤بؤمنْب ،الواجب أف يعظم ُب قلب ا٤بسلم
الرجاء ُب ا﵁ ،كالطمع فيما عنده ،كحسن الظن بو  كيف ال يكوف ذلك كقد علم
العبد أف ربو ىو الرٞبن الرحيم ،الذم كسعت رٞبتو كل شيء ،ىو الذم قاؿَ ﴿ :وَر ْح َمتِي
ت ُكل َش ْيء﴾[العراؼ.]ٔ٘ٙ:
َو ِس َع ْ
كيف يقنط ا٤بؤمن من رٞبة ربو ،كىو الذم من أ٠بائو اللطيف كالرب كالكرٙب كالشكور
كالودكد  كيف يقنط من رٞبة ربو من علم أنو جل ُب عبله خلق مائة رٞبة ،كجعل
منها تسعة كتسعْب يوـ القيامة ،كيف يقنط من رٞبة ربو من علم أف رٞبتو  غلبت
فليظن يب ما شاء) كيف
غضبو ،كيف يقنط من رٞبة ربو من قاؿ( :أنا عند ظن عبدم يبٌ ،
اد ِ
ِ ِ
َس َرفُوا َعلَى أَنْػ ُف ِس ِه ْم َّل تَػ ْقنَطُوا ِم ْن
ين أ ْ
ي الذ َ
يقنط من رٞبة ربو من قاؿ﴿ :قُ ْل يَا عبَ َ
َر ْح َم ِة الل ِو إِف اللوَ يَػ ْغ ِف ُر ُّ
وب َج ِم ًيعا﴾[الزمر.]ٖ٘:
الذنُ َ

الشيخ لم يراجع التفريغ

َِٕ

كيف يقنط من رٞبة ربو من كعد بأف يكفر الزالت ،كأف يعظم األجور كيرفع
﴿وبَ ٍّ
ش ِر
الدرجات؟ كيف يقنط من رٞبة ربو من يعبد ىذا الكرٙب العظيم الذم قاؿَ :
ِِ
ض ًال َكبِ ًيرا﴾[الحزاب ،]ٗٚ:ىذا ابن مسعود  يقوؿ:
ين بِأَف لَ ُه ْم ِم َن الل ِو فَ ْ
ال ُْم ْؤمن َ
(ليغفر ّف اهلل يوـ القيامة مغفرة ما خطرت على قلب بشر) ،إذان كيف يقطع اإلنساف طمعو
كرجائو ُب ىذا اإللو الرحيم الكرٙب .

إذنا على ا٤بسلم أف يتق ا﵁ ،كأف يتأدب مع ا﵁ ،كأف يقدر ا﵁  حق قدره،
كأف ٰبذر من سوء الظن با﵁  لكن حذارم من االغَبار ،كمن االسَبساؿ ،قاؿ ابن
القيم ( :أٝبع العارفوف على أ ٌف الرجاء الشرعي ال يكوف إال مع العمل) ،إذا الرجاء
جادا كصادقنا ُب رجاء ا﵁  ،فهو من مشر عن
ببل عمل ىو غركر كأماف ،كأما من كاف ن
ِ
ِ
اج ُروا
ين َى َ
ين َ
آمنُوا َوالذ َ
ساعد ا١بد ُب طاعة ا٤بؤب سبحانو ،كالبعد عن معاصيو﴿ :إِف الذ َ
ك يػرجو َف رحمةَ الل ِو واللو غَ ُف ِ
اى ُدوا فِي سبِ ِ ِ ِ
يم﴾[البقرة،]ٕٔٛ:
َو َج َ
َ ُ ٌ
َ
ور َرح ٌ
يل اللو أ ُْولَئ َ َ ْ ُ َ ْ َ
ِ
ِ
ادةِ َربٍِّو
صالِ ًحا َوَّل يُ ْش ِر ْؾ بِ ِعبَ َ
اء َربٍّو فَػ ْليَػ ْع َم ْل َع َم ًال َ
﴿فَ َم ْن َكا َف يَػ ْر ُجوا ل َق َ
َح ًدا﴾[الكهف.]ٔٔٓ:
أَ
قاؿ :

ٚعٔ ابٔ عباع ؛ إٔ زض ٍٛاهلل  ض ٌ٦عٔ
ايهبا٥س؛ قاٍ$ :ايػسى باهللٚ ،ايٝأع َٔ زٚح اهللٚ ،األَٔ َٔ َهس اهلل.#
ىذا ا٢بديث خرجو البزار كالطربا٘ب كغّبٮبا ،كفيو ٕبث من جهة ثبوتو ،من جهة أف ُب
رجبل ىو شبيب بن بشر ،ا٢بديث من طريق شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن
إسناده ن
عباس  عن النيب .
كشبيب ىذا ي٨بتلف فيو ،كثقو ابن معْب ،كقاؿ أبو حاًب( :إنو لْب ا٢بديث) ،كقاؿ
ا٢بافظ بن حجر ُ ب ((التقريب))( :صديق ٱبطئ).
كعلى كل حاؿ ا٢بديث قاؿ فيو ا٥بيثمي( :رجالو موثقوف) ،كحسنو الزين العراقي ُب
كتابو ((ا٤بغِب)) ،ككذلك الشارح ا٢بفيد الشيخ سليماف .
كأما ا٢بافظ ابن كثّب ُ ب تفسّبه فإنو نظر ُب إسناده ،كقاؿ( :فيو نظر)،
كاألقرب أنو موقوؼ على ابن عباس .
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كعلى كل حاؿ إذا ثبت رفعو إٔب النيب  أك كاف موقوفنا فهو ُب كل حاؿ
لو حكم الرفع إٔب النيب .
ىذا الحديث فيو ذكر ثالث كبائر:

الشرؾ الذم ىو أكرب الكبائر على اإلطبلؽ ،ككيف ال يكوف ذلك كذلك ،كالشرؾ
كىدما ٢بق األلوىية ،كسوء ظن برب العا٤بْب
ص من عظمة الربوبية،
با﵁ سبحانو تنق ه
ن
 ،لذلك كاف أعظم ذنب ،كأكرب جرٲبة على كجو األرض على اإلطبلؽ.
اهلل.

أما الكبيرة الثانية والثالثة فهي ما نحن فيو :المن من مكر اهلل ،واليأس من روح

الركح بفتح الراء ،ىو التفريج كالتنفيس من ا﵁  كيكوف من
ىركح ا﵁ :ى
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
القنوط من رٞبة ا﵁ ،اليأس من ركح ا﵁ ٗبعُب القنوط من رٞبة ا﵁ على ما سنفصلو إف شاء
ا﵁ قريبنا ،كليس من جديد ُب ىذا ا٢بديث إال ذكر الكبائر ،كموضوع الكبائر أظن أننا
أخذنا طرفنا منو ُب دركس سابقة ،كلكن ال مانع من التذكّب بأىم معا٤بو.
عندنا ُب موضوع الكبائر البد من مبلحظة أربعة أمور:

[المر] الوؿ :ىل الذنوب تنقسم إٔب كبائر كصغائر؟
ا١بواب :نعم ،دؿ على ىذا الكتاب كالسنة كاإلٝباع ،كيكفي ُب الداللة على ىذا
قولو تعأب﴿ :إِ ْف تَ ْجتَنِبُوا َكبَائَِر َما تُػ ْنػ َه ْو َف َع ْنوُ نُ َك ٍّف ْر َع ْن ُك ْم َسيٍّئَاتِ ُك ْم﴾[النساء،]ٖٔ:
السيئات ىا ىنا يتعْب أف تكوف ىي :الصغائر؛ ألنو ذكر الكبائر قبلها.
الشاىد أف الذنوب تنقسم إٔب كبّب كإٔب صغّب.
والمر الثاني ىو :ىل الضابط للكبّبة ىو ا٢بد أك العد؟

يعِب ىل تنضبط الكبائر با٢بد فهي ٧بدكدة ،أك بالعد فهي معدكدة ،كالحظ أننا
نتحدث عن الكبائر ،كذلك بأنو إذا استباف لنا ما الكبّبة استباف لنا بالتإب ما الصغّبة ،أل ٌف
الصغّبة ىي ما كاف دكف الكبّبة.
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قاؿ بعض أىل العلم :إ ٌف الكبائر منضبطة بالعد ،كاختلفوا ،قيل :الكبائر ثبلث ،كقيل
أربع ،كقيل سبع ،كقيل ىي سبعْب ،كقيل ىي سبعمائة ،كقيل غّب ذلك ،كىذا مسلك
ضعيف.
كالصواب :أ ٌف الكبّبة منضبطة با٢بد.
كما جاء ُب بعض األدلة من ذكر أشياء كما تبْب األدلة ُب ىذا ا٢بديث أهنا ثبلثة،
ففي غّبىا غّب ذلك ىذا ٧بموؿ عند أىل العلم على أف أجوبة النيب  كانت
مناسبة ٤بقتضى ا٢باؿ ،أجاب النيب ُ ب ضوء ا٤بناسب للحاؿ الذم كاف يٯبيب
أك يتحدث فيو النيب .
[المر] الثالث :ما ضابط ،أك ما حد الكبّبة؟

جدا ،كاألقرب كا﵁ تعأب أعلم أف
اختلف العلماء  ىا ىنا اختبلفنا ن
طويبل ن
يقاؿ :إ ٌف الكبّبة كل ذنب توعد ا﵁  عليو بوعيد خاص ،كمرادنا بقولنا "كعيد
خاص" :ىو أف يتوعد ا﵁  على ذنب ما ٗباؿ أك عذاب أك لعنة أك دخوؿ أك
حرماف من جنة ،أك الوصف بأ ٌف الفاعل ليس منا ،كما شاكل ذلك.
ىذه ٭باذج للوعيد ا٣باص ،أما ما ٓب يرد فيو كعيد خاص ،فإنو يكوف من الصغائر ال

من الكبائر.
كىذا الضابط ىو أقرب ما ٲبكن أف يقاؿ ،كىو الذم اختاره ،كقاؿ معناه ٝبع من
ا﵀ققْب من أىل العلم كابن عباس  ،كاإلماـ أٞبد ،كشيخ اإلسبلـ ابن تيمية،
كغّبىم من أىل العلم رضي ا﵁ عنهم كرٞبهم ،إذا ىذا أقرب ما ٲبكن بأنو ضابط الكبّبة.
[المر الرابع] :ىل يقَبف بالصغّبة ما يصّبىا كبّبة؟

ا١بواب :نعم ،نص على ىذا أىل العلم الذنب الصغّب قد يقَبف بو ما يرفعو ،كيعظمو
حٌب ييلحقو بالكبائر ،كذلك بأف يقَبف بالصغّبة:
ُ /ال مباالة هبا ،أف يقَبفها اإلنساف دكف أف يبإب ،كدكف أف يكَبث ،كيكوف
متساىبل إباف فعلو ٥با.
ن
ِ /اجملاىرة هبا ،كاجملاىرة هبا أمر عظيم بل قد تكوف اجملاىرة من حيث ىي ذنبنا أعظم
من الذنب نفسو.
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ّ /اإلصرار عليها ،اإلصرار على السيئة يصّبىا إٔب أف تكوف كبّبة ،كقد أخرج
البللكائي  كغّبه كإسناده قاؿ عنو ابن مفلح( :إنو صحيح) عن ابن عباس 

أنو قاؿَّ( :ل صغيرة مع اإلصرار) ،اإلصرار على الذنبٗ ،بعُب ا٤بداكمة ،كعدـ الَبؾ ،الَبؾ
الذم يصحبو توبة إٔب ا﵁  منو ،إ٭با يدمن ا٤بعصية كيداكـ على ا٤بعصية ،ىذا
ىو اإلصرار ،كىذا ييص ٌّب الصغّبة كبّبة.
صرا
بالتإب على ا٤بسلم حٌب ينجو من ىذه النكبة أف ٰبذر أشد ا٢بذر من أف يكوف يم ن
على صغّبة ،كإنو إف زلت قدمو عليو أف يبادر إٔب التوبة إٔب ا﵁ ٩ با اجَبحتو
يداه.
إ نذا ىذه نبذة عن الكبائر.
كا٤بقصود أف النيب  أك ابن عباس على ا٣ببلؼ ُب ا٢بكم على ا٢بديث
جاء ُب ىذا ا٢بديث عن األثر التنصيص على أف األمن من مكر ا﵁ ،كالقنوط أك اليأس من
كتنفّبا من ىذين الذنبْب العظيمْب.
ٙبذيرا ن
ركح ا﵁ أف ىذا من الكبائر ،ككفى هبذا ن
قاؿ :

ٚعٔ ابٔ َطعٛد قاٍ$ :أنرب ايهبا٥س اإلغساى باهللٚ ،األَٔ َٔ َهس
اهللٚ ،ايكٓٛط َٔ زمح ١اهللٚ ،ايٝأع َٔ زٚح اهلل ،#زٚا ٙعبد ايسشام.
ىذا أثر ابن مسعود  أخرجو عبد الرزاؽ ،كابن جرير ُب ((تفسّبه)) ،كقاؿ فيو
ا٢بافظ ابن كثّب ُب ((تفسّبه))( :إنو صحيح إٔب ابن مسعود ببل شك) ،كفيو تنصيص على
أ ٌف من الكبائر ىذه األمور األربعة:
الشرؾ ،كاألمن من مكر ا﵁ ،كالقنوط من رٞبة ا﵁ ،كاليأس من ركح ا﵁.
ذكر لفظْب متقاربْب :القنوط ،كاليأس.
كا١بديد ُب ىذا األثر ىو أنو جاء فيو ي
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
مثل ابن األثّب ُب كتابو ((النهاية)) ،ككذلك العسكرم ُب ((فركقو)) ،كغّبٮبا من أىل العلم
كخصوصا ،فإ ٌف القنوط أشد اليأس ،كبالتإب فبينهما عموـ
موما
ن
ذىبوا إٔب أف بْب اللفظْب ع ن
كخصوص ،فكل قنوط يأس ،كليس كل يأس قنوطنا.
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كبعض أىل العلم رأل أف بْب اللفظْب تبايننا ،عبلقة بينهما التباين ،فالقنوط ىو:
استبعاد حصوؿ ا٤برجو ،كأ ٌف اليأس :استبعاد زكاؿ ا٤بكركه.
كعلى كل حاؿ مهما يكن من شيء فبل شك أ ٌف اللفظْب متقارباف ،كقد يوضع
الشيء ٧بل الشيء إذا كاف قريب منو كما قاؿ أىل العلم.
ا٤بقصود -أيها األخوة -أ ٌف القنوط من رٞبة ا﵁ ،كاليأس من ركح ا﵁ ذنب ينبغي بل
ٯبب على كل مسلم أف يتنأل كأف يتباعد عنو ،كليعلم أف ىذا القنوط من رٞبة ا﵁ قد يكوف
متعل نقا بأمر اآلخرة ،كقد يكوف متعل نقا بأمر الدنيا.
أما فيما يتعلق بأمر اآلخرة ،فإف سبب ىذا القنوط راجع إلى أحد أمرين:

الوؿ :اَّلسترساؿ في المعاصي ،كالغرؽ ُب ٕبارىا ا٤بظلمة ،كبالتإب فينتاب من
كانت ىذه حالو -نسأؿ ا﵁ السبلمة كالعافية -شعور باليأس الشديد ،كأنو ال أمل لو ،كال
سبيل من ٪باة لو ،كىذا موضع ينشط فيو إبليس ،فيصور ٥بذا اإلنساف بأف نيل رٞبة ا﵁
متلطخ بو ،كمع ما عليو قلبو من إدماف للمعاصي كاقَباؼ
بعيدا عنو ،معُب ىو
 شيئنا ن
ه
ا﵀رمات ،إ نذا ليستمر ُب ىذه ا٤بعاصي ،كليأخذ حقو من االستمتاع ،إف صح أنو استمتاع،
كإال فا٢بق أنو كباال عليوٍ ،ب بعد ذلك ينتظره ا٤بآؿ الوخيم عند ا﵁ .
إ نذا االسَبساؿ ُب ا٤بعاصي قد يكوف سببنا للوقوع ُب القنوط من رٞبة ا﵁ .

المر الثاني :المبالغة في الخوؼ ،وطغيانو على الرجاء ٗبعُب أف يكوف عند

اإلنساف خوؼ لكنو مبالغنا فيوُ ،ب مقابل أف رجائو ُب ا﵁  ضعيف أك منعدـ،
كبالتإب فأنو يقع ُب القنوط من رٞبة ا﵁  كالبد.
كبالتإب عبلج ىذه ا٤بشكلة ىو بأف يداكم اإلنساف نفسو بأضداد ما كقع فيو ،فإذا
كاف الغالب عليو ا٣بوؼ من ا﵁  حٌب كصل إٔب حد القنوط ينبغي عليو أف ييركح عن
نفسو بالنظر إٔب سعة رٞبة أرحم الراٞبْب  كبالتإب يستقيم سره ،إذا كاف انقطاع
طمعو ُب مغفرة ا﵁  بسبب ما كقع فيو من ا٤بعاصي فلينظر إٔب األدلة الٍب تدؿ على
ك لَ ُذو َم ْغ ِف َرةٍ لِلن ِ
اس َعلَى ظُل ِْم ِه ْم﴾[الرعد.]ٙ:
﴿وإِف َرب َ
أف ا﵁ غفور رحيمَ :

ا﵁  ال يتعاظمو ذنب ،كال ٲبكن أف ييعتقد فيو  أ ٌف الذنب لعظمو فهو
أكرب من قدرة ا﵁ على مغفرتو ،ىذا ظن ال ٯبوز أف يكوف ٤بسلم.
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إذان معا١بة األدكاء إ٭با تكوف باٚباذ األسباب الٍب ىي ض هد ٥با ،ككل إنساف ينبغي أف
يكوف طبيب نفسو.
أما الشق اآلخر من القنوط فهو ما يتعلق بأمر الدنيا ،ككم من الناس من ىو كاقع

ُب ذلك مع األسف الشديد٘ ،بد أنو ييبتلى باليأس ُب شأف معاشو بسبب أنو حاكؿ مرة
كاثنتْب ،كرٗبا ثبلث مرات أك أربع ،فوجد األبواب ُب كجهو مغلقة٘ ،بد أنو ينكسر،
كيضمحل تفاؤلو ،كيصاب هبذا القنوط ،كٯبلس ُب ىم كغم ،كيقوؿ ال سبيل لطلوع الفجر،
أيضا
كال سبيل من انقضاء ىذه ا٢باؿ البائسة إٔب فجر يمشرؽ ييبشر با٣بّب ،كىذا ال شك أنو ن
من سوء الظن با﵁ :
ٚيسب ْاشيٜ ١كٝل بٗا ايؿت٢

ذزعا ٚعٓد اهلل َٓٗا املدسز

قاقت ؾًُا اضتشهُت سًكاتٗا

ؾسدت ٚنإ ٜعٓٗا ال تؿسز

إذف على اإلنساف أف يعظم رجائو ُب ا﵁  ،كيعظم تعظيمو لو 

كأنو ال يعجزه شيء ،كأنو على كل شيء قدير ،كأنو ال يتعاظمو شيء ،كأنو الذم إذا شاء
شيئا فإ٭با يقوؿ لو كن فيكوف ،لكن على اإلنساف أف يػيلِّ ىح على السؤاؿ ،ا﵁ ٰ بب

من عبده ىذا اإل٢باح ُب السؤاؿ ،كليعلم أ ٌف خّبة ا﵁  لو خّبا من خّبتو
لنفسو.
أيضا من ىذه ا١بوانب الٍب البد من التعريج عليها ،الٍب ىي من ضمن الصور اليأس
كالقنوط ما ييصاب بو بعض الناس حينما ينظر إٔب تكالب األعداء على أمة اإلسبلـ ،كما
ىو كاقع على ا٤بسلمْب من كيبلت كمصائب ،كإنو قد يتسلل إٔب نفوس البعض شيئنا من
اليأس كالقنوط ،كاستبعاد انتصار ىذه األمة كرجوعها إٔب عزىا ك٦بدىا.
كىذا أيضا ال شك أنو قنوط ٩بقوت ،ٯبب أف ييستبعد ٛباما من النفوس ا٤بؤمنة،
الشريعة ربٌت اتباعها على التفاؤؿ ،كعلى األمل ،كعلى الرجاء ،كىذا ما نطقت بو أدلة كثّبة

ُب كتاب ا﵁ ،كسنة رسولو  ا﵁  قد كعد ،كا﵁ ال ٱبلف ا٤بيعاد،
ِ
ِ
ِ
ِ
ين اتػ َق ْوا
ين﴾[النفاؿ﴿ ،]ٔٛ:إِف اللوَ َم َع الذ َ
فقاؿَ ﴿ :وأَف اللوَ ُموى ُن َك ْيد الْ َكاف ِر َ
ِ
ين ُى ْم ُم ْح ِسنُو َف﴾[النحل.]ٕٔٛ:
َوالذ َ
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إ نذا ال ينبغي أبدا أف يتسلل اليأس إٔب القلوب ا٤بؤمنة أك الشك ُب كعد ا﵁ 

يدا من النشاط كا١بد ُب إصبلح ا٣بلل الذم كقع ُب
دافعا إٔب مز ن
إ٭با ذلك ينبغي أف يكوف ن
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
تابعة ،ألصبحت أعز األمم ،كأرفعها قدران ،كأعزىا شأنا ،لكنها ابتليت ٗبا ابتليت بو بسبب
ىذا البعد عن االستقامة على طاعة ا﵁ ،كاالستجابة ألمره كأمر رسولو ،
كمع ذلك فا﵁  فضلو أكسع ،كرٞبتو أكرب ما ينبغي لئلنساف إال أف يصرب كٯبد
كٯبتهد.
كذلك الدعاة إٔب ا﵁ طلبة العلم ال ينبغي عليهم البتة أف يصيبهم اليأس كالقنوط
كالتشاؤـ ُب مستقبل الدعوة ،كمستقبل إقباؿ الناس على ا٣بّب ،كينبغي أف يكونوا دائما
متفائلْب ،كدائما مؤملْب للخّب ،كأ ٌف ا٣بّب قادـ ،كأ ٌف الفضل من ا﵁  مقبل ،كبالتإب
فإنو يدعوىم إٔب أف ٯبدكا كٯبتهدكا ُب دعوة الناس ،كالصرب على ما يبلقوف ُب سبيل
دعوهتم ،كليبشركا أ ٌف ٥بم حظنا من معية ا﵁  ا٣باصة الٍب تقتضي النصرة منو
كالتأييد.
قاؿ لدعاة التوحيد العظماء اللذاف ٮبا موسى كىاركف ﴿ :إِننِي
كتأييدا
نصرا من ا﵁ ،
ن
َم َع ُك َما أ ْ
َس َم ُع َوأ ََرى﴾[طو ،]ٗٙ:ىذه معية خاصة تقتضي ن
أيضا أف يصاب
كتوفي نقا ،كبالتإب فمن كاف ا﵁  معو فإنو ال ٱبزل ،ال ينبغي ن
أبدا ن
الدعاة كا٤بصلحوف بيأس من ا٣بّب ،كمن إقباؿ الناس ىذا كلو من تسويل الشيطاف ،كمن
كسوستو ُب صدكر الناس ،ٯبب أف يدفع ذلك بضده.
كا﵁ تعأب أعلم.
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52
ٕ٘ -باب وَ اإلمياُ باهلل الصرب عم ٜأقمار اهلل
(اجمللس األول)
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قاٍ :
بابْ
َٔ اإلميإ باهلل ايؿرب عً ٢أقداز اهلل
فبل يزاؿ الشيخ اإلماـ  يوإب ُب تبويب األبواب الٍب تشتمل على العبوديات
الٍب يقوـ عليها ساؽ اإلٲباف ،كمن ذلك ىذا الباب الذم بْب أيدينا ،كىو الذم يتعلق
بالصرب على أقدار ا﵁ ا٤بؤ٤بة ،كذلك أ ٌف الصرب لو من اإلسبلـ ٧بل جليل ،حٌب ذكر بعض
السلف أف الصرب من اإلسبلـ ٗبنزلة الرأس إٔب ا١بسد.
الصبر في اللغة ىو :الحبس.

وفي الشرع ىو :الصبر على المأمور ،والصبر عن المحظور ،والصبر على
المقدور.
إذًا حقيقتو في المعنى واَّلصطالح الشرعي ترجع إلى ىذه المور الثالثة:
صبر على المأمور.
ٌ

وصبر على المحذور.
ٌ

وصبر على المقدور.
ٌ

وتفصيل ذلك أف الصبر ينقسم إلى ىذه القساـ الثالثة:

الوؿ :الصبر على طاعة اهلل سبحانو ،سواء كانت ىذه الطاعة كاجبة أك مستحبة،
فأنو ال قياـ بالطاعة ما ٓب يكن ٜبة صرب.
النوع الثاني :الصبر عن معصية اهلل سبحانو ،فما من ٰببس اإلنساف نفسو كٰبجزىا
عن مقارفة اإلٍب ،كعن االهنماؾ فيما حرـ ا﵁  ،فإنو ٓب ينفك عن الوقوع فيها،
السيما مع قوة الداعي إليها.

والنوع الثالث :الصبر على أقدار اهلل المؤلمة ،كىذا ىو موضع البحث ُب ىذا

الباب ،كما أكرده ا٤بؤلف  من أدلة إ٭با ٱبتص هبذا النوع كىو الصرب على أقدار ا﵁
ا٤بؤ٤بة.
كالصرب من حيث ىو بأجزائو الثبلثة لو ُب اإلسبلـ شأف كأم شأف ،الصرب خلق كرٙب،
إ٭با تستقيم حياة اإلنساف كدينو ،كحسن مآلو هبذا الصرب ،قاؿ عمر ( :كجدنا خّب
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رجبل لكاف رجبل كرٲبا) ،كيف ال يكوف
عيشنا بالصرب) ،كقاؿ بعض السلف( :لو كاف الصرب ن
ذلك كذلك ،كأىل الصرب ىم أىل معية ا﵁ ﴿ :إِف اللوَ َم َع

ِ
ين﴾[البقرة ،]ٖٔ٘:فهنيئنا للصابرين الذين خصهم ا﵁ ٗبعيتو ا٣باصة ،كالٍب
الصاب ِر َ
مقتضاىا نصره كإعانتو كتأييده ،فمن كاف ا﵁ معو فما الذم فاتو.
أيضا ىم أىل ا٤بعونة جاءهتم أعظم معونة من ا﵁ قاؿ سبحانو:
كأىل الصرب ن
استَ ِعينُوا بِالص ْب ِر َوالصالةِ﴾[البقرة.]ٗ٘:
﴿و ْ
َ
الصرب خّب ما يعطى لئلنساف ُب ىذه الدنيا ،قاؿ  كما ثبت عنو:

«وما أعطي عبدا عطاءا وَّل أوسع من الصبر» ،كا٢بديث ُب الصحيحْب.

الصرب ىو الذم يقود اإلنساف إٔب أف يكوف من أىل البشارة كالفبلح كالفوزَ ﴿ :وبَ ٍّ
ش ِر
الصابِ ِرين﴾[البقرة ،]ٔ٘٘:الصرب مآلو ا١بنة﴿ :وال ِذين آمنُوا و َع ِملُوا الصالِح ِ
ات
َ
َ َ َ َ
َ
لَنُبػ ٍّوئَػنػهم ِمن الْجن ِة غُرفًا تَج ِري ِمن تَحتِها الَنْػهار َخالِ ِدين فِيها نِ ْعم أَجر الْع ِاملِ ِ
ين
َ ُْ َ َ َ ْ
ْ َْ
َُ
ين الذ َ
َ َ َ ُْ َ َ
صبَػ ُروا َو َعلَى َربٍّ ِه ْم يَػتَػ َوكلُو َف﴾[العنكبوت.]٘ٛ-ٜ٘:
َ
ال جنة إال بالصرب ،كلذا تقوؿ ا٤ببلئكة يوـ القيامة ألىل ا١بنة ،يقولوف ألىل ا١بنة:
فضبل أ ٌف ا﵁
صبَػ ْرتُ ْم فَنِ ْع َم عُ ْقبَى الدا ِر﴾[الرعد ،]ٕٗ:كيكفي الصرب ن
﴿ َس ٌ
الـ َعلَْي ُك ْم بِ َما َ
صبَػ ُروا أَنػ ُه ْم ُى ُم
 يقوؿ ُب ذلك اليوـ العظيم﴿ :إِنٍّي َج َزيْػتُػ ُه ُم الْيَػ ْوَـ بِ َما َ
فضبل كشرفنا ٥بذه العبودية ىذا الفضل العظيم
الْ َفائُِزو َف﴾[المؤمنوف ،]ٔٔٔ:يكفي كا﵁ ن

.
إذا كاف الصرب هبذه ا٤بثابة فبل شك كال ريب أنو من أىم األمور ،كمن أعظم العبادات.
كقد أٝبع ا٤بسلموف على أ ٌف الصرب بأنواعو الثبلثة أمر كاجب ،كالصرب كما علمت
عبادة ،كبالتإب ال يكوف عبادة إال إذا كاف ألجل كجو ا﵁  ،تلك الثمرات
ِ
ِ
اء َو ْج ِو
ين َ
﴿والذ َ
العظيمة للصرب إ٭با ينا٥با ا٤بخلصوف ُب صربىمَ :
صبَػ ُروا ابْتغَ َ
َربٍّ ِه ْم﴾[الرعد ،]ٕٕ:ىؤالء ىم من يفوزكف ٗبا سبق.
كاعلم يا عبد ا﵁ أ ٌف الصرب ال يكوف إال ٗبعونة من ا﵁  كلذا من ظن أنو ٲبكن
ص ْبػ ُر َؾ إَِّل
﴿و ْ
اصبِ ْر َوَما َ
أف يصرب دكف أف يصربه ا﵁  فإنو كاىمَ ،
بِالل ِو﴾[النحل.]ٕٔٚ:
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لكن بذؿ جهده ،كحاكؿ كاستعاف با﵁ ،فإف ا﵁  سيجعلو يناؿ ىذه الرتبة

ا٤بنيفة ،قاؿ  كما ُب الصحيحْب« :ومن يتصبر يصبره اهلل» ال تظنن أ ٌف
الصرب مرتبة ال ٲبكن الوصوؿ إليها ،بل أهنا أمر متيسر ٤بن يسر ا﵁  عليو ،عليك أف
يٚبلص ٍب أف ٘بتهد كٙباكؿ ،كأبشر فإف ا﵁  سيبلغك ىذه ا٤برتبة.
الصرب كما قد علمت ينقسم إٔب األقساـ الثبلثة الٍب ٠بعت ،كاختلف العلماء ُب ىذه
األقساـ أيها أفضل؟
كاألقرب -كا﵁ تعأب أعلم -أ ٌف الصرب على الطاعة كالصرب على ا٤بعصية أعظم كأفضل
من الصرب على األقدار ا٤بؤ٤بة.
ذلك أ ٌف الصرب على الطاعة كعلى ا٤بعصية صربه اختيارم ،أما الصرب على أقدار ا﵁
ا٤بؤ٤بة فإنو صربا اضطرارمٗ ،بعُب :أ ٌف اإلنساف ال ٩بدكحة عنده إال أف يصرب ،فهو مضطر إٔب
ىذا الصرب ،فإما أف يصرب طاعة ﵁  فيفوز باألجر ،أك أنو سيتحمل ما يأتيو،
كال شيء ُب يديو يدفع ىذا القدر ا٤بؤٓب.
إذان الصرب على الطاعة كعلى ا٤بعصية أفضل.

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؟
قاؿ بعض أىل العلم إ ٌف الصرب على ا٤بعصية ىو األفضل ،ذلك أف الداعي إٔب
ا٤بعصية أعظم ،حيث إف الداعي إٔب ا٤بعصية ىو الشهوة كا٥بول ،كبالتإب فإف اإلنساف ٰبتاج
إٔب ٦باىدة عظيمة حٌب يصرب عن ا٤بعصية ،كلذلك قاؿ أىل العلم( :ال يصرب على ا٤بعاصي
إال الصديقوف).
أما ترؾ الطاعة فإ٭با يدعو إليو الكسل كالبطالة ،كال شك أ ٌف ا٥بول كالشهوة أعظم
تأثّبا ُب النفس من الكسل كالبطالة ،فكاف الصرب عن ا٤بعصية أعظم من الصرب على الطاعة.
ن
كقالت طائفة من أىل العلم :بل الصرب على الطاعة أعظم من الصرب على ا٤بعصية،
ذلك أ ٌف جنس فعل الطاعة أفضل من جنس ترؾ ا٤بعصية ،فلما كاف ذلك كذلك كانت
الوسيلة ا٤بؤدية إٔب األعظم أعظم ،كبالتإب كاف الصرب على الطاعة أفضل من الصرب عن
ا٤بعصية.
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كالتحقيق ُب ىذا ىو ما حرره ابن القيم ُ ب كتابو ((طريق ا٥بجرتْب)) ،كىو
التفصيل ،فالصرب على الطاعة العظيمة أعظم من الصرب عن ا٤بعصية الصغّبة ،كما أ ٌف الصرب
عن ا٤بعصية الكبّبة أعظم كأفضل من الصرب على الطاعة الصغّبة؛ صرب اإلنساف على أداء
الصبلة ،كا١بهاد ُب سبيل ا﵁ ،كصوـ رمضاف كا٢بج ،ال شك أنو أفضل من الصرب عن
معصية صغّبة ،كما أ ٌف صرب اإلنساف عن مواقعة كبّبة من كبائر اإلٍب كالفواحش أفضل من
صربه على أداء صبلة الضحى أك قياـ الليل مثبل ،ىذا ىو التحقيق ُب ىذه ا٤بسألة ،كا﵁
تعأب أعلم.
قاؿ :

﴿وَم ْن يُػ ْؤِم ْن بِالل ِو يَػ ْه ِد قَػلْبَوُ﴾[التغابن.]ٔٔ:
وقولو تعالىَ :

قاٍ عًكُ ٖٛ(( :١ايسدٌ تؿٝب٘ املؿٝب ١ؾٝعًِ أْٗا َٔ عٓد اهلل؛ ؾريق٢

ُٜٚطًِ)).
ىذه اآلية أكؿ ما استدؿ عليو ا٤بؤلف  ،كإ٭با يستبْب االستدالؿ ٗبعرفة ما
ِ
قبلها ،قاؿ ﴿ :ما أَصاب ِمن م ِ
صيبَ ٍة إَِّل بِِإ ْذ ِف الل ِو َوَم ْن يُػ ْؤم ْن بِالل ِو يَػ ْه ِد قَػلْبَوُ َواللوُ
َ َ َ ْ ُ
ٍ ِ
ِ
يم﴾[التغابن.]ٔٔ:
ب ُك ٍّل َش ْيء َعل ٌ
ا٤بصيبة كل ما يؤٓب ،سواء تعلق بأمر حسي ،أك أمر معنوم؛ كفقد الولد ،كحصوؿ
ا١بدب ،كنزكؿ ا٤برض ،أك السحر ،أك العْب ،كل ذلك من ا٤بصائب.
قاؿ ﴿ :ما أَصاب ِمن م ِ
صيبَ ٍة إَِّل بِِإ ْذ ِف الل ِو﴾[التغابن ،]ٔٔ:إذف ا﵁ ىا ىنا
َ َ َ ْ ُ
ىو اإلذف الكو٘ب ،كاإلذف ينقسم كما جاء ُب النصوص يعِب باستقراء النصوص ينقسم إٔب
قسمْب:
إذف شرعي.
كإذف كو٘ب.
أما اإلذف الشرعي فهو الذم جاء ُب ٫بو قوؿ ا﵁ ﴿ :قُ ْل أ ََرأَيْػتُ ْم َما أَنْػ َز َؿ اللوُ
الَّل قُ ْل آللوُ أ َِذ َف لَ ُك ْم أ َْـ َعلَى الل ِو
لَ ُك ْم ِم ْن ِرْز ٍؽ فَ َج َعلْتُ ْم ِم ْنوُ َح َر ًاما َو َح ً
تَػ ْفتَػ ُرو َف﴾[يونس ،]ٜ٘:ىذا ىو اإلذف الشرعي ،كىو مقتضي ﵀بة ا﵁ 
لؤلمر ا٤بأذكف فيو.
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﴿وَما ُى ْم
أما اإلذف القدرم فهو الذم جاء ُب ىذه اآلية كأمثا٥با كقولو تعأبَ :
ار ِ ِ
َح ٍد إَِّل بِِإ ْذ ِف الل ِو﴾[البقرة.]ٕٔٓ:
بِ َ
ين بِو م ْن أ َ
ض ٍّ َ

كاإلذف ىو اإلرادة ،بينهما تقارب كبّب با٤بعُب ،كاإلذف الشرعي قريب ُب ا٤بعُب من
اإلرادة الشرعية ،كاإلذف الشرعي قريب ُب ا٤بعُب من اإلرادة الكونية ،كقد سبق أف تكلمنا عن
اإلرادة بقسميهما.
قاؿ ا﵁ ﴿ :ما أَصاب ِمن م ِ
صيبَ ٍة إَِّل بِِإ ْذ ِف الل ِو﴾[التغابن.]ٔٔ:
َ َ َ ْ ُ
إذف ا﵁ يعِب إرادتو الكونية كمشيئتو ،ال يقع شيءه ُب ىذا الكوف إال إذا شاءه ا﵁

 ،فما شاء كاف كما ٓب يشأ ٓب يكن ،ا﵁  لو ا٢بكمة البالغة فيما
يقدره من ا٤بصائب.
إ نذا كل مصيبة تقع ينبغي على اإلنساف أف يعلم أف ا﵁  قد شاءىا ،كمشيئتو ٥با
مسبوقة بكتابتو ٥با ُب لوح ٧بفوظ ،كعلمو ٥ با بعلمو السابق الذم ىو صفة ذاتية
مبلزمة للذات.

إ نذا كل ا٤بصائب فا﵁  ىو الذم قدرىا كشاءىا ،إ نذا ليس لك يد ُب دفعها
يا عبد ا﵁ ،إ٭با شأنك ،كإ٭با كاجبك ،كإ٭با كظيفتك ىي فيما يتعلق بك ،كىي ُب قولو
﴿وَم ْن يُػ ْؤِم ْن بِالل ِو يَػ ْه ِد قَػلْبَوُ﴾[التغابن.]ٔٔ:
تعأبَ :
سيأٌب معنا ُب كبلـ علقمة ( ىو رجل تصيبو ا٤بصيبة فيعلم أهنا من ا﵁ فّبضى
كيسلم) ،يعِب لو أنو نزلت ىذه ا٤بصيبة علم اإلنساف أهنا من ا﵁.
كىذه الكلمة علم أهنا من ا﵁ تَبجم عن اإلٲباف بالقدر.
﴿وَم ْن يُػ ْؤِم ْن بِالل ِو﴾[التغابن ،]ٔٔ:ىو
إذنا ما جاء ُب ىذه اآلية من قولو جل كعبلَ :
من العاـ الذم أريد بو بعض أفراده ،يعِب ٓب يرد ٝبيع أفراد كأجزاء كشعب اإلٲباف ،إ٭با أريد
ركن من أركانو ،كشعبة من شعبو ،أال كىي اإلٲباف بالقدر ،من حقق اإلٲباف بالقدر فإف ا﵁
 يهدم قلبوٜ ،برة ذلك أف ا﵁  يهديو كيثبتو ،كيطمئن قلبو جزاء على ىذه
ا٢بسنة ،كبذلك نعلم أف جزاء ا٢بسنة ا٢بسنة بعدىا ،كا﵁  كرٙب شكور يثيب على
ا٢بسنة ٕبسنة أخرل.
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إ نذا من كاف منو اإلٲباف بالقدر ،كاإلٲباف بالقدر يقتضي إٲباف العبد بعلم ا﵁ 

ككتابتو لكل ما ٯبرم ُب ىذا الكوف ُب لوح ٧بفوظ ،كمشيئتو لكل شيء من الذكات كمن
األفعاؿ كمن الصفاتٍ ،ب خلقو  لكل شيء ،ا﵁ خالق كل شيء.
إذنا مٌب حقق اإلنساف اإلٲباف بالقدر ،يعِب اإلٲباف هبذه األمور األربعة ،فإ ٌف ا﵁ جل

كعبل يرزقو ا٥بداية ،قاؿ( :فيعلم أهنا من ا﵁ فّبضى كييسلم) ،يرزقو ا﵁  الرضا
بالقدر ،كىذه درجة أرفع من درجة الصرب ،كسنتكلم عنها الح نقا إف شاء ا﵁.
كيرزقو التسليم ،قاؿ( :يرضى كيسلم) ،أم أنو يستسلم ﵁  فبل ينازعو ُب
أقداره ،كىذه حقيقة ا٤بسلم الذم استسلم ﵁  كسلًم ﵁ 
إ نذا كعد ا﵁ ذاؾ العبد الطائع الذم آمن با﵁  أكال.
كحقق اإلٲباف بالقدر ثانينا ،أف يرزقو الطمأنينة كا٥بداية ،كذلك متضمن أف يكوف

مسلما ألقدار ا﵁ .
راضينا ن

كقاؿ بعض أىل العلم أف معُب قولو﴿ :يَػ ْه ِد قَػلْبَوُ﴾[التغابن ،]ٔٔ:يدؿ على ما ىو
أعم من ىذا ا٤بعُب ا٣باص الذم ىو الرضا كالتسليم ،يعِب أنو يدؿ على حصوؿ ا٥بداية التامة

للعبد ،فكاف من ٜبرات الرضا كالصرب كالتسليم أف ا﵁  يوفق العبد ألف يكوف
مهتديا يعِب مستقيما على طاعة ا﵁ .
إ نذا من أسباب ا٥بداية ،كمن أسباب الثبات عليها صرب اإلنساف كرضاه بأقدار ا﵁
 ،كالعكس بالعكس ،من سخط فلو من ا﵁ السخط ،كالزـ ذلك حصوؿ الببلء
كا٣بذالف ،كالعياذ با﵁.
قاؿ :
ٚيف ؾشٝض َطًِ عٔ أبٖ ٞسٜس ٠؛ إٔ زض ٍٛاهلل
 قاٍ$ :اثٓإ يف ايٓاع ُٖا بِٗ نؿسْ :ايطعٔ يف ايٓطب،
ٚايٓٝاس ١عً ٢املٝت.#
ىذا ا٢بديث الذم خرجو اإلماـ مسلم ُ ب صحيحو ،فيو بياف خصلتْب
مضمومتْب ،كصفهما النيب  بأهنما من خصاؿ الكفر ،كا٤بعُب أهنما خصلتاف
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تقوماف ُب النفس ،كتوجداف منهم ،كحكم ىاتْب ا٣بصلتْب أهنما من الكفر ،كالكفر ا٤براد ىا
ىنا ىو :الكفر األصغر ال األكرب.
كاألدلة ينبغي أف يٯبمع بينها ،كأف يؤلف بينها ،ال أف يؤخذ بدليل ،كييعرض عن غّبه
من األدلة.
كا١بمع بْب األدلة يقتضي أف ىاتْب ا٣بصلتْب ٮبا من الكفر األصغر إٔب األكرب،
كاألدلة متواردة متكاثرة على انقساـ الكفر إٔب أكرب كإٔب أصغر ،كما أ ٌف اإلسبلـ لو شعب،
فإف الكفر لو شعب ،كبالتإب ال يلزـ من كجود شعبة أك أكثر من شعب الكفر أف يكوف
كافرا با﵁  ،يعِب قاـ بو حقيقة الكفر الذم ىو ا٣بركج من اإلسبلـ ،كما
اإلنساف ن
أنو ال يلزـ كجود شعبة أك أكثر من شعب اإلٲباف أف يكوف اإلنساف مؤمنا ما ٓب يقم بو أصل
اإلٲباف.
ٗبعُب :دلت األدلة على أف من شعب اإلٲباف إماطة األذل عن الطريق ،ىل إذا أماط
كافر األذل عن الطريق أصبح اآلف مؤمنا؟ الٓ ،ب؟ ألنو ما قاـ بو أصل اإلٲباف ،كذلك ا٢باؿ
ُب شعب الكفر ال يلزـ من كجودىا ُب اإلنساف أف يكوف كافرا با﵁ الكفر
األكرب ،كأف يكوف ٩بن كقع فيو شيء من ىذه ا٣بصاؿ من ىاتْب ا٣بصلتْب؛ ألنو ٓب يكن بو
حقيقة الكفر ،يعِبٓ :ب يقم بو الكفر األكرب.
ىاتاف ا٣بصلتاف ا٤بهمتاف اللتاف حذر النيب  من كجودٮبا ُب ىذه األمة:
الولى منهما :الطعن في النساب ،كقد مر بنا الكبلـ على ىذا األمر ،كقلنا أف

الطعن باألنساب قد يكوف بنفيها ،كقد يكوف بعيبها ،انتبو.
قد يكوف بنفيها؛ كالذين يطعنوف ُب أنساب الناس الٍب ثبتت ٥بم كاشتهرت عنهم،
فبلف ليس من القبيلة الفبلنية ،كاألسرة الفبلنية ال تنتمي إٔب الفخذ الفبل٘ب ،ككل ذلك من
البغي على عباد ا﵁ .
أك أف يكوف ذلك بعيبها بأف يشتغل الناس بعيب الناس ُب قبائلها كأنساهبا ،القبيلة
الفبلنية فيها كذا ككذا ،كالعائلة الفبلنية موصوفة بكذا ككذا ،يشتغل اإلنساف بعيب الناس ُب
أنساهبا ،ىذا أمر قبيح مذموـ بل كبّبة من كبائر الذنوب ،بل خصلة من خصاؿ الكفر -
عفانا ا﵁ كإياكم من ذلك.-
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أما الخصلة الثانية فهي ا٤بناسبة كالشاىد من إيراد ىذا ا٢بديث ُب ىذا الباب ،قاؿ
النيب « :والنياحة على الميت».
النياحة على ا٤بيت :رفع الصوت بتعداد مشائل ا٤بيت كخصالو على جهة التسخط،
كأف يقوؿ أك تقوؿ :كاعضداه ،كاكاسياه ،كا كذا ،كا كذا ،ىذا ىو النياحة ،كىو أمر قبيح
عظيم القبح ألنو يشتمل على قلة األدب مع ا﵁  كعدـ الرضا كالصرب على
أقداره ا٤بؤ٤بة ،كقد مر بنا ُب درس سابق قوؿ النيب  ا٤بخرج عند مسلم:

«النائحة التي لم تتب قبل موتها تقاـ يوـ القيامة وعليها -أخرب النيب -
قميص من قطراف ودرع من جرب» ،كىذه حاؿ بئيسة تدؿ على أف ىذا الذنب ذنب
عظيم.
كىذا مع األسف الشديد من خصاؿ ا١باىلية الٍب ال تزاؿ باقية ُب ىذه األمة مع
األسف الشديد ،فإ ٌف النياحة كانت من ديدف أىل ا١باىلية ،ككانت من األمور ا٤بشتهرة
عندىم ،كانوا ينوحوف ال سيما النساء على ا٤بوتى ،كييضيفوف إٔب ىذا الدعاء بالويل كالثبور،
كىذا كلو من ضعف اإلٲباف ،أك من عدـ اإلٲباف -نسأؿ ا﵁ السبلمة كالعافية.-
لكن أنبو ىا ىنا إٔب تنبيهْب ٗبا يتعلق بالنياحة على ا٤بيت ،أنبو إلى تنبيهين:

الوؿ :أنو ليس من النياحة البكاء اجملرد ،بكاء اإلنساف بدمع عينيو ،إذا ٘برد من
نياحة كرفع صوت ،كقوؿ ما ال ٰبل كتسخط ُب القلب ،إذا عرم من ذلك ىذا القدر ال
بأس بو ،بل قاؿ شيخ اإلسبلـ ( إنو أمر حسن) ،كالدليل على ىذا أف النيب
٤ با مات ابنو إبراىيم قاؿ « إ ّف القلب ليحزف ،وإف
العين لتدمع ،وَّل نقوؿ إَّل ما يرضي ربنا ،وإنا على فراقك يا إبراىيم لمحزنوف».
كُب الصحيحْب ٤با كاف ابن بنت النيب  ٯبود بنفسو يرفع إٔب النيب
عظيما ،فما كاف من النيب
ترددا
 كركحو تقعقع كأنو ُب شل ،فَبدد ن
ن
 إال أف دمعت عينو ،فقاؿ لو سعد بن عبادة « :ما ىذا يا
رسوؿ ا﵁؟» فقاؿ النيب « :ىذه رحمة يجعلها اهلل في قلب من شاء من
عباده ،وإنما يرحم اهلل من عباده الرحماء».
إذان ىذا القدر ال بأس بو ،كليس من النياحة بشيء.
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المر الثاني أ ٌف ذكر كلمات تتعلق با٤بيت إذا اجتمع فيها أمراف ،أف تكوف صادقة،
كأال يكوف فيها رفع بالصوت ،كأنت خبّب بأنو بالتأكيد ال ٯبتمع مع ىذا تسخط قدر ا﵁
 فإ ٌف مثل ىذا ال بأس بو إف شاء ا﵁ ،كنص على ىذا ٝبع من ا﵀ققْب من أىل
العلم كاإلماـ أٞبد كغّبهٗ ،بعُب :أنو لو قاؿ إنساف ُب حق ميت كلمات صادقة على سبيل
الشوؽ كا٢بزف على ىذا ا٤بيت ال على سبيل التسخط على ىذا القدر ،فإ ٌف ىذا الق ٍدر ليس
من النياحة.
كيدؿ على ىذا مسألة عند البخارم من أف فاطمة ٤ با توُب النيب
 قالت « :يا أبتاه أجاب ربا دعاه ،يا أبتاه من جنة الفردوس

مأواه ،يا أبتاه إلى جبريل منعاه» ،كُب مسند اإلماـ أٞبد بسند حسن أف أبا بكر ٤ با
توُب النيب  ككاف خارج ا٤بدينة ،فلما كصلها دخل على النيب 

فكشف عن كجهو الشريف ،ككضع فمو بْب عينيو ،يعِب قبلو ،كقاؿ « :وا نبياه ،وا

خلياله ،وا صفياه» ،إذا ىذا القدر ليس داخبل ُب النياحة على ا٤بيت ،كا﵁ تعأب أعلم.
قاؿ :
ٚهلُا عٔ ابٔ َطعٛد َسؾٛعّا $يٝظ َٓا َٔ قسب اـدٚدٚ ،غل
اؾٛٝبٚ ،دعا دع ٣ٛاؾاًٖ.#١ٝ
ىذا ا٢بديث ي٨برج ُب الصحيحْب من حديث ابن مسعود  عن النيب
.
قاؿ « :ليس منا» ،ليس منا ٗبعُب ليس من ا٤بؤمنْب اإلٲباف
الواجب ،كىذا اللفظ على التحقيق من األلفاظ الٍب إذا جاءت ُب سياؽ دؿ ىذا على أف
ا٤بذكور فيو كبّبة من الكبائر ،كما حقق ىذا شيخ اإلسبلـ ابن تيمية  كغّبه من
أىل العلم ،يعِب ما جاء ُب األحاديث فيو ليس منا من فعل كذا فأعلم أ ٌف ىذا الفعل كبّبة
من الكبائر.
إذنا فهذا ا٢بديث الذم بْب أيدينا فيو ذكر ثبلث كبائر من كبائر الذنوب ،قاؿ النيب
« :ليس منا من ضرب الخدود» ،كا٤براد بذلك كما ىو كاضح يعِب ُب حاؿ
نزكؿ ا٤بصيبة ،فإف من الناس نسأؿ ا﵁ العافية كالسبلمة ،بل إذا نزلت هبم مصيبة فقد
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صوابو ،كصار يضرب نفسو ،كٱبدش جلده ،كىذا ال شك دليل على ضعف إٲبانو بالقدر،
كدليل على قلة تسليمو ألمر ا﵁  الكو٘ب ،فهذا ال شك أنو أمر منكر ،كال ٯبوز.
كمثلو أيضا ا٣بصلة الثانية« :وشق الجيوب».

ا١بيب :فتحة الثوب من أعلى ،كىي الٍب يدخل منها الرأس ،يعِب ىذا ىو 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
أم مصيبة من ا٤بصائب٘ ،بدىم يشققوف ثياهبم من اللوعة كاألسى الٍب أصيبوا هبا ،كلو أهنم
حققوا اإلٲباف بالقدر ،كالصرب على أقدار ا﵁ ا٤بؤ٤بة ٤با كاف منهم ذلك.
كىذه من األمور الٍب ينبغي التواصي فيها ،فإف ا٤بصيبة من ا﵁  شأهنا شأف
النار ،الٍب تصهر ا٤بعدف ،فإما أف يظهر الترب كالذىب ا٣بالص ،كإما أف يظهر الزيف ،ا٤بصيبة
إذا نزلت كقدرىا ا﵁  إما أف يرتفع اإلنساف إذا كاف ٩بن يصرب على أقدار ا﵁ ،كإال
كالعياذ با﵁ رٗبا يخ ِّسف بو فنزؿ إٔب أسفل السافلْب ،حٌب رٗبا يصدر منو ما يكوف سببنا
لكفره با﵁  ،كإف ٓب يصل إٔب ىذه الدرجة ،فمنهم من يصل إٔب درجة قريبة منها رٗبا
طعن ُب حكمة ا﵁ كُب قدره كُب عدلو ،قد ٘بد من الناس من إذا نزلت هبم ا٤بصيبة" :يا رب
ٓب فعلت ىذا؟ يا رب ماذا فعلت؟ حٌب تنزؿ يب ىذه ا٤بصيبة إنا ﵁ كإنا إليو راجعوف ،كيف
ٯبرأ عب هد على أف ٱباطب مواله هبذا ا٣بطاب ،ىذا ال شك أنو أمر عظيم ،كما أكثر ما يقع
ىذا السيما النساء.
نذكر أ ٌف امرأة توُب كلدىا ،ككانت بعد ذلك تلبس على رأسها شيئا مثل الغطاء ،ال
تريد أف تنظر إٔب السماء ،تقوؿ عيا نذا با﵁ :ما كجدت إال ابِب؟
نسأؿ ا﵁ السبلمة كالعافية.
كمن الناس من يقوؿ مثل ىذا أك ٫بوه أك قريبا منو.
كمنكر كبّب ٯبب أف يتوب صاحبو إٔب ا﵁
إ نذا ىذا كلو ال شك أنو أمر عظيم ،ي

 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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[المر الوؿ] :أف تشهد فضل ا﵁  عليك هبذه ا٤بصيبة ،فإهنا سببنا لتكفّب
أجرا ،رٗبا لو أيتيت كل النعمٍ ،ب قارنت ذلك بتكفّب سيئة
سيئاتك ،كأعظم هبذا ن
فضبل ك ن
كاحدة لو كنت تعقل ،كاف تكفّب ىذه السيئة أفضل كأعظم عندؾ إف كنت تعقل ،كلذلك
٤با توُب العباس  أصاب ابنو عبد ا﵁ صحايب جليل ابن عباس ،أصابو ىم عظيم
حٌب إ ٌف الناس ما استطاعت أف تتقدـ إليو كتعزيو ،حٌب كقف عليو أعرايب فأنشده أبياتنا كاف
منها قولو:
خٝـس َٔ ايعبــاع أدسى بعــدٙ
فاستعاده ابن عباس ،قاؿ أعد ،قاؿ:

ٚاهلل خٝـــس َٓــو يًـعبـــاع

خٝـس َٔ ايعبــاع أدسى بعــدٙ

ٚاهلل خٝـــس َٓــو يًـعبـــاع

اجا يعزكنو.
فسر عنو  ،فأقبل الناس أفو ن
ي

[المر الثاني] :شهود اإلنساف سبب ا٤بعصية ،كأهنا ما كانت لتقع لوال أف ذنبنا
ِ
ِ ٍ ِ
ت أَيْ ِدي ُك ْم﴾[الشورى،]ٖٓ:
سبَ ْ
﴿وَما أ َ
حصل من اإلنسافَ :
َصابَ ُك ْم م ْن ُمصيبَة فَب َما َك َ

كالحظ ىذا العموـ ُب اآلية فإنو يشمل كل مصيبة سواء كانت جليلة أك حقيقة.

المر الثالث :أف تشاىد فيها قدر ا﵁  ،كأ ٌف ما قدره ا﵁  ناف نذا
اختيارا أسلمت أك سلمت اضطراران ،يعِب األمر قد نزؿ
شئت أـ أبيت ،لذا إف ٓب تسلم
ن
كانتهى ،كبالتإب ال تزد ٮبنا إٔب ٮبك ،فإنك لن تصنع شيئنا إذا أصابك ما أصابك من نفور،
كأصابك ما أصابك من اضطراب على قدر ا﵁  كل ذلك لن يقدر شيئا ،فالذم
حكم ىو ا﵁ ا٤بدبر .

المر الرابع :أف تشاىد ُب ىذا األمر حكمة ا﵁  كرٞبتو ،فإف ا﵁ 

لو ُب تقدير األمور حكمة كرٞبة لكن ىذا ال نعلمو ،كيؤمن بو إال أىل اإليقاف ،قاؿ
س ُن ِم َن الل ِو ُح ْك ًما لَِق ْوٍـ يُوقِنُو َف﴾[المائدة.]٘ٓ:
﴿وَم ْن أ ْ
َ :
َح َ
قدرا
إذنا أىل اإلٲباف عندىم أف قدر ا﵁  عليهم يعِب حكمو ن
شرعا كاف أك ن
ىو أحسن ما يكوف ،كأحسن ما يقع ،إذا أنت ال تدرم يا عبد ا﵁ عقىب ىذه ا٤بصيبة ،لعل
كثّبا من كرائها.
خّبا ن
ا﵁  أف ٱبلفك ن
يعٌ عتبو قُْ ٛد عٛاقب٘
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أما المر الثالث في ىذا الحديث فهو الدعاء بدعوى الجاىلية ،سياؽ ا٢بديث
قرينة تدؿ على أف ا٤براد بدعول ا١باىلية ىنا إ٭با ىي النياحة ،كذلك أ ٌف النياحة كما أسلفت
كانت ٩با يتميز بو أىل ا١باىلية؛ ألهنم أىل ا١باىلية ،فسمى ذلك النيب 
رجاال كنساءن على موتاىم.
دعوة ا١باىلية ،ألهنم كانوا ينوحوف ن
كقاؿ بعض أىل العلم :إ ٌف دعول ا١باىلية تشمل ىذا ،كما ىو أعم منو.
ككل دعول للجاىلية فإهنا داخلة ُب مضموف ىذا ا٢بديث كمعناه.
كمن ذلك أف يكوف ٜبة اعتزاء ألمور ما أنزؿ ا﵁  هبا من سلطاف ،كاعتزاء
كتعصب لطائفة أك بلد أك نسب أك ما شاكل ذلك ،كالنيب ٤ با اشتجر بعض
من ا٢بيْب الكرٲبْب األنصار كا٤بهاجرين ،فقاؿ رجل ىا ىنا يا لؤلنصار ،كقاؿ رجل ىا ىنا يا
للمهاجرين ،النيب  اجتمع عليهم كقاؿ« :أبدعوى الجاىلية وأنا بين
أظهركم»!

إ نذا كل اعتزاء كتعصب إٔب فئة أك طائفة ال شك أنو داخل ُب ذلك ،كمن ىذا دعول
كتعصب بعض ا٤بتمسكة ،كبعض طلبة العلم ،كبعض الدعاة من حيث تعصبهم إٔب حزب
من األحزاب ،أك ٝباعة من ا١بماعات حٌب إهنم يبنوف الوالء كالرباءة على االنتماء إٔب ىذا
ا٢بزب أك ذاؾ.
أيضا ما يقع فيو بعض الناس من التعصب إٔب عآب من العلماء ،أك شيخ من
من ذلك ن
األشياخ حٌب أنو ٯبعلو ٧بور الوالء كالرباء ،كميزا نا للقرب من ا٢بق ،أك البعد عنو ،يدكر على
ما دار عليو ىذا العآب أك الشيخ ،كبالتإب فأنو يقبل اآلخرين أك يردىم ٕبسب قرهبم من ىذا
الشيخ ،أك بعده عنو ،كال شك أ ٌف ىذا كلو تعصب مذموـ قبيح ٯبب على ا٤بسلم أف يتوب

إٔب ا﵁ .
الرجل الوحيد الذم ٯبب أف يكوف الوالء كالرباء عليو ا٠بو ٧بمد بن عبد ا﵁
 ىذا ىو نبينا ،كرسولنا ،كسيدنا عليو  ،ىذا الذم

ٯبب أف يكوف ىو ا٤بيزاف الذم يوزف بو الناس ،من كاف إٔب سنتو  أقرب
فهذا الذم ينبغي أف يكوف إلينا أقرب ،كمن كاف من سنتو أبعد ىذا الذم ينبغي أف يكوف
عنا أبعد.
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كا﵁ أعلم.
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53
ٖ٘ -باب وَ اإلمياُ باهلل الصرب عم ٜأقمار اهلل
(اجمللس الثاني)
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قاؿ :
ٚعٔ أْظ ؛ إٔٓ زض ٍٛاهلل  قاٍ$ :إذا أزاد اهلل
بعبد ٙاـري؛ عذٌ ي٘ ايعكٛب ١يف ايدْٝاٚ ،إذا أزاد بعبد ٙايػس؛ أَطو عٓ٘
برْب٘ ستٜٛ ٢اؾ ٢ب٘  ّٜٛايكٝاَ.#١
العلم.

حديث أنس  خرجو الَبمذم كحسنو ،كصححو الطحاكم كغّبه من أىل

٧ببل لتكفّب سيئات
كىذا ا٢بديث فيو بياف أ ٌف ا﵁  ىجعل ىذه الدنيا ن
ا٤بسلم ،ذلكم أ ٌف ا﵁  من رٞبتو كلطفو بعباده ،جعل األسباب الٍب تي ىكفر هبا السيئات
كاقعة ُب الدكر الثبلثة:
ُب الدنيا.
كُب الربزخ.
كيوـ القيامة.
كاألسباب الٍب تيكفر هبا الذنوب كالسيئات ُب الدنيا عدة:

أعظمها توحيد ا﵁ .
ٍب التوبة إٔب ا﵁.
ككذلك االستغفار.
ات ي ْذ ِى ْبن السيٍّئَ ِ
ككذلك األعماؿ الصا٢بة﴿ :إِف الْح ِ
ات﴾[ىود.]ٔٔٗ:
سنَ ُ َ
ََ
شرعا ،فإهنا كفارة لؤلسباب الٍب أكجبتها.
كذلك ا٢بدكد ا٤بقدرة ن
أيضا ا٤بصائب الدنيوية ،كىذا ىو ٧بل ا٢بديث ُب ىذا الباب.
كمنها ن
خّبا ،ا﵁ من صفاتو اإلرادة ،كقد علمنا ساب نقا
ا﵁  إذا أراد بعبده ن

أ ٌف اإلرادة ُب صفات ا﵁  نوعاف:
[النوع األكؿ] :إرادة شرعية ،كىذه تقتضي ا﵀بة.
[النوع الثا٘ب] :كإرادة كونية ،كىي ُب معُب ا٤بشيئة.
كاإلرادة ُب ىذا ا٢بديث ىي من النوع الثا٘ب ،أراد  إرادة كونية.
الشيخ لم يراجع التفريغ

ّْٕ

خّبا عجل لو العقوبة ُب الدنيا) ،ذلكم أف الناس ال ٱبلوف من
(إذا ا﵁ أراد ا﵁ بعبده ن
ذنوب ،كالذنوب مؤثرةه كالبد ،كلو ٓب يكن من تأثّبىا إال اسوداد القلب كإال ضياع العمر،
ككاف الذم ينبغي أف ييستغل ىذا العمر كالوقت ُب طاعة ا﵁ .
إ نذا الذنوب كالسيئات مؤثرة كالبد ،ىذه الذنوب كالسيئات تيسجل على ابن آدـ
كتيكتب عليو سيئات كذنوبا ،فإذا أراد ا﵁ بعبده ا٣بّب ،فإنو يصب عليو الببلء ،كييذيقو من
ا٤بصائب حٌب تكوف ىذه ا٤بصائب سببنا لتكفّب السيئات؛ كالثوب الذم يصاب باألكساخ
فيغسل تارة بعد تارة حٌب يبقى نظي نفا ،كذلك ا٤بسلم من رٞبة ا﵁  أنو جعل ىذه
ا٤بصائب الٍب تصيبو مكفرات للسيئات الٍب ٯبَبحها.
كال شك كال ريب أ ٌف ىذه ا٤بصائب إف تأمل اإلنساف فيها ،كجد أهنا تشتمل على
سى أَ ْف تَ ْك َرُىوا َش ْيئًا
فوائد كحكم كمنافع البن آدـ ،لو عقل لشكر ا﵁  عليها﴿ :فَػ َع َ
َويَ ْج َع َل اللوُ فِ ِيو َخ ْيػ ًرا َكثِ ًيرا﴾[النساء ،]ٜٔ:كىذه النعمة الٍب تناؿ اإلنساف بسبب
ا٤بصائب ُب الدنيا ترجع إٔب أمور عدة:

أوًَّل :أ ٌف ىذه ا٤بصائب سبب لتكفّب السيئات ،كذلكم أ ٌف األدلة قد تواترت
كتكاثرت ،كأٝبع العلماء على أ ٌف ا٤بصائب الدنيوية سبب لتكفّب السيئات ،كمن األدلة على
ذلك ما ثبت ُب ((الصحيحْب)) من حديث أيب ىريرة  :أ ٌف النيب 

قاؿ« :ما يصيب المسلم من ىم وَّل حزف وَّل نصب وَّل وصب وَّل غل وَّل أذى إَّل
كفر اهلل  من خطاياه ،قاؿ حتى الشوكة يشاكها» إٔب ىذه الدرجة ،ىذا األٓب

اليسّب الذم ييصاحب ىذا األمر كىو أف ييشاؾ اإلنساف بشوكة ،فإف ا﵁  ٯبعل
ذلك سببنا لتكفّب السيئات.
وءا يُ ْج َز بِِو﴾[النساء ،]ٕٖٔ:بلغ ذلك
ك٤با نزؿ قوؿ ا﵁ َ :
﴿م ْن يَػ ْع َم ْل ُس ً
كثّبا ،كما ذكر أبو ىريرة  كا٢بديث
من ا٤بسلمْب مبلغنا ن
عظيما ،شق عليهم األمر ن

٨برج ُب ((صحيح مسلم)) فبلغ ذلك النيب  فقاؿ ٥بم« :سددوا وقاربوا،

واعلموا أنو َّل يصيب المسلم نصب وَّل مصيبة ،حتى الشوكة يشاكها إَّل كفر اهلل عنو
بها من خطاياه».
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إ نذا ىذا أمر قطعي ،دلت عليو األدلة الشرعية الكثّبة ،أ ٌف ا٤بصائب الدنيوية مهما
دقت ،فإهنا سبب لتكفّب السيئات ،كىذه السيئات على قوؿ ٝبهور أىل العلم ،ىي:
الصغائر ،يعِب أ ٌف ما تكفره ا٤بصائب الدنيوية إ٭با ىو الصغائر من الكبائر.
أما الكبائر ٙبتاج ُب تكفّبىا إٔب التوبة.
ٍب إ ٌف تكفّب ىذه ا٤بصائب كالسيئات يتفاكت كٱبتلف ٕبسب عظمها أك خفتها ،كلما
تكفّبا للسيئات ،ككلما خفت كانت دكف ذلك.
عظمت ا٤بصيبة كانت أكثر ن
ا٤بقصود أ ٌف كل مؤٓب يصيب اإلنساف ُب الدنيا سواء تعلق بأمر حسي أك أمر معنوم،
قطعا ،كما دلت على ذلك األدلة الكثّبة ،كبالتإب ال ينبغي
فإنو سبب لتكفّب السيئات ن
لئلنساف أف ييغفل التفاتوي إٔب ىذا األمر العظيم الذم ٯبعل ىذه ا﵀نة منحة ،فا﵁ 
قدر ا٤بصائب ليطهر هبا من ا٤بعائب ،كىذه نعمة كأم نعمة.
كلذلك كاف الصا٢بوف يتفقدكف أنفسهم كيعودكف بالبلئمة عليها ،إذا طاؿ عليهم
كقت ٓب يصبهم فيو أذل ،يعِب ٓب ينا٥بم شيء من ا٤برضٓ ،ب ينزؿ هبم شيء و
مؤذ ،فإهنم
أخر عنهم ىذه األسباب
يبدؤكف يتفقدكف أنفسهم ،ٱبشوف أهنم لبغض ا﵁ ٌ 
الٍب يكفر هبا عن ا٣بطايا ،فإذا نزؿ هبم شيء من ذلك ،اطمأنوا كسكنوا ،إذا أراد ا﵁ بعبده
ا٣بّب عجل لو العقوبة ُب الدنيا ،حٌب إذا لقي ا﵁  كإذا بسيئاتو قد كفرت.

ثانيًا :كىو أ ٌف ا٤بصيبة الدنيوية ،سبب للصرب ،كالصرب أجره عند ا﵁ عظيم ،قاؿ
ِ
ِ
َجرُى ْم بِغَْي ِر ِحس ٍ
اب﴾[الزمر ،]ٔٓ:قاؿ بعض
َ
﴿ :إن َما يُػ َوفى الصاب ُرو َف أ ْ َ
السلف :كا٤باء ا٤بنهمر ،ثواب عظيم ال يقدر قدره إال ا﵁ ﴿ ،إِن َما يُػ َوفى
ِ
َجرُى ْم بِغَْي ِر ِحس ٍ
اب﴾ ،فإذا صرب ا٤بسلم على ىذه ا٤بصيبة كانت ىذه فائدة
َ
الصاب ُرو َف أ ْ َ
ِ
ِ
﴿وبَ ٍّ
ين إِذَا
ين * الذ َ
ش ِر الصاب ِر َ
كربل لو ،كىي ٙبصيل ىذا األجر العظيم ،قاؿ سبحانوَ :
صيبةٌ قَالُوا إِنا لِل ِو وإِنا إِلَْي ِو ر ِ
ِ
ات ِم ْن َربٍّ ِه ْم َوَر ْح َمةٌ
صلَ َو ٌ
اجعُو َف * أ ُْولَئِ َ
ك َعلَْي ِه ْم َ
أَ
َصابَػ ْتػ ُه ْم ُم َ
َ
َ
ك ُى ُم ال ُْم ْهتَ ُدو َف﴾[البقرة.]ٔ٘ٚ-ٔ٘٘ :
َوأ ُْولَئِ َ
ثبلث فوائد كجوائز ينا٥با الصابركف ،كل كاحدة منها خّب من الدنيا كما فيها.
إ نذا كم ُب أعطاؼ ا٤بصائب من نعم جزيلة من ا٤بؤب .
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ثالثًا :أ ٌف ا٤بصائب الٍب تصيب اإلنساف كيعلم اإلنساف أهنا يم ىسببة عن الذنوب
كا٤بعاصي ،أل ٌف ا٤بسلم ُب نظره إٔب ىذه ا٤بصائب يرل أهنا مسببة عن الذنوب كا٤بعاصي:
ِ ِ ٍ ِ
ت أَيْ ِدي ُك ْم﴾[الشورى ،]ٖٓ:كىذا الدليل دليل عاـ
سبَ ْ
﴿وَما أ َ
َ
َصابَ ُك ْم م ْن ُمصيبَة فَب َما َك َ
كما ذكرت لكم ،قاؿ ابن القيم ( :ىذا دليل عاـ يشمل كل ا٤بصائب دقيقها
كجليلها) ،أم مصيبة تقع فليعلم اإلنساف أنو إ٭با أكٌب من سيئاتو ،فإذا أدرؾ ذلك كأيقنو،
بادر إٔب التوبة إٔب ا﵁ .
ب
كالتوبة أمر ٧ببوب إٔب ا﵁  ،كأىلها أىل ٧ببتو ﴿ :إِف اللوَ يُ ِح ُّ

ِ
ين﴾[البقرة ،]ٕٕٕ:فصارت ا٤بصيبة سببنا ٢بصوؿ ىذا األمر العظيم ،كىو التوبة إٔب
التػواب َ
ِِ
ض ال ِذي َع ِملُوا لَ َعل ُه ْم
ا﵁  ،قاؿ سبحانو﴿ :ليُذي َق ُه ْم بَػ ْع َ
يَػ ْرِجعُو َف﴾[الروـ ،]ٗٔ:يؤبوف ،يعودكف إٔب ا﵁  ،للتوبة النصوح ،فكاف ُب
أعطاؼ ا٤بصيبة ىذه الفائدة الكبّبة.
رابعا :حصوؿ االستكانة ﵁  كالذؿ كا٣بضوع ،كىذا أمر ٧ببوب ﵁ 
ً
اى ْم بِال َْع َذ ِ
استَ َكانُوا
﴿ولََق ْد أ َ
َخ ْذنَ ُ
اب فَ َما ْ
كىو من حكم تقدير ا٤بصائب ،قاؿ َ :

ضرعُو َف﴾[المؤمنوف ،]ٚٙ:ا﵁ ٰ بب من عبده إذا نزلت بو النازلة أف
لَِربٍّ ِه ْم َوَما يَػتَ َ

يرجع إٔب ا﵁  با٣بضوع كالتذلل لو  ،يَبؾ الكرب كالغركر كمشاىدة
ذليبل ٤بواله .
عبدا ن
النفس كمطالعة إحسانو ،يَبؾ كل ذلك ،ليعود ن

خامسا :الدعاء كالتضرع كاألنْب كاالبتهاؿ إٔب ا﵁  ،ككل ذلك كالشك
ً
اى ْم بِال َْع َذ ِ
استَ َكانُوا
﴿ولََق ْد أ َ
َخ ْذنَ ُ
اب فَ َما ْ
عبادات جليلة ٥با من الثواب الشيء العظيمَ ،
ضرعُو َف﴾[المؤمنوف ،]ٚٙ:ذـ ا﵁ ىؤالء على ىذا ٖببلؼ حاؿ أىل اإلٲباف،
لَِربٍّ ِه ْم َوَما يَػتَ َ
فإهنم يرجعوف إٔب ا﵁  بالتضرع كالدعاء كالسؤاؿ كاإلثبات كىذا كلو من ا﵁ 

با﵀ل العظيم.
ا﵁ سبحانو ٰبب من عبده أف يدعوه كأف يسألو كأف يتضرع إليو ،كأف ينطرح بْب يديو،
ككل ذلك كاف من أسبابو ،ا٤بصائب الدنيوية.
إذنا أنت إذا ٘بولت بذىنك كعقلك ُب ىذه األمور كغّبىا من النعم الٍب يقدرىا ا﵁
 مصاحبة لنزكؿ ا٤بصائب ،علمت أ ٌف تقدير ا﵁  خّب ،كأنو إذا
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خّبا ،كذلك أمر ٱبتص با٤بؤمن الذم ىو قائم ٕبق
قدر على عبده شيئنا منها فإنو أراد بو ن
اإلٲباف كالعبودية ﵁ .
أما غّبه فإ ٌف ا٤بصيبة قد تكوف سببنا يٱبسف بو ُب شأنو ،كما قلنا ىذا ُب درس البارحة
كىو أف ا٤بصيبة كالنار ،النار الٍب توقد ٙبت ا٤بعدف ،فيخرج إما الترب ا٣بالص كإما الزغل
كالغبش الذم ييطرح كيرمى ،ا٤بصيبة إما أف ترفع صاحبها ،كإما أف تنزؿ بصاحبها ،ذلك أ ٌف
من الناس من إذا أصابتو ا٤بصيبة كقع ُب األمر الذم يبغضو ا﵁  رٗبا كقع ُب
﴿وِم َن الن ِ
اس
صغّبة ،كرٗبا كقع ُب كبّبة ،كرٗبا كقع ُب كفر با﵁  كالعياذ بوَ :
ٍ
ِ
ِ
ب َعلَى َو ْج ِه ِو
َصابَوُ َخ ْيػ ٌر اط َْمأَف بِو َوإِ ْف أَ َ
َم ْن يَػ ْعبُ ُد اللوَ َعلَى َح ْرؼ فَِإ ْف أ َ
صابَػ ْتوُ ف ْتػنَةٌ ان َقلَ َ
الدنْػيا و ِ
ِ
اآلخ َرَة﴾[الحج ،]ٔٔ:نسأؿ ا﵁ السبلمة كالعافية.
َخس َر ُّ َ َ
ا٤بصيبة قد تنزؿ باإلنساف ،كتكوف سببنا ألف ييعاقر ا٤بعصية ،من الناس من إذا ابتيلي
هبموـ كغموـ ،دعاه شيطانو ،كسولت لو نفسو أف ٱبرج عن ذلك بأف يعاقر الشراب ا﵀رـ،
أك يتناكؿ ا٤بخدرات ،كيقوؿ أنا أىرب من ىذه ا٥بموـ كىذه الغموـ ،إذا صارت ىذه ا٤بصيبة
شرا -عيا نذا با﵁ ،-كبعض الناس إذا نزلت بو ا٤بصيبة ،رٗبا كقع ُب أمر
عليو صارت ُب حقو ن
عظيم من اعَباض على قدر ا﵁  كسوء أدب ُب معاملتو ،كىذا ٩با يؤسف لو ،يقوؿ:
يا رب ماذا صنعت حٌب تفعل يب ىذا؟
أك ٘بد بعض الناس إذا رأكا مصابنا يقولوف :فبلف ما يستأىل! ىذه كلمة قبيحة

كمنكرة ،اتق ا﵁ يا عبدا﵁ ،إف ىذه الكلمة الزمها أف ا﵁  أصابو بشيء ال يستحقو
أحدا ،ا﵁  حرـ الظلم على
فكاف ظا٤با- ،تعأب ا﵁ عن ذلك ،-ا﵁  ال يظلم ن
ن
٧برما.
العباد
بْب
كجعلو
نفسو،
ن
من الناس من نزلت بو ا٤بصيبة كقع ُب فتنة أعظم من كل ذلك ،كىي أنو -كالعياذ
با﵁ -قد يلجأ للدعاء كالتضرع لغّب ا﵁ سبحانو فيدعو األموات كأصحاب القبور ،يزعم أنو
يفر من ا٤بصيبة بذلك ،كىو ال يدرم أنو كقع ُب أعظم مصيبة على اإلطبلؽ إنو يفزع إٔب
األموات (يا سيدم) ينادم صاحب القرب ،ا٤بدد  ...ا٤بدد أنا ُب كرطة ال ينقذ٘ب إال أنت،
خّبا ،إنو
كىذا من أعظم ما تينتجو ىذه ا٤بصائب ُب حق من ٓب يرد ا﵁  بو ن
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يشرؾ با﵁  فيكوف حالو أسوأ من حاؿ مشركي قريش الذين كانوا ُب الشدائد
كعند ا٤بلمات كا٤بهمات ٱبلصوف الدعاء ﵁  أليس كذلك؟
ِ ِ
ِِ
ِ
ٍّين﴾[العنكبوت ،]ٙ٘:لكن مٌب
ين لَوُ الد َ
﴿فَِإذَا َركبُوا في الْ ُفلْك َد َع ُوا اللوَ ُم ْخلص َ
اى ْم إِلَى الْبَػ ٍّر إِ َذا ُى ْم
انتهى ذلك رجعوا إٔب شركهم﴿ :فَػلَما نَج ُ
يُ ْش ِرُكو َف﴾[العنكبوت ،]ٙ٘:أما ىؤالء ا٤بتأخركف الذين فحش شركهم -كالعياذ با﵁ -حٌب
زاد على حاؿ األكلْب٘ ،بده ال يعرؼ ا﵁  عند الشدة٘ ،بده أعظم ما يكوف
غيما كاستجرت بو،
شرنكا عند ا٤بصيبة ،ما مسِب الدىر ،رٗبا ٘بده ينشد :ما مسِب الدىر ن

ٱباطب النيب ﷺ كىو ميت :

َا َطين ايدٖس قُّٝا ٚاضتذست ب٘

إال ًْٚت دٛازّا َٓ٘ مل ٜكِ

ما عرؼ دعاء ا﵁ كال اللجوء إٔب ا﵁ ،إ٭با ١بأ لغّبه ،كىذه مصيبة كربل ،رٗبا تكوف من
أسباب ىذا األمر كىو كقوع ا٤بصائب.
إذنا تلك الثمرات إ٭با ىي ٩با ٱبتص بو ا٤بسلم ،كأما من عداه فإف ا٤بصائب ُب حقو رٗبا
تكاسا كخذالنا -كالعياذ با﵁.-
ال تزيده إال ار ن
أما الكافر األصلي فإ ٌف ا٤بصائب الٍب تنزؿ بو ،فإنو ال ينتفع هبا ُب تكفّب السيئات ،إ٭با
ىذا األمر ٨بتص با٤بسلم ،كلذلك لو رجعت إٔب كل األحاديث الٍب تتعلق هبذا ا٤بوضوع كُب
الصحيحْب منها ٝبلة كُب غّب الصحيحْب من الكتب بقيتها ،كلها ٘بدىا متعلقة با٤بسلم أك
ا٤بؤمن ،أما الكافر فإهنا عقوبة يعجلها ا﵁ ُ ب الدنيا ،كلذلك أخّب النيب
شرا ،أمسك عليو ذنبوٓ ،ب يعطو ىذه النعم كٓب
 أ ٌف ا﵁  إذا أراد بعبده ن
يكفر عنو من خطاياه بسبب ذنبو ،يعِب بسبب ما اجَبحتو يداه من الذنوب كالسيئات
كالكفر كاإلعراض حٌب يواُب بذلك يوـ القيامة ،ىو يواُب هبذه الذنوب يوـ القيامة ،ٯبدىا
كاملة كيعاقب عليها كاملة -عيا نذا با﵁.-
والكافر في الخرة ،يجازى على ثالثة أصناؼ:

[الصنف الوؿ] :على كفره با﵁ .

الشيخ لم يراجع التفريغ

ْٖٕ

[الصنف الثاني] :ٯبازل على سيئاتو الٍب ىي دكف الكفر سواء كانت ترنكا لواجب،

فعبل ﵀رـ ،السيئات من حيث ىي تنقسم إٔب قسمْب :قد تكوف ترنكا لواجب ببل عذر،
أك ن
فعبل ﵀رـ.
كقد تكوف ن
كالكافر إذا لقي ا﵁  جازاه كعاقبو على كل كاجب أكجبو ٓب يأت بو ىذا
الكافر ،كل صبلة ٲبضي كقتها كٓب يصلها سيحاسب عليها ،كل يوـ من رمضاف مر كٓب يصم
فإنو سيجازل عليو ،ككذلك كل شربة ٟبر أك كذبة أك غيبة أك نظرة أك سرقة أك زنا -كالعياذ
با﵁ ،-كل ذلك سيجازل عليو.
كبْب ا﵁ ُ ب ذلك كىو أ ٌف اإلنساف الكافر -عيا نذا با﵁ -سيجازل يوـ
القيامة على كفره كعلى ما دكنو﴿ :قَالُوا لَم نَ ُ ِ
ك نُط ِْع ُم
*ولَ ْم نَ ُ
ك م َن ال ُْم َ
ْ
ين َ
صلٍّ َ
ِ ِ
وض مع ال َ ِ ِ
ب بِيَػ ْوِـ الدٍّي ِن﴾[المدثر ،]ٖٗ:إ نذا ىو
*وُكنا نُ َك ٍّذ ُ
*وُكنا نَ ُخ ُ َ َ
ْخائض َ
الْم ْسك َ
ين َ
ين َ
أيضا،
ٯبازل على الكفر كٯبازل على ما دكنو ن
أما الصنف الثالث :فهو أنو يعاقب على عدـ شكر ا﵁  على النعم ،ىذه
النعم الدنيوية ،ا٤باء كالطعاـ كا٥بواء كاألمن كالرخاء كالولد كا٤باؿ كإٔب آخر ذلك ،ىذه النعم
الدنيوية إ٭با أباحها ا﵁  ألىل اإلسبلـ؛ ألهنم بتوحيدىم ﵁  يقوموف بشكرىا،
ِ ِِ
آمنُوا فِي
ين َ
أما الكافر فإهنا ٓب تبح لو ،لذلك تأمل ُب قوؿ ا﵁ ﴿قُ ْل ى َي للذ َ
ْحيَاةِ ُّ
حبلال
الدنْػيَا ﴾[العراؼ ،]ٖٕ:حبلؿ للذين آمنوا ،أما غّب الذين آمنوا ليست ن
ال َ
٥بم ،كإف كانوا يشَبكوف ،الكل يتناك٥با ُب الدنيا ،لكن ُب اآلخرة خالصة يوـ القيامة،
ستكوف ألىل اإلٲباف فقط ،لكن لن ينعم هبا الكفار ُب اآلخرة.
أيضا ألنو ٓب يقم بشكرىا ،كأعظم شكر
إ نذا ىي النعم سوؼ ٯبازل عليها ىذا الكافر ن
٥با توحيد ا﵁  كاإلٲباف بو كبرسولو .
شرا أمسك عنو كٓب يينزؿ بو ىذه ا٤بصائب ،كبالتإب ال
إذنا من أراد ا﵁  بو ن
ٙبصل لو تلك الفوائد كمنها تكفّب السيئات ،حٌب يلقى ا﵁  فيجازيو على ىذه
السيئات كاملة موفورة.
شرا».
كىنا مسألة :كىي قولو « :وإذا أراد اهلل بعبده ً
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ا﵁  قد يريد بعبده الشر كما جاء ُب ىذا ا٢بديث ،كلكن تنبو -يا رعاؾ ا﵁،-
الشر إ٭با يضاؼ إٔب مفعوؿ ا﵁ ال إٔب فعلو ،فعل ا﵁ الذم يقوـ بو  ،ىذا ال

شر فيو البتة ،بل كلو خّب ،قاؿ النيب « :والشر ليس إليك» ،الشر ال ينسب

إٔب ذاتو ،كال ينسب إٔب صفاتو ،كال ينسب إٔب أفعالو  ،إ٭با يكوف الشر ُب
ا٤بفعوؿُ ،ب ا٤بقدرُ ،ب ا٤بخلوؽ ،كىو شر أراده ا﵁  لغّبه ال لذاتو ،ا﵁ ال يريد الشر
شرا قدره ،ال ،لكن قدر ىذا األمر الذم ىو شر ألنو يَبتب عليو خّب
لذاتو ،يعِب لكونو ن
ٰببو ا﵁  ،إذنا ىو مر هاد لغّبه ال لذاتو.
٧بضا ،إ٭با ىو شر من كجو كخّب من كجو،
شرا ن
الشر الذم يقدره ا﵁  كلو ليس ن
فا﵁  إ٭با قدره ألجل ىذا ا٣بّب الذم فيو ،فيكوف تقديره  لو ،يريد بو
ىذا ا٣بّب ،إذنا ىو مر هاد لغّبه ال لذاتو ،كىذا مبحث يرجع إٔب باب (الصفات كالقدر)
كتفصيلو ُب ذلك ا﵀ل كما تعلموف.
قاؿ :
قاٍ ايٓيب $ :إٕ ععِ اؾصاَ ٤ع ععِ ايبالٚ ،٤إٕ اهلل
تعاىل إذا أسب قَّٛا ابتالِٖ ،ؾُٔ زق ٞي٘ ايسقا َٔٚ ،ضدط ؾً٘ ايطدط#
سطٓ٘ ايرتَر.ٟ
السخط» ،كلك أف تقوؿ:
لك أف تقوؿ« :فمن رضي فلو الرضا ،ومن سخط فلو َ

السخط».
«ومن سخط فلو ُّ

أيضا عن أنس
أيضا الَبمذم ،كركاه ن
أيضا الَبمذم ،كحسنو ن
ىذا ا٢بديث خرجو ن
تابعا للحديث السابق.
 ،لكنو ن
أيضا حديث مستقل ليس ن
ىذا ا٢بديث فيو إخبار النيب  أ ٌف عظم ا١بزاء مع عظم الببلء ،كلك أف
تقوؿً :عظم ،كلك أف تقوؿ :عيظم ،إ ٌف عيظم ا١بزاء أك إ ٌف ًعظم ا١بزاء مع عظم الببلء.
ىذه القطعة من ا٢بديث ٘برنا للحديث عن موضوع يتعلق با٤بصائب كٜبراهتا كنتائجها.
ىل ىذا ا٢بديث يفيد أ ٌف اإلنساف يثاب على ا٤بصيبة ،إضافة إٔب كوهنا سببنا لتكفّب
السيئات؟ ىل يثاب اإلنساف على ا٤بصيبة أـ ال؟
ىذا ا٤بوضوع التحقيق فيو أ ٌف ا٤بصائب تنقسم إٔب قسمْب:
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األمور ا٤بؤذية ا٤بؤ٤بة أك النوازؿ الٍب تنزؿ باإلنساف ،تنقسم إٔب قسمْب:

[القسم الوؿ] :أمور مؤذية أك مصائب ىي نتيجة لعمل صاّب ،يعِب أف تكوف
ك بِأَنػ ُهم َّل ي ِ
صيبُػ ُه ْم
يمسببة عن عمل صاّب ،كىذه يثاب عليها اإلنساف دكف شك﴿ :ذَلِ َ
ْ ُ
صةٌ فِي َسبِ ِ
ار َوَّل يَػنَالُو َف ِم ْن
يل الل ِو َوَّل يَطَئُو َف َم ْو ِطئًا يَ ِغي ُ
ب َوَّل َم ْخ َم َ
ظَ َمأٌ َوَّل نَ َ
صٌ
ظ الْ ُكف َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َج َر
يع أ ْ
ب لَ ُه ْم بِو َع َم ٌل َ
صال ٌح إِف اللوَ َّل يُض ُ
َع ُد ٍّو نَػ ْي ًال إَِّل ُكت َ
ِِ
ين﴾[التوبة ،]ٕٔٓ:إ نذا بْب ا﵁  أف ما ينشأ عن األعماؿ الصا٢بة من أمور
ال ُْم ْحسن َ
مؤذية فإف اإلنساف يثاب على ذلك﴿ :إِ ْف تَ ُكونُوا تَأْلَ ُمو َف فَِإنػ ُه ْم يَأْلَ ُمو َف َك َما تَأْلَ ُمو َف
َوتَػ ْر ُجو َف ِم َن الل ِو َما َّل يَػ ْر ُجو َف ﴾[النساء ،]ٔٓٗ:كىو الثواب.

إذان ما يناؿ اإلنساف من تعب كمشقة بسبب صيامو ،أك بسبب كضوئو ُب الليلة
الباردة ،أك بسبب ذىابو ُب شدة ا٢بر إٔب بيوت ا﵁ ،أك ما يلقاه اجملاىد ُب سبيل ا﵁ إٔب غّب
ذلك من األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر إٔب غّب ذلك من األعماؿ الصا٢بة ،ىذه يثاب
٨بلصا ﵁.
قطعا إذا كاف ن
عليها اإلنساف ن
القسم الثاني :ا٤بصائب كا٤بؤذيات الٍب ليس لئلنساف يد فيها ،ىذا ىو ٧بل البحث

الذم نريد أف نبحث فيو اآلف ،كأف يصاب اإلنساف بفقد كلد أك حبيب ،أك يصاب ٗبرض
أك عْب ،أك يصاب ٕبريق بيت أك فقد ماؿ أك خسارة ٘بارة ،إٔب آخر ذلك.
٫بن اتفقنا قبل قليل على أف ىذه ا٤بصائب سبب للتكفّب ،لكن نريد اآلف ىل ىي مع
ذلك ترفع الدرجات كتنيل اإلنساف ا٤بثوبات أـ ال؟
ىذا ا٤بوضوع ىو ٧بل اختبلؼ بْب أىل العلم ،كاختلف العلماء فيو إٔب قولْب:

القوؿ الوؿ :أ ٌف ا٤بصائب الدنيوية ليست سببنا للثواب ،إ٭با تكوف من حيث ىي سببنا
أيضا سببنا للثواب ىذا ال يكوف ،إ٭با لو صرب اإلنساف
لتكفّب السيئات ،لكن أف يكوف ذلك ن
يثاب على الصرب ال على ا٤بصيبة ،قالوا :قاعدة الشرع قد دلت على أ ٌف الثواب ال يكوف إال
على أمر كجودمٗ ،بعُب :ال يكوف إال عن عمل صاّب فعلو اإلنساف أك ٌتولد من فعلو ،أك
كاف ىذا ىو السبب لو.
أما أمر ال يد لئلنساف فيو ،ال سبب لئلثابة ألجلو ،كىذا القوؿ اختاره ٝباعة من أىل
العلم كمنهم شيخ اإلسبلـ ابن تيمية  كتلميذه ابن القيم ،كركل معُب ذلك عن أيب
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عبيدة بن ا١براح  كقاؿ ا٢بافظ  فيما ركم عنو :إسناده جيد كما ُب
أيضا عن غّبه من الصحابة.
((الفتح)) ،كركم ن
إ نذا ىذا ىو القوؿ األكؿ كىو أنو ال ثواب على ا٤بصيبة.

والقوؿ الثاني :كىو أ ٌف ا٤بصائب سبب للثواب.
إ نذا إذا نزلت ا٤بصيبة ،فإنو يكوف بسببها اآلٌب:
أكال :سبب للتكفّب.
ن
ثانينا :سبب للثواب.
إف صرب أثيب ثوابنا ثانينا.
و
مقتض للثواب ،كىذا القوؿ نسبو
إ نذا من حيث نزكؿ ا٤بصيبة من حيث ىو ىذا سبب
النوكم ُ ب ((شرحو على مسلم)) إٔب ٝباىّب العلماء ،كجاء عن أيب ىريرة
 أف ا٤بريض يثاب على مرضو ،فكأنو ٲبيل إٔب ىذا القوؿ  كأرضاه.
كاستدؿ ىؤالء ُب ىذا ا٢بديث الذم بْب أيدينا« ،إف عظم الجزاء مع عظم البالء».

أيضا ٗبا خرج اإلماـ مسلم  من حديث عائشة  أ ٌف النيب
كاستدلوا ن

 قاؿَّ« :ل يصيب المسلم مصيبة حتى الشوكة يشاكها إَّل كفر اهلل عنو
بها خطيئة ورفعو بها درجة».
نبلحظ أف العطف بالواك ىا ىنا يقتضي أ ٌف ا٤بصيبة ترتب عليها األمراف:
التكفّب ،كالثواب.
لكن ييكدر على ىذا ما جاء ُب ركاية أخرل عند مسلم فيها العطف بػ(أك) ،كفر ا﵁
عنو هبا خطيئة أك رفعو هبا درجة ،كىذا ٧بل ٕبث طويل عند أىل العلم ،ىل ىذا شك من
الراكم يعِب حصل عنده شك ،أقاؿ النيب  األكؿ؟ أك قاؿ الثا٘ب؟
أك كاف من النيب  من قولو أراد بو التنويع؟ ٗبعُب أف تكوف ا٤بصيبة سببنا
لتكفّب ا٣بطايا ٤بن عنده ذنوب ،فإف ٓب تصادؼ ىذه ا٤بصيبة ذنبنا كانت سببنا لرفع الدرجة؟
على كل حاؿ الذم يظهر ٕب -كا﵁ تعأب أعلم ،-أ ٌف ا٤بصيبة إذا نزلت باإلنساف
احدا من اثنْب:
يكوف حاؿ صاحبها ك ن
صابرا.
إما أف يكوف ن
الشيخ لم يراجع التفريغ

ِٕٓ

جازعا ساخطنا.
كإما أف يكوف ن
حاصبل لو
صابرا فهذا ٧بل اتفاؽ ،أنو صار مثابنا؛ ألنو صابر ،فيكوف الثواب
ن
فإف كاف ن
لكن بسبب األمر ا٤بوجود الذم بدر منو كىو الصرب كىذا ال خبلؼ فيو.
جازعا ساخطنا فإنو ال ٲبكن أف يقاؿ إنو مع ىذه ا٢باؿ يكوف يمثابنا ،بل
أما إذا كاف ن
الدليل قد دؿ على أنو يكوف آٜبنا.
٠بعت قبل قليل قوؿ النيب « :ومن سخط» ،أقاؿ :

فلو الثواب؟ أـ قاؿ« :فلو السخط»؟
إ نذا ال ٲبكن أف يكوف ساخطنا كمثابنا ُب نفس الوقت.
كبالتإب ٲبكن أف تقرر ا٤بسألة ُب ىذه الصورة كىي أ ٌف الثواب إ٭با يتعلق على األمر
الوجودم ا٤بصاحب للمصيبة كىو الصرب.
كا٣ببلؼ إ٭با يظهر كيتحقق إذا تصورنا حالة ىي كسط بْب الصرب كا١بزاء ،كىذا ٩با
يصعب ُب ا٢بقيقة تصوره أف يكوف ىناؾ حالة فيها اإلنساف ال صابر كال جازع ،كىذا ُب
ا٢بقيقة إف تيصور فإنو يكوف ٧بل ا٣ببلؼ ،يثاب من أىل العلم من قاؿ كمنهم من قاؿ ال
يثاب ،كإف كاف كالذم يبدك ٕب -كا﵁ أعلم -أف تصور ذلك فيو ما فيو كأ ٌف ا٤بصيبة ُب
الغالب ال ٚبلو من ىاتْب ا٢بالتْب ،كا﵁ تعأب أعلم.
أخرب النيب ُ ب ىذا ا٢بديث أف « ِعظم الجزاء مع عظم البالء»،
خيرا يُصب منو» كلذلك
كالنيب  أخرب كما ُب الصحيح« :من يرد اهلل بو ً
كاف أعظم الناس مصيبة كابتبلء ،األنبياء عليهم الصبلة كالسبلـ ،يسأؿ النيب
بالء؟ قاؿ:
 كما عند أٞبد كغّبه بإسناد صحيح« :من أعظم الناس ً

صلبنا ،يشدد
النبياء ثم المثل فالمثل» ،ييبتلى ا٤برء على قدر إٲبانو ،فمن كاف ُب إٲبانو ي
عليو ،كمن ُب إٲبانو ضعيفا خفف عليو ،أك كما قاؿ .
إ نذا عظم ا١بزاء مع عظم الببلء ككلما ارتفعت درجة اإلنساف ،كلما كانت ا٤بصيبة ُب
حقو أعظم ،حٌب إ ٌف ا٤بصطفى  كاف يوعك كما يوعك الرجبلف ،تقوؿ

عائشة  كما ُب الصحيحْب« :ما رأيت أح ًدا اشتد بو الوجع كما اشتد برسوؿ
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اهلل  ،»كذلك ألنو أعظم ا٣بلق منزلة كمكانة عند ربو ،فلذلك عظم ببلءه
 ليعظم أجره عند ربو .
خّبا ابتبلىمٍ ،ب تكوف النتيجة بعد ذلك ،أ ٌف من رضي
كا﵁  إذا أراد بعباده ن
فلو الرضا ،كمن سخط فلو السخط ،كجزاءه يكوف كفاقان ،أىل الرضا الذين رضوا عن ا﵁
ُ ب تقديره ،فإف ا﵁  يرضى عنهم ،كالذم يسخط ربو ُ ب تقديره
فإف ا﵁  يسخط عليو.
كالرضا كالسخط من ا﵁  صفتاف فعليتاف ،كا﵁  يرضى إذا شاء
كيسخط إذا شاء .
أيضا للكبلـ عن مسألة الرضا بالقدر ،كىذه مسألة
كىذا ا٤بوضع من ا٢بديث ٯبرنا ن
مهمة ،ىل الرضا كاجب؟ أك ليس بواجب؟
عندنا درجتاف :صربه ،كرضا.
ىناؾ درجة أرفع كما يقوؿ شيخ اإلسبلـ  ىي :درجة الشكر أف ينتج عن
ا٤بصيبة شكر ا﵁  كالفرح هبا ،كىذه لعباد ا﵁  األخيار ا٤بتقْب ،كما قاؿ عمر
بن عبدالعزيز  ك ( :أصبحت كما ٕب ُب سركر إال ُب مواضع القضاء
كالقدر).
دعونا اآلف نتحدث عن الدرجة الثانية ،قلنا الصرب كاجب ،الدرجة الثانية ىي درجة
الرضا أرفع من الصرب ،أىي كاجبة أـ ال؟
انتبو إٔب أ ٌف الرضا لو طرفاف:
الطرؼ األكؿ :الرضا عن قدر ا﵁  القائم بو  يعِب تقديره الذم
ىو فعلو ،كىذا كاجب باالتفاؽ ،ٯبب على كل إنساف أف يرضى عن فعل ا﵁ ،عن تقدير
ا﵁ ،كال يسخط فعلو كال يعَبض على فعلو  ، بل يعتقد أف ُب تقدير ا﵁
 ا٣بّب كل ا٣بّب ،كأ ٌف فيو ا٢بكمة كل ا٢بكمة.
أما الطرؼ الثا٘ب فهو ٧بل البحث كىو :الرضا با٤بقدكر ،الرضا با٤بصيبة ،يعِب نزلت بو
مصيبة ،فقد مالو ،سرؽ بيتو ،ىل رضاه هبذا الذم نزؿ بو أمر كاجب أـ ال؟
قبل أف نسَبسل ،ما الفرؽ بْب الصرب ،كالرضا؟
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قاؿ العلماء كعمر بن عبدالعزيز ،كابن ا٤ببارؾ كغّبٮبا من أىل العلم ،الفرؽ بينهما:

أ ٌف الراضي ال يتمُب تغيّب ا٢بالة الٍب ىو عليها.
كأما الصابر فإنو ٖببلؼ ذلك.

الصابر حبس نفسو ،الصرب ىو ا٢ببس ،حبس قلبو عن اعتقاد ما ال ٰبل ،كحبس
لسانو عن قوؿ ما ال ٰبل ،كحبس جوارحو عن فعل ما ال ٰبل ،لكنو يتمُب أف ىذه ا٤بصيبة
تزكؿ.
أما الراضي فإنو ال يتمُب زكاؿ األمر الذم قدره ا﵁  لو.

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
قاؿ العلماء( :كم من أجساد ٧بشورة باألٓب كقلوب ٧بشورة بالرضا) ،ٲبكن أف ٯبتمع األمراف
يكوف ُب جسده متأ٤با كلكن ُب قلبو ر و
اض كساكن كمطمئن ،ىذا القدر الذم ىو الرضا
ن
با٤بقدكر ،ىل ىو كاجب أـ ال؟
ذىب بعض أىل العلم إٔب :أنو كاجب ،كابن عقيل ا٢بنبلي كغّبه من أىل العلم،
كاستدلوا هبذا ا٢بديث( ،فمن رضي فلو الرضا ،كمن سخط فلو السخط).
كذىبت طائفة من أىل العلم إٔب :أنو مستحب كليس بواجب.
الواجب الصرب ٰببس نفسو عما ال ٰبل.
أما أف يرضى با٤بصيبة فهذه الدرجة أعلى كأرفع فهي مستحبة ال كاجبة ،ألنو ٓب يأت
ُب الدلة دليل على إٯباهبا ،إ٭با جاء الثناء كا٤بدح ٗبن قاـ هبا ،كىذا ما اختاره شيخ اإلسبلـ
ابن تيمية ،كابن القيم ،كٝباعة من أىل العلم ،كىذا ىو فيما يظهر األقرب.
كإال لو قيل بإٯباب الرضا لكاف ُب ىذا تكلي نفا بأمر عظيم ،يشق على أكثر الناس،
كبالتإب فيكوف األمر كا﵁ تعأب أعلم أ ٌف الرضا با٤بقدكر أمر مستحب كمن جاىد نفسو
فوصل إليو فليبشر با٣بّب ا١بزيل كنيل رضا ا﵁ .
كبالتإب فإف ىذا ا٢بديث بناء على ىذا القوؿ ييوجو إٔب أف الرضا كالسخط الذم تعلق
بتقدير ا﵁ ال با٤بقدكر ،يعِب :من رضي بتقدير ا﵁ كفعلو فلو الرضا ،كمن سخط ذلك فلو
السخط.
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54
ٗ٘ -باب وا جا ٞيف الزٖاٞ
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قاؿ المصنف :
باب َا دا ٤يف ايسٜا٤
باب عقده المؤلف  للكالـ عن الرياء.
ىذا ٌ

كمراءا نة.
كالرياء :مصدر راءىل ييرائي رياءن ي
كا٤بر ياد بو :أف يعمل اإلنساف العمل الذم ﵁ لغّبهً ،أم :أف يتقرب اإلنساف بالعمل ﵁
سبحانو كلغّبهً ،فا٤برائي أراد ً
خالصا ،إ٭با أراد ٙبصيل مدح
بعملو غّب كجو ا﵁ 
ن
ي
ً
التصد ِّر فيهم.
ك
ئاسة
ر
ال
غ
الناس كثنائهم كبيلو ى
ي
كالرياءي داءه عيضاؿ ،كىو من أعظم غوائل النفس كمكائدىا الباطنة ،كالبليةي ًبو عظيمة،
كالكبلـ فيو لو شأف ،كقد تكاثر ُب األدلة بالتنبيو كالتحذير فيما ٱبصو ،كاألمر بضده ىإال
كىو اإلخبلص.
الرياءُ ينقسم إلى قسمين:

يقع ُب األعماؿ
القس ُم الوؿ :ىو الرياء األكرب ،كىذا رياءي ا٤بنافقْب :كىو الرياء الذم ي
يكلهاُ ،ب أصل الدين ،كُب ً
فرعو ،كىو الذم جاء ُب قوؿ ا﵁  ﴿ :إِف
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
سالَى يُػ َراءُو َف
ال ُْمنَافق َ
ين يُ َخادعُو َف اللوَ َو ُى َو َخادعُ ُه ْم َوإذَا قَ ُاموا إلَى الصالة قَ ُاموا ُك َ
شرؾ أكرب.
اس﴾[النساء ،]ٕٔٗ:كىذا ال شك أنو ه
الن َ

القسم الثاني :ىو الرياء األصغر كىو الذم يقع من ا٤بسلم ُب بعض األعماؿ ،فّبيد
ُ
أيضا أف يتصنع للخلق ،كأف يٰبمد كيثُب عليو ،كىذا ليس و
بشرؾ
هبا كجو ا﵁  كيريد هبا ن
ي
شرؾ أصغر ،على ما سيأٌب تفصيلو إف شاء ا﵁.
أكرب كإ٭با ىو ه
كقد كاف ابن القيم  ذا دقة حينما عرب عن ىذا النوع بقو ًلو( :يسّب الرياء)،
كطرؼ
كذلك أف الرياء الكامل ىو رياء ا٤بنافقْب ،أما الذم قد يقع من ا٤بسلم فإنو يسّبه منو
ه
منو.
الرياء -كما سبق أف ذكرت -البليةي بو عظيمة ،كا٣بطر ُب ً
كيظهر ىذا من
شأنو عظيم
ى
ي
ي
كجوة:
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أوًَّل :أنو قد جاء ُب النصوص كصف ىذا األمر بأنو من الشرؾ با﵁  ،كا ً
عظم هبذا
ي
خطورةو
كٙبذيرا ،فقد ٠باه النيب  الشرؾ الخفي ،كما سيأٌب معنا ُب حديث أيب سعيد
ن
ً
٧بمود بن لبيب  ،ك٠باه النيب 
حديث
 ،ك٠باه النيب  بشرؾ السرائر ،كما ُب
ى
بالشرؾ الصغر ،كما ُب حديث شداد بن أكس ،ككذلك ُب حديث ٧بمود بن لبيب
 ككبلٮبا عند الطربا٘ب.
إذًا هو :الشرك اخلفي ،هو الشرك األصغر ،هو شرك السرائر.
األمر فيو عظيم ،فإف كصفو بأنو شرؾ مؤذ هف بأنو أكرب من غّبه من الكبائر.
كبالتإب ي

ط لؤلعماؿ كىذا ا٢بكم ُب ا١بملة ،كإف كاف سيأٌب إف شاء ا﵁
[ثانيًّا] :أف الرياء ٧بب ه

تفصيبل لذلك ،كذلك أف ا﵁  ىشىر ىط ُب قبوؿ األعماؿ كاإلثابة عليها اإلخبلص
ن
ً
كجد الرياء زاؿ اإلخبلص ،كبالتإب كانت
فاإلخبلص كالرياء
لو ،
ضداف ال ٯبتمعاف ،مٌب ى
ي
األعماؿ ىحابطةه -عياذا با﵁.-
غسطُ قب ٍٛايطع ٞإٔ هتُعَا

ؾ ٘ٝإؾابٚ ١إخالف َعا

فالعامل الذم يعمل كقد خالط عملو الرياء فإنو ما استفاد شيءى ،كلذلك قاؿ بعض
ي
صل
السلف" :قيل من ال يٱبلص ال يتعب"فإف عملو كتعبو ال فائدة منو ،إف أردت أف يٙبى ِّ
ٜبر ً
ات عملك فعليك باإلخبلص ﵁  ،أف تيريد بو كجهو ال سواه.
أيضا خطر الرياء.
كإذا كاف ذلك كذلك تبْب لك ن

ث
دافع قوم ،إذ إف الذم ٰبي ي
ثالثًا :كىو صعوبة التخلص من الرياء ،فإف الرياء دافعو ه
المدح والرئاسة ،كلذلك فإف
حب
ِ
كيدفع إليو شهوة خفية كامنةه ُب النفوس ،أال كىيُ :

الصديقوف ،فمسالكو خفية
يسلم منو إال ِّ
الرياءى ي
يعرض للصا٢بْب ،للعلماء ،للعيباد ،كال يكاد ي
كطىرائقو دقيقة ،لو أشكا هؿ كلو ألواف ،يرٗبا تتصور من إنساف ُب صوور حسنة كُب حقيقتها
الزعاؼ.
السم ي
ي
إ نذا ىذه األكجو كغّبىا تدؿ على أف الرياء ىو خطر عظيم ،كأف على ا٤بسلم أف يكوف
حذرا أشد ا٢بذر منو ،كا﵁ ا٤بستعاف.
ن
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وقولو تعالى﴿ :قُل إِنما أَنَا ب َ ِ
وحى إِلَي أَن َما إِلَ ُه ُك ْم إِلَوٌ
ش ٌر مثْػلُ ُك ْم يُ َ
َ
ْ َ
وِ
اح ٌد﴾[الكهف.]ٔٔٓ:
َ

يتضمن أك يستلزـ ترؾ
ىذه اآلية آية عظيمة فيها األمر باإلخبلص ﵁  كىذا
ي
ِ
الرياء﴿ :قُل إِنما أَنَا ب َ ِ
ِ
ش ٌر مثْػلُ ُك ْم يُ َ
ْ َ َ
وحى إِلَي أَن َما إِلَ ُه ُك ْم إِلَوٌ َواح ٌد فَ َم ْن َكا َف يَػ ْر ُجوا ل َقاءَ
ربٍِّو فَػلْيػ ْعمل َعم ًال صالِحا وَّل ي ْش ِر ْؾ بِ ِعب َ ِ ِ
َح ًدا﴾[الكهف.]ٔٔٓ:
َ
ادة َربٍّو أ َ
َ َ َْ َ َ ً َ ُ
ا٤بؤلف  أكرد شطر اآلية كأراد منك أف تيكملها كما بعدىا؛ ليستبْب لك كجو
ادةِ
الشاىد ،كجو الشاىد﴿ :فَمن َكا َف يػرجوا لَِق ِ
صالِ ًحا َوَّل يُ ْش ِر ْؾ بِ ِعبَ َ
اء َربٍّو فَػ ْليَػ ْع َم ْل َع َم ًال َ
َْ
َْ ُ
َ
ِ
َح ًدا﴾[الكهف ،]ٔٔٓ:ووجو الدَّللة ىا ىنا من جهتين:
َربٍّو أ َ
صالِ ًحا﴾[الكهف]ٔٔٓ:؛
[الوجو الوؿ]ُ :ب قولو سبحانو ﴿ :فَػ ْليَػ ْع َم ْل َع َم ًال َ
الخالص من الرياء.،
بالسنة
ُ
فإف العمل الصاّب ىوُ :
المقيد ُ
العمل صاّب إال باجتماع
كبالتإب فإف ىذه اآلية فيها ه
زجر كٙبذير من الرياء ،ال يكوف ي
ىذين األصلْب ،كإف شئت ف يقل اجتماع ىىذين الركنْب أىىال كٮبا :اإلخالص هلل والمتابعة
ِ
لرسولو .
ً
ادةِ َربٍِّو
﴿وَّل يُ ْش ِر ْؾ بِ ِعبَ َ
الوجو الثاني :تأكي هد ٤با قبلو ،كىو ُب قولو تعأبَ :
َح ًدا﴾[الكهف ،]ٔٔٓ:كالرياء -كما قد ٠بعت -شرؾ با﵁.
أَ
إذنا اآلية فيها النهي عن الرياء ،وكل دليل جاء فيو النهي عن الشرؾ فإنو يتضمن
النهي عن الرياء.
ُب ىذهً اآلية فوائد:

ُ/قاؿ سبحانو﴿ :قُل إِنما أَنَا ب َ ِ
بشر ال
ْ َ َ
ش ٌر مثْػلُ ُك ْم﴾[الكهف ]ٔٔٓ:إ نذا النيب  ه
ً
بشرا ،من ىذه ا١بهة ال فرؽ بْب النيب
ٱبتلف عن البشر ،كال يتميز عن البشر من جهة كونو ن
ش ٌر
 كغّبه ،كمن خالف ُب ذلك فقد كذب صريح اآلية﴿ :قُ ْل إِن َما أَنَا بَ َ
ِمثْػلُ ُك ْم﴾[الكهف.]ٔٔٓ:
إ٭با الفرؽ ُب قو ً
نيب كرسوؿ ،كبالتإب ليس لو
وحى إِلَي﴾ الفرؽ أنو 
ي
﴿
:
تعأب
لو
َ
ُ
ه
من الربوبية شيء ،كليس لو من اإل٥بية شيء ،كليس لو من خصائص اإللو العظيم سبحانو
شيء.
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شر ِمثْػلُ ُكم يوحى إِلَي أَنما إِلَه ُكم إِلَوٌ و ِ
اح ٌد﴾[الكهف،]ٔٔٓ:
ُْ َ
ٕ﴿/قُ ْل إِن َما أَنَا بَ َ ٌ
َ ُ ْ َ

احدا كىو ا﵁ .
اإللو :ىو ا٤بعبود ،معبودكم ٯبب أف يكوف ك ن
ِ
اء َربٍِّو﴾[الكهف ،]ٔٔٓ:ىذه اآلية استدؿ هبا السلف
ّ﴿ /فَ َم ْن َكا َف يَػ ْر ُجوا ل َق َ
رٞبهم ا﵁ على رؤية ا﵁  اآلخرة ،كربنا سبحانو ييرل ُب اآلخرة ُب موضعْبُ :ب ىعرصات
القيامة كُب جنات ا٣بلد -أسأؿ ا﵁ جل كعبل ىأال ٰبرمنا رؤيتو.-
ِ
ِ
ادةِ َربٍِّو
صالِ ًحا َوَّل يُ ْش ِر ْؾ بِ ِعبَ َ
اء َربٍّو فَػلْيَػ ْع َم ْل َع َم ًال َ
ٗ﴿/فَ َم ْن َكا َف يَػ ْر ُجوا ل َق َ

َح ًدا﴾[الكهف ،]ٔٔٓ:الحظ أنو لى ىما جاء النهي عن الشرؾ عيلِّق ذلك بصفة الربوبية،
أَ
ِ
ادةِ
ِ
صالِ ًحا َوَّل يُ ْش ِر ْؾ بِ ِعبَ َ
اء َربٍّو فَػ ْليَػ ْع َم ْل َع َم ًال َ
قاؿ﴿ :فَ َم ْن َكا َف يَػ ْر ُجوا ل َق َ
ِ
السنة ُب أدلة التوحيد
َربٍّو﴾[الكهف ،]ٔٔٓ:كىذا فيو ه
دليل على منهج كمسلك أىل ي
دليل على األلوىية ،كأنو قاؿ ألنو ربكم كجب أف تعبيدكه كحده كال تيشركوا
كذلك أف الربوبية ه
بو شيءى.
ً
﴿وَّل
ٓ /يٍب الحظ الفائدة األخّبة كما أحسنها كما ألطفها كذلك ُب قولو جل كعبلَ :
ي ْش ِر ْؾ بِ ِعب َ ِ ِ
َح ًدا﴾[الكهف ،]ٔٔٓ:كلمة (أحدا) ىنا نكرة ُب سياؽ النهي ،كقد
َ
ادة َربٍّو أ َ
ُ
فيد العموـ ،كبالتإب ُب ىذه اآلية النهي
تعلمنا ُب أصوؿ الفقو أف النكرة ُب سياؽ النهي تي ي
عن اإلشراؾ مع ا﵁  بأم أحد.
كبالتإب كاف فيها نردا على أىل الشرؾ ا٢بديثْب كالقدماء ،الذين زعموا أف الشرؾ إ٭با
ىو ما كاف فيو التقرب إٔب األصناـ كاألكثاف.
ٗبعُب :أنك إذا جئت كهنيتهم عن اإلشراؾ ُب العبادة مع ا﵁  كاستدالالت عليهم
السنة قالوا :نعم ىذه اآليات نزلت ُب كفار قريش كأمثا٥بم ،كىم كانوا
ٗبا جاء ُب الكتاب ك ي
يتقربوف إٔب يىبل كمناة كالبلت.
إ نذا ىذه أصناـ من تقرب إليها أشرؾ ،لكن ٫بن ال نفعل ذلك ٫بن نتقرب إٔب النيب
تتنزؿ علينا ىذه األدلة.
كالوٕب ،كبالتإب ال ي
إنسا كاف
ىذه اآلية ه
يح ك ه
رد صر ه
اضح عليهم ،ا﵁  هنى عن أف يشرؾ معو ي
أم أحد ن

﴿وَّل
حجرا كاف أـ شجرا ،أم أحد فإنو داخل ُب قولو تعأبَ :
أـ جنا ،كلينا كاف أـ نبينا ،ن
ي ْش ِر ْؾ بِ ِعب َ ِ ِ
َح ًدا﴾[الكهف.]ٔٔٓ:
َ
ادة َربٍّو أ َ
ُ
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وعن أبي ىريرة  أف رسوؿ اهلل  قاؿ« :قاؿ اهلل تعالى :أنا أغنى الغنياء
عن الشرؾ ،من عمل عمال أشرؾ فيو معي غيري تركتو وشركو» رواه مسلم.
ً
حديث قدسي
صحيحو))،
ىذا ا٢بديث الذم خرجو اإلماـ مسلم ُ ب ((
ه

يركيو نبينا ٧بمد  عن ربو ،كا٢بديث القدسي كالقرآف من جهة أف لفظو كمعناه من ا﵁
 ،كما أف القرآف تكلم ا﵁ بو حقيقةن ،فكذلك ا٢بديث القدسي تكلم ا﵁ بو حقيقةن ،فبل
فرؽ بْب القرآف كا٢بديث القدسي من ىذه ا١بهة.
إ٭با الفركؽ بينهما من جهات أخرل:
أوًَّل :الفرؽ بينهم من جهة التعبد؛ القرآف يمتعبد بتبلكتو ٖببلؼ ا٢بديث القدسي.
ثانيًا :القرآف همتح ندا ًبوٙ ،بدل ا﵁  بو ا٣ببلئق ،كأما ا٢بديث القدسي فلم يكن ُب
ً
شأنو ذلك

[ثالثًا] :من جهة األجر كمن جهة الثواب ،فإف ُب تبلكة القرآف ما ليس ُب قراءة
ا٢بديث القدسي ،كبالتإب فإهنما يفَبقاف من ىذه ا١بهة.
إٔب و
فركؽ أخرل بْب القرآف كا٢بديث القدسي.
الشاىد :أف النيب  يركم عن ر ًبو  ىذا ا٢بديث العظيم الذم ينبغي أف يضعو كل
عمال أشرؾ
مسلم نصب عينيو ،قاؿ سبحانو« :أنا أغنى الشركاء عن الشرؾ ،من عمل ً
فيو معي غيري تركتو وشركو».
شرىؾ معو أحد ،فإما أف تكوف العبادةي
يقبل أف يي ى
ا﵁  لغناه التاـ كلكمالو ا٤بطلق ال ي
لو خالصة كإال فإف ا﵁  يرد العمل كٰببط ثوابو كال يقبل منو شيئا« ،أنا أغنى الشركاء

عن الشرؾ» الحظ أف "أفعل التفضيل" ىا ىنا ليست على باهبا؛ فليس لشركاء ا﵁ الذين
يتقرب أك الذين يزعمهم ا٤بشركوف غُب ،إ٭با ىذا ً
للداللة على غُب ا﵁  ا٤بطلق على حد
ن
ْجن ِة يَػ ْوَمئِ ٍذ َخ ْيػ ٌر ُم ْستَػ َق ًّرا﴾[الفرقاف ،]ٕٗ:مع أف أىل
قوؿ ا﵁ سبحانو﴿ :أ ْ
َص َح ُ
اب ال َ
النار ليس معهم كال ٥بم خّب.
عمبل صا٢بنا ٩با
الشاىد :أف ا﵁  أخرب أنو أغُب الشركاء عن الشرؾ ،فمن ًع ىمل ن
ييتقرب بو إٔب ا﵁ لكنو أشرؾ معو غّبه فإف ا﵁ جل كعبل يتخلى عن ىذا العمل ،قاؿ:
الشيخ لم يراجع التفريغ
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صريح في
«تركتو وشركو» يَبؾ ا﵁ جل كعبل العامل كالعمل ،وبالتالي فإف ىذا الدليل
ٌ
ِ
حبوط العمل الذي دخلو الرياء.
كجاء عند أٞبد ُب رك ً
ايتو ٥بذا ا٢بديث« :فأنا منو بريء وىو للذي أشرؾ ،فليطلب
منو ثوابًا» ،يعِب :أف يطلب ىو من الذم أشرؾ .إذنا ليذىب إليو كليطلب منو ثوابنا.

ثيب على و
عمل مشوب قصد بو ىو سبحانو كغّبه ،كىذا
أما ربنا الغِب  فإنو ال يي ي

من ا٤بواضع ا٤بهمة الٍب ٙبتاج إٔب تنبو ،وذلك أف أحواؿ الرياء من حيث اقتضاء الحبوط
للثواب وعدـ ذلك ترجع إلى ما يأتي:
[النوع الوؿ] :الرياء ا﵀ض ،كىو الذم ال قصد لئلنساف فيو للدار اآلخرة ،يعِب :ال
يريد كجو ا﵁ بالعمل كال يريد ٙبصيل الثواب األخركم إ٭با أراد الرياء فقط ،قصد التصنع
مثبل؛ ألجل أف يٰبمد كيٲبدح كييثُب عليو ال غّب ،ال التفات عنده
للمخلوؽ فقط ،قاـ يصلي ن
عمل حابط.
لنيل الثواب من ا﵁  وىذا معلوـ بالضرورة أنو ٌ

كىل يتصور كقع ذلك من مسلم ،أك أف ىذا ال يكوف إال من و
مشرؾ منافق؟
ي
بعض أىل العلم كابن رجب  ذىب إٔب أف ىذا العمل ٲبكن أف ييتصور كقوعو
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
قطعا.
ذلك ،ا٤بقصود أف ىذا النوع من األعماؿ حاب ه
ط ن

أصبل كدافعو إرادة
النوع الثاني :ىو الرياء البلحق بأصل العملٗ ،بعُب :قاـ بالعمل ن
كمراءة ا٣بلق ،قاـ يصلي كيريد أف ييثاب كأف يؤدم الفريضة الٍب أكجبها ا﵁ عليو،
كجو ا﵁ ي
أيضا مع ىذا أف يٰبمد كييثُب عليو كيراه الناس كييشّبكف إليو باألصابع فيقولوف عابد،
كيريد ن
ىذا القصد كاف مقارنا ألصل العمل ،يعِب :ما ابتدأه إال كىو يريد ىذين األمرين ،قلنا ىذا
ط ببل شك ،بل قاؿ بن
يسمى الرياء البلحق بأصل العمل ،كىذا النوع من األعماؿ حاب ه
رجب  إنو ال يعلم عن السلف خبلفنا ُب ذلك ،كإف كاف بعض ا٤بتأخرين قد خالف
ُب ىذا ،كلكنهم ٧بجوجوف باإلٝباع ا٤بتقدـ ك٧بجوجوف باألدلة الصرٰبة الواضحة.
عمال أشرؾ فيو
من ذلك :ىذا ا٢بديث الذم بْب أيدينا أى ىٓب يقل ا﵁ « :من عمل ً

معي غيري تركتو وشركو» ،كأضف إٔب ىذا ما خرج النسائي ُ ب (( يسننو)) بإسناد
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جيد كما قاؿ بن رجب أف «رجل جاء إلى الرسوؿ  وقاؿ يا رسوؿ اهلل الرجل يريد
الغزو لألجر ِ
والذك ِر ما لو -يعِب ما الذم ٰبصلو ىو يريد الغزك كالقصد أمراف .ما ٮبا؟ أجر
كذكر (ذكر يعِب أف يذكره الناس فيثنوف عليو كٰبمدكنو) -فقاؿ النبي َّ ل شيء لو
فأعاد الرجل السؤاؿ ،فأعاد النبي  الجواب فكرر السؤاؿ ثالثًا فأجاب النبي  ثالثا

خالصا واُبتغي بو وجهو».
بقولو :إف اهلل َّل يقبل من العمل إَّل ما كاف لو
ً

ىذه قاعدةه رصينة تنسحب على ٝبيع األعماؿ كىي الٍب ال ينبغي ٤بسلم أف يغفلها:

خالصا واُبتغي بو وجهو.
إف اهلل َّل يقبل من العمل إَّل ما كاف لو
ً
ً
خالصا؟
كالسؤاؿ ىذا العمل الذم صاحبو الرياء ُب أصلو أكاف ن
خالصا ،كبالتإب :فإنو غّب مقبوؿ أم :أنو حابط ال ثواب فيو ،كيا ليت أف
ٓب يكن
ن
العمل الذم دخل فيو الرياء يكوف حابطنا فحسب إ٭با ىناؾ عقوبة عظيمة تَبتب على

أيضا ببل شك.
الشرؾ با﵁  ،الذم علمنا أنو ه
شرؾ أصغر ،إ نذا ىذا النوع حابط ن

٨بلص فيها ﵁ٍ ،ب طرأ
النوع الثالث :ىو الرياء الطارئٗ ،بعُب :أنو ابتدأ العبادة كىو ه

ارد الرياء كىذه ا٢بالة ٥با صورتاف:
عليو ك ي

خاطرا فدفعو فذىب ،قاـ يصلي ٍب تنبو إٔب أف
[الصورة]الولى :أف يكوف ىذا الوارد ن

السنة
ىناؾ إنساف ٰببو أك يقدره أك يطمع فيو ه
ينظر إليو ،فبدأ ٰبسن الصبلة كبدأ ييطبق ي
كاملة ُب ذلكٍ ،ب إنو تنبو كتعوذ من الشيطاف كترؾ ىذا االلتفات كالتصنع للمخلوؽ ،فإف
خاطر كرد فدفعو ال يضره إف شاء ا﵁.
ىذا ال يضره ببل شك ،ه
الصورة الثانية :أف يطرأ فيسَبسل معو العامل ،يعِب :إذا طرأ عليو ُب أثناء العمل بقي

معو إٔب انتهائو ،ىذا موضع اختلف فيو العلماء.
[القوؿ الوؿ] :إف ىذا الرياء الطارئ ال يضر ُب قبوؿ العمل؛ ألف ابتدأه كاف ﵁
خالصا.
ن

[القوؿ الثاني] :إف ىذه الصورة يكوف فاعليها ارتكب معصية غّب أف العمل ثبت
ثوابو لو ،ألف العربة باألصل.
أيضا مثلو مثل الصورة الٍب قبلها.
القوؿ الثالث :أنو حابط ن
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كىذا القوؿ ىو األقرب كا﵁ تعأب أعلم؛ كذلك ألف األدلة الٍب سبقت ٓب تفرؽ ُب
كركد الرياء على العمل بْب ما كاف ُب ً
أصلو كبْب ما كاف طارئ عليو« ،إف اهلل َّل يقبل من
خالصا وأبتغي بو وجهو».
العمل إَّل ما كاف لو
ً

خالص ﵁؟
ىل ىذا العمل الذم خالطو الرياء ُب كسطو كاستمر إٔب هنايتو ىل ىو
ه
أيضا.
ا١بواب ال ،كبالتإب فإنو يكوف حابطنا ن

لكن تنبو ىنا إٔب من أىل العلم كابن جرير الطربم كغّبه من أىل العلم قالوا :إف
محل الخالؼ ومحل البحث ىا ىنا ىو في عمل يرتبط أولو بأخرهِ.

أما ما كاف ٩با ال يرتبط أكلو بأخره؛ فإنو ال يىًريد فيو ا٣ببلؼ ما معُب ىذا الكبلـ؟
يعِب :ا٣ببلؼ إ٭با نتصورهي ُب عمل كاحد لو ابتدأ كانتهاء؛ كالصبلة كالصوـ يرائي ُب
صياما إال من أكؿ اليوـ إٔب أخرًه فيو إمساؾ ،الصبلة من التكبّب
صياـ اليوـ كالعمل ال يكوف ن

إٔب التسليم ،ا٢بج منذ أف يٰبرـ إٔب أف يطوؼ طواؼ الوداع.
أما األعماؿ الٍب ال يرتبط أك٥با بأخرىا كقراءة القرآف ،فإف يكل آية ٗبثابة العبادة
ا٤بستقلة ،الذكر ،التسبيح ،كل تسبيحة ٗبثابة العبادة ا٤بستقلة ،كبالتإب :ما مضى واإلنسا ُف
ثاب عليو وما ورد عليو الرياء فما بعد فإنو يكوف قد راءى فيو،
مخلص فيو فإنو ُم ٌ
ٌ

وبالتالي فهو حابط ،فتنبو إلى محل الخالؼ أو محل البحث في ىذه المسألة.
ً
حصل الرياءي بعد
٨بلصا يٍب
[النوع الرابع] :الرياء البلحقٗ ،بعُب :قاـ اإلنساف بالعمل ن
ى
ض ىى كانتهى؟
ذلك ،كىل ىذا متصور؟ ىل يٲبكن أف يرائي اإلنساف بعمل قد ىم ى
ا١بواب :نعم ،كأف يقوـ الليل ٍب أنو إذا أصبح ٙبدث ٗبا عمل" ،البارحة ا﵁ ا٤بستعاف
الواحد يعِب قاـ كصلى ما كتب ا﵁ لو ،كا٤براد أف ييعجب الناس بو كأف ييصدر ُب اجملالس كأف
تكوف لو الكلمة؛ ألنو إنساف عابد ،كالغالب أف مثل ىذا نيتو ُب األصل مدخولو لكن
٨بلصا ،ىذه الصورة من أىل العلم من قاؿ إهنا :من الرياء ،كمنهم من
لنتصور كلنىػ يقل إنو كاف ن
قاؿ إهنا ال تدخل ُب مسائل الرياء بل ىذه من :مسائل السمعة ،كإف شأت ف يقل :التىسميع.
كاختلف العلماء ُب التفريق بْب الرياء كالتسميع ك ُب الصحيحْب قاؿ النيب « :من

راءى راءى اهلل بو ،ومن سمع سمع اهلل بو» ،كعند حباف عن أنس  بإسناد صحيح
دعائو -كالدعاء طويل -قاؿ :وأعوذ بك من الس ِ
«أف النبي  كاف في ِ
معة والرياء».
ُ
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إ نذا عندنا أمراف :شيء ا٠بو :سمعة ،كشيء ا٠بو :رياء.
ً
السمعة أك التسميع أكثر من رائيتو فرؽ بينهما كيبدك ٕب كا﵁ أعلم أنو ىو الفارؽ
الصحيح:
أف الرياء :يكوف مقارنا للعمل كىذا ظاىر من اللفظ؛ ىو يعمل كيريد أف ييرل عملو
رياءً ،
فيو يرؤية.
السمعة أك التسميع فإهنا ما كاف الح نقا بعد العمل؛ ألف األمر اآلف ال يعدك أف
أما ي
خربا أك ييسمع خرب العمل ،فهو يتحدث بالعمل بعد
يكوف ن
٠باعا بالعمل ،يعِب :يىسمع ن
كثّبا من الناس ال يصرب أك
ذلك ألجل أف يٰبمد كييثُب عليو كىذا يقع مع األسف الشديد ،ن
ال ييطيق أف يصرب على كتم و
يتفنن ُب ا٢بديث حٌب يصل إٔب
عمل ُب السابق ،كلذلك ٘بدهي ي
أف يتكلم عن و
عمل عملو ساب نقا.
سميعا ما حكمها؟
ياء أو تَ ً
المقصود سواء سمينا [ىذا النوع] ر ً

يضا ُب ىذه ا٤بسألة منهم من قاؿ :إف ىذا األمر ليس ٧ببطنا للعمل؛
اختلف العلماءي أ ن
ألف الدليل قد جاء على أف الدليل قد جاء على أف الرياء ىو ا﵀بط كىذا ليس برياء ،إ٭با
ثابت فيو.
ىذه معصية ييعاقب عليها ،أما العمل فالثواب ه
أيضا؛ ألف حكموي يحكم الرياء كال فرؽ بينو
كقاؿ بعض أىل العلم إف ىذا العلم حاب ه
ط ن
خالصا.
يقبل من العمل إال ما كاف ن
كبْب الرياء ،كا﵁ جل كعبل ال ي
ؼ ٧بتمل ،يعِب ٱبشى على ىمن ى٠بٌع أف يكوف
بعض أىل العلم :إف ا٤بقاـ ٨بو ه
كقاؿ ي
عملوي حابط.
بل كالذم يبدك كا﵁ تعأب أعلى كأعلم من خبلؿ التأمل ُب قوؿ النيب ( كمن ى٠ب ىع
مع ا﵁ بو أنو يفضحوي على رؤكس
٠بع ا﵁ بو) الذم يبدك أف ىذا ىو كعيد ،كا٤براد :بأف يي ىس ى
ى
كمثل ىذا ال يتناسب أف يكوف معو إثابةه
األشهاد يوـ القيامة -نسأؿ ا﵁ السبلمة كالعافية -ي
ً
بصاحبو يوـ القيامة ما يتناسب معو أف يكوف معو
مع
عمل كاف سبابنا ألف يي ىس ى
على العمل ،ه
حد ا٢ببوط ،كال ييستغرب
ثواب ،فالذم يبدك كا﵁ أعلم أف ىذا التسميع يوصل العمل إٔب ِّ
أف يكوف شيء متأخر ي٧ببطنا لشيء متقدـ ،فإف الردة ا٤بتأخرة ٧ببطو لؤلعماؿ ا٤بتىقدمة إذا
ي
ي
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قاربت ا٤بوت ،كذلك ا٤بعاصي كالسيئات دلة األدلة على أهنا مؤثرة إحباطنا أك إضعافنا للثواب
بالنسبة للحسنات ا٤بتقدمة عليو.
مؤثرا ُب حبوط العمل الذم تقدـ من اإلنساف.
إ نذا ال يبعيد أف يكوف التسميع ن
إ نذا ىذه ىي األحواؿ األربع الٍب تتعلق ٕببوط األعماؿ بالرياء كإف شأت ف يقل بالرياء
كالتسميع.

[والنوع الرابع]أنبهك فيها ونفسي ،إلى [ثالث تنبيهات]:
[التنبيو األكؿ] :أف ًعلىم اإلنساف هبذا ا٢بكم ٰبفزهي إٔب أف ينظير إٔب عملو الصاّب كرأس
ماؿ ،ينبغي أف ٰبافظ عليو اإلنساف كىذا قىل من يلتفت كيتنبوي إليوٗ ،بعُب :أف عملك الصاّب
ينبغي أف ٙبافظ ً
أعماؿ صا٢بة
عليو أعظم من حفاظك على جوىرةو ٜبينة ٛبتل يكها ،ىذه
ه
قمت هبا ﵁  حافظ عليها ،أيحافظ عليها من ماذا؟ أيحافظ عليها من أف يىًرىد عليها ما
يشتمل على أمرين:
نقص ثواهبا ،كىذا
يٰببطها أك ييبطلها أك يي ي
ي
أوًَّل :التىسميع.

وثانيًا :ا٤بعاصي كالسيئات.

كذلك بأف صرب اإلنساف على العمل الصاّب بعد ً
فعلو ،كىذا من أدؽ أنواع الص ًرب على
الطاعة ،أف يصرب اإلنساف على الطاعة بعد فعلها ،بأف يصرب على ً
كتماهنا كعدـ إشهارىا،
كأيضا يصرب نفسو على أال يقع ُب معصية تكوف سببا ُب ً
حبوط عملو أك نقصاف أجره.
ن
ن
ي

العمل دكف
يتعلق هبا صورةه آخرل ،كىي أف يظهر
التنبيوُ الثاني[ :النوع الرابع] ال ي
ي
٨بلص ﵁ جل كعبل ،لكن بغّب و
فعل منو
إظهارٗ ،بعُب يرٗبا اهنى اإلنساف العمل الصاّب كىو ه
تتعلق و
بعمل أظهره ىو
العمل للناس ،صورتنا الٍب
كال إرادةو منو ظهر
ي
نبحث فيها قبل قليل ي
ي
كمثل ىذا أراد بو ٙبصيل الثناء كا٤بدح.
للناس ،ي
ك٠بٌ ىع ىو للناس ،ي
أما إذا كاف ذلك بغّب و
فعل منو ،اطلع عليو إنساف أثناء أداءه للعمل ،شاىده كىو
يتصدؽ أك الحظو كىو يقوـ الليل ،فاشتهر ا٣برب فبلغو ذلك ،ىذا كإف فرح بو فإنو ال يضره
إذا كاف فرحو بظهوًر فضل ا﵁  ككتماف ً
عملو السيء ،فهو يرجو أف ا﵁  ييعاملو
ي
بذلك ُب اآلخرة ،يكتيم كيسَب عليو أعمالو السيئة كال يظهر إال عملو الصاّب ،كقد جاء ُب
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صحيح مسلم سؤاؿ النيب  عن ىذه الصورة ،كىي أنو سؤؿ  عن الرجل يعمل العمل

عاجل بشرى المؤمن».
فييحمد عليو ،قاؿ النيب « :تلك
ُ

[التنبية الثالث :كىو أف بعض الناس يقوؿ أنا أيظهر عملي الصاّب الذم قد ىع ًملتو

ألجل أف ييقتدل يب فيو ما رأيكم؟
ىل ىذا يدخل ُب مسائل الرياء كالتسميع أك ال يدخل؟
أصبل،
الذم يظهر كا﵁ أعلم ،أف ذلك ليس من مسائل الرياء كالتسميع كال يى يرد ىذا ن
يعِب :يقوؿ أنا أخربت الناس بأف كا﵁ حصل كذا ككذا مِب ألجل أريد أف أحفزىم ،كأدفعهم
لكي يعملوا ،كرٗبا يعمل أمامهم بأجل ذلك فهذا فيما يبدك كا﵁ أعلم ليس من مسائل
ا٤بقاـ مقاـ ى٨بيوؼ ،فأكصيك يا رعاؾ ا﵁ بأف توغل ُب ىذا ا٤بوضوع برفق ،فإف
الرياء ،كلكن ي
ً
اللحظة الواحدة ،يرٗبا يبدأي اإلنسا يف ىذا
القلب يتقلب ،كالنيةي تتغّبي ُب الدقيقة الواحدة بل ُب
مدحا كثناء بل إ٭با ييريد ٙبفيزىم كدعوهتم إليو ،لكن ما أسرع
اإلظهار كىو ال يريد من الناس ن
كطبيب
جيج
أك يرٗبا ييسرع إليو تغّبه ُب النية ،فا٤بقاـ على كل حاؿ ى٨بوؼ ،ككل إنساف ىح ي
ي
نفسو
أخوؼ عليكم عندي من
وعن أبي سعيد  مرفوعا« :أ َََّل أُخبركم بما ىو
ُ
المسيح
ين صالتوُ لِ َما
الدجاؿ ،قُلنا :بلى ،قاؿ:
ُ
الشرؾ الخفي ،يقوـ الرجل فيُصلي فيُز ُ
يرى من نظر الرجل».
ً
ا٢بديث أف النيب 
تسميت النيب  الرياء :بالشرؾ ا٣بفي ،كُب
ىذا ا٢بديث فيو
ي
خاؼ الرياء على يك ٌم ِّل ا٤بؤمنْب كىم أصحابو ،فماذا ييقاؿ عمن بعدىم؟ أك ما ال ييقاؿ عن
كضعيف فيها التوحيد! كا﵁ ا٤بستعاف.
ضعيف فيها اإلٲباف ى
أىل ىذه العصور ا٤بتأخرة الٍب ى
ي
أيضا
ال شك أف ا٤بخوؼ علينا معشر ىذه األزماف الشرؾ األصغر كالشرؾ األكرب ن
ى
أمرا ٱبافو النيب  على أصحابو الذين ىم أكمل الناس
أف
ا٤بقصود
كبلٮبا كا﵁ ى٨بيوؼ،
ن
٢برم أف ٱبافو اإلنساف على نفسو ،كالحظ أف النيب  ذكر أف الرياء أخوؼ
إٲبانا كتوحيدا ه
عنده عليهم من ا٤بسيح الدجاؿ.
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أتدرم من ا٤بسيح الدجاؿ؟ إنو أعظم فتنة خلقها ا﵁  منذ خلق آدـ إٔب قياـ
الساعة ،ىذا الفتنة العظيم الذم كاف النيب  يستعي يذ با﵁  منو كيعلم أصحابو أف
يستعي يذ با﵁ منو داخل الصبلة كخارجها ،بل كاف ييعلمهم ذلك كما ييعلمهم السورة من
القرآف.
ا٤بسيح الذم ي٠بي با٤بسيح:
يوما ٯبوهبا كلها.
إما ألنو ٲبسح األرض خبلؿ أربعْب ن
أك أنو ٩بسوح العْب الييمُب كما أخرب النيب ُ ب شأنو.
أيضا دجاؿ من :الدجل كىو الكذب كالتدليس.
كىو ن

مسيح دجاؿ ،ىذه الفتنة العظيمة الٍب ٯبعلها ا﵁  عبلمة
فهو ٝبع ىذين الوصفْب ه
من العبلمات الكربل للقيامة ،كمع خطرىا العظيم ا٣بوؼ منها ،كمع ذلك فالرياء أخوؼ
عند النيب  منو؛ ألنو ذك مسالك دقيقة خفية رٗبا ٚبفى ىذه ا٤بسالك على اإلنساف ً
نفسو،
ي
كلو تكلمنا عن مسالك الرياء ا٣بفية لطاؿ األمر ،لكن على اإلنساف أف يٰباسب نفسوي
٧باسبة الشريك الشحيح ُب ىذا ا٤بقاـ كذلك أف األمر كا﵁ عظيم ،اإلنساف ُب عبادتو ييعامل
اإللو كالرب الغِب  الذم ال يقبل من العمل إال ما كاف خالصا ليس فيو أم و
شائبة ُب
ن
قصد غّبهً.
مثاؿ شائع
فىسر النيب  الشرؾ ا٣بفي ٗبثاؿ لو ،ىو ال ينحصر ُب ىذا ا٤بثاؿ لكنو ه
كإال فبقية األعماؿ على ىذا ا٤بنواؿ« :وىو أف يقوـ الرجل فيصلي فيُزين صالتو لما يرى

من نظر الرجل» ،يقوـ ييصلي كإذا بإنساف يىػ ٍعظيم ُب عينو كيريده أف يىػ ٍعظيم ُب عينو فييحسن
كرٗبا أطاؿ
كرٗبا حاكؿ أف يبكي ،ي
كرٗبا يتخشع ي
الصبلة ،يقرأ قراءة حسنة بصوت حسن ،ي
الركوع أك السجود ،ا٤بقصود أنو ييزين ىذه الصبلة ال لشيء إال ألجل أف ييثِب عليو ىذا
اإلنساف كٲبدحوي ،كلو أف اإلنساف ىعقل لرأل أف ىذا األمر ال فائدة منوٍ ،ب ماذا؟ ىسل
نفسك ىذا السؤاؿ ،مدحك كأثُب عليك يٍب ماذا؟ ما ىي النتيجة؟ ما ىي الثمرة كراء ذلك؟
ا٢بقيقة ال شيء ،الذم م ٍدحو زين كزمو شْب ىو ا﵁  ،الذم بيدهً أف ييثيبك ىو
ً
ٝبيعا ليس منهم شيء كال
ا﵁  ،الذم بيده النفع على ا٢بقيقة ىو ا﵁  ىؤالء ا٢بلق ن
إليهم شيء ،كل الذم فوؽ الَباب تيراب ،كلذلك تذكر تلك الكلمة الثمينة الٍب قا٥با
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ال يفضيل بن عياض ( :من عرؼ الناس استراح)ٓ ،ب يتصنع ٥بم ،كٓب يقصدىم
بشيء ،كٓب يلتفت إليهم ،كٓب يراءىم ،كٓب ييسمع ٥بم ،ألهنم ُب ا٢بقيقة ال ييقدموف كال
يؤخركف ،كال ينفعوف كال يضركف( ،كاعلم أف األمة لو اجتمعوا على أف ينفعوؾ بشيء ٓب
ينفعوؾ إال بشيء قد كتبو ا﵁ لك).
ا٤بوضوع ينبغي أف يينظر إليو إف كاف اإلنساف ييريد ا٣بّب لنفسو من ىذه ا١بهة.
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٘٘ -باب وَ الشزك إراد ٚاإلٌساُ بعىمْ المٌٗا
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قاؿ :
بابْ َٔ :ايػسى إزاد ٠اإلْطإ َٔ عًُ٘ ايدْٝا.
باب من الشرؾ إرادة اإلنساف بعملو الدنيا؛ من الشرؾ؛ يعِب:
فيقوؿ ا٤بؤلف  :ه
من أبعاده كمن أنواعو؛ كالشرؾ كالعمل ىا ىنا يراد هبما شيء خاص؛ شرؾ خاص؛ كعمل
خاص.
لب ما يتعلق با٤بوضوع من الشرؾ فالذم يرد
أما الشرؾ فإنو الشرؾ األصغر؛ ىذا ىو ي
متعلق بأحد نوعي
على ا٤بسلم من ىذا ا٤بوضوع كىو :إرادة اإلنساف بعملو الدنيا؛ إ٭با ىو ه
الشرؾ كىو الشرؾ األصغر.
كذلك العمل ىنا :ىو العمل األخركم؛ يعِب :العمل الصاّب الذم يراد بو كجو ا﵁
 كالدار اآلخرة؛ فهذا ىو ا٤بقصود.
أما العمل الدنيوم الذم ليس من أعماؿ الرب ليس من ا٢بسنات ليس من الصا٢بات
يفعل ما
فإنو ال حرج على اإلنساف أف يقصد بو الدنيا؛ كأف يتاجر أك يزرع أك يصنع أك ى
شاكل ذلك فإف ىذا ال حرج بأف يكوف قصد اإلنساف فيو الدنيا.
إذان ٕبثنا ىو ُب العمل األخركم؛ العمل الصاّب من الشرؾ إرادة اإلنساف بعملو الدنيا.
كالفرؽ بْب ىذا الباب كما قبلو ،تذكركف أف الباب السابق كاف ُب الرياء ،الفرؽ بْب
ا٤بوضوعْب ىو:
صاحب ىذه اإلرادة؛ إرادة الدنيا يريد نيل شيء من
أف ىذا الذم بْب أيدينا اآلف يريد
ي
حطامها بالعمل الصاّب.
معلق بثناء الناس كمدحهم كأف يعظم
أما ا٤برائي فإنو ال يريد شيئان من الدنيا إ٭با قصده ه
ُب أعينهم سواء جاءهي شيء من نعيم الدنيا أك ٓب يأٌب ،ىو ال يلتفت إٔب ىذا ىو يريد أف
يراه الناس فتكوف لو ُب قلوهبم مكانة كمنزلة كيناؿ ا٤بدح كالثناء.
أما الذم نتحدث عنو اآلف فهو ال يهتم لكبلـ الناس؛ فهو ال يريد منهم ثناءن كال
مدحان ،كال تقدـ ُب قلوهبم إ٭با يريد شيئان من الدنيا؛ أف ٰبصل ماالن؛ أف ٰبصل كظيفة؛ أك أف
يَبقى ُب ا٤براتب الدنيوية كما شاكل ذلك.
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كإف كاف األمراف يشَبكاف ُب أهنما من موارد الشرؾ األصغر كمن أسباب ا٥ببوط
كا٣بسراف.
إرادة اإلنساف بعملو الصالح الدنيا ،ىذه المسألة تتفرع إلى حالتين:

ٛبحض اإلرادة الدنيوية؛ ٗبعُب :أف يعمل اإلنساف العمل الصاّب؛ كال
الحالة الولى:
ي
قصد كال التفات ُب قلبو البتة إٔب نيل ثواب ا﵁ كرضاه ،أك نيل شيء من الثواب األخركم؛
إ٭با يريد فقط نيل و
شيء من الدنيا؛ يصلي أك يصوـ أك ٰبج؛ ك ال التفات عنده كال إرادة لو
إٔب نيل و
شيء من الدنيا.
كىذا ال شك أنو عمل حابط كأف ىذا القصد ال يكاد يصدر من مسلم؛ كبالتإب من
كاف ال يريد بالعمل الصاّب إال الدنيا فعملو حابط مردكد عليو كال شك؛ دؿ على ىذا ما
ْحيَاةَ
بْب أيدينا اآلية األكٔب الٍب ستأٌب معنا إف شاء ا﵁ كىي آية ىودَ ﴿ :م ْن َكا َف يُ ِري ُد ال َ
ؼ إِلَي ِهم أَ ْعمالَهم فِيها و ُىم فِيها َّل يػب َخسوف * أُولَئِ َ ِ
ُّ
س لَ ُه ْم
ك الذ َ
الدنْػيَا َوِزينَتَػ َها نُػ َو ٍّ ْ ْ َ ُ ْ َ َ ْ َ ُ ْ ُ
ين لَْي َ
ط ما صنَػعوا فِيها وب ِ
ِ ِ
ِ
اط ٌل َما َكانُوا يَػ ْع َملُو َف﴾[ىود.]ٔٙ-ٔ٘:
ار َو َحبِ َ َ َ ُ َ َ َ
في ْاآلَخ َرة إَِّل الن ُ
ث ِ
اآلخ َرةِ نَ ِز ْد لَوُ فِي َح ْرثِِو َوَم ْن َكا َف يُ ِري ُد
﴿م ْن َكا َف يُ ِري ُد َح ْر َ
كذلك آية الشورلَ :
ِ
ِِ ِ
ِ
اآلخرةِ ِمن نَ ِ
ص ٍ
ث ُّ
يب﴾[الشورى.]ٕٓ:
َح ْر َ
الدنْػيَا نُؤتو م ْنػ َها َوَما لَوُ في َ ْ
ككذلك آية اإلسراء﴿ :من َكا َف ي ِري ُد الْع ِ
شاءُ لِ َمن نُّ ِري ُد ثُم
اجلَةَ َعجلْنَا لَوُ فِ َيها َما نَ َ
َ
ُ
اد ْاآل ِخ َرةَ َو َس َع َٰى لَ َها َس ْعيَػ َها َو ُى َو ُم ْؤِم ٌن
ورا * َوَم ْن أ ََر َ
َج َعلْنَا لَوُ َج َهن َم يَ ْ
ص َال َىا َم ْذ ُم ً
وما م ْد ُح ً
ورا﴾[اإلسراء.]ٜٔ-ٔٛ:
فَأُوَٰلَئِ َ
ك َكا َف َس ْعيُػ ُهم م ْش ُك ً
كيصد يؽ بعضها بعض؛ تدؿ على أف من كاف
يؤيد بعضها بعض
ِّ
ثبلث آيات ي
ىذه ي
قصده الدنيا ك٥با يعمل؛ فإنو ليس لو ُب اآلخرة من نصيب ،كمن كاف يريد اآلخرة ك٥با
يعمل؛ فإف عملو مقبوؿ ،كىو مثاب من ا﵁ .

اب ُّ
الدنْػيَا
بقيت آية رابعة كالشيء بالشيء يذكر؛ كىي آية النساء﴿ :من َكا َف يُ ِري ُد ثَػ َو َ
ِ
ِ
اب ُّ
الدنْػيَا َو ْاآل ِخ َرةِ﴾[النساء ،]ٖٔٗ:ىل ىذه اآلية على نى ىس ًق اآليات
فَعن َد اللو ثَػ َو ُ
الثبلث السابقة أـ ال؟
اختلف ا٤بفسركف رٞبهم ا﵁ ُب ذلك:
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[القوؿ الوؿ] :أهنا تدؿ على ما دلت عليو اآليات السابقة من كاف يريد ثواب
الدنيا فعند ا﵁ ثواب الدنيا كاآلخرة.

والقوؿ الثاني :أهنا ال تدؿ على ما دلت عليو اآليات السابقة؛ كإ٭با ىذا اآلية فيها

تنبيو كٙبذير لقاصر ا٥بمة الذم ٮبتو الدنيا؛ كال يطمح إٔب ما فوقها ،نبهتو ىذه اآلية إٔب أنو
ينبغي أف يكوف عإب ا٥بمة فيطلب خّبم الدنيا كاآلخرة؛ كذلك أف الدنيا كاآلخرة بيد ا﵁



قادر على أف يعطيهما معان؛ فينبغي لئلنساف على أف يكوف عنده ٮبة لنيل الدنيا
كىو ه

كاآلخرة؛ حٌب يكوف من الرإبْب ال من ا٣باسرين كىذا القوؿ اختاره ابن كثّب ،
كلعلو األقرب ُب تفسّب اآلية.
عودان على بدأ اتضح لنا أف من كاف مراده ا٣بالص ُب العمل الصاّب إ٭با ىو الدنيا فبل
ط مردكد؛ كىذا ٩با ال ينبغي أف يٱبتلف فيو.
شك ُب أف عملو حاب ه
ذلك؟

الحاؿ الثانية :فهي حالة تشريك النيتْب؛ النية الدنيوية كالنية األخركية ،فما حكم

قبل أف أسَبسل أنبو إٔب أننا نتحدث عن نية دينية كنية دنيوية ،كبالتإب فليس داخبلن
ُب ىذا نيتْب أك نيتاف صا٢بتاف؛ ٗبعُب :من عمل عمبلن من األعماؿ لصا٢بة يريد بو أكثر من
نية صا٢بة فهذا ليس من موضوعنا الذم نبحث فيو.
باب عز هيز شريف ال يقصده إال صادؽ الطلب عإب ا٥بمة غزير العلم؛ كىو أف
كىذا ه
يدخل إٔب عمل صاّب فينوم فيو نيتْب فأكثر كبالتإب ٱبرج بعبادتْب فأكثر؛ كأف يذىب مثبلن
إٔب ا٤بسجد كنيتو أف يصلي صبلة ا١بماعة كنيتو أيضان أنو إذا جلس استغفرت لو ا٤ببلئكة؛
كنيتو أيضا أنو يغض طرفو عن النظر ُب ا٢براـ كيكف آذاه عن الناس؛ كٰبفظ لسانو عن
الوقوع ُب الغيبة ،الحظ أف ىذه ثبلث نيات ،كرٗبا ينوم اإلنساف أكثر من ذلك؛ فيكوف
ىذا الذكي ُب عمل اآلخرة قد خرج من عبادة كاحدة بعبادات شٌب.
كذلك أف ينوم الصوـ فرضان كاف أك نفبلن كينوم مع ذلك حصوؿ العفاؼ ككبح
ٝباح شهوتو؛ كىي الٍب أرشد إليها النيب ُ ب قولو« :يا معشر الشباب من أستطاع منكم

الباءة فليتزوج ،ومن لم يستطع فعليو بالصوـ فإنو لو وجاء».
داخبل ُب موضوعنا.
ا٤بقصود أف ىذا ليس ن
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٫بن نتحدث عن إنساف يريد عبادة فينوم فيها نيتْب :نية بإرادة كجو ا﵁  كالدار
اآلخرة كنية يريد هبا نيل شيء من حطاـ الدنيا ،اختلف العلماء رٞبهم ا﵁ ُب ىذه ا٢باؿ:
[القوؿ الوؿ] :إف كركد أدٗب نية أك طرؼ من إرادة دنيوية ُب عمل صاّب يبطل
العمل الصاّب بالكلية ،كابن حزـ  ماؿ أك انتصر إٔب ىذا ُب كتابو ((ا﵀لى)) حٌب
إنو ذكر أف من توضأ كنول بوضوئو العبادة كالتربد فإنو ال ٯبوز لو أف يصلي هبذا الوضوء؛
ِ
ِ
ِِ
ين
ألنو كضوء باطل ،كاستدؿ على ىذا بقوؿ ا﵁ َ ﴿ وَما أُم ُروا إَِّل ليَػ ْعبُ ُدوا اللوَ ُم ْخلص َ
ٍّين ُحنَػ َفا َء﴾[البينة ،]٘:فلما كاف ىذا اإلنساف نيتو غّب خالصة فإف عبادتو حابطة.
لَوُ الد َ
قاؿ كماذا إذا توضأ فأراد العبادة كأراد تعليم غّبه أيصح أف يصلي هبذا الوضوء أـ ال؟
أمر أ ًيمر بو شرعان كبالتإب فإنو ال حرج عليو ُب ذلك.
قاؿ :نعم يصح؛ ألف قصد تعليم الناس ه

القوؿ الثاني :أف تشريك نية دنيوية مع نية أخركية ال يؤثر ُب العمل إثابة أك إنقاصان
و
ٝباعة من أىل العلم ،كاستدؿ أصحاب ىذا
أك إحباطان؛ كانتصر ٥بذا القراُب ُ ب
القوؿ بأف الشريعة قد رخصت بنية دنيوية ُب عمل صاّب ،كال فرؽ بْب أف تكوف ىذه النية

اح
س َعلَْي ُك ْم ُجنَ ٌ
الدنيوية تابعة أك متبوعة غالبةن أك قاصرة؛ كمن تلك األدلة قولو تعأب﴿ :لَْي َ
ض ًال ِم ْن َربٍّ ُك ْم﴾[البقرة ،]ٜٔٛ:ىذه اآلية ُب شأف التجارة ُب ا٢بج ،يعِب :أف
أَ ْف تَػ ْبتَػغُوا فَ ْ
ٰبج اإلنساف كنيتو ٙبصيل العبادة كأيضا أف يتاجر أثناء ا٢بج ،ا﵁ جل كعبل قاؿ﴿ :ليس
عليكم جناح﴾[البقرة ،]ٜٔٛ:قاؿ أيضا من تلك األدلة قوؿ النيب « :يا معشر
الشباب من أستطاع منكم الباءة فليتزوج ،ومن لم يستطع فعليو بالصوـ».
قاؿ كىذه نية غّب نية العبادة كىذا االستدالؿ ُب ىذا الدليل الثا٘ب فيو نظر؛ فإف نية
اإلعفاؼ نية مطلوب هبا كليس نية دنيوية.
على كل حاؿ ىذا ىو القوؿ الثا٘ب ُب ىذه ا٤بسألة.

القوؿ الثالث :كىو ما ذىب إليو أكثر أىل العلم؛ كىو النظر ُب النية؛ فإف كانت
النية الدينية ىي الباعثة الغالبة فإف العمل صحيح مقبوؿ ،ال بد أف تكوف النية الدنيوية تابعة
ال متبوعة كأف تكوف غّب غالبة؛ كٯبب أف تكوف النية الدينية ىي الباعثة؛ يعِب :ىي الٍب
تدفع للعمل الصاّب كىي أيضا الغلبة ىي القصد األكرب ال القصد األصغر مٌب ما كانت النية
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الدينية ىي الباعثة الغالبة ا٤بتبوعة ال التابعة؛ فبالتإب إف ىذا ال يؤثر ألف العربة كما تقوؿ
القاعدة :بالغالب كالنادر ال حكم لو.
والتحقيق في المسالة ىو :أف يقاؿ إف األحواؿ ُب ىذا الباب ليست على ٭بط كاحد

بل فيها تفصيل؛ كذلك يظهر ُب األحواؿ التالية كلعل ىذا ىو الصواب ُب ىذه ا٤بسألة كا﵁
 أعلم.
لكن قبل أف نسَبسل ال بد أف نستصحب ُب ىذا الباب أصبلن يٍ٧بكمان ُب الشريعة؛
أساس قبوؿ العمل الصاّب؛ كأف القبوؿ كعدمو
دلت عليو أدلة كثّبة؛ كىي :أف اإلخبلص
ي
ِ
ِ
مرتب ه
ط بوجود ىذه النية ا٣بالصة كجودان كعدمان ،فا﵁  يقوؿَ ﴿ :وَما أُم ُروا إَِّل ليَػ ْعبُ ُدوا اللوَ
ِِ
ٍّين﴾[البينة ،]٘:كالنيب  يقوؿ« :إنما العماؿ بالنيات وإنما لكل
ين لَوُ الد َ
ُم ْخلص َ
أمرئ ما نوى؛ فمن كانت ىجرتو إلى اهلل ورسولو فهجرتو إلى اهلل ورسولو؛ ومن كانت
ىجرتو إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرتو إلى ما ىاجر إليو».
كمر بنا تلك القاعدة النبوية العظيمة كىي قوؿ النيب « :إف اهلل َّل يقبل من العمل
إَّل ما كاف لو خالصا وأبتغي بو وجهو».
إذف استحضر ىذا قبل أف نتكلم عن ىذه األحواؿ اآلتية:
الحاؿ في تشريك النيتين ترجع إلى ما يأتي:

ص ىد أك ٓب يقصد
قصد ما ىو من ضركرات العمل ٗبعُب :أنو
حاصل قي ِّ
الحاؿ الولى :ي
ه

مثاؿ ذلك :أف يتوضأ كىو يريد العبادة كالتنظف أك التربد؛ التنظف أك التربد حاصل شئت أـ
إنقاصا؛ فإف ال
أبيت أليس كذلك؟ فمثل ىذا ال يضر كال يؤثر ُب الثواب ال إحباطنا كال
ن
مثل ىذا ال ضرر فيو كال حرج
ضرر ُب أف تيقصد العبادة ٗبا ىي عليو أف تقصد بضركرهتا؛ ي
فيو ،كذلك مثبل :أف ينول اإلنساف الصوـ كحصوؿ ا٢بمية يريد أف ٰبتمي أك أف ٱبفف كزنو

ىذا حاصل إذا صمت شئت أك ٓب تشأ؛ كبالتإب إف ىذا ال يؤثر إف شاء ا﵁.
ىذه ىي ا٢بالة األكٔب كفيها يظهر ضعف قوؿ ابن حزـ كمن معو أف قصد التربد مع
الوضوء يبطل العمل الصاّب.
لكن ىنا مسألة :ما األفضل أف ينوم اإلنساف العمل الصاّب هباتْب النيتْب أك ينوم
النية التعبدية فقط؟ ال شك أف قصد النية التعبدية كحدىا أفضل ،لكن ٕبثنا يتعلق بالرد
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كا٢ببوط ،أما الرد كا٢ببوط فإف قصد ما ىو من ضركرات العمل كما ىو كائن حاصل كال بد
ال يؤثر.

الحاؿ الثانية :قصد ما أذف الشرع ُب قصده تصرٰبان أك تلميحان؛ ٗبعُب :إذا كانت
الشريعة أذنت ُب قصد شيء دنيوم ُب العمل الصاّب فإف ىذا ال يؤثر ُب الثواب من جهة
ض ًال ِم ْن
اح أَ ْف تَػ ْبتَػغُوا فَ ْ
س َعلَْي ُك ْم ُجنَ ٌ
الرد أك ا٢ببوط؛ مثاؿ ذلك :قوؿ ا﵁ ﴿ :لَْي َ
َربٍّ ُك ْم﴾[البقرة ،]ٜٔٛ:كوف اإلنساف ٰبج كىو يريد ُب سّبه من ا٢بج نيل رضا ا﵁ ؛

كمع ذلك يريد التجارة ،أخذ معو بضاعة كيريد أثناء تنقلو بْب ا٤بشاعر كُب تلك العرفات
ا٤بباركة يريد أف يتاجر ،الشريعة ىا ىنا أباحت لو ذلك ،كبالتإب فمن ضركرة إباحة ذلك أف
ال يكوف ىذا مؤثران على العمل من جهة ا٢ببوط أك الرد.
مثاؿ آخر قاؿ النيب «  :من قتل قتيالً فلو سلبو»ٗ ،بعُب :أنو ُب ا١بهاد الشرعي

إذا قتل اإلنساف قتيبل من أعداء ا﵁ فإنو ٯبوز لو أف يأخذ سلبو كىو ما عليو سبلحو ،ال
حظ أف النيب  قاؿ ىذا ا٢بديث يوـ حنْب كبالتإب فمن ضركرة ذلك أف الصحابة سوؼ

يقصدكف ىذا األمر؛ بل ما قاؿ النيب  ىذا القوؿ إال ألجل أف يقصد الصحابة ذلك
فيكوف دافعان كباعثان ٥بم على مزيد من ا١بد كاالجتهاد ُب قتاؿ أعداء ا﵁.
كلذلك ٤با ٠بع أبو طلحة ذلك قتل عشرين من الكفار فأخذ أسبلهبم.
صد ما ىو مشركع بو شرعان؛ ىذا ال يؤثر ردان أك إحباطان للعمل الصاّب.
إذان قى ي
كبالتإب يتضح لنا أف ما استدؿ بو القراُب كمن معو الذين قالوا بالقوؿ الثا٘ب؛ أنو أمر
٨بصوص ،استدلوا بشيء جاءت األدلة الشرعية على جواز قصده.
لكن البحث فيما ٓب يأٌب دليل على قصده فتعميم ا٢بكم على ٝبيع األحواؿ فيو نظر.
الحاؿ الثالثة :قصد أمر دنيوم ٓب يأٌب ُب الشريعة اإلذف بو؛ كىذه ا٢باؿ ىي ا٢باؿ

يقصد اإلنساف ُب
الٍب عمت هبا البلول ي
كٰبتاج إٔب التذكّب كا٤بذاكرة ُب شأهنا؛ كىي :أف ي
عملو الصاّب نيل شيئان من حطاـ الدنيا كالشريعة ٓب ً
تأت باإلذف ُب شأنو .مثاؿ ذلك :أف
ٰبج كيريد التكسب ٕبجو كليس ُب حجو.
عندنا فرؽ بْب مسألتْب :أف ٙبج كتريد التكسب ُب ا٢بج؛ يعِب :أثنائو ،بأف تتاجر مع
كونك حاجان ،ىذا قلنا أذف الشرع فيو.
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إ٭با ٕبثنا اآلف أف يتكسب با٢بج؛ كأف ٰبج عن غّبه كالقصد مع القصد األخركم؛
القصد أف يأخذ دراىم عن ىذا ا٢بج ،أك أف يتعلم العلم الشرعي؛ كالقصد نيل الشهادة؛ أك
نيل ا٤بكافأة الٍب تعطى ُب ا١بامعة ،أك أف يؤـ كالقصد نيل ا٤بكافأة الٍب تدفع لئلماـ أك نيل
ا٤بسكن الذم ييعطاه ،ككذلك الشأف ُب اآلذاف أك غّب ذلك من الصور الكثّبة ،فما حكم
ذلك؟
الذم يظهر كا﵁ تعأب أعلم أف األدلة الشرعية ا﵀كمة حٌب الٍب قالت صرٰبة على أف
اإلخبلص شرط قبوؿ العمل الصاّب؛ كإرادة الدنيا قادحة ُب ىذا اإلخبلص فهل مؤثرة ُب
ىذا العمل إما بإحباط الثواب كإما بإنقاصو؛ ٕبسب دخوؿ ىذه النية الدنيوية ُب العمل.
كنقل شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ُ ب اجمللد السادس كالعشرين من ((٦بموع
الفتاكل)) عن اإلماـ أٞبد  أنو قاؿ( :ال أعلم أحدان كاف ٰبج عن غّبه بشيء،
كليس االرتزاؽ بأعماؿ الرب من شأف الصا٢بْب).
كذلك أف العمل الصاّب ٯبب أف يكوف القصد فيو إرادة كجو ا﵁  ال غّب ،كبإرادة
الدنيا مع العمل يكوف اإلنساف قد أخل هبذا الشرط؛ فهذا من األمور الٍب ٙبتاج أف يتنبو ٥با
ا٤بسلم ،كاسَبسل شيخ اإلسبلـ  بعد ىذه الكلمة إٔب الكبلـ عن مسألة ا٢بج
كقاؿ :كعليو إذا ينبغي لئلنساف أف ٰبج عن غّبه بقصدين:
ٰبج
[القصد] الوؿ :أنو يستعْب هبذا ا٤باؿ على الوصوؿ إٔب تلك البقاع ا٤بشرفة؛ ي
عن غّبه كمراده أف يصل إٔب مكة ،كأف يشبع هنمة نفسو من رؤية الكعبة كالطواؼ هبا
كالدعاء يوـ عرفة إٔب غّب ذلك.
حج كاجب بأصل
القصد الثاني :أنو يريد أف يربئ ذمة أخيو ا٤بسلم الذم يكوف عليو ه

الشرع أك بالنذر ،فهو يريد أف يربئ ذمة أخيو ا٤بسلم.
ىكذا ينبغي لئلنساف أف ٰبج عن غّبه.
أقوؿ أف األدلة الشرعية قد جاء فيها ٝبلة تشهد ٥بذا القوؿ:

من ذلك :قوؿ النيب  كما عند أٞبد« :واتخذ مؤذناً َّل يؤخذ على أذانو أجرا»،

كذلك قوؿ النيب « :اقرؤوا القرآف وَّل تغلوا فيو وَّل تجفوا عنو وَّل تأكلوا بو وَّل
تتكاثروا بو» ،كذلك قوؿ النيب « :من تقلد قوساً على تعليم القرآف قلده اهلل بو قوساً
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من النار يوـ القيامة» ،كذلك قوؿ النيب « :من تعلم علماً مما يبتغي بو وجو اهلل َّل
يتعلمو إَّل ليصيب بو عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة يوـ القيامة».
إٔب غّب ذلك من ىذه األدلة الٍب تشهد ٥بذا القوؿ كأف األعماؿ الصا٢بة ٯبب أف
يكوف القصد فيها ﵁ .

الحاؿ الرابعة :قصد نيل شيء من الدنيا ليكوف كسيلةن ألداء العمل الصاّب ،كىذا
٨بىٍر هج ُب شأف ا٢بالة السابقة كال ٰبتاج ا٤بسلم معو إال أف يصحح نيتو ٗبعُب :أنو ينوم كيأخذ
شيئان من الدنيا لتكوف الدنيا كسيلةن لتحصيل العمل الصاّب.
قصده كالدين كسيلتو؛ كبْب من يكوف الدين قصده
فرؽ شاسع بْب من كانت الدنيا ى
كالدنيا كسيلتو.
الحالة السابقة التي ىي الحالة الثالثة :ما الذم كاف مقصودان؟ الدنيا .كما الوسيلة؟

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
ا٤بسكن ألجل أف يكوف ا٤بسكن معينان لو إلداء اإلمامة على أكمل كجو؛ ٕبيث يكوف قريبا
من ا٤بسجد أخذ ا٤بكافأة ليتفرغ ليؤدم ىذه اإلمامة؛ أخذ مكافأة طلب العلم أك االرزاؽ
الٍب تفرض لطبلب العلم ،ألجل أف يستعْب هبذا ا٤باؿ على الطلب فيتفرغ لو ،ألنو لو ذىب
كامبل ،إذان كانت الدنيا كسيلة
إٔب السوؽ لكي يعمل فأنو ال يطلب العلم أك لن يتفرغ تفرغان ن
كمثل ىذا ال حرج فيو.
لتحصيل الدين ي

كىنا قاعدة لطيفة ذكرىا شيخ اإلسبلـ  كما ُب ((االختيارات)) قاؿ:
(كا٤بشركع أف يأخذ اإلنساف ليحج ال أف ٰبج ليأخذ) ،كعمم ىذا ُب ٝبيع ا٤بسائل أف يؤخذ
ليأيـ كليس أف يأيـ ليأخذ ،أف يطلب العلم يأخذ ليطلب العلم كليس أنو يطلب العلم ليأخذ،
فإف من أخذ ليطلب فإف ىذا ال حرج عليو فيو ،أما من طلب ليأخذ قاؿ شيخ اإلسبلـ:
(فإف ىذا األشبو أنو ليس لو ُب اآلخرة من نصيب).
إذنا ىذه خبلصة ٤بوضوع إرادة اإلنساف بعملو الصاّب الدنيا؛ كهبا أرجو أف يكوف
ا٤بوضوع قد ٙبرر ُب نظرؾ كا﵁  أعلم.
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قاؿ المصنف :

الدنْػيَا َوِزينَتَػ َها نُػ َو ٍّ
ْحيَاةَ ُّ
ؼ إِلَْي ِه ْم أَ ْع َمالَ ُه ْم فِ َيها َو ُى ْم
وقولو تعالىَ ﴿ :م ْن َكا َف يُ ِري ُد ال َ
ِ ِ
ِ
فِيها َّل يػب َخسو َف ۞ أُولَئِ َ ِ
صنَػعُوا فِ َيها
ار َو َحبِ َ
ط َما َ
ْ
س لَ ُه ْم في اآلخ َرة إَِّل الن ُ
ك الذ َ
َ ُْ ُ
ين لَْي َ
وب ِ
اط ٌل َما َكانُوا يَػ ْع َملُو َف﴾[ىود.]ٔٙ-ٔ٘:
ََ
ىذه اآلية مضى ما يتعلق هبا كبقي فيها مسألتاف:

[المسائلة] الولى :أف أىل العلم اختلفوا ُب ىذه اآلية نازلة فيمن؟
[القوؿ األكؿ] :إهنا نازلة ُب الكفار؛ من كاف يريد ا٢بياة أكلئك ىم الكفار.
[القوؿ الثا٘ب] :أهنم أىل القبلة.
القوؿ الثالث :كعليو األكثر أهنا عامة ُب ٝبيع الناس الكفار كأىل القبلة.

كإذا قلنا أهنا عامة أك ُب أىل القبلة فاالستدالؿ هبا ُب شأف إرادة اإلنساف الدنيا بعملو
الصاّب ظاىرة؛ ىذا ال إشكاؿ فيو.
كأما على القوؿ بأنو ُب شأف الكفار؛ فإف ذلك أيضان ظاىر كذلك أف الكفار يزين ُب
أعينهم شأف ا٢بياة الدنيا؛ قاؿ ِ ِ ُ :
ْحيَاةُ ُّ
الدنْػيَا﴾[البقرة.]ٕٕٔ:
ين َك َف ُروا ال َ
﴿زيٍّ َن للذ َ
كإف قلنا هبذا :فإف االستدالؿ هبا ُب شأف ا٤بسلم أيضان مستقيم كذلك أف من شابو
الكفار ُب خصلة من خصا٥بم نالو شيءه من الذنب الوارد ُب حقهم؛ كبالتإب فتكوف اآلية
دليبل على ما يتعلق با٤بسلم أيضا كا﵁ تعأب أعلم.
ن
أما ا٤بسألة الثانية :فهي ما جاء عن ابن عباس  أف ىذه اآلية نسختها
آية اإلسراء﴿ :من َكا َف ي ِري ُد الْع ِ
شاءُ لِ َم ْن نُ ِري ُد ثُم َج َعلْنَا لَوُ َج َهن َم
اجلَةَ َعجلْنَا لَوُ فِ َيها َما نَ َ
َ
َْ
ُ
ورا﴾[اإلسراء.]ٔٛ:
يَ ْ
ص َ
الىا َم ْذ ُم ً
وما َم ْد ُح ً

قاؿ آية اإلسراء ىذه ناسخة آلية ىود الٍب معنا؛ كمراد ابن عباس  من
نسخها ىنا ليس النسخ االصطبلحي ا٤بعركؼ عند ا٤بتأخرين؛ لعلكم تذكركف ُب دركس
أصوؿ الفقو أننا أخذنا أف مصطلح النسخ عند ا٤بتقدمْب أعم من النسخ عند ا٤بتأخرين؛
فإهنم يريدكف النسخ االصطبلحي كيريدكف كل ما يرد على الدليل من ٨بصص أك مقيد؛
سواء كاف النسخ عندىم لآلية يعِب ٢بكمها بالكلية ،أك كاف لبعض حكمها الذم ىو :تقيد
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أك ٚبصيص ،ىذا كلو عندىم داخل ُب معُب النسخ كمراد ابن عباس ؛ ىذا أف
آية اإلسراء ٨بصصة آلية ىود ،تأمل معي ُب آية ىود ا﵁  أخرب أنو يعطي الدنيا من
الدنْػيَا َوِزينَتَػ َها نُػ َو ٍّ
ْحيَاةَ ُّ
ؼ إِلَْي ِه ْم أَ ْع َمالَ ُه ْم فِ َيها َو ُى ْم فِ َيها َّل
﴿م ْن َكا َف يُ ِري ُد ال َ
قصدىاَ :
سو َف﴾[ىود.]ٔ٘:
يُػ ْب َخ ُ
تريد الدنيا ا﵁ سيعطيك الدنيا كلكن ليس ٜبة أجر أخركم.

لكن ُب آية اإلسراء ٚبصيص ٥بذا كذلك أف ا﵁ 

أرجع ذلك اإلعطاء إٔب مشيئتو

قاؿ﴿ :من َكا َف ي ِري ُد الْع ِ
شاءُ لمن نريد ﴾[اإلسراء ]ٔٛ:إذان ليس
اجلَةَ َعجلْنَا لَوُ فِ َيها َما نَ َ
َ
َْ
ُ

ىذا حاصبلن لكل أحد بل ىذا راجع أيضا ٤بشيئة ا﵁ قد يعطي ا﵁  مريد الدنيا كقد ال
يعطيو ،انتبهتم ٥بذا﴿ :من كاف يريد العاجلة عجلنا لو فيها﴾[اإلسراء ،]ٔٛ:كانتهى ال
﴿ َعجلْنَا لَوُ فِ َيها َما نَ َشاءُ لمن نريد﴾ إذان ا٤بسألة راجعة إٔب مشيئة ا﵁ فقد يعطي ا﵁ 
مريد الدنيا كقد ال يعطيو كبالتإب فإنو ال الدنيا استفاد كال اآلخرة استفاد.
فاألمر إذنا راجع إٔب مشيئة ا﵁  كمشيئتو مقَبنة ٕبكمتو.
قاؿ  :يف ايؿشٝض  :عٔ أبٖ ٞسٜس  ٠قاٍ ايٓيب $ :تعظ عبد
ايدٜٓاز ،تعظ عبد ايدزِٖ ،تعظ عبد ايكطٝؿ ،١تعظ عبد اـُٝؿ ،١تعظ
ط ضدط.
عبد اـُ ،١ًٝإِٕ أُعطٔ ٞزقٚ ،ٞإٕ مل ُٜع َ
تعظ ٚاْتهظٚ ،إذا غٝو ؾال اْتكؼ.
طٛب ٢يعب ٕد آخرٕ بعٓإ ؾسض٘ يف ضب ٌٝاهلل ،أغعح زأضَ٘ ،ػرب ٕ٠قدَا،ٙ
إٕ نإ يف اؿساض ١نإ يف اؿساضٚ ،١إٕ نإ يف ايطاق ١نإ يف
ايطاق ،١إٕ اضتأذٕ مل ٜؤذٕ ي٘ٚ ،إٕ غؿع مل ُٜػؿٖع)).
ىذا ا٢بديث أخرجو اإلماـ البخارم ُ ب ((صحيحو)).
كُب ىذا ا٢بديث فوائد منها:
أف اإلنساف قد يكوف عبدان للدنيا كىذه العبودية قد تصل إٔب حد الشرؾ األكرب كقد
تكوف شركان أصغر؛ أما كوهنا شركان أصغر ففي حق ا٤بسلم الذم معو أصل التوحيد ،كلكن
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دخلت عليو شعبة من شعب الشرؾ ،كذلك يرجع إٔب ما جاء ُب ا٢بديث؛ يعِب الضابط إٔب
ط سخط.
حصوؿ ىذا الشرؾ األصغر إف أعطي منها يعِب :من الدنيا رضى ،كإف ٓب يع ى
إ نذا من كانت الدنيا ترضيو أك تسخطو فإف فيو شعبةن من شعب التعبد أك العبودية
للدنيا؛ قد يكوف عبدان ألٜباهنا كقد يكوف عبدان ألساسها ،كىذا من عجيب األشياء أف يكوف

اإلنساف عبدان لثوبو كذلك أف النيب  قاؿ« :تعس عبد الدينار تعس عبد الدرىم» ىذه

أٜباف كقد تكوف من األثاث ،تعس عبد ا٣بميصة كىي :كساء عند العرب لونو أٞبر أك أسود
٨بطط لو أعبلـ معركؼ عندىم ،كا٣بميلة ىي :القطيفة سواءن كانت ثوبان أك كانت فراشان
يٯبلس عليو؛ كذلك أنو إذا كانت الدنيا إف جاءتو رضي كإف ٓب تأتو سخط على ربو كقدره،
فهذا -كالعياذ با﵁ -صار عبدان للدنيا.
كأما كوهنا شركان أكرب فإهنا تكوف كذلك ُب حق الكفار ،كذلك أننا قد علمنا كما سبق
أف ا﵁  قد شاء أف تكوف الدنيا مزينة ُب نظرىم كُب قلوهبمِ ِ ُ :
ْحيَاةُ
ين َك َف ُروا ال َ
﴿زيٍّ َن للذ َ
ُّ
الدنْػيَا﴾[البقرة ،]ٕٕٔ:قاؿ ا﵁ ُ ب شأف ا٤بنافقْب :قاؿ ﴿ :فَِإ ْف أُ ْعطُوا ِم ْنػ َها
ضوا َوإِ ْف لَ ْم يُػ ْعطَْوا ِم ْنػ َها إِ َذا ُى ْم يَ ْس َخطُو َف﴾[التوبة.]٘ٛ:
َر ُ
فهذا ىو حاؿ ىؤالء الكفار الذين شركهم بالدنيا شرؾ أكرب تعلق قلوهبم هبا تعلق

عظيم ،حٌب أهنا أصبحت مزاٞبة ﵀بة ا﵁  كإرادة طاعتو فمثل ىؤالء ال شك أف ىذه
العبودية ُب حقهم شرؾ أكرب؛ أما ا٤بسلم فقد يكوف كاقعا ُب شرؾ أصغر كرٗبا يكوف كثّب من
الناس كذلك.
س يعِب :نالو التعاسة ،كالتعاسة
قاؿ النيب « :تع َ
س؛ تىػع ى
س» كٯبوز لك أف تقوؿ تىػ ىع ى

الشقاء كا٥ببلؾ ،كالنيب  يدعو على من كانت ىذه حالو ،كاف من أىل ىذه األصناؼ
الذين تعبدت قلبوىم للدنيا دعا عليو النيب  بالتعاسة كالشقاء كدعا عليو بعد ذلك دعوة

اشتملت على ثبلثة أشياء« :تعس وانتكس وإذا شيك فال انتقش».

تعس نالتو التعاسة ،كانتكس .االنتكاس :الرجوع بعد ا٣بّب إٔب الشر ،كبعد ا٥بدل إٔب
الضبلؿ ،كيتضمن ذلك اضطراب األمور عليو.
قاؿ :إذا شيك فبل انتقش .كا٤بعُب :أنو إذا نزلت عليو الببليا كا٤بصائب ٓب تزؿ تستمر
معو كتتفاقم ُب حقو ،كمث ىل ٥بذا  بأنو إذا شيك يعِب إذا أصابتو شوكة فبل انتقش يعِب:
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فبل خرجت ىذه الشوكة؛ ألف اإلنساف إذا أصيب بالشوكة فأنو ينتقش أم :أنو يسعى ُب
إزالة ىذه الشوكة با٤بنقاش؛ ا٤بنقاش :ىو اآللة لٍب يستعملها اإلنساف ُب إزالة الشوكة إذا
دخلت ا١بسم ،إذا شيك فبل انتقش يستمر عليو اضطراب كاألٓب-نسأؿ ا﵁ السبلمة
كالعافية.-
ىذه حاؿ من كانت الدنيا ىي ا٤بقصود كالغاية كالٍب يسعى ٥با لغياتو ،كعبلمة ذلك
أنو يرضيو عن ربو كجودىا كيسخطو على ربو كقدره فقدىا.
ٍب أباف النيب  الصورة ا٤بقابلة لذلك كىي صورة ا٤بخلص ﵁ ( طوىب)؛ طوىب قيل
ىي :ا١بنة ،كقيل :ىي شجرة ُب ا١بنة ،كاألقرب كا﵁ أعلم ىي أعم من ذلك ،أف طوىب
مؤنث أطيب.
إ نذا ىو إخبار أك دعاء من النيب  أف من كانت حالو كما أخرب أف ينالو أك تنالو
أطيب األحواؿ كأطيب األشياء.
طوىب لعبد؛ ىذا العبد ٨بلص ﵁  ال يريد إال كجهو؛ كلذلك فإنو ٱبرج ُب سبيل ا﵁
 جهادان ،ا١بهاد الشرعي الذم فيو نصرة للدين كفيو قمع ألعدائو؛ كليس ا١بهاد البدعي
الذم قصده كغايتو غّب شرعية كالذم فيو سل السيف على أمة ٧بمد  كالذم ينتفع بو
أعداء ا﵁ ال أكلياء ا﵁ ،بل ىؤالء قد يكونوف عذابنا على ا٤بسلمْب.
ا٤بقصود ىو ا١بهاد الشرعي الذم تتحقق فيو الشركط الشرعية كٰبصل بو ا٤بقصد
الشرعي؛ كىذا اإلنساف يريد كجو ا﵁  حٌب إنو ال التفات إٔب نفسو كحالو كرفعة مكانتو،
حالو أنو ساع ُب رضا ا﵁  كذلك أنو ال يهتم بنفسو؛ رأسو كشعره أشعث غّب مهذب
غّب مرتب كقدمو مغربة؛ دليل على أنو ٦بتهد ُب طاعة ا﵁  كاالجتهاد ُب نيل مرضاتو
 كال يبإب ُب أم مكاف كاف.
إف طلب منو أف يكوف ُب ا٢براسة استجاب؛ ألنو يريد طاعة ا﵁  كطاعتو ُب طاعة
األمّب الشرعي؛ كإف كاف ُب الساقة يعِبُ :ب آخر ا١بيش كاف ُب الساقة كال يبإب؛ بأف يكوف
ُب ا٤بتصدرين كُب إمرة الكتائب أك ما شاكل ذلك ،كىو مع ذلك غّب معركؼ خفي؛ من
األتقياء األخفياء حٌب إنو ال يعرفو أحد لو طلب اإلذف من الكرباء كاألمراء ٓب يأذنوا لو ألنو
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ال يلتفت إليو؛ كأنو لو شفع ُب شأف أحد فإنو ٓب يشفع أيضان ألنو غّب معركؼ ،كىذا كلو
من عبلمات ٙبقيق اإلخبلص.
ىذه الصورة مقابلة للصورة السابقة ،الٍب فقد أىلها اإلخبلص ﵁  كقصده كالسعي
إٔب مرضاتو جل كعبل كحده ال شريك لو.

الشيخ لم يراجع التفريغ

ْٖٕ

56
 -٘ٙباب وَ أطاع العمىأ ٞاألوزا ٞيف حتزٖي وا أحن اهلل أٔ
حتمٗن وا حزً اهلل فكم اختذِي أرباباّ
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قاؿ :
باب َٔ :أطاع ايعًُاٚ ٤األَسا ٤يف ؼسَ ِٜا أسٌ اهلل ،أ ٚؼًَ ٌٝا سسّ اهلل
ؾكد اؽرِٖ أزبابّا َٔ د ٕٚاهلل.
باب من أطاع العلماء
فإف اإلماـ ن
ب ىذا الباب الذم ك٠بو بقولو :ه
٧بمدا  بىػ ىو ى
كاألمراء بتحرٙب ما أحل ا﵁ أك ٙبليل ما حرـ ا﵁ ،فقد اٚبذىم أربابنا من دكف ا﵁.
ىذا الباب عقده الشيخ  ألجل بياف أف من لوازـ التوحيد كشهادة أف ال إلو
إال ا﵁ ،أف تكوف الطاعةي كلها ﵁ سبحانو ،كأف تكوف طاعة غّبه يمٍندرجةن ُب طاعتو .
كقد ذكر كما ترل أداة شرط كفعلو كجوابو ،من أطاع العلماء كاألمراء أك غّبىم ،ما
ذكر الشيخ ىا ىنا إ٭با ىو على سبيل التمثيل ،ألف أكثر ما يقع ا٣بلل ُب ىذا الباب -أعِب
ُب باب الطاعة -إ٭با ىو من جهة ا٤بخالفة ُب طاعة العلماء أك ُب طاعة األمراء ،كلو أطاع
أيضا ُب ىذا الشأف كىو ُب ٙبرٙب ما أحل ا﵁ أك ُب ٙبليل ما حرـ ا﵁ ،فجواب
غّبىم ن
الشرط :فقد اٚبذىم أربابنا من دكف ا﵁.
كقد نزع ُب ىذا التبويب إٔب اآلية اآلتية مع حديث علي  كأرضاه.
كإف ٩با ال شك فيو أف طاعة ا﵁ كرسولو  أكجب الواجبات على ا٤بسلم ،كا﵁ تبارؾ
كتعأب عبادتو ىي طاعتو ،كطاعتو ىي عبادتو ،ال فرؽ ُب معاملة العبد لربو بْب الطاعة
كالعبادة ٖببلؼ معاملة غّبه ،فإف األمر فيو تفصيل؛ فإف الطاعة أكسع من العبادة على ما
يأٌب بيانو إف شاء ا﵁.

أما ُب حق ربنا  كما يعامل العبد بو ربو ،فإف الطاعة كالعبادة أمراف مَبادفاف،
فالطاعة ىي العبادة كالعبادة ىي الطاعة.
كالدين إ٭با ىو طاعة ا﵁ كرسولو  ، كاألمر ُب طاعة ا﵁ كرسولو ُ ب كتاب ا﵁ ُب
عشرات ا٤بواضع ،ككذلك الشأف ُب أحاديث النيب .
إذف الواجب ٤بن أراد أف يكوف ٧بق نقا توحيده أف تكوف طاعتو الكاملة ﵁ كرسولو ،
كغّبٮبا إ٭با يطاع ُب طاعة ا﵁ جل كعبل.
كا٤بقصركف كا٤بخالفوف ُب بعض الطاعة أصناؼ ،منهم:
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[الصنف األكؿ] :أىل البدع كالكبلـ الذين قصركا ُب طاعة ا﵁ كرسولو  حيث أهنم
نات كفل و
اعتمدكا قواعد زعموىا عقلية ،كىذا ىذيا و
سفات منطقية قدموىا على كبلـ رسوؿ ا﵁
 فخرجوا إٔب أنو واع من البدع كتعطيل صفات ا﵁ .

[الصنف الثاني] :ا٤بتعصبوف للمذاىب الفقهية ،فإف البلية بالتعصب للمذاىب
الفقهية بلية كربل عمت كطمت ،فإف من الناس من يتعصب ٤بذىبو كإلمامو ٕبيث إنو لو
تليت عليو اآليات كاألحاديث ا٤بخالفة ٤با كاف عليو ىذا اإلماـ أك ما تقرر ُب مذىبو ،فإنك
قيادا للحق ،إ٭با يركب الصعب كالذلوؿ ألجل أف يتأكؿ أك ييضعف أسانيد أك
ال ٘بد منو ان ن
دالالت ىذه النصوص ،كا٤بهم أف يسلم ا٤بذىب ،كأف يسلم قوؿ اإلماـ ،كىذا ال شك أنو
قدح عظيم ُب شأف التوحيد من جهة طاعة ا﵁ كرسولو .
ه
الصنف الثالث :كىم أتباع ا٤بشايخ كالطرؽ كاألحزاب كا١بماعات الذين جعلوا ٥بم

إماما ال يتقدموف عن قولو كال يتأخركف ،لساف حا٥بم يقوؿ :إنو معصوـ كإف ا٢بق يدكر مع
ن
قولو كموقفو ،كلذلك فإنو عنو ال يتزحزحوف حٌب لو قامت األدلة كالرباىْب على خطأ ىؤالء،
شاىد ىذا ا٣بلل ُب الطاعة ما تراه من أحواؿ بعض ىذه ا١بماعات
كىذه بليةه قدٲبة حديثة ،ي
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
كبّب ُب باب الطاعة.
[الصنف الرابع] من ا٤بقصرين بل من أصحاب التقصّب الشديد ُب باب الطاعة كىم
يقدموف أقواؿ البشر كقوانينهم على كبلـ
أىل السياسات ا١بائرة ،كالعلمنة الفاجرة الذين ِّ
رسوؿ ا﵁  ،فتجد من فلتات كبلمهم ككتاباهتم إرادةه إٔب التحاكم إٔب الطاغوت ،كقد أيًم يركا
ك٘بد ُب إعطاؼ ما يقولوف ما ٱبرب عن خبيئة نفوسهم كىي أهنم ينظركف إٔب
أف يكفركا بو ي
الشريعة اإلسبلمية بأهنا شريعة قاصرة عن أف تستوعب أحكاـ السياسة أك االقتصاد أك
تلميحا بأهنا ال تستطيع أف تواكب ما عليو ىذا العصر.
األسرة ،يرموهنا تصرٰبنا أك ن
كلذلك يغرسوف ُب نفوس األغمار كالناشئة بأف شأف الشريعة اإلسبلمية ،إ٭با ىو أف
تنظم عبلقة اإلنساف بربو  فحسب ،أما شئوف ا٢بياة كا٤بعاش فإنو ال عبلقة للشريعة هبا.
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كال شك أف ىذا ظلم كجور كهبتاف على الشريعة ،فإف ىذه الشريعة اإلسبلمية ا﵀مدية
ال شك أهنا شريعة جاءت منظمة لعبلقة اإلنساف بربو ،كعبلقة اإلنساف بنفسو ،كعبلقة
اإلنساف بغّبه ،كعبلقة اإلنساف با٢بياة ،انظر إٔب أطوؿ و
آية ُب كتاب ا﵁ُ ،ب أم و
شأف
كانت؟ أليست آية ا٤بداينة ،أليس ىذا شأ هف من شؤكف ا٤باؿ كاالقتصاد.

إذف شريعة النيب  الٍب أنز٥با ا﵁  عليو جاءت كاملة منظمة لكل الشئوف على
اإلطبلؽٓ ،ب تدع شيئنا من األشياء على ىذا اإلطبلؽ كُب ىذا العموـ ،إال كقد نظمتو
بديعا يعود بالسعادة على الفرد كعلى اجملتمعات ،من تنظيم سياسة الدكؿ كإٔب كيف
تنظيما ن
ن
كل شئوف
مركرا بأحكاـ العبادة كالنكاح كالطبلؽ كالصناعة كالزراعة ك ِّ
يلبس اإلنساف حذاءه ،ن
ا٢بياة.
زعم أف ىذه الشريعة قاصرة عن أف تنظم أمور معاش الناس،
إذف من ا١بور العظيم ي
ىؤالء كغّبىم كانوا مقصرين ُب شأف طاعة ا﵁ كرسولو  ،كمقدمْب طاعة غّبٮبا على
كفرا ٕبسب حاؿ ىذا
طاعتهما ،كال شك أف ىذا ه
خلل عظيم ،قد يكوف فس نقا كقد يكوف ن
ا٤بخالف.
كما سيأٌب إف شاء ا﵁ من الكبلـ عن األدلة الٍب أكردىا ا٤بؤلف  كاآلثار ما
يبْب ىذا الباب ٔببلء إف شاء ا﵁.
قاؿ :
وقاؿ ابن عباس  :تٛغو إٔ تٓصٍ عًٝهِ سذاز َٔ ٠ايطُا،٤
أق ٍٛقاٍ زض ٍٛاهلل ٚ ،تكٛي :ٕٛقاٍ أب ٛبهس ٚعُس!
ىذا أثر لطيف اللفظ حسن ا٤بعُب ،كإف كاف ٓب يوقف عليو هبذا اللفظٓ ،ب يقف على
إسناد لو هبذا اللفظ ،كإف كاف قد نقلو ٝبع من أىل العلم ككأف ا٤بؤلف  تابع ُب
ذلك شيخ اإلسبلـ ابن تيمية  فإنو ذكره ٗبا يقرب من أربعة مواضع ُب ((٦بموع
الفتاكل)) ،ككذلك ابن القيم ُ ب ((الطرؽ ا٢بكمية)) كُب ((زاد ا٤بعاد)) ك((الصواعق
ا٤برسلة)) كُب ((إعبلـ ا٤بوقعْب)).
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ا٤بقصود أف ىذا اللفظ مشهور ُب كتب أىل العلم ،كإف كاف ٓب يوقف لو على إسناد،
ً
إسنادا ُب
كما يزع ىم من كجود إسناد لو ىذا فيما أعلم كىم ،ذكر بعض الفضبلء أف لو ن
((٦بموع الفتاكل)) ُب اجمللد السادس كالعشرين البن تيمية ،كلكن ىذا كىم ىذا اإلسناد
كاف ألث ور البن عمر .
كجاء البن عباس  لفظ قريب ٩با بْب أيدينا ،كذلك ما خرجو ابن عبد الرب
ُ ب ((جامع بياف العلم كفضلو)) من قولو ( :تراىم سيهلكوف أقوؿ قاؿ رسوؿ

أيضا من ىذا ُب نفس ا٤بوضع،
أثرا قريبنا ن
اهلل  :ويقولوف نهى أبو بكر وعمر) ،كما أخرج ن

فهما أثراف أحدٮبا صحيح كاآلخر فيو ضعف ُب إسناده شريك ابن عبد ا﵁ كىو ضعيف.
موجودا ُب بعض الكتب -أعِب إسناده -رٗبا يكوف
ا٤بقصود أف ىذا األثر رٗبا يكوف
ن
موجود ُب بعض الكتب الٍب ٓب تصل إلينا كا﵁ أعلم.
ا٤بقصود أف ابن عباس  إ٭با قاؿ ىذا القوؿ ُب شأف مسألة التمتع ُب ا٢بج،
كلسنا بصدد البحث ُب ىذه ا٤بسألة ،لكننا مع ىذا األثر الذم يدؿ على كجوب أف ييقد ىـ
قوؿ ا﵁ كرسولو  على قوؿ أم أحد حٌب لو كاف ُب منزلة علية ،حٌب لو كاف قوؿ أيب بكر
النكّب
كمعلوـ أف منزلتهما عند ا٤بسلمْب ُب منزلة السمع كالبصر ،كمع ذلك شدد
كعمر،
ه
ى

 على من قدـ قو٥بما على قوؿ ا﵁ كرسولو . 
كُب ىذا :أف من ا٤بشركع أف يغلظ على من عارض كبلـ ا﵁ كرسولو  بكبلـ أم
أحد مهما علت منزلتو.
ىذا ىو ا٢بق الذم ٯبب أف يكوف ،ٯبب أف ٰبفظ للنصوص الشرعية ،كلآليات
ٕبيث ال ٯبوز أف يتجرأ عليهما أحد.
كاألحاديث ٯبب أف ٰبفظ ٥بما قدرٮبا كمكانتهما ي
كُب األثر أف من عارض كٓب ييقبل كٓب ييذعن بكبلـ ا﵁ كرسولو  ، فإنو متوعد بعذاب
يصيبو ،كىذا ما أخربنا بو ﴿ :فَػلْي ْح َذ ِر ال ِذين ي َخالُِفو َف َعن أ َْم ِرهِ أَ ْف تُ ِ
صيبَػ ُه ْم فِ ْتػنَةٌ أ َْو
ْ
َ
َ ُ
صيبػهم َع َذ ِ
ِ
يم﴾[النور.]ٖٙ:
ٌ
يُ َ ُ ْ
اب أَل ٌ
كل من عارض كبلـ ا﵁ كرسولو  كاستكرب كٓب يىػٍنػ ىقد فليبشر بالعذاب ا٤بعجل قبل
العذاب ا٤بؤجل إال أف يتوب إٔب ا﵁ ُ ،ب صحيح مسلم أف النيب  كاف يأكل كمعو
ىر ىج هل فقاؿ لو كقد كاف يأكل بشمالو ،قاؿ لو« :كل بيمينك ،قاؿَّ :ل أستطيع ،قاؿ
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منعو إَّل الكبر» ،يقوؿ الراكم :فما رفع يده بعد ذلك إٔب فيو ،يعِب :شلت
َ
َّلستطعت ،ما ُ

يده ،بسبب أنو استكرب عن طاعة الرسوؿ .
إذف حذارم أف يَبدد أك يتأخر إنساف ُب طاعة ا﵁ كرسولو  ،إنو يوشك أف يعاجلو

ا﵁  بالعقوبة كىذا ٩با ينبغي أف يأخذه ا٤بسلم على ٧بمل ا١بد كأف يتنبو لو غاية التنبو ،ال
ٯبوز ٕباؿ أف ييعارض كبلـ رسوؿ ا﵁  ،كأكٔب من ذلك أف ييعارض كبلـ ا﵁  بكبلـ
إماما يشار إليو ،أك عا٤با أك رجبلن صا٢بنا تقينا؛ ألف النيب
أم أحد كائننا من كاف حٌب لو كاف ن
ن
سيسأؿ عنو كل أحد عليو الصبلة كالسبلـ.
 ىو إماـ كل مسلم كىو الذم
ي
كل إنساف سيسأؿ عن ىذا النيب الكرٙب ُ ب موضعْب عظيمْب:
ث
[ا٤بوضع األكؿ]ُ :ب القرب فيما يقاؿ للميت ماذا كنت تقوؿ ُب ىذا الرجل الذم بيعً ى
فيكم.
ا٤بوضع الثا٘بُ :ب عرصات القيامة﴿ ،ويوـ يناديهم فيقوؿ ماذا أجبتم المرسلين﴾،
الرسوؿ ا٤برسل إلينا ا٠بو ٧بمد بن عبد ا﵁ .
إ نذا على كل إنساف أف يعد جوابنا ٥بذا السؤاؿ ،كاف مقببلن على طاعة ا﵁ كرسولو  أـ
مقصر ،أـ أنو مدبر معرض ،كا﵁ ا٤بستعاف.
أنو ه
قاؿ :
وقاؿ أحمد بن حنبل  :عذبت يك ّٛعسؾٛا اإلضٓاد ٚؾشت٘
ِ
ين يُ َخالُِفو َف َع ْن أ َْم ِرهِ أَ ْف
ٜرٖب ٕٛإىل زأ ٟضؿٝإٚ ،اهلل تعاىل ٜك﴿ :ٍٛفَػلْيَ ْح َذ ِر الذ َ
صيبػهم ع َذ ِ
ِ
تُ ِ
يم﴾[النور ،]ٖٙ:اآلية .أتدزَ ٟا ايؿتٓ١؟ ايؿتٓ١
صيبَػ ُه ْم ف ْتػنَةٌ أ َْو يُ ِ َ ُ ْ َ ٌ
اب أَل ٌ
ٖ ٞايػسى ،يعً٘ إذا زد بعض قٛي٘ إٔ ٜكع يف قًب٘ غ َٔ ٤ٞايصٜؼ ؾًٗٝو.
ىذا األثر العظيم عن اإلماـ أٞبد بن حنبل  ركاه عنو تلميذه الفضل بن ضياء،
ككذلك تلميذه أبو طالب كبلٮبا ركيا ىذا األثر عن اإلماـ أٞبد  ،كىو يرسم لنا
منهجا كاجبنا على كل من استطاع الوصوؿ إٔب ا٢بق ،فإنو ال ٯبوز لو أف يقلد ُب خبلفو،
ن
يقوؿ( :عجبت ٤بن عرؼ اإلسناد كصحتو) ،ىذا ُب شأف من ىو متأىل ٤بعرفة ا٢بق
كالصواب ٕبيث أنو ٲبكن أف ينظر ُب األحاديث كُب أسانيدىا كُب عللها ،كبالتإب فهو ٲبكن
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أف يتحقق من ا٢بق كأف يصل إليو من كتاب ا﵁ كمن سنة رسولو  ، كيف يدع ىذا
كيذىب إٔب أقواؿ العلماء!
كمثٌ ىل بإماـ جليل من أئمة ا٤بسلمْب ا٤بقدمْب ،كىو سفياف الثورم  ا٤بتوَب
ى
إماما جليبلن كلو مذىب متبوع كلو طبلب ،كمع ذلك يقوؿ
سنة إحدل كستْب كمائة ككاف ن
و
إلنساف ٲبكنو أف يعرؼ ا٢بق ،كيف ال يسعى إٔب الوصوؿ إٔب ا٢بق ،كيدع ذلك إٔب
كيف
اتباعان قوؿ فبلف أك فبلف من أىل العلم ،كإذا كاف ىذا ُب حق ىؤالء األئمة األجبلء فكيف
فيمن ترؾ الكتاب كالسنة كاستعاض عنهما بأقواؿ أىل بدع أك ضبلؿ ،أك رٗبا من الكفار أك
ا٤ببلحدة.
كأعجبتِب كلمة البن القيم ُ ب ((الصواعق)) تعلي نقا على كلمة ابن عباس
 الٍب ٠بعتها آن نفا ،قاؿ ( :رضي ا﵁ عن ابن عباس كرٞبو فكيف لو

رأل ا٣بلف اللذين نعرفهم كىم يَبكوف كبلـ ا﵁ كرسولو  كيأخذكف بقوؿ أرسطو
كأفبلطوف كابن سينا كالفارايب كا١بهم بن صفواف كالبشر ا٤بريسي ،كأيب ا٥ببيل العبلؼ)
إذا كاف الذم يَبؾ ا٢بق يَبؾ نور الوحي من الكتاب كالسنة إٔب قوؿ الصحابة كأىل
مذموما فكيف ٗبن ترؾ ىذه األدلة إٔب قوؿ غّبىم من الضالْب ،ال شك أنو
العلم كاألئمة
ن
أحق بالذنب.
ٍب ٌبْب  أف الدليل على كجوب اتباع ا٢بق ىو ما جاء ُب كتاب ا﵁  كمنو
ِ
ِ
ِ
صيبػ ُهم فِ ْتػنَةٌ أَو ي ِ
ِ
اب
صيبَػ ُه ْم َع َذ ٌ
ْ ُ
ين يُ َخال ُفو َف َع ْن أ َْم ِره أَ ْف تُ َ ْ
قولو تعأب﴿ :فَػلْيَ ْح َذ ِر الذ َ
ِ
يم﴾[النور.]ٖٙ:
أَل ٌ
كالحظ ىنا أف اإلماـ أٞبد  فسر الفتنة بالشرؾ ،كىذا أحد أقواؿ ثبلثة من
أقواؿ أىل التفسّب ُب ىذه اآلية:
منهم من فسر الفتنة :بالضبللة.
كمنهم من فسر الفتنة :باالبتبلء ُب الدنيا.
كمنهم من فسر الفتنة :بالشرؾ ،كىو قوؿ السبكي كمقاتل ،كاختاره كما ترل اإلماـ
أٞبد رٞبة ا﵁ تعأب على ا١بميع.
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صد إٔب ٨بالفتو ،كاالستكبار على
الشاىد أف من أعرض عن كبلـ ا﵁ كرسولو  كت ٌق ٌ
اتباعو ،فإنو متوعد هبذا الوعيد الشديد؛ أف تصيبو فتنة أك يصيبو عذاب أليم.
كالحظ ىا ىنا ،أف الفعل (ٱبالفوف) مع أنو متعدد بنفسو ،األصل أف يقاؿ فليحذر
ب
الذين ٱبالفوف أمره ،لكنو ع ٌدل الفعل ىا ىنا ٕبرؼ (عن) كذلك ألف الفعل ىا ىنا أيش ًر ى

معُب اإلعراض فكأنو قاؿ :فليحذر الذين يعرضوف عن أمر النيب  أف تصيبو فتنة أك
يصيبهم عذاب أليم.
إذف ليست كل ٨بالفة ىي ما نتحدث عنو كلو كانت عن خطأ أك اجتهاد.
ناتج عن إعراض كاستكبار ،ىذا الذم يدكر عليو ىذا الوعيد
إ٭با ا٢بديث عن خطأو و
الشديد.
كُب ىذا األثر :أف على ا٤بسلم أف ٯبتهد ُب الوصوؿ إٔب ا٢بق ما استطاع إٔب ذلك
سبيبلن ،كأف يبذؿ جهده ُب أف يصل إليو كال يعِب ىذا أف ال يستعْب بأقواؿ أىل العلم كأف
يرجع إٔب فتاكيهم كأف يسأ٥بم ،بل ىذا ىو الواجب عليو إف كاف ال يستطيع الوصوؿ إٔب
و
باجتهاد منو ،إذا كاف ضعيف العلم كاجبو أف يسأؿ أىل العلم ،ألف ا﵁  أمرنا
ا٢بكم
بذلك ،ككذلك أمرنا رسولو « :ىال سألوا إذ لم يعلموا إنما شفاء العلم السؤاؿ».

كبالتإب فمن كاف جاىبلن فإنو يسأؿ أىل العلم كيعمل ٗبقتضى أمرىم ،لكن دكف أف
شيخا أك عا٤با ال يتجاكزكا قولو.
ب لو
ص
يىػٍن ِّ
ن
ى
ن
فرؽ بْب التعلم كبْب التعبد ،العلماء كسيلة للتعلم ،أما التعبد فإنو يرجع إٔب مقاـ
ىناؾ ه

األلوىية ،يتعبد اإلنساف ﵁  ،كالتعبد ىذا إ٭با يكوف بكبلـ ا﵁ كرسولو  ، أقواؿ العلماء
كمذاىبهم ال يستغُب عنو اإلنساف للوصوؿ إٔب ا٢بق؛ ٗبعُب :ىذه ا٤بذاىب كالفتاكل كاألقواؿ،
إ٭با ىي ٗبثابة النجم الذم يستدؿ بو اإلنساف على القبلة فإذا عاين اإلنساف الكعبة ىل
ٰبتاج أف ينظر إٔب النجم!! ال يفعل ىذا عاقل.
إذف من كقف على ا٢بق ككصلو الدليل من الكتاب كالسنة ،فإنو ال ٰبتاج ٜبة أف يرجع
إٔب كبلـ أحد ،ا٤بهم أف يتحقق من صحة الدليل كمن صحة االستدالؿ ،أف تكوف آية أك
فهما خاطئناٍ ،ب بعد ذلك
يكوف حديثنا
ن
صحيحاٍ ،ب أف يتحقق من ا٤بعُب بأف ال يفهم ا٤بعُب ن
فليشد يده هبذا الدليل كال يبإب بأحد كلو خالف ُب ذلك أىل ا٤بشرؽ كا٤بغرب ،كإف كاف
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منصورا ،كال ٲبكن أال يكوف على ىذا ،أك أال يكوف ٜبة
الدليل ك﵁ ا٢بمد من الكتاب كالسنة
ن
قائل هبذا الدليل من أىل العلم ،ىذا مستحيل ،البد أف يكوف قد قيل هبذا القوؿ كإ٭با يعلمو
من يعلمو أك ٯبهلو من ٯبهلو.
لكن قد يقوؿ قائل :كما يفعل ىم ٍن سأؿ كٕبث كتبْب لو أف ُب ا٤بسألة خبلفنا ،كما
أكثر ا٤بسائل ا٣ببلفية ،ماذا أصنع ،يقوؿ ىذا اإلنساف :أنا ليس عندم حصيلة علمية أٛبكن
هبا من الَبجيح بْب األقواؿ كالوصوؿ إٔب مراد ا﵁ كرسولو  ،ىذا شيخ يقوؿ حبلؿ ،كىذا
شيخ يقوؿ حراـ ،ىذا يقوؿ إنو كاجب كذاؾ يقوؿ إنو ليس بواجب ،إذف كيف أصنع؟
نقوؿ الواجب عليك اآلٌب:
أوَّلً :أف يكوف قصدؾ الوصوؿ إٔب ا٢بق ،جرد قصدؾ كرغبتك ُب الوصوؿ إٔب ا٢بق،
كأبشر با٣بّب فإنك ستهتدم إٔب ا٢بق ،أٓب يقل ا﵁ ﴿:إِف ال ِذين َّل يػ ْؤِمنُو َف بِآي ِ
ات الل ِو
َ
َ ُ
َّل يَػ ْه ِدي ِه ُم اللوُ﴾[النحل ،]ٔٓٗ:مفهوـ ا٤بخالفة :من آمن با﵁ كرسولو  كباآليات
كاألحاديث كأذعن إٔب ا٢بق فليبشر بأف ا﵁  سيهديو إٔب ا٢بق.
ثانيًا :عليو أف يبذؿ ما يستطيع ُب معرفة ا٢بق.

ثالثًا :فإف كاف ال يستطيع فعليو أف يراجع من يثق ُب دينو كعلمو فيسألو.

رابعا :أف يرجح بْب ا٤بختلفْب باألعلمية أك بالتقول
فإف اختلف العلماء عليو فعليو ً
كالورع ،كىذا ال ٰبتاج أف يكوف اإلنساف عا٤با حٌب ٲبيز بْب عا وٓب كعآب ،أك أف ىذا أعلم من
ن
طفل مثبلن-
ىذا ،أرأيت أحواؿ الناس كيف أهنم ٲبيزكف بْب األطباء ،إذا مرض اإلنساف  -ه
فإنو ٰبرص على أف يعرضو على أفضل األطباء ،ك٘بد أنو بالتسامع ،بقرائن األحواؿ ،يدرؾ
أف ىذا الطبيب أفضل ،كىذا ال ٰبتاج أف يكوف اإلنساف طبيبنا حٌب يدركو ،كذلك الشأف ُب
باب العلم.
فإف قاؿ :ال أستطيع حٌب ىذه ال أستطيعها كالكل عندم سواء ،كالكل عندم سواء.
نقوؿ كىو الخامس اذىب إٔب من تثق بدينو كعلمو من العلماء أك طبلب العلم كقل

اسأَلُوا
لو رجحلي بْب ىذه األقواؿ كخذ بقولو كبذلك تكوف قد عملت بقوؿ ا﵁ ﴿ :فَ ْ
أ َْىل ٍّ
الذ ْك ِر إِ ْف ُك ْنتُ ْم َّل تَػ ْعلَ ُمو َف﴾[النحل( ،]ٖٗ:ىبل سألوا إذ ٓب يعلموا؟) كبذلك يصل
َ
اإلنساف بتوفيق ا﵁  إٔب ا٢بق ،كا﵁ أعلم.
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قاؿ :
عٔ عد ٟبٔ سامت  أْ٘ مسع ايٓيب ٜ كسأ ٖر ٙاآل﴿ :١ٜات َخ ُذوا
َحبارُىم ورْىبانَػ ُهم أَربابا ِمن ُد ِ
وف الل ِو﴾[التوبة،]ٖٔ:
أ ْ َ َ ْ َ ُ َ ْ َْ ً ْ
قاٍ :ؾكًت ي٘ :إْا يطٓا ْعبدِٖ ،قاٍ(( :أيٝظ وسََ ٕٛا أسٌٖ اهلل
ؾتشسَٚ ،ْ٘ٛوًَ ٕٛا سسّ اهلل ؾتشً ،))ْ٘ٛؾكًت :بً ،٢قاٍ(( :ؾتًو
عبادتِٗ)) ،زٚا ٙأمحد ٚايرتَرٚ ٟسطٓ٘.
ىذا حديث عدم بن حاًب  ، كىو الذم انتزع منو ا٤بؤلف  التبويب
على ىذا الباب ،كا٢بديث كما ٠بعت خرجو اإلماـ أٞبد كالَبمذم ،كا٤بؤلف ذكر أف
حسنو ،كالواقع أنو حسنو كلكن ىع ٌقب عليو ،بأف فيو عطيف بن أعْب ،كذكر ما
الَبمذم قد ٌ
يدؿ على ضعفو ،كىذا الرجل فيو ضعف ،ضعفو الدارقطِب كا٢بافظ ابن حجر كغّبٮبا من
كثّب من أىل العلم على ضعفو.
كىذا ا٢بديث من جهة الثبوت فيو ٕبث طويل كاختبلؼ طويل بْب أىل العلم ،منهم
من ضعفو ،كمنهم من حسنو ،كمن أكلئك شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ُ ب ((كتاب
اإلٲباف)) ،كغّبىم إٔب العلماء ا٤بعاصرين منهم من حسن ىذا ا٢بديث.
كقد جاء عن حذيفة  تفسّب ٥بذه اآلية قريب من ىذا ا٢بديث الذم بْب أيدينا،
خرج ذلك ابن جرير ُ ب ((تفسّبه)).
كىذا ا٢بديث إف صح عن رسوؿ ا﵁  فإنو يبْب لنا مسألةن مهمة تتعلق ٗبوضوع
الطاعة ُب شأف التحليل كالتحرٙب ،كىذا الباب ينبغي أف يٍٰب ِّك ىموي ا٤بسلم كعلى األخص أف
يٍٰب ِّك ىموي طالب العلم ألنو من ا٤بزالق ،أعِب :أف من ٓب يٍٰب ِّكم ىذا الباب كفق منهج أىل العلم
األثبات كطريقة أىل السنة كا١بماعة ،رٗبا أخطأ كضل ،بل رٗبا كقع ُب التكفّب بغّب حق،
كما كقع فيو ىم ٍن كقع ًم ٍن ىم ٍن ٓب يلزـ طريقة أىل السنة كا١بماعة من تناكؿ ىذه ا٤بسألة.
أذكر أف أحدىم كىو ٩بن لو كتابات مشهورة بْب بعض الناس ذكر "أف النساء البلئي
يتبعن ا٤بوضة أك ما يسمى ا٤بودة أهنن كافرات با﵁  مشركات ،ألهنن أطعن الكفار"،
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أيضا ُب فهم منهج أىل السنة كا١بماعة ،كىذا تكفّب
كخلل كبّبه ن
كىذا ال شك أنو خطأه كبّب ه
ال ٯبوز ،كذلك أف ا٣بلل ىا ىنا جاء من عدـ التفريق بْب الطاعة كالعبادة.
الطاعة كالعبادة إذا تعلقت ٕبق ا﵁ - ،فإننا كما قد علمنا -أهنما كلمتاف
مَبادفتاف.
أما ُب حق غّبه سبحانو فإف األمر ٱبتلف ،الطاعة أكسع من العبادة ،فليس كل طاعة
عبادة ،كىذا ا٤بقاـ فيو تفصيل فانتبو لو.
مسألة الطاعة كمٌب تكوف شرنكا ،كمٌب ال تكوف شرنكا ،فيها التفصيل اآلٌب:
الطاعة قد تتعلق باالعتقاد كقد تتعلق بالعمل.
إذف عندنا ىا ىنا حالتاف:
الحالة الولى :الطاعة في اَّلعتقاد ،وىذه الحالة تتفرع إلى ثالث صور:

الصورة الولى :فهي أف يطيع اإلنسا يف من جهة االعتقاد بأ ٍف يعتقد أف غّب ا﵁ 

يسوغ لو أف ٰبلل أك ٰبرـ برأيو كىواه فيطاع على ذلك ،كبالتإب فهو يطاع على ذلك ،كال
شك أف ىذا شرؾ با﵁  ،كذلك فإف التحليل كالتحرٙب حق ﵁  ،ال ٯبوز أف يشاركو
َحبارُىم ورْىبانَػ ُهم أَربابا ِمن ُد ِ
وف الل ِو
فيو غّبه ،كما قاؿ ذلك ربنا ﴿ :ات َخ ُذوا أ ْ َ َ ْ َ ُ َ ْ َْ ً ْ
ِ
يح ابْ َن َم ْريَ َم﴾[التوبة.]ٖٔ:
َوال َْمس َ

كالحظ ىهنا أف ىؤالء النصارل الذين جاءت فيهم ىذه اآلية ،قد اختلف ا٢باؿ
 ،كبينما يتعلق بأحبارىم كرىباهنم.
عندىم بينما يتعلق بعيسى
األحبار يعِب :العلماء ،كاحد األحبار ،ا٢بىٍبػ ير ،ك ٯبوز كسر ذلك ًحٍبػهر ،لكن األكثر
على الفتح ىحرب :عآب ،األحبار ىم العلماء ،كالرىباف :ىم العباد.
ربنا كاف باعتقاد الربوبية فيو،
ربنا؛ اٚباذ عيسى
كىناؾ اٚباذه لعيسى
كالتقرب إليو باإل٥بية.
أما ُب حق الرىباف كاألحبار فإ٭با كاف اٚباذىم أربابنا من جهة طاعتهم ُب التحليل
كالتحرٙب ،حيث إهنم ٰبللوف ما حرـ ا﵁ ،أك ٰبرموف ما أحل ا﵁ ،كىذا ىو الشرؾ كىو الذم
كانوا بو متخذين األحبار كالرىباف أربابنا كلذلك جاءت من ركاية عند ابن جرير ألثر حذيفة
٤ با جاء لتفسّب ىذه اآلية ،قاؿ :كا﵁ إهنم ما صلوا ٥بم كال صاموا ٥بم ،كلكنهم كانوا
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ٰبرموف ٥بم ا٢ببلؿ فيحرمونو ،كٰبلوف ٥بم ا٢براـ فيستحلونو ،ىذا ىو الذم كانوا بو أربابنا مع

ا﵁ .

أحدا ٯبوز أف يشارؾ ا﵁ ُ ب حق التحليل
إذف من اعتقد ىذا االعتقاد كأف ن

كالتحرٙب ،فبل شك أنو قد اٚبذه ربنا مع ا﵁  كىذا شرؾ أكرب.

الصورة الثانية :أف يطيع غّب ا﵁ ُ ب ٙبليل ما حرـ ا﵁ أك ٙبرٙب ما أحل ا﵁

اعتقادا ،يطيعو من جهة االعتقاد؛ ٗبعُب :أف يقوؿ لو ُب شيء حرمو ا﵁ إنو حبلؿ ،فيعتقده
ن
حبلالن أك يقوؿ لو ُب شيء أحلو ا﵁ إنو حر ناما ،فيعتقده حر ناما فهذا أطاع ُب شأف التحليل
أك التحرٙب من جهة االعتقاد كىذا ٰبصل من طائفة القبورية الذين غلوا ُب مشاٱبهم الذين
أيضا آ٥بة ،فإهنم يعتقدكف أف الشيء الذم يقوؿ فيو ىذا الشيخ
اٚبذكىم أربابنا بل اٚبذكىم ن
إنو حراـ ،فإنو حراـ كإف كاف ا﵁ أحلو ،كما قاؿ فيو الشيخ إنو حبلؿ فإنو حبلؿ كإف كاف
ا﵁  حرمو.
شرؾ أكرب ﵁  ،لو أف ىذا الشيخ قاؿ ٤بريده إف ا٣ببز حراـ ،مع
كال شك أف ىذا ه
أف ا﵁ أحلو ،فاعتقد التلميذ كا٤بريد أف ا٣ببز حراـ ،نقوؿ :قد اٚبذ ىذا ربنا مع ا﵁ فأشرؾ،

أك قاؿ لو إف ا٣بمر حبلؿ ،كىو يعلم أف ا﵁  قد حرمها ،فاعتقد أف ا٣بمر حبلؿ بناء
على طاعتو ٥بذا الشيخ ،فيكوف قد اٚبذه ربنا مع ا﵁ فأشرؾ.
ِ
اس ُم الل ِو َعلَْي ِو َوإِنوُ
﴿وَّل تَأْ ُكلُوا مما لَ ْم يُ ْذ َك ِر ْ
كيدؿ على ىذا ا٢بكم قوؿ ا﵁ َ :
ِ
اطين لَيوحو َف إِلَى أَولِيائِ ِهم لِيج ِ
ِ
وى ْم إِن ُك ْم
ادلُوُك ْم َوإِ ْف أَطَ ْعتُ ُم ُ
َْ ْ َُ
لَف ْس ٌق َوإِف الشيَ َ ُ ُ
لَ ُم ْش ِرُكو َف﴾[النعاـ.]ٕٔٔ:

قاؿ أىل العلم :إف أطعتم ىؤالء ا٤بشركْب ُب ٙبرٙب ما أحل ا﵁  ،فإنكم حين و
ئذ
تكونوف مشركْب.
كاآلية على ا٤بشهور ُب سبب نزك٥با تتعلق ُب قوؿ ا٤بشركْب :إف ا٤بيتة حبلؿ؛ ألهنا ُب
زعمهم قد قتلها ا﵁  ،فهي أكٔب با٢بلِّية ٩با يقتلو اإلنساف ،كيف ٘بعلوف الػ يم ٌذكى

كا٤بذبوح حبلالن كا٤بيتة حر ناما ،مع أف ا﵁  ىو الذم قتلها ،إذف ىي أكٔب أف تكوف
فبْب سبحانو ُب ىذه اآلية أف من
حبلالن ،مع أف ا﵁  قد بْب ُب كتابو أف ىذه حراـٌ ،
وى ْم إِن ُك ْم
﴿وإِ ْف أَطَ ْعتُ ُم ُ
أطاع ا٤بشركْب ُب ذلك ،كا٣بطاب موجو للصحابةَ :
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لَ ُم ْش ِرُكو َف﴾[النعاـ ،]ٕٔٔ:فدؿ ذلك على أف اعتقاد ٙبرٙب ما أحل ا﵁ أك ٙبليل ما حرـ

ا﵁  ال شك أف ىذا شرؾ أكرب.

الصورة الثالثة :ىي اعتقاد أف غّب ا﵁  ٯبوز أف ييطاع ُب معصية ا﵁ ،فلو أمر
أحدا ٗبعصية ا﵁ كأف يأمر سلطاف أك متنف هذ غّبه ٗبعصية ا﵁  فيعتقد أنو ٯبوز أف
أح هد ن
يطيعو على ذلك فهو يعمل ىذا األمر ا﵀رـ كىو يعتقد أنو ٯبوز أف يفعلو طاعة ٥بذا اآلمر،
أيضا شرؾ أكرب.
كىذا ال شك أنو ن
إذف الطاعة تعلقت ُب أم ور اعتقادم ُب ىذه الصور الثبلث ال شك أهنا شرؾ أكرب.
أما من جهة العمل فإف ىذه الحاؿ تتفرع إلى صورتين:

الصورة الولى :أف يػي ٍؤمر اإلنساف بالشرؾ فيفعل الشرؾ ،يطيع ُب الفعل الشركي
اسجد للصنم ،أك ادعو
فيكوف مشرنكا ،قاؿ لو العآب أك قاؿ لو األمّب أك قاؿ لو ذك النفوذ:
ي
األموات ففعل ،اآلف أطاع من جهة العمل فعل الشرؾ فيكوف هبذا مشرنكا.
الصورة الثانية :أف يطيع ُب فعل معصية ،كىذه معصية ،كأف يقوؿ لو :اسرؽ أك
اشرب ا٣بمر ،فيطيع كىو يعتقد أف ىذا حراـ ،لكنو يطيعو ال من جهة االعتقاد ،كإ٭با من
جهة العمل ،أ ًيمىر أف يعصي فعصى مع اعتقاده أنو و
عاص كمع اعتقاده أف ىذه الطاعة ال
معذكرا فهذه ا٢بالة تكوف
٘بوز ،لكنو يرجو بره أك يزعم أنو يكتفي شره مثبلن ،كال يكوف هبذا
ن
معصية.
إذف َّلبد من النظر في ىذا الموضوع بهذا التفصيل ،وإف لم يكن مفصالً لهذا

يكوف قد وقع في الخطأ.

ىذا ا٢بديث أخرب فيو النيب  أف طاعة العلماء الذين ىم األحبار أك العباد كقد
أمّبا كرٗبا
يكوف ذلك ُب غّبىم ن
أيضا كما ذكر ا٤بؤلف ُ ب التبويب ،رٗبا يكوف ن
يكوف غّب ىؤالء ،ال شك أف من أطاعو ُب ذلك من جهة ٙبرٙب ما أحل ا﵁ أك ٙبليل ما
حرـ ا﵁ ،ال شك أف ىذا يكوف شرنكا على التفصيل الذم سبق.

كبذلك يتبْب لنا أف الواجب على ا٤بسلم أف ٱبلص طاعتو ﵁ كرسولو  من جهة
أيضا فإنو بذلك يسلم من الشرؾ كيسلم من الفسق،
التحليل كالتحرٙب ،كمن جهة العمل ن
كٰبقق توحيده ﵁ .
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الواجب على ا٤بسلم أف يكوف مذعنا موطننا نفسو على االستجابة السريعة العاجلة
ألمر ا﵁ كرسولو  ،كأف ٰبذر أشد ا٢بذر من معارضة أمر ا﵁ كرسولو  بأم نوع من
أنواع ا٤بعارضة ،ال يعارض اآليات كاألحاديث ،ال بقوؿ شيخ كال بعرؼ كال بعادة كال بأحواؿ
الزماف ،كال بغّب ذلك من األعذار الواىية ،إ٭با يكوف مستجيبنا كمقببلن ،فهذا من عبلمات

اإلٲباف كىذا ىو ا﵀ك الذم يظهر بو ا٤بؤمن الصادؽ من غّبه ،كاإلماـ الشافعي 
حدث مرة ٕبديث عن رسوؿ ا﵁  فقاؿ لو أحد جلسائو أتقوؿ هبذا ا٢بديث؟ فغضب
اإلماـ الشافعي  كقاؿ لو :أترا٘ب خرجت من كنيسة؟ أترل ُب كسطي يزن نارا -يعِب
عبلمة كانت معركفة ُب أىل الكتاب ُب ذلك الزماف -حٌب أركم عن رسوؿ ا﵁  حديثنا
كال آخذ بو؟ بلى على الرأس كعلى العْب.
ىذا ىو االتباع الصادؽ ٥بؤالء األئمة ،ٱبطئ من يظن أنو يتبع اإلماـ حينما يأخذ
معصوما كليس
معذكرا ليس أحد
بقولو ا٤بخالف للحق من الكتاب كالسنة ،اإلماـ رٗبا يكوف
ن
ن

أحد قد أحاط بكل حديث رسوؿ ا﵁  ،العآب مهما كاف رفيع الدرجة ُب العلم البد أف

يفوتو شيء من حديث رسوؿ ا﵁  ،كبالتإب فإنو إذا قاؿ قوالن خالف فيو ا٢بق فجاء ىذا
التابع ٥بذا اإلماـ أك من ينتسب إليو أك من يتقلد مذىبو ،فخالف اإلماـ كاتبع ا٢بق ىو ُب
ا٢بقيقة متبع لئلماـ ال ٨بالف لو ،نعم ىو خالفو ُب جزئية ،لكنو كافقو ُب القاعدة العامة،
كىذا أقرب إٔب االتباع.
الشافعي  قاؿ كلمة عظيمة تكتب ٗباء العْب ،قاؿ:
(أٝبع ا٤بسلموف على أف من استبانت لو سنة رسوؿ ا﵁ ٓ ب يكن لو أف يدعها
ألحد كائننا من كاف) ،ىذا إٝباع قطعي ،كإف كاف قد قالو الشافعي  فهو لساف
حاؿ ٝبيع األئمة ،منها األئمة األربعة كغّبىم.
أبدا ،أختار كاحد من
أما ىذا الذم يقوؿ أنا أتبع ىذا اإلماـ كال أخرج عن قولو ن
دث
أبدا ال شك أف ىذا أمر ي٧ب ه
األئمة األربعة مثبلن كبالتإب فإنِب ال ٲبكن أف أخرج عن قولو ن
ُب دين ا﵁ ،كليس عليو آثارة من علم ،كليس عليو دليل من الكتاب كالسنة ،إ٭با الذم ٯبب
أف يكوف مبتغاؾ كأف يكوف قصدؾ ىو طاعة ا﵁ كرسولو  ، ككل ما سول ذلك فإنو
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ٝبيعا،
رحا أماـ كبلـ ا﵁ كرسولو  ، كىذا إٝباع األئمة األربعة بل إٝباع األئمة ن
يكوف مط ن
كُب ىذا يقوؿ الناظم:
بدٕٚ

ْـّ

ٜكبٌ

ٚق ٍٛأعالّ اهلد ٣ال ٜعٌُ

بكٛيٓا

ؾ ٘ٝدي ٌٝاألخر يف اؿدٜح

ٚذاى يف ايكدٚ ِٜاؿدٜح

ا٠بع قوؿ األئمة األربعة:
قاٍ (أب ٛسٓٝؿ )١اإلَاّ

ال ٜٓبػ ٞملٔ ي٘ إضالّ

أخرّا بأقٛاي ٞست ٢تُعسقا

عً ٢ايهتاب ٚاؿدٜح املستك٢

َ(ٚايو) إَاّ داز اهلذس٠

قاٍ ٚقد أغاز م ٛاؿذس٠

نٌ نالّ َٓ٘ ذ ٚقبٍٛ

َ َ٘ٓٚسدٚد ض ٣ٛايسضٍٛ

(ٚايػاؾع )ٞقاٍ إٕ زأٜتِ

قٛيٞ

زٜٚتِ

َٔ اؿدٜح ؾاقسبٛا اؾدازا

بكٛيَٞ

(ٚأمحد) قاٍ هلِ ال تهتبٛا

َا قًت٘ بٌ أؾٌ ذيو ؾاطًبٛا

ؾامسع َكاالت اهلدا ٠األزبع١

ٚاعٌُ بٗا ؾإٕ ؾٗٝا َٓؿع١

يكُعٗا يهٌ ذ ٟتعؿب

ٚاملٓؿؿٜ ٕٛهتؿ ٕٛبايٓيب
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ِ
ين يَػ ْزعُ ُمو َف
 -٘ٚباب قوؿ اهلل تعالى﴿ :ألَ ْم تَػ َر إِلَى الذ َ
ِ
ِ
ك يُ ِري ُدو َف أَ ْف
ل
ب
ػ
ق
ن
م
َ
ك َوَما أُنْ ِز َؿ ْ ْ َ
آمنُوا بِ َما أُنْ ِز َؿ إِلَْي َ
أَنػ ُه ْم َ
يػتَحا َكموا إِلَى الطاغُ ِ
وت َوقَ ْد أ ُِم ُروا أَ ْف يَ ْك ُف ُروا بِ ِو َويُ ِري ُد
َ َ ُ
الش ْيطَا ُف أَ ْف ي ِ
ض َال ًَّل بَ ِعي ًدا﴾
ضل ُه ْم َ
ُ
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قاؿ :

ِ
ك َوَما
آمنُوا بِ َما أُن ِز َؿ إِلَْي َ
ين يَػ ْزعُ ُمو َف أَنػ ُه ْم َ
باب قوؿ اهلل تعالى﴿ :أَلَ ْم تَػ َر إِلَى الذ َ
ِ
ِ
ك ي ِري ُدو َف أَ ْف يػتَحا َكموا إِلَى الطاغُ ِ
وت َوقَ ْد أ ُِم ُروا أَ ْف يَ ْك ُف ُروا بِ ِو َويُ ِري ُد
أُن ِز َؿ م ْن قَػ ْبل َ ُ
َ َ ُ
الش ْيطَا ُف أَ ْف ي ِ
الَّل بَ ِعي ًدا﴾[النساء .]ٙٓ:اآليات.
ض ً
ضل ُه ْم َ
ُ
فهذا الباب الذم عقده ا٤بؤلف  ،بعد الباب الذم سبقو ،كاف منو ترتيب

حسن من ا٤بؤلف  حيث إف بْب البابْب عبلقة ،كذلك أف ا٤بؤلف  أراد
أف يبْب حقيقة الكفر بالطاغوت ،كالطاغوت -كما مر بنا ُب و
دركس سابقة -أصح تعريف
لو ىو تعريف ابن القيم  :كل ما تجاوز بو العبد حده ،من معبود أو متبوع أو
مطاع.
أما ا٤بعبود فمضى الكبلـ عما يتعلق بو ُب األبواب ا٤بتقدمة.
كأما ا٤بتبوع كا٤بطاع فأراد ا٤بؤلف  أف ينبو إٔب ما يتعلق هبما ُب ىذين البابْب،
كذلك أف ٘باكز العبد و
بأحد حده يكوف اٚباذنا للطاغوت من ىذه ا١بهات الثبلثة:
شرعا.
أف ٯبعلو ن
مطاعا ٘باكز بو ا٢بد الواجب ن
متبوعا أك ن
معبودا أك ن
ككل كاحد من ىذه األمور الثبلثة فيو تفصيل ،ىذا تعريف عاـ لكن ٜبة تفصيل.
٘باكز للحد ،لكن علمنا أف إطبلؽ
أما ا٤بعبود فبل شك أف كل عبادة لغّب ا﵁ فهي ه
كصف الطاغوت على ا٤بعبود ال يكوف إال ُب حالتْب:
[الحالة]الولى :حالة الرضا بالعبادة؛ يعبد كىو ر و
اض.
الحالة الثانية :حالة الَبشح ،يَبشح للعبادة كيرل أنو أىل ٥با كإف ٓب يعبد ،ففي ىذه
ا٢بالة نقوؿ إف ىذا طاغوت.
أيضا ُب حالة ا٤بعبود ليس لو إرادة كاألشجار كاألحجار كاألصناـ ،فإ٭با تسمى
ن
طواغيت.
الحالة الثالثة :فهو أف يعبد ا٤بعبود دكف ا﵁  كىو غّب ر و
اض كعيسى

كا٤ببلئكة كا١بن ا٤بسلمْب كاألكلياء الصا٢بْب كما إٔب ذلك ،فيما ال يسمى ا٤بعبود ُب ىذه
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ا٢باؿ طاغوتنا ،كإ٭با يقاؿ إف العابد اٚبذ طاغوتنا مع ا﵁ ،أما ا٤بعبود فبل يسمى طاغوتنا ُب
ىذه ا٢باؿ.
إذف المعبود لو ثالثة أحواؿ :اثنتاف منها يطلق على المعبود فيها أنو طاغوت،

والحاؿ الثالثة َّل يقاؿ فيها عن المعبود إنو طاغوت.
أما ا٤بتبوع فإنو العآب الذم يػيٍتبى يع قولو ،كأما ا٤بطاع فإنو األمّب كذك السلطاف الذم
يطاع أمره ،كإ٭با يكوف ىذا كذاؾ طاغوتْب فيما إذا تعلق األمر بتحليل ما حرـ ا﵁ ،أك ٙبرٙب
ما أحل ا﵁ ،على الوجو الذم علمتو ُب الباب السابق.
أك من جهة تنزيل أمره كقولو منزلة الكتاب كالسنة ُب إرجاع مسائل التنازع إٔب ىذه
األقواؿ.
إذف ىاتاف حالتاف يكوف فيها المتبوع أو المطاع طاغوتًا:

[الحالة الولى] :إذا أحل ما حرـ ا﵁ أك حرـ ما أحل ا﵁.

مرجوعا إليو ٗبنزلة الكتاب كالسنة الذين ٰبكم
[الحالة الثانية] :جعل قولو كحكمو
ن
هبما ككاجب أف ٰبكم هبما -على تفصيل ُب ىذا إف شاء ا﵁ سيأٌب.-
إذف ىذا الباب أراد ا٤بؤلف بو أف يبْب أف ٙبكيم شرع ا﵁  توحيد ،كأف ٙبكيم غّب
قادحا ُب ىذا التوحيد.
شرع ا﵁ إما أف يكوف ن
ناقضا ٥بذا التوحيد أك ن
كبالتإب كاجب على ٝبيع ا٤بسلمْب أف ٯبعلوا شرع ا﵁ الذم جاء ُب الكتاب كالسنة

ىو ا٤برجع عند التنازع كىو الذم ٯبب أف ٰبكم بو ،كذلك أف ا﵁  كما أنو ا٤بعبود 

ا٢بق ،كذلك ىو الذم ٯبب أف يكوف حكمو ناف نذا ُب خلقو؛ كما أف حكمو الكو٘ب نافذ،

فكذلك ٯبب أف يكوف حكمو الشرعي ناف نذا؛ ا﵁  ىو ا٢بكم كإليو ا٢بكم ،كما قاؿ
الح ْكم» ،فا٢بكم ٯبب أف
الح َكم وإليو ُ
النيب  حْب خرج أبو داكد كغّبه« :إف اهلل ىو َ
ِ
ْح ْك ُم إَِّل لِل ِو﴾[النعاـ،]٘ٚ:
حكم﴿:إِف ال ُ
يكوف إٔب ا﵁  كال ٯبب أف يكوف لغّبه ه
َح َك ِم
س
أَبْػتَ ِغي
الل ِو
﴿أَفَػغَْيػ َر
اللوُ بِأ ْ
َح َك ًما﴾[النعاـ﴿،]ٔٔٗ:أَلَْي َ
ال ِ ِ
ين﴾[التين.]ٛ:
َ
ْحاكم َ
إذف ا٢بكم ٯبب أف يكوف ﵁ كما أف الطاعة -كقد علمنا ذلك -ٯبب أف تكوف ﵁
.
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ا﵁  أنزؿ ىذا القرآف ال لغرض التعبد كالتدبر فحسب ،ىذا من مقاصد القرآف
أيضا ا٤برجع عند التنازع،
كال شك ،لكن ليس األمر
ٯبب أف يكوف ن
ن
مقصورا على ذلك ،بل ي
ٯبب أف يكوف ىو الػمح ٌكم مع سنة النيب ﴿ :إِنا أَنزلْنَا إِلَي َ ِ
اب
ْ
َ
ك الْكتَ َ
يى
ْحقٍّ﴾[النساءٓ ،]ٔٓ٘:بى؟ ﴿ لِتَ ْح ُك َم بَػ ْي َن الن ِ
اؾ اهلل﴾[النساء.]ٔٓ٘:
اس بِ َما أ ََر َ
بِال َ
إذف ٯبب أف يكوف التحكيم لكتاب ا﵁ كلسنة رسولو .
ىذه قضية من صميم العقيدة اإلسبلمية ٯبب أف يعتقدىا كل مسلم ،ا٢بكم ﵁،
كالطاعة ﵁ ،كعلى ٝبيع ا٣بلق أف يلتزموا حكم ا﵁ كرسولو  ، كإال فإهنم يكونوف على
بعيدا ،كما ىو
شفا ىلكة ،من ٓب يلتزـ حكم ا﵁ كرسولو  فإنو يكوف قد ضل ضبلالن ن
الشأف ُب ىذه اآلية الٍب معنا.
كأنبو ىنا إٔب أف مفهوـ ٙبكيم شرع ا﵁  أكسع ٩با يظنو بعض الناس؛ بعض الناس
يظن أف ٙبكيم الشريعة أك أف حاكمية الشريعة ٨بصوصةه ٗبسائل فرض النزاعات كىذا من
حاكمية الشريعة ،كليس ىو حاكمية الشريعة؛ ٗبعُب :كما ٯبب أف يكوف الشرع ىو ا﵀كم
ُب جرائم ا٤بسلمْب ،كسرقة السارقْب ،كذلك ٯبب أف يكوف شرعي ا﵁  ىو ا﵀كم ُب
يىتاؼ ا٥باتفْب ،كا٤بستغيثْب باألموات ،كالناظرين للقبور ،كالطائفْب باألضرحة ،ٯبب أف
يكوف حكم ا﵁ .
٧بكما فيما تنازع الناس فيو ُب مسائل األ٠باء
ٯبب أف يكوف الكتاب كالسنة
ن
كالصفات ،فإف من الناس من اٚبذ طواغيت استعاذكا هبا عن الكتاب كالسنة ،أرجعوا ىذه
ا٤بسائل ا١بليلة إليها ،أرجعوا إٔب قواعد زعموىا عقلية كسفسطاط زعموىا منطقية ،كىذيانات
زعموىا فلسفية ،كتركوا كتاب ا﵁ كسنة رسولو  كراءىم ظهريا.
ٯبب أف يكوف شرع ا﵁ ،ٯبب أف يكوف كبلـ ا﵁ ككبلـ رسولو  ، ىو الػ يم ٍحكم ُب

أحدا من ا٣بلق
العبادة ،فيجب أف يعبد ا﵁ ٗبا شرع ا﵁ كرسولو  ، ال أف ٰبكم اإلنساف ن

سول رسوؿ ا﵁  ، فيجعل قولو ىو لذم ٯبب الرجوع إليو ،كلو استباف لو كبلـ ا﵁
كرسولو  ، كمراد ا﵁ كرسولو  فإنو ال يبإب ،بل ا٤برجع إٔب قوؿ اإلماـ كقوؿ ا٤بذىب
فحسب ،كما سول ذلك كلو كاف آية أك حديثنا فإنو ال يلتفت إٔب ذلك ،ىذا كلو من ترؾ
ٙبكيم الشريعة.
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إذف ٙبكيم الشريعة مفهوـ أكسع ٩با يظنو بعض الناس ،ٯبب أف يٰبى ٍك ىم شرع ا﵁ 

ُب كل قضية جلت أك دقت.

ىذه اآلية الٍب معنا من سورة النساء ،كىي الٍب ىعنىػ ىو ىف هبا ا٤بؤلف  ىذا الباب
ُب سياؽ يدكر معناه على قضية التحكيم كالطاعة.
تأمل معي -يارعاؾ ا﵁ -فإهنا آيات عظيمة ٯبب أف يعيها كل مسلم كمسلمة ،قاؿ
َطيعوا اللو وأ ِ
ِ
ِ
وؿ َوأ ُْولِي ال َْم ِر
َطيعُوا الر ُس َ
آمنُوا أ ُ
ين َ
َ َ
ا﵁ ﴿ :يَا أَيُّػ َها الذ َ
ِم ْن ُك ْم﴾[النساء .]ٜ٘:الحظ معي ىنا كيف أف الفعل (أطيعوا) تكرر ُب أمر ا﵁ كُب أمر
رسولو  ،كىذا يفيد أف حكم النيب  كاجب الطاعة استقبلالن؛ ٗبعُب :ما جاء األمر فيو
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
عندنا معشر ا٤بسلمْب بْب أف يثبت ا٢بكم بآية كحديث ،أك آية أك حديث ،كل ذلك
مقبوؿ ككل ذلك كاجب الطاعة كاالتباع.
ٖببلؼ قوؿ بعض الضالْب الذين يزعموف أهنم قرآنيوف ،كا٢بق أهنم كافركف بالقرآف
مكذبوف لكتاب ا﵁ ،حينما يزعموف أهنم ال يأخذكف إال بالقرآف ،كأما ما انفرد بو شيء من
كذب لكتاب
سنة النيب  فإنو ال ييلتفت إليو كال ييرجع إليو ،كال شك أف ىذا ا٤بذىب يم ه
ا﵁ كيكفر بالكتاب كالسنة.
﴿وأ ُْولِي ال َْم ِر ِم ْن ُك ْم﴾ كالحظ ىا ىنا أنو ٓب ييعًد الفعل (أطيعوا) ،ذلك أف
ٍب قاؿَ :
أكٕب األمر بالتحقيق ُب ىذه اآلية ٘بمع صنفْب :األمراء كالعلماء.
﴿وأ ُْولِي ال َْم ِر ِم ْن ُك ْم﴾ كٓب يعد األمر (أطيعوا) ،ليبْب لك أف طاعة أكٕب األمر
قاؿ َ
ليست طاعة مستقلة ،بل ٯبب أف تكوف تابعة للكتاب كالسنة.
مضادا للكتاب
أمّبا أك سلطانا أك عا٤بنا فإنو ال ييقبل إذا كاف ن
كبالتإب فكل حكم لوٕب ن
كالسنة ،قاؿ النيب « :إنما الطاعة في المعروؼ» ،فطاعة أكلياء األمر ال ٯبوز أف تكوف
نافذة ُب معصية ا﵁  ،قاؿ النيب « :على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب
وكره ما لم يؤمر بالمعصية ،فإف أُمر بمعصية فال سمع وَّل طاعة».
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َطيعوا اللو وأ ِ
ِ
ِ
از ْعتُ ْم
َطيعُوا الر ُس َ
وؿ َوأ ُْولِي ال َْم ِر ِم ْن ُك ْم فَِإ ْف تَػنَ َ
آمنُوا أ ُ
ين َ
ََ
﴿يَا أَيُّػ َها الذ َ
فِي َشي ٍء فَػردُّوهُ إِلَى الل ِو والر ُس ِ
وؿ﴾[النساء.]ٜ٘:
َ
ْ ُ
إذف ىذا ىو الذم ٯبب من كل مؤمن با﵁ كرسولو  أف يرد التنازع ،كمواضع
التنازع ،كأحواؿ التنازع إٔب الكتاب كالسنة.
كقد أٝبع العلماء على أف الرد إٔب ا﵁ ىو :الرد إٔب كتابو ،كأف الرد إٔب رسولو  بعد
كفاتو ىو :الرد إٔب سنتو ،ىذه ىي زبدة اإلٲباف ،كحقيقتو ُب ىذا الباب أف يكوف الػ يم ىح ٌك يم

كأف يكوف ا٤برجع ُب مواضع التنازع إٔب كتاب ا﵁ كسنة رسولو ُ ، ب كل قضية صغّبة أك
كبّبة.
كإننا لنشهد ا﵁ على أف كل أمر من األمور سواء تعلق بأمر الدين أك الدنيا ،سواء
تعلق بكبار ا٤بسائل أك صغارىا ،سواء تعلق بأمور االقتصاد أك ا٢بدكد ،أك أحواؿ األسرة
قطعا ،إما أف يكوف فيو
كأحكامها ،كما شاكل ذلك كل ذلك لو حكم ُب الكتاب كالسنة ن
حكم ُب دليل خاص ،أك يكوف لو حكم ُب دليل عاـ ،أك يكوف لو حكمو راج نعا إٔب قاعدة
شرعية أك مقصد شرعي.
مستحيل -كىذا ما ٯبب أف ٯبزـ بو -يستحيل أف يكوف شيء من األشياء خالينا عن
حكم ا﵁ كرسولو  ، ىذا من أبعد ا﵀االت كل ا٤بسائل كالقضايا كاألمور كالنزاعات كغّب

النزاعات ﵁ كلرسولو  فيها حكم ،كالشريعة تستوعب ىذه األمور مهما استجدت
طبيب ذلك العآب الربا٘ب الذم يعرؼ كيف يػينىػٌزيؿ ا٤بسائل على أدلتها
ا٤بستجدات ،لكن
ي
ٕبيث يٍٰب ِّس ين ٙبقيق ا٤بناط كالبلية حينما يتؤب ذلك من ليس بذلك أىبلن ،قاؿ تعأب﴿ :يَا
َطيعوا اللو وأ ِ
ِ
ِ
از ْعتُ ْم فِي َش ْي ٍء
َطيعُوا الر ُس َ
وؿ َوأ ُْولِي الَ ْم ِر ِم ْن ُك ْم فَِإ ْف تَػنَ َ
آمنُوا أ ُ
ين َ
ََ
أَيُّػ َها الذ َ
وؿ إِ ْف ُكنتم تُػ ْؤِمنو َف بِالل ِو والْيػوِـ ِ
فَػردُّوهُ إِلَى الل ِو والر ُس ِ
اآلخ ِر﴾[النساء.]ٜ٘:
ُْ ُ
َ َْ
َ
ُ
ما أعظم ىذه ا١بملة؛ ألهنا دلت على أف التحكيم شرط ُب اإلٲباف -كقد علمتم أف
الشرط :ما يلزـ من عدمو العدـ.-

إذف من ٓب يلتزـ حاكمية ا﵁ ،كرد التنازع إٔب ا﵁ كالرسوؿ  فإنو يكوف قد انطبق
عليو ىذا ا٢بكمٓ ،ب يكن مؤمننا با﵁ كاليوـ اآلخرٓ ،ب يكن مؤمننا با﵁ كرسولو .
س ُن تَأْ ِو ًيال﴾[النساء.]ٜ٘:
قاؿ سبحانو﴿ :ذَلِ َ
ك َخ ْيػ ٌر َوأ ْ
َح َ
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ِ
ك َوَما
آمنُوا بِ َما أُن ِز َؿ إِلَْي َ
ين يَػ ْزعُ ُمو َف أَنػ ُه ْم َ
ٍب جاء موضع الشاىد﴿ :أَلَ ْم تَػ َر إِلَى الذ َ
ِ
ِ
ك ي ِري ُدو َف أَ ْف يػتَحا َكموا إِلَى الطاغُ ِ
وت َوقَ ْد أ ُِم ُروا أَ ْف يَ ْك ُف ُروا بِ ِو َويُ ِري ُد
أُن ِز َؿ م ْن قَػ ْبل َ ُ
َ َ ُ
الش ْيطَا ُف أَ ْف ي ِ
الَّل بَ ِعي ًدا﴾[النساء.]ٙٓ:
ض ً
ضل ُه ْم َ
ُ
الحظ ىذا األسلوب ا٢بسن ،قاؿ﴿ :ألم تر إلى الذين يزعموف﴾[النساء ]ٙٓ:ىذا
ُب اللغة يسمى :أسلوب تعجيبً ،
أعجب ٗبن ىذه حالو ،انظر إٔب ىؤالء ﴿ يَػ ْزعُ ُمو َف أَنػ ُه ْم
ك ﴾[النساء.]ٙٓ:
ك َوَما أُن ِز َؿ ِم ْن قَػ ْبلِ َ
آمنُوا بِ َما أُن ِز َؿ إِلَْي َ
َ
كز ٍع هم ،األكثر ىزعم.
الزعم كلمةه من مثلث اللغة يقاؿ :ىز ٍع هم كًز ٍع هم ي
عم أك ىز ٍع ىم فبلف
الزعم ُب اللغة قد يأٌب كىذا األكثر ٗبعُب :ي
القوؿ الكاذب ،ىذا ىز ي
يعِب :ىذا كذب ،كمنو قوؿ ا﵁ ﴿ :فَػ َقالُوا َى َذا لِل ِو بَِز ْع ِم ِه ْم﴾[النعاـ،]ٖٔٙ:
ث والَنْػع ِاـ نَ ِ
﴿وجعلُوا لِل ِو ِمما ذَرأَ ِمن ال ِ
صيبًا﴾[النعاـ ،]ٖٔٙ:يعِب :بكذهبم
ْح ْر َ َ
َ ََ
َ َ َ
كإفكهم ،ىذا ىو األكثر.
كقد يستعمل فيما ىو أرفع شأنا من ىذا ،كىو ُب القوؿ الذم ٙبوـ حولو الشكوؾ،
أمر مشكوؾ فيو ،يقاؿ زعم فبلف كذا ،كٓب ٯبزـ بكذبو ،لكن األمر مشكوؾ فيو.
كقد يستعمل ىذا الكلم فيما ىو أرفع من ذلك ،كىو القوؿ الذم ٙباؿ فيو العهدة إٔب
أيضا ُب كبلـ أىل اللغة ،كقد أكثر سيبويو ُ ب كتابو ((الكتاب))
قائلو ،كىذا كاقع ن
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
((صحيح مسلم)) من قصة األعرايب الذم جاء للنيب  ككاف فيما قاؿ :أنو آتانا رسولك
فزعم أنك تزعم أف ا﵁ أرسلك ،ىذا قوؿ الرسوؿ أف النيب  يزعم أف ا﵁ أرسلو ،فهذا
الزعم قوؿ حق ،قد تستعمل ىذه الكلمة ُب القوؿ ا٢بق.
الشاىد أف ىذا القوؿ الذم نسبو ا﵁  إٔب ىؤالء ا٤بنافقْب كطائفة من ا٤بفسرين

نقلوا اإلٝباع على أف ا٤بقصود ُب ىذه اآلية إ٭با ىم ا٤بنافقوف ﴿ألم تر إلى الذين

يزعموف﴾[النساء ،]ٙٓ:كالػىز ٍع يم ىهنا ىو :القوؿ الكاذب ىم يقولوف قوؿ ٓب يسبقوا فيو،
يزعموف أهنم يؤمنوف ٗبا أنزؿ إليك كما أنزؿ من قبلك.
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كمعلوـ أف اإلٲباف بالكتب من أركاف اإلٲباف ،كأف من كذب بالكتاب الواحد ٩با أنزؿ
ا﵁  فبل شك أنو كافر با﵁  ،كغّب مسلم ،كميزة ما أنزؿ ا﵁ على نبيو  على بقية
الكتب إ٭با ىو االتباع.
أما بقية الكتب فيؤمن هبا كييصدؽ هبا لكن ال ييعمل هبا كال تيتبع ،االتباع كالعمل أمر
خاص ٗبا أنزؿ على النيب  ، كىذا ُب حقنا معشر أمة ٧بمد  ،قاؿ ا﵁ تعأب:
﴿ي ِري ُدو َف أَ ْف يػتَحا َكموا إِلَى الطاغُ ِ
وت َوقَ ْد أ ُِم ُروا أَ ْف يَ ْك ُف ُروا بِ ِو﴾[النساء.]ٙٓ:
ُ
َ َ ُ
انتبو ىا ىنا إٔب ىذه الكلمة ا٤بهمة :يريدكف أف يتحاكموا إٔب الطاغوت.
الطاغوت ُب ٦باؿ التنازع ىو :كل ما يجعًل عديبلن للكتاب كالسنة؛ ٗبعُب :أنو ينزؿ
منزلة الكتاب كالسنة ُب الرجوع إليو ككجوب اإلذعاف إٔب حكمو ،ما كاف كذلك فهو
دستورا أك سوالف بادية ،أك ما شاكل ذلك ،كل ما نػيزىؿ منزلة
طاغوت ،سواء يً٠بي قانونا أك
ن
القرآف كالسنة ُب كجوب الرجوع إليو أصبح ٗبثابة القرآف كالسنة ،يمنزهؿ منزلة القرآف كالسنة
فإنو طاغوت ،كىؤالء يريدكف أف يتحاكموا إٔب ىذا الطاغوت ال إٔب كتاب ا﵁ كسنة رسولو

 ، كسيأٌب معنا إف شاء ا﵁ ُب آخر الباب ذكر سببْب أكردٮبا ا٤بؤلف ُب نزكؿ ىذه
اآلية.
أعود فأقوؿ إف قولو﴿ :ي ِري ُدو َف أَ ْف يػتَحا َكموا إِلَى الطاغُ ِ
وت ﴾ يدلك على أف كفرىم
ُ
َ َ ُ
اجع إٔب عدـ التزاـ ا٢بكم أك التحاكم إٔب الكتاب كالسنة ،انتبو ىذه ا٤بسألة مهمة.
ر ه
إذف القوـ -أعِب ا٤بنافقْب -كاف ا٣بلل عندىم أهنم يريدكف عندىم رغبةه ،كعندىم
ً
كعدـ التزاـ
انشراح صد ور ،كىذا يدؿ داللةن بينة على أهنم ٓب يلتزموا حكم ا﵁ كرسولو  ،ي
التحاكم إٔب غّب الكتاب كالسنة ،كىذا آكاف تفصيل ىذه
ثمر
ى
حكم الكتاب كالسنة ،ي ي
ا٤بسألة:
التحاكم ،كالحظ أنِب أقوؿ :التحاكم ،ىذه مسألة ٚبتلف عن مسألة ا٢بكم ،إذف

عندنا مسألتاف :مسألة ٙباكم ،كمسألة حكم٫ ،بن نبحث اآلف ُب التحاكم ،ىذه ا٤بسألة ٥با
أحواؿ ثبلث:
ٙباكم إٔب غّب الكتاب كالسنة
الحاؿ الولى ىي :عدـ التزاـ الكتاب كالسنةٗ ،بعُب :ه

مع عدـ التزاـ الكتاب كالسنة ،كىذا لو صور:
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منها :أنو يتحاكم إٔب غّب الكتاب كالسنة ألنو يستكرب كيأنف من التحاكم إٔب
الكتاب كالسنة ،كىذا عدـ التزاـ ٕبكم الكتاب كالسنة٫ -بن مر بنا ُب دركس سابقة معنا
كلمة االلتزاـ الٍب يذكرىا أىل العلم ُب مثل ىذا ا٤بوضع ،االلتزاـ ىو :أف يعتقد اإلنساف أنو
٨باطب كملزـ ككاجب ،يعتقد أنو كاجب عليو كأف عليو أف يفعل ،بغض النظر أقاـ هبذا
بالفعل أك ٓب يقم ،ا٤بهم أف ىذه قضية عقدية ،يعتقد أنو ملزـ ككاجب عليو ك٨باطب بكذا
ككذا -ىذا ال يلتزـ التحاكم إٔب الكتاب كالسنة حيث أنو يرل أنو أكرب كأرفع من أف يرجع
إٔب الكتاب كالسنة ،أك أنو يعتقد أف الشريعة ال تعطيو حقو ،أك يعتقد أف الشريعة قاصرة عن
أف ٙبكم ُب مثل ىذه ا٤بسائل ،ىذه القضايا يقوؿ من مسائل ا٤بنازعات التجارية ال للشريعة
ك٥بذه ا٤بسائل ،فهو يَبؾ التحاكم إٔب الكتاب كالسنة؛ ألنو يرل أف الشريعة قاصرة عن ذلك،
الشريعة مسؤكلة أك شأهنا أف تتعلق أك أف تتكلم عن أحكاـ الصبلة كالصياـ.
أما أف تكوف حاكمة بْب الناس فيما يتنازعوف فيو فهذا ليس شأهنا ،ىذا من عدـ
التزاـ التحاكم إٔب الكتاب كالسنة.
أك يتحاكموا إٔب غّب الكتاب كالسنة ،كىو يعتقد أنو أحسن من التحاكم إٔب الكتاب
كالسنة ،ٲبكن كال بأس ال ٯبوز أف أٙباكم إٔب الكتاب كالسنة لكن األحسن كاألفضل ىو أف
نرجع إٔب زباالت األذىاف إٔب قانوف من قوانْب الكفار ،ىذا أفضل كأحسن.
أيضا كىو ال يبعد عن األكؿ كىو ُب حكمو أف يقوؿ الرجوع إٔب الكتاب
ومن ذلك ن

كالسنة أحسن كٙبكيمهما أفضل ،كلكن ٯبوز أف نتحاكم إٔب غّبٮبا ال مشكل.
كل ذلك من عدـ التزاـ التحاكم إٔب الكتاب كالسنة كال شك أف ىذا كفر با﵁ جل
ك ُى ُم
َنز َؿ اللوُ فَأ ُْولَئِ َ
﴿وَم ْن لَ ْم يَ ْح ُك ْم بِ َما أ َ
كعبلُ ،ب ىذه ا٤بسائل يتنزؿ قولو َ :
الْ َكافِ ُرو َف﴾[المائدة.]ٗٗ:
﴿وَما ا ْختَػلَ ْفتُ ْم فِ ِيو ِم ْن َش ْي ٍء
ٝبيعا ٯبب أف يكوف ا٢بكم فيها ﵁ َ :
ىذه ا٤بسائل ن
فَ ُح ْك ُموُ إِلَى الل ِو﴾[الشورى.]ٔٓ:
ملتزما بالتحاكم إٔب الكتاب كالسنة كلكنو يتحاكم إٔب غّبٮبا
الحالة الثانية :أف يكوف ن
و
لسبب أك آلخر ،يعتقد كجوب كلزكـ أف يتحاكم إٔب الكتاب كالسنة ،لكنو
لشهوةو أك
يتحاكم إٔب القوانْب الوضعية مثبلن؛ ألنو يرل أهنا سوؼ ٙبكم لو بأكثر ٩با ٙبكم لو بو
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الشريعة ،فطمحت نفسو إٔب ىذا العرض الزائل من الدنيا ،مع اعتقاده أنو و
عاص ﵁  كأنو
ٱبالف الواجب عليو.
فنقوؿ ىذا لو حكم غّبه من العصاة ،ىذه ا٤بعصية كغّبىا من ا٤بعاصي كإف كانت
كبّبة كعظيمة كضبلالن مبيننا ،لكنها ال تصل إٔب حد الكفر با﵁ ؛ ألف مناط التفكّب ُب
يعود إٔب عدـ التزاـ التحاكم للكتاب كالسنة ،انتبو ..ىذا منزلق رٗبا ٱبطئ
مسائل التحاكم ي
فيو من ٱبطئ فيقع ُب ىفوة التكفّب بغّب كجو حق ،تنبو إٔب ىذا األمر.

بلدا من ببلد الكفار،
مسلم يسكن ن
الحاؿ الثالثة :حالة االضطرار ،كذلك كأف يكوف ه
كال حكم للشريعة ىناؾ ،كال ٧بكمة شرعية ٜبة ،اعتدم عليو أ ً
يخ ىذ مالو ،سرقت سيارتو ،ماذا
ي
يفعل؟ أيَبؾ حقو يذىب ىكذا أماـ نظره أك رٗبا اعتي ًدم عليو بالضرب ،يَبؾ الناس تعتدم
كىو ال ٰبرؾ ساكننا ،ال شك أف الشريعة ال تأٌب هبذا ،ىذه حالة اضطرار ،كمثل ىذه ا٢بالة
أفٌب علماؤنا ٔبواز الرجوع إٔب ا﵀اكم الٍب ٙبكم بقوانْب ولكن بشروط:

أوَّلً :أف يكوف الضرر ٧بق نقا ،يعِب :ليست القضية قضية أكىاـ أك توقعات أك تصورات
اقعي ٧بقق ،فمثل ىذا كقع على اإلنساف ُب شأنو ضرر ،كقاعدة الشريعة:
إ٭با ىناؾ ه
أمر ك ه
الضرر ييزاؿ.
حل ٥بذا اإلشكاؿ إال الرجوع ٥بذه ا﵀اكم ،ال يوجد ٧بكمة شرعية ،ال
ثانيًا :أال يوجد ه

ملزما ،بعض الببلد رٗبا يوجد فيها
يوجد ٦بالس للتحاكم ُب ا١بالية ا٤بسلمة كيكوف حكمها ن
شيء من ذلك ،يوجد ٦بالس للتحكيم ،يتحاكم ا٤بتخاصماف من ا٤بسلمْب إٔب ىذه اجملالس
كٰب ىكم فيها ٗبقتضى الشريعة ،فمثل ىذا كاجب أف يى ًرجع إليو كال ٯبوز أف يى ًرجع إٔب األحكاـ
ي
الوضعية.
[ثالثًا] :أف يأخذ حقو الذم جعلتو لو الشريعة فقط ،لو أف ُب مقتضى و
قانوف ما،
ٯبوز أف يٰبكم بأف تأخذ يا أيها ا٤بظلوـ أكثر من حقك ،كلو أنو يرًج ىع إٔب ا﵁ ُب ىذه
الشريعة ألخذت حقك فقط ،ىذا القدر الزائد ال ٯبوز لك أخذه ،ٯبب أف تأخذ حقك
فقط.
كبالتإب كاف الرجوع إٔب ىذه ا﵀كمة إلرادة ا٢بصوؿ على حكم الشرع ،كلكنك
رجعت إليها ألنو ال سبيل لك غّبىا ،فأنت مضطر ،فمثل ىذه ا٢باؿ باجتماع ىذه الشركط
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الثبلثة فإنو ٯبوز إعماالن لقواعد الضركرة ُب الشريعة الرجوع أك التحاكم إٔب غّب شرع ا﵁

 ،كلكن عند التحقيق عاد األمر إٔب أخذ ما ٙبكم بو الشريعة.
قاؿ ﴿ :ي ِري ُدو َف أَ ْف يػتَحا َكموا إِلَى الطاغُ ِ
وت َوقَ ْد أ ُِم ُروا أَ ْف يَ ْك ُف ُروا
ُ
َ َ ُ
بِ ِو﴾[النساء ،]ٙٓ:نعم ،أ ًيم ٍرنا أف نكفر بالطاغوت ،أٓب يقل ا﵁ ﴿ :فَ َم ْن يَ ْك ُف ْر
بِالطاغُ ِ ِ
ِ ِ
ك بِالْعُ ْرَوةِ ال ُْوثْػ َقى﴾[البقرة.]ٕ٘ٙ:
سَ
وت َويُػ ْؤم ْن بِاللو فَػ َقد ْ
استَ ْم َ
إذف ال توحيد كال إسبلـ كال إٲباف ٩بن ٓب ٯبمع بْب األمرين ،لو آمن با﵁ فقط ال
ينفعو ،بل البد أف يضم إٔب ذلك الكفر بالطاغوت ،كىذا ىو شطر كلمة التوحيد الٍب ىي
أساس اإلسبلـ كمفتاح اإلٲباف ،كذلك أف (ال إلو) ىي الٍب تَبجم عن الكفر بالطاغوت،
كما قد أخذنا ىذا ُب الدركس السابقة.
ِِ
ِ ِ
َنز َؿ اللوُ وإِلَى الر ُس ِ
ص ُّدو َف
وؿ َرأَيْ َ
يل لَ ُه ْم تَػ َعالَ ْوا إِلَى َما أ َ
ين يَ ُ
ت ال ُْمنَافق َ
َ
َ
﴿وإ َذا ق َ
ص ُدو ًدا﴾[النساء ،]ٙٔ:كالحظ ىذه ا١بملة تدؿ على أف بلية ا٤بنافقْب رجعت إٔب
َع ْن َ
ك ُ
قضية االلتزاـ القليب٤ ،باذا؟ عندنا قرينتاف:

ِِ
ك
القرينة األكٔبُ :ب قولو تعأب:
ص ُّدو َف َع ْن َ
﴿رأَيْ َ
ين يَ ُ
َ
ت ال ُْمنَافق َ
اض صد عن كذا
ص ُد ً
اض يشوبو ُب الغالب استكبار إعر ه
ودا﴾[النساء ،]ٙٔ:كالصد :إعر ه
ُ
يعِب :أعرض عنوُ ،ب الغالب أف يكوف ىذا اإلعراض مع شيء من االستكبار فالقوؿ أكتوا
بأم ور ،أكتوا من جهة أم ور قليب عقدم.
كالقرينة الثانية قولو تعأب بعد ذلك﴿ :أُولَئِ َ ِ
ين يَػ ْعلَ ُم اللوُ َما فِي
ْ
ك الذ َ
قُػلُوبِ ِه ْم﴾[النساء ،]ٖٙ:إذف األمر رجع إٔب أمر ُب القلب ،كليس راجع إٔب أم ور ُب العمل،
إ٭با ىو أمر ُب القلبِ ِ ،
َنز َؿ اللوُ وإِلَى الر ُس ِ
ت
وؿ َرأَيْ َ
يل لَ ُه ْم تَػ َعالَ ْوا إِلَى َما أ َ
َ
َ
﴿وإذَا ق َ
ِِ
ف إِذَا أَصابػ ْتػ ُهم م ِ
ت أَيْ ِدي ِه ْم ثُم
صيبَةٌ بِ َما قَد َم ْ
ودا * فَ َك ْي َ
ص ُّدو َف َع ْن َ
ص ُد ً
ين يَ ُ
ك ُ
ََ ْ ُ
ال ُْمنَافق َ
ِ ِ
َجاءُ َ ِ ِ ِ ِ
سانًا َوتَػ ْوفِي ًقا﴾[النساء.]ٕٙ-ٙٔ:
وؾ يَ ْحل ُفو َف باللو إ ْف أ ََر ْدنَا إَّل إ ْح َ

سبحاف ا﵁!! كل أحد ٲبكن أف يدعي أنو مصلح كأنو يريد ا٣بّب كيريد اإلحساف كيريد
ِ ِ
ِ
سانًا َوتَػ ْوفِي ًقا﴾ حٌب إبليس،
اإلصبلح حٌب ا٤بنافقوف أساس الشر كالببلء ﴿إ ْف أ ََر ْدنَا إَّل إ ْح َ
ِِ
ِ
ين﴾[العراؼ ،]ٕٔ:سبحاف
﴿وقَ َ
اس َم ُه َما إِنٍّي لَ ُك َما لَم َن الناصح َ
أٓب يقل ا﵁  عنوَ :
ا﵁ العظيم!!
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ِ
ِ
ِ
يل
حٌب فرعوف أكرب الطغاة على اإلطبلؽ يقوؿَ :
﴿وَما أ َْىدي ُك ْم إَّل َسب َ
الر َش ِ
اد﴾[غافر.]ٕٜ:

إذف ليس كل من ادعى أنو مصلح كأنو يريد ا٣بّب ،ليس كل من ادعى ذلك يكوف
صادقنا ،فشر الناس من ٌادعوا ىذا.
إذف العربة أف يعرض القوؿ على ا﵀ك كا٤بيزاف الذم توزف بو األشياء كاألقواؿ كىو

كبلـ ا﵁ كرسولو .
ٚغاٖد يؿسعٗا ٚأؾًٗا
ٚايػسع َٝصإ األَٛز نًٗا
ف إِ َذا أَصابػ ْتػ ُهم م ِ
وؾ يَ ْحلِ ُفو َف بِالل ِو إِ ْف أ ََر ْدنَا
ت أَيْ ِدي ِه ْم ثُم َجاءُ َ
صيبَةٌ بِ َما قَد َم ْ
﴿فَ َك ْي َ
ََ ْ ُ
إَِّل إِحسانًا وتَػوفِي ًقا * أُولَئِ َ ِ
ض َع ْنػ ُه ْم َو ِعظ ُْه ْم َوقُ ْل
ين يَػ ْعلَ ُم اللوُ َما فِي قُػلُوبِ ِه ْم فَأَ ْع ِر ْ
ْ
َْ َْ
ك الذ َ
لَ ُه ْم فِي أَن ُف ِس ِه ْم قَػ ْوًَّل بَلِيغًا * وَما أ َْر َسلْنَا ِم ْن ر ُس ٍ
اع بِِإ ْذ ِف الل ِو﴾[النساء-ٕٙ:
وؿ إَِّل لِيُطَ َ
َ
َ
٧بكما:
ٗ]ٙىذه حقيقة اإلٲباف بالرسوؿ  ، أف يكوف ن
مطاعا كأف يكوف ن
متبعا كأف يكوف ن
وؿ إَِّل لِيطَ َ ِِ ِ ِ
﴿وَما أ َْر َسلْنَا ِم ْن ر ُس ٍ
ِ
وؾ
س ُه ْم َجاءُ َ
ُ
َ
َ
اع بإ ْذف اللو َولَ ْو أَنػ ُه ْم إ ْذ ظَلَ ُموا أَن ُف َ
ِ
ك َّل
استَػغْ َف َر لَ ُه ُم الر ُس ُ
يما * فَال َوَربٍّ َ
استَػغْ َف ُروا اللوَ َو ْ
فَ ْ
وؿ لََو َج ُدوا اللوَ تَػوابًا َرح ً
يُػ ْؤِمنُو َف﴾[النساء.]ٙ٘-ٙٗ:رجعنا مرة أخرل إٔب قضية التحاكم إٔب شرع ا﵁﴿ :فَال
ك َّل يػ ْؤِمنُو َف حتى يح ٍّكم َ ِ
يما َش َج َر بَػ ْيػنَػ ُه ْم ثُم َّل يَ ِج ُدوا فِي أَن ُف ِس ِه ْم َح َر ًجا ِمما
َوَربٍّ َ ُ
وؾ ف َ
َ َُ ُ
ِ
يما﴾[النساء.]ٙ٘:
قَ َ
ض ْي َ
سلٍّ ُموا تَ ْسل ً
ت َويُ َ
نفى ا﵁ ﴿ومن أصدؽ من اهلل قيالً﴾ ،نفى ا﵁ اإلٲباف عمن يتحاكم إٔب الرسوؿ
 ، بل كا﵁ ىذا ال يكفي ﴿حتى يح ٍّكم َ ِ
يما َش َج َر بَػ ْيػنَػ ُه ْم ثُم َّل يَ ِج ُدوا فِي أَن ُف ِس ِه ْم
وؾ ف َ
َ َُ ُ
ت﴾  ،يزكؿ من قلبهم كل تلوف ككل تردد ككل حرج من حكم ا﵁ كرسولو
َح َر ًجا ِمما قَ َ
ض ْي َ
ِ
يما﴾كيذعنوا إذعانا.
سلٍّ ُموا تَ ْسل ً
َ ﴿ ويُ َ
٧بك كامتحا هف للمؤمنْب.
ىذه حقيقة اإلٲباف ،ىذه حقيقة الطاعة ،ىذا حكم ه
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ِ
ين يَػ ْزعُ ُمو َف
 -٘ٛباب قوؿ اهلل تعالى﴿ :ألَ ْم تَػ َر إِلَى الذ َ
ِ
ِ
ك يُ ِري ُدو َف أَ ْف
ل
ب
ػ
ق
ن
م
َ
ك َوَما أُنْ ِز َؿ ْ ْ َ
آمنُوا بِ َما أُنْ ِز َؿ إِلَْي َ
أَنػ ُه ْم َ
يػتَحا َكموا إِلَى الطاغُ ِ
وت َوقَ ْد أ ُِم ُروا أَ ْف يَ ْك ُف ُروا بِ ِو َويُ ِري ُد
َ َ ُ
الش ْيطَا ُف أَ ْف ي ِ
ض َال ًَّل بَ ِعي ًدا﴾ (اجمللس الثاني)
ضل ُه ْم َ
ُ
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قاؿ :وقولو ِ ِ
يل لَ ُه ْم َّل تُػ ْف ِس ُدوا فِي ال َْر ِ
ض قَالُوا إِن َما نَ ْح ُن
َ
﴿وإ َذا ق َ
صلِ ُحو َف﴾[البقرة.]ٔٔ:
ُم ْ

إخبار من ا﵁  عن ا٤بنافقْب إ ٍذ ال يزاؿ ا٢بديث متعل نقا هبم ،كقد علمت أف
ىذا ه
اآلية السابقةِ ِ :
يل لَ ُه ْم﴾ نزلت ُب ا٤بنافقْب باالتفاؽ.
َ
﴿وإذَا ق َ
﴿وِم َن الن ِ
آمنا بِالل ِو
اس َم ْن يَػ ُق ُ
كىذه اآلية ن
وؿ َ
أيضا ُب ا٤بنافقْب ،قاؿ ا﵁ َ :
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِِ
ِ
س ُه ْم
ين َ
ين * يُ َخادعُو َف اللوَ َوالذ َ
َوبالْيَػ ْوـ اآلخ ِر َوَما ُى ْم ب ُم ْؤمن َ
آمنُوا َوَما يَ ْخ َدعُو َف إَّل أَن ُف َ
ضا ولَهم َع َذ ِ
يم بِ َما َكانُوا يَ ْك ِذبُو َف
ض فَػ َز َ
َوَما يَ ْشعُ ُرو َف * فِي قُػلُوبِ ِه ْم َم َر ٌ
ٌ
اد ُى ُم اللوُ َم َر ً َ ُ ْ
اب أَل ٌ
ِ ِ
يل لَ ُه ْم َّل تُػ ْف ِس ُدوا فِي ال َْر ِ
صلِ ُحو َف﴾[البقرة.]ٔٔ-ٛ:
ض قَالُوا إِن َما نَ ْح ُن ُم ْ
* َوإ َذا ق َ
ككجو إيراد ا٤بؤلف ُ ب ىذه اآلية ُب ىذا الباب ىو :أف من اإلفساد ُب
دأب
ترؾ ٙبكي ًم شرع ا﵁ 
األرض ى
كٙبكيم غّبه ىذا من اإلفساد ُب األرض ،كىذا ي
ى
ا٤بنافقْب ،فإهنم أبعد الناس عن ٙبكيم شرع ا﵁ ،كأقرب الناس إٔب ٙبكيم غّب شرع ا﵁.
قاؿ ا﵁ ِ ِ :
يل لَ ُه ْم َّل تُػ ْف ِس ُدوا فِي ال َْر ِ
ض﴾[البقرة ،]ٔٔ:كأف ىذا
َ
﴿وإذَا ق َ

بعض أصحاب ىؤالء ا٤بنافقْب أك أقربائهم ا٤بؤمنْب رغبةن
ا٣بطاب ككأف ىذه نصيحة توجو هبا ي
ُب دعوهتم إٔب ا٢بق رجاء إٲباهنم.
﴿َّل تُػ ْف ِس ُدوا فِي ال َْر ِ
ض﴾ اإلفساد ىو :السعي ُب الفساد ،إفساد يعِب :أف يسعى
اإلنساف ُب فساد شيء ،كالغالب أك يقع كثّبا أف يكوف اإلفساد كاقعا على و
شيء صا وّب ُب
ن
ن
فاسدا بعد أف كاف صا٢بنا.
األصل ،يقاؿ إنو :أفسده ،يعِب :صّبه ن
كالفساد ىو :كل ما فيو ضرر كقد يكوف شيئنا حسينا كقد يكوف شيئنا معنوينا.
كال شك أف الفساد ا٢بسي ٜبرةه للفساد ا٤بعنوم ،كالفساد ىا ىنا ىو الفساد ا٤بعنوم
كذلك أف أعظم الفساد ىو معصية ا﵁  ك٧بادة أمره كعدـ االستجابة لدعوتو ،أم فساد
ً
ت ال ِ
ْجن
﴿وَما َخلَ ْق ُ
أعظم من ىذا الفساد أف يفعل اإلنساف ضد ا٢بكمة الٍب ألجلها يخلقَ :
وا ِإلنس إَِّل لِيػ ْعب ُد ِ
وف﴾[الذاريات ،]٘ٙ:فجاء ىذا ا٤بخذكؿ بضد ما أ ًيمىر بو فكاف فعلو
َُ
َ َ
فسادا.
ن
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كا٤بنافقوف ال شك أهنم مفسدكف ،أفسدكا أنفسهم كيسعوف ُب إفساد غّبىم ،فهم
مفسدكف بكل حاؿِ ِ :
يل لَ ُه ْم َّل تُػ ْف ِس ُدوا فِي ال َْر ِ
ض﴾[البقرة ،]ٔٔ:كالحظ أنو
َ
﴿وإذَا ق َ
ٓب يعْب ىذا الشيء الذم أفسدكا فيو كذلك؛ ألف فركع الفساد الٍب تكوف من ا٤بنافقْب كثّبة
جدا حٌب كأهنم حازكىا ٝبيعا ،كلذلك جاءت اآلية هبذا اإلطبلؽِ ِ :
يل لَ ُه ْم َّل
ن
َ
ن
﴿وإذَا ق َ
تُػ ْف ِس ُدوا فِي ال َْر ِ
ض﴾[البقرة.]ٔٔ:
كأقبح ما يكوف اإلفساد حينما يعود على -كما قلت قبل قليل -على شيء صاّب،

﴿و َج َع َل
كا﵁  جعل ىذه األرض صا٢بة خلقها أكؿ مرة  صا٢بة مباركة قاؿ َ :
ِ
اسي ِمن فَػوقِها وب ِ
ِ
ِ
أرضا
ار َؾ ف َيها َوقَد َر ف َيها أَقػ َْواتَػ َها﴾[فصلت  ،]ٔٓ:جعلها ن
ف َيها َرَو َ ْ ْ َ َ َ َ
أرضا مباركة ،فجاءىا اإلنساف الذم ٓب يستجب ﵁ ٗ با يفسدىا ،كأكؿ اإلفساد
صا٢بة ،ن
ىو اإلفساد ا٤بعنوم ٗبعصية ا﵁  ،فيتبعو على ذلك ٜبرتو ،كىو الفساد ا٢بسي ،كذلك ٜبرة
للفساد ا٤بعنوم ،أٓب يقل ا﵁ ﴿ :ظَهر الْ َفس ُ ِ
ِ
ت أَيْ ِدي الن ِ
اس
سبَ ْ
اد في الْبَػ ٍّر َوالْبَ ْح ِر ب َما َك َ
ََ َ
ِِ
ض ال ِذي َع ِملُوا لَ َعل ُه ْم يَػ ْرِجعُو َف﴾[الروـ.]ٗٔ:
ليُذي َق ُه ْم بَػ ْع َ
إذف ا﵁  ق ٌدر بإرادتو الكونية أف يكوف الفساد ا٢بسي ُب األرض ٜبرنة للفساد
ا٤بعنوم ،كل ما يذكقو كيلمسو الناس كيشكوف منو من فساد ُب األرض ،كارتفاع درجة حرارة
األرض أك ما يسمى باالحتباس ا٢برارم ،قلة نزكؿ األمطار ،قلة الغذاء ُب بعض األماكن،
الرياح العاصفة ،األعاصّب ،الرباكْب ...إٔب غّب ذلك من ىذه األمور الٍب يشتكيها الناس من

صور الفساد ُب األرض كلها راجعة إٔب ىذا السبب ،كىو الفساد ا٤بعنوم بعصياف ا﵁ 
كتنكب الطريق الذم دعا إليو أنبياءه  ،كا﵁  مع ذلك يلطف بعباده كٲبهلهم كلو
يؤاخذ ا﵁ الناس ٗبا كسبوا ما جعل على ظهرىا من دابة ،ا﵁  من لطفو كمن رٞبتو
يلطف بعباده كٲبهلهم لعلهم يعودكف إٔب رشدىم.

الشاىد أف ىؤالء الناصحْب توجهوا بالنصيحة إٔب ىؤالء ا٤بنافقْبَّ﴿ :ل تُػ ْف ِس ُدوا فِي
ال َْر ِ
ض﴾[البقرة ،]ٔٔ:ماذا كاف ا١بواب؟ كاف ا١بواب بالنقض﴿ :قَالُوا إِن َما نَ ْح ُن
صلِ ُحو َف﴾[البقرة.]ٔٔ:
ُم ْ
كىذا من عجيب األمر ُب حاؿ ىؤالء ا٤بنافقْب ،يا ﵁ العجب!! فسادىم ال ٱبفى
ٛباما ،بل نبلحظ أهنم
على ذم ليب ،كإذا هبم ٰبكوف كٱبربكف عن أنفسهم أهنم على الضد ن
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أتوا با١بملة اال٠بية الٍب تفيد معُب الدكاـٓ ،ب ٱبربكا عن أنفسهم بأهنم مصلحوف ،كما كاف
كبلـ الناصحْب ٥بمَّ﴿ ،ل تُػ ْف ِس ُدوا﴾ كانت ا١بملة فعلية ،لكنهم أجابوا ٔبملة ا٠بية ٱبربكف

دائماُ ،ب طوؿ حياتنا كُب طوؿ أمرنا كعرضو ٫بن مصلحوف،
عن أنفسهم بأننا مصلحوف ن
أيضا ما بلغوا فيو من ا٤بكابرة حينما أتوا هبذا ا٢برؼ الذم يفيد القصر﴿ :قَالُوا إِن َما
كالحظ ن
صلِ ُحو َف﴾[البقرة ،]ٔٔ:يعِب :قصركا أنفسهم على اإلصبلح ،ال شأف لنا كال شيء
نَ ْح ُن ُم ْ
عندنا سول أننا مصلحوف!
يا ﵁ العجب ،كىذا ضد حا٥بم بالضبط ،ىم ٕبقيقة األمر مفسدكف كمع ذلك يدعوف
أهنم مصلحوف ،سبحاف ا﵁ العظيم!! مع أف فسادىم ال ٱبفى على أحد ،كجاء الرد من
كتاب ربنا سبحانو عليهم﴿ :أََّل إِنػ ُه ْم ُى ُم ال ُْم ْف ِس ُدو َف َولَ ِك ْن َّل يَ ْشعُ ُرو َف﴾[البقرة،]ٕٔ:
كالحظ كيف أف القصر ىا ىنا جاء أقول من القصر الذم زعموه ألنفسهم ،أال كىو
ِ
ِ
قصرا أقول من
بتعريف﴿ :أََّل إنػ ُه ْم ُى ُم ال ُْم ْفس ُدو َف﴾[البقرة ،]ٕٔ:فهذا التعريف يفيد ن
القصر الذم زعموه ألنفسهم ،يعِب :أهنم ىم ا٤بفسدكف ُب ا٢بقيقة ،كالحظ كيف أ ِّ
يكد ىذا
القصر بضمّب الفصل﴿ ،أََّل إِنػ ُه ْم ُى ُم ال ُْم ْف ِس ُدو َف﴾( ،ىم) ىنا ضمّب فصل يفيد معُب:
أيضا ،يعِب :أخرب ا﵁  أف حا٥بم
التأكيد ،فكاف ا١بواب أك الرد على كبلمهم بالنقض ن
على ضد ما كانوا يزعموف.
إذف نستفيد من ىذه اآلية أف أىل النفاؽ دأهبم كديدهنم كشأهنم ىو اإلفساد ُب
ضد اإلفساد ،يعِب :السعي ُب صبلح األشياء فهم
األرض كدعواىم اإلصبلح ،اإلصبلح ي
يزعموف أهنم دائبوف على اإلصبلح ،ىم يصلحوف أنفسهم ،يصلحوف غّبىم ،يصلحوف
األرض ،مع أف الواقع ىو أف ىؤالء كاقعوف ُب ضد ذلك.
أيضا يتأكد لنا ما ذكرناه ُب درس أمس ،كىو أف أىل النفاؽ بل أف كل مبطل
كهبذا ن
ٲبكن أف يىدعي لنفسو اإلصبلح ،كما قلنا عن إبليس كعن فرعوف كعن ا٤بنافقْب ُب قو٥بم
السابق ،ماذا قالوا؟ ماذا كانوا يريدكف؟ قلنا قو٥بم ىذا يدؿ على ىذه القاعدة الٍب ذكرهتا
لك :يزعموف أهنم يريدكف إحسانا كتوفي نقا ،ىكذا ينسبوف إٔب أنفسهم٫ ،بن ال نريد إال
ا٣بّب ،ال نريد إال إحسانا كتوفي نقا ،كىنا يقولوف إ٭با ٫بن مصلحوف.
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إذف القاعدة الٍب ٯبب أف يتنبو ٥با ا٤بسلم فيها أف كل يمٍبطِّ ول ال يتمكن من تركيج
٩بوىا ٧بسننا ،كبالتإب يغَب بو األغمار ،كإال فلو خرج بو على
باطلو إال بإخراجو مزخرفنا ن
أمر
صورتو ا٢بقيقية لو جاء بالباطل كما ىو ،فإف النفوس ال تيقبل عليو؛ ألف الباطل اجملرد ه
٨بالف للفطرة ،كلذلك نفوس أكثر الناس تعرض عنو ،إذف كيف يصنع ىؤالء٘ ،بدىم ماذا
ه
يفعلوف؟ يزخرفونو كيزينونو كيلونونو ،حٌب ٱبرج ُب صورة حسنة هبيجة ،كا١باىل ال ٘بد عنده
إال أنو يغَب بالظواىر ،ال ينفذ إٔب ا٢بقائق٘ ،بد أنو يقف عند حدكد ىذه الزخارؼ فيغَب هبا
كينصاع كينساؽ إٔب ما يي ٍدعى إليو.
كالغالب أف أىل الباطل يضيفوف إٔب ىذا شيء آخر ،كىو :أهنم ٱبرجوف ا٢بق ُب
صورة قبيحة ،فقل ٕب بربك كيف ستكوف النتيجة حينما يظهر الباطل ُب صورة حسنة،
أيضا ُب صورة قبيحة!
كيقابل ىذا أف يظهر ا٢بق ُب صورة قبيحة ،كيظهر أىل ا٢بق ن
دائما ٘بدىم يسعوف ُب إخراج ا٢بق ُب صورة كريهة،
ىذا ىو حاؿ أىل النفاؽ ن
يقدحوف ُب أمر ا﵁  من جهة أنو معارض للحكمة ،يقدحوف ُب قدر ا﵁  من جهة

أنو معارض للعدؿ ،يقدحوف ُب خرب ا﵁  من جهة أنو معارض للعقل ،كىكذا دكاليك
٩بوىا مزخرفنا.
مشوىا ُب مقابل أهنم ٱبرجوف الباطل ن
ُب طريقهم لئلفساد ٱبرجوف ا٢بق ن
ِ
ِ ِ
ين
﴿وَك َذلِ َ
ك َج َعلْنَا ل ُك ٍّل نَب ٍّي َع ُد ًّوا َشيَاط َ
كشاىد ىذا ُب كتاب ا﵁ ،قوؿ ا﵁ َ :
ْج ٍّن ي ِ
ا ِإل ِ ِ
﴿ز ْخر َ ِ
ض ُه ْم إِلَى بَػ ْع ٍ
ك َما
اء َربُّ َ
وحي بَػ ْع ُ
نس َوال ُ
ؼ الْ َق ْوؿ غُ ُر ً
ورا َولَ ْو َش َ
ض﴾ ماذا؟ ُ ُ
فَػ َعلُوهُ فَ َذ ْرُى ْم َوَما يَػ ْفتَػ ُرو َف﴾[النعاـ.]ٕٔٔ:
إذف الوسيلة الٍب يسعى ٔبد كاجتهاد شياطْب اإلنس كا١بن ُب تركيج الباطل هبا ىو:
زخرؼ القوؿ ،ٱبرجوف الباطل ُب صورة حسنة ٝبيلة.
كُب ا٤بقابل ٱبرجوف ا٢بق ُب صورة سيئة ،باطلة ،كمن ىذا الباب إعراضهم عن ٙبكيم
ا﵁  ،يقولوف ٫بن ُب زمن التطور٫ ،بن ُب زمن التطوير٫ ،بن ُب زمن التنوير٫ ،بن ُب زمن
التجديد .إذف البد أف نواكب العصر" ،ىذا الذم يفعلوف مع األسف الشديد.
تُػ ْف ُ ِ
ِ
قالوا رقِيًّا فَػ ُقلْنَا لِلْح ِ
ض ْي ِ
ص ُد
ض نَػ َع ْم
ض ْو َف م ْنوُ إِلَى س ٍّج ْي َن ُم ْؤتَ َ
َ
ُ
ِ
ت ُخبثًا فَح ِ
ار فا ْز َد ِر ُدوا
اصلُ َها
ص َر ْ
َع ْ
ص ِريةٌ َع َ
َ
ُس ٌّم نَق ْي ٌع َويَا أَ ْغ َم ُ
ِ
ت
ال ُد َعاةَ لَ َها في الرْم ِ
س قَ ْد لُ ِح ُدوا
َم ْو ٌ
ْحيَاةِ فَػيَا ْلي َ
ت َو َس ُّم ْوهُ تَ ْجديْ َد ال َ
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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
يصوركهنم بأهنم ظبلميوف ،يريدكف إرجاعنا إٔب العصور الوسطى أك العصور ا٢بجرية ،ك٫بن ُب
ىذا الوقت ا٤بتقدـ ُب ىذا الزماف ا٤بتطور ،ىكذا يصنعوف ُب شأف ٙبكيم شرع ا﵁ ،
أيضا حديثنا.
ٙبكيم أمر ا﵁ سبحانو كأمر رسولو  ،إذف ىذا دأهبم قدٲبنا كدأهبم ن
إذف ىذا ىو فيما يبدك كا﵁ أعلم سبب إيراد ا٤بؤلف  ىذه اآلية ُب ىذا الباب
كا﵁ تعأب أعلم.
ض بػع َد إِص ِ
الح َها﴾[العراؼ.]٘ٙ:
﴿وَّل تُػ ْف ِس ُدوا فِي ال َْر ِ َ ْ ْ
قاؿ  :وقولوَ :

ىذه اآلية قريبة ُب ا٤بعُب من اآلية السابقة ،كفيها النهي عن اإلفساد ُب األرض بعد
ض بػع َد إِص ِ
الح َها﴾[العراؼ ،]٘ٙ:كعلمنا أف ىذا
﴿وَّل تُػ ْف ِس ُدوا فِي ال َْر ِ َ ْ ْ
إصبلحهاَ ،
الفساد يشمل الفساد ا٢بسي بالظلم ،بالتعدم على الناس ،بإفساد مصاّب األرض كخّباهتا.
األساس ٤با قبلو :كىو اإلفساد فيها ٗبعصية
كالنوع الثا٘ب كىو األىم ،كىو األصل ،كىو
ي

ا﵁  بالكفر ،بالشرؾ با﵁ ٗ ،بعاقرة ا٤بنكرات كفعل الفواحش كالكبائر ،كل ذلك من
اإلفساد ُب األرض.
يذكرىم ربنا ُ ب ىذه اآلية بأف األرض قد أصلحها  ،ك٤باذا يعودكف عليها
بالفساد كىي صا٢بة ،كىذا فيو تأنيب ٥بم كيف يسعوف إٔب شيء سليم كصاّب فيفسدكنو؟
ىذا دليل على إمعاهنم ُب الشر ،إ٭با يعمدكف إٔب شيء صاّب فيفسدكنو ،كىذا ٩با هنى ربنا
 عنو.
ككجو الشاىد :من إيراد ىذه اآلية -كما سبق -أف من اإلفساد ُب األرض اإلعراض
عن ٙبكيم شرع ا﵁  ،كأف يػينىػزؿ غّب شرع ا﵁ منزلتو ،كأف يي ىسول بينو كبينو كأسوأ منو أف
يػي ىفض ىل على شرع ا﵁  ،كل ذلك كال شك من اإلفساد ُب األرض.
كيا ﵁ العجب!! كيف يدعي ىؤالء الذين ٖبسوا أنفسهم حظها من ا٣بّب ،كيف
يدعوف العذب النمّب كيدعوف الصاُب الزالؿ ،كا٣بّب ا﵀ض ،كيستبدلوف بو زباالت أذىاف،
كاجتهادات باطلة خاسرة ،يستعيضوف هبذه القوانْب كىذه الدساتّب عن شرع ا﵁  الذم
ىو ا٣بّب كلو ،كالذم ىو ا٢بق كلو!
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ا﵁  ىو الذم خلق ا٣بلق ،إذف ىو الذم يعلم ما يصلحهم ،كلذلك أنزؿ ُ ب
كتبو كأرسل رسلو ببياف ما يٰبافظ على صبلح ىذه األرض لكي تبقى صا٢بة مباركة كما
خلقها ا﵁  ،لكن ىؤالء مع األسف الشديد أتوا بضد ذلك ،إذا كاف ا﵁  ىو ا٣بالق،
إذف ىو العآب ٗبا يصلح الناس ،إذف ُب أحكامو ما يصلح حاؿ ىذه األرض ،ال تستقيم
أحواؿ الناس إال باالستقامة على شرع من خلق الناس كخلق ىذه األرض الٍب يعيشوف فيها،

كلو ٓب يكن إال أف الشواىد الواقعية ا٢بسية الٍب تدؿ على أف شرع ا﵁  ىو الذم تصلح
بو أحواؿ الناس ،لو ٓب يكن إال ىذا نردا على ىؤالء ا٤بنافقْب الذين يعرضوف عن ٙبكيم ا﵁

 ،لو ٓب يكن إال ذلك؛ لكفى بو رندا عليهم.
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
النظاـ الربوم ،ككيف عاد عليهم بالفساد العريض ،أصبحوا اآلف يتلمسوف ُب بعض جهاهتم،
يتلمسوف االستفادة من األنظمة اإلسبلمية ُب شأف االقتصاد كا٤باؿ ،لعلمهم أف ىذا الذم
تصليح بو أحواؿ الناس ،ال شك أف كل منصف نظر ُب أحكاـ شرع ا﵁  ال ٲبلك إال
باإلذعاف كاإلقرار بأف ىذا ىو ا٢بق ا﵀ض ،كأف أحواؿ الناس ال تستقيم إال بو.
إف جئت إٔب أحكاـ األسرة ،إف جئت إٔب أحكاـ االقتصاد ،إف جئت إٔب سياسة
الببلد ،جئت إٔب ما يتعلق با٢بدكد كما إليها ،إٔب غّب ذلك من أحكاـ الشريعة العامة
الشاملة لكل شيء ،كا﵁ ال ٯبد ا٤بنصف من غّب ا٤بسلمْب إال أف يذعن بأف ىذا ىو ا٢بق،
شرعا منزالن من ا٣بالق العليم ا٣ببّب ا٢بكيم .
كأنو ال ٲبكن إال أف يكوف ن
ث أحد الكفار ُب ٦بلس ضمِب بو ُب بعض الببلد ،كنت أحدثو عن
مرة كنت أي ِّ
حد ي
و
شيء من نظاـ اإلسبلـ كٝباؿ اإلسبلـ كركعة اإلسبلـ كحسن اإلسبلـ ،كذكرت بعض
األمثلة التفصيلية ككاف ىذا الرجل عاقبلن أخرج كرقة كقلم كصار يكتب معي ما أقوؿ ،يقوؿ
أريد أف أفكر كأتدبر ُب ىذا الشيء الذم تتكلم فيو ،كأثناء كبلمي توقف كنظر إٕب كقاؿ:
عجب كأي ً
"كل ىذا ا٣بّب عندكم كتقصركنو على أنفسكم" ،أي ً
دىش هبذا التنظيم البديع الدقيق
ُب ديننا ،كيف ٙبفظونو أك تقصركنو على أنفسكم دكف أف تشيعوف كدكف أف تدعوف كدكف
أف تبلِّغوف ذلك؟ كل ىذا ا٣بّب عندكم كتقصركنو على أنفسكم؟
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فا٤بقصود أف ىذا الذم قالو ىو لساف حاؿ كمقاؿ كثّب من ىؤالء الذين ىم خارج
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
ً
ب على ىواه مع األسف الشديد كا﵁
ذلك أك أف ٱبرب ٖببلؼ ظهور ىذا ا٢بق فيو إال إذا غيل ى
ا٤بستعاف.
قاؿ :

وقولو﴿ :أَفَح ْكم الْج ِ
اىلِي ِة يَػ ْبػغُو َف﴾[المائدة]٘ٓ:اآلية.
ُ َ َ

و
باستفهاـ إنكارم ،ٱباطب فيها هبذا االستفهاـ اإلنكارم
ىذه اآلية أخرب ا﵁  فيها
ىؤالء ا٤بنافقْب كأضراهبم﴿ :أَفَح ْكم ال ِ ِ ِ
س ُن ِم َن الل ِو ُح ْك ًما لَِق ْوٍـ
ْجاىلية يَػ ْبػغُو َف َوَم ْن أ ْ
ُ َ َ
َح َ
يُوقِنُو َف﴾[المائدة.]٘ٓ:
ا١باىلية ىي :كل ما خالف اإلسبلـ؛ ألف مبُب ذلك على ا١بهل.
أما اإلسبلـ كا٢بق كالدين الذم أنزلو ا﵁  فإنو قد أنزلو ا﵁  بعل وم كما أخرب
 أنزلو بعلمو.
٧بض.

جهل
مبِب على العلم ،فكل ما عارضو ككل ما خالفو حقيقتو ه
إذف دين ا﵁  ه
كلذلك أخرب  أف حكم غّبه ىو حكم ا١باىلية ،كىذا حق ال ريب فيو ،كل ما

كاف خبلؼ شرع ا﵁  فإنو حكم جاىلي ،كالعاقل ال شك أنو ال يطلب ا١بهل ،ال
يطلب الظبلـ ،ال يريد الظلم ،إ٭با يطلب العلم كيطلب النور كيطلب ا٢بق ،إذا كاف يريده
فليس أمامو إال أف يستزيد ٕبكم ا﵁ .
﴿أَفَح ْكم الْج ِ
اىلِي ِة يَػ ْبػغُو َف﴾ يعِب :يريدكف.
ُ َ َ
َح َس ُن ِم َن الل ِو
﴿وَم ْن أ ْ
ٍب بْب ا﵁  أف حكمو ىو أحسن األحكاـَ :
ُح ْك ًما﴾[المائدة ،]٘ٓ:لكن ىذا ال يدركو كال يقر بو إال الذين يوقنوف ،الذين بلغوا الدرجة
العظيمة من اإلٲباف ،عند ىؤالء حكم ا﵁  أحسن األحكاـ ،كىذه اآلية تعم ا٢بكمْب
القدرم كالشرعي﴿ ،ومن أَح ِ ِ
كشرعا.
قدرا ن
ََ ْ ْ َ
س ُن م َن اللو ُح ْك ًما﴾ يعِب :ن
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يقع.

ال شك أف كل ما يقدره ا﵁  من أحكامو القدرية ال شك أنو أحسن ما ٲبكن أف

كا﵁  قدره لعلمو أف ا٢بكمة فيو تقدير ا﵁ ،كفعلو كخلقو مقرك هف با٢بكمة ،كا﵁
 يفعل بإرادتو كمشيئتو ا٤بقَبنة با٢بكمة ،كلذلك أىل اإليقاف يعلموف ذلك ،فعندىم كل
قدرا ككونا فإنو أحسن ما ٲبكن أف يقع ،لو أصاب اإلنساف
شيء قدره كحكم بو سبحانو ن
حادث فإنو ٰبمد ا﵁  عليو؛ ألنو ُب ظنو كعقيدتو أنو أحسن ما ٲبكن أف يقع عليو ُب
ىذه اللحظة ،ىكذا عقيدتو كل مسلم بلغ درجة اإليقاف.
كذلك الشأف ُب األحكاـ الشرعية عند أىل اإليقاف كاإلٲباف الصادؽ ،حكم ا﵁
الشرعي أحسن األحكاـ.
َح َك ِم
س اللوُ بِأ ْ
إذف ا﵁  ال حكم أحسن من حكمو ،كما قاؿ ا﵁ ﴿ :أَلَْي َ
ال ِ ِ
ين﴾[التين.]ٛ:
َ
ْحاكم َ
قاؿ :
عٔ عبد اهلل بٔ عُس  ٕٚإٔ زض ٍٛاهلل  قاٍ$ :ال ٜؤَٔ
أسدنِ ستٜ ٢هٖٛ ٕٛا ٙتبعّا ملا د٦ت ب٘#
قاٍ ايٓ(( : ٟٚٛسدٜحْ ؾشٝض ،زٜٓٚا ٙيف نتاب اؿذ ١بإضٓا ٕد
ؾشٝض)).
كبلـ طويل من جهة ثبوتو عن النيب  ،كقد صححو كما
ىذا ا٢بديث فيو ه
ٕبث ك ه
٠بعت النوكم  فإنو قاؿ( :إنو حديث صحيح ركيناه ُب كتاب ((ا٢بجة)) بإسناد
صحيح) ،كا٢بافظ ابن حجر (( فتح البارم)) أكرد ىذا ا٢بديث لكن من طريق أيب
ىريرة ،ال من طريق عبد ا﵁ بن عمرك ،كقاؿ( :رجالو ثقات ،كنقل تصحيح النوكم كٓب
يتعقبو).
كُب مقابل ىؤالء طائفة من أىل العلم ضعفوا ىذا ا٢بديث كٓب يثبتوا إسناده للنيب ،
كابن عساكر قاؿ ُب ىذا ا٢بديث( :إنو غريب).
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كمن أحسن ٩بن رأيتو تكلم عن إسناده من جهة ثبوتو كعدمو ابن رجب ُ ب
((جامع العلوـ كا٢بكم)) ،فإنو تعقب النوكم ُب تصحيحو كقاؿ( :إف تصحيحو بعيد)،
كذلك أف اإلسناد فيو نعيم بن ٞباد ا٣بزاعي كىو على جبللة قدره بالعلم كالسنة إال أنو
ضعيف الركاية ،ككذلك اضطرب ُب ىذا اإلسناد يعِبُ :ب ركايتو ٥بذا ا٢بديث ،مع كجود
أيضا انقطاع ُب اإلسناد ،كلذلك ضعفو ،كضعفو غّب كاحد من أىل العلم.
ن
على كل حاؿ إف ثبت ىذا ا٢بديث عن النيب  أك ٓب يثبت ،فا٤بعُب صحيح كال

ك َّل
يستشكل ،فإف ىذا ا٢بديث ُب معناه يدؿ على ما دؿ عليو قولو تعأب﴿ :فَال َوَربٍّ َ
يػ ْؤِمنُو َف حتى يح ٍّكم َ ِ
ت
يما َش َج َر بَػ ْيػنَػ ُه ْم ثُم َّل يَ ِج ُدوا فِي أَن ُف ِس ِه ْم َح َر ًجا ِمما قَ َ
ض ْي َ
ُ
وؾ ف َ
َ َُ ُ
ِ
يما﴾[النساء.]ٙ٘:
سلٍّ ُموا تَ ْسل ً
َويُ َ

تبعا لما جئت بو» ا٤بقصود :أنو ٯبب أف ٰبب ما
«َّل يؤمن أحدكم حتى يكوف ىواه ً

أ ًيمر بو من كبلـ ا﵁ ككبلـ رسولو .
أكامر الكتاب كالسنة ٯبب على ا٤بسلم الذم يريد أف يكوف مؤمننا اإلٲباف الواجب،
كقد علمت أف ىذا النفي "ال يؤمن أحدكم" ،أك "ال يؤمن من فعل كذا" أخذنا ُب دركس
سابقة أنو يدؿ على أف فاعل ما ذيكًر قد نقص إٲبانو الواجب ،فهو ال يؤمن اإلٲباف الواجب،
قدح ُب قد ور أرفع
كليس ا٤بقصود أنو ال يؤمن أصبلن يعِب ىو فاقد ألصل اإلٲباف ،إ٭با ىذا ه

كأعلى من أصل اإلٲباف كىو اإلٲباف الواجب ،كقلنا أف الذم اختاره ٝباعة من ا﵀ققْب ،كمنو
دليل على أف موضوعو يعِب :ما جاء
شيخ اإلسبلـ ابن تيمية  أف كركد ىذا اللفظ ه

يل على أف ىذا ا٤بذكور من الكبائر ،كىو من العبلمات
فيو ىذا الذـ بقولو «َّل يؤمن» دل ه
الٍب ييعرؼ بو أك تيعرؼ هبا الكبّبة من الصغّبة.
كيقبل على ذلك
ا٤بقصود أف الواجب على كل مسلم أف ٰبب أمر ا﵁ كأمر رسولو  ي
تسليما.
كيسلم ن
تبعا لما
كال يستشكل ن
أيضا قولو ُب ا٢بديث «َّل يؤمن أحدكم حتى يكوف ىواه ً
جئت بو» ،فكلمة ا٥بول ىا ىنا ال تشكل؛ ألف األصل ُب كلمة ا٥بول أصبلن ىو :ا٤بيل،
مذموما ،الغالب
ىوم كذا فهو يهول يعِب :ماؿ ،كإف كاف الغالب ُب االستعماؿ أف يكوف
ن
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ً
معُب مذموـ ،كلذلك ما جاء ا٥بول ُب كتاب ا﵁  قط إال
أنو إذا ذيكىر ا٥بول أف يكوف ُب ن
مذموما.
ن
لكن قد يرد ُب بعض األحاديث كاآلثار ا٥بول ُب هبذا ا٤بعُب كىوٗ :بعُب ا﵀بة أك ٗبعُب
أيضا قوؿ عائشة  كما
ا٤بيل ،كمن ذلك ىذا ا٢بديث الذم بْب أيدينا ،كمن ذلك ن
ك َم ْن
ُب ((صحيح البخارم)) ٤با نزؿ قوؿ ا﵁ ﴿ :تُػ ْرِجي َم ْن تَ َ
شاءُ ِم ْنػ ُهن َوتُػ ْؤ ِوي إِلَْي َ
شاءُ﴾[الحزاب ،]٘ٔ:قالت ٚ باطب النيب « :ما أرى ربك إَّل يسارع
تَ َ
في ىواؾ» ،كمعُب كبلمها :أهنا ترل أف ا﵁  يكرـ نبيو  بأف ٲبن عليو كٲبنحو كيعطيو

كقطعا ىي ال
ما ٰبب  ،فتبلحظ أف عائشة  استعملت ىا ىنا ىذه الكلمة ن

تريد ا٤بعُب ا٤بذموـ ،ألف النيب  ال شك أنو يٯبٌ يل عن نسبة ا٤بعُب ا٤بذموـ إليو ،إ٭با ا٤براد:
ا٤بيل ،ا٤براد :ا﵀بة.
كقل مثل ىذا ُب قوؿ عمر ُ ب شأف أسارل بدر ٤با اختار النيب  كماؿ إٔب قوؿ
أيب بكر  فيو كىو أنو ال يقتلهم ٖببلؼ قوؿ عمر  ،قاؿ (: فهوم النيب  ما
قاؿ أبو بك ور كٓب يهول ما قلت) ،ما معُب ىذا؟ يعِب :أنو ماؿ كأحب كرغب ُب قوؿ أيب
بكر  كٓب ٰبب ما قلتو.
إذف ا٥بول ىا ىنا ليس ىو ا٤بعُب ا٤بذموـ الذم جاء ذمو ُب كتاب ا﵁  ،كمنو قولو
ك فَا ْعلَم أَنما يػتبِعو َف أ َْىواءىم ومن أ َ ِ
تعأب﴿ :فَِإ ْف لَ ْم يَ ْستَ ِجيبُوا لَ َ
َض ُّل مم ِن اتػبَ َع َى َواهُ
ْ َ َ ُ
َ َُ ْ ََ ْ
بِغَْي ِر ُى ًدى ِم َن الل ِو﴾[القصص.]٘ٓ:
إذف الواجب على كل مسلم أف ٰبب أمر ا﵁ كرسولو ا﵁  ، كأف ٰبب حكم ا﵁
كرسولو ٖ ، ببلؼ حاؿ ا٤بنافقْب الذين إذا دعوا إٔب ا﵁ كرسولو ليحكم بينهم فإهنم
صدكدا ،ال ٰببوف حكم ا﵁ كرسولو  ،فهذا من القدر الواجب الذم ال
يعرضوف ،يصدكف
ن
يسامح فيو اإلنساف ،البد أف ٰبب أمر ا﵁ ،كالبد أف ٰبب حكم ا﵁  ،حٌب لو كاف

يشعر أف فيو عليو مشقة ،رٗبا تكوف بعض أحكاـ ا﵁  فيها شيء من ا٤بشقة ،لكنها
مشقة ٧بتملة ،كأف يتوضأ اإلنساف مثبلن ُب جو بارد٘ ،بد أف فيو بعض ا٤بشقة عليو ،فبل

كجود الشعور هبذه ا٤بشقة مع ٧ببة ىذا الذم أمر ا﵁  ،السيما إذا استشعر ا٤بسلم
ٲبتنع ي
أف لو ُب ىذه ا٤بشقة الٍب ٯبدىا مزيد من األجر من ا﵁ .
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قاؿ :
ٚقاٍ ايػعيب  :نإ بني زدٌ َٔ املٓاؾكني ٚزدٌ َٔ ايٛٗٝد
خؿ ،ْ١َٛؾكاٍ ايٛٗٝدْ :ٟتشانِ إىل قُد؛ -عسف أْ٘ ال ٜأخر
ايسغٚ ،- ٠ٛقاٍ املٓاؾلْ :تشانِ إىل ايٛٗٝد؛ يعًُ٘ أِْٗ ٜأخر ٕٚايسغ،٠ٛ
ِ
ين
ؾاتؿكا إٔ ٜأتٝا نآّٖا يف دٗ١ٓٝ؛ ؾٝتشانُا إي٘ٝ؛ ؾٓصيت ﴿أَلَ ْم تَػ َر إِلَى الذ َ
يَػ ْزعُ ُمو َف﴾[النساء ..]ٙٓ:اآلية.
أكرد ا٤بصنف ُب ىذا ا٤بوضع ُب آخر الباب ىذا األثر ُب سبب نزكؿ اآلية الٍب صدر
سبب ىذا التأخّب ،تأخّب إيراد سبب النزكؿ لآلية الٍب قدمها ،ا٤بقصود
هبا الباب ،كال أدرم ى
أيضا ،كإف كاف ا٤بذكر ُب كتب التفسّب
أف ا٤بؤلف  أكرد ىذا السبب ،كسببنا بعضو ن
أكثر من ذلك ،يعِب لو نظرت ُب كتب التفسّب لوجدت أربعة أك ٟبسة من أسباب نزكؿ
ىذه اآلية ،كمنها ما ذكر ا٤بؤلف .
أثر مرسل؛ ألف الذم يركيو لنا ىو الشعيب ،كىو تابعي عامر بن شراحيل
ىذا األثر ه
غفّبا من أصحاب النيب  ،حٌب أنو ذكر عن
الشعيب ا٢بمّبم التابعي ا١بليل الذم لقي ٝبنا ن
نفسو أنو لقي أكثر من ٟبسمائة من أصحاب النيب  ،كمع ذلك فإنو ما لقي النيب ،
فاألثر مرسل ،كعلى كل حاؿ صح السبب أك ٓب يصح فالعربة بعموـ اللهو ال ٖبصوص
السبب.
في ىذا الثر فوائد:
[الفائدة الولى] :أف تعلم أف ا٤بنافق أسوأ حاالن من اليهودم ،أٓب تر أف اليهودم
ً
ب ُب ٙبكيم النيب  كأما ا٤بنافق فلم يرغب ،تبلحظ أف اليهودم علم أف النيب  ال
ىرغ ى
كرشوة كاألشهر بالكسر ،-كُب مقابل
يأخذ الرشوة -،كالرشوة من مثلث الكبلـ ًرشوة ىكرشوة ي
ذلك ا٤بنافق أعرض كٓب ييرد ذلك ،حٌب أهنم ٙباكموا إٔب كاى ون ُب قبيلة جهينة.
الفائدة الثانية كىي أف الكهاف عند العرب كانوا يرجعوف إليهم لغرضْب:

[األمر] األكؿ٤ :بعرفة أك ٗبا يزعموف أهنم يريدكف معرفة الغيب؛ ألف الكاىن -كما قد
علمنا -ىو :الذم ٱبرب أك يزعم اإلخبار باألمور ا٤بستقبلة.
كاألمر الثا٘ب :أهنم كانوا ٰبكموف بْب الناس ،يتحاكموف إليهم كيذعنوف إٔب حكمهم.
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الفائدة الثالثة :أف الدنيا قد ٘بر إٔب الكفر ،الحظ كيف أف ىذا اإلنساف من أجل
ً
ب أف ٰبتكم إٔب النيب  ،إنو يعلم أنو مبطل كأنو يفوتو
رغبتو ُب ٙبصيل حطاـ دنيوم ما ىرغ ى
ىذا ا٢بظ من الدنيا ،كلذلك ٤با أعرض عن ٙبكيم رسوؿ ا﵁  باء با٣بسراف ،كنزؿ فيو ىذه
ِ
ين يَػ ْزعُ ُمو َف﴾[النساء.]ٙٓ:
اآلية العظيمة﴿ ،أَلَ ْم تَػ َر إِلَى الذ َ
إذف ىو كاذب ليس ٗبؤمن ،فالدنيا أمرىا خطّب رٗبا لو اسَبسل اإلنساف معها كأفل
معها كٓب يػيِّزىـ نفسو باالستجابة كاالحتكاـ ألمر ا﵁ كرسولو  ،رٗبا ىذا ا٥بول يهوم بو
و
صفيقة من الضبلؿ كا٣بسراف -نسأؿ ا﵁ السبلمة كالعافية.-
كالعياذ با﵁ ُب أكدية
قاؿ :
ٚقْ :ٌٝصيت يف زدًني اختؿُا ،ؾكاٍ أسدِْٖ :رتاؾع إىل ايٓيب ،
ٚقاٍ اآلخس  :إىل نعب بٔ األغسف ،ثِ تساؾعا إىل عُس ،ؾرنس ي٘ أسدُٖا
ايكؿ ،١ؾكاٍ يًر ٟمل ٜسضَ بسض ٍٛاهلل  :أنريو؟ قاٍْ :عِ؛ ؾكسب٘
بايطٝـ ؾكتً٘.
سبب مشهور ُب كتب
ىذا سبب آخر ُب نزكؿ ىذه اآلية الٍب معنا ،كىذا السبب ه
العلماء ،كالركايات فيو عدة ،كال ٱبلو شيء منها من مقاؿ ،كإف كاف بعض أىل العلم كمنهم
الشارح ا٢بفيد الشيخ سليماف  ،ذكر أف يشهرة القصة تغِب عن إسنادىا.
أيضا ما يدؿ على أف االحتكاـ إٔب غّب شرع ا﵁
ا٤بقصود أف ىذا األثر إف صح فيو ن

 ىو شأف ا٤بنافقْب كما دلت عليو اآلية ،كأف من اإلٲباف الواجب كمن التوحيد البلزـ أف
يٰبتكم إٔب أمر ا﵁ كرسولو  ، ىذاف رجبلف اختصما ،قاؿ أحدٮبا٫ :بتكم إٔب رسوؿ ا﵁
 ، كاآلخر قاؿ٫ :بتكم إٔب كعب بن األشرؼ كىو اليهودم ا٤بعركؼ الذم ىو من أشراؼ
بِب النضّب ،يهودم من ا٤بدينة.
فيبدك أف األخذ كاإلعطاء بينهما توصل إٔب عمر  ،فلما ىمثى ىبل بْب يديو ،كاف أف
حدثاه ٗبا حصل منهما ،فقاؿ للذم أىب أف ٰبتكم إٔب النيب  :ىو كذلك؟ أراد أف يتحقق
منو ،فلما أكد لو أنو قد فعل ما كاف منو إال أف سل سيفو كضرب بو عنقو ،كذلك يدلك
على أف ىذا الرجل إما أف يكوف مناف نقا أظهر نفاقو ،كاألصل ُب ا٤بنافق الذم يسَب نفاقو ،أنو
٧بمدا  يقتل أصحابو" ،فإف أظهر كفره فإنو
يٰبكم عليو بالظاىر" ،ال يتحدث الناس أف ن
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مسلما فإنو يكوف قد ارتد باإلعراض كالصدكد عن
آمن ٗبا يقتضيو ىذا اإلظهار ،كإف كاف ن
مستكربا عن حكم النيب .
ٙبكيم النيب  ،ففعلو يدؿ على أنو كاف
ن
كبقيت مسألة رٗبا تيستشكل ،كىي :أف ا٤بعلوـ ا٤بتقرر ُب الشريعة أف إقامة ا٢بدكد من
شأف ا٢بكاـ ،كلكننا نلحظ ىا ىنا إف صحة القصة أف عمر  الذم تؤب قتل ىذا الرجل،
كتباينت كجهات نظر أىل العلم ُب توجيو ىذه القصة ،كالذم يلوح ٕب كا﵁ أعلم :أف عمر

 كاف كز نيرا للنيب  ، ككاف من أقرب الناس إليو ،بل ال يفوقو ُب القرب من النيب  إال
أبو بكر ،كىو أعلم الناس أك من أعلم الناس ٗبا يرضاه النيب  أك ال يرضاه ،فكأنو  قد
علم أف النيب  يرضى منو ىذا الفعل ،فنزؿ علمو برضاه منزلة رضاه بالفعل ،ككاف منو ذلك

كبلـ من جهة ثبوهتا.
 إف صحت القصة كُب القصة ه
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59
 -ٜ٘باب وَ جحم شٗ٠ا وَ األمسأ ٞالصفات
(اجمللس األول)
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قاؿ :
بابُ َٔ دشد غّ٦ٝا َٔ األمساٚ ٤ايؿؿات.
فهذا الباب الذم بْب أيدينا فيمن جحد شيئنا من األ٠باء كالصفات ،يعني :من
أسماء اهلل  وصفاتو ،ىذا الباب من األبواب القليلة الٍب تناكلت موضوع األ٠باء
أيضا باباف قادماف.
كالصفات ُب كتاب التوحيد؛ معنا ىذا الباب ،كسيأٌب إف شاء ا﵁ معنا ن
ً
ب فيو مؤلفات كثّبة،
ككأف ا٤بؤلف  رأل أف موضوع األ٠باء كالصفات قد يكت ى
من العهد األكؿ منذ القركف األكٔب ،كٓب يزؿ يكتب فيو إٔب كقت ا٤بؤلف ،لكن الشيء الذم
تشتد ا٢باجة إٔب التأليف فيو ىو موضوع توحيد العبادة ،كألجل ىذا جعل جل األبواب
متناكلةن ىذا ا٤بوضوع.
من جحد شيئنا من أ٠باء ا﵁  كصفاتو ،يعِب :ما جاء ُب ذلك من الذـ كالتحذير؛
ألف ىذا ا٤بسلك ٩با ينقض بو التوحيد ،أك ين يقص بو التوحيد.
فإف جحد األ٠باء كالصفات قد يكوف ٩با ينتقض بو اإلٲباف كالتوحيد ،كقد يكوف دكف
ذلك ،لكنو ال شك ٩با ٱبدش ُب التوحيد ،ك٩با يقدح ُب كمالو الواجب.
كقبل الكبلـ عن جحد األ٠باء كالصفات ،ال بد من التمهيد لذلك بذكر مقدمة تبْب
منهج أىل السنة كا١بماعة ُب ىذا الباب العظيم أعِب باب أ٠باء ا﵁  كصفاتو.
والكالـ في ىذا يمكن أف نجعلو في أسس متتالية:

أما الساس الوؿ :فّٕ أُ أِن السٍٔ ٛادتىاعٖ ٛعتكمُٔ ثبٕت وا أثبت اهلل
لٍفسْٔ ،وا أثبتْ لْ رسٕلْ  وَ األمسأ ٞالصفات ،ىذا ىو ا٤بسلك الرشيد ،ىذا ىو
و
ظلمات تارةن تأخذ جانب الغلو كالتعطيل ،كتارة تأخذ جانب
ا٤بنهج ا٢بق ،ىذا ىو النور بْب
الغلو اآلخر كالتمثيل.
أما ىذا ا٤بسلك الذم سلكو أىل السنة كا١بماعة ،مسلك متوسط ٝبع ا٢بق كلو،
كٝبع ا٣بّب كلو.
أىل السنة كا١بماعة يعتقدكف أف ما جاء ُب الكتاب كالسنة من أ٠باء ا﵁  كصفاتو،
فإنو ثابت لو حقيقة؛ ألف ما جاء ُب الكتاب كالسنة ىو ا٢بق الذم ال ريب فيو ،كا﵁ 
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ٌبْب أف كتابو حق ،كأف ما فيو حق ،ككذلك سنة رسوؿ ا﵁  الذم ال ينطق عن ا٥بول
حق ال ريب فيو ،كال شك فيو ،كال يعتوره خطأه ٕباؿ من األحواؿ.
ه
ت لو شيء من األ٠باء كالصفات ،فإنو ٯبب علينا
إذف مٌب ما ثبت أف ا﵁  قد ثىػبى ى

أف نعتقد ذلك ،كا﵁  ما أخربنا هبذا إال ألجل أف نعتقده ،كإال فما فائدة اإلخبار بو؟!
إذف فنحن نعتقد بثبوت ما جاء ُب الكتاب ،كالسنة من أ٠باء ا﵁ كصفاتو.
كالحظ ىنا أف أىل السنة كا١بماعة ال يفرقوف فيما ثبت بْب الكتاب كالسنة ،ما ثبت
فمقبوؿ ٯبب اعتقاده ،كما ثبت ُب الكتاب فقط
ُب الكتاب كالسنة من األ٠باء كالصفات،
ه
أيضا مقبوؿ ٯبب اعتقاده ،ال يفرؽ
فمقبوؿ ٯبب اعتقاده ،كما ثبت ُب السنة فقط ،فهو ن
أىل السنة كا١بماعة بْب األدلة من حيث األخذ هبا ،فاألدلة القطعية قد دلت على أف
وؿ فَ ُخ ُذوهُ َوَما
أيضا حجةَ ﴿ :وَما آتَا ُك ُم الر ُس ُ
الكتاب حجة ،كعلى أف سنو النيب  ن
نَػ َها ُك ْم َع ْنوُ فَانْػتَػ ُهوا﴾[الحشر.]ٚ:

أيضا ال يفرقوف بْب األحاديث ،العربة عندىم:
كُب سنة النيب  أىل السنة كا١بماعة ن
ائدا على ذلك ،كأف تكوف
ثبوت السنة ،أما أف نشَبط شيئنا ز ن
ت ا٢بديث ،ي
ثبوت الدليل ،ثبو ي
ي
السنةي متواترة ،كإال فإننا ال نقبلها ُب باب األ٠باء كالصفات ال شك أف ىذا مسلك خاطئ
٨بالف ٤با كاف عليو الصحابة ،كالتابعوف ،كأتباعهم.
ليست العربة عندنا تواتر ا٢بديث ،العربة عندنا ثبوت ا٢بديث ،مٌب ما ثبت ا٢بديث،
كلو من طريق اآلحاد ،فإنو مقبوؿ عند أىل السنة كا١بماعة كال شك؛ ألف األدلة ٓب تدؿ

وؿ فَ ُخ ُذوهُ﴾[الحشر]ٚ:؛ إذف
على إثبات ىذا الشرط ،ا﵁  يقوؿَ ﴿ :وَما آتَا ُك ُم الر ُس ُ
مٌب ثبت عندنا أف ىذا نص قالو رسوؿ ا﵁  إذف ال ٯبوز لئلنساف أف يَبدد ُب قبوؿ ىذا
ا٢بديث عن النيب .
أما ا٤بسلك الذم يقوؿ٫ :بن ال نقبل من ا٢بديث ُب باب األ٠باء كالصفات إال ما
جاءنا من طريق ا٤بتواتر كإال فإننا ال نقبلو؛ ىذا مسلك مبتدع ال دليل عليو من الكتاب
أثر من فعل السلف الصاّب ،إذف ىو مردكد ،كال عربة بو.
كالسنة ،كليس عليو ه
أىل السنة كا١بماعة ،يثبتوف يعِب :يعتقدكف ثبوت ما جاء ُب الكتاب كالسنة من
صفات ا﵁ جل كعبل ،إذا أثبت ا﵁ لنفسو ا٠بنا ،اعتقدنا أف ىذا اسم ا﵁ ،ك٠بينا ا﵁ بو ،إذا
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٠بى ا﵁ نفسو بالرٞبن ،كالرحيم ،كالكرٙب ،كالعليم ،ليس لنا إال أف نتلقى ىذا بالقبوؿ،
كنعتقد أف ىذا اسم ثابت ﵁  ،ىو الذم ٠بى بو نفسو ،ليس ا٣بلق ىم الذين ٠بوا ا﵁
تعأب -حاشا ككبل -بل ىي أ٠باء ﵁ ٠بى ىو هبا نفسو ،كلذلك ُب حديث ا٥بم ،يقوؿ النيب
« :أسألك بكل اسم ىو لك ،سميت بو نفسك».
إذف أ٠باء ا﵁ ىي أ٠باء لو بتسميتو إياىا –يعِب ىو الذم ٠بى نفسو هبا -ال أف ا٣بلق
ىم الذين أنشأكا تسمية ا﵁  هبا.
أيضا ُب صفات ا﵁  ،نعتقد أف كل صفة جاءت ُب الكتاب كالسنة
ىكذا الشأف ن

فإف ا﵁  متصف هبا حقيقة ،إذا أخربنا ا﵁  أنو ٰبب كأنو يبغض كأنو يغضب ،كأنو
قدما ،ٯبب علينا أف نعتقد
يرضى كأنو استول على العرش ،كأف لو ن
كجها كأف لو يدين كأف لو ن
ذلك ،ىذا شيء أخربنا ا﵁ بو ،ىذا شيء أخربنا بو النيب .
إذف ،ليس لنا إال أف نقوؿ :على الرأس ،كعلى العْب ،نعتقد موجب ذلك ،دكف تردد.
كإذا كاف ذلك كذلك ،فإنو سيتضح لنا أف ىذا اإلثبات الذم أثبتو أىل السنة
كا١بماعة ىدل بْب ضبللتْب:
ضبللةه ا٘بهت جهة التمثيل؛ فجعلت ما يثبيت ﵁  من الصفات من جنس ما
يثبت للمخلوقْب.
كطائفة أخرل ىي الٍب ٫بت ٫بو التعطيل ،فقالت إف ما ثبت ُب الكتاب كالسنة من

صفات ا﵁  ليس من حقيقتو ،ا﵁ ال يتصف بو حقيقة ،حسننا؛ إذف ما ىذا الذم جاء
ُب النصوص؟
قالوا :ىذا ٦بازات ،استعارات ،كنايات٠ ،بِّها ما شئت كلكن ال تقل إف ا﵁ يتصف
هبا حقيقة؛ كىذا ا١بانب ىو الذم أراد ا٤بؤلف  أف يتحدث عنو ُب ىذا الباب،
ىؤالء الذين جحدكا أ٠باء ا﵁ كصفاتو.
س َك ِمثْلِ ِو َش ْيءٌ َو ُى َو
أىل السنة كا١بماعة كسط بْب الطائفتْب ،قاؿ ﴿ :لَْي َ
الس ِميع الب ِ
ص ُير﴾[الشورى]ٔٔ:؛ال حظ أف ىذه اآلية أـ الباب ،انتبو!
ُ َ
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ىذه اآلية العظيمة ىي أـ الباب في السماء والصفاتٗ ،بعُب :كل كبلـ أىل السنة
س
كا١بماعة تقريبنا ُب ىذا الباب –باب األ٠باء كالصفات -يدكر على ىذه اآلية﴿ :لَْي َ
َك ِمثْلِ ِو َشيء و ُىو الس ِميع الب ِ
ص ُير﴾[الشورى]ٔٔ:؛ الحظ أهنا تشتمل على شقْب:
ُ َ
ٌْ َ َ
س َك ِمثْلِ ِو َش ْيءٌ﴾ ،رد على أىل التمثيل.
الشق الوؿ﴿ :لَْي َ
والشق الثاني﴿ :و ُىو الس ِميع الب ِ
ص ُير﴾؛ رد على أىل ا١بحد ،كالتعطيل.
ُ َ
َ َ
إذف أىل السنة كا١بماعة كانوا ُب اعتقادىم كسطنا ،يثبتوف أف ا﵁  متصف
بالصفة ال كاتصاؼ ا٤بخلوؽ.
كلذلك ٣بص لنا ىذا ا٤بنهج اجملانب ٥باتْب الطائفتْب ا٤بنحرفتْب عن ا٢بق اإلماـ نعيم
بن ٞباد ا٣بزامي  حينما قاؿ –كىذه كلمة عظيمة تلقاىا عنو أىل السنة كا١بماعة
بالقبوؿ -؛ يقوؿ" :من شبو ا﵁ ٖبلقو فقد كفر ،كمن [أنكر] ما كصف ا﵁ بو نفسو فقد
كفر ،كليس فيما كصف ا﵁ بو نفسو كال رسولو تشبيو".
إذف ىذا ىو ا٤بنهج الوسط ،كىذا أثر عظيم كأثر حسن ثابت عنو ،قاؿ عنو الذىيب:
ركيناه بأصح إسناد.
فهذا ا٤بنهج يبْب لك أف أىل السنة كا١بماعة طريقهم اختطوه بْب ىاتْب الطائفتْب
ا٤بنحرفتْب.
الساس الثاني :أِن السٍٔ ٛادتىاعٖ ٛعمىُٕ وعاٌ٘ ٌصٕص الصفات يف ضٕ ٞلػٛ
العزب.
إذف مٌب أخربنا ا﵁ عن نفسو بثبوت صفة لو فإف أىل السنة كا١بماعة يعلموف معُب
ىذه الصفة ُب ضوء لغة العرب؛ ٤باذا؟ ألف ا﵁  أنزؿ ىذا الكتاب ،ألجل أف يتدبر:
ِ
ار ٌؾ لِيَدبػ ُروا آيَاتِِو﴾[ص ،]ٕٜ:كٓب يقل ا﵁  إال آيات
َنزلْنَاهُ إِلَْي َ
﴿كتَ ٌ
اب أ َ
ك ُمبَ َ
الصفات ،إذف كل القرآف ٩با ٯبب أف يتدبر ا٤بسلم ،حٌب نصوص الصفات؟! نعم ،حٌب
نصوص الصفات؛ ٯبب على اإلنساف أف يتدبرىا ،كأف يعلم معناىا ،فإذا أخربنا ا﵁  بأنو
على العرش استول٫ ،بن ىنا بْب أمرين:
[األمر األكؿ] إما أف نقوؿ :إف كلمة (استول) كلمة غامضة٦ ،بهولة ا٤بعُب ،مثلها

مثل الطبلسم ،كاأللغاز ،كالكبلـ األعجمي ،الذم ال يعلم لو معُب ،كال ييدرؾ لو فائدة.
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[األمر الثا٘ب] :أك أف نقوؿ :إف ىذه الكلمة (استول) كلمة عربية ،ك٥با مفهوـ ُب لغة
العرب فنحن نفهم ىذه الكلمة ُب ضوء لغة العرب ،فػ(استول) عند العرب ،استول على:
عبل على الشيء كارتفع عليو ،كلذلك يقوؿ ا﵁ ﴿ :لِتَ ْستَػ ُووا َعلَى ظُ ُهوِرهِ ثُم تَ ْذ ُك ُروا
ِ
ت َعلَى
استَػ َو ْ
استَػ َويْػتُ ْم َعلَْيو﴾[الزخرؼ ،]ٖٔ:قاؿ عن سفينة نوحَ ﴿ :و ْ
نِ ْع َمةَ َربٍّ ُك ْم إِ َذا ْ
الْج ِ
ت َعلَى
ود ٍّ
استَػ َو ْ
ي﴾[ىود ،]ٗٗ:أم شخص يفهم لغة العرب سيفهم أف قولوَ ﴿ :و ْ
ُ
الْج ِ
ي﴾ أهنا :علت كارتفعت على ا١ببل ا٤بسمى ا١بودم.
ود ٍّ
ُ
إذف ،أم ا٤بسلكْب ىو ا٤بسلك الصحيح؟
كبلـ ال معُب لو ،أنزلو ا﵁
أف نقوؿ :إف نصوص الصفات الواردة ُب الكتاب كالسنة ه
فقط من أجل أف نتعبد لو بتبلكتو ،أما أف نفهم ،فبل.
أك نقوؿ إهنا من ٝبلة آيات القرآف الٍب ٯبب أف تدخل ٙبت قولو تعأب﴿ :لِيَدبػ ُروا
آيَاتِِو﴾[ص ،]ٕٜ:كتدخل ٙبت الذـ ُب قوؿ ا﵁ ﴿ :أَفَػلَ ْم يَدبػ ُروا
الْ َق ْو َؿ﴾[المؤمنوف ،]ٙٛ:ما رأيكم؟ أم ا٤بسلكْب ىو ا٤بسلك الصحيح؟
ال شك أنو ا٤بسلك الثا٘ب.
دعونا ننظر ماذا كاف يفعل أصحاب النيب  ،بل دعونا ننظر ماذا حثنا النيب ، 

نظرنا فتشنا ُب سنة النيب  كجدنا أنو يقوؿ« :وما اجتمع قوـ في بيت من بيوت اهلل،
يتلوف كتاب اهلل ويتدارسونو بينهم»؛ الحظ معي ،ما معُب يتدارسونو؟ يعِبٰ :باكلوف أف
يفهموف كأف يتدبركا معانيو.
٦باىدا التابعي
نظرنا ُب فعل الصحابة  كفعل التابعْب مع الصحابة كجدنا ن
ا١بليل  تلميذ ابن عباس  يقوؿ( :عرضت القرآف على ابن عباس 
ثبلث عرضات ،أقفو عند كل آية منو) –يعِب :من القرآف.-
السؤاؿ اآلف:
أقاؿ ٦باىد  :إنِب أقفو عند كل آية ،إال آيات الصفات؟ أقاؿ ىذا ٦باىد؟
ما قاؿ ىذا؛ إذف كاف  يسأؿ ابن عباس  عن آيات الصفات
كما يسألو عن غّبىا من آيات الصفاتٓ ،ب يقل :كنا إذا مررنا بآيات الصفات أغلقنا
أعيننا ،كأ٠باعنا ،كقلوبنا ،عن أف نتدبر معناىآ ،ب يقل ىذا ،كما ىو ا٢باؿ عند طائفة من
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أىل البدع الذين يقولوف إف آيات الصفات ٦بهولة ا٤بعُب؛ أنز٥با ا﵁ ُب القرآف ،كلكن ال يعلم
معناىا إال ىو.
فإذا قاؿ﴿ :الر ْح َم ُن َعلَى ال َْع ْر ِ
استَػ َوى﴾[طو ،]٘:إذا قاؿ إنو سبحانو قاؿ عن
ش ْ
نفسو﴿ :ي ِحبُّػ ُهم وي ِحبُّونَوُ﴾[المائدة ،]٘ٗ:إذا قاؿ﴿ :ر ِ
ض َي اللوُ
ُ ْ َُ
َ
ِ
ب اللوُ َعلَْي ِه ْم﴾[الفتح]ٙ:؛ إذا قاؿ إف لو
َع ْنػ ُه ْم﴾[المائدة]ٜٔٔ:؛ إذا قاؿَ ﴿ :وغَض َ
كجها ،إذا قاؿ إف لو كل ىذه الصفات؛ فإف ىذه اآليات آيات ٦بهولة
يدين ،إذا قاؿ إف لو ن
ا٤بعُب ،ال نفهمها ،كال نعقلها ،ال شك أف ىذه دعول باطلة ،كلوازمها لوازـ خطّبة ،إذ
أيضا ٦بهولة ا٤بعُب٤ ،باذا آيات
يستطيع كل إنساف حينئذ أف يقوؿ :إف غّب آيات الصفات ن
الصفات فقط ىي اجملهولة؟ حٌب غّبىا ،يعِب٩ :بكن أف يأتينا شخص فيقوؿ :حٌب قولو
ِ
ٍّب عليكم الصياـ ﴾ ىذا
تعأبَ ﴿ :وأَق ُ
يموا الصالةَ﴾[البقرة٦ ،]ٔٔٓ:بهوؿ ا٤بعُبُ ﴿ ،كت َ
كبلـ فقط نتلوه نكسب بو أجر ال نفهم لو معُب!
ال شك أف ىذا يقوض الشريعة بالكلية ىذا يسقط دين ا﵁  بالكلية ،لذلك كاف
ىذا القوؿ قوالن غاية ُب البطبلف ،كلوازمو ذات خطر عظيم.
إذف أىل السنة كا١بماعة يدركوف معُب نصوص الصفات ُب ضوء لغة العرب ،لكن
القدر الذم يفهمونو من الصفة ىو :معناىا ُب أصل اللغة ،دكف أف يعلموا كيفية الصفة،
كىناؾ فرؽ بْب األمرين .كىذا ىو األساس الثالث الذم معنا.
الساس الثالث :أىل السنة كا١بماعةٰ ،بذركف ُب ىذا الباب -باب األ٠باء

كالصفات ،-من التكييف كالتمثيل.
إذف أىل السنة ،كا١بماعة يركف أف ىناؾ ٧بذكرين ٯبب اجتناهبما ،كتركهما ،كاالبتعاد
عنهما ،أشد ما يكوف االبتعاد ،ال ٯبوز ٕباؿ حينما نثبت ﵁  الصفة ،أف نبالغ ،كنغلو
حٌب نصل إٔب حد التكييف كالتشبيو.
ما ىو التكييف ،وما ىو التشبيو؟
التكييف :ىو حكاية الكيفية ،يعِب :الكنو كا٢بقيقة٫ ،بن إذا ذكرنا صفة من
مثبل :نزؿ فبل هف بالدرج ،أك نزؿ من ا٤بصعد ،أك
الصفات ،قد نفسرىا ببياف كيفيتها نقوؿ ن
نزؿ من ا١ببل ،الحظ اآلف ىذه صفة ،أنا أصفو اآلف بالنزكؿ ،كرٗبا أزيد فأقوؿ :نزؿ بسرعة،
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ننزؿ ببطء ،كلمة "بسرعة" ىذه ما ىي؟ ىذا ىو التكييف ،حكاية الكيفية ،فأنا أذكر
حقيقة كأذكر كن نها.
حْب أقوؿ :إف اإلنساف يستوم على الدابة ،يستوم على ا١بمل أك ا٣بيل بكيفية
معينة ،يستوم على السيارة بكيفية معينة ،يستوم على الباخرة بكيفية معينة ،أصف ىذه
الكيفية كأحكيها.
أنا اآلف ٝبعت بْب ذكر الصفة كالتكييف ،من أين ٕب أف أعرؼ الكيفية؟ كيف
عرفتها؟ من خبلؿ مشاىدهتا؛ أل٘ب أشاىد اإلنساف كىو يستوم على دابة ،أك باخرة ،فإنِب
حينئذ أستطيع أف أحكي ىذه الكيفية ،كإذا كنت ما رأيتو بعينو ىذا الذم أحكي عنو،
أيضا أف أحكي الكيفية ،من خبلؿ معرفة كيف استول من ىو مثلو ،يعِب أنا
لكِب أستطيع ن
رأيت مثيلو ،رأيت نظّبه ،كقست ىذا على ىذا ،كبالتإب فإنِب أستطيع أف أذكر كأحكي
الكيفية.
لو انعدـ عندم ىذاف األمراف؛ لو ٓب أرل إنسانا يستوم على دابة ،أنا ما رأيت ،أك ٓب
أر ىذا الشخص ا٤بعْب الذم أريد أف أصفو ،لكن ٓب أرل أيضا مثيبل لو يستوم على دابة،
أسألكم :ىل أستطيع أف أحكي الكيفية؟ ال ٲبكن٤ ،باذا؟ النعداـ الوسيلة.
شخصا رأل فيفسر ٕب ،يعلمِب ،ٱبرب٘ب ،يقوؿ:
يبقى عندم شيء ثالث٩ :بكن أف
ن
استواء اإلنساف على الدابة ،ىو أف ٯبلس بكيفية معينة ،كتكوف رجلو نازلة ،يبدأ ٰبكي ٕب
كيفيتو.
إذف ىذه ثبلث طرؽ ،ال تستطيع أف تتكلم بعلم عن شيء غائب عنك ،إال إذا يك ِّج ىد
عندؾ كاحد من ىذه الطرؽ:
ُ/أف ترل الشيء.
مثيبل لو.
ِ /أف ترل ن
ّ /أف يأتيك عنو خرب صادؽ.
ليس ىناؾ طريق رابعة.
السؤاؿ اآلف :ىل رأينا ا﵁ ؟ أجيبوا يا ٝباعة؟
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ما رأينا ا﵁؛ قاؿ النيب  كما ُب ((صحيح مسلم))« :تعلموا أنكم لن تروا ربكم
حتى تموتوا».
رؤية ا﵁  بالنسبة للناس ،تكوف ُب اآلخرة ُب موضعْب:
ُ /عرصات القيامة /ِ .جنات النعيم -أسأؿ ا﵁ أف ٯبعلِب كإياكم من أىل ىذه
الرؤية.-
س َك ِمثْلِ ِو
ىل رأينا ن
مثيبل ﵁ حٌب نقيس؟ تعأب ا﵁ عن ذلك! ﴿ لَْي َ
َش ْيءٌ﴾[الشورىَ ﴿.]ٔٔ:ى ْل تَػ ْعلَ ُم لَوُ َس ِميًّا﴾[مريمَ ﴿.]ٙ٘:ولَ ْم يَ ُك ْن لَوُ ُك ُف ًوا
اؿ﴾[النحل﴿.]ٚٗ:فَال تَ ْج َعلُوا لِل ِو
ض ِربُوا لِل ِو ال َْمثَ َ
َح ٌد﴾[اإلخالص﴿.]ٗ:فَال تَ ْ
أَ
ادا﴾[البقرة.]ٕٕ:
أَن َد ً
إذف ما بقي عندنا إال الوسيلة الثالثة ،أجاءنا خرب عن النيب ٕ بكاية كيفية الصفة؟
ال ،النيب  كاف ٱبربنا بالصفة من حيث الثبوت ،ال من حيث الكيفية ،ىل ٤با تبل
علينا النيب  يعِب :على أصحابو﴿ :الر ْح َم ُن َعلَى ال َْع ْر ِ
استَػ َوى﴾[طو ،]٘:قاؿ إف ىذا
ش ْ
االستواء بكيفية كذا ككذا؟
ال ،إ٭با اكتفى النيب  بإخبار األمة أف ربو  استول.
كثّبا ُب عشرات ا٤برات ،حدثهم أف ا﵁ إذا
كذلك النيب  حينما حدث أصحابو ن
بقي ثلث الليل اآلخر فإنو ينزؿ إٔب ٠باء الدنيا ،قاؿ« :ينزؿ» كاكتفى ،أزاد على ىذا حكاية

الكيفية؟ ٓب يفعل النيب .
كبلما بعلم ،أـ
إذف ،أم كلمة منا ُب تكييف صفة ﵁  فإهنا بالتإب ىل ستكوف ن
بغّب علم؟ بغّب علم ،كا﵁  هنى أشد النهي عن أف نقوؿ عليو بغّب علم﴿ :قُ ْل إِن َما َحرَـ
ِ
ِ
ْح ٍّق َوأَ ْف تُ ْش ِرُكوا بِالل ِو َما لَ ْم
َربٍّ َي الْ َف َواح َ
ش َما ظَ َه َر م ْنػ َها َوَما بَطَ َن َوا ِإلثْ َم َوالْبَػغْ َي بِغَْي ِر ال َ
يُػنَػ ٍّز ْؿ بِ ِو ُس ْلطَانًا َوأَ ْف تَػ ُقولُوا َعلَى الل ِو َما َّل تَػ ْعلَ ُمو َف﴾[العراؼ.]ٖٖ:إذف القوؿ على ا﵁
بغّب علم ال شك أنو منكر عظيم.
إذف ال ٯبوز للمسلم أف يتحدث عن كيفية اتصاؼ ا﵁  بالصفة؛ ألنو ما رأل
مثيبل لو ،كٓب يأت خرب ال ُب الكتاب كال ُب السنة عن كيفية ثبوت ىذه
ا﵁  ، كٓب يرأل ن
الصفة.
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إذف أىل السنة كا١بماعة ،اعتقادىم :ثبوت الصفة دوف تكييف الصفة ،فهم
يحذروف من حكاية الكيفية ،وينفوف علمهم بها.
٫بن ال نعلم كيفية صفات ا﵁  كلذلك ،الذين ٱبوضوف ُب ىذا الباب ال شك
عظيما.
أهنم قد أخطأكا خطأ ن
أخرج البللكائي ُب كتابو ((السنة)) :عن اإلماـ ا﵀دث ا١بليل عبد الرٞبن بن مهدم
 أنو بلغو عن رجل أنو ٱبوض ُب شيء من التكييف كالتشبيو ،فدعاه؛ فلما أقبل
عليو بدأ يتكلم معو إف ا﵁ كذا ككذا ،فقاؿ لو قف يا بِب! دعنا أكالن نتكلم عن ا٤بخلوؽٍ ،ب
نتكلم عن ا٣بالق ،قد أخربنا النيب  عن جربيل  أنو لو ستمائة جناح سد هبا األفق،
جناحا.
قاؿ :قد علمت جناحْب ،فركب ٕب ثالثنا ،كلن أسألك عن ٟبسمائة كسبعة كتسعْب ن
يقوؿ :جربيل  لو كم جناح؟ لو ستمائة جناح ،قاؿ :أنا أعقل شيئنا لو جناحاف،
أتصور ،لكن شيء لو ثبلثة أجنحة ىذا ما أدرم كيف شكلو ،كيف سيكوف ،أين سيكوف
ا١بناح الثالث؟ كلن أسَبسل معك فأقوؿ كأين الرابع ،كا٣بامس ،كالسادس ،كا٤بائة،
كالستمائة ،سأعفيك كلكن أخرب٘ب أين ا١بناح الثالث سيكوف؟ كيف ىيئتو؟
فقاؿ الرجل" :لئن جهلنا صفة ا٤بخلوؽ ،فنحن بكيفية صفة ا٣بالق أجهل" أدرؾ
الرجل خطأه كتراجع عن ذلك.
إذا كاف ا٤بخلوؽ جربيل ٨ بلوؽ من ٨بلوقات ا﵁ ،كمع ذلك ٫بن ٪بهل كيفية
صفتو ،ككنو ذلك ،كحقيقتو كىيئتو على كجو التحديد٫ ،بن ال ندرؾ ذلك فكيف نركـ طلب
علم كيفية صفة ا٣بالق !
كثّبا فّبفعوهنا عن
ىذا شيء ال ٲبكننا الوصوؿ لو ،كلذلك ىؤالء الذين يثقوف بعقو٥بم ن
حدىا ،إٔب درجة أهنا ٚبوض ُب شيء من أمور الغيب ،أخطأكا خطأ كب نّبا.
أصبل على الوصوؿ إليو ،ٯبب أف نعرؼ
الغيب :ما غاب عنا ،كالعقل ليس لو القدرة ن
أف العقل لو ح هد ،فخوضو فيما فوؽ حده خطأ.
كبالتإب فإف العقل يقوؿ :إف العقل ليس لو ُب مسائل الغيب دخوؿ ،العقل ىو الذم
أخربنا أف العقل ليس لو ُب مسائل الغيب دخوؿ؛ ألنو شيء فوؽ إدراكو.
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رجبل جاء إٔب ابن عباس  جاء بابن لو
أخرج ابن بطة ُب ((اإلبانة)) :أف ن
تفكّبا
كقاؿ إف الفكرة قد أتعبتو ،كا٢بّبة قد غلبت عليو ،يعِب :عنده ابن مسكْب ،يفكر
ن
أبعد من حدكد العقل ،ٱبوض ُب مسائل الغيب حٌب كقع ُب ىوة عظيمة من ا٢بّبة،
كالشك ،كالوسوسة؛ فطلب منو أف ينصح ىذا االبن.
قاؿ ابن عباس  : تعاؿ يا ابن أخي ،كأخرب٘ب ما ىذا السواد الذم تراه ىناؾ؟
قاؿ :فبلف.
قاؿ :أحسنت؛ فما ىو السواد الذم كراءه؟
قاؿ :ال أدرم.
حجاب مستور،
٧بدكدا من دكهنا
قاؿ  :فكما جعل ا﵁ لعيوف األبصار ن
حدا ن
ه
حجاب مستور.
٧بدكدا من دكهنا
فكذلك جعل لبصائر القلوب ح ندا ن
ه
الغيب شيء ال يستطيع العقل أف ٱبوض فيو؛ ألنو فوؽ إدراكو ك٫بن ىناؾ أشياء قريبة
دليبل ،كبرىانا علينا ،كحجة قائمة عليناُ ،ب أننا عاجزكف.
جدا منا ،كانت ن
كصدؽ فينا قوؿ ا﵁ َ ﴿ :وَما أُوتِيتُ ْم ِم َن ال ِْعل ِْم إَِّل قَلِ ًيال﴾[اإلسراء ،]ٛ٘:ىل فينا
أركاح؟ فيك أنت كأنت كأنا أركاح؟ فينا ركح؟ ىي أقرب شيء إلينا ،أليس كذلك؟ كهبا
نكوف أحياء كبانتزاعها نكوف أموات ،كالسؤاؿ :حدد ٕب كيفيتها.
ما ىيئتها؟ ما لوهنا ،ما مادهتا؟ ما طو٥با؟ ما عرضها؟
ىل تستطيع أف ٚبوض ُب شيء من ىذا؟ كىي أقرب شيء إليك فإذا كنا عاجزين
عن إدراؾ ىذا الشيء الذم ىو ٨بالط لنا كحاؿ ُب أجسادنا ،فكيف نركـ أف نعرؼ كيفية
صفات ا﵁  ال شك أف ىذا مسلك خاطئ.

المحظور الثاني :التمثيل أو التشبيو :التمثيل كالتشبيو كلمتاف متقاربتاف ،كإف شئت

فقل :متطابقتاف أحيانا ،كمتقاربتاف أحيانا ،يعِب من الكلمات الٍب إذا اجتمعت افَبقت،
كإذا افَبقت اجتمعت.
س َك ِمثْلِ ِو
التمثيل :ىو الذم جاء نفيو ُب النصوص ُب آيتْب ُب قولو تعأب﴿:لَْي َ
اؿ﴾[النحل.]ٚٗ:
ض ِربُوا لِل ِو ال َْمثَ َ
َش ْيءٌ﴾[الشورى]ٔٔ:؛ ﴿فَال تَ ْ
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أما التشبيو :جاء ُب لساف السلف ،من عهد ابن عباس  كإٔب ىذا العصر
كٓب يزؿ أىل السنة كا١بماعة ينفوف التشبيو ،ك٠بعت قبل قليل القاعدة الذىبية الٍب قا٥با نعيم
بن ٞباد ( من شبو ا﵁ ٖبلقو فقد كفر)ٍ ،ب قاؿ( :ليس فيما كصف ا﵁ بو نفسو كال
رسولو تشبيو).
التمثيل :ىو أف نقوؿ أف صفة ا﵁ كصفة ا٤بخلوؽ ،ا﵁ ينزؿ كنزكؿ ا٤بخلوؽ ،كا﵁

يستوم كاستواء ا٤بخلوؽ ،ك﵁ كجو يشبو كجو ا٤بخلوؽ؛ ال شك أف ىذا مسلك باطل
كخاطئ ،كتكذيب لكتاب ا﵁؛ كأٝبع ا٤بسلموف على أف من مثٌ ىل صفات ا﵁  بصفات
س َك ِمثْلِ ِو َش ْيءٌ﴾[الشورىَ ﴿.]ٔٔ:ى ْل
خلقو فإنو قد كفر؛ كذب قوؿ ا﵁  ﴿ :لَْي َ
ِ
ض ِربُوا لِل ِو
َح ٌد﴾[اإلخالص﴿.]ٗ:فَال تَ ْ
تَػ ْعلَ ُم لَوُ َسميًّا﴾[مريمَ ﴿.]ٙ٘:ولَ ْم يَ ُك ْن لَوُ ُك ُف ًوا أ َ
ادا﴾[البقرة،]ٕٕ:كغّبىا من اآليات الٍب
ال َْمثَ َ
اؿ﴾[النحل﴿.]ٚٗ:فَال تَ ْج َعلُوا لِل ِو أَن َد ً
دلت على ذلك.
إذف ،كبل ىذين ا﵀ذكرين ٯبب على ا٤بسلم أف ٯبتنبهما ،بل أف يقطع الطمع ،أف
ييأس من الوصوؿ إٔب ذلك ،ا﵁  ال ٰباط بوَ ﴿ :وَّل يُ ِحيطُو َف بِ ِو ِعل ًْما﴾[طو.]ٔٔٓ:
علما؛ألنو الكبّب ،الواسع ،العظيم.
ا﵁  أعظم ،كأكرب من أف ٰباط بو ن
الساس الثالث :أُ أِن السٍٔ ٛادتىاع ٛجيتٍبُٕ التعطٗن ٔالتحزٖف.

التعطيل :ىو النفي ،أف يقوؿ اإلنساف إف ا﵁  ال يستوم على العرش ،إف ا﵁ 
ال ينزؿ إٔب السماء الدنيا ،إف ا﵁  ال يأٌب كال ٯبيء يوـ القيامة لفصل القضاء ،ىذا
يسمى تعطيل ،يسمى نفينا.
كالتحريف :كسيلة التعطيل ،يعِب :ال يوجد أحد من ا٤بنتسبْب إٔب ا٤بلة ينفي نفينا صرٰبنا
صفة ثابتة ُب القرآف ،أك ُب سنة متواترة ،رٗبا ينفي شيئنا جاء ُب حديث آحاد للخطأ ُب
ا٤بنهج كما ذكرت قبل قليل كىو أنو يقوؿ :ال نقبل ُب باب األ٠باء كالصفات إال حديث
متواتران كبالتإب فإف حديث اآلحاد ُب ىذا الباب غّب مقبوؿ ،كىذا منهج خاطئ كما قد
علمنا.
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كلذلك رٗبا يكوف من ىؤالء ا٤بعطلة قائل :إف ىذه الصفة ننفيها عن ا﵁ –-
لعدـ ثبوهتا؛ فهي عنده ُب زعمو ثابتة ُب حديث ال يقبل ُب باب االعتقاد ،يعِبُ :ب حديث
آحاد.
أما ُب آية أك حديث متواتر ،فبل ٯبرؤ أحد منتسب لئلسبلـ أف ينفي ذلك ،ألنو
سيكفر مباشرة ،ألنو سيكذب ا﵁ كرسولو .
إ٭با عامة التعطيل ،يكوف بوسيلة؛ ٗبركب يركبو اإلنساف ،فيصل بو إٔب التعطيل ،ىذا
ا٤بركب ا٠بو :التحريف ،كإف شئت فقل :ا٠بو التأكيل ،يعِب :صرؼ اللفظ عن ظاىره إٔب
معُب آخر بقرينة تيزعم ،يزعموف أف ىناؾ قرينة دلت على ىذا الصرؼ.
كبالتإب ىذا الذم عطل الصفة ٘بده يأٌب إٔب قولو تعأب﴿ :الر ْح َم ُن َعلَى ال َْع ْر ِ
ش
استَػ َوى﴾[طو ،]٘:اآلية صحيحة ُب ثبوت استواء ا﵁  على العرش ،ا﵁ ال يستوم٫ ،بن
ْ

ننزه ا﵁  عن ىذه الصفة  ،سبحاف ا﵁!
إذف ىذه اآلية الٍب بْب أيدينا ،ما معناىا؟ يقوؿ :ىذه اآلية مؤكلة٥ ،با معُب آخر
خبلؼ ظاىرىا ،كىذا ا٤بعُب ىو "استؤب" ،ليس استول ٗبعُب :استول ،ال استول ىنا ٗبعُب:
استؤب.
قاؿ النيب  كا٢بديث ُب الصحيحْب ،كبركايات كثّبة بلغت العشرات ،عن عشرات

من أصحاب النيب  إثبات صفة النزكؿ ﵁ تبارؾ كتعأب« :إف اهلل –تعالى -ينزؿ إذا بقي
ثلث الليل إلى السماء الدنيا فيقوؿ »...ا٢بديث.
يقوؿ :إف ا﵁ تعأب ال ينزؿ ،حسننا ىذا ا٢بديث ما معناه؟ يقوؿ :الذم ينزؿ أمره
كليس ىو ،أك الذم ينزؿ ملك من مبلئكتو ،كليس ىو.
ىذا ا٤بسلك ا٠بو مسلك التحريف ،أك التأكيل ،كىو ُب حقيقتو يؤكؿ إٔب التعطيل؛
ألف ا﵁ أثبت شيئنا ىو نفاه ،كأثبت صاحبنا ىذا شيئنا آخر ،ليس ىو الشيء الذم أثبتو ا﵁

 لنفسو ،كبالتإب فإنو يكوف قد أخطأ حينما ٌأكىؿ ىذه الصفة.

يعمد بعض الناس إٔب ىذا التأكيل أك التحريف؟ ٤باذا ال يثبت
والسؤاؿ اآلف٤ :باذا ي
الشيء الذم أثبتو ا﵁ لنفسو؟
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الجواب :ألف عنده شبهو تقوؿ :إف ىذه الصفة على ظاىرىا تفيد التشبيو ،تشبيو ا﵁
 با٤بخلوؽ.
كبالتإب أنا ال ٲبكن أف أشبو ا﵁ ٖبلقو ،لبلحتماؿ التشبيو أك ألف الظاىر من اآلية ىو
التشبيو أنا مضطر تنزيها ﵁  أف أؤكؿ أك أحرؼ ىذه اآلية حٌب تستقيم ٕب قاعدة ليس
كمثلو شيء.
كالعجيب أننا ٪بد أف النيب ٤ با تبل على األمة قولو تعأب﴿ :الر ْح َم ُن َعلَى ال َْع ْر ِ
ش
استَػ َوى﴾[طو]٘:؛ ىل كقف كقفة كقاؿ للصحابة :انتبهوا إياكم أف تعتقدكا أف ا﵁ يستوم
ْ

ح نقا فإنكم إف ٞبلتم اآلية على ظاىرىا تكونوف قد شبهتم؛ ىذه اآلية ٥با معُب آخر ،ىل
كقفتم على شيء يثبت أف النيب  قاؿ ىذا؟ ال كلن ٘بدكا ،لو ٕبثتم من اليوـ حٌب مائة
سنة.
السؤاؿ الثاني :ىل الصحابة ٤ با تلقوا ىذه اآلية من النيب  كنقلوىا إٔب

التابعْب ،إ٭با كانوا يدرسوهنم كيعلموهنم ،حينما كاف ابن عباس يعلم ٦باىد أقاؿ لو انتبو،
أنت تقرأ قولو – تعأب﴿ :الر ْح َم ُن َعلَى ال َْع ْر ِ
استَػ َوى﴾[طو]٘:؛ كلكن احذر أف تعتقد
ش ْ

أف ا﵁ يستوم حقيقة ،فإنك لو اعتقدت ذلك شبهت ا﵁ ٖبلقو؟! أفعل ىذا ابن عباس؟!
أفعل ىذا كاحد من الصحابة؟ ا١بواب ال.
السؤاؿ ثالث :التابعوف ،فعلوا ىذا مع أتباع التابعْب؟ ما فعلوا ىذا.

الذين من بعدىم حٌب ا٬برمت تلك القركف الفاضلة ،النّبة؛ ىل ثبت عن كاحد منهم
فقط ،أنو حذر األمة من أف تقع ُب ىوة التشبيو؟
كالتشبيو ما حكمو ؟ كفر! من شبو ا﵁ تعأب ٖبلقو فقد كفر.
ما كجدنا النيب  ، كال الصحابة ،كال التابعْب ،كال أتباع التابعْب ،كال أئمة ا٥بدل من
بعدىم ،فعلوا ىذا.
صحيحا لكانوا
إذف أال يدؿ ذلك على أف ىذا مسلك خاطئ؟ كلو كاف ىذا مسل نكا
ن
أكٔب بو ،ىل ٫بن أغّب على كتاب ا﵁ منهم؟ ىل ٫بن أعلم با﵁ منهم؟ ىل ٫بن أفقو
بكتاب ا﵁ كسنة رسولو  منهم؟
إذف ال شك أف ىذا ا٤بسلك مسلك باطل.
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60
ٓ -ٙباب وَ جحم شٗ٠ا وَ األمسأ ٞالصفات
(اجمللس الثاني)
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قاؿ  :بابُ َٔ دشد غّ٦ٝا َٔ األمساٚ ٤ايؿؿات.
كنا ُب درس أمس قد تكلمنا عن بعض األسس الٍب قاـ عليها اعتقاد أىل السنة
كا١بماعة ُب باب أ٠باء ا﵁ كصفاتو ،كذلك ٛبهي هد للباب الذم بْب أيدينا كىو :من جحد
شيئنا من األ٠باء كالصفات.
كقفنا عند الكبلـ عن أف أىل السنة كا١بماعة ٰبذركف ُب شأف صفات ا﵁  من
التعطيل كالتحريف ،كفهمنا ما ا٤براد بالتعطيل؟ كما ا٤براد بالتحريف؟
كىذا ا٤بوضوع من األٮبية ٗبكاف ،فإف ا٤بسلم قد يطالع شيئنا من الكتب ُب التفسّب أك

ُب غّبه ،فيقع عنده شيء من االلتباس ،حينما يرل أف صفات ا﵁  قد تأكؿ كقد ٙبرؼ.
كىذا ا٤بسلك ال شك أنو مسلك خاطئ.
ا﵁ جل كعبل خاطبنا ُب ىذا الكتاب الكرٙب ،كىكذا نبيو ُ ب سنتو الغراء ،كاف
معلوما ُب لغة العرب ،كألجل ىذا أيمرنا بتعقل القرءاف ،ا﵁  بْب
ا٣بطاب خطابنا
مفهوما ن
ن
علة جعلو عربينا ألجل أف ييعقل﴿ :قُػ ْرَآنًا َع َربِيًّا لَ َعل ُك ْم تَػ ْع ِقلُو َف﴾]يوسف ،[ٕ:كاألصل أف
ا٣بطاب على ظاىره حٌب يرد دليل على خبلؼ ذلك ،ال سيما ُب شأف من يريد
بالػم ىخاطى ً
ب با٣بّب كاإلبانة كا٥بداية ،كا﵁  بْب ىذا ُب القراف فقاؿ﴿ :يُ ِري ُد اللوُ لِيُبَػيٍّ َن
ي
ِ
ِ
ين ِم ْن قَػ ْبلِ ُك ْم﴾[النساء.[ٕٙ:
لَ ُك ْم َويَػ ْهديَ ُك ْم ُسنَ َن الذ َ

إذف ا﵁  ،أراد بنا ا٣بّب كأراد لنا البياف كا٥بداية ،كألجل ىذا ال بد أف يكوف
أيضا على ظاىره ،كإذا كاف
ا٣بطاب خطابنا كاضحا كمعلوما كمفهوما ،كال بد أف يكوف ن
يفيد ضد ما يدؿ عليو ظاىره فإف ىذا من التعمية،
ا٣بطاب على خبلؼ ظاىره ،كظاىره ي
كمن اإللغاز ،بل كمن اإلضبلؿ ،ىذه مسلمة ال ينبغي أف ٱبتلف فيها.
إذف الواجب على ا٤بسلم إذا ٠بع أية أك حديثا فيهما شيءه من ذكر صفات ا﵁،

الواجب أف يعتقد أف ا﵁ متصف هبذه الصفة حقيقة على ظاىرىا كىذا الذم أراد ا﵁ 

مثبل قوؿ ا﵁ ﴿ :الر ْح َم ُن َعلَى ال َْع ْر ِ
استَػ َوى﴾]طو ،[٘:فإف
منا أف نعتقده ،إذا ٠بعنا ن
ش ْ

الواجب علينا أف نعتقد أف ا﵁  بعد خلق السماكات كاألرض استول على العرش،
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كاالستواء معلوـ ُب لغة العرب أال كىو :العلو كاالرتفاع على الشيء ،استول على :عبل
كارتفع على الشيء.
ىذا القدر ىو الذم ٯبب علينا أف نثبتو كأف نقف عنده ،إذا زاد اإلنساف على ذلك،
﴿الر ْح َم ُن َعلَى ال َْع ْر ِ
استَػ َوى﴾]طو٫ ،[٘:بن نثبت ذلك لكن كيف استول؟
ش ْ

انتبو :بأف ىذا السؤاؿ ٧بذكر ،قد علمنا ُب الدرس السابق على أف ا٤بسلم عليو أف
ٰبذر من التكييف ك التمثيل أك كالتشبيو.
كقد يسئل اإلماـ مالك  ىذا السؤاؿ ،قيل لو﴿ :الر ْح َم ُن َعلَى ال َْع ْر ِ
ش
استَػ َوى﴾ ،كيف استول؟
ْ

فأطرؽ  كعبله الرحضاء يعِب :العرؽ ،كذلك لعظمة ىذا السؤاؿ ،ما كاف يظن

أف أحد ٯبرؤ على طرح مثل ىذا السؤاؿ ُب حق ا﵁ ٍ ،ب رفع رأسو كقاؿ( :االستواء غّب
٦بهوؿ ،كالكيف غّب معقوؿ ،كاإلٲباف بو كاجب ،كالسؤاؿ عنو بدعة).
اَّلستواء غير مجهوؿ ،يعِب :معلوـ ُب لغة العرب ما ىو.

والكيف غير معقوؿ بالنسبة لنا؛ ألننا ما رأينا ا﵁ ،كال رأينا كيف يستوم حٌب ٫بدِّث
أك ٫بكي ىذه الكيفية.

حتم
واإليماف باستواء اهلل واجب ،ألف ا﵁  أخربنا بذلك ،كتصديق ا﵁ فيما قاؿ ه
كاجب.
والسؤاؿ عن الكيف بدعة ،كىذا ميزا هف عاـ ُب ٝبيع صفات ا﵁ .

فبل ييقاؿ كيف كجو ا﵁ ،ككيف يد ا﵁ ،ككيف غضب ا﵁ ،لقلنا ُب ذلك كلو ما قاؿ
اإلماـ مالك ُ ب صفة االستواء.
ىنا ،قاؿ لنا قائل٫ :بن مضطركف إٔب أف ٫بمل ىذه الصفات على خبلؼ ظاىرىا،
ِ
يعِب :إذا كرد علينا قولو تعأب﴿ :الر ْح َم ُن َعلَى ال َْع ْر ِ
ب
ش ْ
استَػ َوى﴾[طو ]٘:أك ﴿ َوغَض َ
اللوُ َعلَْي ِه ْم﴾[الفتح ]ٙ:أك ﴿يُ ِحبُّػ ُه ْم َويُ ِحبُّونَوُ﴾[المائدة ،]٘ٗ:إٔب أمثاؿ ذلك من

الصفات٫ .بن مضطركف إٔب أف ٫بملها على خبلؼ ظاىرىا ،قلنا :كٓب كاف ىذا االضطرار؟
قاؿ :ألف ظاىر ىذه الصفات يقتضي التشبيو ،كا﵁ منزه عن مشاهبة خلقو ،إذف يتعْب علينا
أف نؤكؿ ىذه الصفات ك٫بملها على خبلؼ ظاىرىا ،لتنزيو ا﵁  عن مشاهبة ا٤بخلوقات.
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انتبو :ىذه الشبهة ىي أساس الببلء ،كىي أساس الشر ،حينما يظن اإلنساف أف ُب
كتاب ا﵁ ما ييوىم ظاىره خبلؼ ا٢بق ،بل ما ييوىم ظاىره الكفر با﵁  ،ألف التشبيو قد
علمنا أنو كفر ،من شبو ا﵁ ٖبلقو قد كفر.
كنورا مبينا كبشرل للمسلمْب ،صار سببنا
إذف كتاب ا﵁ جل كعبل الذم أنزلو ىدل ن
كثّبا من ظاىرىا الضبلؿ ،بل ظاىرىا الكفر ،كىذه قاعدة كمقدمة ُب غاية
إلضبل٥بم؛ ألف ن
عظيما من ظن أف ظاىر نصوص الصفات يقتضي التشبيو.
ا٣بطورة ،ٱبطئ خطأ ن
مرض يقع ُب النفوس الٍب ٓب تعظم ا﵁  حق التعظيم ،النفوس الٍب ٓب تقدر
التشبيو ه

ا﵁  قدره ،كإال فبل ٲبكن البتة أف يٱبرب ا﵁ عن نفسو ٗبا ظاىره الباطل ،كال ٲبكن أف
٨بربا عن ربو ٗبا ظاىره الباطل ،ىذا أمر مستحيل ،كال يكوف ىو من
يكوف النيب  ن
يستوعب لوازـ ما يقوؿ كىو مسلم.
إذف من ا٣بطأ البْب ىذا األمر ،ٯبب أف ٘بزـ ببطبلف ىذه ا٤بقالة السيئة ،ال يوجد
شيء البتة ُب الكتاب كالسنة ظاىره التشبيو.
كأٗب يكوف ذلك كىذه الصفات مضافة إٔب العظيم  ،كالصفة تناسب ا٤بوصوؼ
ىذا أمر يدركو ٝبيع العقبلء ،كإذا كاف ا٤بوصوؼ كىو ا﵁  ليس كخلقو  ليس كمثلو
شيء.
سلم ككاضح ُب
إذف ال بد أف تكوف صفاتو ليست كصفات ا٤بخلوقْب ،كىذا أمر يم ه
النصوص ُب الكتاب كالسنة.
كإ٘ب ألعجب أشد العجب أف يقوؿ قائل إف ظاىر نصوص الصفات تقضي التشبيو،
ىذه صفة مضافة إٔب ا﵁ ،فكيف تقتضي التشبيو!
انظر إٔب عظمة ا﵁  ،كإٔب عظمة صفاتو  ،فكيف ٘برؤ بعد ذلك أف تقوؿ
ظاىر النص الذم جاء فيو ىذه الصفة أهنا توىم التشبيو ،حينما يقوؿ قائل كقد قيل من
بعض الذين أخطئوا ُب ىذا الباب ،قالوا :إف إثبات اليد ﵁  يقتضي التشبيو؛ ألف اليد ال
تيعقل إال ُب ا٤بخلوؽ ،فنحن ننزه ا﵁  عن ىذه الصفات.

ماذا نصنع ُب ىذه النصوص الٍب فيها إثبات اليد ﵁  ،كقولو تعأب﴿ :يَ ُد الل ِو
فَػ ْو َؽ أَيْ ِدي ِه ْم﴾]الفتح.[ٔٓ:
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سهبل ،يسمى :التأكيل ،نؤكؿ
ذلوال ن
قالوا :األمر سهل ما علينا إال أف نركب مركب ن
ىذه الصفة كانتهى اإلشكاؿ ،نقوؿ اليد يعِب :القدرة ،أك اليد تعِب :النعمة ،أكؿ ٗبا شئت
كالباب مفتوح ،كقل ما شئت ،كاعبث ٗبا شئت ،فاألمر سهل.
ا٤بهم أف ال تثبت ﵁ صفة اليدٓ ،ب؟ ألف اليد إذا أضفتها ﵁ أكٮبت ا٤بشاهبة
با٤بخلوقْب ،سبحاف ا﵁ العظيم!
أم تشبيو ىذا ٤بن ىعظ ىم ا﵁  أكال.
كآمن بالنصوص ُب الكتاب كالسنة كما نزلت [ثانيًّا].
اليد الٍب أضافها ا﵁ إٔب نفسو ي هد تليق بو ،ال كأيدم ا٤بخلوقْبٍ ،ب إهنا موصوفة ُب

النصوص بصفات تقطع عركؽ التشبيو من القلب ،أٓب ىتر أف ا﵁  كصف ىذه اليد الٍب
يقرب منها ،أٓب يقل
أضيفت إليو بصفات ال ٲبكن أف يكوف شيء من ا٤بخلوقْب متصف ٗبا ي
ِ ِ
ات بِيَ ِمينِ ِو﴾]الزمر[ٙٚ:
ات َمطْ ِوي ٌ
ماو ُ
ض َج ِم ًيعا قَػ ْب َ
ا﵁ َ ﴿ :و ْال َْر ُ
ضتُوُ يَػ ْوَـ الْقيَ َامة َوالس َ

يدا ُب ا٤بخلوقْب تطوم السماكات أك تقبض األرض؟
با﵁ عليكم! أريتم ن
إذف كيف ٯبرؤ اإلنساف فيقوؿ :إننا إذا أضفنا اليد إٔب ا﵁  كقع عندنا لبس ،أف
تكوف يد ا﵁ تشبو يد ا٤بخلوقْب؟ أيقوؿ ىذا من عظم ا﵁ حق تعظيمو؟
أيضا :حينما تقوؿ ٫بن ال نعقل ُب الشاىد من لو ي هد إال كىو ٨بلوؽ،
ٍب إننا نقوؿ ن
فنقوؿ لك إ نذا ماذا نصنع هبذه اآلية؟ تقوؿ :نؤك٥با ،نقوؿ يد ا﵁ يعِب :قدرة ا﵁ ،فنقوؿ:
أنت ما صنعت شيئنا أنت خرجت ٩با تزعم أنو تشبيو إٔب ما يلزمك فيو التشبيو ،ألنك إذا
قلت إف اليد ال نعقلها إال ُب ٨بلوؽ ،فإننا نقوؿ :كاإلرادة ال نعقلها إال ُب ٨بلوؽ.
إذف أنت ٓب صنعت شيئنا سول أنك عبثت بالنصوص كحرفتها عن كجهها ،كإال فما
الزـ عليك ُب اإلرادة ،فإف قاؿ لنا :ال ،ال يلزمنِب أل٘ب أقوؿ أف اإلرادة الئقة
تقولو ُب اليد ه
با﵁ ال كإرادة ا٤بخلوقْب ،فماذا نقوؿ حينها؟ ككذلك اليد الٍب نثبتها ﵁ الئقة بو ال كيد
ا٤بخلوقْب.
إذف ال حاجة إٔب أف يٙبِّرؼ الكلم عن مواضعو ،آمن ٗبا أخربؾ ا﵁ بو تنتهي القضية،
سلم كأذعن كسيهديك ا﵁ للحق كما قلنا القاعدة البينة :آمن هتتدم.
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﴿إِف ال ِذين ََّل يػ ْؤِمنُو َف بِآَي ِ
ات الل ِو ََّل يَػ ْه ِدي ِه ُم اللوُ﴾[النحل ،[ ٔٓٗ:مفهوـ
َ
َ ُ
ا٤بخالفة :أف الذين يؤمنوف بآيات ا﵁ يهديهم ا﵁.
جدال عقليا ،اإلشكاؿ أف ىناؾ نقص ُب
إذف ا٢بق يا أيها اإلخوة ا١بدؿ ىا ىنا ليس ن
اإلٲباف ،القضية قضية إٲبانية ،كلذلك تأمل قوؿ ا﵁ ﴿ :إِف ال ِذين يج ِ
ادلُو َف فِي آَي ِ
ات
َ َُ
َ
ِ
الل ِو بِغَْي ِر س ْلطَ ٍ
ص ُدوِرِى ْم إَِّل كِ ْبػ ٌر َما ُى ْم بِبَالِ ِغ ِيو﴾]غافر.[٘ٙ:
اف أَتَ ُ
اى ْم إِ ْف في ُ
ُ
إذف ال بد من إعادة ىؤالء ا٤بخطئْب إٔب اإلٲباف با﵁ ،كالتعظيم لو .
أيضا :إذا كاف ظاىر نصوص الصفات يقتضي التشبيو ،فإف الزـ ذلك أف
ٍب إننا نقوؿ ن
يكوف ا﵁  مدح نفسو ٗبا ظاىره الذـ.
التشبيو أك ما يقتضي التشبيو ذـ أك مدح ُب حق ا﵁؟!
حينما تكوف الصفة ا٤بضافة ﵁ تقضي مشاهبتو للمخلوقْب ،أىذا ُب حقو مدح أـ ذـ؟
ىذا أعظم ذـ.
مقتضى كبلـ ىؤالء أف ا﵁ أراد أف ٲبدح نفسو بأف لو إرادة ،فذـ نفسو ليمدحها،
فهمتم ىذا البلزـ ا٤بهم؟
من ا٤بهم أف تفهمو ،الزـ كبلـ ٝبيع ا٤بؤكلة أف ا﵁  ذـ نفسو ليمدحها ،أراد أف
ٲبدح نفسو كيثِب على نفسو بأف لو إرادة ،فذكر ما ظاىره الذـ كما يفهم منو الناس الذـ كما
يفهم منو الناس النقص ُب حقو؛ ألجل أف ٲبدح نفسو ،ىذا كىو الذم ال أحد أحب إليو
ا٤بدح منو .

قاؿ النيب َّ« :ل أحد أحب إليو المدح من اهلل» كلذلك أثُب على نفسو ،كىل

ىذا يا إخواف يفعلو من ىو أجهل ا١باىلْب أف ٲبدح نفسو بذمها ،فكيف با٢بكيم العليم
 !كيف تقولوف ىذا؟ ىذا ال ٲبكن أف يرد ال ٲبكن أف يقولو أحد ،بل ا﵁  أثُب على
نفسو ٗبا ظاىره ا٤بدح كالثناء ،كل صفات ا﵁ فهي صفات عيبل بالغة ُب العلو كا٢بسن غايتو،
كمن قاؿ خبلؼ ذلك فقد ظن با﵁ ظن السوء ،كظن السوء أمره خطّب-سيأٌب الكبلـ فيو
الح نقا إف شاء ا﵁.-
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أيضا لو كاف ظاىر نصوص الصفات يقتضي التشبيو ،كالتشبيو نقص
ٍب إننا نقوؿ ن
كعيب ُب حق ا﵁  ،نسألك يا أيها القائل هبذا سؤاؿ ،فنقوؿ :ىل كاف النيب  يعلم
أف ا٢بق فيما أكلتم إليو أـ ٓب يكن يعلم؟
يعِب :أكاف النيب  حينما بلغ األمة قولو تعأب﴿ :الر ْح َم ُن َعلَى ال َْع ْر ِ
ش
استَػ َوى﴾[طو ]٘:يعلم أف معُب استول :استؤب أـ ٓب يكن يعلم؟
ْ
ما عندىم إال كاحد من اثنْب :إما يعلم أك ال يعلم.

فإذا قاؿ إنو ال يعلم كأنتم علمتم ،إذف أنتم أصبحتم أعلم با﵁ من رسولو  ،كىذا

تكذيب لقولو عليو الصبلة «أنا أعلمكم باهلل وأشدكم لو خشية» كا٢بديث ُب البخارم.
إذف ال مناص لكم من أف تقولوا إنو كاف يعلم.

إذف ىذه كاحدة ،خذىا عندؾ وأمسكها َّل تذىب.
قادرا على البياف كاإليضاح بأف
سؤاَّل ثانيًا :فنقوؿ أكاف النيب بليغنا
نطرح ً
ن
فصيحا ن
ٱبرب الناس ،فيقوؿ :يا معشر الناس يا معشر ا٤بسلمْب انتبهوا ،إف قولو﴿ :الر ْح َم ُن َعلَى
ال َْع ْر ِ
استَػ َوى﴾[طوٗ ]٘:بعُب :استؤب .عنده قدرة على أف يػي ٍفصح أك ليس عنده قدرة؟!
ش ْ
إف قلت يا أيها ا٤بؤكؿ :إنو ليس عنده قدرة بل كاف عينيا –كحاشاه -فهذا قدح ُب
رسوال ال يستطيع أف يبلغ كال يستطيع أف ينصح كال يستطيع
أكال ،حيث أرسل ن
حكمو ا﵁ ن
أف يبِّْب ،كال شك أف ىذا أمر خطّب ،كال يقوؿ بو ا٤بسلم.
ٍب ثانينا ىو قدح ُب النيب  ،فقد اهتمو بالعجز عن البياف ،كبالتإب فما فائدة إرسالو؟
وؿ إَِّل بِلِس ِ
﴿وَما أ َْر َسلْنَا ِم ْن ر ُس ٍ
اف قَػ ْوِم ِو لِيُبَػيٍّ َن لَ ُه ْم﴾]إبراىيم.[ٗ:
َ
َ
َ
ك٫بن نشهد أف النيب  أبلغ الناس ،كأفصح من نطق بالضاد ،كأعظم الناس قدرة على
البياف ،كيف كىو الذم أيكٌب جوامع الكلم .
قادرا على أف يفصح كيبِّْب.
إذف ال مناص للمؤكؿ من أف يقوؿ إنو كاف ن
إذف ىذه ثانية أمسكها عندؾ.
يصا على ىدايتنا،
نطرح سؤاؿ ثالثًا فنقوؿ للمؤوؿ :ماذا تقوؿ أكاف النيب  حر ن
يريد بنا ا٣بّب ،كيريد لنا الفبلح أـ ال؟
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إف قلت ال ،ال يريد بنا ا٣بّب ،كال يريد لنا ا٥بداية ،فإنك تكوف قد كقعت ُب حفرة
اء ُك ْم َر ُس ٌ
وؿ ِم ْن
عميقة من الضبلؿ؛ ألنك قد تكوف كذبت قوؿ ا﵁ ﴿ :لََق ْد َج َ
أَنْػ ُف ِس ُكم ع ِزيز علَي ِو ما عنِتُّم ح ِريص علَي ُكم بِالْم ْؤِمنِين رء ٌ ِ
يم﴾[التوبة.[ٕٔٛ:
وؼ َرح ٌ
ْ َ ٌ َ ْ َ َ ْ َ ٌ َ ْ ْ ُ َ َُ

رحيما بنا ،يريد بنا ا٥بداية.
إذف ال مناص من أف يقوؿ إنو كاف حر ن
يصا علينا ،ن
إذف اجتمع ُب النيب  ثبلثة أمور يم ىسلى ىمة ال شك فيها:
ُ/أنو كاف أعلم ا٣بلق با﵁/ِ .أفصح ا٣بلق/ّ .أحرص الناس على ىداية الناس.
كالسؤاؿ اآلف :مع اجتماع ىذه األمور الثبلثة ما الذم منع النيب أف يقوؿ ُب الصفات
ما قلتم يا معشر ا٤بؤكلة؟!
إف كل عاقل منصف ال ٯبد إال أف ييذعن بأنو يستحيل مع كجود ىذه األمور الثبلثة
أف يسكت النيب  عن البياف بأف ىذه اآليات على خبلؼ ظاىرىا.
كىذا ما ٣بصو ابن القيم ُ ب أبيات حسنة يقوؿ:
فسل المعطل عن ثالث مسائل

تقضي على التعطيل بالبطالف

التعطيل ُب باب الصفات الذم كسيلتو التأكيل ىذه الثبلثة أسئلة تقضي عليو.
ماذا تقوؿ أكاف يعرؼ ربو
[أـ َّل وىل حاز البالغة كلها

ىذا الرسوؿ حقيقة العرفاف
فاللفظ والمعنى لو طوعاف]

أـ َّل وىل كانت نصيحتو لنا

كل النصيحة ليس بالخواف
كا ٍ
ملة مبرأة من النقصاف

كاتما
فألي شيء عاش فينا
ً

للنفي والتعطيل في الزماف

فإذا انتهت ىذي الثالثة فيو
بل مفصحا بالضد منو حقيقة

اإلفصاح موضحة بكل بياف

يصرح بالذي
ولي شيء لم
ّ
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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إ نذا ا٣ببلصة الٍب أريد أف أصل إليها :أف تأكيل نصوص الصفات كٞبلها على خبلؼ
ظاىرىا مسلك خاطئ باطل ،بل الواجب أف نؤمن كنرتقب صفات ا﵁ٗ ،با أخرب بو على ما
يليق بو دكف أف نكيف ذلك ،مع اعتقادنا أف ىذه النصوص تليق با﵁  ال تشبو
حد قولو ﴿ :لَْيس َك ِمثْلِ ِو َشيء و ُىو الس ِميع الْب ِ
ص ُير﴾]الشورى.[ٔٔ:
ا٤بخلوقْب على ِّ
ُ َ
ٌْ َ َ
َ
فإف قاؿ لنا قائل :أنا ال يزاؿ ُب نفسي شيء حينما أضيف إٔب ا﵁  يد أك كجو أك
قدـ؟ كما جاء ُب السنة ،أك أضيف على ا﵁ ا﵀بة أك الغضب ،كما جاء ُب القرآف ،أجد ُب
حرجا من ذلك ،إف إثبات ذلك لربنا  ٯبعلو مثل ا٤بخلوقْب عنده صفة مثل ما
نفسي ن
عند ا٤بخلوقْب.
نقوؿ :لو تأملت فيما سبق لزاؿ عنك الشك.
كمع ذلك تنبو يا رعاؾ ا﵁ إٔب جواب آخر لعلو يفتح األمر ا٤بغلق عليك ،أال كىو :أف
تعلم أف كجود قدر مشَبؾ ُب الصفة ال يعِب ا٤بشاهبة كالتماثل ،كجود قدر مشَبؾ من الصفة
بْب الشيئْب ال يعِب أهنما متشاهباف.
أضرب لك ًمثانال :حينما أقوؿ كلمة رأس ،انتبو.
كلمة رأس ىذه ٲبكنِب أف أضيفها إٔب اإلنساف فأقوؿ :رأس و
إنساف ،أصبحت صفة لو
ي
حقيقة أـ ال؟ حقيقة
رأس الفيل ،صفة حقيقة ُب الفيل أـ ال؟ نعم.
رأس النملة ،صفة حقيقة ُب النملة أـ ال؟ نعم.
رأس ا١ببل ،صفة حقيقة ُب ا١ببل؟ نعم.
رأس اإلبرة؟ صفة حقيقة ُب اإلبرة؟
إذف عندنا كاـ رأس اآلف عندنا ٟبس رؤكس ،رأس إنساف ،كفيل ،ك٭بلة ،كجبل كإبرة.
أسألكم سؤاؿ :ىل الرؤكس ىا ىنا متماثلة باعتبار أف الصفة كاحدة أضيفت إٔب
ذكات ٨بتلفة؟ كاقتضى ىذا ا٤بشاهبة ،أيقوؿ ىذا عاقل!
أيقوؿ عاقل :إف رأس ا١ببل مثل رأس اإلبرة ،مئة با٤بائة سواء ،ىنا رأس كىنا رأس
أيقوؿ ىذا عاقل ،أيقوؿ عاقل أف رأس الفيل ما شاء ا﵁ كأنو رأس ٭بلة ،أيقوؿ ىذا عاقل؟
أٓب تشَبؾ ىذه الذكات ُب صفة كاحدة؟
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قلنا انتبو :االشَباؾ حصل ُب قدر مشَبؾ ،مع كجود قدر فارؽ ،كالذم يفهم ىذه
القضية يزكؿ عنو أم إشكاؿ.
قدر مشَبؾ
كقدر فارؽ ،الذم بْب ىذه الذكات من الصفة ه
قدر مشَبؾ ه
عندنا أمراف :ه
رأس كرأس كرأس ،لكن ا٢بقيقة كالكنو كالكيفية قدر فارؽ ٩بيز ،كل ذات ٛبيزت بصفة ٚبتلف
عن الصفة األخرل ،كلذلك ٤با اشَبكت ُب صفة ما ٛباثلت.
حاصبل بْب ا٤بخلوؽ كا٣بالق
حاصبل بْب ا٤بخلوقات ،فؤلف يكوف ذلك
كإذا كاف ىذا
ن
ن
من باب أكٔب.
أعيد :إذا كاف ٨بلوؽ ك٨بلوؽ اشَبكا ُب و
صفة كاحدة ،كمع ذلك ما حصل التشابو،
فؤلف يكوف ىذا بْب ا٣بالق كا٤بخلوؽ من باب أكٔب.
يعِب :ىذا الذم أشكل عليو األمر ىل يسمح أف نقوؿ لو ألك كجو؟
سيقوؿ :بالتأكيد.
فنقوؿ :إذف ما شاء ا﵁ كجهك مثل كجو القرد ،أيقبل؟
أليس لك كجو كللقرد كجو؟ إذف بينكما ٛباثل ،يقبل؟ ال يقبل ،ال ينبغي لك أف تقوؿ
ىذا ،كجهي ال يشبو كجو القرد؛ ألف كجهي يليق يب كالقرد كجهو يليق بو.
أقوؿ :إذا كاف ذلك بينكما ،ككبلكما ٨بلوؽ ،فكيف بْب ا٤بخلوؽ كا٣بالق!!
كيف تقوؿ إذا أثبتنا كجو ﵁  ،كما قاؿ  ىو  قاؿ ىذا ،ليس ٫بن الذين

ك﴾ [الرحمن ،[ٕٚ:إذف ﵁ كجو أـ ال؟
أضفنا ىذه الصفة ،أٓب يقل ا﵁َ ﴿ :ويَػ ْبػ َقى َو ْجوُ َربٍّ َ

ىو أضاؼ إٔب نفسو ،فكيف تقوؿ إننا إذا أضفنا الوجو ﵁  نكوف قد شبهناٍ ،ب أٗب
يكوف ذلك يا عبد ا﵁؟!
كجو ا﵁ كجوه عظيم موصوؼ با١ببلؿ كاإلكراـ ،كيف تقوؿ ىذا!!
كا﵁  حجابو النور لو كشفو ألحرقت سبحات كجهو ،كيف تقوؿ ىذا!!

ك﵁  كجو لو نور كهباء ،كىل للمخلوؽ شيء من ذلك!
إذف أعيد فأقوؿ :كجود قدر مشَبؾ ُب الصفة بْب ذاتْب ليس ىو التمثيل ا٤بمنوع.
مٌب يكوف التمثيل ا٤بمنوع؟ حينما يكوف االشَباؾ ُب القدر الفارؽ .يعِبُ :ب الكيفية،
كالكنو ،كا٢بقيقة.
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فإف قاؿ قائل :كجو ا﵁ كوجو ا٤بخلوؽ؟ نقوؿ ىنا؟ أنت مثلت ،أنت شبهت كالتشبيو
منكر عظيم بل كفر با﵁ ،لكن حينما نقوؿ ﵁ كجو يليق بو كللمخلوؽ كجو يليق بو ،فإنو
ه
يكوف بريئنا من التشبيو كالتمثيل.
إذف ىذا من األمر ا٤بهم الذم ينبغي على كل مسلم أف ييذعن لو ،كأف يعتقده ُب حق

صفات ا﵁ .
كبذلك إف شاء ا﵁ تزكؿ ىذه اإلشكاالت الٍب ترد على موضوع األ٠باء كالصفات.
كقد أحسن ابن القيم  حينما قرر ُب ((طريق ا٥بجرتْب)) فيما يتعلق ُب فهم
ىذه القاعدة ا٤بهمة ،كىي :قاعدة القدر ا٤بشَبؾ ،كالقدر الفارؽ.
قاؿ( :ىذه عقدة الناس فمن حلها فما بعدىا أيسر منها).
من يفهم ىذا ا٤بوضوع ا٤بهم كىو قدر مشَبؾ ككجود قدر فارؽ يزكؿ عنده اإلشكاؿ،
كلذلك تأمل معي قوؿ ا﵁ َ ﴿ :ش ِه َد اللوُ﴾ ىذه صفة ﵁ كىي الشهادةَ ﴿ :ش ِه َد اللوُ
أَنوُ ََّل إِلَوَ إَِّل ُى َو َوال َْم َالئِ َكةُ َوأُولُو ال ِْعل ِْم﴾]آؿ عمراف.[ٔٛ:

ا﵁ ُ ب ىذه اآلية أثبت الشهادة لثبلثة :لذاتو العلية  ،كللمبلئكة ،كأكٕب العلم.
اآلف دعنا ُب ا٤ببلئكة كأكٕب العلم ،ىل شهادة ا٤ببلئكة كأكٕب العلم متفقة ُب ا٢بقيقة
كالكمنو كالكيفية أـ ٨بتلفة ٕبيث الذكات؟
فأكلوا العلم يشهدكف شهادة تناسب ذكاهتم ،كا٤ببلئكة يشهدكف شهادة تناسب
ذكاهتم ،كذات ا٤ببلئكة ليست مشاهبة لذكات أكٕب العلم.
إذف حصل قدر مشَبؾ ىو :كلمة شهادة ،كحصل قدر فارؽ كىو :ا٢بقيقة كالكنو
كالكيفية.
إذا كاف ىذا ثابتنا بْب ٨بلوؽ ،فؤلف يكوف ىذا ثابتنا بْب ا٤بخلوقْب كا٣بالق من باب
أكٔب.
ا﵁  أثبت ىنا قدر مشَبؾ مع ثبوت القدر الفارؽ ،فللو كشهادة تليق بو ال
س َك ِمثْلِ ِو َش ْيءٌ﴾]الشورى﴿،[ٔٔ:ىل تعلم لو
كشهادة ا٤بخلوقْب؛ ألف ا﵁ قاؿ ﴿لَْي َ
كفوا أحد﴾[اإلخالص.]ٗ:
سميا﴾ ﴿ولم يكن لو ً
ثبوت القدر ا٤بشَبؾ ٓب يكن منا ،ا﵁ ىو الذم أثبتو.
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ِ
ِ ِ ِ
ين آ ََمنُوا﴾]غافر.[ٖ٘:
تأمل قوؿ ا﵁َ ﴿ :كبُػ َر َم ْقتًا ع ْن َد اللو َوع ْن َد الذ َ

ا﵁  أضاؼ ىا ىنا الصفة الواحدة إٔب ذاتْب إٔب ذاتو العلية كللذين آمنوا كىي:
أيضا ٲبقتوف ،من الذم أثبت
صفة ا٤بقت ،ا٤بقت :أشد البعد ،كا﵁  ٲبقت ،كالذين أمنوا ن
ٛبثيبل ،أيقوؿ ىذا
ذلك؟ ا﵁ الذم أثبت ىذا ،أنو ٲبقت ،كا٤بخلوقوف ٲبقتوف ،فهل كاف ىذا ن
مسلم؟
مع ذلك ٫بن نعتقد كنثبت أف مقت ا﵁ ال كمقت الذين آمنوا ،﵁ مقت يليق بو،
كللمخلوؽ مقت يليق بو.
مثبل :قاؿ ﴿ :وأ ِ
ك﴾]القصص.[ٚٚ:
خذ ن
س َن اللوُ إِلَْي َ
َحس ْن َك َما أ ْ
َ ْ
َح َ
إذف ا﵁ ٰ بسن ،كا٤بخلوؽ ٰبسن ،ىناؾ قدر مشَبؾ ُب أصل الصفة كىي:
اإلحساف مع ثبوت قدر فارؽ ،فإحساف ا﵁  يليق بو ال كإحساف ا٤بخلوؽ ،كللمخلوقْب
إحساف يليق هبم ال كإحساف ا﵁ ،كبذلك أثبتنا الصفات كنزىنا ا﵁ عن مشاهبة ا٤بخلوقْب.
إذف منهج أىل السنة كا١بماعة إثبات ال ييبالغ فيو حٌب يصل إٔب درجة التمثيل ،كتنزيو
ال يبالغ فيو حٌب يصل إٔب درجة التعطيل كالتحريف ،إ٭با ىو منهج كسط يلخصو قوؿ ا﵁:
﴿لَْيس َك ِمثْلِ ِو َشيء و ُىو الس ِميع الْب ِ
ص ُير﴾]الشورى.[ٔٔ:
ُ َ
ٌْ َ َ
َ
س َك ِمثْلِ ِو
الحظ أف :قاعدة القدر ا٤بشَبؾ كالقدر الفارؽ موجودة ُب ىذه اآلية ﴿لَْي َ
َشيء﴾ دلت على :ثبوت القدر الفارؽ﴿ ،و ُىو الس ِميع الْب ِ
ص ُير﴾ دلت على :ثبوت القدر
ُ َ
ٌْ
َ َ
ا٤بشَبؾ.
ك٢بكمة يعلمها ا﵁ ،كقد تكوف ما أقوؿ :إف ا﵁ أضاؼ إٔب نفسو ُب ىذا ا٤بوضوع
صفتْب ال يكاد ٱبلو منهما حي السمع كالبصر ،مع أف السمع ليس كالسمع ،كال البصر
كالبصر ،كال السميع كالسميع ،كال البصّب كالبصّب ،﵁ ٠بع كبصر ،كللمخلوؽ ٠بع كبصر،
ا﵁ قاؿ ىا ىنا﴿ :و ُىو الس ِميع الْب ِ
ص ُير﴾]الشورى ،[ٔٔ:كىو الذم قاؿ﴿ :إِنا َخلَ ْقنَا
ُ َ
َ َ
اج نَػ ْبتَلِ ِيو فَجعلْنَاهُ س ِميعا ب ِ
ِْ
ص ًيرا﴾]اإلنساف .[ٕ:إذف ثبتت الصفة
شٍ
سا َف ِم ْن نُطْ َف ٍة أ َْم َ
ََ َ ً َ
اإلنْ َ
لو  كثبتت الصفة للمخلوؽ مع أف ا﵁ ليس كمثلو شيء.
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ٔ -ٙباب وَ جحم شٗ٠ا وَ األمسأ ٞالصفات
(اجمللس الثالث)
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باب :من جحد شيئا من السماء والصفات
قاؿ :
ُ

ال نزاؿ ُب ىذا الباب الذم عقده ا٤بؤلف ُ ب موضوع األ٠باء كالصفات كقلت
ُب الدرس قبل ا٤باضي -إف الشيخ  خص موضوع خص ىذا ا٤بوضوع ُب كتابو ُبثبلثة أبواب:
باب :من جحد شيئا من األ٠باء كالصفات].
ُ/ىذا الباب الذم بْب أيدينا[ ي
ِ/باب قوؿ ا﵁ تعأب( :ك﵁ األ٠باء ا٢بسُب).
ّ/كباب قوؿ ا﵁ تعأب( :كما قدركا ا﵁ حق قدره).
باب من جحد شيء من األ٠باء كالصفات ،أم ما حكمو؟
قاؿ ا٤بؤلف  : ه
كا٤بؤلف  كث نّبا ُب تبويبو كثّبا على هنج اإلماـ البخارم ُ ب
((صحيحو)) ،كأنت خبّب بأف مثل ىذا التبويب الذم بْب أيدينا قد أكثر منو البخارم
ُ ب ((الصحيح)).
ال شك أف من جحد شيء من أ٠باء ا﵁ كصفاتو ،أم :عطلها كأنكرىا الشك أنو
يكوف كافرا با﵁  ،ىذا ىو ا٢بكم من حيث األصل ،ذلك أف جحد و
شيء من أ٠باء ا﵁
ي
ي
كصفاتو ىو ُب حقيقتو تكذيب للكتاب كالسنة ،كىذا كفر باتفاؽ العلماء ،كمر بينا غّب مرة
قوؿ معْب بن ٞباد " :من شبو ا﵁ ٖبلقو فقد كفر ،كمن جحد ما كصف بو نفسو
فقد كفر".
ا٤بورث ،ذلك
كجحد أ٠باء ا﵁ كصفاتو إرث من إرث ا٤بشركْب ،كبئس اإلرث كبئس ِّ
أف جحد شيء من األ٠باء كالصفات ىو ُب حقيقتو من ظن السوء با﵁  ،كىذا ما كاف
ب
﴿ويُػ َع ٍّذ َ
عليو أىل الشرؾ ،كلذلك ا﵁  توعدىم على ذلك بوعيد شديد قاؿ َ :
ِ
ِِ
ِ
ِ ِ
ين بِالل ِو ظَن الس ْوِء﴾[الفتح]ٙ:
ين َوال ُْم ْش ِرَكات الظانٍّ َ
ين َوال ُْمنَاف َقات َوال ُْم ْش ِرك َ
ال ُْمنَافق َ
ِ ِ
ِ
َعد لَ ُه ْم َج َهن َم
ب اللوُ َعلَْي ِه ْم َولَ َعنَػ ُه ْم َوأ َ
الحظ ىذا الوعيدَ :
﴿علَْي ِه ْم َدائ َرةُ الس ْوء َوغَض َ
وساء ْ ِ
قلب ا٤بؤمن خوفنا كفرقنا،
ََ َ
ت َمص ًيرا﴾[الفتح ،]ٙ:ىذه التهديدات األربعة ٩با يطّب لو ي
من ظن با﵁ ىذا الظن ظن ا١باىلية كظن السوء فإنو يمتىػ ىو ىع هد هبذا الوعيد األكيد من ربنا ،
ك٩با يدلك على أف جحد شيء من أ٠باء ا﵁ كصفاتو ىو من ىذا الظن ،ظن السوء با﵁
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ِ
ارُك ْم َوََّل ُجلُو ُد ُك ْم َوَٰلَ ِكن
﴿وَما ُكنتُ ْم تَ ْستَت ُرو َف أَف يَ ْش َه َد َعلَْي ُك ْم َس ْمعُ ُك ْم َوََّل أَبْ َ
قولو َ :
صُ
ظَنَنتُ ْم أَف اللوَ ََّل يَػ ْعلَ ُم َكثِ ًيرا ٍّمما تَػ ْع َملُو َف * َو َٰذَلِ ُك ْم ظَنُّ ُك ُم ال ِذي ظَنَنتُم بَِربٍّ ُك ْم أ َْر َدا ُك ْم
صبحتُم ٍّمن ال َ ِ
ين﴾[فصلت ،]ٕٖ-ٕٕ:فدؿ ىذا على أف ىؤالء ا٤بشركْب الذين
فَأَ ْ َ ْ
ْخاس ِر َ
َ
جحدكا علم ا﵁ ٗ با يعملوف ،دلت اآلية على أف ىذا من الظن السيئ الذم أرداىم،
فدؿ ىذا على أف جحد شيء من األ٠باء كالصفات ىو من ىذا الظن الذم كرثتو الفرؽ
الضالة عن ىؤالء ا٤بشركْب.
الفرؽ الٍب ا٫برفت ُب ىذا الباب كثّبة كمتفاكتة ،ظلمات بعضها فوؽ بعض ،منها:
ك ي
من جحد ٝبيع األ٠باء كالصفات كٓب يثبت ﵁ شيئنا إال الوجود بشرط اإلطبلؽ.
كمعلوـ عند ٝبيع العقبلء أف الوجود ا٤بطلق ليس إال ُب األذىاف كليس ُب ا٢بقائق
ه

كاألعياف ،فهم ُب حقيقتهم جاحدكف ﵁  بالكلية ،كلذلك أٝبع العلماء على كفر
ىؤالء ،كلذا ٓب يشفع ٥بم شيء من شبهاهتم ،كبالتأكيد عندىم شبهات لكنها شبهات
داحضة ،ال ترقى ألف تدفع عنهم تكفّبىم.
كمن أكلئك من كاف أقل شرا فجحد صفات ا﵁ كأثبت أ٠باء جوفاء ال معا٘ب ٙبتها،
أثبتوا أ٠باء؛ ا﵁ عندىم ٠بيع لكن ببل ٠بع ،بصّب ببل بصر ،عليم ببل علم ،كىكذا.
شرا من أثبت األ٠باء كبعض الصفات ،كجحد بعضا أك
كدكف ىؤالء كأخف منهم ن
كثّب منها ،كىم ُب ىذا بْب مقل كمكثر ،ا٤بقصود أف جحد شيء من أ٠باء ا﵁ كصفاتو ال
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

يتلقى ىذا بالقبوؿ كالتسليم كا﵀بة ،كأف يتقرب إٔب ا﵁  بالتعبي ِّد هبذه األ٠باء ،ىذا من
ا٤بهمات كمن الواجبات الٍب تلزـ كل مسلم كمسلمة ،كا﵁ ا٤بستعاف.
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﴿و ُى ْم يَ ْك ُف ُرو َف بِالر ْح َم ِن﴾[الرعد ]ٖٓ :اآلية
قاؿ  :وقوؿ اهلل تعالىَ :

أكرد ا٤بؤلف  تعأب ىذه اآلية ،أف من صنيع ا٤بشركْب أهنم يكفركف باسم ا﵁
(الرٞبن) ،كىذا منهم من ٝبلة كفرىم ،من ٝبلة كفر ا٤بشركْب أف كفركا باسم ا﵁ (الرٞبن)،
تدؿ على أف من جحد شيء من أ٠باء ا﵁ كصفاتو فإنو يكوف كافرا بذلك متابعا للمشركْب.
كالواقع أف ىذه اآلية اختلف أىل العلم فيها ىل ا٤بشركوف كفركا باالسم أك با٤بسمى؟
ىل كاف كفرىم باسم ا﵁ الذم ىو (الرٞبن) ،أك كاف كفرىم با﵁ الذم من أ٠باءه الرٞبن؟
كظاىر أف ا٤بؤلف ما أكرد ىذه
قالت طائفة ٗبا قاؿ فيهم إماـ الدعوة ا٤بؤلف رٞبو ا﵁،
ه
اآلية ىا ىنا إال كىو يرجح أف كفر ا٤بشركْب ما ىو باالسم ،كليس ا٤براد أهنم يكفركف
با٤بسمى.
كذىبت طائفة من أىل العلم إٔب أف الكفر ىا ىنا كاف كفر با٤بسمى كىو :ا﵁ ،
يعِب :كىم يكفركف با﵁ ،كمعلوـ بالضركرة أف ا٤بشركْب ُب عهد النيب  كافركف با﵁.
كيبقى بعد ذلك السبب ُب ذكر ىذا االسم بالذات كىو اسم (الرٞبن)٩ ،با تلمسو
بعض أىل العلم ُب حكمة ذلك:
أف ا٤بشركْب كفركا با﵁  كببعثة النيب  ،كبآيات ا﵁ الٍب أينزلت على النيب  ،كال
شك أف إنزاؿ القراف كبعثة النيب  من رٞبة الرٞبن  ،فهم قابلوا ىذه الرٞبة بالكفراف،
فناسب أف يؤتى ىا ىنا با٠بو تعأب الرٞبن.
كمهما يكن من شيء ،فالذم يظهر كا﵁ تعأب أعلم أف القوؿ الثا٘ب أقرب.
ك
كذلك أننا إذا نظرنا إٔب سياؽ اآليات كجدناه يؤيد ىذا القوؿ ،قاؿَ ﴿ :ك ََٰذلِ َ
ك َو ُى ْم يَ ْك ُف ُرو َف
أ َْر َسلْنَ َ
اؾ فِي أُم ٍة قَ ْد َخلَ ْ
ت ِمن قَػ ْبلِ َها أ َُم ٌم لٍّتَْتػلَُو َعلَْي ِه ُم ال ِذي أ َْو َح ْيػنَا إِلَْي َ
ْت
بِالر ْح ََٰم ِن﴾]الرعدٍ ،[ٖٓ:ب قاؿ تعأب بعد ذلك﴿ :قُ ْل ُى َو َربٍّي ََّل إِ َٰلَوَ إَِّل ُى َو َعلَْي ِو تَػ َوكل ُ
َوإِلَْي ِو َمتَ ِ
اب﴾]الرعد.[ٖٓ:
الحظ أف الشأف ُب التقعيد على مقالة ىؤالء الٍب ىي الكفر بالرٞبن كاف بإثبات

التوحيد﴿ :قُ ْل ُى َو َربٍّي﴾ ،كىذه مقدمة يم ٍلِّزمة ٥بم؛ ألهنم ال ينكركف ربوبية ا﵁ ُ ب
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دليبل على مدلوؿ كىو أف ا﵁ ال إلو إال ىو،
ا١بملة ،فألزمهم هبذا على ا٤بدلوؿ ،كاف ىذا ن
قاؿُ ﴿ :ى َو َربٍّي ََّل إِ َٰلَوَ إَِّل ُى َو﴾.
ٍب أتى بنوعْب رفيعْب من أنواع العبادة :كٮبا التوكل كالتوبة.
كالحظ أيضا كيف أنو جيء ىا ىنا بأسلوب القصر كذلك أف تقدٙب ا١بار كاجملركر
ْت َوإِلَْي ِو َمتَ ِ
اب﴾]الرعد [ٖٓ:يعِب:
يفيد ا٢بصر ،كالقصر ُب كبل ا١بملتْبَ ﴿ :علَْي ِو تَػ َوكل ُ
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.
إذنا األقرب كا﵁ أعلم أف قولو تعأب﴿ :كذلك أرسلناؾ﴾ ٍب قولو﴿ :وىم يكفروف
بالرحمن﴾.
حاؿ من قولو﴿ :كذلك أرسلناؾ﴾ يعِب:
أف قولو تعأب﴿ :وىم يكفروف بالرحمن﴾ ه

أرسلناؾ ،كا٢باؿ أهنم يكفركف بالرٞبن.
كعلى كل حاؿ مهما قلنا ُب شأف الَبجيح ىا ىنا ،فإف ٩با ال شك فيو أف مشركي
قريش كاف يكفركف باسم (الرٞبن) ،سواء رجحنا أف ىذه اآلية أراد فيها الكفر باالسم ،أك
الكفر با٤بسمى ،فإف ٩با ال شك فيو أف ا٤بشركْب كانوا يكفركف باسم ا﵁ الرٞبن ،يدؿ على
ىذا داللة صرٰبة قوؿ ا﵁ ِ ِ :
ج ُدوا لِلر ْح ََٰم ِن قَالُوا َوَما الر ْح ََٰم ُن﴾]
يل لَ ُه ُم ْ
اس ُ
َ
﴿وإ َذا ق َ
الفرقافٓ.[ٙ

﴿وَما الر ْح ََٰم ُن﴾ كما قالوا (كمن الرٞبن)؟
الحظ أهنم قالوا ىا ىنا َ

فدؿ ىذا على أهنم ال ينكركف ا﵁  كإال لقالوا (كمن الرٞبن) ،لكن إنكارىم رجع

﴿وَما الر ْح ََٰم ُن﴾  ،فدؿ ىذا على أهنم ينكركف اسم ا﵁ الرٞبن.
إٔب االسم ،فلذلك قالواَ :

ضا ما ثبت عند ((البخارم)) ُب قصة ا٢بديبية كا٢بديث طويل كفيو
يدؿ على ىذا أي ن
أف سهيل ابن عمرك ٤با كاف يعاقد النيب  على الصلح ،قاؿ النيب  للكاتب -كىو علي

« :-اكتب باسم اهلل الرحمن الرحيم» عند البخارم قاؿ سهيل :كا﵁ ال أدرم ما
الرٞبن ،كلكن اكتب با٠بك اللهم.
تبلحظ أنو أنكر كىو على دين قومو اسم ا﵁ الرٞبن ،فدؿ ىذا على أهنم كافركف
باسم ا﵁ الرٞبن.
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كالسؤاؿ ىا ىنا :ىل إنكارىم ىذا االسم عن جهل أك عن ٘باىل؟
قاؿ بعض أىل العلم كاف ىذا اإلنكار منهم عن و
جهل ،كاختلفوا ،قاؿ بعضهم:
أهنم أنكركا االسم؛ ألهنم ال يعرفونو؛ ألنو اسم عربا٘ب ال عريب ،ليس من األ٠باء العربية
اسم عريب ال شك فيو،
إ٭با ىو عربا٘ب ،كىذا القوؿ ضعيف ن
جدا ،بل ىذا االسم ا١بليل ه
كصيغة فعبلف ُب اللغة تدؿ على :التعظيم كاالمتبلء ،الرٞبن عظيم الرٞبة ككثّب الرٞبة،
فاالسم عريب ال شك فيو ،كالقوـ عرب كيعرفوف معُب ىذا االسم.
كقاؿ بعضهم :إ٭با أنكركا؛ ألهنم ما كانوا يعرفوف ىذا االسم ﵁ ،إ٭با عرفوه ٤با أك إ٭با
٠بعوا بو ٤با تكلم بو النيب  ،كأما قبل ذلك فهم ال يعرفونو؛ كىذا أيضا ضعيف ،بل ىذا
كموجود ُب نثرىم كُب شعرىم.
االسم كاف معركؼ عند أىل ا١باىلية كمشهور عندىم أيضا
ه
كُب الشعر ا٤بشهور ا٤بنسوب إٔب حاًب الطائي:
رزقكم غدا
فإف على الرحمن
كلوا اليوـ من رزؽ اإللو وأبشروا
ُ
كنسب ىذا البيت إٔب غّبه ،كذلك ُب البيت ا٤بشهور من األبيات ا١باىلية:
ينها
لك الفتاة َىجػِينَػ َها
ض َربَ ْ
َأَّل َ
ت تِ َ
َأَّل َ
ب الر ْح َم ُن َربٍّي يَ ِم َ
قض َ
إذنا كانوا يعرفوا اسم الرٞبن ،كالشواىد على ىذا كثّبة.
سم ٦بهوؿ عندىم ما عرفوه إال من طريق النيب 
إ نذا غّب صحيح أف يقاؿ أف الرٞبن ا ه
كلذا أنكركه.
كقاؿ بعضهم :إ٭با أنكركه؛ ألف القوـ ما كانوا يعرفوف الرٞبن إال مسيلمة الكذاب ألنو
قبحو ا﵁ -تسمى بػ(رٞبن اليمامة) ،كألجل ىذا أنكركه ،أنكركا أف يكوف ىذا اسم ﵁ ألفمعركؼ كمشهور اسم لذاؾ الكذاب ،كىذا أيضا ضعيف؛ ألف القوـ ٠بعوا ىذا االسم
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.
كالصواب كا﵁ تعأب أعلم :أف ىذا اإلنكار منهم كاف عن ٘باىل ال عن جهل ،ككاف

عن تعنت منهم كعناد ،كا﵁  أعلم.
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قاؿ :
ٚيف ؾشٝض ايبدازٟ؛ قاٍ عً(( : ٞسدثٛا ايٓاع مبا ٜعسؾ ،ٕٛأتسٜدٕٚ
إٔ ٜهرب اهلل ٚزضٛي٘؟!)).
أثر فيو توجيو ٰبتاجو الدعاة إٔب ا﵁ كطبلب العلم ،كجاء ُب
ىذا األثر عن علي  ه

لفظ عند البخارم« :أتحبوف أف يكذب اهلل ورسولو» كجاء ُب خارج الصحيح« :حدثوا
الناس بما يعرفوف ودعو ما ينكروف» ىذا األثر تذرع بو بعض الناس للقوؿ بأف أحاديث
الصفات ال ينبغي ٙبديث العامة هبا ،يقوؿ ىؤالء أحاديث الصفات ،يعِب :األحاديث الٍب
كرد فيها صفات ا﵁  ال ينبغي ٙبديث العامة هبا؛ ألف علي  يقوؿ( :حدثوا الناس
ٗبا يعقلوف أٙببوف أف يكذب ا﵁ كرسولو).
كال شك أف ىذا غّب صحيح ،كليس ىذا مراد علي .
كلو سلمنا جدال بأنو مراده ،فماذا سنصنع إ نذا بآيات الصفات! كىي الٍب تتلى على
الناس آناء الليل كأطراؼ النهار ،ىل سنقوؿ لؤلئمة كفوا عن قراءة اآليات الٍب فيها شيء
من صفات ا﵁  ؟ ككتاب ا﵁  مليء من ذكر ىذه الصفات ،ىذا ٩با ال ٲبكن أف
يقوؿ بو أحد ،فدؿ ىذا على أف ىذا ا٤بسلك غّب صحيح ،بل أحاديث الصفات كآيات
الصفات ٩با ينبغي بثو ك٩با ينبغي نشره ك٩با ينبغي أف يوصل إٔب األ٠باع كالقلوب ،فإف بذلك
ٙبقيق التوحيد كتعظيم اإلٲباف ُب النفوس ،ال شيء يوصل إٔب ا﵁  مثل طريق أ٠باءه
كصفاتو ،أعظم طريق يوصل إٔب ا﵁  ىذه الطريق ،صاحب ىذه الطريق حيزت لو
و
مستلق على فراشو ،الذم يصل إٔب ا﵁  من خبلؿ التعبد كالتأمل ُب أ٠باء
السعادة كىو
ا﵁ كصفاتو ،فليبشر بكل ا٣بّب ،حيزت لو السعادة من أطرافها.
إ نذا ما الذم أراده علي ؟ أراد  أنو ينبغي على من ٰبدث الناس أف يسلك
معهم مسلك ا٢بكمة ُب باب الصفات كُب غّب باب الصفاتٗ ،بعُب :أنو ٱباطبهم با٣بطاب
ىجوما كىي ٙبتاج إٔب ذكر مقدمات
الذم يفهموف ،ال ينبغي أف يػي ٍهج ىم عليهم با٤بسائل
ن
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مسهبلٙ ،بتاج إٔب أف ٯبتنب
شرحا
ن
ك٩بهداتٙ ،بتاج إٔب تأصيل ييسبقٙ ،بتاج إٔب أف تيشرح ن
فيها بعض الدقائق الٍب تناسب طبلب العلم كال تناسب العامة.
ىذا كلو كغّبه يرجع إٔب شيء كاحد ٦بموع ُب كلمة كاحدة كىي :ا٢بكمة.
البد لطالب العلم كالبد للداعية ﵁  من سلوؾ مسلك ا٢بكمة ُب إيصاؿ ا٣بطاب
الشرعي ،تعلق بالصفات أك تعلق باألحكاـ أك تعلق باألخبلؽ أك تعلق بغّب ذلك ،البد أف
يتكلم ٖبطاب مفهوـ كأف ينبو إٔب الشيء الذم ٰبتاجو الناس كيهمهم ،ليس كل مسألة
تصلح أف تيطرح على كل أحد.
كلذلك ُب مقدمة ((مسلم)) عن ابن مسعود  كىي كلمة عظيمة تضارع ىذه
الكلمة كينبغي أف تضم إليها كأال تغيب الكلمتاف عن ذىن طالب العلم الداعية إٔب ا﵁:

قاؿ - أعِب ابن مسعود( :-إنك ما حدثت قوـ حديث ال تبلغو عقو٥بم إال كاف
لبعضهم فتنة).
إ نذا ما قد يفعلوه بعض الناس من أهنم يرموف ا٤بسائل رميا كيفما اتفقت على أ٠باع
الناس دكف تبص ور ُب أحوا٥بم ،ىل ىذا ٩با يليق أف ييطرح عليهم هبذا األسلوب؟ أك ينبغي أف
ييَبيث كيقدـ قبلو ٗبا ىو أىمٍ ،ب أ ٍف يؤصل ا٤بوضوع بذكر مقدمات حٌب يستوعب ا٤براد،
حٌب ال ٚبتل عليهم األمور؛ معلوـ أف الناس أعداء ما جهلوا:
أتانا أف سهال ذـ جهال

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
أمور ثابتة ُب الشريعة؛ ألهنا كصلتهم بطريقة فيها رعونة كعدـ مراعاة للمصلحة ،السيما ُب
األماكن كاألزماف الٍب تضعف فيها أنوار السنة كيكثر فيها ا١بهل بالشريعة.
إذنا ىا ىنا يتعْب على الداعية إٔب ا﵁  أف يسلك ا٤بسلك الشرعي ا٢بكيم ُب
الكبلـ عن األمور.
العلم با١بملة ينقسم إٔب أمور٧ /ُ:بكمات كاضحات/ِ .كإٔب مسائل دقيقة.
ا﵀كمات الواضحات ال إشكاؿ فيها ك﵁ ا٢بمد.
أما الدقائق فإهنا تنقسم إٔب قسمْب:
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ُ/دقائق هتم العامة/ِ .كدقائق ال هتمهم.
الدقائق الٍب ال هتمهم :كالتفاريع ا٤بتعلقة بالردكد على ا٤بخالفْب ،كىم ليسوا أىبل
للخوض ُب ىذا الباب ،فمثل ىذه ال ينبغي أف ييشغلوا هبا ،إ٭با يعطوف تصورات عامة حٌب
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.
العلم الذم يصل إٔب الصغّب ال ينبغي أف يكوف ُب أسلوبو كالذم يصل إٔب الكبّب،
كذلك الذم يصل إٔب العآب أك طالب العلم ليس كالذم يصل إٔب العامة ،كىكذا.
إذنا على اإلنساف الذم يركـ أف يكوف يمبلِّغىان لشرع ا﵁  أف يسلك ىذه الطريق
ا٢بكيمة ُب إيصاؿ كسائل العلم ،كا﵁ تعأب أعلم.
قاؿ :
ٚز ٣ٚعبد ايسشام ،عٔ َعُس ،عٔ ابٔ طاٚٚع ،عٔ أب ،٘ٝعٔ ابٔ
عباع؛ أْ٘ زأ ٣زدالّ اْتؿض ملا مسع سدٜجا عٔ ايٓيب ﷺ يف ايؿؿات؛
اضتٓهازا يريو

ؾكاٍَ(( :ا ؾَسَ ُم ٖؤال٤؟ هد ٕٚزق ١عٓد قهُ٘،

ًٜٗٚه ٕٛعٓد َتػابٗ٘ )) .اْتٗ٢
أكرد ا٤بؤلف  ىذا األثر عن ابن عباس  بعد أثر علي  من أحسن
ما يكوف فإنك إف ٝبعت بْب األثرين اتضح لك أف ما يشغب بو بعض الناس من التهويل
صحيحا ،ىذا ابن عباس  كىو حرب األمة
من التحديث بأحاديث الصفات ليس
ن
ٰبدث بأحاديث الصفات ،كىذا األثر كما ترل ُب غاية الصحة ،إسناده ُب غاية
كاف ِّ
الصحة كٓب يكن يتوقى ٙبديث الناس بصفات ا﵁  الواردة ُب سنة النيب .
حدث ابن عباس  مرة ٕبديث جاء فيو ذكر شيء من الصفات ،فكأف ىذا
ا٢بديث قد استشكلو ىذا الرجل فارتعد ،كأنو أصابو شيءه من الفزع كاإلشكاؿ لسماع ىذا
ا٢بديث ،ىا ىنا قاؿ ابن عباس  ما فىػىر يؽ ىؤالء؟ ىذه الكلمة ا٤بشهور فيها (فىػىر يؽ)
يعِب :ما الذم أفزع ىؤالء؟ كما الذم أخاؼ ىؤالء؟
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كبعضهم يذكر ىذه الكلمة و
بضبط آخر (ما فىػر ىؽ ىؤالء؟) أك ما (فىػىر ىؽ ىؤالء؟) كبلٮبا
ي
ٗبعُب كاحد.
األكؿ ما ىو؟ ما فىػىر يؽ ىؤالء.
كالضبط الثا٘ب :ما فىػر ىؽ ىؤالء أك ما فىػىر ىؽ ىؤالء ،يعِب :ما فرقوا بْب ا٢بق كالباطل،
فاختلطت عليهم األمور ،ا٤بوفق ىو الذم يكوف عنده فرقاف﴿ :إِ ْف تَػتػ ُقوا اللوَ يَ ْج َع ْل لَ ُك ْم
فُػ ْرقَانًا﴾[النفاؿ ،]ٕٜ:يفرؽ بْب ا٢بق كالباطل ،يبصر ا٥بدل كاضحا جليا ،كيبصر الضبللة
كاضحة جلية.
إ نذا ىذا ابن عباس  يقوؿ (:ما فىػىر يؽ ىؤالء؟! ٯبدكف رقة عند ٧بكمو،
كيهلكوف عند متشاهبو).
ىذه المسألة مهمة ،وىي :مسألة اإلحكاـ والتشابو.

أوَّل :ينبغي علينا أف نعلم أف النصوص قد جاءت ُب اإلحكاـ كالتشابو على و
أ٫باء
٨بتلفة:

َحسن الْح ِد ِ
يث كِتَابًا
ُ /أف القرآف يكلوي متشابو كما قاؿ ﴿ :اللوُ نَػز َؿ أ ْ َ َ َ
ُّمتَ َ ِ
ِّؽ بعضو
صد ي
شاب ًها﴾]الزمر [ ٕٖ:القرآف كلو متشابو ،كا٤بعُب :أنو يشبو بعضو بعضا ،كيي ى
بعضا ،ليس فيو اختبلؼ أك تنافر أك اضطراب أك تناقض.
ِ
ت آيَاتُوُ﴾[ىود،]ٔ:
ُح ِك َم ْ
أيضا الكتاب كلو ٧بكم ،كما قاؿ ﴿ :كتَ ٌ
ِ /ن
اب أ ْ
كتاب متقن لفظنا كمعُب.
كاإلحكاـ ىا ىنا ٗبعُب :اإلتقاف ،فهو ه

ّ /كالقرآف منو ٧بكم كمنو متشابو -كىذا ىو ٧بور حديثنا اآلف -كما أخرب ا﵁ 

ُب سورة آؿ عمرافِ :
ات ُىن أ ُُّـ ال ِ
ْكتَ ِ
ات﴾[آؿ
شابِ َه ٌ
ُخ ُر ُمتَ َ
ات ُّم ْح َك َم ٌ
﴿م ْنوُ آيَ ٌ
اب َوأ َ
عمراف.]ٚ:
فاإلحكاـ ٗبعُب :الوضوح ،كا﵀كم ٗبعُب :الواضح ،كىذا عامة القرآف لعامة الناس.
كمنو متشابو ،كالتشابو ىا ىنا ٗبعُب :الغموض ،يعِب :ىناؾ أشياء يغمض فىػ ٍه يم معناىا
كٱبفى فهم معناىا ،كلكن انتبو إٔب أف التشابو ىا ىنا تشابوه نسيب كليس تشاهبا مطلقا،
ٗبعُب :أنو ٲبكن أف يكوف ُب القرآف شيء ٱبفى معناه على بعض الناس ُب بعض األحواؿ،
كليس فيو شيء ٱبفى على كل الناس ُب كل األحواؿ ،غّب موجود ُب القرآف كال ٲبكن أف
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يوجد ُب القرآفٓ ،ب؟ ألف ا﵁  أمر بتدبر كتابو كذـ من ٓب يتدبر كتابو ،أٓب يقل ا﵁ :
ِ
ار ٌؾ لِيَدبػ ُروا آيَاتِِو﴾[ص]ٕٜ:؟
َنزلْنَاهُ إِلَْي َ
﴿كتَ ٌ
اب أ َ
ك ُمبَ َ
أٓب يذـ ا﵁ من ٓب يتدبر القرآف﴿ :أَفَال يَػتَ َدبػرو َف الْ ُق ْرآ َف أ َْـ َعلَى قُػلُ ٍ
وب
ُ
أَقْػ َفالُ َها﴾[محمد]ٕٗ:؟

إ نذا ال ٲبكن أف يكوف ُب القرآف شيء غامض مطلقاٗ ،بعُب :خفي ما أحد يعرؼ
معناه ،ىذا مستحيل؛ إ٭با ٩بكن كلمة أك آية أنا أجهلها لقلة علمي ،كلكن ٲبكن أف أسأؿ
العلماء ،أك أقرأ ُب الكتب فأعلم ا٤بعُب.
إذا ىو تشابوه بالنسبة لبعض الناس ُب بعض األحواؿ.
كالواجب على ا٤بسلم أف يؤمن بالقرآف كلو ما فهمو كما جهلو ،أف ييسلِّ ىم باآليات
ٝبيعا ما كاف منها ٧بكما عنده أك كقع عنده شيء من االشتباه ،كال ٯبوز ً
ٕباؿ أف يكوف
كقوع شي وء من اإلشكاؿ أك و
شيء من ا٣بفاء بالنسبة لو بشيء من معا٘ب القرآف سببنا لنفوره
من ا٢بق ،أك طعنو ُب القرآف ،أك كقوع ر و
مسلك باطل ،ىذا مسلك
يب ُب قلبو ،ىذا
ه

الضالْب ا٤بنحرفْب الذين ُب قلوهبم زيغ كما قاؿ  عنهم ُب سورة آؿ عمراف.
التسليم بو كالقبوؿ بو ،فهمت معناه أك ٓب تفهم
إ نذا كل ما جاء ُب القرآف ٯبب عليك
ي
معناه.

كثق أنك إذا آمنت كسلمت فسيفتح ا﵁  على قلبك ما أغلق ،ستفهم معُب ما
جهلت ،تأكد أنك إذا سلمت كأقبلت برغبة ك٧ببة ُب معرفة ا٢بق ا﵁  سيفتح عليك.
إ نذا ابن عباس  ينكر على ىذا الذم يقبل كٯبد رقة ُب قلبو كإقباؿ على
ا٢بق ،إذا ٠بع شيء يفهمو كلكن إذا جاءه شيء يشكل عليو أك ٓب يفهمو لضعف علمو
ىو ،أنو رٗبا أثار عنده شيء من اإلشكاؿ كالريب! فهذا ما ال ينبغي أف يكوف عليو حاؿ
ا٤بسلم.
ىنا أريد أف أقف كقفة ،رٗبا يقوؿ قائل :أنت اآلف تدعي أنو ليس بالقرآف شيء ٦بهوؿ
مطلقا٦ ،بهوؿ ا٤بعُب ،كالحظ أنا أتكلم عن ا٤بعا٘ب كال أتكلم عن الكيفيات ،الكيفيات

بالنسبة ٤بسائل الغيب ٦بهولة عندنا قطعا أليس كذلك؟ الغيب الذم تعلق بصفات ا﵁ 
أك تعلق بأمور اآلخرة ،كيف صفة ا﵁ ؟ ككيف ىي أحواؿ اليوـ اآلخر؟
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ىذه بالنسبة لنا ٦بهولة٫ ،بن ال نتحدث عن ىذه ٫بن نتحدث عن ا٤بعا٘ب ،كأنا أقوؿ
كأكرر ليس ُب القرآف شيء ٦بهوؿ ا٤بعُب مطل نقا.
فإف قالوا ٕب كيف لك أف تقوؿ ىذا كعندنا آيات كثّبة تسمى :ا٢بركؼ ا٤بقطعة ُب
أكائل بعض السور كال أحد يدرؾ معناىا ،ىا ىي من ا٤بتشابو ا٤بطلق ،أليس ُب القرآف (أٓب)،
(حم)( ،كهيعص)؟ فسر ٕب ىذه الكلمات حٌب تكوف قاعدتك قاعدة صحيحة.
كا١بواب عن ىذا أف يقاؿ٫ :بن نتحدث عن الكبلـ ،ككل عاقل يدرؾ أف ا٤بعُب إ٭با
يطلب للكبلـ ال للحركؼ ،ال يوجد عاقل يقوؿ ما معُب ىذا ا٢برؼ ال ُب اللغة العربية كال
ُب غّبه ،إذا قاؿ قائل ما معُب (أٓب)؟ مباشرة سأقوؿ لو :ما معُب (ب ت ث ج ح خ) ؟ أنا
مستعد أف أعطي جائزة كربل ٤بن ٱبرب٘ب معُب( :ب) ،ىل يستطيع أحد ،أك أف ا٤بعُب يطلب
للكبلـ ا٤بؤلف من ىذه ا٢بركؼ؟ الكلمات ا٤بؤلفة من ا٢بركؼ ىي الٍب يطلب ٥با معُب.
أما ا٢بركؼ من حيث ىي ال أحد يطلب ٥با معُب ال (أ) كال ( (Aكال ( (Bكال أم
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
نقرأىا كلمة ( ىك ىهٍيػ ىعص) لكاف اإليراد كارد علينا ،لكن ىذا ليس بالصحيح.
إ نذا ىذه حركؼ ،كا٢بركؼ ال ييطلب ٥با معُب ،إ٭با ٫بن نتحدث عن الكبلـ الذم
يطلب العاقل لو معُب ،كىذا ال شيء ُب القرآف ٦بهوؿ ا٤بعُب مطلقا ،ال آيات الصفات كما
تقوؿ ا٤بفوضة كال غّبىا ،ىذا ا٤بسلك مسلك باطل غّب صحيح ،كىو :أف يقاؿ أف نصوص
الصفات من ا٤بتشابو الذم ىو متشابو مطلق ال أحد يدرؾ معناىا.
٫بن نقرأ﴿ :الر ْح َم ُن َعلَى ال َْع ْر ِ
استَػ َوى﴾[طو ،]٘:نغمض أعيننا كعقولنا عن أف
ش ْ
باطل
تتفكر ُب معُب :استول ،ىذه كلمة مثل األلغاز الٍب ال ندرم ما ىي ىذا ال شك أنو ه
غّب صحيح ،بل نصوص الصفات معانيها معلومة ُب أصل الوضع اللغوم ،ككاف أصحاب

النيب  إذا ٠بعوا صفات ا﵁ ٓ ب يقفوا عندىا ،كٓب يقولوا عندىا ىذه ٦بهولة ،كنسلم،
كا﵁ أعلم ٗبراده ،كٲبشوف ،أك يقعوف ُب و
شيء من االرتباؾ أك القوؿ إهنا موٮبة للتشبيو -كما
قلنا ُب تفصيل ىذا ُب درس أمس -كل ىذا من ا٤بسالك الباطلة ال شك.
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ىؤالء الذين يقولوف ٗبذىب التفويض كيزعموف أف ىذه اآليات ٦بهولة ا٤بعُب٤ ،باذا
خبلؼ الظاىر ،كلكن ٫بن
يقولوف ىذا؟ يقولوف :ألف ظاىرىا يفيد التشبيو كبالتإب ٥با مر هاد
ي
ال ندرم ما ىو ﴿الر ْح َم ُن َعلَى ال َْع ْر ِ
استَػ َوى﴾[طو ،]٘:أٓب يستوم حقيقة؟ ما معُب
ش ْ

ىذه الكلمة؟ يقولوف ا﵁ أعلم ما ندرم كىذا ليس بصحيح.
٤باذا أنتم ىربتم من إثباهتا؟ قالوا ألهنا ماذا؟ توىم التشبيو.
كقلنا :أف ىذا باطل ،بل من أبطل الباطل .أصحاب النيب  تلي عليهم القرآف من
أكلو إٔب آخره ك٠بعوا حديث النيب  من أكلو إٔب آخره كما استشكل كاحد منهم قط،
كعددىم أكثر من مائة ألف صحايب ،كال كاحد استشكل آية أك حديث جاء فيو شيء من
الصفات ،كال ٲبكن إلنساف أف يقوؿ خبلؼ ىذا ،كإف قاؿ خبلؼ ىذا قلنا ىات الدليل
كلن يستطيع.
كانوا يسمعوف من النيب  كىو ٱبربىم أف ا﵁ ينزؿ إٔب السماء إذا بقي ثلث الليل
اآلخر ،كما قاؿ أحد قط يا رسوؿ ا﵁ ىذا ا٢بديث يم ٍش ِّكل ،ىذا يوىم التشبيو٠ ،بعتم شيء

من ىذا من أحد الصحابة؟ حاشا ككبل ،بل كا﵁ كاف إٲباهنم يزداد كيىػ ٍعظيم تعظيمهم ﵁ 

بسماعهم ىذه النصوص.
ُب مسند أٞبد من حديث أيب رزين العقيلي ،كا٢بديث فيو ٕبث كحسنو بعض أىل
العلم٩ ،با قاؿ النيب « :ضحك ربنا من قنوط عبده وقرب غيره» يعِب :تغيّبه لؤلحواؿ
كتفرٯبو للهموـ ،ا٢بديث فيو :إثبات صفة الضحك ﵁  ،ماذا كاف موقف الصحابة ٤با

٠بعوا ىذا ا٢بديث« ،قاؿ أبو رزين العقيلي « :أو يضحك ربنا؟ قاؿ النبي  :قاؿ:
َّل عدمنا من رب يضحك خيرا» ماذا قاؿ؟ ال عدمنا من رب يضحك خّبا ،نبشر با٣بّب
إذا كاف ربنا متصف هبذه الصفة ،فهذا كا﵁ يزيدنا رجاء فيو .
إٲباهنا.

انظر إٔب القلوب ا٤بؤمنة ٤با كصلها شيء من صفات ا﵁  كيف أهنا زكت كزاد

إ نذا ا٤بشكلة راجعة إٔب القلوب ،ىناؾ قلوب فيها مرض ىي الٍب تستشكل كىي الٍب
يقع فيها التشبيو أك زعم التشبيو ،أما القلوب ا٤بؤمنة فهي مسلمة من ىذه األدراف ،كا﵁
ا٤بستعاف.
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قاؿ :
ٚملا مسعت قسٜؼ زض ٍٛاهلل ٜ رنس ايسمحٔ أْهسٚا ذيو ،ؾأْصٍ
﴿و ُى ْم يَ ْك ُف ُرو َف بِالر ْح َم ِن﴾ [الرعد]ٖٓ :
اهلل ؾَ :ِٗٝ
ىذا األثر الذم فيو ذكر سبب نزكؿ اآلية الٍب صدر ا٤بؤلف  أدلة الباب هبا،
جاءت من ركايات متعددة ،كىي موجودة بكثرة ُب كتب التفسّب ،كلكن ٓب أقف على إسناد
أثر مشهور ُب كتب التفسّب ،كذكر ىذا السبب
صحيح موصوؿ ٥با ،كلكنو على كل حاؿ ه
على كجو ا٣بصوص ٩با ٰبتاج أف ييوقف عنده حٌب يثبت ىذا ثبوتنا قطعيا.
لكن على كل حاؿ ،كوف ا٤بشركْب أنكركا اسم ا﵁ الرٞبن ىذا ٩با ال شك فيو ،ككوف
ىذه اآلية ُب ً
الداللة على أف ا٤بشركْب كافركف بالرٞبن على ا٣ببلؼ ،ىل الكفر راجع إٔب
االسم أك ا٤بسمى؟ ىذا ٩با أيضا ال شك فيو.
ألف ٕبثنا ُب سبب النزكؿ ىل يثبت ىذا السبب أك ال؟ ىذا موقوؼ على أف يثبت
ذلك ب و
إسناد صحيح.
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62
ت الل ِو ثُم
ٕ -ٙباب قوؿ اهلل تعالى ﴿يَػ ْع ِرفُو َف نِ ْع َم َ
يُػ ْن ِك ُرونَػ َها﴾ اآلية.
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قاؿ :

باب قوؿ اهلل تعالى﴿ :يػ ْع ِرفُو َف نِ ْعمةَ الل ِو ثُم ي ِ
نك ُرونَػ َها﴾[النحل ]ٖٛ:اآلية.
ُ
َ
َ

انتقل ا٤بؤلف  إٔب أبواب ذات موضوع جديد تتعلق باأللفاظ الٍب ٚبدش ُب
كماؿ التوحيد الواجب ،كاجتناهبا من ٙبقيق كماؿ التوحيد الواجب ،قاؿ ا٤بؤلف 
باب قوؿ ا﵁ تعأب﴿ :يػ ْع ِرفُو َف نِ ْعمةَ الل ِو ثُم ي ِ
نك ُرونَػ َها﴾[النحل.]ٖٛ:
ُ
َ
َ
ا﵁  بْب ُب ىذه اآلية أف ا٤بشركْب كانوا يعرفوف نعمة ا﵁ كمع ذلك فإهنم ينكركهنا.
شرؾ أكرب.
كاألصل ُب ىذا الباب :أف من أنكر أف تكوف النعم من ا﵁  فإف ىذا ه
و
التفات لغّبه ُب
كأما من اعتقد أف النعم إ٭با ىي من ا﵁  كلكن حصل ُب قلبو نوع

ظ تفيد ىذا ا٤بعُب ،فهذا من جنس الشرؾ
نسبة التفضل بالنعم لغّبه ،كصاحب ىذا ألفا ه
األصغر ،ىذا ىو األصل ُب ىذا الباب.
﴿يػ ْع ِرفُو َف نِ ْعمةَ الل ِو ثُم ي ِ
نك ُرونَػ َها﴾[النحل.]ٖٛ:
ُ
َ
َ
اختلف ا٤بفسركف ُب تفسّب النعمة ُب اآلية ،كاألقواؿ تعود إٔب قولْب رئيسْب:

كمعلوـ عندكم كقد مر بنا ُب درس
الوؿ :تفسّب من فسر النعمة :بالنعم الدنيوية-
ه
أصوؿ الفقو -أف ا٤بفرد ا٤بضاؼ يعم ،فقولو تعأب ىنا ﴿نِ ْع َمةَ الل ِو﴾ يعِب :أنواع نعمو ،كىذه
ِ
ِ
وىا﴾[إبراىيم ،]ٖٗ:كالنعم
ص َ
﴿وإِ ْف تَػعُ ُّدوا ن ْع َمةَ اللو َّل تُ ْح ُ
اآلية على ًكىزاف قولو تعأبَ :

الدنيوية ،ىذه النعم الٍب يتقلب فيها الناس ُب ىذه ا٢بياة من ا٤بآكل كا٤بشارب كا٤بساكن كما
إٔب ذلك.
كلكن قد يرد ىا ىنا سؤاؿ كىو :أف القرآف قد دؿ على أف ا٤بشركْب معَبفوف بأف ىذه
ص يفوا بأهنم ينكركهنا ،أٓب يقل ا﵁ ُ ب
النعم إ٭با ىي نازلةه من ا﵁  كبتقديره ،فكيف يك ِّ
شأهنم﴿ :ولَئِن سأَلْتَػهم من نَػز َؿ ِمن السم ِاء ماء فَأ ِ
ض ِم ْن بَػ ْع ِد َم ْوتِ َها لَيَػ ُقولُن
َحيَا بِو ال َْر َ
َ َ ًَ ْ
َ ْ َ ُْ َْ
اللوُ﴾[العنكبوت ،]ٖٙ:كأمثاؿ ذلك من اآليات الدالة على أهنم كانوا يعَبفوف بأف النعم
إ٭با ىي بتقدير ا﵁  ،فكيف إ نذا كانوا منكرين ٥با؟
نكرونَػها﴾ بتفسّب و
ِ
ات عدة،
ا١بواب عن ىذا :أف ا٤بفسرين فسركا قولو تعأب﴿ :ثُم يُ ُ َ
أشهرىا ما يأٌب:
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[التفسير الوؿ] :أف إنكارىم ٥با ىي أهنم يقولوف ُب شأهنا" :لوال فبلنا ٤با حصل لنا

كذا ككذا" ،كيذكركف ىذه النعم؛ فهذا نوع إنكار ٥با.

التفسير الثاني :أهنم كانوا يقولوف فيما خو٥بم ا﵁  إياه من األمواؿ كالنعم ،كانوا

يقولوف" :ىذه أموالنا كرثناىا عن آبائنا ،فهي لنا من طريف كتالد" ،كأمثاؿ ذلك من ىذه
إنكارا
الكلمات الٍب كانت تنم عن أهنم ينسبوف التفضل بالنعم لغّب ا﵁  ،فيعد ىذا ن
منهم.
[التفسير الثالث] :إف إنكارىم ٥با ىو قو٥بم :إف ىذه النعم كانت بشفاعة آ٥بتنا،
أيضا فيو نسبة النعم لغّب ا﵁  ،بل ىذا القوؿ منهم
كانت النعم بشفاعة آ٥بتنا ،كىذا ن
أخبث من سابقيو؛ ألف فيو إضافةن إٔب ذلك ما كانوا عليو من شرؾ الشفاعة؛ شفاعة اآل٥بة
أكثر ما كقع فيو ا٤بشركوف
الٍب كانوا يعتقدكف فيها ،كىذا كما مر بنا
ه
أصل ك ي
اعتقاد شركي ،ىو ي
األكلوف.
[التفسير الرابع] :إف إنكارىم لنعمة ا﵁  ىو :أهنم ال يستعملوهنا ُب طاعة ا﵁

إنكارا ٥با.
 ،فيػعيد ىذا ُب حقهم ن

[التفسير الخامس] :إف إنكارىم ٥با ىو :أهنم يعَبفوف بنسبتها أك بنسبة التفضل هبا

إٔب ا﵁ ُب الشدة ،كينكركف ذلك ُب الرخاء.

ىذه أشهر األقواؿ الٍب قيلت ُب قولو تعأب﴿ :ثُم ي ِ
نك ُرونَػ َها﴾.
ُ

كاألقواؿ الثبلثة األكٔب ىي األشهر ،كىي الٍب أكرد ا٤بؤلف  من كبلـ السلف ما
يدؿ عليها ،كىو السبب الذم ألجلو أكرد ا٤بؤلف  ىذه اآلية.
مهما يكن من شيء ال شك كال ريب ،أف نً ىع ىم ا﵁  ٯبب أف يقابلها ا٤بسلم
بثبلث أشياء:

أوَّلً :االعَباؼ القليب بأف ا﵁  ىو ا٤بتفضل هبا كحده ال شريك لو ،مهما أتى
لئلنساف من نً ىع وم كانت بأسباب من ا٤بخلوقْب ،فإف ىذا ال يعِب شيئنا من جهة أف ا٤بتفضل
بالنعمة إ٭با ىو ا﵁  ،كلذلك كاف ركن الشكر الوؿ ىو :االعَباؼ كاإلٲباف كالتصديق

ضل من ا﵁  كحده ،كىذا أمر يقيِب ال ٯبوز للمسلم أف يَبدد ُب،
التاـ بأف ىذه النعم تف ه
﴿وَما بِ ُك ْم ِم ْن نِ ْع َم ٍة فَ ِم َن الل ِو﴾[النحل ،]ٖ٘:كل النعم إ٭با ىي
كلذلك ربنا  يقوؿَ :
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أحد ا٤بخلوقْب ،كذلك ال يٱبٍِّر يج ىذه
من تفضل ا﵁  ،حٌب ما كاف منها كاصبلن عن طريق ِّ
النعمة أف تكوف متفضبلن هبا من قبل ا﵁ .
وى ْم ِم ْن َم ِ
اؿ الل ِو ال ِذي
كلذلك يقوؿ ا﵁ 
﴿وآتُ ُ
مذكرا لنا هبذا ا٤بعُبَ :
ن
آتَا ُك ْم﴾[النور.]ٖٖ:
إ نذا ا٤باؿ ماؿ ا﵁ ،كالفضل منو كحده ،كالعبد ما ىو إال قاسم ،كما قاؿ النيب 
ا٢بديث ُب الصحيحْب« :إنما أنا قاسم واهلل يعطي» كُب ركاية« :إف اهلل ىو المعطي وأنا
قاسم» ،فا﵁  ىو ا٤بعطي على ا٢بقيقة ،كا٤بخلوؽ ما ىو إال سبب ُب كصوؿ ىذه
النعمة ،كىذا ما عرب عنو النيب  بقولو« :وأنا قاسم».
كلعلكم تذكركف ما مر بنا ُب و
دركس سابقة من أف التفات القلب ال ٯبوز أف يكوف
متوجها ُب شأف النعم
ظٙ ،بقيق التوحيد يقتضي أف يكوف القلب بالكلية
للمخلوؽ فيو ح ه
ن

إٔب ا٤بنعم هبا على ا٢بقيقة كىو ا﵁  ،إ٭با حق ا٤بخلوؽ كحظو من أخيو ىو أف يشكر

عليهاَّ« :ل يشكر اهلل من َّل يشكر الناس» ،ىذا القدر فحسب كمكافأتو على ىذه
خاضعا ﵁  كحده ،يعِب
عبدا ذليبلن
النعمة حٌب تزكؿ ا٤بنة ،كحٌب يتفرد العبد بأف يكوف ن
ن
من ٙبقيق التوحيد أف اإلنساف يكافئ من نالو شيء من النعمة من قبلو حٌب ال يلتفت إليو
بقلبو ،كحٌب يكوف التفاتو بالكامل ﵁ .
والركن الثاني والواجب الثاني ُب شأف الشكر أف يتحدث اإلنساف هبا ،كأف ينسبها

إٔب ا٤بنعم هبا لفظنا.

ك
﴿وأَما بِنِ ْع َم ِة َربٍّ َ
كىذا أحد األقواؿ الٍب فسر هبا قولو تعأبَ :
و
بشيء من النعم،
ٍّث﴾[الضحى ،]ٔٔ:كبالتإب :الواجب على من أنعم ا﵁  عليو
فَ َحد ْ

أف يذكر ىذا بلسانو أف ىذا من فضل ا﵁  ،كٰبمد ا﵁  على ذلك ،كبالتإب فإنو إذا
مذموما ،فكيف إذا نسب ذلك بلسانو إٔب غّب ا﵁؟ كيف إذا نسب
سكت عن ذلك كاف
ن
مذموما ُب حاؿ كونو كاٛبنا كساكتنا كغّب مبْب شيء
التفضل بالنعمة لغّب ا﵁ ؟ إذا كاف
ن
بلسانو ُب شأف ىذه النعمة ،فكيف إذا كاف قد نسب التفضل هبذه النعمة لغّب ا﵁ ؟ ال
شك أنو يكوف أحق بالذنب ،كىذا الذم أراد ا٤بؤلف  أف ينبو عليو ،فإف نسبة
التفضل بالنعمة لغّب ا﵁  يقدح ُب ٙبقيق التوحيد الواجب ُب شأف توحيد الربوبية،
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كضعف شكر ا﵁  عليها بأف ال تنسب ﵁  بالكلية ضع نفا ُب ٙبقيق كماؿ التوحيد
الواجب ُب شأف توحيد األلوىية.
الواجب الثالث في شأف النعم :أ ٌف تستعمل ُب طاعة ا﵁  ،إذا كاف ا﵁  ىو

الذم أنعم ،كالنعمةي مٍل يكو  ،فإف كل إنساف يي ٍد ِّريؾ بالفطرة أف الواجب أال يبارز ا﵁ 
با٤بعصية ُب ىذه النعمة على كجو ا٣بصوص ،إ ٍف شئت أف تعصي ا﵁  بنعمة من النعم

فأصنع ذلك ُب نعمة ٓب تكن يمسدا نة إليك من قبل ا﵁  ،أما أف يػيٍنػِّزىؿ ا﵁ النعمة عليك
كشرؾ فيها يصعد إليو ،ىذا ما أقبحو من العبد.
إ نذا ىذه أمور ثبلثة ينبغي أف يبلحظها من أراد ٙبقيق التوحيد ،أف يكوف اعَبافو
بالكامل ُب قلبو ً
بنسبة ىذه النعمة كالتفضل هبا إٔب ا﵁ ٍ ،ب أ ٍف يلهج لسانو هبذه النسبة

مع ٞبده كشكره  عليهاٍ ،ب أ ٍف يسخرىا كيستعملها ُب طاعة ا﵁ ؛ مٌب ما حقق
اإلنساف ىذه األمور الثبلثة فليبشر با٣بّب ،فإنو قد قاـ باألمر الواجب عليو ُب شاف نعم ا﵁
.
تتمة الكبلـ على اآلية ىو ُب قولو َ ﴿ :وأَ ْكثَػ ُرُى ُم الْ َكافِ ُرو َف﴾[النحل.]ٖٛ:
ٝبيعا كفار ،فكيف يقاؿ ىا ىناَ ﴿ :وأَ ْكثَػ ُرُى ُم
استيشكل ُب ىذه اآلية أف ا٤بشركْب ن
الْ َكافِ ُرو َف﴾ ،اختلف ا٤بفسركف ُب توجيو ىذا ا١بزء من اآلية إٔب أقواؿ لكن أظهر ذلك ما
يأٌب:
أوَّلً :أف يقاؿ قولو تعأب ىا ىنا ﴿ َوأَ ْكثَػ ُرُى ُم الْ َكافِ ُرو َف﴾ أ٭با ىو ٗبعُب :أكثرىم
ا١باحدكف ،كىذا ما ذىب إليو طائفة من ا٤بفسرين من أف الكفر ىا ىنا يراد بو :ا١بحد،
س ُه ْم ظُل ًْما
﴿و َج َح ُدوا بِ َها َو ْ
كىذا ٯبعل اآلية على ٫بو قولو تعأبَ :
استَػ ْيػ َقنَْتػ َها أَنْػ ُف ُ
َوعُلًُّوا﴾[النمل.]ٔٗ:
ا١بح يد ضد النفاؽ ،كفر ا١بحد ىو :أف يكوف اللساف مكذبنا كالقلب مصدقنا،
ك ٍ
كالنفاؽ على العكس :اللساف مصدؽ كالقلب مكذب.
فكفر ا١بحود كفر من يعلم صحة اإلسبلـ ً
كص ٍد ىؽ النيب  كلكنو يأىب االنقياد،
ي
فيكوف كفره كفر ا١بحود .كبالتإب :أفادتنا ىذه اآلية أف أكثر ا٤بشركْب كاف كفرىم عن
جحود ال عن تكذيب ،كأفادتنا أف بعضهم كاف كفره كفر تكذيب.
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كظاىرا مكذبنا ،يكوف مكذبنا بباطنو
ما ىو كفر التكذيب؟ ىو :أف يكوف باطننا
ن
كظاىره ،يعِب :بقلبو كلسانو بعضهم ىكذا لكن أكثرىم كفرىم كفر جحود ،يعلموف ُب
قلوهبم صحة رسالة النيب  كلكنهم يأبوف قىػبيوؿ ذلك كال شك أف ىذا كاقع ،كالسّبة فيها
شواىد على ىذا عدة تدؿ على أف صناديد الكفار ُب عهد النيب ٓ ب يكونوا يكذبونو،
ت فِي ُك ْم عُ ُم ًرا ِم ْن قَػ ْبلِ ِو﴾[يونس،]ٔٙ:
ككيف يكونوا ذلك كىم الذين يعرفونو﴿ :فَػ َق ْد لَبِثْ ُ
كانوا يعرفوف صدؽ النيب  كأنو ما كاف يكذب على الناس ،فكيف يكذب على رب
الناس ،لكن أىواء النفوس الٍب كانت غالبة عليهم حالت بينهم كبْب إتباعو .

والقوؿ الثاني- :كىذاف القوالف أقول ما قيل ُب تفسّب قولو تعأبَ ﴿ :وأَ ْكثَػ ُرُى ُم
الْ َكافِ ُرو َف﴾ -ىو أف ا﵁  قد علم أف من ىؤالء ا٤بشركْب من سيسلم ،كلكن أكثرىم
سيثبتوف على ىذا الشرؾ كالكفر فقاؿَ ﴿ :وأَ ْكثَػ ُرُى ُم الْ َكافِ ُرو َف﴾ ،يعِب سيثبتوف كيستمركف
على ىذا الكفر ،كبالتإب بعض ىؤالء كال شك أف من ا٤بشركْب من أسلم ككاف من خيار
ا٤بؤمنْب ،يعِب :من أصحاب النيب  ،ككثّبه من ىؤالء الذين أبيو أكؿ كىلة ماتوا على الكفر
كاستمركا على ىذا الكفر ،فحق فيهم قولو تعأبَ ﴿ :وأَ ْكثَػ ُرُى ُم الْ َكافِ ُرو َف﴾.
ىذاف أقول ما قيل ُب ىذه اآلية ،كبعض أىل العلم كركم عن ا٢بسن  أف قولو
تعأبَ ﴿ :وأَ ْكثَػ ُرُى ُم الْ َكافِ ُرو َف﴾ يعِب :أف كلهم كافركف ،ففسر قولو ﴿ َوأَ ْكثَػ ُرُى ُم﴾ بقولو
:كلهم.
كلكن القولْب األكلْب أكلْب كأقرب كأظهر كا﵁ أعلم.
بقي عندنا القوؿ الثاني في تفسير النعمة:
النعمة القوؿ الثا٘ب ُب تفسّبيها :أهنا النعمة الدينية كىي بعثة النيب .
إذا ٙبصل لنا أف النعمة ُب قولو تعأب﴿ :يَػ ْع ِرفُو َف نِ ْع َمةَ الل ِو﴾[النحل.]ٖٛ:
قٗن :أٌّا الٍعى ٛالمٌٕٖٗ.ٛ

ٔقٗن أٌّا الٍعى ٛالمٍٖٗ ٛاليت ِ٘ بعج ٛالٍيب  ،كالشك أف ذلك من أعظم النعم
ِِ
ث فِي ِه ْم
ين إِ ْذ بَػ َع َ
الٍب أنعم ا﵁  هبا على أىل األرض﴿ :لََق ْد َمن اللوُ َعلَى ال ُْم ْؤمن َ
َر ُسوًَّل﴾[آؿ عمراف ]ٔٙٗ:اآلية.
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كىذا القوؿ رجحو طائفةه من أىل التفسّب ا﵀ققْب كمنهم شيخ ا٤بفسرين :ابن جرير
.
كالسؤاؿ اآلف :ا٤بؤلف  إٔب أم القولْب ينحى؟
إيراد ىذه اآلية ُب ىذا الباب يدؿ على أنو ٲبيل إٔب أم الرأيْب؟
يدؿ على أنو ٲبيل إٔب الرأم األكؿ -كما سيمر معنا إف شاء ا﵁ ُب اآلثار الٍب
أكردىا ،-كا﵁ تعأب أعلم.
قاؿ :
قاٍ فاٖدْ َا َعٓا ٖٛ(( :ٙق ٍٛايسدٌ ٖرا َايٚ ٞزثت٘ عٔ آبا.))ٞ٥
ىذا أحد التفسّبات الٍب قيلت كقد ذكرهتا لك قبل قليل ،عندما يقوؿ :اإلنساف ىذا
مإب كرثتو عن آبائي.
الحظ أف ا٤بقاـ ىا ىنا مقاـ نسبة التفضل بالنعمة لغّب ا﵁ ،ىذا ىو ا٤بذموـ كىذا ىو
ا٤بعدكد من إنكار النعمة.
٦بردا كأف يقوؿ إنساف آلخر من أين جاءؾ ىذا ا٤باؿ؟ يقوؿ :ىذا
إخبارا ن
أما إذا كاف ن
كرثتو عن آبائي ،السياؽ يدؿ ىا ىنا على أف قولو ٓب يكن من باب نسبة التفضل بالنعمة
لغّب ا﵁ .
اجعا إٔب ىذا الضابط كاحفظو الضابط ىا ىنا
إذنا ا٤بذموـ ُب ىذه ا١بملة ىو ما كاف ر ن
ىو :نسبة التفضل بالنعمة لغّب ا﵁ .
الحظ أف ىذا الرابط يربط لك ٝبيع األمثلة الٍب تيذكر ،كالسلف  كاف كثّبا
تفسّبا با٤بثاؿ ،يفسركف اآلية ٗبثاؿ ٥با ،كىذه األقواؿ ال تعِب أف ىذا فقط
من تفسّبىم كاف
ن
مثاؿ ٩با يدخل ُب ىذه اآلية.
تفسّب اآلية من ٝبيع الوجوه ،إ٭با ىذا ه
قاٍ  :قاٍ ع ٕٛبٔ عبد اهللٜ(( :كٛي :ٕٛيٛال ؾالٕ مل ٜهٔ
نرا)).
ىذا تفسّب عوف التابعي ا١بليل  أف يقوؿ اإلنساف" :لوال فبلف ٓب يكن كذا"،
ماىرا لوقع ا٢بادث"،
"لوال أف فبلنا أعطا٘ب لكانت حالٍب حالة"" ،لوال أف السائق كاف ن
تبلحظ أف (لوال) ُب اللغة العربية تفيد :امتناع الشيء لوجود غّبه ،كالسياؽ يدؿ على أف
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ا٤بتكلم بذلك أراد نسبة التفضل بالنعمة لغّب ا﵁ ،كسيأٌب لنا أمثلة إف شاء ا﵁ ُب أثر ابن
عباس ُ ب مستقبل الدرس -لعلنا نتكلم عن ىذا إف شاء ا﵁ ُب الباب القادـ ُب
غدا إف شاء ا﵁.-
درس ن
٘بد أف األمثلة الٍب يذكرىا أىل العلم عن ابن عباس  فمن بعده إ٭با تدكر
على ىذا الضابط ،كىو نسبة التفضل بالنعم لغّب ا﵁  ،كبالتإب ال ٯبوز لئلنساف أف
يقوؿ ىذا اللفظ" :لوال فبلف لكاف كذا ككذا" ،أك "٤با حصل كذا" ،ىذا ال شك أنو أمر ال
ٯبوز ُب مقاـ نسبة التفضل بالنعمة لغّب ا﵁ ،بل ىذا من الشرؾ ا٣بفي كما سيأٌب من كبلـ
ابن عباس .
كهبذا نعلم أنو مٌب ما كاف ىذا اللفظ على غّب ىذا البساط كعلى غّب ىذا السياؽ،
فإنو ال حرج فيو فإذا كاف لبياف سبب ٦برد أك إلخبار ٧بض فإنو ال حرج فيو.
يدؿ على ىذا ما ثبت ُب ((الصحيحْب)) من قوؿ النيب « لوَّل اليهود لم يخنز

أيضا قوؿ النيب  كما ُب
اللحم ،ولوَّل حواء لم تخن أنثى زوجها» يدؿ على ىذا ن
أيضا قاؿ لعائشة « :لوَّل أف قومك حديثو عهد بجاىلية
((الصحيحْب)) ن

لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراىيم ،ولجعلت لها بابين»« ،لوَّل أف قومك

حديثو عهد».
إذف أراد النيب  أف يبْب السبب ا٤بانع من ىذا الفعل ،فهذا خارج عن ٧بل البحث،
٫بن نبحث ُب سياؽ معْب ،ما ىو؟ نسبة التفضل بالنعمة لغّب ا﵁.
داخبل ُب ذلك.
كأنت إذا تأملت ُب ىذين ا٤بثالْب ٘بد أنو ليس ن
كىكذا ما ٯبرم ُب كبلـ الناس ٩با ال يرد عليو ىذا ا٤بعُب الذم ذكرتو لك قبل قليل
كأف يقوؿ إنساف مثبلن" :لوال أف ينقد٘ب الناس لفعلت كذا ،كلرددت على فبلف"؛ "لوال أف
يظن يب سوء ،أك لوال أف يظن يب كذا ككذا لفعلت كذا" ،ىذا بيا هف للسبب ٦برد ،مثل ىذا
ال حرج فيو إف شاء ا﵁.
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قاؿ :
قاٍ ابٔ قتٝبٜ(( :١كٛيٖ :ٕٛرا بػؿاع ١آهلتٓا)).
كىذا مثل ما ذكرت لك أخبث ٩با قبلو؛ ألنو ٯبمع بْب أمرين؛ ٯبمع نسبة التفضل
بنعمة لغّب ا﵁ مع الشرؾ ُب الشفاعة الذم كاف عليو ا٤بشركوف األكلوف.
كمر بنا الكبلـ ُب الشفاعة الٍب كاف عليها ا٤بشركوف على كجو التفصيل.
قاؿ :
ٚقاٍ أب ٛايعباع  -بعد سدٜح شٜد بٔ خايد اير ٟؾ٘ٝ؛ إٔ اهلل تعاىل
قاٍ(( :أؾبض َٔ عبادَ ٟؤَْٔ بٚ ٞناؾس ))...اؿدٜح؛ ٚ-قد تكدّ :-
(( ٖٚرا نجري يف ايهتاب ٚايطٜٓ ،١رّ ضبشاْ٘ َٔ ٜكٝـ إْعاَ٘ إىل غريٙ
ٜٚػسى ب٘)).
قاٍ بعض ايطًـ ٖٛ(( :نكٛهلِ :ناْت ايسٜض طٝبٚ ،١املالح ساذقّا،
ٚم ٛذيو مما ٖ ٛداز عً ٢أيطٓ ١نجري)).
ا﵁ ا٤بستعاف ،صدؽ  ىذا جار على ألسنة الكثّب.
كمر بنا شيء من الكبلـ عن ىذا ا٤بعُب الذم يتعلق با٢بديث الوارد ىا ىنا ،كىو
حديث زيد بن خالد ا٤بخرج ُب ((الصحيحْب)) ،كمر بنا إف كنتم تذكركف قريبنا بباب ما
جاء ُب االستسقاء باألنواء كقلنا :إف قوؿ القائل" :مطرنا بنوء كذا ككذا" ،ىذه النسبة إف
استقبلال فهذا
كانت نسبة إٯباد كفعل ،يعِب :أف ىذا النوء ىو الذم أمطرنا بفعلو كمشيئتو
ن
شرؾ أصغر؛ ألف ذلك
ال شك أنو شرؾ أكرب ،كإف كاف على قبيل السببية؛ أنو سبب فهذا ه
قدرا.
ٓب ٯبعلو ا﵁  سببنا ال ن
شرعا كال ن
باب كاسع،
ا٤بقصود أف أبا العباس ابن تيمية  نبو ىا ىنا على أف ىذا الباب ه

ذـ من يفعل ذلك،
كىو نسبة التفضل بالنعم لغّب ا﵁  ،كأف الشريعة قد استقرت على ِّ
مذموـ مكركهه من قاـ هبذا الفعل القبيح ،ىو أف ينسب النعمة لغّب ا﵁ ٍ ،ب ذكر لنا مثاالن
ه
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كثّبا حينما يقوؿ اإلنساف أنو قد خرج سا٤با من األمواج ا٤بتبلطمة
على ما يقع كيقع جنسو ن
الٍب كادت أف تغرؽ السفينة "كانت الريح طيبة"" ،ىدأت الريح فنجونا" ،أك :كاف ا٤ببلح
جيدا"" ،كاف قائد الطائرة حاذقنا فنجونا" ،عاد ما يتعلق هبذه النعمة
حاذقنا"" ،كاف السائق ن
كىي السبلمة إٔب ىذا ا٤بخلوؽ ،كىذا ال ينبغي أف يكوف من عبد عرؼ حقيقة أف النعم إ٭با
ٝبيعا إال أسباب.
ىي من ا﵁  ،كما ىؤالء ا٣بلق ن
سبب مستقل ،ال يوجد شيء كاحد من األسباب ينتج شيئنا،
كقد علمنا أنو ال يوجد ه
بل ال بد ٥بذه األسباب من معاكنة ،يعِب البد ٥بذا السبب من سبب آخر فأكثر يكوف معيننا

ٝبيعا ككل ذلك بتيسّب ا﵁  كتقديره.
لو ،كالبد من ارتفاع ا٤بوانع ن
إ نذا كيف لئلنساف بعد ذلك أف يشكر كٰبمد كيعَبؼ بالنعمة ٥بذه األسباب ناسينا
جدا.
قبيحا ن
فضل ا٤بنعم ا٤بعطي كىو ا﵁  !!ال شك أف ىذا ن
ذكرت لك مثاالن ُب السابق كىو :أف ا٤بخلوؽ ينبغي أف يعامل معاملة الوسيلة فقط.
ي
ذكرت لك مثاالن الكل يدرؾ أف فاعلو ال شك أنو جانب الصواب ،إذا جاءتك ىدية
غالية من شخص مسئوؿ ،أمّب أك كزير أك تاجر كبّب ىدية غالية ،كأرسا٥با مع سائقو ،دؽ
عليك الباب كقاؿ تفضل ىذه من فبلف؛ السائق ما دكره ىنا؟ ٦برد كسيلة فقط ،م ً
وصل
ي
شكرا".
٥بذا ،ساعي يسعى ُب إيصاؿ ىذا األمر ،غاية األمر أف تشكره "جزاؾ ا﵁ خّبا ،ن
عظيما ال
أما أف تقوؿ ٥بذا السائق" :أنا ن
عاجزا عن شكرؾ أنت أحسنت إٔب إحسانا ن
أستطيع لو كفاء ،أنت كذا أنت كذا" ىل يفعل ىذا عاقل؟ من الذم أعطاؾ؟ من الذم
منحك؟ أليس ذاؾ ،أليس ذاؾ الشخص الكبّب ،كىذا ٦برد سائق كسيلة تشكره كينتهي
األمر ،لكن شكرؾ الفعلي ينبغي أف تتوجو بو إٔب ذاؾ ا٤بعطي.

مثاؿ ييقرب لك ما نريد أف نتكلم فيو ،ا٤بنعم ا٢بقيقي ىو ا﵁  ،كالذم أعطاؾ
ىذا ه
َّلء وى ُؤ ِ
ِ
َّلء ِم ْن
حٌب ىذا التاجر ما ىو ُب ا٢بقيقة إال كسيلةُ ﴿ :ك ًّال نُ ِم ُّد َى ُؤ َ َ
ِ
ك﴾[اإلسراء ،]ٕٓ:النعمة من ا﵁ ،إف ا﵁ ىو
﴿عطَ ِاء َربٍّ َ
َعطَاء﴾[اإلسراء ]ٕٓ:ىمن؟ َ
موحدا ح نقا.
ا٤بعطي ،ىذه ا٢بقيقة الٍب ٯبب أف تستقر ُب قلب ا٤بوحد إف أراد أف يكوف ن
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في ختاـ ىذا الباب يلوح لي أف نستفيد فائدتين مهمتين من ىذا الباب:
الفائدةُ الولى :ىي أف نعلم أف التوحيد أصفى و
شيء على اإلطبلؽ ،كلذلك يؤثر فيو

جدا أدٗب شيء يؤثر فيها ،لو كضعت
كيشوش عليو أدٗب شيء ،مثالو مثاؿ مرآة صافية ن
عليها إصبعك ماذا ٰبصل؟ يتشوش األمر ،صفاؤه يتأثر؛ التوحيد أصفى منها ،كلذلك
يشوش عليو أدٗب مؤثر.
ىذه حقيقة ٯبب أف نعيها يا أىل التوحيد ،كلذلك كاجب ا٤بسلم ىو أف يرابط على
الثغور الٍب يؤتى توحيده منها ،ىذا كاجبك ُب ىذه ا٢بياة؛ أف ترابط على ثغر القلب ،كأف
ترابط على ثغر اللساف ،كأف ترابط على ثغر النظر ،كأف ترابط على ثغر السمع ،من ىا ىنا
يؤتى توحيدؾ.
كلذلك انظر٦ ،برد ألفاظ تيقاؿ مع اعَب ً
اؼ القلب بأف ا﵁  ىو ا٤بنعم ،كمع ذلك
كاف ىذا من جنس الشرؾ ا٣بفي" ،لوال فبلف ،كلوال فبلف" ٦برد و
لفظ يقولو لكن ال تستهن
ي
رم ٗبن أراد أف يكوف من أىل
بو ،ىذا مؤثر ،ىذه النقطة سوداء تيؤثر ُب التوحيد ،كلذلك ح ه
التوحيد ا﵀ققْب أف يتنبو إٔب ىذا األمر ا٤بهم ،التوحيد و
جدا ،ككلما كاف الشيء صافينا
صاُب ن
تأثر بأدٗب شيء ،كتشوش بأدٗب شيء.

مبِب
[الفائدة] الثانية :كىو أننا ٪بد السلف  يشددكف -ككبلمهم بالطبع ه
على أدلة الكتاب كالسنة -يشددكف ُب مثل ىذه األلفاظ إٔب درجة أف قوؿ اإلنساف" :ىذا
أمر ال ينبغي لئلنساف أف يقولو.
مإب كرثتو عن آبائي" ،يقولوف :ىذا غلط ،ىذا خطأ ،ىذا ه
إذا قاؿ" :كانت الريح طيبة ،ككاف ا٤ببلح حاذقنا" ،مع ذلك يقولوف :انتبو ىذا يقدح
ُب كماؿ التوحيد الواجب.
السؤاؿ اآلف :با﵁ عليك إذا كاف ىذا الشأف ُب مثل ىذه األلفاظ الٍب قد ال يراىا
كثّبا من الناس شيئنا ،فكيف ٗبن يشرؾ با﵁ ؟ كيف ٗبن يصيح صباح مساء ينادم" :يا
ن
سيدم فبلف ا٤بدد ا٤بدد"" ،يا رسوؿ ا﵁ أغثِب".
ٜا أنسّ اـًل َاي َٔ ٞأيٛذ ب٘ ضٛاى عٓد سً ٍٛاؿادخ اؾًٌ
با﵁ عليكم قارنوا بْب ىذه األلفاظ الٍب ذكر العلماء أهنا ٚبدش ُب كماؿ التوحيد
الواجب ،فكيف حاؿ ىذه األلفاظ إ نذا ؟! حينما يقع اإلنساف ُب ىذه األلفاظ الشنيعة
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أليس ىذا أكٔب كأجدر بأف يشدد عليو؟! سيأٌب معنا ُب أثر بن عباس ﴿ ،فَال
ادا َوأَنْػتُ ْم تَػ ْعلَ ُمو َف﴾[البقرة ،]ٕٕ:يقوؿ األنداد مثل ىذه األلفاظ" :لوال
تَ ْج َعلُوا لِل ِو أَن َد ً

كليبة فبلف ألتانا اللصوص".

"لوال البط لكاف كذا" ،جعلو من الشرؾ با﵁  .ىذا ابن عباس  ،كاألثر
أثر جيد ،إسناده جيد كما سيأٌب معنا إف شاء ا﵁ ،فكيف لو ٠بع ابن عباس  مثل
ىذه األلفاظ الٍب تقاؿ" :يا سيدة نفيسة أنا ُب حسبك"" ،يا سيدم عبد القادر من ٕب
سواؾ"" ،يا ابن عواف على ا﵁ كعليك".
با﵁ عليكم أليست ىذه األلفاظ هتدـ التوحيد من أصلة كتنسف اإلٲباف من أسو؟ أم
كريب ،ىي كذلك.
فمثل ىذا األمر ينبغي أف نتنبو إليو ،كقد جرل ُب عادة السلف -كسنتكلم عن ىذا
إف شاء ا﵁ ،-أهنم يفسركف أدلة الشرؾ الٍب نزلت ُب الشرؾ األكرب ٗبا ىو من صور الشرؾ
تنبيها باألدٗب على األعلى.
األصغر ،ن
قطعا يسّبه إذا ما قارناىا بتلك الطواـ
إ نذا إذا علمنا خطورة ىذه األلفاظ الٍب سنعتربىا ن
مثل ىذه األلفاظ حريةن با٢بظر ،فتلك أكٔب كأجدر بأف يٍٙبذ ىر ٩بن أراد ٪باة
الكربل ،إذا كانت ي
نفسو.
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63
ٖ -ٙباب قوؿ اهلل تعالى ﴿ :فال تَ ْج َعلُوا لِل ِو أَنْ َداداً َوأَنْػتُ ْم
تَػ ْعلَ ُمو َف ﴾ اآلية.
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قاؿ :
ادا َوأَنْػتُ ْم تَػ ْعلَ ُمو َف﴾[البقرة.]ٕٕ:
باب قوؿ اهلل تعالى﴿ :فَال تَ ْج َعلُوا لِل ِو أَن َد ً
الباب الذم ىعنىػ ىو ىف ا٤بؤلف  لو هبذه اآلية من سورة البقرة﴿ :فَال تَ ْج َعلُوا
ىذا ي

لِل ِو أَن َدا ًدا َوأَنْػتُ ْم تَػ ْعلَ ُمو َف﴾[البقرة ،]ٕٕ:ىي
تكميل للباب السابق ،كُب ىذا الباب تنبيوه
ه
تقدح ُب كماؿ التوحيد الواجب.
ن
أيضا على بعض األلفاظ الٍب ي
كقد أكرد ا٤بؤلف  ىذه اآلية لييعقب عليها بأثر ابن عباس ُ ب تفسّب
األنداد ،كأنو يى ىش ىم يل فيما يشمل ما يرجع إٔب الشرؾ األصغر ،ككجو ذلك:
ادا﴾ نكرةه ُب سياؽ النهي﴿ ،فَال تَ ْج َعلُوا لِل ِو
أف قولو تعأب﴿ :أَن َد ً
ادا﴾[البقرة ،]ٕٕ:كالقاعدة األصولية :أف النكرة ُب سياؽ النهي تفيد العموـ.
أَن َد ً
عموما؛ التنديد األكرب ،كالتنديد األصغر.
فا﵁  هنى عن التنديد ن
ٗبعُب :هنى عن اٚباذ األنداد فيما يرجع إٔب الشرؾ األكرب ،كهنى عن اٚباذ األنداد فيما
يرجع إٔب الشرؾ األصغر.
كابن عباس  كما سيأٌب إف شاء ا﵁ ،فسر ُب ىذه الركاية :األنداد ٗبا يرجع
إٔب الشرؾ األصغر ،كىذا -كما قد علمت ُب درس أمس -جا ور على قاعدة السلف ُب
تفسّب ما جاء ُب الشرؾ األكرب يػينىػزىؿ كييفسر ٗبا يرجع إٔب الشرؾ األصغر ،كىذا -كما
علمت -من باب التنبيو باألدٗب على األعلىٗ ،بعُب :أنو إذا كاف الشرؾ األصغر منهينا عنو،
ن
كداخبل ُب عموـ األدلة الناىية ال ىذمة عن الشرؾ فمن باب أكٔب أف تكوف تلك األدلة ناىيةن
ىذامةن للشرؾ األكرب.
ىذه اآلية من فوائدىا مع ما قبلها:

بياف معُب :ال إلو إال الو كأنو النفي كاإلثبات ،التخلية كالتحلية ،التجريد كالتفريط يقوؿ
ِ
ِ
ين ِم ْن قَػ ْبلِ ُك ْم لَ َعل ُك ْم تَػتػ ُقو َف
اس ا ْعبُ ُدوا َرب ُك ُم الذي َخلَ َق ُك ْم َوالذ َ
ا﵁ سبحانو﴿ :يَا أَيُّػ َها الن ُ
ِ
ِ
ِ
ض فِرا ًشا والسم ِ
ج بِ ِو ِم َن
اء فَأَ ْخ َر َ
اء َوأَنْػ َز َؿ م َن الس َماء َم ً
اء بنَ ً
* الذي َج َع َل لَ ُك ُم ال َْر َ َ َ َ َ
الثمر ِ
ادا َوأَنْػتُ ْم تَػ ْعلَ ُمو َف﴾[البقرة .]ٕٕ- ٕٔ:فقولو:
ات ِرْزقًا لَ ُك ْم فَال تَ ْج َعلُوا لِل ِو أَن َد ً
ََ
ادا﴾ ىو ُب معُب :ال
﴿ا ْعبُ ُدوا َرب ُك ُم﴾ ىو ُب معُب :إال ا﵁ ،كقولو﴿ :فَال تَ ْج َعلُوا لِل ِو أَن َد ً
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إلو ،فى ىش ًم ىل ذلك النفي كاإلثبات الذم دؿ عليهما أعِب النفي كاإلثبات كلمة التوحيد :ال إلو
إال ا﵁.
قاؿ :
قاٍ ابٔ عباع يف اآل(( :١ٜاألْداد؛ ٖ ٛايػسى ،أخؿ َٔ ٢دبٝب ايٌُٓ
عً ٢ؾؿا ٠ضٛدا ٤يف ظًُ ١ايً ٖٛٚ ،ٌٝإٔ تكٚ :ٍٛاهلل ٚسٝاتو ٜا ؾالْ،١
ٚسٝات...ٞ
و
بإسناد جيد كما قاؿ الشارح
أثر ابن عباس  كقد خرجو ابن أيب حاًب
ىنا ي
الشيخ سليماف  ، ييبْب لنا أف الشرؾ ينبغي أف يٰبذر ،كمن أسباب ذلك :كونو شيئنا
خفينا ،ككوف الشرؾ ُب ىذه األمة خفينا ثبت عن النيب ُ ب أحاديث عدة عند أٞبد
و
اعا كألوانا ،كيكو يف ُب
كا٢باكم من ركاية غّب كاحد من أصحاب النيب  ،كذلك أف لو أنو ن
أمر ُب غاية الدقة فكاف حريًّا أف
القلب ،كيكوف ُب اللساف ،كيكوف ُب ا١بوارح ،فهو إ نذا ه
ٰبذره ا٤بسلم.
أخرب ابن عباس  أف الشرؾ أخفى من ىذا ا٤بثاؿ العجيب ،النملةي إذا
سارت على و
رمل ناعم ال يكاد ييلحظ أثرىا ،فكيف إذا مشت على صخرةو صماء؟ فكيف
إذ كانت سوداء؟ فكيف إذا كاف ذلك ُب ظلمة الليل؟
كيف النجاةي منو إال بتوفيق من ا﵁ -
إ نذا األمر ُب غاية ا٣بفاء ،ه
كشرؾ ىذا شأنو ى

أسأؿ ا﵁  أف ييعيذ٘ب كإياكم من الشرؾ صغّبه ككبّبه ،خفيو كجليو.-
ا٤بقصود أف ابن عباس  بْب أف الشرؾ شيء خفي حٌب أنو يأٌب ُب و
ألفاظ
ه
يكثر ذكرىا على األلسن ،ككثّبه ٩بن ينطق هبا ال يتنبو إٔب ما ىي ٧بشوةه فيو من الشركر كالذـ
كالنهي.
كمن ذلك:
ً
كحياتك يا فبلنة ،كحياٌب".
كىو أف تقوؿ" :كا﵁
ً
كحياتك ،ىذا ال شك
كحياتك،
ا٢بلف بغّب ا﵁ كا٢بلف با٢بياة ،أف يقوؿ اإلنساف:
ى
أنو من الشرؾ على ما سيأٌب تفصيلو بعد قليل إف شاء ا﵁.
الشيخ لم يراجع التفريغ

ُٖٖ

ٚتك :ٍٛيٛال نًٝبٖ ١را ألتاْا ايًؿٛفٚ ،يٛال ايبط يف ايداز ألتاْا
ايًؿٛف.
 عندؾ كلبة؟ نعم ،الذم ٖبط الشيخ كما قاؿ الشارح يكليبة ،كالذم عند أيب حاًبكلبة ،كال أدرم ٤باذا اختار ا٤بؤلف  لفظة يكليبة.
ا٤بقصود أف ا٤بثاؿ فيو :لوال كلبة أك يكليبة فبلف ألتانا اللصوص ،كال البط ُب الدار

ألتانا اللصوص؛ ألف البط ككذلك الكلب كما إٔب ذلك من ىذه ا٢بيوانات ،إذا دخل
اجع إٔب ما سبق الكبلـ عنو من أف نسبة
الغريب فإهنا تيصدر أصواتنا فيتنبو الناس ،كىذا ر ه

التفضل بالنعمة لغّب ا﵁  ىذا من الشرؾ ا٣بفي الذم جاء النهي عنو ،كقد سبق ا٢بديث
ُب ذلك.
ٚق ٍٛايسدٌ يؿاسبَ٘ :ا غا ٤اهلل ٚغ٦ت.
خاصا ،كسنتكلم عنو إف شاء
قوؿ :ما شاء ا﵁ كشئت؛ عقد ا٤بؤلف  لو بابنا ن
ا﵁ ُب ٧بلو ،كىو من ٝبلة شرؾ األلفاظ الٍب نبو عليها ابن عباس .
ٚق ٍٛايسدٌ :يٛال اهلل ٚؾالٕ.
ظ آخر يتعلق بػ "لوال" ،عندنا ُب "لوال" ٧بظوراف:
ىذا لف ه
[ا﵀ظور األكؿ] :أف يقوؿ اإلنساف :لوال فبل هف ٢بصل كذا ،أك لوال فبل هف ما حصل
كذا ،كذلك على سبيل نسبة النعمة لغّب ا﵁ جل كعبل ،سواءه كاف ذلك ُب جلب منفعة أك
ُب دفع مضرة -كمضى ا٢بديث ُب ذلك.-
ظور اآلخر :كىو أف يقوؿ اإلنساف :لوال ا﵁ كفبلف لكاف كذا ككذا ،ىذا األمر ال
ا﵀ ه
شك أنو ال ٯبوز ،بل فيو من التنديد كالتشريك ما فيو؛ كذلك :أف الواك ُب لغة العرب تدؿ
على :التشريك كالتسوية ،كال شك أف ىذا أمر ال ٯبوز أف يكوف ا﵁  كا٤بخلوؽ ُب و
سياؽ
ه
يك كتندي هد ال ٯبوز؛ ٦برد ىذا اللفظ ال شك أنو من
يدؿ على التسوية بينهما ،فهذا تشر ه
الشرؾ األصغر.
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أما إذا قاـ ُب القلب اعتقاد ىذه التسوية فهنا قد كقع ىذا ا٤بتكلم الذم قصد ىذه
التسوية ُب ىوةو سحيقة كانت من الشرؾ األكرب ال من الشرؾ األصغر.
إ نذا ال ٯبوز أف يقوؿ اإلنسا يف" :لوال ا﵁ كفبلف".
لكن ٯبوز أف يقوؿ" :لوال ا﵁ ٍب فبلف" ،كذلك :أف (ٍب) تفيد الَبتيب مع ا٤بهلة ،كىذا
و
تابعا لذكر ا﵁ ُ ب ىذا السياؽ.
ٯبعل العبد ُب رتبة دكف رتبة ا٣بالق  فيكوف ن
يتضح الفرؽ الواضح بْب( :الواك) ،ك(ٍب)؛ استعماؿ (الواك) ُب ىذا السياؽ ال
كبذلك ي
ٯبوز ،لكن استعماؿ (ٍب) ال بأس بو ،أف يقوؿ اإلنساف" :لوال ا﵁ ٍب فبلف" ،ىذا ال بأس بو.
ً
أمر ال
"لوال ا﵁ ٍب جودة السيارة" ،أك "لوال ا﵁ ٍب حذؽ السائق لكاف كذا ككذا" ،ىذا ه
بأس بو ،كال يضر قائلو ،كإف كاف األكمل أف يقوؿ اإلنساف" :لوال ا﵁ كحده.:
إذنا عندنا ُب ىذا ا٤بعُب درجتاف :درجة و
كماؿ ،كدرجة جواز.
أما درجة الكماؿ فأف يقوؿ اإلنساف :لوال ا﵁ كحده.
كدرجة ا١بواز أف يقوؿ :لوال ا﵁ ٍب فبلف ،كأما لوال ا﵁ كفبلف ،فإف ىذا ٩بنوع.
ٚق ٍٛايسدٌ :يٛال اهلل ٚؾالٕ .ال ػعٌ ؾٗٝا ؾالْاٖ ،را نً٘ ب٘ غسى))
زٚا ٙابٔ أب ٞسامت.
الذم ٖبط ا٤بؤلف كما ذكر الشارح  ال ٘بعل فيها فبل هف ،كالذم عند أيب حاًب
ال ٘بعل فيها فبلنا .كالرفع ىنا على ما ذكر ا٤بؤلف على ا٢بكاية ،كا٤بعُب على كل حاؿ
٘بعل فيها فبلنا ،أكال ٘بعل فيها فبل هف ،ال تذكر ىذه الكلمة حٌب يكوف
كاضح ،كىو أنك ال ٍ
كبلمك قد كافق ا٤بعُب األكمل الذم فيو ٙبقيق التوحيد ،كىو :أف تفوض كتنسب الفضل
﵁  كحده.
ال ػعٌ ؾٗٝا ؾالْاٖ :را نً٘ ب٘ غسى)) زٚا ٙابٔ أب ٞسامت.
شرؾ با﵁
ىذا كلو بو شرؾ يعِب :بقائلو ،كىذا يدلك على أف القوؿ من حيث ىو ه
صد القائل ،كبذلك يتضح خطأ الذين يقولوف٫ :بن نتلفظ هبذه األلفاظ،
 كلو ٓب يىػ ٍق ي
كلكننا ال نقصد ،فنقوؿ :لو كنتم تقصدكف التسوية لكنتم كقعتم ُب و
شيء أشنع كأكرب من
ي
ي
أمر ال ٯبوز.
٦برد شرؾ األلفاظ الذم ىو من الشرؾ األصغر٦ ،برد ىذا التلفظ ه
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كالواجب على اإلنساف أف يضبط كبلمو حٌب يكوف مواف نقا للشرع ،كليس أنو يسَبسل
ُب الكبلـ الباطل ٍب يتذرع بعد ذلك بأنو ما قصد ،كالنيب ُ ب ٝبيع األدلة الٍب كاف ينهى
فيها عن و
ألفاظ ما ،كل تلك األلفاظ كاف فيها النيب  ينهى عنها هنينا مطل نقا دكف أف يكوف
مستفسرا عن قصد القائل ،دكف أف يقوؿ :أنت ماذا تقصد؟
ن
إف كنت تقصد كذا؛ فنعم ،كإف كنت تقصد كذا؛ فبل.
إذنا على اإلنساف أف يتنبو ،كأف ييبلحظ كلماتو ،كأف ييبلحظ ألفاظو؛ حٌب تكوف موافقةن
لشرع ا﵁  ،كهبذا يكوف قد حقق التوحيد الواجب عليو .كا﵁ أعلم.
قاؿ :

وعن عمر بن الخطاب  أف رسوؿ اهلل  قاؿ« :من حلف بغير اهلل قد كفر

أو أشرؾ» رواه الترمذي ،وحسنو وصححو الحاكم.
الشرح
كىم،
ىذا ا٢بديث كما قد ٠بعت نسبو ا٤بؤلف  إٔب ركاية عمر  ،كىذا ه

كإ٭با من ركاية ابن عمر ،من ركاية ابن الفارؽ الذم ىو عبد ا﵁ بن عمر .
ٝبع
كا٢بديث كما قاؿ ا٤بؤلف  :حسنو الَبمذم ،كصححو ا٢باكم ،كصححو ه
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،
صحيح ال شك فيو.
حديث
كاأللبا٘ب ،كغّبىم من أىل العلم ،فهو
ه
ه
كاأللفاظ الٍب جاءت ُب كتب ا٢بديث ا٤بتعلقة هبذا ا٢بديث ترجع إٔب أربعة ألفاظ:
[اللفظ األكؿ]« :فقد كفر أو أشرؾ» كما ىي ركاية الَبمذم ،كاألقرب كا﵁ أعلم أف

الشك ىا ىنا من الراكم.

الشراح على أنو جاء ُب بعض األصوؿ
اللفظ الثا٘ب« :فقد كفر وأشرؾ» كقد نص ي
للَبمذم بالعطف بالواك« ،فقد كفر وأشرؾ» ،كىكذا جاء عند أٞبد كغّبه.
اللفظ الثالث« :فقد كفر» كما عند ا٢باكم كغّبه.
اللفظ الرابع« :فقد أشرؾ» ،كىذا أكثر األلفاظ ،أكثر من خرج ىذا ا٢بديث خرجو

هبذا اللفظ« :من حلف بغير اهلل فقد أشرؾ».
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ك٧برـ باإلٝباع ،كما نقل
منكر عظيم ،ه
كا٤بقصود :أف ا٢بلف بغّب ا﵁  ال شك أنو ه
اإلٝباع على ذلك ابن بن عبد الرب .
كذكر شيخ اإلسبلـ  إٝباع الصحابة على ا٤بنع منو.

كال شك أنو كذلك ،بل ىو أعظم من ذلك ،فإنو قد ثبت أنو من الشرؾ با﵁ 

كما نص عليو ىذا ا٢بديث« :من حلف بغير اهلل فقد كفر ،أو أشرؾ» ،أك «فقد
أشرؾ» ،أك «فقد كفر» ،أك «فقد كفر وأشرؾ».
كذلك جاء النص على ذلكُ :ب حديث قتيلة ا١بيهنية  -كسيأٌب معنا إف

شاء ا﵁ ُب قادـ األبواب -كىو :أف يهودينا أتى إٔب النيب  فقاؿ" :إنكم تشركوف تقولوف:

كالكعبة" ،كالنيب  أقره على ذلك ،كهنى  عن ىذ القوؿ ،كأمرىم بأف يقولوا" :كرب
الكعبة".
ثالث على ذلك :كىو أثر ابن عباس  الذم مر بنا منذ قليل ،كمثلو ال
كدليل ه
ه
ييقاؿ بالرأم.
شرؾ.
ث تدؿ على أف ا٢بلف بغّب ا﵁  ه
فهذه أدلةه ثبل ه

شرؾ أكرب مٌب ما قاؿ :كالنيب،
كقد ذىب بعض أىل العلم إٔب أف ا٢بلف بغّب ا﵁  ه
كحياتك ،كاألمانة .فإنو يكوف قد أشرؾ الشرؾ األكرب.
شرؾ أصغر ،كيدؿ على ىذا أمور منها:
لكن ٝبهور أىل العلم على أف الشرؾ ىاىنا ه

[األمر األكؿ] :أثر ابن عباس - الذم جاءنا أك مر بنا قريبنا ،-فإنو 

قد جعل ا٢بلف بغّب ا﵁ ُب ٝبلة أشياء ا٢بكم فيها أهنا من الشرؾ األصغر ،فدؿ ىذا على
أهنا ليست من الشرؾ األكرب.
[األمر الثا٘ب] :أف ا٢بلف بغّب ا﵁ قد جرل على لساف بعض كبار بعض الصحابة
جدا أف يكوف الذم قد جرل
قبل أف ينهاىم النيب  عن ذلك ،كمنهم عمر  ،كيبعيد ن
اجعا إٔب الشرؾ األكرب.
على لساهنم ر ن
[األمر الثالث] :أف النيب ٓ ب ييرتِّب على ىذا القوؿ ما ييرتب على الشرؾ األكرب،
شرؾ أصغر ،اللهم إال إذا كاف ا﵀لوؼ بو الذم ىو غّب ا﵁
فاألقرب -كا﵁ تعأب أعلم -أنو ه

 ،إذا كاف ىذا ا﵀لوؼ بو قد ىعظي ىم ُب قلب ا٢بالف كتعظيم ا﵁  أك أشد ،إذا كاف
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ا٢بالف حينما حلف بغّب ا﵁  قد بلغ تعظيمو ُب قلبو كتعظيم ا﵁ أك أشد ،فبل شك أف
و
كثّبا أف
ىذا ه
شرؾ أكرب ببل خبلؼ ،كما يقع ذلك كثّب من القبوريْب الذين يى ٍس يه يل عليهم ن
ٰبلفوا با﵁ كاذبْب ،لكنهم ال ٯبرؤكف البتة على أف ٰبلفوا بغّب ا﵁ كاذبْب ،ترتعد
فرائصهم إذا قيل ٥بم :احلفوا على كذا ،كىم يعلموف من حا٥بم أهنم كاذبوف ،ال ٯبرؤكف على

لكن أف ٰبلفوا با﵁  كاذبْب ما أسهل
ذلك؛ خوفنا من سطوة كعقاب ىذا ا﵀لوؼ بوٍ ،
ذلك على أنفسهم.
كقد حدثِب -كقد ذكرت ىذه القصة غّب مرة ألدلك على أف ىذا األمر كاقع ليس
خيالينا -حدثِب أحد الذين تاب إٔب ا﵁  -كأسأؿ ا﵁ أف يقبل توبتو -تاب من الركوف
شيخا ُب قبيلتو يقوؿ :إذا أتا٘ب ا٤بتخاصماف فتتوجو
كاالتباع لبعض الفرؽ الضالة ،ككاف ن
اليمْب على الػ يمػدعى عليو ،كأنا أعرؼ أنو كاذب ،كلو طلبت منو أف ٰبلف با﵁ ألعطا٘ب ما
شئت من األٲباف ،لكِب كنت آخذ بيده فأذىب إٔب مرقد السيد فبلف ،أك السيد فبلف ،إٔب
قربه كأقوؿ :احلف ىنا على أنك صادؽ ،يقوؿ :كا﵁ ال يستطيع أف يتكلم و
ٕبرؼ كاحد،
كيقر با٢بق لصاحبو ،كإذا ٓب يكن ىذا عْب الشرؾ األكرب؟ فماذا ىو الشرؾ؟
كثّبا من ا٤بشركْب األكلْب كاف جهد أٲباهنم كأعظم أٲباهنم إذا حلفوا با﵁ ُ ب
بل إف ن

ا٤بهمات كالعظائم ٰبلفوف با﵁  ،كىؤالء يى ٍس يه يل عندىم أف ٰبلفوا با﵁ كاذبْب ،لكنهم ال
ٯبرؤكف أف ٰبلفوا بغّبه كاذبْب؛ ألف ىذا ا﵀لوؼ بو عندىم شأنو عظيم.
ا٤بقصود أف من بلغ بو ا٢باؿ إٔب ىذه الدرجة ،فبل شك أنو يكوف قد كقع ُب الشرؾ
األكرب.
كبذلك يتضح لك ا٣بطأي الكبّب الذم كقع فيو من زعم أف ا٢بلف بغّب ا﵁ مكركهه
كراىة تنزيو.
شرؾٍ ،ب ييقاؿ :إنو مكركهه كراىة تنزيو ،ىذا
يا ﵁ العجب!! شيءه يصفو النيب  بأنو ه
ال يتأتى ُب الشريعة البتة ،ال يٲبكن أف يكوف الشيء موصوفنا بالشرؾ كيكوف حكمو الكراىة
أمر باطل ال شك ُب ذلك كال ريب.
التنزيهة ،ىذا ه
إ٭با الذم ال شك فيو كال ريب أف ىذا القوؿ خاطئ.
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كقد استدؿ من قاؿ بذلك ببعض األدلة أشهرىا:
قو٥بم :إف النيب  جرل على لسانو ا٢بلف بغّب ا﵁ ،كال ٲبكن أف يقع الشرؾ ُب
داال على أف تلك األدلة الناىية حكمها حكمها
كبلمو ،فتعْب أف يكوف ىذا ا٢بديث ن
الكراىة ،أك دالةن على الكراىة التنزيهة.
رجبل أعرابينا جاء إٔب
كأشهر ما استدلوا بو حديث طلحة بن عبيد ا﵁  :أف ن
ٍ
صلوت في اليوـ والليلة قاؿ :ىل
خمس
النيب  يسأؿ عن اإلسبلـ ،فقاؿ لو النيب ٌ « :
علي غيرىا؟ قاؿَّ :ل .ثم الصياـ والزكاة إلى آخره ،ثم قاؿ الرجل :واهلل َّل أزيد على
ىذا وَّل أنقص ،فلما ولى قاؿ النبي - :على ىذه الركاية الٍب يستدلوف هبا -أفلح وأبيو
إف صدؽ» ،كا٤بقاـ مهم كٰبتاج إٔب أف نبسط القوؿ فيو بعض الشيء.
ىذا الحديث اَّلستدَّلؿ بو غير صحيح وبياف ذلك:
أف العلماء ٨بتلفوف ُب توجيو ىذه الركاية ،كىذه الركاية ُب ((صحيح مسلم))،
كا٢بديث ٨بر هج ُب الصحيحْب من حديث طلحة  ،غّب أف ىذا اللفظ قد تفرد بإخراجو
مسلهم دكف البخارم.
قاؿ بعض أىل العلم [القوؿ األكؿ] :إف اللفظ ُب أصلو( :أفلح كا﵁ إف صدؽ) ،كإ٭با
قوؿ خاطئ ،كإال لو فيتح باب ادعاء التصحيف ٤با
حصل تصحيف ،كىذا القوؿ ال شك أنو ه
أمكن الوثوؽ و
بشيء من السنة.
[القوؿ الثا٘ب] :إف قوؿ النيب  كأبيو ،إ٭با جرل على لسانو ال على سبيل ا٢بلف
أيضا غّب صحيح؛ ألف اليمْب أم شيء ييراد
كاليمْب ،كإ٭با أراد تأكيد الكبلـ ،كىذا القوؿ ن
هبا؟ تأكيد الكبلـ.
فارؽ إذنا بْب أف يكوف قوؿ النيب  على سبيل اليمْب أك على سبيل
إذنا ليس ىناؾ ه
تأكيد الكبلـٍ ،ب إف النهي الذم جاء عن النيب ٓ ب يفرؽ بْب ٲب و
ْب ييراد هبا التأكيد ،أك ال
ييراد هبا التأكيد ،فهذا القوؿ ُب ا٢بقيقة فيو نظر.
[القوؿ الثالث] :ذىب إٔب أف ىذا ا٢بديث منسوخ ،كالناسخ لو األدلة الناىيةه عن
قوؿ كجيو ،كقد أخطأ من ضعفو ،بعضهم ضعفو للجهل
ا٢بلف بغّب ا﵁  ،كىذا ه
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بالتاريخ ،ال ندرم ما ا٢بديث ا٤بتقدـ كما ا٢بديث ا٤بتأخر ،لكن ىذا ليس بوجيو؛ ألف إدراؾ
ميسور ٤بن تأمل أدٗب تأمل.
ا٤بتقدـ من ا٤بتأخر
ه

سائدا ُب الناس ،يدؿ على ىذا :ما ثبت ُب
الواقع أف ا٢بلف بغّب ا﵁  كاف ن
قريش تحلف بآبائها،
((الصحيحْب)) من حديث ابن عمر  أنو قاؿ« :كانت
ٌ

أيضا من حديث ابن عمر رضي
فقاؿ النبي َّ :ل تحلفوا بآبائكم» .كُب ((الصحيحْب)) ن
ا﵁ عنهما أف النيب  أدرؾ عمر كىو ُب ر و
كب ٰبلف بأبيو فقاؿ لو النيب « :أَّل إف اهلل
ينهاكم على أف تحلفوا بآبائكم ،من كاف حال ًفا فليحف باهلل أو ليصمت».

ناقل عن األصل ،األدلة الٍب
إذنا ا٢بلف بغّب ا﵁ كاف شيئنا
ن
موجودا ،كبالتإب :النهي عنو ه
فيها أهنم كانوا ٰبلفوف بغّب ا﵁ ىذه باقية على األصل ،كاألدلة الٍب فيها النهي عن ذلك
ناقلةه عن األصل ،كبالتإب فتكوف ىي ا٤بتأخرة الناىية؛ ألف الناقل عن األصل ىو ا٤بتأخر،
كالباقي على األصل ىو ا٤بتقدـ ،كىذا كاضح بأدٗب تأمل.
القوؿ الرابع :ىو أف ىذا اللفظ شاذه ضعيف ،كىذا أقول األقواؿ ُب توجيو ىذا
اللفظ ،كانتبو! ا٢بديث جاء كما أخربتك ُب ((الصحيحْب)) من طريق أيب سهيل بن مالك
عن أبيو عن طلحة بن عبيد ا﵁ ،ا٢بديث كاحد ،كالقصة كاحدة ،كالطريق كاحدة ،أبو سهيل
ركل عنو ىذا ا٢بديث اإلماـ مالك ابن أنس ،كإ٠باعيل بن جعفر ،كم راكم عن أيب سهيل؟
اثناف .مالك بن أنس ،كإ٠باعيل بن جعفر.
مالك  أخرج ىذا ا٢بديث كما ُب ((الصحيحْب)) كفيو قولو«  :أفلح إف
صدؽ» كليس فيو« :وأبيو» كا٢بديث ُب الصحيحْب.
نأٌب إٔب ركاية إ٠باعيل ،إ٠باعيل  ركل ىذا ا٢بديث بلفظْب ،األكؿ :كىو عند
البخارم قاؿ« :أفلح إف صدؽ» ،أك دخل ا١بنة إف صدؽ» ،هبذا الشك منو رٞبو ا﵁،
«أفلح إف صدؽ أو دخل الجنة إف صدؽ» ىذا ُب البخارم.

ُب مسلم« :أفلح وأبيو إف صدؽ أو دخل الجنة وأبيو إف صدؽ» ،كالحظ أف

مسلم  قدـ ركاية مالك الٍب ليس فيها لفظ أبيوٍ ،ب أتبعها بركاية إ٠باعيل.
إذنا تلخص لنا أف ا٢بديث بلفظ« :أفلح إف صدؽ» جاء من ركاية اثنْب ،كا٢بديث
بلفظ« :أفلح وأبيو إف صدؽ» جاء من ركاية كاحد.
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ركاية« :أفلح إف صدؽ» جاءت من ركاية مالك كإ٠باعيل بن جعفر ،إ نذا ٮبا اثناف.

كأما ركاية« :أفلح وأبيو إف صدؽ» فجاءت ُب ركاية إ٠باعيل فقط ،كال شك أف

الركاية الٍب يركيها اثناف مقدمةه على الركاية الٍب يركيها كاحد ،ال سيما كا٢بديث كاحد،
كالقصة كاحدة ،كالواقعة كاحدة ،كالطريق كاحدة.
قطعا ،يعِب ال ٦باؿ أف نقوؿ :إف القصة متعددة ،الرجل
إ نذا النيب  قاؿ أحد اللفظْب ن
جاء كتكلم هبذا الكبلـ كذىب ،كالنيب  قاؿ أحد اللفظْب.
كالسؤاؿ :أم الركايتاف أرجح؟
ال شك أف ركاية مالك كإ٠باعيل أرجح ،يدؿ على ىذا أمور:
أوًَّل :توارد عليها اثناف.

[ثانيًّا] :مالك أكثق كأثبت من إ٠باعيل.

[ثالثًا] :إ٠باعيل حصل عنده ترددٖ ،ببلؼ مالك ،مالك  ضبط الركاية،
كلذلك ركاىا با١بزـ ،ضبط فجزـ .أما إ٠باعيل فإنو حصل عنده تردد .مرنة قاؿ« :أفلح إف
صدؽ أو دخل الجنة إف صدؽ» ،كمرنة قاؿ« :أفلح وأبيو إف صدؽ أو دخل الجنة وأبيو

ِّ
ٖببلؼ مالك كل ركاياتو كاحدة ُب الصحيحْب كغّبٮبا ،كلذلك كل من ركل
إف صدؽ»،

ٝبع من األئمة ا٢بيفاظ كعبد الرٞبن ابن
عن مالك  ما اختلف عنده اللفظ ،كقد ركاه ه
مهدم كالشافعي كغّبٮبا ،كلهم على رك و
اية كاحدة كىي« :أفلح إف صدؽ».

فإذا ٝبعت ىذه القرائن تبْب لك أف لفظ« :وأبيو» شاذه معلوؿ ،ال يصح عن النيب
 ،كمن دقة اإلماـ البخارم  أنو ٘بنب أخرج ىذه اللفظة ،كمسلم إ٭با
ذكرىا تابعةن للفظ األكؿ.
إ نذا الناظر ٗبقتضى قواعد علم ا٢بديث ٯبزـ أف لفظ كأبيو ُب كبلـ النيب  ىاىنا شاذه
غّب صحيح.
أيضا« :وأبيو» ُب كبلـ النيب  ،أك فيما يركل عن النيب ُ ب
كجاء ىذا اللفظ ن
أيضا ،كخالف فيهما الراكم ركاية من ىو أكثق- ،كقد بسطت ىذا
أيضا كبلٮبا شاذه ن
حديثْب ن
ُب و
نظرا لضيق الوقت.-
دركس ماضية ،كأدع ذلك ن
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ا٤بقصود أنو ٓب يثبت ُب كبلـ النيب - ك﵁ ا٢بمد -أنو حلف بغّب ا﵁ ،أما ما كقع ُب
كبلـ أصحاب النيب  من و
حلف بغّب ا﵁ فإف النيب  هناىم عن ذلك فانتهوا ،ككل ما
٧بجوج بنهى النيب .
ييركل عن الصحابة ُب ذلك فهو
ه
شائعا ُب الناس.
أمرا فاشينا ن
ٍب إنو ييقاؿ فيو إنو كاف قبل هني النيب ؛ ألنو كاف ن
منكر ال ٯبوز ،كعلى
إ نذا ىذا ىو الصحيح الذم ال شك فيو أف ا٢بلف بغّب ا﵁ ه
ا٤بسلم أف يتقي ا﵁  ،قاؿ  كما ُب ((الصحيحْب))« :من كاف حال ًفا فليحف باهلل

أو ليصمت».

حذارم يا عبد ا﵁!! أف ٯبرم على لسانك ا٢بلف بغّب ا﵁ ،حٌب لو كنت حال نفا
بالنيب  ،فإنو ىو  الذم كاف ينهانا عن ذلك ،كال ٯبوز ٤بسل وم أف يتقصد عصياف النيب
 ،فكيف إذا كاف كبلـ يوقعو ُب الشرؾ كالكفر بقوؿ الصادؽ ا٤بصدكؽ الذم ال ينطق
عن ا٥بول .
قاؿ :
وقاؿ ابن مسعود" :لف أحلف باهلل كاذبا أحب إلي من أف أحلف بغيره صادقا".
الشرح
منكر
أثر عظيم يؤكد ما ذكرتو لك ساب نقا من أف ا٢بلف بغّب ا﵁ ه
أثر ابن مسعود  ه
غليظ التحرٙب ،بل من الشرؾ با﵁  ،كىذه الكلمة عن ابن مسعود  جاء ٫بوىا من
كبلـ ابن عباس ،كمن كبلـ ابن عمر  ،كمن كبلـ الشعيب  ،كما نقل
ىذا ا٢بافظ ابن حجر ُ ب ((الفتح)).
كا٤بقصود أف ابن مسعود  ذكر :أنو أف ٰبلف با﵁ كاذبنا أحب إليو من أف ٰبلف
بغّبه صادقنا ،الحظ ىنا أف استعماؿ" :أفعل التفضيل" ىو ُب استعما٥با فيما ليس ٧ببوبنا من
ا١بانبْب ،فبل ىذا كال ذاؾ عنده ٧ببوب ،إ٭با ىذا لبياف أف أحد األمرين أشنع كأشد من
اآلخر.
أيضا أف ابن مسعود  حينما ٰبدثنا هبذا الكبلـ يستحضر خطورة كشناعة
كالحظ ن

ا٢بلف با﵁ كاذبنا ،فهو الذم ركل عن النيب  ما ُب الصحيح من قولو « :من حلف
على يمين يقتطع بها ماؿ ٍ
كاذب لقي اهلل وىو عليو غضباف».
مسلم ىو فيو ٌ
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منكر عظيم ،كمع ذلك يقوؿ :ىو أىوف من
إ نذا ىو يستحضر أف ا٢بلف با﵁ كاذبنا ه
ا٢بلف بغّب ا﵁ صادقنا؛ قاؿ العلماء :ألف سيئة الشرؾ أعظم من سيئة الكذب ،كألف حسنة
التوحيد أعظم من حسنة الصدؽ.
قاؿ :

وعن حذيفة  عن النبي  قاؿَّ« :ل تقولوا :ما شاء اهلل وشاء فالف ،ولكن

قولوا :ما شاء اهلل ثم شاء فالف» رواه أبو داود بسند صحيح.
ىذا كما سبق التنبيو عليو ،كسيأٌب إف شاء ا﵁ الكبلـ عن ذلك ُب و
باب خاص نفصل فيو
القوؿ بإذف ا﵁.
ٚدا ٤عٔ إبساٖ ِٝايٓدع :ٞأْ٘ ٜهس ٙإٔ ٜك ٍٛايسدٌ( :أعٛذ باهلل ٚبو).
ٚهٛش إٔ ٜك( :ٍٛباهلل ثِ بو).
االستعاذة با﵁ كبغّبه -مضى الكبلـ فيها ُب و
باب سابق -كعلمنا أف االستعاذة ٥با
كجهاف :كجوه يتعلق بالقلب ،ككجوه يتعلق با١بوارح.
أما ما تعلق بالقلب فإنو ال ٯبوز أف يكوف لغّب ا﵁  ،ٯبب أف تكوف االستعاذة

با﵁  كحده.
أما ما كاف بغّب القلب فإنو ٯبوز أف يكوفٕ/ُ :ب وي/ِ .حاض ور/ّ .قادر .كقلنا عليو
يتنزؿ ما جاء ُب السنة كقولو  عن الفًب« :فمن وجد معا ًذا فليعذ بو» ،دؿ ىذا على أف

جائز إذا تعلق
االستعاذة ىنا من باب االستجارةػ كطلب ما يدفع الشر عن اإلنساف ،كىذا ه
ٕب وي حاض ور قادر ،إذا تعلق بالناس أك بالبشر فبل بيد أف تكوف االستعاذة ٕب وي حاض ور قادر.
كبالتإب أثر النخعي  يؤكد الفرؽ عند السلف بْب العطف (بالواك) ،كالعطف بػ
(ٍب) على ما مضى الكبلـ فيو فيما سبق.
قاٍٜٚ :ك( :ٍٛيٛال اهلل ثِ ؾالٕ)ٚ ،ال تكٛيٛاٚ( :يٛال اهلل ٚؾالٕ).

كما مضى؛ ٯبوز أف تقوؿ :لوال ا﵁ ٍب فبلف ،كال ٯبوز أف تقوؿ :لوال ا﵁ كفبلف ،كهبذا
ينتهي الكبلـ عن ىذا الباب.
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ٗ -ٙباب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف باهلل.
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قاؿ :
بابُ َا دا ٤ؾ ُٔٝمل ٜكٓع باؿًـ باهلل.
فهذا الباب كبعض ما تقدـ كٝبلة ٩با سيأٌب ،كل تلك األبواب قائمةه على ا٢بث
ش فيو أك ينقص من كمالو.
كالتأكيد على ٙبقيق التوحيد كعلى البعد عن كل ما ِّ
ٱبد ي
التوحيد أصفى شيء كأنزه شيء كلذلك يؤثر فيو أدٗب خادش ،فهو كأبيض ثوب يؤثر
طالب أف ٰبرص على سبلمة توحيده كعلى سبلمة قلبو فإف ىذا
فيو أدٗب شيء ،كا٤بسلم يم ه
الذم سلً ىم لو قلبو ،ىو الذم ينجو عن ا﵁ ﴿ :يَػ ْوَـ َّل يَػ ْنػ َف ُع َم ٌ
اؿ َوَّل بَػنُو َف * إَِّل َم ْن
أَتَى اللوَ بَِقل ٍ
ْب َسلِ ٍ
يم﴾[الشعراء.]ٜٛ-ٛٛ:
كسلِّ ىم ،ىسل ىم من غّب ا﵁  كٓب يكن
كسل ىم كاستسلم ى
أسلى ىم ى
كالقلب السليم ىو الذم ى
فيو مشارؾ لو  بوجو من الوجوه.
إ نذا من ا٤بهم على كل مسلم يريد ٪باة نفسو أف ٰبرص على أف يرابط على ثغور قلبو
كجوارحو كأف ٰبرص على ٦بانبة كل ما يؤثر ُب توحيده سواء كاف ذلك ٩با يقدح ُب كماؿ
التوحيد الواجب أك ُب كماؿ التوحيد ا٤بستحب ،كمن باب أكٔب ما ينقض التوحيد من أصلو.
باب من ٓب يقنع با٢بلف با﵁"؛ يقنع ٗبعُب :يرضى ،من قىنً ىع
قاؿ ا٤بؤلف  " :ي
ً
ب ،فهو يعِب :يقنع ٗبعُب :يرضى ،كذلك أف من ٓب يقنع كيرضى
قن نعا كقناعة من باب تىع ى
با٢بلف با﵁  فإنو قد جاء فيو ذـ ككعيد -كما سيػأٌب معنا ُب ىذا ا٢بديث.-
احدا ،كىذا قد تكرر من ا٤بؤلف
كىذا الباب عقده ا٤بؤلف  كأكرد ٙبتو دليبلن ك ن
ا٤بقصود أف ا٤بوحد ا﵁ ُ ب قلبو أعظم شيء ،كلذا فإنو إذا
ُ ب بعض األبواب ،ك
ي
ف كٯبل اسم ا﵁  كيعظمو 
حلف لو با﵁ فإنو من تعظيمو ٥بذا ﵀لوؼ يرضى هبذا ا٢بىلِّ ى
إذا ذكر لو ،كلذلك فأنو يرضى كيقنع إذا حلف لو با﵁ .

يشهد ٥بذا ما ثبت ُب الصحيحْب من أف ا٤بسيح  قاؿ النيب  رأل رجل

يسرؽ ،النيب  يذكر أف ا٤بسيح عيسى « :رأى عيسى ابن مريم رجال يسرؽ ،فقاؿ
لو أسرقت؟ قاؿ :كال واهلل الذي َّل الو إَّل ىو .فقاؿ عيسى :آمنت باهلل وكذبت
عيني» وعند مسلم «وكذبت نفسي».
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عظيما حٌب إنو ٤با دار األمر
ىذا ا٢بديث فيو :أف ا٤بسيح  كاف ا﵁ ُب قلبو ن
نفي ىذه التهمة كالدليل
بْب ثبوت هتمة السرقة على ىذا اإلنساف بدليل مشاىدة العْب كبْب ِّ
ا٢بلف با﵁ رجح  ما دؿ عليو تعظيم ا﵁  كىو ا٢بلف بو  كعاد بالتهمة على

ماال لو فيو حق ،أك لعلو ٓب
عينو كعلى ظنو ،كلعلو قاـ ُب قلبو  أف ىذا الرجل لعلو أخذ ن
متاعا يقلبو كليس بقصد أنو يستأثر بو كيستوٕب عليو.
يكن يريد السرقة إ٭با أخذ ن
ا٤بقصود أف عيسى  كىو من أئمة أىل التوحيد العظاـ بل ىو أحد أكٕب العزـ من

عظيما حٌب إنو قاؿ ىذه
الرسل عليهم الصبلة كالسبلـ صفوة البشر كاف ا﵁ ُ ب قلبو ن
الكلمة الٍب تدؿ على تعظيمو ﵁ «آمنت باهلل وكذبت عيني».
إ نذا ا٤بطلوب من ا٤بسلم أف يعظم ا﵁  كمن ذلك:
ف لو با﵁ فإف عليو أف يرضى ،كسيأٌب معنا إف شاء ا﵁ تفسّب ا٤براد بالرضا
أنو إذا يحلِّ ى
إذا حلف لو.
قاٍ  :عٔ ابٔ عُس  إٔ زض ٍٛاهلل  قاٍ$ :ال ؼًؿٛا
بآبا٥هِ َٔ ،سًـ باهلل ؾًٝؿدُم َٔٚ ،سًـ ي٘ باهلل ؾًريضَ َٔٚ ،مل
ٜسض ؾًٝظ َٔ اهلل .#زٚا ٙابٔ َاد٘ بطٓد سطٔ.
ىذا ا٢بديث خرجو ابن ماجو كما ذكر ا٤بؤلف  ،لكن الذم ُب ابن ماجو:
يرض باهلل فليس من اهلل».
«ومن لم َ

يرض فليس من اهلل» ىذا عند البيهقي ُب ((السنن الكربل))
إ٭با قولو« :ومن لم َ
أيضا ركاية أخرل موضحة كىي« :ومن ُحلف لو باهلل فلم يرض فليس من
كجاء عنده ن

اهلل» ،كا٤بعُب على كل حاؿ كاحد.

حديث ثابت عن النيب  حسنو ا٤بؤلف -كما رأيت ،-كجود إسناده
ىذا ا٢بديث
ه
ا٢بديث :الشارح ،كقاؿ البوصّبم( :رجالو ثقات) ،كقاؿ ابن كثّب ُ ب كتابو
((اإلرشاد الفقيو)) :إف إسناده جي هد قوم ،ككذلك حسنو العراقي كابن حجر كصححو أكثر
من كاحد من ا٤بعاصرين كمنهم ا٤بشايخ :ابن باز ،كاأللبا٘ب ،كأٞبد شاكر  ،فا٢بديث
حديث ثابت.
[ٝب ول]:
ىذا ا٢بديث اشتمل على أربع ي
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[ا١بملة األكٔب] :قاؿ النيب َّ« : ل تحلفوا بآبائكم» ،كسبب ىذا ا٢بديث أف
النيب ٠ بع رجل ٰبلف بأبيو فقاؿ  ىذا ا٢بديث الذم بْب أيدينا ،قاؿ :أكالن «َّل
تحلفوا بآبائكم».

كثّبا ُب السنة ،كمر معنا ُب دركس سابقة قوؿ النيب 
كالنهي عن ا٢بلف باآلباء جاء ن

الثابت ُب الصحيحْب« :أَّل إف اهلل ينهاكم أف تحلفوا بآبائكم ،من كاف حالفاً فليحلف

باهلل ،وإَّل فليصمت».

يش
أيضا ُب الصحيحْب من حديث ابن عمر « :كانت قر ٌ
كما ثبت ن
تحلف بآبائها ،فقاؿ النبي َّ« ل تحلفوا بآبائكم» ،كثبت ُب صحيح مسلم من حديث
عبد الرٞبن بن ٠برة  أف النيب  قاؿَّ« :ل تحلفوا بآبائكم وَّل بالطواغي» الطواغي:
ٝبع طاغية .

كما أخرج أبن أيب شيبة من طريق عكرمة ،عن عمر  أنو قاؿ« :كنت أحدث

قوماً فقلتَّ :ل وأبي .فإذا بصوت يقوؿَّ :ل تحلف بأبيك .فألتفت فإذا النبي  يقوؿ:

لو حلف بالمسيح لهلك ،والمسيح خير من آبائكم» ،قاؿ ابن حجر ( :ىذا
مرسل يتقول بشواىده).
ه
ا٤بقصود أف أحاديث هنيو  عن ا٢بلف باآلباء أحاديث كثّبة عنو  كىذه
األحاديث ال مفهوـ ٥با عند أىل العلم ،يعِب :ىذه األحاديث ليس ٥با مفهوـ ٨بالفة فبل
تدؿ على أف النهي إ٭با يتعلق با٢بلف باآلباء ٕبسب.
كىذا ال يعِب أنو ٯبوز أف يٰبلف بغّبىم ،ليس األمر كذلك؛ إ٭با ىذا كاف منو  جرينا
على الغالب ،فإف الغالب من حلف أىل ا١باىلية أنو كاف بآبائهم؛ لعظمتهم ُب أنفسهم
كما مر معنا منذ قليل من قوؿ ابن عمر  : كانت قريش ٙبلف بآبائها ،كإال فإف
أيضا ،فأنو هنى عن ا٢بلف بالكعبة ،كما سيأٌب معنا أف
النيب  قد هنى با٢بلف بغّب اآلباء ن
شاء ا﵁ ُب حديث قتيلة -كما سيأٌب ُب الباب القادـ.-
كما أف النيب  قاؿ« :ليس منا من حلف بالمانة» كىذا حديث صحيح خرجو

أٞبد كغّبه.

الشيخ لم يراجع التفريغ

ٖٓٗ

عاما ،أما النهي العاـ فقولو « :من حلف
عاما كأمر أمران ن
ككذلك النيب  هنى هنينا ن

بغير اهلل فقد كفر أو أشرؾ» ،كجاء عند عبد الرزاؽ من حديث ابن عمر  قاؿ:
«من حلف بشيء دوف اهلل فقد أشرؾ» ،كذلك جاء األمر منو  عامة فقاؿ :
أمر عاـ للحالف أف ٰبلف با﵁
«من كاف حالفاً فليحلف باهلل أو ليصمت» ،ىذا ه
فحسب ،فإف ٓب يكن حالفا با﵁ فإنو ٯبب عليو أف يصمت ،كىذا دليل على أنو ال ٯبوز
ا٢بلف بغّب ا﵁ .
كا٢بلف بغّب ا﵁ مضى الكبلـ فيو كبياف حكمو ،كأنو على التحقيق :كما قاؿ ذلك
شرؾ أصغر ،كقد يكوف شرؾ أكرب إذا ىعظي ىم ىذا ا﵀لوؼ بو
ٝبهور أىل العلم أف األصل فيو ه
ُب قلب ا٢بالف حٌب كاف مساكيا لعظمة ا﵁ ُ ب قلبو ،فإنو حين و
ئذ يكوف شرنكا أكرب.

كالواجب أف يػيٍنكر ىذا ا٤بنكر ،كالواجب أف ال ٯبوز لئلنساف أف يسكت عن إنكار
ىذا ا٤بنكر ا٤بنتشر كىو ا٢بلف بغّب ا﵁  ،كيكوف ا٤بسلم ُب ذلك متأسيًّا برسوؿ ا﵁ ،
فإف النيب  ما سكت عن إنكار ىذا ا٤بنكر ،كلك يا عبد ا﵁ ُب رسوؿ ا﵁ أسوة حسنة.
النيب ٤ با ىً٠بع من ىحلىف بأبيو كىو عمر  هناه  عن ذلك ،كذلك ابن عمر
 كما عند الَبمذم ٠بع رجل ٰبلف بالكعبة قاؿَّ« :ل تحلف بالكعبة» ،بل
جاء ُب ركاية عنو أنو قاؿ« :ويحك َّل تحلف بالكعبة فإني سمعت رسوؿ  يقوؿ :من
حلف بغير اهلل فقد كفر أو أشرؾ».
كمن لطيف ما يذكر ىنا ما أخرج أبو نعيم ُب ((ا٢بلية)) عن نعيم بن جرير األسلمي
التابعي  أنو رجل ٠بع ٰبلف باألمانة ،رجل يقوؿ :كاألمانة .فبكى  ،فقاؿ لو
بعض من معو :ما يبكيك؟ قاؿ :أما ٠بعت ىذا الرجل ٰبلف باألمانة؟ كألف يٙبك أحشائي
حٌب تدمى خّب عندم من أف ٰبلف باألمانة.
ا٤بقصود أف على ا٤بوحد أف يعظم ا﵁  كأف يغار على حرمات ا﵁  ،كمن ذلك:
أف ال يرضيو أف ٰبلف بغّب ا﵁  ،كعليو أف يسعى جهده أف ينكر ىذا ا٤بنكر ٩بن كقع
فيو ،كا﵁ ا٤بستعاف.
ا١بملة الثانية« :من حلف باهلل فليصدؽ».
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الكذب
اجب ُب كل األحواؿ فكيف إذا كاف الكبلـ مقركنا با٢بلف با﵁ ،ك ي
الصدؽ ك ه
٧برهـ ُب كل األحواؿ فكيف إذا كاف مقركنا بكبلـ فيو ذكر اسم ا﵁ .
من كاف حال نفا با﵁  فواجب عليو أف يكوف صادقنا ُب حلفو.
ً
منكر عظيم كإٍبه
كإف من ا٤بنكرات العظىاـ أف ٰبلف اإلنساف با﵁  كاذبنا ،ىذا ه
بالغ ،حٌب إف ىذه اليمْب غموس -نسأؿ ا﵁ السبلمة كالعافية.-
اليمْب الغموس تغمس صاحبها ُب اإلٍب ٍب ُب النار -عافا٘ب ا﵁ كإياكم.-
كقد ثبت ُب البخارم كغّبه أف النيب  قاؿ« :الكبائر :الشرؾ باهلل ،وعقوؽ

الوالدين ،والقتل ،واليمين الغموس».
ف با﵁ كىو كاذب
كضابط اليمْب الغموس :أف ٰبلف اإلنساف كاذبنا ن
عامدا ،من ىحلى ى
كىو يعلم أنو كاذب فليبشر بأنو كقع ُب ىذا اإلٍب العظيم ،كىو أنو كقع ُب ىذه اليمْب الٍب
تدع الببلد ببلقع.
إٜبها عظيم كا﵁ ،كأشد ما يكوف ذلك إذا كاف ييقتطع هبذا اليمْب ماؿ مسلم ،ثبت ُب
ِ
اؿ ْام ِر ٍئ ُم ْسلِ ٍم،
ص ْب ٍر ،يَػ ْقتَ ِط ُع بِ َها َم َ
الصحيحْب أف النيب  قاؿَ « :م ْن َحلَ َ
ف َعلَى يَمي ِن َ
ً
ُىو فِ َيها فَ ِ
ف على شيء مضى أنو كاف
اج ٌر ،لَِق َي اللوَ َو ُى َو َعلَْي ِو غَ ْ
ضبَا ُف» ىذا الذم ىٰبل ي
َ
كذا ككذا" ،كا﵁ أنو كاف كذا ككذا" كىو كاذب ُب ذلك؛ ألجل أف يعتذر ،أك ألجل أف
يتملق ،أك ألجل أف يقتطع حق غّبه فأنو يكوف قد كقع ُب ىذا اإلٍب العظيم ،كمن ذلك إنو
يلقى ا﵁  كىو عليو غضباف -نسأؿ ا﵁ السبلمة كالعافية.-
إ نذا ىذا القدر من ا٢بديث كىذه ا١بملة من ا٢بديث تدؿ على أمرين:
[األمر األكؿ] :على كجوب الصدؽ عند ا٢بلف با﵁.
[األمر الثا٘ب] :على حرمة الكذب أشد التحرٙب إذا حلف بو كذب  كذبا.

موضع الشاىد من ىذا ا٢بديث -كىي :قولو « :ومن ُحلف
ا١بملة الثالثة- :فهي
ي

فليرض».
لو باهلل
َ

٧بموؿ عند أىل العلم على ثبلثة ٧بامل:
ىذا ا٢بديث ه
اليمْب على الػ يمد ىعى عليو
ا﵀مل األكؿ :ىو ُب األٲباف ُب الدعاكل ،فإنو إذا توجهت
ي
فحلف فإف على الػ يمد ًعي أف يرضى؛ ألف ىذا حكم ا﵁.
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األصل ُب الدعاكل قوؿ النيب « :شاىداؾ أو يمينو» كما جاء ُب حديث
األشعث بن قيس ُ ب الصحيحْب ٤با كانت بينو كبْب رجل خصومو ،فقاؿ النيب :
«شاىداؾ أو يمينو».

حيث ٓب يكن عند الػ يمد ًعي بينة؛ فتوجهت اليمْب عند الػ يمد ىعى
فإذا توجهت
اليمْب ي
ي
ب على الػ يمد ًعي؟
عليو فى ىحلى ى
ف ،فما الذم يتوج ي
ض على ذلك ،كإف كاف يعتقد
أ ٍف يرضى بذلك؛ ألف ىذا حكم ا﵁ كليس لو أف يىػ ٍعتىػِّر ى
ُب نفسو أف ا٢بق لو ،لكن ا٢بكم الشرعي الدنيوم ىو أف عليو أف يرضى بذلك ،كإف كاف لو
حق فإف ا﵁  سيستوفيو لو إما ُب الدنيا كإال ُب اآلخرة.

فليرض» أم:
إذان ىذا ىو ا﵀مل األكؿ كىو :أف يكوف قولو « :ومن ُحلف لو باهلل
َ

٧بمل صحيح ،كذىب إليو طائفة من أىل العلم كمنهم
ُب األٲباف ُب الدعاكل ،كىذا ا﵀مل ه
ا٤بؤلف  ،فإف الشارح ا٢بفيد الشيخ سليماف  ذكر ُب ((التيسّب)) أنو قد
ث أف ا٤بؤلف ٞ بل ا٢بديث على ىذا ا٤بعُب.
يح ِّد ى
أما ا﵀مل الثا٘ب فهو :أف من حلف لو با﵁ فلّبض كال ٯبوز لو أف يطلب ا٢بلف
بغّبه.
ف لئلنساف با﵁ فإف الواجب عليو أف يكتفي بذلك ،كال ٯبوز لو ٕباؿ أف
إذا يحلِّ ى
يطلب أف ٰبلف لو بغّبه ،كما قد يقع ذلك ٩با ال يعظم ا﵁ حق تعظيمو كٓب يقدره حق
قدره؛ إذا كاف لو حق ٲبْب على صاحبو أك على خصمو فحلف لو با﵁ فإنو يقوؿ :ال ال
أقبل.
البد عنده حٌب تشفى غلتو كحٌب ترضى نفسو البد أف ٰبلف بأسياده كبطواغيتو،
عندىا يرضى ،أما إذا يحلِّف لو با﵁ فإف ىذا ال يكفيو ،البد أف ٙبلف بالسيد كالبد أف
تلحف بالشيخ كالبد أف ٙبلف هبذا الذم يي ٍشركو مع ا﵁  ،بل رٗبا كاف تعظيمو ُب قلبو
ف لو با﵁
أكرب من تعظيم ا﵁؛ كىذا ٧بمل صحيح ن
أيضا قاؿ بو بعض أىل العلم من يحلِّ ى

فعليو أف يرض كأف يكتفي كال ٯبوز لو أف يطلب ا٢بلف بغّبه .
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ا﵀مل الثالث -كىو الذم قد يتبادر عند أكثر من يطلع على ا٢بديث -كىو :أف من
ف لو با﵁؛ حلف لو أخوه با﵁ فإف عليو أف يرضى إذا تيقن صدقو ،أك ترجح لو صدقو،
يحلِّ ى
أك ٓب يتبْب لو كذبو.
ف لو با﵁ فيها أف يرضى كأف
عندنا ثبلث أحواؿ ٯبب كجوبان على اإلنساف إذا يحلِّ ى
يصدؽ ،كىي:
[ا٢باؿ األكٔب] :أف يتيقن من صدؽ ا٢بالف إذا حلف لو ألم سبب كاف،؛كأف
يعتذر لو مثبلن ،أك ٱبربه بشيء ىو فيو متشكك ،فحلف لو با﵁ أنو قد كاف ،كىو يتيقن
صدقو ،فواجب عليو أف يرضى كأف يصدؽ.
أيضا
[ا٢باؿ الثانية] :إذا غلب على ظنو صدقو ،ترجح ُب نظره صدقو ،فواجب عليو ن
أف يصدؽ.
فضبل أف يكوف عنده دليل على أف
[ا٢باؿ الثالثة] :إذا ٓب يتنب لو كذبو ،ما عنده قرينة ن
ب ُب حلفو ،حينئذ عليو أف ييص ِّدؽ ىذا ا٢بالف ،كىذا من تعظيم ا﵁
ىذا ا٢بالف قد ىك ىذ ى

أيضا ما فيو من إحساف الظن با٤بسلم ،كُب ىذا من ا٤بصاّب العظيمة
 ،كفيو ما ال ٱبفاؾ ن
ما ال ٱبفى.
كإحسا يف الظن با٤بسلمْب ىذه من األمور الٍب أضحت غريبةن عند كثّب من الناس بل
حٌب عند بعض طبلب العلم ،كا﵁ ا٤بستعاف.
و
حينئذ أنو إذا ٓب تكن ىذه األمور الثبلثة فإنو ال ٯبب على
كبالتإب :فإننا نفهم
اإلنساف أف يرضى هبذا ا٢بلف كال أف يصدقو ،كذلك ُب ً
حاؿ ما:
ً
ب ىذا ا٢بالف.
ُ/إذا تيقن ىكذ ى
ِ /غلب على ظنو كذبو.
ؼ كعي ِّه ىد عليو
ّ /قامت عنده قرينة على أنو كاذب ُب حلفو؛ كأف يكوف ٩بن عيِّر ى
و
يلزمو كال ٯبب عليو أف يصدقو.
الكذب؛ فحينئذ ال ي
ا٢بديث نفسو ،أٓب تر أنو قد قاؿ « :من حلف باهلل
كيشهد ٥بذا التفصيل:
ي
فليصدؽ ،ومن ُحلف لو باهلل فليرض» فكأنو  قاؿ :من حلف فصدؽ فأنو ٯبب الرضا

ٕبلفو كتصديق حلفو.
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ىذا الذم يبدك ،توجيو ىذا ا٢بديث على ىذا ا﵀مل ،ككل ىذه ا﵀امل الثبلثة
صحيحة ،كإذا أمكن ٞبل النص على أكثر من معُب ىو فيها صحيح ،فإف ٞبلها على ذلك
ىو الذم ينبغي أف يكوف كا﵁ تعأب أعلم.
ا١بملة الرابعة :قاؿ « :ومن لم يرض باهلل فليس من اهلل» ،كعلى ركاية البيهقي أك
ما أكرده ا٤بؤلف « :ومن لم يرض فليس من اهلل» ،كعلى الركاية الثالثة« :ومن
دليل على كجوب الرضا با٢بلف با﵁ كعلى
ُحلف لو باهلل فلم يرض فليس من اهلل»؛ ىذا ه
تصديق ا٢بالف ،كأف ٨بالفة ذلك معصيةه بل كبّبة من الكبائر؛ ألف ضابط الكبّبة منطبق ىا

ىنا ،فهذا كعيد خاص أف من ٓب يرض هبذا ا٢بلف با﵁  فليس من ا﵁.
ىذه ا١بملة تيستعمل عند العرب ٗبعُب التربمٗ ،بعُب :أف يتربأ إنساف من شيء أك من

أحد فإنو يستعمل مثل ىذه العبارة:
ولست مني
منك
فإني
أس ٍد فُجوراً
لست َ
َ
ُ
حاول َ
ْت في َ
إذا َ
كما قاؿ النابغة الذبيا٘ب ،كمراده بأسد ىا ىنا يعِب :قبيلة أسد فإنو كاف يدافع عنها.
ولست مني
منك
فإني
أس ٍد فُجوراً
لست َ
َ
ُ
حاول َ
ْت في َ
إذا َ
يعِب :أنا برئ منك كأنت برئ مِب.

ئ
كا٤بعُب :أف من فعل ىذا الفعل كىو عدـ الرضا با٢بلف با﵁  فإف ا﵁  بر ه
منو ،كىذا يدلك على أف من كقع ُب ذلك فقد كقع ُب أٍب عظيم.
إذنا ا٣ببلصةي الٍب نصل إليها ىي :أف ا٢بلف با﵁  ٯبب أف يكوف فيو اإلنساف
ف لو با﵁ فمن تعظيم ا﵁ كمن إقدار ا﵁ أف
صادقنا ،كال ٯبوز أف ٰبلف بغّبه ،كأف من يحلِّ ى
يرضى اإلنساف هبذا ا٢بلف ،كمن ٓب يرض فإنو يمتوع هد هبذا الوعيد.
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٘ -ٙباب قوؿ ما شاء اهلل وشئت.
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قاٍ :بابُ :قَ ٍِّٛا غا ٤اهلل ٚغ٦ت.
باب قوؿ ما شاء ا﵁ كشئت ،أم ما حكم ذلك؟ ىل ىو من الشرؾ األصغر أك
فهذا ي
ىو من الشرؾ األكرب؟؟
أما كوف ذلك شركان فهذا ما دلت عليو األدلة كمنها ما سيأٌب فيما أكرد ا٤بؤلف
من األدلة الثبلث األحاديث الٍب أكردىا ُب ىذا الباب .
كالظاىر كا﵁ أعلم أف ىذا القوؿ قوؿ يرجع حكمو إٔب الشرؾ األصغر ٤با يدؿ عليو
دليل
حديث الطفيل اآلٌب إف شاء ،ا﵁ كوف النيب  كاف ٲبنعو ا٢بياء من إنكار ىذا اللفظ ه
على أف ىذا ليس من الشرؾ األكرب ،إذ يىػٍبػعيد أف يكوف ىذا القوؿ شركا أكرب ٍب ال ينكره

النيب  من أكؿ كىلة.
أما ُب حاؿ ما إذا ىعظي ىم ُب قلب ا٤بتكلم ىذا الذم سول بينهم كبْب ا﵁ ُ ب
ا٤بشيئة ،كاف ُب نفسو معظما كتعظيم ا﵁ فبل شك أف ىذا من الشرؾ األكرب.

كا﵀ذكر ىا ىنا ىو ُب العطف بْب ا﵁  كا٤بخلوؽ ٕبرؼ (الواك) الٍب :تقتضي
التشريك كالتسوية ،كال شك أف ىذا نوعي تنديد ،ال ٯبوز للمسلم أف ٯبعل ُب مقاـ التفويض

كاالعتماد كالتعلق ،أك ُب مقاـ التعظيم أف ٯبعل ربو  كا٤بخلوؽ ُب سياؽ يوىم التسوية
كا٤بشاركة ،فؤلجل ىذا هنت الشريعة عن استعماؿ ىذا اللفظ كعن التكلم بو كىو أف يقوؿ:
اإلنساف "ما شاء ا﵁ كشاء فبلف" ،أك أف يقوؿ" :ما شاء ا﵁ كشئت".
قاٍ ٚ :عٔ قُتَ ِ$ :١ًَٝإٔ ٜٛٗدٜا أت ٢ايٓيب  ؾكاٍ :إْهِ
تػسن ،ٕٛتكٛيَ ٕٛا غا ٤اهلل ٚغ٦تٚ ،تكٛيٚ :ٕٛايهعب ،١ؾأَسِٖ ايٓيب
 إذا أزاد إٔ وًؿٛا إٔ ٜكٛيٛاٚ :زب ايهعبٚ ،١إٔ ٜكٛيٛاَ :ا غا ٤اهلل ثِ
غ٦ت #زٚا ٙايٓطاٚ ٞ٥ؾشش٘.

ىذا ا٢بديث حديث قتيلة  كىي :قتيلة بنت صيفي ا١بيهنية.
قاؿ أبو عمر ابن عبد الرب إهنا( :من ا٤بهاجرات األيىكؿ) ،كقيل( :إهنا أنصارية)؛ قاؿ ابن
سعد( :كال ييعرؼ ٥با إال ىذا ا٢بديث).
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ىذه الصحابية ا١بليلة  ركت لنا أف يهوديا جاء إٔب النيب  فقاؿ :إنكم
تشركوف.
اقع ُب بعض ا٤بسلمْب
كالحظ ىا ىنا أف النيب  أقره على أف ىذا الذم زعم أنو ك ه
شرؾ ،كٓب ينكره النيب  فدؿ ىذا على أف الذم ذكره ىذا اليهودم من الشرؾ.
ذكر ٝبلتْب ٩با كاف يقولو بعض ا٤بسلمْب:
[الجملة الولى] :ا٢بلف بغّب ا﵁ ،حيث إف من ا٤بسلمْب من كاف يقوؿ :كالكعبة،

كىذا ما مضى ا٢بديث فيو ،فكاف من النيب  أف أمرىم إذا أرادكا أف ٰبلفوا أف ٰبلفوا با﵁
فيقولوف :كرب الكعبة -كىذا مضى الكبلـ فيو مفصبل فيما سبق.-
الجملة الثانية :فهي موضع الشاىد من ىذا ا٢بديث ،كىي أف من ا٤بسلمْب من كاف

يقوؿ" :ما شاء ا﵁ كشئت" ،فأقر النيب  على أف ىذه ا١بملة شرؾ با﵁ .
كبالتإب :أمر النيب  أف يقوؿ القائل عند ىذا السياؽ الذم ييراد فيو إثبات ا٤بشيئة ﵁
 كللمخلوؽ ،أف يكوف العطف بػ (ٍب) فيقوؿ القائل :ما شاء ا﵁ ٍب شئت؛ كذلك أنو إذا
عطف بػ(الواك) فلم يكن ىناؾ مساكاة ،كٓب يكن ىناؾ تشريك ،كذلك أف (ٍب) ُب
ٓب يكن
ه
اللغة تقتضي :الَبتيب مع ا٤بهلة ،كبالتإب انتفى ا﵀ذكر كانتفى ا﵀ظور ،فجاز لئلنساف أف
يقوؿ :ما شاء ا﵁ ٍب شئت.
كالحظ يرعاؾ ا﵁ أف ىذا ا٤بقاـ فيو ثبلث مراحل:
ُ/مرحلة ٧برمة.
ِ /مرحلة جائزة.
ّ /مرحلة فاضلة فيها الكماؿ.
أما المحرـ الممنوع :فهو التشريك أك العطف بػ(الواك) ،كأف يقوؿ اإلنساف" :ما شاء

ا﵁ كشاء فبلف" ،أك" :ما شاء ا﵁ كشئت"؛ ىذا الذم جاء النص على أنو من الشرؾ با﵁
– -فهو إذا ٩بنوع.

أما الدرجة الجائزة :فهي العطف بػ (ٍب) ،فهذه جائزة كما دؿ على ىذا ىذا

ا٢بديث الذم بْب أيدينا ،ككما دؿ عليو أيضا حديث حذيفة - كقد مر بنا ُب الباب
ادا َوأَنْػتُ ْم
الذم قبل السابق ،-كىو باب قوؿ ا﵁ تعاؿ﴿ :فَال تَ ْج َعلُوا لِل ِو أَن َد ً
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تَػ ْعلَ ُمو َف﴾[البقرة ،]ٕٕ:مر بنا حديث حذيفة  عن النيب  أنو قاؿَّ« :ل تقولوا ما
و
بإسناد
شاء اهلل وشاء فالف ،ولكن قولوا ما شاء اهلل ثم شاء فالف» ،خرجو أبو داككد
صحيح.
فهذاف ا٢بديثاف يدالف على ىذه الدرجة ا١بائزة ،كىي أف يعطف اإلنساف بػ (ٍب) الٍب
تقتضي :الَبتيب مع ا٤بهلة ،كبالتإب ينتفي التشريك كتنتفي ا٤بساكاة.
أما درجة الكماؿ ،الدرجة الفاضلة :أف يفوض اإلنساف ا٤بشيئة ﵁  كحده،

فيقوؿ" :ما شاء ا﵁ كحده" ،كىذا ما دؿ عليو حديث الطفيل اآلٌب ،كدؿ عليو أيضا حديث
ي
ابن عباس  اآلٌب.
إ نذا عندنا حديثاف دال على الدرجة ا١بائزة.
كحديثاف دال على الدرجة الفاضلة ،فإف شاء اإلنساف أف يعطف بػ (ٍب) فاألمر جائز،
فيقوؿ" :ما شاء ا﵁ كحده".
كاألكمل كاألفضل أف ٯبعل ا٤بشيئة ﵁  كحده ي
حديث صحيح
حديث قتيلةى  كما ذكر ا٤بؤلف خرجو النسائي  كىو
ه
ي
أيضا كما ُب
صححو النسائي كما نقل ا٢بافظ ُب ((الفتح)) ،كصححو ا٢بافظ ن
((اإلصابة)) ،كصححو غّب ك و
صحيح ثابت ،كفيو
حديث
احد من ا٤بتقدمْب كا٤بتأخرين ،فهو
ي
ه
ي
فوائد:

أوَّلً :أف معرفة ا٢بق ال تستلزـ إتباعو ،كأف معرفة اإلٲباف ال تستلزـ اإلٲباف ،العلم ال
يستلزـ العمل استلزاـ العلة للمعلوؿ ،العلم سبب كالسبب ال يستلزـ ا٤بسبب؛ ٓب؟
ألف ٜبة موانع ٛبنع من تأثّب األسباب ،كبالتإب ليس كل من كاف عا٤با با٢بق كاف
عامبل با٢بق.
كلذا تأمل ىا ىنا كيف أف اليهود علموا ىذه ا٤بسألة الدقيقة ،لكن ىذا العلم ما
نفعهم ،فإهنم كاقعوف ُب فظائع كبّبة ،كافركف با﵁ ،يم ِّ
كذبيوف لرسل ا﵁ ،ناسبوف الولد ﵁،
ٰبرفوف كتاب ا﵁ ،مع ىذه الفظائع كلها يعرفوف ىذه ا٤بسألة الدقيقة إذا ما قارناىا بتلك
ا٤بسائل الكبار.
كمن شواىد ذلك أيضا :قوؿ ا﵁  عن أىل الكتاب ،أخرب ا﵁  عن اليهود أهنم
يعرفوف نبينا  كما يعرفوف أبنائهم فهل استلزمت ىذه ا٤بعرفة اتباعهم النيب ؟ ا١بواب :ال.
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إذف العلم ال يستلزـ العمل كال اتباع ا٢بق استلزاـ العلة للمعلوؿ ،إ٭با العلم سبب،
كالسبب قد يؤدم إٔب حصوؿ ا٤بسبب كقد يكوف ٜبة مانع.
كثّبا من ا٢بق لكنو ال يعمل بو ،بل كم من أىل العلم
كلذلك كم من الناس من يعلم ن
ضد ما عملوا ،كا﵁ ا٤بستعاف.
الذين يعملوف ب ِّ
ؼ الشرؾ األصغر ،ك٩بن يىد ًعي اإلسبلـ من ٓب
[ثانيًّا] :أف من اليهود من ىعلً ىم أك ىعىر ى
يعرؼ الشرؾ األكرب ،كا﵁ ا٤بستعاف؛ ىؤالء يهود عرفوا ىذه ا٤بسألة الدقيقة كىي من الشرؾ
ف لو أف من ا٤بنتسبْب إٔب اإلسبلـ من ٓب يعرؼ الشرؾ األكرب ،كحرؾ
األصغر ،كإف ٩با يػي ٍؤس ي
ترل.

[ثالثًا] :معرفة أف اإلنساف قد يكوف لو فىػ ٍه يم ثاقب ،إذا كاف لو ىول ،كىذا ما نبو
عليو ا٤بؤلف ُ ب مسائل الكتاب ،قاؿ( :فهم اإلنساف إذا كاف لو ىول).
ب كفتش
ىؤالء اليهود كمنهم ىذا اليهودم ٤با كاف مراده
ى
انتقاص ا٤بسلمْب كعيبهم ،قىػل ى
بنظر دقيق حٌب كجد ىذا العيب كىو أف من ا٤بسلمْب من يقوؿ" :كالكعبة" أك "ما شاء ا﵁
كنظر ثاقب لؤلمور.
كشئت" ،فد ىؿ ىذا على أف صاحب ا٥بول قد يكوف عنده فىػ ٍه هم دقيق ه

كبالتإب :فإنو ال يػيٍن ىك ير حينئذ ُب أعداء ا﵁  من يأٌب ٗبسائل دقيقة كأمور ملفتة؛
ألهنم أصحاب أىواء يبحثوف كٯب ٌدكف ُب النظر ،فرٗبا أتوا بكبلـ صو و
اب مفيد.
رابعا :أنو قد يكوف العدك البغيض سببنا ٣ب وّب كثّب ،ىذا االنتقاص كىذا العيب الذم
ً
٢بصوؿ خ وّب عظيم ،كىو أف تنبو ا٤بسلموف ٥بذه ا٤بسألة،
كاف من ىذا اليهودم كاف سببنا
ي
كبالتإب فرٗبا يػي ىق ِّد ير ا﵁  حصوؿ ا٣بّب من طريق مكركه.
رب أوز تتكْٗ

جز أوزاّ تشتّْٗ

مانعا من
ًّ
خامسا :أف ا٢بق ٯبب قبولو ٩بن جاء بو ،فبل يكوف ى
ض ىبل يؿ ا٤بتكلم با٢بق ن
قبوؿ ا٢بق ،ا٤بسلم ينبغي أف يكوف رائده ا٢بق كأف يكوف مطلوبو الصواب ،كبالتإب :فإنو إذا
كقف عليو من أم طريق كاف ،من طريق أىل ا٢بق أك من طريق أىل الباطل ،فبل ينبغي أف
يأنف من قبولو ،كال ينبغي أف يستكرب من إتباعو ،ىذا ا٢بق الذم قالو ىذا اليهودم كصل
ألد أعدائهم كىم اليهود ،كمع ذلك فإف النيب  قد قىبً ىل ا٢بق كأمرىم
إٔب ا٤بسلمْب من طريق ِّ
بإتباعو.
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صلِّ ىح سريرة نفسو ،كأف ٯبرد القبوؿ للحق ُب نفسو،
كبالتإب فينبغي على اإلنساف أف يي ٍ
دائما ،دائما يسعى إٔب ا٢بق ،كينظر إٔب ا٢بق ،بغض النظر عن الطريق
كأف يكوف مطلوبىوي ن
الذم يصل إليو ا٢بق من خبللو ،كما أحسن تلك الوصية الٍب أكصى هبا ابن مسعود
كما خرج ذلك أبو نعيم كغّبه حينما جاء إليو  رجل يستوصيو ،فقاؿ  (:اعبد
ا﵁ كال تشرؾ بو شيئا ،كيزؿ مع القرآف حيث زاؿ ،كمن جاءؾ با٢بق فأقبل منو ،كإف كاف
بعيدا بغيضا ،كمن جاءؾ بالباطل فأردد عليو ،كإف كاف حبيبا قريبا).
كأنبو ُب ىذا ا٤بقاـ كالشيء بالشيء يذكر ،إٔب أنو قد يستدؿ ُب ىذا ا٤بقاـ ٕبديث
مركم عن النيب  كىو أنو قاؿ« :الحكمة ضالة المؤمن ،حيثما وجدىا فهو أحق بها»،

كىذا الكبلـ كبلـ حسن ،كصحيح ،إال أف ىذا ا٢بديث ال يثبت عن النيب  ،فقد خرجو
جدا ،فيو :إبراىيم ابن الفضل كىو :مَبكؾ.
الَبمذم كغّبه من إسناد ضعيف ،بل ضعيف ن
على كل حاؿ على ا٤بسلم أف يكوف منصفا طالبا للحق كما دؿ على ىذا ىذا
ا٢بديث ،كا﵁ تعأب أعلم.
قاٍ :
ٚي٘ أٜكّا عٔ ابٔ عباع  إٖٔ زدال قاٍ يًٓيب َ :ا غا ٤اهلل
ٚغ٦ت ،ؾكاٍ(( :أدعًتين هلل ْدا؟! َا غا ٤اهلل ٚسد.))ٙ
الشرح

قاؿ  :كلو ،أم :للنسائي ،أف ابن عباس  حدث« :أف رجال قاؿ
للنبي  ما شاء اهلل وشئت .فقاؿ  :أجعلتني هلل ندا؟ ما شاء اهلل وحده» .ىذا
حديث صحيح صححو ابن القيم ُ ب ((ا٤بدارج)) ،ككصفو ُب ((ا١بواب
ا٢بديث
ه
ٝبع من أىل العلم ،كىذا اللفظ
الكاُب)) بالثبوت ،كحسنو العراقي كصححو من ا٤بتأخرين ه
الذم بْب أيدينا ال أعلمو ُب ((سنن النسائي)) ،إ٭با الذم ُب ((الكربل))« :أجعلتني هلل
ِعدَّل» ،كىكذا كىو ُب مسند اإلماـ أٞبد ،أما لفظ (ندا) فهذا جاء عند البخارم ُب
و
بإسناد صحيح ،قاؿ النيب « جعلت هلل ندا».
((األدب ا٤بفرد))

ا٤بقصود أف النيب  جاء عنو ُب ىذا ا٢بديث لفظاف:
[اللفظ األكؿ] :أجعلتِب ﵁ عدال[ .اللفظ الثا٘ب] :جعلت ﵁ ندا.
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ادا﴾[البقرة،]ٕٕ:
كىذا تفسّب نبوم لقوؿ ا﵁ سبحانو ﴿ :فَال تَ ْج َعلُوا لِل ِو أَن َد ً
كيدلنا على أف التنديد قد يكوف شركا أكرب ،كقد يكوف شركا أصغر ،فهذا اللفظ الٍب بْب
أيدينا تنديد أصغر ،نوع تنديد ال يبلغ إٔب التنديد الكامل الذم ىو الشرؾ األكرب كاالستغاثة
بغّب ا﵁  كا٤بقصود أف ىذا ا٢بديث فيو :إرشاد النيب  إٔب الدرجة الكاملة الفاضلة،
كىي أف يقوؿ اإلنساف" :ما شاء ا﵁ كحده" ،كذلك يدؿ على كماؿ التفويض كاالعتماد
كالتوكل على ا﵁ .
كقد يقوؿ قائل :النيب  أنكر ىا ىنا كُب حديث قتيلة  كُب حديث الطفيل
 ىذه التسوية بالواك ،يعِب العطف هبذا ا٢برؼ ،فماذا نقوؿ ُب بعض النصوص الٍب
فيها العطف بالواك﴿ :وأ ِ
﴿وَم ْن يَػ ْع ِ
َطيعُوا اللوَ َوالر ُس َ
ص اللوَ
وؿ﴾[آؿ عمرافَ ،]ٖٕٔ:
َ
وؿ﴾[النساء﴿ ،]ٜ٘:أ ِ
ور ُسولَوُ﴾[النساء﴿ ،]ٔٗ:فَػردُّوهُ إِلَى الل ِو والر ُس ِ
َف ا ْش ُك ْر لِي
ََ
َ
ُ
ك﴾[لقماف]ٔٗ:
َولَِوالِ َديْ َ
ىذه نصوص كأمثا٥با كثّب ،فيها العطف ٕبرؼ (الواك) بْب ا﵁ كا٤بخلوؽ ،فكيف ٪بمع
بْب النصوص الٍب بْب أيدينا كىذه النصوص؟
قاؿ بعض أىل العلم :إف ىذه األحاديث الٍب بْب أيدينا ناسخةه لؤلدلة الٍب فيها

العطف بػػ(الواك) ،كىذا ما ٫بى إليو الطحاكم ُ ب ((شرح مشكل اآلثار)) ،لكن
ىذا التوجيو فيو ما فيو ،كالصواب كا﵁ تعأب أعلم أف يقاؿ:
إف ٜبة فرقا بْب مقامْب :بْب مقاـ األمر كالنهي ،كمقاـ التفويض كاالعتماد كالتعلق
القليب ،أك مقاـ التعظيم.
فما كاف السياؽ متعلقا بالتفويض كاالعتماد كالتوكل ،فالواجب أال يكوف العطف
بػ(الواك) ،ككذا األمر إذا كاف ا٤بقاـ مقاـ تعظيم.
أما ُب مقاـ األمر كالنهي :فبل حرج ،فا﵁  أمر بطاعتو كطاعة رسولو  ،كا﵁
 أمر بالشكر لو كالشكر للوالدين ،كىذا بالتإب جاز فيو العطف بػ(الواك) ،كا﵁ تعأب
أعلم.
من فوائد ىذا الحديث:
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[الفائدة الولى] :أ ٍف نعلم أف ىذه األلفاظ الٍب فيها التسوية كالتشريك بْب ا﵁ 

كا٤بخلوؽ ُب ا٤بقاـ الذم علمت كىو مقاـ التفويض كاالعتماد كالتعلق ،أك مقاـ التعظيم ،أف
ىذا ال ٯبوز؛ كىذا مع األسف الشديد ما كقع كيقع فيو كثّب من الناس ،رٗبا كقعوا ُب ىذا
القوؿ أك ُب مثلو أك ُب ما ىو أشد منو؛ كقوؿ بعضهم" :ما ٕب إال ا﵁ كأنت"" ،كأنا متوكل
على ا﵁ كعليك"" ،كأنا ُب حسب ا﵁ كحسبك" ،أك "مإب إال ا﵁ ُب السماء كأنت ُب
األرض" ،كأمثاؿ ىذه األلفاظ الٍب ىي مثل اللفظ الذم بْب أيدينا ُب الكراىة كالنكارة أك
أشد.
أك يكوف اللفظ من ألفاظ التعظيم ،كقوؿ بعضهم" :بسم ا﵁ كالوطن" ،أك "بسم ا﵁
كالشعب" ،كأمثاؿ ىذه األلفاظ ،ال شك أف ىذا كلو ٩با ال ٯبوز للمسلم أف يقع فيو.
الفائدة الثانية :حرص النيب  على ٞباية ٞبى التوحيد ،كإبعاده أمتو عن كل ما

ٱبدش أك يؤثر ُب توحيدىم ،كأف قاعدة سد الذرائع من القواعد الشرعية الٍب ينبغي إعما٥با
من الدعاة كطبلب العلم.
الفائدة الثالثة :أف حسن النية كالقصد ال ٲبنع األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر،

كبذؿ النصيحة ،فإف من الناس ما إذا نبو على ىذه األلفاظ ك٫بوىا قاؿ" :أنا نيٍب طيبة
علي أك تنكركف على غّبم؟ الناس نيتها طيبة كال يريدكف
كقصدم حسن" ،فلماذا تنكركف ٌ
تعظيم ا٤بخلوؽ كتعظيم ا﵁.
كا١بواب عن ىذا أف يقاؿ :تأمل يا رعاؾ ا﵁ فيو ىذا ا٢بديث ،أتظن أف الصحايب
الذم قاؿ ىذه الكلمة جعل النيب  مساكينا ﵁ ُب التعظيم؟ يعِب :حينما قاؿ الصحايب :ما
شاء ا﵁ كشئت؛ أكانت التسوية كالتشريك عنده ُب اللفظ ،أك كاف ىذا معُب قائما ُب قلبو؟
كاف معظما للنيب  كتعظيم ا﵁؟ ما ىو ظننا بأصحاب النيب ؟ ال شك أف ا٤بضنوف
بالصحابة أف تعظيم ا﵁ ُ ب قلوهبم أكرب من كل شيء ،كبالتإب :فإف ىذا الصحايب إ٭با
كقع ُب خطأ لفظي ،ىشرىؾ ُب القوؿ كنيتو حسنة ،كقصده طيب ،بل نيتو خّبه من نيات
ا٤بتكلمْب ُب ىذا العصر ،كمع ذلك أترؾ النيب  النصيحة؟ أترؾ النيب  اإلنكار؟
حاجزا دكف األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر.
إذف ال ينبغي أف يكوف حسن القصد ن
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الفائدة الرابعة :ما نبو ا٤بؤلف  أف قوؿ" :ما شاء ا﵁ كشئت" باللفظ فقط،
تنديدا ،فقاؿ« :أجعلتني هلل ن ًدا؟» قاؿ ا٤بؤلف :
عده النيب  ن
"[فكيف ٗبن قاؿ]:

يا أكرـ الخلق ما لي من ألوذ بو

سواؾ عند حلوؿ الحادث ِ
العمم

كالبيتْب بعده؟!"
با﵁ ماذا كاف الظن بالنيب  لو ٠بع مثل ىذه الكلمات؟ ماذا كاف قولو أك ما ييظن
أنو يقولو  لو ٠بع البوصّبم أيضا ُب ((ٮبزيتو)) كىو يقوؿ :ٱباطب النيب  يقوؿ:
ىذه

علتي

وأنت

طبيبي

ليس يخفى عليك في القلب داء

نظن أنو يقوؿ ُب حق من قاؿ ُب ٨باطبة النيب :
ماذا كاف  ي
فأقلني عثرتي يا سيدي في

اكتساب الذنب في خمسين عاما

ماذا كاف يقوؿ النيب ُ ب أمثاؿ ىذه األلفاظ ،كىذه األبيات ،كىذه ا١بمل؟ الٍب إذا
ما قيست بكلمة "ما شاء ا﵁ كشئت" كجدت أنو ال ٲبكن أف تيقاس ،كال ٲبكن أف يقارف
الفحش كالشرؾ بْب ىذه األلفاظ كبْب ىذه ا١بملة.
إذف على ا٤بسلمْب أف يعرفوا التوحيد ،كأف يعظموا ا﵁ ،كأف يتنبهوا إٔب ا﵀ذكرات
الشرعية.
النيب  يغضب كينكر لفظنا قيل بالكبلـ فقط "ما شاء ا﵁ كشئت" ،فيقوؿ النيب :
«أجعلتني هلل ِعدَّل؟ جعلت هلل ندا؟ بل ما شاء اهلل وحده» ،كىذا اللفظ جاء -كما
عندنا ُب نسخة ا٤بؤلف« :-ما شاء اهلل وحده» ،كجاء أيضا« :بل ما شاء اهلل وحده»،
كجاء أيضا« :قل ما شاء اهلل وحده».
الفائدة السادسة :كىي أنو إذا ما أيغلق باب ا٢براـ ينبغي فىػتيح باب ا٢ببلؿ ،إذا ما نبو
الداعية إٔب ا﵁ على أم ور يمٍنكر فإف من ا٤بستحسن ،كالذم ينبغي مهما أمكن أف يي ٌبْب

ا٤بخرج؛ النيب ٌ بْب أف ىذا اللفظ منكر؛ كمع ذلك عطف  بياف اللفظ الصواب
كا٤بخرج من ىذا ا٣بطأ ،كىو أف يقوؿ اإلنساف( :ما شاء ا﵁ كحده) ،كىكذا ينبغي أف تكوف
سّبة الدعاة إٔب ا﵁  ما أمكن إٔب ذلك السبيل ،كىو أهنم إذا هنوا عنو شيء فتحوا
األبواب ا٤بباحة أك ا٤بسنونة ا٤بستحبة ،كا﵁  أعلم.
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قاٍ :
ٚالبٔ َادِ٘ ،عٔ ايطؿ- ٌٝأخ ٞعا٥ػ ١ألَٗا  -أْ٘ قاٍ :زأٜت نأْٞ
أتٝت عًْ ٢ؿس َٔ ايٛٗٝد ،قًت :إْهِ ألْتِ ايك ّٛيٛال أْهِ تكٛي :ٕٛعصٜسْ
ابٔ اهلل .قايٛاٚ :أْتِ ألْتِ ايك ّٛيٛال أْهِ تكٛيَ :ٕٛا غا ٤اهلل ٚغا ٤قُد.
ثِ َسزت بٓؿس َٔ ايٓؿاز ٣ؾكًت :إْهِ ألْتِ يك ّٛيٛال أْهِ تكٛيٕٛ
املطٝض ابٔ اهلل .قايٛاٚ :إْهِ ألْتِ ايك ّٛيٛال أْهِ تكٛيَ ٕٛا غا ٤اهلل

ٚغا ٤قُد .ؾًُا أؾبشت أخربت بٗا َٔ أخربت ،ثِ أتٝت ايٓيب 
ؾأخربت٘ ،قاٍ ٌٖ :أخربت بٗا أسدا؟ قًتْ :عِ قاٍ ؾشُد اهلل ٚأثٓ ٢عً،٘ٝ
ثِ قاٍ :أَا بعد ؾإٕ طؿ ٌٝزأ ٣زؤٜاٚ ،أخرب بٗا َٔ أخرب َٓهِٚ ،إْهِ
قًتِ نًُ ١نإ ميٓعين نرا ٚنرا إٔ أْٗانِ عٓٗا ،ؾال تكٛيٛا َا غا٤
اهلل ٚغا ٤قُدٚ ،يهٔ قٛيٛا َا غا ٤اهلل ٚسد.ٙ
ىذا ا٢بديث حديث الطفيل بن سخربة األزدم  كىو أخو عائشة 

ألمها ،أخوىا كأمهما أـ ركماف  كىو أكرب منها ،كأكرب من أخيها عبد الرٞبن
 ،كىذا الصحايب كما قاؿ البغوم ( :ال ييعرؼ لو إال ىذا ا٢بديث).
فمعنا إذف ُب ىذا الباب صحابياف جليبلف ركيا حديثا كاحدا ىو ا٢بديث الذم بْب
أيدينا ،قتيلة  ،ك الطفيل بن سخربة .
كىذا ا٢بديث عزاه ا٤بؤلف  إٔب ابن ماجو ،كىذا ا٤بقاـ فيو أك ٰبتاج إٔب شيء
من التوضيح ،كذلك :أف الذم ُب ابن ماجو أنو أخرج ا٢بديث من طريق سفياف بن عيينة،
عن عبد ا٤بلك بن عمّب ،عن ربعي بن حراش ،عن حذيفة  و
بلفظ ٫بو ىذا بْب أيدينا،
ٍب قاؿ( :كبنحوه عن الطفيل)؛ كٓب يسق ىذا ا٢بديث الذم بْب أيدينا ،فنسبتو إذف إٔب ابن
ماجة هبذا اإلطبلؽ فيها نظر.
إ٭با قريب من ىذا اللفظ جدا ما أخرج اإلماـ أٞبد  عن الطفيل بلفظ قريب
٩با بْب أيدينا.
كا٢بديث كما قد ٠بعت ركاه سفياف ابن عيينة ،عن عبد ا٤بلك بن عمّب ،عن ربعي
ٝبع من ا٢بفاظ؛ فأبو عوانة ككذلك ٞباد بن
ابن حراش ،عن حذيفة ،كخالف ُب ذلك ه
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سلمو ككذلك ،شعبة ركل ىؤالء ا٢بفاظ الثقات الثبلثة ،ىذا ا٢بديث عن عبد ا٤بلك بن
عمّب ،عن ربعي ،عن الطفيل  ،كركاية ىؤالء ال شك أهنا أثبت كأرجح ،كىذا ما
رجح ا٢بفاظ ،كمنهم البخارم ُ ب ((التاريخ الكبّب)).
كىم من سفياف ُ ب
فا٢بديث حديث الطفيل ال حديث حذيفة ،كإ٭با حصل ه
نسبتو إٔب حذيفة رضي ا﵁ تعأب عن ا١بميع.
ا٤بقصود :أف ىذا ا٢بديث حديث صحيح ،بل قاؿ البوصّبم ُب ((الزكائد))( :إنو
على شرط مسلم) ،كصححو كغّبه من أىل العلم.
كفيو :ذكر رؤية ،رؤية منامية رآىا الطفيل ٍ ، ب ٤با استيقظ حدث هبا من
حدث أىلوٍ ،ب ذىب إٔب النيب  كحدثو هبا ،فكاف أف خطب النيب  كنبو إٔب ما قد
٠بعت ،ففي ىذا ا٢بديث الداللة الٍب سبقت ُب حديث ابن عباس كذلك أف
األكمل كاألكٔب كاألعقل أف يقوؿ اإلنساف ُب ىذا ا٤بقاـ( :ما شاء ا﵁ كحده) .كىذا ىو
األكمل ،كٯبوز قوؿ( :ما شاء ا﵁ٍ ،ب شاء ٧بمد) ،أك (ٍب شاء فبلف أك ٍب ما شئت).
كبقيت مسألة كاحدة ُب ىذا ا٢بديث :كىو قوؿ النيب « :كاف يمنعني كذا

وكذا» ،كجاء ُب بعض ركايات ا٢بديث توضيح ىذا ا٤ببهم ،كىو" أنو كاف ٲبنعو ا٢بياء 
كمعلوـ من كاف عليو النيب  من ا٢بياء العظيم ،حٌب إنو كاف أشد حياءن من
من إنكارىا،
ه
العذراء ُب خدرىا.
كقد يقوؿ قائل :كيف يَبؾ النيب  إنكار ا٤بنكر حياءن من الناس؟
كا١بواب عن ذلك أف ييقاؿ :إف النيب  ىكِّرىه ىذا اللفظ الذم ألًىفوي ىؤالء الناس،
يوح إليو فيو شيءٍ ،ب بسبب ما كاف من ىذه الرؤيا أكحي إٔب النيب  فكاف منو
كلكنو ٓب ى
الببلغ كاإلنكار.
ىذا الذم يبدك ُب توجيو ىذا ا٢بديث كا﵁ تعأب أعلم.
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 -ٙٙباب من سب الدىر فقد آذى اهلل.
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قاؿ المؤلف :
بابُ َٔ ضب ايدٖس ؾكد آذ ٣اهلل.
يقدح ُب
فبل يز ياؿ ا٤بؤلف  يوإب عقد األبواب الٍب فيها التنبيو ،ك
التحذير؛ عما ي
ي
قادحا ُب كماؿ
كماؿ التوحيد الواجب كمن ذلك ما يتعلق بسب الدىر الذم يكوف ن
ناقضا ألصل التوحيد.
التوحيد ،كقد يكو يف ن
قاؿ  باب من سب الدىر فقد آذل ا﵁؛ ا﵁  قد يؤذيو عباده لكنهم ال
يضركنو دؿ على ىذا الكتاب ،كالسنة.
ِ
ين يُػ ْؤذُو َف اللوَ َوَر ُسولَوُ
أما فيما يتعلق باألذل :فمن ذلك قوؿ ا﵁ ﴿ :إِف الذ َ
الدنْػيا و ِ
ِ
اآلخ َرةِ﴾[الحزاب ،]٘ٚ:كقاؿ النيب  كما ُب الصحيحْب:
لَ َعنَػ ُه ُم اللوُ في ُّ َ َ
«من لكعب بن الشرؼ ،فإنو قد آذى اهلل ورسولو» ،كما ثبت أيضان ُب الصحيحْب قوؿ
أذى سمعو من اهلل ،ينسبوف لو الولد وىو يرزقهم
النيب َّ« :ل أحد أصبر على ً
ً
ً
ا٤بخلوؽ
ا٤بخلوؽ ٕبق ا٣بالق  كلكنو ليس كأذل
ويعافيهم»؛ فاألذل قد يكوف من
ً
ً
ا٤بخلوؽ ُب
قدرا ،كليس كمثلو شيء ،كإذا كاف ٜبة أذل من
للمخلوؽ ،فا﵁ أعز شأنا ،كأرفع ن

نقصا ،فإف ا﵁  يتنزه عن كل نقص ،كا﵁ أعلم بكيفية
حق ا٣بالق فإف ىذا ليس ُب حقو ن
ىذا األذل.
أما الضرر فإنو ال يناؿ ا﵁ كال يلحقو .

ض ُّروُك ْم
أثرا من األذل؛ األذل يستعمل فيما ٱبف﴿ :لَ ْن يَ ُ
الضرر أشد ن
كقعا ،كأعظم ن
إَِّل أَ ًذى﴾[آؿ عمراف.]ٔٔٔ:
الضرر ال يقع على ا﵁ ،كالعباد ال يضركف ا﵁ قاؿ ﴿ :إِنػ ُه ْم لَ ْن يَ ُ
ض ُّروا اللوَ

َش ْيئًا﴾[آؿ عمراف ،]ٔٚٙ:ككذلك قاؿ النيب  فيما يركيو عن ربو « :يا عبادي
إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني» ،كا٢بديث ُب ((صحيح مسلم)).

اجع إٔب من يدبره
إذف العباد قد يؤذكف ا﵁ ،كمن ذلك سب الدىر؛ ألنو ُب حقيقتو ر ه

كيقلبو كىو ا﵁ .

أما الضرر فإنو ال يكوف ُب حقو .
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العيب،
باب من سب الدىر ،السب معركؼ ىو:
قاؿ ُ :
الشتم ،ك ي
ي
كالتنقيص ،كىو درجات متفاكتة كلكل درجة حكمها.
الدىر يطلق على الصحيح على أمرين:
ك ي
أوًَّل :على األبد ،يطلق الدىر على األبد.

والمعنى الثاني :ىو عمر الزماف أك الوقت الطويل.

إذف عمر الدنيا يعِب من مبدئها إٔب منتهاىا ىذا يسمى :الدىر ،كا٤بدة من ىذا الوقت
دىرا؛ يعِب :يطلق على الزماف الطويل،
الطويل الذم ىو من مبدأ الدنيا إٔب منتهاىا يسمى :ن
كيدؿ على ىذا قوؿ ا﵁ ﴿ :ىل أَتَى علَى ا ِإل ِ ِ
ين ِم َن الد ْى ِر﴾[اإلنساف،]ٔ:
َ
نساف ح ٌ
َْ
َ

قى ىاؿ النيب « :لو أحسنت إلى أحداىن الدىر ثم رأت منك ما تكره قالت :ما رأيت
منك خيرا قط».

العآب.

يطلق على :عمر ىذه الدنيا ،عمر ىذا
ا٤بقصود أف الدىر يطلق :على األبد ،كما ي

كيطلق أيضا على :ا٤بدة من الزماف ،لكن العرب ال يستعملوف ذلك إال فيما طاؿ فيو
دىرا"،
صر ال ييستعمل ُب حقو إنو دىر ،فإهنم يقولوف ن
الوقت ،ما قى ي
مثبل" :نزلنا ىا ىانا ن
طويبل ،كىذا ىو ا٤بقصود بعقد ىذا الباب؛ كىذا ما ىو يتعلق بالزمن سواء تعلق
كا٤براد :كقتنا ن
بعمر الدنيا ،أك تعلق با٤بدة ا٤بعينة من ىذا الزمن فإف ذلك كلو داخل ُب معُب الدىر.
كالباب على كل حاؿ يشمل ا٤بدة الطويلة كالقصّبة ،كأنو لو سب اإلنساف ساعة أك
يوما فإنو داخل ُب حكم ىذا الباب الذم نتحدث عنو.
ن
كُب ا١بملة ما يرجع إٔب ىذا ا٤بوضوع من حيث ا٢بكم ٲبكن أف يػيق ىس ىم إٔب عدة
أقساـ:
ب الدىر على أنو ىو الذم
يسب الدىر على أنو الفاعل ا٤بؤثر ا٤بدبر ،ييس ي
أوًَّل :أنو ي
شرؾ أكرب.
يفعل كىو الذم يؤثر ،كىذا ال شك أنو ي

ثانيًا :أف يسب الدىر كا٤براد من يدبره كىو ا﵁  يعِب :يسب إنساف الدىر كىو
يستحضر أف ما يقع عليو من الشدائد كا﵀ن الٍب كرىها ،كالٍب سب الدىر كالزماف ألجلها،
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كفر
يستحضر أف ىذا السب يريد بو من فعل ذلك كىو ا﵁  كال شك أف سب ا﵁  ه
ي
معلوـ من الدين بالضركرة.
باتفاؽ ا٤بسلمْب ،كىذا ه
سب الدىر باعتباره ظرفنا ككعاءن حصل فيو ما يكره اإلنساف ،كىذا الذم يقع
ثالثًا :ي

كثّبا من الناس ،ال يريد من دبره ،كال يريد أنو يتصرؼ كيدبر بنفسو ،إ٭با سبو ألنو زما هف كقع
ن
٧برـ كليس بشرؾ.
عليو فيو ما يكره فهذا ه

[رابعا] :اإلخبار ا﵀ض بشدة ُب الزمن ٕبيث ال يدؿ الكبلـ على عيب ،كتنقيص
ً
كقدح ُب القدر فإذا أخرب اإلنساف عن شدة ُب الزماف فقاؿ" :كاف
كسب ،أك على تلوـ و
قدر جائز كىذا قد جاء ُب كتاب ا﵁
ذلك اليوـ علي ن
شديدا" ،فإف ىذا ليس فيو شيء ىذا ه
ُب غّب ما موضع قاؿ ﴿ :في أَي ٍاـ نَ ِحس ٍ
ات﴾[فصلت﴿ ،]ٔٙ:فِي يَػ ْوِـ نَ ْح ٍ
س
َ
ِ
يب﴾[ىود ،]ٚٚ:كذلك قاؿ َ ﴿ :س ْب ٌع
ُم ْستَ ِم ٍّر﴾ [القمرَ ﴿ ،]ٜٔ:وقَ َ
اؿ َى َذا يَػ ْوٌـ َعص ٌ
ِش َدا ٌد﴾[يوسف.]ٗٛ:
و
فيخرب بو
فدؿ ىذا على أف اإلخبار عن شدة ُب الوقت ،أك الزماف نالت اإلنساف ،ي
جائز ال بأس فيو كما دؿ على ذلك األدلة الٍب سبقت.
إخبارا ن
٧بضا ،أف ىذا القدر ه
ن
إذف الحكاـ المتعلقة في ىذا الباب تعود إلى ىذه الحواؿ الربع ،منها:
حاالف :يكوف ا٢بكم فيهما الشرؾ كالكفر.
كحاؿ ا٢بكم فيها :التحرٙب.
ه
كرابعةه يكوف ا٢بكم فيها :ا١بواز.
كىذا ا٤بوضوع من ا٤بوضوعات الٍب ينبغي التنبو لشأهنا لكثرة ا٣بطأ ،ككثرة الغفلة عن

مراعاةً ىذا ا٤بقاـ العظيم الذم يتعلق بتحقيق األدب من ا٤بخلوؽ للخالق.
قوال
مراعاة األدب مع ا﵁  تقضي أف يتحفظ اإلنساف ُب كبلمو؛ ألنو قد يقوؿ ن
القدح إٔب ربنا
ي
يعود حكمو إٔب ربنا يعِب :يلزـ من ىذا الكبلـ أف تعود ا٤بسبة أك يعود ي
كال شك أف ىذا من نقص التوحيد ،كمن ضعف اإلٲباف با﵁ .

قاؿ  :وقوؿ اهلل تعالىَ ﴿ :وقَالُوا َما ِى َي إَِّل َحيَاتُػنَا ُّ
وت َونَ ْحيَا َوَما
الدنْػيَا نَ ُم ُ
يُػ ْهلِ ُكنَا إَِّل الد ْى ُر﴾[الجاثية .]ٕٗ:اآلية.
الشيخ لم يراجع التفريغ

ُٔٗ

ىذه اآلية ُب سورة ا١باثية فيها كبلـ طويل ألىل التفسّبَ ﴿ :وقَالُوا َما ِى َي إَِّل َحيَاتُػنَا
ُّ
وت َونَ ْحيَا َوَما يُػ ْهلِ ُكنَا إَِّل الد ْى ُر﴾[الجاثيةُ ،]ٕٗ:ب ىذه اآلية أخرب ا﵁ 
الدنْػيَا نَ ُم ُ
عن أمرين يعتقدٮبا طائفة من ا٤بشركْب:

معتقد
المر الوؿ :ىو نفي البعث ،كاعتقاد أف ال بعث ،كال حشر ،كال جزاء ،كىذا ي
عامة ا٤بشركْب كىذا الذم دؿ عليو قولو تعأبَ ﴿ :وقَالُوا َما ِى َي إَِّل َحيَاتُػنَا ُّ
وت
الدنْػيَا نَ ُم ُ
َونَ ْحيَا﴾.

أرض تبلع ،كليس كراء ذلك
إذف ما ٜبة شيء كراء ذلك ،ما ىي إال أرحاـ تدفع ،ك ه
حساب ،كال جزاء.
بعث ،كال
حشر ،كال ه
ه
شيء ،ال ه
كىذا -كما ذكرت لك -معتقد عامة ا٤بشركْب ،بل ىذا األمر كاف أعظم ما تشدد فيو
ا٤بشركوف بعد قضية التوحيد ،أعظم ما أنكره ا٤بشركوف ٩با جاء بو النيب  بعد التوحيد ىو
ث اللوُ َم ْن
ْس ُموا بِالل ِو َج ْه َد أَيْ َمانِ ِه ْم َّل يَػ ْبػ َع ُ
أمر البعث قاؿ عنهمَ ﴿ :وأَق َ
ض أَئِنا لَِفي َخل ٍْق ج ِد ٍ
ضلَلْنَا فِي ال َْر ِ
يد بَ ْل ُى ْم بِلِ َق ِاء
وت﴾[النحلَ ﴿ ،]ٖٛ:وقَالُوا أَئِ َذا َ
يَ ُم ُ
َ
َربٍّ ِه ْم َكافِ ُرو َف﴾ [السجدة.]ٔٓ:
جدا ُب نفي كإنكار البعث ،فإذا مات اإلنساف ال شيء كراء
إذف كاف القوـ يتشددكف ن
كيضل ُب األرض كال شيء بعد.
ذلك ،ينتهي ،كيضمحل،
ي
إذف ا٤بعتقد العاـ السائد لدل ا٤بشركْب ،كإف كانت بعض أشعار العرب كبعض منثور
قو٥بم من إشعار العرب كبعض مأثور قو٥بم قد جاء فيهم إٔب ما يشهد أف قلة من ا٤بشركْب
كانت تعتقد بثبوت البعث ،لكن العامة كما ذكرت لك ىم على ىذا ا٤بعتقد كىو ما جاء
ُب ىذه القطعة من اآلية.
المر الثاني :ىو قوؿ ا﵁ َ ﴿ :وَما يُػ ْهلِ ُكنَا إَِّل الد ْى ُر﴾[الجاثية]ٕٗ:؛ ىذا البياف
من ا﵁  عن حاؿ ىذه الطائفة من ا٤بشركْب فيها إشارة إٔب معتقد الدىرية من ا٤بشركْب.
الدىرية ىم القائلوف :بقدـ العآب ،كنفي الصانع  يسمى ىؤالء بالدىرية؛ كىذا كاف
معتقد طائفة من ا٤بشركْب ،كطوائف من الفبلسفة كأضراهبم ،ييقاؿ عن ىؤالء إهنم الدىرية،
ى
كبعض الناس يقولوف أهنم :الدىرية -بضم الداؿ -كىو نسبةه ٠باعيةه عند ىؤالء على غّب
قياس ،كاألقرب كا﵁ أعلم أف القوؿ بالدىر يسمى أىلو :ىدىرية.
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كأما الدىرية فواحد الدىرم :الذم طعن ،الكبّب ُب السن ،الكبّب ُب السن الذم
ىرم.
دىر طويل فإنو يقاؿ ُب حقو أك يوصف بأنو :يد ِّ
مضى عليو ه
مهما يكن من شيء سواء كاف اللفظ ىدىرم أك يدىرم فإف ىؤالء الدىرية -كما
ذكرت لك -ىم القائلوف بقدـ العآب كنفي الصانع ،كىم طوائف ،ك٥بم أقواؿ شٌب ،من
ىؤالء:
[الطائفة األكٔب] :من كاف يعتقد بثبوت ا٣بالق  لكنهم يسندكف التأثّب ،كالتدبّب ُب
اإلحياء ،كاإلماتة كٝبيع ما يكوف ُب ىذا الكوف ،ينسبوف ذلك كلو إٔب الكواكب كحركات
األفبلؾ.
[الطائفة الثانية] :تعتقد بأف ا﵁  خلق ىذا الكوف ٗبا فيو ،لكنو فىػ ىِب بعد ذلك،
فقالوا – تعأب ا﵁ على قو٥بم -فأصبح ىذا الكوف يسّب نفسو ،كيدبر نفسو.
[الطائفة الثالثة] :الذين ينفوف كجود ا﵁  بالكلية ،ىؤالء قو٥بم يضارع قوؿ
مبلحدة ىذا الزماف.
ظ مولدة ،على كل حاؿ.
كل أكلئك يسموف عند أىل العلم الدىرية ،كىو لف ه
ا٤بقصود أف العرب ُب ا١باىلية كىم الذين تنزلت ىذه اآلية ُب حقهم كانوا يعتقدكف أك
كاف منهم من يعتقد بعقيدتْب من عقائد الدىرية:
منهم من :كاف يعتقد بنفي كجود ا﵁  بالكلية كىؤالء قلة قليلة منهم.
كطائفة أخرل :كانت تعتقد بوجود ا﵁ لكنها تنسب ما يتعلق باإلحياء كاإلماتة كغّب
ذلك من التصرؼ ُب ىذا الكوف إٔب غّب ا﵁  إٔب الدىر إٔب حركات األفبلؾ إٔب النجوـ
كالكواكب.
ىذه بعض أقوؿ ىؤالء الذم جاء ُب قولو تعأبَ ﴿ :وَما يُػ ْهلِ ُكنَا إَِّل
الد ْى ُر﴾[الجاثية ،]ٕٗ:فهؤالء الشك أهنم مشركوف ،كشركهم راجع إٔب توحيد الربوبية،
كما أهنم أضافوا إٔب ىذا الشرؾ ُب توحيد األلوىية قولوَ ﴿ :وَما يُػ ْهلِ ُكنَا إَِّل الد ْى ُر﴾؛
داؿ على ثبوت ىذا ا٤بعتقد عند ىؤالء.
ه
أثر ُب كثّب من أىل ا١باىلية ،كإال ٓب يكونوا قائلْب
كال شك أف ىذا ا٤بعتقد كاف لو ه
قوؿ ُب غّبه ،كلذلك إذا تصفحت كثّب
بالقوؿ الذم قالو ىؤالء الدىرية بتمامو ،إ٭با كاف ٥بم ه
الشيخ لم يراجع التفريغ

ُٖٗ

من كبلـ أىل ا١باىلية ُب أشعارىم كُب خطبهم كُب غّب ذلك ٘بد أهنم ٯبعلوف شيئنا من
التأثّب للدىر كلؤلياـ كللزماف٘ ،بد أهنم يقولوف" :عبثت بو يد الدىر"" ،كفعل بو الدىر كذا
ككذا" ،كىذا كلو من فركع ً
معتقد أكلئك الدىرية.
ىا ىنا سؤاؿ كىو قد يقوؿ قائل :ما عبلقة ىذه اآلية هبذا الباب؟ يعِب٤ :باذا أكرد
ا٤بؤلف  ىذه اآلية ُب ىذا الباب مع أف الباب متعلق بسب الدىر ،كاآلية ليس ٥با
أقرب منو إٔب جانب
ه
تطرؽ ٥بذا ا٤بعُب ،اآلية فيها إثبات التأثّب ،كىذا إٔب جانب التعظيم ي
السب ،إذف ٤باذا أكرد ا٤بؤلف  ىذه اآلية؟
كا١بواب :أف إيراد ا٤بؤلف ٥ بذا اآلية من فقو ،كدقيق نظره ،كذلك ألف ىذه
اآلية مقدمةه ي٩بهدةه لًىف ٍه ًم ا٢بديث الذم سيأٌب بعدىا ،يعِب سيأٌب معنا ُب ا٢بديث ما يتعلق
ً
اعتقاد التأثّب من الدىر فيما يكوف ،فؤلجل
بسب الدىر ،كالقوـ ما سبوا الدىر إال لوجود
ىذا سبوا الدىر.
اجعا إٔب اعتقاد تأثّب الدىر ،كىو ما دؿ عليو ىذه اآلية
إذف سبهم للدىر قد يكوف ر ن
الٍب معنا ،كا﵁ تعأب أعلم.
قاؿ المؤلف :
ٚيف ايؿشٝض :عٔ أبٖ ٞسٜس  ٠عٔ ايٓيب  قاٍ :قاٍ اهلل تعاىل:
ٜ$ؤذْ ٞابٔ آدّٜ ،طب ايدٖس ٚأْا ايدٖس ،أقًب ايًٚ ٌٝايٓٗاز.#
ٚيف زٚا$ :١ٜال تطبٛا ايدٖس ،ؾإٕٖ اهلل ٖ ٛايدٖس.#
ىذا ا٢بديث نسبو ا٤بؤلف  إٔب الصحيح كا٤براد :جنس الصحيح كا٢بديث ُب
الصحيحْب بركايات متعددة ،كما جاء ُب غّب الصحيحْب كىذا ا٢بديث كما ترل أكرد
ا٤بؤلف  ىذا ا٢بديث حديث أيب ىريرة بصيغتْب:
صيغة ا٢بديث القدسي ،كىذه ركاية.
و
حديث نبوم؛ كىو قوؿ النيب َّ« :ل تسبوا الدىر ،فإف اهلل ىو الدىر».
كصيغة
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كالحظ أف ا٢بديث األكؿ ،ا٢بديث القدسي الذم أكرده ا٤بؤلف  فيو إثبات

بسب الدىر يدؿ على ىذا قولو ُب ا٢بديث« :يؤذيني ابن آدـ»
األذية ُب حق ا﵁ ِّ 
كىذا ما جعلو ا٤بؤلف ُ ب تبوبيو نتيجةن لسب الدىر.
الدىر أقلب الليل والنهار».
قاؿ « :يؤذيني ابن آدـ ،يسب الدىر وأنا ُ

معُب ىذا ا٢بديث :إخبار ا﵁  عن أنو يؤذيو ابن آدـ؛ ذاؾ الذم يسب الدىر،
كيسب الزماف ،كيسب الوقت؛ ألنو نالو فيو ما يكره ،نزلت عليو ٧بن ،نزلت عليو مصائب
كشدائد ،فاألجل ىذا فإنو يسب الوقت كالزماف الذم نالو فيو ما نالو ،ىذا السب للدىر ىو
عرض ليس منو تصرؼ كليس
اجعا إٔب الوقت؛ ألف الوقت ه
ظرؼ كعاءه ،ه
ُب حقيقتو ليس ر ن
منو تأثّب ،إ٭با عاد السب ُب ا٢بقيقة إٔب من أكقع ىذه األشياء كقدرىا ،إٔب الفاعل ا٢بقيقي
كىو ا﵁  فعاد السب إذف إٔب من صرؼ الدىر ،كال شك أف ىذا من ا٤بنكر العظيم
الذم كقع فيو طوائف من الناس قدٲبنا كحديثنا.

اجع إٔب ا﵁ ؛ ألنو ىو الذم أكقع ىذه األشياء الٍب
إذف السب ُب حقيقتو ر ه
رجل حكم عليو و
دفعت ىذا الذم سب الدىر إٔب سب الدىر ،ىذا ً
قاض ٗبا يكره،
كمثل ه
فقاؿ" :لعنة ا﵁ على من قضى هبذا القضاء" .ككاف الواقع أف ىذا كاف قضاء النيب 
األمر ُب حقيقة ا٢باؿ ىع ٍويد
كالقاضي الذم حكم ما ىو إال مبل وغ لقضاء النيب  ،فكاف ي
اللعن على الذم قضى هبذا ،كىو رسوؿ ا﵁  ،كالقائل بذلك ال يقصد ذلك كال يريده،
لكن ىذه ىي ا٢بقيقة.
إذا كاف ذلك كذلك ُب ىذا ا٤بثل ،مع أف القاضي كاف لو نوع تأثّب ،كىو اإلببلغ،
فكيف بالزمن كالوقت الذم ليس لو أم تأثّبه على اإلطبلؽ؟!
أمرا كونينا
إذف عاد السب ٥بذا السب للزمن ُب حقيقتو إٔب من تىصرؼ كقدر ،كأمر ن
الدىر ،أقلب الليل
بوقوع ا٤بصاعب كالشدائد« ،يؤذيني ابن آدـ ،يسب الدىر وأنا
ُ
والنهار».

إذف معُب قوؿ النيب « :وأنا الدىر» يعِب :أنا مدبر الدىر ،ليس ىذا من التأكيل ُب
كبلـ مفسر ،فسره من تكلم بو كىو ا﵁ .
شيء ،ىذا ه
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ا﵁  أخرب أنو الدىر؛ ألف ىذا ىو اللفظ الذم يريده كيعنيو ىؤالء ا٤بشركوف عن
سب الدىر لوقوع ا﵀نة فيو؛ فأراد ا﵁  أف يبٌْب ٥بم أف السب عائ هد إليو؛ ألنو ىو الذم
دبر ىذا الدىر ،كقلب ىذا الدىر ،كىو الذم تصرؼ ُب ىذا الدىر.
ا﵁  من حكمتو قد يوقع ما يشاء من ا٤بصائب ُب ىذه الدنيا ٢بكمة يعلمها،
تذكر
كمن ا٢بكم الٍب جعل ا﵁  تقدير ىذه ا﵀ن ر ن
اجعا إليها ىو أف ٰبصل للعباد ه
اىم بِالْحسنَ ِ
ات﴾؛ يعِب :بالنعم،
كتفكر ،كعودة إليو كتوبة كأكبة ،قاؿ َ ﴿ :وبَػلَ ْونَ ُ ْ َ َ
ه
﴿والسيٍّئَ ِ
ات﴾؛ يعِب :الشدائد ﴿ لَ َعل ُه ْم يَػ ْرِجعُو َف﴾[العراؼ]ٔٙٛ:؛ يرجعوف إٔب ا﵁
َ
ِ
ت
س ْ
ْسنَا تَ َ
اء ُى ْم بَأ ُ
 يرجعوف عن غّبىم إٔب سبيل الرشد﴿ :فَػلَ ْوَّل إِ ْذ َج َ
ضرعُوا َولَك ْن قَ َ
قُػلُوبُػ ُه ْم﴾[النعاـ.]ٖٗ:

إذف من ىحكم إٯباد ىذه ا٤بصائب ُب ىذه الدنيا حصوؿ التذكر ،لكن ىؤالء الذين ما

ىك يمل إٲباهنم كال عظم تعظيمهم ﵁ ما ١بأكا إٔب ا﵁ ،كال رجعوا إٔب ا﵁ ،إ٭با ذىبوا يسبوف
الدىر ،كيطعنوف فيو كيعيبونو ،فكانت حقيقة ا٢باؿ ىع ٍويد ذلك الطعن إٔب من دبر كصرؼ
كىو ا﵁.

ب
كىذا ما ال يشك فيو مسلم ،أف ا﵁  ىو ا٤بدبر ،كأف ا﵁  ىو الذم يقلِّ ي
الؼ الل ْي ِل َوالنػ َها ِر أَفَال
يت َولَوُ ا ْختِ ُ
الليل كالنهارَ ﴿ ،و ُى َو ال ِذي يُ ْحيِي َويُ ِم ُ
تَػ ْع ِقلُو َف﴾[المؤمنوف.]ٛٓ:
إذف كاف الواجب أف يراعى مقاـ األدب مع ا﵁  ،كأف يبادر اإلنساف بالتوبة إٔب

ا﵁ حٌب يرفع ا﵁  ىذا الببلء عمن أصابو.
اقع ُب عآب الناسُ ،ب القدٙب كا٢بديث إال من رحم
شائع ك ه
كىذا -كما ذكرت لك -ه
ا﵁ ،فإف نظرت ُب أحواؿ العرب ُب ا١باىلية كجدت من ىذا الشيء الكثّب ،كإف نظرت إٔب
حاؿ الناس ُب ظبلؿ ىذا الدين كَب ا٤بنتسبْب إٔب ىذا اإلسبلـ ،كجدت مع األسف الشديد
شيئنا من كبلـ الناس ال سيما ُب األكقات الشديدة كعند نزكؿ ا٤بصائب.
زمن غدار"" ،ىذا زمن
كم ي
العيب للزماف ،يقولوف" :ىذا ه
٘بد ُب كبلـ الناس الذـ ك ى
زمن أسود" ،كرٗبا منهم من يلعن اليوـ الذم تزكج فيو ،أك
أغرب"" ،ىذا ه
كقت جائر" ،ك"ىذا ه
اليوـ الذم لقي فيو فبلنا ،إٔب غّب ذلك ٩با يكوف ُب كبلـ الناس.
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كإذا فتشت ُب األشعار فحدث كال حرج ،أيضان تزخر كتب األدب مع األسف
مثبل:
الشديد بطائفة كثّبة ٩با يرجع إٔب ىذا ا٤بعُب ،كمن ذلك قوؿ ا٤بتنيب ن

وجوٌ لو في كل قُبح برقُع
قبحا لوجهك يا زماف فإنو
ً
كما بعد ىذا أيضا من األبيات كلها ُب ذـ الزماف كقدح فيو إٔب غّب ذلك ،كمن ذلك
أيضان قوؿ أخر:
يا دىر ويحك ما أبقيت لي أح ًدا وأنت والد ٍ
سوء تأكل الولد
إٔب غّب ذلك ٩با يكوف فيو كبلـ الناس مع األسف الشديد.
يسب الدىر ال ٱبلو من أمرين:
كعلى كل حاؿ ىذا الذم ي
اقعا ُب الكفر كالشرؾ.
[األمر األكؿ] :أف يكوف ك ن
اقعا ُب السب ا٤بنك ًر ا﵀رـ.
[األمر الثا٘ب] :أك يكوف ك ن

اقع ُب الشرؾ با﵁  فعند اعتقاد أف الزماف كالوقت كالدىر ىو الذم
أما كونو ك ه
شرؾ
مسلم أنو ه
تصرؼ ،كىو الذم أثر ٗبشيئتو استقبلؿ عن مشيئة ا﵁  ،كىذا ال يشك ه
أكرب.
أك أف يكوف سب الدىر كىو
يستحضر كيريد سب مدبره كىو ا﵁  فهذا أيضان
ي
كفر با﵁ .
باإلٝباع أنو ه
يسب الزماف كالوقت كىو ال
كقد يكوف ك ه
اقع ُب منكر ككبّبة من كبائر الذنوب ،حينما ي

منكر ك٧برهـ كال ٯبوز ،ناىيك عن كونو -أعِب ىذا الساب-
يريد مدبره كىو ا﵁  ،ىذا ه
كُب ا٢بقيقة حالو كقع ُب يس ٍخف ككقع ُب ٞبيٍق ،كذلك أنو سب من ال يستحق السب ،ىذا
عرض٦ ،برد كعاء٦ ،برد ظرؼُ ،ب أم شيء يسب ىذا الوقت؟ فدؿ ىذا على أف سبو
٦برد ى
الزمو كقوع على ا﵁  ا٤بصرؼ ٥بذا الزماف.
بقيت عندنا مسألة يتطرؽ إليها أىل العلم ُب ىذا ا٤بقاـ كىي:

مسألة تسمية ا﵁  بالدىر:
فإف طائفة من أىل العلم ذىبوا إٔب أف من أ٠باء ا﵁  الدىر ،كىذا ما ذىب إليو
نعيم بن ٞباد ا٣بزاعي  كطائفة من أىل العلم ،كمن أكلئك أيضان ابن حزـ الظاىرم
ه
 ،ىؤالء ذىبوا إٔب أف ا﵁  يسمى بالدىر.
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كالصحيح الذم عليو ٝباىّب أىل العلم أف ا﵁  ال يسمى إال ٗبا ٠بى بو نفسو أك
٠باه بو رسولو  كالدىر ليس من ىذه األ٠باء.
األ٠باء توقفيو ،كالدىر ليس منها ،لكن ىؤالء قالوا دليلنا على ذلك ىذا ا٢بديث
الذم بْب أيدينا ،كىو قوؿ ا﵁ « :وأنا الدىر» ،ككذلك قوؿ النيب«  :فإف اهلل ىو

الدىر».

دليل صحيح على ثبوت ىذا االسم على ا﵁  ،ىكذا قالوا.
إذف ىذا ه
كا١بواب عن ىذا :أف بعض أىل العلم ذىبوا إٔب أف القراءة الصحيحة للحديث

الدىر
الدىر» إ٭با« :وأنا
الدىر أقلب الليل والنهار» ،ليس «أنا
القدسي ىي« :وأنا
َ
ُ
َ
الدىر بركاية:
أقلب الليل والنهار» ،يعِب :أنا خبلؿ ىذا الزمن ،أقلب الليل كالنهار ،فكاف ي
الفتح ،صار ظرؼ و
زماف كليس خرب ،كىذا ما حكاه ا٣بطايب ،عن أيب بكر ابن أيب داكد
األصفها٘ب.
تسليما بصحة ذلك ُب ا٢بديث
كلكن ىذا القوؿ ضعيف ليس بوجيو ،فإننا إذا قلنا
ن
القدسي فماذا ٫بن فاعلوف ُب ركاية أخرل الٍب معنا كىي قوؿ النيب « :فإف اهلل ىو
الدىر».
الدىر»« ،فإف اهلل ىو الدىر».
إذف الصحيح أف قراءة ا٢بديث ىي« :وأنا ُ

كالذم ال شك فيو أف ا٢بديث لو ىذا التوجيو الذم علمناه قبل قليل ،كىو إف قوؿ

النيب « وأنا الدىر» يعِب :كأنا مدبر الدىر ،كأنا مقلب الدىر.

اسم من أ٠باء ا﵁  كما ُب ىذا ا٢بديث ،فهذا مردكد
كأما زعمهم أف الدىر ىو ه
من عدة أكجو:
أوًَّل :سياؽ ا٢بديث يأىب أف يكوف الدىر اسم ﵁  ، كذلك أف ا٢بديث فيو أف ابن

يسب الدىر؛ كالواقع أف الناس قدٲبنا كحديثنا ال يسبوف الدىر ،أم :ال
آدـ ماذا يصنع؟ ي
يسبوف ا﵁  باسم الدىر ،ا٤بشركوف ما كانوا يسبوف ا﵁  صراحة ،كىاىم الناس بعد
٦بيء اإلسبلـ ال يسبوف ا﵁  ،ال يسبونو مطل نقا ،ىذا ُب عمومهم إال من شذ ٩بن كفر

با﵁  كارتد فسب ا﵁  ،لكن ىؤالء ال يسبونو هبذا االسم ،أليس كذلك؟
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مثبل -تعأب ا﵁  عما يقولوف علوا كبّبا،-
يسب أحدىم ا﵁  فيلعن الرب ن
رٗبا ي

لكن ا٤بقصود سب ىذا االسم الذم ىو اسم ﵁ ،كا٤براد بو إيقاع السب على ا﵁  ،ىذا
ما كاف ،كال يكوف ،ال يقع من الناس ،فدؿ ىذا على أنو ليس ا٤براد أف الناس كانوا يسبوف
سم ﵁ٓ ،ب يكونوا يسبوف ا﵁ با٠بو الدىر.
الدىر الذم ىو ا ه
ثانيًا :الدىر لو كاف ا٠بنا ﵁  لكاف ا٤بشركوف مصيبْب ُب قو٥بمَ ﴿ :وَما يُػ ْهلِ ُكنَا إَِّل
الد ْى ُر﴾؛ ألف ا٤بعُب حْب إذف سيكوف :كما يهلكنا إال ا﵁ .كىذا عكس ا٤براد.
اآلية باتفاؽ أىل العلم مسوقةه مساؽ اإلنكار عليهم.
إذف قو٥بم ىذا باإلٝباع منكر ،قو٥بمَ ﴿ :وَما يُػ ْهلِ ُكنَا إَِّل الد ْى ُر﴾ منكر كباطل ،كلكن
اسم ﵁ كاف كبلـ حق صحيح ،كىذا خبلؼ إٝباع أىل العلم.
إ٭با إذا قلنا الدىر ه

فضبل على أف
جامدا ال يتضمن يح ٍسننا ،ن
[ثالثًا] :أف الدىر إذا نظرت إليو كجدتو ا٠بنا ن

يكوف من أحسن األ٠باء كا٤بعا٘ب ،كمعلوـ أف ا﵁  أ٠باءه حسُب؛ بالغة ُب ا٢بسن الغاية،
فضبل أف يكوف متضمننا ألحسن ا٤بعا٘ب.
اسم ليس منها ،ال يتضمن ٦برد حسن ن
كىذا ه
إذف ىذه أكجو ثبلثةه تدؿ على أف الدىر ليس ا٠بنا ﵁ .
مهما نسيت أف أنبو عليو ُب ابتداء ىذا الكبلـ عن ىذه ا٤بسألة،
كالحظ ىنا ملحظنا ن

سم ﵁ كمنهم ما قد علمت ،ىؤالء ال يريدكف بالدىر
كىي :أف الذين قالوا إف الدىر ا ه
الزماف ،الوقت ،إ٭با يريدكف بالدىر ا٤بعُب :القدٙب األزٕب ،انتبو ٥بذا.
الحظ ما يقوؿ شيخ اإلسبلـ كما ُب اجمللد الثا٘ب ُب ((٦بموع الفتاكل)) :بإٝباع
معلوـ بطبلنو بصريح العقل كما قاؿ
ا٤بسلمْب ال أحد يسمي ا﵁  بالزماف ،كىذا
ه
 ،ىؤالء الذين قالوا إف ا﵁ ا٠بو الدىر أرادكا بكلمة الدىر معُب :القدٙب األزٕب.
ك٫بن نوافق على ا٤بعُب إف كاف ييراد بو أف ا﵁  ىو األكؿ الذم ليس قبلو شيء،
كىو اآلخر الذم ليس بعده شيء ،إف كاف ا٤براد ىذا ،فنحن نوافق ا٤بعُب ،لكننا نقوؿ إف
ىذا االسم ال ٯبوز إثباتو ﵁  كإف كاف ا٤بعُب ا٤براد صحيحا.
إذف الذين اثبتوا ىذا االسم ٓب يكونوا يريدكف أنو الوقت كالزماف ،إ٭با كانوا يريدكف بو
ىذا ا٤بعُب الذم قد علمت.
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كىم
كقد يقوؿ قائل :إف ىذا ا٢بديث يوىم أف الوقت كالزماف ىو ا﵁  ،كىذا ه
كتوىم قد يوسوس بو الشيطاف ُب نفوس بعض الناس ،كلكن ىذا باطل بالنظر إٔب ا٢بديث
ه
نفسو ،كذلك أنك إذا تأملت كجدت أف ا٤بقلب ال ٲبكن أف يكوف ىو ا٤بقلِّب ،ال ٲبكن أف
يكوف ا٤بفعوؿ بو ىو الفاعل ،أنت إذا نظرت كجدت النيب ٰ بكي عن ربو  أنو قاؿ:

الدىر ،أقلب الليل والنهار» ،كالدىر ليس إال الليل
«يؤذيني ابن آدـ ،يسب الدىر وأنا ُ
كالنهار.
إذف ا﵁  يقلب ىذا الدىر فكيف يكوف ىو الدىر؟
ب ىو ا٤بقلِّب ،ا﵁  ىو
ب ا٤بقلب ،كال يكوف ا٤بقل ي
يعِب :ال ٲبكن أف يكوف ا٤بقلِّ ي
الذم يقلب الدىر ،كإ٭با قولو « :وأنا الدىر» ،يعِب أنا مدبر كمقلب الدىر.
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67
 -ٙٚباب التسمي بقاضي القضاة ونحوه ،وباب احتراـ
أسماء اهلل تعالى وتغيير اَّلسم لجل ذلك.
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قاٍ  :باب ايتطُ ٞبكاق ٞايككاٚ ٠م.ٙٛ
فهذا الباب قد عقده ا٤بؤلف  للكبلـ عن حكم التسمي بقاضي القضاة ك٫بو
ىذه التسمية ٩-با سيأٌب التمثيل عليو إف شاء ا﵁.-
دليبل على حكم ىذه التسمية على كجو ا٣بصوص ،إ٭با أكرد
كا٤بؤلف ٓ ب يورد ن
دليبل يدؿ على منع التسميةٗ" :بلك األمبلؾ" ،ككجو إيراده ٥بذا الدليل كأف ىذا ا٢بديث عن
ن
النيب  ييقاس على ا٢بكم الذم كرد فيو ،كىو منع التسمية ٗبلك األمبلؾ ،ييقاس عليو ما
يدكر ُب فلك ىذه التسمية٩ ،با فيو غاية التعاظم ،ك٩با فيو كذب ككرب ،كمنو التسمية بقاضي
القضاة.
قاؿ ابن القيم ُ ب ((ٙبفة ا٤بودكد))" :إف ىذا ٧بض القياس" ،يعِب :إف ىذا
قياس صحيح ال شك فيو.
قياس صحيح ،ككبلمو  كقياس ا٤بؤلف  ه
ا٤بقصود أف من كماؿ ٙبقيق التوحيد البعد عن التسميات الٍب فيها ٛباـ الكماؿ ككماؿ
التعظيم ،كفيها من التعإب كالتعاظم كالتكرب ما فيها ،فهذا التسمي فيو مشاركة ﵁  فيما
٩بنوعا ُب الشريعة ،ككاف ترؾ ذلك من ٙبقيق التوحيد الواجب،
أمرا ن
ٱبتص بو ،فكاف ذلك ن
كا﵁ تعأب أعلم.
قاٍ  :يف ايؿشٝض عٔ أبٖ ٞسٜس  ٠عٔ ايٓيب  أْ٘ قاٍ$ :إٕ
أخٓع اضِ عٓد اهلل  زدٌ ٜطًَُ ٢و األَالى ،ال َايو إال اهلل.#
ىذا ا٢بديث ُب الصحيح ،يعِبُ :ب الصحيحْب ،من حديث أىب ىريرة  عن النيب
 ،كا٢بديث جاء ُب الصحيحْب بركايات ككذلك جاء ُب غّبٮبا ،كفيو :أف النيب  أخرب
أف أخنع اسم عند ا﵁ ،أخنع ٗبعُب :أكضع كأذؿ ،كا٣بانع ىو :الذليل الصاغر ،فأخنع كأذؿ
ذليبل
كأحقر اسم عند ا﵁  ىو ملك األمبلؾ ،كمن تسمى بذلك ال شك أنو سيكوف ن
ذليبل عند ا﵁ ،فمن تسمى بو فإنو سيكوف كذلك عند
عند ا﵁ ،يعِب :إذا كاف ىذا االسم ن
ا﵁  يوـ القيامة ،كلرٗبا عاجلو ا﵁ بشيء من ذلك ُب الدنيا ،التسمي ٗبلك األمبلؾ أمر
ذليبل عنده
ذليل ،أراد صاحبو التعاظم كالتعإب كالتكرب ،فعاملو ا﵁ بنقيض مقصوده ،فكاف ن
يوـ القيامة ،كرٗبا نالو شيء من إٍب ىذا الذنب ُب الدنيا قبل اآلخرة.
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أكرد ابن كث وّب ُ ب كتابو ((البداية كالنهاية)) ُب حوادث سنة َّْ عند الكبلـ
عن آخر خلفاء بِب بويو ككاف ا٠بو العزيز ،كتسمىٗ :بلك األمبلؾ أك ملك ا٤بلوؾ ،قاؿ ابن
ك٘بربكا كتسموا ٗبلك األمبلؾ -يعِب :تسمى ا٣بليفة منهم
كث وّب  :إف بِب بويو ٤با عتوا ى
ٗبلك األمبلؾ ،-فإف ا﵁ سبحانو قطع ملكهم كأذ٥بم بعد عزىم ،كأعطى ملكهم غّبىم.
فهذه عقوبة ٤بن تسمى هبذه التسمية الٍب فيها تعاظم كفيها تكرب على ا٣بلق.
إف أخنع اسم عند ا﵁ رجل تسمى ملك األمبلؾ ،تسمى :يعِب ٠بى نفسو.
كذلك ا٢بكم إذا ي٠بِّ ىي فىػىر ًضي ،إذا ٠باه غّبه فرضي ،كيدؿ عليو ركاية مسلم ،كقد
تسمى ،ككذلك إذا
يسمى ملك األمبلؾ) ،فهو إ نذا ى
أشار إليها ا٤بؤلف ( رجل كاف ى
ي٠بي فرضي فا٢بكم كاحد.
تسمى ملك األمبلؾ ،األمبلؾ ٝبع ملك كملوؾ ،ملك ٯبمع على أمبلؾ كٯبمع
ى
على ملوؾ ،فهذا تسمى ٗبلك األمبلؾ ،كا﵁  ىو ملك ا٤بلوؾ ،كمالك ا٤بمالك ،ىو
ا٤بلك ا٢بق  ،قاؿ النيب ُ ب ٛباـ ا٢بديث «َّل مالك إَّل اهلل» ،كالحظ أف ا٢بديث ُب
شطره األكؿ كاف فيو لفظ :الػ ىملًك ،كَب شطره الثا٘ب كاف فيو لفظ ا٤بالًك.
فا٤بالًك من ا٤بًلك ،كا٤بلًك من ال يػملك.
كالفرؽ بْب الػ ىملًك كا٤بالك كما قرره ابن القيم ُ ب ((بدائع الفوائد)):
أف ا٤بالك يتصرؼ بفعلو.
كأما ال ىػملًك فيتصرؼ بفعلو كأمره.
كا﵁  ىو ال ىػملًك كىو ا٤بالك .
بعض أىل العلم ذكر عند ركاية مسلم -فعند مسلم ركايتاف:
[الركاية األكٔب] :ال ملك إال ا﵁.
[الركاية الثانية] :ال مالك إال ا﵁.
بعضهم ذكر أف ركاية( :ال ملك إال ا﵁) لعلها :ال مالك إال ا﵁ ،فتكوف طريقة ر٠بها
٧بتمبل إال
أمرا ن
بوضع ألف صغّبة عند البلـ بعد ا٤بيم ،يعِب :ال مالك إال ا﵁ ،كىذا كإف كاف ن
أنو ال حاجة إليو ،فاألمراف ثابتاف ﵁  فهو الػ ىملًك كىو ا٤بالك  ،كعلى ذلك جاءت
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ك يػوِـ الدٍّي ِن﴾[الفاتحة﴿ ،]ٗ:ملِ ِ
ِِ
ك يَػ ْوِـ
َ
﴿مال َ ْ
القراءتاف ا٤بتواترتاف ُب سورة الفاٙبةَ ،
الدٍّي ِن﴾[الفاتحة.]ٗ:
ك ا٢بقيقي إ٭با ىو ﵁ .
ك ا٢بقيقي كالػ ًم ٍل ى
ا٤بقصود أف ال يػم ٍل ى
ك
ك ُب حقهم إضاُب ناقص ،أما ال يػم ٍل ى
ك كالػ يم ٍل ى
كأما ما سواه من ا٤بخلوقْب فإف ال ًػم ٍل ى
ك ا٢بقيقي الكامل فإنو ﵁  ،فا﵁ لو ما ُب السماكات كاألرض ،ىو ا٤بالك لذلك
كالػ ًم ٍل ى

ك على ا٢بقيقة  ،كلذلك فإنو تبارؾ كتعأب ينادل يوـ
على ا٢بقيقة ،كذلك ىو الػ ىم ٍل ى
القيامة« :لمن الملك اليوـ؟» ٍب ٯبيب نفسو قائبلن« :هلل الواحد القهار» ،فا﵁  لو
ك من يشاء كينزعو ٩بن يشاء .
ك كىو الذم يعطي ال يػم ٍل ى
ال يػم ٍل ى
أكالُ :ب كذب عظيم ،كثانينا :قد كقع ُب
تسمى ٗبلك األمبلؾ قد كقع ن
إذف ىذا الذم ى
ك ورب كتعاظم ليس أىبل لو كال يستحقو ،ككاف هبذا مشارنكا ﵁  فيما ٱبتص بو.
كبالتإب فإنو يكوف قد كقع ُب ىذا الذنب العظيم ،كىو أنو قد تسمى بأخنع كأذؿ
كأخُب اسم ﵁ .
كالذم ييستفاد من ىذا ا٢بديث أف كل اسم كاف فيو أحد أمرين:
تعظيم مبال هغ فيو.
[األمر] األكؿ :أف يكوف فيو ه
تكربا كتعالينا على ا٣بلق.
[األمر الثا٘ب] :أف يكوف االسم متضمننا ن
فإف ذلك ٩با يينهى عنو كيكوف ي٧ب نرما شديد التحرٙب ،كبالتإب :فاألمر ال يقتصر على
ىذا االسم فحسب ،بل كل ما كاف ُب معناه كٯبرل ي٦براه فإ ٌف لو ا٢بكم نفسو ،كلذلك
قوؿ سفياف بن عيينة ُ ب ٞبىٍلِّ ًو ىذا ا٢بديث على ٫بو قو٥بم :شاىاف
سيأٌب معنا ي
شاه ،يعِب :ملك ا٤بلوؾ ،كذلك قو٥بم" :سلطاف السبلطْب" ،ك"أحكم ا٢باكمْب" ،كا﵁ 
ىو أحكم ا٢باكمْب.
أيضا ما ىبوب عليو ا٤بؤلف  كىو قو٥بم" :قاضي القضاة" ،كأخبث
كمن ذلك ن
منو قو٥بم" :أقضى القضاة" ،فهذاف اللفظاف القياس الصحيح من ىذا ا٢بديث يقتضي ا٤بنع
من ىذه التسمية ،فبل ٯبوز أف ييسمى أحدىم :قاضي القضاة ،كىذه التسمية قد كقعت ُب
كثّب من البلداف ككثّب من األزمنة ،ككانت منتشرة عند الببلد ا٤بشرقية.
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أما الببلد ا٤بغربية فإهنا كانت ُب و
عافية من ىذه التسمية ،كاف ييسمى كبّب القضاة:
قاضي ا١بماعة.
أما عند ا٤بشرقيْب فكثر فيهم التسمية :بقاضي القضاة.
كال شك أف التسمية بقاضي القضاة أسهل كأخف من التسمية ٗبلك ا٤بلوؾ أك ملك
قياسا على ا٤بنع الذم جاء ُب ىذا ا٢بديث٤ ،با ُب ذلك من
األمبلؾ ،لكنها ن
أيضا ٩بنوعةه ن
ً
و و
ٰبكم
داللة ىذا االسم على تعاظم كتكرب ال يليق با٤بخلوؽ ،فإف قاضي القضاة ىو الذم ي
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.
كاألقواؿ ُب التسمية بقاضي القضاة ثبلثة :التحرٙب كالكراىة كاإلباحة.
كالصحيح إف شاء ا﵁ القوؿ با٤بنع كالتحرٙب كىو اختيار ٝباعة من أىل العلم ،كىو
كبوب عليو ىذا الباب.
الذم اختاره ا٤بؤلف كما ترل ى
أما الذين أباحوا ىذه التسمية فإهنم استدلوا بقوؿ النيب « :وأقضاىم علي».

ىذا ا٢بديث عند ابن ماجة كغّبه كاختيلف فيو ،فبعض أىل العلم حكم عليو بأنو
مرسل ضعيف ،كاألقرب كا﵁ تعأب أعلم أنو
صحيح موصوؿ ،كبعضهم حكم عليو بأنو
ه
ه

صحيح موصوؿ ،كفيو :أف النيب  قاؿ« :أرحم أمتي بأمتي أبو بكر ،وأشدىم في دين
ه
دليل على جواز التسمية
اهلل عمر ،وأعظمهم ً
حياء عثماف ،وأقضاىم علي» قالوا :ىذا ه
بقاضي القضاة.
كالذم يظهر كا﵁ أعلم أف ىذا االستدالؿ فيو نظر ،فشتاف بْب اللفظْب ،بْب لفظ:
أقضى القضاة أك قاضي القضاة ،كبْب لفظ :أقضاىم علي.
فإف لفظ قاضي القضاة فيو عموـ ،كقد مر معنا أف ا١بمع ا﵀لى بػ (أؿ) يفيد العموـ،
فهو قاضي عموـ القضاة ،كأما أقضاىم علي فإف ىذا التفضيل ٧بصور ُب فئة معينة كىم
أصحاب النيب  ،فهو أحسنهم كأعلمهم بالقضاء كىذا ال إشكاؿ فيو كال حرج فيو.
كنستفيد منو :أف التفضيل إذا تعلق بفئة معينة أك مكاف ٨بصوص فإف ىذا ال حرج
فيوٗ ،بعُب :إذا قيل فبل هف قاضي ا٤بدينة ،أك قاضي قضاة ا٤بدينة ،قاضي قضاة ا٤بملكة ،فإف
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ىذا ال حرج فيو ،إذا كاف ىو رئيس القضاة ككبّب القضاة ،كقيل ُب حقو إنو قاضي قضاة
مكة أك ا٤بدينة ،فإف الذم يظهر كا﵁ تعأب أعلم أنو ال حرج ُب ذلك.
كلو قيل فيو إنو رئيس أك كبّب القضاة فإف ىذا أحوط كأكٔب كا﵁ تعأب أعلم.
قاٍ  :قاٍ ضؿٝإَ :جٌ غاٖإ غا.ٙ
ظ فارسي كمعناه :ملك ا٤بلوؾ أك سلطاف
سفياف ىو ابن عيينة ،كشاىاف شاه لف ه
السبلطْب ،كعادة أىل ىذه اللغة أهنم يقدموف ا٤بضاؼ إليو على ا٤بضاؼ ،فشاه :ملك
كشاىاف :ملوؾ ،لكن قيدِّـ على عادهتم ا٤بضاؼ إليو.
كذلك غّب ىذا اللفظ كمثل لفظ اإلخشيد ،اإلخشيد ُب لغة أىل فىػ ٍر ىغانة ٗبعُب :ملك
أيضا ،كمراد سفياف  التنبيو على:
ا٤بلوؾ ن
ككجد فيو ما يكجد ُب
أف ا٤بنع ال ٱبتص هبذا اللفظ ،بل كل ما اتصل بو ُب ا٤بعُب ،ي
أيضا.
لفظ ملك األمبلؾ من ىذا التعإب كالتعاظم كالتكرب كالكذب فإنو يأخذ حكمو ن
قاٍ ٚ :يف زٚا :١ٜأغٝغ زدٌ عً ٢اهلل  ّٜٛايكٝاَٚ ١أخبج٘.

ىذه الركاية عند مسلم( ،أغيظ رجل على ا﵁ كأخبثو كأغيظو على ا﵁) ،يعِب :عاد
أيضا ُب ركاية مسلم ،كا٤بؤلف  ما ذكر ىذا اللفظ ،عاد فقاؿ :كأغيظو
لفظ أغيظو ن
على ا﵁.
كاأللفاظ الواردة ُب ىذا ا٢بديث إذا ٝبعتها ُب كتب السنة يتلخص لك منها:
أف النيب  قاؿ ُب ىذا اللفظ:
ُ /إنو أخنع لفظ.
ِ /كإنو أخبث لفظ.
ّ /كإنو أخُب لفظ ،أخُب :يعِب أفحش.
ْ /كذلك جاء إنو أغيظ.
ٓ /كذلك جاء إنو أكره.
ارد على تأكيد ا٤بنع
ىذه ٟبسة ألفاظ جاءت عن النيب ُ ب ىذا ا٢بديث ،ككلها تتو ي
كيعجب اإلنساف من كقوع ا٣ببلؼ ُب التسمي
كتشديد التحرٙب على التسمي هبذا اللفظ،
ي
ٗبثل ىذه التسمية مع ثبوت ىذا ا٢بديث الصحيح الصريح ُب ا٤بنع من ذلك.
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ذكر ابن كثّب ُ ب حوادث سنة ِْٗ أف أحد ملوؾ بِب بويو تسمى :بػشاىن
شاه األعظم ملك ا٤بلوؾ ،فوقع شيء من اإلشكاؿ عند العامة فاستيفٍب الفقهاء ،فأفٌب بعض
الفقهاء كما نقل ىذا ابن كثّب ٔ بواز ذلك ،كأف ىذا ٲبكن أف يٰبمل على أنو ملك
ملوؾ األرض كمثل ىذا ال بأس بو ،كذكر أف من أىل العلم من منع ذلك كتشدد فيو كمنهم
ا٤باكردم الشافعي ٍ ،ب ع ٌقب على ذلك بأنو الصحيح لثبوت ا٢بديث ُب ذلك.
هنى عاـ ليس فيو تفصيل ،ليس فيو أنو إذا أيريد ملك ملوؾ
كا٤بقصود أف هنى النيب  ه
األرض فإنو ٯبوز ،على أف ىذا اللفظ ُب نفسو كذب ال ٲبكن ألحد أف يكوف مل نكا ال ىذا
ً
ٝبيعا ،فا٤بنع
ٝبيعا كينفذ أمره ُب األرض ن
ا٤بػلك كال غّبه ،أف يكوف مل نكا ٤بلوؾ أىل األرض ن
من ذلك ىو الصحيح الذم ال شك فيو لثبوت ىذا ا٤بنع ُب حديث النيب  كا﵁ تعأب
أعلم.
قاٍ  :قٛي٘ :أخٜٓ ٢عين :أٚقع.
كاإلماـ أٞبد  عقب إخراجو ىذا ا٢بديث ا٤بسند ذكر أنو سأؿ أبا عم ور
ي
الشيبا٘ب عن قولو :أخنع ،فقاؿ :أكضع.
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باب احَباـ أ٠باء ا﵁ تعأب كتغيّب االسم ألجل ذلك
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قاؿ :
باب :اسرتاّ أمسا ٤اهلل تعاىل ٚتػٝري االضِ ألدٌ ذيو.
و
يب ُب ا٢بكمة الٍب يرمى ا٤بؤلف  إليها من خبللو من الباب
ىذا ه
باب ثاف قر ه
التصوف ُب اإلطبلؽ الذم يوىم الباطل كيوىم ما ال
ا٤باضي ،كىو ضركرة مراعاة األلفاظ ك ي

ٯبوز ،كرٗبا كاف فيو يمشاركةه ﵁  فيما ٱبتص بو من غاية التعاظم كالتعظيم ،كا﵁  ىو
العظيم ،كا﵁  ىو ا٤بتكرب الذم ال يليق ذلك إال بو .

احَباـ أ٠باء ا﵁ يعِب :تعظيمها ،كتعظيم أ٠باء ا﵁ من تعظيم ا﵁.
كإذا كاف تعظيم أ٠باء ا﵁ يقتضي تغيّب األ٠باء الٍب تتناَب كذلك ،فإف تعظيم أ٠باء ا﵁
تعظيم
كتعظيم ا﵁ أك
كتعظيم ا﵁ يقتضي أال ييسمى بذلك ابتداءن ،أال ييسمى بأم اس وم يتناَب
ى
ى

أ٠بائو  ،كلكن إف حصل ككقع ،فإف تعظيم ا﵁  كتعظيم أ٠بائو يقتضي تغيّب األ٠باء
لغّب ذلك؛ يعِب :ألجل تعظيم أ٠باء ا﵁.
ككجو ا٤بناسبة بْب إيراد ىذا ا٤بؤلف ككتاب (التوحيد) ىو :أف تغيّب األ٠باء ألجل
تعظيم ربنا  ال شك أف ذلك من ٙبقيق التوحيد كمن كماؿ األدب مع ا﵁ .
فا﵁  ىو العظيم كا﵁ ىو ا٤بستحق للتعظيم ككبلمو ٯبب تعظيمو كأ٠بائو ٯبب
ي
ِّ
ف ُب ذلك أحد من العقبلء أنو
ل
ا
ٱب
كال
بالضركرة،
الدين
تعظيمها كىذا من األمر ا٤بعلوـ من
ي ي

ٯبب أنو ييعظىم ا﵁ كأف ييعظىم كبلمو كأف تيعظىم أ٠بائو كصفاتو .
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قاؿ :
عٔ أب ٢غُسٜض أْ٘ نإ ُٜهٓ ٢أبا اؿهِ قاٍ ي٘ ايٓيب $ :إٕ اهلل
ٖ ٛاؿهِ ٚإي ٘ٝاؿهِ ،ؾكاٍ إٕ ق َٞٛإذا اختًؿٛا يف غ ٤ٞأت٢ْٛ
ؾشهُت ب ِٗٓٝؾسق ٞنال ايؿسٜكني ،ؾكاٍ َا أسطٔ ٖرا ،ؾُايو َٔ
ايٛيد؟ قًت غُسٜض َٚطًِْ ٚعبد اهلل ،قاٍ ؾُٔ أنربِٖ ،قًت غُسٜض ،قاٍ
ؾأْت أب ٛغُسٜض #زٚا ٙأب ٛداٚٚد ٚغري.ٙ
ىذا حديث جيد صحيح جود إسناده ابن مفلح ،كصححو الشيخ األلبا٘ب كغّبٮبا من
أىل العلم ،كأخرجو أبو داككد -كما قد علمت -كالنسائي كابن ًحباف كالبخارم ُب
((األدب ا٤بفرد)) كغّبىم ٩بن أخرج ىذا ا٢بديث.
ىانئ ابن يزيد ،قيل :الكندم ،كقيل :ا٣بزاعي ،كقيل :غّب
كفيو :أف أبا يشريح كا٠بو :ه
ذلك ،صحايب جليل ىكفى ىد على النيب  مع قومو ،فسمع النيب  أصحابو يي ٍكنيونو بأيب
ا٢بكم- ،يكنونو كيي ٍك ىُب أفصح من ييكُب ،-كانوا يي ٍكنيونو :أبا ا٢بكم ،فدعاه النيب  كقاؿ:

الحكم».
الحكم وإليو ُ
«إف اهلل ىو َ

كىذا ا٢بديث يدؿ على أف من أ٠باء ا﵁  :ا٢بكم ،كيدؿ عليو قولو تعأب﴿ :أَفَػغَْيػ َر
الل ِو أَبْػتَ ِغي َح َك ًما﴾[النعاـ ،]ٔٔٗ:فا٢بىكم من أ٠باء ا﵁  ،كاألصح كا﵁ أعلم أف
ا٢بىكم أبلغ من ا٢باكم.
كاختيلف ُب الفرؽ بْب اللفظْب:
فقيل :إف ا٢بىكم ىو الذم ال ييرد حكمو ٖببلؼ ا٢باكم.
كقيل :إف ا٢بىكم ىو الذم يتخصص ُب ا٢بكم؛ يعِب :الذم ٰبكم باستمرار كييقص يد
حاكما ،ذكر
ُب ا٢بكم دائمانٖ ،ببلؼ الذم ٰبكم مرنة أك مرتْب أك ٫بو ذلك فهذا ييسمى:
ن
ىذا الراغب ُب ((ا٤بفردات)).
كقيل :إف ا٢بىكم ىو الذم ٰبكم با٢بق ،كأما ا٢باكم فهو الذم ٰبكم با٢بق كبغّبه.
الحكم»،
الحكم وإليو ُ
كا٤بقصود أف النيب  أثبت ىذا االسم ﵁ « ،إف اهلل ىو َ
ِِ
ِ
ْح ْك ُم َوإِلَْي ِو
ْح ْك ُم إَِّل للو﴾[النعاـ﴿ ،]٘ٚ:لَوُ ال ُ
ا٢بيكم ﵁  ،قاؿ سبحانو﴿ :إِف ال ُ
تُػ ْر َجعُو َف﴾[القصص ،]ٛٛ:فا٢بيكم ﵁ العلي الكبّب ،فا٢بيكم ﵁ تبارؾ كتعأب.
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كحكم ا﵁  نوعاف:
حكم شرعي.
[النوع األكؿ] :ه
حكم كو٘ب.
[النوع الثا٘ب] :ه
قاؿ ابن القيم ُ ب ((النونية)):
ٔال ٖتالسواُ ٔوا ِىا سَٗا ُِ
ٔاذتهي نٌٕ٘ ٔشزع٘
يعِب :ال تبلزـ بْب ثبوت ا٢بكم الكو٘ب كا٢بكم الشرعي ،كبالتإب :قد ٯبتمع
ا٢بكماف ،كقد يوجد ا٢بكم الكو٘ب دكف الشرعي ،كقد يوجد ا٢بكم الشرعي دكف الكو٘ب- ،
كىذا األمر أظن أنِب قد تكلمت عنو ُب دركس سابقة.-
ا٤بقصود :أف ا٢بكم على ا٢بقيقة ﵁  ،كىذا ما أثبتو النيب ُ ب ىذا ا٢بديث.
فلما قاؿ ىذا النيب  قاؿ( :فلً ىم يكنِّيت بأيب ا٢بكم؟) كىذا من لفظ ا٢بديث عند أىب
داككد كالنسائي كغّبه كلكن ا٤بؤلف ٓب ييرد ذلك ُب ىذا ا٢بديث.
ِب هبذه الكنية.
الشاىد :أف النيب  سألو عن سبب ىذا األمر ٓب يك ِّى
كالكنية ُب اللغة ىي :ما ص ِّدر و
بأب أك أـ.
ي
ما صدر و
بأب أك أـ فإف ىذا يقاؿ لو كنية ،كىذا ٩با ٛبيز بو العرب عن غّبىم من
ي
األمم ،كالكنية األصل فيها :أف ييراد التكرٙب كالتمليح.
أُنٍْٗ حني أٌادْٖ ألنزوْ

ٔال ألكبْ ٔالسٕ ٚٞالمكب

كقاؿ بعض السلف ُب قوؿ ا﵁ ﴿ :فَػ ُقوَّل لَوُ قَػ ْوًَّل لَيٍّػنًا﴾[طو ،]ٗٗ:يعِب :كنِّياه،

يعِب :اذكرا يا موسى كيا ىاركف لو كنيتو.
ا٤بقصود أف التكنية من تكرٙب اإلنساف ،أف يي ٍك ىُب سواءن كاف لو ابن أك ٓب يكن لو ابن،
حٌب الصغار فإهنم ال حرج كالبأس أف تكوف ٥بم كنية ،كٲبكن لئلنساف أف يتكُب بابنو،
أيضا.
كٲبكن أف يتكُب بغّب ابنو ن
فهذا أبوبكر كىذا أبو حفص كىذا أبو ذر كغّبىم من أصحاب النيب  تكنوا بغّب
أ٠باء أبنائهم ،كٲبكن أف يي ٍك ٌُب اإلنساف بشيء يبلبسو أك يكوف لو بو صلة بأم كجو من
الوجوه ،كمن ذلك :أبو ىريرة ،كمن ذلك :تكنية النيب  لعلي  بأيب تراب.
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ا٤بقصود أف النيب  سألو عن سبب ىذه الكنية فقاؿ لو السبب ،كىو :أف قومو كانوا
إذا اختلفوا رجعوا إليو ككاف مرضينا عندىم ،فيحكم بينهم كيصلح بينهم فّبضى كل فريق،

فقاؿ النيب  :ما أحسن ىذا ،ما ىو الذم حسنو النيب  ؟
أىو ا٢بكم أـ الكنية؟

الذم يظهر كا﵁ تعأب أعلم أف النيب  حسن فعلو كىو ا٢بكم كاإلصبلح كدرأ
أيضا أف ىذا الذم كاف ٰبكم بو أبو شريح  إ٭با ىو
ا٣ببلؼ بْب الناس ،كالذم يظهر ن
حكم اإلسبلـ ،كأف ىذا كاف منو بعد اإلسبلـ ،كليس أنو كاف ٰبكم بأحكاـ ا١باىلية ،قاؿ
الشارح ا٢بفيد الشيخ سليماف ُ ب ((التيسّب))( :ال ييظن بأف النيب  حسن
ا٢بكم بأحكاـ ا١باىلية) ،كىذا ظاىر ال لبس فيو ٕبمد ا﵁.
ا٤بقصود أف النيب  قاؿ ما أحسن ىذا.
كمسلما ،كعبد ا﵁ ،كالظاىر كا﵁
ٍب سألو مالو من الولد؟! ،فأجابو بأف عنده شرٰبنا،
ن
أعلم أنو ليس عنده إال ىؤالء ،فسألو النيب  عن أكربىم فأجاب بأنو :شريح ،فى ىكنىاهي النيب
 :بأيب شريح ،كذلك أف األكرب ىو األكٔب بالتكرٙب ،األكرب ىو األكٔب بالتكرٙب ،كىذا يفاد
منو :بأف اإلنساف إذا أراد أف يتكُب بأبنائو فاألكٔب أف يقدـ األكرب منهم ،كإف تكُب بغّب
ذلك جاز ،كا٢بمد ﵁.
ككوف النيب  يسأؿ أبا شريح عن أكربىم فيو فائدة أصولية ليغوية ،كىي:
أف الواك ال تقتضي الَبتيب؛ ألف الواك لو كانت تقتضي الَبتيب ٤با سألو النيب  عن
أكربىم ،فلما سألو عن أكربىم دؿ ىذا على أف الواك ال تقتضي الَبتيب ،كا﵁ تعأب أعلم.
ٍب ُب ختاـ ا٢بديث كما ُب بعض ركايات ا٢بديث أف أبا شريح ٤با ىىم ككذلك قومو
للرجوع ،سأؿ النيب  عن عمل يدخلو ا١بنة أجابو النيب  بأنو« :لين الكالـ ،وبذؿ
السالـ وإطعاـ الطعاـ» ،فمن أراد ا١بنة فعليو بوصية النيب .
ا٤بقصود :أ ٌف ا٢بديث دؿ على أف من احَباـ أ٠باء ا﵁  تغيّب األ٠باء ألجل ىذا
االحَباـ كألجل ىذا التعظيم.
كىذا ا٤بوضع فيو إشكاؿ كٰبتاج إٔب حل كىوٓ :بى النيب  غّب ىذه التسمية؟
قاؿ بعض أىل العلم :ألف ا٢بىكم من أ٠باء ا﵁ كال ٯبوز التسمي بأ٠باء ا﵁.
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تفصيبل:
كمسألة التسمي بأ٠باء ا﵁ التحقيق أف فيها
ن
فأ٠باء ا﵁ جل كعبل منها ما ٯبوز التسمي بو ،كمنها ما ال ٯبوز التسمي بو.
كالضابط ُب ذلك :النظر ُب االسم كما يدؿ عليو من ا٤بعُب فما كاف من األ٠باء معناه
ال يصح أف يطلق إال على ا﵁ ٓب ٯبز للمخلوؽ أف يتسمى بو ،من ذلك ا٠بو تعأب :العظيم،
ا﵁ ،كمن ذلك :الرٞبن ،كمن ذلك :ا٣بالق ،كا٣ببلؽ ،كا٤بهيمن ،كاألحد ،كالصمد ،كالقيوـ،
كاألكؿ ،كاآلخر ،إٔب غّب ذلك من ىذه األ٠باء الٍب إذا نظرت إٔب معناىا ٘بد أنو ال يصح
أف يطلق ىذا االسم على غّبه .
معُب كلي يتفاكت أفراده فإنو ٯبوز أف يطلق
أما ما كاف من األ٠باء معناه يدؿ على ن
على ا٣بالق كٯبوز أف يطلق على ا٤بخلوؽ كلكل ما يليق بو.

دؿ على ىذا أف ا﵁  تسمى :بالسميع البصّب ،ككذلك قاؿ سبحانو﴿ :فَ َج َعلْنَاهُ
س ِميعا ب ِ
ص ًيرا﴾[اإلنساف.]ٕ:
َ ً َ
حٌب إذا أضيفت األلف كالبلـ ال حرج كمن ذلك قولو ﴿ :قَالَ ِ
ت ْام َرأَةُ
ِِ
معُب كلي يتفاكت أفراده ،فللو  عزة تليق بو كٚبتص بو،
ال َْعزيز﴾[يوسف ،]٘ٔ:فالعزة ن
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؟
نظرنا فوجدنا أف ا﵁  قاؿ﴿ :فَابْػ َعثُوا َح َك ًما ِم ْن أ َْى ِل ِو َو َح َك ًما ِم ْن
أَ ْىلِ َها﴾[النساء٪ ،]ٖ٘:بد أف ىذه اآلية فيها إطبلؽ ا٢بكم على ا٤بخلوؽ ،فدؿ ىذا على
أف ٚبريج فعل النيب  على ىذا األمر كىو ا٤بنع ٩با تىسمى من التسمية بأ٠باء ا﵁ ال يصح؛

ألف ا﵁  بْب ُب كتابو صحة إطبلؽ ىذا اللفظ على ا٤بخلوؽ.
أضيف إٔب ىذا الوجو كىو كوف ىذا االسم أك ىذا اإلطبلؽ جاء ُب كتاب ا﵁،
كذلك ُب سنة النيب  اإلقرارية أك التقريرية ،فابن األثّب ُب ((أسد الغابة)) أكرد من
أصحاب النيب  من ا٠بو :ا٢بكم ،أكرد ثبلثة كعشرين منهم كلهم ا٠بهم ا٢بكم ،كالنيب 
يىػٍبػعي يد أف يكوف غّب مطلع على ىذه األ٠باء ،ىؤالء أصحابو فكيف ييقاؿ إنو ال يعرؼ أ٠باء
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أصحابو ،كذلك أكرد تسعةن من الصحابة ا٠بهم أك اسم كل كاحد منهم ا٢بكيم أك حكيم،
فدؿ ىذا على أف ٚبريج ىذا الذم جاء ُب ىذا ا٢بديث على ىذه ا٤بسائلة ٚبريج بعيد.
قاؿ بعض أىل العلم لعل النيب  إ٭با كاف ذلك منو؛ ألف النظر إٔب الكنية كليس إٔب
باطبل كىو ثبوت
معُب ن
االسم ،ألف أبا شريح كانت كنيتو :أبا ا٢بكم ،كىذه الكنية قد تيوىم ن
أب -تعأب ا﵁ عن ذلك ،-كا﵁ سبحانو يقوؿ:
ا٤بولودية ُب حق ا﵁  ،أم :أف يكوف لو ه
ِ
أيضا بعيد ،كذلك ألف من أصحاب النيب
﴿لَ ْم يَل ْد َولَ ْم يُولَ ْد﴾[اإلخالص ،]ٖ:كلكن ىذا ن
 من كانت كنيتو أبا ا٢بكم كما غّب ذلك النيب .
أكرد ا٢بافظ ابن حجر ُ ب الطبقة األكٔب ُب كتابو ((اإلصابة)) ثبلثةن من
الصحابة كلهم يي ٍكُب بأيب ا٢بكم ،كأكرد ستةن كانوا يي ٍكنوف بأيب حكيم ،كيبعيد أف يكوف النيب
غّب كنية ىانئ ابن
 ال يعلم كنيتهم ،أك أال يكوف قد بلغ ىؤالء الصحابة أف النيب  ى
يزيد؛ ألف مثل ىذه القصة العادة إهنا تنتشر ،فإما أف يغّب الصحابة ىذه الكنية ،أك أف
يرجعوا إٔب النيب  فيستفتونو.
كالذم يظهر ٕب كالعلم عند ا﵁ تعأب أف ىذا ا٢بديث يدؿ على أف األكٔب كاألحسن
كاألفضل ترؾ التكِب هبذه الكنية ،كأما فعل الصحابة كالذم يظهر لنا من إقرار النيب  على
ذلك فإنو دليل على ا١بواز ،كا﵁ تعأب أعلم.
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68
 -ٙٛباب من ىزؿ بشيء فيو ذكر اهلل أو القرآف أو
الرسوؿ (المجلس الوؿ).

الشيخ لم يراجع التفريغ

ِْٗ

قاٍ :
بابٖ َٔ :صٍ بػ ٕ٤ٞؾ ٘ٝذنس اهلل أ ٚايكسإٓ أ ٚايسض.ٍٛ
فإف دين ا﵁  مبناه على تعظي ًم ا﵁  كإجبللًو كإكر ًامو ،فإنٌو  ذك ا١ببلؿ
عباده ،كيكرموه ُب عبادتو كتوحيده كالتألو لو  ،كىذا من األمر
كاإلكراـ
ا٤بستحق ألف ٯبلو ي
ي

﴿ما لَ ُك ْم
ا٤بعلوـ من الدين بالضركرة ،أنو ٯبب تعظيم ا﵁  ،كأف ٯبب إجبللو قاؿ َ :
ِِ
ارا﴾[نوح ،]ٖٔ:قاؿ ابن عباس  ك٦باىد كغّبىم من السلف:
َّل تَػ ْر ُجو َف للو َوقَ ً
ً
﴿وَما
أم عظىمو ،مالكم ال تعظموف ا﵁ ،كقاؿ سبحانو ُب سياؽ اإلنكار على ا٤بشركْبَ :
قَ َد ُروا اللوَ َحق قَ ْد ِرهِ﴾[النعاـ ،]ٜٔ:فا﵁  أىل أف يعظم كأف ٯبل تبارؾ كتعأب بأقصى
ما يكوف من اإلجبلؿ كالتعظيم.
كىذا من األمر ا٤بستقر حٌب عند ا٤بشركْب ،الذين عبدكا مع ا﵁ غّبه ،كما كحدكا ا﵁،
ىم ما قدركه حق قدره؛ ألهنم جعلوا معو شركاء ،لكن ىؤالء ا٤بشركْب كاف عندىم من
كثّب
تعظيم ا﵁ كإجبللو ما ٲبنعهم عن أف يقعوا ُب انتقاصو ك االستخفاؼ بو صراحة ،كىذا ه
منثور ُب كبلمهم كما قاؿ شاعرىم:
ه
الرجل
المالمة
وولي
استأثر اهلل بالوفاء وبالحمد
َ
كىكذا درج ا٤بسلموف على أهنم يعظموف ا﵁  بل أهنم يراعوف األدب مع ا﵁ 

ُب أمور دقيقة ،قاؿ عوف بن عبدا﵁ ( :ليعظم أحدكم ربو أف يذكره ُب كل كبلمو
حٌب يقوؿ أخزل ا﵁ الكلب كفعل بو كذا ككذا) ،يرل  أف من األدب أال ييذكر
ىذا االسم العظيم ُب ىذا ا٤بقاـ ،ا٤بقاـ الذم يذكر فيو الكلب ،ككذلك األمر ُب حق النيب
 كاجب تعظيمو التعظيم الشرعي ،كٯبب تعزيره  ،قاؿ سبحانو﴿ :لِتُػ ْؤِمنُوا بِالل ِو
َوَر ُسولِ ِو َوتُػ َع ٍّزُروهُ َوتُػ َوقٍّػ ُروهُ﴾[الفتح.]ٜ:
ً
ب التعظيم ،فناؿ مقاـ اإل٥بية أك
كقد أٝبع ا٤بسلموف قاطبة على أف من خالف موج ى
و
بشيء من االنتقاص ،سواءن ما كاف ىذا سبنا أك استهزاءن ،فإنو كافر
الربوبية ،أك مقاـ الرسالة
با﵁ العظيم  ،ىذا إٝباعه ضركرم:
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كل من سب اهلل ،أو شتمو ،أو سخر باهلل ،أو بشيء من أسماءه وصفاتو ،أو
ُّ
بشيء من سنة النبي  ،أو بذاتو ،أو بشيء من أحاديثو ،أو بشيء من أحكامو ،أو
بشيء من أمور اآلخرة ،أو بملك من المالئكة ،أو بأحد من الرسل -عليهم الصالة
والسالـ ،-بل حتى من سخر بالمؤمنين لجل إيمانهم ،أف ىذا كافر باهلل  ،فإف كاف
كافرا أصليًا فإنو
ً
مسلما فقد ارتد ،وكفره أضحى أعظم من الكفر الصلي ،ومن كاف ً
وتجبرا ،وينتقض عهده إف كاف ُمعاى ًدا للمسلمين ،ىذا
وعتوا
غلوا في الكفر ً
بهذا يزيد ً
ً
مجمع عليو من المسلمين.
أمر
ٌ
ٌ

كىذا الباب الذم عقده ا٤بؤلف  أراد بو التنبيو كالتذكّب كالتحذير ُب شأف مهم
و
بناقض من نواقض الدين ،أال كىو ما يكوف من العبد من قوؿ أك فعل،
كعظيم يتعلق
انتقاصا ُب حق ا﵁  ،كىذا االنتقاص يتفرع إٔب السخرية كاالستهزاء أك إٔب السب
يتضمن
ن
أخبث كأشد نكارة.
كالشتم كىذا ي
كالحظ -يا رعاؾ ا﵁ -أف أىل العلم ُب ىذا ا٤بقاـ يقرنوف الكبلـ بْب السب كالشتم،
كالسخرية كاالستهزاء ،كالعلة ا١بامعة بْب ىذا كىذا ىو :كجود االستخفاؼ كاالنتقاص
١بناب الربوبية أك ١بناب الرسالة أك للشريعة.
إ نذا أٝبع ا٤بسلموف على أف من سب ا﵁ أك استهزأ بو أك برسولو  أك بشيء ٩با جاء

بو ،فإف ىذا كافر با﵁  ،كا٤بؤلف ُ ب رسالتو ا٤بشهورة الٍب ٝبع فيها أشهر نواقض
الدين ،نص ُب الناقض السادس على أف من استهزأ بشيء من دين الرسوؿ  أك ثوابو أك
ب قُ ْل أَبِالل ِو
﴿ولَئِ ْن َسأَلْتَػ ُه ْم لَيَػ ُقولُن إِن َما ُكنا نَ ُخ ُ
عقابو كفر ،كالدليل قولو تعأبَ :
وض َونَػل َْع ُ
َوآيَاتِِو َوَر ُسولِ ِو ُكنتُ ْم تَ ْستَػ ْه ِزئُو َف﴾[التوبةٍ ،]ٙ٘:ب ذكر ُب ًختاـ ىذه النواقض أف ٝبيع ىذه
النواقض ال فرؽ فيها بْب ا٥بازؿ كا١باد كا٣بائف إال ا٤بكره.
مقاـ عظيم ٯبب على ا٤بسلم أف يتنبو لو ،فسب ا﵁  أك االستهزاء بو أك
إ نذا ىذا ه
برسولو  ،ىذا ناقض من نواقض التوحيد ،ككفر غليظ- ،نسأؿ ا﵁ السبلمة كالعافية.-
كاألدلة على ذلك كثّبة ،كا٤بقاـ أكضح من أف ييستدؿ عليو ،لكن تكثّب األدلة كتكثّب
يد اإلنساف يقيننا بشأف ىذا األمر العظيم ،األدلة على ما ذكرت لك
إيرادىا ٩با يبْب األمر كيز ي
كثّبة ،منها:
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أوًَّل :أدلة القرآف الكريم ،وأدلة القرآف يمكن أف نجعلها في قسمين:

[القسم الوؿ] :أدلة صرٰبة على أف السخرية كاالستهزاء كالسب ،أك أم شيء

بالغض كاالحتقار كاالنتقاص من جانب الربوبية كاأللوىية أك الرسالة أك الشريعة ،أف
يشعر
ِّ
ىذا كفر با﵁  مستوجب ا٣بلود ُب النار.
كمن ذلك كىو أصرح ما ُب الباب ما أكرد ا٤بؤلف  بعد ىذه الَبٝبة ،كىو قوؿ
ب قُ ْل أَبِالل ِو َوآيَاتِِو َوَر ُسولِ ِو ُكنتُ ْم
﴿ولَئِ ْن َسأَلْتَػ ُه ْم لَيَػ ُقولُن إِن َما ُكنا نَ ُخ ُ
ا﵁ َ :
وض َونَػل َْع ُ
ِ
يمانِ ُك ْم ﴾[التوبة ،]ٙٙ-ٙ٘:ىذا نص صريح
تَ ْستَػ ْه ِزئُو َف * َّل تَػ ْعتَذ ُروا قَ ْد َك َف ْرتُ ْم بَػ ْع َد إِ َ
على أف االستهزاء با﵁ كرسولو  كفر با﵁  كأف من كقع ُب ذلك بعد إٲبانو ،فقد صار
تدا.
مر ن

أيضا وىو الدليل الثاني ما سبق ىذه اآلية ُب سورة التوبة بأربع آيات كىو
ومن ذلك ً
قوؿ ا﵁ ِ :
ِ
ين يُػ ْؤذُو َف النبِي َويَػ ُقولُو َف ُى َو أُذُ ٌف ﴾[التوبة ،]ٙٔ:ىو أذف
﴿وم ْنػ ُه ُم الذ َ
َ
كلمة سخرية ،ينتقصوف النيب  فيقولوف إنو يرخي ٠بعو لكل أحد ،كيستمع لكل أحد،
ِِ
﴿ىو أُذُ ٌف قُل أُذُ ُف َخ ْي ٍر لَ ُكم يػ ْؤِمن بِالل ِو ويػ ْؤِمن لِل ِ ِ
آمنُوا ِم ْن ُك ْم
ين َ
ين َوَر ْح َمةٌ للذ َ
ْم ْؤمن َ
َُ ُ ُ
ْ ُ ُ
َُ
ْ
وؿ الل ِو لَهم َع َذ ِ
ِ
يم﴾[التوبة.]ٙٔ:
ين يُػ ْؤذُو َف َر ُس َ
ٌ
ُْ
اب أَل ٌ
َوالذ َ
ِِ
ار َج َهن َم َخالِ ًدا
ٍب قاؿ بعد آية﴿ :أَلَ ْم يَػ ْعلَ ُموا أَنوُ َم ْن يُ َحادد اللوَ َوَر ُسولَوُ فَأَف لَوُ نَ َ
ِ
فِيها َذلِ َ ِ
يم﴾[التوبة ،]ٖٙ:حكم ا﵁  على أف من آذل رسوؿ ا﵁  أك
َ
ك الْخ ْز ُ
ي ال َْعظ ُ
خالدا فيها كلو العذاب األليم كا٣بزم العظيم ،كإذا ثبت ىذا
افتقره أك انتقصو ،بأف لو النار ن
ُب حق رسوؿ ا﵁  ،فؤلف يثبت ُب حق ربنا  من باب أكٔب.
ِ
ومن ذلك ً
ين يُػ ْؤذُو َف اللوَ َوَر ُسولَوُ
أيضا وىو الدليل الثالث :قولو تعأب﴿ :إِف الذ َ
ِ ِ
َعد لَهم َع َذابا م ِهينًا﴾[الحزاب ،]٘ٚ:كأم و
لَ َعنَػ ُه ُم اللوُ فِي ُّ
أذية أعظم
الدنْػيَا َواآلخ َرة َوأ َ ُ ْ ً ُ
من السخرية كاالستهزاء أك السب كالشتم ،كقد نص شيخ اإلسبلـ  على أف القرآف
ما جاء فيو أف العذاب ا٤بهْب قد أيعد للكافرين ،فدؿ ىذا على أف من استهزأ با﵁ جل كعبل
أك برسولو  فإنو كافر با﵁.
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ِ
َصواتَ ُكم فَػو َؽ صو ِ
ت
آمنُوا َّل تَػ ْرفَػعُوا أ ْ َ ْ ْ َ ْ
ين َ
والدليل الرابع :قولو تعأب﴿ :يَا أَيُّػ َها الذ َ
النبِ ٍّي وَّل تَ ْج َهروا لَوُ بِالْ َقوِؿ َكج ْه ِر بػ ْع ِ
ض ُك ْم لِبَػ ْع ٍ
ط أَ ْع َمالُ ُك ْم َوأَنْػتُ ْم َّل
ض أَ ْف تَ ْحبَ َ
َ َ
ْ
َ
ُ
تَ ْشعُ ُرو َف﴾[الحجراتُ ،]ٕ:ب ىذه اآلية أمر ا﵁  ا٤بؤمنْب أال يرفعوا أصواهتم فوؽ صوت
النيب  ،إذا كانوا ٕبضرتو كاجب عليهم أف يغضوا أصواهتم كأال ٱباطبوه ا٤بخاطبة ا٤بعتادة
اجب عليهم أف يراعوا ُب حقو مقاـ األدب كالتوقّب ،كإال فإف
الٍب تكوف فيما بينهم ،بل ك ه
كمعلوـ أف ا٢ببوط العاـ الكلي ال يكوف إال بالكفر با﵁
ىذا مؤذ هف بأف أعما٥بم ٙببط كتزكؿ،
ه

 ،فإذا كاف ٦برد رفع الصوت على صوت رسوؿ ا﵁  أك ٨باطبتو ا٣بطاب االعتيادم،
أف ىذا قد يوصل صاحبو إٔب الكفر با﵁  ،فكيف بالسب الصريح كاالستهزاء
كاالنتقاص؟ أليس أكٔب كأجدر هبذا ا٢بكم؟
أما القسم الثاني من أدلة القرآف:

فهي األدلة الٍب دلت على أف االستهزاء كالسخرية بالرسل كا٤بؤمنْب ألجل إٲباهنم ،إ٭با
ىو شأف الكافرين ال شأف ا٤بسلمْب ،فمن كافقهم ُب شيء من ذلك كاف حكمو حكمهم،
ِ ِ
ِ
ض َح ُكو َف * َوإِذَا َم ُّروا
آمنُوا يَ ْ
ين أ ْ
ين َ
َج َرُموا َكانُوا م َن الذ َ
من ذلك قوؿ ا﵁ ﴿ :إِف الذ َ
بِ ِه ْم يَػتَػغَ َام ُزو َف﴾[المطففين.[ٖٓ-ٕٜ:
ْك َوُكل َما َمر َعلَْي ِو َم َألٌ ِم ْن قَػ ْوِم ِو َس ِخ ُروا
صنَ ُع الْ ُفل َ
﴿ويَ ْ
كمن ذلك قولو َ :
ِم ْنوُ﴾[ىود ،]ٖٛ:ىؤالء قوـ نوح سخركا من نوح  كمن ا٤بؤمنْب.
ِ ِ ِ
آمنا فَا ْغ ِف ْر لَنَا َو ْار َح ْمنَا
كمن ذلك قولو ﴿ :إِنوُ َكا َف فَ ِري ٌق م ْن عبَادي يَػ ُقولُو َف َربػنَا َ
ت َخيػر الر ِ
اح ِمين * فَات َخ ْذتُم ُ ِ
َنس ْوُك ْم ِذ ْك ِري َوُكنتُ ْم ِم ْنػ ُه ْم
ُ
وى ْم س ْخ ِريًّا َحتى أ َ
َوأَنْ َ ْ ُ
ض َح ُكو َف﴾[المؤمنوف.[ٔٔٓ-ٜٔٓ:
تَ ْ
ِ ِ
ِ
ين َس ِخ ُروا ِم ْنػ ُه ْم
ئ بِ ُر ُس ٍل ِم ْن قَػ ْبلِ َ
استُػ ْه ِز َ
﴿ولََقد ْ
ك فَ َحا َؽ بالذ َ
كمن ذلك قولو تعأبَ :
َما َكانُوا بِ ِو يَ ْستَػ ْه ِزئُوف﴾[النعاـ.]ٔٓ:
إذنا ىذا الشأف إ٭با ىو شأف الكفار ،كإ٭با ىو فعل الكفار ال فعل ا٤بسلمْب.

[ثانيًّا] :سنة النيب  كاألدلة ُب ىذا عدة ،من ذلك ما خرج أبو داكد ُب سننو،
كالنسائي ُب سننو بإسناد قاؿ فيو ا٢بافظ ُب ((البلوغ)) :رجالو ثقات ،من حديث ابن عباس
رجبل أعمى كاف لو أـ كلد ٚبدمو ككانت بو رفيقة ،كاف لو منها كلد ،لكنها
 :أف ن
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كانت تقع ُب النيب  ،كتشتمو كينهاىا كال تنتهي ،حٌب إذا ما كانت ليلة ،شتمت النيب
 ،فما كاف منو إال أف أخذ مع نوال يعِب كالسيف الصغّب ،فوضعو ُب بطنها كضغط عليها
حٌب قتلها ،فبلغ ذلك النيب  ،فأخربه ىذا الرجل ما كاف منها ،فأىدر النيب  دمها.
ىذه ا٤برأة ،إ٭با أف تكوف مسلمة ،كإما أف تكوف كافرة أصلية يعِب :يهودية أك نصرانية.
مباحا.
فإف كانت مسلمة ُب السابق ،فإهنا هبذا تكوف قد ارتدت ،فكاف دمها ن
كإما أف تكوف كافرة أصلية فيكوف كفرىا قد زاد كبلغ الغاية ،كانتقض عهدىا بذلك.

أيضا بإسناد جوده شيخ
كقل مثل ىذا ُب الدليل الثاني كىو ما جاء عند أيب داكد ن
اإلسبلـ ُب ((الصارـ)) من حديث علي  أف يهودية كانت تقع ُب النيب  ،فقاـ رجل
فخنقها حٌب ماتت ،فأىدر النيب  دمها.

أيضا وىو الدليل الثالث ما ثبت ُب الصحيحْب -كأظن أنو قد مر
ومن تلك الدلة ً

بنا قريبنا -من أف النيب  قاؿ« :من لكعب بن الشرؼ ،فإنو قد آذى اهلل ورسولو» ،ىذا

يهودم كاف منو أنواع من الكفر ،كاف يهودينا ألب على ا٤بسلمْب ،ذىب إٔب مكة
الرجل
ه
فحسن بْب ا٤بشركْب ،كذـ دين النيب  ،كمع ذلك فإف النيب  بعد كل ذلك ،ما حث
على قتلو ،لكنو ٤با ىجا رسوؿ ا﵁  ككقع فيو ،حث النيب  على قتلو ،فانتدب لقتلو
٧بمد بن مسلمة كٝباعة من الصحابة  فقتلوه.
فدؿ ىذا على أف السخرية كالنيل من رسوؿ ا﵁  أعظم ما يكوف من الكفر،
كبالتإب ينتقض عهد الكتايب بو.
وقل مثل ىذا في الحديث الرابع ،كىو ما أخرج الشيخاف ،من حديث أنس :

أف النيب  دخل مكة كعلى رأسو ا٤بغفر ،فلما كضعو جاءه رجل ،فقاؿ :إف ابن خطل
تعلق بأستار الكعبة ،فقاؿ النيب  :اقتلو ،كُب ركاية مسلم :اقتلوه ،فقتلوه كىو متعلق
بأستار الكعبة.
مسلما كاف ٱبدمو ،كىجا النيب  ،بل
مسلما فارتد ،كقتل ن
خادما ن
ابن خطل كاف ن
كاف لو قينتاف تغنياف هبجاء النيب .
الحظ ىنا أف علة قتلو ٓب تكن الردة؛ ألف ا٤برتد كما ىو معلوـ ُب الشريعة يستتاب،
أليس كذلك؟ ىذا أوًَّل.
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ثانيًا :كونو قتل الرجل ا٤بسلم ،ىذا حكمو ُب الشريعة ،أف ييسلم ألكلياء القتيل كىم
معركفوف (بنو خزاعة) ،فإف شاءكا أف يقتلوه ،كإف شاءكا أف يأخذكا منو الدية ،كإف شاءكا أف
يعفوا ،لكن النيب  أمر بقتلو ،مع إنو كاف عائذا با٢برـ ،متعل نقا بأستار الكعبة ،ما رفع
سبلحا على النيب  ،فدؿ ىذا على أف قتلو مع كجود ىذه ا٢باؿ الٍب كاف عليها ،ألنو كقع
ن
ُب كفر عظيم ،كىو أنو كاف يهجو رسوؿ ا﵁ .
[ثالثًا] :فإٝباع ا٤بسلْب قاطبة ،كخذ ما شئت من كتب الفقو كاقرأ فيها ،فإنك ٘بد
التنصيص على ىذا ُب ٝبيع كتب الفقو ،إذا فتحت باب الردة كجدت التنصيص على أف
من سب ا﵁ أك رسولو ،أك استهزأ با﵁ أك رسولو ،أك بشيء من دينو ،أك ثوابو أك عقابو ،فإنو
كافرا حبلؿ الدفن ،كأف الواجب على كٕب أمر ا٤بسلمْب أف يستتيبو ،فإف تاب كإال
يكوف ن
قتلو ،اللهم إال ُب حق النيب  الذم ذىب إليو ٝباعة من ا﵀ققْب ،كشيخ اإلسبلـ ابن
تيمية كغّبه ،أنو يقتل ببل استتابة ،كىذا قوؿ لو حظ من النظر ،كما بسط ىذا ُ ب
كتابو ((الصارـ ا٤بسلوؿ على شاًب الرسوؿ .))
كلو تأملت ُب كتب الفقو لوجدت أهنم ينصوف على أشياء رٗبا يستسهلها بعض الناس
ُب ىذا الزماف ،ىم يذكركف أشياء كُب بعض ما ذكركا ما فيو نظر كٕبث ،لكن ا٤بقصود أهنم
كثّبا ُب ىذا األمر العظيم ،حٌب إنك ٘بدىم يقولوف :من قاؿ فبل هف أقصر من
كانوا يدققوف ن
إنا أعطيناؾ الكوثر .قالوا :ىك ىفىر با﵁؛ ألف كبلمو فيو انتقاص ٥بذه السورة ،حٌب كجدناىم
يقولوف" :من قاؿ قصعة ثريد خّب من العلم" يقولوف :كفر ،حٌب كجدناىم يقولوف :من قاؿ:
"مسيجد" أك "مصيحف" يقولوف :كفر؛ ألف ىذا فيو شيء من التحقّب لبيت ا﵁ أك لكبلـ
ا﵁.
انظر إٔب ىذه الدقة كإٔب ىذه الدرجة ،كانوا  يدققوف ُب مثل ىذه ا٤بسائل،
ككما ذكرت لك ىذا ا٤بقاـ ال ييسل يم بكل ما حكم فيو ،لكنو يدلك على أف ا٤بقاـ عظيم،
فكيف هبم لو رأكا ما ييقاؿ أك ييكتب أك يينشر ُب ىذا الزماف ،فإف من الناس ٩بن أجرموا
كىاف عليهم دينهم ،كخف عندىم تعظيم ا﵁  أك انعدـ ،يقعوف ُب أمور فظيعة -نسأؿ
ا﵁ السبلمة كالعافية.-
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رٗبا تسمع أك تقرأ عمن يسخر باللحية الٍب ىي سنة رسوؿ ا﵁  ،فتجد أنو يقوؿ

عن صاحبها" :إنو ذىقى ين التيس" ،أك ٘بده يسخر با٢بجاب الذم يأمر بو شرع ا﵁ 

فتجده يقوؿ" :خيمة متحركة" ،أك ٘بد من يسخر ٗبن يأمر با٤بعركؼ كمن ينهى عن ا٤بنكر،
كٰبث على الصبلة ،فتجدىم يقولوف" :شركة صلوا" ،ىذه أمور عظيمة يا أيها اإلخوة،
كحرؾ ترل ،انظر إٔب أنواع من السخرية كاالستهزاء ٕبدكد ا﵁  أك ٗبا حرـ ا﵁ جل كعبل
أك ٗبا بْب ا﵁ ُ ب كتابو أك ُب سنة رسولو .
إ نذا ا٤بقاـ يا أيها اإلخوة ،مقاـ عظيم ،كالنيب  أخرب أف الرجل رٗبا يتكلم بالكلمة -
باال يهوم هبا ُب النار أبعد ما بْب ا٤بشرؽ كا٤بغرب ،أخرب النيب 
كلمة كاحدة -ال يلقي ٥با ن
أف أكثر ما يورد الناس النار الفم كالفرج.
إذنا على ا٤بسلم الذم يريد ٪باة نفسو أف يتصوف كأف يتنبو ،كأف ٲبسك عليو لسانو،
فإنو كا﵁ قد يورده ا٤بوارد
ابعا] :النظر؛ فإف النظر الصحيح لكل يمنشد ،طرفنا من العلم بالشريعة ،يي ٍدرؾ أنو ال
[ر ن
ٲبكن البتة أف ٯبتمع تعظيم ا﵁  كاالستسبلـ لو مع االستهانة بو أك برسولو أك بدينو 
مستحيل ،ال ٯبتمعاف إٲباف با﵁ كتعظيم لو  مع ىذه السخرية كاالستهزاء أك االنتقاص،
كأعظم من ذلك سب ا﵁ أك رسولو .
إ نذا ىذا ٩با ال ٲبكن لئلنساف أف ٱبالف فيو إذا أمعن النظر ُب قواعد الشريعة كأصو٥با،
كب من أربعة أشياء:
ال سيما ُب باب اإلٲباف ،كذلك أف اإلٲباف مر ه
من قوؿ القلب ،كقوؿ اللساف ،كمن عمل القلب ،كمن عمل ا١بوارح.
كالشك كال ريب أف ىذا االنتقاص كاالستخفاؼ من جناب الربوبية كاأللوىية أك
و
قطعا ،ال ٲبكن أف ىٯبىتى ىم ىع عمل القلب الذم يتضمن ٧ببة ا﵁
الشريعة مناؼ لعمل القلب ن
كتعظيمو كا٣بوؼ منو مع ىذا األمر.
أيضا كىو كثّب أك الغالب أال ٯبتمع حٌب مع قوؿ القلب ،كىو تصديقو كإيقانو
كرٗبا ن
إف كاف يصدؽ با﵁ ،كبصفاتو كنعوت جبللو ،كبالنيب  ،فإف الغالب أف ىذا التصديق ٲبنعو
من الوقوع فيما يناقض ذلك.
نأتي اآلف إلى تنبيهات م ْه ٍ
مات تتعلق بالموضوع:
ُ
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أوًَّل :أف الضابط ُب السب أك االستهزاء ىو :العرؼ ،فما عيد ُب العرؼ سبنا أك
استهزاءن ،فإنو سب كاستهزاء ُب ىذا ا٤بقاـ ،كبالتإب يكوف ا٢بكم ُب ذلك ٗبقتضى ما ٰبكم
بو العرؼ ،كىذا ا٤بقاـ ال شك أف األمر فيو متفاكت باختبلؼ األزمنة كاختبلؼ األمكنة،
فما عيد ُب مكاف استهزاء قد ال يعد ُب مكاف آخر كذلك ،ما عد ُب زماف سبنا قد ال يكوف
ُب كقت آخر سبنا ،إ نذا البد من مراعاة ىذا األمر.
تفاكت عظيم ،ليست الكلمات أك ما يرجع إٔب االستهزاء كالسخرية
كىذا ا٤بقاـ فيو
ه
كما إٔب ذلك ،ليست درجة كاحدة ،فمنها ما ىو استهزاءه صريح ،أك سب صريح ،كبالتإب
فإنو يٰبكم ٗبقتضى ىذا كال يقبل أم دعول ٖببلؼ ذلك ،ما كاف من سب صريح أك
استهزاء صريح ٗبقتضى العرؼ العاـ ا٤بطرد ،فإف ىذا ال يقبل فيو الدعول ٖببلفو ،لو ادعى:
"أ٘ب ما أردت ،ما قصدت" ،ال ييلتفت إٔب ىذا.
كٜبة عبارات كٝبل ككلمات ،يَبدد فيها النظر ٙبتمل أف تكوف استهزاء كٙبتمل أال
تكوف كذلك كمثل ىذا ا٤برجح فيو النية كالقصد ،فمٌب ما كنت النية كالقصد متجهة إٔب
السخرية كاالستهزاء كاف ا٢بكم ٗبقتضى ذلك ،كمٌب ما ادعى القائل أنو يقصد ذلك فإنو
ليكوف كذلك ،ىذا ا٤بقاـ ٰبتاج الناظر فيو أف يَبيث كأال يعجل.

أيضا :أف من الناس من يػيٍرجع ا٢بكم ُب ىذا الباب إٔب
[ثانيًّا] :كىو من ا٤بهمات ن
مستحبل" ،فإنو يكوف
مستحبل" أك "استهزأ بالنيب 
االستحبلؿ ،فيقوؿ" :من سب ا﵁
ن
ن
كافرا.
بذلك ن
إذنا مناط ا٢بكم عند ىؤالء ،كىؤالء طائفة كبّبة من ا٤بتكلمْب ،مناط ا٢بكم عندىم
اجعا إٔب االستهزاء كالسخرية كالسب ،كإ٭با إٔب االستحبلؿ.
ليس ر ن
كقوؿ ٨بالف إلٝباع السلف الذم عليو أىل السنة
كالشك أف ىذا تأصيل باطل ،ه
كا١بماعة ،بل الذم عليو دالالت الكتاب كالسنة ،أف السب أك السخرية من حيث ىي
ٕبد ذاهتا ،بغض النظر عن حاؿ القائل ،ال فرؽ عند أىل السنة
سبب للكفر ِّ
مكفر ه
ناقض ه
ه
ذاىبل عن اعتقاده كُب
بْب أف يكوف الساب أك الساخر معتقد للتحرٙب ،أك
مستحبل ،أك ن
ن
ذاىبل عن
غفلة ،ىل ىو معتقد التحرٙب أك االستحبلؿ؟ ،ىو ...ال!!ُ ،ب تلك اللحظة كاف ن
ذلك!
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ال فرؽ عند أىل السنة كا١بماعةٗ ،بجرد خركج الكلمة اآلٜبة من فمو يكوف قد كفر
﴿ولَئِ ْن َسأَلْتَػ ُه ْم لَيَػ ُقولُن
با﵁  ألف ىذا ىو الذم دؿ عليو القرآف ن
صرٰبا ،قاؿ جل كعبلَ :
ب قُ ْل أَبِالل ِو َوآيَاتِِو َوَر ُسولِ ِو ُكنتُ ْم تَ ْستَػ ْه ِزئُو َف﴾[التوبة.]ٙ٘:
إِن َما ُكنا نَ ُخ ُ
وض َونَػل َْع ُ
إذن ا٢بكم تعلق باالستهزاء ،قاؿ  بعدىاَّ﴿ :ل تَػ ْعتَ ِذ ُروا قَ ْد َك َف ْرتُ ْم بَػ ْع َد
يمانِ ُك ْم﴾[التوبةٓ ،]ٙٙ:ب يقل ا﵁  كفرًب؛ ألنكم استحللتم السخرية كاالستهزاء با﵁
إِ َ
كرسولو كباإلٲباف.
فدؿ ىذا على أف ا٢بكم متعلق ٗبجرد االستهزاء ،كفرًب؛ ألنكم استهزأًب كليس ألنكم
قطعا ،ألننا لو طردنا قو٥بم ىذا فإف ما يصح حينئذ
باطل ن
استحللتم ،كىذا القوؿ عند النظر ه
أف نقوؿ ،إف من كذب أك اغتاب فقد كفر ،كا٤برا:د أنو إف استحل ذلك كىذا ال يقوؿ بو

عآب.

إٝباع ا٤بسلمْب على أف من استهزأ كفر ،يقولوف من استهزأ كفر ،من سب كفر،
ىؤالء يأكلوف ىذه ا١بملة باالستحبلؿ ،يلزمهم إذنا أف نقوؿ من كذب ،أك اغتاب ،أك زنا
كفر ،كا٤براد لو استحل كىذا ال يقوؿ بو عآب.
إ نذا ا٤بسلموف متفقوف على التفريق بْب االستهزاء كالسب كبْب ا٤بعاصي إذا استثنينا
الوعيدية كا٤بعاصي كالكذب كالغيبة كالسخرية ،ىذه ٥با حكم آخر٥ ،با حكم ا٤بعصية ،فبل
نقوؿ ُب مثل ىذا إف ا٢بكم معلق باستحبلؿ السخرية كاالستهزاء.
االستحبلؿ ناقض مستقلٗ ،بعُب :من اعتقد ًحل كجواز سب ا﵁  فإنو يكفر كلو

معلق بالكبلـ من حيث ىو ،بالسب من
ٓب ينطق ٕبرؼ كاحد ُب سب ا﵁  ،فا٢بكم إ نذا ه
حيث ىو ،باالستهزاء من حيث ىو.
كأما خبلؼ ذلك فبل شك أف ىذا من أقواؿ أىل البدع.
ىذه ا٤بسالة ٨برجة عند ىؤالء على قو٥بم بػ(اإلرجاء)ُ ،ب باب اإلٲباف ،كذلك أف ىؤالء
ٰبصركف الكفر ُب ا١بهل كالتكذيب ،كسبب ذلك :أف اإلٲباف عندىم ىو التصديق
فحسب.
ا١بهل كالتكذيب.
إ نذا إذا كاف اإلٲباف ىو التصديق كالكفر ضده ،كاف ي
الكفر :ى
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كبالتإب فإنك ٘بدىم ٰبيلوف كيرجعوف ٝبيع نواقض الدين إٔب ىذا األمر ،كىو ما
يتعلق بالتكذيب ،ما يتعلق با١بهل ،كال ٯبعلوف الكفر كما دلت عليو أدلة الكتاب كالسنة
اجعا إٔب األنواع األربعة كما دؿ على ىذا إٝباع السلف كىو أف الكفر يكوف بالقوؿ،
ر ن
كيكوف بالفعل ،كيكوف باالعتقاد ،كيكوف بالشك.
ىكذا أٝبع أىل السنة كا١بماعة أف الكفر يكوف بالقوؿ ،فمن سب ،أك استهزأ با﵁
 ،فإنو يكفر ٗبجرد قولو.
من دعا غّب ا﵁ فإنو يكفر ٗبجرد دعاءه كيكوف بالفعل ،فمن قتل نبينا أك لطمو ،أك
باؿ على مصحف أك رماه مستخ نفا بو ،كىو يعلم أنو مصحف ،أك سجد لقرب أك صنم ،فإنو
يكفر ٗبجرد ىذا الفعل.
كذلك باالعتقاد؛ من اعتقد مشاركة غّب ا﵁  لو فيما ٱبتص بو كاإلحياء كاإلماتة
أك استحقاؽ العبودية ،فبلشك أنو يكفر ٗبجرد ىذا االعتقاد.
٨برجا من ا٤بلة؛ كأف يشك ىل النيب  نيب صادؽ أـ ال؟
أك يكوف شا نكا ش نكا ن
األمر عنده ٧بتمل ،فإف ىذا ال شك أنو كفر بو.
إذنا أىل السنة كا١بماعة يعتقدكف أف مناط التكفّب ُب مسألة السب كاالستهزاء
كالسخرية إ٭با ىي بالقوؿ من حيث ىو ،أك بالفعل إ ٍف دؿ على ذلك ،إذا كاف إخراج اللساف
أك الغمز بالعْب أك حركة باليد ،كا٤بساؽ كالسياؽ يتعلق بشيء يرجع إٔب جناب األلوىية أك
الربوبية أك الرسالة ،يعِب فعل ىذا سخرية كاستهزاءن فإف ىذا ىو مناط التكفّب كبو يكوف
كافرا.
ن
أما إحالة ذلك إٔب القلب ُب ٝبيع ىذه األحواؿ ،فهذا قوؿ أىل اإلرجاء ،ا﵁ 
قاؿ﴿ :ولََق ْد قَالُوا َكلِمةَ الْ ُك ْف ِر وَك َفروا بػع َد إِس ِ
الم ِه ْم﴾[التوبة.]ٚٗ:
َ ُ َْ ْ
َ
َ
ِ
ث
ين قَالُوا إِف اللوَ ثَالِ ُ
إ نذا ٗبجرد الكلمة كفركا ،قاؿ ﴿ :لََق ْد َك َف َر الذ َ
ِ
ِ
ٍ
يح ابْ ُن
ين قَالُوا إِف اللوَ ُى َو ال َْمس ُ
ثَالثَة﴾[المائدة﴿ ،]ٖٚ:لََق ْد َك َف َر الذ َ
َم ْريَ َم﴾[المائدة ،]ٔٚ:ما قاؿ ا﵁  :لقد كفر الذين اعتقدكا أف ا﵁ ثالث ثبلثة ،إذنا
الكفر كاف متعل نقا بالقوؿ.

الشيخ لم يراجع التفريغ

ِٓٗ

كيكفي أف تتأمل ُب آية من القرآف يتضح لك ا٤بقاـ جلينا ،كىو قولو تعأبَ ﴿ :م ْن َك َف َر
بِالل ِو ِمن بػ ْع ِد إِيمانِِو إَِّل من أُ ْك ِرَه وقَػلْبوُ مطْمئِ ٌّن بِا ِإليم ِ
اف ﴾[النحل.]ٔٓٙ:
َْ
َ
َ ُ ُ َ
َْ َ
الحظ معي ىذه اآلية تتناكؿ الكفر بالظاىر؛ بقوؿ كفرم أك بفعل كفرم ،لن تتعرض
للكفر الباطل ،حكمت بالكفر ٗبجرد القوؿ الظاىر ،أك الفعل الظاىر يعِب :من فعل الكفر
أك قاؿ الكفر؛ فقد كفر ،يٰبكم ُب الشريعة عليو بالكفر ،ما الدليل على ىذا؟
الدليل إ٭با استثِب ىذا ا٤بكره كال إكراه على ما ُب القلب ،اإلكراه إ٭با ييتصور ُب األمر
الظاىرُ ،ب قوؿ يي ٍكره على أف يتكلم بكلمة الكفر ،يكره على أف يفعل الكفر.
أما أف ييكره على أف يعتقد الكفر ىذا ال يتصور كال ٲبكن ،ال ٲبكن ألحد أف يي ٍكره
أحدا على أف يعتقد بوجود شر و
مثبل ،ىذا ال ٲبكن أف يتصور ،ىذا ال ٲبكن
يك مع ا﵁  ن
ن

أف يتصور ،ٲبكن أف يكذب عليو بلسانو لكن أف يعتقد ىذا بقلبو؛ ألنو مكره ىذا ال
يتصور ،ال إكراه على ما ُب القلب.
مناقضا للدين بأنو
كبالتإب فإف ىذه اآلية قد حكمت على القوؿ كعلى الفعل إذا كاف
ن
ِ ِِ
ِ
يمانِِو ﴾[النحل ،]ٔٓٙ:كاستثناء ا٤بكره
كفر؛ ألف ا﵁ قاؿَ :
﴿م ْن َك َف َر باللو م ْن بَػ ْعد إِ َ
دليل على الكفر ،فإنو كافر.
إذنا حذارم يا أيها األخوة من ىذا األمر كىو الوقوع ُب مأزؽ اإلرجاء ،فإف أبواب ىذا
ا٤بذىب مع األسف الشديد قد كثيرت كفيتحت على الناس ُب ىذا الزمافُ ،ب بعض ما
يكتب كبعض ما ييقاؿ كينشر من أقواؿ ٚبالف مذىب السلفٓ ،ب تؤصل على مذىب أىل
السنة كا١بماعة ُب باب اإلٲباف ،بل إ٭با كاف فيها تأثر ٗبذاىب أىل اإلرجاء ،فعلى اإلنساف
أف يضبط ىذه ا٤بسائل ُب ضوء معتقد أىل السنة كا١بماعة.

المر الخير الذي أحب التنبيو عليو وىو التنبيو الثالث :كىو ما يتعلق بأمر ييسأؿ
كثّبا كىو أف بعض الناس يقوؿ :من سب ا﵁ أك الدين -عيا نذا با﵁ -حاؿ الغضب،
عنو ن
يقوؿ يغضب فيسب ا﵁  أك يسب الدين أك يسب ا٤بلة ،أك يسب القرآف -العياذ با﵁-
فهل ىذا هبذا معذكر؟
كا١بواب :أف يقاؿ إف ىذا ا٤بأفوف ىذا اجملرـ الذم ٓب ٯبد شيئنا ٱبفف بو حرة قلبو إال
جناب ربنا  فيسبو حٌب يسَبيح كٱبفف ما بو ،أم تعظيم كأم إٲباف عند ىذا اإلنساف،
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الشك كالريب أف من نطق بكلمة الكفر من سب كسخرية كاستهزاء ،سب شيئنا من دين
ا﵁  كىو يعلم أنو من دين ا﵁ أك سخر بشيء من دين ا﵁ كىو يعلم أنو من دين ا﵁ ،أنو
كافرا با﵁  ،مُب ما كاف قلم التكليف جارينا عليو ،إذا كاف مكل نفا ،فإنو
ٗبجرد ىذا يكوف ن
دارئ عنو ىذا ا٢بكم اللهم إال ُب
ذرا لو أك ن
الشك يمؤاخ نذا بذلك ،كليس ٦برد الغضب عي ن
حالة كاحدة كىي أف يبلغ بو الغضب إٔب درجة يرتفع عنها التكليف ،إذا كصل إٔب درجة
يكوف فيها؛ كالسكراف ،أك كا٥باذم ،أك كالنائم يتكلم ُب نومو ،كالذم يسأؿ أين أنت ُب
عذرا.
أرض أك ٠باء ٓب ٯبد ما ٯبيب! أغلق عليو الباب البتة ،مثل ىذا قد يقاؿ أف لو ن
عذرا
أما ما عدا ذلك من أنواع الغضب ا٤بعدكدة الٍب تقع ُب الناس ،فإف ىذا ليس ن
٥بذا اإلنساف ،على كل مسلم أف يتقي ا﵁  ككذلك على طلبة العلم ،بل على كل مسلم
أف يكوف عنده غّبة على ٧بارـ ا﵁ .
كبالتإب فإنو ينهض بواجب الدعوة كاألمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر كالتنبيو
كالتحذير.
بعض الناس يقوؿ مع األسف ُب بعض األماكن ُب قريتو أك بلده ،مثل ىذا األمر قد
عمت بو البلول فماذا أصنع؟ يَبؾ اإلنكار كيَبؾ النصيحة كيَبؾ النهي عن ىذا الفعل
الشنيع؛ ألنو قد كثر ،يا ﵁ العجب!! مٌب كاف انتشار ا٤بنكر عذ نرا ُب عدـ إنكاره ،بل ىذا
٩با ينبغي أف يكوف سببنا ٤بضاعفة ا١بهد ُب النهي كاإلنكار حٌب يزكؿ ىذا ا٤بنكر الفاشي،
ا٤بنكر إذا انتشر آذف بنزكؿ العذاب العاـ.
احذر يا عبدا﵁ من ذلك ،كقم هبذا الواجب كنبو كحذر كأغلظ إذا كاف ا٤بقاـ يستحق
اإلغبلظ ،كا٢بكمة كضع الشيء ُب موضعو.
ٔٔضع املم ٝيف وٕضع السٗف يف العال
وطزْ نٕضع السٗف يف وٕضع الٍمٝ
رٗبا تقتضي ا٤بصلحة اإلغبلؽ كرٗبا تقتضي ا٤بصلحة لْب القوؿ ،كعليك أف تضع كل
ُب موضعو ا٤بناسب لو.
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69
 -ٜٙباب من ىزؿ بشيء فيو ذكر اهلل أو القرآف أو
الرسوؿ (المجلس الثاني).
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قاؿ:

بابٖ َٔ :صٍ بػ ٕ٤ٞؾ ٘ٝذنس اهلل
أ ٚايكسإٓ أ ٚايسض.ٍٛ

اآلية.

ب﴾[التوبة]ٙ٘:
﴿ولَئِ ْن َسأَلْتَػ ُه ْم لَيَػ ُقولُن إِن َما ُكنا نَ ُخ ُ
وقوؿ اهلل تعالىَ :
وض َونَػل َْع ُ

ٍ
بشيء فيو ذكر اهلل أو القرآف أو الرسوؿ ،
يقوؿ ا٤بؤلِّف  :باب من ىزؿ
فعل ىذا فهو كافًر.
كافرا ،من ى
يعِب :أف يحكمو كونو ن
ناقض من نواقض التوحيد.
كىذا ه
ىزؿ ا٥بىزؿ ضد :ا١بد ،كىو ٗبعُب :ا٤بًزاح ،كا٤براد بو ُب ىذا ا٤بقاـ إذا
قاؿ :باب من َ
ي
ً
بسنة رسولو  فإف ىذا ا٥بزؿ يتضمن االنتقاص كاالستخفاؼ.
ذيكر ا٥بزؿ بكتاب ا﵁ أك ي
األمر العظيم الذم يىػ يرد اإلنساف
كبالتإب ،كاف ُب معُب كاالستهزاء كالسخرية .ىذا ىو ي
كافرا أصلينا.
عيا نذا با﵁ -إٔب ال يكفر إ ٍف كاف يم نفرا كغي ًّلوا إ ٍف كاف ن
سلما ،أك ٯبعلىوي يزداد يك ن
السب ،كالسب ال شك
كقيلت لك ساب نقا إف ا٢بيكم عند أىل العلم كاحد؛ االستهزاءي ك ٌ
أنو أشنع من االستهزاء.
و
هزكؿ بو شيئنا من ًذكر ا﵁ ،
فمن ىزؿ كاستهزأ
بشيء من ًذكر ا﵁ ،يعِب :كاف ا٤ب ي
زؿ يمتعلِّ نقا ٔبناب الربوبية أك بكتاب ا﵁  الذم ىو كبلـ
أعظم من ذلك أف يكوف ا٥بى ي
ك ي
ا﵁ ،أك ٔبناب الرسالة ،أك ما تفرع عن ذلك من أم و
بالدين ،أك بأمور الغيب،
شيء يتعلق ِّ
الر يسل ،كل ذلك يحكمو عند أىل العلم كاحد.
أك اآلخرة ،أك ا٤ببلئكة ،أك ي
كقولو  :أو الرسوؿ ،األقرب أف (أؿ) ىاىنا عهدية ،فهو الرسوؿ  كغّبه

الوصف كىو الرسالة.
النيب ُ ب ىذا ى
ُب يحكمو الشَباؾ غّبه من ي
الر يسل مع ٌ
أك تكوف (أؿ) ىاىنا لبلستغراؽ ،فيشمل ذلك كل رسوؿ.
ىزؿ و
كا٤بقصود أف ا٢بكم كاحد مهما جعلت (أؿ) ُب كلمة الرسوؿ ،فأم و
بأحد من
ي
ناقضا من نواقض الدين.
ير يسل ا﵁  فإنو ييعد ن
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﴿ولَئِ ْن َسأَلْتَػ ُه ْم لَيَػ ُقولُن إِن َما
ك ٌ
استدؿ ا٤بؤلِّف  على ذلك بآية سورة التوبةَ :
ب قُ ْل ﴾[التوبة ،]ٙ٘:كيسبق ىذه اآلية قولو ﴿ :يَ ْح َذ ُر ال ُْمنَافِ ُقو َف
ُكنا نَ ُخ ُ
وض َونَػل َْع ُ
ِ
استَػ ْه ِزئُوا﴾[التوبة ،]ٙٗ:األمر ىاىنا
ورةٌ تُػنَبٍّئُػ ُه ْم بِ َما في قُػلُوبِ ِه ْم قُ ِل ْ
أَ ْف تُػنَػز َؿ َعلَْي ِه ْم ُس َ
ج َما
أمر من جهة اللفظ كا٤بعُب ىو :التهديد ﴿ ،قُ ِل ْ
استَػ ْه ِزئُوا إِف اللوَ ُم ْخ ِر ٌ
ه
تَ ْح َذرو َف﴾[التوبةٍ ،]ٙٗ:ب قاؿ ِ :
﴿ولَئ ْن َسأَلْتَػ ُه ْم ﴾[التوبة ،]ٙ٘:كا٣بطاب يموجوه
ُ
َ
ب ﴾[التوبة ،]ٙ٘:كسيأٌب
﴿ولَئِ ْن َسأَلْتَػ ُه ْم لَيَػ ُقولُن إِن َما ُكنا نَ ُخ ُ
إٔب النيب َ :
وض َونَػل َْع ُ
الكبلـ عنها إف شاء ا﵁ ُب بياف سبب النزكؿ.
قاؿ :

عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة ،دخل حديث بعضهم في

بعض ...
الشرح
ٝبع من أىل العًلم ،أكرد منو ا٤بؤلِّف
ذكر  أف سبب النزكؿ ٥بذه اآلية ركاه ه
صحايب و
و
كثبلثة من التابعْب.
 ركاية
أما الصحايب فهو ابن عيمر  ،كأما التابعوف فهم زيد بن أسلم ك٧بمد بن
القرضي كقتادة بن دعامة .
كعب ى
كركاية ابن عمر  ركاية جيدة ثابتة ،تتقول ٗبراسيل التابعْب.
كا٤بؤلِّف  بْب أنو ساؽ الركايات مضمومةن بعضها إٔب بعض ،يعِب ضم ركايات
ىؤالء رضي ا﵁ عنهم كرٞبهم بعضها إٔب بعض.

قاؿ :دخل حديث بعضهم في بعض ،فهو دمج كٝبىع بْب الركايات كساقها مساقنا
احدا ،كيبدك كا﵁ أعلم أنو قد تابىع هبذا شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ُب كتابو ((الصا ًرـ
ك ن
ا٤بسلوؿ)) ،فإنو ذ ىكر ا١بملة نفسها كساؽ ما ساؽ ا٤بؤلِّف  ىا ىنا.
ى
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...أْ٘ قاٍ زدٌ يف غص ٠ٚتبٛى:
َا زأٜٓا َجٌ قُسٖآ٥ا ٖؤال ٤أزغب بطْٛاٚ ،ال أنرب أيطٓاٚ ،ال أدي
عٓد ايًكا...٤
قاؿ ابن عمر  :إف رجبلن ُب غزكة تبوؾُ ،ب ىمسّب النيب  إٔب غزكة تبوؾ
و
ِّ
احدا ،ككاف البقية
لما ك ن
حصلت ىذه القصة؛ كىي أف ي
رجبلن ُب ٝباعة من أصحابو كاف يمتك ن
وض
راضْب ٗبا يقوؿ ،فكاف يحكمهم ك ن
﴿ولَئِ ْن َسأَلْتَػ ُه ْم لَيَػ ُقولُن إِن َما ُكنا نَ ُخ ُ
احداَ :
ب﴾[التوبة.]ٙ٘:
َونَػل َْع ُ
يدلك على خطورة حضور ٦بالس ا٤بنكر ،كأف ٦بالس ا٤بنكر ا٢باضر فيها آٍبه مآب
كىذا ي
ي
ي
ً
﴿وقَ ْد نَػز َؿ
يقوؿ:

ا﵁
ك

با﵁
فر
ك
بال
٦بلسا ييتكلم فيو
ي
َ
يينكر ،السيما إذا كاف اجمللس ن
اب أَ ْف إِذَا س ِم ْعتُم آي ِ
َعلَْي ُك ْم فِي الْكِتَ ِ
ات الل ِو يُ ْك َف ُر بِ َها َويُ ْستَػ ْه َزأُ بِ َها فَال تَػ ْقعُ ُدوا َم َع ُه ْم
َ ْ َ
وضوا فِي ح ِد ٍ
يث غَْي ِرهِ إِن ُك ْم إِذًا ِمثْػلُ ُه ْم ﴾[النساء.]ٔٗٓ:
َحتى يَ ُخ ُ
َ
فدؿ ىذا على إف من ىر ًضي هبذا ا٢بديث كتابع كسكت فإف يحكمو يحكم ا٤بتكلِّم.
ي
احدا ككاف البقية
كقد جاء ُب بعض ركايات سبب نزكؿ ىذه اآلية :أف ا٤بتكلم كاف ك ن
ي
يضحكوف ،يوافقوف كييتابعوف على ذلك.
كجاء ُب بعض الركايات :أف ىذا الرجل ا٤بتكلِّم ا٠بو :كديعة بن ثابت ،كقيل غّبه كاف
ي
أحد ا٤بنافقْب.
ي
قاٍَ :ا زأٜٓا َجٌ قُسٖآ٥ا ٖؤال.٤
ظ ييطلىق :على العيلماء الذين ٝبعوا بْب تبلكة القرآف كالعلم
السلىف لف ه
ال يقراء ُب لساف ى
بأحكامو ،كييريد أصحاب النيب  معو؛ يعِب :يريد النيب  كأصحابو.

ساخرا منهم مستهزئا هبم« :ما رأينا مثل قُػرائنا ىؤَّلء أرغب بطونا» يعِب:
قاؿ
ن
أكسع بطونا إشارةن إٔب أهنم يتصفوف بكثرة األكل فبل ىم ٥بم إال بطوهنم.
ألسنًا» ،يعِب :أهنم يكذبوف ُب ا٢بديث.
«وَّل أكذب ُ

«وَّل أجبن عند اللقاء» ،يعِب :أهنم يتصفوف با١بينب عند لقاء العدك كال يثبتوف عند

اشتداد ا٤بعارؾ.
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كصفوا النيب  كأصحابو بصفاهتم ىم أنفس ًهم ،ال شك
كال شك أف ىؤالء ا٤بينافقْب ى
أف ىذه صفات ا٤بنافقْب ،فاألمر على ما قيل" :رمتِب بدائها كانسلت".
ي
أحق هبذه الصفات الذم ذكركىا كحاشا النيب  كحاشا أصحابو أف
ك
ىم أجدر ٌ
يكونوا يمتصفْب هبذه الصفات ا٤بذكورة.
ى
ٜعين زض ٍٛاهلل ٚ أؾشاب٘ ايكسا - ٤ؾكاٍ ي٘ عٛف ابٔ َايو:نربت؛ ٚيهٓو َُٓاؾلُ ،ألخربٕٖ زض ٍٛاهلل .
قاؿ عوؼ بن مالك ،يعِب :األشجع ككاف يسمع ىذا ا٢بديث« :كذبت ولكنك
ُمنافق».

ُب ىذا فائدتاف:

مقاـ ال يصليح فيو الَبيث.
أوَّلً :أف الكذب ٯبب أف ييرد على صاحبو مباشرة ،ىذا ه
كذب كافَباء ٯبب أف ييرد على صاحبو من حينو.
ه
كبلـ باطل ك ه

ثانيًا :اإلغبلظ عند قياـ ا٤بصلحة .يعِب :ا٤بقاـ ىا يىنا تقتضي ا٤بصلحة فيو اإلغبلظ
ُب القوؿ ىذا كبلـ خطّب ،ىذا كقوع ُب النيب  كُب أصحابو ،فبل يناسب و
حينئذ أف يتناكؿ
ه
ه
ي
ا٤ب ً
نكر ىذا ا٤بن ىكر بأطراؼ أصابعو يتساىل كيتلطف!
ي
ي
كبل ،ا٤بقاـ يقتضي أف يغلظ ُب العبارة كييشدد ُب النكّب.
قاؿ« :ولكنك ُمنافق»ٍ ،ب أخربه أنو سّبفع ىذا األمر إٔب النيب  ،قاؿ« :لُخبِرف
رسوؿ اهلل .»

كُب ىذا فائدة ،كىي :أف ىرفع ا٢بديث كإببلغ األخبار إٔب كٕب األمر إذا كاف فيو درءي
ىمفسدةو عن اإلسبلـ كا٤بسلمْب ،ككاف يتضمن النصيحة ﵁ كرسولو كألئمة ا٤بسلمْب عامتهم،
ي
فإنو ليس من النميمة كليس من الغيبة.
كىذا ما نبو عليو ا٤بؤلِّف  با٤بسألة الثالثة من مسائل الباب حيث قاؿ:
الفرؽ بْب النميمة كالنصيحة ﵁ كرسولو .
للمسلمْب ،فإف
مٌب ما كاف ٜبة ما يتهدد ا٤بيجتمع ا٤بيسلم كما يٲبكن أف ييوقع ا٤بكركه ي
أمرا
رفع ذلك إٔب ا٢باكم ا٤بسلم ِّ
ككٕب األمر الذم يستطيع إنكار ىذا ا٤بين ىكر ال شك أنو ليس ن
ي
أمر ٩بدكح كمن النصيحة ا٤بأمور هبا.
ن
مذموما ،بل ىو ه
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ؾرٖب عٛف إىل زض ٍٛاهلل  يٝدرب ،ٙؾٛدد ايكسإٓ قد ضبك٘.
عوؼ إٔب النيب  لييخربه ٗبا كاف ،فوجد أف الوحي قد سبقو ،ىنزلىت عليو
ذىب ه
ىذه اآلية الٍب ٠بعت من سورة التوبة.
كىذا فيو فائدتاف:
أوَّلً :أف نعلم ثبوت صفات العلم ،كالسمع ،كالبصر ،كالكبلـ ﵁ .

ثانيًا :أف ىذا من دالئل نبوة النيب  ،فإنو رسوؿ ا﵁ ح نقا ،كإال كيف لو أف يعلم
رب العباد .
الشيء الذم غاب عنو لوال أنو ييوحى إليو من ِّ
ؾذا ٤ذيو ايسدٌ إىل زض ٍٛاهلل ٚ قد ازؼٌٚ ،زنب ْاقت٘ ،ؾكاٍ:

ٜا زض ٍٛاهلل؛ إمنا نٓا نٛض ْٚتشدخ سدٜح ايسنبْ ،كطع ب٘ عٓا
ايطسٜل.
الرجل ،كاألكثر ُب كتب التفسّب أنو :كديعة بن ثابت ،كقيل :أنو عبد ا﵁ بن
جاء ىذا ي
ييب قد ٚبلف عن رسوؿ ا﵁ ُ ب
ييب ،لكن ذلك غلط ليس بصحيح؛ ألف عبد ا﵁ بن أ ٌ
أٌ
غزكة تبوؾ.
كٱبربه ُب اعتذاره أف ىذا الكبلـ الذم بلىغو
الرجل ليعتذر إٔب رسوؿ ا﵁  ي
جاء ىذا ي
حديث من حديث الركب ٱبوضوف،
ٓب يكونوا يقولونو على سبيل القصد أك الكراىة إ٭با ىو
ه
كيتكلموف ٕبديث ا٤بسافر.
ي
و
معلوـ أف ا٤بسافر يٰبب أف يتكلم بكبلـ فيو فيسحة ،فيو شيءه من ا٤بىرح ،فيو شيءه من
ه
ى
ي
ا٤بزاح ،فيقوؿ :ىذا الكبلـ "إ٭با كنا نقولو على سبيل ا٤بًزاح" ،أك كما نقوؿ بلساننا ا٤بعاصر:
ي
﴿ولَئِ ْن َسأَلْتَػ ُه ْم
"كانوا ييوسعوف صدكرىم هبذا الكبلـ" .فهذا ىو ما دؿ عليو قولو تعأبَ :
ب ﴾[التوبة.]ٙ٘:
لَيَػ ُقولُن إِن َما ُكنا نَ ُخ ُ
وض َونَػل َْع ُ
ً
كالحظ -يارعاؾ ا﵁ -أف ا﵁  ما أكذهبيم ُب قو٥بم ىذا كال ُب اعتبارىم ىذا ،نعم
كانوا يقولونو على سبيل ا٣بوض كاللعب .كلكن ىذا فيو فائدتاف:
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السب كاالستهزاء بْب من يكوف منو
أوَّلً :أنو ال فىػىر ىؽ ُب ىذا الباب؛ ال فرؽ ُب باب ِّ

ذلك على سبيل ا٢بقد كالكراىة لرسوؿ ا﵁  كلئلسبلـ ،أك كاف ذلك على سبيل اللعب
كعلى سبيل ا٤بًزاح ال فرؽ ،ا٢بيكم ُب ذلك كاحد.
ثانيًا :قاعدة مهمة كىي :أنو ال فرؽ ُب باب ال يكفر بْب ا١باد كا٥با ًزؿ .سواء قاؿ أك

فىػ ىعل ال يكفر على سبيل ا١بدية أك على سبيل اللعب كعلى سبيل ا٤بزاح ،كل ذلك ا٢بيكم فيو
كاحد.
كنبو شيخ اإلسبلـ ٧بمد بن عبد الوىاب ُ ب آخر نواقض اإلسبلـ على و
تنبيو
غاية ُب األٮبية حينما قاؿ( :كال فرؽ ُب ٝبيع ىذه النواقض بْب ا٥با ًزؿ كا١باد كا٣بائف إال
كره).
ا٤بي ى
إذنا كل من كقع ُب ىذه النواقض الٍب تي ِّردم صاحبها كٚبرجو عن دائرة اإلسبلـ ال فرؽ
ً
قاصدا ي٧بق نقا
ُب ذلك بْب أف يكوف يمتكلِّ نما أك فاعبلن على سبيل ا٤بزاح كاللعب ،أك أف يكوف ن
يقوؿ ك٤با يفعل.
٤با ي
ا٢بيكم ُب ذلك كاح هد عند أىل العلم كالدليل على ذلك ىذه اآلية الٍب بْب أيدينا.
قاٍ ابٔ عُس :نأْ ٞأْعس إيَ ٘ٝتعًكا بٓطعْ ١اق ١زض ٍٛاهلل .

يقوؿ ابن عمر :كأني أنظر إليو متعلقا بنسعة ناقة ،يعِب :الزماـ الذم ييزـ ىذه الناقة

ث هبا ييريد أف يلتفت إليو النيب  كيقبل منو ،ككل ذلك كالنيب  ال ييبإب
متعلِّ هق هبا يمتشبِّ ه
بو كال يزيده إال أف يتلو عليو اآلية.
ٚإٕٖ اؿذاز ٠تٓهب زدً.٘ٝ
مشغوؿ باألىم
كا٢بجارة تنكب رجليو يعِب :تيصيبها كتيبليها ،كىو ال ييبإب بذلك ىو
ه
كىو أنو ييريد أف يقبل منو النيب  باعتباره.

ٜ ٖٛٚك :ٍٛإُْٖا نٓا نٛض ًْٚعب .ؾٝك ٍٛي٘ زض ٍٛاهلل :
﴿ قل أَبِالل ِو َوآيَاتِِو َوَر ُسولِ ِو ُك ْنتُ ْم تَ ْستَػ ْه ِزئُو َف﴾[التوبةَ ،]ٙ٘:ا ًٜتؿت إيَٚ ٘ٝا
ٜصٜد ٙعً.٘ٝ
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امتثل النيب  أمر ربِّو حيث إف ا﵁  ىأمره أف يقوؿ ىذا القوؿ﴿ :قل أَبِالل ِو َوآيَاتِِو
ِ
ِِ
يمانِ ُك ْم ﴾[التوبة.]ٙٙ-ٙ٘:
َوَر ُسولو ُك ْنتُ ْم تَ ْستَػ ْه ِزئُو َف * َّل تَػ ْعتَذ ُروا قَ ْد َك َف ْرتُ ْم بَػ ْع َد إِ َ

أصل مهم ُب ىذا الباب ينبغي على كل يمسلم أف يكوف لو عربةه منها كأف
ىذه آيةه عظيمة ك ه
حاذرا.
يقف أمامها يمتأمبلن ن
ب ﴾[التوبة .]ٙ٘:ىكذا
﴿ولَئِ ْن َسأَلْتَػ ُه ْم لَيَػ ُقولُن إِن َما ُكنا نَ ُخ ُ
قاؿ َ :
وض َونَػل َْع ُ
اعتذركا كىذا العيذر صحيح ُب نفسو ىم ىذا الذم كاف منهم كما أ ٍك ىذ ىهبم ا﵁ ُ ب ذلك
ب قُ ْل أَبِالل ِو
﴿ولَئِ ْن َسأَلْتَػ ُه ْم لَيَػ ُقولُن إِن َما ُكنا نَ ُخ ُ
ذرا غّب مقبوؿَ :
وض َونَػل َْع ُ
كمع ذلك كاف عي ن
َوآيَاتِِو َوَر ُسولِ ِو ُك ْنتُ ْم تَ ْستَػ ْه ِزئُو َف ﴾[التوبة.]ٙ٘:
ً
الحظ أف ىذا االستفهاـ إ٭با كاف على سبيل التقريع كالتوبيخ﴿ :أَبِالل ِو َوآيَاتِِو َوَر ُسولِ ِو
ُك ْنتُ ْم تَ ْستَػ ْه ِزئُو َف﴾[التوبة.]ٙ٘:
أيضا أف ا﵁  ذ ىكر عنهم أهنم استهزأكا با﵁  مع أف ا٤بركم ُب سبب
كالحظ ن
ى
أيضا بالقرآف،
النزكؿ ٓب ي يكن فيو أهنم استهزأكا
ِّ
بالذات العلية كال ن
ككجو ذلك:
[أوَّلً] :أهنم إ٭با ذ ىكر ا﵁  ىذا ُب حقهم من باب النزكؿ ،يعِب٤ :با استهزأكا
يلزـ من االستهزاء
بالرسوؿ  فإف الزـ ذلك أف يكونوا يمستهزئْب با﵁ العظيم  ،إ ٍذ ي

بالرسوؿ االستهزاءي با٤برسل.
ي
ثانيًا :يلزـ من االستهزاء بالرسوؿ االستهزاء ٗبا أيرسل بو كىو آيات ا﵁  ،فصح إ نذا
أيضا كانوا يمستهزئْب برسوؿ ا﵁ .
أيضا بآياتو ،ك ن
أهنم كانوا يمستهزئْب با﵁ ،ك ن
ِ
ِِ
ِ ِ ِِ
يمانِ ُك ْم
﴿ قُ ْل أَباللو َوآيَاتو َوَر ُسولو ُك ْنتُ ْم تَ ْستَػ ْه ِزئُو َف * َّل تَػ ْعتَذ ُروا قَ ْد َك َف ْرتُ ْم بَػ ْع َد إِ َ
﴾[التوبة .]ٙٙ-ٙ٘ :ا﵁  أخربىم بأف ىذا االعتذار ال حاجة إليو؛ ألنو ال ينفع فهو
ِ
يمانِ ُك ْم ﴾[التوبة ،]ٙ٘:أكد
اعتذار
ه
مرفوض غّب مقبوؿَّ ﴿ :ل تَػ ْعتَذ ُروا قَ ْد َك َف ْرتُ ْم بَػ ْع َد إِ َ
ه
ف َع ْن
يمانِ ُك ْم إِ ْف نَػ ْع ُ
ا﵁  أف القوـ كفركا بوقوعهم فيما كقعوا فيو ﴿ :قَ ْد َك َف ْرتُ ْم بَػ ْع َد إِ َ
ِ
طَائَِف ٍة ِم ْن ُك ْم نُػ َع ٍّذ ْ ِ ِ
ين﴾[التوبة.]ٙٙ:
ب طَائ َفةً بأَنػ ُه ْم َكانُوا ُم ْج ِرم َ
ا﵁  على ما جرت عليو كثّبه من آيات القرآف ٝبىع بْب الَبىيب كالَبغيب ،بْب ما
يقتضي ا٣بوؼ كبْب ما يقتضي الرجاء.
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اجعا إٔب ا﵁ يسبحانو.
بْب  أف ٜبة ٦باالن للتوبة على من كاف صادقنا مع ا﵁  ر ن
كبالتإب :فمن زلت بو القدـ فوقع ُب ىذا ا٤بنكر الشنيع فإف عليو أف ييبادر إٔب التوبة
ي
إٔب ا﵁  كا﵁ يقبل توبة التائبْب.
كقد اشتهر ُب كتب التفسّب أف من تاب ا﵁  عليو من ىؤالء النفر ا٣بائضْب كاف
رجبلن من ٝبلة ا٤بنافقْب لكن ا﵁  تاب عليو ا٠بو على األقرب
مغشي ابن ِّ
ٞبّب ،كاف ي
ي
الرجل كاف معهم.
مغشي بن يٞب ِّّب األشجعي ،فإف ىذا ي
كذكرت بعض الركايات أنو ما تكلم لكنو كاف يضحك.

كذكرت بعض الركايات أنو كاف ينهاىم عن بعض ما ٱبوضوف فيوٍ ،ب إف ا﵁ 
شهيدا
كفقو فمن عليو بالتوبة فتاب إٔب ا﵁  كغّب ا٠بو إٔب عبد الرٞبن ،كقيتل فيما نرجو ن
ُب معركة اليمامة.
ىكذا نصت يكتب تراجم أصحاب النيب .
ف َع ْن طَائَِف ٍة ِم ْن ُك ْم ﴾[التوبة ،]ٙٙ:يعِب :بأف
كا٤بقصود أف قولو  ﴿ :إِ ْف نَػ ْع ُ
ييوفقوا إٔب التوبة فيعفو ا﵁  عمن كقع ُب ىذا اإلٍب ،كالتائب من الذنب كمن ال ذنب لو.
ككاف على ىذه الركاية ىو ىذا الرجل الوحيد.
ف َع ْن
الرجل الواحد ﴿ :إِ ْف نَػ ْع ُ
كهبذا نستفيد فائدةن لغوية كىي :أف الطائفة تيطلق على ي
ِ
ب طَائَِفةً ﴾[التوبةٜ ،]ٙٙ:بة طائفة أخرب ا﵁  بأهنم ٓب ييوفقوا إٔب
طَائَِف ٍة م ْن ُك ْم نُػ َع ٍّذ ْ
ف َع ْن طَائَِف ٍة
التوبة كذلك إضبلالن منو يسبحانو؛ ألهنم كانوا يمستحقْب لذلك ﴿ :إِ ْف نَػ ْع ُ
ِ
ِم ْن ُك ْم نُػ َع ٍّذ ْ ِ ِ
ين﴾[التوبة.]ٙٙ:
ب طَائ َفةً بأَنػ ُه ْم َكانُوا ُم ْج ِرم َ
ىاتاف اآليتاف العظيمتاف ُب ىذه السورة فيها عربةه عظيمة كفيها ما يقتضي الوجل
كا٣بوؼ من الرتوع ُب ىذا ا٤برعى الوخيم.
حذارم يا عبد ا﵁ من أف ٙبوـ حوؿ ىذا ا٢بمى كىو أف يكوف ٜبة مزاح أك لعب أك
كما يقولوف بلساف اليوـ "النيكت" ،ني ِّ
نكت كنيوسع الصدر ك٭بزح ،كيكوف ىذا ا٤بًزاح اشتمل
على ًذ ٍكر و
شيء من آيات القرآف أك حديث رسوؿ ا﵁ .
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عرض و
بشيء ٩با
امزح فيما شئت كقل ما شئت ،لكن يكن على حذر من أف تتناكؿ أك تي ِّ
يرجع ٥بذا الدين ،شيءه يتعلق باآليات أك باألحاديث أك جناب النيب  ،حذارم ،فإف ذلك
مؤذ هف ٖبيسراف عظيم.
ك ُى َو الَبْػتَػ ُر﴾[الكوثر ،]ٖ:األبَب :مقطوعي ا٣بّب.
فا﵁  يقوؿ﴿ :إِف َشانِئَ َ
ٰبكم ا﵁  على أف من ًيقع ُب النيب  كعلمنا أنو ال فرؽ ُب ىذا الباب بْب أف
قاصدا ،ال فرؽ
قاصدا للطعن عن حقد ككراىة أك ٓب ي يكن ن
مازحا ،ن
يكوف اإلنساف ن
جادا أك ن
ُب ىذا الباب البتة ،إف من كاف كذلك قطىع ا﵁  كما حكم  عنو ا٣بّب ،كإذا قي ًطع

عن اإلنساف ا٣بّب فمٌب يكوف حظو إال ا٣بيبة ،كإال ا٢برماف ،كإال ا٣بسارة ،كإال غضب

ا١ببار .
كمثل ىذا الذم يتساىل كيتسامح ٗبثل ىذا األمر ما أسرع أف يقع ُب ذلك ،ما أسرع
حاـ حوؿ ا٢بًما يوشك أف يرتع فيو ،ىذا تنبيو ،كأخص بو بعض
أف يقع ُب ا﵀ظور كمن ى
بذ ٍكر و
طبلب العلم الذين رٗبا تساىلوا كتسا٧بوا حينما يٲبازحوف أقراهنم ً
شيء من اآليات أك
ي
األحاديث كتنزيلها على غّب ٧بلِّها على سبيل ا٤بًزاح كعلى سبيل اللعب كعلى سبيل
أمر خطّب ينبغي أف يٰبذر.
الضحك ،ىذا كا﵁ ه
كذلك ما يفعلو بعض الشباب من ا٣بوض ،أك ذ ٍكر بعض النكات الٍب تتضمن بعض
و
األحكاـ الشرعية ،يقولوف٫" :بن ٭بزج كني ِّ
لشيء من أحكاـ
نكت" ،كيكوف ُب ذلك تعرض
الشريعة تعرض و
لشيء يتعلق باللحى ،شيءه يتعلق بتقصّب الثياب ،شيءه يتعلق ٕبجاب ا٤برأة،
ه
الرجل على ا٤برأة ،شيءه يتعلق با٢بدكد ،إٔب
شيءه يتعلق بتعدد الزكجات ،شيءه يتعلق بوالية ي
أمر غاية ُب ا٣بطورة ،كما أجدر صاحب
غّب ذلك ىذا الشك أنو أمر خطّب بل ىو كا﵁ ه
عجل ا﵁ عليو العقوبة ُب الدنيا قبل اآلخرة -نسأؿ ا﵁ السبلمة كالعافية -إف ٓب
ذلك أف يي ِّ
يتيب إٔب ا﵁ جل كعبل.
كٰبضر٘ب ُب ىذا قصةه لعل فيها عربة كىي :ما ذكر الشيخ ا﵀دِّث أٞبد شاكر
ي

ُ ب كتابو ((كلمة ا٢بق)) ،ذ ىكر قصة عاصرىا كىي :أف رجبلن خطىب ٕبضرة
السلطاف -سلطاف مصر ُب ذاؾ الزماف -فأراد أف يتملق لو ،فقاؿ كلمةن ما قامت لو قائمةه
بعدىا –نسأؿ ا﵁ السبلمة كالعافية ،-كاف ىذا السلطاف عن قر و
يب من يوـ ا١بيمعة قد كرـ
ي
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السلطاف ،-فأراد ىذا ا٣بطيب أف يتملق لو،
أحد األدباء العمياف -ه
أديب أعمى قد كرمو ي
فقاؿ ُب خطبتو :ك٤با جاءه األعمى ما عبىس ُب كجهو كما تؤب.
ك ً
الحظ ما ُب ىذا الكبلـ من تعر و
يض لرسوؿ ا﵁  .ك٤با انتهت الصبلة قاـ كالد
الشيخ أٞبد كىو الشيخ ٧بمد شاكر كىو من أىل العلم ،ككاف إ ٍذ ذاؾ ككيل األزىر ،فقاؿ:
"ياأيها الناس أعيدكا صبلتكم فإف إمامكم قد ك ىفر".

صدر من ىذا الشيخ جملرد التعريض برسوؿ ا﵁  .يقوؿ الشيخ أٞبد
ىذا ا٢بيكم قد ى
شاكر :كأقسم با﵁ ِّ
الرجل بعد بضع سنْب ككاف ذا جاهو كحظوة ،كاف رجبلن
أ٘ب رأيت ىذا ي
أ٘ب رأيتو على باب أحد ا٤بساجد يتلقى نً ىعاؿ ا٤بصلِّْب كعليو من
متعالينا يم
نتفخا ،أيقسم با﵁ ِّ
ن
ي
ك ُى َو الَبْػتَػ ُر﴾[الكوثر.]ٖ:
صدؽ ا﵁﴿ :إِف َشانِئَ َ
الذلة كالصغار ما ا﵁ بو عليم ،ى
رم أف ييبلحظو اإلنساف كأف يكوف ٦بانبنا لو ٛباـ ا٤بجانبة ،يمبتعً ندا عنو
إذنا ىذا ا٤بقاـ ح ه
ي
ٛباـ االبتعاد ،ال ٰبوـ حولو البتة.
ُب مقاـ ا٥بزؿ كا٤بزاج ٘بنب٘ ،بنب٘ ،بنب ،أم شيء لو مساس بذات ربنا  أك
نبيِّنا  أك شيئنا من ىذا الدين.
كعودا على ىذه اآليةٜ ،بة مسألة مهمة تتعلق هبا كىي:
ن
ىؤالء الذين كاف منهم من نزلت فيهم ىذه اآلية ،ىل كانوا منافقْب ،أـ كانوا مؤمنْب
عندىم إٲباف ضعيف ٍب ارتدكا بسبب ىذه ا٤بقالة؟
ذىب بعض أىل العلم :أهنم كانوا مؤمنْب عندىم إٲباف ضعيف ٍب ارتدكا ٗبا كاف
يمانِ ُك ْم ﴾[التوبة ،]ٙٙ:إذنا كانوا
منهم .كاستدلوا على ىذا بقولو  ﴿ :قَ ْد َك َف ْرتُ ْم بَػ ْع َد إِ َ
مؤمنْب قبل أف يكوف منهم ما كاف ،كىذا ما نص عليو ا٤بؤلِّف ُ ب كتابو ((كشف

فهم ذلك من بعض كبلـ شيخ اإلسبلـ  الذم دكنو ُب كتابو
الشبهات)) .كيي ى
((اإلٲباف)).
كعامة أىل العلم على القوؿ األكؿ كىو ىؤالء إ٭با كانوا يمنافقْب.
القوؿ الصحيح أف الذين كاف منهم ما كاف
كالذم ال شك فيو عندم أف ىذا ىو ٍ
كانوا يمنافقْب أصبلن.
كيدؿ على ىذا أكجو عدة:
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﴿ولَئِ ْن
أوَّلً :أف سياؽ اآلية كسابقها يدؿ على ذلك .ىذه اآلية الٍب بْب أيديناَ :
ِ
ورةٌ
َسأَلْتَػ ُه ْم ﴾[التوبة ،]ٙ٘:سبقها قوؿ ا﵁ ﴿ :يَ ْح َذ ُر ال ُْمنَاف ُقو َف أَ ْف تُػنَػز َؿ َعلَْي ِه ْم ُس َ
ِ
ج َما تَ ْح َذ ُرو َف﴾[التوبة.]ٙٗ:
تُػنَبٍّئُػ ُه ْم بِ َما في قُػلُوبِ ِه ْم قُ ِل ْ
استَػ ْه ِزئُوا إِف اللوَ ُم ْخ ِر ٌ
﴿ولَئِ ْن
إذنا ا﵁  بْب ىا يىنا أف الكبلـ إ٭با كاف على ا٤بنافقْب صراحةنٍ ،ب قاؿَ :
َسأَلْتَػ ُه ْم ﴾[التوبة.]ٙ٘:
ألت من؟ ا٤بنافقْب ،الذين ذيكركا قبل ذلك
قطعا إ٭با تعلق هبؤالء ا٤بنافقْب ،س ى
إ نذا الكبلـ ن
استَػ ْه ِزئُوا ﴾[التوبة ،]ٙٗ:فدؿ ىذا على أهنم ىم
كالذين ىددىم ا﵁  بقولو ﴿ :قُ ِل ْ
ا٤بقصودكف.
ى
ِ
ٍ
ِ
ِ
ٍّ
ب طَائَِفةً بِأَنػ ُه ْم َكانُوا
ذ
ع
ػ
ن
م
ك
ن
م
ة
ف
ائ
ط
ن
ع
ف
ع
ػ
ن
ف
إ
﴿
:
آية
بعد
الٍب
اآلية
ٍب
َ
ُ
ْ
َ
ْ ْ َُ ْ
َْ ُ َ ْ
ِ
ض ُه ْم ِم ْن بَػ ْع ٍ
ض يَأ ُْم ُرو َف
ات بَػ ْع ُ
ين﴾[التوبة ،]ٙٙ:قاؿ ﴿ :ال ُْمنَافِ ُقو َف َوال ُْمنَافِ َق ُ
ُم ْج ِرم َ
بِالْم ْن َك ِر ويػ ْنػهو َف َع ِن الْمعر ِ
ِِ
ِ
ِ
ين ُى ُم
وؼ َويَػ ْقبِ ُ
ُ ََ َ ْ
سوا اللوَ فَػنَسيَػ ُه ْم إِف ال ُْمنَافق َ
ضو َف أَيْديَػ ُه ْم نَ ُ
َ ُْ
ِ
دليل صريح على أف ىؤالء كانوا
الْ َفاس ُقو َف﴾[التوبة ،]ٙٚ:فما قبل اآلية كما بعدىا ه
يمنافقْب.
ثانيًا :ىذه اآلية من سورة التوبة ،سورة براءة .كىي ُب يكلِّها يمتعلِّقة هبؤالء ا٤بنافقْب
ي
كصفاهتم.
كلذلك تأملها من أك٥با إٔب آخرىا ٘بد أف ا﵁  يذكر من صفاهتم الشيء الكثّب:
ِ
ِ
﴿وِم ْنػ ُه ْم َم ْن يَػل ِْم ُز َؾ فِي
﴿وِم ْنػ ُه ْم َم ْن يَػ ُق ُ
وؿ ائْ َذ ْف لي َوَّل تَػ ْفتنٍّي ﴾[التوبةَ ،]ٜٗ:
َ
ات ﴾[التوبة ،]٘ٛ:إٔب أف جئنا إٔب اآلية -الٍب مرت بنا أمسِ :-
ِ
الص َدقَ ِ
ين
﴿وم ْنػ ُه ُم الذ َ
َ
ِ
﴿ولَئِ ْن َسأَلْتَػ ُه ْم
يُػ ْؤذُو َف النبي َويَػ ُقولُو َف ُى َو أُذُ ٌف قُ ْل أُذُ ُف ﴾[التوبة ،]ٙٔ:إٔب أف قاؿ َ :
﴾[التوبة.]ٙ٘:
يصدر منهم.
فهذه السورة ُب ي٦بملها إ٭با تتعلق با٤بنافقْب كصفاهتم كما ي

نص
ثالثًا :قوؿ الصحايب ا١بليل عوؼ بن مالك «ولكنك ُمناف ٌق» ،ىذا ن
أيضا ه
على أف ىذا القائل كاف يمناف نقا .كلو كاف خبلؼ ذلك لقاؿ :لقد كفرت ،أك يا كافر ،أك قد
ارتددت ،لكنو قاؿ« :ولكنك ُمناف ٌق».
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النيب  كانوا يعلموف بعض ا٤بنافقْب بصفاهتم ،قاؿ :
كمعلوـ أف أصحاب ِّ
ه
ي
﴿ولَتَػ ْع ِرفَػنػ ُه ْم فِي لَ ْح ِن الْ َق ْوِؿ ﴾[محمد.]ٖٓ:
َ

فا٤بنافق قد ييعلمٝ ،بيعهم ليسوا معلومْب ،لكن طائفةن منهم كانوا معلومْب ألصحاب
ي
تدؿ على أهنم كانوا منافقْب،
النيب  بأقوا٥بم كغمزاهتم ك٤بزاهتم كحركاهتم كسكناهتم كانت ي
ِّ
كلذلك ُب صحيح مسلم قوؿ عبد ا﵁ بن مسعود « :ولقد رأيتنا وما يتخلف

ظهر لعوؼ ما اقتضى
عنها إَّل ُمنافق معلوـ بحق» .إ نذا كانوا يعلموف أحواؿ ا٤بينافقْب .ى
ألف يصفو هبذا الوصف.
ابعا :أننا قد علمنا من كتاب ا﵁  أف السخرية كاالستهزاء إ٭با ىي شأ يف ا٤بنافقْب،
رن
ي
ىذا ديدهنم كىذه صنعتهم أهنم يسخركف كيستهزئوف ،بدليل ما قبل ىذه اآلية بآيتْب قوؿ
ا﵁ ِ :
ِ
ين يُػ ْؤذُو َف النبِي َويَػ ُقولُو َف ُى َو أُذُ ٌف ﴾[التوبة ،]ٙٔ:كذلك قوؿ ا﵁
﴿وم ْنػ ُه ُم الذ َ
َ
عنو ُب سورة البقرة ﴿ :وإِ َذا َخلَوا إِلَى َشي ِ
اطينِ ِه ْم قَالُوا إِنا َم َع ُك ْم إِن َما نَ ْح ُن
َ
ْ
َ
ُم ْستَػ ْه ِزئُو َف﴾[البقرة ،]ٔٗ:فاالستهزاء ديدهنم كاالستهزاء شأهنم.
ىذه األكجو كغّبىا تدؿ على أف ا٣بائضْب القائلْب ما قالوا ُب حقيقة ا٢باؿ كانوا
منافقْب.
كيبقى بعد ذلك السؤاؿ كىو :ما توجيو قوؿ ا﵁  ﴿ :قَ ْد َك َف ْرتُ ْم بَػ ْع َد
يمانِ ُك ْم﴾[التوبة]ٙٙ:؟
إِ َ

معلوـ أنو كاف
توجيو ذلك على ما ذكر كثّبه من أىل العلم ،ىو :أف ىؤالء ا٤بنافقْب ه
ظاىرا ،كانوا مؤمنْب يح ٍك نما ،كانوا يمسلمْب يح ٍك نما .فلما كاف منهم
ن
٧بكوما ٥بم ٕبيكم اإلٲباف ن
كما كما كانوا كافرين حقيقةن؛ ٗبعُب :ا﵁  بْب ُب ىذه اآلية﴿ :
ما كاف كانوا كافرين يح ن
قَ ْد َك َفرتُم بػ ْع َد إِ ِ
٧بكوما
كما) بعد اإلٲباف الذم كاف
ْ َْ
َ
ن
يمان ُك ْم ﴾[التوبة ،]ٙٙ:قد كفرًب ي
(ح ن
كما يكف نارا
كما يكف نارا حقيقة ،فصاركا اآلف كف نارا يح ن
لكم بو ،كانوا ُب السابق مؤمنْب يح ن
كما يعِب ُب أحكاـ اإلسبلـ الظاىرة ٘برم عليهم أحكاـ
حقيقة .كانوا ُب السابق مؤمنْب يح ن
ا٤بسلمْب ،لكن ُب حقيقة ا٢باؿ ىم يكفار.
ي
كما
كما يكف نارا حقيقة ،فصاركا بعد أف أظهركا ىذا القوؿ يكف نارا يح ن
إذنا كانوا مؤمنْب يح ن
يمانِ ُك ْم ﴾[التوبة.]ٙٙ:
كحقيقة ،ىذا توجيو قوؿ ا﵁  ﴿ :قَ ْد َك َف ْرتُ ْم بَػ ْع َد إِ َ
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أيضا سؤاؿ كىو :أف أىل العلم ي٦ب ًمعوف على كجوب إقامة حد الردة
كيتفرع على ىذا ن
على من ً
سخر كاستهزأ أك سب ا﵁  أك رسولو  أك دينو ،كلكننا ٪بد أف النيب  ما

أقاـ ا٢بد على ىؤالء.

كا١بواب عن ذلك :أف النيب  كاف يرعى مصلحة اإلسبلـ ككاف يسعى ُب تأليف

الناس على الدين ال التنفّب عنو .كيدؿ على ىذا قوؿ النيب َّ« :ل يتحدث الناس أف

ُمحم ًدا يقتل أصحابو» ،لو شاع ُب قبائل العرب كغّبىم أف ىؤالء -كظاىر حا٥بم أهنم من
يٝبلة أصحابو -أنو قد قتلهم كاف ىذا يمنفنِّرا أعظم التنفّب عن الرسوؿ  كعن االستجابة
لدعوتو ،فراعى  ىذا األمر ُب ىذا ا٤بقاـ.

إضافةن إٔب ىذا :ذ ىكر شيخ اإلسبلـ  أف ىذه الواقعة كانت إباف أمر ا﵁ 
ِِ
ار
بنبيِّو  بأف ييع ًرض عن ا٤بنافقْبٍ ،ب بعد ذلك جاء األمر باإلغبلظ عليهمَ ﴿ :جاىد الْ ُكف َ

ظ علَي ِهمي ﴾[التوبة ﴿ ،]ٖٚ:ملْعونِين أَيػنما ثُِق ُفوا أ ِ
ِِ
ُخ ُذوا َوقُػتٍّػلُوا تَػ ْقتِ ًيال
ين َوا ْغلُ ْ َ ْ ْ
َ ُ َ َْ َ
َوال ُْمنَافق َ
﴾[الحزاب ،]ٙٔ:فكاف ىذا ساب نقا على ىذا األمر.

كمهما يكن من شيء فا٤بحرر ُب ىذا ا٤بقاؿ كما بْب ابن القيِّم ُ ب كتابو:
ي
بالنيب  ،أما بعد حياتو  فبل ٲبلك أح هد أف
خاص
مر
((زاد ا٤بعاد)) أف مراعاة ىذا األ
ِّ

يتنازؿ عن حق اإلسبلـ أك حق رسوؿ ا﵁ ُ ب إقامة ا٢بد .بعد كفاة النيب  صار من
الواجب عند القدرة إلماـ ا٤بسلمْب أف ييقيم ا٢بد على ىؤالء بعد االستتابة.
ي
مر الواقع ُب ىذا ا١بيرـ بالتوبة إٔب ا﵁  ،فإف تاب قيبل منو على الصحيح من قوٕب
ييأٍ ي
الساب كمسألة ا٤بستهزئ ،اللهم إال مسألة خاصة
أىل العلم ُب ىذه ا٤بسألة ،كىي مسألة
ٌ
ي
كىي السب أك االستهزاء إذا ناؿ جناب النيب .
الساب لو تاب
فالذم رجحو شيخ اإلسبلـ  كٝباعةه من ا٤بحققْب أف ىذا
ٌ
ي
إٔب ا﵁  فإف توبتو تنفعو فيما بينو كبْب ا﵁.
التنازؿ
أحد ٲبليك ي
أما ُب ا٢بيكم الدنيوم فإنو البد من إقامة ا٢بد عليو ،كذلك أف ال ى
تنازؿ ىو عن ِّ
حقو إ ٍذ كاف ٲبليك ذلك ،لكن بعد
عن حق النيب  ،يعِبُ :ب حياتو  ى
النيب  ،كىذا القوؿ من القوة ٗبكاف ،كا﵁
يتنازؿ عن ِّ
كفاة النيب  من الذم ٲبلك أف ى
حق ِّ
تعأب أعلم.
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70
﴿ولَئِ ْن أَ َذقْػنَاهُ َر ْح َمةً ٍّمنا ِمن بَػ ْع ِد
ٓ -ٚباب قوؿ اهلل تعالىَ :
اء َمس ْتوُ لَيَػ ُقولَن ََٰى َذا لِي﴾ اآلية.
َ
ضر َ
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قاؿ :
بابَ :ا دا ٤يف ق ٍٛاهلل تعاىل:
اء َمس ْتوُ لَيَػ ُقولَن ََٰى َذا لِي﴾ اآلية [فصلت.]٘ٓ:
﴿ولَئِ ْن أَ َذقػْنَاهُ َر ْح َمةً ٍّمنا ِمن بَػ ْع ِد َ
َ
ضر َ

الباب قد عقده ا٤بؤلف ؛ لبياف أف من التوحيد الواجب على كل مسلم
فهذا ي
ً
مقامات اإلٲباف العظيمة ،بل ىو زبدةي اإلٲباف،
مقاـ من
القياـ بشك ًر ا﵁ ،
كشكر ا﵁ ه
ى
ي
ِ
ِ
ورا ﴾[اإلنساف]ٖ :؛ فقابل ا﵁  بْب
قاؿ  ﴿ :إِنا َى َديْػنَاهُ السبيل إِما َشاك ًرا َوإِما َك ُف ً
الشكر ،كالكفر؛ فا٤بؤمن حقان كصدقان ،ىو القائم بشكر ا﵁ .
وشكر  اهلل حقيقةٌ مركبةٌ من ثالثة أركاف:

بمحض التفضل ،كىذا ٩با
الباطن بنعمة اهلل  ،وأنّها منو
الركن الوؿ :اَّلعتراؼ
ٍّ
ُ
ٯبوز ٤بسل وم أف يشك فيو ،قاؿ َ ﴿ :وَما بِ ُكم ٍّمن نٍّػ ْع َم ٍة فَ ِم َن الل ِو﴾[النحل﴿ ،]ٖ٘:
ال ي
وىم ٍّمن م ِ
اؿ الل ِو ال ِذي
ُك ّالً نُ ِم ُّد َى ُؤََّل ِء َو َى ُؤََّل ِء ِم ْن َعطَ ِاء َربٍّ َ
ك ﴾[اإلسراءَ ﴿ ،]ٕٓ :وآتُ ُ
آتَا ُك ْم ﴾[النور.]ٖٖ :
قاؿ ربنا ُب ا٢بديث القدسي ا٤بخرج عند مسل وم ُب صحيحو ،قاؿ « :يا
جائع إَّل من أطعمتو؛ فاستطعموني أطعمكم ،يا عبادي كلكم عا ٍر إَّل من
عبادي كلكم ٌ

كسوتو؛ فاستكسوني أكسكم»؛ إذان ىذا ىو الركن األكؿ؛ االعَباؼ ،كاإلقرار بالقلب أف

النعم إ٭با ىي من ا﵁  ،كالعبد ليس منو شيء كال إليو شيء ،كال يستحق على ربو شيئا.
[الركن الثاني] :القوؿ باللساف؛ اَّلعتراؼ واإلقرار باللساف وىذا يتضمن أمرين:

[المر ] الوؿ :اإلقرار باللساف؛ بأف النعمة من ا﵁  قاؿ سبحانوَ ﴿ :وأَما

ٍّث﴾[الضحى ،]ٔٔ:كَب حديث سيد االستغفار« :أبوء بنعمتك علي»؛
ك فَ َحد ْ
بِنِ ْع َم ِة َربٍّ َ
يعُب :أقر كاعَبؼ.

[المر الثاني] :ا٢بمد ،كالشكر ،كالثناء ،كىذا أدلتو ال ٙبصى؛ فييحمد ا﵁ ،كييشكر،
كييثُب عليو بإنعامو على عباده بالنعم الٍب ال حد ٥با كال حصر.

آؿ
[الركن الثالث] :العمل هبا فيما أذف ا﵁ ،كذلك لقوؿ ا﵁ سبحانو ﴿ :ا ْع َملُوا َ
ود ُش ْك ًرا ﴾[سبأ]ٖٔ :؛ فيعمل اإلنساف بالنعمةُ ،ب حدكد ما أمر ا﵁  بو؛ فإف
َد ُاو َ
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طاعة ك و
كاف ا٤بقاـ مقاـ و
اجبة ،أك مستحبة؛ فإف الشكر ىا ىنا يكوف بأداء ىذا الذل أمر
ا٤بقاـ ليس كذلك؛ فالواجب أف تصرؼ النعمة ُب حدكد ما أباح ا﵁ .
 ،كإف كاف ي

إذنا النعم ال ٯبوز التصرؼ فيها كفق ىول اإلنساف ،إ٭با كفق إذف ا﵁  الشرعي،
كىذا ا٤بقاـ يتفرع إٔب ما يكوف كاجبان  ،كإٔب ما يكوف مستحبان ،كإٔب ما يكوف مباحا.
أما القدر الذم البد منو؛ فهو أال يصرفها ُب معصية ا﵁  ،كمن قاـ هبذه األركاف
الثبلثة أكرثو ذلك ٜبر و
ات ثالث:
ات عظيمة ،ومن أعظمها ثمر ٌ
أوَّل :أنو يورثو ذلك ٧ببة ا﵁ ؛ ألنو أقر ،كأيقن ،كأعتقد أف النعمة إ٭با منشأىا،

كمصدرىا إ٭با مسديها ىو ا﵁  ،كالنفوس ٦ببولة على حب من أنعم إليها ،فكيف ٗبن كل
النعم إ٭با ىي منو ؟!

ثانياً :السبلمةي من كفر النعمة ،ككفر النعمة ال شك أنو قادح ُب كماؿ التوحيد
الواجب ،كرٗبا كاف ذريعة ُب الوقوع ُب نقض أصل التوحيد.

[ثالثًا] :أف يسلم من الكرب ،كالغركر ،كاإلعجاب بالنفس ،كىذا كال شك من
الواجبات؛ الٍب القياـ هبا من كماؿ التوحيد الواجب.
البد لكل موحد أف
إ نذا أراد ا٤بؤلف  التنبيو على ىذا األمر العظيم؛ الذم ى

كتتميم ٤با مضى الكبلـ فيو قبل ٜبانية ،أك تسعة
تكميل،
يبلحظو ،كيرعاه ،كىذا الباب
ه
ه
ت الل ِو ثُم يُػ ْن ِك ُرونَػ َها﴾[النحل.]ٖٛ:
أبواب ُب باب قوؿ ا﵁ ﴿ :يَػ ْع ِرفُو َف نِ ْع َم َ
﴿ولَئِ ْن أَ َذقػْنَاهُ َر ْح َمةً ِمنا ِم ْن بَػ ْع ِد
ىذا الباب أكرد فيو ا٤بؤلف  قولو تعأبَ :
اء َمس ْتوُ لَيَػ ُقولَن َى َذا لِي﴾[فصلت ،]٘ٓ:مطلع السياؽ يقوؿ فيو َّ﴿ :ل يَ ْسأ َُـ
َ
ضر َ
ِْ
نسا ُف ِمن ُد َع ِاء الْ َخ ْي ِر﴾[فصلت.]ٜٗ:
اإل َ
﴿َّل يسأَـ﴾ يعِب :ال ٲبلِ ،
ْخ ْي ِر﴾يعِب :من طلب ا٣بّب؛ كا٣بّب ىا ىنا
﴿من ُد َع ِاء ال َ
َْ ُ
ىو :األمر النافع ُب الدنيا ،ككل إنساف ٦ببوؿ على طلب ما ينفعو كيبلئمو.
ِْ
٧بلى
﴿اإل َ
نسا ُف﴾ ىا ىنا ،ىل ىو اسم جنس ،فيعم ٝبيع الناس باعتباره مفردان ن
بػػ(أؿ)؛ فيفيد العموـ؟ أك أنو من العاـ الذم أريد بو ا٣بصوص؛ فإنو ٱبص طائفة من البشر،
كىم الكفار؟
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﴿َّل يَ ْسأ َُـ
كالذل يبدك ،كا﵁ تعأب أعلم؛ أف الثا٘ب أقرب؛ فاإلنساف ىنا ىو :الكافرَ ،
ِْ
ْخ ْي ِر﴾ يعِب :الكافر؛ بدليل ما سيأٌب ُب ىذه اآلية ٩با يدؿ على أف
سا ُف ِم ْن ُد َع ِاء ال َ
اإلنْ َ
﴿َّل يَ ْسأ َُـ ِْ
ْخ ْي ِر َوإِ ْف
ىذا اإلنساف ليس مؤمنان با﵁  ،قاؿ سبحانوَ :
سا ُف ِم ْن ُد َع ِاء ال َ
اإلنْ َ
اء َمس ْتوُ لَيَػ ُقولَن َى َذا لِي
وس قَػنُو ٌ
ط * َولَئِ ْن أَذَقػْنَاهُ َر ْح َمةً ِمنا ِم ْن بَػ ْع ِد َ
َمسوُ الش ُّر فَػيَئُ ٌ
ضر َ
وما أَظُ ُّن الس َ ِ
دليل على أف اإلنساف ىنا ليس
ََ
اعةَ قَائ َمةً﴾[فصلت]٘ٓ-ٜٗ:؛ ىذا ه
مسلما؛ إ٭با ىو الكافر ،كال شك أف حاؿ عامة الكفار ،كمن تشبو هبم من ا٤بسلمْب كاف لو
ن
الذـ كالتقبيح.
ح هد،
كنصيب من ِّ
ه

ىذه اآلية ،اختلف ا٤بفسركف ُب تفسّب قوؿ ا﵁  فيها ﴿ :لَيَػ ُقولَن َى َذا
لِي﴾[فصلت:]٘ٓ:
﴿ى َذا لِي﴾[فصلت ،]٘ٓ:يعِب :ىذا لقدرٌب،
[القوؿ األكؿ] :إف معُب قولوَ :
كقوٌب ،كحذقي ،كمعرفٍب بطرؽ ا٤بكاسب كما إٔب ذلك ،ك٩بن ٫بى إٔب ذلك ابن عباس
 كما أكرد ا٤بؤلف٩ ،با سنقرأه بعد قليل إف شاء ا﵁؛ فيقوؿ ":ىذا من عندم"،
اجع إٕب؛ ففات ىذا ا٤بخذكؿ أف ينسب النعمة إٔب ا٤بنعم هبا ،كإٔب مسديها،
يعِب :ىذا ر ه
كىو ا﵁  ،ىذا قد كفر نعمة ا﵁ ؛ حيث إنو ال اعَبؼ ،كال أقر بأف النعمة إ٭با ىي

من ا﵁ ؛ ىو الذل تفضل هبا ابتداءن.
القوؿ الثا٘ب :ىو أف قولو  ﴿ :لَيَػ ُقولَن َى َذا لِي ﴾[فصلت ،]٘ٓ:يعِب :أنا
جدير بو ،كىذا ما أكرده ا٤بؤلف  أيضا؛ يعِب :أف ىذا بسبب أف
ه
٧بقوؽ بو ،يعِب :ه
جدير هبذه النعمة ،كأنو يرل أف لو حقان كاجبان على ربو ،كُب ىذا
ٕب حقان على ا﵁ ؛ فأنا ه

من الغركر ،كالطغياف ،كسوء األدب مع ا﵁  ما ال ٱبفى.
القوؿ الثالث :أف قولو ﴿ :لَيػ ُقولَن َى َذا لِي ﴾[فصلت ،]٘ٓ:البلـ ىا ىناً :
للم ٍلك،
َ
ثابت دائمان أبدان ٕب ،كلذريٍب من بعدم ،:كنسي أف كل ما
كأنو يقوؿ" :ىذا ا٤باؿ ه
ماؿ ٕب ه
على كجو األرض ،إ٭با ىو ملك ﵁ ؛ ففي قوؿ ىذا اإلنساف ما فيو من الفخر ،كالبغي،
كنسياف نعمة ا﵁ .
و
ؼ التفسّب ،ٯبمع ذلك أف قائل ذلك كافر
صىر ى
كٯبمع ىذه األقواؿ على أم كجو منها تى ى
بنعمة ا﵁ ؛ ٓب يقم بشكر ا﵁  ،فاتو االعَباؼ الباطن ،كاالعَباؼ الظاىر ،كىذا كال
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ض التوحيد -
قادح من قوادح التوحيد ،كلرٗبا صار ذريعةن إٔب أف يصل اإلنساف إٔب ن ٍق ِّ
شك ه
عفانا ا﵁ كإياكم من ذلك .-
قاؿ :
قاٍ فاٖدٖ" :را بعًُٚ ،ٞأْا قكٛم ب٘"ٚ ،قاٍ ابٔ عباعٜ" :سٜد َٔ
عٓد."ٟ
ٚقٛي٘" :إمنا أٚتٝت٘ عً ٢عًِ عٓد "ٟقاٍ قتاد" :٠عً ٢عًِ َين بٛدٙٛ
املهاضب".
ٚقاٍ آخس" :ٕٚعً ٢عًِ َٔ اهلل أْ ٞي٘ أٌٖ" ٖٚرا َعٓ ٢ق ٍٛفاٖد:
"أٚتٝت٘ عً ٢غسف".
ىذه اآلية الثانية؛ الٍب أكردىا ا٤بؤلف  ،كالباب قد أكرد فيو ا٤بؤلف آيتْب،
كمعلوـ من قاركف؛ ذاؾ الذل كاف
كحديثان طويبلن؛ ىذه اآلية بْب ا﵁  فيها حاؿ قاركف،
ه
ِ ِ
وسى فَػبَػغَى
ارو َف َكا َف م ْن قَػ ْوـ ُم َ
من قوـ موسى ،قاؿ ﴿ :إف قَ ُ
﴿وآتَػ ْيػنَاهُ
َعلَْي ِه ْم﴾[القصص ،]ٚٙ:ىذا الرجل آتاه ا﵁ من نعمو الدنيوية الشيء الكثّبَ :
ِ
اؿ لَوُ قَػ ْوُمو﴾[القصص.]ٚٙ:
صبَ ِة أُولِي الْ ُقوةِ إِ ْذ قَ َ
م َن الْ ُكنُوِز َما إِف َم َفاتِ َحوُ لَتَػنُوءُ بِالْعُ ْ
كح ِّذر ،كأينذر ،كقاؿ لو قوموَ :
﴿َّل تَػ ْف َر ْح إِف اللوَ
ىذا الرجل قامت عليو ا٢بجة نيصح ،ي
ِ
ِ
اؾ اللوُ الدار ْاآل ِخرةَ وََّل تَنس نَ ِ
ك ِم َن ُّ
الدنْػيَا
يما آتَ َ
ََّل يُ ِح ُّ
صيبَ َ
َ
َ َ
ين * َوابْػتَ ِغ ف َ
ب الْ َف ِرح َ
َ
وأ ِ
اد فِي ْال َْر ِ
ب
ض إِف اللوَ ََّل يُ ِح ُّ
س َن اللوُ إِلَْي َ
سَ
َحسن َك َما أ ْ
َ ْ
ك َوََّل تَػ ْب ِغ الْ َف َ
َح َ
ِِ
ين﴾[القصص.]ٚٚ-ٚٙ
ال ُْم ْفسد َ
اؿ إِن َما أُوتِيتُوُ َعلَ َٰى ِعل ٍْم
كل ما مضى ،قاؿ﴿ :قَ َ
كاف ا١بواب منو بعد ِّ
ِع ِ
ندي﴾[القصص.]ٚٛ:
ما معنى قولو ﴿إِنما أُوتِيتُوُ َعلَ َٰى ِعل ٍْم ِع ِ
ندي﴾[القصص]ٚٛ:؟
َ

اختلف ا٤بفسركف ُب ىذا إٔب قولْب ،كالقوالف مبنياف على تفسّب العلم ،ىل ىو راجع
إٔب علم العبد الذم ىو قاركف ،أك ىو راجع إٔب علم ا﵁ ؟
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[القوؿ الوؿ] :العلم ىا ىنا أراد بو علمو ىو؛ يعِب قاركف ،يعِب :أنا إ٭با بلغت ما
بلغت؛ ألف عندم علما بالتجارة ،كطرؽ الكسب؛ فأنا ذكي ،كعندم خربة ،كمعرفة؛ فما
كصل إٕب ،إ٭با كاف بسبب ىذا العلم الذم عندم؛ فهو جاح هد إذنا لنعمة ا﵁ عليو؛ أعاد
النعمة إٔب نفسو ،كنسي اإلقرار ،كاالعَباؼ هبا ،كنسبتها إٔب ا﵁.

اجع إٔب علم ا﵁  ،كعليو :فيكوف معُب اآلية قاؿ إ٭با
القوؿ الثاني :أف العلم ر ه
مستحق لذلك؛ فا﵁ يعلم أ٘ب استحق ىذا ا٤باؿ ،فهو يرل
أكتيتو على علم من ا﵁ بأ٘ب
ه
لنفسو على ربو حقان كاجبان.
كىذا كذاؾ يدالف على أف ىذا الرجل ٓب يكن شاكرا نعمة ا﵁ ،كٓب يكن مقران ،كمعَبفان

كافر بنعمة ا﵁  ،كىذه اآلية نظّب
بباطنو ،كال بظاىره ،كال عامبلن فيها بطاعة ا﵁  فهو ه
قوؿ ا﵁ ﴿ :فَِإ َذا َمس ِْ
ض ٌّر َد َعانَا ثُم إِ َذا َخولْنَاهُ نِ ْع َمةً ٍّمنا قَ َ
نسا َف ُ
اؿ إِن َما أُوتِيتُوُ
اإل َ
َعلَ َٰى ِعل ٍْم ﴾[الزمر.]ٜٗ:
لكن ىذا ا٤بسكْب ا١باحد نسي أف ىذه فتنة من ا﵁  قاؿ  ﴿ :بَ ْل ِى َي فِ ْتػنَةٌ
َوَٰلَ ِكن أَ ْكثَػ َرُى ْم ََّل يَػ ْعلَ ُمو َف﴾[الزمر]ٜٗ:؛ أكثر الناس ال يعلموف أف التفضل باإلنعاـ ،إ٭با
ىو ابتبلء ،كاختبار ،كامتحاف؛ فا﵁  يبتلى عباده بالسراء ،كما أنو يبتليهم بالضراء:
ْخ ْي ِر فِ ْتػنَةً﴾[النبياء ،]ٖ٘:قاؿ ﴿ :أَما ِْ
﴿ونَػ ْبػلُوُكم بِالش ٍّر َوال َ
نسا ُف إِ َذا َما ابْػتَ َالهُ
َ
اإل َ
وؿ َربٍّي أَ ْك َرَم ِن﴾[الفجر ،]ٔ٘:كالحظ كيف أف ىذا اإلنساف؛
َربُّوُ فَأَ ْك َرَموُ َونَػع َموُ فَػيَػ ُق ُ
الذل خبل قلبو من ٙبقيق الشكر ﵁  كقع ُب أمرين:
وؿ َربٍّي أَ ْك َرَم ِن﴾[الفجر ،]ٔ٘:ظن أف ا﵁  تفضل عليو
[المر الوؿ] ﴿ :فَػيَػ ُق ُ
بشيء يستحقو ،كما ذؿ كاعَبؼ؛ بأف ىذا ٧بض تفضل من ا﵁  ،بل ظن أف لو كرامة
على ا﵁ ،كمنزلة عنده؛ فهذا كاف سبب إكرامو من ا﵁ .
دليل على ا٤بكانة ،كا٤بنزلة عند ا﵁  ،ككم
المر الثاني :أنو ظن أف النعمة الدنيوية ه

ٱبطئ ُب ىذا ا٤بقاـ من الناس ،كم من الناس من يظن؛ أف اإلنعاـ الدنيوم دليل ٧ببة ا﵁
للعبد؛ فما أيعطى من أيعطى من النعم ،إال ألنو ٧ببوب عند ا﵁ ،مرضي عنو ،كىذا كال شك
ليس بصحيح؛ فالدنيا يعطيها ا﵁  من ٰبب ،كمن ال ٰبب.
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و
مسعود  عند البخارم ُب ((األدب ا٤بفرد)) ،كغّبه ركم مرفوعا
كما ثبت عن ابن

عند رسوؿ ا﵁  قاؿ« :إف الماؿ يعطيو اهلل من يحب ومن َّل يحب» ،كَب ركاية «إف
الدنيا يعطيها اهلل من يحب ومن َّل يحب».

يبتلي ا﵁  ا٤بؤمن ،كالكافر ،بل يعطيهم من ىذه النعم ابتبلءن ،كامتحانان؛ لكن
البصّب ا٤بوفق؛ ىو الذل يفوز ُب االمتحاف؛ فيقوـ هبذه األركاف الثبلثة بالشكر؛ فيكوف من
الفائزين ،كإال فإنو يكوف من ا﵀ركمْب.
كَب ىذا العصر ،من الناس من سقط ىذه السقطة؛ ٘بد أنو إذا نظر إٔب حاؿ الكفار،
كما عندىم من تطور ُب العمراف ،كتقدـ تقِب ،أك ما آتاىم ا﵁ من األمطار ،كا٤بناظر
ا٢بسنة ،كما إٔب ذلك؛ ٘بد أنو رٗبا كسوس لو الشيطاف؛ فبدأ يتشكك ،ىل يعقل أهنم على
باطل ،كىم ُب ىذه النعم يرفلوف؟ كنسي أف ىذا األمر ا٤بهم كىو أف النعمة ابتبلء ،كامتحا هف

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
ليست معياران ،كليست مقياسان على ا٣بّبية ،كالفضيلة ،كا٤بنزلة عند ا﵁ .

قص لنا قصة قاركف كاف ذلك؛ ألجل أف نأخذ العربة كالعظة،
ا٤بقصود أف ا﵁ ٤ با ى

٦بانب ٢باؿ ا٤بسلم؛ الكافر كافر بنعمة ا﵁  ،أما ا٤بسلم فهو معَبؼ
كأف حاؿ الكافر
ه
مقر بنعمة ا﵁ .
ه
قاؿ :

ٚعٔ أبٖ ٞسٜس ٠أْ٘ مسع زض ٍٛاهلل ٜ ك$ :ٍٛإٕ ثالث َٔ ١بين إضساٌٝ٥
أبسف ٚأقسع ٚأعُ ٢ؾأزاد اهلل إٔ ٜبتً.#...ِٗٝ
طويل عظيم ،خرجو الشيخاف البخارم كمسلم ُب صحيحيهما،
ىذا ا٢بديث،
ه
حديث ه
كا٢بديث فيو قصة كانت ُب بِب إسرائيل ،قصها علينا النيب  ،كالواجب ُب القصص الذم
جاء ُب الكتاب كالسنة أمراف:
[المر الوؿ] :التصديق بذلك؛ ٗبا أف الذم أخربنا هبذا رسوؿ ا﵁؛ فالواجب

االعتقاد ا١بازـ ،كالتصديق التاـ بأف ىذه القصة قد حصلت ،كلو أقسم ا٤بسلم على ذلك،
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فإنو ال ٰبنث أف ىذه القصة قد كقعت؛ ألف ىذا من حقيقة شهادة أف ال إلو إال ا﵁ ،كأف
تصديق النيب  فيما أخرب بو.
٧بمد رسوؿ ا﵁،
ي

المر الثاني :أخذ العظة ،كالعربة ،االنتفاع من ىذه القصة ،كما فيها من الفائدة؛ ٓب

يكن إخبار النيب  هبذه القصة على سبيل التفكو ،كالتندر؛ إ٭با كاف ذلك لكي نستفيد
منها ،كنغَبؼ من العرب كالدركس الٍب اشتملت ىذه القصة ،كغّبىا عليها.
لقب ليعقوب بن إسحاؽ بن إبراىيم
ىذه القصة حصلت ُب بِب إسرائيل ،كإسرائيل :ه
عليهم الصبلة كالسبلـ ،كىذه الكلمة مركبة من جزأين( :إسرا) ك (ئيل).
كإسرا ٗبعُب :صفي ،كئيل :ككل ما جاء على ىذا النسق (ئيل) جربائيل ،كميكائيل،
كإسرائيل؛ فإنو ُب اللغة العربية ،أك العربانية ٗبعُب :ا﵁؛ فإسرائيل ٗبعُب :صفي ا﵁؛ اصطفاه
ا﵁ .
كىذه القصة حصلت ُب بِب إسرائيل؛ يعِب ُب بعض ذريتو ،كا٢بديث فيو أف ا﵁ 
أراد أف يبتلى ىؤالء الثبلثة ،ثبلثة أشخاص ابتبلىم ا﵁  بثبلث مصائب ،كعاىات
أحدىم كاف أقرع ،كاألقرع :الذم ال شعر ُب رأسو ،كالثا٘ب أبرص ،كاألبرص ىو الذم أصيب
مستقبح مستقذر ،كالثالث أعمى فقد بصره ،كمع ذلك مع
بالربص؛ كىو :بياض ُب ا١بلد
ه

ك من ا٤ببلئكة الٍب أرسلهم ا﵁
ابتبلئهم األكؿ ابتبلىم ا﵁  بابتبلء آخر؛ عن طريق ىملى ى
 إٔب ىؤالء الثبلثة ،أراد ا﵁ أف يبتليهم.
اإلرادة ىا ىنا ىي اإلرادة الكونية ٗبعُب :شاء.
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﵁.
كالبداء ،كالبداءة؛ ٗبعُب :أف يظهر ما كاف خافيا غّب معلوـ ،كال شك أف ىذا معتقد
باطل ،بل ىو كفر با﵁  ،ىذه عقيدةه كفرية كاف يعتقدىا اليهود ،كتلقاىا من تلقاىا من
أىل البدع عنهم؛ ا٤بقصود أف ىذا ا٤بوضع استشكل ،كتوجيهات أىل العلم ٥بذا اإلشكاؿ
ترجع إٔب ما يأٌب.
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[التوجيو الوؿ] :قاؿ بعض أىل العلم إف رسم ىذه الكلمة (بدا) خطأ ،كالصواب:
كخطىأى من جعل اللفظة بدا ،ككذلك
(بدأ) با٥بمزة ا٤بفتوحة ،كىذا ما اختاره :القاضي عياض ،ى
ا٣بطايب ،كذكر القاضي عياض  أنو قد ضبط ىذه اللفظة عن متقِب شيوخو با٥بمزة
ا٤بفتوحة (بدأ)؛ يعِب :ابتدأ ا﵁ ابتبلئهم.
التوجيو الثاني :أف معُب بدا؛ يعِب :قضى ،كيكوف ٗبعُب :القضاء الكو٘ب؛ الذم ىو

يب ُب ا٤بعُب من اإلرادة الكونية.
قر ه

التوجيو الثالث :أف معُب قولو :بدا؛ يعِب :أراد.

التوجيو الرابع :يعِب :أنو سبق ُب علم ا﵁؛ فأراد أف يظهر ذلك العلم ُب الناس.
كالذم يظهر ،كا﵁ تعأب أعلم ،أنو ال حاجة لكل ىذا؛ فهذا اللفظ على الصحيح

كىم كخطأ من الراكم.
خطأ ،حصل ه
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.
عن ٮباـ ركل ىذا ا٢بديث ثبلثة من الركاة:
األكؿ :ىو شيباف بن فاركخ ،كىذه ركاية مسلم ،كا٤بؤلف  اعتمد سياؽ مسلم؛
اعتمد ركاية مسلم.
الثانية :ركاية عمرك بن حفص.
الثالثة :ركاية عبد ا﵁ بن رجاء.
أما شيباف ،كعمرك بن حفص؛ فإهنما ركيا ا٢بديث بلفظ( :أراد ا﵁) ،كأما عبد ا﵁ بن
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:
ال يقوؿ ما شاء ا﵁ كشئت ،لكنو ما ساؽ ا٢بديث كامبل ،خرجو معلقان ،ك قاؿ ُب حديث
األقرع ،كاألبرص ،كاألعمى؛ (أراد ا﵁ أف يبتليهم) ،ذكر فقط ُب ىذا القدر ،كلكنو ُب كتاب
أحاديث األنبياء أخرجو من طريق أٞبد بن إسحاؽ ،عن عمرك بن حفص ،عن ٮباـ إٔب
آخرهٍ ،ب حوؿ اإلسناد إٔب ركاية عبد ا﵁ بن رجاء ،كساؽ بعد ذلك لفظ عبد ا﵁ بن رجاء.
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ظ
ظ اتفق عليو ثقتاف ما ىو؟ (أراد ا﵁ أف يبتليهم) ،كلف ه
ا٣ببلصة اآلف عندنا لفظاف لف ه
بلفظ ك و
تفرد بو عبد ا﵁ بن رجاء ،كا٢بديث كاحد ،كالنيب  تكلم قطعان و
احد من ىذين،
كإذا ١بأنا إٔب الَبجيح ،كىو ا٤بتحتم ىا ىنا؛ فإننا نرجح ركاية الثقتْب على ركاية الثقة ،السيما
كأف عبد ا﵁ بن رجاء ُب حفظو شيء ،قاؿ ا٢بافظ ُب ((التقريب))( :صدكؽ يهم قليبل)،
كقاؿ ابن معْب( :إنو كثّب التصحيف) ،فهذا ٩با ٯبعل النفس تطمئن إٔب أف ا﵀فوظ إ٭با ىو:
ظ كقع فيو خطأ ،كا٤ببلءمة ُب ذلك تعود إٔب عبد ا﵁ بن رجاء
أراد ،كليس :بدا ،كأف (بدا) لف ه
 ،كىذا ا٤بوضع ٓب أرل ٙبقيقان فيو كما رأيتو عند الشيخ األلبا٘ب رٞبو ا﵁ كالسلسة
الصحيحة من صدؽ ،كانوا يذكركف لفظ الرجاء لعلو حصل تغيّب من أحد الركاة؛ حٌب جاء
الشيخ األلبا٘ب ُ ب ((السلسلة الصحيحة)) عند حديث ،ثبلث آالؼ كٟبسمائة
نفيسا ُب ىذا ا٤بقاـ ،كرجح الذل
كاثنْب كعشرين ،من السلسة الصحيحة؛ فحقق ٙبقي نقا ن
ذكرتو لك.
فاجملزكـ بو ىو أف ىذا اللفظ خطأ ،كأف الصواب :أراد ا﵁ أف يبتليهم.
عٔ أبٖ ٞسٜس ٠أْ٘ مسع زض ٍٛاهلل ٜ ك$ :ٍٛإٕ ثالث َٔ ١بين إضساٌٝ٥
أبسف ٚأقسع ٚأعُ ٢ؾأزاد اهلل إٔ ٜبتً#...ِٗٝ
أراد ا﵁ أف يبتليهم؛ يعِب :ٲبتحنهم كٱبتربىم ،كىؤالء الثبلثة ٤با أراد ا﵁ أف يبتليهم،
أرسل إليهم ملكان؛ فخاطب كل ك و
احد على حدة ،ككجو إليو ما يأٌب من أسئلة.
$ؾبعح إيًَ ِٗٝهّا ،ؾأت ٢األبسف ؾكاٍ :أ ٟغ ٤ٞأسب إيٝو؟ قاٍ:
قاٍ :ي ٕٛسطٔ ٚدًد سطٜٔٚ ،رٖب عين اير ٟقد قرزْ ٞايٓاع ب٘ .قاٍ:
ؾُطش٘ ؾرٖب عٓ٘ قرز ،ٙؾأعط ٞيْٛا سطٓا ٚدًدا سطٓا#...
ىذا األكؿ ،كىو األبرص :كاف طلبو ،ككانت أمنيتو؛ أف يذىب ا﵁ عنو ىذا اللوف
ك؛ فكاف أف أبدلو
القبيح ،كأف يعطيو ا﵁ لونا حسننا ،كجلدان حسنان؛ فمسح عليو ىذا ال ىػملى ى
ا﵁  جلدان حسنان ،كلونا حسنا ،ككاف مسح ا٤بلك سببان ُب حصوؿ ىذه النعمة ،كإال فإف
قادر على أف يعطيو ىذه النعمة دكف سبب ،لكن حكمة ا﵁ 
األمر إٔب ا﵁  ،كا﵁ ه
اقتضت ذلك؛ فهذا يدؿ على عظيم قدرة ا﵁  ،كا﵁ على كل شيء قدير.
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«قاؿ :فأي الماؿ أحب إليك؟ قاؿ اإلبل ،أو البقر؛ شك إسحاؽ»...
الذم يظهر -كا﵁ أعلم-أف األكؿ؛ كىو األبرص طلب اإلبل ،أحب ا٤باؿ إليو اإلبل،
كإسحاؽ بن عبد ا﵁ بن أىب طلحة  من كرعو شك؛ فذكر اللفظْب ،إما قاؿ اإلبل،
ك كما سيأٌب،
كإما قاؿ البقر ،لكن سياؽ ا٢بديث يدؿ على أف طلبو كاف اإلبل؛ ألف ال ىػملى ى
رجع إليهم بعد ذلك ،كسأؿ ىذا الرجل أف يعطيو ناقة يتبلغ هبا؛ فدؿ ىذا على أف مالو إ نذا
كاف اإلبل ..
$قاٍ :اإلبٌ ،أ ٚايبكس غو إضشام؛ ؾأعطْ ٞاق ١عػسا٤؛ ؾكاٍ :بازى
اهلل يو ؾٗٝا#...
الناقة العشراء ىي :ا٢بامل؛ الٍب بلغت الشهر العاشر ،كىذه كانت معدكدة عندىم،
من أنفس األمواؿ.
$قاٍ :ؾأت ٢األقسع قاٍ :أ ٟغ ٤ٞأسب إيٝو؟
قاٍ :غعس سطٜٔٚ ،رٖب عين اير ٟقد قرزْ ٞايٓاع ب٘#...
يبدك -كا﵁ أعلم-أهنم كانوا ُب ذاؾ الوقت ال يلبسوف العمائم؛ إ٭با كانت رؤكسهم
مكشوفة؛ فكاف يؤذيو أال يكوف على رأسو شعر ،كرٗبا كانوا يتعمموف ،لكن يظهر شيء من
الشعر ،ىذا ىو األمر ا٤بستحسن عندىم ،كىو فاقد لو فحب أف يزكؿ عنو ىذا النقص.
«ؾُطش٘؛ ؾرٖب عٓ٘ٚ ،أعط ٞغعس سطٔ ،ؾكاٍ أ ٟاملاٍ أسب إيٝو؟
قاٍ ايبكس ،أ ٚاإلبٌ ،أعط ٞبكس ٠ساَال ،قاٍ :بازى اهلل يو ؾٗٝا#...
قولو( :بارؾ ا﵁ لك) فيها ٰبتمل أف يكوف إخباران من ا٤بلك ،أف ا﵁  قد جعل ىذه
الناقة ،أك تلك البقرة ناقة ،أك بقرة مباركة.
كٰبتمل الكبلـ أف يكوف دعاءن ،دعا أف يبارؾ ا﵁  لك فيها.

كاستجاب ا﵁  ىذا الدعاء ابتبلءن ،كامتحانان.
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$ؾأت ٢األعُ ٢ؾكاٍ :أ ٟغ ٤ٞأسب إيٝو؟ قاٍ إٔ ٜسد اهلل إي ٖٞبؿسٟ؛
ؾأبؿس ب٘ ايٓاع؛ ؾُطش٘ ؾسد اهلل إي ٘ٝبؿس ،ٙقاٍ :ؾأ ٟاملاٍ أسب إيٝو؟
قاٍ ايػِٓ؛ ؾأعط ٢غاٚ ٠ايداٚ ،أُْتر ٖاذإ ٚٚيد ٖرا#...
أيعطي شاة كالدان؛ األمر ٰبتمل أف تكوف قريبة الوالدة؛ يعِب :ىي حامل ،كقريبة
ب من الشيء؛ فإنو يعطى حكمو ،كرٗبا كانت شاة
الوالدة ،كاللغة فيها أف الشيء إذا قىػ ير ى
معها كلدىا حديثة الوالدة ،لكن إذا قارنا السياؽ الناقة العشراء ،كالبقرة ا٢بامل يبدك -كا﵁
أعلم -أهنا كانت شاة قريبة الوالدة ،كا﵁ تعأب أعلم.
$قاٍ :ؾأ ٟاملاٍ أسب إيٝو؟ قاٍ ايػِٓ؛ ؾأُعط ٢غاٚ ٠ايد،٠
ٚأُْتر ٖاذإ ٚٚيد ٖرا#...
أينتج ىاذاف ،كبعضو يضبطو أَنتَ َج ىاذاف ،وولد ىذا ،الناتج لئلبل كالبقر كالقابلة
للبشر ،الناتج يعِب :الذم يقوـ على توليد البهيمة؛ فكاف أف كلٌد ،أك قاـ على تولٌيد الناقة،
كل قاـ على توليد ما عنده ،يعِب :أف
كالبقرة ،ككذلك كلٌد األخّب ىذه الشاة الذم عنده ،ه

ا﵁ رزؽ كل كاحد من ىؤالء الثبلثة ذرية ٥بذه البهائم؛ فأصبح عنده قطيع كبّب.

$ؾهإ هلرا ٚا ٕد َٔ اإلبٌٚ ،هلرا ٚا ٕد َٔ ايبكسٚ ،هلرا ٚا ٕد َٔ ايػِٓ#...
سبحاف ا﵁ أبدؿ ا﵁  حا٥بم من الفقر ،كا٤بسكنة إٔب ىذا الغُب؛ كل كاحد عنده
ما ٲبؤل الوادم من اإلبل ،أك من البقر ،أك من الغنم ..
$قاٍ :ثِ أْ٘ أت ٢األبسف يف ؾٛزت٘ ٦ٖٝٚت٘#...
صورتو ،كىيئتو يعِبُ :ب صورة األبرص؛ جاء إليو ُب الصورة ،كا٥بيئة الٍب كاف عليها
ىذا الرجل سابقا ،كذلك لتذكّبه ،كتنبيهو ،كإغرائو؛ ليجيد كيبذؿ كاجب ا﵁  عليو،
كجاء إليو ُب صورتو ا١بسمية ،كَب ىيئتو يعِبُ :ب لباسو ،كشكلو ا٣بارجي.
$قاٍ :ثِ أْ٘ أت ٢األبسف يف ؾٛزت٘٦ٖٝٚ ،ت٘؛ ؾكاٍ :زدٌْ َطهني ،قد
اْكطعت ب ٞاؿباٍ يف ضؿس#...ٟ
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الشرح
رجل مسكْب؛ كصف نفسو بأنو ليس
رجل مسكْب ،رجل خرب ٤ببتدأ ٧بذكؼ :أنا ه
عنده ما يكفيو ،كانقطعت بو ا٢بباؿ؛ يعِب :األسباب ،كا٢ببل ُب اللغة ىو :السبب؛ ليس
سبب لكي يصل بو إٔب مطلوبة؛ ألنو مسكْب ،كبعض الركاة ركل ىذا اللفظ انقطعت
عنده ه
يب ا٢بياؿ ٝبع حيلة ،كاألكثر على ا٢بباؿ.
$قد اْكطعت ب ٞاؿباٍ يف ضؿسٟ؛ ؾال بًؼ ي ٞاي ّٛٝإال باهلل ،ثِ بو#...
«إَّل باهلل ،ثم بك» انظر إٔب التوحيد ،ىذا ىو التوحيد؛ التوحيد أال ٘بعل ا٣بالق،
ك ،كا٤ببلئكة قائمة بتوحيد ا﵁  ،كىم من
كا٤بخلوؽ ُب السياؽ على مقاـ كاحد؛ فال ىػملى ى
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 يػي ٍقىر ىف ا٣بالق،
كا٤بخلوؽ ،كيعطف ٕبرؼ الواك؛ الذم يفيد التسوية؛ إ٭با يكوف العطف بػ (ٍب)؛ الٍب تفيد
الَبتيب ،كا٤بهلة.
أضأيو باير ٟأعطاى ايً ٕٛاؿطٔٚ ،اؾًد اؿطٔٚ ،املاٍ؛
بعري ّا أتبًؼ ب٘ يف ضؿس#...ٟ
.

ما قاؿ أسألك با﵁؛ إ٭با أتى هبذا اللفظ؛ لكي يذكره بنعمة ا﵁  ،كليغريو باإلجابة
$قاٍ :اؿكٛم نجري .٠ؾكاٍ ي٘#...
قاؿ ا٢بقوؽ كثّبة؛ اعتذر بعذر كاذب ،كما يعتذر كثّب من الناس إذا كجبت عليهم

حقوؽ من ا﵁  بأف ىذا ا٤باؿ الذل عندىم يعتوره كثّب من ا٢بقوؽ ،كبالتإب؛ فإنو ال
يستطيع أف يعطيك؛ يعِب :يقوؿ ٥بذا ا٤بلك؛ أنا ال استطيع أف أعطيك؛ ألنك لست كحدؾ
الذل تطلب ،عندم ،ملتزـ 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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حق ا﵁ ُ ب ىذا ا٤باؿ ،لكنو ٖبل ،كرفض أف يؤدم حق ا﵁  عليو؛ كقع ُب البخل،
فالكذب؛ فكفر نعمة ا﵁  كما سيأٌب .
$ؾكاٍ ي٘ :نأْ ٞأعسؾو.
أمل تهٔ أبسف ٜكرزى ايٓاع ،ؾكرياّ؛ ؾأعطاى اهلل  املاٍ؟!#...
ذكره بأمرين:

الوؿ :أنو كاف أبرص ،كىذا ٓب ينكره ،كليس عنده كسيلة إلنكاره أصبل.

أما المر الثاني :فإنو كاف فقّباٍ ،ب أغناه ا﵁ ؛ فهذه ىي الٍب كفر نعمة ا﵁ 
فيها.
$ؾكاٍ :إمنا ٚزثت ٖرا املاٍ نابسّا عٔ نابس#...
ما قاؿ ىذه نعمة ا﵁ ،كنت فقّبان؛ فأغنا٘ب ا﵁ ،كأنعم علي؛ إ٭با أعاد األمر إٔب نفسو
كما قاؿ ﴿ :لَيَػ ُقولَن َى َذا لِي﴾[فصلت ،]٘ٓ:قاؿ :كرثتو كابران عن كابر ،النصب ىا
ىنا بنزع ا٣بافض ،أصل الكبلـ ،كرثتو عن كاب ور عن كابر؛ فنصب بنزع ا٣بافض؛ يعِب :كرثتو
عن أىب ،كأىب عن جدم ،كىكذا...
كال شك أف ىذا من عدـ شكر ا﵁ ؛ كما قاؿ ﴿ :يَػ ْع ِرفُو َف نِ ْع َمة اللو ثُم
ِ
مر بنا قوؿ ٦باىد  أف يقوؿ (ىذا مإب كرثتو عن آبائي)؛
يُػ ْنك ُرونَػ َها﴾[النحلٌ ،]ٖٛ:
فهذا جعلو ا﵁  من إنكار نعمة ا﵁ .. 
$ؾكاٍ :إٕ نٓت ناذبا ،ؾؿريى اهلل إىل َا نٓت#...
«إف كنت كاذباً؛ فصيرؾ اهلل إلى ما كنت» ،ىذا نستفيد منو مشركعية الدعاء
ا٤بشركط ،ما دعا عليو دعاءن مطلقان؛ إ٭با علق األمر ،إف كنت كاذبان؛ فصّبؾ ا﵁ إٔب ما كنت،
كلعل ا﵁  استجاب ذلكٓ ،ب ً
يأت ُب ختاـ ا٢بديث ،ما الذم آؿ إليو أمر األبرص،
كاألقرع.
للملك؛ ألنو ُب ا٢بقيقة كاف
لكن لعل األمر ،كا﵁ تعأب أعلم؛ أنو قد ايستجيب ى
كاذبا.

الشيخ لم يراجع التفريغ

ِٖٗ

$قاٍ :ؾأت ٢األقسع يف ؾٛزت٘ ،ؾكاٍ ي٘ َجٌ َا قاٍ هلراٚ ،زد عًَ ٘ٝجٌ
َا زدٖ عًٖ ٘ٝرا؛ ؾكاٍ إٕ نٓت ناذبا؛ ؾؿريى اهلل إىل َا نٓت#...
٪بحا.

سقط ىاذاف ُب االمتحاف ما ٪بحا ،ابتبلىم ا﵁  ،لكن النتيجة أهنما فشبل ،كما
كأما الثالث فهو الذم ثبتو ا﵁ ؛ فرضي ا﵁  عنو ،كانت نتيجة امتحانو أف

يسدد ،كفاز برضى ا﵁ .

$قاٍٚ :أت ٢األعُ ٢يف ؾٛزت٘٦ٖٝٚ ،ت٘؛ ؾكاٍ ،زدٌْ َطهنيٚ ،بٔ

ضبٌٝ؛ قد اْكطعت ب ٞاؿباٍ يف ضؿسٟ؛ ؾال بالؽ ي ٞاي ّٛٝإال باهلل ثِ بو.
أضأيو باهلل اير ٟزد عًٝو بؿسى ،غا ٠أتبًؼ بٗا يف ضؿسٟ؛ ؾكاٍ قد نٓت
أعُ٢؛ ؾسد اهلل إىل بؿسٟ؛ ؾدر َا غ٦تٚ ،دع َا غ٦ت؛ ؾٛاهلل َا أدٗدى
اي ّٛٝبػ ٤ٞأخرت٘ هلل#...
سبحاف ا﵁! ىذا الرجل صاحب إٲباف؛ قاـ بشكر ا﵁ ؛ فكاف منو االعَباؼ ،كاف
منو االعَباؼ ،أكالن بقلبوٍ ،ب بلسانو ،اعَبافو بقلبو كاف ألف لسانو اعَبؼ ،كاأللسنة مغاريف
القلوب؛ فاعَبؼ بلساف كبقلبو أنو من أنعم عليو هبذه النعمة ىو ا﵁  ،رد عليو بصره بعد
أف كاف أعمى ،ككذلك أعطاه ىذا ا٤باؿ ،كقد كاف مسكينا.

ود
ٍب قاـ باألمر الثالث ،كىو أنو أدل شكر ا﵁  عمبلن ﴿ :ا ْع َملُوا َ
آؿ َد ُاو َ
ُش ْك ًرا ﴾[سبأ]ٖٔ :؛ أدل ا٢بق الذم أكجبو ا﵁  عليو؛ فقاؿ ٥بذا الرجل ،خذ ما
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﵁

 ،ليس ألجل الثناء ،كليس ألجل ا٤بدح ،كليس ألجل الرياء ،إ٭با كاف ألجل ا﵁ ،
كجاء ُب ركاية عند البخارم( :فإ٘ب ال أٞبدؾ) ،كليس ال أجهدؾ ،كا٤بعُب :أنِب ال أٞبدؾ،
كال أشكرؾ إف تركت شيئان ٙبتاج إليو.،
دليل على كرـ ىذا الرجل ،كُب ىذا ما يدلك على فضيل الكرـ ،كقبح
كُب ىذا ه
البخل.
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ما الذم أدل باألقرع ،كاألبرص إٔب أف كقعا فيما كقعا فيو من الكذب ،ككفراف نعمة
ا﵁ ؟ إ٭با كاف ذلك بسبب البخل.
أما ىذا الرجل؛ فكاف كرٲبان؛ فأدل ما أكجب ا﵁  عليو ،كقاـ بشكر ا﵁ .

والحديث فيو فوائد كثيرة:
ُ /أف ذكر الغّب ٗبا يقبيح ليس من الغيبة ،إذا ٓب ييس ٌمى الشخص ،إذا ٓب يسمى
الفاعل ،ذلك ٓب يعد غيبة؛ ألجل ىذا ىؤالء الثبلثة ما ذكرت أ٠بائهم.
ِ/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
و
حينئذ ُب حاؿ الشك ،أف يدعو اإلنساف ،كيشَبط ُب دعائو؛ حٌب يكوف دعائو
ا٤بشركع
دعاءن صحيحا.
$ؾكاٍ :أَطو َايو؛ ؾإْ٘ ابتًُٔٝتِ؛ ؾكد زق ٞاهلل عٓوٚ ،ضدط عً٢

ؾاسبٝو#
أخسدا.ٙ
سخط على صاحبيك ،يبدك -كا﵁ أعلم-أف قصة األقرع ،كاألبرص اشتهرت؛ لذلك
قاؿ :صاحبيك ،كىذا فيو فائدة لغوية :أف الصحبة تطلق ُب اللغة على أدٗب مبلبسة ،كأدٗب
مقارنة؛ ألف ىؤالء الثبلثة فيما يبدك -كا﵁ أعلم ،-إ٭با اشَبكوا ُب االمتحاف ،كمع ذلك
أثبت الصحبة ،فالصحبة ُب اللغة :تطلق على أدٗب مبلبسة ،كما قاؿ النيب  أيضان« :أنتم

صواحب يوسف»؛ فأدٗب مبلبسة يصح ُب اللغة أف يكوف معها إطبلؽ لفظ الصحبة.

كا٣ببلصة الٍب نصل إليها كجوب أف يشكر اإلنساف نعمة ا﵁  ،كضركرة ا٢بذر من
كفراف نعمة ا﵁  ،إما بعدـ االعَباؼ القليب ،أك عدـ االعَباؼ باللساف ،أك بعدـ القياـ
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شكر ،كا١باه لو
ٗبا أكجب ا﵁  ،أك أذف ُب ىذه النعمة ،ككل شيء ٕبسبو؛ فا٤باؿ لو ه
شكر ،كغّب ذلك.
شكر ،كالعلم لو ه
ه

شكر ٕبسبها ،كا٤بوفق الذم يقوـ بشكر ا﵁  على كل
كل نعمة من ا﵁ ؛ فلها ه

نعمة أنعم ا﵁  هبا عليو.
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71
ٔ -ٚباب قوؿ اهلل تعالى ﴿ :فَػلَما آتَاىما ِ
صالحاً َج َعالَ لَوُ
َُ َ
ُش َرَكاء ﴾ اآلية.
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قاؿ :
بابُ ق ٍٛاهلل تعاىل:
اىما صالِحاً جعال لَوُ ُشرَك ِ
اى َما فَػتَػ َعالَى اللوُ َعما
يما آتَ ُ
ََ
﴿فَػلَما آتَ ُ َ َ
اء ف َ
َ َ
يُ ْش ِرُكو َف﴾[العراؼ ]ٜٔٓ:اآلية.

فبل يزاؿ ا٤بؤلف  يوإب ذكر األبواب الٍب ٙبث على تكميل التوحيد ،كٙبذر من
كل ما يقدح فيو ،كاألبواب ا٤باضية ،كىذا ،كما بعدىا٘ ،بد أهنا تدكر على بياف قوادح
نقص أك و
نقص أك و
عدـ ُب شكر ا﵁  ،أك إٔب و
التوحيد الٍب تىػ ٍرًج يع إٔب و
عدـ ُب تعظيم ا﵁

.

كمن ذلك ىذا الباب الذم بْب أيدينا ،كالذم ينبو فيو ا٤بؤلف  على أف من
قوادح التوحيد ك٩با يناُب كمالو الواجب ،كقد يكوف منافيًّا ألصل التوحيد ،تعبيد األ٠باء لغّب

مفصبل
ا﵁  ،كىذه اآلية الٍب بوب عليها ا٤بؤلف  ىذا الباب سيأٌب الكبلـ عنها
ن
إف شاء ا﵁.
قاؿ :
قاٍ ابٔ سصّ (( :اتؿكٛا عً ٢ؼس ِٜنٌ اضِ َعبد يػري اهلل
نعبد عُسٚ ،ٚعبد ايهعبَٚ ،١ا أغب٘ ذيو؛ ساغا عبد املطًب)).

ىذا اإلٝباع الذم نقلو ابن حزـ ُ ب كتابو ((مراتب اإلٝباع)) ،ال شك أنو
إٝباع صحيح ،فإف العلماء متفقوف على ٙبرٙب كل اسم معبد لغّب ا﵁ ،كعبد عمرك ،كعبد
الكعبة ،كعبد مشس ،كغّب ذلك ٩با كثر قدٲبنا كيكثر حديثنا ،كذلك أف ساؽ الشريعة قائمة

ٝبيعا عبيد ﵁ .
على تعبيد ا٣بلق ﵁  ،فا٣بلق ن

كل ا٣بلق عبيد ﵁  ،فإما أف يكونوا عبيد ﵁  عبودية االضطرار ،يعِب أهنم

عبي هد ٤بالكهم ،كسيدىم ،كخالقهم ،كمدبر شأهنم ،كا٤بتصرؼ فيهم ٗبا يشاء ،كىو ا﵁ 
كما قاؿ ﴿ :إِ ْف ُك ُّل من فِي السماو ِ
ات َو ْال َْر ِ
ض إَِّل آتِي الر ْح ََٰم ِن
َ
ََ
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َع ْب ًدا﴾[مريم ،]ٜٖ:فجميع ا٣بلق مؤمنهم ككافرىم ىم عبيد ﵁  ىذه العبودية الٍب ىي
عبودية االضطرار.
كا٤بؤمنوف ا٤بسلموف ٝبعوا إٔب ىذه العبودية عبوديةن أخرل ،كىي عبودية االختيار ،ككل

اجب أال يػي ىعبى يدكا إال ﵁  فإف من ا٣بضوع كالذؿ كالعبودية ﵁
ا٣بلق إذا كانوا كذلك فو ه
 أف تيعبد األ٠باء لو تبارؾ كتعأب كخبلؼ ذلك نوع من الشرؾ مع ا﵁ .
كال شك أف ٦برد التعبيد لغّب ا﵁ ُب االسم شرؾ أصغر ،فإذا يٝبع إٔب ذلك اعتقاد أف
غّب ا﵁  يستحق ما يستحقو ا﵁  من العبادة ،فهذا ال شك أنو قد ارتقى إٔب الطامة
العظمى كىي الشرؾ األكرب ،كىذا النوع من الشرؾ كىو تعبيد األ٠باء لغّب ا﵁ شيءه كاف
كثّبا لغّب ا﵁٘ ،بد من أ٠بائهم؛ عبد الكعبة ،كعبد
فاشينا قدٲبنا ،فأىل ا١باىلية كانوا يعبدكف ن
الشمس ،كعبد الدار ،كعبد البلت ،كعبد مناة ،كعبد يىبل ،كعبد العزل ،إٔب غّب ذلك من
ىذه التسميات الشركية الكثّبة.
كذلك الشأف ُب أىل األدياف األخرل؛ كالنصارل ،إ ٍذ ينتشر فيهم التعبيد للمسيح،
٘بدىم يسموف عبد ا٤بسيح ،كفًىر يؽ الضبلؿ ال سيما من كاف من ا٤بنتسبْب إٔب قطيب الضبلؿ
الذين ىم عباد القبور ،سواء كانوا من الغبلة ُب آؿ البيت ،أك كانوا من الغبلة ُب األكلياء
كالصا٢بْب ،ىؤالء على و
إرث من إرث ا١باىلية ،كلذلك يكثر عندىم التعبيد ُب األ٠باء لغّب
ا﵁ ،فتجد من ىؤالء من يسمي أك يتسمى بعبد ا٢بسْب ،كعبد ا٢بسن ،كعبد الزىراء ،كعبد
الرضا ،كما شاكل ذلك.
كُب الطرؼ ا٤بقابل ٘بد أيضا التسمية على ىذه الشاكلة٘ ،بد عبد السيد كمرادىم
بالسيد يعِب :الوٕب كليس ا﵁  كيسموف عبد الرسوؿ ،كيسموف عبد النيب ،كيسموف غبلـ
٧بمد ،يسموف عبد األمّب كمرادىم أمّب ا٤بؤمنْب علي  إٔب غّب ذلك من ىذه التسميات.
ككلها كال شك باطلة ُب الشريعة ،ك٧برمة أشد التحرٙب ،بل إهنا نوع من الشرؾ با﵁
 لذلك من تأمل سّبة النيب ُ ب أصحابو٘ ،بد أنو كاف يغّب األ٠باء ا٤بعبدة لغّب ا﵁،
اقرأ ُب ((طبقات الصحابة)) ٘بد من ذلك الشيء الكثّب ،كعامة ما كاف يغّب  األ٠باء
إليو كما يقوؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية  ا٠با عبد ا﵁ كعبد الرٞبن؛ ألف أحب األ٠باء
إٔب ا﵁  عبد ا﵁ كعبد الرٞبن.
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كمن ذلك ما أكرد ا٤بؤلف  كعبد عمرك كعبد الكعبة ،كُب ((اإلصابة)) البن
حجر أربعة من الصحابة أك ٫بو ىذا العدد ،كانت أ٠بائهم عبد الكعبة قبل ٦بيء اإلسبلـ،
فغّب ذلك النيب  كٝبيع ىذه األ٠باء غّبىا النيب  إٔب عبد الرٞبن ،كمن أكلئك عبد
ٌ
الرٞبن بن عوؼ.
ا٤بقصود أف ىذه قاعدة الشريعة كىذه سنة النيب  كذلك أال يػي ىعب ىد إال ﵁  كلو
اعتقاد تعظي وم ٥بذا ا٤بسمى بو ،فهذه ىوة
ٗبجرد التسمية ،أما إذا كاف قد خاِب ذلك كخالطو
ي
سحيقة من الشرؾ األكرب -عافا٘ب ا﵁ كإياكم -من ذلك.
بقيت كقفةه مع قوؿ ابن حزـ ( :حاشا عبد ا٤بطلب) ،ليس مراده أف التسمية
بعبد ا٤بطلب جائزة ،إ٭با مراده أف ىذا االسم قد كقع فيو خبلؼ على كجو ا٣بصوص،
كصدؽ ،ا٣ببلؼ كاقع ُب ىذا االسم.
لكن الصواب الذم ال شك فيو أنو من جنس بقية األ٠باء الػ يم ىعبى ىد ىة لغّب ا﵁ ،فبل ٘بوز
التسمية بعبد ا٤بطلب كما ال ٘بوز التسمية بعبد الدار أك عبد الشمس أك عبد البلت.
كاحتج القائلوف ٔبواز ذلك بأف النيب  أقر ىذا االسم فإنو  كما ُب حديث الرباء
ُب الصحيحْب قاؿ يوـ حنْب« :أنا النبي وَّل كذب ،أنا ابن عبد المطلب» ،قالوا فهذا
حيث ٠بى نفسو بابن عبد ا٤بطلب ،إذف ٘بوز التسميةي
إقر هار من النيب ٔ بواز ىذه التسمية ي
بعبد ا٤بطلب.
كثنوا باستدالؿ و
ثاف كىو إقرار النيب  تسميةى عبد ا٤بطلب بن ا٢بارث هبذا االسم -
عبد ا٤بطلب ابن ربيعو بن ا٢بارث بن عبد ا٤بطلب -قالوا عدـ تغيّب النيب  ىذا االسم
استدالؿ ال يصح.
دليل على جواز التسمية بو ،كىذا الذم ذيكر غّب صحيح بل ىو خطأ ،ك
ه
أما االستدالؿ بقوؿ النيب  فإف النيب  كاف ىا ىنا حاكينا ال منشئنا ،كا٢بكاية ال

تقتضي اإلقرار؛ ٗبعُب أف ىذا ا٠بو  كىذا الذم ييعرؼ بو ُب قبائل العرب ،كىذا شأف ال

سم مشهور عند العرب كافة ،فلم يكن ُب قدرة النيب  أف يغّب ذلك،
يستطيع تغّبه ،ىذا ا ه

قرا
اقعا ال ٲبكن تغيّبه ،كحاشا أف يكوف النيب  منشئنا ا٠بنا
ن
فهو إذنا حكي ك ن
جديدا أك يم ن
السم ٲبكن تغيّبه من ىذا ا١بنس.
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كأضف إٔب ىذا كجو آخر ،كىو أف ىذا االسم ُب أصلو يعِب فيما يتعلق باسم جد
شرعا ،إ٭با
النيب  فالعبودية ا٤بذكورة ىا ىنا ليست عبودية ا٣بضوع ،ليست العبادة ا٤بعركفة ن
ىذه ير ياد هبا ُب أصل التسمية :عبودية الرؽ.
فرؽ بْب التسمية باسم يم ىعب ود لغّب ا﵁  ألف
حيث أنو ينبغي التفريق بْب األمرين :ه
ذلك فيو نوع خضوع لغّب ا﵁  الذم ىو من العبودية االصطبلحية الشرعية ،كبْب
عبد فبلف ،يعِب :أنو غبلمو،
الوصف بالعبودية الٍب ترجع إٔب الرؽ ،فيجوز أف تقوؿ :فبل هف ي
رقيق لو.
أنو ه
كاألصل ُب التسمية على ما ذكرت كتب التاريخ ُب شأف عبد ا٤بطلب ،الذم ىو جد
النيب  أف عمو ا٤بطلب ابن عبد مناؼ ،الذم ىو أخو ىاشم ذىب إٔب ا٤بدينة كأخذه من
أخوالو ٍب عاد بو إٔب مكة ككاف يم ٍرًدفنا لو خلفو على دابتو ،فلما دخلوا إٔب مكة ،كاف على
ىيئة رثة ،ما كاف عنده كقت لكي يذىب فينظفو كيكسوه فكاف على ىيئة رثو ،فسألوا ىذا
ا٤بطلب عن ىذا الغبلـ الذم معو ،فقاؿ :ىذا ىعٍب هد ٕب ،استحى أف يقوؿ أنو ابن أخيو،
فأشتهر بعد ذلك بأنو عبد ا٤بطلب.
تعبيدا على نسبة العبودية لغّب ا﵁؛ إ٭با كاف ذلك على
فاألصل ُب التسمية ٓب تكن ن
كصف الرؽ.
فإذا ٝبعت ىذين الوجهْب تبْب لك أف ىذا االستدالؿ غّب صحيح.
ٍب إنك لتعجب من االستدالؿ بقوؿ النيب « :أنا ابن عبد المطلب» ،على جواز

أيضا ،فإذا جاز ىذا جاز ىذا ،كإذا
التعبيد هبذا االسم مع أنو قد تكلم النيب  بغّب ذلك ن
يمنع من ىذا ينبغي أف يٲبنع ىذا.

فإنو ُب الصحيحْب تكلم النيب  باسم عبد مناؼ فإنو قاؿ  كما ُب حديث أيب

ىريرة ُب الصحيحْب٤ ،با صاح ُب قريش قاؿ« :يا معشر قريش ،يا بني عبد مناؼ» كُب
أيضا أف
ركاية عند مسلم ٥بذا ا٢بديث« :يا بني عبد شمس» ،كما ثبت ُب الصحيحْب ن
النيب  قاؿ« :خير دور النصار ،بنو النجار ،ثم بنو عبد الشهل».
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الصحيح الذم ال شك
إ نذا ٤باذا يخص اسم ابن عبد ا٤بطلب من بْب ىذه التسميات؟ ك
ي
شتهرا
فيو ،أف النيب  كاف ُب نطقو هبذه األ٠باء ٰبكي الشيء الواقع الذم أصبح معركفنا ي
كم ن
فبل ٲبكن تغيّبه كا﵁ تعأب أعلم.
ٌ
استدَّلؿ غير صحيح ،وبقي اَّلستدَّلؿ
إ ًذا يتلخص لنا أف ىذا اَّلستدَّلؿ الوؿ،

الثاني:

كىو كوف النيب  أقر التسمية بعبد ا٤بطلب بن ربيعة بن ا٢بارث بن عبد ا٤بطلب،
كىذا قد ذكره ابن عبد الرب ُب كتابو ((االستيعاب)) ،لكن ما ذكر فيو نظر كاستدرؾ عليو
ابن حجر ُ ب ((اإلصابة)).
كذكر أف الزبّب ابن بكار كىو من أعلم الناس بنسب قريش كرجا٥با ،ذكر أف اسم ىذا
الصحايب إ٭با ىو :ا٤بطلب كليس عبد ا٤بطلب.
فالصواب أف ا٠بو ا٤بطلب ابن ربيعة ،كليس عبد ا٤بطلب.
كبالتإب ٓب يكن أحد من أصحاب النيب  لو اسم معبد لغّب ا﵁  كا﵁  أعلم.
قاؿ :
ٚعٔ ابٔ عباع  يف اآل ١ٜقاٍ(( :ملا تػػاٖا آدّ محًت ،ؾأتاُٖا
إبًٝظ،ؾكاٍ :إْ ٞؾاسبهُا اير ٟأخسدتهُا َٔ اؾٓ١؛ يتطٝعٓين أٚ
ألدعًٔ ي٘ قسْ ٞأ ٌِّٜؾٝدسز َٔ بطٓو ؾٝػك٘ٚ ،ألؾعًٔ ٚألؾعًٔ؛ ىٛؾُٗا،
مسٝا ٙعبد اؿازخ ،ؾأبٝا إٔ ٜطٝعا ،ٙؾدسز َٝتا ،ثِ محًت ،ؾأتاُٖا ؾكاٍ
َجٌ قٛي٘؛ ؾأبٝا إٔ ٜطٝعا ،ٙؾدسز َٝتا ،ثِ محًت ،ؾأتاُٖا ؾرنس هلُا،
اء
ؾأدزنُٗا سب ايٛيد ،ؾطُٝا ٙعبد اؿازخ ،ؾريو قٛيَ٘ :
﴿ج َعال لَوُ ُش َرَك َ
ِ
اى َما﴾[العراؼ]ٜٔٓ:
يما آتَ ُ
فَ
زٚا ٙابٔ أب ٞسامت.

صالِحاً
ىذا األثر عن ابن عباس  فيو تفسّب قوؿ ا﵁  ﴿ : فَػلَما آتَ ُ
اى َما َ
جعال لَوُ ُشرَك ِ
اى َما فَػتَػ َعالَى اللوُ َعما يُ ْش ِرُكو َف﴾[العراؼ ]ٜٔٓ:كبناء على ىذا
يما آتَ ُ
ََ
اء ف َ
َ َ
و
بأ٠باء يم ىعب ىدةو لغّب ا﵁ ،كما جاء ُب ىذا
التفسّب فإف من الشرؾ با﵁  تسمية األكالد
حيث جاء فيو أف آدـ كحواء ٠ بيا ابنهما عبد ا٢بارث ،كا٢بارث على ما
األثر ،ي
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ذكركا اسم إلبليس فكاف ا٤بعُب أنو ي
﴿ج َعال لَوُ
عبد إبليس ،فجعل ا﵁  ذلك شرنكا ،قاؿَ :
ُشرَك ِ
اى َما﴾[العراؼ.]ٜٔٓ:
يما آتَ ُ
اء ف َ
َ َ
كىذه اآلية فيها ٕبث طويل من جهة كوف ىذه اآلية يراد هبا آدـ كحواء ،
أك ال يراد ذلك.
والخالؼ في ذلك يرجع إلى قولين:

أما القوؿ الوؿ :فإنو الػمعػنػ ػِّػي ُب قولو ﴿ :جعال لَوُ ُشرَك ِ
يما
ََ
ٍ
اء ف َ
َ َ
اى َما﴾[العراؼ ]ٜٔٓ:إ٭با ىو آدـ كحواء حيث ٠بيا ابنهما عبد ا٢بارث
آتَ ُ
ب إٔب ٝبهور أىل العلم ،بل حكى ابن
كثّبا من أىل العلم ،بل ني ِّس ى
كىذا القوؿ ذىب إليو ن
جرير  اإلٝباع عليو.

تدؿ على كقوع آدـ كحواء ُ ب الشرؾ،
والقوؿ الثاني :أف ىذه اآلية ال ي
بل قولو تعأب﴿ :جعال لَوُ ُشرَك ِ
اى َما﴾[العراؼ ،]ٜٔٓ:ال يراد بذلك آدـ
يما آتَ ُ
ََ
اء ف َ
َ َ

كحواء  ،كإ٭با يراد من ذلك من كاف مشرنكا من ذريتهما.
استدَّلؿ القوؿ الوؿ كاف بحد ٍ
يث ،وآثار ،وإجماع:

مرفوعا إٔب النيب  ،كىذا ا٢بديث ُب معُب
أما ا٢بديث ،فهو حديث ٠برة بن جندب ن
يب منو ُب ا٤بعُب ،كخبلصتو :أف آدـ كحواء ٠ بيا
ىذا األثر الذم بْب أيدينا قر ه
حديث ضعيف ،ال يصح عن رسوؿ ا﵁  ،خرجو
ابنهما بعبد ا٢بارث ،لكن ىذا ا٢بديث
ه
اإلماـ أٞبد ،كالَبمذم ،كالطربم ،كغّبىم ،من طريق عمر بن إبراىيم العبدم ،عن قتادة،
ً
لل عدة:
عن ا٢بسن البصرم ،عن ٠برة عن النيب  ،كىذا اإلسناد إسناد ضعيف كفيو ع ه
أوًَّل :ىو من ركاية عمر ابن إبراىيم العبدم ،عن قتادة ،كركايتو عن قتادة ضعيفة

مضطربة ،يركم عنو مناكّب ،كلذلك ما ركاه عن قتادة غّب مقبوؿ ،كما نص على ذلك
ا٢بفاظ.
[ثانيًّا] :كىي أف ا٢بديث جاء من ركاية ا٢بسن عن ٠برة ،كُب ٠باع ا٢بسن من ٠برة

خبلؼ مشهور.

[ثالثًا] :ىذا عدا أنو قد عنعن ُب ىذا اإلسناد -أعِب ا٢بسن -ككاف  كثّب
التدليس.
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رابعا :كىو أف األسانيد الصحيحة قد جاءت عن ا٢بسن البصرم ،كما قاؿ ابن كثّب
ً

ُب تفسّب اآلية بغّب ذلك ،كىو أهنا ُب ذرية آدـ كحواء ا٤بشركْب ،كلو كاف عند ا٢بسن شيء
ثابت ُب ذلك عن رسوؿ ا﵁  ما كاف ليعدؿ عنو.
[خامسا] :كىو أف ىذا ا٢بديث اختلف ُب رفعو ككقفو على ٠برة.
ًّ

قطعا ال يصح عن رسوؿ ا﵁ .
فهذه العلل تدؿ على أف ىذ ا٢بديث ن
األثر.

أما الثر :فىػ يرِّكم معُب ىذا ا٢بديث عن ابن عباس  كما بْب أيدينا ُب ىذا

ىكيرِّكم أيضا عن أييب ابن كعب ُ ب إحدل طرؽ ىذا األثر عن ابن عباس ،أف
ابن عباس  ركل ذلك عن أييب ابن كعب.
كعلى كل حاؿ ا٤بركم عن ابن عباس ُ ب ثبلث ركايات أك ٫بوىا ال أعلمو
يصح عنو .
كذلك ا٢باؿ ُب أثر أييب ابن كعب .
كأحسنها حاؿ أثر ٠برة ابن جندب .
كاحتمل ابن كثّب ُ ب (( تفسّبه )) أف يكوف ا٤بركم من ذلك عن الصحابة
يمتلقى من قًبى ًل أىل الكتاب ،ىذا عن اآلثار.
سلىم ،كذلك أف ابن جرير 
أما عن اإلجماع المذكور :فإنو إٝباع غّب يم ى

إٝباعا ،يعِب :ليس اإلٝباع عنده قوؿ ٝبيع اجملتهدين أك
القاعدة عنده أنو ٯبعل قوؿ األكثر ن
قوؿ ٝبيع العلماء ،ككاف ال يعترب ٗبخالفة الواحد أك االثنْب ُب اإلٝباع ،كال شك أف ىذا
٨بالف لقوؿ ٝبهور األصوليْب من أ ٌف ا٢بجة ُب إطباؽ ٝبيع العلماء ا٤بعتربين ،ككيف يصح
اإلٝباع من أىل العلم.
كٜبة ركاية أخرل عن ابن عباس  أخرجها ابن أيب حاًب أيضا الذم ركل األثر
األكؿ ركل أيضا عن ابن عباس  خبلفو ،كأف اآلية ليست ُب آدـ كحواء
 كإ٭با ُب ذريتهما.
أضف إٔب ىذا أف ىذا ثابت عن ا٢بسن البصرم  إضافة إٔب ٝباعة من
ا٤بفسرين سيأٌب ذكرىم عند القوؿ الثا٘ب.
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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:
أف األنبياء عليهم الصبلة كالسبلـ قد انعقد اإلٝباع على أهنم معصوموف من الكبائر،
كما حكى ذلك اجملد ابن تيمية كغّبه ،فكيف بالشرؾ با﵁ .
كىا ىنا انفصل أصحاب القوؿ األكؿ عن ىذا بقو٥بم :إف الذم كقع فيو آدـ
ٓ ب يكن شرؾ العبادة إ٭با كاف شرؾ الطاعة ،كبعضهم يقوؿ أنو شرؾ التسمية.
كعلى كل حاؿ مهما يكن من شيء حٌب لو ٓب يكن شرؾ العبادة ،حٌب لو ٓب يكن
شرنكا أكرب ،فإف األنبياء معصوموف من الشرؾ األصغر ،كإذا كانوا معصومْب من الكبائر
فكيف بالشرؾ الصغر الذم جنسو أعظم من جنس الكبائر ،فإف ىذا ٩با ال ٲبكن القوؿ بو.
قاؿ بعضهم انفصاال عن ىذا اإليراد أيضا إف الذم ٠بى ىذه التسمية إ٭با ىو حواء،
خركجا من ىذا اإليراد ،كا١بواب عن ىذا:
كأما آدـ  فإنو ٓب يسمي ذلك ن

ن
﴿ج َعال لَوُ
[أكال]:أنو جواب غّب صحيح ،كذلك ألف ا﵁  قاؿَ :
اء﴾[العراؼ.]ٜٔٓ:
ُش َرَك َ
ثانيًا :أف ىذه اآلية ا٤بركم فيها كالذم ىو العمدة عند أصحاب ىذا القوؿ ،ليس فيو

أف الذم ٠بى حواء فقط ،إ٭با كانت التسمية من االثنْب.
أضف إلى ىذا وجهاً ثالثًا :كىو أنو لو يسلِّ ىم بأف حواء عليها السبلـ ىي الٍب ٠بت
مقرا ٥با.
فإف آدـ  كاف ن
كبالتإب فإنو ال يصح إذنا ىذا ا١بواب.
فهذا ىو الوجو الوؿ الذي يدؿ على أنو َّل يصح حمل اآلية على آدـ وحواء.

ثانيًا :أف يقاؿ إف الذنب الذم كقع ىا ىنا من آدـ  إما أف يكوف قد تاب

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،
كذلك أف اتفاؽ العلماء على األنبياء –عليهم الصبلة كالسبلـ -معصوموف من اإلقرار على
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الذنوب ،فكيف يقاؿ إهنم أك إهنما أك إنو ٓ ب يتب من الشرؾ با﵁ ؟! فهذا ال
ٲبكن أف يقاؿ بو.
و
حينئذ يبعد ُب حكمة ا﵁  أف يذكر
أما إف قيل أنو قد تاب من ذلك ،فإنو يقاؿ
الذنب ُب حق النيب كال تذكر التوبة ،كاعترب ُب ىذا ما جاء ُب قصص األنبياء عليهم الصبلة
كالسبلـ ،بل اعترب ُب ىذا ما جاء ُب آدـ  على كجو ا٣بصوص ،فقد قاؿ جل كعبل ٤با
بْب ما كقع فيو آدـ  من أكل الشجرة قاؿ﴿ :فَػتَػلَقى َ ِ ِ ِ ٍ
اب
آد ُـ م ْن َربٍّو َكل َمات فَػتَ َ
ِ
اب َعلَْي ِو
صى َ
آد ُـ َربوُ فَػغَ َوى ثُم ْ
﴿و َع َ
اجتَبَاهُ َربُّوُ فَػتَ َ
َعلَْيو﴾[البقرةَ ،]ٖٚ:
َو َى َدى﴾[طو.]ٕٔٔ:
إذف إذا ذكر ُب القرآف ٩با كقع من األنبياء –عليهم الصبلة كالسبلـ -فإنو ييذكر التوبة
كالبد ،كىا ىنا ٓب يذكر.

ووجوٌ ثالث :كىو أف آدـ  ثبت ا٢بديث ُب الصحيحْب من حديث أيب ىريرة

أنو يعتذر يوـ القيامة عن الشفاعة العظمى بذكر ذنبو ،فإنو إذا أتاه الناس يطلبوف منو

الشفاعة إٔب ا﵁  يقوؿ« :إف اهلل قد غضب غضبا لم يغضب قبلو مثلو ولن يغضب
بعده مثلو ،وإف اهلل نهاني عن أكل الشجرة فعصيتو ،نفسي نفسي»؛ قاؿ العلماء :كلو

أنو  قد كقع منو ىذا الذنب لكاف أجدر بالذكر ،ألف ذنب الشرؾ أعظم من ذنب
أكل الشجرة.

ذكر إبليس،
ووجوٌ رابع :أف ىذه اآلية لو كانت ُب آدـ  كحواء ،لورد ُب ذلك ي
كأنو أغواىم كما جاء ذلك ُب اآليات األخرل ُب شأف األكل من الشجرة ،كىذا ٓب ٰبصل
ىنا أيضا.
أضف إلى ىذا وجو خامس :كىو أف ا٤بتأمل ُب العادة ا١بارية ُب ذكر قصص األنبياء
عليهم الصبلة كالسبلـ ٯبد أف ا٤بطرد ىو التصريح بأ٠باء األنبياء عليهم الصبلة كالسبلـ حْب
ذكرىم أك حْب بياف قصصهم ،فإنك ٘بد التصريح بذكر أ٠بائهم ،كىا ىنا ليس شيء من
ذلك ،ما ذكر اسم آدـ كال ذكر اسم حواء عليهما الصبلة كالسبلـ.
سادسا :كىو الذم يرجع إٔب سياؽ اآليات ،إٔب سياؽ اآليات
أضف إلى ىذا وجو
ً

الٍب جاء فيها أك الٍب ذكر فيها ىذا االستدالؿ ،فإف ا﵁ تعأب قد قاؿُ :ب سورة األعراؼ:
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ِ
ِ
﴿ىو ال ِذي َخلَ َق ُكم ِمن نَػ ْف ٍ ِ ٍ
اىا
س َواح َدة َو َج َع َل م ْنػ َها َزْو َج َها ليَ ْس ُك َن إِلَْيػ َها فَػلَما تَػغَش َ
ْ ْ
َُ
ِ
صالِ ًحا لَنَ ُكونَن
ت َح ْم ًال َخ ِفي ًفا فَ َمر ْ
ت بِ ِو فَػلَما أَثْػ َقلَ ْ
َح َملَ ْ
ت َد َع َوا اللوَ َربػ ُه َما لَئ ْن آتَػ ْيتَػنَا َ
ِ
اىما صالِحا جع َال لَوُ ُشرَك ِ
ِ
اى َما فَػتَػ َعالَى اللوُ َعما
يما آتَ ُ
ين * فَػلَما آتَ ُ َ َ ً َ َ
اء ف َ
م َن الشاك ِر َ
َ َ
يُ ْش ِرُكو َف﴾[العراؼ.]ٜٔٓ-ٜٔٛ:
تأمل ُب الوجو السادس كىو ُب قوؿ ا﵁ ﴿ :جع َال لَوُ ُشرَك ِ
اى َما﴾ ،كلو
يما آتَ ُ
ََ
اء ف َ
َ َ
كاف ا٤براد إشراؾ آدـ كحواء بإبليس ُب التسمية لقاؿ :جعل لو شري نكا كليس شركاء.
أضف إلى ىذا وجها سابعا :كىو قوؿ ا﵁ ﴿ :جع َال لَوُ ُشرَك ِ
اى َما
يما آتَ ُ
ً
ََ
ً
اء ف َ
َ َ
فَػتَػ َعالَى اللوُ َعما يُ ْش ِرُكو َف﴾[العراؼ ،]ٜٔٓ:كلو كاف ا٤براد آدـ كحواء لقاؿ :فتعأب ا﵁
عما يشركاف.

وجها ثامنًا :كأف ا﵁ تعأب قاؿ﴿ :أَيُ ْش ِرُكو َف َما ََّل يَ ْخلُ ُق َش ْيئًا َو ُى ْم
أضف إلى ىذا ً
يُ ْخلَ ُقو َف﴾[العراؼ ،]ٜٔٔ:كلو كاف ا٤براد الشرؾ بإبليس ُب التسمية ،لقاؿ :أيشركوف من
ال ٱبلق شيئنا كىم ٱبلقوف ،ألف األصل ُب (ما) أف تقاؿ ُب حق غّب العاقل ،كأف تكوف
(من) ُب حق العاقل كمن ذلك إبليس.
مهما :كىو أف ا٤بتأمل ُب سياؽ اآليات يقطع أنو ال
أضف إلى ىذا ً
وجها ً
تاسعا ً
ٲبكن أف يراد هبا آدـ كحواء﴿ :أَيُ ْش ِرُكو َف َما ََّل يَ ْخلُ ُق َش ْيئًا َو ُى ْم يُ ْخلَ ُقو َف * َوََّل يَ ْستَ ِطيعُو َف
وى ْم إِلَى ال ُْه َدى ََّل
لَ ُه ْم نَ ْ
ص ُروف * َوإِ ْف تَ ْدعُ ُ
س ُه ْم يَػ ْن ُ
ص ًرا َوََّل أَنْػ ُف َ
يَػتبِعُوُك ْم﴾[العراؼ ،]ٜٖٔ-ٜٔٔ:أترم أف ىذه اآليات يراد هبا آدـ كحواء ،ىذا ال
ٲبكن أف يقاؿ بو ،بل الناظر ُب ىذه اآليات كا٤بعترب ٗبا سواىا من اآليات ٯبد أف السياؽ
يتعلق با٤بشركْب كليس بآدـ كحواء.

عاشرا :كىو ُب ا٤بركم ،كالذم بْب أيدينا٘ ،بد أف ُب ىذا
أضف إلى ىذا ً
وجها ً
الذم بْب أيدينا ما ال ٲبكن التسليم بو ،أترل إبليس يأٌب إليهما فيقوؿ :أنا صاحبكما الذم
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.

أضف إلى ىذا الوجو الحادي عشر وىو :من البعد ٗبكاف أف يصدؽ آدـ كحواء أف
إبليس عنده قدرة على أف يٱبٍ ًر ىج ُب رأس ىذا ا١بنْب قرنا كقرف اآليل ،الذم ىو من جنس
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الوعوؿ ،يعِب ىذا كبلـ ال ٲبكن أف يصدؽ بو أحدٍ ،ب من الذم ٱبلق ،كمن الذم يكوف
كصدقا
ىذا ا١بنْب ُب البطن ،أليس ىو ا﵁ ؟ إذا قاؿ إبليس أنو ىو الذم يصنع ذلك ،ى
ذلك ،كاف ىذا منهما شرؾ أكرب.
صحيحا
فهذا ٩با يدلك على أف ىذا الػمركم ال ٲبكن التسليم بو كال ٲبكن أف يكوف
ن
كأف ا٤براد آدـ كحواء عليهما الصبلة كالسبلـ.
الذم يظهر كا﵁ -تعأب أعلم -أف القوؿ الثا٘ب ،كأف ا٤براد هبذه اآلية ليس آدـ كحواء،
يعِب ُب قولو﴿ :جع َال لَوُ ُشرَك ِ
اى َما﴾[العراؼ ]ٜٔٓ:أف ىذا ىو الصواب ،كإف
يما آتَ ُ
ََ
اء ف َ
َ َ
كاف لقوؿ ا١بمهور ىيبة كرىبة ،إال أف األكجو السابقة ٗبجموعها تدؿ على ضعف ىذا
القوؿ ،كأف الصواب مع القوؿ اآلخر ،كىو الذم يركم عن ابن عباس ُ ب الركاية
الثانية ،ككذلك ىو قوؿ ا٢بسن  كقد أختاره ٝباعة من العلماء ا﵀ققْب كا٤بفسرين
ا٤بعركفْب كابن القيم كابن كثّب ككذلك القرطيب ،ككذلك ابن حزـ ،ككذلك من ا٤بتأخرين
الشيخ األمْب الشنقيطي ،ككذلك الشيخ العثيمْب ،كغّبىم من أىل العلم رٞبة ا﵁ تعأب
على ا١بميع ،ىذا القوؿ الذم يبدك كا﵁ تعأب أعلم أنو ىو األقرب.
وأصحاب ىذا القوؿ افترقوا إلى فريقين:

﴿ى َو ال ِذي َخلَ َق ُك ْم ِم ْن نَػ ْف ٍ
س
منهم من قاؿ :إف مطلع اآلية أريد هبا آدـ كحواءُ :
وِ
اح َدةٍ َو َج َع َل ِم ْنػ َها َزْو َج َها لِيَ ْس ُك َن إِلَْيػ َها﴾[العراؼ ،]ٜٔٛ:ىذا ُب آدـ كحواءٍ ،ب بعد
َ

اىا﴾ من
ذلك حصل انتقاؿ ،انت ه
قاؿ من الشخص إٔب ا١بنس ،جنس البشر﴿ ،فَػلَما تَػغَش َ
ت
اىا َح َملَ ْ
ىنا فما بعد يراد بذلك جنس البشر ،فلما تغشاىا يعِب :جامعها﴿ :فَػلَما تَػغَش َ
ت َد َع َوا اللوَ َربػ ُه َما ؿ[ ﴾...العراؼ ،]ٜٔٛ:إٔب
َح ْم ًال َخ ِفي ًفا فَ َمر ْ
ت بِ ِو فَػلَما أَثْػ َقلَ ْ

آخره ،فيكوف ا٤براد ٗبن أشرؾ ىم ا٤بشركوف من ذرية آدـ عليو الصبلة كالسبلـ كىذا أسلوب
معركؼ كلو نظائر ُب القرآف ،كلوال ضيق الوقت لذكرت لكم ٭باذج على من القرآف.
كالفريق الثا٘ب قالوا :إف ىذه اآليات ليس ٥با عبلقة بآدـ كحواء ال من قريب كال من
س وِ
ِ
ِ
اح َدةٍ َو َج َع َل ِم ْنػ َها َزْو َج َها لِيَ ْس ُك َن
بعيدُ :
﴿ى َو الذي َخلَ َق ُك ْم م ْن نَػ ْف ٍ َ
إِلَْيػ َها﴾[العراؼ ،]ٜٔٛ:خلقكم من نفس كاحدة يعِب :من جنس كاحد كمن أصل
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كاحد ،كجعل منها زكجها ليسكن إليها يعِب :من ىذا ا١بنسٓ ،ب يكن ىخ ٍل يق الزكجات من
جنس أخر ،إ٭با كاف من ا١بنس نفسو حٌب ٰبصل السكن إٔب آخر ما جاء ُب السياؽ.
اء﴾[العراؼ،]ٜٔٛ:
كعلى كل حاؿ ا٤بقصود ىو أف قولو تعأبَ :
﴿ج َع َال لَوُ ُش َرَك َ
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

العربة بعموـ اللفظ كىذه ىي الفائدة الٍب نريد أف نقطفها ،كىي أف من الشرؾ با﵁ 

تسميةى األكالد بأ٠باء يم ٍعبىدةو لغّبه  ال شك أف ىذا منكر كال شك أف ىذا ٧برـ كال ٯبوز.
﴿و َشا ِرْك ُه ْم فِي ْال َْم َو ِاؿ َو ْال َْوََّل ِد﴾[اإلسراء ،]ٙٗ:كما جاء عن
كفي ِّسىر قولو تعأبَ :

ابن عباس  كغّبه ،تفسّب ذلك أيضا بتسمية األبناء بأ٠باء معبدة لغّب ا﵁ .

كعلى كل حاؿ اإلشراؾ با﵁  أك جعل نصيب من األكالد لغّب ا﵁  كاإلشراؾ
بو ُب ذلك ،ىذا لو أكجو من ذلك ما مر معنا من تسمية األبناء بأ٠باء يم ٍعبدةو لغّب ا﵁ ،فإف
ضم إٔب ىذا اعتقاد قليب بتعظيم ىذا
كاف ٦برد تسمية دكف اعتقاد كاف شرؾ أصغر ،كإف ي
الذم ٠بي با٠بو ،أك عيبِّد لو فبل شك أف ىذا شرؾ أكرب.
كٜبة -كما ذكرت لك -أنواع أخرل ىي أفحش كأعظم ،من ذلك :اعتقاد بعض
اآلباء أف ىذا الولد إ٭با ىو نعمة أسداىا ىذا السيد ،أك ىذا الوٕب ،أك ىذا النيب ،فلذلك
فهو ٯبعلو شري نكا مع ا﵁ ُ ب إيتاء ىذا الولد ،كما يكو يف من عباد القبور٘ ،بد أف
أحدىم يصيح عند ا٤بشهد كما يقولوف ،أك عند القرب ،يا سيدم فبلف أريد الولد ،يا سيدم
فبلف أريد الولد ،تأٌب األـ كذلك تصيح ،أك تأٌب الزكجة تصيح تنادم أهنا تريد الولد ،فأنظر
لنا يا سيد بعْب الرأفة كعْب الرٞبة ،فإذا يرًز ىؽ باالبن اعتقد أنو إ٭با كاف نعمة أنعم هبا ىذا
الوٕب ا٤بقبور ،كىذا كال شك شرؾ أكرب ليس بعده شرؾ.
اء﴾ [العراؼ،]ٜٔٓ:
من ذلك أيضا ٩با يدخل ُب قوؿ ا﵁ َ :
﴿ج َع َال لَوُ ُش َرَك َ
اإلشراؾ مع ا﵁ ُ ب شاف التربؾ٘ ،بد أنو عند من ضعف عنده التوحيد ،أك عي ِّد ىـ عنده
التوحيد ٘بد أنو أك ٘بد أهنا تأٌب بابنها بعد أف يولد إٔب قرب الوٕب ُب زيارةو البد منها ،حٌب
تفيض عليو بركات السيد ،كىذا يفعلو كثّب من ىؤالء -عياذا با﵁ -البد بعد الوالدة من
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ٞبل ىذا الطفل كاإلتياف بو إٔب قرب الوٕب ،حٌب ينالو من بركات ىذا الوٕب ،فهذا ال شك أنو
شرؾ با﵁ ﴿ :جع َال لَوُ ُشرَك ِ
اى َما﴾[العراؼ.]ٜٔٓ:
ه
يما آتَ ُ
ََ
اء ف َ
َ َ
نذرا
أضف إٔب ىذا ن
أيضا أف منهم من يىػ ٍف يحش عنده األمر أكثر كأكثر حٌب أنو ٯبعل ن
خادما لقرب الوٕب ،كأنو نذره ﵁
خادما للشيخ ،أك ن
خادما للسيد ،أك ن
عليو أف يكوف ىذا االبن ن

كخادما كسادنا ٥بذا القرب الذم ييشرؾ مع ا﵁  بو.
طائعا
 لكي يكوف ن
عبدا ن
ن
فهذه أكجو كغّبىا يفسر هبا كداخلة ُب ما تدؿ عليو ىذه اآلية الٍب بْب أيدينا كىي
قوؿ ا﵁ سبحانو﴿ :جع َال لَوُ ُشرَك ِ
اى َما﴾[العراؼ.]ٜٔٓ:
يما آتَ ُ
ََ
اء ف َ
َ َ
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ِ
َ
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ا
و
ل
ّ
َ
ْ
ُ ُ
ْ َ ُ َْ
َ
ْح ُدو َف فِ
بِها و َذرواْ ال ِذين يػل ِ
َس َمائِِو ﴾ اآلية
أ
ي
ْ
َُ
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قاؿ :
بابُ ق ٍٛاهلل تعاىل:
﴿ولِل ِو ْالَسماء الْحسنَى فَا ْدعُوهُ بِها وذَروا ال ِذين يػل ِ
ْح ُدو َف فِي
َُ
َْ ُ ُ ْ
َ َ ُ
َ
َس َمائِِو﴾[العراؼ ]ٔٛٓ:اآلية
أْ
ىذا باب عقده ا٤بؤلف  للكبلـ عن موضوع من ا٤بوضوعات ا٤بهمة الٍب ا٣بلل
دح ُب التوحيد الواجب ،أك ن ٍق و
ض ألصل التوحيد ،كىو ما يتعلق باإل٢باد ُب
فيها يؤدم إٔب ق و
أ٠باء ا﵁  كاإل٢باد سيأٌب بيانو ،كىو درجات:
منو ما يقدح ُب كماؿ التوحيد الواجب.
ينقض أصل التوحيد.
كمنو ما ي
ككتاب التوحيد الذم نتدارسو ُب ىذه اجملالس قد خصو ا٤بؤلف ُب غالب أبوابو للكبلـ
عن توحيد القصد كالطلب ،كلكنو حلى كتابو ببعض األبواب الٍب تتعلق بتوحيد ا٤بعرفة
كاإلثبات ،من ذلك ىذا الباب الذم بْب أيدينا ،كمن ذلك باب مر بنا ساب نقا كىو باب:
(َٔ دشد غّ٦ٝا َٔ أمسا ٤اهلل ٚؾؿات٘).
بعضا ٩با يتعلق بأبواب أخرل كما
كذلك تناكؿ البحث ُب توحيد ا٤بعرفة كاإلثبات ن
عقده ا٤بؤلف ُب حكم ايتطُ ٞبكاق ٞايككا ،٠كذلك ما سيأٌب من الكبلـ عن إثبات

الوجو ﵁  كالسؤاؿ بوجهو سبحانو ،ككذلك ما ختم بو ا٤بؤلف  ىذا الكتاب كىو
الباب الذم عقده للكبلـ عن قولو تعأبَ ﴿ :وَما قَ َد ُروا اللوَ َحق قَ ْد ِرهِ ﴾[النعاـ،]ٜٔ :

إٔب غّب ذلك من األبواب الٍب تناكلت ىذا النوع من نوعي التوحيد.
تعلق بتوحيد القصد كالطلب؛ يعِب :بتوحيد
كٲبكن أف ييقاؿ ن
أيضا إف ىذا الباب لو ه
أيضا ،كىذا تنبيوه لطيف أشار إليو حفيد ا٤بؤلف كتلميذه الشيخ :عبد الرٞبن بن
العبادة ن
كجيزا ،حيث أشار
شرحا ن
حسن ُب كتابو ((قرة عيوف ا٤بوحدين)) الذم شرح فيو ىذا الكتاب ن
إٔب أف ا٤بؤلف  أراد التنبيو على ىغلى ًط الذين يتوسلوف إٔب ا﵁ ُ ب دعائهم
بالذكات ،كأف الذم ينبغي أف ييتوسل إٔب ا﵁  بأ٠بائو كصفاتو.
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بعض الناس ٱبطئوف حينما يقعوف ُب أمر ٧بدث مبتدع كىو التوسل إٔب ا﵁ 

با٤بخلوقْب؛ بذكاهتم أك ٔباىهم ،فيقوؿ  :اللهم إ٘ب أسألك ٔباه فبلف ،كٕبق فبلف ،كأسألك
بفبلف؛ كىذا أمر ي٧بدث ليس عليو دليل من الكتاب كالسنة ،كالذم ينبغي للمسلم أف
يتوسل إٔب ا﵁  هبذا التوسل العظيم الذم ال توسل أعظم منو ،كىو التوسل إٔب ا﵁

بأ٠بائو كصفاتو كنعوت جبللو كٝبالو.
قاؿ :

الشرح

باب قوؿ اهلل تعالى:
ِِ
ْح ْسنَى فَا ْدعُوهُ بِ َها ﴾[العراؼ.]ٔٛٓ:
﴿ َوللو ْال ْ
َس َماءُ ال ُ

أ٠باء ا﵁ جل كعبل حسُب ،كىذا ما نص عليو كتاب ا﵁ ُ ب أربعة مواضع:
ُُ/ب ىذه اآلية الٍب بْب أيدينا آية األعراؼ.
ِ/ككذلك ُب آية اإلسراء﴿ :قُ ِل ا ْدعُوا اللوَ أَ ِو ا ْدعُوا الر ْح َم َن أَيًّا َما تَ ْدعُوا فَػلَوُ
ْح ْسنَى﴾[اإلسراء.]ٔٔٓ:
ْال ْ
َس َماءُ ال ُ
ّ/كذلك ا٤بوضع الثالث ُب سورة (طو) ﴿ :اللوُ ََّل إِلَوَ إَِّل ُى َو لَوُ ْال ْ
َس َماءُ
ْح ْسنَى﴾[طو.]ٛ:
ال ُ

ِ
ص ٍّوُر
ْ/كا٤بوضع األخّب ُب سورة ا٢بشر ُب قوؿ ا﵁ ُ ﴿ :ى َو اللوُ الْ َخال ُق الْبَا ِر ُ
ئ ال ُْم َ
ْح ْسنَى﴾[الحشر.]ٕٗ:
لَوُ ْال ْ
َس َماءُ ال ُ
أ٠باء ا﵁  حسُب ،كلمة (حسُب) مؤنث كلمة (أحسن) كىي أفعل تفضيل من
(ح ىس ىن) ،ك (ا٢بسُب) يعِب البالغة
(ح ىسنىو) ،كما أف كلمة (أحسن) أفعل تفضيل من كلمة ى
ى
ُب ا٢بسن ا٤بنتهى ،فأ٠باء ا﵁  بالغة ُب ا٢بسن ا٤بنتهى ،فبل حسن فوؽ حسن أ٠باء ا﵁
ي
.
كبلوغ الغاية ُب ا٢بسن ُب أ٠باء ا﵁  برجع إٔب ثبلثة أمور:
أوًَّل :أهنا دالة على أعظم كأقدس يم ىسمى كىو ا﵁ ٤ ، با كانت ىذه أ٠بائو٤ ،با
كانت ىذه األعبلـ الدالة عليو  ال شك أهنا بذلك تكوف أحسن األ٠باء على اإلطبلؽ.
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والمر الثاني :أف أ٠باء ا﵁  تتضمن أحسن ا٤بعا٘ب كأعظم النعوت ،فصفات ا﵁
ضمنت ُب أ٠بائو سبحانو ،إ ٍذ كل اس وم قد دؿ كتضمن صفة من صفات ا﵁ تبارؾ
 ي
كتعأب ،كىذه ا٤بعا٘ب كالصفات أعظم ما يكوف من ا٤بعا٘ب ،أعظم ما دلت عليو األ٠باء من
ا٤بعا٘ب ىي أ٠باء ا﵁ .
إ نذا كانت أ٠باء ا﵁ يح ٍس ىُب ألهنا دالة على أعظم يمسمى ،كألهنا يمتضمنة ألحسن
ا٤بعا٘ب.

أمرا ثالثًا :كىو أهنا منزىة عن كل عيب كسوء كنقص ،فاستحقت
أضف إلى ىذا ً
ْح ْسنَى﴾[اإلسراء ،]ٔٔٓ:إذنا
بذلك أف تكوف أ٠باء حسُب ،قاؿ﴿ : :فَػلَوُ ْال ْ
َس َماءُ ال ُ

ىي شيءي ٱبتص بو ا﵁  أٓب تر إٔب حرؼ (البلـ) ىا ىنا الذم يدؿ على االستحقاؽ؟
يشركو فيها غّبه ،أ٠باء ا﵁ ٗ با دلت عليو من ىذه ا٤بعا٘ب
فهي يم ٍستحقة ﵁  ال ى
العظيمة ال شك أهنا أمر تفرد ا﵁  بو ،فبل ٯبوز أف يشاركو ُب ىذا الكماؿ أح هد البتة.
ِِ
باب عظيم ،كىو
قاؿ سبحانوَ ﴿ :وللو ْال ْ
َس َماءُ ال ُ
ْح ْسنَى ﴾[العراؼ ،]ٔٛٓ:ىذا ه
باب التأمل ُب يح ٍس ًن أ٠باء ا﵁  ،كىذا ا٤بقاـ كلما تأمل فيو اإلنساف ظهر لو من حسن
أ٠باء ا﵁  ما ٓب يكن يعلم ،كحسن أ٠باء ا﵁  يظهر من كجوه كثّبة من ذلك:

يدؿ على
النظر إٔب كل اسم منها على حدة ،فكل اسم منها إف تأملتو كجدت أنو ي
أحسن ا٤بعا٘ب كأعظمها ،كاعترب ُب ذلك أم اس وم ٲبر بك ُب كتاب ا﵁ أك ُب سنة رسولو 
٘بد أف ما اشتمل عليو من ا٤بعا٘ب شيءه عظيم يفوؽ الوصف.
أيضا من وجو ثاني كىو:
كيظهر يح ٍس ًن أ٠باء ا﵁  ن
ي

أكثر من معُب ،ككلها بالغةي ُب ا٢بسن غايتو،
بالنظر إٔب أف من أ٠باء ا﵁ ما يدؿ على ى
كىذا أمر عجيب أف يكوف االسم الواحد يدؿ على معنيْب أك على ثبلثة و
معاف ،أك على
أربعة و
معاف كليها حق ،ككلها غاية ُب ا٢بسن ،كانظر ُب ىذا كتأمل ُب اسم ا﵁ (الودكد)،
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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بل إف منها ما ىو جامع لكل معا٘ب الربوبية كاأللوىية كما ٘بده ُب قولو ُب االسم
مشتمبل على كل معا٘ب الربوبية كاأللوىية ،ككل نعوت ا١ببلؿ
العظيم (ا﵁) ،كيف كاف
ن
كا١بماؿ.
أيضا يظهر يح ٍس ًن أ٠باء ا﵁  من وجو ثالث:
ن

كثّبا ،كذلك ُب
كىو بالنظر إٔب اقَباف بعضها ببعض ،كىذا قد جاء ُب كتاب ا﵁  ن
أحاديث كثّبة عن رسوؿ ا﵁ .
كأنت إذا تأملت كجدت أف كل اس وم منها ىو أحسن األ٠باء ،داؿ على أحسن
ظهر لك يح ٍس ين فوؽ ا٢بسن ،كاعترب ُب
ا٤بعا٘ب ،فإذا ضممت ى
أحد ىذه األ٠باء إٔب اآلخر ى
مثبل إٔب ا٠بيو تعأب (الغفور كالرحيم) أك (العزيز كا٢بكيم) أك (األكؿ
ىذا إٔب االقَباف ن
كاآلخر) أك (الظاىر كالباطن) كىذه بالذات ٥با شأف أخص ،كيظهر الكماؿ كغاية ا٢بسن
فيها من كجو أظهر ،كىي األ٠باء الٍب ييطلق عليها بعض أىل العلم باأل٠باء ا٤بزدكجة.
ابعا ُب يح ٍس ًن أ٠باء ا﵁  كىي:
أضف إٔب ىذا ً
وجها ر ً

أنك ال ٘بد فيها ترادفنا مطلقا ،ليس ُب أ٠باء ا﵁ ما يدؿ الواحد منو على ما يدؿ عليو
اآلخر من ٝبيع الوجوه ،إ٭با ٘بد بعض األ٠باء أعم من بعض ،أك ٘بد بعض األ٠باء أخص
من بعض ،كذلك ٩با يزداد معو يقينك ٕبسن أ٠باء ا﵁  ،فتجد أف ا٠بو (ا٣بالق) يدؿ
على معُب عاـ ،كا٠بو (البارئ) يدؿ على معُب أخص.
كقل مثل ىذا ُب أ٠باء عدة من أ٠باء ا﵁  كا٤بقاـ ٰبتاج إٔب كقت أكسع لتفصيل
مثل ىذه ا٤بباحث.
ا٤بقصود من األمر الذم ٯبب على كل مسلم أف يعتقد بو كأف يصل إٔب سويداء قلبو
اعتقاد أف أ٠باء ا﵁  حسُب بالغة ُب ا٢بسن الغاية ،كمن اعتقد ذلك استفاد فوائد شٌب؛
من تلك الفوائد الٍب نستفيدىا باعتقادنا بكوف أ٠باء ا﵁ حسُب ما يأٌب:
أوًَّل :اعتقاد أهنا توقيفية؛ كمعُب قولنا أهنا توقيفية يعُب :ال ييسمى ا﵁  إال ٗبا ٠بى
بو نفسو ،أك ٠باه بو رسولو  ،ال ييتجاكز ُب ىذا الباب القرآف كا٢بديث ،ٯبب أف يقف
اإلنساف ُب تسمية ربو  عند حدكد ما كرد ُب القرآف الكرٙب أك ُب السنة النبوية ،كىذا ٌبْب

الشيخ لم يراجع التفريغ

ََُٓ

ظاىر من كوف أ٠باء ا﵁ يح ٍس ىُب ،فإف العقل ال يستقل بالوصوؿ إٔب أحسن ا٤بعا٘ب ،كبالتإب
فإنو يقف عند حدكد ما جاء ُب الكتاب كالسنة.
كبالتإب يظهر لك خطأ من قاؿ من ا٤بتكلمْب إف أ٠باء ا﵁  ٲبكن أف تثبت لو عن
معُب حسن دؿ عليو اسم من األ٠باء كبالتإب ٯبوز
طريق االجتهاد؛ يعِب ينظر اإلنساف ُب ن

أف ييطلق على ا﵁ تعأب ،كىذا ال شك أنو مذىب باطل ،كيرده ما أخرب ا﵁  عن نفسو
بأف لو األ٠باء ا٢بسُب ،كأٗب للعقل للعاجز الضعيف أف يصل إٔب ىذه الرتبة العلية! حيث
يضيف إٔب ربو  ا٠بنا يليق بو كيليق بعظمتو كيليق بكمالو ،أٗب يكوف ذلك؟ كنبينا الكرٙب

 الذم ىو أعلم ا٣بلق با﵁ يقوؿَّ« :ل أُحصي ثناء عليك ،أنت كما أثنيت على
نفسك».

فإذا كاف أعلم ا٣بلق بو  ال ٰبيط ثناءن ﵁ كعليو مع أنو أعلم ا٣بلق
بو ،كمعلوـ أف ا﵁  إ٭با ييثُب عليو بأ٠بائو كصفاتو ،فإذا كاف ال يٰبصي ثناء عليو ،إذنا
ال يٲبكن للعباد أف يصلوا إٔب معرفة ما يليق با﵁  من األ٠باء كالصفات ،كحسبهم أف
يقفوا عند حدكد ما جاء ُب القرآف كالسنة.
أضف إٔب ىذا ما جاء ُب ((مسند اإلماـ أٞبد)) من حديث ابن مسعود ُ ب

ا٢بديث ا٤بعركؼ عند أىل العلم ٕبديث ا٥بم أك حديث دعاء ا٥بم ،كىو قولو « :أسألك
يح بكوف أ٠باء ا﵁  من
بكل اسم ىو لك ،سميت بو نفسك» فا٢بديث صر ه
تسميتو ىو  لنفسو ال من تسمية ا٣بلق لو.

يسم بو نفسو يشملها قولو َ ﴿ :وأَ ْف تَػ ُقولُوا
أضف إٔب ىذا أف تسمية ا﵁ ٗبا ٓب ِّ
ك بِ ِو
َعلَى الل ِو َما ََّل تَػ ْعلَ ُمو َف﴾[البقرة﴿ ،]ٜٔٙ:وَّل تَػ ْق ُ
س لَ َ
ف َما لَْي َ
ِ
ْم﴾[اإلسراء ،]ٕٙ:كقولو تعأبَ ﴿ :وََّل يُ ِحيطُو َف بِ ِو ِعل ًْما﴾[طو.]ٔٔٓ:
عل ٌ

كل تلك األدلة زاجرةه على أف ٱبوض اإلنساف ُب تسمية ا﵁ ٗ با ٓب يرد ُب
الكتاب كالسنة.
ىذه فائدة أولى نستفيدىا من معرفتنا أف أسماء اهلل ُحسنى.

والفائدة الثانية :أف نعلم أف أ٠باء ا﵁  مشتقة ال جامدة كما يقولو ما يقولو

من ا٤بتكلمْب ،بل كل اسم من أ٠باء ا﵁  فإنو يدؿ على معُب ،كيدؿ على صفة
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جليلة ،بل ىي أحسن ما يكوف من الصفات كا٤بعا٘ب ،كذلك أف ا﵁ ٓ ب يتسمى
بػػ(العزيز) إال ألنو يمتصف بصفة العزة ،كٓب يتسمى بػػ(القوم) إال ألنو يمتصف بصفة القوة،
كىكذا دكاليك.
إذف أ٠باء ا﵁  كل اسم منها يتضمن كيشتمل على معُب كعلى صفة ،كىذا ٩با
يوجب أف يعتقد ُب أ٠باء ا﵁ .

أمرا ثالثًا :كىو أننا نستفيد من معرفتنا بأف أ٠باء ا﵁ يحسُب؛ دعاءه
أضف إلى ىذا ً
هبا دعاء العبادة كدعاء ا٤بسألة.
أما دعاء العبادة ذلك ٩با رتب ا﵁  على كوف أ٠باء ا﵁ حسُب ،قاؿَ ﴿ :ولِل ِو
ْح ْسنَى فَا ْدعُوهُ بِ َهاِ ﴾[العراؼ ،]ٔٛٓ:رتب على كوف أ٠باء ا﵁  حسُب؛
ْال ْ
َس َماءُ ال ُ
دعاءه هبا.
إذف ٤با كانت يح ٍس ىُب كاف ينبغي أف يكوف دعاءه هبا.
أعود فأقوؿ أف دعاء ا﵁  بأ٠بائو يرجع إٔب نوعْب من الدعاء:
دعاء العبادة ،ودعاء المسألة.

أما دعاء المسألة :فهو الدعاء ا٤بعركؼ الذم يتبادر ا٤براد منو عند ٠باع ىذه الكلمة
أكال ،كىو :النداء ،كالطلب ،كالسؤاؿ .فإذا دعوت ا﵁  فادعيو بأ٠بائو ا٢بسُب  ،فهذا
ن
أبلغ ما يكوف من دعاء ا٤بسألة.
أحسن ما يكوف ك ي
ب الواحد
وثمة دعاء العبادة :كىو أ ٍف تتعبد ﵁  بأ٠بائو ،كىذا ه
باب عظيم ،ىح ٍس ي

يلج إليو إال ا٤بوفقوف
منا إذا تكلم فيو أف يشّب إليو إشارة ،كإال فإف ىذا باب عظيم ال ي
السعداء ،كالسّب إٔب ا﵁  كما يقوؿ ابن القيم ُ ب كتابو ((طريق ا٥بجرتْب)):

السير إلى اهلل من طريق السماء والصفات شأنو عجب وفتحو عجب ،وصاحبو قد
ٍ
مستلق على فراشو ،غير متعب وَّل مشدود ،وَّل مشتت عن
حيزت لو السعادة وىو

سكنو ،وَّل مبعد عن وطنو.
أمر
نعم الطريق إٔب ا﵁  من خبلؿ التأمل كالتدبر كالتعبد بأ٠باء ا﵁  كصفاتو ه
عظيم ،ال يصل إليو إال ا٤بوفقوف من أىل العلم كالعمل ،أكلئك الذين يتعبدكف ﵁ 
بكل اسم لو ،كمعلوـ أف كل اسم من أ٠باء ا﵁ لو عبودية ٚبصو ،فالتعبد ﵁  با٠بو
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(الغفور) ٱبتلف عن التعبد ﵁  با٠بو (الشكور) ،ٱبتلف عن التعبد ﵁  با٠بو
(العزيز).
للسبق كا٤بسارعة ،كمن
كىذا الباب ٰبتاج ا٤بسلم أف يتأمل فيو تأ ن
عظيما ،كىو باب ٍ
مبل ن

يصا على سعادة نفسو فليحرص عليو ،كال ٲبكن أف تصل إليو حٌب يوفقك ا﵁ 
كاف حر ن

للتأمل فيما ٲبكنك من معرفة معا٘ب أ٠باء ا﵁  كبالتإب تشمر عن ساعد ا١بد ُب

التعبد ﵁  هبذه األ٠باء.

فمن علم أف ا﵁ ( شكور) فإنو يتعبد ﵁  بعبودية الرجاء ،حيث يرجو ربو 
ظلما كال ىضما ،إذا عمل العمل الصاّب فإنو يرجو ا﵁  أف ييثيبو
كال ٱباؼ منو ن
عليو ،كإذا عمل السيئة فتاب إٔب ا﵁ فإنو يرجو ا﵁  أف يتوب عليو كيغفر لو زلتو.
من تبعد ﵁  با٠بو (القوم) فإنو يعتصم ٕببلو كيلوذ بو ،يثق بقوتو  كٰبسن
قوم
التوكل عليو؛ ألنو يعلم أف ا﵁ ىو القوم ،الذم لو القوة الٍب ال تضاىى ،فا﵁  ه

ال ييغلب ،كبالتإب فإنو يثق با﵁  كٰبسن التوكل عليو ،كىكذا ُب بقية أ٠باء ا﵁ جل
كعبل.
إذنا ىذا بعض ما نستفيده من معرفة قولنا أف أ٠باء ا﵁ يحسُب.

ابعا كىو تنزيو أ٠باء ا﵁  عن أف يلحقها أم نقص أك
أمرا ر ً
أضف إلى ىذا ً
عيب ،مهما تأملت ُب أ٠باء ا﵁ كصفاتو فإنك ٘بدىا أ٠باء كاملة من ٝبيع الوجوه ،ال ٲبكن
أف يلحقها أم نقص أك عيب البتة.
ِِ
ْح ْسنَى فَا ْدعُوهُ بِ َها﴾[العراؼ ،]ٔٛٓ:قولو تعأب:
قاؿ َ ﴿ :وللو ْال ْ
َس َماءُ ال ُ
﴿فَا ْدعُوهُ بِ َها﴾ يشتمل على معنيين:
يدا)؛ يعِب:
الوؿ :أف قولو ﴿فَا ْدعُوهُ﴾ من الدعوة ٗبعُب التسمية ،من قو٥بم( :دعوتو ز ن
يدا ،فيكوف معُب قولو ﴿فَا ْدعُوهُ بِ َهاِ ﴾ يعِب٠ :بوه هبا.
٠بيتو ز ن
والمعنى الثاني :فادعوه من الدعاء ،الذم ىو -كما قد علمت -مشتمل على دعاء
العبادة كدعاء ا٤بسألة ،ككبلٮبا ٩با يدؿ عليو قولو تعأب﴿ :فَا ْدعُوهُ بِ َها﴾.

عتقد أهنا أعبلـ دالة عليو ،كما أنو  ييدعى هبذه
ٯبب أف ييسمى ا﵁ هبذه األ٠باء ،كيي ى
األ٠باء دعاء العبادة كدعاء ا٤بسألة.
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نوعا ثالثًا وىو :دعاء الثناء ،كالذم يبدك كا﵁
كأضاؼ إٔب ىذا ابن القيم ُب ا٤بدارج ً

أعلم أنو داخل ُب دعاء العبادة.
ِ
ِ
ِ
َس َمائِِو﴾[العراؼ.]ٔٛٓ:
ين يُػلْح ُدو َف في أ ْ
قاؿَ ﴿ :وذَ ُروا الذ َ
(ذَروا) فعل أمر ،كىذه اآلية؛ أعِب قولو ﴿ :وذَروا ال ِذين يػل ِ
ْح ُدو َف فِي
َ ُ
َ ُ
ُ
َس َمائِِو﴾[العراؼٝ ،]ٔٛٓ:بهور أىل العلم على أهنا آية ٧بكمة ،كذىب ابن زيد ُب
أْ
بعض ا٤بفسرين إٔب أهنا آيةه منسوخة ،فإنو فى ًهم من قولو تعأب ﴿ :و َذروا ال ِذين يػل ِ
ْح ُدو َف فِي
َُ
َ ُ
ى
َس َمائِِو﴾[العراؼ ،]ٔٛٓ:فهم تىػ ٍريؾ التعرض ٥بؤالء الذين ييلحدكف ُب أ٠باء ا﵁ ،
أْ
كبالتإب تكوف آية منسوخة بآيات القتاؿ كا١بهاد.
كالصواب أف اآلية ٧بكمة كما على ذلك ٝباىّب أىل العلم.
ِ
ِ
ِ
َس َمائِِو﴾[العراؼ ،]ٔٛٓ:فيو فائدتاف:
ين يُػلْح ُدو َف في أ ْ
كقولو َ ﴿ :وذَ ُروا الذ َ
الولى :تنبيو للمسلمْب.
ٙبذير كهتديد ككعيد للكافرين اللذين ييلحدكف ُب أ٠باء ا﵁ .
والثانية :ه

فإف ىذا األسلوب ُب لغة العرب ييفيد معُب :التهديد كالتوعد ،على ٫بو قوؿ ربنا
َ ﴿ :ذرُىم يأْ ُكلُوا ويػتَمتػعوا﴾[الحشر ﴿ ،]ٖ:قُ ِل اللوُ ثُم َذرُىم فِي َخو ِ
ض ِه ْم
ََ َ ُ
ْ
ْ ْ َ
ْ ْ
يَػل َْعبُو َف﴾[النعاـ.]ٜٔ:
عذاب كقارعة من ا﵁ .
فهذا أسلوب يتضمن معُب التهديد ،فإهنم ينتظرىم ه

والمر الثانيٙ :بذير ا٤بسلمْب من أف يكوف حا٥بم كحاؿ ىؤالء ا٤بلحدين ُب أ٠باء

ا﵁  فينبغي على اإلنساف أف يٯبانب ىذه ا٢باؿ ،كأال يكوف كهؤالء لئبل يصيبو ما
أصاهبم.
ِ
ِ
ِ
َس َمائِِو﴾[العراؼ ،]ٔٛٓ:قرأ ٝبهور
ين يُػلْح ُدو َف في أ ْ
قاؿ سبحانوَ ﴿ :و َذ ُروا الذ َ
أىل العلم (يػل ِ
ْح ُدو َف) من (أ٢بد –ييلحد) ،كقرأ ٞبزة  بػ(يىػ ٍل ىحدكف) بفتح الياء من
ُ
حد) ،كالقراءتاف معناٮبا كاحد ،ال فرؽ بينهما من جهة ا٤بعُب.
(٢بى ىد ،ي ٍل ي
كاألصل ُب اللغة أف اإل٢باد ىو :ا٤بيل عن القصد ،كمن ذلك اللحد ُب القرب؛ ألنو
مائل إٔب شق القرب عن كسطو.
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كاإل٢باد ُب أ٠باء ا﵁ ىو كما قاؿ ابن القيم ُ ب كتابو ((ا٤بدارج)) :العدوؿ بها
يف كجيز رشيق ٤بعُب اإل٢باد ُب أ٠باء ا﵁.
عن الصواب فيها .ىذا تعر ه

ا﵁ ٰ بذرنا ُب ىذه اآلية من حاؿ ىؤالء الذين ضلوا الصراط ا٤بستقيم فأ٢بدكا
ُب أ٠باء ا﵁ ،كإذا تأملت ُب كتاب ا﵁ كجدت النهي عن اإل٢باد ُب أمرين:
كجدت النهي عن اإل٢باد ُب :أسماء اهلل كما ُب ىذه اآلية.

ِ
ين
ككجدت النهي عن اإل٢باد ُب :آيات اهلل ،كما ُب قولو سبحانو ﴿ :إِف الذ َ
يػل ِ
ْح ُدو َف فِي آَيَاتِنَا ََّل يَ ْخ َف ْو َف َعلَْيػنَا﴾[فصلت.]ٗٓ:
ُ
وآيات اهلل نوعاف:

آيات شرعية :ىي اآليات الٍب أنز٥با ا﵁  على يرسلو ،كمن ذلك القرآف
ُ-
ٌ
الكرٙب الذم بْب أيدينا.
كاإل٢باد ُب اآليات الشرعية يكوف بأمرين:
بتكذيبها.
كبتحريفها.
ِ -والنوع الثاني اآليات الكونية :فكل ما تراه ببصرؾ من ٨بلوقات ا﵁ 

فإهنا آيات دالة على كجوده كربوبيتو كألوىيتو ككحدانيتو ،كىذه اآليات اإل٢باد فيها يكوف
بنسبتها لغّب ا﵁ ،أك اعتقاد أف لو فيها يمشارنكا أك نمعاكنا.
نعود إٔب األكؿ ألنو ىو ٧بل كبلمنا كٕبثنا ىنا ،كىو اإل٢باد ُب أ٠باء ا﵁  قلنا

ىو (العدوؿ بها عن الصواب فيها).

أ٠باء ا﵁  ٯبب أف ييعتقد فيها ا٢بق الذم أكجبو ا﵁  كالذم جاء ُب شريعة
تضمن ىذه األ٠باء
نبينا ٧بمد  ،كمن ذلك تسمية ا﵁ ٗ با ٠بى بو نفسو ،مع اعتقاد ي
كل ما يٱبالف ذلك ،ما يٱبالف ذلك ىو اإل٢باد
ا٤بعا٘ب الٍب بلغت الغاية ُب ا٢بسن ،كاجتناب ِّ
ُب أ٠باء ا﵁.
إذنا ىي كلمةه جامعة لكل ما يٱبالف ا٢بق ُب باب أ٠باء ا﵁ كصفاتو .أعيد؛ اإل٢باد ُب
أ٠باء ا﵁ كلمةه جامعة لكل ما يٱبالف ا٢بق ُب باب األ٠باء كالصفات ،كىذا لو أكجو كثّبة،
من ذلك ما قاؿ ابن القيم ُ ب ((النونية)):
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ؾشكٝك ١اإلؿاد ؾٗٝا امل ٌٝبـ

اإلغساى ٚايتعطٚ ٌٝايٓهسإ

ؾاملًشد ٕٚإذا ثالخ طٛا٥ـ

ؾعً ِٗٝايػكب َٔ ايسمحٔ

[النوع الوؿ] :اإللحاد باإلشراؾ :ىذا إ٢باد اإلشراؾ أك إ٢باد التشريك ،كىو :أف
ييعتقد تشريك غّب ا﵁  معو فيها ،كمن ذلك ما كاف من ا٤بشركْب األكليْب اللذين ٠بوا
طواغيتهم كأصنامهم بأ٠باء ا﵁  اشتقوا ٥با أ٠باء من أ٠باء ا﵁  كما فعلوا ُب
تسمية صنمهم العظيم (البلت) لكوهنم اشتقوا لو ىذا االسم من ا٠بو سبحانو (اهلل) ،أك من

ا٠بو سبحانو (اإللو) ،على خبلؼ بْب أىل العلم ،كذلك اشتقوا (العزل) من (العزيز)،
كاشتقوا (مناة) من (المناف).
إ نذا ىذا إ٢باد باإلشراؾ مع ا﵁  فيها.
أيضا :ما يكوف من غبلة القدريْب اللذين قد يسموف سادهتم كآ٥بتهم
كمن ذلك ن
كطواغيتهم بأ٠باء ا﵁  ،بل إهنم قد يعتقدكف أف ا٤بعا٘ب كالصفات الٍب تضمنتها ىذه
األ٠باء يشارؾ ىذا فيها ا﵁  ،قد ٘بد منهم من ييسمي إ٥بو بػ(القدير) ،كيعتقد أف لو قدرة

كقدرة ا﵁  ،أك يسميو بػػ(الرحيم) كيعتقد أف لو رٞبة كرٞبة ا﵁ .
إذنا ىؤالء ال شك أف إ٢بادىم كشركهم أعظم من إ٢باد كشرؾ األكلْب.

إنكار ىذه األ٠باء من أصلها ،كنفي تسمية ا﵁
النوع الثاني :إلحاد النكرافٗ :بعُب ي
ِ ِ
يل لَ ُه ُم
 هبا ،كمن ذلك ما كقع من ا٤بشركْب األكلْب ُب اسم ا﵁ (الرٞبن)َ ﴿ :وإذَا ق َ
اس ُج ُدوا لِلر ْح َم ِن قَالُوا َوَما الر ْح َم ُن﴾[الفرقاف ]ٙٓ:كما مر بنا ذلك ساب نقا.
ْ
أيضا :ما كقع فيو من ا٤بنتسبْب إٔب ىذه ا٤بلة (ا١بهمية) اللذين نفوا أ٠باء ا﵁
كمن ذلك ن
 ،كاعتقدكا أف ا﵁  ال يتسمى هبذه األ٠باء؛ ألنو يشارؾ ا٤بخلوؽ فيها ا﵁ ،
فنفوا أ٠باء ا﵁  كأكلوىا ٗبخلوقات منفصلة عن ا﵁ .

النوع الثالث :التعطيل :كالتعطيل ُب أ٠باء ا﵁  نوعاف:
أوًَّل :تفريغ كتعطيل األ٠باء عن معانيها ،كاعتقاد أهنا أ٠باء جامدة ال تدؿ على معا٘ب،

فالشأف فيها كالشأف ُب أ٠باء ا٤بخلوقْب ،رٗبا ييسمى بػػ(صاّب) من ليس صا٢بنا ،كرٗبا ييسمى
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سعيدا ،كىذا ال شك أنو من األمر الباطل ا٤بخالف إلٝباع السلف ،فأ٠باء
سعيد من ليس ن
ا﵁ -كما قد علمنا -متضمنة ٤بعا٘ب عظيمة ىي أحسن ما يكوف من ا٤بعا٘ب ،كىذا الذم
ييعرب عنو أىل العلم بأهنا أ٠باء مشتقة.
كٜبة صنف آخر من ا٤بلحدين إ٢باد التعطيل اللذين ٌأكلوا ما دلت عليو األ٠باء من
مثبل إٔب اسم ا﵁
أيضا معطلة ،كما ٘بد ُب كثّب من ا٤بتكلمْب إذا جاءكا ن
ا٤بعا٘ب ،ىؤالء ن
(الرٞبن) ٌأكلوا صفة الرٞبة ،أك جاءكا إٔب ا٠بو تعأب (الودكد) ٌأكلوا صفة الود ،كىكذا ُب
األ٠باء الٍب تدؿ على صفات ال ييثبتوهنا ﵁  ،كبالتإب فإهنم ينفوف معناىا كىذا إ٢باد
تعطيل.
إذا عندنا اآلف ثالثة أنواع من اإللحاد وىي:

ُ/إ٢باد اإلشراؾ
ِ/كالنكراف
ّ/كالتعطيل

نقصا ال
النوع الرابع :تسمية ا﵁ ٗ با ٓب يسمي بو نفسو ،فكيف إذا كاف ذلك ن
يليق با﵁! كما فعلت اليهود –عليهم من ا﵁ ما يستحقوف -حينما قالوا﴿ :إِف اللوَ فَِق ٌير
َونَ ْح ُن أَ ْغنِيَاءُ﴾[آؿ عمراف.]ٔٛٔ:
إذنا ا﵁  ال ٯبوز أف ييسمى ٗبا ٓب يسمي بو نفسو .كىذا كقع فيو كثّب من الناس

مثبل ٠بوا ا﵁ ( أبنا)،
من ٨بتلف الطوائف ،ىؤالء كما قد علمتم ،ككذلك النصارل ن
الفبلسفة ٠بوه (العلة الفاعلة) أك (العلة األكٔب) .كانظر إٔب سوء األدب مع ا﵁  أيقاؿ
علوا كبّبا.-
ُب حق ا﵁ إنو علة!  -تعأب ا﵁ عما يقوؿ ا٤بلحدكف ن
يسمي
أيضا :ما يقع ُب لساف بعض العواـ حينما ييسموف ا﵁ ٗ با ٓب ِّ
كمن ذلك ن
بو نفسو ،كقد يتضمن ذلك ما يتضمن من نسبة النقص إٔب ا﵁  أك إثبات شيء من
مثبل من يدعوا فيقوؿ( :يا أبا ا٤بكارـ ،يا أبيض الوجو،
الصفات ٓب تثبيت لو٘ ،بد من العامة ن
يا ديهور ،يا ديهار ،يا برىاف ،يا سبحاف) ُب قائمة طويلة من ىذه التسميات الٍب ٓب ترد ُب
كتاب كٓب ترد ُب سنة.
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كقد علمنا أف أ٠باء ا﵁  توقيفية ،فليس لئلنساف أف ييضيف إٔب ا﵁ 

ما ٓب ييضف إٔب نفسو كما ٓب ييثبت إٔب نفسو .

أيضا من أكجو اإل٢باد ُب أ٠باء ا﵁  إ٢باد
النوع الخامس :الذم ىو كجو ن
التشبيو ،إ٢باد ا٤بشبهة اللذين جعلوا أ٠باء ا﵁  دالة على صفات يشابو فيها ا﵁
 ا٤بخلوقْب ،فإذا كاف اسم ا﵁ ( الرحيم) يدؿ على صفة الرٞبة ،فالرٞبة من
جنس رٞبة ا٤بخلوقْب ،كإذا كاف ا﵁  ا٠بو (العزيز) فعزتو من جنس عزة ا٤بخلوقْب،
مثل ىذا ُب بقية األ٠باء ،كال شك أف ىذا إ٢باد ،ميل عن ا٢بق الواجب ُب أ٠باء ا﵁
.

النوع السادس :إ٢باد أىل االٙباد ،كىؤالء أخبث ىؤالء ا٤بلحدين ،كىؤالء أضل
ا٤بلحدين ،اللذين جعلوا كل و
أ٠باء ُب السماكات أك ُب األرض فهي ﵁ ؛ ألهنم يعتقدكف

أف ا﵁  ىو كل شيء ُب السماكات كُب األرض ،حٌب قاؿ زعيمهم (ابن عريب) -
وشرعا وعرفًا،
عقال
عليو من ا﵁ ما يستحق :-إف اهلل تعالى يتسمى بكل اسم ممدوح ً
ً
علوا كبّبا.-
شرعا ً
وبكل اسم مذموـ ً
وعقال وعرفًا- .تعأب ا﵁ عما يقوؿ ىؤالء ا٤بلحدكف ن
إ نذا ىذه خبلصة كبلـ أىل العلم ُب أكجو اإل٢باد ُب أ٠باء ا﵁ .

كخبلصة ذلك أف كل ا٫براؼ عن ا٢بق كعن الصراط ا٤بستقيم ُب باب أ٠باء ا﵁

كصفاتو فإنو راجع ُب ا٢بقيقة إٔب اإل٢باد ُب أ٠باء ا﵁  ،كا﵁  أعلم.
قاؿ :
ِ
ِ
َس َمائِِو﴾ٜ(( :ػسن.))ٕٛ
ذنس ابٔ أب ٞسامت عٔ ابٔ عباع﴿ :يُػلْح ُدو َف في أ ْ
ط قلم ،فإف ىذا التفسّب الذم ٠بعت
كى هم منو أك سق ي
ىذا الذم أكرده ا٤بلف  ى
ليس البن عباس  إ٭با ىو لقتادة ،أخرج ذلك ابن أيب حاًب ككذلك ابن جرير
كغّبىم من أىل العلم .تفسّب اإل٢باد باإلشراؾ ىذا من تفسّب قتادة كليس من تفسّب ابن
عباس  كىذا ما نبو عليو الشارح ا٢بفيد الشيخ سليماف ُ ب كتابو
((التيسّب)).
مضى الكبلـ عن معُب اإل٢باد على ىذا الوجو.
ٚقاٍ :
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ٚعٓ٘(( :مسٖٛا ايالت َٔ اإلي٘ ٚايعصٖ َٔ ٣ايعصٜص))
أيضا إٔب اإل٢باد باإلشراؾ ،كمن ذلك تسميةي آ٥بة ا٤بشركْب بأ٠باء ا﵁
ىذا الذم يرجع ن
اشتقاؽ أ٠باء ٥با من أ٠باء ا﵁  كىذا ٩با أطبق عليو ا٤بفسركف ُب تفسّب
ك ي
م من
م عن ابن عباس  لكنو ىم ٍرِّك ه
اإل٢باد ُب أ٠باء ا﵁  كىو كما ترل ىم ٍرِّك ه
مسلسل للضعفاء ،لكن عامة أىل العلم إذا جاءكا إٔب تفسّب اإل٢باد ُب
طريق العوفيْب ،كىو
ه
أ٠باء ا﵁ فمن أكؿ ما يذكركف ىذا النوع من اإل٢باد ُب أ٠باء ا﵁ .
أيضا نوع من أنواع اإل٢باد
جاء ابن عباس  تفسّب اإل٢باد بالتكذيب ،كىذا ن
كما أخرج ذلك ابن جرير ُ ب ((تفسّبه)).
ٚعٔ األعُؼُٜ(( :دخًٔ ٕٛؾٗٝا َا يٝظ َٓٗا)).
سم بو نفسو -،كما علمت ككما ٠بعت ،-كىذا
يعِب :يسموف ا﵁ ٗ با ٓب يي ِّ
الباب أيعيد كأؤكد على أنو ينبغي أف ييتنبو على ذلك ،كينبغي أف يينبو الناس كالعامة كاألدباء

كالصحفيْب إٔب مراعاة ىذا األمر ،فإف من الناس من رٗبا قاؿ أك كتب فنسب إٔب ا﵁  ما
ليس منو ،رٗبا ٘بد بعض الكتاب ا٤بعاصرين أك الصحفيْب ىذا ٩با قد ٲبر على بعضكم أنو

إذا تكلم عن ا﵁  أنو يقوؿ إنو" :مهندس الكوف".
انظر إٔب ما ُب ىذه الكلمة من عدـ مراعاة مقاـ األدب مع ا﵁  أييقاؿ ُب حق ا﵁
إنو مهندس! ىذا ٩با ٛبجو األ٠باع كترفضو القلوب ا٤بؤمنة.
صل
إ نذا ا﵁  ٯبب أف ييسمى ٗبا ٠با بو نفسو ،كيكفيك يا عبد ا﵁ ،تريد أف يٙبى ِّ
أ٠باءن أعظم ٩با ٠بى ا﵁ هبا نفسو! ىذا ال كاف كال يكوف.
إذنا قف عند حد ما كرد كال تزد على ذلك ،كال تي ٍدخل ُب أ٠باء ا﵁  ما ليس
منها.
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باب
ٌٖ -ٚ
َّل يقاؿ :السالـ على اهلل.
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قاؿ :
بابْ
ال ٜكاٍ :ايطالّ عً ٢اهلل.
باب ال يقاؿ السبلـ على ا﵁ ،كمناسبة ىذا الباب لكتاب
فيقوؿ ا٤بؤلف  :ه
ً
استعماؿ ىذا اللفظ الذم ال ٯبوز أف يقاؿ ُب
ترؾ
التوحيد :أف من كماؿ التوحيد الواجب ى
قوؿ ال ٯبوز ،كتركو
حقو  ،ككوف اإلنساف ييسلم على ا﵁ فيقوؿ" :السبلـ على ا﵁" ىذا ه
من ٙبقيق ً
األدب مع ا﵁ .

مناسب للباب الذم سبقو من جهة أف فيو التنصيص على أف من
أيضا
كىذا الباب ن
ي
أ٠باء ا﵁  السبلـ ،كالباب الذم قد مضى متعلق بأ٠باء ا﵁ .
قاؿ: :
يف ايؿشٝض عٔ ابٔ َطعٛد  قاٍ :نٓا إذا نٓا َع ايٓيب  يف
ايؿال٠؛ قًٓا :ايطالّ عً ٢اهلل َٔ عباد ،ٙايطالّ عً ٢ؾالٕ ٚؾالٕ ،ؾكاٍ
ايٓيب (( :ال تكٛيٛا ايطالّ عً ٢اهلل؛ ؾإٕ اهلل ٖ ٛايطالّ)).

قاؿ ُ ب الصحيح :يعِب ُب الصحيحْب ،كا٢بديث أخرجو اإلماماف البخارم
كمسلم ُب مواضع ُب الصحيحْب كفيو :أف ابن مسعود  أخرب أف أصحاب النيب  ك
كانوا إذا كانوا مع النيب ُ ب الصبلة ،كجاء توضيح ذلك ُب بعض الركايات؛
يعِب :إذا جلسوا ُب التشهد فهذا ىو ا٤بوضع الذم كانوا يقولوف فيو ىذا القوؿ ،كانوا
يقولوف :السبلـ على ا﵁ من عباده ،السبلـ على فبلف.
اية ُب الصحيحْب أهنم كانوا يقولوف :السبلـ على ا﵁ من قبل عبادهً
كجاء ُب رك و
السبلـ على جربيل كميكائيل.
كُب رك و
توضيح للمبهم
اية ُب خارج الصحيحْب أهنم كانوا يػي ىع ًد يدكف من ا٤ببلئكة ،فهذا
ه
ُب قولو ُب ىذه الركاية «السالـ على فالف».
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علم بالشيء الذم يقولونو ُب ىذا ا٤بوضع
ككأف أصحاب النيب ٤ با ٓب يكن عندىم ه
و
٢بكمة أرادىا النيب
إ ٍذ ٓب يكن قد ع ٍلمهم النيب  ماذا يقولوف ُب ىذا ا٤بوضع ،كلعل ىذا
مصرحا ُب ركاية عند اإلماـ
 ،فلم يكونوا يعلموف ماذا يقولوف ُب ىذا ا٤بوضع؛ كما جاء
ن
أٞبد بإسناد صحيح ،أهنم ما كانوا يعلموف ماذا يقولوف؟ فاجتهدكا  فقالوا:
«السالـ على اهلل من عباده ،السالـ على ٍ
فالف وفالف».
يعِب :كانوا يعددكف من ا٤ببلئكة  ،فكأهنم ٤ با رأكا أف الصبلة
يناسب أف تػيٍتػىرىؾ الصبلة إال بعد ٙبية ا﵁  ،كٙبية
مناجاةه بْب العبد كبْب ربو ،رأكا أنو ال
ي
خواص عباده كالدعاء ألنفسهم كالسبلـ على من حضرىم من اإلنس كا٤ببلئكة ،اجتهدكا
فقالوا ىذا القوؿ ،كىو أهنم كانوا :يسلموف على ا﵁ كيسلموف على خواص عباد ا﵁ ،فبْب
أمر ال ٯبوز التفت إليهم النيب  بعد أف فرغوا من الصبلة ،كما دؿ
٥بم النيب  أف ىذا ه
على ىذا بعض الركايات كىي يم ىف ِّسرةي لبعضها بعد أف فرغوا من الصبلة قاؿ ٥بم النيب :
»َّل تقولوا السالـ على اهلل من عباده فإف اهلل ىو السالـ«

هناىم كبْب ٥بم علة النهي ،أما النهي فعن قوؿ ىذا القوؿ كىو :السبلـ على ا﵁،
كالعلة :أف ا﵁ ىو السبلـ ،فإذا كاف ذلك كذلك ٓب ٯبوز أف يقوؿ القائل :السبلـ على ا﵁.
ووجو ذلك يرجع إلى أمور:

سبب هنيو  عن ىذا النهي ،سبب هنيو  عن ىذا القوؿ يرجع إٔب ما يأٌب:
أوًَّل :أف ىذا القوؿ "السبلـ على ا﵁" ي ً
ً
اآلفات با﵁ .
وى يم إمكا ىف ٢بوؽ
ي
كن أف ييقاؿ ُب حق من
كجو ذلك :أف السبلـ يتضمن الدعاء بالسبلمة ،كىذا إ٭با يٲب ي
ً
اآلفات ك ً
النقص كالعيب بو ،فيناسب أف يي ٍد ىع ىى لو بالسبلمة من ذلك ،كال شك
٢بوؽ
ٲبكن ي
أف ا﵁  ىو القدكس السبلـ ا٤بنزه عن كل و
عيب كنقص ،فكاف النهي عن قوؿ
"السبلـ على ا﵁" ألجل دفع ىذا التوىم.

[ثانيًّا] :أف الدعاء لشيء ما ييوىم حاجتو كافتقاره ،كا﵁  ىو الغِب عن كل
أحد ،ا﵁  مستغ ون عن كل ما سواه ،مفتقر إليو كل ما عداه ،إ٭با يي ٍد ىع ىى ٤بن ٰبتاج إٔب
أف يين ىف ىع كأف يي ٍدفى ىع عنو الضرر ،كا﵁  الشك أنو سآب من ذلك ،قاؿ سبحانو ُب
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ا٢بديث القدسي ا٤بخرج ُب صحيح مسلم» :يا عبادي إنكم لم تبلغوا ضري فتضروني،
ولم تبلغوا نفعي فتنفعوني«.
فدؿ ىذا على أف ا﵁  ال ٯبوز أف يي ٍدعى لو.
كيا ﵁ العجب! كيف ييدعى لو كىو ا٤بدعو؟ ككيف ييطلب لو كىو ا٤بطلوب؟ فدؿ
ىذا على أنو لفظ ال ٯبوز استعمالو ُب حقو تعأب.
[ثالثًا] :كىو أف السبلـ اسم ﵁  ، فكاف قوؿ السبلـ على ا﵁ ال كجو لو ،كال

يليق أف يقاؿ ُب حقو؛ ألنو أضحى الكبلـ ٗبعُب :ا﵁ على ا﵁ ،كىذا ال شك أنو ال كجو لو
كال يليق أف يقاؿ ُب حقو .
فاتضح هبذه األكجو الثبلثة أنو ال ٯبوز أف يي ىسلى ىم على ا﵁  ،فالقوؿ السبلـ
أمرا ال ٯبوز ،كبعض الناس كقد ٠بعتم ذلك من أحدىم يقوؿ إذا انتهى
على ا﵁ الشك أنو ن
من صبلتو يقوؿ" :اللهم أنت السبلـ كمنك السبلـ كإليك السبلـ" ىذه ا١بملة األخّبة
٨بالف لنهي النيب
أمرا منكر كال ٯبوز أف يقاؿ قوؿ اإلنساف" :إليك السبلـ" ىذا ه
الشك أهنا ن
َّ» :ل تقولوا السالـ على اهلل«.

ٍب إف فيو زيادةن على الوارد ،كال ينبغي لئلنساف أف يتخطى إٔب الوارد إٔب غّبه ،ك٤باذا

ال يقف اإلنساف عند حدكد ما كرد عن النيب  فهو قد بْب لنا أف ا٤بشركع ىو أف يقوؿ

يركـ بعض الناس أف
اإلنساف بعد الصبلة« :اللهم أنت السالـ ومنك السالـ» ،ك٤باذا ي
يزيدكا على ىدل النيب  ،ككاف االقتداء بالنيب  داعينا ٥بم إٔب أف يقفوا عند
حدكد ما ٌبْب دكف زيادةو على ذلك.
إ نذا ال ٯبوز أف يقوؿ إنسا هف السبلـ على ا﵁ ،كجو ذلك :أف ا﵁ ىو السبلـ.
كىذا االسم اسم ثابت ﵁  بنص ىذا ا٢بديث ،ككذلك ما ثبت ُب الصحيح

من قولو « :اللهم أنت السالـ» ،ناىيك عن ما جاء ُب كتاب ا﵁ ُ ب آخر
الـ ال ُْم ْؤِم ُن ال ُْم َه ْي ِم ُن﴾[الحشر.]ٕٖ:
ا٢بشر﴿ :الس ُ
سم من األ٠باء ا٢بسُب ا١بليلة الثابتة كربنا .
فهذا ا ه
كمعُب ىذا االسم يرجع إٔب أمرين ،يتضمن كل كاحد منهما شيئْب:
المعنى الوؿ :أف ا﵁  ىو ا٤بنزه عن كل عيب كنقص.
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كا٤بنزه ُب كمالو عن أف يكوف لو ٩باثل.
إذنا تنزيو ا﵁  يكوف عن أمرين:
عن كل و
نقص كعيب كٝبيع ما ال يليق بو.
ككذلك ينزه ُب كمالو عن أف يكوف لو ٩باثل جل ربنا كعز.
قاؿ ابن القيم :
 ٖٛٚايطالّ عً ٢اؿكٝك ١ضامل

َٔ نٌ متجْ َٔٚ ٌٕٝكؿإ

أمر كاجب على ٝبيع العباد
فهذا البيت ٝبع ىذين ا٤بعنيْب كالشك أف تنزيو ا﵁  ي

ٯبب أف ينزه ا﵁  ،كقد أخذنا ُب دركس األ٠باء كالصفات ما يتعلق هبذا الباب على كجو
التفصيل.
يدؿ على عموـ كماؿ ا﵁ ،
السنة كا١بماعة كأف التنزيو اجململ ي
كعلمنا قاعدة أىل ي
نصوصا كثّبة جاءت بالداللة على التنزيو
داؿ على ىذا التنزيو اجململ ،كما أف
كىذا
االسم ه
ن
ي
ا٤بفصل.
سبلـ منزهه عن كل ما ال يليق بو ،فهو  سبلـ من
كا٤بقصود أف ا﵁  ه
الصاحبة ،كالو ً
ً
ا٤بثيل ،كالشر ً
لد ،ك ً
يك ،كا٤بعاكف.
يضاد ا٢بكمة منو .
بلـ ُب أفعالو عن أف يلحقها كل ما ه
س ه
ا﵁  سبلـ ُب صفاتو فبل يلحقو نقص كعيب البتة ،بل كل و
صفة من صفات
ه
ه
كل ما يضاد كماؿ معناىا.
سبلـ من ِّ
ا﵁  على انفرادىا ىو فيها ه
سنة أك و
ا﵁  سبلـ ُب حياتو من كل ما يضاد ذلك من و
نوـ أك موت ،ىو 
ه
يعزب عن علمو شيء أك أف يلحقو نسيانا أك جهل.
سبلـ من أف ي
سبلـ ُب علمو ،ي
ي
سبلـ من كل و
سبلـ ُ ب
لغوب أك تعب ،ىو ه
سبلـ ُب قدرتو  ؛ ه
ىو ه
قدرتو كقيوميتو من أف يلحقو أدٗب و
نقص ُب ذلك.
سبلـ ُب ٠بعو كبصره من أف يلحقو أدٗب ما يضاد ذلك من صمم أك بكم.
ه
و
مشارؾ أك ظه وّب أك مع و
ْب أك شفي وع من دكف إذنو.
سبلـ ُب ربوبيتو من كل
ه
سبلـ ُب ألوىيتو من كل مشارؾ لو ُب العبادة جل ربنا كعز.
ي
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سبلـ من كل
إ نذا ا﵁  ىو السبلـ ُب كل شيء حٌب إف كبلمو  سبلـ ،ه

وعدَّل .
سبلـ من الكذب كمن الظلم وتمت كلمة ربك صدقًا ً
تناقض ،ي
رجع إٔب ا﵁  ما يرجع إٔب ذاتو ،ما يرجع إٔب صفاتو ،ما يرجع إٔب
إذنا كل ما ي ي

قدكس سبلـ ،ىذا ىو المعنى الوؿ.
أفعالو ىو فيو جل ربنا كعز ه
ً
السبلـ فهو السبلـ كأنو ذك السبلـ ،كىذا يرجع إٔب معنيْب
والمعنى الثاني :أنو ذك
الوؿ :أنو ييسلم أكلياءه.

والثاني :أنو ييسلم على عباده.

ا﵁  يسلم من شاء من أكليائو من أف يلحقهم مكركه إذا شاء  ،كذلك ىو
الـ َعلَى
﴿و َس ٌ
الذم يي ىسلِّ يم على من يشاء من عباده ،فهو يسلم على ا٤برسلْب ،قاؿ َ :
ِ
الـ َعلَى
﴿س ٌ
ين﴾[الصافاتُ ]ٔٛٔ:ب سورة الصافات ٘بد أف ربنا  يقوؿَ :
ال ُْم ْر َسل َ
ِ ِ
نُ ٍ ِ
ِ
الـ َعلَى
﴿س ٌ
﴿س ٌ
يم﴾[الصافاتَ ،]ٜٔٓ:
ين﴾[الصافاتَ ،]ٜٚ:
وح في ال َْعالَم َ
الـ َعلَى إبْػ َراى َ
ِ
ين﴾[الصافات،]ٖٔٓ:
﴿س ٌ
ارو َف﴾[الصافاتَ ،]ٕٔٓ:
ُم َ
وسى َو َى ُ
الـ َعلَى إِ ْؿ يَاس َ
ب َرِح ٍ
يم﴾[يس،]٘ٛ:
الـ قَػ ْوًَّل ِم ْن َر ٍّ
﴿س ٌ
كذلك ا﵁  يي ىسلِّ يم على أىل ا١بنةَ :
ِ
الـ﴾[الحزاب]ٗٗ:
كىو الصحيح من تفسّب قولو تعأب﴿ :تَحيتُػ ُه ْم يَػ ْوَـ يَػ ْل َق ْونَوُ َس ٌ
الصحيح ُب ىذه اآلية أف السبلـ منو  ،فهو الذم يي ىسلِّ يم على عباده ،كليس أف:
عباده يسلموف عليو ،فهذا ما جاء الدليل على نفيو ُب ىذا ا٢بديث الذم بْب أيدينا.
إذنا ا﵁  ىو السبلـ ،كمنو السبلـ يسلم من يشاء ،كيسلم على من يشاء.
إ نذا ىذا ما يرجع إليو معُب ا٠بو ( السبلـ).
كالنيب  بعد أف بْب ٥بم ىذا أرشدىم إٔب الشيء البلئق الذم ينبغي أف ييقاؿ،
فأخربىم النيب  إٔب ا٤بشركع ُب حقهم ُب ىذا ا٤بوضع كىذا ما ٓب يورده ا٤بؤلف ُ ب
اختصارا قاؿ« :فإذا صلى أحدكم» يعِب :صلى حٌب كصل إٔب موضع التشهد
ا٢بديث
ن
«فليقل التحيات هلل والصلوات» إٔب آخر التشهد ا٤بعركؼ.
إ نذا ا٤بقاـ مقاـ و
ثناء على ا﵁  كليس مقاـ و
سبلـ على ا﵁ ،الذم يليق با﵁  أف
يػيثٍػ ىُب عليو كليس أف ييسلم عليو ،السبلـ يكوف ُب حق ا٤بخلوؽ ،كلذلك ا٤بسلم ُب صبلتو
يقوؿ« :التحيات اهلل».
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كالحظ أف "أؿ" ىنا ُب التحيات لبلستغراؽ ،كالحظ زيادةن ُب االستغراؽ أنو جاء
٦بموعا ليدؿ على أف ٝبيع التحيات إ٭با يستحقها ربنا  ،كالتحيات ٝبع
اللفظ
ن
ٙبية ،كالتحية تدؿ :معُب العظمة ،كا٤بلك ،كالبقاء ،كالسبلمة من اآلفاتٝ ،بيع ىذه ا٤بعا٘ب
ٯبمعها قوؿ التحيات ﵁ ،فهذه ا٤بعا٘ب يستحقها ا﵁  ثابتة لو ثبوتنا ذاتينا ،ليس أنو
أمور ثابتةه ﵁ تبارؾ كتعأب ثبوتنا ذاتينا.
اكتسبها بعد أف ٓب تكن لو -حاشا ككبل -بل ىذه ه
كأما ا٤بخلوؽ فإنو يي ىسلى يم عليو ،كلذلك يي ىسلى يم على النيب  ،أرشدىم النيب  إٔب
اللفظ ا٤بناسب البلئق با﵁  كىو الثناء عليوٍ ،ب أف ييعم بالسبلـ ١بميع العباد بعد أف

يٱبص النيب « :السالـ عليك أيها النبي» ،كذلك لعظيم حق النيب  على ٝبيع
ا٤بصلْب ،فإهنم ما صلوا كال عرفوا ا﵁ كال اىتدكا إٔب دين ا﵁ إال من طريق ىذا النيب الكرٙب
و
٧بمد  فكاف من حقو أف يي ىسلى ىم عليوٍ ،ب بعد ذلك يي ىسلً يم ا٤بصلي على ٝبيع عباد ا﵁
الصا٢بْب ،قاؿ ُ ب ا٢بديث» :فإنكم إذا قلتم ذلك أصبتم كل ٍ
صالح في
عبد
ٍ

السموات والرض«.
أصبتم بدعائكم بقولكم :السبلـ عليكم ،النيب  ما أنكر عليهم السبلـ على
جربيل كعلى ميكائيل أك على ا٤ببلئكة كبل ،إ٭با أرشدىم إٔب ما ىو أفضل كما ىو أعظم
ً
أثرا ،كىو أف يػي ىعم ُب السبلـ ،فإذا قاؿ ا ٤بسلم« :السالـ علينا وعلى
ألجرىم ،كما ىو أنفع ن
عباد اهلل الصالحين» أصابت دعوتو كل و
عبد صا وّب ُب السموات كاألرض ،كأنو سلم على
نوح كآدـ كإبراىيم
جربيل ،كميكائيل ،كإسرافيلػ كخزنة ا١بنة ،كخزنة النار ،كأنو سلم على و
كموسى كعيسى ،كأنو سلم على حواريي عيسى ،كعلى أصحاب موسى كنوح ،كعلى
أصحاب النيب  ،كأنو سلم على كل الصا٢بْب من ا٤ببلئكة كاإلنس كا١بن.
كىذا من ا٤بعا٘ب الٍب ينبغي أف يستحضرىا ا٤بصلي إذا صلى ُب صبلتو ،فهذا من ٙبقيق
اإلٲباف هبذا ا٢بديث ،فالنيب  أخربنا أف قوؿ ا٤بسلم( :السبلـ علينا كعلى عباد ا﵁
لكل و
الصا٢بْب) يفيد ىذه الفائدة العظيمة ،كىي أنك تدعوا ً
عبد صاّب ُب السموات
كاألرض فينالو بركة كنفع ىذا الدعاء.
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إ ًذا ىذا الحديث نستفيد منو فوائد:

[الفائدة الولى] :ضركرة مراعاة مقاـ األدب مع ا﵁  ،ٯبب أف يعلم اإلنساف

أنو عب هد كأف ربو  ىو العظيم الذم يستحق كل تعظيم.
إذنا ينبغي إذا تكلم ُب و
شيء يتعلق بو ُ ب مقاـ اإلخبارُ ،ب مقاـ ا٤بناجاةُ ،ب مقاـ
الدعاءُ ،ب مقاـ الثناء ٯبب عليو أف يتخّب ألفاظو ،كأف يتجنب كل ما يوىم ما ال يليق با﵁
ظ كأمثالو ،ككاف من فقو خدٯبة  أهنا ٤با
كعظمتو  ،كمن ذلك ىذا اللف ي
ىسلى ىم عليها ربنا ُ ب الصحيحْب :أف جربيل  جاء إٔب النيب  كأخربه أف
خدٯبة قادمة إليو كمعها طعاـ ،قاؿ» :فإذا جاءت فأبلغها أو فأقرأ عليها السالـ من ربها

ومني«.
السنن الكربل))
إٔب ىذا القدر ما ثبت ُب الصحيحْب ،جاء ُب ركاية النسائي ُب (( ي
أهنا ٤با قاؿ ٥با النيب  ذلك كالحظ أدب جربيل مع النيب  حيث إنو ما سلم عليها
مباشرة احَب ناما كتأدبنا مع النيب  ،جعل النيب  كاسطةن ُب تبليغ سبلمو ىو ،فلما قاؿ ٥با

النيب  ذلك قالت » :ىو السالـ وعلى جبريل السالـ« ،كجاء عند الطربا٘ب
ُب ركاية ىذا ا٢بديث أهنا قالت» :اهلل السالـ ومنو السالـ وعلى جبريل السالـ« ،عرفت

لكل حقو ،حق ا﵁  الثناء ،كحق جربيل  الدعاء كالتسليم ،فلم ٚبلط بْب
األمرين.
كىذا من الفقو العظيم كمن ً
ٙبقيق العبودية كاألدب مع ا﵁  ،كآفةي كثّب من
ا٤بسلمْب اليوـ عدـ التمييز كالفرقاف بْب ا٤بقامْب كبْب ا٢بقْب ،بْب مقاـ ربنا كمقاـ
خلقو ،بْب ما يستحقو ا٣بالق كما يستحقو ا٤بخلوؽ.
هلل س ُل ال ٜه ٕٛيػريٙ

ٚيعبد ٙسلْ ُٖا سكإ

َٔ غري متٝٝص ٚال ؾسقإ
ال ػعٌ اؿكني سكّا ٚاسد
كثّب من الناس مع األسف ٱبلطوف فيجعلوف حق ا﵁  للمخلوؽ فيعظموف
نوعا من العبادة لغّب ا﵁ ،كىذا الشك أنو آفة عظيمة
ا٤بخلوؽ كتعظيم ا﵁ ،أك يصرفوف لو ن
من خطأ أعظم من ىذا ،ا٣بطأ كىو عدـ التمييز بْب ا٢بقْب ،كعدـ التفريق بْب ا٤بقامْب.
ا٤بقصود أف ىذا كاف من فقو خدٯبة  كأدهبا مع ا﵁ .
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الفائدة الثانية :أف ا٤بشركع للمسلم ا٤ببادرة إٔب إنكار ا٤بنكر إذا كصل إليو ،النيب 
٤با ٠بع أصحابو يقولوف ىذا خلفو ٭با ىذا إٔب ٠بعو عليو الصبلة كالسبلـ ،فما انتظر كإ٭با
ألتفت إليهم بعد أف فرغ من صبلتو كهناىم عن ىذا ا٤بنكر ،كقاؿ ال تقولوا( :السبلـ على
اجب كأكٔب الناس بالعناية بو طبلب العلم كالدعاة إٔب ا﵁  كىذا من
ا﵁) كىذا أمر ك ي
ض ُه ْم أ َْولِيَاءُ بَػ ْع ٍ
ض﴾[التوبة.]ٚٔ:
ات بَػ ْع ُ
﴿وال ُْم ْؤِمنُو َف َوال ُْم ْؤِمنَ ُ
ٙبقيق الوالية بْب ا٤بسلمْبَ :
ما حقيقة ىذه الوالية؟ أكؿ ما ذكر ا﵁ ﴿ يأْمرو َف بِالْمعر ِ
وؼ َويَػ ْنػ َه ْو َف َع ِن
َ ُْ
َ ُُ
ال ُْمن َك ِر﴾[التوبة.]ٚٔ:

الفائدةُ الثالثة :أف حسن القصد ال ٲبنع اإلنكار٫ ،بن نقطع ك٪بزـ كنعتقد أف
أصحاب النيب  ما دار ٖبلدىم قط شيء من ىذه ا٤بعا٘ب الٍب تلزـ من قوؿ "السبلـ على
ا﵁" ،أليس كذلك!
فجزما ما كانوا ليقولوف ىذا اللفظ ،لكنهم أرادكا تعظيم ا﵁  ،كأرادكا ٙبية ا﵁
كإال ن

 لكنهم أخطأكا ُب اللفظ ،إ نذا كانوا أىل قصد حسن كنية طيبة ،كمع ذلك فإف النيب 

أنكر عليهم ما قاؿ ٥بم النيب ٗ با أف نيتكم طيبة كقصدكم حسن فبل بأس كال مانع
كاستمركا على ما أنتم عليو.
إ نذا يحسن القصد ما ٲبنع اإلنكار ،يحسن القصد ينفع ُب درء العقوبة كالتأثيم بْب العبد
منكرا ال يكوف ذلك ٩بنوع
منكرا أك كوف ىذا اللفظ ن
كبْب ا﵁  ،لكن كوف ىذا الفعل ن
قصدا طيبنا.
أمرا حسننا أك ن
اإلنكار؛ ألجل أف الفاعل أك القائل أراد ن

الفائدةٌ الرابعة :أف ا٤بشركع للداعية أف يرشد إٔب ا٣بّب إذا هنى عن الشر قدر
اإلمكاف ،مهما استطعت فاحرص إذا أغلقت بابنا من الشر على الناس أف تفتح ٥بم بابنا إٔب
سبيبل ،كلذلك النيب 
ا٣بّب ،إذا هنيتهم عن ا٤بنكر أرشدىم إٔب معركؼ ما أمكنك إٔب ىذا ن

٤با ٌبْب ٥بم أف ىذا اللفظ الذم كانوا يقولونو كىو «السالـ على اهلل» ال ٯبوز أرشدىم إٔب
ما ٯبوز كإٔب ما يشرع كىو أف يقوؿ ا٤بسلم «التحيات هلل».

إذنا مهما استطعت كمهما أمكنك أف ترشد الناس إٔب ا٣بّب بعد أف تنهاىم عن الشر
فافعل.
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الفائدةُ الخامسة :كىي ُب معُب قوؿ ا٤بسلم« :السالـ عليك ،أو السالـ عليكم»
إذا حيا ا٤بسلم أخاه فقاؿ« :السالـ عليكم» ،ماذا يريد؟
ىذا ا٤بوضع اختىػلىف فيو العلماء إٔب عدة تفسّب و
ات و
كمعاف:
ى ى
[المعنى] الوؿ :أهنم قالوا معُب قوؿ ا٤بسلم« :السالـ عليكم» يعِب :اسم
(السبلـ) عليكم ،ا٠بو تعأب (السبلـ) عليكم ،يعِب :أف بركة ذكر اسم ا﵁ تتنزؿ عليكم،
كذكرا
بركة اسم ذكر ا﵁ الذم ىو (السبلـ) تتنزؿ عليكم ،كعليو فيكوف ىذا اللف ي
ظ تربنكا ن
كدعاءن.
المعنى الثاني :أف قوؿ ا٤بسلم (السبلـ عليكم) يتضمن الدعاء ،يعِب :أدعوا ا﵁ أف

يسلمكم ،كأنو يقوؿ :سلمكم ا﵁ ،فيكوف دعاءن من ا٤بسلم ألخيو بأف يسلمو ا﵁ ،أدعوا
السبلـ أف يسلمكم.

إخبارا ،ٱبرب ا٤بسلم أخاهي بأنو يى ٍسلى يم من شره فبل يؤذيو،
المعنى الثالث :أف يكوف ن
ا٘باه أخيو إال
خبار يتضمن التطمْب ،إذا مر اإلنساف بأخيو فإنو ٱبربه بأف ىو ليس منو ى
إ ه
مصدر ٗبعُب :السبلمة ،قاؿ ﴿ :لَ ُه ْم َد ُار الس ِ
الـ ِع ْن َد
السبلـ ،كالسبلـ
ه
َربٍّ ِه ْم﴾[النعاـ.]ٕٔٚ:
كاألقرب كا﵁ تعأب أعلم ُب قولو﴿ :لَ ُه ْم َد ُار الس ِ
الـ﴾[النعاـ ]ٕٔٚ:أهنا دار
السبلمة من ٝبيع اآلفات ،ىذا أقرب ما يقاؿ ُب تفسّب اآلية.

إ نذا إذا قاؿ ا٤بسلم« :السالـ عليكم» يعِب ٱبرب أف أخاه منو ُب سبلمة فبل ينالو منو

أقرب ما يفسر بو قوؿ ا﵁ ُ ب إخباره
أذل ،كبالتإب ٯبيب أخوه ا٤بسلم بذلك ،كىذا ي
سبحانو عن قصة ا٤ببلئكة عن إبراىيم ُب سورة ىود كُب سورة الذاريات﴿ :فَػ َقالُوا
و
سبلمة فأجاهبم بأنو منهم كذلك ُب
الـ﴾[الذاريات ]ٕ٘:يعِب :أنت منا ُب
الما قَ َ
اؿ َس ٌ
َس ً

سبلمة.
ٝبيعا ٩با
كاألقرب كا﵁ تعأب أعلم أف ٝبيع ىذه ا٤بعا٘ب ٲبكن أف تكوف صحيحة ،كىي ن
ينبغي أف يبلحظها ا٤بسلم كيقصدىا عند سبلمو على إخوانو.
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وثمةَ فوائد عدة:

مثبل :أف كبلـ ا١باىل ُب الصبلة ال يبطلها ،كيدؿ
منها يرجع إٔب مسائل فقهية ،منها ن
على ىذا أدلة كىو الصحيح من كبلـ أىل العلم ،فها ىنا أصحاب النيب  تكلموا و
بكبلـ
تبْب لنا أنو ال ٯبوز ،أليس كذلك؟
ٌ
ألجل هني النيب  كانوا يقولوف السبلـ على ا﵁ فنهاىم النيب  كقاؿ( :ال تقولوا
السبلـ على ا﵁) مع ذلك ٓب يأمرىم النيب  بإعادة الصبلة ،فدؿ ىذا على أف كبلـ ا١باىل
ال يبطل الصبلة.
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ٗ -ٚباب قوؿ اللهم اغفر لي اف شئت.
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قاٍ :
بابُ:
ق( ٍٛايًِٗ اغؿس ي ٞإٕ غ٦ت).
فبل يزاؿ ا٤بؤلف  يوإب تبويب األبواب الٍب تنبو ا٤بسلم على اجتناب األلفاظ
كٙبقيق التوحيد.
الٍب تتناَب
ى
مر بنا قريبنا النٌهي عن قوؿ :السبلـ على ا﵁ ،كمرت بنا مباحث من قبل ،كسيأٌب -إف
ٙبث ا٤بسلم على ضركرةً أف يراعي األدب مع ا﵁ ،
شاء ا﵁ -مباحث أخرل كليها ي
اجتناب كل ما يناُب ٙبقيق التوحيد ،كمن ذلك قوؿ الداعي :اللهم اغفر ٕب إف شئت اللهم
ك ى
ارٞبِب إف شئت ،كما إٔب ىذه األلفاظ ،فإف تعليق الدعاء با٤بشيئة ٩با هنى عنو النيب 

كذلك يرجع إٔب أمور:

[المر الوؿ] :أف التعليق با٤بشيئة يوىم أف الداعي كا٤بستغِب عن ربو ،فكأنو يقوؿ:

اللهم أعطِب إف شئت يعُب كإف شئت فبل تعطِب فإف األمر ليس بذاؾ ا٤بهم ،كال شك أف
كض ٍع ً
كحاؿ االضطرار،
ف الطلب عند السائل ،كىذا ٩با يتناَب ى
ىذا داؿ على فتور الرغبة ،ى
كالفقر ،كاإل٢باح الٍب ينبغي أف يكوف عليها ا٤بسلم ُب دعائو ،فإف االضطرار ركح الدعاء
ِ
يب ال ُْمضطَر إِ َذا َد َعاهُ ﴾[النمل.]ٖٙ:
قاؿ﴿ : :أَم ْن يُج ُ
ا٤بسلم إذا دعا ربو ينبغي أف يظهر غاية ا٢باجة ،كٛباـ االفتقار إٔب ربو  ،كتعليق
الدعاء با٤بشيئة يشعر ٖببلؼ ذلك.
أما المر الثاني :فهو أف تعليق الدعاء با٤بشيئة إ٭با يتأتى ُب خطاب من ٲبكن أف

تعليق با٤بشيئة يوىم أف ا٤بخاطب ٲبكن أف يأٌب
يي ٍكىرىه على الشيء؛ ٗبعُب :ا٣بطاب الذم فيو ه
باألمر عن مشيئتو ،كٲبكن أف يأٌب باألمر إكر ناىا ،فقوؿ الداعي :اللهم اغفر ٕب إف شئت؛
يوىم أنو يقوؿ :يا رب أنا أسألك كال أريد أف أكرىك ،فإ ٍف شئت أف تعطيِب بإرادة منك
كمشيئة كإال فبل إكراه مِب ،كىذا ما جاء التنبيو عليو فيما سيمر بنا إف شاء ا﵁( ،فإف ا﵁ ال
مكره لو) ،كالتعليق با٤بشيئة يوىم ذلك ،فجاء عن النيب  النهي عن ذلك.
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المر الثالث :كىو أف التعليق با٤بشيئة ُب الدعاء يوىم أف الداعي يستعظم ما سأؿ
على ربو ،فكأنو يهوف األمر كيقوؿ :يا ريب أنا دعوتك ،فإف شئت أجب؛ كأنو يسأؿ سؤاالن
بشيء عظيم ،فرٗبا ٓب يشأ ا﵁  أف يعطيو ألجل أنو عظيم ،فهو يهوف األمر كيسهلو
ضخما من ا٤باؿ ،فهو يي ٍس ِّه يل األمر
عظيما كأ ٍف يسألو مبلغنا
ن
كمثل إنساف يسأؿ آخر شيئنا ن
كيهوف عليو ،كيقوؿ :أعطِب إف شئت؛ حٌب يسهل عليو االعتذار إذا ٓب يعطو ،كىذا ا﵀ظور
ىو ما جاء التنبيو عليو ُب قولو ُ ب ا٢بديث الذم سيأٌب (كليعظم الرغبة؛
فإف ا﵁ ال يتعاظمو شيء أعطاه) ،فبل حاجة لك أف تعلق ذلك با٤بشيئة ،فمهما سألت
ربك ،فإف خزائنو سبحانو مؤلل ،كىو الكرٙب جل ُب عبله.
المر الرابع :ىو أف تعليق ىذا الدعاء با٤بشيئة ال حاجة لو بل ال كجو لو ،فمن
ا٤بعلوـ ا٤بتيىقن أف ا﵁ تعأب إ٭با ٯبيب ،كإ٭با يفعل إذا شاء قاؿ سبحانو﴿ :بَ ْل إِياهُ تَ ْدعُو َف
ِ
اء﴾[النعاـ ،]ٗٔ:فا﵁ يفعل ٗبشيئتو ،كعليو فتعليق الدعاء
فَػيَ ْك ِش ُ
ف َما تَ ْدعُو َف إِلَْيو إِ ْف َش َ

با٤بشيئة ٙبصيل حاصل.
إ نذا ىذه أكجو أربعة تدلك على أف من ا﵀ظور ُب الدعاء أف ييعلق اإلنساف دعائو على
ا٤بشيئة ،كإ٭با ا٤بطلوب من ا٤بسلم أف يدعو دعاء ٯبزـ فيو ،كيعزـ فيو ،كيقطع فيو ،كهبذا
كثّبا من
األمر ٩با ينبغي أف يتنبو لو ،كأف ينبو عليو ،فإف ن
يتحقق إحساف ظنو بربو  ،كىذا ي
الناس يغفلوف عن ىذا األمر ذلك أهنم رٗبا إذا دعوا علقوا دعائهم با٤بشيئة ٘بد أحدىم
يقوؿ :ا﵁ ٯبزيك خّب إف شاء ا﵁ ،ا﵁ يبارؾ فيك إف شاء ا﵁ ،كىذا ٩با ينبغي أف ٯبتنب؛
ألف النيب  هنى عن ذلك ،كا﵁ تعأب أعلم.
قاٍ :
يف ايؿشٝض عٔ أبٖ ٞسٜس  ٠إٔ زض ٍٛاهلل  قاٍ$ :ال ٜكٛئ
أسدنِ ايًِٗ اغؿس ي ٞإٕ غ٦ت ،ايًِٗ ازمحين إٕ غ٦ت ،يٝعصّ املطأي،١
ؾإٕ اهلل ال َهس ٙي٘.#
ٚملطًِٚ$ :يٝععِ ايسغب١؛ ؾإٕ اهلل ال ٜتعاظُ٘ غ ٤ٞأعطا.#ٙ
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ىذا حديث النيب  الذم ركاه أبو ىريرة  ،كقد خرجو صاحباه الصحيحْب
البخارم كمسلم.
كدا قاؿَّ« :ل يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إف شئت،
يقوؿ النيب  ناىينا هنينا مؤ ن
اللهم ارحمني إف شئت» كال حظ أف ىذا الدعاء إ٭با جاء ُب ىذا ا٢بديث على سبيل

التمثيل؛ يعِب ليس ا٤بنهي عنو التعليق با٤بشيئة ُب سؤاؿ ا٤بغفرة أك الرٞبة فحسب ،إ٭با كاف
ىذا على سبيل التمثيل.
كبالتإب فكل دعاء يينهى صاحبو عن أف يعلقو با٤بشيئة سواء كاف ذلك دعاء بالرٞبة،

كبْب النيب  علتْب ٥بذا النهي:
أك دعاء با٤بغفرة ،أك ُب غّب ذلكٌ ،

األكٔب ُب قولو « :وليعزـ المسألة؛ فإف اهلل َّل مكره لو».
كالثا٘ب ُب الركاية الٍب عند مسلم كىي« :وليعظم الرغبة؛ فإف اهلل َّل يتعاظمو شيء

أعطاه».
قاؿ « ليعزـ المسألة» هنى النيب  عن ا٣بطأ ككجو إٔب الصواب ،كىذا ٩با ينبغي
أف يأتسي بو الدعاة إٔب ا﵁  ا٤بنهي عنو :أف تدعوا كأف تعلق دعائك با٤بشيئة،
عزـ قاؿ« :ليعزـ المسألة».
ك
ا٤بطلوب أف تدعو دعاء فيو ه
ي

كاألصل ُب معُب العزـ ُب اللغة :ىو ا١بد ،كمنو أكلو العزـ من الرسل ،كا٤براد أنو :يدعو
دعاء فيو جزـ بالسؤاؿ ،كفيو قطع ببل و
تردد ،كال و
تعليق با٤بشيئة ،كهبذا كما أسلفت يتحقق
ه
ه
إحساف ظنو بربو  ،كُب سنن الَبمذم بإسناد صحيح أف النيب  قاؿ« :ادعوا اهلل

وأنتم موقنوف باإلجابة» ا٤بطلوب من ا٤بسلم أف يدعو دعاء فيو جزـ ،كفيو إعظاـ الرغبة ُب
ا﵁ .

قاؿ ُ ب الركاية األخرل ،قاؿ« :وليعظم الرغبة».

تعظيم الرغبة قيل :إنو أف يعظم ُب مسئولو؛ يعِبُ :ب مطلوبو ،طلبتو ينبغي أف تكوف
عظيمة ،فبل يستثقل اإلكثار ،كال يستصعب شيئنا يدعوا بو ا﵁  ،فإنك مهما أكثرت
فما عند ا﵁ أكثر ،كمهما طلبت فإف خزائن ا﵁ ملئ ،كيده سبحانو سحاء الليل كالنهار
ينفق ٔ بوده ،ككرمو  ،فبل يتعاظم ا﵁  شيء أعطاه فا٤بطلوب أف يسأؿ
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اإلنساف ،كلٍييكثر من سؤالو ،كليعظم مسئولو كمطلوبو من ربو  كال يقتصر أك
عظيما ،كبل.
يتخوؼ من أف يكوف سأؿ شيئنا ن
بل إحساف ظنك بربك  ،كرغبتك فيما عنده تكوف بأف تعظم ا٤بطلوب من ا﵁
.
أرأيت لو أف إنسانا بذؿ األسباب حٌب كقف أماـ ملك من ملوؾ الدنيا ،فقاؿ لو سل
احدا ،فما ظنكم هبذا الرجل؟ أليس سؤالو ىذا دليبلن
قرشا ك ن
ما حاجتك؟ فسألو أف يعطيو ن
على سخف عقلو؟ كأال يستحق ا٤بقت من ا٤بلك كمن ا٢باضرين؟ أنت تأٌب إٔب ملكٍ ،ب
احدا؟ كاف ينبغي عليك أف تسأؿ سؤاالن يليق ٕباؿ ا٤بسئوؿ؟ فكيف إذا كاف
قرشا ك ن
تسألو ن
موجها إٔب ملك ا٤بلوؾ إٔب أكرـ األكرمْب  ،إٔب الذم ال يتعاظمو شيء سبحانو،
السؤاؿ ن
إٔب الذم قاؿ كما ُب ا٢بديث القدسي ا٤بخرج عند مسلم ،كقد مر بنا ُب عدة مواضع ،كىذا
حديث عظيم بل ىو كتاب ُب االعتقاد ،قاؿ  فيما يركيو عن ربو « :يا عبادي

لو أف أولكم ،وآخركم ،وإنسكم ،وجنكم وقفوا في صعيد واحد ،فسألوني فأعطيت كل
واحد منكم مسألتو ما نقص ذلك من ملكي شيئًا إَّل كما ينقص المخيط إذا أدخل في

البحر» ا٤بخيط اإلبرة مادهتا صقيلة ،كلذلك ال يكاد أف يتعلق هبا شيء من ا٤باء ،ىذا مثاؿ
ً
ص شيئنا من خزائنو
تقرييب على أف ما ينفقو  ،كما يسبغ بو من النعم على عباده ال يػيٍنق ي
ا٤بؤلل .
كلذلك ادعي ربك ،كأكثر من الدعاء ،كسل ما شئت ،فإف ا﵁ تعأب ىو الكرٙب ا١بواد
الذم ال يرد من سألو تبارؾ كتعأب ،كالسائل فائز بكل حاؿ ذلك أف نتيجة الدعاء كاحدة
من ثبلثة أشياء:
ُ/إما أف ٯبيبك ا﵁  إٔب سؤلك.
ِ /كإما أف يدخر لك ذلك إٔب يوـ تلقاه.
ّ /كإما أف يدفع عنك من الشر ٗبقدار ما سألت.
إذنا أنت حصلت ا٣بّب ُب سؤالك ،كدعائك بكل حاؿ.

ىذا أحد كجهي التفسّب عند أىل العلم لقولو « :وليعظم الرغبة».
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كا٤بعُب اآلخر الذم ذكر ىو :أف الرغبة ىي ا٢برص كاإل٢باح ،يعِب ليكن دعاؤؾ ذا
حرص عظيم ،كذا إ٢باح ،كذا قطع ،كجزـ ،كىذا ا٤بعُب صحيح لكن األقرب إٔب الداللة عليو

ىو قولو « :ليعزـ المسألة».

أما ا٤بعُب األكؿ فهو ا٤بناسب ،أك ىو األقرب أك ىو األنسب لقولو :

«وليعظم الرغبة» ،ألنو قاؿ بعد ذلك« :فإف اهلل َّل يتعاظمو شيء أعطاه».

إ نذا ا٣ببلصة الٍب نستفيدىا من ىذا الباب ىو أف من األمر ا﵀ظور الذم ينبغي أف
ٯبتنبو ا٤بسلم أف يعلق دعائو با٤بشيئة ،كىذا ما دؿ عليو ىذا ا٢بديث الذم بْب أيدينا،
كظاىره التحرٙب؛ يعِبٰ :برـ على ا٤بسلم أف يعلق الدعاء با٤بشيئة ،كىذا ما اختاره غّب كاحد
من أىل العلم كابن عبد الرب كغّبه من العلماء.
كذىبت طائفة من أىل العلم إٔب أف النهي ىا ىنا على سبيل الكراىة قالوا:
كمعلوـ أف النهي إذا كرد عليو
دليلنا على ذلك أف ىذا النهي قد كرد عليو صارؼ،
ه
صارؼ ،فإنو يٰبمل على ما دؿ عليو ىذا الصارؼ ،قالوا :كالصارؼ الذم صرؼ ىذا النهي
عن التحرٙب ما جاء ُب دعاء االستخارة الذم ركاه جابر  كعن النيب  كأخرجو اإلماـ

البخارم ُ ب ((صحيحو)) ،كُب ىذا الدعاء أف النيب  قاؿ« :اللهم إف كنت
تعلم أف في ىذا المر خي ًرا لي في ديني ،ومعاشي ،وعاقبة أمري ،أو قاؿ :في عاجل
أمري وآجلو ،فيسره لي وأقدره لي ثم بارؾ لي فيو».
الشاىد أنو علق الدعاء ىا ىنا بالعلم ،فقاؿ( :إف كنت تعلم) ،فدؿ ىذا على جواز
تعليق الدعاء با٤بشيئة ،فيكوف النهي ُب ا٢بديث الذم بْب أيدينا مصركفنا إٔب الكراىة ،كىذا
ما اختاره النوكم ،كتابعو عليو ابن حجر ،كغّبٮبا من أىل العلم.
يرد
كالذم يظهر كا﵁ تعأب أعلم أف ىذا االستدالؿ فيو نظر ،كأف ىذا ا٢بديث ال ي
على ا٢بديث الذم بْب أيدينا ،كذلك أف حديث االستخارة فيو التعليق بالعلم ،كالذم بْب
أيدينا فيو التعليق با٤بشيئة ،كشتاف ما بْب األمرين.
ا٤بسلم يعلق دعائو ُب دعاء االستخارة على علم ا﵁ ؛ ألنو ال يدرم ىل ا٣بّب
فيما يرغب ،كما ىو مقبل عليو أـ ال؟
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كألجل ىذا فإنو علق ذلك بعلم العليم  ،فهو الذم يعلم إف كاف ُب ىذا األمر
خّب أك ليس فيو خّب ،فشتاف بْب ىذا كبْب ىذا.
الخالصة :أف ىذا ا٢بديث الذم بْب أيدينا ُب شيء ،كحديث االستخارة ُب شيء

آخر ،حديث االستخارة تعليق على العلم ،كالتعليق على العلم ال يتأتى فيو شيء من تلك
العلل الٍب مرت معنا.
أيضا من حديث
قد يقوؿ قائل كماذا أنت قائل؟ فيما جاء ُب ((صحيح البخارم)) ن

يضا قاؿَّ« :ل بأس طهور إف شاء اهلل»
ابن عباس  أف النيب  كاف إذا عاد مر ن
أيضا تعليق با٤بشيئة.
قالوا ىذا ن
كا١بواب :أف ىذا أف يقاؿ أصح ما يفسر بو ىذا ا٢بديث أف ما ُب ىذا ا٢بديث
إخبار على سبيل التفاؤؿ كالبشارة ،ليس من قبيل الدعاء إ٭با ىو من قبيل اإلخبار على
سبيل التفاؤؿ ،كالبشارة يعِب ىذا الذم يقولو عائد ا٤بريض إخبار ،يقوؿ :أرجو أف يكوف ىذا
طهورا لك ،يطهرؾ ا﵁  ،ٯبعلو كفارة تتطهر هبا من
الذم أنت فيو يؤكؿ إٔب أف يكوف ن
الذنوب كا٤بعاصي.
إ نذا ىو إخبار عن أمر مستقبلي على سبيل التفاؤؿ ،كالبشارة يستبشر بأف يكوف ىذا
سببنا لتكفّب سيئاتك ،كلكي تتطهر من ذنوبك ،كىذا تعليقو با٤بشيئة ال بأس بو.
أمرا
أمرا حسننا ،كتارة يكوف ن
كاألصل أف التعليق با٤بشيئة فيو أحواؿ كتفصيل تارة يكوف ن
قبيحا.
ن
قبيحا ُب حاؿ الدعاء -كما ُب ا٢بديث الذم بْب أيدينا ،-كىو أف يدعو
أمرا ن
يكوف ن
اإلنساف فيعلق دعائو با٤بشيئة.
أيضا ُب شأف األمور الٍب كقعت كحصلت فإف طائفة من الناس كىذا كاف من
كذلك ن
طريقة بعض أىل البدع أهنم يعلقوف كل شيء على سبيل ا٤بشيئة ،فيقوؿ" :أكلت إف شاء
ا﵁"" ،زرت فبلنا إف شاء ا﵁" ،كىذا ُب ا٢بقيقة ال كجو لو؛ ألننا نعلم أف ا﵁ قد شاء،
الدليل على ذلك؟
معلوما عندنا أف ا﵁ قد شاء ىذا األمر ،كما
أصبح ن
فاألمر ى
ي
كونو كقع ،فكل شيء كقع ،فإنو ٓب يقع إال ألف ا﵁ شاءه.
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كبالتإب فتعليق ىذا األمر الذم قد كقع ،كانقضى با٤بشيئة أمر ال كجو لو كأف شيئنا
آخر سيكوف متعل ىقا با٤بشيئة ىذا ال كجو لو كال ٧بل لو.

كال ينبغي للمسلم أنو ٱبرب عن األمور الواقعة ا٢باصلة بإخبار يعلقو ٗبشيئة ا﵁ 
ألف األمر قد شاءه ا﵁  كانقضى فلماذا ىذا التعليق؟

أما عند اإلخبار عن األمور ا٤بستقبلة ،فإنو ٰبسن التعليق با٤بشيئة ،كىذا ما في ِّسر بو
شي ٍء إِنٍّي فَ ِ
ِ
اء اللوُ ﴾[الكهف-ٕٗ:
ك غَ ًدا إَِّل أَ ْف يَ َ
اع ٌل ذَلِ َ
شَ
قولو تعأبَ ﴿ :وَّل تَػ ُقولَن ل َ ْ

ٖٕ] ،فإذا كنت تريد فعل شيء ،أك تتوقع حصوؿ شيء ،فإنك تعلقو ٗبشيئة ا﵁ .

إذنا ىذا الذم بْب أيدينا ُب ىذا ا٢بديث ،كىذا الذم أفدناه من ىذا الباب ،كىذا

ا٤بوضع مناسب أف ننبو فيو اإلنساف على آداب الدعاء ،فإف دعاء ا﵁  لو آداب ،كقد مر
بنا ُب أعطاؼ الدركس ا٤باضية اإلشارة إٔب شيء من ذلك ،كمعلوـ عند كل مسلم أٮبية
الدعاء ،كشأنو العظيم ،فالدعاء لب العبادة ،الدعاء ىو العبادة ،الدعاء أكرـ شيء على ا﵁
تظهر فيها أنواع من العبوديات؛ كالرغبة كالرىبة ،الرجاء كا٣بوؼ ،الثقة
 ،الدعاء عبادة ي
كالتوكلٙ ،بقيق توحيد األلوىية ،كتوحيد الربوبية ،كتوحيد األ٠باء كالصفات.
إ نذا إذا كاف ىذا حاؿ الدعاء إ نذا ينبغي على اإلنساف أف ٰبرص عليو ،كأف يي ٍكثِّػىر منو،
كأف يراعي آداب الدعاء.
واآلداب تنقسم إلى:
آداب عدمية.
وإلى آداب ثبوتية.
اآلداب العدمية ىي :ما ينبغي أف ٯبتنبو اإلنساف ُب دعائو ،كأعظم ذلك:
أف ٯبتنب الشرؾ با﵁  ،فهذا أىم اآلداب ،كأعظم الواجبات ُب الدعاء ،كىو
خالصا ﵁  يدعو ا﵁ ال غّب ،أما دعاء
اجتناب الشرؾ ُب الدعاء ،فيكوف دعاؤه
ن
غّبه ،أما سؤاؿ األموات أك ا٤بقبورين ،فإف ىذا ىو ا١برـ األعظم.
ٚتطًذ اإلميإ خاب َٔ ؾعٌ
ٚدع ٠ٛاألَٛات تبطٌ ايعٌُ
أيضا من اآلداب العدمية :أال يعتدم اإلنساف ُب دعائو ،فهذا ٩با هنت عنو الشريعة،
ن
شرعا؛ بأف يسأؿ اإلنساف
قدرا ،أك ن
كاالعتداء ُب الدعاء ىو :أف يسأؿ اإلنساف ما ال يليق بو ن
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أف يكوف نبينا ،أك يسأؿ أف يؤتيو ا﵁ مل نكا ال ينبغي ألحد من الناس أك ما شاكل ذلك ىذا
كلو من االعتداء الذم ال ينبغي أف يفعلو اإلنساف ُب دعاءه.

ومن آداب الدعاء الثبوتية أف ٰبرص اإلنساف على أف يتوسل إٔب ا﵁ ُ ب دعائو

بالتوسل ا٤بشركع الذم تكوف اإلجابة معو أقرب ،كمن ذلك كىو أعظم ما يكوف من أنواع
التوسل :التوسل إٔب ا﵁  بأ٠بائو كصفاتو ،كمن ا٤بطلوب من ا٤بسلم أف يراعي ُب ىذا
أيضا
ا٤بقاـ أف يتوسل باالسم الذم يناسب ا٤بقاـ الذم يدعو ألجلو ىذا الداعي ،كمن ذلك ن

آمنا
أف يتوسل إٔب ا﵁  بافتقاره إليو ،كحاجتو إليو ،ككذلك بإٲبانو كعملو الصاّبَ ﴿ :ربػنَا َ
ِِ
ين﴾[آؿ عمراف.]ٖ٘:
ْت َواتػبَػ ْعنَا الر ُس َ
بِ َما أَنْػ َزل َ
وؿ فَا ْكتُْبػنَا َم َع الشاىد َ
كذلك من آداب الدعاء الثبوتية :أف ٰبرص اإلنساف أف يقدـ ما بْب يديو دعائو الثناء

كالتعظيم ﵁  ،كذلك الصبلة على النيب  فالدعاء معلق بْب السماء كاألرض حٌب
يصلى على النيب .
أيضا :أف ٰبرص على اقتناص الفرص الٍب يكوف فيها الدعاء ٦بابنا
كمن آداب الدعاء ن
فيما أخربنا بو النيب ٰ ،برص على أف يدعو ُب الوقت الذم يكوف الدعاء فيو ٦بابنا ،أك ُب
مكاف الذم كاف النيب  يدعو فيو ،فإف ىذا ٌأدعى ،كأحرل ،كأقرب لئلجابة.
فيحسن التنبيو على ا٤بواضع الٍب كاف النيب  يدعو فيها ،يعِب
كٗبناسبة قرب ا٢بج،
ي
من السنة أف ٙبرص على الدعاء ُب ىذه ا٤بواضع ،كىذه ا٤بواضع ُب ا٢بج ستة مواضع:
أوَّلًُ :ب عرفة يوـ عرفة ،فخّب الدعاء دعاء يوـ عرفة.
ثانيًاُ :ب ا٤بزدلفة ليلة ا٤بزدلفة ،يعِب ُب ليلة العيد.
وثالثًا :على الصفا.
ابعا :على ا٤بركة.
ور ً

مسا :بعد ا١بمرة الصغرل ُب أياـ التشريق.
وخا ً

وسادسا :بعد ا١بمرة الوسطى ُب أياـ التشريق.
ً

*بعد ا١بمرة الكربل ُب أياـ التشريق ،ىذه ما ثبت عن النيب  أنو دعا عندىا،

كا٤بطلوب من ا٤بسلم أف يفعل كما فعل « :خذوا عني مناسككم».
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إ نذا ىذه من ا٤بواضع الٍب ينبغي أف ٰبرص ا٤بسلم على أف يصيب من فضل ا﵁ 

ب اإلنساف من الشخص الذم يتعُب كيتكلف فيأٌب إٔب ا٢بج،
فيها كال يعجل؛ يعِب :يعج ي
مسرعا كأف شيئنا يبلحقو ،ال يتأٗب كال
دائما ٘بده
ن
دائما يلهث ،ن
كلكنو مع األسف ٘بده ن
يَبكل كال يعطي كل عبادة حقها ٩با كرد ُب سنة النيب  ،كىذا ُب ا٢بقيقة ٩با يعجب
اإلنساف لو!
ت التعرض بفضل ا﵁  بأداء ىذه العبادة ا١بديدة ،فالذم ينبغي
ٗبا أنك أتيت ،كيرٌم ى
أف ٙبرص عليو ىو أف تؤدم ا٢بج قدر اإلمكاف على كجو الكماؿ بالقدر الذم ٲبيى ًكنيك ا﵁

 منو.
ا ً
عط كل أمر حقو ال تعجل سيما ُب دعاء ا﵁  ،فذكر ا﵁ كدعاؤه ىذا
مقصود أعظم ُب ا٢بج« ،إنما جعل الطواؼ بالبيت ،والسعي بين الصفا والمروة ،ورمي

الجمار إلقامة ذكر اهلل» كما قاؿ النيب .
فبل ينبغي أف ٚبلي لسانك من الذكر ،كالدعاء ُب كل كقت ،كُب كل حْب ،كال سيما
ص عن رسوؿ ا﵁  قوالن ،أك فعبلن ،كال سيما كأنت مسافر،
ُب ا٤بواضع الٍب جاء فيها الن ي
كا٤بسافر ٦باب الدعاء ،كال سيما كأنت حاج ،كقد جاء عند ابن ماجة ،كغّبه أف النيب 

قاؿ« :والحجاج والعمار وفد اهلل إف دعوه أجابهم ،وإف سألوه أعطاىم» -نسأؿ ا﵁
 من فضلو.-

فائدة أخيرة :كىي أف بعض الناس قد يقوؿ :أنا إذا دعوت فقلت إف شاء ا﵁ ال

علي أف اجتنب التعليق با٤بشيئة ،كأنا
أقصد شيئنا من تلك األشياء الٍب ذكرهتا ،فهل ينبغي ٌ
غّب قاصد؟ ما رأيكم؟
مر بنا غّب مرة التنبيو على ىذا ،كمن ذلك -ما كاف ُب درس أمس ،-كىو أف حسن
القصد ال ٲبنع اإلنكار ،الصحابة ٤ با قالوا« :السبلـ على ا﵁ من عباده» ُب
يقصدكف شيئنا من تلك ا٤بفاسد ا٤بَبتبة على
التشهد -كما مر بنا أمس -أتظنوف أهنم كانوا ي
ىذا القوؿ؟ ا١بواب :ال كاف قصدىم حسننا .ما أجابوا النيب ٤ با قاؿ ٥بم( :ال تقولوا
السبلـ على ا﵁ من عباده) ما قالوا يا رسوؿ ا﵁ كلكن قصدنا حسن ،كال أجاهبم النيب 
ٗبا أف قصدكم حسن فبل بأس ،كأبقوا على ما أنتم عليو.
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إ نذا نستفيد من ىذا قاعدة مهمة معناىا ٝبلة من األحاديث ،كىي :أف اجتناب
مطلوب ولو لم يقصده المسلم؛ يعِب :لو ٓب يقصد ا٤بسلم ىذا ا٤بعُب
اللفظ الموىم
ٌ

السيئ ٗبا أف اللفظ موى هم ،فينبغي اجتنابو.
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75
بابَّ :ل يقوؿ عبدي وأمتي ،وبابَّ :ل يُرد من سأؿ
ٌ٘ -ٚ
باهلل.
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قاٍ :
بابْ :ال ٜك ٍٛعبدٚ ٟأَيت.
ٰبث فيو ا٤بؤلف على ٙبقيق التوحيد؛ كذلك ً
لَبؾ استعماؿ ىذا
فهذا الباب أيضان ي
اللفظ الذم ىو :عبدي وأمتي ،ككذلك ما سيأٌب التنصيص عليو ُب ا٢بديث ،ككل ذلك ٩با
ينبغي أف يراعيو ا٤بوحد حٌب يكمل توحيده ،فبل يقوؿ :عبدي وأمتي.

قاٍ 
يف ايؿشٝض عٔ أبٖ ٞسٜس  ٠أ ٖٕ زض ٍٛاهلل  قاٍ (( :ال ٜكٌ
أسدنِ :أطعِ زبوٚ ،ق ٤٢زبوٚ ،يٝكٌ :ضٝدَٛٚ ٟال... ٟ
ىذا ىو التوجيو األكؿ ُب ا٢بديث ،كلقد اشتمل على توجيهْب:
الوؿ :هنيو  أف يقوؿ اإلنساف« :أطعم ربك ،وضئ ربك» ،كركاية ُب الصحيحْب
فيها زيادة ٝبلة ثالثة كىي« :اسق ربك».
هنى عن ىذا النيب كأرشد بعد ذلك إٔب ا١بائز٤ ،با ٌبْب ا٤بمنوع ٌبْب ا٤بسموح بو ،كىو:
أف يقوؿ سيدم ،كموالم.

كقولو َّ« :ل يقولن أحدكم أطعم ربك» ،يعِب :أف يقوؿ اإلنساف لرقيق غّبه :أطعم

ربك يعِب أطعم سيدؾ ،كقد ٯبوز أف يكوف ا٤براد :أف يقوؿ السيد معظمان نفسو متعاليا ٨بربان
عن نفسو بأسلوب الغائب ،فيقوؿ :أطعم ربك ،يريد نفسو ،ىذا كىذا ٧بتمل.
كيفيد ذلك النهي عن أف يقوؿ اإلنساف عن نفسو إنو :رب فبلف؛ يعِب سيد العبد
الرقيق ،أك أف يقوؿ غّبه عنو٨ ،باطبان ىذا الرقيق بأف يتناكؿ شيئان ٩با ٰبتاجو سيده.
كالحظ أيضا أف األسلوب اختلف ُب ا١بملة الثانية ،قاؿ« :وليقل سيدي وموَّلي»،

أصبح الكبلـ اآلف للعبد؛ لنفس الرقيق.
قاؿ العلماء كىذا يدؿ من طريق األكٔب على أف العبد منهي عن أف يقوؿ ريب ،كىذا

ما جاء بو مصرحان ُب ركاية مسلم« :وَّل يقل ربي ،وليقل سيدي وموَّلي».
إذف المنهي عنو ثالثة:

ُ/السيد كنفسو.
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ِ/أك غّبه.
ّ/أك العبد الرقيق.
كل أكلئك جاء النهي من لدف رسوؿ ا﵁  عن أف يستعملوا لفظ (الرب) مضافنا إٔب
الرب) ُب حق ا٤بخلوؽ ،كىذا ا٤بقاـ فيو تفصيل:
السيد ،كىذا ٯبرنا إٔب حكم استعماؿ لفظ ( ٌ
أوًَّل :أف تكوف كلمة الرب ٧ببلة ب ػ ػأؿ (الرب) ىكذا باإلطبلؽ ،فهذا اللفظ ال ٯبوز

أف يطلق إال ﵁  ،فا﵁  ىو الرب ،كيدؿ على ىذا ما ُب صحيح مسلم من
قولو « :أما الركوع فعظموا فيو الرب» ،ككلمة (الرب) باأللف كالبلـ ٓب ً
تأت ُب القراف،
لكن جاءت ُب سنة النيب ُ ب ىذا ا٢بديث.
إذان ىذه ىي ا٢بالة األكٔب أف تكوف كلمة (الرب) ٧ببل نة ب ػ ػػأؿ بإطبلؽ ىكذا (الرب)
فهذه ال ٘بوز أف تقاؿ إال ُب حق ا﵁ .
ثانيًّا :أف تضاؼ كلمة (الرب) إٔب ما ال يعقل ،مثل :ا٤بتاع ،كالدابة.

قائل :فبل هف رب ىذا ا٤بتاع،
ىذه الصورة ال حرج ُب إطبلقها على ا٤بخلوؽ ،بأف يقوؿ ه
أك فبلف رب الناقة.
كدؿ على ىذا قولو  الثابت ُب ((الصحيح))ُ ،ب شأف ضالة اإلبل٤ ،با يسئًل عنها
 ،حديث ُب الصحيحْب ،قاؿ« :ما لك ولها معها حذائها وسقائها ،ترد

الماء ،وترعى الشجر حتى يلقاىا ربها» يعِب :سيدىا كمالكها.
فدؿ ىذا على أف إضافة كلمة الرب إٔب ما ال يعقل من ا٤بخلوقْب جائزة.

ثالثًا :أف تضاؼ كلمة الرب إٔب من يعقل ،أم إٔب الناس ،دكف أف تكوف ٧ببلة بأؿ،
فهل ٯبوز أف يقوؿ إنساف فبلف رب فبلف ،أم سيده أك مالكو ،أـ ال؟
بْب أيدينا ىذا ا٢بديث الذم فيو هنيو  ، كىو حديث صحيح ثابت ُب الصحيحْب:

«َّل يقل أحدكم أطعم ربك» ،إذف ىذا هني منو .

كلكن قد يستشكل معو ما جاء ُب كتاب ا﵁ ُب قصة يوسف حيث أنو قاؿ
ناج منهما ،يعِب :من الفتيْب اللذين كانا معو ُب السجن قاؿ ﴿ :اذْ ُك ْرنِي
للذم ظن أنو و
اؿ
ك ﴾[يوسف ،]ٕٗ:يعِب :سيدؾ أم ا٤بلك ،كذلك ما جاء بعد ذلك ﴿ :قَ َ
ِع ْن َد َربٍّ َ
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ك ﴾[يوسف ،]٘ٓ:يعِب :إٔب سيدؾ ،فكيف ٲبكن أف ٪بمع بْب الدليلْب
ْارِج ْع إِلَى َربٍّ َ
ا٢بديث كاآلية؟

قاؿ بعض أىل العلم :إف ىذه اآلية صارفةه للنهي الوارد ُب ا٢بديث ،عن التحرٙب إٔب

الكراىة ،فيجوز أف يقوؿ إنساف عن رقيق "إف فبلنا ربو" ،أك "خذ كذا لربك" ،كما شاكل
ذلك كلكن ىذا اللفظ مكركه؛ للنهي الوارد ُب ذلك ،فيكوف ىذا ا٢بديث داالن على الكراىة
التنزيهية.
جائزا ُب شرع من قبلنا ُب شريعة يوسف
وقاؿ بعض أىل العلم :إف ىذا اللفظ كاف ن

كرسوؿ كرٙب كاف ٯبوز ذلك لكن شرعنا أتى بالنهي عنو ،فيكوف ىذا
نيب
ه
 ،كىو ه
من شرع من قبلنا ،كالقاعدة :أف شرع من قبلنا إذا جاء النهي عنو ُب شرعنا ال يكوف شرعا
لنا ،كبالتإب :فيكوف ىذا ٩با يحرـ ُب الشريعة كما حرمت أشياء عدة ُب ىذه الشريعة؛ سدان
لذريعة الشرؾ ،كمن تتبع ما جاء ُب ىذا الشريعة كقارهنا ٗبا كصل إلينا علمو من الشرائع
السابقة علم يقينا أف شريعة النيب قد حذرت من ذرائع الشرؾ أكثر ٩با كاف ُب الشرائع
السابقة.
ىذا ا١بواب فيو من القوة ما فيو كاختاره ٝبع من أىل العلم كمنهم شيخ اإلسبلـ ابن
تيمية كغّبه ،لكن اإلشكاؿ فيما يظهر و
باؽ ،كذلك أنو إذا أمكن أف يقاؿ ىذا ُب حق ىذه
اآلية ،فماذا ييقاؿ فيما ثبت ُب الصحيحْب ُب حديث أيب ىريرة ُ ب قصة ٦بيء جربيل
 إٔب النيب  حيث أنو ٤با سئل عن عبلمات الساعة قاؿ :

«قاؿ :أف تلد المة ربها» ،أك قاؿ« :إذا رأيت المة تلد ربها» ،ىكذا جاءت الركاية ُب

الصحيحْب من ركاية أيب ىريرة  ،كالركاية مشهورة ُب حديث مسلم عن ركاية عمر 
قاؿ« :أف تلد المة ربتها».

كىذا يستشكل أيضا ،كلكن االستشكاؿ ىنا أخف؛ ألف التأنيث ُب قولو« :ربتها»

قد ييقاؿ إنو يزكؿ معو االلتباس ،فإف الرب  ال ٯبوز أف يظن فيو ذلك ،كال يقاؿ ُب حقو
ذلك ،أعِب أف يكوف الكبلـ بصيغة التأنيث فااللتباس ىا ىنا غّب ظاىر ،لكن الركاية
األخرل كىي كما ترل ُب الصحيحْب قاؿ« :أف تلد المة ربها» ،أك «إذا رأيت المة تلد

ربها» فهذا لفظ صريح ُب إطبلؽ كلمة (الرب) على :العبد.
الشيخ لم يراجع التفريغ

ََُْ

قاؿ بعض أىل العلم :ٲبكن أف يٯبمع بْب ىذا كذاؾ أف ا٤بنهي عنو ىو اإلكثار من
استعماؿ ىذا اللفظ ُب حق السيد ،أما إذا كاف ذلك على ندرة فإنو ٯبوز ،أخذان فيما ثبت

ُب حديث أيب ىريرة  ،كىذا فيو ما فيو فإف ا٤بقاـ مقاـ هني ،فما ىو الضابط الذم
يضبط الكثرة من القلة أك الندرة!
كمهما يكن من شيء فالذم ظهر كا﵁ أعلم ،أف ما جاء ُب ىذا ا٢بديث من النهي
عن استعماؿ كلمة (الرب) ُب حق السيد ،أف النهي ُب ذلك للكراىة ،كىذا ما ذىب إليو
ٝبهور أىل العلم ،بل حكى بعضهم اإلٝباع عليو.
كقوؿ من قاؿ :إنو يػي ىفىر يؽ بْب أسلوب ا٣بطاب كأسلوب الغيبىة ،فيو فيما يبدك ٕب ما
فرؽ بْب
اجعا ُب سد ذريعة الشرؾ ،فبل يظهر ٕب كا﵁ أعلم ه
فيو؛ كذلك أنو إذا كاف النهي ر ن

ك» كبْب أسلوب الغيبة« :أف تلد المة ربها» ،إذا كاف ىذا موٮبان
أسلوب ا٣بطاب «رب َ
٤بعُب ال ٯبوز فذلك ال ٯبوز ،فذلك أيضا موٮبان ٤بعُب ال ٯبوز ،كا﵁ تعأب أعلم.
قاٍ ٚ$ :يٝكٌ ضٝدَٛٚ ٟال#ٟ

يعِب :الرقيق ينبغي أف يستبدؿ كلمة (ريب) بكلمة :سيدم كموالم.
ٕبث ُب إطبلؽ كلمة السيد على ا٤بخلوؽ ،فالصحيح الذم ال شك فيو أنو
كىا ىنا ه
ٯبوز أف ييطلق على ا٤بخلوؽ إنو :سيد ،كيدؿ على ىذا الكتاب كالسنو ُب أدلة عدة:
ِ ِ
ِِ
ين﴾[آؿ
فقاؿ تعأب عن ٰبى َ ﴿ :و َسيٍّ ًدا َو َح ُ
صً
ورا َونَبيًّا م َن الصالح َ
﴿وأَلْ َفيَا َسيٍّ َد َىا لَ َدى
عمراف ،]ٖٜ:كقاؿ تعأب ن
أيضا ُب قصة يوسف َ :
الْبَ ِ
اب﴾[يوسف.]ٕ٘:
كذلك قاؿ النيب  عن نفسو« :إنو سيد ولد آدـ يوـ القيامة وَّل فخر»،

كذلك قاؿ  عن أيب بكر كعمر « :أنهما سيدا كهوؿ أىل الجنة»،
كذلك قاؿ عن ا٢بسن كا٢بسْب « :أنهما سيدا شباب أىل الجنة»،
كذلك قاؿ النيب ُ ب حق سعد بن معاذ



سيد األكس« :قوموا إلى

سيدكم»،
كذلك قاؿ النيب ُ ب حق سعد بن عباده  سيد ا٣بزرج« :أَّل تسمعوف إلى
ما يقوؿ سيدكم».
الشيخ لم يراجع التفريغ

َُُْ

كذلك قاؿ  لبِب سلمة« :من سيدكم؟».
ىذه نصوص كثّبة ،كغّبىا كثّب أيضا دالة على جواز أف ييقاؿ ُب حق ا٤بخلوؽ أنو
ط بأمرين:
سيد ،كلكن ذلك مشرك ه
أوَّلً :أال يكوف الذم قيل ُب حقو ىذا اللفظ فاس نقا.

يدؿ على ىذا ما أخرجو اإلماـ البخارم ُب كتابو ((األدب ا٤بفرد)) بإسناد صحيح،

أف النيب  قاؿَّ« :ل تقولوا للمنافق سيد ،فإنو إف يك سيداً فقد أغضبتم ربكم» ،كجاء

عند اإلماـ أٞبد بسند صحيح ،قاؿَّ« :ل تقولوا للفاسق سي َدنا أو سي ُدنا ،فإنو إف يك
سيدكم فقد أغضبتم ربكم».
مشعرا بشيء من الغلو.
ثانياً :أال يكوف اللفظ ن

إذا كاف السياؽ داالن على شيء من الغلو ُب ىذا الذم قيل ُب حقة إنو :سيد فينبغي
أف ٲبنع ذلك ،دؿ على ىذا ما ثبت عند أيب داكد ،كأٞبد بأسناد صحيح ،من حديث عبد
شخّب  ،أف بِب عامر ٤با جاءكا إٔب النيب ُب عاـ الوفود ،قالوا أنت سيدنا،
ا﵁ بن ٌ

فقاؿ النيب« :السيد اهلل».

بعض أىل العلم أخذ من ىذا ا٢بديث النهي عن إطبلؽ السيد على غّب ا﵁ ،قالوا:
ناسخ لؤلدلة الٍب أباحت إطبلؽ كلمة السيد على ا٤بخلوؽ ٤با؟ ألنو حديث
ىذا
ي
ا٢بديث ه
متأخر فإنو كاف ُب عاـ الوفود ُب السنة التاسعة للهجرة ،فيكوف متأخران ناسخان لؤلدلة الٍب
دلت على ا١بواز.
لكن ىذا االستدالؿ غّب صحيح؛ كذلك ألف شرط ثبوت النسخ معرفة التاريخ ،كما
الذم ييدرم ىذا القائل لعل بعض تلك النصوص كاف بعد السنة التاسعة ،فثمة مدةه طويلة
ٲبكن أف يكوف قد قاؿ فيها النيب  شيئنا من تلك األحاديث .
إذف القوؿ بالنسخ حينئذ غّب صحيح.
ظ ُب ىذا الكبلـ شيئان من الغلو.
كالصواب ُب توجيو ا٢بديث ،أف النيب ال ٍح ى
يدؿ على ىذا ما جاء عند النسائي ُب ((الكربل)) ،من حديث أنس  ،أف
ىؤالء قالوا« :يا سيدنا وابن سيدنا ،وخيرنا وابن خيرنا .فقاؿ النبي :قولوا بقولكم ،أو
بعض قولكم ،وَّل يستجرينكم الشيطاف».
الشيخ لم يراجع التفريغ

َُِْ

تبلحظ أف النيب  حسم الباب كسد الذريعة؛ ألف اللفظ كاف فيو إشعار بشيء من
ا٤ببالغة ُب ا٤بدح ،فا٤بقاـ مقاـ تقتضي ا٤بصلحة فيو ذلك ،إ ٍذ العاـ عاـ كفود ،ككثّب من الذين
حضركا على النيب ُب ىذا العاـ كانوا حدثاء عهد باإلسبلـ ،فكاف من ا٤بصلحة أف ينهى
النيب عن ا٤ببالغة ُب مدحو؛ سدان لذريعة الشرؾ.
كيؤيد ىذا أف حديث أنس  فيو أهنم قالوا« :يا خيرنا وابن خيرنا» كىذا اللفظ

ليس ٩با ينهى عنو ،ال بأس أف يقوؿ إنساف آلخر :إنك خّبنا ،لكن ا٤بنهي عنو ىو ا٤ببالغة
ُب ا٤بدح؛ كلذلك نبو النيب  ىذا التنبيو.
إذف الصحيح الذم ال شك فيو ،أنو ٯبوز إطبلؽ لفظ السيد على ا٤بخلوؽ ،بالشرطْب
السابقْب.
قاؿ « :وليقل سيدي وموَّلي».

ا٤بؤب :كلمة جاءت ُب النصوص ،كلغة العرب على و
معاف كثّبة ،أكصلها ابن األثّب ُب
كتابو ((النهاية)) إٔب ستة عشر معُب ،منها:
أهنا تطلق على الرب.
كمنها أهنا تطلق على السيد.
كمنها أهنا تطلق على ا٤بالك.
كالناصر.
كاألخ.
كا٤بعتًق.
كا٤بعتىق .إٔب آخر ما ذكر .
كينبغي أف تيػنىػىزؿ ىذه الكلمة ُب كل سياؽ ٕبسبو ،كبالتإب نستفيد أنو ٯبوز إطبلؽ
لفظ ا٤بؤب على ا٤بخلوؽ ،كالحظ -يا رعاؾ ا﵁ -أف ىذا اإلطبلؽ جائز ما ٓب يكن ُب
اللفظ ما ييشعر أف ا٤بؤب ىا ىنا ليس ا٤بؤب ا٤بطلق الذم يستحق ىذا اللفظ بكمالو ،فهذا ال
يكوف إال ُب حق ا﵁ .
قاؿ ﴿ :فَِإف اللوَ ُى َو َم ْوَّلهُ﴾[التحريم.]ٗ:كذلك ُب صحيح البخارم ُب قصة
عل ىبل ،قاؿ  :اهلل أعلى وأجل»،
أحد٤ ،با قاؿ أبو سفياف -ككاف كافران -قاؿ« :ا ُ
الشيخ لم يراجع التفريغ

َُّْ

أمرىم النيب  أف ٯبيبوه بذلك« ،ثم قاؿ :لنا العزى ،وَّل عزى لكم .فأمرىم النبي أف
يجيبوه بقولهم :اهلل موَّلنا وَّل مولى لكم».
إذف ا٤بؤب باإلطبلؽ على ما يقتضيو اللفظ من التماـ كالكماؿ ،ال يطلق إال ُب حق
ا﵁ .
أما إذا ٓب يكن األمر على ىذا السياؽ ،فإنو ٯبوز أف يطلق على ا٤بخلوؽ ،كأدلة ىذا
ال تكاد ٙبصى.
بقي التنبيو :على أنو جاء لفظ ُب ىذا ا٢بديث ،عند اإلماـ مسلم ُ ب ركاية
انفرد هبا عن البخارم ،قاؿ« :وَّل يقل موَّلي فإف موَّلكم اهلل».
ٱبالف ا٢بديث الذم بْب أيدينا ٩با اتفق عليو الشيخاف ،ذلك أف ما اتفق
ىذا اللفظ
ي
رب) بكلمة :سيدم كموالم ،كا٢بديث دليل
عليو الشيخاف فيو ا٢بث على استبداؿ كلمة ( ِّ

على جواز إطبلؽ كلمة (ا٤بؤب) على ا٤بخلوؽ ،كىذا اللفظ يعارض ذلك ،قاؿ« :وَّل يقل
موَّلي فإف اهلل موَّلكم».

الصحيح :أف ىذا اللفظ شاذ اختيلف فيو على األعمش كالصحيح أف إقحاـ
ك
ي

ىذا اللفظ غلط ،الصحيح عدـ ثبوت ىذا اللفظ ُب حديث النيب  ىذا ٩با ينبغي أف يينبو
عليو.
كذلك جاء ُب رك و
اية عند مسلم تنبيوه على ما يتعلق بالعلة الٍب ألجلها يكره استعماؿ
رب) ُب حق الرقيق أك حق العبد ؛ كذلك أف ىذا اللفظ الذم هنى عنو النيب «أطعم
كلمة ( ِّ

ربك ،أسقي ربك» فيو شيء من التطاكؿ ،كفيو شيءه التعإب ،كفيو شيء من اإلذالؿ ٥بذا

الرقيق.
ك٥بذا ٌبوب البخارم ُب ((صحيحو)) على ىذا ا٢بديثُ ،ب إحدل ركاياتو ،أكرد
ا٢بديث ٙبت باب« :التطاكؿ على الرقيق» فدؿ ىذا على أف التطاكؿ كالتعإب على عباد ا﵁
حٌب لو كاف رقيقا ،من ا٣بلق ا٤بذموـ الذم هنى عنو شرعنا ا٢بنيف ،كا﵁ أعلم.

الشيخ لم يراجع التفريغ

َُْْ

قاٍ ٚ$ :ال ٜكٌ أسدنِ عبدٚ ٟأَيتٚ ،يٝكٌ ؾتاٚ ٟؾتاتٚ ٞغالَ#ٞ
ىذا الشطر الثا٘ب من ا٢بديث ،كفيو هنيو  على أف يقوؿ اإلنساف ُب حق رقيقو
(عبدم) ،أك إذا كانت أنثى (أمٍب) ،كأرشد إٔب استعماؿ اللفظ ا١بائز ،كىو أف يقوؿ :فتام،
أك فتاٌب ،أك غبلمي.
كجاء تعليل ذلك ُب ركاية عن مسلم فيها زيادة من كبلمو  ، كىو قولو« :فإنكم
و
كلكم عبيد اهلل وإناثكم إماء اهلل» ،فهذا اللفظ م ٍشعًر و
كتطاكؿ على ا٤بخلوؽ ،كفيو
بتعاؿ
ي ه
أيضا ما فيو من ذريعة الوقوع ُب الشرؾ.
كالذم يظهر أف ىذا اللفظ أيضا فيو تفصيل فإف ا﵁ قاؿ ُب كتابو﴿ :وأ ِ
َنك ُحوا
ن
َ
الَيامى ِم ْن ُكم والصالِ ِحين ِمن ِعب ِ
اد ُك ْم َوإِ َمائِ ُك ْم ﴾[النور ،]ٖٕ:كذلك قاؿ  كما ُب
َ ْ َ
ََ
ْ َ
الصحيح «ليس على المسلم في عبده وفرسو صدقة» ،فدؿ ىذا على أف تكلي ىم اإلنساف
بلفظ العبد مضافنا إليو يقوؿ« :عبدي» أف ىذا ٩با يػيٍنػ ىهي عنو.

أما إذا كاف بلفظ الغيبة أك بلفظ ا٣بطاب ،دكف أف يكوف بلفظ ا٤بتكلم الذم يعود فيو
الضمّب بالعبودية إليو؛ يعِبُ :ب عبودية ىذا الرقيق إليو ،فالذم يظهر كا﵁ أعلم أف ىذا
ذؿ كخضوع ،كإ٭با السياؽ يدؿ على
غّب مشع ور بالعبودية الٍب ىي ه
جائز ،إذا كاف السياؽ ى
ِ
﴿عب ِ
اد ُك ْم﴾[النور ،]ٖٕ:كقوؿ الرسوؿ:
عبودية الرؽ ،فهذا ٯبوز أخذان بقولو تعأبَ :
«عبده» ،كا﵁ أعلم.

الشيخ لم يراجع التفريغ

َُْٓ

قاٍ :
بابْ :ال ٜسد َٔ ضأٍ باهلل
ىذا باب أيضان ساقو ا٤بؤلف ؛ للحث على ٙبقيق التوحيد ،كتعظيم ا﵁،
كمراعاة األدب معو ،فمن ذلك أال ييرد من سأؿ با﵁ ،كما سيأٌب معنا ُب ىذا ا٢بديث،
كا٢بديث فيو توجيهات أربعة نأخذىا كاحد نة كاحدة.
قاٍ  :عٔ ابٔ عُس  قاٍ :قاٍ زض ٍٛاهلل َٔ$ :
اضتعاذ باهلل ؾأعٝر.#ٙٚ
ىذا ىو التوجيو الوؿ ،كا٢بديث حديث ابن عمر  عند النسائي ،كأٞبد
كغّبٮبا بإسناد صحيح ،جاء التوجيو األكؿ بأمر منو  ، كىو :أف من استعاذ با﵁ فأعيذكه.
االستعاذة :ىي طلب العوذ ،أك طلب العياذ.
فمن استعاذ با﵁  ،فإنو ٯبب أف ييعاذ؛ إذا قاؿ إنسا هف آلخر :أعوذ با﵁ منك ،أك
و
حينيئذ أف
أعوذ با﵁ أف تفعل ٕب كذا ككذا إذا أراد أف ييهم بو أك أف يبطش بو فإف ٯبب

ييعاذ؛ كذلك ألمر النيب  بذلك« :من استعاذ باهلل فأعيذوه» ،كثبت ُب البخارم أف النيب
٤با عقد على ا٤برأة ا١بونية كدخل عليها  ، قالت :أعوذ با﵁ منك ،فقاؿ
ذت بعظيم» ،كُب ركاية عند البخارم« :قد عذت بم ٍ
النيب « :قد عُ ِ
عاذ ،الحقي
َ
بأىلك» ،أعاذىا ٤ با استعاذت با﵁ منو ،أعاذىا  كىذا من تعظيم
العظيم .
لكن ييلحظ ىنا أف ىذا ا٢بكم ال ينسحب فيما إذا كانت االستعاذة تتعارض مع أداء
حق ا﵁  ،مثاؿ ذلك :أف يستعيذ إنسا هف با﵁ ُ ب إقامة و
حد عليو ،أك تعزي ور شرعي
و
عليو ،أك ُب مطالبتو و
حينئذ ال ييعاذ ،إ٭با الشأف ُب أمر النيب ُ ب
ٕبق ثابت عليو ،فإنو
إعاذة من استعاذ با﵁  ما ٓب يتعارض ذلك مع أداء حق ا﵁ .
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قاٍ  َٔٚ$ :ضأٍ باهلل ؾأعط.#ٙٛ
ب عليو ا٤بؤلف  ىذا الباب ،يعِب :أكرد ا٢بديث
ىذا موضع الشاىد الذم بو ى

ألجل ىذا الشاىد ،قاؿ« :ومن سأؿ باهلل فأعطوه» ،قاؿ :أسألك با﵁ أك أسألكم با﵁
أف تعطو٘ب كذا ككذا ،ىذا السائل سأؿ بعظيم ،كمن تعظيم ا﵁  أف ٯباب إٔب ذلك،
كىذا من كماؿ ٙبقيق التوحيد ،كمن كماؿ مراعاة جناب الربوبية ،كاأللوىية ،كمبلحظة
األدب ُب التعبد ﵁  ،إذا سأؿ إنسا هف با﵁  فإنو يٯباب على ما سأؿ ،لكن
ُب ضوء التفصيل الذم سيأٌب.
فاألحواؿ ُب شأف ا٤بسألة با﵁  ترجع إٔب ما يأٌب:
[الحالة الولى] :أف يسأؿ إنساف با﵁ ما لو فيو حق؛ يسأؿ با﵁ شيئنا لو فيو حق؛

مثبل ،فيقوؿ :يا
كأف يسأؿ
شخصا لو عنده دين أك حق ،أك يسأؿ حقو من بيت ا٤باؿ ن
ن
و
حينئذ أف كجوب أداء حقو قد تأكد/ُ :بالوجوب األصلي،
فبلف أعطِب با﵁ ،فبل شك
ِ/كبسؤالو با﵁ تعأب.
إذا جاء إنسا هف إٔب آخر لو عنده حق لو عند دين قاؿ :يا فبلف أسألك با﵁ أف

اجب متأكد تأكد بسؤالو با﵁
تعطيِب ديِب فإنو ٯبب عليو أف ٯبيبو إٔب ذلك ،كىذا ك ه
.

الحالة الثانية :أف يسأؿ سائل با﵁ شيئا فيو إٍب ،أك قطيعة رحم ،فهنا ال ٯبوز أف

يٯباب إٔب ذلك كاإلٍب على السائل؛ حيث إنو استسهل أف يسأؿ باالسم العظيم ﵁
ُ ب شأف أمر ٧برـ ،إذا قاؿ قائل آلخر :يا فبلف با﵁ عليك أعطِب كأس ٟبر ،أك
أحضر ٕب دخانان أشربو .فإنو ال ٯبوز لو أف يٯبيبو إٔب ذلك ،كاإلٍب حينئذ على السائل ،كليس
على ا٤بسؤكؿ.
الحالة الثالثة :أف يسأؿ سائل غّبه سؤ ناال يكوف فيو كقوع ضرر أك مشقة عليو؛ كأف

يسألو شيئا ٰبتاجو ،يقوؿ :أسألك با﵁ أف تعطيِب بيتك ،أسألك با﵁ أف تعطيِب سيارتك،
فإذا كانت إجابتو إٔب ذلك تضره ،أك تشق عليو ،فإنو ال يلزمو أف ٯبيبو إٔب ذلك؛ ألف قاعدة
الشريعة :ال ضرر كال ضرار.
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سائل غّبه با﵁ ُب شأف شيء غّب ٧برـ كال يضره أف ٯبيبو
الحالة الرابعة :أف يسأؿ ه
إليو كال يشق عليو ذلك فإنو حينئذ أمر النيب  أف ٯبيبو إليو ،كىذا من تعظيم ا﵁.
كٝبهور أىل العلم على أف األمر ىا ىنا لبلستحباب ،كنقل البعض اإلٝباع عليو ،كا﵁
أعلم.
قاٍ  َٔٚ$ :دعانِ ؾأدٝب.#ٙٛ
إذا دعا ا٤بسلم إخوانو إٔب كليمة ،فإف النيب حث ُب ىذا ا٢بديث على إجابة الدعوة،
ككاف  يفعل ذلك ،كاف إذا يد ًع ىي على كليمة كلو قلت أجاب ،بل إنو هنى
 ،عن ترؾ إجابة الدعوة ،ففي صحيح مسلم ،قاؿ عليو الصبلة كالسبلـ:

«من دعي فلم يجب فقد عصى اهلل ورسولو».

كىل األمر كالنهي ُب ىذا ا٢بديث متعلق بوليمة العرس خاصة ،أـ بأم كليمة كانت؟
و
خبلؼ بْب الفقهاء ،كا١بمهور على التخصيص ُب النهي كاألمر بوليمة العرس،
ىذا موضع
ك٧بل ٙبقيق ىذه ا٤بسألة ُب كتب الفقو ،كا﵁ أعلم.
قاٍ  َٔٚ$ :ؾٓع إيٝهِ َعسٚؾاُ ؾهاؾٚ ،ٙٛ٦إٕ مل ػدٚا َا
تهاؾ ،ٙٛ٦ؾأدعٛا ي٘ ست ٢تسٚا أْهِ قد ناؾأمت #ٙٛزٚا ٙأب ٛداٚد ٚايٓطاٞ٥
بإضٓاد ؾشٝض.
ىذا التوجيو الرابع من رسوؿ ا﵁ .
أمر النيب ىا ىنا با٤بكافأة على صنيعة ا٤بعركؼ ،من صنع إليك ما فيو خّب كمعركؼ
كأمر نافع كصا وّب لك ،فالنيب حث على أف يكافأ على ذلك فيعطى شيء مقابل إحسانو
كمعركفو ،فإف ٓب ٯبد اإلنساف شيئان ،فا٤بشركع ُب حقو أف يدعوا لو دعاء يشعر أنو بلغ مقابلة
ذلك ا٤بعركؼ.
أبغ ما ييدعى بو قوؿ :جزاؾ ا﵁ خّبان ،يدؿ على ىذا ،ما ثبت عند الَبمذم
كأحسن ك ي
معروؼ فقاؿ لفاعلو جزاؾ اهلل خيراً فقد
صنِ َع إليو
ٌ
بإسناد صحيح ،أف النيب قاؿ« :من ُ
أبلغ في الثناء» ،كىذا الشطر من ا٢بديث فيو فائدة لطيفة ُب التوحيد.
قاؿ العلماء :ا٤بكافأة على ا٤بعركؼ من ٙبقيق التوحيد؛ كذلك أف ا٤بكافأة على
ص بذلك من
معركؼ ا٤بخلوؽ تى ٍك ِّس ير الذؿ الذم حصل بوصوؿ ا٤بعركؼ من قبلو ،فيتخلى ي
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ىذا الذؿ ،فيشعر ا٤بوحد بأنو ال منة ٤ب و
خلوؽ عليو ،بل ا٤بنة ﵁  كحده ،كىذا من ٙبقيق
العبودية ﵁  ،كمن كماؿ ٙبقيق التوحيد أف ٙبرص كأف تسعى دائمان على أال يكوف عليك
قل ٤بخلوؽ ،كإ٭با احرص
منةه ٤بخلوؽ ،كال يكوف ىناؾ ه
ذؿ منك أك شيء من ا٣بضوع كلو ٌ

على أف يكوف ذيلك كخضوعك ﵁  ال غّب؛ كلذلك فإنك إذا قابلت ىذا ا٤بعركؼ
با٤بكافأة زاؿ ىذا الشعور ،كأصبحت مكافئنا للذم صنع ذلك ا٤بعركؼ إليك.
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76
 -ٚٙباب َّل يسأؿ بوجو اهلل إَّل الجنة ،وباب ما جاء في
اللو.
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قاٍ 
بابْ :ال ٜطأٍ بٛد٘ اهلل إال اؾٓ.١
عٔ دابس  قاٍ :قاٍ زض ٍٛاهلل $ :ال ُٜطأٍ بٛد٘ اهلل إال اؾٓ#١
زٚا ٙأب ٛداٚد.
فهذا باب عقده ا٤بؤلف  لبياف أنو ال ٯبوز أف ييسأؿ بوجو ا﵁ إال ا١بنة ،كأكرد

خرج أبو داكد  عنو  أنو قاؿَّ« :ل يُ ْسأَ ُؿ بوجو اهلل إَّل
ٙبتو حديثنا ك ن
احدا كىو ما ٌ
الجنة» ،كىذا ا٢بديث قي ًرأٌ بالنفي ،كبالنهي ،كبالبناء للمجهوؿ ،كبالبناء للمعلوـَّ« :ل
سأؿ»َّ« ،ل يَ ْ
سأؿ»َّ« ،ل يَسأ َْؿ» ،كا٢بديث فيو ٕبث من جهة ثبوتو ،فإف
سأؿ»َّ« ،ل يَ ُ
يُ ُ

مدار ا٢بديث على راكم ا٠بو سليماف بن معاذ كيقاؿ :سليماف بن قرـ ابن معاذ ،كىذا
الرجل كثقو بعض أىل العلم كمنهم :اإلماـ أٞبد  فإهنما ماال إٔب توثيقو.
كٝباعة من أىل العلم ضعفوه ،فابن معْب قاؿ( :ليس بشيء) ،ككذلك ضعفو النسائي
كأبو حاًب ،كقاؿ ا٢بافظ بن حجر( :سيء ا٢بفظ).
كاألقرب كا﵁ تعأب أعلم أف ا٢بديث ضعيف ،كأف ىذا الراكم ليس بقوم ا٢بفظ ،كإف
كاف ا٢بديث قد ٌقواه بعض أىل العلم ،كمنهم الضياء ا٤بقدسي فإنو أكرده ُب كتابو
((ا٤بختارة)) ،كىذا يدؿ على أنو حديث قوم عندهُ ،ب حْب أنو ضعف ىذا ا٢بديث ٝباعة
من أىل العلم ،كمنهم عبد ا٢بق اإلشبيلي ،كابن القطاف الفاسي ،ككذلك الشارح ا٢بفيد
الشيخ سليماف  ماال إٔب ضعف ا٢بديث ،كذلك الشيخ األلبا٘ب ،ككذلك الشيخ ابن
باز –رٞبة ا﵁ تعأب على ا١بميع -مالوا إٔب ضعف ىذا ا٢بديث ،األقرب كا﵁ أعلم أف
ا٢بديث ضعيف.
ك٩با يستأنس بو ُب ً
الداللة على عدـ ثبوت ىذا النهي عن النيب  ما خرج اإلماـ
البخارم ُ ب صحيحو أنو ٤با نزؿ قولو تعأب ﴿ :قُل ُىو الْ َق ِ
ث
اد ُر َعلَى أَ ْف يَػ ْبػ َع َ
ْ َ
َعلَْي ُكم َع َذابا ِمن فَػوقِ ُكم﴾[النعاـ ]ٙ٘:قاؿ « :أعوذ بوجهك» قاؿ﴿ :أَو ِمن تَ ْح ِ
ت
ْ ْ
ْ ً ْ ْ ْ
ِ
ِ
يق
س ُك ْم ِشيَػ ًعا َويُ ِذ َ
أ َْر ُجل ُك ْم﴾[النعاـ ،]ٙ٘:قاؿ« :أعوذ بوجهك» قاؿ ﴿ :أ َْو يَػ ْلب َ
ْس بَػ ْع ٍ
ض﴾[النعاـ ،]ٙ٘:قاؿ« :ىذا أىوف أو أيسر».
بَػ ْع َ
ض ُك ْم بَأ َ
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فالشاىد :أنك تلحظ أف ىذا ا٢بديث فيو استعاذة أف النيب  بوجو ا﵁ ُب شأف
عذاب دنيوم ،الظاىر كا﵁ أعلم أف ىذا النهي الوارد ُب ىذا ا٢بديث ليس بصحيح ،كعلى

فرض صحتو ،فإف ىذا الحديث يدؿ على أمرين:

[المر الوؿ] :على أنو ال ٯبوز أف ييسأؿ ا﵁  بوجهو إال ا١بنة ،قاؿ أىل العلم:

أك ما ىو الزـ ٥با كالنجاة من النار ،كذلك أف سؤاؿ ا﵁  إ٭با ىو سؤ هاؿ عظيم فكيف إذا
توسل اإلنساف إٔب ربو ُب ىذا السؤاؿ هبذه الصفة العظيمة ،كىي كجو ا﵁ العظيم سبحانو،

فبل يناسب أف ييسأؿ ا﵁  ىذا السؤاؿ إال فيما ىو أرفع ا٤بطالب كأشرؼ الرغائب أال
كىو جنة عدف.
المر الثاني الذم يدؿ عليو ا٢بديث :أنو ال ٯبوز أف يسأؿ العبد بوجو ا﵁؛ يعِب ال

ٯبوز أف تقوؿ إلنساف :أسألك بوجو ا﵁ أف تعطيِب كذا ككذا ،كذلك أنو ٤با كاف السؤاؿ
٨بصوصا بسؤاؿ ا١بنة ،كالعبد ال ٲبلك ا١بنة دؿ ىذا على أنو ال ٯبوز أف يسأؿ
بوجو ا﵁
ن

العبد بوجو ا﵁  ،فإف صح ا٢بديث فإنو يدؿ على ىذين األمرين.
كقد جاء عند الطربا٘ب بإسناد حسنو بعض أىل العلم كمنهم الشيخ األلبا٘ب 
كضعفو آخركف ،كىو أنو  قاؿ« :ملعوف من سأؿ بوجو اهلل ،وملعوف من ُسئِل بوجو اهلل
فلم ِ
يعط سائلو ،أو فمنع سائلو» ،فهذا يشهد للمعُب الثا٘ب ،كىو أنو ال ٯبوز أف ييسأؿ
العبد بوجو ا﵁ ،قاؿ« :ملعوف من سأؿ بوجو اهلل»؛ ألنو إذا سأؿ العبد بوجو ا﵁  فإنو
يسألو ُب شيء حقّب من أمر الدنيا ،كىذا ال ٯبوز أف ييتوسل إليو هبذه الصفة العظيمة.
كأما ا٤بسئوؿ فإف اللعنة ىا ىنا إ ٍف صح ا٢بديث إ٭با تتوجو ُب شأف أف ييسأؿ ىذا
اإلنساف شيءن للسائل فيو حق فيمتنع ،أك ييسأؿ شيءن ال يشق عليو إجابتو فيمتنع ،كىذا
كما فصلناه عند ٕبث مسألة السؤاؿ با﵁  كا﵁ تعأب أعلم.
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قاٍ :
ب َا دا ٤يف ايـًٖ ِ.ٛ
با ُ
حرؼ من حركؼ ا٤بعا٘ب ،كقد جاءت ُب
الل ٍو؛ يعِب ىذا اللفظ الذم ىو (لو) ،كلو ه
اللغة على أ٫باء منها:
[أوًَّل]:لو اَّلمتناعية :الٍب تدؿ على امتناع الشيء المتناع غّبه ﴿ :لَ ْو َكا َف فِي ِه َما
ِ ِ
س َدتَا﴾[النبياء .]ٕٕ:امتنع فساد السماكات كاألرض المتناع كجود آ٥بة
آل َهةٌ إَّل اللوُ لََف َ
مع ا﵁ .
ِ
ين لَ ْو
وتأتي ثانيًا :بمعنى إف الشرطية ،كمن ذلك قوؿ ا﵁ َ ﴿ :ولْيَ ْخ َ
ش الذ َ
تَػرُكوا ِمن َخل ِْف ِهم ذُ ٍّريةً ِ
ض َعافًا َخافُوا َعلَْي ِه ْم﴾[النساء.]ٜ:
ْ
ْ
َ
وتأتي ثالثًا :بمعنى أف المصدريةَ ﴿ :ودُّوا لَ ْو تُ ْد ِى ُن فَػيُ ْد ِىنُو َف ﴾[القلم.]ٜ:
خاتما من حديد».
وتأتي ً
رابعا :للتقليل ،قاؿ « :التمس ولو ً

للحض فتقوؿ :لو فعلت كذا يا فبلف أك لو نزلت عندنا ألكرمناؾ.
خامسا:
وتأتي
ٍّ
ً
ِ
ِِ
ين﴾[الشعراء.]ٕٔٓ:
وتأتي
ً
سادسا:للتمني ﴿ :فَػلَ ْو أَف لَنَا َكرًة فَػنَ ُكو َف م َن ال ُْم ْؤمن َ
إ نذا ىذه من أحواؿ لو الٍب تأٌب ُب اللغة.
تبلحظ معي ىنا أف ا٤بؤلف  أدخل أؿ على حرؼ ،كمعلوـ أف (أؿ) ال تدخل
على ا٢بركؼ إ٭با تدخل على األ٠باء.
َٚطٓد يالضِ متٝٝص سؿٌ

باؾس ٚايتٓٚ ٜٔٛايٓداٚ ٤أٍ
فما كجو ىذا الفعل؟
ا١بواب أف ا٤بؤلف  نزؿ ىذا ا٢برؼ ىا ىنا منزلة االسم؛ ألنو أراد باب ما جاء
ُب ىذا اللفظ الذم ىو لو ،كفعلو ىذا قد سبقو إليو غّبه من أىل العلم ،كمنهم اإلماـ
البخارم ُ ب ((صحيحو)) ،فإنو بوب بابنا قاؿ فيو :باب ما ٯبوز من اللو ،كلعلك
تذكر اإلشارة الٍب سبقت من أف ا٤بؤلف  متأثر باإلماـ البخارم  كمع و
ًب
ه
بصحيحو ،كمن ذلك ىذه اإلشارة الٍب ذكرهتا لك.
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ا٤بقصود أف ا٤بؤلف  أراد أف يبٌْب أف لو تأٌب ُب الشريعة منقسمةن فيجوز
مبهما ،قاؿ :باب ما جاء
استعما٥با أحيانا ،كال ٯبوز استعما٥با أحيانا ،كلذلك جعل الباب ن
صحيحا ،كإف كاف ما أكرده من
صحيحا ،كتارة ال يكوف
ُب اللو ،فتارة يكوف استعما٥با
ن
ن
األدلة قد أكرد آيتْب كحديثنا يدؿ على أنو أراد التنبيو على ما يتعلق ٔبانب االعتقاد ٔبانب
قادحا ُب كماؿ
التوحيد ،كذلك أف االستعماؿ ا٣باطئ ٥بذا ا٢برؼ كىو (لو) قد يكوف ن
التوحيد الواجب ،فكاف ٩با ٯبب االمتناع عنو.
(لو) جاءت ُب نصوص ُب ٧بمل النهي ،كمن ذلك ما أكرد ا٤بؤلف  من قولو

 الثابت ُب صحيح مسلم« :فإف أصابك شيء فال تقل :لو كاف كذا لكاف كذا وكذا»،

فهذا دليل على أف استعماؿ (لو) ىاىنا منهي عنوُ ،ب حْب أننا ٪بد ُب أدلة أخرل ُب
وعظُو َف بِ ِو
﴿ولَ ْو أَنػ ُه ْم فَػ َعلُوا َما يُ َ
الكتاب كالسنة استعما٥با كأف ذلك جائز ال حرج فيوَ :
لَ َكا َف َخ ْيػ ًرا لَ ُه ْم﴾[النساء.]ٙٙ:

كالبخارم ٤ با بوب الباب سالف الذكر أكرد ٙبتو ٜبانية أك تسعة أحاديث تدؿ
على جواز استعماؿ (لو) ،ك٩با جاء ُب سنة النيب  من ذلك قولو  كما ُب الصحيحْب:

«لوَّل أف أشق على أمتي لمرتهم بالسواؾ مع كل صالة» ،أك قاؿ« :عند كل صالة».
ِ
قومك حديث عهدىم بجاىلية لهدمت الكعبة
كمن ذلك قولو « :لوَّل أف
ولبنيتها على قواعد إبراىيم».

راجما أح ًدا بغير بينة لرجمت ىذه ،وأشار إلى
كمن ذلك قولو « :لو كنت ً
المالعنة».
أيضا قولو « :إنو لوقتها» ٤با أخر صبلة العشاء «لوَّل أف أشق على
كمن ذلك ن
أمتي» إٔب غّب ذلك من األحاديث الكثّبة الٍب جاءت عن النيب  كفيها استعماؿ لو،
فكيف ا١بمع بْب ما جاء ًّ
داال على النهي عن استعماؿ (لو) ،كما دؿ على جواز استعماؿ
(لو).

اختلف العلماء  في ىذا المقاـ:
منهم من قاؿ :إف النهي الوارد يدؿ على كراىة ىذا االستعماؿ فقط ،كذلك أف األدلة

ا٤ببيحة صارفة كل النهي عن التحرٙب إٔب الكراىة.
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ومنهم من قاؿ :إف النهي إ٭با تعلق بقوؿ القائل إذا ٓب يضمر ذكر مشيئة ا﵁ ،
كيكوف ا١بواز باعتبار أنو أضمر ذكر مشيئة ا﵁ ؛ يعِب :إف كاف يقوؿ :لو كاف كذا
ٗبشيئة ا﵁ ،أك إف شاء ا﵁ أضمر ىذا ُب نفسو ،فإف الكبلـ صحيح كجائز ،كإف ٓب يفعل
٧برما.
كاف الكبلـ ن
ومن أىل العلم من قاؿ :إف (لو) ال ٯبوز استعما٥با ُب األمور ا٤باضية كٯبوز

استعما٥با ُب األمور ا٤بستقبلة.
التحقيق ُب ىذا ا٤بقاـ أف يقاؿ :إف (لو) ٥با أحواؿ تكوف أك يكوف استعما٥با فيها
ك
ي
جائزا ،كأحواؿ يكوف استعما٥با فيها غّب جائز.
ن
أما الحواؿ التي تكوف لو فيها غير جائزة:

اضا على الشرع.
[الحالة الولى] :أف يكوف ُب استعما٥با اعَب ن
اض على القدر.
[الحالة الثانية] :أف يكوف ُب استعما٥با اعَب ه

كيشهد ٥بذين ما أكرد ا٤بؤلف  من آيٍب سورة آؿ عمراف﴿ :لَ ْو أَطَاعُونَا َما
ِ
اىنَا﴾[آؿ
قُتِلُوا﴾[آؿ عمراف﴿ ،]ٔٙٛ:لَ ْو َكا َف لَنَا م َن ال َْم ِر َش ْيءٌ َما قُتِلْنَا َى ُ

عمراف ]ٔ٘ٗ:ىذا كاف من قوؿ ا٤بنافقْب ُب غزكة أحد ،ككبلمهم يتضمن االعَباض على
شرع ا﵁  كقدره ،يقولوف إلخواهنم إخواهنم ُب النسب الذين ق ٌدر ا﵁  عليهم أف
يقتلوا شهداء ُب أحد ،لو أطاعونا فجلسوا ،فلم ٯباىدكا مع رسوؿ ا﵁  كقد أمرىم الشرع
بذلك ،لو أطاعونا ُب ترؾ ا١بهاد ما قتلوا.
إذنا القتل الذم حصل عليهم إ٭با كاف بفعل ىذا األمر الذم كانت ا٤بصلحة ُب
خبلفو ،فكاف قو٥بم متضمننا االعَباض على الشرع ،كما أنو يتضمن االعَباض على القدر،
كأهنم يظنوف أنو إذا فعل اإلنساف شيئنا من األشياء فإنو بذلك يدفع قدر ا﵁ ﴿ لَ ْو َكا َف
ِ
اىنَا﴾[آؿ عمراف ،]ٔ٘ٗ:رد ا﵁  عليهم ذلك قاؿ:
لَنَا م َن ال َْم ِر َش ْيءٌ َما قُتِلْنَا َى ُ
ضِ
﴿قُل لَو ُك ْنتُم فِي بػيوتِ ُكم لَبػرَز ال ِذ ِ
اج ِع ِه ْم﴾[آؿ
ب َعلَْي ِه ُم الْ َق ْت ُل إِلَى َم َ
ْ ْ
ْ
َ
ين ُكت َ
ُُ ْ َ َ

عمراف.]ٔ٘ٗ:
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إ نذا إذا قدر ا﵁  شيءن فإنو ال ٲبكن ألحد أف يدفع تقدير ا﵁  إذا كاف ا﵁
كاتبنا على أحد أف ٲبوت فسواء جلس ُب بيتو أك خرج فإنو سيموت﴿ :قُ ْل فَا ْد َرءُوا َع ْن
ت إِ ْف ُك ْنتُم ِ ِ
ين ﴾[آؿ عمراف.]ٔٙٛ:
أَنْػ ُف ِس ُك ُم ال َْم ْو َ
ْ َ
صادق َ
ت إِ ْف ُكنْتُم ِ ِ
ين ﴾[آؿ
ُب اآلية األخرل﴿ :قُ ْل فَا ْد َرءُوا َع ْن أَنْػ ُف ِس ُك ُم ال َْم ْو َ
ْ َ
صادق َ
عمراف.]ٔٙٛ:

دارئ عنو ا٤بوت لكاف
إف كاف كبلمكم صادقنا بأف فعل اإلنساف الذم يفعلو يكوف ن
مقتضى ىذا أال ٛبوتوا أنتم ،أليس كذلك؟! ألهنم جلسوا كما خرجوا مع رسوؿ ا﵁ ﴿ :لَ ْو
أَطَاعُونَا َما قُتِلُوا﴾[آؿ عمراف ،]ٔٙٛ:لكن ىل يستطيعوف إذا فعلوا ىذا أف يدفعوا عن
أنفسهم ا٤بوت ،فدؿ ىذا على أف قو٥بم كاف متضمننا أمرين مذمومْب:
االعَباض على الشرع ،كاالعَباض على القدر.
تندـ
الحالة الثالثة :الٍب يكوف فيها استعماؿ لو ن
٩بنوعا أف يكوف سياقها سياؽ ه
كٙبسر ،كمن ذلك ما جاء ُب ا٢بديث الذم سيأٌب الكبلـ عنو -إف شاء ا﵁ -كىو قولو

« :فإف أصابك شيء فال تقل :لو كاف كذا لكاف كذا وكذا» ،ىذا السياؽ سياؽ ندـ
كسياؽ ٙبسر ،كال شك أف الندـ كالتحسر ،ك ٌلوـ اإلنساف نفسو على األشياء الٍب ٓب ٙبصل
لو ال شك أنو سيلقيو إٔب كادم الضرر؛ ألف ىذا الندـ كألف ىذا ا٢بزف يضعف القلب،
كيضفي عليو الفتور ُب النشاط ُب الطاعة كفعل ما ينبغي أف يفعل ،كُب أعطاؼ ذلك ما فيو
من سوء الظن با﵁  ،كالقدح ُب قدره ،فهذا كلو ال شك أنو أمر مذموـ ُب الشريعة
كالذم جر إليو ىذا الندـ الذم قاد إليو ىذا الكبلـ" ،لو فعلت كذا لكاف كذا ككذا".
احتجاجا بالقدر على ا٤بعاصي كما قاؿ
الحالة الرابعة :أف يكوف ُب استعماؿ لو
ن
اء اللوُ َما أَ ْش َرْكنَا﴾[النعاـ﴿ ،]ٔٗٛ:لو شاء الرحمن ما عبدناىم﴾
ا٤بشركوف﴿ :لَ ْو َش َ

[الزخرؼ.]ٕٓ:

إ نذا ىذا من استدالؿ ىؤالء ا٤بشركْب بالقدر على معصية ا﵁  ،كال شك أف ىذا
مسلك مذموـ ،فالقدر يستدؿ بو على ا٤بصائب ال على ا٤بعائب.
ه
[الحالة الخامسة] :أف يكوف استعماؿ (لو) فيو شيء من عدـ االكَباث بقدر ا﵁

 أك بشرعو ،أك التهوين من شيء من ذلك ،مٌب كاف ُب استعماؿ (لو) شيء من ذلك
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٩با يدؿ على عدـ ا٤بباالة كعلى عدـ االكَباث بشيء من أمر ا﵁  كمن قدره فإنو ال
٩بنوعا.
شك أنو يكوف بذلك ن
أما الحاؿ الخرى التي تكوف فيها لو جائزة:

فإهنا تكوف جائزة إذا كاف فيها ٛبِب للخّب ،أك كاف ا٤بقاـ مقاـ تعليم للعلم كا٣بّب.

إ نذا ٯبوز استعماؿ لو إذا كاف ا٤بقاـ مقاـ ٛبِب للخّب ،كلذلك ٘بد النيب  يقوؿ« :لو

استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ،وَّل جعلتها عمرة ،وَّل أحللت
معكم».
أك ٘بد أف ا٤بقاـ يكوف مقاـ تعليم للخّب ،كتعليم للعلم ،قاؿ النيب « :لوَّل أف أشق
على أمتي» «لوَّل أف ِ
قومك حديث عهدىم بجاىلية أو حديث عهدىم بكفر».
إذنا مٌب ما كانت لو جارية ُب أحد ىذين السياقْب فإنو ٯبوز حينئذ استعما٥با كال
تكوف داخلة ُب النهي الوارد ُب حديث صحيح مسلم كما مر بياف ذلك ،ككما يظهر لك
لو تأملت ُب أحاديث النيب  الٍب ٠بعت طرفا منها ،كا﵁ تعأب أعلم.
قاؿ :
اآلية.

ِ
اىنَا﴾[آؿ عمراف]ٔ٘ٗ:
وقوؿ اهلل تعالى﴿ :لَ ْو َكا َف لَنَا م َن ال َْم ِر َش ْيءٌ َما قُتِلْنَا َى ُ

كما مر معنا ىذه اآلية ُب قوؿ ا٤بنافقْب ،كا٤بؤلف  أراد أف ينبو ا٤بسلم ُب إيراده
ىذه اآلية كما بعدىا إٔب أف استعماؿ (لو) ا٤بذموـ من شأف ا٤بنافقْب ،كال ينبغًي للمسلم أف
اضا على الشرع الذم ىو األمر با١بهاد ُب سبيل ا﵁
يتشبو هبم ،فقو٥بم ىا ىنا يتضمن اعَب ن

 كأنو ٦بلبة للهموـ كاألضرار كاألحزاف ،كيتضمن كذلك اعَباضهم على قدر ا﵁ .

قاؿ :
ِ
ين قَالُوا ِإل ْخ َوانِ ِه ْم َوقَػ َع ُدوا لَ ْو أَطَاعُونَا َما قُتِلُوا﴾[آؿ عمراف.]ٔٙٛ:
وقولو﴿ :الذ َ
كذلك ىذا القوؿ من قوؿ ا٤بنافقْب :لو أطاعونا ما قتلوا؛ الذم حضوا إخواهنم ُب
النسب من ا٤بؤمنْب على أال ٯباىدكا ،كأف يرجعوا مع من رجع إباف غزكة أحد ،فكاف قو٥بم
مذموما.
استعماال
أيضا متضمننا لبلعَباض على شرع ا﵁  كعلى قدره ،فكاف
ن
ن
ن
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قاٍ :
يف ايؿشٝض عٔ أبٖ ٞسٜس  ٠إٔ زض ٍٛاهلل  قاٍ$ :اسسف عًَ ٢ا
ٜٓؿعوٚ ،اضتعٔ باهلل ٚال تعذصٕ.#...
ُب الصحيح؛ يعِبُ :ب صحيح مسلم من حديث أيب ىريرة  ،كا٤بؤلف 

اختصر أكؿ ا٢بديث كأكرد الشاىد منو فحسب ،كأكلو قولو « :المؤمن القوي خير
وأحب إلى اهلل من المؤمن الضعيف ،وفي كل خير»ٍ ،ب قاؿ« :احرص تعلى ما ينفعك،

واستعن باهلل وَّل تعجز» ،ىكذا كقفت على الركاية ُب صحيح مسلم ُب أكثر من نسخة،
ككذلك ُب ٨بتصره ،كا٤بؤلف  أكرده بلفظ (تعجزف) ،كا﵁ أعلم رٗبا يكوف كقف على
شيء من نسخ مسلم ثبت ا٢بديث فيها ىكذا.
المقصود أف ىذا الحديث فيو تنبيو على أمور ثالثة مهمة:

أوًَّل :ا٢بث على ا٢برص ،كا٢برص ىو :بذؿ األسباب ا١بائزة ا٤بمكنة.

إذنا من ترؾ استعماؿ األسباب ا﵀رمة ال يقاؿ :إنو ٓب ٰبرص ،كمن ترؾ ما ال قدرة لو
خارجا عن طاقتو ال يقاؿ :إنو ٓب ٰبرص.
عليو ،كما كاف ن
إ نذا ا٢برص ىو أف تبذؿ ا٤بستطاع ُب حدكد ما أبيح ،أف تبذؿ ا٤بستطاع ُب حدكد ما
أبيح.
وثانيًا :أف ٘بعل ٮبتك ُب حرصك على ما ينفعك ُب أمر دينك كأمر دنياؾ ،كذلك أف

من الناس من يكوف عنده حرص كنشاط كبذؿ ،لكنو ال يوفق إٔب ما ينفعو٘ ،بد حرصو ُب
الشيء الذم يضره ،إما ُب العاجلة ،كإما ُب اآلجلة ،كىذا من قلة التوفيق ،كمن ا٣بذالف
كا٢برماف.
والمر الثالث :أف يستعْب اإلنساف با﵁  ،كىذا ىو أساس التوفيق ،فإذا ٓب يكن

عوف من ا﵁  للعبد فليس لو إال ا٣بيبة كا٢برماف.
ؾأَ ٍٚا هين عً ٘ٝادتٗادٙ
إذا مل ٜهٔ ع َٔ ٕٛاهلل يًؿت٢
ينبغي على اإلنساف أف يستعْب با﵁ ،كاأللف كالسْب كالتاء للطلب؛ يعِب أف يسأؿ ا﵁
أف يطلب من ا﵁ العوف ،كقد ثبت ُب حديث ابن عباس  من دعاء النيب :
رب أعني وَّل تُعن علي».
« ّ
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إ ًذا ىذه ثالثة أمور سعادة العبد في اجتماعها:

أوًَّل :أف يكوف ذا حرص تارنكا للعجز كتاركا للكسل ،كتارنكا للمهانة ك٦بانبا للدعة
كالراحة عند األمور ا٤بهمة.

موجها إٔب الذم ينفع اإلنساف ُب دينو كدنياه ،ال أف
وثانيًا :أف يكوف ىذا ا٢برص ن
يكوف حرصو فيما يعود عليو بالضرر ُب دينو كدنياه.
ِ
الؾ ذلك بالمر الثالث :أف يكوف عند اإلنساف استعانة با﵁  طلب لتوفيقو،
وم ُ

طلب ٤بد العبد برٞبة منو  ، كىذا ال شك أنو بو يتحقق التوكل على ا﵁  ،فإننا قدـ
علمنا أف التوكل حقيقة مركبة من بذؿ السبب مع التفويض ﵁  ،كمع الثقة با﵁ .
إذنا من اجتمع ُب حقو ىذه األمور الثبلثة؛ فليبشر با٣بّب ،فإنو يفوز بالتوفيق
تعجز» كلك أف تقوؿ« :وَّل ْتع ِجز».
كالسعادة ،قاؿ « :وَّل َ
كالركاية على ما أكرده ا٤بؤلف  فيها تأكيد بذكر النوف «وَّل تعجزف» زيادة ُب
ماذا؟ ُب التأكيد ،كليس مراد النيب  بالعجز ىا ىنا ما يرجع إٔب معُب انتفاء القدرة ،كأف
مثبل ،ليس
يصاب اإلنساف ٗبانع ٲبنعو من بذؿ األسباب ،كأف يصاب بشلل ٲبنعو من ا٢بركة ن
ا٤بقصود أف ينهى اإلنساف عن ىذا العجز الذم يكوف فيو امتناعه لبذؿ األسباب ،فالشريعة
ال تأٌب بالتكليف ٗبا ال ييطاؽ.
إ٭با ا٤براد بالعجز ىاىنا ما يرجع إٔب معُب الكسل كترؾ النشاط كا١بهد كبذؿ األسباب
كما يرجع إٔب الدعة كالركوف إٔب ا٤بهانة فمثل ىذا ىو الذم هنى عنو النيب ُ ب قولو« :وَّل

تعجز».
ٚ$إٕ أؾابو غ ٤ٞؾال تكٌ :ي ٛأْ ٞؾعًت يهإ نرا ٚنراٚ ،يهٔ
قٌ :قدٖز اهلل َٚا غا ٤ؾعٌ ،ؾإٕ ي ٛتؿتض عٌُ ايػٝطإ.#
أمرا فإف الذم ينبغي عليو أف ٯبعل ٮبتو منصرفة إٔب ٙبقيق ىذه
إذا كاف العبد
ن
مستقببل ن

األمور الثبلثة :ا٢برص على ما ينفع مع االستعانة با﵁ .
أما ُب األمر الذم فرط كحصل كقيضي ككاف على خبلؼ ما ييؤمل اإلنساف ،أصاب
مؤمبل عنده ،ىو ُب ىذه ا٢بالة بْب أمرين:
شي كدر خاطره ٓب يكن ن
اإلنساف ه
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إما أف يركن إٔب (لو) الٍب تقوده إٔب مرتع كخيم كىو ا٢بزف كاألسف كاليأس كالبؤس،
كىذا ىو الذم يريد الشيطاف أف يظفر من العبد بو ،يريد أف يأخذه إٔب ىذا ا٤بكاف حٌب إنو
إذا كاف ذا بأس ،ذا بؤس ،كذا يأس كأسف كحزف فإنو سوؼ يَبؾ النشاط ُب طاعة ا﵁
.

مقببل على ا٣بّب ،قوم
سعيدا نشيطنا ن
كالشريعة حريصة على أف تكوف يا عبد ا﵁ ن
سعيدا حٌب تعبد ا﵁
القلب ،ألنك إف كنت كذلك عبدت ا﵁  على الوجو ا٤برضي ،كن ن
كما ينبغي.
أما إذا ركنت إٔب (لو) حْب يصيبك الشيء الذم تكره ترجع بالبلئمة على نفسك أك
على غّبؾ ،فتقوؿ" :لو فعلت كذا ٤با كاف كذا"" ،كلو أ٘ب فعلت كذا كاف كذا ككذا" ،ىذا
كلو ال فائدة منو بل ىو ٞبيٍ هق ُب العقل ،كضعف ُب الفكر؛ ألنو ال يعود عليك بشيء فائت
أليس كذلك ،إ٭با ىو تضييع للزماف ،كما فاتك األمر األكؿ سيفوتك خّب قادـ كأنت و
باؽ ُب
حاؿ الفوت كا٢بسرة.
أضف إٔب ىذا ما يقع فيو اإلنساف من ىذا ا٢بزف كاليأس الذم قد ٯبر إٔب سوء الظن
با﵁  أك القدح ُب قدر ا﵁ .
إ نذا ا٤بطلوب من ا٤بسلم أف يدع ىذا األمر أف يدع التأسف على ما مضى كاستعماؿ
كلمة لو ُب ىذا ا٤بقاـ ،كىذا مع األسف الشديد ٩با يقع من كثّب من الناس إذا نزؿ هبم من
شيء يكرىونو تبدأ (لو) عندىم ُب العمل ٘بد أحدىم يقوؿ ":لو أ٘ب ما خرجت ُب ىذا
اليوـ ما أصابِب ا٢بادث" ،أك ٘بد األب يقوؿ البنو ":يا ابِب لو ٠بعت كبلمي ما صار عليك
شرعا أف
كذا ككذا" ،كىذا ال شك أنو أمر ٨بالف للواجب على العبد ليس من األمر ا٤برضي ن
تقوؿ ىذا القوؿ؛ ألنو ال فائدة منو؛ كألنو يقود إٔب الشر.
علل النيب  األمر بقولو « :فإف لو تفتح عمل الشيطاف» ،كما ىو

عمل الشيطاف؟

عمل الشيطاف أمراف:
[المر الوؿ] :االعَباض على ا﵁  ،كذلك أف العبد ُب قولو" :لو كاف كذا لكاف

كذا ككذا" ال ٱبلو من اعَباض على قدر ا﵁  ،كإبراز عدـ إيضاح عما قضاه ،
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َس ُج ُد
كذلك ا٢باؿ من إبليس فإنو قد عارض ا﵁ ُ ب أمره ،أليس ىو الذم قاؿ﴿ :أَأ ْ
اؿ أَنَا َخ ْيػ ٌر ِم ْنوُ َخلَ ْقتَنِي ِم ْن نَا ٍر َو َخلَ ْقتَوُ ِم ْن ِطي ٍن
ت ِطينًا ﴾[اإلسراء ﴿،]ٙٔ:قَ َ
لِ َم ْن َخلَ ْق َ

﴾[ص ]ٚٙ:فالعبد الذم يستعمل ىذه الكلمة ُب ىذا السياؽ يكوف قد عمل عمل
الشيطاف كىو االعَباض على ا﵁  يعَبض عليو ُب قدره كما اعَبض الشيطاف على ا﵁
ُب أمره.

المر الثاني :ىو أنو ُب استعمالو ىذه الكلمة ُب ىذا السياؽ يقع ُب ا٢بزف كاإلحزاف
من عمل الشيطاف ،من كظيفة الشيطاف إحزاف عباد ا﵁  ،أٓب يقل ا﵁  ﴿ :إِن َما
ِ
ِ
ِ
ِ
آمنُوا﴾[المجادلة ،]ٔٓ:إذنا من عمل
ين َ
الن ْج َوى م َن الش ْيطَاف﴾ٓ ،بى؟ ﴿ليَ ْح ُز َف الذ َ
الشيطاف اإلحزاف ،كذلك لو من عملها أهنا توقع العبد ُب ا٢بزف فتحقق قوؿ النيب :

«فإف لو تفتح عمل الشيطاف».

قاؿ بعض العقبلء( :إذا نزؿ بك أمر مهم فأنظر ،فإف كاف لك فيو حيلة فال
تعجز ،وإف لم يكن لك فيو حيلة فال تجزع).
ىكذا ينبغي على اإلنساف أف يقابل ىذا األمر الذم نزؿ بو ،قلت قبل قليل :أنو إذا
نزؿ بو األمر ا٤بكركه ىو بْب نظرين:
أف يذىب إٔب لو كما يتبعها من مفاسد.
أك أف يبلحظ القدر كمشيئة ا﵁ النافذة ،فإف قدر ا﵁  نافذ شاء اإلنساف أـ أىب.
إ نذا ال حاجة لو إٔب التأسف كإٔب ىذا ا٢بزف ،بل إف الذم ينبغي أف يرضى اإلنساف

بقدر ا﵁  إذا الحظ أف مشيئة ا﵁  نافذة ،كأف لو ا٢بكمة فيما يقدر ،كفيما ٱبلق
 أداه ذلك إٔب طمأنينة كإٔب سكينة ،كرٗبا ارتقى إٔب درجة عليا كىو الرضا كىي الرضا
َح َس ُن
﴿وَم ْن أ ْ
بقدر ا﵁ كىذا ما عليو ال يكم يل من عباد ا﵁ الذين يستيقنوف بقولو تعأبَ :
ِم َن الل ِو ُح ْك ًما لَِق ْوٍـ يُوقِنُو َف ﴾[المائدة.]٘ٓ:
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 -ٚٚباب :الٍّ٘ عَ سب الزٖح.
ٔباب قٕه اهلل تعاىلَٖ﴿ :ظٍَُُُٕٓ بٔال ٓمَْٔ غَِٗزَ الِحَلِٓ ظَََٓ الِجَا ِٔمَٔٗٓٔٛ
َٖكُٕلَُُٕ َِنِ لٍََا ؤََ ا ِلأَوِزِ ؤَِ شَِ٘ ٕٞقُنِ إَُِٓ ا ِلأَوِزَ ُنمَُْٓ ٔلمَْٓٔ﴾.
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قاٍ :
بابُ:
ايٓٗ ٞعٔ ضبِّ ايسٜض
فهذا الباب عقده ا٤بؤلف  ،للتنبيو على النهي عن سب الريح.
كمدبىرة ،كمأمورة
صرفة ،ي
الريح كاألكثر ُب لغة العرب تأنيثها :جن هد من جنود ا﵁  ،يم ى

من ا﵁ .
ا﵁  يصرفها إذا شاء كيف شاء ،كسبها كذمها إضافة إٔب ما فيو من ضعف

العقل يستلزـ سب مسخرىا كمدبرىا كىو ا﵁  ،ألجل ذلك كاف ترؾ ذلك من ٙبقيق
التوحيد الواجب.
كلو أف إنسا نا خطر ُب بالو حْب سب الريح ،خطر ُب بالو سب من دبٌرىا فبل شك
أف ىذه ردة صرٰبة ،لكن الغالب أف من يفعل ذلك ال يستحضر ىذا األمر ،لكن كوف ىذا
يمستلىزمان لسبها كاؼ ُب النهي كالزجر عن سب الريح فيكوف الشأف ُب ىذا الباب كالشأف
ُب سب الدىر ،كقد مر بنا تفصيل الكبلـ ُب ذلك كا﵁ تعأب أعلم.
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قاٍ :

عٔ أب ٞبٔ نعب  إٔ زض ٍٛاهلل  قاٍ$ :ال تطبٛا ايسٜض؛
ؾإذا زأٜتِ َا تهسٖ ٕٛؾكٛيٛا :ايًِٗ إْا ْطأيو َٔ خري ٖر ٙايسٜض،
ٚخري َا ؾٗٝاٚ ،خري َا أَست بْ٘ٚ ،عٛذ بو َٔ غس ٖر ٙايسٜضٚ ،غس َا
ؾٗٝاٚ ،غس َا أَست ب٘ #ؾشش٘ ايرتَر.ٟ
حديث أيب ىذا قاؿ فيو الَبمذم( :حسن صحيح) ،كىو كما قاؿ حديث صحيح
ثابت عن النيب  ، كلو شاىد من حديث عائشة ُ ب ((صحيح مسلم)) كىو أف

النيب  كاف إذا عصفت الريح قاؿ« :اللهم إني أسألك من خيرىا ،وخير ما أرسلت بو

وخير ما فيها ،وأعوذ بك من شرىا وشر ما أرسلت بو وشر ما فيها» ،أك كما قاؿ النيب
.

كىذا ا٢بديث يشتمل على أمرين:

[المر] الوؿ :النهي عن سب الريح ،كعلة ذلك ما قد علمت كىو أف سبها يستلزـ
سب مرسلها ألنو ليس منها شيء ،ال يصدر عنها الفعل أك الشيء لذاهتا ،إ٭با ىي مرسلة
سب من أرسلها ،فؤلجل ذلك جاء النهي عن النيب 
مسخرة مأمورة ،كبالتإب استلزـ سبها ٌ

عن سبها.

المر الثاني :اإلرشاد إٔب ا٤بشركع ،كما قد علمنا كمر بنا ىذا مراران ،كىو أف النيب ﷺ
ُب كثّب من األمور إذا أغلق الباب ا٤بمنوع فتح الباب ا٤بباح ،بْب للناس ما ىو مشركع فقاؿ:
(إذا رأيتم ما تكرىوف) ،إذا كانت الريح فيها أذية أك ٞبلت بردان شديدان أك ٞبلت حران شديدان
أك كانت قوية قلعت األشجار كاألبواب كما إٔب ذلك ،شرع لنا أف نقوؿ ىذا الدعاء.
كبالتإب فإننا نعلم أف الريح على نوعْب:
ُ/ريح خفيفة معتادة غّب مؤذية ،فهذه ال يشرع أف يقوؿ اإلنساف عندىا شيء.
ِ /كريح عاصف ،ريح قوية مؤذية٢ ،بديث عائشة قاؿ كاف إذا عصفت الريح ،كُب
ىذا ا٢بديث الذم بْب أيدينا قاؿ إذا رأيتم ما تكرىوف ،فإذا كانت الريح قوية ك٨بيفة فهذه
ىي الٍب يشرع فيها أف يدعو اإلنساف هبذا الدعاء ،كىو أف يسأؿ اإلنساف ا﵁  من
خّبىا كالحظ أف ىذا ا٢بديث أضيف فيو ا٣بّب كالشر إٔب الريح كىذه إضافة سببية ال إضافة
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سبب ٯبعلها ا﵁ سببان
استقبللية؛ يعِب ليست الريح تتضمن من ذاهتا ا٣بّب كالشر ،إ٭با ىي ه
للخّب كٯبعلها ا﵁ سببان للشر ،ا﵁  قد ٯبعل الريح سببان للخّب ،كما قاؿ تعأب:

﴿وأرسلنا الرياح لواقح﴾[الحجر ،]ٕٕ:كقاؿ سبحانو﴿ :ومن آياتو أف يرسل الرياح
ٍ
مبشرات﴾[الروـ.]ٗٙ:

قد تكوف سببان للنصر ،قاؿ ا﵁ ﴿ : يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة اهلل
يحا﴾[الحزاب ،]ٜ:قاؿ « :نصرت
عليكم إذ جاءتكم جنو ٌد فأرسلنا عليهم ر ً
بالصبا كأىلكت عاد بالدبور» الصبا على كزف عصا ،كالدبور على كزف رسوؿ ،الصبا :ريح
يح هتب من جهة ا٤بغرب.
هتب من جهة ا٤بشرؽ ،كالدبور :ر ه
ا٤بقصود أف الريح قد تكوف سببان للخّب ،كىذا ما يسألو اإلنساف ربو  ،أف

ٯبعل ىذه الريح سببان ٢بصوؿ ا٣بّب ،لو كلغّبه ،كقد تكوف سببان للشر ،فا﵁  قاؿ:
﴿وفي ٍ
عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم﴾[الذاريات ،]ٗٔ:كقاؿ تعأب﴿ :فأرسلنا
ٍ
ريحا صرصرا في ٍ
نحسات﴾[فصلت ،]ٔٙ:فهذه الريح قد تكوف سببان للشر
أياـ
عليهم ً
ً
كقد تكوف سببان للببلء ،فيسأؿ ا﵁ أف يصرؼ عنو ىذا الشر ،أال تكوف ىذه الريح سببان لشر
ينالو.
إذف ىذا الذم سألو النيب  ربو كىذا الذم أرشد أمتو إليو ،أف يسأؿ اإلنساف ربو
من خّب ىذه الريح كخّب ما فيها؛ يعِب :ما يَبتب على كجودىا فإنو قد يَبتب على كجودىا
كينتج عن ٦بيئها كىبوهبا خّب أك ينتج ضد ذلك فيسأؿ ا﵁ أف يعطيو ٜبار ىذه الريح ا٣بّبة
كأف يصرؼ عنو ما كاف بضد ذلك.
قاؿ( :كخّب ما أرسلت بو) ،كجاء ُب بعض الركايات( :كخّب ما أمرت بو) ،كىذا
يدلك على أف الريح مأمورة من ا﵁  ،تستمع األمر كتستجيب األمر ﵁ ،
ىي تؤمر من ا﵁  فتستجيب ،طائعة ﵁  ،كىكذا كل ما ُب السموات كاألرض
فإنو مطيع ﵁ .
كإذا كانت الريح مطيعة ألمر من سخرىا ا﵁  لو من ا٤بخلوقْب ،فكيف بالنسبة
٤بسخرىا كخالقها كمدبرىا فا﵁  أخرب أنو سخر الرياح لسليماف  قاؿ:
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رخاء حيث أصاب﴾[ص ،]ٖٙ:فهي تستجيب ألمر سليماف بتسخّب ا﵁
﴿تجري بأمره ً

 ،فكيف باستجابتها ألمره ىو .
إذف الريح ترسل كتؤمر كتسخر من ا﵁  كىو  يسخرىا كيدبرىا كيف

يشاء ،ىي جند من جنوده مطيعة لو  ،كلذلك يسأؿ اإلنساف ربو  من خّب ما
أرسلت بو كمن خّب ما أمرت بو ،كيستعيذ با﵁ أف يصرؼ عنو شر ما أمرت بو.
إذف ىذا ىو الذم ييشرع للمسلم ُب شأف الريح.
كا٣ببلصة أف على اإلنساف أف يتحفظ من كل ما يقدح أك ما يستلزـ القدح ُب
توحيده كمن ذلك أف يسب الريح فإف ىذا كما قد علمت ٩با قد يستلزـ سب مرسلها ،كا﵁
تعأب أعلم.
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قاؿ :
باب ق ٍٛاهلل تعاىل:
﴿يظُنُّو َف بِالل ِو غَيػر الْح ٍّق ظَن الْج ِ
اىلِي ِة يَػ ُقولُو َف َى ْل لَنَا ِم َن ال َْم ِر ِم ْن َش ْي ٍء قُ ْل إِف
َ
َْ َ
َ
ْال َْم َر ُكلوُ لِل ِو﴾[آؿ عمراف ]ٔ٘ٗ:اآلية.
ين بِالل ِو ظَن الس ْوِء َعلَْي ِه ْم َدائَِرةُ الس ْوِء﴾[الفتح ]ٙ:اآلية.
وقولو﴿ :الظانٍّ َ
ىاتاف آيتاف عظيمتاف ،أكردٮبا ا٤بؤلف ُ ب ىذا البابً ،
للداللة على كجوب
حسن الظن با﵁  ،كعلى النهي ا٤بؤكد عن إساءة الظن با﵁  ،فآية آؿ عمراف
طرؼ من ا٢بديث عن اآلية الٍب بعدىاُ ،ب الباب الذم قبل ىذا الباب
األكٔب مر بنا ه
ا٤باضي ،كفيو :أف من حاؿ ا٤بنافقْب أهنم يظنوف با﵁ غّب ا٢بق ،ككصف ىذا الظن بأنو ظن
ا١باىلية.
كُب اآلية الثانية ُب آية الفتح بْب ا﵁  النهي ا٤بؤكد عن ظن السوء با﵁ ،
كظن السوء كظن غّب ا٢بق با﵁  شيء كاحد ىو ظن ا١باىلية ،كىو شأف ا٤بشركْب
ين بِالل ِو ظَن الس ْوِء َعلَْي ِه ْم َدائَِرةُ
كا٤بنافقْب كما دلت على ىذا آية الفتح﴿ ،الظانٍّ َ
الس ْوِء﴾[الفتح.]ٙ:
ين بِالل ِو ظَن الس ْوِء﴾
كالحظ أنو قد جاءت كلمة السوء مرتْب ُب آية الفتح﴿ :الظانٍّ َ
ِ
﴿علَْي ِه ْم
كاتفاؽ القراء العشرة على فتح السْب ُب قولو ﴿الس ْوء ﴾ ،كأما الكلمة الٍب بعدىاَ :
َدائَِرةُ الس ْوِء﴾ ،فا١بمهور أيضان على فتح السْب ،كقرأ بعض القراء كىو ابن كثّب كأبو عامر
بضمها ،كال شك أف األكثر ُب اللغة كاألشهر ُب اللغة ىو :فتح السْب.
كا٤بقصود أف ظن السوء كأف ظن غّب ا٢بق ُب ا﵁  ىو ظن ا١باىلية،
خبلؼ ما يليق بو ،ىذا ىو ظن ا١باىلية ،ىذا ىو ظن السوء
كضابطو :أف يظن با﵁ 
ي
با﵁  ،ىذا ىو أف ييظن با﵁ غّب ا٢بق.
ا﵁  ما يليق بو يليق بربوبيتو كألوىيتو كمقتضى أ٠باءه كصفاتو ،الذم يليق بو كل

خّب ،ككل إحساف ككل كماؿ ،فمن ظن ُب ا﵁  خبلؼ ذلك فإنو يكوف قد ظن با﵁
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 ظن السوء فشابو حاؿ ا٤بشركْب كحاؿ ا٤بنافقْب ،كىذا باب كاسع يدخل ٙبتو أنواع كثّبة
جدان ٩با يقع ُب الناس قدٲبان كحديثان.
كبلـ ا٤بفسرين عن ىاتْب اآليتْب متقارب ،لو رجعت إٔب ً
كبلـ ا٤بفسرين ُب آية آؿ
عمراف كآية الفتح لو رجعت لوجدت أف كبلمهم متقارب٘ ،بد أنو قد في ِّسر ظن غّب ا٢بق أك
ظن السوء با﵁  أف ا﵁  ٯبعل دين النيب  مضمحبلن كأنو ال ينصر نبيو ﷺ ٘ ،بد

أهنم يفسركف أيضان بإنكار القدر ،أك إنكار حكمة ا﵁  أك إنكار البعث ،ككل ذلك ال
شك أنو داخل ُب ظن غّب ا٢بق ُب ا﵁  أك ظن السوء بو .
لكن ال شك أف عموـ اللفظ كعموـ ما يدخل ُب مضموف ىذا ا٤بعُب ال شك أنو
أكسع من ذلك بكثّب ،كألجل ذلك أكرد [ا٤بؤلف]  كبلمان حسنان نفيسان اختصره من
كبلـ ابن القيم كىو أطوؿ ُب كتابو ((زاد ا٤بعاد)) ،كىذا ما سنقرأ ٨بتصره ٍب نعود إٔب أصلو
فنقرأه إف شاء ا﵁.
قاؿ :
قاٍ ابٔ ايك ِٝيف اآل ١ٜاألٚىل(( :فطس ٖرا ايظٔ بأْ٘ ضبخاْ٘ ال ٜٓصس
زضٛي٘
ٚإٔ أَس ٙضٝطُخٌٚ ،فُطِّسَ بإٔ َا أصاب٘ مل ٜهٔ بكدز اهلل ٚحهُت٘،
ففطس بإْهاز اذتهُٚ ١إْهاز ايكدزٚ ،إْهاز إٔ ٜتِ أَس زضٛي٘ ٚإٔ ٜظٗس ٙاهلل
عً ٢ايد ٜٔنً٘.
ٖٚرا ٖ ٛظٔ ايط ٤ٛاير ٟظٓ٘ املٓافكٚ ٕٛاملػسن ٕٛيف ضٛز ٠ايفتذ
ٚإمنا نإ ٖرا ظٔ ايط٤ٛ؛ ألْ٘ ظٔ غري َا ًٜٝل ب٘ ضبخاَْ٘ٚ ،ا ًٜٝل
حبهُت٘ ٚمحدٚٚ ٙعد ٙايصادم.
فُٔ ظٔ أْ٘ ٜد ٌٜايباطٌ عً ٢اذتل إدايَ ١طتكسٜ ٠طُخٌ َعٗا
اذتل ،أ ٚأْهس إٔ ٜهَ ٕٛا جس :٣بكطاٚ ٘٥قدز ،ٙأ ٚأْهس إٔ ٜه ٕٛقدز ٙذتهُ١
بايػٜ ١طتخل عًٗٝا اذتُد ،بٌ شعِ إٔ ذيو ملػ ١٦ٝزتسد ،٠فريو ظٔ
اير ٜٔنفسٚا ،ف ٌٜٛيًر ٜٔنفسٚا َٔ ايٓاز...
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ابن القيم  كبلمو ُب كتابو ((زاد ا٤بعاد)) كىو ُب ا١بزء الثالث ضمن الفوائد
الٍب ساقها ٩با يستفاد من سورة أحد ،كبلمو ُب ذلك طويل كا٤بؤلف  إ٭با اختصر
ىذا الكبلـ كأتى ببعضو كرأيت من ا٤بناسب أف نقرأ كبلـ ابن القيم  كامبلن فإنو من
أحسن الكبلـ ُب تفسّب ىاتْب اآليتْب ،بل لعلك ال تظفر بتفسّب كهذا التفسّب ُب غّب ىذا
الكتاب.
قاٍ ابٔ ايك: ِٝ
(ٚقد فُطس ٖرا ايظٔٗ اير ٟال ًٜٝل باهلل بأْ٘ ضبخاْ٘ ال ٜٓصسُ زضٛي٘
ٚإٔ أَس ٙضٝطُخٌٚ ،أْ٘ ُٜطًَٔ ُُ٘ يًكتٌٚ ،قد فُطِّسَ بظِٓٗ إٔ َا أصابِٗ مل
ٜهٔ بكطاٚ ٘٥قدزٚ ٙال حهُ ١ي٘ ف ،٘ٝففطس بإْهاز اذتهُٚ ،١إْهاز ايكدز،
ٚإْهاز إٔ ُٜتَِ أَس زضٛي٘ ُٜٚظِٗٔسَ ُ ٙعً ٢ايد ٜٔنًٖ٘ٚ ،را ٖ ٛظٔ ايط ٤ٛايرٟ
ظٓ٘ املٓافكٚ ٕٛاملػسن ٕٛب٘  يف ضٛز ٠ايفتذ حٝح ٜكٜٚ﴿ :ٍٛعرب
املٓافكني ٚاملٓافكات ٚاملػسنني ٚاملػسنات ايظاْني باهلل ظٔ ايط ٤ٛعًِٗٝ
دا٥س ٠ايطٚ ٤ٛغطب اهلل عًٚ ِٗٝيعِٓٗ ٚأعد هلِ جِٗٓ ٚضا٤ت
َصريّا﴾رايفتذ6:د ٚإمنا نإ ٖرا ظٔ ايطٚ ٤ٛظٔ ادتاًٖ ١ٝاملٓطٛب إىل أٌٖ
ادتٌٗٚ ،ظٔ غري اذتل ألْ٘ ظٔ غري َا ًٜٝل بأمسا ٘٥اذتطٓٚ ٢صفات٘
ايعًٝاٚ ،ذات٘ املربأ َٔ ٠نٌ عٝب ٚض ،٤ٛخبالف َا ًٜٝل حبهُت٘ ٚمحدٙ
ٚتفسد ٙبايسبٛبٚ ١ٝاإلهلَٚ ،١ٝا ًٜٝل بٛعد ٙايصادم اير ٟال ُٜدًِفُ٘ٚ ،بهًُت٘
اييت ضبكت يسضً٘ إٔ ٜٓصسِٖ ٚال خيرهلِٚ ،دتٓد ٙبأِْٗ ِٖ ايػايب ،ٕٛفُٔ
ظٔ بأْ٘ ال ٜٓصس زضٛي٘ٚ ،ال ٜتِ أَسٚ ،ٙال ٜؤٜدٜٚ ،ٙؤٜد حصبٜ٘ٚ ،عً،ِٗٝ
ٜٚظفسِٖ بأعداٜٚ ،٘٥ظٗسِٖ عًٚ ِٗٝأْ٘ ال ٜٓصس دٚ ٜ٘ٓنتاب٘ ٚأْ٘ ٜدٌٜ
ايػسى عً ٢ايتٛحٝد ٚايباطٌ عً ٢اذتل إدايَ ١طتكسٜ ٠طُخٌ َعٗا
ايتٛحٝد ٚاذتل اضُخالالّ ال ٜك ّٛبعد ٙأبداّ فكد ظٔ باهلل ظٔ ايط.٤ٛ
ال شك أف ىذا من ظن السوء ،كىذا ٩با ٯبب أف ٰبذره ا٤بسلم ،ككم ييداخل ىذا
الظن نفوس أناس كأناس يظنوف أف ا٢بق ٓب ينتصر ،كأف جند ا﵁  لن تكوف ٥بم الغلبة،
كىذا من أبطل الباطل ،كمن ظنو ُب ا﵁  فقد ظن بو ظن السوء ،ا﵁  قد كعد
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ككعده ال يٱبلف أف العاقبة للمتقْب ﴿إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوـ
يقوـ الشهاد﴾[غافر﴿ ،]٘ٔ:وإف جندنا لهم الغالبوف﴾[الصافات ،]ٖٔٚ:لكن البد
من حصوؿ االبتبلء كاالمتحاف كتقدـ ىذا النصر أك تأخره أمر راجع إٔب حكمة ا﵁ 

كليس لئلنساف أف يستعجل لكن كوف ا٢بق منصوران ،ىذا أمر قطعي ال شك فيو.

ٚاؿل َٓؿٛز ٚممتشٔ ؾال تعذب ؾٗر ٙضٓ ١ايسمحٔ
االمتحاف البد من حصولو ،لكن البد أف تكوف العاقبة للمتقْب.
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قاٍ ابٔ ايك(: ِٝفكد ظٔ باهلل ظٔ ايطْٚ ،٤ٛطب٘ إىل خالف َا
ًٜٝل بهُاي٘ ٚجالي٘ ٚصفات٘ ْٚعٛت٘ ،فإٕ محدٚ ٙعصت٘ٚ ،حهُت٘ ٚإهلٝت٘ تأب٢
ذيوٚ ،تأب ٢إٔ َٜرٍٖٔ حصب٘ ٚجٓدٚ ،ٙإٔ ته ٕٛايٓصسٚ ٠املطتكسٚ ،٠ايظفس
ايدا ِ٥ألعدا ٘٥املػسنني ب٘ ،ايعاديني ب٘ ،فُٔ ظٔ ب٘ ذيو ،فُا عسف٘ٚ ،ال
عسف أمساٚ ،ٙ٤ال عسف صفات٘ ٚنُاي٘ٚ ،نريو َٔ أْهس إٔ ٜه ٕٛذيو
بكطاٚ ٘٥قدز ،ٙفُا عسف٘ٚ ،ال عسف زبٛبٝتًَ٘ٚ ،ه٘ ٚعظُت٘ٚ ،نريو َٔ
أْهس إٔ ٜه ٕٛقدٓز َا قدز َٔ ٙذيو ذتهُ ١بايػٚ ،١غا ١ٜستُٛدٜ ٠طتخل
اذتُد عًٗٝاٚ ،إٔ ذيو إمنا صدز عٔ َػ ١٦ٝزتسد ٠عٔ حهُٚ ،١غا١ٜ
َطًٛب ٖٞ ١أحب إي َٔ ٘ٝفٛتٗا ٚإٔ تًو األضباب املهس ١ٖٚاملفط ١ٝإيٗٝا ال
خيسج تكدٜسٖا عٔ اذتهُ ١إلفطا ٘٥إىل َا حيبٚ ،إٕ ناْت َهس ١ٖٚي٘ ،فُا
قدزٖا ضدٚ ٣ال أْػأٖا عبجاّٚ ،ال خًكٗا باطالّ( ،ذيو ظٔ اير ٜٔنفسٚا
ف ٌٜٛيًر ٜٔنفسٚا َٔ ايٓاز)رص72:دٚ ،أنجس ايٓاع ٜظٓ ٕٛباهلل غري اذتل
ظٔ ايط ٤ٛفُٝا خيتص ب٘ ٚفُٝا ٜفعً٘ بػريِٖٚ ،ال ٜطًَ ُِ عٔ ذيو إال َٔ
عسف اهلل ٚعسف أمساٚ ٙ٤صفات٘ ٚعسف َٛجب محدٚ ٙحهُت٘ ،فُٔ قٓط َٔ
زمحت٘ ٚآٜظ َٔ زٚح٘ فكد ظٔ ب٘ ظٔ ايط.٤ٛ
 َٔٚجٖٛش عً ٘ٝإٔ ٜعرب أٚيٝاَ ٙ٤ع إحطاِْٗ ٚإخالصِٜٗ ٚ ،طٟٛ
بٚ ِٗٓٝبني أعدا ٙ٤فكد ظٔ ب٘ ظٔ ايط.٤ٛ
 َٔٚظٔ ب٘ أْ٘ ٜرتى خًك٘ ضدَ ،٣عطًني عٔ األَس ٚايٓٗٚ ،ٞال ٜسضٌ
إي ِٗٝزضً٘ٚ ،ال ٜٓصٍ عً ِٗٝنتب٘ ،بٌ ٜرتنِٗ ُٖالّ ناألْعاّ ،فكد ظٔ ب٘
ظٔ ايط َٔٚ .٤ٛظٔ أْ٘ ئ جيُع عبٝد ٙبعد َٛتِٗ يًجٛاب ٚايعكاب يف داز
جياش ٣احملطٔ فٗٝا بإحطاْ٘ٚ ،املط ٤ٞبإضا٤تٜ٘ٚ ،بني رتًك٘ حكٝكَ ١ا
اختًفٛا فٜٚ ،٘ٝظٗس يًعاملني نًِٗ صدق٘ ٚصدم زضً٘ٚ ،إٔ أعدا ٙ٤ناْٛا
ِٖ ايهاذبني ،فكد ظٔ ب٘ ظٔ ايط.٤ٛ
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 َٔٚظٔ ب٘ أْ٘ ٜرتى خًك٘ ضدَ ،٣عطًني عٔ األَس ٚايٓٗٚ ،ٞال ٜسضٌ
إي ِٗٝزضً٘ٚ ،ال ٜٓصٍ عً ِٗٝنتب٘ ،بٌ ٜرتنِٗ ُٖالّ ناألْعاّ ،فكد ظٔ ب٘
ظٔ ايط.٤ٛ
 َٔٚظٔ أْ٘ ئ جيُع عبٝد ٙبعد َٛتِٗ يًجٛاب ٚايعكاب يف داز جياش٣
احملطٔ فٗٝا بإحطاْ٘ٚ ،املط ٤ٞبإضا٤تٜ٘ٚ ،بني رتًك٘ حكٝكَ ١ا اختًفٛا
فٜٚ ،٘ٝظٗس يًعاملني نًِٗ صدق٘ ٚصدم زضً٘ٚ ،إٔ أعدا ٙ٤ناْٛا ِٖ
ايهاذبني ،فكد ظٔ ب٘ ظٔ ايط.)٤ٛ
ال شك أف كل من أنكر ا٢بكمة كالتعليل ُب أفعاؿ ا﵁  فقد ظن بو ظن السوء
كىؤالء كثّب من ا٤بتكلمْب الذين ينكركف ا٢بكمة ُب أفعاؿ ا﵁  عندىم أف ا﵁ سبحانو

إ٭با ٱبلق كإ٭با يفعل كإ٭با يقدر ٤بشيئة ٧بضة ال أف ٜبة حكمة من كراء ذلك ٰببها ا﵁ 

كيريدىا.

كال شك أف ىذا من أبطل الباطل كمن ظن خبلؼ ما يليق با﵁  ،حٌب إف ىؤالء
جوزكا ُب النظر أف يعذب ا﵁ أحب أكلياءه إليو كأف ينعم ُب أعلى جنة ا٣بلد ألد أعداءه ،ال
فرؽ عندىم بْب ىذا كىذا ،بْب أف يكوف أبو جهل ُب أعلى جنات ا٣بلد ،أك ُب أسفل
سافلْب ،أك أف يكوف أبو بكر ُ ب أعلى جنات ا٣بلد أك ُب أسفل سافلْب ،ال فرؽ بْب
ىذا كىذا ،إ٭با فقط كونو أخرب كشاء أف ىذا يكوف كىذا ال يكوف ،أما أف يكوف ىذا غّب
و
الئق ٕبكمة ا﵁  كأف ىذا ال ٲبكن أف يكوف بالنظر إٔب ما يقتضيو كمالو  ،ىذا ال
التفات عندىم إليو ،نعم بالنسبة إٔب قدرة ا﵁ ،ا﵁ على كل شيء قدير ،لكن ا﵁ ،
يفعل ما يفعل ،كيقدر ما يقدر با٤بشيئة ا٤بقَبنة با٢بكمة ،ىذا الفرؽ بْب أىل السنة كا١بماعة
ك٨بالفيهم ،كأدلة إثبات ا٢بكمة ُب أفعاؿ ا﵁  كثّبة جدان تبلغ ا٤بئات بل تبلغ األلوؼ.
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قاٍ ابٔ ايك َٔٚ( : ِٝظٔ أْ٘ ٜطٝع عً ٘ٝعًُ٘ ايصاحل ايرٟ
عًُ٘ خايصاّ يٛجٗ٘ ايهس ِٜعً ٢اَتجاٍ أَسٜٚ ،ٙبطً٘ عً ٘ٝبال ضبب َٔ
ايعبد ،أ ٚأْ٘ ٜعاقب٘ مبا ال صٓع فٚ ،٘ٝال اختٝاز ي٘ٚ ،ال قدزٚ ،٠ال إزاد ٠يف
حصٛي٘ ،بٌ ٜعاقب٘ عً ٢فعً٘ ٖ ٛضبخاْ٘ ب٘ ،أ ٚظٔ ب٘ أْ٘ جيٛش عً ٘ٝإٔ
ٜؤٜد أعدا ٙ٤ايهاذبني عً ٘ٝباملعجصات اييت ٜؤٜد بٗا أْبٝاٚ ٙ٤زضً٘ٚ ،جيسٜٗا
عً ٢أٜدٜ ِٜٗطً ٕٛبٗا عبادٚ ،ٙأْ٘ حيطٔ َٓ٘ نٌ غ ٤ٞحت ٢تعرٜب َٔ
أفٓ ٢عُس ٙيف طاعت٘ ،فٝدًد ٙيف ادتخ ِٝأضفٌ ايطافًنيٜٓٚ ،عِ َٔ اضتٓفد
عُس ٙيف عداٚت٘ ٚعدا ٠ٚزضً٘ ٚد ،ٜ٘ٓفريفع٘ إىل أعً ٢عًٝنيٚ ،نال األَسٜٔ
عٓد ٙيف اذتطٔ ضٛاٚ ،٤ال ٜسفع اَتٓاع أحدُٖا ٚٚقٛع اآلخس إال خبرب صادم
ٚإال فايعكٌ ال ٜكط ٢بكبذ أحدُٖا ٚحطٔ اآلخس ،فكد ظٔ ب٘ ظٔ ايط.)٤ٛ
ىذه مسألة التحسْب كالتقبيح العقلي ،كالناس فيها طرفاف ككسط:
ناس نفوا أف يكوف للعقل إدراؾ ٢بسن األشياء أك قبحها.
[ا٤بسلك األكؿ] :أي ه
ناس غلوا ُب ىذا األمر حٌب جعلوا ٙبسْب العقل أك تقبيحو ىو
[ا٤بسلك اآلخر] :أي ه
الذم يقتضي اإلثابة أك التأثيم.
ا٤بسلك الوسط ىو :العدؿ ُب ىذا األمر ،كىو أف العقل قد يدرؾ حسن األشياء
كقبحها كلكن اإلثابة كالتأثيم إ٭با ىي مرتبطة بالشرع ال بالقدر ،ا﵁  إ٭با يأمر كإ٭با ينهى
كإ٭با تَبتب اإلثابة كالتأثيم على أمره  ال على ما ٲبليو العقل.
ككثّب من األقواؿ الباطلة الٍب قا٥با ا٤بتكلموف مبنية على ىذا األصل كىو نفي التحسْب
كالتقبيح العقلي ،عندىم ال فرؽ بْب الصدؽ كالكذب ،ال فرؽ بْب النكاح كالسفاح كبلٮبا
ُب حكم العقل سواء ،الفرؽ أف الشرع أمر هبذا كهنى عن ىذا فقط.
أما أىل السنة كا١بماعة فإهنم يقولوف إف ُب الصدؽ يحسنان تدركو العقوؿ كإف ُب
الكذب قيبحان تدركو العقوؿ ،كإف كاف التأثيم أك اإلثابة إ٭با تنبِب على ما أمر ا﵁  ال على
ما أدركتو العقوؿ.
ا٤بقصود أف ىذا أيضان راجع إٔب نفي ا٢بكمة ُب أفعاؿ ا﵁ .
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على كل حاؿ من خبلؿ ما ٠بعت كما ستسمع ٲبكن أف نستخلص قاعدة مهمة،
كىي :أنو ال تكاد ٘بد مبتدعان إال كعنده حظ من سوء الظن با﵁  فمقل كمكثر ،ال

تكاد ٘بد مبتدعان إال كىو كاقع ُب ىذا األمر كىو أنو ظن با﵁  خبلؼ ما يليق بو.
كلذلك فتش ُب أقوا٥بم سواءن تعلقت بباب الصفات ،أك تعلقت بباب القدر ،أك
تعلقت بباب النبوات ،أك تعلقت بباب الصحابة ،أك تعلقت بباب اإلٲباف ٘بد أف ىذه
طرؼ من ىذا األمر ا٤بذموـ كىو أف ييظن با﵁
األقواؿ ا٤بخالفة للحق البد كأف يكوف فيها ه
غّب ا٢بق ،أف يظن با﵁ خبلؼ ما تقتضيو أ٠باءه كصفاتو كنعوت جبللو كٝبالو .
قاٍ ابٔ ايك َٔٚ( : ِٝظٔ ب٘ أْ٘ أخرب عٔ ْفط٘ ٚصفات٘ ٚأفعاي٘
مبا ظاٖس ٙباطٌٚ ،تػبٚ ،٘ٝمتجٚ ،ٌٝتسى اذتل ،مل ُٜدرب ب٘ٚ ،إمنا زَََصَ إي٘ٝ
زَٛشاّ بعٝدٚ ،٠أغاز إي ٘ٝإغازاتٕ ًَُِػٔص ّ٠مل ُٜصسح ب٘ٚ ،صسح داُ٥اّ بايتػب٘ٝ
ٚايتُجٚ ٌٝايباطٌٚ ،أزاد َٔ خًك٘ إٔ ُٜتِعٔ ُبٛا أذٖاِْٗ ٚقٛاِٖ ٚأفهازِٖ يف
حتسٜف نالَ٘ عٔ َٛاضع٘ٚ ،تأ ًٜ٘ٚعً ٢غري تأٜٚ ،ًٜ٘ٚتطًبٛا ي٘ ٚجٙٛ
االحتُاالت املطتهسٖٚ ،١ايتأٜٚالت اييت ٖ ٞباأليػاش ٚاألحاج ٞأغب٘ َٓٗا
بايهػف ٚايبٝإٚ ،أحاهلِ يف َعسف ١أمساٚ ٘٥صفات٘ عً ٢عكٛهلِ ٚآزا ،ِٗ٥ال
عً ٢نتاب٘ ،بٌ أزاد َِٓٗ إٔ ال حيًُٛا نالَ٘ عًَ ٢ا ٜعسف َٔ ٕٛخطابِٗ
ٚيػتَِٗ ،ع قدزت٘ عً ٢إٔ ٜصسح هلِ باذتل ايرٜٓ ٟبػ ٞايتصسٜذ ب٘،
ٜٚسحيِٗ َٔ األيفاظ اييت تٛقعِٗ يف اعتكاد ايباطٌ ،فًِ ٜفعٌ ،بٌ ضًو
بِٗ خالف طسٜل اهلدٚ ٣ايبٝإ ،فكد ظٔ ب٘ ظٔ ايط.)٤ٛ
سبحاف ا﵁! ىذا من الببلء العظيم الذم فشا كانتشر مع األسف الشديد ،كم ٘بد من
قائلْب ككم ٘بد ُب كتب من يقوؿ ُب بعض آيات الصفات ،ىذه آية من اآليات ا٤بوٮبة
موىم
للتشبيو ،يا ﵁ العجب!! حاشا كتاب ربنا أف يكوف فيو شيء موىم للتشبيو ،أم ه

للكفر كالضبلؿ ،ا﵁  إ٭با أنزؿ كتابو لكي يكوف سبب ا٥بداية ال لكي يكوف سبب
الشقاء ،قاؿ ﴿ :طو * ما أنزلنا عليك القرآف لتشقى﴾[طو.]ٕ-ٔ:
لكن ىؤالء جعلوا كتاب ا﵁  سببان للشقاء ،فا﵁ ٱبرب  ليس ُب آية كال آيتْب
كال ُب ثبلث ،بل عشرات بل مئات اآليات ،ٱبرب فيها ٗبا ظاىره الضبلؿ كالتشبيو ،يعِب ٗبا
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ظاىرىا الكفر با﵁  كىو الذم يأمر بتبلكة كتابة﴿ :اتل ما أوحي
إليك﴾[العنكبوت ،]ٗ٘:كىذا األمر يتناكؿ الصغّب كالكبّب كالعآب كا١باىل كالذكر كاألنثى
كا٤بتعلم كاألعرايب ،كمع ذلك ا﵁  يأمر الناس ٝبيعان أف يتلوا كتابان ظاىره يقودىم إٔب

الضبلؿ يقودىم إٔب الكفر ،فإذا قرأكا مثبلن قوؿ ا﵁ ﴿ :يحبهم
ويحبونو﴾[المائدة ،]٘ٗ:إذا قرأ قوؿ ا﵁ ﴿ :وغضب اهلل عليهم﴾[الفتح ،]ٙ:إذا
قرأ﴿ :الرحمن على العرش استوى﴾[طو ،]٘:إذا قرأ﴿ :وجاء ربك﴾[الفجر٘ ،]ٕٕ:بد
ىؤالء يظنوف أف ىذه اآليات ظاىرىا تشبيو ا﵁ ٖ بلقو.
إذف كاف الزـ قو٥بم أف يكوف ىذا القرآف كتاب إً ٍشقاء ال كتاب ىداية ،كىذا ٨بالف

لصريح كتاب ا﵁  ىذا من اعتقده ُب كتاب ا﵁  فقد كقع بالكفر بو سبحانو ،حاشا
مبْب غاية البياف بل ىو مبْب لكل
وىم للضبلؿ بل ىو ِّ
ى
كتاب ا﵁ أف يكوف فيو شيء يم ه
شيء جعلو ا﵁ ﴿ تِْبياناً لٍّ ُك ٍّل َش ْي ٍء َو ُى ًدى َوَر ْح َمةً َوبُ ْش َرى لِلْ ُم ْسلِ ِمين﴾
[النحل]ٜٛ:نعم ىذه اآليات موٮبة للتشبيو عند القلوب ا٤بريضة الوسخة الٍب فيها أصبلن
درف التشبيو ،ىذه الٍب زادىا ىذا القرآف عمان على عماىا ،أما القلوب السليمة القلوب
النظيفة القلوب الٍب عظٌمت ا﵁  كأحسنت الظن بو فإهنا ال ٲبكن أف تظن ُب كتابة كُب
كبلمو أف فيو شيء موٮبان للتشبيو.
ىذه مسألة مهمة -يا أيها اإلخواف -النتشار الببلء هبا كىي :أف ييقاؿ أف ُب القرآف
آيات موٮبة للتشبيو ،ىذا أساس من أسس الببلء كأسس الضبلؿ ٯبب ا٢بذر من ذلك بل
كتاب ا﵁  كلو ىدل ككلو نور ككلو بياف ككلو تبياف كال ٲبكن أف يكوف فيو شيء مسبب
أك يقود إٔب الضبلؿ أين يذىب قولو ﴿ :يريد اهلل ليبين لكم

ويهديكم﴾[النساء ،]ٕٙ:أين يذىب كصف كتاب ا﵁  بأنو ىدل كبأنو نور كبأنو
بياف كتبياف إٔب آخره؟
إف ىذا ا٤بعتقد الذم انبُب على ىذا األصل ال شك أنو انبُب على سوء ظن با﵁ ،
كأضف إٔب ىذا أنو انبُب على سوء ظن برسوؿ ا﵁  ،ىذا النيب الكرٙب 
ىو الذم تبل علينا كبلـ ا﵁ ،ىو الذم بلٌغ ىذا القرآف لؤلمة ،أليس كذلك ،كاف يتلوا عليهم
صباح مساء آيات الصفات ،بل ىو  ٱبربىم باألحاديث ،ٱبربىم أف ا﵁
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تعأب ينزؿ إذا بقي ثلث الليل اآلخر إٔب ٠باء الدنيا ،ٱبربىم أف ا﵁  يضحك ،ٱبربىم أف
ا﵁  يقرب إذا شاء ،ٱبربىم أف ا﵁ لو كجو كأف لو يدان كأف لو ساقان كأف لو قدمان كأف لو
أصابع.
ٱبربىم بكل ىذه األحاديث كيتلوا عليهم كل ىذه اآليات ،كال مرة كاحدة قاؿ ٥بم
استمعوا أنا أخربكم بآيات كأحدثكم بأحاديث ظاىرىا الضبلؿ كالكفر كالتشبيو ،إياكم أف
ٙبملوا ىذه األحاديث على ظاىرىا بل ٯبب أف تبحثوا ٥با عن ٨بارج كتأكيبلت على خبلؼ
ظاىرىا ،أقاؿ ىذا رسوؿ ا﵁  كلو مرة كاحدة؟ ال كالذم نفسي بيده ما قاؿ ىذا ال ُب
حديث صحيح كال ضعيف كال موضوع.
ٍب أصحاب النيب  تلقوا ىذه األحاديث ،كتلقوا ىذه اآليات كبلغوىا للتابعْبٍ ،ب ٓب
ٰبذركىم كلو مرة كاحدة فيقولوف ٥بم انتبهوا ٜبة آيات موٮبة للتشبيو حذارم من ٞبلها على
ظاىرىا ،ىكذا التابعوف ٤با نقلوا ىذا إٔب أتباع التابعْب ٍب جاء بعدىم فئاـ زعموا أف ٜبة
آيات كأحاديث بل أكثر صفات ا﵁  الٍب جاءت ُب النصوص صفات لو ٞبلتها على
ظاىرىا أكٮبت التشبيو ،أصحاب النيب  ما استشكل أحد منهم قط حديثان كاحدان أك آية
كاحدة من آيات الصفات ما قاؿ أحد منهم يا رسوؿ ا﵁ كيف تقوؿ إف ا﵁ ينزؿ ككيف
تقوؿ إف ا﵁ يضحك أليس ىذا موىم للتشبيو إ٭با أصحاب النيب  لسبلمة قلوهبم
كلتعظيمهم ا﵁  كإحساهنم الظن بو ما ظنوا با﵁ إال كل خّب كإال كل كماؿ كلذلك ٤با

٠بع أحدىم قولو « :يضحك ربنا .قاؿ :أويضحك ربنا؟ قاؿ :نعم ،قاؿ َّل عدمنا من
رب يضحك خيراً» ،أظن ىذا الصحايب با﵁  غّب ا٢بق أك ظن بو ا٢بق؟ كظن بو

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
ت ُب أكحاؿ االنصراؼ عن ا٢بق ،ىؤالء نعم كىو عليهم عمى ىؤالء يزيدىم ضبلؿ
ىغ ًرقى ٍ
ً
كس ٍل ىمت ﵁
على ضبل٥بم أما القلوب الٍب سلمت ﵁  كانت قلوبان سليمة ىسل ىمت ﵁ ى
فهذه ال ٲبكن أف تظن ُب ا﵁ أك ُب كبلمو ىذا الظن.
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قاٍ ابٔ ايكٚ( : ِٝإٕ قاٍ :إْ٘ قادزْ ٚمل ٜبنيٚ ،عدٍ عٔ ايبٝإ،
ٚعٔ ايتصسٜذ باذتل إىل َا  ،ِٖٜٛبٌ ٜٛقع يف ايباطٌ احملاٍٚ ،االعتكاد
ايفاضد ،فكد ظٔ حبهُت٘ ٚزمحت٘ ظٔ ايطٚ ،٤ٛظٔ أْ٘ ٖٚ ٛضًف٘ عربٚا عٔ
اذتل بصسحي٘ د ٕٚاهلل ٚزضٛي٘ٚ ،إٔ اهلدٚ ٣اذتل يف نالَِٗ ٚعبازاتِٗ.
ٚأَا نالّ اهلل ،فإمنا ٜؤخر َٔ ظاٖس ٙايتػبٚ ،٘ٝايتُجٚ ،ٌٝايطالٍٚ ،ظاٖس
نالّ املتٗٛنني اذتٝاز ٖٛ ،٣اهلدٚ ٣اذتلٖٚ ،را َٔ أضٛأ ايظٔ باهلل ،فهٌ
ٖؤال َٔ ٤ايظاْني باهلل ظٔ ايط َٔٚ ،٤ٛايظاْني ب٘ غري اذتل ظٔ ادتاًٖ.١ٝ
 َٔٚظٔ ب٘ إٔ ٜه ٕٛيف ًَه٘ َا ال ٜػاٚ ٤ال ٜكدز عً ٢إجيادٚ ٙته،ٜ٘ٓٛ
فكد ظٔ ب٘ ظٔ ايط َٔٚ .٤ٛظٔ ب٘ أْ٘ نإ َعطالّ َٔ األشٍ إىل األبد عٔ
إٔ ٜفعٌٚ ،ال ٜٛصف ح٦ٓٝر بايكدز ٠عً ٢ايفعٌ ،ثِ صاز قادزاّ عً ٘ٝبعد إٔ
مل ٜهٔ قادزاّ ،فكد ظٔ ب٘ ظٔ ايط.)٤ٛ
أىل السنة كا١بماعة يعتقدكف أف ا﵁ ٓب يزؿ فاعبلن كٓب يزؿ خالقان ،كليس أنو كاف
معطبلن عن الفعل كا٣بلقٍ ،ب بدأ ُب ا٣بلق كالفعل ،فهذا يستلزـ نسبة النقص ﵁  ،كىذا
موضوع أظن أنو سبق الكبلـ فيو.
قاٍ ابٔ ايك َٔٚ( : ِٝظٔ ب٘ أْ٘ ال ٜطُع ٚال ٜبصسٚ ،ال ٜعًِ
املٛجٛداتٚ ،ال عدد ايطُاٚات ٚاألزضٚ ،ال ايٓجٚ ،ّٛال بٓ ٢آدّ ٚحسناتِٗ
ٚأفعاهلِٚ ،ال ٜعًِ غ٦ٝاّ َٔ املٛجٛدات يف األعٝإ ،فكد ظٔ ب٘ ظٔ ايط.٤ٛ
 َٔٚظٔ أْ٘ ال مسع ي٘ٚ ،ال بصسٚ ،ال عًِ ي٘ٚ ،ال إزادٚ ،٠ال نالّ ٜكٍٛ
ب٘ٚ ،أْ٘ مل ٜهًِ أحداّ َٔ ارتًلٚ ،ال ٜتهًِ أبداّٚ ،ال قاٍ ٚال ٜكٚ ،ٍٛال ي٘ أَسْ
ٚال ْٜٗ ٢ك ّٛب٘ ،فكد ظٔ ب٘ ظٔ ايط.٤ٛ
 َٔٚظٔ ب٘ أْ٘ يٝظ فٛم مساٚات٘ عً ٢عسغ٘ بآ٥اّ َٔ خًك٘ٚ ،إٔ
ْطب ١ذات٘ تعاىل إىل عسغ٘ نٓطبت٘ إىل أضفٌ ايطافًنيٚ ،إىل األَهٓ ١اييت
ٜسغب عٔ ذنسٖاٚ ،أْ٘ أضفٌ ،نُا أْ٘ أعً ،٢فكد ظٔ ب٘ أقبذ ايظٔ ٚأضٛأ.ٙ
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 َٔٚظٔ ب٘ أْ٘ حيب ايهفسٚ ،ايفطٛمٚ ،ايعصٝإٚ ،حيب ايفطاد نُا
حيب اإلميإٚ ،ايربٚ ،ايطاعٚ ،١اإلصالح ،فكد ظٔ ب٘ ظٔ ايط.٤ٛ
 َٔٚظٔ ب٘ أْ٘ ال حيب ٚال ٜسضٚ ،٢ال ٜػطب ٚال ٜطدطٚ ،ال ٜٛاىل
ٚال ٜعادٚ ،٣ال ٜكسب َٔ أحد َٔ خًك٘ ،ال َٜكِ ُسب َٓ٘ أحدٚ ،إٔ ذٚات
ايػٝاطني يف ايكسب َٔ ذات٘ نرٚات املال٥ه ١املكسبني ٚأٚيٝا ٘٥املفًخني ،فكد
ظٔ ب٘ ظٔ ايط.٤ٛ
 َٔٚظٔ أْ٘ ٜط ٣ٛبني املتطاد ،ٜٔأٜ ٚفسم بني املتطاٜٚني َٔ نٌ
ٚج٘ ،أ ٚحيبط طاعات ايعُس املدٜد ارتايص ١ايصٛاب بهبريٚ ٠احد ٠تهٕٛ
بعدٖا ،فٝدًد فاعٌ تًو ايطاعات يف ايٓاز أبد اآلبد ٜٔبتًو ايهبري،٠
ٚحيبط بٗا مجٝع طاعات٘ ٚخيًد ٙيف ايعراب ،نُا خيًد َٔ ال ٜؤَٔ ب٘
طسف ١عنيٚ ،قد اضتٓفد ضاعات عُس ٙيف َطاخط٘ َٚعادا ٠زضً٘ ٚد ،ٜ٘ٓفكد
ظٔ ب٘ ظٔ ايط.٤ٛ
ٚبادتًُ ١فُٔ ظٔ ب٘ خالف َا ٚصف ب٘ ْفط٘ ٚٚصف٘ ب٘ زضً٘ ،أٚ
عطٌٓ حكا٥ل َا ٚصف ب٘ ْفط٘ٚٚ ،صفت٘ ب٘ زضً٘ ،فكد ظٖٔ ب٘ ظٖٔ ايط)٤ٛ
ىذا ىو الضابط الذم يرجع إليو الكبلـ ا٤بتفرؽ الذم ذكره
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قاٍ ابٔ ايك َٔٚ(:  ِٝظٔ إٔ ي٘ ٚيداّ ،أ ٚغسٜهاّ أ ٚإٔ أحداّ ٜػفع
عٓد ٙبد ٕٚإذْ٘ ،أ ٚإٔ بٚ ٘ٓٝبني خًك٘ ٚضا٥ط ٜسفع ٕٛحٛا٥جِٗ إي ،٘ٝأ ٚأْ٘
ْصب يعباد ٙأٚيٝا َٔ ٤دٜ ْ٘ٚتكسب ٕٛبِٗ إيٜٚ ،٘ٝتٛضً ٕٛبِٗ إي،٘ٝ
ٚجيعًٚ ِْٗٛضا٥ط بٚ ِٗٓٝب ،٘ٓٝفٝدعٚ ،ِْٗٛحيب ِْٗٛنخب٘ٚ ،خيافِْٗٛ
ٜٚسج ،ِْٗٛفكد ظٔ ب٘ أقبذ ايظٔ ٚأضٛأ.ٙ
 َٔٚظٔ ب٘ أْ٘ ٜٓاٍ َا عٓد ٙمبعصٝت٘ ٚشتايفت٘ ،نُا ٜٓاي٘ بطاعت٘
ٚايتكسب إي ،٘ٝفكد ظٔ ب٘ خالف حهُت٘ ٚخالف َٛجب أمساٚ ٘٥صفات٘،
 َٔ ٖٛٚظٔ ايط.٤ٛ
 َٔٚظٔ ب٘ أْ٘ إذا تسى ألجً٘ غ٦ٝاّ مل ٜعٛض٘ خرياّ َٓ٘ ،أ َٔ ٚفعٌ
ألجً٘ غ٦ٝاّ مل ٜعط٘ أفطٌ َٓ٘ ،فكد ظٔ ب٘ ظٔ ايط.٤ٛ
 َٔٚظٔ ب٘ أْ٘ ٜػطب عً ٢عبدٜٚ ،ٙعاقب٘ ٚحيسَ٘ بػري جسّٚ ،ال ضبب
َٔ ايعبد إال مبجسد املػٚ ،١٦ٝستض اإلزاد ،٠فكد ظٔ ب٘ ظٔ ايط.٤ٛ
 َٔٚظٔ ب٘ أْ٘ إذا صدق٘ يف ايسغبٚ ١ايسٖبٚ ،١تطسع إيٚ ،٘ٝضأي٘،
ٚاضتعإ ب٘ٚ ،تٛنٌ عً ٘ٝأْ٘ خيٝب٘ ٚال ٜعطَ ٘ٝا ضأي٘ ،فكد ظٔ ب٘ ظٔ
ايطٚ ،٤ٛظٔ ب٘ خالف َا ٖ ٛأًٖ٘.
 َٔٚظٔ ب٘ أْ٘ ٜجٝب٘ إذا عصا ٙمبا ٜجٝب٘ ب٘ إذا أطاع٘ٚ ،ضأي٘ ذيو يف
دعا ،٘٥فكد ظٔ ب٘ خالف َا تكتط ٘ٝحهُت٘ ٚمحدٚ ،ٙخالف َا ٖ ٛأًٖ٘ َٚا
ال ٜفعً٘.
 َٔٚظٔ ب٘ أْ٘ إذا أغطب٘ٚ ،أضدط٘ٚ ،أٚضع يف َعاص ،٘ٝثِ اختر َٔ
دٚ ْ٘ٚيٝاّٚ ،دعا َٔ دًَ ْ٘ٚهاّ أ ٚبػساّ حٝاّ ،أَٝ ٚتاّ ٜسج ٛبريو إٔ ٜٓفع٘
عٓد زب٘ٚ ،خيًص٘ َٔ عراب٘ ،فكد ظٔ ب٘ ظٔ ايطٚ ،٤ٛذيو شٜاد ٠يف بعدٙ
َٔ اهللٚ ،يف عراب٘.
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 َٔٚظٔ ب٘ أْ٘ ٜطًط عً ٢زضٛي٘ ستُد  أعدا ٙ٤تطًٝطاّ َطتكساّ
داُ٥اّ يف حٝات٘ ٚف ٢ممات٘ٚ ،ابتال ٙبِٗ ال ٜفازق ،ْ٘ٛفًُا َات اضتبدٚا باألَس
دٚ ٕٚصٚ ،٘ٝظًُٛا أٌٖ بٝت٘ٚ ،ضًب ِٖٛحكِٗٚ ،أذيٚ ،ِٖٛناْت ايعص٠
ٚايػًبٚ ١ايكٗس ألعداٚ ٘٥أعدا ِٗ٥داُ٥اّ َٔ غري جسّ ٚال ذْب ألٚيٝاٚ ،٘٥أٌٖ
اذتلٜ ٖٛٚ ،س ٣قٗسِٖ هلِٚ ،غصبِٗ إٜاِٖ حكِٗٚ ،تبد ًِٜٗدْ ٜٔبٖٛٚ ،ِٗٝ
ٜكدز عًْ ٢صس ٠أٚيٝاٚ ٘٥حصب٘ ٚجٓدٚ ،ٙال ٜٓصسِٖ ٚال ٜدي ،ِٗٝبٌ ٜدٌٜ
أعدا ِٖ٤عً ِٗٝأبداّ ،أ ٚأْ٘ ال ٜكدز عً ٢ذيو ،بٌ حصٌ ٖرا بػري قدزت٘ ٚال
َػ٦ٝت٘ ،ثِ جعٌ املبديني يدَ ٜ٘ٓطاجع ٘ٝيف حفست٘ ،تطًِ أَت٘ عً٘ٝ
ٚعً ِٗٝنٌ ٚقت نُا تظٓ٘ ايسافط ،١فكد ظٔ ب٘ أقبذ ايظٔ ٚأضٛأ ،ٙضٛاّ٤
قايٛا :إْ٘ قادزْ عً ٢إٔ ٜٓصسِٖٚ ،جيعٌ هلِ ايدٚيٚ ١ايظفس ،أ ٚأْ٘ غري قادز
عً ٢ذيو ،فِٗ قادح ٕٛيف قدزت٘ ،أ ٚيف حهُت٘ ٚمحدٚ ،ٙذيو َٔ ظٔ
ض إىل َٔ ظٔ ب٘ ذيو غري
ايط ٤ٛب٘ٚ ،ال زٜب إٔ ايسب اير ٟفعٌ ٖرا بػْ ٝ
ستُٛد عٓدِٖٚ ،نإ ايٛاجب إٔ ٜفعٌ خالف ذيو).
يعِب :قوؿ الرافضةٝ ،بيعان ال ٲبكن أف يقوـ إال على القوؿ بالقدر ،كلذلك ىم متابعوف
ُب باب الصفات كالقدر للمعتزلة ،ال ٲبكن أف يستقيم ٥بم قوؿ إال على قوؿ القدرية،
كالقدرية عندىم أف أفعاؿ العباد خارجة عن مشيئة ا﵁  كخلقو ،كلذلك ىذا الذم كقع
من اغتصاب ا٣ببلفة أك ما ظنوا أك ما زعموا أنو ظلم آلؿ بيت النيب  ، فهذا بناء على
القوؿ بالقدر خارج عن مشيئة ا﵁ .
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قاٍ ابٔ ايك( : ِٝيهٔ زَفَِٛا ٖرا ايظٔ ايفاضد خبسم أعظِ َٓ٘،
ٚاضتجازٚا َٔ ايسَطا ٤بايٓاز ،فكايٛا :مل ٜهٔ ٖرا مبػ ١٦ٝاهللٚ ،ال ي٘ قدزْ٠
عً ٢دفع٘ ْٚصس أٚيٝا ،٘٥فإْ٘ ال ٜكدز عً ٢أفعاٍ عبادٚ ،ٙال ٖ ٞداخً ْ١حتت
قدزت٘ ،فظٓٛا ب٘ ظٔ إخٛاِْٗ اجملٛع ٚايٛثٓ ١ٝبسبِٗٚ ،نٌْ َبطٌٚ ،نافس،
َٚبتدع َكٗٛز َطترٍ ،فٜٗ ٛظٔ بسب٘ ٖرا ايظٔٚ ،أْ٘ أٚىل بايٓصس ٚايظفس،
ٚايعً َٔ ٛخص ،َ٘ٛفأنجس ارتًل ،بٌ نًِٗ إال َٔ غا ٤اهلل ٜظٓ ٕٛباهلل
غري اذتل ظٔ ايط ،٤ٛفإٕ غايب بٓ ٢آدّ ٜعتكد أْ٘ َبدٛع اذتلْ ،اقص
اذتظ ٚأْ٘ ٜطتخل فٛم َا أعطا ٙاهللٚ ،يطإ حاي٘ ٜك :ٍٛظًُين زب،٢
َٓٚعين َا أضتخكْ٘ٚ ،فط٘ تػٗد عً ٘ٝبريو ٖٛٚ ،بًطاْ٘ ٜٓهسٚ ٙال
ٜتجاضس عً ٢ايتصسٜذ ب٘ َٔٚ ،فتؼ ْفط٘ٚ ،تػًػٌ يف َعسف ١دفاٗٓ٥ا
ٚطٛاٜاٖا ،زأ ٣ذيو فٗٝا نآَاّ نُ ٕٛايٓاز يف ايصْاد ،فاقدح شْاد َٔ غ٦ت
ٜٓب٦و غساز ٙعُا يف شْاد.)ٙ
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
"ظلمتِب يا رب كفعلت يب خبلؼ ا٢بكمة كٓب تعطِب ما أستحق" ىذا حاؿ كثّب من الناس
كإذا أردت أف تعرؼ ًمصداؽ ذلك فاقدح زنادىم عند ا٤بصائب ،كانظر إٔب األقواؿ الٍب
تقاؿ.
كم من الناس إذا ما نزلت بو مصيبة قاؿ" :يا رب ٓب فعلت يب ىذا؟ يا رب ماذا
فعلت حٌب تصنع يب ىذا؟" أك ٘بد أنو يقوؿ "فبلف ما يستأىل" ،نسمع ىذا كثّبان فبلف
الذم أصيب ٕبادث أك ٗبرض يقولوف "فبلف ما يستأىل" ،أك ٘بد أنو ٘برم على ألسنتهم
أمثاؿ داخلة ُب ىذا الذم نتكلم عنو.
كم من الناس ٘بد أنو يقوؿ مثبلن" :يعطي ا٢بلق ٤بن ال آذاف لو" ،نسمع ىذا أك ال
ىذا داخل ُب ىذا األمر ،ماذا تريد؟ تريد أف ا﵁  فعل خبلؼ ما تقتضيو ا٢بكمة ،يعِب
أف كاف ينبغي أف أيعطى أنا لكن ا﵁ أعطى ىذا ا٤باؿ كىذا ا٣بّب ٤بن ال يستحق ك٤بن ال يليق
بو النعمة ،يعطي ا٢بلق ٤بن ال آذاف لو.
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كل ذلك دليل على خطورة ىذا األمر ،كلو فتش اإلنساف ُب نفسو رٗبا كجد شيئان
كامنان من ذلك ،كال يسلم إال من أحسن الظن با﵁  ،ىذا باب إٲبا٘ب علمي ينبغي أف
يراجعو اإلنساف كثّبان كيفتش ُب نفسو كثّبان.
سوء الظن با﵁  لو أكجو كثّبة ،كخطره عظيم ،كدكاخلو كثّبة ،كيتزين كيتشكل ُب
صور كثّبة ،ينبغي على اإلنساف أف يكوف فقيهان كأف ٰباسب نفسو ٧باسبة قوية٧ ،باسبة
الشحيح حٌب يسلم من ىذا األمر.
قاٍ ابٔ ايكٚ( : ِٝي ٛفتػت َٔ فتػت٘ ،يسأٜت عٓد ٙتعتباّ عً٢
ايكدز َٚالَ ١ي٘ٚ ،اقرتاحاّ عً ٘ٝخالف َا جس ٣ب٘ٚ ،أْ٘ نإ ٜٓبػ ٞإٔ ٜهٕٛ
نرا ٚنرا ،فُطتكٌْ َٚطتهجسٚ ،فتؼ ْفطو ٌٖ أْت ضامل َٔ ذيو؟
فإٕ تٓج َٓٗا تٓج َٔ ذ ٟعظٕ١ُٝ

ٚإال فإْ ٞال أخايو ْاجٝاّ

فًٝعنت ايًبٝب ايٓاصذ يٓفط٘ بٗرا املٛضعٚ ،يٝتب إىل اهلل تعاىل ٚيٝطتػفسٙ
نٌ ٚقت َٔ ظٓ٘ بسب٘ ظٔ ايطٚ ،٤ٛيٝظٔ ايط ٤ٛبٓفط٘ اييت َٖ ٞأ ٣ٚنٌ
ضَٓٚ ،٤ٛبع نٌ غس ،املسنب ١عً ٢ادتٌٗ ٚايظًِ ،فٗ ٞأٚىل بظٔ ايطَٔ ٤ٛ
أحهِ اذتانُنيٚ ،أعدٍ ايعادينيٚ ،أزحِ ايسامحني ،ايػين اذتُٝد ،اير ٟي٘
ايػٓ ٢ايتاّٚ ،اذتُد ايتاّٚ ،اذتهُ ١ايتاَ ،١املٓص ٙعٔ نٌ ض ٕ٤ٛيف ذات٘
ٚصفات٘ٚ ،أفعاي٘ ٚأمسا ،٘٥فرات٘ هلا ايهُاٍ املطًل َٔ نٌ ٚج٘ٚ ،صفات٘
نريوٚ ،أفعاي٘ نريو ،نًٗا حهَُٚ ١صًخٚ ،١زمحٚ ١عدٍٚ ،أمساؤٙ
نًٗا حطٓ.٢
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[انتهى كبلـ ابن القيم ]
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قاؿ :
باب:
َا دا ٤يف َٓهس ٟايكدز
فبعد أف بْب ا٤بؤلف  قبح كسوء حاؿ من ظن ظن السوء با﵁  أعقب
ليبْب أف من سوء الظن با﵁
ىذا بالكبلـ عن القدر ،كما جاء ُب منكريو من الذنب كالعيب ٌ

 إنكار القدر.

أصل من أصوؿ التوحيد ،كٙبقيق اإلٲباف بالقدر
اإلٲباف بالقدر ر ه
كن من أركاف اإلٲباف ،ك ه
يثمر ٜبرات يانعة عظيمة.
من ذلك أنو يثمر:

أوًَّل :تحقيق التوحيد :فإف القدر من فركع توحيد الربوبية؛ ألف اإلٲباف بالقدر يتضمن

إفراد ا﵁  با٣بلق كاإلعطاء كا٤بنع كما إٔب ذلك ،كمن حقق توحيد الربوبية فإنو إف كفقو
قادهي إٔب ٙبقيق توحيد األلوىية.
ا﵁ ى

ويثمر ثانيًا :تحقيق الهداية ،وذوؽ طعم اإليماف :فإف من آمن بالقدر أ ٌداه ىذا إٔب
﴿وَم ْن يُػ ْؤِم ْن بِالل ِو يَػ ْه ِد
ىداية القلب ،كإٔب ذكؽ طعم اإلٲباف كما سيأٌب معنا ،قاؿ َ :
قَػلْبَوُ﴾[التغابن.]ٔٔ:
قاؿ علقمة ( :ىو الرجل تصيبو ا٤بصيبة فيعلم أهنا من ا﵁ فّبضى كيسلم)
أم :فيناؿ ا٥بداية.
كٙبقيق اإلٲباف بالقدر يثمر ثالثًا :تحقيق اإلخالص هلل  :فإف من آمن أف كل

شيء بقدر ،كأف الناس ال ينفعوف كال يضركف ،كأنو لن يصيب اإلنساف إال ما كتب ا﵁ لو
ٌأداه ىذا إٔب أف يقصد كجو ا﵁ ،كال يلتفت إٔب ٨بلوؽ لطلب م ٍدحة أك ثناء.

مقد ير
رابعا :تحقيق التوكل على اهلل ،كذلك أف كل شيء بيده ،كىو ِّ 
ويثمر ً
األشياء ،كال تكوف إال فيما جرل ُب علم ا﵁  ككتابتو كمشيئتو كخلقو ،فإذا كاف ذلك
كذلك فؤلم شيء يعتمد قلبو على غّب ا﵁؟
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خامسا :تحقيق الخوؼ من اهلل :كذلك أف من علم أف كل شيء
ويثمر ذلك
ً
مكتوب ،كتب ا﵁ كل شيء ،حٌب ا٥بداية كالضبلؿ ،حٌب مقعد اإلنساف من ا١بنة أك من

النار ،كُب الصحيحْب أخرب النيب  أنو «ما من مخلوؽ إَّل وقد ُكتب مقعده إما من
ككج ىل قلبو؛ ألنو ال يد ًر ما
الجنة وإما من النار» ،كإذا كاف ذلك كذلك خاؼ اإلنساف ِّ
أقض مضاجع الصا٢بْب شيئنا كشأف
الذم يكتب ُب حقو ُب ما ىكتب ا﵁  كلذلك ما ٌ
ا٣باٛبة ،كما كتب ا﵁ فيها على العبد.

سادسا :تحقيق الصبر :كالصرب نصف اإلٲباف ،فإف من علم أف كل
ويثمر ذلك
ً
مكتوب عليوٌ ،أداه ذلك إٔب الصرب ،كحبس النفس عن ا١بزع،
شيء يصيب اإلنساف فهو
ه
كترؾ الندـ كلوـ النفس كا١بزع ،فإف ذلك شيئنا ال فائدة منو ،فما قدر ا﵁  فأنو كائن،
شاء اإلنساف أـ أىب ،كلن يغِب حذهر عن قدر.
سابعا :تحقيق القناعة ،وغنى النفس ،والسالمة من الحسد:
ويثمر ذلك ً

فؤلم شيء يتطلع اإلنساف إٔب ما ُب أيدل الناس؟ كألم شيء ٰبسدىم على ما
ً
غِب
أعطاىم ا﵁  من نعمو ،ككل شيء فهو بتقدير ا﵁  فمن علم ذلك قىن ىع ،ككاف ٌ
سليما من آفة ا٢بسد.
النفس ،ن
أتدز ٟعً َٔ ٢أضأت األدب
أال قٌ ملٔ نإ ي ٞساضدّا
ألْو مل تسق ٢مبا ٖٚب

أضأت عً ٢اهلل يف سهُ٘
ىذه بعض ٜبرات اإلٲباف بالقدر.
اإلٲباف بالقدر ركن من أركاف اإلٲباف -كما قد علمت -كدليل ذلك ما جاء ُب
حديث النيب  الذم ىو حديث جربيل ا٤بشهور ،كسيأٌب الكبلـ فيو قريبنا إف شاء ا﵁ ،ففيو
كبْب ا﵁ ُ ب غّب ما آية أف القدر
قد ع ٌد النيب  اإلٲباف بالقدر من أركاف اإلٲبافٌ ،
شيء ثابت﴿ :إِنا ُكل َش ْي ٍء َخلَ ْقنَاهُ بَِق َد ٍر﴾[القمر.]ٜٗ:
كأصوؿ كمعاقد باب القدر عند أىل السنة كا١بماعة ،مرجعها إٔب ثبلثة أصوؿ ،ىذه
لب باب القدر ،كأىم مسائلو:

الصل الوؿ :أف أىل السنة كا١بماعة يعتقدكف أف كل ما يقع ُب ىذا الكوف من

اجع إٔب علم ا﵁ ككتابتو كمشيئتو كخلقو.
األعياف كاألفعاؿ ،فإنو ر ه
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ىذه األمور األربعة ىي الٍب يسميها أىل العلم مراتب القدر ،كىي الٍب أطبق عليها
الرسل كأتباعهم.
عًِ نتابَٛ ١الْا َػ٦ٝت٘

ٚخًك٘  ٖٛٚإهاد ٚتهٜٔٛ

ت
﴿ربػنَا َو ِس ْع َ
فكل شيء كائن فأنو قد سبق ُب علم ا﵁ الذم كسع علمو كل شيءَ :
ُكل َش ْي ٍء َر ْح َمةً َو ِعل ًْما﴾[غافر.]ٚ:
﴿وُكل
ٍب إف ا﵁  كتب ما سبق ُب علمو أنو كاقع كتب ذلك ُب اللوح ا﵀فوظَ :
ٍ
ص ْيػنَاهُ فِي إِ َم ٍاـ ُمبِي ٍن﴾[يس ،]ٕٔ:ىذا ىو اللوح ا﵀فوظ٧ ،بفوظ عن التبديل
َش ْيء ْ
أح َ

كالزيادة كالنقصافٍ ،ب إنو ٓب يقع شيئنا إال ألف ا﵁  قد شاءه ،فا٤بشيئة ىي ا٤بوجبة
لؤلشياء على ا٢بقيقة ،ككل شيء كاقع فأنو ٓب يقع إال عقيب مشيئة ا﵁  ،كلو شاء ا﵁
أال يقع فأنو لن يقع ،ما شاء ا﵁ كاف ،كما ٓب يشأ ٓب يكن.
أخّبا ا٣بلق ،فكل شيء ٨بلوؽ ﵁  ليس ٜبة موجود إال ا٣بالق كا٤بخلوؽ،
ٍب ن
كا٣بالق كاح هد ىو ا﵁  فما عداه فهو ٨بلوؽ ﴿اهلل خالق كل شيء﴾﴿ ،وخلق كل
شيء فقدره تقديرا﴾.

إ نذا األمر كما قاؿ أبو حازـ سلمة بن دينار ( :إف ا﵁ علم قبل أف يكتب،
ككتب قبل أف ٱبلق ،فمضى ا٣بلق على علمو ككتابتو).
فكل شيء ُب ىذا الكوف ٓب يكن أينػي نفا ،كٓب يكن يمبتدأ ،حاشا ككبل ،بل إنو كاقع ًكفٍ ىق
تقدير ا﵁  كىذا التقدير راجع كما علمت إٔب ىذه ا٤براتب األربعً :ع ٍل ًم ا﵁ ،ككتابتو،
كمشيئتو كخلقو.

الصل الثاني :أف أىل السنة كا١بماعة ال تعارض عندىم بْب إثبات مشيئة ا﵁

ألفعاؿ العباد ،كخلقو ٥با ،كبْب إثبات مشيئة العباد كأفعا٥بم.
تنبو -يرعاؾ ا﵁ -إٔب أف ىا ىنا أربعة أمور يثبتها ٝبيعا أىل السنة كا١بماعة:

[المر الوؿ] :أف كل ما يقع من أفعاؿ العباد كتصرفاهتم كحركاهتم كسكناهتم فإف
شاءُو َف إَِّل أَ ْف يَ َ
﴿وَما تَ َ
ىذا كاقع ٗبشيئة ا﵁  حٌب أف مشيئتهم مرتبطة ٗبشيئة ا﵁َ .:
شاءَ
ِ
ين﴾[التكوير]ٕٜ:
اللوُ َر ُّ
ب ال َْعالَم َ
[المر الثاني] :أف أفعاؿ العباد ٨بلوقة ﵁ . 
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أٚيٝظ قد قاّ ايدي ٌٝبإٔ

أؾعاٍ ايعباد خًٝك ١ايسمحٔ

وؿٗٝا ايرٜ ٟعٓ ٢بٗرا ايػإٔ
َٔ أيـ ٚد٘ أ ٚقسٜب األيـ
فأفعاؿ العباد ٨بلوقة كما أف أعياهنم كذكاهتم ٨بلوقة ،كا﵁  من حكمتو أنو قد
ٱبلق ببل كاسطة  ،كقد ٱبلق بواسطة.
خلق آدـ ،كا١بنة ،كالنار ،كغّب ذلك ببل كاسطة.

كخلق حواء ،كخلق ا٤بطر ،كخلق النبات ،كخلق البشر بتوسط أسباب مع غناه 

عن ىذا التوسط كعن تلك األسباب ،لكنها حكمة ا﵁ ،كا﵁ حكيم عليم.

كمن ذلك أفعاؿ العباد ،ا﵁  خلقها بواسطة العباد ،فهي داخلة ٙبت عموـ قوؿ
ا﵁ ﴿ :اللوُ َخالِ ُق ُك ٍّل َش ْي ٍء﴾[الزمر.]ٕٙ:
ِ
المر الثالث :إثبات مشيئة العبد ،فالعبد لو مشيئة ،لو إرادة هبا يفعل﴿ :ل َم ْن َشاءَ
ِ
ِ
يم﴾[التكوير﴿ ]ٕٛ:فَأْتُوا َح ْرثَ ُك ْم أَنى ِش ْئتُ ْم﴾[البقرة.]ٕٕٖ:
م ْن ُك ْم أَ ْف يَ ْستَق َ
يعلم من نفسو أف لو مشيئة ،كأنو يفعل كفق
ي
كإثبات ىذا ه
أمر ضركرم ،فكل إنساف ي
مشيئة.
المر الرابع :إثبات أفعاؿ العباد ،كأهنا قائمة هبم حقيقة ،فالعبد ىو الذم فعل،

العبد ىو الذم قاـ ،كالعبد ىو الذم قعد ،كالعبد ىو الذم صلٌى ،كالعبد ىو الذم أذنب،
كلذلك فإنو يتحمل مسؤكلية فعلو ،كيكوف جزاءه على فعلو من عدؿ ا﵁ ﴿ :لَ َها َما
ت﴾[البقرةَ ﴿ ،]ٕٛٙ:ى ْل تُ ْج َزْو َف إَِّل بِ َما ُك ْنتُ ْم
سبَ ْ
سبَ ْ
ت َو َعلَْيػ َها َما ا ْكتَ َ
َك َ
تَػ ْع َملُو َف﴾[النمل.]ٜٓ:
ضا بينها.
إذًا ىذه أمور أربعة يثبتها أىل السنة والجماعة ،وَّل يعتقدوف أف ثمة تعار ً

الصل الثالث :أف ا٥بداية كاإلضبلؿ بإذف ا﵁  فا﵁  يهدم من يشاء نعمة
ِ
ب إِلَْي ُك ُم
منو كفضبل ،كيضل من يشاء حكمة منو كعدال ،قاؿ سبحانوَ :
﴿ولَكن اللوَ َحب َ
ك ُىم الر ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اش ُدوف *
سو َؽ َوال ِْع ْ
ا ِإل َ
صيَا َف أ ُْولَئ َ ُ
يما َف َوَزيػنَوُ في قُػلُوب ُك ْم َوَكرَه إلَْي ُك ُم الْ ُك ْف َر َوالْ ُف ُ
ِ
ِ
فَ ْ ِ ِ ِ
يم﴾[الحجرات.]ٛ-ٚ:
يم َحك ٌ
ض ًال م َن اللو َون ْع َمةً َواللوُ َعل ٌ

ىذه األصوؿ الكبار ٰبتاج بسط الكبلـ فيها إٔب كقت كاسع ،لكن ا٤بهم عندم ىو
اإلحاطة هبا اآلف إٝباال.
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نأٌب اآلف على ما ٌبوب عليو ا٤بؤلف  ىذا الباب قاؿ( :باب ما جاء ُب منكرم
القدر).
ا٤بنحرفوف ُب ىذا الباب الذين ٘باكزكا الصراط ا٤بستقيم إما إٔب إفراط أك تفريط ٯبمعهم
مسلكاف أك فرقتاف.
ا٤بسلك األكؿ :مسلك ا١بربية ،كا٤بسلك الثا٘ب :مسلك القدرية.
ا١بربية :غلوا ُب إثبات قدر ا﵁  حٌب نفوا مشيئة العبد كقدرتو كفعلو ،كىؤالء
درجتاف:
درجة غالية ،كدرجة مقتصدة.
كال كبلـ لنا فيهم ألهنم ليس ا٤بقصودين ُب ىذا الباب.
أما ا٤بسلك الثا٘ب أك الطائفة الثانية :فإهنم القدرية ،كالقدرية :ىم نفاة القدر ،كىذا

اإلطبلؽ جاء على خبلؼ الغالب ،الغالب أف الفرقة يضاؼ إليها ا٤بقالة الٍب تثبتها ال الٍب
تنفيها ،لكن قد يقع خبلؼ ذلك ،كمن ذلك ىذه التسمية القدرية فأف ىؤالء ٠بوا بالقدرية
ألهنم نفاة القدر ،كىؤالء على درجتْب:
غبلهتم كمتقدموىم :نفوا علم ا﵁  ككتابتو ،كبالتإب يكونوف نافْب ٤بشيئتو كخلقو،
كىؤالء نبتت نابتتهم ُب أكاخر عهد الصحابة  بعد انقراض عهد ا٣بلفاء الراشدين،
بل كعهد معاكية  نشأكا ُب الفَبة الٍب كانت فيها الفتنة بْب ابن الزبّب  كبِب
أمية ،نشأت ُب البصرة ،ككاف أكؿ من قاؿ هبذا القوؿ رجل ا٠بو :ىم ٍعبد ا١بهِب ،كىؤالء قد
أٝبع السلف الصاّب على كفرىم ،ككل أدلة الكتاب كالسنة ترد مذىب ىذه الفئة الضالة
الذين نفوا علم ا﵁  كجعلوا األمور أينػي نفا ،يعِب :مستأنفة جديدة ال يعلم ا﵁ األشياء حٌب
فضبل عن أف يكوف قد كتبها ،أك أف تكوف كاقعة ٗبشيئتو ،أك
تقع ،فإذا كقعت علمها ا﵁ ،ن
كفر قائلو باالضطرار من دين ا﵁  كىذه الفرقة قد
أنو ىو الذم خلقها ،كىذا ه
معلوـ ي
تبلشت كاضمحلت ،فبل ييعرؼ ُب الفرؽ ا٤بعركفة ا٤بشتهرة من يقوؿ هبذه ا٤بقالة.
أما الفرقة أك ا٤برتبة الثانية من ىؤالء القدرية فهم :مقتصدكىم؛ الذين أثبتوا علم ا﵁
القدٙب ،ككتابتو ُب لوح ٧بفوظ؛ لكنهم أنكركا عموـ ا٤بشيئة كعموـ ا٣بلق.
كما معُب ذلك؟
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معُب ذلك :أهنم أخرجوا أفعاؿ العباد عن أف تكوف داخلة ٙبت مشيئة ا﵁  أك أف
يكوف ا﵁ ىخالىنقا ألفعاؿ العباد ،عندىم أف ا﵁  شاء األشياء باستثناء أفعاؿ العباد،
كعندىم أف ا﵁ خلق األشياء باستثناء أفعاؿ العباد ،كىؤالء ىم ا٤بعتزلة كمن لف لفهم ،ككبل
الطائفتْب يطلق عليهما القدرية على تفاكت ُب ا٢بكم عليهما ،كذلك أف أىل العلم أٝبعوا
على يك ٍف ًر الفرقة األكٔب ٖببلؼ الفرقة الثانية ،ككبلٮبا يسمى القدرية اجملوسية ،كأدلة بطبلف
جدا حٌب ابن القيم ُ ب كتابو ((هتذيب السنن)) أشار إٔب أنو تصفح
حكمهم كثّبة ن
أدلة الكتاب كالسنة الرادة على مذىب القدرية اجملوسية فوجد أهنا تزيد على ٟبسمائة دليل،
كلها شاىدة على بطبلف مذىب ىؤالء القدرية ،ك٦بمع ا٫برافهم راجع إٔب ثبلثة مسائل.
لب كخبلصة ا٫برافهم يرجع أك ترجع إٔب ثبلثة مسائل:
[المر الوؿ] :أهنم أنكركا أف تكوف أفعاؿ العباد كاقعة ٗبشيئة ا﵁ .
والمر الثاني :أهنم أنكركا أف تكوف أفعاؿ العباد ٨بلوقة ا﵁ .
والمر الثالث :أنكركا أف تكوف ا٥بداية كاإلضبلؿ بيد ا﵁ .
عندىم ليس ٜبة شيءه أعاف ا﵁ بو ا٤بؤمنْب ،كىدل بو قلوهبم ،كخصهم بو فكانوا بو
مؤمنْب ،إ٭با الشيء الذم يىدم بو ا٤بؤمنوف ىو الشيء الذم يىدم بو الكفار ،ىو ال يتجاكز
ىداية الداللة كاإلرشاد.
أما أف يكوف ا﵁  قد خص ا٤بؤمنْب بشيء زائد ىو ىداية قلوهبم فإف ىذا عندىم
ِ
يما َف َوَزيػنَوُ فِي
باطل ،ك يكفي ُب ِّ
ب إِلَْي ُك ُم ا ِإل َ
الرد عليهم قولو تعأبَ :
﴿ولَكن اللوَ َحب َ
ِ
ِ
صيَا َف﴾[الحجرات ،]ٚ:كاألدلة ُب إثبات ىذا
سو َؽ َوال ِْع ْ
قُػلُوب ُك ْم َوَكرهَ إلَْي ُك ُم الْ ُك ْف َر َوالْ ُف ُ
بالعشرات.
ىؤالء ىم منكركا القدر ،كحكمهم كما قد علمت أف الغبلة منهم ا٤بنكرين لعلم ا﵁
 ككتابتو ،ىؤالء كفار بإٝباع السلف.
أما من عداىم من الطائفة الٍب ىم دكهنم ،فاألصل ُب ىذه الفرقة أهنا فرقة ضالة
احدا
يمتبًعة ،إال ُب حق من قاـ أك قامت عليو ا٢بجة بعينو فأنو ال شك أف من كذب ن
دليبل ك ن
من الكتاب كالسنة ،كقامت على صاحبة ا٢بجة ،فبل شك ُب كفره ،فكيف بعشرات أك
ب هبا ىذا اإلنساف ُب حقيقة األمر.
مئات األدلة الٍب يي ٌكذ ي
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ا٣ببلصة أف الشيخ  بْب ُب األدلة الٍب ساقها ُب ىذا الباب الرد على ىؤالء
الذين أنكركا قدر ا﵁  كا﵁ تعأب أعلم.
قاؿ :
ٚقاٍ ابٔ عُسٚ$ :ايرْ ٟؿظ ابٔ عُس بٝد ٙي ٛنإ ألسدِٖ َجٌ أسدٕ
ذٖبّا ،ثِ أْؿك٘ يف ضب ٌٝاهلل؛ َا قبً٘ اهلل َٓ٘؛ ستٜ ٢ؤَٔ بايكدز .#.....
ىذه قطعة من حديث ابن عمر الذم ركاه عن أبيو ،عن النيب  كقد خرجو اإلماـ
مسلم ُب صحيحو ،كىو أكؿ حديث ُب كتاب اإلٲباف ،بل ىو أكؿ حديث ُب صحيح
مسلم ،كفيو أف ٰبٓب بن يعمر ،كٞبيد بن عبد الرٞبن ا٢بمّبم ترافقا حاجْب أك معتمرين،
أحدا من أصحاب النيب  عن ا٤بقالة الٍب ظهرت قبلهم ُب البصرة ،كىي
كأرادا أف يسأال ن
مقالة معبد ا١بهِب كأتباعو الذين كانوا يقولوف أف األمر أينيف؛ يعِب ٓب يسبق األمر ُب علم ا﵁

 كٓب يكتب ا﵁  شيئا إ٭با يعلم ا﵁ األشياء بعد كقوعها.
ً
داخل إٔب ا٤بسجد ،فاكتنفاه ٍب تكلم ٰبٓب
فىػ يوف ىق ٥بم عبد ا﵁ بن عمر  كىو ه
كبْب لو أف أناس قبلهم يقرأكف القرآف ،كيتقفركف العلم ،يعِب :يتتبعوف
بن يعمر ٌ 
العلم ،كىذا يدلك على أنو ليس كل من طلب العلم ،كقرأ القرآف يكوف على الصراط
ا٤بستقيم ،بل إذا ٓب يهده ا﵁  طالب العلم إٔب سلوؾ الصراط السوم فأنو قد ٯبِب عليو
علمو ،كقد يضل عيا نذا با﵁.
ؾأَ ٍٚا هين عً ٘ٝادتٗادٙ
إذا مل ٜهٔ ع َٔ ْٕ ٛاهلل يًؿت٢
ملزكـ للهداية انتبو ٥بذا.
سبب للهداية ،كليس أنو ال أنو ه
العلم عند أىل العلم ه
العلم ليس ا٥بداية مرتبة عليو ترتب العلة للمعلوؿ ،العلم سبب ،كلكن السبب ٕباجة
ب بل البد من كجود أسباب أخرل،
إٔب أسباب أخرل ،ال يوجد ه
ا٤بسبى ى
سبب يستقل بوجود ى

علم فضل
كالبد ن
أيضا من زكاؿ ا٤بانع ،كالبد من ىداية من ا﵁  ،كلذا كم ٩بن كاف عنده ه
عن الصراط ا٤بستقيم -عافا٘ب ا﵁ كإياكم من ذلك.-
ا٤بهم أف ابن عمر ٤ با ح ٌدثاه ٖبرب ىؤالء القوـ القدرية ٌبْب براءتو  منهم،
كقاؿ :إذا لقيت ىؤالء فأخربىم أ٘ب برمء منهم كىم مِب براء ،كالذم ٰبلف بو عبد ا﵁ بن
عمر أقسم با﵁ ،ىكذا الركاية ُب مسلم ،كا٤بؤلف  كأنو ساقها با٤بعُب(،كالذم نفس
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ابن عمر بيده) ،ليست ىذه الركاية مسلم ،نص صحيح مسلم« :والذي يحلف بو عبد اهلل
بن عمر ،لو كاف لحدىم مثل أحدا ذىبا فأنفقو في سبيل اهلل لم يقبل منو حتى يؤمن
بالقدر خيره وشره».
شاىد ىذا ُب كتاب ا﵁ ﴿ :وما منعهم أف تقبل نفقاتهم إَّل أنهم كفروا باهلل
وبرسولو ﴾[التوبة ،]٘ٗ:فهو أثبت ىا ىنا كفرىم؛ ألف عدـ قبوؿ أعما٥بم كنفقاهتم إ٭با
كاف بسبب كفرىم با﵁  ،كالشك ُب أف من قاؿ هبذا القوؿ فنفى ق ٌدر ا﵁  الشك
ُب كفرىم باإلٝباع ،كىذه الرباءة كىذا الذـ الذم جاء عن ابن عمر  قد جاء عن
غّبه أيضا من أصحاب النيب  الذين أدركوا ىذه ا٤بقالة ،كمن أكلئك ابن عباس ،كمن
أكلئك جابر بن عبد ا﵁ ،كمن أكلئك كاثلة بن األصقع .
ب على ىذا بأف ح ٌدث ىذين ٗبا حدثو بو أبوه
ا٤بقصود أف ابن عمر  ىع ٍق ى
عمر  من قصة إتياف جربيل  للنيب  كما جرل ُب ىذا ا٢بديث من بياف
اإلسبلـ كاإلٲباف كاإلحساف ،كالشاىد من ذلك :أف النيب  عد من أركاف اإلٲباف :اإلٲباف
بالقدر ،كا﵁ تعأب أعلم.
قاؿ :
ثِ اضتدٍ بك ٍٛايٓيب $ :اإلميإ إٔ تؤَٔ باهلل َٚال٥هت٘ ٚنتب٘
ٚزضً٘ ٚاي ّٛٝاآلخسٚ ،تؤَٔ بايكدز خريٚ ٙغس #ٙزٚاَ ٙطًِ.
ٚعٔ عباد ٠بٔ ايؿاَت؛ أْ٘ قاٍ البٜٓ٘ :ا بين إْو ئ ػد طعِ اإلميإ
ست ٢تعًِ إٔ َا أؾابو َا ٜهٔ يٝدط٦وَٚ ،ا أخطأى مل ٜهٔ يٝؿٝبو،
مسعت زض ٍٛاهلل ...

ىذا ا٢بديث الثا٘ب الذم أكرده ا٤بؤلف  ، كفيو :كصية عبادة بن الصامت 
مصرحا بو ُب ركاية الَبمذم ،كىذا ا٢بديث بيض ا٤بؤلف
البنو كاسم ابنو :الوليد ،كما جاء
ن
 عند هنايتو كأنو أراد أف يعزكه فلم يتيسر لو ،كىذا اللفظ الذم بْب أيدينا عند أيب
داكد بسننو ،كركاه الَبمذم كغّبه.
كفيو كصية عبادة  البنو ،كىكذا كانت عادة السلف الصاّب ،أهنم يتخولوف
انشغاال
أكالدىم بالوصية كالنصيحة ال أهنم يَبكوف ٥بم ا٢ببل على الغارب ،يغفلوف عنهم
ن
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بالدنيا ،كال يدركف ُب أم ك واد يهيم أكالدىم ،إ٭با كانوا يعتنوف هبم بالنصح كالبياف كالتوجيو،
الدين كالتوحيد كاالعتقاد.
السيما ُب أىم األمور ،كىو أمر ِّ
رٗبا ٘بد من الناس من ينصح كلده لكن نصحو ال يتجاكز أمر الدنيا ينصحو ُب شأف
الدراسة ،ينصحو بشأف العمل ،ينصحو بشأف اكتساب ا٤باؿ ،لكن أف تكوف النصيحة
قليل ما يتنبو لو مع األسف
متعلقة بأىم األمور على اإلطبلؽ بشأف ِّ
الدين ،فإف ىذا ه
الشديد ،كقد جاء ُب ركاية الَبمذم :أف عطاء بن أيب رباح سأؿ الوليد بن عبادة عن آخر
كصية لو أكصاؾ هبا قبل ا٤بوت ،فقاؿ " :إنو دعا٘ب" يعِب :عبادة  ،فقاؿ" :يا بِب
أكصيك أف تؤمن با﵁ ،كبالقدر خّبه كشره ،فإنك إف ٓب تفعل أدخلك ا﵁ النار" ىذه كانت
آخر كصية أكصى هبا عبادة ابنو  ك.
ا٤بقصود أف ىذا ٩با ينبغي أف ييستفاد منو ُب ىذا األثر.

قاؿ ُ ب ىذا ا٢بديث( :لن تذكؽ طمع اإلٲباف حٌب تؤمن بالقدر) ،كىذا فيو
يبلغ ىذه الدرجة ،كىي ٙبقيق
طعما ،كىذا الطعم
حقيقي يذكقو من ي
فائدة :كىي أف لئلٲباف ن
ه
طعما حقيقينا يذكقو
طعما حقيقينا يذكقو من يأكلو ،كذلك لئلٲباف ن
اإلٲباف ،كما أف لؤلكل ن
كيشرب بو من يبلغ ٙبقيق اإلٲباف ،كذلك بأف يؤمن بالقدر خّبه كشره.
"ٜا بين؛ إْو ئ ػد طعِ اإلميإ ست ٢تعًِ إٔ َا أؾابو َا ٜهٔ

يٝدط٦وَٚ ،ا أخط٦و مل ٜهٔ يٝؿٝبو".
ىذا فيو إثبات القدر ،من آمن بالقدر ىعلً ىم ىذا العلم ،كأف الشيء الذم أصابو من
سركر أك ضدِّه فإنو ال ٲبكن أف يتخلف قدر ا﵁  ما أراد ا﵁  كقوعو فسيقع شئت أـ
أبيت ،ال ٲبكن أف يٱبٍطِّأى صاحبو ،كذلك العكس الشيء الذم ٓب يقدره ا﵁ لك الذم كصل
إٔب غّبؾ ،كٓب يصل إليك ،ٯبب أف تعلم أنو لن يصل إليك مهما فعلت.
إ نذا عليك أف تركن إٔب الرضا كالتسليم كاإلذعاف ،كتَبؾ ا٢بسرة كالندـ كلوـ النفس فإف
ىذا ال فائدة منو ،كل شيء بقدر ا﵁  قاؿ النيب  كما ُب صحيح مسلم« :كل شيء

العجز وال َك ْيس» ،أو قاؿ الكيس والعجز» ،كل شيء حٌب الذكاء كا٢بنكة
بقدر حتى ْ
أيضا
كالتدبّب من قدر ا﵁ ،كذلك العجز كالتقصّب كا٢بمق أك قلة الذكاء كقلة التدبّب ،ىو ن
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قدر ا﵁  إ نذا ما على اإلنساف إال أف يبذؿ األسبابٍ ،ب بعد ذلك يفوض األمر إٔب ا﵁

 كليعلم أف تدبّب ا﵁ خّبه من تدبّبه ،كأف خّبة ا﵁ خّبه من خّبتو لنفسو.
ؾَٓٛضٔ األَس إي٘ٝ

ؾٗ ٛأٚىل بوَ َٓوَ

مسعت زض ٍٛاهلل ٜ ك$ :ٍٛإٕ أَ ٍٚا خًل اهلل ايكًِ ،ؾكاٍ ي٘:
انتب ،ؾكاٍ زبِّ!َٚ :اذا انتب؟
قاٍ :انتب َكادٜس نٌ غ ٤ٞست ٢تك ّٛايطاع#١
ىذا ا٤بقدار من ا٢بديث ىو بعده ٰبتاج إٔب و
بسط أكثر لعلنا نؤجلو إٔب درس غد إف
شاء ا﵁ ،كا﵁ تعأب أعلم.
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 -ٜٚباب ما جاء في منكري القدر (المجلس الثاني).
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قاٍ :
ٚعٔ عباد ٠بٔ ايؿاَت  ،أْ٘ قاٍ البٜٓ٘ :ا بينٖ؛ إْو ئ ػد
طعِ اإلميإ ست ٢تعًِ إٔ َا أؾابو مل ٜهٔ يٝدط٦وَٚ ،ا أخطأى مل
ٜهٔ يٝؿٝبو ،مسعت زض ٍٛاهلل ٜ ك$ :ٍٛإٕ أَ ٍٚا خًل اهلل ايكًِ ،ؾكاٍ
ي٘ :انت ،قاٍ :زبِّ! َٚاذا أنتب؟ ،قاٍ :انتب َكادٜس نٌ غ ٤ٞست٢
تك ّٛايطاع.#١
كنا توقفنا ُب درس البارحة عند الكبلـ عند حديث عبادة  ،كىذا ا٢بديث فيو
مسألتاف:

[المسألة] الولى :ما سبقت اإلشارة إليو من أف لئلٲباف طعمان ييذاؽ ،كلن يذكؽ
يعلم أف ما أصابو ٓب يكن ليخطئو ،كما
طعم اإلٲباف إال من حقق اإلٲباف بالقدر الذم ي
أخطأه ٓب يكن ليصيبو.
ِ
ب اللوُ لَنَا﴾[التوبة ،]٘ٔ:فهو يعلم
فيؤمن بقوؿ ا﵁ ﴿ :لَ ْن يُصيبَػنَا إَِّل َما َكتَ َ
ي
كيوقن بأف كل شيء يقع ُب ىذا الكوف فإنو مقدر من ا﵁  ،قد ىسبىق القضاء بو ُب علم
ا﵁ ككتابتو كمشيئتو كخلقو ،كمن كاف كذلك فأنو سيطمئن كترتاح نفسو ،كيدع التلوـ

كالتحسر؛ ألنو يعلم أف قدر ا﵁  ال مفر منو ،كأف قدر ا﵁ كلو خّب لعبده ،فعند ذلك
ٯبد ٥بذا التسليم ك٥بذا اإلٲباف حبلكة يذكقها بقلبو.
أما المسألة الثانية :كىي ما أخرب بو  عن النيب  من قولو« :إف أوؿ ما خلق

اهلل القلم ،فقاؿ لو أكتب» ىذا ا٢بديث فيو إثبات ا٤برتبة الثانية من مراتب القدر كىي
الكتابة ،فالكتابة كانت بالقلم األكؿ الذم خلقو ا﵁  ،كأجرل بو ا٤بقادير ككاف ذلك
قبل خلق السماكات كاألرض ٖبمسْب ألف سنة.
كما ثبت ىذا ُب صحيح مسلم من حديث عبد ا﵁ بن عمر بن العاص 

أف النيب  قاؿ« :كتب اهلل مقادير كل شيء قبل خلق السماوات والرض بخمسين
ألف سنة ،قاؿ وعرشو على الماء» ،كىذا ا٢بديث فيو مسألة جديرة بالتنبيو عليها كىي
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أوؿ ما خلق اهلل القل ُم» ،ىل ىذه أك ىل
القلم» ،أك « ُ
قولو « :إف َ
أوؿ ما خلق اهلل َ
ىذا ا٢بديث أك ىل ىذه القطعة من ا٢بديث ٝبلة أك ٝبلتاف؟
القلم فقاؿ لو أكتب»
قيرأى ا٢بديث بكليهما ،قي ًرأى على أنو ٝبلة « َ
أوؿ ما خلق اهلل َ
بفتح أكؿ ،كبفتح القلم ،كعليو :فيكوف إعراب (أكؿ) :ظرؼ؛ إعراب ىذه الكلمة أهنا ظرؼ

زماف ،يعِب :أنو عند ابتداء خلق القلم قاؿ ا﵁  لو أكتب ،ىذا ىو التوجيو الوؿ.

كينطق ا٢بديث بناءن على ذلك
والتوجيو الثاني :أف ىذه القطعة من ا٢بديث ٝبلتاف،
ي

القلم»ٍ ،ب ما بعده ٝبلة جديدة
بضم كلمة (أكؿ) كبضم كلمة (القلم) « :ي
ِّ
أكؿ ما خلق ا﵁ ي

مستأنفة فيكوف (أكؿ) أك فتكوف ىذه الكلمة مبتدأ كخربىا (القلم) ،أوؿ مبتدأ كا٣برب القلم.
والقرب واهلل تعالى أعلم ىو الوؿ ،وىذا ما اختاره جماعة من المحققين.

يعِب :أف النيب  أخرب أنو عند ابتداء خلق القلم قاؿ ا﵁  لو« :أكتب» ،فكتب
كل شيء إٔب قياـ الساعة.
كعلى التقدير الثا٘ب كىو :أهنما ٝبلتاف ،كأف ا١بملة األكٔب مبتدأه كخرب ،فليس ا٤براد من
القلم ىو أكؿ ا٤بخلوقات على اإلطبلؽ ،إ٭با
قوؿ النيب ُ « :
أوؿ ما خلق اهلل القلم» أف ى
أكؿ ٨بلوؽ من ىذا العآب ا٤بشهود الذم خلقو ا﵁ ُب
األكلية ىاىنا أكليةه نسبيةٗ ،بعُب :أف ٌ

سبب
ستة أياـ ،كىو العآب الذم نعلمو أكؿ ما خلق ا﵁  منو كاف القلم ،كذلك ألنو ي
سابق ٣بلق
متقدـ على خلق ا٤بخلوقات،
إٯباد ىذا العآب ،فتقدير ا٤بخلوقات
فالتقدير ه
ه
ي
أكؿ ا٤بخلوقات ،كليس قىطٍ ىعان يراد من ىذا
السماكات كاألرض ،فؤلجل ىذا أخرب النيب  أنو ي
يزؿ خالقانٓ ،ب
ا٢بديث أنو أكؿ ا٤بخلوقات على اإلطبلؽ ،فإف ا٤بقطوع بو أف ا﵁ ٓ ب ٍ
يكن معطبلن عن الفعل كا٣بلقٍ ،ب ابتدأ ىذا الكماؿ ،بل ٓب يزؿ ا﵁  فعاالن ،كٓب يزؿ ا﵁

 خالقان ،كٓب يزؿ ا﵁  ربان ،كٓب يزؿ ا﵁  إ٥بان.
كىا ىنا يبحث أىل العلم مسألة أكلية ا٣بلق بْب القلم كالعرش ،يعِب أم ىذين
ا٤بخلوقْب يخلً ىق قبل اآلخر؟
اختلف السلف والعلماء في ىذه المسألة إلى قولين:

[القوؿ الوؿ] :إف القلم أسبق خلقان من العرش ،كاختار ىذا ٝباعة من أىل العلم

كمنهم ابن جرير الطربم .
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والقوؿ الثاني :كىو الذم عليو ٝبهور السلف ،كما نقل ىذا شيخ اإلسبلـ ابن تيمية
ُ ب اجمللد الثامن عشر من ((٦بموع الفتاكل)) أف العرش كا٤باء ٨بلوقاف قبل القلم،
كيدؿ على ىذا أف ا٢بديث الذم بْب أيدينا كىو حديث عبادة  فيو بيا يف أف الكتابة -

أعُب كتابة ا٤بقادير -كانت عقيب خلق القلم؛ فأف النيب  أخرب أنو «أوؿ ما خلق اهلل

القلم ،فقاؿ لو أكتب» ،فبلحظ التعقيب ىا ىنا بالفاء ،فيدؿ على أنو عقيب خلق القلم
كانت الكتابة؛ كحديث عبد ا﵁ بن عمرك بن العاص ُب ((صحيح مسلم)) أخرب فيو النيب

 بػ «أف اهلل كتب مقادير كل شيء قبل خلق السماوات والرض بخمسين ألف سنة
وعرشو على الماء».
إذف كاف العرش كا٤باء موجوداف قبل حصوؿ ىذه الكتابة ،كبالتإب فيكوف العرش كا٤باء
موجوداف قبل خلق القلم.

كيشهد ٥بذا أيضان ما ثبت ُب ((صحيح البخارم)) من حديث عمراف بن حصْب 

أف النيب  قاؿ« :كاف اهلل ولم يكن شيء قبلو ،وكاف عرشو على الماء ،ثم خلق
السماوات والرض وكتب مقادير كل شيء» ،الحظ معي أف العطف ىا ىنا كاف بػ ( يٍب)

خلق السماكات كاألرض ككتابة ا٤بقادير بعد كجود
الٍب تدؿ على الَبتيب كا٤بهلة ،فكاف ي
العرش كا٤باء ،فدؿ ىذا على أف العرش كا٤باء متقدماف كجودان على القلم.
كُب ىذا يقوؿ ابن القيم :
ٚايٓاع كتًؿ ٕٛيف ايكًِ ايرٟ

نتب ايككا ٤ب٘ َٔ ايدٜإ
ُ

ٌٖ نإ قبٌ ايعسؽ أ ٖٛ ٚبعد ٙقٛالٕ عٓد أب ٞايعال اهلُراْٞ
قبٌ ايهتاب ١نإ ذا أزنإ
ٚاؿل إٔ ايعسؽ قبٌ ألْ٘
لكن الحظ -يارعاؾ ا﵁ -أف ا٤بسألة ىا ىنا البحث فيها يتعلق بأكلية ا٣بلق بْب
ىذين ا٤بخلوقْب كليس ُب األكلية ا٤بطلقة ،فإف الذم عليو أىل السنة كا١بماعة ،كىو الذم ال
ؼ عظمة ا﵁  أف ا﵁ ٓ ب يزؿ خالقان،
كعىر ى
يشك فيو من نظر ُب النصوص ،ى
فكل ٨بلوؽ ،فا﵁  قد خلق قبلو ٨بلوقان ،كالعوآب الٍب خلقها ا﵁  ال حصر ٥با قاؿ
ه
َ ﴿ :ويَ ْخلُ ُق َما َّل تَػ ْعلَ ُمو َف﴾[النحل ،]ٛ:فكل ٨بلوؽ خلق ا﵁ تعأب قبلو
٨بلوؽ ،كالذم قبلو خلق ا﵁ قبلو ٨بلوقان.
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كىكذا فلم يزؿ ا﵁  خالقان ُب األزؿ كما أنو ٓب يزؿ خالقان لؤلبد ،فإف كل ٨بلوؽ

خلقو ا﵁  فإنو سيخلق بعده ٨بلوقان ،كىكذا سيستمر األمر إٔب ما ال هناية من جهة
األبد ،كذلك األمر ثابت ُب األزؿ كما قاؿ ابن القيم رٞبو ا﵁ ُب ((النونية)):
بٌ نٌ ؾسد ؾَٗ ٛطبٛم بؿسد

قبً٘ أبدّا بال سطبإ

ْٚعري ٖرا نٌ ؾسد ؾًَٗ ٛش ٛم بؿسد بعد ٙسهُإ
كبل ا٢بكمْب ثابتاف ،التسلسل ُب ا٣بلق من جهة األزؿ يعِب من جهة ا٤باضي،
كالتسلسل ُب ا٣بلق من جهة األبد يعِب من جهة ا٤بستقبل ،كالذم يلزـ أحد األمرين الزـ
ٕبث ليس ىذا موضع تفصيلو.
لآلخر كالبد ،كعلى كل حاؿ ا٤بسألة فيها ه
إذف ا٣ببلصة الٍب نريد أف نصل إليها ثبوت مرتبة من مراتب القدر ،ىذا ما نستفيده
من حديث عبادة - الذم بْب أيدينا -كىو :أف ا﵁  كتب كل شيء ٩با ىو كائن
قبل خلق السماكات كاألرض كإٔب قياـ الساعة ،كظاىر ا٢بديث كما يقوؿ شيخ اإلسبلـ ابن
تيمية  أف الكتابة كانت إٔب ىذا ا٢بد إٔب قياـ الساعة ،كٓب تكن الكتابة ٤با بعد
ذلك ،كا﵁ تعأب أعلم.
قاٍ ٜ :ا بين مسعت زض ٍٛاهلل ٜ كَ َٔ(( :ٍٛات عً ٢غري ٖرا ؾًٝظ
َين)).
من مات على غّب ىذا فكاف مكذبان للقدر ،مكذبان لعلم ا﵁ الصادؽ أك كتابتو أك
مشيئتو أك خلقو أك مكذبنا ٥بذه ٝبيعان ،فبل شك أنو ليس من النيب  ،ليس من دينو كليس
من ملتو ،فإف من أنكر القدر إنكاران صرٰبان ال شك ُب أنو ليس من اإلسبلـ ُب شيء.
ٚيف زٚا ١ٜألمحد$ :إٕ أَ ٍٚا خًل اهلل تعاىل ايكًِ ؾكاٍ ي٘ :انتب،
ؾذس ٣يف تًو ايطاع ١مبا ٖ ٛنا ٔ٥إىل  ّٜٛايكٝاَ.#١
ٚيف زٚا ١ٜالبٔ ٖٚب :قاٍ زض ٍٛاهلل $ :ؾُٔ مل ٜؤَٔ بايكدز خريٙ
ٚغسٙ؛ أسسق٘ اهلل بايٓاز.#
قاؿ( :كُب ركاية البن كىب) ،كابن و
كىب ىو :اإلماـ العآب ا١بليل عبد ا﵁ بن كىب
ا٤بصرم ،ا٤بتوَب سنة سبعة كتسعْب كمائة ،كىذه الركاية موجودة ُب كتابو ((القدر)) ،فإنو أفرد
باب القدر بكتاب مطبوع ،كفيو :أف من ٓب يؤمن بالقدر خّبه كشره أحرقو ا﵁ بالنار.
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كال شك أف من كذب بالقدر فهو كافر با﵁  كقد توعد ا﵁ الكفار بالنار كىذه
الركاية فيها مسألة :كىي إثبات ا٣بّب كالشر ُب ا٤بقدرات ،يعِب :فيما يقدره ا﵁ .
ٙبتاج إٔب تفصيل ،اعلم -يارعاؾ ا﵁ -أف ىذا ا٤بوضوع منضبط
مسألة الشر مسألةه ي
عند أىل السنة كا١بماعة بضابطْب انتبو ٥بما.
الضابط الوؿ :أف الشر يضاؼ إٔب مقدكر ا﵁ كمفعولو ك٨بلوقو ،ال إٔب خلق ا﵁

كفعلو؛ ا﵁  ال ييضاؼ الشر إليو ،ال إٔب ذاتو كال إٔب أ٠بائو ،كال إٔب صفاتو ،أليس النيب

 قد قاؿ كما ُب ((صحيح مسلم))« :والشر ليس إليك» ،ليس الشر إٔب ا﵁  البتة،
بل فعلو كليو خّب ،كما يضاؼ إٔب ا﵁  كلو خّب ،صفاتو كلها خّب ،كأ٠باؤه كلها خّب،
الشر ال يضاؼ إٔب ا﵁  البتة.

إ٭با ييضاؼ الشر إٔب ا٤بقدكر ا٤بخلوؽ ال إٔب ا٣بالق  ،كذلك أف ا٤بعلوـ عند ٝبيع

العقبلء أف ا﵁  إذا خلق شيئان ُب شيء عاد حكم ىذا الشيء إٔب ا٤بخلوؽ ال إليو ؛
ت هبذه الصفة.
ألف الصفة تتبع الذات الٍب ِّ
كص ىف ى

حكم
فإذا كاف ا﵁  خالق لؤلشياء ،كمنها ما يكو يف شران أك يكوف قبيحان ٓب يعد ي
عاد
ىذا الوصف إٔب ا﵁  ،إذا ىخلى ىق ا﵁ ما رائحتو قبيحة أك إذا خلق ا﵁ ما شكلو قبيح؛ ى
حكم القبح على ما قاـ بو ىذا القبح ،كليس إٔب ا﵁ .
ي
ف بالقبح كيتنزه ا﵁ تعأب عن ذلك ،كذلك
ف بالشر ييوص ي
فا٤بخلوؽ ىو الذم ييوص ي
يَبتب على كجوده حكمة مصلحة
أف ىخ ٍل ىق ا﵁ ٥ بذا القبيح خّب ،كجو ذلك :أنو ي
كجودىا خّبه من عدمها ،كألجل ىذا ىخلى ىق ا﵁  ىذا الشر ،مع مبلحظة أف يراعي
اإلنساف األدب مع ا﵁  فبل يضيف إليو  أيضان ا٣بلق للشر على جهة اإلفراد ،ال
يقوؿ قائل مثبل" :ا﵁ خالق الكبلب ،كالقردة ،كخالق الكفر كا٤بعاصي" ،ىكذا دكف كجود
حكمة ُب ىذا الكبلـ ،إ٭با يدخل ىذا الشر ُب عموـ قولو  مثبلن﴿ :اللوُ َخالِ ُق ُك ٍّل
َش ْي ٍء﴾[الزمر.]ٕٙ:

شر ،فإف إٯباد ىذا الشيء حكمةه كمصلحةه
ا٤بقصود أف ا﵁  إذا خلق شيئان فيو ه
كخّبه ٧بض؛ ألنو يَبتب عليو خّب عظيم.
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لغّبه.

ً
العقبلء يدركوف أف األشياء منها ما يراد لذاتو كمنها ما يراد
ب إليك ا٤بسألة :كل
أيقىػر ي

ما معُب :ما يراد لغّبه؟
لو أف ابنا لرجل أصيب ٗبرض ،أصيب مثبلن ُب رجلو -عافا٘ب ا﵁ كإياكمٗ -برض
يسرم ُب جسده كلو ٓب ييستأصل ىذا العضو فإف ا٤برض سيسرم؛ يعِب :كأف يصاب كالعياذ
الر ٍجل فإف ىذا ا٤برض ماذا سيحصل لو؟
الر ٍجل ،لو ٓب تقطع ِّ
با﵁ بػ"غرغرينا" كما يقولوف ُب ِّ
سيستمر حٌب ٲبوت ىذا اإلنساف.
ىذا ىو ا٤بعركؼ عند الطب ،كألجل ىذا رٗبا ٘بد األب ا﵀ب ا٤بشفق يأخذ ابنو
بنفسو كيذىب بو إٔب الطبيب كيعاكنو على مسك ابنو ألجل أف يقطع ىذا الطبيب رجلو.
أليس كذلك؟ كالسؤاؿ ىل ىذا األب غّبي ٧بب البنو ال يريد لو ا٣بّب؟
بل ٰببو كل ا٢بب ،كالدليل أنو حريص على مصلحتو.
قد يقوؿ قائل ،إذف كيف يذىب بو كيعينو على قطع رجلو؟
ا١بواب أف قطع الرجل ىا ىنا ليس مقصودان لذاتو إ٭با ىو مقصودان لغّبه؛ لو ٓب تيقطع

رجلو فإف ا٤برض سيسرم كيكوف التلف كالتقدير بإذف ﵁ .
إذف ارتكاب ىذه ا٤بفسدة كاف ُب حقيقة ا٢باؿ مصلحة ،ككاف ىو ا٢بكمة ،ككاف ىو
ا٣بّب.
ص يد الشيء لغّبه يعِب ال لذاتو إ٭با ٤با يَبتب على كجوده ،ىذه الصورة
إذف قد يػي ٍق ى
تقرب لك ا٤بسألة الٍب بْب أيدينا ك﵁ ا٤بثل األعلى ،فا﵁  إذا ق ٌدر حصوؿ ما يكره ،فإ٭با

ق ٌدره؛ ألنو يَبتب عليو ما ٰبب ،إذا ق ٌدر ا﵁  خلق إبليس ،إذا ق ٌدر ا﵁ كجود ا٤بعاصي،

كجود الكفر ،فإنو يَبتب على كجود ىذا الذم يكرىو ما ٰببو ا﵁  ،فؤلجل ىذا أكجد

ا﵁  ىذه ا٤بخلوقات الٍب فيها شر.
كإذا أردت أف تتوسع ُب فىػ ٍه ًم ىذه ا٤بسألة فارجع إٔب ما دكنو ابن القيم ُ ب
كتابو العظيم ((مفتاح دار السعادة)) ،فإنو تكلم عن ىذه ا٤بسألة بكبلـ نفيس ،بل أشار ُب
أحد ا٤بواضع إٔب الفوائد العظيمة الٍب ٲبكن أف تيػ ٍلتمس ٣بلق ا﵁  للمعاصي٤ ،با خلق ا﵁
ا٤بعاصي كجدت التوبة الٍب ٰببها ا﵁ ٤ ،با خلق ا﵁ ا٤بعاصي كاف ما ٰببو ا﵁  من
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مغفرة الذنوب٤ ،با كجدت ا٤بعاصي كجدت عبودية اجملاىدة الٍب ٰببها ا﵁  ،ذكر ابن
القيم ما يزيد على ثبلثْب فائدة لتقدير ا﵁  للمعاصي.
يقدرهي  خّب ٧بض كحكمة ٧بضة
إذف إذا نظرنا إٔب فىػ ٍع ًل ا﵁ القائم بو  فإف ما ِّ
كمصلحة ٧بضة.
أما الضابط الثاني فهو :أف الشر يضاؼ إٔب ا٤بخلوؽ ا٤بقدر ،كمع ذلك ال يوجد فيما

شر ٧بض؛ بل البد أف يكوف ىذا
شر ه
٧بض ،ال يوجد فيما ٱبلقو ا﵁  ه
ٱبلقو ا﵁ ما ىو ه

الذم خلقو ا﵁  كفيو شر؛ الشر فيو نسيب جزئي كليس شران ٧بضان ،البد أف يكوف ُب
كجوده خّب؛ كيَبتب على كجوده خّب.
أما أف يكوف شران من ٝبيع الوجوه كال فائدة تَبتب على كجوده فإنو ليس ُب

ا٤بخلوقات شيء من ذلكٓ ،ب ٱبلق ا﵁  شران ٧بضاى ،انتبو ٥بذا الضابط ا٤بقرر عند أىل
السنة كا١بماعة كلو شواىد من األدلة كثّبة.
شر ٧بض؛ بل ما فيو شر فإف الذم فيو شر الشر فيو نسيب جزئي،
ال يوجد ما ىو ه
يعِب ليس شران ٧بضان ليس شران كما يقولوف مائة با٤بائة ،بل البد أف يكوف فيو شر كخّب،
كألجل ىذا خلقو ا﵁ .

أما شر كامل شر ٧بض فهذا عدـ كىو غّب موجود كليس ُب خلق ا﵁  شيء منو.
إذف فىػ ٍه يمنىا ٥بذا األمر يتضح بو معُب ما جاء ُب ىذه الركاية كىو اإلٲباف بالقدر خّبه

يقدر ا﵁  ما فيو شر ،كلكن ىذا الشر شر ُب ا٤بخلوؽ ا٤بقدر كليس راجعان إٔب
كشره قد ِّ
فعل ا﵁ الذم يقوـ بو ،كىذا الشر أيضان ليس شران ٧بضان ،بل إ٭با ىو شر من كجو كفيو خّب
من كجو من حيث إنو يَبتب على كجود ما ىو خّب ،كا﵁ تعأب أعلم.
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قاؿ :
ٚيف املطٓد ٚايطٓٔ عٔ ابٔ ايدًُٜٞ؛ قاٍ :أتٝت أب ٖٞبٔ نعب ،ؾكًت:
يف ْؿط ٞغ َٔ ٤ٞايكدز ،ؾشدثين بػ ٤ٞيعٌ اهلل ٜرٖب٘ َٔ قًيب ،ؾكاٍ$ :
ي ٛأْؿكت َجٌ أسد ذٖباَّ ،ا قبً٘ اهلل َٓو ست ٢تؤَٔ بايكدزٚ ،تعًِ إٔ َا
أؾابو مل ٜهٔ يٝدط٦وٚ ،إٔ َا أخطأى مل ٜهٔ يٝؿٝبوٚ ،يَ ٛت عً٢
غري ٖرا يهٓت َٔ أٌٖ ايٓاز ،#قاٍ :ؾأتٝت عبد اهلل بٔ َطعٛدٚ ،سرٜؿ ١بٔ
ايُٝإٚ ،شٜد بٔ ثابت؛ ؾهًِٗ سدثين مبجٌ سدٜح ذيو عٔ ايٓيب #
سدٜحُ ؾشٝض ،زٚا ٙاؿانِ يف ؾشٝش٘.
ىذا ا٢بديث كما ذكر ا٤بؤلف  خرجو اإلماـ أٞبد ُب ((مسنده)) ككذلك ىو
ُب ((السنن))ُ ،ب سنن أيب داكد كابن ماجة ،كىو كذلك عند ا٢باكم كغّبىم ٩بن أخرجوا
ىذا ا٢بديث ،كىو حديث صحيح ،كفيو :أف ابن الديلمي -كابن الديلمي ىو :عبد ا﵁ بن
فّبكز الديلمي أحد كبار التابعْب  أنو كقع ُب نفسو شيءه يتعلق بالقدر ،فرجع إٔب
ً
ب ىذه الشبهة
ذلك أليب ابن كعب  كطلب منو أف ٰبدثو بشيء لعل ا﵁  أف يي ٍذى ى
من قلبو بسببو ،فأخربه ٗبا دلت عليو األدلة كاآلثار السابقة من كجوب اإلٲباف بالقدر ،كأف
ىذا اإلٲباف بالقدر بو تكوف حقيقةي اإلٲباف ،كأف ٓب يكن كذلك فإنو ليس ٗبسلم ،كال جديد
ُب ىذا ا٢بديث إال ما أشار ا٤بؤلف ُ ب ا٤بسائل إليو كىو( :أف عادة السلف إزالة
الشبهة بسؤاؿ العلماء) ،كىذا تنبيو مهم كدرس ما أحوجنا إليو ُب ىذا الوقت كُب ىذا
الزماف.
الشبهة من عبلجها :الرجوع إٔب أىل العلم ،كىكذا فعل ابن الديلمي ٤ با كقع
ُب نفسو شيء من الشبهة ُب شأف القدر ،كما أكثر الشبو كالسيما ُب باب القدر ،فرجع
 إٔب أييب بن كعب ،كإٔب عبد ا﵁ بن مسعود ،كإٔب حذيفة بن اليماف ،كإٔب زيد بن
ث بو اآلخر ،ككلهم يرفع ذلك إٔب النيب  ، كما
ث ٗبا حد ى
ثابت  ككلهم ٰبد ي
جاء ىذا ُب ركاية ابن ماجو.
أما الركاية الٍب بْب أيدينا فإف الذم ٙبدث بو أييب كابن مسعود كحذيفة  إ٭با
ىو من قو٥بم ،كا٤برفوع إ٭با كاف فيما ركاه زيد عن رسوؿ ا﵁ .
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كُب ركاية ابن ماجو أف أيب ٤ با أجابو ،قاؿ :كال عليك أف تأٌب أخي عبد ا﵁ بن
مسعودٍ ،ب أتى إٔب عبد ا﵁ بن مسعود فأجابو ٗبثل جواب أييب ،فقاؿ :كال عليك أف تأٌب
أخي حذيفة بن اليماف ٍب ٤با جاء كحدثو ٗبثل حديث صاحبيو قاؿ :كال عليك أف تأٌب أخي
زيد بن ثابت.
ا٤بقصود أف ىا ىنا تنبيهان مهمان يتعلق ٗبوضوع الشبو كمنهج التعامل معها ،ىذا الزماف
ات تتقاذؼ على ا٤بسلمْب ًصغاران
الذم نعيشو من ٠باتو البارزة أنو زمن الشبهات ،شبه ه
ككباران ،ذيكوران كإناثان ،تتناكؿ كل شيء ،يشبىوه تتعلق بصحة اإلسبلـ ،يشبىوه تتعلق بسنة النيب

 ،يشبىوه تتعلق بالقرآف ،يشبىوه تتعلق بتوحيد ا﵁  ،يشبىوه تتعلق بباب الصفات ،يشبىوه تتعلق
بباب القدر ،يشبىوه تتعلق بأحكاـ اإلسبلـ ،يشبىوه تتعلق بوجود البارئ .
ات تقذؼ على الناس كهتبط عليهم من الفضاء ،أك تصطادىم من خبلؿ
إذف يشبيػ ىه ه
الشبكة حٌب أهنا ال تدعي أك ال تكاد أف تدع بيتان إال دخلتو ،كألجل ىذا ٯبد طالب العلم

كالداعية إٔب ا﵁  إشكاالن عند كثّب من الناس ،يسألوف عن شبو كردت عليهم ما رأيك
مسائل كبار ،إذف كيف ينبغي أف
فيمن يقوؿ كذا؟ ككيف ٪بيب عن كذا ككذا؟ رٗبا كانت
ي
الشبى ٍو إذا كردت عليو؟
يتعامل ا٤بسلم مع ي
تنبو -يارعاؾ ا﵁ -إٔب كصايا ثبلث تتعلق ٗبوضوع الشبهات كالتعامل معها ،فإف
الشبهات بتوفيق ا﵁ .
األخذ هبا فيو عصمةه من الوقوع ُب ٞبىٍئى ًة ي

و
يلبس لباس ا٢بق،
قبل أف أذكر الوصايا الشبهة ه
أمر فيو التباس ،يعِب :ىي باطل ي
كألجل ىذا فإهنا تركج على ً
قليل العلم ،الشبهة باطل يلبس لباس ا٢بق تتبهرج كتتزخرؼ
كتتحسن ُب أعْب من كاف جاىبلن.
الدين فإنو ينظر إليها بنظ ور ثاقب ٗبا يفتح ا﵁
أما العآب الذم آتاه ا﵁  البصّبة ُب ِّ

 عليو من العلم فيعرفها على حقيقتها ،تتعرل أمامو كال ينخدع هبا ،إ٭با اإلشكاؿ ُب
كركدىا على جاىل ليس بثابت القدـ ُب العلم.
ِّ
إذف كيف ينبغي على اإلنساف أف يتعامل معها؟
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ا٤بطلوب من كل مسلم أف يىػٍنأىل بنفسو عن الشبهات ،عليك يا
[الوصية الولى]:
ي
عبد ا﵁ أف هترب منها كإياؾ أف تتساىل معها ،أك أف ترخي ٠بعك ٥با فإف ىذا ىو ا٤بوت
األٞبر.
ىا ىنا ا٣بطورة كل ا٣بطورة؛ اعلم يا عبد ا﵁ أف الشبهة ىخطافة كأف القلوب ضعيفة
ككم من الناس من سقط ُب كحل الضبلؿ بسبب أنو تساىل مع الشبهات ،الشبهة مشكلة
كربل الشبهة تشبو الورـ ،تعرفوف الورـ؟ -أسأؿ ا﵁ أف يعافيِب كإياكم كا٤بسلمْب ،-الورـ ال
٘بد أنو يبدأ شيئان كبّبان إ٭با ىو يبدأ شيئان صغّبانٍ ،ب إنو اليزاؿ يكرب كيفشو حٌب رٗبا إذا كصل
إٔب مرحلة متأخرة رٗبا ٘بد الطبيب يقوؿ :ال أستطيع أف أصنع لك شيئان أصبح ىذا الورـ
منتشران ُب ا١بسد.
كذلك الشبهة تبدأ نقطةن ُب القلب ٍب إهنا ال تزاؿ تكرب كتتوسع حٌب رٗبا أظلم القلب

بسببها ،كأنا أعرؼ كرٗبا أنت تعرفوف من ضل كا٫برؼ رٗبا ارتد عن دين ا﵁  بسبب
يشٍبػ ىه وة كاحدة.
إذف ا٤بسألة ينبغي أف يكوف فيها ا٢بزـ ينبغي أف يكوف فيها ا١بدية ،ال ينبغي لئلنساف
أف يتساىل ،يقوؿ :أنا ا٢بمد ﵁ مسلم ككلدت مسلمان كأسرٌب مسلمة ال ٲبكن أف أتأثر،
حذارم يا عبد ا﵁ إياؾ من ىذه ا٤بصيدة ،إياؾ من ىذه األحبولة الٍب يصطاد هبا إبليس،
مشكلة كربل كالسيما عند الشباب ما يسمىٕ" :بب االستطبلع"٤ ،باذا؟ ما الذم ٲبنعِب أف
أطالع ىذه القناة رٗبا تكوف قناة تقذؼ بشبو التنصّب ،أك تقذؼ بالشبو الٍب تطعن ُب دين
اإلسبلـ ،أك تطعن ُب بعض مسائل الدين.
فيقوؿ :أنا أستمع ،ىذه حرية ،ىذه ثقافة ،ىذه رغبة ُب أف أطالع الشيء ا١بديد،
٤باذا؟ يعِب نتحجر! كإذا بو ال ٱبرج من ىذه ا٤بطالعة إٔب كقد أظلم قلبو ،كرٗبا كاف ذلك سببان

ال٫برافو .كذلك ٘بده يدخل إٔب مواقع ،إٔب معرفات ،إٔب حسابات ،إٔب مدكنات ُب
الشبكة ،كيبحر كيطالع ،كإذا بقلبو يتحمل من السموـ ت ٌلو السموـ الٍب تضعف إٲبانو
كتوحيده كىو ال يشعر ،كالنتيجة بعد ذلك أنك ٘بده يقع ُب قلق عظيم كشك كبّب.

بل رٗبا يكوف كصل إٔب أف يكوف على حافة بْب اإلٲباف كالكفر إف تداركو ا﵁ 

فإنو يىػ ٍلطيف بو كيعيده إٔب حظّبة اإلسبلـ ،كإال فإنو قد يَبدل ُب حفرة من حفر الكفر ،كانا
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أٙبدث يا أخوا٘ب عن أمر كاقع كليس عن أمر خيإب ينبغي على اإلنساف أف يأخذ ىذا األمر
على ٧بمل ا١بد  ،كأف يأٛبر بأكامر ا﵁ ﴿ :وإِذَا رأَي َ ِ
وضو َف فِي آيَاتِنَا
ين يَ ُخ ُ
َ َْ
ت الذ َ
وضوا فِي ح ِد ٍ
يث غَْي ِرهِ﴾[النعاـ ،]ٙٛ:قاؿ ُ ب سورة آؿ
ض َع ْنػ ُه ْم َحتى يَ ُخ ُ
فَأَ ْع ِر ْ
َ
عمراف عن ىذا الكتاب العظيمُ ﴿ :ىو ال ِذي أَنْػز َؿ َعلَي َ ِ
ات
ات ُم ْح َك َم ٌ
اب ِم ْنوُ آيَ ٌ
َ ْ
ك الْكتَ َ
َ
ات فَأَما ال ِذين فِي قُػلُوبِ ِهم َزيْ ٌغ فَػيتبِعو َف ما تَ َ ِ ِ
ُىن أ ُُّـ الْكِتَ ِ
اء
شابِ َه ٌ
ُخ ُر ُمتَ َ
اب َوأ َ
َ ُ َ
ْ
َ
شابَوَ م ْنوُ ابْتغَ َ
ِ ِ ِ
اء تَأْ ِويلِ ِو﴾[آؿ عمراف.]ٚ:
الْف ْتػنَة َوابْتغَ َ
ىاىنا حدث النيب ٕ بديث عظيم ينبغي أف نضعو نصب أعيننا ،قاؿ
« :إذا رأيتم الذين يتبعوف ما تشابو منو فأولئكم الذين سمى اهلل

فأحذروىم».
حذارم من ىؤالء.
أال ؼٌ عً ٢ساٍ بٛادٜٗا
إٕٖ ايطالَ َٔ ١ضًُٚ ٢دازتٗا
أنج بنفسك عند شعورؾ بأف ىا ىنا خطر.
ابتعد كأىرب ك ي
كىا ىنا شبو تقذؼ ،تطعن ُب ا٤بسلمات كا﵀كمات كأصوؿ الدين الٍب تعتقدىا،
إذف عليك:

أوَّلً :أف تبتعد.

الوصية الثانية :إذا قدر ا﵁  كركد الشبهة عليك ،كصلتك الشبهة دكف ٕبث
كتىطىلي و
ب منك قدر ا﵁ كركدىا عليك ،قرأهتا ُب رسالة "كاتس"  ،أك قرأهتا ُب "تغريدة" ،أك

شاىدهتا ُب قناة من القنوات ،فإف عليك أف تتعامل معها تعاملك مع ا٤برض ا٤بعدم ا٣بطّب؛
ٗبعُب :إياؾ من التساىل كإياؾ من التمادم كإياؾ من التكاسل ،عليك أف تسعى مباشرة
بعبلجها ،ىي أشبو األشياء با٤برض الذم ٰبتاج أف تبادره بالعبلج قبل أف يستفحل.
كالعبلج إ٭با ىو :عند العلماء الربانيْب ،العبلج عند أطباء القلوب العلماء الراسخْب،
ب ذلك عند أىل العلم ،كأقوؿ الراسخْب ،فإف من الناس إذا كقعت الشبهة
فعليك أف تىطٍلي ى
ُب قلبو يبادر إٔب حلها كعبلجها ُب غّب مظنة ،ذلك ٘بد أنو إذا جاءتو الشبهة تتعلق بأمر
عظيم تتعلق بوجود ا﵁ أك صحة القرآف أك صحة رسالة النيب  ،ليس أمامو غّب أف يكتب
ُب "جوجل"! ىذا كاقع أـ ال؟ يظن أف ىذا ىو العبلج .أف أكتب ُب ٧برؾ البحث
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"جوجل" ،كإٔبث؛ كا﵁ أعلم إٔب أم موقع سوؼ يصل ُب ٕبثو ،رٗبا يقع أك يصل إٔب موقع
مفيد كنافع كناصح ،كرٗبا يكوف األمر ٖببلؼ ذلك ،رٗبا يصل إٔب موق وع يزيده شكان
كاشتباىا.
إذف الشبهة ليس عبلجها ُب الشبكة عند ا١باىل ٗبواقعها ،ليس عند ًضعً ً
اؼ ا٤بثقفْب
كال يكتاب كأمثاؿ ذلك ،العبلج ينبغي أف يكوف عند العلماء الراسخْب.
ىذه األمثلة الٍب بْب أيدينا شواىد كافية ك﵁ ا٢بمد ،ىذا عبد ا﵁ بن الديلمي ٤با كقع
ُب نفسو شيء إٔب أين ذىب؟ أكالن سكت؟ كتم؟ ترؾ األمر على ما ىو عليو كلعلو يفشو ُب
قلبو كيستمر؟ أنو بادر إٔب كشف ذلك ،بادر إٔب كشف ذلك كذىب إٔب العلماء ،ذىب إٔب
أيب كمسعود كابن حذيفة كزيد بن ثابت .
ُب القصة الٍب مرت معنا أكؿ ىذا البابٞ :بيد بن عبد الرٞبن ا٢بمّبم كٰبٓب بن
يعمر ،ماذا فعلوا عندما كرد عليهم شبهة تتعلق ٗبقالة القدرية؟ ذىبوا كرحلوا إٔب مكة ،من

العراؽ إٔب مكة حاجْب أك معتمرين ،كألجل أيضان أف يصلوا إٔب أحد من أصحاب النيب 

فيكشف ٥بم حقيقة ا٢باؿ ،كجدكا عبد ا﵁ بن عمر  ، فسأاله عن ذلك.
أيضان ُب حديث عبادة ُب ركاية الَبمذم أف عبد الواحد بن سليم كقع عنده شيء من
اإلشكاؿ ُب مسألة القدر كصلو قوؿ القدرية ،فذىب لعطاء بن أيب رباح إماـ أىل مكة
 كسألو عن ىذا ،فقاؿ اقرأ من سورة الزخرؼ ،فقرأ حٌب بلغ قولو تعأبَ ﴿ :وإِنوُ فِي
ِ ِ
أ ٍُّـ ال ِ
ْكتَ ِ
يم﴾[الزخرؼ.]ٗ:
اب لَ َديْػنَا لَ َعل ٌّي َحك ٌ
فبىػ ٌْب لو أف ىذا ىو الذكر يعِب :اللوح ا﵀فوظ الذم كتب ا﵁ فيو كل شيء ،كفيو :أف
فرعوف من أىل النار ،كفيو :كذا كفيو كذاٍ ،ب ح ٌدثو ٗبا حدثو بو الوليد بن عبادة بن
الصامتُ ،ب ا٢بديث الذم بْب أيدينا كالركاية الٍب معنا ركاية أيب داكد ،ا٤بقصود أف العلماء
ٓب يزالوا حريصْب على كشف الشبو عند العلماء الراسخْب ،إذا كرد عليك شيء من ذلك
فعليك أف تبادر إٔب عبلجو عند األطباء الناصحْب ،أطباء القلوب ،كىم العلماء الراسخوف.
[الوصية الثالثة] :عليك -يارعاؾ ا﵁ -أف تعتصم با﵀كمات ،كالشبهة تبقى شبهة

ً
أبق الشبهة ُب ٧بلها كضعها ُب مكاهنا البلئق ،كاعتصم با﵀كمات ،عليك أف تتنبو إٔب ىذه
القاعدة ا٤بهمة٧ :بكمات الدين كأصولو كمسائلو الواضحة الراسخة الٍب عليها أدلة الكتاب
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كالسنة ينبغي أف تكوف راسخة ُب قلبك رسوخ ا١بباؿ ،ال ينبغي أبدان أف ٘بعلها ضعيفة
مهزكزة ٕبيث أف أدٗب ىبة ريح تؤدم إٔب أف تكوف شاكان مرتابان.
كبل يا عبد ا﵁ٛ ،بسك دائمان با﵀كمات ،األصوؿ ا﵀كمة ،كىي ا٢بق الذم أنزلو ا﵁
تصغير الشبهة
ْح ٍّق أ َ
ْح ٍّق نَػ َز َؿ﴾[اإلسراء ،]ٔٓ٘:كهبذا ٍ
َنزلْنَاهُ َوبِال َ
على نبيو ٧بمد َ ﴿ وبِال َ
ُب عينك كتضمحل ،كتضع ىذه الشبو حينئذ ُب ٧بلها البلئق هبا ،الشبهة تبقى شبهة ،لكن
ال ينبغي أف هتزؾ كأف ٘بعلك مرتابان ،كلذلك تنبو إٔب ىذا التنبيو اللطيف ُب قولو ﴿ :إِف
ِ
ِ
آد َـ َخلَ َقوُ ِم ْن تُػر ٍ
ك
اب ثُم قَ َ
ْح ُّق ِم ْن َربٍّ َ
يسى ع ْن َد الل ِو َك َمثَ ِل َ
اؿ لَوُ ُك ْن فَػيَ ُكو ُف * ال َ
َ
َمثَ َل ع َ
ِ
ين﴾[آؿ عمراف ،]ٙٓ-ٜ٘:ا٤بمَبين يعِب :الشاكْب.
فَال تَ ُك ْن م َن ال ُْم ْمتَ ِر َ
تنبو ىنا إٔب أف ا﵁  بْب زيف شبهة النصارل الذين شبهوا كلبسوا ٖبلق عيسى
 ،فإف عيسى كلمةي ا﵁ يعِب :بالكلمة كاف قاؿ لو كن فيكوف ،ىم لب يسوا هبذه
فبْب ا﵁
الشبهة ،كأف البلىوت نزؿ ُب الناسوت كأف فيو شيئان من اإل٥بية بسبب طريقة خلقوٌ ،
ِ
ِ
يسى ِع ْن َد الل ِو
 ا﵀كم ُب ىذا الباب ،كأف خلق عيسى ىو كخلق آدـ ﴿إف َمثَ َل ع َ
آد َـ ﴾[آؿ عمراف.]ٜ٘:
َك َمثَ ِل َ
ْح ُّق ِم ْن
ٍب بْب ا﵁  أف ىذا ا٢بق ينبغي أف يكوف راسخان ال يقبل التشكيك﴿ :ال َ
ِ
ين﴾[آؿ عمراف ،]ٙٓ:ىذه مسألة مهمة.
َربٍّ َ
ك فَال تَ ُك ْن م َن ال ُْم ْمتَ ِر َ
كأكصيك بالرجوع إٔب ا١بواب اجململ الذم أكرده إماـ الدعوة ُ ب كتابو
((كشف الشبهات)) ،فإنو ُب غاية األٮبية لكل طالب علم ،بل لكل مسلم ،كىو أنو إذا
يبْب لو أف العبادة ﵁  ،كأف
ابٍػتيلي ٗبن يورد عليو الشبو من أىل الشرؾ كالبدع فعليو أف ٌ
ا﵁  ىو ا٤بعبود ،كأف كل عبادة تصرؼ لغّبه فهو شرؾ ،أما ىذا الذم ٙبدثِب بو فأنا ال
أعرفو كال يضر٘ب أال أعرؼ كشفو ،إ٭با ا٢بق ىو ىذا الذم أعلمو.
إذف إذا كردت عليك شبهة ال تستطيع ردىا ،كرٗبا لن تستطيع أف ترد كل شبهة ،إ٭با
عليك أف تعتصم با﵀كم عندؾ ،كالشبهة ضعها ُب ٧بلها ال تؤثر فيك ،إف ٓب تستطع جواهبا
اليوـ غدان أك بعد غد ،كرٗبا بعد سنة ،كرٗبا بعد عشر سنوات ،ا٤بهم أال تكوف مؤثرة على
إٲبانك ،ا﵀كمات ضعها ُب قلبك راسخة رسوخ ا١بباؿ الٍب ال تقبل أف هتتز ،عندىا بإذف
ا﵁  تكوف حريان بالتوفيق للهداية.
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رب كل شيء كيتقبل كل شيء ،ىذا الذم
أما الذم يكوف قلبو مثل اإلسفنجة يىػتىش ي
الشبىو كأف تنظر
٘بده دائمان مرتابان حائران ىش ٍكاكان ال يستقر لو قرار ،الذم ينبغي أف تتناكؿ ىذه ي
الشٍبػ ىهةى بصفائو ،لكنو يطردىا بصبلبتو ،ال
إليها ،أف ٘بعل قلبك مثل الزجاج ،الذم يرل ي
يقبل دخو٥با على قلبو.
إذف عندنا قلباف:

قلب من زجاج يرل الشبهة كيعرؼ الباطل كلكنو ال يتسرب إليو.
ُ /ه
قلب مثل اإلسفنجة يتشرب كل ما يرد إليو ،عنده استعداد ألف يأخذ بكل قوؿ
ِ /ك ه
كأف يتشكك كأف يذىب كل مذىب ،اليوـ ُب قوؿ كغدان على قوؿ كبعد غد على مذىب
كىكذا .
كل ما جاءه شخص أ٢بن ٕبجتو من شخص فإنك ٘بده يذىب معو ،يأخذ بيده
كيقود معو قود النعاة ،مثل ىذا ٘بده شاكان مرتابان حائران مضطربان ،كرٗبا كالعياذ با﵁ يعود
القهقرل ،كىكذا ينبغي على ا٤بسلم أف يتنبو إٔب ىذا األمر العظيم.
إذف ىذه كصايا ثبلث ينبغي أف نتنبو إليها ُب شأف الشبهات.
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قاٍ :
باب
َا دا ٤يف املؿٛزٜٔ
كذـ من فعلو،
الذـ كالوعيد ،كأحاديث النيب  متكاثرةه ُب ٙبرٙب التصوير ِّ
يعِب :من ِّ
كىذه األحاديث ثابتةه ُب الصحيحْب كغّبٮبا عن و
ٝبلة من أصحاب النيب  كمن ذلك ما
أكرد ُ ب ىذا الباب؛ فقد أكرد ٟبسة أحاديث كلها ُب ((الصحيحْب)) خبل ا٢بديث
األخّب فإنو ُب ((مسلم)) ،كا٢بديث األكؿ من ىذه األحاديث حديث قدسي كمناسبة ىذا
الباب لكتاب التوحيد من جهتْب:
[الوجو الوؿ] :أف التصوير مضاىاةه ٣بلق ا﵁ كما سيأٌب ُب ا٢بديث األكؿ إف شاء

كٙبقيق التوحيد .فإف ا﵁  ىو ا٤بصور ،ا٤بصور :ا٠بو،
ا﵁ ،كال شك أف ىذا يتناَب
ى
كالتصوير :فعلو﴿ :ىو اللو ال َ ِ
سبٍّ ُح لَوُ َما فِي
ْخال ُق الْبَا ِر ُ
َُ ُ
ص ٍّوُر لَوُ ال ْ
ئ ال ُْم َ
َس َماءُ ال ُ
ْح ْسنَى يُ َ
ض و ُىو الْع ِزيز الْح ِكيم﴾[الحشر ،]ٕٗ:قاؿ ِ ُ :
ِ
ص ٍّوُرُك ْم
﴿ى َو الذي يُ َ
الس َم َوات َوال َْر ِ َ َ َ ُ َ ُ
شاء َّل إِلَوَ إَِّل ُىو الْع ِزيز ال ِ
يم﴾[آؿ عمراف ،]ٙ:كقاؿ :
فِي ال َْر َح ِاـ َك ْي َ
َ َ ُ َ
ف يَ َ ُ
ْحك ُ
ص َوَرُك ْم﴾[غافر ،]ٙٗ:فا﵁  ىو ا٤بصور الذم أبدع صور
صوَرُك ْم فَأ ْ
س َن ُ
﴿و َ
َ
َح َ
٨بلوقاتو كفق ما اقتضتو حكمتو فالذم يتشبو با٤بًصور  ال شك أنو أتى ٗبا
يتناَب كٙبقيق التوحيد ،على اختبلؼ ا٢بكم ُب ا٤بصور كما سيأٌب الكبلـ عنو إف شاء ا﵁.
والوجو الثاني :أف التصوير من أعظم أسباب كقوع الشرؾ فبل ٱبفى عليكم يا أيها

اإلخوة أف أكؿ شرؾ كقع ُب األرض كىو شرؾ قوـ نوح؛ إ٭با كاف بسبب التصوير ،فهما
فتنتاف؛ أعظم ما كقع من الشرؾ كأكثر ما كقع من الشرؾ كاف بسببهما :فتنةي التصوير كفتنة
القبور ،كتذكركف ما مر بنا ىنا ُب ىذا الكتاب ٤با حدثت أـ سلمة كأـ حبيبة 
و
كنيسة كاف قد رأهتا كل كاحدةه منهما فحدثتا رسوؿ ا﵁ 
حدثتا رسوؿ ا﵁ ٗ با رأتا من
ٗبا رأكا فيها من يحسن كتصاكير فقاؿ النيب « :ىؤَّلء كاف إذا مات فيهم الرجل الصالح
بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيو تلك التصاوير ،أولئك شرار الخلق عند اهلل» .فدؿ

ىذا على أف الفتنة ُب التصوير فتنة عظيمة رٗبا ٌأدت إٔب كقوع الشرؾ با﵁ .
الشيخ لم يراجع التفريغ

ُُُُ

موجودا ُب السابق ،أما اليوـ ُب ىذا الزماف ُب عصر
قد يقوؿ قائل :إف ىذا األمر كاف
ن
التقدـ كالتكنولوجيا ىل ييتصور كقوع الشرؾ بسبب الصور؟
كا١بواب :أف ىذا قوؿ من ٯبهل سنة ا﵁ الشرعية كالكونية كالواقع الذم يعيشو فإف ا﵁
 ىو العليم بكل ما يكوف كىو ا٢بكيم ُب شرعو كخلقو  كقد هنانا عن التصوير
كما سيأٌب أدلة من ً
ٝبلة ذلك ،فكاف الواجب االنصياع إٔب ذلكٍ ،ب إف كاقع الناس يشهد
بأف التصوير ال يزاؿ فتنة عظيمة لكثّب من الناس ،أفبل يرل ىؤالء أكلئك النصارل الذين
يركعوف كيسجدكف لصور ا٤بسيح ،أك ما يزعموف أنو صورة ا٤بسيح ،أك صورة أمو! أفبل يركف
أكلئك البوذيْب أك ا٥بندكس أك غّبىم من أضراب ا٤بشركْب كالكفار الذين يتقربوف كيتعبدكف
لصور منصوبة أك صور مرقومة!
ٍب إف النيب  قد أخرب كما ُب الصحيحْب كغّبٮبا ُب أحاديث عدة بوقوع الشرؾ ُب
أخر ىذه األمة أخرب النيب « :إنو لن تقوـ الساعة حتى يلحق فئاـ من ىذه المة

بالمشركين ،وحتى تعبد الصناـ وحتى تعبد الالت والعزى» ،فكيف ييستكثر بعد ذلك
النهي عن التصوير كأنو ذريعة لوقوع الشرؾ –عافا٘ب ا﵁ كإياكم -ال سيما ما كاف من صور
ي
ا٤بعظمْب الٍب تينصب كالٍب تيعلق كالٍب ي٘بعل ٥با األماكن الرفيعة كالعالية ُب صور اجملالس
كغّبىا ال شك أف ىذا منكر كذريعة أكضح لوقوع الشرؾ –عافا٘ب ا﵁ إياكم -من ذلك.
قاؿ :
عٔ أبٖ ٞسٜس  ٠قَاٍَ :قاٍ زض$ : ٍٛقَاٍَ اهلل تعاىل َََِٔٚ :أَظًَُِِ َُٖٔ ِٔ
ب َٜدًُِلُ نَدًَِكٔ ،ٞؾًََِٝدًُِكُٛا ذَزٖ ،ّ٠أَ ِٚئَٝدًُِكُٛا سَبٖ ،ّ١أَ ِ ٚغَعٔريَ #ّ٠أخسدا.ٙ
ذََٖ َ
دارا ُب
ىذا حديث ٨برج ُب الصحيحْب ،كسبب ٙبديث أبو ىريرة  بو أنو دخل ن
رجبل ينحت أك
مصورا يصور كأنو كا﵁ أعلم كاف ن
ا٤بدينة فرأل ُب أعبلىا رجبلن يصور ،رأل ن

صورا ُب ا١بدراف فما كاف منو  إال أف ح ٌدث ٗبا حدثو بو رسولو  عن ربو
ينقش ن
ِ
ب يَ ْخلُ ُق َك َخل ِْقي ،فَػلْيَ ْخلُ ُقوا ذَرةً ،أ َْو فلِيَ ْخلُ ُقوا َحبةً ،أ َْو
 قاؿَ « :م ْن أَظْلَ ُم مم ْن ذَ َى َ
َش ِع َيرة».
ظلما من ىذا
ال شك أف االستفهاـ ىا ىنا استفهاـ إنكارم ،كا٤بعُب :ال أحد أشد ن

يتشبو بفعل ا﵁  كما أف ا﵁  ٱبلق فهو
الذم يريد أف يتشبو ٖبلق ا﵁  يريد أف ٌ
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أيضا أف ٱبلق ،ال شك أف ىذا ذنب عظيم كمنكر كبّب ،كلذلك جاء ىذا األمر الذم
يريد ن

ىو من أمر التعجيز ُب قوؿ ربنا « :فليخلقوا ذرة ،أو فليخلقوا حبة ،أو فليخلقوا
شعيرة» ،الذرة :النملة الصغّبة ،ىل يستطيع ىؤالء أف ٱبلقوا الذرة الٍب ىي من أصغر
٨بلوقات ا﵁  ، بل ىل يستطيعوف أف ٱبلقوا حبة حنطة ىل يستطيعوف ذلك؟! ال شك
أهنم ال يستطيعوف ذلك كىذا األمر أمر تعجيز يتضمن التوبيخ للفاعل ٥بذا األمر ،أمر
تعجيزم ليس أمر تكليف على ٫بو قولو ﴿ :فَان ُف ُذوا َّل تَن ُف ُذو َف إَِّل
ِ
ٍ
ِ
ارةً أ َْو َح ِدي ًدا﴾[اإلسراء﴿ ،]٘ٓ:فَػلْيَأْتُوا
س ْلطَاف﴾[الرحمن﴿ ،]ٖٖ:قُ ْل ُكونُوا ح َج َ
بُ
يث ِمثْلِ ِو إِ ْف َكانُوا ِ ِ
بِح ِد ٍ
ين﴾[الطور ،]ٖٗ:ىذا أمر تعجيز وم يتضمن التوبيخ ٤بن فعل
َ
َ
صادق َ
ىذا األمر.
كىذا ا٢بديث من جهة قصتو كمن جهة فهم الصحايب كىو أبو ىريرة  ييستفاد منو:
أف من التصوير ا﵀رـ ما ليس لو ظل؛ ألف الظاىر كا﵁ أعلم أف ىذا ا٤بصور إ٭با كاف يرسم
على حيطاف ىذا البيت ما فيو ركح ،فاستدؿ أبو ىريرة  هبذا ا٢بديث الذم يدؿ على
ٙبرٙب التصوير ،كاألحاديث الٍب جاءت ُب ذـ التصوير كالوعيد عليو جاءت على أنواع من
الوعيد.
فهذا ا٢بديث الذم بْب أيدينا يدؿ على أف ىذا الذم يفعل ىذا الفعل أظلم الناس.
كذلك جاء عن النيب  كىو أمر و
ثاف أف« :أشد الناس عذابًا يوـ القيامة
المصوروف».
كذلك جاء ثالثنا من كعيد التصوير أف ا﵁  :يأمر المصور أف ينفخ الروح فيما
بنافخ ويقاؿ لهؤَّلء المصورين أحيوا ما خلقتم.
صور من ذوات الرواح وليس ٍ
كنفسا فيعذب
ابعا ن
كجاء ر ن
أيضا أف ا﵁  ٯبعل ُب كل صورة صورىا ا٤بصور ر ن
كحا ن

هبا كما يشاء .
بنافخ أبدا.
أيضا كىذا أمر خامس جاء أنو يعذب حٌب ينفخ فيها الركح كليس و
كجاء ن

ثبت ُب صحيح البخارم من حديث ابن عباس  أف النيب  قاؿ« :من صور

نفسا فيعذب بها حتى ينفخ فيها وليس بنافخ أبدا».
صورة جعل اهلل يوـ القيامة لها ً
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إذف ىذه أحاديث تقتضي عند كل مسلم ا٣بوؼ كالوجل من الوقوع ُب ىذا الذنب
العظيم –عافا٘ب ا﵁ كإياكم -من ذلك.
قاٍ :
ٚهلُا عٔ عا٥ػ  ١إٔ زض ٍٛاهلل  قاٍ$ :أغَدُٓ ايَٓٓاعٔ عَرَاباّ ََِّٜٛ
ايكٝاَ :ٔ١ايَٓرُٜ َٔ ٜكاُٖ َٕ ٛبٔدًَ ٔل ايًَٓ٘#
ىذا حديث عائشة  كىو ثابت ُب الصحيحْب كلو ركايات عدة كما أنو جاء
ُب غّب الصحيحْب ،كقصة ىذا ا٢بديث أف النيب  أراد الدخوؿ على بيت عائشة
 كجاء ُب بعض الركايات أنو قدـ من سفر فإذا بباب ا٢بجرة عليو قًراـ؛ القراـ :مثل
الستارة قماش يسَب بو ،كعلى ىذا القراـ تصاكير ،كجاء ُب بعض الركايات أف ىذه التصاكير
كانت ألحصنة ٥با أجنحة ،فأىب النيب  الدخوؿ ،فسألت عائشة  ماذا أذنبت؟
ِ
ِ
ِ
فأخربىا النيب  هبذا ا٢بديث ،إذ إف «أَ َش ُّد الن ِ
ذين
اس َع َذاباً عند اللو يَػ ْوَـ القيامة ال َ
ضاىو َف بِ َخ ِ
لق الل ِو» ،كمعُب قولو :يضاىوف يعِب :يشاهبوف ،ا٤بضاىاة ىي ا٤بشاهبة ،ىؤالء
يُ ُ
أيضا با٥بمز :يضاىئوف -ال شك أهنم كقعوا ُب وإٍب عظيم حٌب إهنم
الذين يضاىوف -كقيرئ ن
كانوا كما أخرب النيب  كىو الصادؽ ا٤بصدكؽ كانوا أشد الناس عذابنا يوـ القيامة.
كىل ا٤بمنوع ُب التصوير ا٤بشاهبةي أـ قصد ا٤بشاهبة؟ يعِب ىل الذم جاء ذمو كالوعيد
عليو ُب ىذا ا٢بديث ىو أف يصور اإلنساف فيكوف قد كقع ُب تصويره ا٤بضاىاة شاء أـ أىب؟

يقصد أف يضاىي خلق ا﵁ 
أـ أف ا٤بقصود النهي عن قصد ا٤بشاهبة كبالتإب من صور كٓب ي

داخبل ُب ىذا الوعيد؟
فإنو ليس ن
كعدما،
الذم يظهر كا﵁ تعأب أعلم ىو األكؿ كأف ا٢بكم يدكر مع علتو ن
كجودا ن
حكم ا٤بصور ،فمن
فا٤بشاهبةي ٙبصل ٗبجرد التصوير ،كأما قصد ا٤بشاهبة فهذا ينفصل عنو ي
كفر با﵁ .
قصد أف يكوف مشاهبنا ﵁ ُ ب فعلو فبل شك أف ىذا ه
أما من ٓب يقصد فإنو ال يكفر بذلك ،لكن ىذا اإلنساف قد كقع ُب إٍب عظيم ككبّبة
من الكبائر ،إذ إف التصوير ينطبق عليو كصف الكبّبة كما تدؿ عليو ٦بموع األحاديث
الواردة ُب ىذا الباب.
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ِ
ِ
ِ
كعليو فيكوف قوؿ النيب « :أَ َش ُّد الن ِ
ضاىو َف
ذين يُ ُ
اس َع َذاباً عند اللو يَػ ْوَـ القيامة ال َ
بِ َخ ِ
قاصدا
لق الل ِو» على بابو من جهة ما تدؿ عليو أفعل التفضيل (أشد) إذا كاف اإلنساف ن
كافرا ،كال شك أف أشد الناس عذابنا ىم
للمضاىاة فبل شك أف ىذا اإلنساف أضحى ن
الكفار ،أما إذا ٓب يكن ٜبة و
قصد إ٭با كقع تصوير فقط ،فإف قولو « أشد الناس عذابًا»
موجو بأحد توجيهْب:
[التوجيو األكؿ] :إما بأنو أشد الناس من جنس من فعل ما فعل؛ يعِب من جنس
الفساؽ فهو يدؿ على أنو من أكرب الكبائر.
[التوجيو الثا٘ب] :أك أف تكوف (من) ىا ىنا مقدرة ،فهو من أشد الناس عذابنا.

كىذا ا١بواب ييفيدؾ ُب مواضع كثّبة ُب أحاديث النيب  الٍب جاء فيها أفعل
التفضيل سواء فيما يتعلق بفضائل األعماؿ أك ُب مراتب السيئات ،أك فيما يتعلق بالعذاب
مقدر فيو (من)
يوـ القيامة ،فإف من ىسنى ًن كبلـ العرب أهنم يطلقوف أفعل التفضيل كا٤بعُب ه
فهو من أشد الناس أك من أفضل األعماؿ أك من كذا كىذا لو شواىد ُب لغة العرب كثّبة.
أيضا على أف من التصوير
ا٤بقصود أف ىذا ا٢بديث يدلك على ٙبرٙب التصوير ،كيدلك ى
ا٤بمنوع ما ال ظل لو كىذه مسألةه ينبغي التنبو ٥با.
و
لشيء لو ظل؛ ٗبعُب :أف يكوف على ىيئة التمثاؿ
تصويرا
فإف التصوير قد يكوف
ن
تنصب ىذه الصورة على ىيئة التمثاؿ ،يصور األنسا يف إنسانا أك حيوانا ،فيكوف على ىيئة
و
٧برـ بإٝباع العلماء ال شك أف
ٛبثاؿ أك على ىيئة صن وم أك ما شاكل ذلك ،كال شك أف ىذا ه
الصور الٍب تنصب أك الٍب ٥با ظل ىذه ٧برمةه بإٝباع العلماء.
صنعت باليد أك الٍب ليونت باليد كالٍب
النوع الثا٘ب :الصور ا٤بنسوجة أك ا٤برقومة أك الٍب ي
شاكل ذلك ،فهذه الصور
تكتب أك ترقم على األكراؽ أك على األقمشة أك على ا٢بيطاف كما
ى
ال شك أهنا ٧برمةه ُب قوؿ ٝباىّب أىل العلم.
كذىب قلة من أىل العلم إٔب أف ىذا النوع من الصور ليس ٗبحرـ إ٭با ا﵀رـ ىو ما كاف
على ىيئة التماثيل؛ يعِب :ا٤بنصوبة الٍب ٥با ظل.

كال شك أف ىذا القوؿ هقوؿ غّبي صحيح كأصحابو ٧بجوجوف ٗبا ثبت عن النيب 
فبْب أيدينا ىذا ا٢بديث الذم أنكر فيو النيب  صورنة كانت منسوجة كمنقوشة ُب قماش
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فلم تكن على ىيئة على ىيئة التماثيل ،فدؿ ىذا على أف الصورة الٍب ال ظل ٥با داخلة ُب
هني النيب .
أيضا ما ثبت من حديث أيب ىريرة الذم سبق معنا قبل قليل فإف أبو
كيدؿ على ىذا ن

ىريرة  أنكر فيما يظهر كا﵁ تعأب أعلم صورة كانت تيرسم على ا٢بائط ،كذلك النيب 

أنكر بيده كبلسانو الصور الٍب كانت مرسومة على جدار الكعبة من الداخل ،كقد أخرج

الطيالسي من حديث أسامة  أنو قاؿ« :دخلت على رسوؿ اهلل  في الكعبة ،ورأى
قوما يصوروف ما َّل
صورا ،فدعا بدلو من ماء فأتيتو بو ،فجعل يمحوىا ويقوؿ :قاتل اهلل ً
ً

يخلقوف» قاؿ ا٢بافظ ( :إسناده جيد).

أيضا غّبىا يدؿ على أف ما ال ظل لو من الصور الٍب ترسم باليد
فهذه األحاديث ك ن
داخلة ُب حكم التصوير ا٤بمنوع.
رقما في ثوب» فإف ىذا قد يفهم
قد يقوؿ قائل فماذا أنت ٦بيب عن قولو « :إَّل ً

منو إباحة الصور الٍب تكوف منسوجة أك ال ظل ٥با؟
كا١بواب عن ىذا:
أف ييقاؿ إف أحاديث رسوؿ ا﵁  ينبغي أف يٯبمع بينو كأف ييؤلف بينها ،ال أف يضرب

بعضها ببعض ىذا أوًَّل.

وثانيا ىذا ا٢بديث ٓب ً
يأت ُب سياؽ األدلة الٍب دلت على ٙبرٙب التصوير ،ليس سياؽ
ً

ا٢بديث ُب ٙبرٙب التصوير ،تنبو إٔب ىذا ا٤بلحظ فإنو مهم ،إ٭با جاء ىذا ُب سياؽ بياف أف
ا٤ببلئكة ال تدخل بيتنا فيو صورة ،فا٢بديث كما عند الشيخْب ُب صحيحيهما قاؿ رسوؿ ا﵁

رقما في ثوب» ،فا٢بديث ليس ُب
َّ« :ل تدخل المالئكة بيتًا فيو كلب وَّل صورة إَّل ً
أمر
التصوير لكنو ُب استعماؿ التصوير يعِب ُب كجود صورة ٛبنع دخوؿ ا٤ببلئكة البيوت ىذا ٌ
ينبغي أف يُالحظ.
نأتي ثانيًا :ما معُب قوؿ الرسوؿ  :إال رقما ُب ثوب؟

ُب ضوء األحاديث األخرل كبا١بمع بْب األحاديث يتضح لنا أف النيب  ال ٲبكن أف
يح ُب منع التصوير الذم ليس لو ظل أك
تتناقض أحاديثو ،فحديث عائشة  صر ه
منسوجا ُب قماش فدؿ ىذا على أنو ٩بنوع أما ىذا ا٢بديث الذم بْب أيدينا
الذم كاف
ن
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كالذم أكرد من أكرد على ٙبرٙب تصوير ما كاف باليد أكرد ىذا ا٢بديث فا١بواب عنو يٱبىر يج
على أحد كجهْب:
[الوجو األكؿ] :إما أف ييقاؿ إف ا٤براد بذلك الصور ا٤بهانة الٍب تيداس فبل قيمةى ٥با،
ٛبنع دخوؿ ا٤ببلئكة ،ليس ىذا إباحةن لتصويرىا لكن ما كاف منها
فهذه ال يٲبنع استعما٥با كال ي
مانعا من دخوؿ ا٤ببلئكة .
من ىذا القبيل فبل مانع من استعمالو كال يكوف ن
رقما في ثوب» يعِب :الصورة الٍب
[الوجو الثا٘ب] :ىو أف ييقاؿ إف قولو « :إَّل ً
ليست من ذكات األركاح ،ما كاف من الصور كىذا كاف معركفنا عند العرب أهنم كانوا

يصوركف على األقمشة صور األشجار ك٫بوىا فهذا ليس ٗبمنوع ،استثناه النيب  فا٤ببلئكة
ال ٛبتنع من دخوؿ بيت فيو صورة ليست من ذكات األركاح ،ىذا نقولو للجمع بْب األدلة،

ال نضرب أحاديث رسوؿ ا﵁  بعضها ببعض.
سما ،أك ما كاف
إذف ا٣ببلصة الٍب ٬بليص منها ىي :أف ا﵀رـ من الصور ما كاف ي٦ب ن
مرسوما باليد على و
كرؽ أك قماش أك حائط أك ما شاكل ذلك.
ن
نأتي اآلف إلى النوع الثالث عي ًرؼ ُب العصر ا٢بديث كىو :الصور اآللية ،أك الصور

خبلؼ بْب
الٍب تكوف بآلة الكامّبا ،أك ما يسمى بالصور الفتوغرافية ،ىذه الصور كقع فيها
ه
العيلماء ا٤بعاصرين ٓب تكن بالتأكيد معلومة عند القدماء ،إ٭با ىي األمور الٍب ا يح ًدثت ُب
ي
ىذا العصر ،فهل تلحق بالصور الٍب تصنع باليد أك الٍب تنقش كتلوف باليد؟ أك يكوف ٥با
كما آخر؟
يح ن
اختلف العلماء ا٤بعاصركف ُب ىذه ا٤بسألة إٔب قولْب ،كاألقرب عندم كا﵁ تعأب أعلم
أف ىذه تسمى صور فتكوف داخلة ُب عموـ هني النيب .
لكن ال شك أف ا٣ببلؼ ا٢باصل فيها ٯبعل إنكارىا ٱبتلف عن إنكار ما اتفق عليو،
أك ما جاء النص الواضح ُب ٙبرٲبو ،كإ٘ب أنصحك -يا رعاؾ ا﵁ -أف تدع ىذه الصور اللهم
إال ما دعت إليو الضركرة أك ا٢باجة ،فإف ا٢باجة قد تدعو إٔب أف يتصور األنساف لبطاقة أك
لرخصة قيادة أك ١بواز سفر أك ما شاكل ذلك ،أك لبعض الدكاعي األمنية ،فإ ىف مثل ىذا
أمر مباح إف شاء ا﵁ ُب حق من
األمر ال شك أف قاعدة رفع ا٢برج ُب الشريعة تدؿ على أنو ه
تاجا إليو.
اضطير إٔب ذلك أك كاف ي٧ب ن
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كالقاعدة عند الفقهاء :إف ا٢باجة العامة تيػنىػىزيؿ منزلة الضركرة ،أما ما عدل ذلك
فالنصيحة لك -يا رعاؾ ا﵁ -أال تتصور ال سيما مع سهولة التصوير ُب ىذه السنوات
ا٤بتأخرة من خبلؿ ىذه الكامّبات ا٤بوجودة ُب ا١بواالت.
أقوؿ :نبيك  يقوؿ« :دع ما يريبك إلى ما َّل يريبك» كخّب دينك الورع ،كالسبلمة

ال يعد٥با شيء ،كلو ٓب تتصور ىذه الصور الٍب يدعوهنا للذكرل كما شاكل ذلك فا﵁ 
لن يٰباسبك يوـ القيامة ،كلكن لو تصورهتا فرٗبا كا﵁ تعأب أعلم ،العلم عنده سبحانو رٗبا
يٙباسب كرٗبا تيسأؿ عن ذلك ،فعليك بأف تسلك مسلك الورع ،كتدع ىذه التصاكير ما
شكبل ًج ندا كأصبحت ىذه
أعلم أف األمر ُب ىذا العصر أصبح يم ن
أمكنك إٔب ذلك سبيبل ،ي
الصور تيبلحق اإلنساف شاء أـ أىب ُب كل و
مكاف يذىب إليو ،لكن عليو أف يدفع عن نفسو
سبيبل ،كا﵁ تعأب أعلم.
ما فيو الشبهة ما استطاع إٔب ذلك ن
قاؿ :
ٚهلُا عٔ ابٔ عباع :مسعت زض ٍٛاهلل ٜ ك$ :ٍٛنٌٗ َؿٛز يف ايٓاز؛
ُٜذعٌ ي٘ بهٌ ؾٛز ٠ؾٛزٖا ْؿظْ ُٜعرب بٗا يف دِٗٓ#
ىذا من األحاديث الدالة على كعيد ا٤بصورين فإف ا﵁  ٯبعل بكل صورة
ركحا فتكوف سببنا لتعذيبو ،ييعذب هبا بكيفية
نفسا ٯبعل ا﵁  فيها ن
صورىا ىذا اإلنساف ن
ا﵁ –تعأب -أعلم هبا ،كىذا ا٢بديث ٩با ييستدؿ بو على أف ا٤بمنوع من التصوير ىو للشيء
الذم فيو ركح.
أما ما ال ركح فيو فبل بأس بتصويرهً ،كذلك أف ىذا ا٢بديث يدؿ على أف ا٤بمنوع
ا٢بديث الذم
ركح ،كذلك
ي
نفس ،يعِب :ما ٲبكن أف يكوف فيو ه
تصوير ما يٲبكن أف يكوف فيو ه

مر معنا أنو «يؤمر بنفخ الروح في ما صور وليس بنافخ» ىذا إ٭با يتأتى ُب الصورة الٍب ىي
ُب أصلها كاف فيها ركح ،كبالتإب ما ال ركح فيو ما جاز تصويره كىذا ىو الذم عليو ٝباىّب
أىل العلم.
كذىب قلة من أىل العلم إٔب ٙبرٙب تصوير كل ما خلق ا﵁ ؛ فيحرـ تصوير
اإلنساف كٰبرـ تصوير ا٢بيواف كٰبرـ تصوير الشجر كا١بباؿ كالبحر كما إٔب ذلك ،كىذا كجوه
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ذكره بعض الشافعية لكنو غّب صحيح ،كيدؿ عليو ما جاء عند الَبمذم كأيب داكد من أف
جربيل  جاء إٔب النيب  فامتنع عن الدخوؿ ٍب بْب للنيب  علة ذلك:
ٛبثاؿ.
فأوًَّل :كاف عند الباب ه

وثانيًا :كاف على السَب نقش صور.

وثالثًا :كاف ٜبت كلب ُب البيت ،فامتنع جربيل  من ذلك ٍب قاؿ للنيب :
« ُمر بالتمثاؿ أف يقطع رأسو حتى يكوف كهيئة الشجرة» ،الحظ اخبار جربيل  بأنو
٤با أصبح التمثاؿ كهيئة شجرة فإف ىذا أخرجو عن كونو صورةن دؿ ىذا على أف الصورة
رجبل جاء إٔب
أيضا ما ثبت عند البخارم من أف ن
ا٤بمنوعة ما كاف فيو ركح ،كيدؿ على ىذا ن

ابن عباس فقاؿ :إ٘ب رجل أعمل بيدم كأصنع ىذه التصاكير ،فقاؿ لو :أال
ك حديثنا ٠بعتو من رسوؿ ا﵁ ٠ ،بعتو  يقوؿ« :من صور صورة جعل اهلل لها
ِّ
أحدثي ى

نفسا يُعذب بو حتى ين ُفخ فيها الروح وليس بنافخ أب ًدا» ،كإذا بالرجل يربو ،ربا كاصفر
ً
كجهو فقاؿ لو :كٰبك فإف أبيت فعليك هبذا الشجر كل ما ال ركح فيو.
بدؿ من قولو فعليك هبذا الشجر.
كل ما ال ركح فيو ىذا ه
فدؿ ىذا على أف تصوير ما ال ركح فيو أمر جائز ال مانع منو.
كذىب ٦باىد  إٔب أف ا٤بمنوع من التصوير ىو :تصوير ما فيو ركح ،أك الشجر
الذم لو ٜبر ،التصوير ا٤بمنوع عند ٦باىد  تصوير مالو ركح؛ كاإلنساف كهبيمة كبقية
ا٢بيوانات ،أك تصوير الشجر ا٤بثمر.
أما الشجر الذم ال ٜبر لو فإنو ٯبوز تصويره عنده  ككأنو نزع ُب ىذا إٔب
حديث رسوؿ ا﵁  على ما ذكر بعض الشراح ُب توجيو قولو إٔب قولو ُ ب ا٢بديث

القدسي الذم مر بنا قبل قليل قاؿ« :فليخلقوا ذرة أو فليخلقوا حبة أو فليخلقوا شعيرة»
كأنو يقوؿ  : الذرة دليل على ٙبرٙب ما لو ركح ،كا٢ببة كالشعّبة دليل على ٙبرٙب
الشجر الذم لو ٜبر ،كىذا القوؿ ال أعلم أحد سبقو إليو ،كال أعلم أحد تابعو عليو ،كال
شك أف ىذا غّب صحيح كما تدؿ على ىذا األحاديث الٍب ذكرهتا لك قبل قليل ،كا﵁
تعأب أعلم.
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قاٍ :
ٚهلُا عٓ٘ َ سؾٛعا َٔ$ :ؾٛز ؾٛز ٠يف ايدْٝا؛ نًُـ إٔ ٜٓؿذ ؾٗٝا
ايسٚح ٚيٝظ بٓاؾذ.#
أيضا يدؿ كما أسلفت لك ،يدؿ على أف ا﵀رـ من الصور ،ىو الصور الٍب ٥با
ىذا ن
يتنزؿ على ىذا ا١بنس ،كا﵁ تعأب أعلم.
ركح دكف ما ليس ٥با ركح؛ ألف ىذا ا٢بديث إ٭با ي
قاٍ :
ٚملطًِ عٔ أب ٞاهلٝاز؛ قاٍ :قاٍ ي ٞعً$ : ٞأال أبعجو عً٢
َا بعجين عً ٘ٝزض ٍٛاهلل ؟$ :أال تدع ؾٛز ٠إال طُطتٗاٚ ،ال قربّا
َػسؾّا إال ضٜٛت٘.#
ىذا ا٢بديث األخّب ُب ىذا الباب ،كفيو أف علي  قاؿ أليب ا٥بياج كىو :حياف بن
أحد التابعْب  قاؿ :أال أبعثك على ما بعثِب عليو رسوؿ ا﵁
حصْب األسدم الكوُب ،ي

« أَّل تدع صورة إَّل طمستها»؛ الطمس ىو :ا﵀و كاإلزالة ،ىذا أمر النيب  لعلي
 ،كىذا من األكامر الٍب ينبغي أف يعتِب أىل التوحيد هبا؛ على أىل التوحيد أف يعتنوا هبذا
األمر العظيم من لدف رسوؿ ا﵁  فيحرصوا على طمس الصور عند اإلمكاف كاالستطاعة.
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
ٛبثاؿ لزرافة ينصبو ُب ٦بالسو ىنا
ٛبثاؿ لفيل أك ه
ٛبثاؿ لطائر أك ه
كجدت فيها تلك التماثيل ،ه
كىناؾ كىو فرحاف كجذالف ،كيظن أنو قد أتى بأمر حسن ،أك ٘بد تلك التصاكير ا٤بعلقة
ً
ا٤ببلئكة البيت ،كال شك أف دخوؿ
على ا٢بيطاف ،كىي من األسباب الٍب ٛبنع دخوؿ
ا٤ببلئكة إٔب البيوت يصحبو دخوؿ ا٣بّب كالرٞبة ،كيسأؿ كثّبه من الناس عن سبب كقوع
ا٤بشاكل ُب البيوت ما فيها من ضيق للصدكر أك خبلفات أك ما شاكل ذلك ،كرٗبا غفل
كثّبه من الناس عن ىذا السبب ،كىو أف البيوت أصبحت مأكل للشياطْب ال تدخلها
ا٤ببلئكة بسبب ىذه الصور ،الذم ينبغي أف تكوف بيوت ا٤بسلمْب بيوتنا طيبة مستقيمة على
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شرع ا﵁  كمن ذلك أف تيبعد عنها ىذه الصور كال تبقى فيها ،ككاف النيب 

يصا على ذلك.
ح ًر ن
بوب اإلماـ البخارم ُ ب صحيحو ً
باب ً
نقض الصور ٍب أكرد حديث النيب :
ٌ

«أنو لم يكن يدع شيئًا في بيتو فيو تصاليب إَّل نقضو» ،التصاليب :الشيء الذم على
يدؿ على أف
ىيئة صليب ،كذكر الشراح  أف إيراد ىذا ا٢بديث ٙبت ىذا الباب ي
الصور ذات األركاح ٥با ىذا ا٢بكم ،فإف كجود الصليب من أسباب عبادتو كما يفعل
النصارل ،ككذلك الصور من أسباب كقوع الشرؾ فلها ىذا ا٢بكم؛ كىذا من فقو البخارم
 كجاءت ركاية :أنو ٓب يكن يدع شيء من التصاكير إال نقضو ،كلكن ركاية األكثر أنو
ٓب يكن يدع شيئنا فيو تصاليب إال نقضو ،ىذا كاف يفعلو النيب  بيده كىذا ٩با كاف يأمر
بو.
إذف مهما استطاع األنساف فعليو أف يأٛبر بأمر النيب .
قبرا مشرفًا إَّل سويتو» ،القرب ا٤بشرؼ يعِب :القرب العإب
األمر الثا٘ب :قاؿ« :وَّل تدع ً

الذم ارتفع ترابو زيادة عما أذنت بو الشريعة ،فالشريعة أذنت برفع القرب عن مستول األرض
رفعا يسّبا ،شربا أك ٫بوه حٌب يتميز أنو قربه فبل ييوطأ كال ييقعد عليو ،كبالتإب رفع ىذه القبور
ن
أمر ٧برـ ُب الشريعة.
عن ىذا ا٤بستول ا٤بعتاد ه
أمر النيب  من رأل ذلك بتسوية القبور ،كمعُب :تسوية القبور ىنا معُب قولو« :إَّل

سويتو» يعِب :جعلتو مساكينا للقبور ا٤بأذكف هبا ُب الشريعة.

تفاعا يسّبا ،كأف تكوف مسنمةن كما
ا٤بأذكف بو ُب الشريعة أف تكوف القبور مرتفعة ار ن
جاء ذلك ُب األحاديث العدة عن رسوؿ ا﵁ .
كالحظ -يا رعاؾ ا﵁ -أنو إذا كاف ٦برد ارتفاع تراب القرب زيادة عن ا٤بعتاد ا٤بعركؼ
ُب سنة رسوؿ ا﵁  كعمل ا٤بسلمْب أمرا ٧برـ ككاجب اإلنكار ،فكيف ً
بالبناء على القبور؟!
ن
وعا عليها اللنب ،ا٢بجارة  ،أك الرخاـ ،أك رٗبا نيصب
كيف ٔبعل ىذه القبور مرتفعة ي
موض ن
عليها قبة أك ما شاكل ذلك ،ال شك أف ىذا منكر أشد كاجب اإلنكار على من استطاع
إنكار ذلك.
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ٔ -ٛباب وا جا ٞيف نجز ٚاذتمف.
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قاٍ :
باب:
َا دا ٤يف نجس ٠اؿًـ
ىذا الباب قد عقده ا٤بؤلف  للتنبيو على أم ور تركو من ٙبقيق كماؿ التوحيد،
أال كىو كثرة ا٢بلف با﵁ .
ا﵁  عظيم ،كا٠بو عظيم ،كمن تعظيم العظيم أال ييبتذؿ ا٠بو ،كال ييكثر من
ا٢بلف بو.
كضابط كثرة ا٢بلف يرجع إٔب أف تكوف اليمْب ٓب تدعي إليها حاجة أك مصلحة راجحة،
ضابط كثرة اليمْب ىذا الشيء ا٤بذموـ ىو :أف تكوف اليمْب ٓب تدع إليها حاجة كال تقتضيها
مصلحةه راجحة.
كا٤بسلم ينبغي عليو أف يبلحظ ُب اليمْب ثبلثة أمور:
ٗبعُب كاحد.
اليمين ،الحلف ،القسم ،ىذه
ه
كلمات ن

والمراد بالحلف معلوـ :تأكيد الكبلـ بذكر اسم ا﵁  على كجو ٨بصوص ،ىذا
ىو ا٢بلف الشرعي ،ىذه ىي اليمْب الشرعية.
أعود فأقوؿ :ينبغي على ا٤بسلم أف يبلحظ ُب ٲبينو ثبلثة أمور:
[المر الوؿ] :أف يكوف ىحلً يفو با﵁  ،كا﵁  من حقو على عبده أال يٰبلف
إال بو ،كالنيب  قاؿ كما مر معنا ُب دركس سابقة ،قاؿ « :من كاف حالفاً
فليحلف باهلل أو ليصمت» ،كما صح عنو أنو قاؿ« :من حلف بغير اهلل

فقد كفر أو أشرؾ».

المر الثاني :أنو إذا حلف با﵁ فعليو أف يكوف صادقان ُب حلفو ،فإف ا٢بلف با﵁ 
أمهر عظيم ،كمن ا٤بنكر الكبّب أف ييذكر اسم ا﵁  على أمر كاذب ،كالنيب  مر معنا أنو
قاؿ« :من كاف حالفاً باهلل فليصدؽ» ،كما أنو  قاؿ كما عند البخارم:
«الكبائر اإلشراؾ باهلل ،وعقوؽ الوالدين ،وقتل النفس ،واليمين الغموس» ،كقلنا :إف
اليمْب الغموس ىي :الكاذبة الفاجرة كالٍب ٰبلف هبا اإلنساف فيقتطع هبا ماؿ أخيو ا٤بسلم،
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يعِب :أنو ٰبلف با﵁  كاذبان عا٤بان عامدان؛ ألجل مصلحة يرجوىا أك مفسدة يدفعها عن
نفسو ٓب تبلغ حد االضطرار.
كثر من ا٢بلف ،كىذا ىو ٧بل ٕبثنا ُب ىذا الباب ،إذف عندنا
المر الثالث :أال يي ى
ثبلثة أمور على ا٤بسلم أف يراعيها ُب مسألة ا٢بلف:
[المر] الوؿ :أف ٰبلف با﵁ ،كال ٯبوز أف ٰبلف بغّبه.
[المر الثاني] :أف ٰبلف با﵁ صادقان.
والمر الثالث :أال ييكثر من ا٢بلف.

السنة ما يشهد ٥بذا الباب الذم عقده ،كىو
كذكر ا٤بؤلف  من أدلة الكتاب ك ي
ما جاء ُب كثرة ا٢بلف من الذـ كالعيب ،كا﵁ تعأب أعلم.
قاؿ :
اح َفظُوا أَيْ َمانَ ُك ْم﴾[المائدة.]ٜٛ:
﴿و ْ
ٚق ٍٛاهلل تعاىلَ :

ىذه اآلية للمفسرين فيها ثبلثة أقواؿ:

اح َفظُوا أَيْ َمانَ ُك ْم﴾[المائدة ،]ٜٛ:يعِب ال ٙبلفوا ،أك أقلوا من
﴿و ْ
[المعنى] الوؿَ :

ا٢بلف ،ال ينبغي أف تبتذؿ ٲبينك فتحلف على الصغّب كالكبّب فيما يهم كفيما ال يهم ،بل
ينبغي أف يكوف شأف اليمْب ُب نفسك عظيمانٕ ،بيث إنك ال ٙبلف إال على ما يستحق

اح َفظُوا
﴿و ْ
ا٢بلف ،فيكوف ىذا مفهوـ أك يكوف ىذا معُب قولو تعأبَ :
أَيْ َمانَ ُك ْم﴾[المائدة.]ٜٛ:

اح َفظُوا أَيْ َمانَ ُك ْم﴾[المائدة ،]ٜٛ:من ا٢بنث ،كا٢بنث :ىو نكث
﴿و ْ
المعنى الثانيَ :

اليمْب كنقضها كعدـ الوفاء ٗبوجبها ،فإذا حلف اإلنساف على ٲبْب فينبغي عليو أف يبقى
على موجبها كأف يفي ٗبوجبها ،كىذا مقي هد ٗبا إذا ٓب تظهر ا٤بصلحة ُب خبلؼ ذلك ،فإف
النيب  قد قاؿ كما ُب الصحيحْب« :واهلل إني إف شاء اهلل َّل أحلف على يمين فأرى
غيرىا خيراً منها إَّل كفرت عن يميني وأتيت الذي ىو خير».

اح َفظُوا أَيْ َمانَ ُك ْم﴾[المائدة ،]ٜٛ:فبل تَبكوىا ببل تكفّب إذا
﴿و ْ
المعنى الثالثَ :
اح َفظُوا أَيْ َمانَ ُك ْم﴾[المائدة ،]ٜٛ:يعِب :ال تَبكوىا ببل تكفّب إذا حنثتم،
﴿و ْ
حنثتمَ ،
اح َفظُوا
كيشهد ٥بذا سياؽ اآلية ،فإف ا﵁  قاؿَ ﴿ :ذلِ َ
ارةُ أَيْ َمانِ ُك ْم إِ َذا َحلَ ْفتُ ْم َو ْ
ك َكف َ
الشيخ لم يراجع التفريغ

ُُِٓ

ث اإلنساف فإف عليو أف يبادر إٔب الكفارة ،كال يفعل
أَيْ َمانَ ُك ْم﴾[المائدة ،]ٜٛ:فإذا ىحنً ى
كما يفعل بعض الناس حينما ي ً
قس يم األقساـ كٰبلف ٲبينو على أشياء كثّبةٍ ،ب إنو ال يبإب
ي
حينما ٍٰبنث فيخالف مقتضى ٲبينو ،ال يبإب بكفارة ىذا اليمْب ،كرٗبا مرت عليو األياـ
فنسي ذلك كتعلق ىذا ا٢بكم ُب ذمتو ،بل ينبغي على اإلنساف أف يبادر إذا حنث ُب ٲبينو
أف يبادر إٔب تكفّب ىذه اليمْب.
شرةِ م ِ
ين ِم ْن
ارتُوُ إِط َْع ُ
كا﵁  قد ٌبْب لنا كفارة اليمْب فقاؿ ﴿ :فَ َكف َ
ساك َ
اـ َع َ َ َ َ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
اـ ثَالثَِة
أ َْو َسط َما تُطْع ُمو َف أ َْىلي ُك ْم أ َْو ك ْس َوتُػ ُه ْم أ َْو تَ ْح ِر ُير َرقَػبَة فَ َم ْن لَ ْم يَج ْد فَصيَ ُ
أَي ٍاـ﴾[المائدة.]ٜٛ:
إذف ا٤بعُب الذم تراه مناسبان لتبويب ا٤بؤلف  كإيراده ىذه اآلية ُب ىذا الباب
اح َفظُوا أَيْ َمانَ ُك ْم﴾ يعِب :أقلوا من ا٢بلف كال تكثركا من ا٢بلف،
﴿و ْ
ىو ال شك ا٤بعُب األكؿ َ
كا﵁ تعأب أعلم.
قاؿ :
عٔ أبٖ ٞسٜس  ٠قاٍ :مسعت زض ٍٛاهلل ٜ ك$ :ٍٛاؿًـ َٓؿك١
يًطًع ،١ممشك ١يًهطب #أخسدا.ٙ
ىذا حديث ٨بيرج ُب الصحيحْب ،قاؿ فيو النيب «: الحلف منفقة للسلعة،
سبب لركاج السلع ،كذلك أف اإلنساف
ممحقة للكسب» ،كمعُب قولو  :منفقة يعِب :ه

البائع إذا حلف على ىذه السلعة بأنو إ٭با اشَباىا بكذا ككذا ،أك أهنا ذات جودة" :كا﵁ إهنا
جيدة كتصلح لكذا ككذا" ،فإف ىذا ٩با ييقنع ا٤بشَبم بالشراء ،فرٗبا اشَبل دكف تردد ،فهو ٩با
ِّ
كيسبب ركاج بيعها ،لكن ما الفائدة إذا كاف ذلك سببان ﵀ق الكسب كنزع
ينفق السلعة
ي

الربكة؟ ،ما الفائدة أف يكوف عند اإلنساف ماؿ كسبو من ٘بارتو لكنو منزكع الربكة؟ ،ال ينتفع
بو- ،نسأؿ ا﵁ السبلمة كالعافية ،-كالسبب ما جاء ُب ىذا ا٢بديث ،كىو أف اليمْب منفقة
للسلعة ٩بحقة للكسب.
كىل ا٤براد من ىذا ا٢بديث اليمْب الصادقة أـ اليمْب الكاذبة؟
الم َرين:
الحديث يحتمل ْ
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[اَّلحتماؿ الوؿ] :قيل :إف قولو « :الحلف منفقة للسلعة» يعِب :ا٢بلف
الكاذب ،كيشهد ٥بذا ما جاء ُب ركاية عند اإلماـ أٞبد قاؿ فيها النيب « :اليمين
سبب للبوار كسبب
الكاذبة منفقة للسلعة ،ممحقة للكسب» ،كال شك أف اليمْب الكاذبة ه

للشر ،فإف الذم ٰبلف با﵁  كاذبان قد كقع ُب ظلمات بعضها فوؽ بعض ،فهو:
أوَّلً :قد كذب ،كالكذب من حيث ىو ٧برـ ُب الشريعة.
عظم اسم ا﵁  التعظيم البلئق بو.
وثانياً :أنو ما ٌ

و[ثالثًا] :أنو قد كقع ُب اليمْب الغموس الٍب تغمس ُب اإلٍب ٍب ُب النار- ،عافا٘ب ا﵁

كإياكم من ذلك.-
ٍب إذا كاف ىذا ىو ا٤براد فإف االستدالؿ هبذا ا٢بديث على ما بوب عليو ا٤بؤلف
استدالؿ مستقيم ،ككجو ذلك :أف كثرة ا٢بلف صادقان تقودؾ إٔب ا٢بلف كاذبان ،كىذا أمر
ه
معلوـ با٤بشاىدة ،اإلنساف الذم يى ٍس يهل عنده أف ٰبلف كىو صادؽ لكنو يكثر من ذلك،
فإنو يرتاض لسانو ا٢بلف كتعتاد نفسو على ىذا اليمْب ،كبالتإب رٗبا يقع ُب ا٢بلف الكاذب.
إذف يكوف ىذا ا٢بديث ناىيان عن اإلكثار من ا٢بلف با﵁  كلو صادقان ،من باب

أنو كسيلة إٔب ماذا؟ ،كسيلة إٔب الوقوع ُب ا٢بلف با﵁  كاذبان.
قوم أيضان -أف ا٤براد :اإلكثار من ا٢بلف
واَّلحتماؿ الثاني في ىذا الحديث -كىو ه
صادقان ُب شأف البيع كالشراء ،ال ينبغي عليك يا عبد ا﵁ أف تكثر من ا٢بلف ،كيشهد ٥بذا

ا٤بعُب ما ثبت عند اإلماـ مسلم ُب ((صحيحو)) من حديث أيب قتادة  عن النيب  أنو
كسبب
قاؿ« :إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنو يُػنَػ ٍّف ُق ثم يمحق» يعِب :أنو سبب للركاج
ه
اؽ؛ يعِب :السلعة ٛبشي ُب السوؽ كتيباع كالناس تقبل على شرائها ،كلكن ىذا ال فائدة
للنىػ ىف ى
منو ألنو ٲبحق الربكة من ىذا الكسب الذم يكسبو اإلنساف من ىذا البيع.
كا٢بديث فيما يبدك-كا﵁ تعأب أعلم -يشمل األمرين ،يكوف فيو النهي عن ىذين
األمرين ،عن أف ٰبلف اإلنساف على السلعة كاذبان ،أك أنو يكثر من ا٢بلف با﵁  على
ىذه السلعة كلو كاف صادقان.
كال شك أف األكؿ أشد إٜبان كأعظم جرمان ،كيدؿ على ىذا ما خرج اإلماـ مسلم ُب
((صحيحو)) من حديث أيب ذر  أف النيب  قاؿ« :ثالثة َّل يكلمهم اهلل وَّل ينظر
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والمنَػ ٍّف ُق سلعتو بالحلف
إليهم يوـ القيامة ،وَّل يزكيهم :المسبل-يعِب ثوبو ،-والمنافُ ،
الكاذب» فهو ال الذم استفاد ُب الدنيا! فكسبو ٩بحوؽ الربكة ،كال ىو بالذم ٪با ُب
اآلخرة؛ فإنو يمتوعد هبذا الوعيد الشديد الذم جاء ُب ىذا ا٢بديث ،من نىػف ىق سلعتو با٢بلف
الكاذب فإنو يمتوعد هبذا الذم قالو .
إذف على ا٤بسلم أف ٰبذر أشد ا٢بذر من الوقوع ُب ىذا األمر ،أك ُب اآلخر كىو أف
يي ٍكثِّػىر من ا٢بلف ُب البيع ،كىو كإف كاف شيئان ٨بصوصان بقضية البيع إال أنو كال شك يدؿ
على ذـ ىذه ا٢باؿ مطلقان ،كإف كاف ُب ىذا األمر على كجو ا٣بصوص األمر أشد كراىة،
أمر مكركه مذموـ مطلقان ،كىو ُب باب البيع كالشراء أشد كراىة كذمان،
اإلكثار من ا٢بلف ه
كا﵁ تعأب أعلم.
قاٍ :
ٚعٔ ضًُإ؛ إٔ زض ٍٛاهلل  قاٍ$ :ثالث ١ال ٜهًُِٗ اهللٚ ،ال
هلل
ٜصنٚ ،ِٗٝهلِ عراب أي :ِٝأغُٝطْ شإٚ ،عاَ ٌ٥طتهربٚ ،زدٌ دعٌ ا َ
بكاعت٘ ،ال ٜػرت ٟإال بٚ ،ُ٘ٓٝٝال ٜبٝع إال ب #ُ٘ٓٝٝزٚا ٙايطرباْ ٞبطٓد
ؾشٝض.
ىذا ا٢بديث حديث صحيح كما قاؿ ا٤بؤلف  ،كفيو ىذا الوعيد الذم جاء
ُب شأف ىؤالء الثبلثة ،كىو :أف ا﵁  قد توعدىم هبذا الوعيد ُب اآلخرة :أك٥بم أشيمط
زاف -نسأؿ ا﵁ السبلمة كالعافية ،-األشيمط :كبّب السن ،فدكاعي الشهوة عنده ضعيفة،
و
اقع ُب ىذه الفاحشة الكبّبة -نسأؿ ا﵁ السبلمة كالعافية ،-كال شك
كمع ذلك فإنو زاف ك ه
أمر قبيح كمنكر ككبّبة ،كلكنو إذا كاف من كبّب السن فبل شك أنو
أف الزنا من حيث ىو ه
أشد جرمان كأعظم إٜبان.
كالقاعدة :أنو كلما قل الداعي إٔب ا٤بعصية كاف إٜبها أعظم ،ىذا ال يعِب أف للشاب

عذر ُب الوقوع ُب الزنا ،بل الشاب إذا كقع ُب الزنا ال شك أنو كقع ُب كبّبة كإٜبو عند ا﵁
ه
بّب السن ال شك أف إٜبو عند ا﵁  أعظمٓ ،ب؟ ألف الداعي الدافع
عظيم ،لكن الشيخ ك ى
إٔب كقوعو ُب ىذه ا٤بعصية ضعيف ،فدؿ ىذا على و
خبث ُب نفسو ٌأداه إٔب الوقوع ُب ىذه

الشيخ لم يراجع التفريغ

ُُِٖ

ا٤بعصية ،على أف نفسو قد استؤب عليها الشيطاف كاتباع ا٥بول ،فوقع ُب ىذه ا٤بعصية مع
ضعف ما يدعوه إٔب الوقوع فيها.

كذلك الشأف ُب الذنب اآلخر كىو االستكبار مع الفقر ،قاؿ « :وعائل
مستكبر» ،العائل ىو :الفقّب ،فقّب كمع ذلك يتكرب على خلق ا﵁ ً ،
الكٍبػ ير قبيح من
ه
الغِب ،فكيف ىو من الفقّب؟! فبل شك أنو ُب حق الفقّب أشد إٜبان كأعظم فداحة ،كالسبب
أنو ال داعي يدعوه إٔب أف يتكرب على ا٣بلق ،فكاف إٜبو عند ا﵁  أعظم.

كالثالث قاؿ فيو النيب « :رجل جعل اهللَ بضاعتو» ،ىذه الكلمة فسرىا النيب 

عقيب ىذه ا١بملة مباشرة ،فبل ٙبتاج إٔب أف ٯبتهد إنساف ُب تفسّبىا ،كجو كونو جعل ا﵁ى
بضاعتو ،أم أنو ال يبيع إال بيمينو كال يشَبم إال بيمينو ،أصبح ا٢بلف با﵁  على لسانو
أمران يسابق كبلمو ،كال يبإب فيو كال يبإب بو ،كيبذلو بكل حاؿ ،كال شك أف ىذا أمر
مذموـ.
كىل ا٤براد بأنو ال يشَبم إال بيمْب صادقة ،أك أنو ال يشَبم إال بيمْب كاذبة؟
إف نظرنا إٔب حديث أيب ذر  السابق فإننا ٪بد أف الوعيد يشبو الوعيد ،فيكوف ىذا
٩با يقوم القوؿ بأف حديث الطربا٘ب ىذا يراد بو أنو ال يشَبم إال بيمْب كاذبة كال يبيع إال
بيمْب كاذبة ،كٰبتمل أف يكوف ا٤براد :اإلكثار من ا٢بلف كلو كاف ىذا بصدؽ ،لكن ال شك
أنو لو كاف ىذا كاذبان فإف إٜبو عند ا﵁  أعظم ،إذ إٍب الكذب السيما مع ذكر اسم ا﵁

 أعظم من ٦برد اإلكثار من ا٢بلف با﵁  صادقان ،كا﵁ تعأب أعلم.
قاؿ :
ٚيف ايؿشٝض عٔ عُسإ بٔ سؿني

قاٍ :قاٍ زض ٍٛاهلل $ :خري

أَيت قسْ ،ٞثِ اير ،ًِْٜٗٛ ٜٔثِ اير - ًِْٜٗٛ ٜٔقاٍ عُسإ :ؾال أدزٟ
أَذَنَسَ بعد قسْ٘ َستني أ ٚثالثّا!  ،-ثِ إٕ بعدنِ قٜ ّٛػٗدٚ ٕٚال
ُٜطتػٗدٚ ،ٕٚىٚ ْٕٛٛال ُٜؤمتٜٓٓٚ ،ٕٛرزٚ ٕٚال ٜٛؾٜٚ ،ٕٛعٗس ؾِٗٝ
ايطَُِّ ُٔ.#
ىذا ا٢بديث قاؿ فيو ا٤بؤلف ُ :ب الصحيح يعِب ُب جنس الصحيح ،فهو ُب
الصحيحْب ،كالشاىد من ا٢بديث أف النيب  أخرب على سبيل الذـ عن شأف و
أناس يأتوف
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و
صفات ٥بم ،الشاىد من ا٢بديث فيها قولو :
بعد القركف الثبلثة ا٤بفضلة ،كذكر أربع
«يشهدوف وَّل يُستشهدوف» ،قد يقوؿ قائل :أين كجو الشاىد من ا٢بديث ا٤بناسب
للباب؟ فليس ُب ا٢بديث شيء يناسب اإلكثار من ا٢بلف.

كا١بواب عن ىذا أف أعيد فأقوؿ :إف الشاىد ىو قولو « يشهدوف وَّل

يُستشهدوف».

ووجو ذلك إما بأف يكوف بإيراد ا٤بؤلف  ىذا ا٢بديث ألجل التمهيد للحديث

الذم بعده أك أف يكوف مراده  أف ىؤالء الذين يشهدكف كال ييستشهدكف ٱبلطوف
ا٢بديث بعض السلف كمنهم النخعي  ،فإنو
شهادهتم با٢بلف ،كىذا ما ٞبل عليو
ى
فسر ا٢بديث كما نقل أبو العباس القرطيب ُب ((ا٤بفهم)) ،قاؿ( :ركم عن النخعي أف قولو:
يشهدكف يعِب :أهنم ٰبلفوف) ،ككجو ذلك أف يقوؿ اإلنساف ُب شهادتو :أشهد با﵁ أنو كذا
ككذا ،كاف كذا ككذا ،فهذه الشهادة تتضمن أيضان ا٢بلف ،فيكوف حاؿ ىؤالء أهنم ٯبمعوف
بْب الشهادة كا٢بلف ،فيكوف ىذا ُب حقهم أمران مذمومان.

كنبقى ىنا عند قولو ُ ب شأف ىؤالء أهنم «يشهدوف وَّل يُستشهدوف» ،نتكلم عن

مسألة ا٢بلف ُب ا٢بديث القادـ ُب حديث ابن مسعود ،لكن نقف مع قولو« :يشهدوف وَّل
يُستشهدوف» ،ما معُب قولو  ذلك؟

اختلف العلماء ُب توجيو ىذا ا٢بديث ،فمنهم من قاؿ:

[المعنى الوؿ] :إهنم يشهدكف ما ٓب يشهدكا ،يشهدكف فيما ٓب يشهدكا ،يشهدكف
ٙبم هل
ُب الشيء الذم ٓب يشهدكه ،فمعُب قولو« :يُستشهدوف» يعِبٓ :ب يكن منهم ى
للشهادةٗ ،بعُب أهنم يشهدكف ببل علم فتكوف شهادهتم شهادة زكر ،كىذا ما نقلو الَبمذم
 عن بعض أىل العلم ،إذف «يشهدوف وَّل يُستشهدوف» يعِب :يشهدكف ببل علم،
يشهدكف ٗبا ٓب يشهدكا.

والمعنى الثاني :أهنم يشهدكف دكف طلب منهم ،فيكوف األمر راجعان لؤلداء ال
للتحمل ،يتقدموف يبادركف من أنفسهم فيشهدكف دكف أف يطلب منهم صاحب ا٢بق أك
للشبهة ُب حق ىذا اإلنساف٤ ،باذا
ا٢باكم القاضي ،دكف أف يطلب منهم ذلك ،كىذا مدعاة ي
يبادر إٔب الشهادة؟ لعل عنده ىول إما مع ا٤بشهود لو أك على ا٤بشهود عليو ،فكاف من
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األمر ا٤بذموـ مبادرةي اإلنساف بالشهادة إذا ٓب ٰبصل استدعاءه كطلب منو أف يشهد ،مٌب ما
اد َة ﴾
﴿وَّل تَ ْكتُ ُموا الش َه َ
طيلب للشهادة فواجب عليو أف ٯبيب إٔب ذلك كما قاؿ َ :
[البقرة.]ٕٖٛ:

لكن قد يقوؿ قائل :فماذا نصنع ٗبا خرج اإلماـ مسلم ُب ((صحيحو)) من حديث

زيد بن خالد ا١بهِب  أف النيب  قاؿ« :أَّل أخبركم بخير الشهداء ،الذي يؤتي

الشهادة قبل أف يُسألها» الذم ماذا؟ «يؤتي الشهادة قبل أف يُسألها» ،ىذا موضع افَبؽ
فيو أىل العلم إٔب أقواؿ كمذاىب ُب التوفيق بْب حديث عمراف كبْب حديث زيد بن خالد

:

من أىل العلم من سلك مسلك الَبجيح ،منهم من رجح حديث زيد بن خالد ،قاؿ
ىذا من حديث أىل ا٤بدينة ،كحديث عمراف من حديث أىل العراؽ ،فنقدـ حديث أىل
بالسنة.
ا٤بدينة ألهنم أعلم ي
كقاؿ آخركف :بل نرجح حديث عمراف؛ ألنو ي٨برج ُب الصحيحْب ،أما حديث زيد بن
خالد فانفرد بو مسلم.
كال شك أف كبل ا٤بسلكْب أك كبل القولْب أك أف ىذا ا٤بسلك كىو مسلك الَبجيح
مسلك ضعيف إلمكاف ا١بمع ،كال شك أف ا١بمع مقدـ على الَبجيح.
أما ا١بمع بْب ىذين ا٢بديثْب فإنو متيسر ٕبمد ا﵁ ،فاألصل ىو أال يشهد اإلنساف

إال إذا استيشهد إال ُب حالتْب ،كعليهما يتنزؿ حديث زيد بن خالد :

[المر] الوؿُ :ب حاؿ االضطرار إٔب شهادتو؛ ٗبعُب :أنو لو ٓب يشهد فإف ا٢بق

سيذىب عن صاحب ا٢بقٗ ،بعُب قد يكوف إلنساف على آخر حق لكنو ال ٯبد دليبلن عليو
أك يكوف قد نسي فيذىب ا٢بق عليو إال إذا شهد ىذا الشاىد ،مثاؿ ذلك :أف يقر إنساف
آلخر بدين ،ك٠بعهما٠ -بع ا﵀ادثة شخص عن غّب قصد ،كاف جالسان ُب اجمللسٍ ،-ب إف
ىذا ا٤بدين قد جحد كليس عند الدائن حجة كال دليل كال شاىد ،كسيذىب ا٢بق عليو لو ٓب
يشهد ىذا الشاىد ،فإف ىذا اإلنساف يتعْب ُب حقو أف يتقدـ ٗباذا؟ بالشهادة ألنو لو ٓب
يشهد فإف ا٢بق سيضيع عن صاحبو ،فيكوف داخبلن ُب حديث زيد بن خالد .
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المر الثاني :أف يكوف ىذا ُب حقوؽ ا﵁  ا٣بالصة أك الٍب فيها شائبة ٢بق ا﵁،

كجو ذلك :أف حقوؽ ا﵁  ٯبب أف ييقاـ هبا ،فإذا كانت الشهادة يمتىػ ىعلقة ٕبق ا﵁ 

كأف تكوف شهادة ُب مسألة حسبة ،أك أف يكوف األمر فيو شائبةه ٢بق ا﵁ كالشهادة ُب
شأف األكقاؼ أك ُب الوصايا العامة أك ُب العتاؽ أك ما شاكل ذلك ،فإف اإلنساف عليو أف
يبادر بالشهادة كلو ٓب ييسأ٥با ،كبالتإب فيكوف حديث عمراف ُب شأف ا٢بقوؽ اآلدمية

ا٣بالصة ،كحديث زيد بن خالد ُب شأف حقوؽ ا﵁  ،كبذلك ٲبكن ا١بمع بْب ا٢بديثْب،
كا﵁ تعأب أعلم.
قاؿ :
ٚؾ ٘ٝعٔ ابٔ َطعٛد؛ إٔ ايٓيب  قاٍ$ :خري ايٓاع قسْ ،ٞثِ ايرٜٔ
 ،ًِْٜٗٛثِ اير ،ًِْٜٗٛ ٜٔثِ ه ٤ٞق ّٛتطبل غٗاد ٠أسدِٖ ميٚ ،٘ٓٝمي٘ٓٝ
غٗادت٘.#
ىذا ىو موضع الشاىد من ا٢بديث ،كىو ثابت ُب الصحيحْب عن النيب  من

حديث ابن مسعود  ،كفيو ذـ ىؤالء الذين يأتوف بعد القركف ا٤بفضلة.

كاالستشهاد هبذا ا٢بديث أكضح من االستشهاد با٢بديث السابق ،إذ ىؤالء تسبق
شهادة أحدىم ٲبينو أك تسبق ٲبينو شهادتو ،كمعُب ذلك :أف ىؤالء القوـ ال يبالوف بشأف
اليمْب كال بشأف الشهادة ،حٌب إهنم من كثرة ما بيذلوهنما يكاد أف يكوف األمر فيهما؛
كالشأف ُب ا٤بتساب ىقْب ،فهذا يسبق ىذا ،يعِب :ٲبينو يبذ٥با سريعان كشهادتو يبذ٥با سريعان.

كىذا من قلة االكَباث بعظيم ا٤بقاـ ،فإف مقاـ ا٢بلف با﵁  مقاـ عظيم ،كما أف
ض ٍع ً
ف
مقاـ الشهادة مقاـ عظيم ،كاإلنساف مسؤكؿ عن شهادتو ،كىذه البلمباالة تدؿ على ى
ض ٍع ً
ف ا٣بوؼ من ا﵁  ،ينبغي على اإلنساف أف يتحفظ أشد
تعظيم ا﵁  ،كعلى ى
التحفظ فيما يتعلق باليمْب كما يتعلق بالشهادة إف راـ أف يكوف من ٧بققي اإلٲباف كالتوحيد.
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قاٍ :
قاٍ إبساٖ$ :ِٝناْٛا ٜكسبْٓٛا عً ٢ايػٗادٚ ٠ايعٗد ٚمٔ ؾػاز.#
ىذا ليس أثران منفصبلن ،ىذا تابع للحديث السابق ،فإبراىيم النخعي ركاه عن عبيدة
ب على ركايتو ٥بذا ا٢بديث بقولو
عن ابن مسعود ،ذكر ا٢بديث الذم ٠بعتٍ ،ب ىع ٌق ى
( :كانوا يضربوننا على الشهادة كالعهد).
تابعي جليل ٰبكي عن حاؿ السلف كعن تربيتهم ،كالركاية جاءت
إبراىيم النخعي ه
عند مسلم( :كانوا ينهوننا ك٫بن صغار عن العهد كالشهادات).
الشاىد من ىذا األثر أف السلف  كانوا يربوف أبناءىم على تعظيم ىذه
األمور:

المر الوؿُ :ب شأف الشهادة إما من جهة التحمل؛ ٗبعُب :أال ٰبرص اإلنساف على

ٙبمل الشهادة كال يقبل أف ييستشهد ٨بافة أال يؤدم ا٢بق ،فاإلنساف عرضة للنسياف كعرضة
للغلط كا٣بطأ ،كرٗبا ضاع ا٢بق بسبب خطئك ُب الشهادة ،فمهما أمكنك أف تبتعد عن
ٙبمل الشهادة فافعل ،اجعل ذمتك خالية عن ذلك فإنو أسلم لدينك ما ٓب يتعْب األمر ُب
حقك.
إذف ىذا ما ٰبمل عليو قولو ( :كانوا يضربوننا على الشهادة).
[المر الثاني] :كانوا يضربوننا على الشهادة ىك ًذبان ،يعِب :أال يبإب اإلنساف فيشهد

كذبان ،كال شك أف ىذا أمر منكر ك٧برـ كما تعلموف.

المر الثالث :الذم ٞبل عليو بعض أىل العلم قولو :الشهادة ىنا :اليمْب ،كلعل

ا٤بؤلف  أراد ىذا ا٤بعُب ،بعض العلماء قاؿ كىذا ٩با ٫بى إليو الطحاكم ،

ادةُ
ذكر أف اليمْب قد يطلق عليها الشهادة ،كنزع ُب ىذا إٔب قولو تعأب﴿ :فَ َ
ش َه َ
َح ِد ِى ْم﴾[النور ،]ٙ:ا٤بقصود أف ىذا القوؿ ٩با ييستأنس بو ُب إيراد ا٤بؤلف  ىذا
أَ

تابع لركاية ا٢بديث.
األثر ،كرٗبا أكرده ألجل أنو ه

[المر الرابع] :كىو ما ذكر بعض أىل العلم من أف مراده  :الشهادة على

شهد لفبلف أنو من أىل ا١بنة أك لفبلف بأنو من أىل النار كما
األمر الغييب كا١بنة كالنار ،يي ى
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يفعل بعض ا٤بتسرعْب أك بعض الطوائف من أىل األىواء ،كال شك أنو ال ٯبوز لئلنساف أف
يشهد على مع و
نص عن رسوؿ ا﵁
ْب بأنو من أىل ا١بنة كالنار من أىل القبلة ما ٓب يكن فيو ه

 كإف كاف ىذا التوجيو فيما يظهر –كا﵁ تعأب أعلم– بعيد نظران لقولو بعده( :كالعهد)،
فبل مناسبة بْب ىذا كىذا.
أما العهد فهو :أف يتحمل اإلنساف شيئان ُب ذمتو يعاىد عليو كيعاقد عليو ،فكاف
السلف ينهوف أبناءىم عن أف يعاىد اإلنساف على شيء ،كالسبب أنو يٱبشى أف يينقض
ِ
ين
عهده أك يىنقض عهده ،كال شك أف ىذا أمر مذموـ ،كا﵁  قاؿ﴿ :يَا أَيُّػ َها الذ َ
آمنُوا أَوفُوا بِالْع ُق ِ
ود﴾[المائدة ،]ٔ:فخشيةن من ىمغًبى ًة الوقوع ُب ىذا األمر كاف السلف
ُ
َ ْ
ينهوف أبناءىم عن عدـ ا٤بباالة كإعطاء العهود كالعقود ،فلرٗبا ترتب على ىذا أف تتحمل
ذ٩بهم ما ال طاقة ٥بم بو ،فيقعوف ُب ا﵀ظور.
بعض أىل العلم قالوا :إف (العهد) ىهنا ىي :اليمْب ، ،كىذا ما ماؿ إليو ابن حجر
 كما ُب مقدمة ((فتح البارم)) ،قاؿ( :الظاىر ،كا﵁ أعلم ،أنو أراد بالعهد ىهنا
اليمْب) ،كذكر أف من معا٘ب العهد ُب اللغة :اليمْب.
قوؿ إ ٍف صح فإنو يكوف شاىدان إليراد ا٤بؤلف  ىذا األثر ُب ىذا الباب.
ىذا ه
٩با ييستفاد من ىذا األثر :أف تلحظ ا١بدية ُب الَببية الٍب كاف عليها السلف الصاّب،
ٓب يكونوا يَبكوف أبناءىم سبهلبل يقولوف كيفعلوف كما يشاءكف ،بل كانوا يربوهنم على ا٢بزـ،
على معإب األمور ،على ترؾ ما قد يؤدم إٔب كقوعهم ُب أمر مذموـ ،كلذلك رٗبا كجدت
شيئان من القسوة ،إبراىيم  يقوؿ :كانوا يضربوننا ،كىذا على حد قوؿ الشاعر:
ؾكط ٢يٝصددسٚا ٜ َٔٚو ساشَاّ

ؾًٝكظ أسٝاْاّ عًٜ َٔ ٢سسُِ

ينبغي على اإلنساف ُب أبنائو ،أعِب ُب تربيتهم أف ٯبمع بْب الَبغيب كالَبىيب ،كأف
يكوف حازمان ُب ا٤بواضع الٍب تقتضي ذلك ،كلو ٌأدل ىذا إٔب الضرب ٖببلؼ ما ييرك يج لو ُب
بعض أساليب الَببية ا٢بديثة من ا٤بطالبة بإلغاء الضرب بالكلية.
ىذا األمر غّب صحيح ك٨بالف للشرع أيضان ،فإف الضرب ُب ٧بلو بشركطو ال شك أنو
أمر جائز ،بل رٗبا كاف أمران متعيٌنان ،كمن ذلك ما أخرب بو نبينا  من اللجوء إٔب الضرب ُب
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شأف الصبلة مٌب ما قصر الطفل فيها إذا بلغ سن العاشرة ،قاؿ« :واضربوىم عليها
لعشر» ،فدؿ ىذا على أف الضرب ُب ٧بلو بشركطو أمر جائز كرٗبا يكوف متعينان.
كا٤بطلوب أف يراعي اإلنساف ا٢بكمة كمراعاة الشرع ُب ىذا ا٤بقاـ ،فينبغي:

أوَّلً :أال يكوف الضرب على كل شيء ،على كل صغّب ككبّب ،أك ُب حاؿ ما إذا ٓب
ٱبطئ الطفل خطئان يستحق ذلك.

[ثانيًّا] :البد أف يكوف الطفل قد بلغ ا٤ببلغ الذم يناسبو أف ييضرب ،أما الطفل
ضرب ،فبل شك أف ضربو ظلم لو ،كسييعاقىب اإلنساف
الصغّب الذم ال يعي ما الضرب أك ٓب ي
على ذلك.

[ثالثًا] :أف يكوف ضربو ضربان غّب مربح ،يعِب :ال يكوف ضربان شديدان يوقع األذل
قسى قلبو كظلمت نفسو ،فيضربوف ضربان
كيوقع الضرر على ىذا الطفل كما يفعل بعض من ٌ
مؤدبوف.
كأهنم فيو منتقموف ،ال أهنم ِّ
فرؽ بْب الضرب الذم ىو ضرب انتقاـ كتشفي ،كالضرب الذم ىو ضرب تأديب،
ه
ضرب التأديب ليس ا٤بقصود فيو تعذيب ا١بسد ،إ٭با ىو رسالة ييراد ٥با أف تصل إٔب ىذا
ا٤بضركب ،كىو أنو قد كقع ُب أم ور ال يليق بو أف يقع فيو ،فيكوف ضربان يؤنب نفسو ،كليس
أنو يؤثر على جسده.
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82
ٕ -ٛباب :وا جا ٞيف ذو ٛاهلل ٔذوٌ ٛبْٗ.
ٔباب :وا جا ٞيف اإلقساً عم ٜاهلل.
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قاٍ :
باب:
َا دا ٤يف ذَ ١اهللٚ ،ذَْ ١ب.٘ٝ
ىذا الباب من سلسلة األبواب الٍب عقدىا ا٤بؤلف  لينصح أىل التوحيد
كاإلٲباف ُب ٙبقيق التوحيد ،كلذلك األلفاظ الٍب ٍتريكها من كماؿ التوحيد ،كالقوؿ هبا من
ض ٍع ً
ف تعظيم ا﵁  كتوحيده ،كمن ذلك :إخفار ذمة ا﵁ كذمة نبيو .
ى

الذمة ىي العهد كا٤بيثاؽ ،كألجل ىذا قيل عن أىل الكتاب إهنم :أىل الذمة إذا كانوا

ُب ببلد ا٤بسلمْب ،كمن ذلك قوؿ الشاعر النجاشي ا٢بارثي يهجوا قبيلةن:
َٚيَا َٜعًُُِٔ َٕٛايٖٓاعَ سَبٖ َ١خَسِدٍَٔ
قُبَ ْ١ًَِّٝيَا َٜػِدٔزُ َٕٚبٔرَٖٕٔ١

الشك أف إعظاـ ا﵁  يقتضي أف تيعظم ذمتو ،فا٤بيثاؽ كالعهد الذم أي ِّخذ با﵁ 

كعلى ذمة ا﵁ ،كعلى ذمة رسولو ؛ ٯبب أف ييوَب بو ٙبقي نقا للتوحيد الواجب ،كإخفار ذلك
كى ون ُب توحيد العبد ،فبل ينبغي أف
يعِب :نقضو ،الشك أنو من ضعف تعظيم ا﵁  كمن ى
يقع فيو ا٤بسلم ،كأكرد  الدليل الذم يدؿ على ىذا ُب كتاب ا﵁ ،كسنة رسولو .
قاؿ :

ضوا الَيما َف بػ ْع َد تَػوكِ ِ
يد َىا
اى ْدتُ ْم َوَّل تَن ُق ُ
﴿وأ َْوفُوا بِ َع ْه ِد الل ِو إِ َذا َع َ
َْ َ
ْ
وقولوَ :
﴾[النحل ]ٜٔ:اآلية.
اى ْدتُ ْم﴾[النحل]ٜٔ:؛
﴿وأ َْوفُوا بِ َع ْه ِد الل ِو إِ َذا َع َ
أمر من ا﵁  قاؿَ :
ىذا ه
عهد ا﵁ أف أأمنك على نفسك فبل
إذا أعطيتم عهد ا﵁؛ بأف قاؿ إنسا هف آلخر" :لك ي
أكذيك ،أك أف أكوف معك صادقنا ،أك أف أحفظ سرؾ" ،كما شاكل ذلك؛ فإنو ي ً
وجب
ي
كجوبنا أف يفي اإلنساف هبذا العهد كا٤بيثاؽ الغليظ؛ ألنو عهد ا﵁  ،كإخفاره منكر عظيم
حٌب إنو ال كفارة لو إال التوبة؛ كذلك لعظمتو ،ليس الشأف فيو شأنا ىيننا ٕبيث إنو ٲبكن أف
مثبل؛ كبل ىذا الذنب ال كفارة لو عند أىل العلم؛ كذلك
ييكفر بكفارة كما ىي كفارة اليمْب ن

عظيم ككبّبة من كبائر الذنوب ،فبل تكفر إال بالتوبة إٔب ا﵁ .
أمر ه
ألنو ه
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ضوا الَيما َف بػ ْع َد تَػوكِ ِ
يد َىا﴾[النحل]ٜٔ:؛ مر بنا
﴿وَّل تَن ُق ُ
َْ َ ْ
قاؿ ُ ب ىذه اآليةَ :

ما يتعلق باألٲباف ُب الدرس ا٤باضي ،كىذه األٲباف الٍب أمر ا﵁ ٕ بفظها ،كعدـ نقضها؛
با٢بث أك ا٤بنع؛ فإف ىذه
ىي :األٲباف الداخلة ُب العهود كا٤بواثيق ،كليست األٲباف الٍب تتعلق ِّ
ٯبوز عدـ اإلبرار هبا بل ييستحب إذا ظهرت ا٤بصلحة ُب ذلك.
ضوا الَيما َف بػ ْع َد تَػوكِ ِ
يد َىا﴾[النحل]ٜٔ:؛ يعِب :إذا أقسم اإلنساف با﵁
﴿وَّل تَن ُق ُ
َْ َ ْ
َ
ُ ب عهد ،أك و
عقد عقده؛ فواجب عليو أف يفي بذلك كال ينقض ٲبينو.

أما األٲباف كاألقساـ الٍب تتعلق ٕبث النفس؛ أك منعها من أم ور من األمور فإف ىذه
ٯبوز لئلنساف أف ال يفي هبا ،ٯبوز أف ينقض ىذه اليمْب كال يفي هبا مع لزكـ الكفارة ُب
تفاصيل عند الفقهاء ،بل كما ذكرنا ُب الدرس ا٤باضي إف ىذا ٩با يستحب مٌب ما
حقو ُب
ى
ظهرت ا٤بصلحة ُب ذلك ،كقد مر معنا ما ثبت ُب الصحيحْب من قوؿ النيب « : واهلل
خيرا منها إَّل كفرت عن يميني وأتيت
إني إف شاء اهلل َّل أحلف على يمين؛ فأرى غيرىا ً

الذي ىو خير».
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قاؿ :
ٚعٔ بسٜد ٠قاٍ :نإ زض ٍٛاهلل  إذا أَٖس أَرياّ عً ٢دٝؼ أ ٚضَسٔ١ٖٜ؛
أٚؾا ٙيف خاؾت٘ بتك ٣ٛاهلل تعاىلٚ ،مبٔ َع٘ َٔ املطًُني خرياّ ،ؾكاٍ:
$اغصُٚا بطِ اهلل ،يف ضب ٌٝاهلل ،قاتًٛا َٔ نؿس باهلل ،اغصٚاٚ ،ال تػًُٗٛا،
ٚال تػدٔزٚاٚ ،ال ُتَُجًِّٛاٚ ،ال تكتًٛا ٚيٝداّٚ ،إذا يكٔٝت عدٚى َٔ املػسنني،
ؾادعِٗ إىل ثالخ خؿإٍ  -أ :ِٚخالٍ  -ؾأ ٖٜتُُٖٗٔ أدابٛى :ؾاقبٌ َِٓٗ،
نـٖ عِٓٗ ،ثِ ادعُِٗ إىل اإلضالّ ،ؾإٕ أدابٛى ؾاقبٌ َِٓٗ ،ثِ ادعِٗ
ُ ٚ
إىل ايتش َٔ ٍٛدازِٖ إىل داز املٗادسٚ ،ٜٔأخبٔسِٖ أِْٗ إٕ ؾعًٛا ذيو ؾًِٗ
َا يًُٗادسٚ ،ٜٔعًَ ِٗٝا عً ٢املٗادس ،ٜٔؾإٕ أبٛا إٔ ٜتشٛيٛا َٓٗا؛
ؾأخربِٖ أِْٗ ٜه ْٕٛٛنأعساب املطًُني ،هس ٟعً ِٗٝسهِ اهلل تعاىل،
ٚال ٜه ٕٛهلِ يف ايػٓٚ ١ُٝايؿ ٤ٞغ ،ْ٤ٞإال إٔ هاٖدٚا َع املطًُني ،ؾإٕ ِٖ
أبٛا؛ ؾاضأهلِ اؾص ،١ٜؾإٕ ِٖ أدابٛى؛ ؾاقبٌ َِٓٗ ٚنـ عِٓٗ ،ؾإٕ ِٖ
أبٛا؛ ؾاضتعٔ باهلل ٚقاتًِٗٚ ،إذا ساؾست أٌٖ سؿٔ ،ؾأزادٚى إٔ ػعٌ
ذَ ١اهلل ٚذَْ ١ب٘ٝ؛ ؾال ػعٌ هلِ ذَ ١اهلل ٚذَْ ١بٚ ،٘ٝيهٔ ادعٌ هلِ ذَتو
ٚذَ ١أؾشابو؛ ؾإْهِ إٕ تُدؿسٚا ذممهِ ٚذَ ١أؾشابهِ أٖ َٔ ٕٛإٔ
ؽؿسٚا ذَ ١اهلل ٚذَْ ١بٚ ،٘ٝإذا ساؾست أٌٖ سؿٔ ؾأزادٚى إٔ تٓصهلِ عً٢
سهِ اهلل؛ ؾال تٓصهلِ عً ٢سهِ اهللٚ ،يهٔ أْصهلِ عً ٢سهُو؛ ؾإْو
ال تدز ٟأتؿٝب سهِ اهلل ؾ ِٗٝأّ ال؟ #زٚاَ ٙطًِ.
ىذا ا٢بديث؛ حديث بريدة بن ا٢بصيب األسلمي  ،كقد خرجو اإلماـ مسلم
ُ ب ((صحيحو)) ،كىو حديث طويل ،كفيو مباحث شٌب.
ً
طاب كاف من ٝبلة
الشاىد منها قوؿ النيب « :وإذا حاصرت أىل حصن»؛ ا٣ب ي
كصية كاف النيب  يوصي هبا أمّب ا١بيش ،أك السرية.
السرية :قطعة من ا١بيش قيل تبلغ من ا٤بائة إٔب األربعمائة ،كقيل من ا٤بائة إٔب ا٣بمس
مائة ،قيل من ا٣بمسة إٔب الثبلث مائة.
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ا٤بقصود :أف النيب  كاف يوصي أمّب ىذه السرية؛ أك ذاؾ ا١بيش هبذه الوصية

العظيمة ،كمن ذلك قاؿ« :إذا حاصرت أىل حصن ،فأرادوؾ أف تجعل ذمة اهلل وذمة

نبيو »؛ ٗبعُب :أهنم كافقوا على أف يستسلموا؛ بشرط أف يأمنوا على أنفسهم ٔبعل ذمة ا﵁
مثبل؛ أف ال ييعتدل
كنبيو ٥ بم ُب ذلك٘ ،بعلوف ٥بم يا معشر ا٤بسلمْب ذمة ا﵁ كرسولو  ن
عليهم ،أف يٰبفظوا ُب أموا٥بم؛ إٔب غّب ذلك.
ىا ىنا أمر النيب  :أال ٯبعل األمّب ٥بم ذمة ا﵁ كذمة نبيو  ،إ٭با يينزلوهنم على

ذمتهم ،كذمة أصحاهبم ،كالسبب ذكره النيب  قاؿ« :فإنكم إف تُخفروا ذمتكم وذمم
أصحابكم أىوف من أف تخفروا ذمة اهلل وذمة نبيو».
اجب الوفاء هبا ،كا٤بقاـ فيو جيش،
عظيم ،كك ه
الشأف أف ذمة ا﵁ كذمة رسولو  أمرىا ه

كرٗبا كاف من صواهبم؛ أك من يجها٥بم من كقع ُب إخفار ذلك العهد ،فيكوف قد كقع أمر
عظيم كىو :إخفار ذمة ا﵁ كذمة نبيو ؛ مع ما ُب ذلك من إساءة ٠بعة اإلسبلـ
كا٤بسلمْب.
فاألىوف إذٌا أف يػيٍلتىػىزىـ ٥بم بذمة ا٤بسلمْب ،بذمة أمّب ا١بيش ،أك أىل ىذا ا١بيش ،أما
٧بفوؼ با٣بطر ،كقد يَبتب عليو مفسدةه عظمى؛
مر
ه
أف يػيٍلتىػىزىـ ٥بم بذمة ا﵁؛ كنبيو  فهذا أ ه
تعليم من
أال كىي إخفار ذمة ا﵁ ،كنقض ذمة ا﵁ ،كذمة نبيو  ،كىذا من ٙبقيق التوحيد ه
نبينا  لنا معشر ا٤بسلمْب؛ على تعظيم ا﵁  ،كعلى ٙبقيق التوحيد لو  ، كمن

ذلك أف ييعظم كل ما يرجع إٔب ربنا ؛ كمن ذلك الذمة كا٤بيثاؽ كا﵁ –تعأب -أعلم.
من فوائد ىذا ا٢بديث :أف العلماء استنبطوا منو قاعدة مهمة من قواعد الشرع كىي:
احتماؿ أدٗب ا٤بفسدتْب ُب سبيل دفع أعبلٮبا ،ي ً
رش يد إٔب ىذا قولو « :فإنكم إف تُخفروا
ي
ذممكم وذمة أصحابكم أىوف من أف تخفروا ذمة اهلل وذمة نبيو»؛ كىذه قاعدةه صحيحة
يدؿ عليها أدلةه كثّبةه ُب الشر ً
يعة.
ؾإٕ تصاسِ عدد املؿاحل

ٚقد ٙتصاسِ املؿاضد
كا﵁ تعأب أعلم.
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ُٜكدّ األعً َٔ ٢املؿاحل

ُٜستهب األدْ َٔ ٢املؿاضد

قاٍ:
باب:
َا دا ٤يف اإلقطاّ عً ٢اهلل
اإلقساـ على ا﵁ لو أحو هاؿ ترجع إٔب ثبلث:

[الحالة]الولى :أف يقسم على ا﵁ ُ ب شأف خ ورب من خرب ا﵁ ،أك خرب رسولو

مثبل :كا﵁ لييدخلن ا﵁ ا٤بؤمنْب ا١بنة ،كا﵁ لييعذبن ا﵁ الكفار ُب النار ،كا﵁
 ،كأف يقوؿ ن
لتكونن العاقبة للمتقْب ،إٔب غّب ذلك ٩با جاء الدليل عليو ُب الكتاب كالسنة؛ فهذا اإلقساـ
ال حرج فيو.
[الحاؿ الثانية] :اإلقساـ على ا﵁ الذم ينشأ عن عظيم اإلٲباف بو ،ككماؿ حسن

الظن بو  ، كيدؿ على ىذا أدلة عدة ُب الصحيحْب كغّبٮبا ،من ذلك ما ثبت ُب
((الصحيحْب)) من حديث أنس  :أف الربيع بنت النضر كسرت ثنية –أم سن-
جارية من األنصار ،فاشتكوا إٔب النيب  فأرادكىم على الصلح –أم األرش ،-فأبوا إال
القصاص ،فقاؿ أنس بن النضر أخو الربيع :يا رسوؿ ا﵁؛ أتكسر ثنية الربيع ،كا﵁ ال تسكر
ثنية الربيع ،كُب ركاية ُب البخارم قاؿ« :والذي بعثك بالحق َّل تكسر ثنية الربيع ،فقاؿ:

يا أنس كتاب اهلل القصاص»ٍ ،ب إف أىل تلك ا١بارية رضوا باألرش ،كقبلوه ،عند ذلك قاؿ
النيب « :إف من عباد اهلل من لو أقسم على اهلل لبره»؛ ىذا لفظ البخارم.
كعند ((مسلم)) أف :من أقسم على ا﵁ إ٭با كانت أـ الربيع كليس أنس بن النضر.
كيدؿ على ىذا أيضا ما ثبت ُب ((الصحيحْب)) من حديث حارثة بن كىب  أف

النيب  قاؿ« :أَّل أدلكم على أىل الجنة؟ كل ضعيف يُتضعف لو أقسم على اهلل
لبره» ،كيدؿ على ذلك أيضا ما ثبت ُب ((صحيح مسلم)) من حديث أيب ىريرة  أف
مدفوع بالبواب؛ لو أقسم على اهلل لبره».
النيب  قاؿ« :رب أشعث
ٍ

أيضا ما ثبت ُب ((صحيح مسلم)) أف النيب  أخرب كما ُب قصة
كيدؿ على ىذا ن
عمر  كىي مشهورة قاؿ« :قاؿ يُػ ْق ٍّد ُـ عليكم مع أنداد اليمن أويس بن عامر -يعِب
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القر٘ب -كأخرب  أنو كاف بو برص فذىب عنو إَّل موضع درىم ،وأنو كاف
لو والدةٌ ىو بها ٌبر ،قاؿ :لو أقسم على اهلل لبره».

أيضا جاء عند الَبمذم بإسناد حسن أف النيب  قاؿ« :كم من أشعث أغبر ذو
ك ن
طمرين َّل يؤبو لو ،لو أقسم على اهلل لبره ،منهم البراء بن مالك» ،أخو أنس بن مالك
.

إ نذا ىذه أدلة تدؿ على أف ىؤالء الصا٢بْب ا٤بؤمنْب لو أقسموا على ا﵁  ألبر
قسمهم ،كا٤بعُب أف ا﵁  ٯبيبهم إٔب ما أقسموا ،كال يٰبنثهم ُب ٲبينهم ،لكرامتهم على ا﵁
مثبل :كا﵁ ال يكوف كذا؛ ٩با قد يقدره ا﵁ ُ ب ا٤بستقبل أك ال
 ،كأف يقوؿ ن
ييقدره ،أك يقوؿ :أقسمت عليك؛ أم ريب ،أف يكوف كذا ككذا ،فإف ىذا من األمر الذم
يرتقي إليو ال يكمل من ا٤بؤمنْب ،كما جاء ُب ىذه النصوص كغّبىا.
كلكن ىذا الباب ينبغي أف يتنبو ا٤بؤمن إٔب أنو مرتبة ىمنًيفة ،ال يرتقي إليها إال ال يكمل،
امرئ عرؼ قدر نفسو.
كأما من كاف دكهنم فبل ينبغي أف يقتحم ىذا الباب ،كرحم ا﵁ ن
ناشئ عن حسن ظ ون بال وغ با﵁  ،يظن أف ا﵁ 
ىذا ا٤بقاـ ه
مقاـ ه
سوؼ يقع منو ما سوؼ يكوف منو  ،كسوؼ ييقدر  الشيء الذم أىحبو كرغب

إليو ،ألنو يٰبسن الظن با﵁  كيعلم أف ا﵁ على كل شيء قدير ،فهو يرجوا ا﵁ أف
يٯبيبو إٔب ىذا الشأف الذم أقسم على ا﵁ ُ ب شأنو ،كبالتإب فهذا ً
القسم من أىلو ال
حرج فيو.

[الحالة الثالثة]  :كىو ا٤بوضوع الذم عقد ا٤بؤلف  ىذا الباب ألجلو ،كىو
اإلقساـ على ا﵁ الذم ينشأ من سوء ظ ون با﵁ ،أك عدك واف على ا٣بلق ،أك إعجاب بالنفس

كاحتقار للغّب ،فبل شك أف ىذا من ضعف التوحيد ،كتركو من ٙبقيق كماؿ التوحيد الواجب
على اإلنساف أف ٰبذر من ىذا األمر كما دؿ على ذلك األدلة الٍب جاءت عن النيب  كمن
ذلك ما ستسمعو ُب ما أكرد ا٤بؤلف .
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قاؿ :
عٔ دٓدب بٔ عبد اهلل  قاٍ :قاٍ زض ٍٛاهلل $ :قاٍ زدٌٚ :اهلل ال
ٜػؿس اهلل يؿالٕ ،ؾكاٍ اهلل  َٔ :ذا ايرٜ ٟتأيٖ ٢عً ٓٞإٔ ال أغؿس يؿالٕ؟،
إْ ٞقد غؿست ي٘ ٚأسبطت عًَُو #زٚاَ ٙطًِ.
رجبل
حديث جندب بن عبد ا﵁ البجلي  ي٨بر هج ُب ((صحيح مسلم)) ،كفيو أف ن
قاؿ ُب شأف و
رجل آخر :كا﵁ ال يغفر ا﵁ لفبلف ،كقع ُب ىذا األمر ا٤بذموـ ا٣بطر؛ كىو :أف
أقسم على ا﵁  أنو ال يكوف كذا ،أك أنو ال يفعل  كذا ،فكانت ىذه الكلمة
سببنا ٤بقت ا﵁  لو ،كسببنا ٢ببوط عملو -نسأؿ ا﵁ السبلمة كالعافية ،-إذ قاؿ ا﵁ :

«من ذا الذي يتألى»؛ يتأٔب أم :يقسم كٰبلف ،األليةي ىي :اليمْب أك القسم أك ا٢بلف
،كما قاؿ كثّب عزة:
قً ٌُٝاألالٜا ساؾغْ ئُ٘ٓٝٝ

ؾإٕ ضَ َبكَتِ َُِٔٓ٘ ا َألئ ُ١ٖٝبَسٖتٔ

علي أف َّل أغفر لفالف؟! إني قد غفرت لو وأحبطت
«من ذا الذي يتألى ّ
دليل على أف اإلقساـ على ا﵁  كهذه ا٢باؿ الٍب كانت من ىذا اإلنساف
عملَك»؛ فهذا ه

ذنب عظيم.
ال شك أهنا ه

كجاء عند أيب داككد ُب ((سننو)) من حديث أيب ىريرة  قصةه قريبة من ىذه أيضا؛
كىي ُب شأف رجلْب من بِب إسرائيل كانا متآخيْب ،أحدٮبا :كاف يذنب؛ رجل عاص،
كاآلخر :قاؿ النيب  كاف ي٦بتهد ُب العبادة ،فكاف العابد إذا رأل ذاؾ ا٤بقصر يقع ُب
الذنب ينصحو كيقوؿ لو :أىقٍ ً
خل عِب ،خلِب كريب،
ف ،ال تفعل ،كذاؾ الرجل يقوؿِّ :
صر ،يك ٌ
فرآه مرة على ذنب استعظمو فقاؿ :أقٍ ً
صر ،قاؿ :خلِب كريب أبعثت علي رقيبا؟ فقاؿ عندىا
كبئس ما قاؿ :كا﵁ ال يغفر ا﵁ لك ،أك :ال يدخلك ا١بنة أبدا.
فبعث ا﵁  فقبض ركحهماٍ ،ب ٝبعهما عنده  ،كاجتمعا عند رب
العا٤بْب  ،فقاؿ ٥ بذا ا٤بذنب :ادخل ا١بنة برٞبٍب ،كقاؿ ٥بذا العابد الذم تأٔب

على ا﵁  قاؿ :أكنت يب عا٤با؟ أـ كنت على ما ُب يدم قادراٍ ،ب قاؿ  : خذكه إٔب
و
عندئذ قاؿ أبو ىريرة  كلمة :أكبقت دنياه كآخرتو- ،نسأؿ ا﵁ السبلمة كالعافية.-
النار،
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و
بإسناد رجالو ثقات من حديث ابن مسعود  موقوفان:
كُب ((مصنف عبد الرزاؽ))
رجال كاف يصلي ،فلما سجد جاء رجل فوضع قدمو على عنقو ،فلما انصرؼ قاؿ:
«أف ً
وضعت قدمك على عنقي وأنا ساجد ،واهلل َّل يغفر اهلل لك أبدا ،قاؿ ابن مسعود
 : فأدخلو اهلل النار».
مقاـ عظيم ،ينبغي على اإلنساف أف ٰبفظ فيو لسانو،
إ نذا -يا أيها األخوة -ىذا ا٤بقاـ ه

إقساما ناشئنا عن سوء
كأف ٰبذر أف يقع ُب ىذه ا٥بوة العظيمة  ،كىو أف يي ِّ
قس ىم على ا﵁  ن
ظ ون با﵁  ،أك ٙبكم ُب فعلو  ،أك اعتقاد أف ا﵁ تعأب ال يقدر على أف يغفر
اقع ُب
ىذا الذنب فإف رٞبتو تقصر ك تضعف عن ذلك ،من كاف منو ذلك فبل شك أنو ك ه
ذنب عظيم.
تبقى مسألة أخّبة كىي ُب قوؿ النيب « :قد غفرت لو وأحبطت عملك».
ما ىذا ا٢ببوط؟ أىو ا٢ببوط الكلي؟ أـ ا٢ببوط ا١بزئي؟
ا٤بتقرر عند أىل السنة كا١بماعة أف ا٢ببوط قسماف:

[القسم الوؿ]:حبوط كلي :أم تبطل حسنات اإلنساف ،كأف يزكؿ ٝبيع ثوابو على
ط َع ْنػ ُه ْم َما
﴿ولَ ْو أَ ْش َرُكوا لَ َحبِ َ
أعمالو بالكلية ،كىذا ال يكوف إال بالكفر با﵁ –َ :-
َكانُوا يَػ ْع َملُو َف﴾[النعاـ.]ٛٛ:
[القسم الثاني] :الحبوط الجزئي :ىو بطبلف بعض الثواب ال ٝبيعو ،كىذا يكوف
ِ
آمنُوا َّل
ين َ
بفعل ا٤بعاصي الٍب ىي دكف الكفر ،كيدؿ على ذلك قولو تعأب﴿ :يَا أَيُّػ َها الذ َ
ِ
ص َدقَاتِ ُك ْم بِال َْم ٍّن َوالَ َذى﴾[البقرة.]ٕٙٗ:
تُػ ْبطلُوا َ
﴿وَّل تُػ ْب ِطلُوا أَ ْع َمالَ ُك ْم﴾[محمد]ٖٖ:؛ قاؿ
كيدؿ على ذلك ن
أيضا قولو َ :
بعض أىل التفسّب :أم با٤بعاصي.
كيدؿ على ذلك ٝبلة من النصوص األخرل.
ا٤بقصود أف الوارد ُب ذلك ا٢بديث ىل ىو من األكؿ أـ من الثا٘ب؟
اختلف أىل العلم ُب توجيو ىذا ا٢بديث:

ناقض من نواقض اإلسبلـ كاف
عمل آخر ىو ه
منهم من قاؿ :إف ىذا القائل كاف منو ه

السبب ُب حبوط عملو.
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متحكما
قسما على ا﵁ 
وقاؿ آخروف :إف ىذا اإلنساف كاف ن
قائبل ىذه الكلمة يم ِّ
ن

مستحبل لذلك؛ كىذا كفر فحبط عملو الستحبللو.
ُب علمو؛
ن

وقيل :إف ىذا كاف حكم ىذه الكلمة ُب شرع من قبلنا.
كىذه التوجيهات بادية الضعف كالتكلف.
كالتحقيق ُب ىذا ا٤بقاـ إف شاء ا﵁ أف يقاؿ :إف ىذا الرجل كاف بْب أمرين:

[المر الوؿ] :إما أف يكوف قولو ىذا« :واهلل َّل يغفر اهلل لفالف»؛ ناشئا عن

اعتقاد أف لو مكانة عند ربو كمزية كفضيلة؛ ٕبيث إنو ٰبكم على ا﵁  فا﵁  يفعل ما
يأمر بو ،كالشك إف كاف األمر كذلك فيكوف ىذا اإلنساف قد كفر با﵁  ،كبالتإب يكوف
حبوط عملو حبوطنا كلينا.
[المر الثاني] :أف يكوف ىذا اإلنساف قد قاؿ ىذا القوؿ عن و
طرؼ من سوء الظن

و
إعجاب بنفسو ،كاحتقا ور ٥بذا الذم قاؿ فيو ما قاؿ.
با﵁  أك
كبالتإب فيكوف قد كقع ُب ذنب عظيم ،كال يصل ذلك ٢بد الكفر ،كعليو فيكوف
حبوطو حبوطنا جزئيا.

كيبقى النظر ُب قولو ُب ا٢بديث« :وأحبطت عملك» ،الذم يظهر كا﵁ تعأب أعلم

مطلق العمل ،ال العمل ا٤بطلق- ،كقد عرفنا ُب دركس سابقة الفرؽ بْب
أف ا٤براد ىنا:
ي
ا١بملتْب ،-فهذا قد أحبط ا﵁  عنو ٝبلة من أعمالو ،قد يكوف الذم أحبط أعماؿ
ا١بوارح؛ فإف الذم قرره طائفة من أىل العلم كمنهم ابن رجب ُ ب كتابو ((فتح
البارم))؛ قرر أف العمل إذا أطلق ُب النصوص فإنو ينصرؼ ألعماؿ ا١بوارح ،كرٗبا األمر
ٰبتمل أف الذم أحبط ىو العمل الذم أيعجب بو ىذا اإلنساف ،كا﵁ تعأب أعلم.
من فوائد ىذا ا٢بديث :أف نعلم خطر اللساف ،فاللساف شأنو عظيم:
إٕٖ ايًطإ ؾػري دسَ٘ ٚي٘

دسّ نبري نُا قد ق ٌٝيف املجٌ

كما قد قاؿ الرسوؿ « :وىل يكب الناس على مناخرىم إَّل حصائد ألسنتهم»،
ىذه كلمة قا٥با ىذا اإلنساف فأكبقت دنياه كأخراه؛ -عافا٘ب ا﵁ كإياكم من ذلك -األمر
باال؛ يهوم هبا ُب النار أبعد ما بْب ا٤بشرؽ إٔب
خطر فرب كلمة يقو٥با العبد ال يلقي ٥با ن
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ا٤بغرب ،فعلى اإلنساف أف ٰبَبس لكبلمو كأف يتنبو أللفاظو ،فلعلو يقوؿ الكلمة الٍب تكوف
سببا ُب تعاستو -عافا٘ب ا﵁ كإياكم من ذلك.-

صادؽ حْب قاؿ« :الجنة أقرب
أيضا من فوائد ىذا ا٢بديث :أف نعلم أف النيب 
ه
ى
إلى أحدكم من شراؾ نعلو ،والنار مثل ذلك»؛ أم أف أسباب دخوؿ ا١بنة أك النار قريبة،
رٗبا يدخل اإلنساف ا١بنة و
بسبب ال يظن أنو يػيبىلغو ما بلغ ،كالشأف ُب الطرؼ اآلخر كذلك،
كىذا ىمثى هل تضربو العرب لقرب الشيء يقاؿ :ىذا أقرب إليك من ًشراؾ نعلك؛ أم أف األمر
قريب جدا ،فأسباب ا١بنة كالنار قريبة جدان ،كمنها ىذا الكلمة الٍب قا٥با اإلنساف فأكجبت
سخط ا﵁  عليو.
أيضا :أف نعلم خطر الغضب؛ الغضب ٯبمع الشر ،على اإلنساف أف يتنبو
ومن ذلك ً

كيتحفظ ،ىذا اإلنساف قاؿ كلمة ُب ٢بظة غضب فأكردتو ىذا ا٤بورد العظيم.

أيضا :أف نعلم صحةى معتقد أىل السنة كا١بماعة ُب شأف أىل
ومن تلك الفوائد ً
الكبائر كالعصاة ،كأهنم ٙبت مشيئة ا﵁ تبارؾ كتعأب إف شاء عذهبم ،كإف شاء عفى عنهم،
فهذا إنساف يذنب كيرتكب ا٤بعاصي ،كييناصح كال يستجيب ،كمع ذلك فإف ا﵁ 

غفر لو كأدخلو ا١بنة ،ا﵁  ذك رٞبة كاسعة ،ال ينبغي على اإلنساف أف يٰبجر رٞبة ا﵁
 ،كال أف يسيء الظن با﵁  ،فا﵁  كسعت رٞبتو كل شيء﴿،وإف
ش ِدي ُد الْ ِع َق ِ
ك لَ ُذو َم ْغ ِفرةٍ للن ِ
اب﴾ [الرعد ،]ٙ:فعلى
ك لَ َ
اس َعلَ َى ظُْل ِم ِه ْم وإِف َرب َ
َرب َ
اإلنساف أف يتنبو ٥بذا األمر العظيم ،فبل يقع ُب ما كقع فيو أىل الوعيد من القنوط أك التقنيط
من رٞبة ا﵁ .

رس مهم ينبغي أف يتنبو لو الدعاة إٔب ا﵁ كأىل ا٢بسبة،
ومن تلك الفوائد ً
أيضا :د ه
كاآلمركف با٤بعركؼ ،كالناىوف عن ا٤بنكر ،حذارم أف يظنوا ٤با كانوا ُب موقع التوجيو كالنصح
أهنم أرفع من غّبىم ،كأف من سواىم ي٧بتقر ،ككذلك أف ٰبذركا من األلفاظ الٍب تيقنًط الناس
من رٞبة ا﵁  ،أك ٘بعلهم يسيئوف الظن ،أك ٘بعلهم ييأسوف كبالتإب فإهنم يعبوف
من ا٤بعاصي عبنا ،فبل ينبغي ذلك بل ٯبب أف يٯبمع األمر بْب الَبغيب كالَبىيب ،كأف يي ٌبْب

يب من ا﵀سنْب ،فينبغي على اإلنساف أف يٰبسن حٌب
للناس سعة رٞبة ا﵁  إال أهنا قر ه
يكوف قريبنا من رٞبة ا﵁ .
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ىذه ٝبلة من الفوائد الٍب جاءت ُب ىذا ا٢بديث ،كا﵁ تعأب أعلم.
قاؿ :
ٚيف سدٜح أبٖ ٞسٜس ٠إٔ ايكا ٌ٥زدٌْ عابد ،ؾكاٍ أبٖ ٛسٜس :٠تهًِ
بهًُ ١أٚبكت دْٝاٚ ٙآخست٘.
كأف ا٤بؤلف  ٲبيل إٔب أف القصتْب كاحدة؛ ما جاء ُب حديث جندب ،كما
جاء ُب حديث أيب ىريرة؛ قصةه كاحدة ،كاألمر على كل حاؿ ي٧بتمل ،لكن ليس األمر

مقطوعا بو؛ كذلك أف خاٛبة ما جاء ُب ىذا ا٢بديث الذم ُب الباب أف ا﵁  قد
ن
قاؿ« :قد غفرت لو وأحبطت عملك» ،كأما الذم جاء ُب ختاـ القصة الٍب جاءت ُب
حديث أيب ىريرة عند أيب داككد كأٞبد كغّبٮبا فيو أف ا﵁  أدخل ىذا ا١بنة ،كأدخل ذاؾ
النار.
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ٖ -ٛباب:
ال ٖستشفع باهلل عم ٜخمكْ
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قاٍ :
بابْ:
ال ٜطتػؿع باهلل عً ٢خًك٘
فهذا الباب عقده ا٤بؤلف  للداللة على عدـ جواز أف يستشفع با﵁ على و
أحد
ارد ُب ٝبلة من النصوص ،منها
من خلقو ،كا٣بلق ىنا ُب معُب السياؽ ٗبعُب ا٤بخلوؽ ،كىذا ك ه
ْق الل ِو﴾[لقماف ،]ٔٔ:يعِب :ىذا ٨بلوقو .
﴿ى َذا َخل ُ
قوؿ ا﵁ َ :
ً
كُب و
عل ا﵁ تعأب القائم بو ،كأما
سياؽ آخر :قد يفرؽ بْب ا٣بلق كا٤بخلوؽ؛
ي
فا٣بلق :ف ي
ا٤بنفصل عن ا﵁ .
ا٤بخلوؽ :فإنو ا٤بفعوؿ
ي
شفيعا لو
كمر ياد ا٤بؤ ي
لف  التنبيو على أنو ال ٯبوز أف ٯبعل العبد ربو كإ٥بو  ن
عند أحد من ا٣بلق ،ال يستشفع با﵁ على و
أحد من خلقو ،كذلك أف شأف ا﵁ 

شفيعا للمرء عند أحد من ا٣بلق ،كعلة ذلك سيأٌب الكبلـ
أعظم ،ا﵁  ال ٯبوز أف يكوف ن
عنها قريبنا إف شاء ا﵁.
كىذا الباب أكرد فيو ا٤بؤلف  حديثا كاحدا ىو حديث جبّب بن يمطعًم عن
داكد ُب ((سننو)) ،كاإلماـ أٞبد ُب ((الرد على
النيب  ،كىذا ا٢بديث خرجو أبو ى
طويل من
ا١بهمية)) ،كالبخارم ُب ((التاريخ)) ،كغّبىم ٩بن خرج ىذا ا٢بديث ،كفيو ه
ٕبث ه
جهة إسناده ،فإف طائفة من أىل العلم ضعفت ىذا ا٢بديث كقد استغربو ابن كثّب 
الذىيب ُب كتابو ((العلو)) كإف كاف قد قاؿ ُب كتابو ((العرش))
ُب ((تفسّبه)) ،ككذلك فعل
ي
و
بإسناد حس ون عنده ،كذلك ألف ابن عساكر رسالة ُب تضعيف ىذا ا٢بديث
خرجو أبو داكد
كأ ًيع ىل ىذا ا٢بديث بًعلتْب:
مدلس كقد عنعن كٓب يصرح
[العلة] الولى :أف ُب اإلسناد ابن إسحاؽ كىو
ه
بالتحديث.
والعلة الخرى :أف ا٢بديث جاء من ركاية يجب وّب بن ٧بمد بن جب وّب بن يمطعًم بن
ىع ًدم ،عن أبيو ،عن جده ،كجبّبه ىذا فيو كبلـ ،كقد كصفو ا٢بافظ ُ ب ((التقريب))
بأنو :مقبوؿ ،كٓب يتابع على ىذا ا٢بديث.
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طائفة أخرل من أىل العلم قىػوت ىذا ا٢بديث كمنهم :ابن منده فإنو قد صححو،
ككذلك قاؿ فيو ابن القيم رٞبو ا﵁ كما ُب ((٨بتصر الصواعق)) خرجو أبو داكد بإسناد
حسن عنده ،ككذلك فعل الذىيب ُب كتابو ((العرش)) ،ككذلك قاؿ ُب ((نونيتو)) -أعِب ابن
القيم:-
ٚاذنس سدٜجّا البٔ إضشام ايسقا

ذاى ايؿدٚم اؿاؾغُ ايسباْٞ

ٍب أكرد عدة أبيات ُب ً
بياف معُب ا٢بديثٍ ،ب قاؿ:
هلل َا ي ٔك َٞابٔ إضشام َٔ

اؾُٗ ٞإذ ٜسَ ٘ٝبايعدٚإٔ

كانتقد ابن القيم  من ضعف ىذا ا٢بديث كانتصر لتقويتو كما ُب ((٨بتصر
ماؿ إٔب تقويتو كما ُب ((٦بموع
السنىن)) ،ككذلك فعل شيخ اإلسبلـ ابن تيمية  فإنو ى
ي
ض ٌعف ىذا
الفتاكل)) ،كانتقد ُب ((بياف تلبيس ا١بهمية)) ُب اجمللد الثالث انتقد من ى
ا٢بديث ،كمهما يكن من شيء فا٢بديث إف يسلً ىم بضعفو فإف معناه الصحيح ال شك فيو.
ً
الضعف إال أف معناه صحيح.
ا٢بديث فيو بعض
قاؿ شيخنا ابن باز :
ي
كىذا حق ،فإف معُب ىذا ا٢بديث صحيح ال شك فيو ،بل ذكر شيخ اإلسبلـ
ُ ب ((بياف تلبيس ا١بهمية)) أنو ما ُب ىذا ا٢بديث من شيء إال كلو شاىد ،يعِب ٓب
يدؿ على معُب إال كلو شاىد يدؿ عليو من غّب ىذا ا٢بديث.
كىذا ا٢بديث اختصره ا٤بؤلف ٗ بعناه ،فهو ٓب يلتزـ بنص ما أكرد أبو داكد ُب
((سننو)) ،كما أنو اختصر آخرهي كما سيأٌب التنبيو عليو -إف شاء ا﵁ ،-كا﵁ تعأب أعلم.
قاؿ :

عٔ دُبَري بٔ َطعِ قاٍ...:
يجبىػٍيػ ير بن يمطعًم ىو القرشي من أشراؼ قريش ،أسلم عاـ الفتح  كأرضاه.
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دا ٤أعساب ٞإىل ايٓيب  ؾكاٍٜ :ا زض ٍٛاهلل ُْٗهت األْؿظٚ ،داع
ايعٝاٍ ًٖٚهت األَٛاٍ.....
يهن ًكت األنفس :يعِب :ضعفت كىزلت كالسبب قلة األمطار كاألمواؿ أصاهبا ما أصاهبا
من ا٥ببلؾ ،كالعياؿ أصاهبم ما أصاهبم من ا١بوع ،فقدـ ىذه ا٤بقدمة بْب يدم طلبو ،كىذا
قلب ا٤بسؤكؿ إٔب
يدلك على أف من ا٤بستحسن أف يي ِّ
قدـ اإلنساف بْب يدم طلبو ما يعطف ى
ا١بواب ،فهو قدـ ىذه ا٤بقدمة حٌب يلْب قلب النيب  فيجيبو إٔب يسئلًو.
ؾاضتطلٔ يٓا زبو...

ً
استسق يعِب :اطلب السقية من ا﵁ ،فهو يريد أف يدعو ا﵁
قاؿ :فاستسق لنا ربك،
متعددا ُب حياة النيب 
رسوؿ ا﵁  بإنزاؿ ا٤بطر ،كال شك أف ىذا من األمر الذم كقع
ن
فإهنم كانوا يستسقوف بو  ،كذلك رجاء بركتو كإجابة دعائو
.
كمعلوـ تلك القصة الٍب خرجها البخارم كمسلم ُب الصحيحْب من حديث أنس
 ،حينما دخل رجل ا٤بسجد كالنيب  ٱبطب ا١بمعة ،فأخربه أف األمواؿ قد ىلكت
كأف العياؿ قد جاعوا فادعي ا﵁ أف يغيثنا ،فرفع النيب  يديو كقاؿ :اللهم اسقنا  ..اللهم

اسقنا؛ أخرب  أهنم سقوا إٔب ا١بمعة الثانية حٌب دعا النيب  بسؤاؿ من ىذا الرجل أك
من غّبه أف يصرؼ ىذا ا٤بطر عنهم- ،كا٢بديث مشهور عندكم.-
كقد أخرج اإلماـ البخارم ُ ب ((صحيحو)) عن ابن عمر  ،أنو قاؿ:
رٗبا تذكرت قوؿ الشاعر كرسوؿ ا﵁  يستسقي فما ينزؿ من منربه حٌب ٯبيش كل منرب
ثُٔاٍَ ايٝتاَ ٢عؿُ ١يألزاٌَ

ٚأبٝض ٜطتطك ٢ايػُاّ بٛدٗ٘
كىذا من شعر أيب طالب.
ا٤بقصود أف النيب  كاف أصحابو يستسقوف بو ُب حياتو ،يعِب يسألونو كيطلبونو أف
يدعوا ا﵁ ٥ بم بإنزاؿ ا٤بطر ،كأما بعد كفاتو  فما كانوا يفعلوف ذلك ،إ٭با
كانوا يطلبوف من الصا٢بْب كال سيما من قرابة النيب  كما فعل عمر  ،إذ ُب
((البخارم)) أف عمر  قاؿ :اللهم إنا كنا نتوسل إليك برسولك كإنا نتوسل إليك بعم
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رسولك -يعِب بالعباس ،-فما كاف من العباس  إال أف دعا ا﵁ ٥ بم ،ككذلك
فعل معاكية  مع يزيد بن األسود فإنو استسقى بو ككاف رجبل صا٢با.
كا٤بقصود أف االستسقاء بالصا٢بْب بعد كفاة النيب  أمر مشركع دأب عليو السلف
الصاّب.
أمر ٩بنوعه كبدعة ٧بدثة ال ٘بوز،
أما االستسقاء بالنيب  بعد كفاتو فبل شك أف ىذا ه
كيدؿ على ذلك إٝباع الصحابة  عن اإلعراض عن ىذا األمر مع كجود ا٤بقتضي
جائزا ٤با عدؿ عمر  كمعو السابقوف من ا٤بهاجرين كاألنصار
إليو ،فإنو لو كاف ىذا األمر ن
كبقية الصحابة ،ما عدلوا عن االستسقاء بالنيب  أك اإلتياف إٔب قربه كىو بْب ظهرانيهم،
فيسألونو كىو ُب قربه  ىذا السؤاؿ أك غّبه ،إٔب أف عدلوا عن ذلك بأف
استسقوا بالعباس -يعِب :بدعائو ،-كذلك لصبلحو  إضافة إٔب قربو من رسوؿ ا﵁ ُ ب

النسب ،كا﵁ تعأب أعلم.
ؾإْا ْطتػؿع باهلل عًٝوٚ ،بو عً ٢اهلل.
ىذه ا١بملة فيها أمراف:
أحدٮبا :صحيح ٓب ينكره النيب .
كاآلخر :أنكره النيب .
فأما االستشفاع بالنيب  على ربو فإف ىذا ٓب ينكره النيب  ،كمعُب ذلك :أهنم
يطلبوف من النيب  أف يكوف شفيعا ٥بم عند ا﵁ بدعائو كبسؤالو ،كليس بذاتو ،كانوا
يستشفعوف بالنيب  بالدعاء ال بالذات ،كيدؿ على ىذا أف االستشفاع ُب كبلـ النيب - 
كانتبو إٔب ىذه القاعدة -االستشفاع بالنيب  أك بغّبه ُب كبلـ النيب  أك ُب كبلـ
الصحابة إ٭با ىو استشفاعه بالدعاء كبالسؤاؿ ال بالذات.

األمر أنو
يدؿ ىذا على أف النيب  أنكر االستشفاع با﵁ على النيب  ،لو كاف ي
طلب من ا٤بخلوؽ با﵁  أف ٯبيب كىذا معُب االستشفاع با﵁ على ا٤بخلوؽ؛ لكاف ىذا
يي ي
جائزا ال حرج فيو ،لكن االستشفاع يتضمن :السؤاؿ كالطلب ،كألجل ىذا أنكره النيب
أمرا ن
ن

 كما سيأٌب ،فا﵁  ال يسأؿ ا٤بخلوؽ ،فدؿ ىذا على أف االستشفاع يتضمن:
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السؤاؿ كالطلب ،فمعُب قو٥بم( :نستشفع بك على ا﵁) يعِب :بالسؤاؿ بالدعاء بالطلب،
كليس بذات النيب  بداللة ا١بملة الٍب بعدىا كإنكار النيب  ذلك.
إذف كوف ذاؾ األعرايب يسأؿ النيب  أف يستسقي ٥بم ،كيذكر سببنا ٯبعل النيب 
ٯبيبو إٔب سؤلو كىو أنو يستشفع بالنيب  على ربوٗ ،بعُب أف يطلب أف يكوف النيب 
أمر ما أنكره النيب
شفيعا عند ا﵁  فيدعو ٥بم حٌب ٯبيبهم ا﵁  إٔب ىذا السؤؿ ،ىذا ه
جائز ال إشكاؿ فيو ،ككم جاء ُب األحاديث من سؤاؿ الصحابة الدعاء من النيب
 ،كىذا ه
 كثّب من األحاديث ،جاء فيها أهنم كانوا يسألوف رسوؿ ا﵁  الدعاء ٥بم أك الدعاء
لذرياهتم كما فعلت أـ أنس  ،ككما فعل الصحابة  حْب كانوا يأتوف
ٌ
بأكالدىم إٔب رسوؿ ا﵁  فيدعو ٥بم كيربؾ عليهم.
ا٤بقصود أف ىذا القدر قدر ال ينكره أحد ،كلو أنكره أحد فبل شك أنو يكوف قد ضل
قدر ال ٯبوز إنكاره.
ضبلال بعيدا ،سؤاؿ النيب  أف يدعو ا﵁  للسائل أك لغّبه ىذا ه

ا٤بقصود أف ىذا القدر ال حرج فيو.
إ٭با اإلشكاؿ ُب ا١بملة الٍب بعدىا ،قاؿ( :كبك على ا﵁) ُب ركاية أيب داكد ُب األصل
يعِب ُب ((السنن)) التقدٙب ،تقدٙب ىذه ا١بملة على تلك مع أهنا مركية أيضا با٤بعُب ،كأظن
أنِب نبهت على أف شيخ اإلسبلـ ُ ب تأليفو ٥بذا الكتاب رٗبا كاف قد كتبو من
حفظو ،لذلك توجد اختبلفات بْب ا٤بصدر الذم خرج ا٢بديث كبْب ما أكرد ا٤بؤلف 
كثّبا ٥بذا الكتاب ،أك أف ا٤بؤلف  كاف ينقل بالواسطة ككانت الواسطة تكتب
ا٢بديث با٤بعُب ،كاألمر على كل حاؿ يسّب.
نأٌب اآلف إٔب ا١بملة الثانية ،كىي أف ىذا األعرايب استشفع با﵁ على النيب  أنو ٯبعل
ا﵁  شفيعا لو عند النيب  حٌب يرضى كحٌب ٯبيبو إٔب مطلوبو ،كىذا القدر أنكره النيب
 ،كذلك أف شأف ا﵁  أعظم ،ال شك كال ريب أف ا﵁  ال ٯبوز أف ٯبعلو
اجع إٔب أمور:
اإلنساف كسيلة لو عند غّبه ،فيشفع لو عند غّبه ،كسبب ىذا ا٤بنع ر ه
[المر الوؿ] :ما قدمت لك من أف الشفاعة تتضمن السؤاؿ كالطلب ،كذلك أف

حقيقة الشفاعة أف الشافع يسأؿ ا٤بشفوع إليو أف ينفع أك يليب حاجة ا٤بشفوع لو ،كبالتإب
فيكوف ا﵁  ىهنا سائبل كال ٯبوز أف يعتقد ىذا ،فا﵁  ىو ا٤بسؤكؿ ،ا﵁  ىو
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الذم ييدعى ،ا﵁  ىو الذم يطلب ،ا﵁  ىو الذم تصمد إليو ا٣ببلئق ُب حوائجها،
فكيف ٯبوز أف يقاؿ :إف ا﵁  يسأؿ ا٤بخلوؽ حاجة ٤بخلوؽ آخر؟! ال شك أف
ىذا منكر من القوؿ ال ٯبوز
المر الثاني :أف حقيقة الشفاعة انضماـ الشافع إٔب ا٤بشفوع لو بعد أف كاف صاحب
ا٢باجة كاحدا فردا أصبحا شفعا ،فشفع كل كاحد منهم اآلخر ،كال شك أف ا﵁  ال
يشفع أحدا كال يشفعو أحد ،بل ىو الواحد األحد .

المر الثالث :أف الغالب أف تكوف منزلة الشافع دكف منزلة ا٤بشفوع عنده ،كال شك

أف ا﵁  ىو العلي ،لو علو القدر كلو علو ا٤بنزلة ،كما أف لو علو الذات  ،ا﵁
 ملك ا٤بلوؾ قيوـ السماكات كاألرضْب ،ا﵁  ىو الذم ٯبّب كال ٯبار عليو ،كل
من ُب السماكات كاألرض عب هد ذليل ﵁  .فكيف يٯبعل ا﵁  شافعا عند غّبه؟ ا٤بعتاد
أف يكوف الشافع دكف ا٤بشفوع لو ،يشفع الوزير عند السلطاف ،فأيهما أعلى منزلة؟ ا٤بشفوع
عنده أك الشافع؟ ال شك أنو ا٤بشفوع عنده ،كىذا ما ال ٯبوز أف يكوف.
المر الرابع :كىو أف الشفاعة قد تقتضي شيئا من التذلل من الشافع عند ا٤بشفوع لو

كىذا أيضا ما ال ٯبوز أف يعتقد ُب حق ا﵁ .

المر الخامس :كىو أف الشأف ُب الشفاعة أف تكوف ا٢باجة بيد ا٤بشفوع عنده أك بيد

الشفيع ،من الذم ٲبلك قضاء ا٢باجة؟ ا٤بشفوع عنده كليس الشفيع ،كإال لو كاف األمر بيد
الشفيع ما احتاج إٔب الشفاعة أليس كذلك؟ ككيف ٯبوز أف تكوف ا٢باجة مدبرة كبيدم غّب
ا﵁  كىو الذم بيده ملكوت كل شيء ؟
إذف ىذه أكجوه ٟبسة تدلك على أنو ال ٯبوز ٕباؿ أف ٯبعل ا﵁  شافعا
للمخلوؽ عند غّبه ،كىذا ما يقع فيو بعض الناس الذين ٓب يقدركا ا﵁ حق قدره ،كالذين
عظموا غّبه كتعظيمو أك أشد كما حكى شيخ اإلسبلـ ُ ب ((٦بموع الفتاكل)) ُب
اجمللد األكؿ عن بعض الشعراء كىو ٱباطب النيب  بعد كفاتو ،فيقوؿ:
غؿٝع ٞإيٝو اهلل ال زب غريٙ
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ٚيٝظ إىل زب ايػؿٝع ضب.ٌُٝ

يعِب ىو ٯبعل ا﵁  شفيعو فجمع ضغثا إٔب إبالة ،جعل سؤالو كحاجتو إٔب
رسوؿ ا﵁  ال إٔب ا﵁ ،كزيادة على ذلك جعل ا﵁ شفيعا لو إٔب رسوؿ ا﵁  ،كال شك
أف ىذا منكر من القوؿ كزكر كضبلؿ مبْب.
قد يقوؿ قائل :كماذا عن سؤاؿ ا٤بخلوؽ با﵁ ؟
مر معنا أنو ال حرج ُب أف يسأؿ العبد ا٤بخلوؽ با﵁  إذا كاف ا٤بقاـ يناسب
ىذا السؤاؿ ا١بليل ،أليس كذلك؟ فهل يرد على ىذا ما ذكرناه ُب مسألة االستشفاع با﵁
 على ا٤بخلوؽ؟
ا١بواب :ال .ما ذكرناه من ىذه اللوازـ الفاسدة ُب شأف االستشفاع با﵁ على ا٤بخلوؽ
ال يلزـ منها شيء ُب شأف سؤاؿ ا٤بخلوؽ با﵁ ٍ ،ب حقيقة سؤاؿ ا٤بخلوؽ با﵁ ىو
تذكّبه بأف ﵁  حقا عظيما عليك يا أيها ا٤بسؤكؿ ،كألجل ىذا أنا أسألك هبذا اإللو
أمرا ال حرج فيو كال
العظيم الذم لو عليك ىذا ا٢بق أف ٘بيبِب إٔب سؤٕب ،كبالتإب كاف ىذا ن
يلزمو شيء من تلك اللوازـ ،ال يلزـ من سؤاؿ ا٤بخلوؽ با﵁  أف يكوف ا﵁ سائبل
أك تكوف منزلتو دكف منزلة ا٤بسؤكؿ إٔب غّب ذلك ٩بن ذكرناه ُب مسألة الشفاعة فافَبؽ
األمراف ،كا﵁ تعأب أعلم.
ؾكاٍ ايٓيب $ :ضبشإ اهلل! ضبشإ اهلل!#
سبحاف :اسم مصدر منصوب على أنو مفعوؿ مطلق ،كالعرب ما نطقت هبذه الكلمة
غالبا إال منصوبة مضافة ،كالتقدير :يسبح ا﵁ سبحانا .ما ذكر ا٤بصدر ىنا ،ا٤بصدر ىنا:
أنزه ا﵁ .
التسبيح ،لكن ذكر اسم ا٤بصدر ،كا٤بعُب ٌ
مبغوضا
كالنيب  دلت أحاديث كثّبة أنو إذا كاف استعظم شيئا سواء كاف ٧ببوبنا أك
ن
كرب.
سبٌح أك ٌ
تذكركف ما مر بنا من األبواب األكٔب من ىذا الكتاب من الدليل على ىذا األمر،
حديث ذات أنواط فإف النيب ُ ب ركاية الَبمذم قاؿ« :سبحاف اهلل ،قلتم والذي نفسي

بيده كما قاؿ بنو إسرائيل لموسى» إٔب آخره ،كُب ركاية اإلماـ أٞبد قاؿ« :اهلل أكبر»،
كىذا لو شواىد كثّبة ُب الصحيحْب كغّبٮبا.
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٤با انفلت أبو ىريرة عن النيب  ألنو ٓب يكن متوضئنا ،كٓب يكن يريد أف يسلم على
النيب  كىو على غّب كضوءٍ ،ب توضأٍ ،ب أتى النيب  فأخربه فقاؿ النيب « :سبحاف
اهلل إف المؤمن َّل ينجس».
كذلك مثبل ما ثبت ُب الصحيحْب من إخبار النيب  عن أحد األشخاص ٩بن كاف
يقاتل مع النيب  أخربه أنو من أىل النارٍ ،ب ٤با نظركا ُب حالو بعد أف جرح كإذا بو قد قتل
نفسو ،فلما أيخرب النيب  بذلك قاؿ« :اهلل أكبر» ىذا أمر قد استعظمو كىو أمر ٧ببوب

إٔب النيب ؛ ألف فيو الداللة على صدقو« ،اهلل أكبر ،أشهد أني عبد اهلل ورسولو»،
كالشواىد على كل حاؿ كثّبة.
إذف ٩با يشرع للمسلم إذا استعظم شيئا أف يسبح أك يكرب ،سواء كاف ىذا األمر الذم
مبغوضا إليو.
استعظمو أمرا ٧ببوبنا إليو ،أك كاف أمرا
ن

ؾُا شاٍ ٜطبض ست ٢عسف ذيو يف ٚد ٙٛأؾشاب٘
انظر إٔب حب أصحاب و
٧بمدا  ك ،كيف كانوا ٰببونو؟ ككيف كانوا
٧بمد ن
ٯبلونو؟ ككيف كانوا يتأثركف ٗبا يتأثر بو ؟
الئحا على كجوه
النيب  تأثر كاستعظم ٩با كاف يقولو ىذا األعرايب ،فكاف التأثّب باديا ن
دليل على عظيم ٧ببتهم كإجبل٥بم لو .
أصحاب النيب  ،كىذا ه
ُب الصحيحْب من ىجرة النيب ٤ با أتى أبو بكر  إٔب النيب  باللنب الذم كضع
فيو شيئنا من ا٤باء ،ق ٌدمو إٔب النيب  كقاؿ :اشرب يا رسوؿ ا﵁ ،الحظ ىذه النكتة ُب كبلـ

أيب بكر  قاؿ :فشرب  حٌب رضيت ،قاؿ :شرب حٌب رضيت .النيب  يشرب كأبو
بكر يرضى ،ىكذا تكوف ا﵀بة لرسوؿ ا﵁ .
الشاىد أف النيب  تأثر من ىذه ا٤بقالة حٌب إف أصحابو  تأثركا من تأثره 
ك.
ثِ قاٍٚ« :وو أتدزَ ٟا اهلل؟
كلمة كيح :كلمة توجع ،كتتضمن أحيانا معُب التحذير ،فكأنو كقع ُب خطأ يستحق
أف يتوجع لو ا٤بتوجع .قاؿ :كٰبك!؛ كىذا يدلك على أف ا٤بقالة الفاسدة كأف ا٣بطأ يرد من
حيث كونو خطأ بغض النظر عن قصد القائل أك الفاعل ،فنحن ال نشك أف قصد ىذا
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قصدا حسننا ،كمع ذلك فإف النيب ٓ ب ٲبنعو ذلك من أف يرد ىذه ا٤بقالة
األعرايب كاف ن
ا٣باطئة.
$إٕ غإٔ اهلل أععِ َٔ ذيو ،إْ٘ ال ٜطتػؿع باهلل عً ٢أسد#...
ٚذنس اؿدٜح ،زٚا ٙأب ٛداٚد.
ُب ركاية أيب داكد «من خلقو» فيها ىذه الزيادة :ال يستشفع با﵁ على أحد من خلقو،
كالسبب ُب ذلك أف ىذا يتناَب كتعظيم ا﵁ .
فالفائدة الٍب نستفيدىا من ىذا ا٢بديث كجوب تعظيم ا﵁  ،ككجوب ترؾ
كل لفظ يتناَب مع ىذا التعظيم ،أك يهضم جناب ربوبية ا﵁ .
ا٤بوحد الذم يركـ ٙبقيق توحيده ،كما كررنا مرارا ،ككما نصحنا كبْب لنا ا٤بؤلف
 عليو ٯبب عليو أف يراعي ىذا ا٤بقاـ ،كىو تعظيم ا﵁  ،كمراعاة كبلمو،
فبل يقع ُب شيء يتناَب ككماؿ التوحيد الواجب ،كمن ذلك أنو ٯبعل ا﵁  شفيعا لو
عند أحد من ا٤بخلوقْب ،كالعلة ُب ذلك قد علمتها.
كتتمة ا٢بديث عند أيب داكد ىي أف النيب  قاؿ« :ويحك! ،إف شأف اهلل أعظم ،إف

عرشو فوؽ سماواتو ىكذا -كأشار بأصابعو عليو  على ىيئة القبة-
».يعِب أف العرش مقبب ،ىذه ىيئتو كىذا ما دؿ عليو أدلة أخرل ُب الصحيحْب كغّبٮبا.
قاؿ« :إف عرشو فوؽ سماواتو ىكذا ،وقاؿ بيده ىكذا كهيئة القبة وإنو ليئط بو
أطيط الرحل بالراكب» ،كذكر أبو داكد ركاية أخرل عن ٧بمد بن بشار أنو قاؿ ُب حديثو:
«واهلل فوؽ عرشو ،والعرش فوؽ سماواتو» ،كىذا القدر أيضا ٩با تواترت بو األدلة من
الكتاب كالسنة ،أف ا﵁  فوؽ خلقو مست وو على عرشو ،كىذا ا٤بعُب قد دلت عليو
و
بصعوبة بالغة.
صى إال
أنواع من الدالئل ُب أدلة ال تكاد أف يٙب ٌ
أيؿا ٜدٍ عً ٘ٝبٌ أيؿإ
ٜا قَٓٛا ٚاهلل إٕ يكٛيٓا
عكًّا ْٚكًّا َع ؾسٜض ايؿطس٠

األٚىل ٚذٚم سال ٠ٚايكسإٓ

نٌ ٜدٍ بأْ٘ ضبشاْ٘

ؾٛم ايطُاَ ٤با ُٜٔاألنٛإٔ

أتس ٕٚأْٓا تازن ٛنً٘

ؾعادع ايتعطٚ ٌٝاهلرٜإٔ
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84
ٗ -ٛباب:
وا جا ٞيف محاٖ ٛالٍٓيب  محَّ ٜالتٕٓحٗمٔ ،سمٓ طزم
الشزك.
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قاٍ :
باب
َا دا ٤يف محا ١ٜايٓيب  مح ٢ايتٛسٝدٚ ،ضد ٙطسم ايػسى
ىذا الباب الذم عنوف لو ا٤بؤلف  بقولو :باب ما جاء ُب ٞباية النيب ٞ بى
التوحيد كسده طرؽ الشرؾ ،يذكرنا بالباب الذم عقده ا٤بؤلف ُ ب كسط الكتاب
شبيها هبذا الباب ،فقاؿ( :باب ما جاء ُب
تقريبنا ُب الباب ا٢بادم كالعشرين ،فإنو أكرد بابنا ن
ٞباية ا٤بصطفى  جناب التوحيد ،كسده كل طر ويق يوصل إٔب الشرؾ) ،كأكرد -كما
اء ُك ْم َر ُس ٌ
وؿ ِم ْن
تذكركفُ -ب ذاؾ الباب آيةن كحديثْب؛ أكرد قولو تعأب﴿ :لََق ْد َج َ
أَن ُف ِس ُك ْم﴾[التوبة ،]ٕٔٛ :كما أكرد حديث أيب ىريرة  عن النيب  أنو قاؿَّ« :ل
تجعلوا بيوتكم قبورا ،وَّل تجعلوا قبري عيدا» ،كا٢بديث الثا٘ب :حديث علي بن ا٢بسْب
جده  ،أف النيب  قاؿَّ« :ل تتخذوا قبري عيدا» ا٢بديث.
عن أبيو عن ِّ
فهل ىذا من ا٤بؤلف  تأكي هد على ىذا ا٤بعُب الذم يركـ التنبيو عليو ،كىو
كل ما يؤدم إٔب القدح ُب كماؿ التوحيد الواجب ،السيما
ضركرة العناية ِّ
بسد الذريعة إٔب ِّ
مقاـ عظيم ،كا٣بطب فيو جلل ،أك أنو أراد  التنبيو ُب الباب السابق على
كا٤بقاـ ه
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
ا﵁  ،األمر ٰبتمل ىذا كٰبتمل ذاؾ ،كإف كاف الثا٘ب لعلو أقرب.
مهما يكن من شيء فبل شك أف قاعدة سد الذريعة إٔب الشر ،كسد أبواب الفساد
قاعدةه مقررة ُب الشريعة ،دؿ عليها أدلةه كثّبة من الكتاب كالسنة كآثار الصحابة ،كأحيلك
ُب معرفة قدر ىذا الباب إٔب ما دكف ابن القيم ُ ب كتابو ((إعبلـ ا٤بوقعْب)) ،حيث
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.
كإذا تأملت ىذا الباب -أعِب ما جاء ُب الشريعة من سد الذريعة إٔب الشر -كجدت
أف الشريعة الحظت أنو كلما كاف ا﵀رـ أعظم كانت الذريعة ا٤بسدكدة للوصوؿ إٔب ىذا الشر
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أكثر ،كلما كاف ا﵀رـ أعظم كأشنع ُب الشريعة كجدت أف الشريعة تعتِب بسد الذريعة أكثر،
كلذا انظر إٔب فاحشة الزنا -عافا٘ب ا﵁ كإياؾ منو-ا٘ ،بد أف الشريعة أغلقت منافذىا من
و
طرؽ شٌب٘ ،بد الشريعة هنت عن سفر ا٤برأة ببل ٧برـ ،كعن ا٣بلوة بالنساء ،كعن الدخوؿ
على النساء ،كقاؿ النيب « :الحمو الموت» ،هنت الشريعة ا٤برأة عن إبداء زينتها ،بل أف
نظرا
تضرب برجلها ليعلم ما ٚبفيو من زينتهاُ ،ب أدلة كثّبة كمباحث شٌب تتعلق هبذا الباب ن
إٔب أف ىذه الفاحشة فاحشةه كربل ،إذنا سد الذريعة ا٤بوصلة إليها لو عنايةه أكرب ُب الشريعة.
خذ مثبلن ما يتعلق بوقوع الشحناء كالعداكة كا ًإل ىحن بْب ا٤بسلمْب ،كيف ٘بد أف
الشريعة سدت أبواب ىذا األمر من و
طرؽ شٌب؛ هنى النيب  عن أف يبيع الرجل على بيع
و
كثّبا من البيوع كا٤بعامبلت
أخيو ،أك أف ٱبطب على خطبة أخيوُ ،ب أمور شٌب ،حٌب إف ن
ا٤بالية ٘بد أف ا٢بكمة إذا تأملت راجعةه فيها إٔب ما يتعلق بسد الذريعة إٔب كقوع العداكة بْب
ا٤بؤمنْب ،حٌب إف الشريعة اعتنت بأدؽ ا٤بسائل ،حٌب إهنا هنت عن أف يتناجى اثناف دكف
ثالث.
إذنا إذا تأملت ىذا ُب مسائل الشريعة الػ يمٍن ىكرة ا﵀رمة ،الٍب أدت الشريعة بالتحذير
منهاُ ،ب ىذه األبواب كغّبىاُ ،ب مسائل الرباُ ،ب غّبىا من ا٤بسائل ،كجدت أنو كلما كاف
ا٤بنكر أعظم كانت عناية الشريعة بسد الذريعة إليو أكرب ،كإذا كاف ذلك كذلك ُب تلك
األبواب فكيف سيكوف ا٢باؿ ُب شأف الشرؾ الذم ىو أعظم و
ذنب على اإلطبلؽ ،أعظم
و
ذنب على اإلطبلؽ أف ييشرؾ مع ا﵁  غّبه!
الشك كال ريب أف الشريعة اعتنت بسد كل ا٤بنافذ الٍب توصل إٔب الشرؾ ،سواءن كاف
أكرب أك كاف أصغر ،كلذلك مر معنا ُب األبواب الٍب درسناىا -ك٫بن نشارؼ على ختم ىذا
الكتاب ،أسأؿ ا﵁  أف ييسر إٛبامو بعونو كتوفيقو٘ ،-بد أنو مرت بنا مسائل شٌب فيها
تنبيو الشريعة على أدٗب ما ٱبدش ُب توحيد ا٤بسلم ،على إغبلؽ كل و
باب يوصل إٔب الشر

كيوصل إٔب الشرؾ- ،عافا٘ب ا﵁ كإياكم من ذلك.-
كثّبا ُب ىذا الباب ،كىذا
خّبا -اعتُب بذلك ن
كا٤بؤلف -عليو رٞبة ا﵁ كجزاه ا﵁ عنا ن
ناصحا ،كاف ي٦بى ًرندا للشفقة كا٢برص إٔب إخوانو
الئح لك إذا تأملتو بابنا بابنا٘ ،بده كاف
ه
ن
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منبها على كل ما ٱبدش أك يقدح ُب توحيد العبد ا٤بسلم ،سواء رجع ىذا إٔب و
فعل
ا٤بؤمنْب ،ن
أك رجع ىذا إٔب قوؿ.
باب قد أضحى مع األسف
كىذا الباب أعِب ٞباية جناب التوحيد كسد الذريعة إليو ،ه
ش عليو
الشديد ُب العصور ا٤بتأخرة ،أضحى غريبنا مع األسف الشديد ،ي
٘بد أف السهاـ تيػىري ي
كثّبا من أىل األىواء كالبدع؛ ألهنم يعلموف أهنم إذا ٪بحوا ُب إسقاط ىذه ا٢بماية ،كىذا
ن
سيسهل إدخاؿ البدع كا٤بنكرات
االحتياط الذم راعتو الشريعة ُب باب الشرؾ ،فإنو
ي
كالشركيات على ا٤بسلمْب.
إ نذا على أىل التوحيد أف ٯبردكا العناية هبذا ا٤بوضوع العظيم ،كىو سد الذرائع إٔب
الشرؾ ،كقطع أسباب الشر كالفساد كالفتنة ،أف يأخذكا ٗبا جاءت الشريعة ً
بالداللة عليو ،أف

يأتوا ٗبا سار على ىذا السلف الصاّبُ ،ب ((البدع))؛ البن كضاح٤ :با ذكر أف عمر 
قطع الشجرة الٍب بويع ٙبتها رسوؿ ا﵁  ،ككاف الناس ينتابوهنا فيصلوف عندىا قطعها ،

كجاء ُب ىذا الكتاب أنو خاؼ عليهم الفتنة.
الحظ -يا رعاؾ ا﵁ -أف ىذه القصة كقعت ُب الصدر األكؿ ،من الذم كاف ينتاب
ىذا ا٤بكاف؟ كاف أكلئك التابعْب ،أكلئك الذين يَببوف على أيدم أصحاب النيب  ،كٓب
تدخل بعد على ا٤بسلمْب مداخل الشرؾٓ ،ب تفتح على الناس بعد أبواب الضبلالت كالبدع
الٍب عمت كطمت القركف ا٤بتأخرة ،كمع ذلك كاف ا٢بزـ ،ككاف االحتياط ،ككانت ا١بدية ُب
العناية بأمر التوحيد ،كلو كقع ىذا اليوـ من و
أحد من الناس لقامت عليو الدنيا كٓب تقعد.
لكن انظر إٔب ما كاف عليو السلف الصاّب كرأسهم أصحاب رسوؿ ا﵁  ،من و
فقو
عميق دلت عليو الشريعة ُب و
أدلة ال تكاد ٙبصى.
و
توىم فإهنا
التوحيد ىو ا٤بصلحةي الكربل الٍب ينبغي أف تيراعى ،كل مصلحة يتوٮبها يم ه
يمطٍ ًرحة أماـ مصلحة صخاء التوحيد كنقاء اإلٲباف.
إ نذا ىذا موضوعه ذك شجوف على طلبة العلم أف يكونوا معتنْب بو غاية العناية؛ ألنو من
األمر ا٤بهم الذم قل االىتماـ بو مع األسف الشديد ُب ىذه العصور ا٤بتأخرة ،كا﵁
ا٤بستعاف.
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قاؿ :

عٔ عبد اهلل بٔ ايػدري قاٍ :اْطًكت يف ٚؾد بين عاَس إىل ايٓيب 
ؾكًٓا :أْت ضٝدْا ،ؾكاٍ$ :ايطٝد اهلل تبازى ٚتعاىل ،#قًٓاٚ :أؾكًٓا ؾكال
ٚأععُٓا طٛال ،ؾكاٍ$ :قٛيٛا بكٛيهِ أ ٚبعض قٛيهِٚ ،ال ٜطتذسٜٓهِ
ايػٝطإ #زٚا ٙأب ٛداٚد بطٓدٕ دٝد.
ىذا ا٢بديث كما ذكر ا٤بؤلف  أخرجو أبو داكد ،كالنسائي ،كأٞبد ،كالبخارم
ثابت الشك فيو ،كقد قاؿ
ُب (( األدب ا٤بفرد)) ،كغّبىم من أىل العلم ،كىو
ه
حديث ه
ا٢بافظ ابن حجر ُ ب ((الفتح)) :إف رجالو ثقات ،كصححو غّب كاحد.
ُب ىذا ا٢بديث ٰبكي لنا عبد ا﵁ بن الشخّب العامرم  ،كىو من بِب عامر بن
صعصعة تلك القبيلة العدنانية ا٤بشهورة ،كعبد ا﵁  من يمسلًمة الفتح ،كىو كالد يمطى ًرؼ
بن عبد ا﵁ بن الشخّب التابعي ا٤بشهور ،كىو الذم يركم ىذا ا٢بديث عن أبيو.

فيو :أنو ذكر أف قومو الذين ىم بنو عامر أتوا رسوؿ ا﵁  ،كالظاىر كا﵁ أعلم أف
ىذا كاف عاـ الوفودُ ،ب السنة التاسعة من ا٥بجرة ،أتوا رسوؿ ا﵁  فقاـ متكلمهم يتكلم
بْب يدم رسوؿ ا﵁  ،فقاؿ( :أنت سيدنا) ،كجاء ُب ركاية أخرل أنو قاؿ( :أنت سيد

قريش) ،عندىا قاؿ النيب « :السيد اهلل».

مسألة السيد كحكم إطبلؽ ىذه الكلمة على ا٤بخلوؽ مرت بنا ساب نقا ،كتكلمنا عنها

باب ال يقوؿ عبدم كأمٍب ،فيو قولو « :وليقل سيدي وموَّلي» ،تكلمنا
بالتفصيلُ ،ب :ه

عن ىذا ا٤بوضوع كال حاجة إٔب إعادة التفصيل فيو ،كقلنا :إف الصحيح جواز إطبلؽ ىذا
اللفظ على ا٤بخلوؽ بشرطْب:
[الشرط] األكؿ :أما يف ا٤بفسدة.
كالشرط الثا٘ب :أف يكوف من أيطلق عليو ىذا اللفظ يمستح نقا لذلك.
-كارجع إٔب تفصيل ىذا ا٤بوضوع ُب ذلك الباب.-

ا٤بقصود أف النيب ٤ با قالوا لو :أنت سيدنا ،قاؿ« :السيد اهلل» ،ىذه الكلمة من

النيب  مرجعها إٔب ما يأٌب:
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أوَّلً :إٔب تواضع النيب  حيث إنو كاف يكره أف يواجو با٤بدح ،كجاء ُب السنة أدلةه
شٌب ُب كراىة مواجهة اإلنساف با٤بدح.
ثانيًا :كاف ىذا منو  أدبنا مع ربو  ،يعِب كأنو يقوؿ ٥بم :اجعلوا ىذا ا٤بدح

٤بن ىو أكٔب بو كىو ا﵁  ،فالسيادة ا٤بطلقة إ٭با ىي ﵁ .

[ثالثًا] :أراد النيب  التنبيو كالتحذير كسد أبواب الشر ،كذلك أف الغلو فيو  كُب
و
بشيء مثل
الصا٢بْب الشك أنو من أعظم أسباب كقوع الشرؾ ،بل ٓب تيػ ٍغّب أدياف األنبياء
الغلو ُب الصا٢بْب ،كالعاـ -كما قد علمت -عاـ الوفود ،كُب ا٢بضور كثّبه ٩بن ىم يحدثاء
و
عهد با١باىلية ،فأراد النيب  أف يسد أبواب الشر كالفتنة ،فقطع دابر ً
التعلق با٤بخلوقْب،
ككقوع الغلو فيو ،فوجههم كأرشدىم إٔب أف ٯبعلوا مدحهم كثناءىم ىذا إٔب من ىو أكٔب
مدح كثناء إٔب من ال أحد أحب إليو ا٤بدح منو  كىو ا﵁ .
بكل و
إ نذا لعل ىذه ا٢بكم الثبلثة ىي الٍب ألجلها أرشدىم النيب  هبذا

اإلرشاد ،فقاؿ ٥بم« :السيد اهلل».

فقالوا( :كأفضلنا فضبلن كأعظمنا طىٍوالن) ،الطوؿ :ىو الغُب ،قاؿ َ ﴿ :وَم ْن لَ ْم
ِ ِ
ِ
ات الْم ْؤِمنَ ِ
نكح الْم ْحصنَ ِ
ات﴾[النساء ]ٕ٘ :يعِب :الغُب ،قاؿ
يَ ْستَط ْع م ْن ُك ْم طَْوًَّل أَ ْف يَ َ ُ َ
ُ
ك أ ُْولُوا الط ْوِؿ ِم ْنػ ُه ْم﴾[التوبة ،]ٛٙ :كالشك أف
استَأْ َذنَ َ
ا﵁ ُ ب شأف ا٤بنافقْبْ ﴿ :
ب َش ِد ِ
يد ال ِْع َق ِ
ب َوقَابِ ِل التػ ْو ِ
ا﵁  ىو ذك الطوؿ ،قاؿ ﴿ :غَافِ ِر الذنْ ِ
اب
ِذي الط ْوِؿ﴾[غافر ،]ٖ :ا﵁  لو الغُب ا٤بطلق ،كلو العظمة التامة .
حينما قاؿ القائل ىذا القوؿ ُب حق النيب  ،قاؿ حينها :
«قولوا بقولكم أو بعض قولكم ،وَّل يستجرينكم الشيطاف» ،اختلف الشراح ُب توجيو
ىذه ا١بملة من كبلـ النيب  ،كالذم يظهر كا﵁ تعأب أعلم أف ىذه ا١بملة منو
 اشتملت على:
ُ /و
إباحة.
و
كإرشاد.
ِ/
ّ /كٙبذير.
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أما اإلباحة :فإهنا ُب قولو « :قولوا بقولكم» ،فالظاىر كا﵁ تعأب أعلم أف ىذا منو
 إذ هف هبذا الذم قالوه ،فإنو الشك كال ريب أف النيب  أفضليهم
أمر الشك فيو كال ريب ،كٓب ينكر
بل
أفضل الناس على اإلطبلؽ  ،كىذا ه
ي
تاما ىذا القوؿ ،كتعلموف أنو كاف ىديو  أنو كاف يرد ا٣بطأ
إنكارا ن
النيب  ن
كال يسمح بو ،كمر بْب يدينا قريبنا ُب درس أمس رده  على من قاؿ( :فإنا
أيضا رده  قوؿ من قاؿ( :ما شاء ا﵁ كشئت)،
نستشفع با﵁ عليك) ،مر بنا ن
بعبارة كاضحة ،قاؿ« :أجعلتني هلل ن ًدا».

إ نذا كاف ىذا منو  إذنا ٗبدحو كالثناء عليو ٗبا ىو حق ،كالشك أف ىذا
يشك فيو
أمر ال ي
الذم ذكركه ه
حق الشك فيو ،فأفضلية النيب  ،كمنزلتو العالية ه
مسلم.

أما اإلرشاد :فكاف منو ُ ب قولو« :أو بعض قولكم» ،يعِب :كأنو يقوؿ

٥بم :لو أنكم ٚبففتم كأنقصتم من ىذا ا٤بدح لكاف ىذا أكٔب ،أراد النيب  هبذا
أف يرشدىم إٔب أف ترؾ ا٤بدح ُب الوجو أكٔب با٤بسلم ،كذلك ألنو قد يَبتب على مواجهة
ا٤بمدكح با٤بدح مفاسد ،كىذا منو  توجيوه لؤلمة ،توجيوه كتربيةه لؤلمة بأف ال
العجب ،كالشك أف العيجب يتناَب مع
تيواجو اإلنساف با٤بدح ٤با يدخلو عليو ذلك من ي
مراتب التوحيد العالية ،ا٤بؤمن ا٤بوحد الذم حقق توحيده ال يرل نفسو بعْب اإلعجاب ،إ٭با
يرل نفسو بعْب اإلزدراء ،ال يرل إال فضل ا﵁  عليو تَبا ،أما نفسو فإنو ال يراىا
شيئنا فليس منها شيء كليس إليها شيء.
أما التحذير :فجاء ُب قولو « :وَّل يستجرينكم الشيطاف» ،معُب

قولوَّ« :ل يستجرينكم» يعِب :ال ٯبعلنكم جرينا لو ،ا١برم ُب اللغة :يعِب الوكيل أك الرسوؿ،

فا٤براد أنو ال يتخذكم الشيطاف ككيبلن عنو فتتكلموف بالباطل على ألسنتكم ،الباطل الذم
يريده الشيطاف ٯبريو على ألسنتكم ،فتنوبوف منابو ،كتقوموف مقامو.
ٙبذير من الوقوع ُب حبائل الشيطاف ،كمنها كمن أعظم أسباب كقوع الشر
إذنا ُب ىذا ه
الذم ٰببو الشيطاف الغلو ُب الصا٢بْب ،حذا ًرم من أف تبالغوا ُب ا٤بدح كالثناء حٌب تقعوا ُب
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الغلو ا٤بفضي إٔب الشر الوبيل ،ككما ذكرت لك فإف الغلو ُب الصا٢بْب أكؿ أسباب كقوع
الشرؾ ،كأعظم أسباب كقوع الشرؾ.
كأنت إذا تأملت -يا رعاؾ ا﵁ -ىذه ا١بملة من النيب  ،كجدت أنو
يصا علينا  ،ىذا
رحيما ،كاف شفي نقا ،كاف حر ن
ح نقا  كاف ن
منو غاية الرٞبة ،كغاية الشفقة ،أف حذر أمتو من الوقوع ُب ىذا السبب ا٤بردم الذم يوقع
ُب أعظم جرٲبة على اإلطبلؽ ،كىو الشرؾ با﵁  ،كره منهم النيب 
أف يبالغوا ُب مدحو ،حٌب ُب مثل ىذه الكلمات مع أهنم ما قالوا إال حقا ،كمع ذلك النيب
 ينبههم كٰبذرىم أف يبالغوا.
كمر معنا فيما مضى قولو َّ« :ل تطروني كما أطرت المسيح ابن

يصا على سد
مريم ،إنما أنا عب ٌد فقولوا :عبد اهلل ورسولو» ،كاف النيب  حر ن

أبواب الشر ،أف تقع فتنةه بتعظيمو  كلو بأدؽ ما يكوف.
ُب الَبمذم من حديث أنس  أنو قاؿ :ما كاف أح هد أحب إلينا من رسوؿ ا﵁
 ،ككاف إذا قدـ ٓب نقم إليو ٤با نعلم من كراىيتو  لذلك ،حٌب
٦برد القياـ ٤بقبلتو كالسبلـ عليو كاف النيب  يكره ذلك منهم ،فما كانوا
يفعلونو.
فكيف لو ٠بع النيب  ما يقع من غل وو عظيم فيو ُ ب
كث وّب من كبلـ الغبلة ا٤بنثور كا٤بنظوـ ،إذا كاف النيب  يقوؿ ٥بم« :قولوا بقولكم أو بعض
قولكم ،وَّل يستجرينكم الشيطاف» ،كىم ما زادكا على أف يقولوا( :يا خّبنا كابن خّبنا)،
كما سيأٌب معنا ،أك أهنم قالوا( :أنت أفضلنا فضبلن كأعظم طوالن).
كيف لو ٠بع النيب  ذاؾ القائل الذم يقوؿ:
يْ ٛاضبت قدز ٙآٜات٘ ععاَا

أسٝا امس٘ سني ٜدع ٢دازع ايسَِ

أك قولو:
ؾإٕ َٔ دٛدى ايدْٝا ٚقستٗا

 َٔٚعًَٛو عًِ ايًٛح ٚايكًِ

أك قولو ُب ((ٮبزيتو)):
ٖر ٙعًٔيت ٚأْت طبٝبُ
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كيف لو ٠بع ذلك النيب  من ىؤالء الغبلة ،بل ىؤالء ا١بفاة الذين
جفوا شريعة النيب  كسنتو ىؤالء ال يرضيهم أف يقوؿ اإلنساف عن النيب
 :إنو عبد ا﵁ كرسولو ،كما سيأٌب معنا ،مع أف ىذا ٩با حث النيب
 عليو ،كما سيأٌب بيانو.
ال يرضيهم إال أف يبالغ اإلنساف ُب مدح النيب  حٌب يرفعو إٔب مرتبة
اإللوىية ،بل إٔب مرتبة الربوبية.
نصح ،كىذا تنبيوه ،كىذا س هد من النيب  لذريعة الشرؾ ،كٞبايةه
إ نذا ىذا توجيوه ،كىذا ه
منو ٢ بمى التوحيد ،كا﵁ تعأب أعلم.

قاؿ 
ٚعٔ أْظ؛ إٖٔ ْاضا قايٛاٜ :ا زض ٍٛاهلل؛ ٜا خريْا ٚابٔ خريْاٚ ،ضٝدْا،
ٚابٔ ضٝدْا ؾكاٍٜ$ :ا أٜٗا ايٓاع ،قٛيٛا بكٛيهِٚ ،ال ٜطتٜٗٓٛهِ
ايػٝطإ ،أْا قُد عبد اهلل ٚزضٛيَ٘ ،ا أسب إٔ تسؾع ْٞٛؾٛم َِٓصييت اييت
أْصيين اهلل  ،#زٚا ٙايٓطا ٞ٥بطٓدٕ دٝد.
حٌب حديث عبد ا﵁ بن الشخّب جاءت ُب الركاية عند أٞبد «وَّل يستهوينكم»،
أيضا ٥بذه الركاية الٍب بْب أيدينا ،الٍب ىي ركاية حديث و
أنس  ،كىذا
فهي موافقة ن
ا٢بديث خرجو النسائي ُب الكربل ،كاإلماـ أٞبد ،كغّبٮبا من أىل العلم ،كىو كما ذكر
حديث جيد ،بل قاؿ ابن عبد ا٥بادم ُب ((الصارـ))( :إنو على شرط مسلم).
ه
أناسا أتوا
يب ُب ا٤بعُب من ا٢بديث السابق ،كفيو :أف ن
كىذا ا٢بديث الذم بْب أيدينا قر ه
إٔب رسوؿ ا﵁  ،فقالوا( :يا خّبنا كابن خّبنا ،كسيدنا كابن سيدنا) ،ال شك كال ريب أف
النيب  خّبىم بل خّب الناس على اإلطبلؽ ،فهو خّب الناس كص نفا ،كحاالن ،كنسبنا .
ُب صحيح مسلم أف النيب  قاؿ« :إف اهلل اصطفى كنانة من ولد إسماعيل،

يش بني ىاشم ،واصطفاني من بني ىاشم»،
واصطفى قري ً
شا من كنانة ،واصطفى من قر ٌ

فهذا ٩با ال شك فيو كال ريب ،كىو سيدىم كسيد الناس  ،كىو الذم قاؿ
ىذا  ،فهو سيد كلد أدـ كال فخر ،ىذا قالو .
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ككذلك قومو كأىلو كنسبو خّب نسب ،كقبيلتو ال شك أهنا خّب القبائل عند ا٤بسلمْب،
سول من شذ من شذاذ أىل البدع ،كإال فأىل العلم على أف أفضل القبائل قبيلة النيب 
ابن ٣بّب الناس من جهة النسب ،من جهة النسب؛
كىي قبيلة قريش ،فبلشك أف النيب  ه
نسبو  كآباءه كأجداده كقبيلتو ،الشك أهنا خّب قبيلة كأحسن قبيلة.
كاألمر ُب ذلك كما جاء ُب حديث كاثلو الذم ذكرتو لك قبل قليل« :إف اهلل

اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» إٔب آخر كبلمو  ،كما أحسن ما قاؿ أبو
طالب ُب ىذا ا٤بعُب:
د َتَُعتِ َٜٛاّ قُسٜؼُ ئُؿِدسٕ
إذا ا ِ

ؾُُُٔٗٝا
ؾعبدُ ََٓافٕ ضٔسٖٗا َ ٚ

ٚإِٕ سُؿًَِّتِ أغسافُ عبدٔ ََٓاؾٔٗا

ؾَؿٖ ٞاغِٕ أَغِساؾُٗا ٚقَدميُٗا

ٚإِٕ ؾَدستِ َٜٛاّ ؾإٕٖ قُٖداّ

ضسٖٗا ٚنسميٗا
ٖ َٛاملُؿِطؿٔ ََٔ ٢

حق ببل
كبلـ ه
ا٤بقصود أف النيب ٤ با ٠بع ىذا الكبلـ ،كىو حق من حيث ىو ،ىذا ه
شك ،كمع ذلك النيب  ،كمع ذلك الرؤكؼ الرحيم بأمتو  نبههم
كحذرىم ،فقاؿ« :يا أيها الناس قولوا بقولكم ،وَّل يستهوينكم الشيطاف» ،ال يوقعنكم

الشيطاف ُب مهاكيو ،كُب حبائلو« ،إنما أنا محم ٌد عبد اهلل ورسولو».

ىذاف الوصفاف للنيب  أفضل ما كصف بو  ،بل ٮبا أفضل درجةن
يصلها بشر ،أف ٙبقق فيو العبودية ا٣باصة ﵁  ،كأف يكوف رسوالن ﵁ ،
كىكذا كاف النيب  أفضل و
رسوؿ ﵁ .
عبد ﵁ ،كأفضل ه
كىذا الوصف منو  كىو الذم أرشد أمتو إليو ،أف يقولوا :عبد ا﵁

كرسولو ،فيو فائدتاف:

و
كصف كصف بو النيب ،
[الفائدة] الولى :أنو كما كاف ىذا الوصف أفضل
كصف كصف بو النيب  ،كذلك أنك إذا تأملت كجدت أف ىذا
فكذلك ىو أسلم
ه
الوصف الذم فيو ا٤بدح العظيم لو  ال ترتب عليو مفسدة ،كال يفضي إٔب
و
كفساد على اإلطبلؽٖ ،ببلؼ ما قد يكوف من غّبه من ا٤بدائح كمن األكصاؼ ،كلذلك
ش ور
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إذا تأملت ٙبقق عندؾ باليقْب أف أصحاب النيب  أعظم الناس ٧ببةن كإجبلالن لو
 ،كمع ذلك كيف كانوا ٱباطبونو ؟
تأمل كتب السنة ،كيف ٘بد أهنم إذا خاطبوا النيب  قالوا( :يا رسوؿ ا﵁) ،قالوا( :يا
نيب ا﵁) ،كبيقْب ٫بن نعلم أهنم ما كانوا يَبكوف الوصف األفضل ،كالوصف األحق كاألجدر
الذم ينبغي أف يوصف بو النيب .
رد على طائفٍب
الفائدة الثانية :أف قولو « :عبد اهلل ورسولو» فيو ه

الضبلؿ:
[الطائفة األكٔب] :الغبلة.

[الطائفة األخرل] :ا١بفاة.

رد على الغبلة الذين غلوا ُب النيب  ،فرفعوه إٔب درجة
أما قولو« :عبد اهلل» ففيو :ه

األلوىية بل إٔب درجة الربوبية ،الرد على ىؤالء أف ييقاؿ :إنو عبد ا﵁ ،فهو عب هد ال ييعبد
.

كأما ا١بفاة الذين طعنوا ُب النيب  ،ككصفوه بالشعر ،ككصفوه بالكذب ،ككصفوه

رسوؿ ال
بالسحر ،ككفركا بو  ،فالرد عليهم ُب قولو « :ورسولو» فهو ه
ب .
يي ىك ىذ ي

ٍب نبو النيب  إٔب أنو ال ٰبب أف ييرفع فوؽ ا٤بنزلة الٍب أنزلو ا﵁  ،كذلك لكماؿ
درس ألىل التوحيد كاإلٲباف ،أف
درس للمسلمْب ،ه
توحيده ،ككماؿ أدبو مع ا﵁  ،ىذا ه
عليهم أف يراعوا مقاـ األدب مع ا﵁  ،كأف ٰبرصوا على التواضع ،كأف يتجافوا عن
العجب بالنفس ،فإف العيجب -كما ذكرت لك -يتناَب مع كماؿ التوحيد ،ا٤بوحد
مقاـ ي
ا﵀قق 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
سد الذرائع إٔب الشرؾ ،كٞبت ٞبى التوحيد ،كمنعت كل أسباب كقوع القوادح ُب التوحيد،
كأدلة ىذا كما ذكرت لك كثّبةه ال تكاد ٙبصى ،كالسيما ما يتعلق باأللفاظ الٍب تؤدم إٔب
الوقوع ُب الغلو ،فإف الغلو ىم ٍد ىر ىجةه إٔب كقوع العبد ُب الشرؾ.
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85
٘ -ٛباب ما جاء في قوؿ اهلل تعالىَ ﴿ :وَما قَ َد ُروا اللوَ َحق
ِ
ضتُوُ يَػ ْوَـ ال ِْقيَ َام ِة ﴾.
ض َج ِميعاً قَػ ْب َ
قَ ْد ِره َوالَ ْر ُ
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قاٍ :
باب
َا دا ٤يف ق ٍٛاهلل تعاىل:
كتُ ُ٘ َ َِّٜٛا ِيكَٔٝأََ١
دُٔٝعّا قَبِ َ
َََٚا قَدَزُٚا ايًَٖ٘ سَلٖ قَدِزَٔٚ ٔٙاألَ ِزضُ َ
طايصَس25:ص.
ُب ىذه الليلة ليلة الثا٘ب من شهر ٧برـ عاـ ٜبانية كثبلثْب كأربعمائة بعد األؼ من
ىجرة النيب ٪ ،بتمع ُب ىذا ا٤بسجد ا٤ببارؾ ا٤بسجد النبومُ ،ب ىذا اجمللس ا٣بامس
كالثمانْب من ٦بالس يمدارسة كتاب التوحيد الذم ىو حق ا﵁ على العبيد ،كالذم سيكوف
بعوف ا﵁  اجمللس ا٣باًب ٥بذا الدرس- ،أسأؿ ا﵁ جل كعبل أف يرزقِب كإياكم حسن
ا٣بتاـ.-

﴿وَما قَ َد ُروا اللوَ َحق
ىذا الباب بىػ ٌوب عليو ا٤بؤلف  بآية ي
الزمرَ :
قَ ْد ِرهِ﴾[الزمر ،]ٙٚ:كقد أحسن ما شاء ا﵁ أف يٰبسن ُب اختيا ًر ىذا التبويب ،كجعلوي آخر
باب من أبواب ىذا الكتاب العظيم ،حٌب إنو صار كالتاج على م ٍف ً
و
رؽ ىذا الكتاب.
ى
﴿وَما قَ َد ُروا اللوَ َحق قَ ْد ِرهِ﴾[الزمر ،]ٙٚ:أنكر ا﵁  على الكفار كا٤بشركْب
َ
كوهنم ما قدركه حق قدرهُ ،ب ثبلث و
آيات ُب كتاب ا﵁:
[اآلية األكٔب]ُ :ب سورة األنعاـ ُب قوؿ ا﵁ َ ﴿ :وَما قَ َد ُروا اللوَ َحق قَ ْد ِرهِ إِ ْذ
ش ٍر ِم ْن َش ْيء﴾[النعاـ]ٜٔ:
َنز َؿ اللوُ َعلَى بَ َ
قَالُوا َما أ َ
ِ
ض ِرب مثَل فَ ْ ِ
ين
استَمعُوا لَوُ إِف الذ َ
اس ُ َ َ ٌ
[اآلية الثانية]ُ :ب سورة ا٢بج﴿ :يَا أَيُّػ َها الن ُ
تَ ْدعُو َف ِمن ُد ِ ِ
اجتَ َمعُوا لَوُ َوإِ ْف يَ ْسلُْبػ ُه ُم ُّ
اب َش ْيئًا َّل
وف اللو لَ ْن يَ ْخلُ ُقوا ذُبَابًا َولَ ِو ْ
الذبَ ُ
ْ
ِ
ي
وب * َما قَ َد ُروا اللوَ َحق قَ ْد ِرهِ إِف اللوَ لََق ِو ٌّ
ضعُ َ
يَ ْستَ ِنق ُذوهُ ِم ْنوُ َ
ب َوال َْمطْلُ ُ
ف الطال ُ
َع ِز ٌيز﴾[الحج.]ٚٗ-ٖٚ:
اآليةي الثالثة :ىذه اآلية الٍب بْب أيدينا ،فجميع الكفار كا٤بشركْب الذين جحدكا
رساالت ا﵁ إٔب أنبيائو ،ككحيو الذم أنزلو عليهم ،كالذين أشركوا مع ا﵁  غّبه ،ال شك
أهنم ما قدركا ا﵁ حق قدره ،فا﵁  قدره عظيم كحقو على عباده عظيم ،كىؤالء
الكفار كا٤بشركوف لو أهنم قدركا ا﵁ حق قدرهً ما كقعوا ُب ىذا الظلم العظيم ،حيث أهنم
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كضعوا أنفسهم ُب غّب ا٤بوضع الذم يليق هبم ،كما قاموا ٕبق ا﵁  حقهم أف
عبيدا ﵁ ،كحق ا﵁ أف يكوف رهبم كإ٥بهم كمعبودىم كحده ال شريك لو ،لكنهم ما
يكونوا ن
قدركه حق قدره ،كلذا سوكه بغّبه .
الضعيف الفقّبي باإللو العظيم الذم ىو غِب من
كيا ﵁ العجب! كيف ييسول ا٤بخلوؽ
ي
كل كجو ،كالذم لو الكماؿ ا٤بطلق الواسع القدير العزيز ا٢بميد اجمليد .
تنصرؼ عن ا٢بق ا٤ببْب ،لكنهم
يا ﵁ العجب! كيف ٚبتل ىذه العقوؿ ،ككيف
ي
ي
سيستبينوف األمر يوـ القيامة ،حينما يقولوف﴿ :تَالل ِو إِ ْف ُكنا لَِفي َ ٍ ِ ِ
س ٍّوي ُك ْم
ضالؿ ُمبي ٍن * إ ْذ نُ َ
ِ
و
ضبلؿ مبْب،
ين﴾[الشعراء ،]ٜٛ-ٜٚ:نعم ىذه ىي ا٢بقيقة أهنم كانوا ُب
بَِر ٍّ
ب ال َْعالَم َ
حينما سوكا غّب ا﵁ مع ا﵁.
أرأيت لو أف إنسانا أتى إٔب جوى ور ٜبْب ىو أغلى ا١بواىر على اإلطبلؽٍ ،ب كضعو ُب
و
إناء مع بعرة ،بعرة بعّب كقاؿ :انظركا ىذاف األمراف متماثبلف متشاهباف ،ما أحسنهما ،ما
الدر النفيس بالبعر ا٣بسيس،
رأيكم؟! أيكو يف ذا عقل من يفعل ىذا الفعل ،حينما ييسوم ي
ٯبعلهم على قدـ ا٤بساكاة ،كيقوؿ إهنما مثل بعض كييشبهاف بعض ،ككبلٮبا ٥بما قدر! أىذا
يفعلو عاقل؟
و
ٗبخلوقات ذليلة فقّبة معبودةو ﵁ :
فكيف با﵁ العظيم الذم ييسويو ىؤالء ا٤بشركوف
ِ
ين َك َف ُروا بَِربٍّ ِه ْم يَػ ْع ِدلُو َف﴾[النعاـ ]ٔ:عدلوا غّب ا﵁  بو فما أضل عقو٥بم،
﴿ثُم الذ َ
كما أرذؿ تفكّبىم ،كما أعظم ا٫برافهم.
﴿وَما قَ َد ُروا اللوَ َحق قَ ْد ِرهِ﴾[الزمر ]ٙٚ:لو أهنم عرفوا ا﵁  كعظمتو حق
َ

ا٤بعرفة ،ما كقعوا ُب ىذا األمر العظيم ،كا٤بنكر الفادح ،سبحاف ا﵁ العظيم! يَبكوف عبادة
ا٤بؤب  كحده ال شريك لو كيتوجهوف إٔب عبادة أشجار كأحجار ،إٔب عبادة قركد ،بل
إٔب عبادة فًركج ،إٔب عبادة أموات ،تاركْب رب األرض كالسماكات ،سبحاف ا﵁ العظيم!
كيف ٥بؤالء أف ينصرفوا عن ىذا ا٢بق ا٤ببْب ،حيث ييسوكف غّب ا﵁  مع ا﵁.
ً
لعظمتو فيجب أف ييوحد
إذنا ىذا الباب نبو فيو ا٤بؤلف  على أف ا﵁ 
دؿ على توحيد الربوبية ،كاأل٠باء
داال على أنواع التوحيد الثبلثة؛ ٌ
بالعبادة ،فكاف ىذا الباب ن
كدؿ على توحيد األيلوىية بداللة اللزكـ.
كالصفات بداللة ا٤بطابقةٌ ،
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فإف ا﵁  لىما كاف لو العظمة التامة ،ك٤با كاف لو الكماؿ ا٤بطلق ،كجب أف
ب السمو ِ
ات َوال َْر ِ
ض َوَما بَػ ْيػنَػ ُه َما
ييوحد بالعبادة ،ك نأال ييشرؾ معو غّبه ،كما قاؿ َ :
﴿ر ُّ َ َ
ادتِِو َى ْل تَػ ْعلَ ُم لَوُ َس ِميًّا﴾[مريم.]ٙ٘:
اصطَبِ ْر لِ ِعبَ َ
فَا ْعبُ ْدهُ َو ْ
٤با كاف ىو الرب ا٣بالق ا٤بدبر ا٤بتصرؼ ،ك٤با كاف ال ٠بي لو كال ندا كال يكفء ،كاف
ادتِِو﴾[مريم،]ٙ٘:
اصطَبِ ْر لِ ِعبَ َ
كاجبنا إ نذا أف يكو ٌف ا٤بعبود كحده ال شريك لو﴿ ،فَا ْعبُ ْدهُ َو ْ
فتوحيد الربوبية كتوحيد األ٠باء كالصفات ،ثبوت العظمة ﵁  ثبوت الصفات ا١بليلة
كالنعوت ا١بميلة لو  ،من أعظم األدلة على توحيده  بالعبادة ،أنو ٯبب أف
يكوف ا٤بعبود كحده فبل ييشرؾ معو غّبه.
ظ طيب من مسائل كأدلة
كأنت يا أييها القارئ
مر بك ح ه
الدارس ٥بذا الكتاب ٤با ٌ
ي
توحيد العبادة ،عرفت شيئنا عن حق ا﵁  على عباده ،ناسب أف يي ىتوج ىذا ببياف
يستحق 
عظمة ا﵁  الٍب ٙبقق لك التوحيد الذم مرت بك معرفتو ،ا﵁
ي
ضبلؿ
صدقنا أف يكوف ا٤بعبود كحده ،كأف كل صرؼ ٥بذه العبادة كإف دؽ لغّبهً  فإنو ه
مبْب دكف شك  ،يعرؼ ىذا من قىدر ا﵁ حق قدرهً.
ِ
ضتُوُ يَػ ْوَـ
ض َج ِم ًيعا قَػ ْب َ
﴿وَما قَ َد ُروا اللوَ َحق قَ ْد ِره َوال َْر ُ
قاؿ َ :
ال ِْقيَ َام ِة﴾[الزمر.]ٙٚ:
ا﵁  يينكر على الكفار كا٤بشركْب الذين كفركا بو كأشركوا معو غّبه ما قدركا ا﵁ حق
ٝبيعا قبضتو يوـ القيامة ،األرض كلها ٗبا فيها ٗبائها كأشجارىا
قدرهً ،كالشأف أف األرض ن
ض
﴿وال َْر ُ
كٕبارىا كجبا٥با بكل ما فيها ،فإهنا تكوف يوـ القيامة ُب قبضة ا﵁ تبارؾ كتعأبَ :
ضتُوُ يَػ ْوَـ ال ِْقيَ َام ِة﴾[الزمر.]ٙٚ:
َج ِم ًيعا قَػ ْب َ
سيقبض األرضْب يوـ القيامة
قبض باليد ىذه ُب اللغة ،كا﵁ 
ي
القبضةي يعِب :ما يي ي
بإحدل يديو  ،كما سيأٌب معنا إف شاء ا﵁ فيما أكرد ا٤بؤلف من األدلة.

فلعظمة ا﵁  كل ىذه األرض ٗبا فيها ليست بشيء أماـ ىذه العظمة ،حٌب إهنا
يقبضها  بيده ،كالسماكات تكوف مطويةن
تكوف هبذا القدر ا٢بقّب ،حٌب إف ا﵁  ي
بيمينة.
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الس ِج ٍّل
اء َكطَ ٍّي ٍّ
الطي :ضد النشر ،كما قاؿ سبحانو﴿ :يَػ ْوَـ نَطْ ِوي الس َم َ
لِ ْل ُكتُ ِ
ب﴾[النبياء.]ٔٓٗ:

الصحيح ُب تفسّب اآلية :أف السجل يعِب :الصحيفة ،كأف ال يكتب يعِب :ا٤بكتوبات
كتب فيها ،فهي هبذه الدرجة من الصغر
يعِب جنس ما ييكتب ،كما تطوم الصحيفة ما يي ي

كا٢بقارة أماـ عظمة البارئ  حٌب إنو يطويها  ،يكوف ذلك بيمينو –سبحانو جل
ُب عبله.-
ِ
ِ ِ
ات
ات َمطْ ِوي ٌ
مو ُ
ض َج ِم ًيعا قَػ ْب َ
﴿وَما قَ َد ُروا اللوَ َحق قَ ْد ِره َوال َْر ُ
َ
ضتُوُ يَػ ْوَـ الْقيَ َامة َوالس َ
بِيَ ِمينِ ِو﴾[الزمر.]ٙٚ:
ٍب ع ٌقب على ىذا بأف ٌنزىه نفسو كسبٌحها فقاؿُ ﴿ :س ْب َحانَوُ َوتَػ َعاَلَ َى َعما
يُ ْش ِرُكو َف﴾[الزمر.]ٙٚ:

إ نذا ىؤالء ٤با أشركوا مع ا﵁ كىو الذم اتصف هبذه الصفات العظيمة كانوا غّب
يمعظمْب لو حق التعظيم ،كٓب يكونوا قد قدركه حق قدرهً  ،فنزه نفسو عن قو٥بم
الذم كانوا فيو مشركْب مع ا﵁ .
قاؿ :
عٔ ابٔ َطعٛد  قاٍ$ :دا ٤سٔبِسْ َٔ األسباز إىل زض ٍٛاهلل  ؾكاٍ:
ٜا قُد ،إْا لد إٔ اهلل هعٌ ايطُاٚات عً ٢إؾبعٚ ،األزقني عً٢
إؾبعٚ ،ايػذس عً ٢إؾبعٚ ،املا ٤عً ٢إؾبعٚ ،ايجس ٣عً ٢إؾبعٚ ،ضا٥س
اـًل عً ٢إؾبع ،ؾٝك :ٍٛأْا املًو ،ؾكشو ايٓيب  ست ٢بدت ْٛادرٙ
ِ
ضتُوُ يَػ ْوَـ
ض َج ِم ًيعا قَػ ْب َ
﴿وَما قَ َد ُروا اللوَ َحق قَ ْد ِره َوال َْر ُ
تؿدٜكّا يك ٍٔٛاؿٔ ِبسٔ ثِ قسأَ :
ال ِْقيَ َام ِة﴾ اآل.#١ٜ

ثابت ُب ((الصحيحْب)) ،يركم لنا فيو ابن مسعود قصة جرت أمامو
ىذا
ي
ا٢بديث ه
كىي أف حربا من اليهود ،ا٢برب كلك أف تقوؿ ا٢بًرب ٯبوز فيها فتح ا٢باء ككسرىا ،كىوً :
العآب
ي
ىي
ن
ي
من علماء اليهود ،ىذا ً
٪بد –
العآبي أتى النيب  فقاؿ يا ٧بمد ،كُب ركاية :يا أبا القاسم ،إنا ي
ى
يدلك على أف يكتب ا﵁  اشتملت على
يعِبُ :ب يكتبنا ،يعِبُ :ب التوراة -كىذا ي
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ً
كسنة رسو ًلو ،
إثبات الصفات ﵁  ،كأف ما فيها يؤيد كيشهد لما جاء ُب كتاب ا﵁ ي
سيستبْب لك ُب أخر ا٢بديث.
كما
ي
ذكر ىذا ا٢بىربي أهنم ٯبدكف ُب يكتبهم أف ا﵁  ٯبعل السماكات على إصبع.
كجاء ُب ركاية ُب الصحيحْب :إنو يٲبسك السماكات على إصبع.
ك جاءت ركايةه ثالثة كىي :يضع.
إذنا عندنا ثبلث كلمات ُب ىذا ا٢بديث ثابتةه ُب الصحيحْب:
ُ /يٲبسك.
عل.
ِ /ى
كٯب ي
كيضع.
ّ /ي
ٲبسك أك يضع أك ٯبعل السماكات على إصبع ،كاألرضْب على إصبع ،كالشجر على
إصبع ،كا٤باء على إصبع ،كالثرل يعِب :الَباب على إصبع ،كسائر ا٣بلق على إصبع ،سائر
ا٣بلق يعِب :بقية ا٣بلق بقية ا٤بخلوقات ٯبعليها ا﵁  أك ٲبسكها أك يضعها على إصبع.
وىذا فيو فائدتاف:

[الفائدة]الولى :بياف عظمة ا﵁  ،حٌب إهنا أماـ عظمة ا﵁  شيءه
قليل صغّبه حقّب كبل شيء.
ه
فردىا إصبع ،كىذه
إثبات صفة األصابع ﵁  ،كاألصابع يم ي
[الفائدة الثانية] :ي
متعدد ُب لغة العرب أكصل ذلك الضبط بعض علماء اللغة إٔب عشرة،
الكلمة جاء ٥با ضب ي
ط ه
لكن األفصح كا﵁ تعأب أعلم إًصبىع بًكسر ا٥بمز كفتح الباء.
دؿ على ثبوت ىذه ا ً
لصفة الذاتية ﵁  ،فا﵁ 
ا٤بقصود أف ىذا ا٢بديث ٌ

متصف باألصابع ،كال شك كال ريب أف أصابع ا﵁ ً 
كذاتو ،ليس ىو فيها مشاهبنا كال
ه
٩باثبل للمخلوقْب ،كما أف ذاتو ال يٛباثل ا٤بخلوقْب فكذلك صفاتو كمنها األصابع ال يٛباثل
ن
ِ
﴿ى ْل تَػ ْعلَ ُم لَوُ
س َك ِمثْل ِو َش ْيءٌ﴾[الشورىَ ،]ٔٔ:
صفات كأصابع ا٤بخلوقْب﴿ :لَْي َ
ِ
َح ٌد﴾[اإلخالص.]ٗ:
﴿ولَ ْم يَ ُك ْن لَوُ ُك ُف ًوا أ َ
َسميًّا﴾[مريمَ ،]ٙ٘:
السنة؛ كالوجو،
إذنا ٫بن كما ىو الشأف ُب بقية الصفات ا﵁  الواردة ُب الكتاب ك ي
كاليدين ،كالساؽ ،كالقدـ ،كالرٞبة ،كالغضب ،كاالستواء إٔب غّب ذلك ٩با ثبت ﵁
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كنعتقد أف ا﵁  ال يٲباثل ُب ىذه الصفات ا٤بخلوقْب،
 ،نيثبتوي على ما ىكىرد
ي
كبالتإب فإف ىمن ىر ىاـ أف يبحث كيػينى ًقىر عن كيفية اتصاؼ ا﵁  هبذه الصفة فإنو يكوف قد

نعلم كيفية أصابع
خوضا ن
باطبل ،كما أننا ال نعلم كيفية ذات ا﵁  فإننا ن
خاض ن
أيضا ال ي
ا﵁  كال بقية صف ً
فالكيف بالنسبة لنا ٦بهوؿ.
اتو العليٌة 
ي
إ نذا ىذا ا٢بديث دؿ على إثبات الصفات ﵁  ،كالنيب ٤ با ٠بع ىذه ا٤بقالة
أىقر ثبوت الصفات ﵁  ،كٓب ي يقل كما يقوؿ ا٤بحرفوف للكلم عن مواضعو :إنك يا أيها
ي
ا٢بىٍبػ ير ي٦بسم ،أك إنك يا أيها ا٢بىٍبػ ير ي٩ب وثل يمشبو ،أك إنك ىحشوم ضاؿ.
يدؿ على ىذا ما جاء ُب ختاـ ىذا ا٢بديث كىو أف
إ٭با أقره النيب  على ما قاؿ ،ي
﴿وَما قَ َد ُروا اللوَ َحق
ض ًح ى
النيب  ى
ك حٌب بدت نواجذه ٍب تبل قوؿ ا﵁ َ :
قَ ْد ِرهِ﴾[الزمر.]ٙٚ:
كييفسر لنا من ىو من أعلم أصحابو ًبو ،كمن أخصهم بو ،كمن أعلم الصحابة ،كمن
أعلمهم كأفهمهم لكتاب ا﵁ ،كىو ابن مسعود  فسر لنا ىذا الضحك بأنو كاف عن
و
﴿وَما
تصديق ٥بذا ا٢برب فيما قاؿ ،كأف ىذه ا٤بقالة ي
يشهد ٥با ُب كتاب ا﵁  قولو تعأبَ :
ِ
ضتُوُ يَػ ْوَـ ال ِْقيَ َام ِة﴾[الزمر ،]ٙٚ:فهذه اآلية تى ٍش ىه يد
ض َج ِم ًيعا قَػ ْب َ
قَ َد ُروا اللوَ َحق قَ ْد ِره َوال َْر ُ
لً ىما ذكر ىذا ا٢برب ،ا٢برب قد ذكر ا٢بق ،كما جاء ُب كتاهبم التوراةُ ،ب ىذه ا١بملة الٍب ذكرىا
ىذا ا٢برب ال شك أهنا حق ،ص ٌدؽ هبذا النيب  ،كبالتإب فإف ىذه الصفات تكوف ثابتة
ً
كتصديقو ٤بقالة ا٢برب.
بإقرار النيب 
كإف من العجب العيجاب ما قالو أىل الكبلـ كالبدع ،الذين حرفوا الصفات حينما
زعموا أف ضحك النيب  ىا ىنا إ٭با كاف عن إنكا ور ٤بقالة اليهودم.
كشبًو ا﵁ ً
ٖبلقو على
كيا ﵁ العجب! كيف يضحك النيب  كقد قيل ُب ا﵁ بغّب علم ،ي ى
زعمهم أىذا ا٤بقاـ مقاـ ضحك؟! أـ مقاـ غضب ﵁ ؟
تأمل -يا رعاؾ ا﵁ -فعل النيب  فيما مر بنا قريبنا حْب قاؿ ذاؾ األعرايب (فإنا
نستشفع با﵁ عليك) ،غضب النيب  حٌب عيرؼ ذلك ُب كجوة أصحابو ،كصار يقوؿ:

«سبحاف اهلل! ،سبحاف اهلل!» ،يينزه ا﵁ ٓب يزؿ ييسبح ا﵁  من ىذه ا٤بقالة ،كيقوؿ لو:
«ويحك ،أتدري ما اهلل؟ ويحك ،أتدري ما اهلل؟».
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إ نذا ٤با يتكلم ا٤بتكلم بالباطل ُب حق ا﵁  ،أ٪بد رسوؿ ا﵁ 

يضحك؟! ،أٓب يكن ىديو  أنو يغضب إذا انتهكت ٧بارـ ا﵁ ،أىذا مكاف
إنكارا ٥بذه ا٤بقالة ،سبحاف ا﵁ العظيم!
ييناسب الضحك حٌب يقوؿ أف النيب  قد ضحك ن
انظر كيف تفعل األىواء بأصحاهبا ،صارت النصوص عند ىؤالء ٗبنزلة الصائل الذم ييدفع
بأم شيء كاف ،كيف ما اتفق ييدفع ُب صدكر النصوص الٍب ٚبالف أىوائهم مع األسف
الشديد.
ً
لداللة ىذا ا٢بديث على ثبوت
إ نذا ال شك أف ىذه ا٤بقالة مقالة باطلة ،أعِب ٙبريفهم
ىذه الصفات ﵁  ،كىي أف ا﵁  يضع ،كأنو يٲبسك ،كأنو ٯبعل ،كأف لو أصابع،

كأنو ييهز كما سيأٌب ذلك ُب الركاية القادمة إف شاء ا﵁ ،أف ىذه الصفات ثابتةه ﵁ 
ص ٌدؽ هبذا رسوؿ ا﵁  كضحك كاستشهد باآلية.
إ نذا عندنا أكجو تدؿ على بطبلف ىذا القوؿ:

أوًَّل :كوف النيب  قد ضحك من ىذه ا٤بقالة ،كىذا ال ٲبكن أف يكوف على سبيل
اإلنكار ُب ىذا ا٤بقاـ العظيم ،كىو مقاـ الكبلـ ُب ا﵁  بغّب علم ،أف ييتكلم ُب ا﵁ 
بالباطل ،بل ىذا ىو مقاـ الغضب ﵁  ،مقاـ التسبيح كما جاء ُب حديث
األعرايب الذم سبق.
﴿وَما قَ َد ُروا اللوَ َحق قَ ْد ِرهِ﴾[الزمر،]ٙٚ:
ثانيًا :كونو  استشهد باآلية الٍب معناَ :

فهذا ٩با ييؤيد أف ىذا اليهودم قد قاؿ ا٢بق ،كالنيب  فرح با٢بق ،ال سيما كقد جرل على
لساف من ىو من ألد أعدائو.
[ثالثًا] :كوف الصحايب ا١بليل  يقوؿ :تصدي نقا لقوؿ ا٢بىرب.
أرأيتم كيف كصل ا٢باؿ هبؤالء ا٤ببتدعة ،حٌب زعموا أهنم أىفٍػ ىه يم لكبلـ رسوؿ ا﵁ 
ك٢بالو من أصحابو ،بل من علماء أصحابو كابن مسعود ؟ ابن مسعود ً
ً
البحر
ى
العآب ا٢بربي ي
ا١بليل صاحب رسوؿ ا﵁  ،كالذم ىو حاضر ييشاىد الرسوؿ  ،فىػ ىف ًه ىم أف ضحكو
كاستشهاده كاف تصدي نقا لقوؿ ا٢برب ،كىم يقولوف :ال ،إ٭با كاف ىذا إنكارا ً
٤بقالتو ،يأىم أفهم

لكبلـ رسوؿ ا﵁  أـ الصحابة يا أكٕب األلباب.
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دليل على أف ىذا ىو ا٢بق الذم ال شك فيو ،كلذلك
إ نذا كوف الصحايب قد فهم ىذا ه
التابعوف العلماء األجبلء الذين تلقوا ىذا ا٢بديث من لدف ابن مسعود  ،قد كافقوه على
ىذا كما أنكركه ،كىكذا اتباع التابعْب الذين تلقوا ذلك عن التابعْب ،كىليم جرا من علماء
ا٤بسلمْب ا٤بيامْب الذين قدركا ا﵁ حق قدره ،فما كقع ُب قلوهبم لوثة التشبيو.

جدا ،ألف القاعدة عند
[رابعا] :لو كاف األمر كما زعموا الستشكل ىذا ا٤بقاـ ن
ً
مقاـ
العلماء باإلٝباع أنو ال ٯبوز تأخّب البياف عن كقت ا٢باجة ،كأنتم تزعموف أف ا٤بقاـ ه
يم ٍلتىبًس بدليل أنكم رميتم ابن مسعود  بأنو ضل ُب الفهم كأخطأ ا٢بكم ،أليس كذلك؟

جليل هبذا القدر كىو على زعمكم ما فى ًه ىم ا٤براد ،كمع ذلك فإف النيب 
إذا كاف
صحايب ه
ه
سكت عن البياف ،فاهتمتم النيب  بأنو ما قاـ باألمر الواجب الذم أكجبو ا﵁ عليو ،كىو

بْب لؤلمة الذم ٙبتاج إليو ،ال سيما كا٤بقاـ أىم ا٤بقامات على األطبلؽ ،فإف ا٤بطالب
أنو يي ٌي
ً
كٕبقوقو على عبادة ال شك أهنا أىم ا٤بطالب على
اإل٥بية الٍب تتعلق با﵁  كبصفاتو
اإلطبلؽ.
إ نذا ىذه أكجوه أربعة تدلك على أف مقالة ىؤالء ا﵀رفْب مقالةه باطلة ،كىي من جنس
ؤكلىة ا﵀رفة ُب بقية صفات ا﵁  ،حينما يضربوف فيها كيفما شاءكا
ما يقولو ىؤالء ا٤ب ٌ
بآرائهم فيصرفوهنا عن حقائقها البلئقة با﵁  ،كا٢بق أهنم ما صنعوا شيئنا فإف كل
شيء أكلوا إليو ىم ملزموف فيو بنحو ما فركا منو ،فا٢بقيقة أف القوـ ما زادكا على أف انتهكوا
ً
السنة ،كا﵁ ا٤بستعاف.
حرمة الكتاب ك ي
قاؿ :

ٚيف زٚا ١ٜملطًِٚ$ :اؾباٍ ٚايػذس عً ٢إؾبع ثِ َُٜٗصٖٔ ؾٝك :ٍٛأْا
املًو ،أْا اهلل.#
ىذه الركاية نسبها ا٤بؤلف إٔب مسلم ،كفيها زيادتاف:
إثبات صفة ا٥بز ،كأف ا﵁  يىػ يهز ذلك يوـ القيامة ،الذم قبضو  من

السماكات كاألرض فإنو ييهزهي  يوـ القيامة.

ا٤بلك ،أنا ا﵁).
أيضا :أف ا﵁  يقوؿ حينئذ( :أنا ي
كفيها ن
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صحيح مسلم ُب أكثر من طبعة ُب حديث ابن مسعود كقد
اجعت فيها
كىذه الركاية ر ي
ى

ركاه ُب أكؿ كتاب صفات ا٤بنافقْب ،ككجدت الركاية «أنا الملك ،أنا الملك» ،فلعل ا٤بؤلف
 كقف على نسخة أخرل فيها( :أنا ا٤بلك ،أنا ا﵁) .ا﵁ أعلم كيف ىو ا٢باؿ ،كقد
السنة)) نسب ىذه الركاية هبذا اللفظ إٔب مسلم ُ ،ب
كجدت البغوم ُب ((شرح ي
السنة للبغوم نسب ىذه الركاية هبذا اللفظ( :أنا ا٤بلك ،أنا ا﵁) ٤بسلم
السنة أك ُب شرح ي
ي
رٞبو ا﵁ ،بل ُب ((مشكاة ا٤بصابيح)) أكرد ىذا ا٢بديث هبذا اللفظ( :أنا ا٤بلك ،أنا ا﵁)،
متفق عليو مع أف ىذا ليس بالصحيح ،االنفراد الذم حصل إف ثبت فهو
كجعلو حديث ه
ليس ُب البخارم كإ٭با ىو ُب مسلم .
كعلى كل حاؿ ،ىذا ا٢بديث حديث ابن مسعود الذم جاء فيو ما ٠بعت من ثبوت
ىذه الصفات ،كما يكوف من القبض كالطي كما يكوف من كبلـ ا﵁ –تبارؾ كتعأب ،-حيث
أيضا
أنو يقوؿ( :أنا ا٤بلك) جاء ىذا ُب حديث ابن مسعود ُب ((الصحيحْب)) ،كجاء ىذا ن
من حديث ابن عمر ُب ((صحيح مسلم)) ،كسيأٌب ُب كبلـ ا٤بؤلف رٞبو ا﵁ ،كما جاء
أيضا ُب ركاية أيب ىريرة ُب ((الصحيحْب)) ،كالركايات الٍب كقفت عليها فيها ما يأٌب:
ن
أكال :حديث ابن مسعود كالذم كقفت عليو ُب الصحيحْب ،أف ا﵁ تعأب يقوؿ( :أنا
ن
ا٤بلك).
كُب ركاية أخرل يقوؿ( :أنا ا٤بلك ،أنا ا٤بلك) ،كإف صحت ىذه الركاية الٍب بْب أيدينا
ا٤بلك ،أنا ا﵁).
(أنا ي
أما حديث أيب ىريرة  ففيو أف ا﵁ تعأب يقوؿ( :أنا ا٤بلك ،أين ملوؾ األرض؟).
كحديث ابن عمر  فيو ركايتافُ ،ب ركاية يقوؿ( :أنا ا٤بلك) موافقة ٢بديث
ابن مسعود.

ا﵁.

كُب ركاية يقوؿ؛ (أنا ا٤بلك ،أين ا١بباركف؟ أين ا٤بتكربكف؟) كسيأٌب معنا ىذا إف شاء

ا٤بقصود أف ا﵁ تعأب ينادم يوـ القيامة فيقوؿ :أنا ا٤بلك ،كما دؿ على ىذا كتاب ا﵁
ْك الْيػوـ﴾[غافرٍ ،]ٔٙ:ب يٯبيب نفسو  فيقوؿ﴿ :لِل ِو الْو ِ
ِ
اح ِد
﴿ :ل َم ِن ال ُْمل ُ َ ْ َ
َ
الْ َقها ِر﴾[غافرُ ،]ٔٙ:ب ذلك اليوـ يتجلى يملك ا﵁  ،كينفرد  با٤بلك الذم
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ال ييشاركو فيو أح هد البتوُ ،ب الدنيا يكوف ُب الناس ملوؾ ٥بم ملك جزئي ناقص ،أما ُب
األخرة فبل أحد ٲبلك شيئنا البتو ،إ٭با يكوف ا٤بلك كلو ﵁ الواحد القهار ،كلذلك كصف ا﵁
 نفسو بذلك ُب ً
ك يػوِـ الدٍّي ِن﴾[الفاتحة ،]ٗ:قاؿ﴿ :ملِ ِ
كتابو فقاؿِ ِ :
ك يوـ
َ
﴿مال َ ْ
َ
الدين﴾.

كالركايات األخرل كما سيأٌب معنا ،فيها كما ُب حديث ابن عمر يقوؿ« :أين
ً
االستفهاـ اإلنكا ًرم الذم يير ياد بو
الجباروف؟ أين المتكبروف؟» ،كال شك أف ىذا من

النفي ،أف ا﵁ 

يتفرد با٤بلك ،كأما ىؤالء ا١بباركف ا٤بتكربكف ُب الدنيا فإف ا﵁ 

ي
ٯبعلهم ُب أحقر حاؿ ،فإف ا٤بتكربين يٰبشركف كأمثاؿ الذر ،سبحاف ا﵁ العظيم! إنساف
ضخم متكرب و
متعاؿ ٯبعلو ا﵁ُ ب صورة النملة الصغّبة ،كا﵁ً إف ىذا ٢بق ألف النيب  قد
ه
قالو« :يحشر المتكبروف يوـ القيامة أمثاؿ الذر ،يطؤىم الناس» أك قاؿ« :يغشاىم الذؿ

من كل مكاف»- ،نسأؿ ا﵁ السبلمة كالعافية.-
قاؿ :
ٚيف زٚا ١ٜيًبداز$ :ٟهعٌ ايطُاٚات عً ٢إؾبعٚ ،املاٚ ٤ايجس ٣عً٢
إؾبعٚ ،ضا٥س اـًل عً ٢إؾبع #أخسدا.ٙ
اختبلؼ ُب األلفاظ فيما يتعلق ٗبا يضع ا﵁  على
ىذه الركايات الٍب جاء فيها
ه
أصابعو٧ ،بمليها كا﵁ تعأب أعلم إٔب اختبلؼ الركاةً ُب البسط أك االختصار ،يعِب منهم من
ٱبتصر ُب كبلمو كمنهم من ٱبتصر ُب ركايتو ،كمنهم من ييتم ركايتو كا﵁ تعأب أعلم.
قاؿ :

ٚملطًِ عٔ ابٔ عُس َسؾٛعاٜ$ :ط ٟٛاهلل ايطُاٚات  ّٜٛايكٝاَ١
ثِ ٜأخرٖٔ بٝد ٙاي ،٢ُٓٝثِ ٜك :ٍٛأْا املًو أ ٜٔاؾبازٕٚ؟ أ ٜٔاملتهربٕٚ؟ ثِ
ٜط ٟٛاألزاقني ايطبع ،ثِ ٜأخرٖٔ بػُاي٘ ،ثِ ٜك :ٍٛأْا املًو ،أٜٔ
اؾبازٕٚ؟ أ ٜٔاملتهربٕٚ؟.#
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يب ُب معناه ٩با مضى معنا ُب حديث ابن مسعود،
حديث ابن عمر  ىذا قر ه
ٕبث خاص ،كىو ما يتعلق بثبوت لفظ الشماؿ ليد ا﵁ 
لكن ُب ىذا ا٢بديث ه
األخرل.
متصف باليدين ،ك٩با ال شك فيو كال ريب
٩با ال شك فيو كال ريب أف ا﵁ 
ه
أف إحدل اليدين توصف باليمْب ،ك٩با ال شك فيو كال ريب أف كبل يدم ربنا  ٲبْب
ُ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
ثابت عن النيب  كما ىو بْب أيدينا ُب ىذه الركاية؟ أك أف ىذا اللفظ غّب
مشاؿ ،فهل ىذا ه
ثابت؟
ٕبث طويل عند أىل العلم ،كأظن أ٘ب تكلمت عن ىذا ُب الدرس
ا٤بسألة فيها ه
ا٤باضي ،لكن ا٣ببلصة أف أىل العلم ٨بتلفوف ُب إثبات كصف الشماؿ لليد األخرل.
فممن أثبت ذلك عثماف بن سعيد الدارمي ُ ب ((نقضو على بشر)) كطائفةه
من أىل العلم ،كاستدلوا على ىذا هبذا ا٢بديث حديث ابن عمر  الذم ُب
((صحيح مسلم)) كقد ٠بعت لفظو.
كطائفةه من أىل العلم أىبػى ٍو كصف اليد األخرل بالشماؿ؛ لعدـ ثبوت ىذا اللفظ
عندىم عن رسوؿ ا﵁  ،كإ٭با يكتفوف بالقوؿ إف إحدل يديو ٲبْب كاألخرل ىي اليد
األخرل ،كيقفوف عند ىذا ،ك٩بن انتصر ٥بذا ابن خزٲبة ُ ب ((صحيحو)) كطائفةه من
أىل العلم.
كالبحث ىا ىنا راجع إٔب ىذه الركاية الٍب بْب أيدينا ،فإهنا جاءت من ركاية عمر بن
ٞبزة ،عن سآب بن عبد ا﵁ ،عن أبيو عبد ا﵁ بن عمر ،لكن ىذه الركاية قد خالف فيها
عمر بن ٞبزة ركاية ثقتْب ثبتْب ُب ابن عمر كٮبا نافع عن ابن عمر ،كخالف ركاية عيبيد ا﵁
بن م ً
قسم ،عن ابن عمر ،إ نذا عندنا عيمر بن ٞبزة ،عن سآب خالف ركاية نافع عن ،بن عمر
ي
ك ركاية عيبيد ا﵁ بن يمقسم ،عن ابن عمر ،كال شك أف الصناعة ا٢بديثية تقتضي ترجيح
ركاية :نافع ك عيبيد ا﵁ بن يمقسم على ركاية عمر بن ٞبزة ،فمثل عمر ال يٰبتمل تفردهي ُب
مثل ىذه الركاية ،ال سيما مع ٨بالفة ىذين الثقتْب ا١بليلْب.
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فاألقرب كا﵁ تعأب أعلم أف ىذا اللفظ شاذه غّب صحيح ،كأف الصحيح أف ييقاؿ كما
تشهد لو ركايات أك أحاديث أخرل
ُب الركاية األخرل ٥بذا ا٢بديث اليد األخرل ،كىذا ما ي
عن النيب  ،كالبحث كما قد علمت ٕبث ُب ثبوت حديث ،فإف ثبت فعلى الرأس كعلى
العْب ال مانع ٲبنع من القوؿ ًبو البتة ،لكن العربة فقط ُب مسألة الثبوت ،إف ثبت قيلنا بو كإف
ٓب يثبيت ٓب ن يقل بو ،كلعل ىذا القوؿ أعِب عدـ ثبوتو أرجح ،كا﵁ تعأب أعلم.
قاٍ :

ُ َٚز َٟٔٚعٔ ابٔ عباع قاٍَ$ :ا ايطُاٚات ايطبع ٚاألزق ٕٛايطبع
يف نـ ايسمحٔ إال ندسدي ١يف ٜد أسدنِ.#
ىذا األثر عن ابن عباس  فيو :بياف عظمة ا﵁  كأف نسبة
ا٤بخلوقات إٔب ا﵁  كبل شيء ُب السماكات كاألرض ،كىذا ا٤بلكوت كىذا الكوف كلو ال
يساكم شيئنا فهو كحبة خردؿ أك كخردلة ُب الكف.
ا٣بردلة :نبتة صغّبةه أك حبةي و
نبات صغّبة ييضرب ا٤بثل هبا ُب الصغر ،فهي شيء صغّب
جدا بالنسبة لعظمة ا﵁ .
كىذا األثر ركاه ابن جرير عن ابن عباس  كمثلو ال ييقاؿ بالرأم فلو حكم
الرفع.
قاؿ :
ٚقاٍ ابٔ دسٜس :سدثين ْٜٛظ ،أْبأْا ابٔ ٖٚب ،قاٍ :قاٍ ابٔ شٜد:
سدثين أب ٞقاٍ :قاٍ زض ٍٛاهلل َ$ :ا ايطُاٚات ايطبع يف ايهسض ٞإال
ندزاِٖ ضبع ١أيكٝت يف تسع.#
ا٢بديث كما ترل يمرسل ،ألنو من ركاية ابن زيد الذم ىو عبد الرٞبن عن أبيو زيد بن
أسلم كىو تابعي ،يركم عن النيب  فا٢بديث مرسل ،كا٤برسل من قسم ا٢بديث الضعيف.
جدا ،حٌب إف
عظيم ن
كمعُب ىذا ا٢بديث إف ثبت عن النيب  ،إثبات أف ا﵁  ه
بعض ٨بلوقاتو أكرب من بعض ٗبا ال مناسبة بْب ىذا كىذا ،قاؿ :ما السماكات كاألرض
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بالنسبة للكرسي ربنا جل كعبل ،كالكرسي :موضع قدمي ا﵁ إال كدراىم سبعة أيلقيت ُب
تيرس.
الَبس ىو القطعة من ا٢بديد أك الفوالذ أك ا١بلد الٍب يىتقي هبا ا٤بقاتل
قيل :أف ي
ضربات السيوؼ ُب ا٤بعارؾ.
الَبس القاع ا٤بنبسطةي من األرض ،كىذا لعلو أقرب ٗبناسبة الركاية الٍب تأٌب
كقيل :أف ي
بعده.
داؿ على عظمة ا﵁  ،كأف ىذا ا٤بلكوت
ا٤بقصود أف ىذا ا٢بديث إف ثبت ه
يكلو الذم فيو السماكات السبع كاألرضْب السبع شيءه صغّب أماـ كرسي ا﵁  ،فكيف
بالعرش ،فكيف با﵁ العظيم  ،الذم ىو أكرب من كل شيء ،كأعظم من كل شيء ،فهو
الواسع الكبّب .
قاؿ :
ٚقاٍ :قاٍ أب ٛذز  مسعت زض ٍٛاهلل ٜ كَ$ :ٍٛا ايهسض ٞيف
ايعسؽ إال نَشَ ًِكَ َٔ ١سدٜد أيكٝت بني ظٗس ٟؾال َٔ ٠األزض.#
حديث أيب ذر خرجو ابن ًحباف ُب صحيحو بإسناد صحيح كفيو بياف عظمة ا﵁
من جهة النظر أف النسبة بْب الكرسي كالعرش ،كال يكرسي كما قد علمت قبل قليل

موضع قدمي ا﵁  ،كالعرش ىو ذاؾ ا٤بخلوؽ الذم اختصو ا﵁  باستوائو عليو،
ضئيل بالنسبة لعظمة العرش ،حٌب أنو ىك ىحلى ىقةى من حديد أيلقيت ُب فبلة،
فالكرسي صغّبه ه
الفبلة ىي الصحراء ،تأمل -يا رعاؾ ا﵁ -ما النسبة بْب حلقة من حديد كصحراء كاسعة
شاسعة ،ما النسبة بْب ىذه كىذه؟ كبلشيء ،فكيف بالنسبة بْب عظمة ا﵁ – -كبقية
ا٤بخلوقات العرش كما دكنو! ال شك أف ا﵁ أعظم كأعظم كأكرب كأكرب.
إذف ىذا ا٢بديث يدلك على عظيم عظمة ا﵁  ككربهً .
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قاؿ :
ٚعٔ ابٔ َطعٛد قاٍ$ :بني ايطُا ٤ايدْٝا ٚاييت تًٗٝا مخطُا ١٥عاّ،
ٚبني نٌ مساٚ ٤مسا ٤مخطُا ١٥عاّٚ ،بني ايطُا ٤ايطابعٚ ١ايهسضٞ
مخطُا ١٥عاّٚ ،بني ايهسضٚ ٞاملا ٤مخطُا ١٥عاّٚ ،ايعسؽ ؾٛم املا،٤
ٚاهلل ؾٛم ايعسؽ ال ىؿ ٢عً ٘ٝغ َٔ ٤ٞأعُايهِ.#
أثر صحيح ،كقد صححو الذىيب كغّبه من
سبحاف ا﵁! ىذا األثر عن ابن مسعود ه
أىل العلم ،كفيو ٙبقيق معُب إ٠بيْب جليلْب ﵁  ،كٮبا :الظاىر كالباطن ،فا﵁ ىو
الظاىر الذم فوؽ كل شيء ،كىو الباطن الذم ال ٱبفى عليو شيء.
األثر يتعلق بأمر غييب فلو حكم الرفع كما ال ٱبفى عليك،
أخرب ابن مسعود  كىذا ي
كفيو :أف بْب كل ٠باء يعِب بْب األرض إٔب السماء الدنيا ،مسّبة ٟبسمائة عاـ كبْب كل
٠باء كالٍب فوقها مسّبة ٟبسمائة عاـ ،كبْب السماء كالكرسي مسّبة ٟبسمائة عاـ ،ككًثى ً
ف
ا٤باء الذم العرش فوقو مسّبة ٟبسمائة عاـ.
إذف ىذا يدلك على عل وو عظيم ﵁  ،فا﵁  لو العلو ا٤بطلق تبارؾ كتعأب،

فهو فوؽ العرش مست وو عليو ثبت هبذا األثر صفةى العلو ﵁  ،كاالستواء على العرش ،كمع
كل ىذا فا﵁  ال ٚبفى عليو خافية ال من أعماؿ العباد الظهرة كال من أعما٥بم

السر َوأَ ْخ َفى﴾[طو ،]ٚ:فأخفى من
الباطنة فا﵁  يعلم السر كأخفى من السر﴿ :يَػ ْعلَ ُم ٍّ
السر؛ إما أف يكوف السر ىو :ما ٙبدثت بو حديثنا خفينا لغّبؾ أك ىو الذم أخفيتو ُب
نفسك ،فإف كاف األكؿ فا﵁ يعلمو كيعلم ما ٓب تتحدث بو بعد ،كأما إف كاف الثا٘ب فا﵁
يعلم ما ُب قلبك كما ٓب تفكر فيو كستفكر فيو فيما بعد.
إذف ا﵁  بكل و
شيء عليم ال ٚبفى عليو خافية .
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قاٍ :
ٍّ عٔ عبد اهلل.
أخسد٘ ابٔ َٗد ٟعٔ محاد بٔ ضًُ ،١عٔ عاؾِ ،عٔ شٔز
ٚزٚا ٙبٓش ٙٛاملطعٛد ،ٟعٔ عاؾِ ،عٔ أبٚ ٞا ،ٌ٥عٔ عبد اهلل؛ قاي٘
اؿاؾغ ايرٖيب  -زمح٘ اهلل تعاىل.
قاٍٚ :ي٘ طسم.
ٚعٔ ايعباع بٔ عبد املطًب  قاٍ :قاٍ زض ٍٛاهلل  ٌٖ$ :تدزٕٚ
نِ بني ايطُاٚ ٤األزض؟ ،#قًٓا :اهلل ٚزضٛي٘ أعًِ .قاٍ$ :بُٗٓٝا َطري٠
ـ
مخطُا ١٥ضٓ َٔٚ ،١نٌ مسا ٤إىل مساَ ٤طري ٠مخطُا ١٥ضٓٚ ،١نٔجَ ُ
نٌ مساَ ٤طري ٠مخطُا ١٥ضٓٚ ،١بني ايطُا ٤ايطابعٚ ١ايعسؽ عس بني
أضؿً٘ ٚأعال ٙنُا بني ايطُاٚ ٤األزضٚ ،اهلل تعاىل ؾٛم ذيوٚ ،يٝظ ىؿ٢
عً ٘ٝغ َٔ ٤ٞأعُاٍ بين آدّ بين #أخسد٘ أب ٛداٚد ٚغري.ٙ
ا٢بديث ا٣باًب ٥بذا الكتاب ،حديث العباس  كقد خرجو أبو داكد كالَبمذم كابن
ٕبث عند أىل العلم من جهة ثبوتو فبعض أىل
ماجة كأٞبد كغّبىم من أىل العلم ،كفيو ه
العلم ضعفو ،كبعض أىل العلم أثبتو كمنهم شيخ اإلسبلـ ابن تيمية  فإنو قد حسنو
كجود إسناده ا٢بافظ ابن القيم  كما ُب ((٨بتصر
كما ُب ((الواسطية))ٌ ،
الصواعق)) ،ك الذم ال شك فيو كال ريب أف ىذا القدر الذم بْب أيدينا قد دلت عليو
الدالئل كالشواىد ،فهذا ا٤بعُب ثابت ال شك فيو و
بأدلة أخرل ،لكن القدر الذم يتوقف ُب
ثبوتو على ثبوت ىذا ا٢بديث ما جاء عند أيب داكد من و
ً
تتمة ٥بذا ا٢بديث.
ا٤بؤلف  اختصر ىذا ا٢بديث ،كىو عند أيب داكد بأطوؿ من ىذا ً
كفيو أف
العرش على أك و
عاؿ ٜبانية ،ىذا القدر من ا٢بديث ىو موضع اإلشكاؿ ُب ثبوت ىذا
ا٢بديث ،أعِب إنو إف ثبت ا٢بديث أثبتنا ذلك األمر الغييب ،كإف ٓب يثبت ا٢بديث ٓب نثبت
ىذا ا٤بعُب.
كا٤بعُب الذم دؿ عليو ىذا ا٢بديث ىو ما سبق الكبلـ فيو ،كىو اجتماع ىاتْب
الصفتْب ﵁  الظهور كالبطوف ،فا﵁  ىو الظاىر كالباطن ،ىو العلي األعلى
الذم لو علو الذات ا٤بطلق  ،فهو فوؽ كل شيء على اإلطبلؽ ،ككل و
شيء فدكنو
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كٙبتو ،كمع ذلك فا﵁ ال ٚبفى عليو خافية ،يسمع كل صوت ،كيرل كل شيء ،كيعلم كل
شيء.
إ نذا إذا كاف ذلك كذلك ،كاف حرينا أف ييعبد ،ككاف حرينا أف يػيتىوجو لو بالتألو ،ككاف من
الظلم العظيم أف ييتوجو بالعبادة لغّب ا﵁ ﴿ :آللوُ َخ ْيػ ٌر أَما يُ ْش ِرُكو َف﴾[النمل.]ٜ٘:
الدالئل على أهنا أعظم ما يكوف،
قارنوا يا أيها الناس بْب صفة ا﵁  الٍب دلت
ي
حيث لو الكماؿ ا٤بطلق  كبْب غّبهً ٩با ييشرؾ معو ﴿ :آللوُ َخ ْيػ ٌر أَما
يُ ْش ِرُكو َف﴾[النمل.]ٜ٘:

ال شك كال ريب أف ا﵁  خّب ،كال شك كال ريب أف ا﵁  ىو ا٤بستحق
للعبادة ،كىذا ىو التوحيد الذم ىو حق ا﵁ على العبيد.
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إٔب ىنا انتهى الكبلـ عن ىذا الكتاب الذم أسأؿ ا﵁  أف ٯبعل ا٤بذاكرة
فيو ُب ميزاف ا٤بتكلم كُب ميزاف السامع ،أسألو ُ ب ختاـ درسنا أف يرزقنا ٙبقيق
التوحيد ،كأف يرزقنا تعظيمو ك٧ببتو كإجبللو كا٣بوؼ منو ،كأسألو  أف ييثبتنا على
التوحيد ،كنعوذ بو أف يردنا على أعقابنا ،نعوذ بو من ا٢بىور بعد ال ىكور ،ربنا ال تزغ قلوبنا:
غ قُػلُوبَػنَا بَػ ْع َد إِ ْذ َى َديْػتَػنَا﴾[آؿ عمراف.]ٛ:
﴿ربػنَا َّل تُ ِز ْ
َ
اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ،كيا مصرؼ القلوب صرؼ قلوبنا
كاألبصار ،صرؼ قلوبنا على طاعتك.
كالوصية أيها األخوة ،كقد ىم ىن ا﵁  علينا بعد أف طوفنا ُب أ٫باء ىذا الكتاب،
كعشنا مع مباحث كدالئل تتعلق هبذا التوحيد ،الوصية ىي ا٤بداكمة على يم ىدارسة التوحيد
كالبحث كالتأمل كالقراءة كالدراسة ،ال ينبغي أف تنقطع صلة طالب العلم بكتب التوحيد ،كال
كحديث كأثر ،كل ذلك يتعلق بأعظم
سيما هبذا الكتاب الذم كما قد رأيت إ٭با ىو آية
ه
موضوع كىو حق ا﵁  على العبيد الذم ما خلقنا ا﵁  إال من أجلو ،كىذه ا٤ب ىد ىراسو
ي
تيعْب اإلنساف على الثبات على ىذا التوحيد فإف الغفلة حاصلة كالشيطاف لو كساكس،

الشبو كثّبة خطافة كالتسلح بالعلم بعلم التوحيد من أسباب الثبات بعوف ا﵁ –-
ك ي
كتوفيقو من أسباب الثبات على ىذا التوحيد.
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
فكل ٜبرة طيبة يانعة من خّبم الدنيا كاألخرة؛ فإهنا ٜبرةه لتحقيق التوحيد فاحرص على أف
تيصيب من ىذا ا٣بّب بنصيب كافرٍ ،ب بعد ذلك إذا ىم ىن ا﵁  عليك بالعلم -علم
اجب الدعوة إٔب ىذا التوحيد.
التوحيد -ك القياـ هبذا الذم علمت يبقى عليك ك ه

متعْب كحتم الزـ على كل موحد ،الدعوة
مقاـ ه
ا٤بقاـ ليس مقاـ ترؼ كتفضل إ٭با ىو ه
إٔب التوحيد أمر كاجب يا أىل التوحيد كىو من أداء حق التوحيد ،كا﵁  سيسألنا عن
النعيم﴿ :ثُم لَتُ ْسأَلُن يَػ ْوَمئِ ٍذ َع ِن الن ِع ِ
يم﴾[التكاثر ،]ٛ:فأم نعيم أعظم من توحيد ا﵁
ٍّث﴾[الضحى ،]ٔٔ:قاؿ بعض أىل
ك فَ َحد ْ
﴿وأَما بِنِ ْع َم ِة َربٍّ َ
 كا﵁  يقوؿَ :
التفسّب :بالنبوة ،كأعظم ما أرسل ا﵁ بو الرسل ىو التوحيد ،فعلينا أف نتحدث عن التوحيد
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كنتكلم عنو كأف ندعوا إليو كأف نأمر بو قدر استطاعتنا ،كعلينا أف نتحلى و
حينئذ ٗبا أكصى بو
ب يدعاة التوحيد الذين بعثهم يدعاة إٔب توحيد ا﵁  حينما بعث معاذ كأبا
النيب  ،ىرٍك ى
موسى  إٔب اليمن قاؿ« :تطاوعا وَّل تختلفا وبشرا وَّل تُنفرا».

ما أحوجنا حْب دعوتنا إٔب التوحيد إٔب مراعاة كمبلحظة ىذه الوصية العظيمة ،أف
نكوف يمبشرين لىبقْب٫ ،بسن الكبلـ عن التوحيد ،ك٫بسن إيصاؿ التوحيد إٔب الناس،
باألسلوب ا٢بسن كالكلمة الطيبة ،أف نكوف يمبشرين كأال نكوف يمنفرين.
ٍب أ ٍف نتطاكع كال ٬بتلف إف من أعظم أسباب قوة دعوة التوحيد اتفاؽ أىلها كعدـ
اختبلفهم ،إف اختبلؼ دعاة التوحيد كاختبلؼ أىل التوحيد ،يعِب ضعف دعوهتم كيعِب قوة
أعدائهم.
الرسل
يا أىل التوحيد ىذا الزماف كل أح هد فيو يتكلم ،ككل أحد فيو يدعوا ،أعداء ي
كأعداء التوحيد ٥بم منابر كثّبة ينفذكف من خبل٥با إٔب الناس٥ ،بم قنوات ،ك٥بم مواقع ،ك٥بم
يكتب ،ك٥بم دكرات ،ك٥بم معاىد ،ك٥بم جامعات ،ك٥بم مراكز ،ك٥بم إذاعات ،ك٥بم ٦ببلت،
ك٥بم صحف ،كىل يليق بعد كل ىذا كالشر ينتشر ،كشياطْب اإلنس ٯبتالوف الناس عن
السنة كا١بماعة ح نقا ،ك٫بن فيما بيننا نتبلسن كنتهارش
عقيدة التوحيد كعن منهج أىل ي
ك٬بتلف كنتباغض كنتدابر ،أيليق ىذا؟
تشد الرحاؿ إليها
الناس تتعاطى السحر ،تعلق التمائم ،يٛبارس البدع ،تلجأ إٔب القبور ،ي
ٙبج إليها ،تكفر با﵁  حيث تن يذر إليها ،كتطوؼ هبا ،ك٫بن ٬بتلف فيما بيننا ،كنتهارش
و
السنة كالتوحيد ،أىذا يليق يا
ٝبيعا على و
فيما بيننا ،ك٫بن ن
هنج كاحد كعلى طريق كاحد ،طريق ي
أيليق با٤بوحد أف يرل ٧بارـ ا﵁ تينتهك ،كىو بارد ال يٰبرؾ ساكنا ،أين أثر
أىل التوحيد ،ي
التوحيد على نفسك؟
تعتقد أف ا﵁
التوحيد يقتضي -يا رعاؾ ا﵁ -أف يكوف ُب قلبك
تعظيم ﵁ ،فأنت ي
ه
حقو أف ييذكر فبل يينسى ،كأف ييشكر فبل ييكفر ،كأف ييوحد فبل ييشرؾ بو ،كلذلك كل مصيبة
عندؾ أىوف من أف ييعصى ا﵁ ُ ب أرضو ،ال سيما فيما يتعلق ٔبناب التوحيد ،شأ يف
ا٤بوحد شأ هف عجيب إحساسو مرىف ،ا٤ببتدع يبتدع كىو يتأٓب البتداعو ،كالعاصي يعصي
كىو يبكي من أجلو ،ذاؾ يضحك ٗبعصيتو كيضحك بشركو كيضحك لبدعتو ،كا٤بوحد
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كم ًه ىمة ا٤بوحد أف ييصلح ،ىذه حقيقة ٙبقيق التوحيد يا إخوا٘ب،
يبكي ألجلو ،ذاؾ ييفسد ي
ىذا ىو أثر التوحيد على السلوؾ كعلى األخبلؽ.
ا﵁ ا﵁ ُب ا١بد كاالجتهاد كالعمل ،كبذؿ الوسع ُب الدعوة إٔب التوحيد كاألمر
با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر كالنصيحة٫ ،بن ُب زمن غربة قل العلم كقل العلماء ،كانتشرت
بصره ا﵁ كأنار قلبو كبصّبتو ،ال ينبغي أف ينثوم كأف ينطوم كىو يرل
األىواء ،ال ينبغي ٤بن ٌ
حرمات ا﵁  تينتهك ،كىو ال يٰبرؾ ساكننا.
أسأؿ ا﵁ جل كعبل أف يعينِب كإياكم على ً
طاعتو كمرضاتو ،كأف ييسدد أقوالنا
ي
كأعمالنا ،كأف يرزقنا اإلخبلص كالسداد كا٥بداية كالقبوؿ ،إف ربنا لسميع الدعاء ،كصلى ا﵁
على نبينا ٧بمد ً
كآلو كأصحابو أٝبعْب.
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ٔٗ -باب ما جاء في التطير (المجلس الوؿ) ٖ٘ٛ ...................... ................................
ٕٗ -باب ما جاء في التطير (المجلس الثاني) ٜ٘ٙ ...................... ................................
ٖٗ -باب ما جاء في التنجيم ٜٙٓ ...................................... ................................
ٗٗ -باب ما جاء في اَّلستسقاء بالنواءٕٙ٘ .......................... ................................ .
٘ٗ -باب قوؿ اهلل تعالىِ :
اس من يػت ِخ ُذ ِمن ُد ِ
وف الل ِو أَنْ َداداً﴾ اآليةٙٗٔ ......................... .
ْ
﴿وم َن الن ِ َ ْ َ
َ
 -ٗٙبػػاب قػػوؿ اهلل تعػػالى﴿ :إِنمػػا ذَلِ ُكػػم الشػػيطَا ُف ي َخػ ٍّػو ُ ِ
ِِ
ِ
ين﴾
ػاءهُ فَػ َػال تَ َخػػافُ ُ
ُ ْ ُ
وى ْم َو َخػػافُوف إِ ْف ُك ْنػػتُ ْم ُمػ ْػؤمن َ
َ
ؼ أ َْوليَػ َ
(المجلس الوؿ) ٙ٘ٛ .................. ................................ ................................

 -ٗٚبػػاب قػػوؿ اهلل تعػػالى﴿ :إِنمػػا ذَلِ ُكػػم الشػػيطَا ُف ي َخػ ٍّػو ُ ِ
ِِ
ِ
ين﴾
ػاءهُ فَػ َػال تَ َخػػافُ ُ
ُ ْ ُ
وى ْم َو َخػػافُوف إِ ْف ُك ْنػػتُ ْم ُمػ ْػؤمن َ
َ
ؼ أ َْوليَػ َ
(المجلس الثاني) ٙٚٔ .................. ................................ ................................

ِ
ِِ
ين﴾ (المجلس الوؿ) ٙٛٗ ...................
﴿و َعلَى اللو فَػتَػ َوكلُوا إِ ْف ُك ْنتُ ْم ُم ْؤمن َ
 -ٗٛباب قوؿ اهلل تعالىَ :
ِ
ِِ
ين﴾ (المجلس الثاني) ٜٙٗ ....................
﴿و َعلَى اللو فَػتَػ َوكلُوا إِ ْف ُك ْنتُ ْم ُم ْؤمن َ
 -ٜٗباب قوؿ اهلل تعالىَ :
ٓ٘ -باب قوؿ اهلل تعالى﴿ :أَفَأ َِمنُوا م ْكر الل ِو فَال يأْمن م ْكر الل ِو إَِّل الْ َقوـ الْ َخ ِ
اس ُرو َف﴾ (المجلس الوؿ) ٚٓٙ
ُْ
ََُ َ َ
َ َ
ٔ٘ -باب قوؿ اهلل تعالى﴿ :أَفَأ َِمنُوا م ْكر الل ِو فَال يأْمن م ْكر الل ِو إَِّل الْ َقوـ الْ َخ ِ
اس ُرو َف﴾ (المجلس الثاني) ٚٔٛ
ُْ
ََُ َ َ
َ َ
ٕ٘ -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 ٚ٘ٚ ........................................ ................................
٘٘ -باب من الشرؾ إرادة اإلنساف بعملو الدنيا ٚٚٔ ..................... ................................
 -٘ٙباب من أطاع العلماء والمراء في تحريم ما أحل اهلل أو تحليل ما حرـ اهلل فقد اتخذىم أرباباً ٚٛ٘ .....
ِ
ك يُ ِري ُدو َف أَ ْف
ك َوَما أُنْ ِز َؿ ِم ْن قَػ ْبلِ َ
آمنُوا بِ َما أُنْ ِز َؿ إِل َْي َ
ين يَػ ْزعُ ُمو َف أَنػ ُه ْم َ
 -٘ٚباب قوؿ اهلل تعالى﴿ :أل ْ
َم تَػ َر إِلَى الذ َ
وت وقَػ ْد أ ُِمػػروا أَ ْف ي ْك ُفػػروا بِػ ِػو وي ِريػ ُد الشػػيطَا ُف أَ ْف ي ِ
ِ
ضػ َػال ًَّل بَ ِعيػ ًدا﴾ (المجلػػس الوؿ)
ضػػل ُه ْم َ
ْ
ُ
َُ
يَػتَ َحػػا َك ُموا إِلَػػى الطػػاغُ َ
َ ُ
ُ
ٛٓٓ .................................. ................................ ................................

ِ
ك يُ ِري ُدو َف أَ ْف
ك َوَما أُنْ ِز َؿ ِم ْن قَػ ْبلِ َ
آمنُوا بِ َما أُنْ ِز َؿ إِل َْي َ
ين يَػ ْز ُع ُمو َف أَنػ ُه ْم َ
 -٘ٛباب قوؿ اهلل تعالى﴿ :أل ْ
َم تَػ َر إِلَى الذ َ
وت وقَػ ْد أ ُِمػػروا أَ ْف ي ْك ُفػػروا بِػ ِػو وي ِريػ ُد الشػػيطَا ُف أَ ْف ي ِ
ِ
ضػ َػال ًَّل بَ ِعيػ ًدا﴾ (المجلػػس الثػػاني)
ضػػل ُه ْم َ
ْ
ُ
َُ
يَػتَ َحػػا َك ُموا إِلَػػى الطػػاغُ َ
َ ُ
ُ
ٕٛٔ .................................. ................................ ................................
 -ٜ٘باب من جحد شيئا من السماء والصفات (المجلس الوؿ) ٕٛٙ ...................................
ٓ -ٙباب من جحد شيئا من السماء والصفات (المجلس الثاني) ٛٗٓ ...................................
ٔ -ٙباب من جحد شيئا من السماء والصفات (المجلس الثالث) ٕٛ٘ ..................................
ت الل ِو ثُم يُػ ْن ِك ُرونَػ َها﴾ اآليةٛٙٙ .................................. .
ٕ -ٙباب قوؿ اهلل تعالى ﴿يَػ ْع ِرفُو َف نِ ْع َم َ
ٖ -ٙباب قوؿ اهلل تعالى ﴿ :فال تَ ْج َعلُوا لِل ِو أَنْ َداداً َوأَنْػتُ ْم تَػ ْعلَ ُمو َف ﴾ اآليةٛٚٛ ............................ .
ٗ -ٙباب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف باهللٜٕٛ ...................... ................................ .
٘ -ٙباب قوؿ ما شاء اهلل وشئتٜٓٔ ................................. ................................ .
 -ٙٙباب من سب الدىر فقد آذى اهللٜٕٔ ........................... ................................ .
 -ٙٚباب التسمي بقاضي القضاة ونحوه ،وباب احتراـ أسماء اهلل تعالى وتغيير اَّلسم لجل ذلكٜٕٙ ..... .
 -ٙٛباب من ىزؿ بشيء فيو ذكر اهلل أو القرآف أو الرسوؿ (المجلس الوؿ)ٜٕٗ ....................... .
 -ٜٙباب من ىزؿ بشيء فيو ذكر اهلل أو القرآف أو الرسوؿ (المجلس الثاني)ٜ٘٘ ....................... .
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ضراءَ َمس ْتوُ لَيَػ ُقولَن ََٰى َذا لِي﴾ اآليةٜٜٙ ......... .
﴿ولَئِ ْن أَذَقػْنَاهُ َر ْح َمةً ٍّمنا ِمن بَػ ْع ِد َ
ٓ -ٚباب قوؿ اهلل تعالىَ :
صالِحاً َج َعالَ لَوُ ُش َرَكاء ﴾ اآليةٜٛٙ ............................ .
ٔ -ٚباب قوؿ اهلل تعالى ﴿ :فَػلَما آتَ ُ
اى َما َ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
َسػ َػمائِِو ﴾ اآليػػة.
ين يُػلْح ػ ُدو َف فػػي أ ْ
ٕ -ٚبػػاب قػػوؿ اهلل تعػػالىَ ﴿ :وللّػػو ال ْ
َسػ َػماء ال ُ
ْح ْسػػنَى فَػػا ْد ُعوهُ ب َهػػا َوذَ ُرواْ الػػذ َ
ٔٓٓٔ ................................ ................................ ................................

ٖ -ٚباب َّل يقاؿ السالـ على اهللٔٓٔ٘ .............................. ................................ .
ٗ -ٚباب قوؿ اللهم اغفر لي اف شئتٕٔٓٙ ......................... ................................ .
بابَّ :ل يقوؿ عبدي وأمتي ،وبابَّ :ل يُرد من سأؿ باهللٖٔٓٚ ..................................... .
ٌ٘ -ٚ
 -ٚٙباب َّل يسأؿ بوجو اهلل إَّل الجنةٔٓ٘ٓ ........................... ................................ .
 -ٚٚباب النهي عن سب الريح ،وباب قوؿ اهلل تعالى﴿ :يظُنُّو َف بِالل ِو غَيػر الْح ٍّػق ظَػن الْج ِ
اىلِي ِػة يَػ ُقولُػو َف َى ْػل لَنَػا
َ
َْ َ
َ
ِم َن ْال َْم ِر ِم ْن َش ْي ٍء قُ ْل إِف ْال َْم َر ُكلوُ 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 الحلفٕٕٔٔ .............................. ................................ .
ٕ -ٛباب ما جاء في ذمة اهلل وذمة نبيو ،وباب ما جاء في اإلقساـ على اهللٖٔٔٙ ........................ .
ٖ -ٛباب َّل يستشفع باهلل على خلقؤٔٗٛ ........................... ................................ .
ٗ -ٛباب ما جاء في حماية النّبي ﷺ حمى التّوحيد وسده طرؽ الشرؾٔٔ٘ٛ ........................... .
ِ
ضػػتُوُ يَػ ْػو َـ ال ِْقيَ َامػ ِػة ﴾،
ض َج ِميع ػاً قَػ ْب َ
٘ -ٛبػػاب مػػا جػػاء فػػي قػػوؿ اهلل تعػػالىَ ﴿ :وَمػػا قَػ َد ُروا اللػػوَ َحػػق قَػ ْد ِره َوال َْر ُ
(الدرس الخير) ٜٔٔٙ ................. ................................ ................................

خاتمة ٔٔٛٙ ........................... ................................ ................................
الفهرس ٜٔٔٔ ......................... ................................ ................................
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