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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

 بعداحلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا اما 
فهذه نصوص مجعت ابستخدام برانمج شاملة وورد من برجميات الدكتور سعود العقيل 

 بواسطة املكتبة الشاملة
معتمدة على توظيف الكلمة املفتاحية وتوفري النصوص للباحثني لتحريرها واالستفادة منها 

 وهي مشاعة ملن يستفيد منها
 وسيتبعها نصوص أخرى يسر هللا نشرها وهللا املوفق

 وسف بن محود احلوشاني
yhoshan@gmail.com 
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، َأاَل تَ َرى أَنَّهُ  .1 ُْم، اَل يَ ْعََتِيِهْم ِف َذِلَك َشكٌّ َ َرُّبه ْعَنا  1"يَ ْعَلُموَن يَ ْوَمِئٍذ َأنَّ اَّللَّ يَ ُقوُل: }أَْبَصْراَن َوَسَِ
ََتَوَّْلَتُه أَْنَت ِف الرهْؤيَِة اَل َما  3؛ فَالشَّكه ِف اَّللَِّ الَِّذي2فَاْرِجْعَنا نَ ْعَمْل َصاحِلًا ِإانَّ ُموِقُنوَن{ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم.  قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َ اَل تَ تَ غَ  : ريَُّ ُصوَرتُهُ َواَل تَ تَ َبدَُّل، َوَلِكْن ُُيَثَُّل ِف أَْعيُنِ َويْ َلَك! ِإنَّ اَّللَّ ََ اَّللَِّ ْ تَ ْقرَأْ ِكَتا ِهْم يَ ْوَمِئٍذ، َأَوََ
ُتْم ِف أَْعيُِنُكْم َقِليالً َويُ َقلِ ُلُكْم ِف أَْعيُِنِهْم لِيَ ْقِضيَ  ُ أَْمراً َكاَن َمفْ }َوِإْذ يُرِيُكُموُهْم ِإِذ اْلتَ َقي ْ ُعواًل{  اَّللَّ

َمَع ُمعظم ُصوَرتِِه َوَجاَلَلِة َخْلِقِه  5؟ َوُهَو اْلَفعَّاُل ِلَما َيَشاُء، َكَما ُمثِ َل ِجْْبِيُل َعَلْيِه السَّاَلمُ 4
 ِف َعنْيِ 

__________ 

 ِف ط، ش "أَنه تَ َعاََل يَ ُقول". 1

 ".12ُسوَرة السَّْجَدة، آيَة " 2

 َوِف س "هوالذي َتولته".ِف ط، ش "َهَذا الَِّذي َتولته"،  3

 ".44ُسوَرة اْْلَنْ َفال، آيَة " 4

 قَ ْوله: "َعَلْيِه السَّاَلم" لَْيَس ِف ط، س، ش. 5

ح قلت: ِجْْبِيل َأو ِجْْبَائِيل اْسم ملك اْلَوْحي، َوُهَو أقَر َماَلِئَكة هللا املقربني إِلَْيِه، َوُهَو رو 
اْلُقدس،  ليغ رساالهتم، َوُيسمى اِبلروِح اْْلمني، وبروحاْلُقدس الَِّذي يُ ْرِسلُه ِإََل رسله لتب

ل لطهارته، وتنزهه َعن ُُمَالَفة أَمر ربه َوُهَو أحد ُرَؤَساء اْْلَْماَلك، أثىن هللا َعَلْيِه َوَوصفه أبمج
َها: أَنه َرُسوله، َوَأن كرمي ِعْنده َوأَنه ُذو قُ وَّة ومكانة ِعْنده، َوأَنه ُمطَا  ِف  عالصِ َفات ِمن ْ

 ب من اْلملك، : َمْنزِلَته من ربه منزَلة احْلَاجِ َوقَاَل بعض الّسلفالسََّمَوات، أَنه أَِمني اْلَوْحي، 
َِ والقتال عدوان، َفأْنزل هللا: }ُقْل َمْن َكاَن َعُدو اً ِِلِْْبِيلَ   فَِِنَُّه َوقَاَلت اْليَ ُهود: َذاك ينزل اِبحْلَْر

{ اْْليَة، َوِف الصَِّحيح َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَُّ نَ زََّلهُ َعَلى قَ ْلِبَك ِبِِذْ   َعَلْيِه َوسلم َرآهُ على صورته ِن اَّللَِّ
ارِي  َلُه ِست ماَئة جَناح سادًّا َما َبني اْْلُفق، ورد ِف ذكره ِف اْلُقْرآن كثريا، َواْنظُر: َصِحيح الُبخَ 

/ 6، 3234، 3232حدُكم آمني، َحِديث بشرحه اْلَفْتح، كتاَ اْْللق، اَبَ ِإذا قَاَل أ
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، اْنظُر: أول ُسوَرة النَّْجم واملزمل 129-127/ 2، َواْنظُر: إغاثة اللهفان اِلْبِن اْلقيم 316
 (1)واملدثر واقرأ َوَما قَاَله اْلُمَفسِ ُروَن ِف َذِلك.." 

"سالمة اْلخر ولو سئل الصائم ضحوة النهار عن صحة صومه فقال أان صائم قطعا فلو  .2
أفطر ِف أثناء هناره بعد ذلك لتبني كذبه إذ كانت الصحة موقوفة على التمام إَل غرَو 
الشمس من آخر النهار وكما أن النهار ميقات متام الصوم فالعمر ميقات متام صحة اإلُيان 

ره بناء على االستصحاَ وهو مشكوك فيه والعاقبة ُموفة وْلجلها  ووصفه ابلصحة قبل آخ
كان بكاء أكثر اْلائفني ْلجل أيها مثرة القضية السابقة واملشيئة اْلزلية اليت ال تظهر املقضى 
به وال مطلع عليه ْلحد من البشر فخوف اْلامتة كخوف السابقة ورمبا يظهر ِف احلال ما 

 يدري أنه من الذين سبقت هلم من هللا احلسىن سبقت الكلمة بنقيضه فمن الذي

 وقيل ِف معىن قوله تعاَل }وجاءت سكرة املوت ابحلق{ أي ابلسابقة يعين أطهرهتا

 (2)إمنا يوزن من اْلعمال خواتيمها وكان أبو الدرداء."  وقال بعض السلف

نه إن إ"املقابل للشمال اليت هي عضو مرك ب من حلم ودم وعظم منقسم خبمسة أصابع، مث  .3
فتح بصريته علم أنه كان على العرش وال يكون ُيينه ِف الكعبة مث ال يكون حجرا أسود 

ل فيدرك أبدىن مسكة أنه استعري للمصافحة، فِنه يؤمر ابستالم احلجر وتقبيله كما يؤمر بتقبي
ُيني امللك، فاستعري اللفظ لذلك. والكامل العقل البصري ال تعظم عنده هذه اْلمور، بل 

م معانيها على البديهة، فلنرجع إَل معىن االستواء والنزول؛ أما االستواء فهو نسبه للعرش يفه
ال حمالة، وال ُيكن أن يكون للعرش إليه نسبة إال بكونه معلوما، أو مرادا، أو مقدورا عليه، 
أو حمال مثل حمل العرض، أو مكاان مثل مستقر اِلسم. ولكن بعض هذه النسبة تستحيل 

ضها ال يصلح اللفظ لالستعارة به له، فِن كان ِف مجلة هذه النسبة، مع أنه ال عقال وبع
نسبة سواها، نسبة ال خييلها العقل وال ينبو عنها اللفظ، فليعلم أهنا املراد إما كونه مكاان أو 
حمال، كما كان للجوهر والعرض، إذا اللفظ يصلح له ولكن العقل خييله كما سبق، وإما  

رادا فالعقل ال خييله، ولكن اللفظ ال يصلح له، وإما كونه مقدورا عليه وواقعا كونه معلوما وم
                                         

نقض اإلمام أيب سعيد عثمان بن سعيد على املريسي اِلهمي العنيد فيما افَتى على هللا عز وجل من التوحيد، الدارمي،  (1)
 1/389أبو سعيد 

 283قواعد العقائد، أبو حامد الغزايل ص/ (2)
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ِف قبضة القدرة ومسخرا له مع أنه أعظم املقدورات ويصلح االستيالء عليه ْلن ُيتدح به 
وينبه به على غريه الذي هو دونه ِف العظم، فهذا مما ال خييله العقل ويصلح له اللفظ، 

، فأخلق أبن يكون هو امل راد قطعا، أما صالح اللفظ له فظاهر عند اْلبري بلسان العَر
وإمنا ينبو عن فهم مثل هذا أفهام املتطفلني على لغة العَر الناظرين إليها من بعد امللتفتني 
إليها التفات العَر إَل لسان الَتك حيث َ يتعلموا منها إال أوائلها، فمن املستحسن ِف 

 على مملكته، حىت قال الشاعر: اللغة أن يقال استوى اْلمري

 قد استوى بشري على العراق ... من غري سيف ودم مهراق

رضي هللا عنهم: يفهم من قوله تعاَل " الرمحن على العرش استوى  قال بعض السلفولذلك 
" ما فهم من قوله تعاَل " مث استوى إَل السماء وهي دخان ". وأما قوله صلى هللا عليه 

 تعاَل إَل السماء الدنيا " فللتأويل فيه جمال من وجهني:وسلم " ينزل هللا 

أحدمها، ِف اضافة النزول إليه وأنه جماز، وابحلقيقة هو مضاف إَل ملك من املالئكة كما 
قال تعاَل " واسأل القرية " واملسؤول ابحلقيقة أهل القرية. وهذا أيضا من املتداول ِف اْللسنة، 

ِن ملتبوع، فيقال: ترك امللك على ابَ البلد، ويراد عسكره، فأعين إضافة أحوال التابع إَل ا
املخْب بنزول امللك على ابَ البلد قد يقال له هال خرجت لزايرته فيقول ال، ْلنه عرج ِف 
طريقه على الصيد َو ينزل بعد، فال يقال له فلم نزل امللك واْلن تقول َ ينزل بعد؟ فيكون 

 (1)املفهوم." 

عضهم الطائفتني كيف التزم بعضهم التعطيل خوف التجسيم والتزم بعضهم ب "فانظر إَل هاتني .4
التجسيم خوف التعطيل ولسان احلال ينشد على لسان الفريقني ويعْب عن حال اِلمعني 

 }وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء{

  وأصواتنا كما أن ذاته وصفاته ليستنعم لو قيل إن كالمه حبروف وأصوات ال كحروفنا 
 فاحلق أن ذلك غري مستبعد عقال لكنه مما َ يدل قال بعض السلفكذاتنا وصفاتنا كما 

 الدليل القاطع على إثباته من جهة املعقول أو من جهة املنقول فالقول به حتكم غري مقبول

ذي ال حتصيل ملتعمق الوعند ظهور احلقائق وانكشاف الدقائق فال مباالة بتلويق املتحذلق ا

                                         
 40االقتصاد ِف االعتقاد للغزايل، أبو حامد الغزايل ص/ (1)
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 لديه وال معول ِف حتقيق احلقائق عليه إذ هو ِف حيز اِلهال وداخل ِف زمرة أهل الضالل

وإذا ثبتت الصفة الكالمية فهي متحدة ال كثرة فيها وما أشران إليه ِف إثبات وحدة اإلرادة 
مبا زاد اْلصم ر  والعلم من املزيف واملختار واالعَتاض واالنفصال فهو بعينه يتجه ههنا لكن

ههنا تشكيكا وخياال وهو قوله ما ذكرمتوه وإن دل على عدم لزوم صفات خارجة فالقول 
 (1)ِبثبات أصل الكالم مفض إليها أيضا وذلك أن من." 

"وقد ات فق مثل هذا االبتالء لطائفة من اْلولياء َو جيدَّ ُّبم اهللع بزمامه وال أنزهلم عن غاَر  .5
 .1: "نَِفره من قدر هللا إَل قدر هللا"ض السلفقال بعالتوكل سنامه، 
هو عكس عيسى، وكأنه )َيُسع( أشبعت الضمة قليالً فصارت واواً، وكذلك  2اعلم أن يسوع

 يشوع ِف التوراة هو

 .3يوشع
ْب ولد ابلبشرى من هللا، وهو أك -وهو نِب ابن نِب  -بن زكراي  4فأما يالمعمداين فهو حيىي

 تة أشهر أو حنوها، وقد توَل التعميدِف السن من املسيح بس

__________ 

هذه مقالة أمري املؤمنني عمر بن اْلطاَ رضي هللا عنه عندما خرج إَل الشام فأخْبه  1
أمراء اْلجناد أبن الوابء وقع ابلشام فاستشار الصحابة ِف دخول الشام أو الرجوع عنها 

ء، فأذن لناس وال يقدمهم على الوابفأشار عليه مشيخة قريش من مهاجرة الفتح أبن يرجع اب
عمر ابلناس، إين مصبح على ظهر فأصبحوا عليه. قال أبو عبيدة: اي أمري املؤمنني أفراراً من 

 قدر هللا؟.

قال لو غريك قاهلا اي أاب عبيدة، نعم. نفر من قدر هللا عزوجل إَل قدر هللا ... ، مث جاء 
 ته فقال: إن عندي من هذا علمًا َسعتعبد الرمحن بن عوف وكان متغيبًا ِف بعض حاج

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: "إذا َسعتم به أبرض فال تقدموا عليه وإذا وقع أبرض 
وأنتم ُّبا فال خترجوا فرارًا منه". قال: فحمد هللا عزوجل مث انصرف. أخرجه البخاري ِف  

، ِف سياق 1741، 4/1740، مسلم 10/179. فتح الباري 30كتاَ الط ب  ابَ 

                                         
 112غاية املرام ِف علم الكالم، اْلمدي، أبو احلسن ص/ (1)
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 .-رضي هللا تعاَل عنهما  -طويل عن ابن عباس 
، وِف الصحاح 77نقله أيضًا جنم الدين الطوِف ِف كتابه: االنتصارات اإلسالمية ص  2

: عيسى اسم عْباين أو سرايين، واِلمع العيسون، والنسبة عيسى 2/955للجوهري 
 وعيسوي.

عربية لالسم العْبي يوشع ومعناه: : أن يسوع الصيغة ال1065وجاء ِف قاموس الكتاَ ص 
يهوه ُملص، هللا ُملص، وقد َسي ُّبذا االسم املسيح حس ب قول املالك ليوسف: مىت 

 . اه .1/31، مرمي لوقا 1/21

هو يوشع بن نون عليه السالم، االَسان يشوع ويسوع شبيهان وقد تقدمت ترمجته. انظر:  3
 .119ص 

ر: رد ذكرمها ِف آايت متعددة ِف القرآن الكرمي. انظ، و -عليهما السالم  -حيىي بن زكراي  4
، ولعبد عبد الوه اَ النجار ص 477-466سريهتما ِف قصص اْلنبياء البن كثري ص 

 .336-326، والنبوة واْلنبياء للصابوين ص 368-369
َ ص  ، ما ملخصه: "أبنه كان انسكاً زاهداً يدعو 1108-1106ويذكر عنه قاموس الكتا

وبة ويعمدهم بعدها ِف هنر اْلردن وذلك سب ب تسميته: "يوحنا املعمداين" وقد الناس إَل الت
م، ودفنه تالميذه ِف سبطياً عاصمة السامرة جبان ب قْب 28أمر هريدوس بقتله ِف حوايل سنة 
 (1)اليشع وعوبداي". اه  بتصرف.." 

ن مثال و "املرئى يقظان روحه َ تفارق جسده فكيف التقت روحامها قيل هذا إما أن يك .6
مضرواب ضربه ملك الرؤاي للنائم أو يكون حديث نفس من الرائى جترد له ِف منامه كما قال 

 حبي ب بن أوس

 سقيا لطيفك من زور أاتك به ... حديث نفسك عنه وهو مشغول

وقد تتناس ب الروحان وتشتد عالقة احدامها ابْلخرى فيشعر كل منهما ببعض ما حيدث 
دث لغريه لشدة العالقة بينهما وقد شاهد الناس من ذلك لصاحبه وإن َ يشعر مبا حي

 عجائ ب

                                         
 1/133ختجيل من حرف التوراة واإلجنيل، صاحل اِلعفري  (1)
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ال بعض قواملقصود أن أرواح اْلحياء تتالقى ِف النوم كما تتالقى أرواح اْلحياء واْلموات 
أن اْلرواح تتالقى ِف اهلواء فتتعارف أو تتذاكر فيأتيها ملك الرؤاي مبا هو القيها من  السلف

خري أو شر قال وقد وكل هللا ابلرؤاي الصادقة ملكا علمه وأهلمه معرفة كل نفس بعينها واَسها 
 ومتقلبها ِف دينها ودنياها وطبعها ومعارفها ال يشتبه عليه منها شيء وال يغلط فيها فتأتيه

نسخة من علم غي ب هللا من أم الكتاَ مبا هو مصي ب هلذا اإلنسان من خري وشر ِف دينه 
ودنياه ويضَر له فيها اْلمثال واْلشكال على قدر عادته فتارة يبشره خبري قدمه أو يقدمه 
وينذره من معصية ارتكبها أو هم ُّبا وحيذره من مكروه انعقدت أسبابه ليعارض تلك 

ه ا ولغري ذلك من احلكم واملصاحل اليت جعلها هللا ِف الرؤاي نعمة مناْلسباَ أبسباَ تدفعه
ورمحة وإحساان وتذكريا وتعريفا وجعل أحد طرق ذلك تالقى اْلرواح وتذاكرها وتعارفها وكم 
ممن كانت توبته وصالحه وزهده واقباله على اْلخرة عن منام رآه أو رئى له وكم ممن استغىن 

 وأصاَ كنزا دفينا عن منام

َ اجملالسة ْلىب بكر أمحد بن مروان املالكى عن ابن قتيبة عن أىب حامت عن اْلصمعي  وِف كتا
عن املعتمر بن سليمان عمن حدثه قال خرجنا مرة ِف سفر وكنا ثالثة نفر فنام أحدان فرأينا 
مثل املصباح خرج من أنفة فدخل غارا قريبا منه مث رجع فدخل أنفه فأستيقظ ُيسح وجهه 

 يت عجبا رأيت ِف هذا الغار كذا وكذا فدخلناه فوجدان فيه بقية من كنز كانوقال رأ

 وهذا عبد املطل ب دل ِف النوم على زمزم وأصاَ الكنز الذى كان هناك

وهذا عمري بن وه ب أتى ِف منامه فقيل له قم إَل موضع كذا وكذا من البيت فأحفره جتد 
ه به فقام عمري من نومه فأحتفر حيث أمر مال أبيك وكان أبوه قد دفن ماال ومات َو يوص 

فأصاَ عشرة آالف درهم وتْبا كثريا فقضى دينه وحسن حاله وحال أهل بيته وكان ذلك 
عق ب إسالمه فقالت له الصغرى من بناته اي أبت ربنا هذا الذي حياان بدينه خري من هبل 

 (1)." والعزى ولوال أنه كذلك ما ورثك هذا املال وإمنا عبدته أايما قالئل

"ابْلمر ها هنا املأمور وهو عرف مستعمل ِف لغة العَر وِف القرآن منه كثري كقوله تعاَل  .7
}أتى أمر هللا{ أي مأمور الذي قدره وقضاه وقال له كن فيكون وكذلك قوله تعاَل }فما 
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أغنت عنهم آهلتهم اليت يدعون من دون هللا من شيء ملا جاء أمر ربك{ أي مأموره الذي 
ن إهالكهم وكذلك قوله تعاَل }وما أمر الساعة إال كلمح البصر{ وكذلك اْللق أمر به م

يستعمل مبعىن املخلوق كقوله تعاَل للجنة أنت رمحيت فليس ِف قوله تعاَل }قل الروح من 
 تفسريها ِف قال بعض السلفأمر ريب{ ما يدل على أهنا قدُية غري ُملوقة بوجه ما وقد 

 لق وبقدرته استقرجرى أبمر هللا ِف أجساد اْل

وهذا بناء على أن املراد ابلروح ِف اْلية روح اإلنسان وِف ذلك خالف بني السلف واْللف 
وأكثر السلف بل كلهم على أن الروح املسئول عنها ِف اْلية ليست أرواح بىن آدم بل هو 

يم وقد ظالروح الذي أخْب هللا عنه ِف كتابه أنه يقوم يوم القيامة مع املالئكة وهو ملك ع
ثبت ِف الصحيح من حديث اْلعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد هللا قال بينا أان 
أمشى مع رسول هللا ِف حرة املدينة وهو متكىء على عسي ب فمرران على نفر من اليهود 
فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح وقال بعضهم ال تسألوه عسى أن خيْب فيه بشيء 

فقام رجل فقال اي أاب القاسم ما الروح فسكت عنه رسول هللا تكرهونه وقال بعضهم نسأله 
فعلمت أنه يوحي إليه فقمت فلما جتلى عنه قال }ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر 

 ريب وما أوتيتم من العلم إال قليال{

ومعلوم أهنم إمنا سألوه عن أمر ال يعرف إال ابلوحي وذلك هو الروح الذي عند هللا ال يعلمها 
 الناس

وأما أرواح بىن آدم فليست من الغي ب وقد تكلم فيها طوائف من الناس من أهل امللل وغريهم 
 فلم يكن اِلواَ عنها من أعالم النبوة

فِن قيل فقد قال أبو الشيخ حدثنا احلسني بن حممد بن إبراهيم أنبأان إبراهيم بن احلكم عن 
عبد هللا قريش عقبة بن أىب معيط و  أبيه عن السدى عن أىب مالك عن ابن عباس قال بعثت

ابن أىب أمية بن املغرية إَل يهود املدينة يسألوهنم عن النِب فقالوا هلم انه قد خرج فينا رجل 
يزعم أنه نِب وليس على ديننا وال على دينكم قالوا فمن تبعه قالوا سفلتنا والضعفاء والعبيد 

على ما  وا انه قد أظل زمان نِب خيرج وهوومن ال خري فيه وأما أشراف قومه فلم يتبعوه فقال
تصفون من أمر هذا الرجل فائتوه فاسألوه عن ثالث خصال أنمركم ُّبن فِن أخْبكم ُّبن 
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فهو نِب صادق وإن َ خيْبكم ُّبن فهو كذاَ سلوه عن الروح اليت نفخ هللا تعاَل ِف آدم 
 (1)و." فِن قال لكم هي من هللا فقولوا كيف يعذَ هللا ِف النار شيئا ه

"االنتقام عجزا وخوفا ومهانة نفس فهذا مذموم غري حممود ولعل املنتقم ابحلق أحسن حاال  .8
 منه قال تعاَل }والذين إذا أصاُّبم البغي هم ينتصرون{

فمدحهم بقوهتم على االنتصار لنفوسهم وتقاضيهم منها ذلك حىت إذا قدروا على من بغى 
قال دُّبم إَل اْللق الشريف من العفو والصفح فعليهم ومتكنوا من استيفاء ماهلم عليه ن

}وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على هللا إنه ال حي ب الظاملني{ فذكر 
 املقامات الثالثة العدل وأابحه والفضل وندَ إليه والظلم وحرمه

 فِن قيل فكيف مدحهم على االنتصار والعفو ومها متنافيان

تيفاء واالنتقام وإمنا مدحهم على االنتصار وهو القدرة والقوة على قيل َ ُيدحهم على االس
وا يكرهون ِف هذه اْلية كان قال بعض السلفاستيفاء حقهم فلما قدروا ندُّبم إَل العفو 

أن يستذلوا فِذا قدروا عفوا فمدحهم على عفو بعد قدرة ال على عفو ذل وعجز ومهانة 
سه ِف قوله وكان هللا عفوا قديرا }وهللا غفور وهذا هو الكمال الذي مدح سبحانه به نف

رحيم{ وِف أثر معروف محلة العرش أربعة إثنان يقوالن سبحانك اللهم ربنا وحبمدك لك 
احلمد على حلمك بعد علمك واثنان يقوالن سبحانك اللهم ربنا وحبمدك لك احلمد على 

م عبادك وإن تعذُّبم فِهن عفوك بعد قدرتك وهلذا قال املسيح صلوات هللا وسالمه عليه }إن
تغفر هلم فِنك أنت العزيز احلكيم{ أي أن غفرت هلم غفرت عن عزة وهي كمال القدرة 
وحكمة وهي كمال العلم فغفرت بعد أن علمت ما عملوا وأحاطت ُّبم قدرتك إذ املخلوق 
قد يغفر بعجزه عن االنتقام وجهله حبقيقة ما صدر من املسيء والعفو من املخلوق ظاهره 
ضيم وذل وابطنه عز ومهانة وانتقام ظاهره عز وابطنه ذل فما زاد هللا بعفو إال عزا ال انتقم 
أحد لنفسه إال ذل ولو َ يكن إال بفوات عز العفو وهلذا ما انتقم رسول هللا لنفسه قط 
وَتمل قوله سبحانه وهم ينتصرون كيف يفهم منه أن فيهم من القوة ما يكونون هم ُّبا 

نفسهم ال أن غريهم هو الذي ينصرهم وملا كان االنتصار ال تقف النفوس فيه املنتصرين ْل
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على حد العدل غالبا بل ال بد من اجملاوزة شرع فيه سبحانه املماثلة واملساواة وحرم الزايدة 
 وندَ إَل العفو

واملقصود أن العفو من أخالق النفس املطمئنة والذل من أخالق اإلمارة ونكتة املسألة أن 
نتقام شيء واالنتصار شيء فاالنتصار أن ينتصر حلق هللا ومن أجله وال يقوى على ذلك اال

إال من ختلص من ذل حظه ورق هواه فِنه حينئذ ينال حظا من العز الذي قسم هللا املؤمنني 
 (1)فِذا بغى عليه انتصر من الباغي من أجل عز هللا الذي أعزه به غرية على ذلك العز." 

  كفاه مؤنة الناس ورضي عنه، مث فيما بعد يرضون، إذ العاقبة للتقوى، وحيبه"فمن أرضى هللا .9
هللا فيحبه الناس. كما ِف الصحيحني عن النِب صلى هللا عليه وسلم أنه قال: "إذا أح ب هللا 
العبد اندى: اي جْبائيل، إين أح ب فالان فأحبه، فيحبه جْبائيل، مث ينادي جْبائيل ِف 

، 1فالان فأحبوه، فيحبه أهل السماء، مث يوضع له القبول ِف اْلرض"  السماء: إن هللا حي ب
وقال ِف البغض مثل ذلك. فقد بني أنه ال بد لكل ُملوق من أن يتقي إما املخلوق، وإما 
اْلالق. وتقوى املخلوق ضررها راجح على نفعها من وجوه كثرية، وتقوى هللا هي اليت حيصل 

سبحانه أهل التقوى، وهو أيضا أهل املغفرة، فِنه هو الذي  سعادة الدنيا واْلخرة، فهو 2ُّبا
، ال يقدر ُملوق على أن يغفر الذنَو وجيري من عذاُّبا غريه، وهو الذي جيري  يغفر الذنَو

ل : ما احتاج تقي قط، لقوله تعاَل: }ومن يتق هللا جيعقال بعض السلفوال جيار عليه. 
[ ، فقد ضمن هللا للمتقني أن 3، 2ق: له ُمرجا، ويرزقه من حيث ال حيتس ب{ ]الطال

جيعل هلم ُمرجا مما يضيق على الناس، وأن يرزقهم من حيث ال حيتسبون، فِذا َ حيصل 
ذلك دل على أن ِف التقوى خلال، فليستغفر هللا وليت ب إليه، مث قال تعاَل: }ومن يتوكل 

 ه.[ ، أي فهو كافيه، ال حيوجه إَل غري 3على هللا فهو حسبه{ ]الطالق: 

__________ 

 " وقال العقيلي: "العالء بن املنهال ال يتابع عليه، وال يعرف إال به".1/ 76= "ق 

 وقال ابن عدي: "وليس القوي".

 قلت: وأما ابن حبان فذكره ِف "الثقات"!
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 مث قال العقيلي:

 "وال يصح ِف الباَ مسند، وهو موقوف من قول عائشة".

موقوفا ومرفوعا، أما املوقوف فظاهر الصحة،  قلت: الصواَ عندي: أن احلديث صحيح
وأما املرفوع، فألنه جاء من طريق حسنة عن عثمان بن واقد كما تقدم، فِذا انضم إليه طريق 

 الَتمذي ارتقى احلديث إن شاء هللا إَل درجة الصحة.

" حتت حديث آخر عن أنس 2207متفق عليه عن أيب هريرة، وهو ُمرج ِف "الضعيفة" " 1
 هلذا ِف اللفظ.ُمالف 

 (1)ِف اْلصل: هلا.."  2

"فأحبه، فيحبه جْبائيل، مث ينادي جْبائيل ِف السماء: إن هللا حي ب فالان فأحبوه،  .10
 ، وقال ِف البغض مثل ذلك.« فيحبه أهل السماء، مث يوضع له القبول ِف اْلرض

فقد بني أنه ال بد لكل ُملوق من أن يتقي: إما املخلوق، وإما اْلالق. وتقوى املخلوق 
ضررها راجح على نفعها من وجوه كثرية، وتقوى هللا هي اليت حيصل ُّبا سعادة الدنيا 
، ال  واْلخرة، فهو سبحانه أهل للتقوى، وهو أيضا أهل املغفرة، فِنه هو الذي يغفر الذنَو

ن يغفر الذنَو وجيري من عذاُّبا غريه، وهو الذي جيري وال جيار عليه. يقدر ُملوق على أ
: ما احتاج تقي قط، لقوله تعاَل: }ومن يتق هللا جيعل له ُمرجا{ قال بعض السلف

( ، فقد ضمن هللا للمتقني أن جيعل هلم ُمرجا مما يضيق 1}ويرزقه من حيث ال حيتس ب{ )
ى ن، فِذا َ حيصل ذلك دل على أن ِف التقو على الناس، وأن يرزقهم من حيث ال حيتسبو 

( ، 2خلال، فليستغفر هللا وليت ب إليه، مث قال تعاَل: }ومن يتوكل على هللا فهو حسبه{ )
 أي فهو كافيه، ال حموجه إَل غريه.

وقد ظن بعض الناس أن التوكل يناِف االكتساَ وتعاطي اْلسباَ، وأن اْلمور إذا كانت 
باَ! وهذا فاسد، فِن االكتساَ: منه فرض، ومنه مستح ب، مقدرة فال حاجة إَل اْلس

ومنه مباح، ومنه مكروه، ومنه حرام، كما قد عرف ِف موضعه. وقد كان النِب صلى هللا عليه 
، وُيشي ِف اْلسواق لالكتساَ، حىت قال  وسلم أفضل املتوكلني، يلبس ْلمة احلَر
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( . وهلذا جتد كثريا ممن 3سواق{ )الكافرون: }مال هذا الرسول أيكل الطعام وُيشي ِف اْل
يرى االكتساَ يناِف التوكل يرزقون على يد من يعطيهم، إما صدقة، وإما هدية، وقد يكون 
ذلك من مكاس، أو وايل شرطة، أو حنو ذلك، وهذا مبسوط ِف موضعه، ال يسعه هذا 

 املختصر. وقد تقدمت اإلشارة إَل بعض اْلقوال اليت ِف

__________ 

 .3، 2الطالق اْليتان  ( سورة1)
 .3( سورة الطالق اْلية 2)
 (1).." 7( سورة الفرقان آية 3)

مُثَّ يُوَضُع لَُه  "ِجْْبِيُل ِف السََّماِء: ِإنَّ اَّللََّ حيُِ به ُفاَلاًن َفَأِحبهوُه، فَ ُيِحبهُه أَْهُل السََّماِء، .11
 َذِلَك.، َوقَاَل ِف اْلبُ ْغِض ِمْثَل « اْلَقُبوُل ِف اْْلَْرضِ 

َ أَنَُّه اَل بُدَّ ِلُكلِ  َُمُْلوٍق ِمْن َأْن يَ تَِّقَي ِإمَّا اْلَمْخُلوَق، َوِإمَّا اْْلَاِلَق. َوتَ قْ  َوى اْلَمْخُلوِق فَ َقْد َبنيَّ
نْ يَا  اَدةُ َضَررَُها رَاِجٌح َعَلى نَ ْفِعَها ِمْن ُوُجوٍه َكِثريٍَة، َوتَ ْقَوى اَّللَِّ ِهَي الَّيِت حَيُْصُل ُِّبَا َسعَ  الده

، َواْْلِخَرِة، فَ ُهَو ُسْبَحانَُه أَْهٌل لِلت َّْقَوى، َوُهَو أَْيًضا أَْهٌل لِْلَمْغِفَرِة، فَِِنَُّه ُهَو الَِّذي ي َ  ََ نُو ْغِفُر الذه
رَي ِمْن َعَذاُِّبَا َغرْيَُه، َوُهَو الَِّذي جيُِ  ََ َوجيُِ نُو  َواَل جُيَاُر َعَلْيِه. ريُ اَل يَ ْقِدُر َُمُْلوٌق َعَلى َأْن يَ ْغِفَر الذه

َ جيَْ قَاَل بَ ْعُض السََّلف   َعْل َلُه َُمَْرًجا َويَ ْرزُْقهُ : َما اْحَتاَج َتِقيٌّ َقطه، لَِقْولِِه تَ َعاََل: }َوَمْن يَ تَِّق اَّللَّ
ُ لِْلُمتَِّقنَي َأْن جَيَْعَل هلَُ 2ِمْن َحْيُث اَل حَيَْتِس ُب{ ]الطالق:  ْم َُمَْرًجا ممَّا َيِضيُق [ فَ َقْد َضِمَن اَّللَّ

ََْ حَيُْصْل َذِلَك َدلَّ َعَلى َأنَّ  ِف الت َّْقَوى  َعَلى النَّاِس، َوَأْن يَ ْرزُقَ ُهْم ِمْن َحْيُث اَل حَيَْتِسُبوَن، فََِِذا 
َلى اَّللَِّ فَ ُهَو َحْسُبُه{ عَ َخَلاًل، فَ ْلَيْستَ ْغِفِر اَّللََّ َوْليَ ُت ْب إِلَْيِه، مُثَّ قَاَل تَ َعاََل: }َوَمْن يَ تَ وَكَّْل 

 [ ، َأْي فَ ُهَو َكاِفيِه، اَل حُيْوُِجُه ِإََل َغرْيِِه.3[ . ]الطَّاَلِق: 3]الطالق: 

 

َِ اَل يُ َناِف الت َّوَكهَل[  ]تَ َعاِطي اْْلَْسَبا

ََ َوتَ َعاِطَي اْْلَسْ  ، َوَأنَّ اْْلُُموَر ِإَذا َكاَنْت بَ َوَقْد َظنَّ بَ ْعُض النَّاِس َأنَّ الت َّوَكهَل يُ َناِف ااِلْكِتَسا َِ ا
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: ِمْنُه فَ ْرٌض، َوِمْنُه ُمْستَ  ََ ! َوَهَذا فَاِسٌد، فَِِنَّ ااِلْكِتَسا َِ َرًة َفاَل َحاَجَة ِإََل اْْلَْسَبا ، ُمَقدَّ َح بٌّ
 (1)َوِمْنُه ُمَباٌح، َوِمْنُه." 

هم من النار م فيخرج"الالت والعزى ما أغىن عنكم قول ال إله إال هللا فيغض ب هللا هل .12
فيدخلون اِلنة ومن كان ِف سخطه حيسن فكيف يكون إذا ما رضي اليسوي بني من وحده 

 وإن قصر ِف حقوق توحيدة وبني من أشرك به

كان ابراهيم عليه السالم يقول اللهم ال تشرك من كان يشرك شيئا مبن    قال بعض السلف
 كان ال يشرك بك

للهم إنك قلت عن أهل النار أهنم }وأقسموا ابهلل جهد كان بعض السلف يقول ِف دعائه ا
 (2)أُياهنم ال يبعث هللا من ُيوت{." 

"وقال أبو عقيل: جعلت الصوفية الشريعة اَسا وقالوا: املراد منها احلقيقة، قال: وهذا  .13
قبيح ْلن الشريعة ما وضعه احلق ملصاحل اْللق وتعبداهتم، فما احلقيقة بعد هذا سوى واقع 

فوس من إلقاء الشياطني؟ وكل من رام احلقيقة من غري الشريعة فمغرور وُمدوع، ومنها ِف الن
أن يدخل عليهم الشيطان ِلهلهم، فيقول هلم: اعلموا أنكم لن تنجوا ِف اْلخرة إال بكثرة 
العمل، وترك الدنيا، وترك االشتغال. فيخرج أحدهم على وجهه ويفارق اِلمعة واِلماعة 

ت له عائلة أو والدة فبكت لفراقه. ورمبا أنه َ يعرف أركان الصالة كما والعلم. ورمبا كان
ينبغي. وهذا لقلة علمه ورضاه عن نفسه مبا يعلمه. وهذا خطأ عظيم فِن مفارقة اِلمعة 
واِلماعة حرام وخسران ظاهر، وتعلم العلم فرض، والبعد عن العلم والعلماء يقوي سلطان 

ما والدنيا ال تذم لذاهتا، وكيف يذم ما من هللا تعاَل به و  اِلهل، وتضييع املال منهي عنه؛
هو ضرورة ِف بقاء اْلدمي وسب ب ِف اإلعانة على حتصيل العلم والعبادة، وإمنا املذموم على 
طل ب الدنيا أخذ الشيء من غري حلم، وتناوله على وجه السرف، ال على مقدار احلاجة، 

نهي عنه، الشرع. واْلروج إَل اِلبال منفردا م وتصرف فيه مبقتضى رعوانت النفس، ال ِبذن
 (3)خرجنا إَل جبل نتعبد فيه فجاءان سفيان الثوري، فردان.."  قال بعض السلف
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 170والبدعة = اْلمر ابالتباع والنهي عن االبتداع، اَِلاَلل السهُيوطي ص/حقيقه السنة  (3)



15 

 

"إمنا حج موسى لكونه كان قد اتَ من الذن ب الصوري واستسلم للمصيبة اليت  .14
 حلقت الذرية بسب ب أكله املقدر عليه

 صائ ب وعدم لوم املذن ب التائ ب وأن املؤمنفاحلديث تضمن التسليم للقدر عند وقوع امل
مأمور أن يرجع إَل القدر عند املصائ ب ال عند الذنَو واملعاي ب فيصْب على املصائ ب 
ويستغفر من الذنَو كما قال تعاَل فاصْب إن هللا حق واستغفر لذنبك وقال تعاَل }ما 

ف كأبن فة من السلأصاَ من مصيبة إال ِبذن هللا ومن يؤمن ابهلل يهد قلبه{ قالت طائ
 مسعود هو الرجل تصيبه املصيبة فيعلم أهنا من عند هللا فريضى ويسلم

وقال غري واحد من السلف ال يبلغ العبد حقيقة اإلُيان حىت يعلم أن ما أصابه َ يكن 
ليخطئه وما أخطأه َ يكن ليصيبه فاإلُيان ابلقدر والرضا مبا قدره هللا من املصائ ب والتسليم 

من حقيقة اإلُيان وأما الذنَو فليس ْلحد أن حيتج على فعلها بقدر هللا بل لذلك هو 
 عليه أن ال يفعلها وإذا فعلها فعليه أن يتَو منها كما فعل آدم عليه السالم

اثنان أذنبا آدم وإبليس فآدم اتَ فتاَ هللا عليه واجتباه وإبليس أصر  قال بعض السلف
فمن اتَ من ذنبه أشبه آبدم ومن أصر وأحتج على معصيته وأحتج ابلقدر فلعن وطرد 

 ابلقدر

أشبه إبليس ومن اتَ ال حيسن لومه على ذنبه الذي صدر منه وكيف يالم على سيئات  
كلها حسنات لقوله تعاَل }فأولئك يبدل هللا سيئاهتم حسنات{ ومن َ يت ب يالم وال 

 (1)حيسن منه أن حيتج على." 

َ يكن بينه .15 عتبار ما تناقض قال فاحلوادث تضاف إَل خالقها أب"مبعىن أنه خلقه منها 
وإَل اسباُّبا أبعتبار كما قال تعاَل }هذا من عمل الشيطان{ وقال }وما أنسانيه إال 
الشيطان{ مع قوله }قل كل من عند هللا{ وأخْب تعاَل أن العباد يفعلون ويصنعون ويعملون 

 ويؤمنون ويكفرون ويفسقون ويتقون ويصدقون ويكذبون

ل ِف موضع آخر إن أئمة أهل السنة يقولون إن هللا خالق أفعال العباد كما أن هللا خالق  وقا
كل شيء وإنه تعاَل خالق اْلشياء ابْلسباَ وإنه خلق للعبد قدرة ُّبا يكون فعله وإن العبد 
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فاعل لفعله حقيقة فقوهلم ِف خلق فعل العبد ِبرادته وقدرته كقوهلم ِف خلق سائر احلوادث 
ا وقد دلت الدالئل اليقينية على أن كل حادث فاهلل خالقه وفعل العبد من مجلة أبسباُّب

احلوادث وكل ممكن يقبل الوجود والعدم فِن شاء هللا كان وإن َ يشأ َ يكن وفعل العبد ِف 
 مجلة املمكنات

قال ومجهور املسلمني ومجهور طوائفهم على هذا القول الوسط الذي ليس هو قول املعتزلة 
قول جهم بن صفوان وأتباعه اِلْبية فمن قال إنو شيئا من احلوادث أفعال املالئكة واِلن وال 

ال بعض قواإلنس َ خيلقها فقد خالف الكتاَ والسنة وإمجاع السلف واْلدلة العقلية وهلذا 
من قال أن كالم اْلدميني وأفعال العباد غري ُملوقة فهو مبنزلة من يقول إن َساء هللا  السلف

ه غري ُملوقة وابِلملة فقول حمققي أهل السنة إن هللا تعاَل خلق قدرة العبد وإرادته وأرض
وفعله ويقولون إن العبد فاعل لفعله حقيقة وحمدث لفعله وهللا سبحانه جعله فاعال له حمداث 

 (1)له قال تعاَل." 

ن ا، لرجل سأله عن شيء من اْلهواء، فقال: "الزم دين الصبي1"وقال عمر بن العزيز .16
 عما سوى ذلك". 2ِف الكتاَ؛ واْلعراَ، واله

 .4قال ابن عيينة: "كل ما وصف هللا به نفسه ِف كتابه، فتفسريه تالوته، والسكوت عنه"
 : "قدم اإلسالم ال يثبت إال على قنطرة التسليم".5قال بعض السلف

لى مراد هللا، وع فقد قال اإلمام الشافعي، رمحه هللا تعاَل: "آمنت ابهلل، ومبا جاء عن هللا،
وآمنت برسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ومباء جاء به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وعلى 

ِف كتابه:  6مراد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم"، نقله عنه اإلمام أبو احلسن اللبوذي احلنبلي
 اللمع ِف السنن والبدع، قال بعد: وعلى هذا درج أئمة السلف.

  التمة اْلامسة، ذكر كالم الشيخ اْلشعري، وأنه موافقوسيأيت ِف

__________ 

عمر بن عبد العزيز بن مروان بن احلكم القرشي اْلموي، أبو حفص، اْلليفة الصاحل:  1
ه ، ونشأ ُّبا، وويل إمارهتا للوليد، وويل اْلالفة بعهد من سليمان سنة 61ولد ابملدينة سنة 
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 ".50/5ه ، بدمشق، اْلعالم: "101طال ب، توِف سنة ه ، فمنع س ب علي بن أيب 99

 اله: فعل أمر، من اللهو، أي: كن الهيا عما سوى ذلك، غري متلفت إليه كلية. 2

سفيان بن عيينة بن ميمون اهلاليل الكوِف، أبو حممد، حمدث احلرم املكي، ولد ابلكوفة  3
، واسع العلم، كبري ه ، وكان حافظا ثقة198ه ، سكن مكة، وتوِف ُّبا سنة 107سنة 

القدر، قال الشافعي: لوال مالك وسفيان لذه ب علم احلجاز، وحج سبعني سنة، له "اِلامع" 
 ".104/3ِف احلديث، وكتاَ ِف التفسري، اْلعالم: "

" بلفظ: من نفسه، وِف طبقات احلنابلة: 72رواه البيهقي ِف: اهلداية واالعتقاد: "ص   4
 ".51/1"، والغنية: "202/1"

هو اإلمام أمحد بن حممد بن سالمة الطحاوي صاح ب العقيدة الطحاوية، وهذا النص  5
 فيها بلفظ: ظهر التسليم.

هكذا ِف اْلصل، َو نقف له على ترمجة، َو نقف على رجل هذا اَسه، قد يكون ِف  6
 (1)"اللبوذي" تصحيفا، ولعله "الزاغوين"، وهللا أعلم.." 

 َخاِلُق السََّب ِب، َفاَل َخاِلُق السََّب ِب َواْلُمَسبَّ ِب، َوَمَع أَنَّهُ  -تَ َعاََل  -"ُمَسب ََّباهِتَا، َواَّللَُّ  .17
ُه ِإالَّ َمَع َخْلِق اَّللَِّ بُدَّ لِلسََّب ِب ِمْن َسَب ٍب آَخَر ُيَشارُِكُه، َواَل بُدَّ لَهُ ِمْن ُمَعاِرٍض َُيْنَ ُعُه َفاَل يَِتمه أَثَ رُ 

ْساَلِم ِف  َلُه، أِبَْن خَيُْلَق اَّللَُّ  َمْوِضٍع آَخَر: اْْلَْعَماُل  السََّب َب اْْلَخَر َويُزِيَل اْلَمَواِنَع، َوقَاَل َشْيُخ اإْلِ
َا قَائَِمٌة بِِه َوَحاِصَلٌة مبَشِ  يَئِتِه َوُقْدَرتِِه، َواْْلَق َْواُل َوالطَّاَعاُت َواْلَمَعاِصي ِهَي ِمَن اْلَعْبِد، مبَْعىَن َأهنَّ

، مبَِ َوُهَو اْلُمتَّ  ْعىَن أَنَُّه َخَلَقَها ِصُف ُِّبَا، َواْلُمَتَحر ُِك ُِّبَا، الَِّذي يَ ُعوُد ُحْكُمَها َعَلْيِه، َوِهَي ِمَن اَّللَِّ
، َُمُْلو قَاِئَمًة اِبْلَعْبِد، َوَجَعَلَها َعَماًل لَُه وََكْسًبا َكَما خَيُْلُق اْلُمَسب ََّباِت أبَِْسَباُِّبَا، َفِهيَ  َقٌة  ِمَن اَّللَِّ
َرُة ِمَن الشََّجَرِة، َلُه، َوِمَن اْلَعْبِد ِصَفٌة قَائَِمٌة ِبِه َواِقَعٌة ِبُقْدَرتِِه وََكْسِبِه، َكَما ِإَذا قُ ْلَنا: َهِذِه الثَّمَ 

َها، َوِمَن اَّللَِّ مبَْعىَن أَنَُّه َخَلَقُه ِمن ْ  ََْ َيُكْن  -ا هَ َوَهَذا الزَّرُْع ِمَن اْْلَْرِض، مبَْعىَن أَنَُّه َحَدَث ِمن ْ
نَ ُهَما تَ َناُقٌض.  بَ ي ْ

: }َهَذا -تَ َعاََل  -قَاَل: فَاحْلََواِدُث ُتَضاُف ِإََل َخالِِقَها اِبْعِتَباٍر َوِإََل َأْسَباُِّبَا اِبْعِتَباٍر، َكَما قَاَل 
[ 63: { ]الكهف[ َوقَاَل: }َوَما أَْنَسانِيُه ِإالَّ الشَّْيطَانُ 15ِمْن َعَمِل الشَّْيطَاِن{ ]القصص: 
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{ ]النساء:  ُلوَن [ َوَأْخَْبَ َأنَّ اْلِعَباَد يَ ْفَعُلوَن َوَيْصنَ ُعوَن َويَ ْعمَ 78َمَع قَ ْولِِه: }ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد اَّللَِّ
 َويُ ْؤِمُنوَن َوَيْكُفُروَن َويَ ْفُسُقوَن َويَ ت َُّقوَن َوَيْصُدُقوَن َوَيْكِذبُوَن.

َ أَِئمََّة أَْهِل السهنَِّة يَ ُقوُلوَن: ِإنَّ اَّللََّ َخاِلُق أَف َْعاِل الْ َوقَاَل ِف َمْوِضٍع آَخَر: ِإنَّ  ِعَباِد، َكَما َأنَّ اَّللَّ
، َوأَنَُّه  َِ ا َيُكوُن ِفْعُلُه، َوَأنَّ اْلَعْبَد َخَلَق لِْلَعْبِد ُقْدَرًة ُّبَِ  -تَ َعاََل  -َخاِلُق ُكلِ  اْْلَْشَياِء اِبْْلَْسَبا

َقْوهِلِْم ِف َخْلِق َسائِِر احْلََواِدِث َحِقيَقًة، فَ َقْوهُلُْم ِف َخْلِق ِفْعِل اْلَعْبِد ِبِِرَاَدتِِه َوُقْدَرتِِه كَ  فَاِعٌل ِلِفْعِلهِ 
مُجَْلِة  ُل اْلَعْبِد ِمنْ أبَِْسَباُِّبَا، َوَقْد َدلَِّت الدَّاَلِئُل اْلَيِقيِنيَُّة َعَليَّ َأنَّ ُكلَّ َحاِدٍث فَاَّللَُّ َخالُِقُه َوِفعْ 

 احْلََواِدِث، َوِفْعُل اْلَعْبِد ِمْن مُجَْلِة اْلُمْمِكَناِت.

ْوَل قَاَل: َومُجُْهوُر اْلُمْسِلِمنَي َومُجُْهوُر َطَوائِِفِهْم َعَلى َهَذا اْلَقْوِل اْلَوَسِط، الَِّذي لَْيَس ُهَو ق َ 
ًئا ِمَن احْلََواِدِث أَف َْعاُل ِه اِلَْْْبِيَِّة، َفَمْن قَاَل: إِ اْلُمْعَتزَِلِة َواَل قَ ْوَل َجْهِم ْبِن َصْفَواَن َوأَتْ َباعِ  نَّ َشي ْ

 ُ ْنِس، ََْ خَيُْلْقَها اَّللَّ ََ َوالسهنََّة َوِإمْجَاَع السََّلِف تَ َعاََل، فَ َقْد َخاَلَف اْلكِ  -اْلَماَلِئَكِة َواِلِْنِ  َواإْلِ َتا
يِ نَي َوأَف َْعاَل اْلِعَباِد َغرْيُ : َمْن قَاَل: ِإنَّ َكاَلَم اْْلَدمِ اَل بَ ْعُض السََّلف  قَ َواْْلَِدلََّة اْلَعْقِليََّة ؛ َوهِلََذا 

 َُمُْلوَقٍة، فَ ُهَو مبَْنزَِلِة َمْن يَ ُقوُل: ِإنَّ ََسَاَء اَّللَِّ َوأَْرَضُه َغرْيُ َُمُْلوَقٍة.

َخَلَق ُقْدَرَة اْلَعْبِد َوِإرَاَدتَُه  -اََل تَ عَ  -نَِّة َأنَّ اَّللََّ َواحْلَاِصُل َأنَّ َمْذَه َب السََّلِف َوحُمَقِ ِقي أَْهِل السه 
 ".ُ  (1)َوِفْعَلُه، َوَأنَّ اْلَعْبَد فَاِعٌل لِِفْعِلِه َحِقيَقًة َوحُمِْدٌث لِِفْعِلِه، َواَّللَّ

الَِّذي َعَلْيِه أَْهُل السهنَِّة  ا"ُكلِ  َذْن ٍب ِلَمْن أَرَاَدَها، َوُُيِْكُن َأنَّ اَّللََّ يَ ْغِفُر َلُه، قَاَل: َوَهذَ  .18
، َفَكْيَف َواِْلُْمُهوُر، َوَقْد فَ َرَض بَ ْعُض النَّاِس َأنَّ َمْن تَ َوسََّط أَْرًضا َمْغُصوبًَة، َوَمْن تَ َوسََّط َجْرَحى

ِحيُح َأنَّ َهَذا َوَغرْيَُه ِإَذا صَّ َما حَتَرََّك قَ َتَل بَ ْعَضُهْم، َفِقيَل: َهَذا اَل طَرِيَق لَُه ِإََل الت َّْوبَِة، قَاَل: َوال
ََ قَِبَل اَّللَُّ تَ ْوبَ َتُه، فَِِنَّ ُخُروَج َمْن تَ َوسََّط أَْرًضا َمْغُصوبًَة بِِنيَِّة خَتِْلَيِة الْ  َمَكاِن َوَتْسِليِمِه ِإََل اَت

وَن َعَلى َأنَّ َمْن َغَص َب َدارًا، َوتَ َرَك ِفيَها قُ ُمْسَتِحقِ ِه لَْيَس مبَْنِهيٍ  َعْنُه، َواَل حُمَرٍَّم، َبِل اْلُفَقَهاءُ ُمتَّفِ 
َها َوِبِِخْ  رَاِج أَْهِلِه َوَمالِِه ُقَماَشُه َوَمالَُه ِإَذا أُِمَر بَِتْسِليِمَها ِإََل ُمْسَتِحقِ َها، فَِِنَُّه يُ ْؤَمُر اِبْْلُُروِج ِمن ْ

َها، َوِإْن َكاَن َذِلَك نَ ْوَع َتَصرهٍف ِفيَها، َلكِ  : }ُقْل -تَ َعاََل  - نَُّه ِْلَْجِل ِإْخاَلِئَها، َوَقْد قَالَ ِمن ْ
يًعا  -اَيِعَباِدَي الَِّذيَن َأْسَرُفوا َعَلى أَنْ ُفِسِهْم اَل تَ ْقَنطُوا ِمْن َرمْحَِة اَّللَِّ  ََ مجَِ نُو ِإنَّ اَّللََّ يَ ْغِفُر الذه

َُ مُثَّ اَل تُ ْنَصُروَن ُكْم َوَأْسِلُموا لَهُ ِمْن قَ ْبِل َأنْ َوأَنِيُبوا ِإََل َرب ِ  -ِإنَّهُ ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيُم   أَيْتَِيُكُم اْلَعَذا
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[ اْْلاَيِت، فَ َهِذِه ِف َحقِ  55 - 53َواتَِّبُعوا َأْحَسَن َما أُْنزَِل إِلَْيُكْم ِمْن َربِ ُكْم{ ]الزمر:  -
َ اَل يَ ْغِفُر َأْن يُ التَّائِِبنَي، َوأَمَّا آيَةُ ُسورَِة النِ َساِء َوِهَي ق َ  ْشَرَك بِِه َويَ ْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ْولُُه: }ِإنَّ اَّللَّ

لُُه ِمَن [ َفاَل جَيُوُز َأْن َتُكوَن ِف َحقِ  التَّائِِبنَي، َكَما يَ ُقولُُه َمْن يَ ُقو 48ِلَمْن َيَشاُء{ ]النساء: 
ْرِك يُ ْغفَ  ْرُك أَْيًضا بُِنُصوصِ اْلُمْعَتزَِلِة، فَِِنَّ التَّاِئ َب ِمَن الشِ  اْلُقْرآِن َوات َِفاِق اْلُمْسِلِمنَي،  ُر َلُه الشِ 

ْرَك أِبَنَُّه اَل يَ ْغِفرُُه، َوَما َعَداهُ  -تَ َعاََل  -َوَقْد َخصَّ اَّللَُّ  ََْ جَيْزِْم مبَْغِفَرتِِه َبْل ِف َهِذِه اْْليَِة الشِ   
[ َوِف َهِذِه اْْليَِة َردٌّ 48ُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمْن َيَشاُء{ ]النساء: َعلََّقُه اِبْلَمِشيَئِة فَ َقاَل: }َويَ ْغفِ 

َعلََّق  -ُسْبَحانَُه  -َعَلى اْْلََوارِِج َواْلُمْعَتزَِلِة، َكَما َأنَّ ِفيَها َردًّا َعَلى اْلُمْرِجَئِة َواِلَْْْبِيَِّة ؛ ِْلَنَُّه 
َوَلْو َكاَن اَل يَ ْغِفُر ِْلََحٍد؛  يَ ْغِفُر ِلُكلِ  َأَحٍد َبَطَل قَ ْولُُه: ِلَمْن َيَشاُء، اْلَمْغِفَرَة اِبْلَمِشيَئِة، فَ َلْو َكانَ 

مَِّة ممَّا ُدوَن َبَطَل قَ ْولُُه: َويَ ْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمْن َيَشاُء، َفَدلَِّت اْْليَُة َعَلى ُوُقوِع اْلَمْغِفَرِة اْلَعا
ْرِك، َلِكن ََّها لِبَ عْ  ََْ يُ غْ الشِ  ، َوَمْن  َْ ََْ يُ َعذَّ ، َوَهَذا ِض النَّاِس، َوِحيَنِئٍذ َفَمْن ُغِفَر َلُه  ََ َفْر َلُه ُعذِ 

ْدُخُل َمْذَه ُب الصََّحابَِة َوَسَلِف اْْلُمَِّة َوَسائِِر اْْلَِئمَِّة، َوُهَو اْلَقْطُع أبَِنَّ ِمْن ُعَصاِة اْْلُمَِّة َمْن يَ 
ُهْم َمنْ   يُ ْغَفُر َلُه. النَّاَر، َوِمن ْ

نُ  ، َوِإْن َعظَُمِت الذه َُ وََكثُ َرْت، َواْلَمْقُصوُد َأنَّ اْْليَةَ اْْلُوََل ِفيَها الن َّْهُي َعِن اْلُقُنوِط ِمْن َرمْحَِة اَّللَِّ و
، َوِإْن َكثُ َرْت ُذنُوبُُه َوَعظَُمْت، َواَل َأْن  َقنِ َط النَّاَس ِمْن ي ُ فَ َلْيَس ِْلََحٍد َأْن يَ ْقَنَط ِمْن َرمْحَِة اَّللَِّ

 ، ُ  -طَاِل ٍب  : َويُ ْرَوى َعْن أَِمرِي اْلُمْؤِمِننَي َعِليِ  ْبِن َأيب قَاَل بَ ْعُض السََّلف  َرمْحَِة اَّللَِّ َرِضَي اَّللَّ
، َواَل جُيَر ِئُ ُهْم على." -َعْنُه   (1): اْلَفِقيُه الَِّذي اَل يُ َؤيِ ُس النَّاَس ِمْن َرمْحَِة اَّللَِّ

 َواْْلَْمَواِت، اْلَمْقُصوُد َأنَّ أَْرَواَح اْْلَْحَياِء تَ َتاَلَقى ِف الن َّْوِم َكَما تَ َتاَلَقى أَْرَواُح اْْلَْحَياءِ "وَ  .19
ُهَو ْأتِيَها َمَلُك الرهْؤاَي مبَا ِإنَّ اْْلَْرَواَح تَ َتاَلَقى ِف اهْلََواِء فَ تَ تَ َعاَرُف َوتَ َتَذاَكُر فَ يَ  قَاَل بَ ْعُض السََّلف  

ُ تَ َعاََل اِبلرهْؤاَي الصَّاِدَقِة َمَلًكا َعلََّمُه وَ  . قَاَل َوَقْد وَكََّل اَّللَّ َأهْلََمهُ َمْعرَِفَة ُكلِ  اَلِقيَها ِمْن َخرْيٍ َأْو َشرٍ 
َقَلِبَها ِف ِديِنَها َوُدنْ َياَها َوطَْبِعَها َوَمَعارِِفَها اَل يَ  َها َوُمن ْ َها َشْيءٌ شْ نَ ْفٍس ِبَعْيِنَها َواَسِْ َتِبُه َعَلْيِه ِمن ْ

َِ مبَا ُهَو ُمِصي بٌ  ْنَساِن َواَل يَ ْغَلُط ِفيَها فَ َيْأتِيِه ُنْسَخٌة ِمْن ِعْلِم َغْي ِب اَّللَِّ ِمْن أُمِ  اْلِكَتا  هِلََذا اإْلِ
َُ َلُه ِفيَها اْْلَْمثَاَل َواْْلَشْ  اَل َعَلى َقْدِر َعاَدتِِه فَ َتارًَة كَ ِمْن َخرْيٍ َأْو َشرٍ  ِف ِديِنِه َوُدنْ َياُه َوَيْضِر

ُمُه َويُ ْنِذرُُه ِمْن َمْعِصَيٍة اْرَتَكبَ َها َأْو َهمَّ ُِّبَا َوحُيَذ ِ  َمُه َأْو يُ َقدِ  رُُه ِمْن َمْكُروٍه انْ َعَقَدْت يُ َبشِ رُُه خِبََْبٍ َقدَّ
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ٍَ َتْدفَ ُعَها  ََ أبَِْسَبا  ِمَن احلَِْكِم َواْلَمَصاِلِح الَّيِت َجَعَلَها َولَِغرْيِ َذِلكَ َأْسَبابُهُ لِيُ َعاِرَض تِْلَك اْْلَْسَبا
ُرِق َذِلَك َتاَلِقَي اَّللَُّ تَ َعاََل ِف الرهْؤاَي نِْعَمًة ِمْنُه َوَرمْحًَة َوِإْحَسااًن َوَتْذِكريًا َوتَ ْعرِيًفا، َوَجَعَل َأَحَد طُ 

َبالُُه َعَلى اْْلِخَرِة َعْن ْن َكاَنْت تَ ْوبَ ُتُه َوَصاَلُحُه َوزُْهُدُه وَ اْْلَْرَواِح َوَتَذاُكَرَها َوتَ َعارُفَ َها وََكْم ممَّ  ِإق ْ
زًا أَْو َدِفيًنا َعْن َمَناٍم، َوَهَذا َعْبُد الْ  ََ َكن ْ ُمطَِّل ِب َمَناٍم َرآُه َأْو رُِئَي لَُه، وََكْم ممَِّن اْستَ ْغىَن َوَأَصا

ُ َعَلْيهِ  ََ اْلكَ  َجده النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ َز الَِّذي َكاَن ُهَناَك، َوِف َوَسلََّم ُدلَّ ِف اْلَمَناِم َعَلى َزْمَزَم َوَأَصا ن ْ
 ِمْثِل َذِلَك ِحَكااَيٌت َكِثريٌَة َواِبَّللَِّ الت َّْوِفيٌق.

 

 ]معىن السيد وهل يطلق على البشر[

َِ َحقٌّ اَل يُ َرْد(( ))َفُكله َما َعْن َسيِ ِد اْْلَْلِق َوَرْد ِمْن ... أَْمِر َهَذا  اْلَبا

 َعَلْيِه ))َفُكله َما(( َأِي َشْيٍء َأِو الَِّذي ))َعْن َسيِ ِد اْْلَْلِق(( َوَرُسوِل احلَْقِ  نَِبيِ َنا حُمَمٍَّد َصلَّى اَّللَُّ 
َجاُج، َوِقيَل التَِّقيه َوِقيَل زَّ َوَسلََّم، قَاَل ِف اْلَمْطَلِع: السَّيِ ُد الَِّذي يَ ُفوُق ِف اْلَْرْيِ قَ ْوَمُه. قَاَلُه ال

ُ َعَلْيهِ  يُع َذِلَك ِف نَِبيِ َنا َصلَّى اَّللَّ   َوَسلََّم.احْلَِليُم َوِقيَل الَِّذي اَل يَ ْغِلُبُه َغَضُبُه َومجَِ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأَجله  ْلِق اَّللَِّ َوَأْعَظُم َخْلِق خَ  َوقَاَل ِف اْلَقاُموِس َسيِ ُد اْلَقْوِم َأَجلهُهْم. َوُهَو َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم.  اَّللَِّ َوَأْكَرُم َخْلِق اَّللَِّ َوَأْكَمُل َخْلِق اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َماُم اْلُمَحقِ ُق اْبُن اْلَقيِ ِم ِف ِكَتاِبِه َبَداِئِع اْلَفَواِئِد: اْختَ َلَف النَّاُس ِف َجوَ  السَّيِ ِد  اِز ِإْطاَلقِ قَاَل اإْلِ
َماِم َماِلٍك َواْحَتجهوا أِبَنَُّه َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهِ   َوَسلََّم َلمَّا ِقيَل َعَلى اْلَبَشِر َفَمنَ َعُه قَ ْوٌم، َونُِقَل َعِن اإْلِ

َا السَّيِ ُد اَّللَُّ »َلهُ اَي َسيِ َداَن قَاَل: "  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِل النَّ َوَجوََّزهُ قَ ْوٌم َواْحَتجهوا ِبَقوْ « ". ِإمنَّ ِبِ  َصلَّى اَّللَّ
ا َحِديُث " َوَهَذا َأَصحه ِمَن احْلَِديِث اْْلَوَِّل. قُ ْلُت وََكذَ « " ُقوُموا ِإََل َسيِ دُِكمْ »ِلأْلَْنَصاِر: " 

 (1)َوَحِديُث." « " َسيِ دٌ  -يَ ْعيِن احلََْسَن  -ِإنَّ اْبيِن َهَذا »

َِ  ِإْرَساُلَك يب ِإََل ْلَعَرَق لَيَ ْلَزُم اْلَمْرءَ ِف اْلَمْوِقِف َحىتَّ يَ ُقوَل: اَي رَ ِإنَّ ا»"َعْنهُ َمْرُفوًعا "  .20
.« " النَّاِر أَْهَوُن َعَليَّ ممَّا َأِجدُ  َِ ِة اْلَعَذا  َوُهَو يَ ْعَلُم َما ِفيَها ِمْن ِشدَّ

 

ِنَياِء خِبَْمِسِماَئِة َعاٍم فَ َيُكونُوَن ُلوَن اِْلَنَّةَ قَ ْبَل اْْلَغْ )فَاِئَدٌة( قَاَل احْلَاِفُظ: َقْد َصحَّ َأنَّ اْلُفَقرَاءَ َيْدخُ 
َماِم َأمْحََد عَ  ْن َقْد َسِلُموا ِمْن تِْلَك اْْلَْهَواِل، َوجَنَْوا ِمْن َذِلَك النََّكاِل َواْلَواَبِل، َفِفي ُمْسَنِد اإْلِ
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ُ َعْنُه  -ُأَساَمَة ْبِن َزْيٍد  ُ َعَلْيِه وَ  -نَِّبِ  َعِن ال -َرِضَي اَّللَّ  قَاَل: -َسلََّم َصلَّى اَّللَّ

ََ اِلِْدِ  " » َِ اِْلَنَِّة َفَِِذا َعامَُّة َمْن َيْدُخُلَها اْلُفَقَراُء، ِإالَّ َأنَّ َأْصَحا َأِي احلَْظِ   -ُقْمُت َعَلى اَب
احْلَِديُث ُمت ََّفٌق َعَلْيِه، « " ارِ ْد أُِمَر ُِّبِْم ِإََل النَّ ِإالَّ َأنَّ أَْهَل النَّاِر فَ قَ  -َوالث َّْرَوِة َواْلَماِل حَمُْبوُسوَن 

ُهَما َرِضَي اَّللَُّ  -َوِف َصِحيِح ُمْسِلٍم َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعْمرِو ْبِن اْلَعاِص   -َعِن النَِّبِ   - َعن ْ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  ُقوَن اْْلَْغِنَياَء ِإََل اِْلَنَِّة أِبَْربَِعنَي ُمَهاِجرِيَن َيْسبِ ِإنَّ فُ َقرَاَء الْ »أَنَُّه قَاَل: "  -َصلَّى اَّللَّ

قَاَل "  -لَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم صَ  -َعِن النَِّبِ   -َرِضَي اَّللَُّ َعْنُه  -َوَرَوى أَبُو ُهَريْ َرَة « " َخرِيًفا
" َوَحاِصُل َذِلَك َأنَّ اْْلَْلَق يَِقُفوَن  «ائِِهْم خِبَْمِسِمائَِة َعامٍ َيْدُخُل فُ َقرَاءُ اْلُمْؤِمِننَي اِْلَنََّة قَ ْبَل أَْغِنيَ »

، َوَتْدنُو الشَّْمُس ِمْن ُرُءوِس اْلَْاَلِئِق ِمْقَداَر ِميٍل، َوُيِصيبُ ُهْم ِمَن اْلَعَرقِ  ِة اْلِمْقَداَر الَِّذي َمرَّ  ِبِشدَّ
َلْو طََلَعِت الشَّْمُس َعَلى  :قَاَل بَ ْعُض السََّلف  ٌر َعِظيٌم، اهْلَْوِل َوِعَظِم َحرِ  الشَّْمِس يَ ْوَمِئٍذ أَمْ 

َئِتَها يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َْلَْحَرَقِت اْْلَْرَض، َوأََذاَبِت اِْلََواِمَد، َوَنشََّفِت اْْلَهْنَاَر.  َهي ْ

(( الثَّاِبُت اِبلسهنَِّة َواْلكِ  َِ َِ َوإِ َوَهَذا اْلُوُقوُف َمَع َما َمرَّ ))لِْلِحَسا ، َتا ٍَ مْجَاِع أَْهِل احلَْقِ  ِباَل اْرتَِيا
 قَاَل تَ َعاََل:

[ َوقَاَل ِف َحقِ  93 - 92َعمَّا َكانُوا يَ ْعَمُلوَن{ ]احلجر:  -}فَ َوَربِ َك لََنْسأَلَن َُّهْم َأمْجَِعنَي 
{ ]الرعد:  َِ َِ يْ َلتَ َنا َماِل َهَذا اْلِكتَ }َويَ ُقوُلوَن اَيوَ  -[18أَْعَدائِِه: }أُولَِئَك هَلُْم ُسوُء احلَِْسا ا

ا{ اَل يُ َغاِدُر َصِغريًَة َواَل َكِبريًَة ِإالَّ َأْحَصاَها َوَوَجُدوا َما َعِمُلوا َحاِضرًا َواَل َيْظِلُم َربهَك َأَحدً 
َشرًّا يَ َرُه{ رٍَّة َوَمْن يَ ْعَمْل ِمثْ َقاَل ذَ  -}َفَمْن يَ ْعَمْل ِمثْ َقاَل َذرٍَّة َخرْيًا يَ رَُه  -[49]الكهف: 

 [ قَاَل الث َّْعَلِبه:8 - 7]الزلزلة: 

َُ تَ ْعرِيُف اَّللَِّ  ُهْم َما اْلَْاَلِئَق َمَقاِديَر اِْلَزَاِء َعَلى َأْعَماهلِِ  -َعزَّ َوَجلَّ  -احلَِْسا ْم، َوَتْذِكريُُه ِإايَّ
َعثُ ُهُم اَّللَُّ َقْد َنُسوُه ِمْن َذِلَك، َيُدله َعَلى َهَذا قَ ْولُُه تَ َعاََل: }يَ وْ  يًعا فَ يُ نَ بِ ئُ ُهْم مبَا َعِمُلوا َم يَ ب ْ  مجَِ

ُ َوَنُسوُه{ ]اجملادلة:   [ َوقَاَل بَ ْعُضُهْم:6َأْحَصاُه اَّللَّ

 َمْعىَن َكْونِِه حُمَاِسًبا ِْلَْلِقِه أَنَُّه تَ َعاََل يُ ْعِلُمُهْم َما هَلُْم، َوَما َعَلْيِهْم.

َُ َمْصَدُر َحاَس َب. ُه ََسَاًعا، َوُهوَ  َواحلَِْسا  َمْعىَن قَ ْوِل َوَحِس َب الشَّْيَء حَيُْسُبُه اِبلضَّمِ  ِإَذا َعدَّ
، َواْصِطاَلًحا تَ ْوِقيُف اَّللَِّ ِعَباَدُه."  َُ لَِغٍد اْلَعده  (1)َمْن قَاَل: احلَِْسا
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نْ َيا، َوَغرْيُُه.« " "فَ ُيَحاَسُبونَ  .21  َوَرَواُه اْبُن َأيب الده

ِديَن َيْدُخُلوَن احْلَاِفُظ اْبُن َرَج ٍب ِف ِكَتاِبِه َلطَاِئِف اْلَمَعاِرِف فَ َقاَل: َقْد ُرِوَي َأنَّ اْلُمتَ َهج ِ َوذََكَر 
. ٍَ  اِْلَنََّة ِبَغرْيِ ِحَسا

َسلََّم: " ِإَذا لَّى اَّللَُّ َعَلْيِه وَ صَ  -َوذُِكَر َعْن َشْهِر ْبِن َحْوَش ٍب َعْن َأَْسَاَء بِْنِت يَزِيَد َعِن النَِّبِ  
ُ اْْلَوَِّلنَي َواْْلِخرِيَن يَ ْوَم اْلِقَياَمِة، َجاَء ُمَناٍد يُ َناِدي ِبَصْوٍت ُيْسِمُع اْلَْاَلِئقَ   :مَجََع اَّللَّ

 اِفُظ اْبُن َرَج ٍب:َفذََكَر احْلَِديَث، قَاَل احلَْ « " َسيَ ْعَلُم اْلَْاَلِئُق اْليَ ْوَم َمْن َأْوََل اِبْلَكَرمِ »

ِمْن قَ ْوِلِه، َويُ ْرَوى  -َما َرِضَي اَّللَُّ َعن ْهُ  -َوى أَْيًضا َعْن َشْهِر ْبِن َحْوَش ٍب َعِن اْبِن َعبَّاٍس َويُ رْ 
ْوُقوفًا، حَنُْوُه ِمْن َحِديِث اْبِن ِإْسَحاَق َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعطَاٍء َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر َمْرُفوًعا َومَ 

ْن قَ ْوهِلِْم. قَاَل ْيًضا َعْن ُعَباَدَة ْبِن الصَّاِمِت َوَربِيَعَة اِْلَُرِشيِ  َواحلََْسِن وََكْع ٍب مِ َويُ ْرَوى حَنُْوُه أَ 
 احْلَاِفُظ:

 : ِقَياُم اللَّْيِل يُ َهوِ ُن طُوَل ِقَياِم يَ ْوِم اْلِقَياَمِة.قَاَل بَ ْعُض السََّلف  

ٍَ فَ َقِد اْسََتَاَح أَْهلُ قَاَل: َوِإَذا َكاَن أَْهُلُه َيْسِبُقوَن ِإََل اِلَْ  ُه ِمْن طُوِل اْلُوُقوِف نَِّة ِبَغرْيِ ِحَسا
ُ أَْعَلُم. ، َواَّللَّ َِ  لِْلِحَسا

 

 ]الصحف[

َنا اْلَعْطَف عَ  َِ ثَ ن َّي ْ َِ حِبَْس ِب َما يَِليُق ُِّبََذا اْلِكَتا َنا اْلَكاَلَم َعَلى احلَِْسا َلى َشرِْح َوَلمَّا َأهْنَي ْ
ُف(( يزَاِن اْلُمَشاِر ِإََل َذِلَك ِف قَ ْولِِه ))َو(( َكَذا ُوُقوُف اْْلَْلِق ِْلَْخِذ ))الصهحُ الصهُحِف َواْلمِ 

َها اْلَماَلِئَكُة، َوَأْحَصْوا َما فَ َعَلُه ُكله ِإْنَساٍن ِمْن سَ  ائِِر أَْعَمالِِه مَجُْع َصِحيَفٍة، َوِهَي اْلُكُت ُب َكتَ بَ ت ْ
نْ َيا اْلَقْولِيَّةِ   ورَِها قَاَل تَ َعاََل:َواْلِفْعِليَِّة، َوِقيَل ِهَي ُصُحٌف َتْكتُ بُ َها اْلِعَباُد ِف قُ بُ  ِف الده

 [ قَاَل الث َّْعَلِبه:10}َوِإَذا الصهُحُف ُنِشَرْت{ ]التكوير: 

َا يُ ْؤَتى اِبلصهُحِف إِ  ، َوِإمنَّ َِ زَاًما لِْلِعَباِد، َوَرف ًْعا لْ َأِي الَّيِت ِفيَها أَْعَماُل َبيِن آَدَم ُنِشَرْت لِْلِحَسا
 لِْلَجَدِل َواْلِعَناِد.

ااًب يَ ْلَقاُه َمْنُشورًا{ َوقَاَل تَ َعاََل: }وَُكلَّ ِإْنَساٍن أَْلَزْمَناُه طَائَِرُه ِف ُعُنِقِه َوُُنْرُِج َلُه يَ ْوَم اْلِقَياَمِة ِكتَ 
 [ قَاَل اْلُعَلَماُء:13]اإلسراء: 

، َوُهَو َمْعىَن اْْلَوَِّل. َوقَاَل ُلُه، َوقَاَل ُمَقاِتٌل َواْلَكْلِبه: َخرْيُهُ َوَشرههُ َمَعهُ اَل يُ َفارِقُهُ َمْعىَن )طَائَِرُه( َعمَ 
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 - 10ِسريًا{ ]االنشقاق: َفَسْوَف حُيَاَس ُب ِحَسااًب يَ  -تَ َعاََل: }َوأَمَّا َمْن أُويتَ ِكَتابَُه بَِيِميِنِه 
[ َواْلَفِتيُل 71اء: ى }َفُأولَِئَك يَ ْقَرُءوَن ِكَتاَُّبُْم َواَل يُْظَلُموَن فَِتياًل{ ]اإلسر [ َوِف اْْليَِة اْْلُْخرَ 8

َُ َمَثاًل لِلشَّْيِء احْلَِقرِي.  ُهَو اْلِقْشُر الَِّذي ِف َشقِ  الن ََّواَة، َوَهَذا ُيْضَر

ُهَما  -َوذََكَر جُمَاِهٌد َعِن اْبِن َعبَّاٍس  ُ َعن ْ يِل اْلَوَسُخ الَِّذي َيْظَهُر ِبَفْتِل نَّ اْلُمرَاَد اِبْلَفتِ أَ  -َرِضَي اَّللَّ
ْنَساِن ِإُّْبَاَمُه ِبَسبَّابَِتِه.  اإْلِ

َمَة الشَّْيُخ َمْرِعيٌّ:  قَاَل اْلَعالَّ

َا َخصَّ اْلِقرَاَءَة مبَْن أُويتَ ِكَتابَهُ بَِيِميِنِه ُدوَن َمْن أُوتَِيهُ ِبِشَمالِِه ِْلَنَّ أَ  َماِل ِإَذا طَاَلُعوا." هْ َوِإمنَّ َل الشِ 
(1) 
أُمَِّتِه َحَوارِيهوَن  َما ِمْن َنِبٍ  بَ َعَثُه اَّللَُّ ِف أُمٍَّة قَ ْبِلي ِإالَّ َكاَن َلُه َمنْ »قَاَل: "  -"َوَسلََّم  .22

َا خَتُْلُف ِمْن ب َ  ، أَيُْخُذوَن ِبُسنَِّتِه َويَ ْقَتُدوَن أِبَْمرِِه، مُثَّ ِإهنَّ ٌَ ِدِهْم ُخُلوٌف يَ ُقوُلوَن َما اَل عْ َوَأْصَحا
َسانِِه فَ ُهَو يَ ْفَعُلوَن َويَ ْفَعُلوَن َما اَل يُ ْؤَمُروَن، َفَمْن َجاَهَدُهْم بَِيِدِه فَ ُهَو ُمْؤِمٌن، َوَمْن َجاَهَدُهْم بِلِ 

ُيَ  َوِف َهَذا « ". اِن َحبَُّة َخْرَدلٍ ُمْؤِمٌن َوَمْن َجاَهَدُهْم ِبَقْلِبِه فَ ُهَو ُمْؤِمٌن، لَْيَس َورَاَء َذِلَك ِمَن اإْلِ
ُة َأَحاِديَث َوَقْد َدلَّْت ُكلهَها َعَلى ِإْنَكاِر اْلُمْنَكِر حِبََس ِب اْلُقْدَرِة َعَلْيِه، َوَأنَّ  َِ ِعدَّ  ِإْنَكارَُه اْلَبا

ْ يُ ْنِكْر قَ ْلُبُه اْلُمْنَكَر َدلَّ َعَلى ذَ  ََ ُيَاِن ِمْن قَ ْلِبِه.هَ اِبْلَقْل ِب اَل بُدَّ ِمْنُه، َفَمْن  َِ اإْلِ  ا

َفَة  : ِإنَّ َأوََّل -ِضَي اَّللَُّ َعْنُه رَ  -قَاَل قَاَل َعِليٌّ  -َرِضَي اَّللَُّ َعْنُه  -َوَقْد ُرِوَي َعْن َأيب ُجَحي ْ
ْ  ،َما تُ ْغَلُبوَن َعَلْيِه ِمَن اِلَِْهاِد اِلَِْهاُد أِبَْيِديُكْم، مُثَّ اِلَِْهاُد أِبَْلِسَنِتُكمْ  مُثَّ اِلَِْهاُد ِبُقُلوِبُكْم، َفَمْن ََ

 -اْبُن َمْسُعوٍد  يَ ْعِرْف قَ ْلُبُه اْلَمْعُروَف، َويُ ْنِكْر قَ ْلُبُه اْلُمْنَكَر ُنكِ َس، َفُجِعَل أَْعاَلُه َأْسَفَلُه. َوقَالَ 
ََْ يَ ْعِرِف اْلَمْعُروَف َويُ ْنِكِر اْلمُ -َرِضَي اَّللَُّ َعْنُه  َقْلِبِه. ُيِشرُي ِإََل َأنَّ َمْعرَِفَة ْنَكَر بِ : َهَلَك َمْن 

ََْ يَ ْعرِْفهُ َهَلَك، َوأَمَّا اإْلِ  ْنَكاُر اِبْلَيِد اْلَمْعُروِف َواْلُمْنَكِر اِبْلَقْل ِب فَ ْرٌض اَل َيْسُقُط َعْن َأَحٍد، َفَمْن 
َا جيَِ ُب حِبََس ِب الطَّاَقِة. َوِف ُسَنِن َأيب  ُ َعْنُه  -ْرِس ْبِن َعِمريََة َداُوَد َعِن اْلعُ َواللِ َساِن فَِِمنَّ َرِضَي اَّللَّ

ُة ِف اْْلَْرِض َكاَن َمْن ِإَذا ُعِمَلِت اْلَِْطيئَ »قَاَل: "  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  -َعِن النَِّبِ   -
َها َوَرِضيَ هَ  ََ َعن ْ َها، َوَمْن َغا ََ َعن ْ َوَخرََّج « ". ِهَدَهاا َكاَن َكَمْن شَ َشِهَدَها َفَكرَِهَها َكَمْن َغا

نْ َيا حَنَْوُه َعْن َأيب ُهَريْ َرَة َمْرُفوًعا.  اْبُن َأيب الده

ِه َرَجاءُ َواْعَلْم َأنَّ اْْلَْمَر اِبْلَمْعُروِف َوالن َّْهَي َعِن اْلُمْنَكِر َمَع َكْوِن َذِلَك َواِجًبا اَترًَة حُيَْمُل َعَليْ 
                                         

 2/180يين لوامع اْلنوار البهية، السفار  (1)



24 

 

، َواَترَ  َِ َِ ِف تَ رِْكِه، َواَترًَة اْلَغَض ُب َّللَِِّ َعَلى اْنِتَهاِك حَمَاالث ََّوا رِِمِه، َواَترًَة النَِّصيَحُة ًة َخْوُف اْلِعَقا
وبَِتِه َض ِب اَّللَِّ َوُعقُ لِْلُمْؤِمِننَي َوالرَّمْحَةُ هَلُْم، َوَرَجاءُ ِإنْ َقاِذِهْم ممَّا َأْوقَ ُعوا أَنْ ُفَسُهْم ِفيِه ِمَن الت ََّعرهِض ِلغَ 

ِ َوِإْعظَاُمهُ َوحَمَب َُّتهُ َوأَنَّهُ أَْهلٌ  نْ َيا َواْْلِخَرِة، َواَترَةً حُيَْملُ َعَلْيِه ِإْجاَلُل اَّللَّ  َأْن يُطَاعَ َفاَل يُ ْعَصى، ِف الده
لن هُفوِس َواْْلَْمَواِل َكَما َويُْذَكَر َفاَل يُ ْنَسى، َوُيْشَكَر َفاَل ُيْكَفُر، َوَأْن يُ ْفَتَدى ِمَن اْنِتَهاِك حَمَارِِمِه ابِ 

 َمَقارِيِض.: َوِدْدُت َأنَّ اْْلَْلَق ُكلَُّهْم َأطَاُعوا اَّللََّ َوَأنَّ حلَِْمي قُِرَض اِبلْ قَاَل بَ ْعُض السََّلف  

َل ُسْفَياُن الث َّْورِيه ، قَا-زَّ َوَجلَّ عَ  -َفَمْن حلَََظ َما ذََكْراَنهُ َهاَن َعَلْيِه َما يَ ْلَقاُه ِمَن اْْلََذى ِف اَّللَِّ 
ِه ِخَصاٌل : اَل أَيُْمُر اِبْلَمْعُروِف َويَ ن َْهى َعِن اْلُمْنَكِر ِإالَّ َمْن َكاَنْت ِفي-َقدََّس اَّللَُّ ُروَحُه  -

 (1)َثاَلٌث: َرِفيٌق مبَا أَيُْمُر َرِفيٌق مبَا يَ ن َْهى، َعْدٌل مبَا أَيُْمُر َعْدٌل." 

ُ َعنْ  -" .23 ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -َعْن َرُسوِل اَّللَِّ  -ُه َرِضَي اَّللَّ َمَثُل الَِّذي »قَاَل: "  -َصلَّى اَّللَّ
". َرَوى اْْلَْصِبَهاينه  «يُ َعلِ ُم النَّاَس اْلَْرْيَ َويَ ْنَسى نَ ْفَسُه َكَمَثِل السِ رَاِج ُيِضيءُ لِلنَّاِس َوحَيْرُِق نَ ْفَسهُ 

َيُكوَن قَ ْلُبُه َمَع  ِإنَّ الرَُّجَل اَل َيُكوُن ُمْؤِمًنا َحىتَّ »َمْرُفوًعا: "  -ُه َرِضَي اَّللَُّ َعنْ  -َعْن أََنٍس 
 « ". بَ َوائَِقهُ ِلَسانِِه َسَواًء، َوَيُكوُن ِلَسانُُه َمَع قَ ْلِبِه َسَواٍء، َواَل خُيَاِلُف قَ ْولُُه َعَمَلُه، َوأَيَْمُن َجارُهُ 

ُ َرمِحَ  -َكاَن احلََْسُن اْلَبْصرِيه  اَيَن اْْلِخرََة مُثَّ َجاءَ خُيْْبُ ِإَذا َخرََج ِإََل النَّاِس َفَكأَنَّهُ َرُجٌل عَ  -هُ اَّللَّ
َماُم َأمحَْ  ًئا، وََكاَن اإْلِ نْ َيا َشي ْ َها، َفَكانُوا ِإَذا َخَرُجوا ِمْن ِعْنِدِه َخَرُجوا َوُهْم اَل يَ ُعدهوَن الده ُد اَل َعن ْ

نْ َيا ِف جمَْ  َا َيْصُلُح التَّْأِدي ُب اِبلسَّْوِط مِ ُتْذَكُر الده ْن َصِحيِح اْلَبَدِن اَثِبِت ِلِسِه َواَل تُْذَكُر ِعْنَدُه، ِإمنَّ
رَاَعنْيِ، فَ يُ ْؤَُِ َضْربُُه َفرَيْدَُع، َفَأمَّا َمْن ُهَو َسِقيُم اْلَبَدِن اَل قُ وَّةَ  َفُع  اْلَقْل ِب َقِويِ  الذِ  َلُه َفَماَذا يَ ن ْ

؟ َوالن هُفوُس جَمُْبوَلةٌ َعَلى َعَدِم ااِلْنِتَفاِع ِبَكاَلِم َمْن اَل يَ ْعَمُل بِ ََتِْديبُ  َِ َتِفُع ِبِه، هُ اِبلضَّْر ِعْلِمِه َواَل يَ ن ْ
إِلَْيِه   َغرْيُ ُمْلَتِفتٍ َوَهَذا مبَْنزَِلِة َمْن َيِصُف َلهُ الطَِّبي ُب َدَواءً ِلَمَرٍض ِبِه ِمثْ ُلُه، َوالطَِّبي ُب ُمْعِرٌض َعْنهُ 

ِبي ِب َبِل الطَِّبي ُب َأْحَسُن َحااًل ِمْن َهَذا اْْلِمِر اْلُمَخاِلِف ِلَما أََمَر ِبِه، ِْلَنَُّه َقْد يَ ُقوُم ِعْنَد الطَّ 
َواِء، َوَقْد يَ َرى َأنَّ بِِه قُ وًَّة َعَلى تَ ْرِك التََّداِوي خِبِاَلِف اْلَواِعِظ فَ  ِِنَّ َما َدَواٌء آَخُر َمَقاَم َهَذا الدَّ

َها، َوهِلَِذِه الن َّْفَرِة قَاَل شُ  َعَلْيِه  -َعْي ٌب يَِعُظ ِبِه طَرِيَق النََّجاِة اَل يَ ُقوُم َغرْيَُها َمَقاَمَها َفاَل بُدَّ ِمن ْ
ُض َوقَاَل بَ عْ [ ، 88لَِقْوِمِه: }َوَما أُرِيُد َأْن ُأَخالَِفُكْم ِإََل َما َأهْنَاُكْم َعْنُه{ ]هود:  -السَّاَلُم 
اِعِلنَي َلُه : ِإَذا أََرْدَت َأْن يُ ْقَبَل ِمْنَك اْْلَْمُر َوالن َّْهُي فََِِذا أََمْرَت ِبَشْيٍء َفُكْن َأوََّل اْلفَ السََّلف  

                                         
 2/429لوامع اْلنوار البهية، السفاريين  (1)



25 

 

َتِهنَي َعْنُه، َوهِلََذا قَاَل ))فَ َلْو بَ  اْْلِمُر َدا(( اْلُمْؤمتَِرِيَن بِِه، َوِإَذا هَنَْيَت َعْن َشْيٍء َفُكْن َأوََّل اْلُمن ْ
َبَدا ))َفَذاَدَها(( َأْي اِبْلَمْعُروِف َوالنَّاِهي َعِن اْلُمْنَكِر قُِبَل أَْمرُُه َوهَنُْيُه لَِغرْيِِه ))بِنَ ْفِسِه(( ُمتَ َعلِ ٌق بِ 

َماُك ِف َمنَ َعَها َوَردََّها ))َعْن َغيِ َها(( ُمتَ َعلِ ٌق ِبَذاَدَها َأْي َعْن َضاَلهِلَا، َواْلَغيه الضَّاَلُل َوااِل  هنِْ
ْسرَاِء: "  ْي َضلَّْت ))َلَكاَن(( أَ « ". َلْو َأَخْذَت اْْلَْمَر َغَوْت أُمَُّتكَ »اْلَباِطِل، َوِمْنُه َحِديُث اإْلِ

َِ َمَهاِوي اهْلََوى َوالضَّاَلِل وَ  اْلَواَبِل اْلَغيِ  وَ بِِبَدايَِتِه ِبِِْرَشاِد نَ ْفِسِه َوَردِ َها َعمَّا ِهَي ِفيِه ِمَن اْرِتَكا
 الرَِّفيَق يَ ْبَدأُ ))َقْد أَفَاَدَها(( النََّجاةَ َوالسَّاَلَمةَ َوالرهْشَد َوااِلْسِتَقاَمَة، فَِِنَّ النَّاِصَح الشَِّفيَق َواْلُمْرِشدَ 

َِ ِمْن َذِوي الرَِّحمِ  َِ فَاْْلَق َْر ََ إِلَْيِه وَ  ِف ِإْرَشاِدِه ِمَن اْْلَُمِم اِبْْلََهمِ  فَاْْلََهمِ  َواْْلَق َْر اَل أََهمَّ َواَل أَق َْر
بَ ْيِه، َوَقْد قَاَل َمْن أَْفَصَح ِف اْلَمَقاِل َوَنَصَح ِلَمْن َكاَن َلهُ  قَ ْل ٌب َأْو أَْلَقى."  ِمْن نَ ْفِسِه الَّيِت َبنْيَ َجن ْ

(1) 
( قول هللا تعاَل: }يعرفون نعمت هللا مث ينكروهنا وأكثرهم الكافرون{ 40"ابَ ) .24

1. 
 جماهد ما معناه: "هو قول الرجل: هذا مايل ورثته عن آابئي". قال

وقال عون بن عبد هللا: "يقولون: لوال فالن َ يكن كذا". وقال قتيبة: " "يقولون: هذا 
 بشفاعة آهلتنا".

بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه: "أن هللا تعاَل قال: أصبح من  -وقال أبو العباس 
: وهذا كثري ِف الكتاَ والسنة، يذم -احلديث وقد تقدم  - 2عبادي مؤمن يب وكافر" 

 سبحانه من يضيف إنعامه إَل غريه ويشرك به.

: هو كقوهلم: كانت الريح طيبة، واملالح حاذقا، وحنو ذلك مما هو جار قال بعض السلف
 على ألسنة كثري.

 فيه مسائل:

 اْلوَل: تفسري معرفة النعمة وإنكارها.

 جار على ألسنة كثري. الثانية: معرفة أن هذا

 الثالثة: تسمية هذا الكالم إنكارا للنعمة.

 الرابعة: اجتماع الضدين ِف القل ب.
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__________ 

 .83سورة النحل آية:  1
( ، 1525( ، والنسائي: االستسقاء )71( ، ومسلم: اإلُيان )846البخاري: اْلذان ) 2

 (1)( .." 451داء للصالة )( ، ومالك: الن4/117( ، وأمحد )3906وأبو داود: الط ب )

 "ابن املبارك: " الرمحن إذا سئل أعطى، والرحيم إذا َ يسأل يغض ب". .25

قلت: كأن فيه إشارة إَل معىن كالم ابن عباس؛ ْلن رمحته تعاَل تغل ب غضبه، وعلى هذا 
 فالرمحن أوسع معىن من الرحيم كما يدل عليه زايدة البناء.

م عام ِف مجيع أنواع الرمحة خيتص به هللا تعاَل، و وقال أبو علي الفارسي: )الرمحن( اس
قال ، وحنوه 1)الرحيم( إمنا هو ِف جهة املؤمنني. قال هللا تعاَل: }وكان هللا غفورا رحيما{ 

. وقوله   صلى 2. ويشكل عليه قوله تعاَل: }إن هللا ابلناس لرؤوف رحيم{ بعض السلف
 اْلخرة ورحيمهما ".هللا عليه وسلم   ِف احلديث: " رمحن الدنيا و 

فالصواَ   إن شاء هللا تعاَل   ما قاله ابن القيم أن الرمحن دال على الصفة القائمة به 
سبحانه، والرحيم دال على تعلقها ابملرحوم، فكان اْلول للوصف والثاين للفعل، فاْلول دال 

هذا فتأمل  معلى أن الرمحة صفته، والثاين دال على أنه يرحم خلقه برمحته. وإذا أردت فه
َو جيئ قط )رمحن ُّبم(  4 3قوله تعاَل: }وكان ابملؤمنني رحيما{ }نه ُّبم رؤوف رحيم{ 

، فعلم أن رمحن هو املوصوف ابلرمحة، و )رحيم( ، هو الراحم برمحته. والرمحن الرحيم نعتان 
 هلل تعاَل.

عرش استوى{ لواعَتض بورود اسم الرمحن غري اتبع السم قبله. قال تعاَل: }الرمحن على ا
 فهو علم فكيف ينعت به؟ 5

واِلواَ ما قاله ابن القيم: إن أَساء الَر تعاَل هي أَساء ونعوت؛ فِهنا دالة على صفات  
 كماله، فال تناِف فيها بني العلمية والوصفية، ف  )الرمحن( اَسه تعاَل ووصفه تعاَل ال يناِف

القرآن  ومن حيث هو اسم ورد ِف اَسيته، فمن حيث هو صفة جرى اتبعا السم هللا تعاَل،
غري اتبع، بل ورد االسم العلم. وملا كان هذا االسم ُمتصا به سبحانه حسن جميئه مفردا غري 
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 اتبع كمجيء اسم هللا، وهذا ال يناِف داللته على صفة الرمحة كاسم هللا، فِنه دال

__________ 

 .43سورة اْلحزاَ آية:  1
 .143سورة البقرة آية:  2
 .43ة اْلحزاَ آية: سور  3
 .117سورة التوبة آية:  4
 (1).." 5سورة طه آية:  5

 .1"قال: وقوله: }ومن يتوكل على هللا فهو حسبه{  .26
قال ابن القيم:"أي: كافيه، ومن كان هللا كافيه وواقيه، فال مطمع فيه لعدوه، وال يضره إال 

كون أبدا، ا يبلغ به مراده فال يأذى ال بد منه كاحلر والْبد واِلوع والعطش. وأما أن يضره مب
وفرق بني اْلذى الذي هو ِف الظاهر إيذاء، وهو ِف احلقيقة إحسان إليه، وإضرار بنفسه، 

فسه، : جعل هللا لكل عمل جزاء من نقال بعض السلفوبني الضرر الذي يشتفى به منه. 
. َو 2 {وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته، فقال: }ومن يتوكل على هللا فهو حسبه

يقل: فله كذا وكذا من اْلجر، كما قال ِف اْلعمال، بل جعل نفسه سبحانه كاِف عبده 
املتوكل عليه، وحسبه، وواقيه، فلو توكل العبد على هللا حق توكله، وكادته السموات واْلرض 

 ومن فيهن، ِلعل له ُمرجا، وكفاه، ونصره، انتهى.

عزيت منبه، قال هللا عز وجل ِف بعض كتبه: "بوِف أثر رواه أمحد ِف "الزهد" عن وه ب بن 
إنه من اعتصم يب فِن كادته السموات ومن فيهن، واْلرضون مبن فيهن، فِين أجعل له بذلك 
ُمرجا، ومن َ يعتصم يب، فِين أقطع يديه من أسباَ السماء، وأخسف من حتت قدميه 

دي ِف طاعيت ، إذا كان عباْلرض، فأجعله ِف اهلواء مث أكله إَل نفسه، كفى يب لعبدي مآال
 أعطيه قبل أن يسألين، وأستجي ب له قبل أن يدعوين، فأان أعلم حباجته اليت ترفق به منه".

وِف اْلية دليل على فضل التوكل، وأنه أعظم اْلسباَ ِف جل ب املنافع، ودفع املضار، ْلن 
كون وجود الشرط  أن يهللا علق اِلملة اْلخرية على اْلوَل تعليق اِلزاء على الشرط، فيمتنع 
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كعدمه، ْلنه تعاَل رت ب احلكم على الوصف املناس ب له، فعلم أن توكله هو سب ب كون هللا 
 حسبا له، ذكره شيخ اإلسالم.

  وفيها تنبيه على القيام ابْلسباَ مع التوكل، ْلنه تبارك وتعاَل ذكر التقوى، مث ذكر التوكل،
 . فجعل التقوى الذي هو قيام3ؤمنون{ كما قال: }واتقوا هللا وعلى هللا فليتوكل امل

__________ 

 .3سورة الطالق آية:  1
 .3سورة الطالق آية:  2
 (1).." 11سورة املائدة آية:  3

"فالشفاعة ِبذنه من نعمه، فهو املنعم ابلشفاعة، وهو املنعم بقبوهلا، وهو املنع بتأهيل  .27
عاَل: على احلقيقة سواه؟ قال ت املشفع له، إذ ليس كل أحد أهال أن يشفع له. فمن املنعم

. فالعبد ال خروج له عن نعمة هللا وفضله ومنته وإحسانه 1}وما بكم من نعمة فمن هللا{ 
طرفة عني، ال ِف الدنيا وال ِف اْلخرة، وهلذا ذم سبحانه وتعاَل من آاته شيئا من نعمه ف 

 .2}قال إمنا أوتيته على علم عندي{ 
ح بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن هللا تعاَل قال: "أصب قال املصنف: وقال أبو العباس

احلديث. وقد تقدم وهذا كثري ِف الكتاَ والسنة، يذم  3من عبادي مؤمن يب وكافر ... " 
كانت الريح   : هو كقوهلم:قال بعض السلفسبحانه من يضيف إنعامه إَل غريه ويشرك به. 
 لى ألسنة كثري.طيبة، واملالح حاذقا، وحنو ذلك مما هو جار ع

 ش: قوله: "وقال أبو العباس"، هو: شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا.

 ، َ أقف على تسمية هذا البعض.قال بعض السلف"قوله: "

 قوله: "كانت الريح طيبة، واملالح حاذقا"، املالح: هو سائس السفينة.

واملعىن أن السفن إذا جرين بريح طيبة أبمر هللا جراي حسنا نسبوا ذلك إَل طي ب الريح، 
وحذق املالح ِف سياسة السفينة، ونسوا رُّبم الذي أجرى هلم الفلك ِف البحر رمحة ُّبم كما 
قال تعاَل: }ربكم الذي يزجي لكم الفلك ِف البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما{ 
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بة ذلك إَل طي ب الريح وحذق املالح من جنس نسبة املطر إَل اْلنواء. وإن  . فيكون نس4
كان املتكلم بذلك َ يقصد أن الريح واملالح هو الفاعل لذلك من دون خلق هللا وأمره وإمنا 
أراد أنه سب ب. لكن ال ينبغي أن يضيف ذلك إال إَل هللا وحده؛ ْلن غاية اْلمر ِف ذلك 

لم ببا، أو جزء سب ب. ولو شاء الَر تبارك وتعاَل لسلبه سببيته، فأن يكون الريح واملالح س
 يكن سببا

__________ 

 .53سورة النحل آية:  1
 .78سورة القصص آية:  2
( 1525( ، والنسائي: االستسقاء )71( ، ومسلم: اإلُيان )1038البخاري: اِلمعة ) 3

 ( .451ء للصالة )( ، ومالك: الندا4/117( ، وأمحد )3906، وأبو داود: الط ب )

 (1).." 66سورة اإلسراء آية:  4

"ومنه جحد ما جاءت به الرسل أو عناده أو إنكاره أو معاداته أو االستهزاء به  .28
ظاهرا أو ابطنا أو مواالة املشركني ومظاهرهتم على املوحدين، قال سبحانه وتعاَل: }بشر 

تغون عندهم ولياء من دون املؤمنني أيباملنافقني أبن هلم عذااب أليما* الذين يتخذون الكافرين أ
العزة فِن العزة هلل مجيعا{ }وقد نزل عليكم ِف الكتاَ أن إذا َسعتم آايت هللا يكفر ُّبا 
ويستهزأ ُّبا فال تقعدوا معهم حىت خيوضوا ِف حديث غريه إنكم إذا مثلهم ... إَل قوله: اي 

ليكم ؤمنني أتريدون أن جتعلوا هلل عأيها الذين آمنوا ال تتخذوا الكافرين أولياء من دون امل
سلطاان مبينا{ وتسميتهم مؤمنني ابعتبار عدم وجود املواالة، واملعىن أتريدون أن جتعلوا هلل 
عليكم سلطاان مبينا على كونكم منافقني، وقوله انكم إذا مثلهم ان قعدمت عندهم وهم 

م، قال أهل العلم: كفار مثلهخيوضون ويستهزؤن آبايت هللا ودينه راضني ابستهزائهم فأنتم  
هذا يدل على أن من رضي ابلكفر فهو كافر، ومن رضي مبنكر رآه وخالط أهله راضيا به  
كان ِف اإلمث مبنزلة املباشر، وان َ يباشر هو بدليل أنه تعاَل ذكر لفظ املثلية، وإذا خاضوا 

م وان لقعود معهِف حديث غريه فهل للمؤمن القعود عندهم أم ال؟ قال احلسن ال جيوز ا
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خاضوا ِف حديث غريه لقوله تعاَل: }وإما ينسينك الشيطان فال تقعد بعد الذكرى مع 
القوم الظاملني{ وقال غريه جيوز واحلالة هذه ملفهوم هذه اْلية، وآايت اْلنعام مكية وهذه 

 ،اْلية مدنية، واملتأخر من اْليتني نزوال أوَل ابلعمل، وأجاَ ابن تلك صرحية ِف النهي
وهذه مفهومة ِف عدمه، والصريح مقدم على املفهوم إذا تعارض االستدالل ُّبما، مث إذا قعد 
املؤمن ابختيار منه عند من هو عدو للدين عداوة متيقنة، وهو ِف حال قعوده يس ب الدين 
ويستهزىء ابْلايت، فذلك عالمة صرحية على أنه مثله ِف املسابة شريك له فيها، فِن َ 

هزئ وقعد عنده فقد عرض نفسه لسوء الظن به والطعن والقدح ِف دينه، كما يس ب َو يست
، من عرض نفسه للتهم فال يلومن من أساء الظن به، وقد قال صلى هللا قال بعض السلف

عليه وسلم: "من اتقى الشبهات فقد استْبأ لدينه وعرضه " وِف رواية للَتمذي من تركها 
يه ما يناس ب هلذا احلديث، ومن اجَتأ على ما يشك ف استْبأ لدينه وعرضه، وِف الصحيحني

من االسم أو شك أن يوقع ما استبان، ومع ذلك فينهى عن مواضع التهم والشبهات وال 
يظن فيه الردى ِف دينه وعرضه مبجرد ذلك إال مع االصرار على فعل املنهي عنه لقوله تعاَل: 

 (1)}اجتنبوا كثريا." 

لى وجهه من نور صدقه وُّبجة وجهه سيما يعرف "والرجل الصادق الْب يظهر ع .29
 ُّبا، وكذلك الكاذَ الفاجر.

وكلما طال عمر اإلنسان ظهر هذا فيه، حىت إن الرجل ِف صغره يكون مجيل الوجه، فيظهر 
 ِف آخر عمره من قبح وجهه ما أثره ابطنه وابلعكس.

ِف البدن،  وجه، وقوةوروي عن ابن عباس أنه قال: " إن للحسنة نورا ِف القل ب وضياء ِف ال
وسعة ِف الرزق، وحمبة ِف قلَو اْللق، وإن للسيئة ظلمة ِف القل ب، وسوادا ِف الوجه، ووهنا 

 ِف البدن، وبغضة ِف قلَو اْللق ".

وقد يكون الرجل ممن ال يتعمد الكذَ، لكن يعتقد اعتقادات ابطلة ِف هللا ورسله ودينه 
واجتهاد مع ذلك، فيؤثر ذلك الذي ظنه صدقا  وعباده الصاحلني، ويكون له زهادة وعبادة

وتوابعه ِف ابطنه، ويظهر ذلك على وجهه، فيعلوه من القَتة والسواد ما يناس ب حاله. كما 
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 قال بعض السلف:

 (1)" لو ادهن صاح ب البدعة كل يوم بدهان فِن سواد البدعة لفي وجهه ".." 

هلكون لوُّبم عند حمكمه وي"وحتت قول ابن عباس: " ما فرق هؤالء جيدون رقة ِف ق .30
( : واعلم أن ما ورد ِف الكتاَ العزيز 404 - 403عند متشاُّبه " قال الشارح ِف )ص 

}َويَ ب َْقى َوْجهُ  1والسنة الشريفة من ذكر الصفات حنو }الرَّمْحَُن َعَلى اْلَعْرِش اْستَ َوى{ 
وحنو حديث: " إن قلَو  4أَْيِديِهْم{ }َيُد اَّللَِّ فَ ْوَق  3}َولُِتْصَنَع َعَلى َعْييِن{  2َربِ َك{ 

 احلديث. 5بين آدم كلها بني أصبعني من أصابع الرمحن ... "

احلديث، جي ب اإلُيان ُّبا  6وحديث: " إن هللا يبسط يده ابلليل ليتَو مسيء النهار ... "
( أبن الروعة احلقيقية هي اليت 408 - 405من غري متثيل وال تعطيل. مث ذكر من )ص 

 ؤمن عند َساع القرآن، وضابطها ُمالفتها ملا يدعيه املبتدعة.تصي ب امل

واستدل على ذلك بنصوص الكتاَ والسنة وأقوال وأحوال بعض السلف. مث ذكر من )ص 
( كالما حسنا يبني أن القرآن الكرمي من صفات هللا تعاَل فهو كالمه 410ص  - 408

 ث ِف الَتهي ب من اِلدال فيهونقل من أقوال السلف ما يؤيد ذلك، وذكر بعض اْلحادي
 واتباع املتشابه فيه.

حتت قول  7 وِف ابَ قول هللا تعاَل: }يَ ْعرُِفوَن نِْعَمَت اَّللَِّ مُثَّ يُ ْنِكُروهَنَا َوَأْكثَ رُُهُم اْلَكاِفُروَن{
 : هو كقوهلم كانت الريح طيبة واملالح حاذقا( .وقال بعض السلفاملصنف: )

 فجرت السفينة، مث فسر معىن املالح أبنه الذي يصلح ( يعين413قال الشارح ِف )ص 
السفينة ِف البحر ويعاِلها، قال: فأضافوا سري السفينة إَل الريح واملالح، وهو هللا الذي 

 جيريها ويرسيها قال هللا تعاَل:

__________ 

 .5( سورة طه، اْلية: 1)
 .27( سورة الرمحن، اْلية: 2)
 .39( سورة طه، اْلية: 3)
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 .10سورة الفتح، اْلية: ( 4)
 ( .2/168( ، وأمحد )2654( مسلم: القدر )5)

 ( .4/404، 4/395( ، وأمحد )2759( مسلم: التوبة )6)

 (1).." 83( سورة النحل، اْلية: 7)

: )عجبت لقوم عرفوا اإلسناد -رمحه هللا تعاَل -"قال ]اإلمام[ أمحد بن حنبل .31
وَن َعْن أَْمرِِه َأْن يقول: }فَ ْلَيْحَذِر الَِّذيَن خُيَالِفُ  وصحته يذهبون إَل رأي سفيان، وهللا تعاَل

ٌَ أَلِيٌم{ . َنٌة أَْو ُيِصيبَ ُهْم َعَذا  ُتِصيبَ ُهْم ِفت ْ

__________ 

 1أن يقلد دينه الرجال( .
من استبان له سنة رسول هللا صلى هللا  2: )أمجع املسلمون على أن-رمحه هللا تعاَل -وقال

 3له أن يدعها لقول أحد من الناس( .عليه وسلم َ يكن 
)ما جاءان عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قبلناه على الرأس  4قال بعض السلف:

والعني، وما جاءان عن الصحابة فنأخذ ونَتك، وما جاءان عن التابعني فهم رجال وحنن 
 رجال(

يذهبون إَل  وصحته: )عجبت لقوم عرفوا اإلسناد -رمحه هللا تعاَل -أمحد بن حنبل 6}قال
َنةٌ َأْو ُيِصيبَ ُهْم رأي سفيان، وهللا تعاَل يقول: }فَ ْلَيْحَذِر الَِّذيَن خُيَالُِفوَن َعْن أَْمرِهِ َأْن ُتِصيبَ ُهْم ِفت ْ 

ٌَ أَلِيٌم{   7َعَذا
__________ 

 ( .113"إيقاظ مهم أويل اْلبصار": )ص 1

 ِف"ر": )على أن يقلد استبان( وال معىن له. 2

/  2ابن القيم هذا القول إَل الشافعي، وكذا الفالين انظر:"أعالم املوقعني": )نس ب  3
 ( .114، 58( ، و"إيقاظ اهلمم": )ص 282

/  3صرح بذكره أنه أبو حنيفة كما ِف رسالة معىن قول اإلمام املطلِب"الرسائل املنريية": ) 4
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105. ) 

البغدادي ِف"اتريخ بغداد": ( . وقد روى اْلطي ب 13"إيقاظ مهم أويل اْلبصار": )ص 5
( عن أيب حنيفة رمحه هللا كالما قريبا منه. وذكره السبكي ِف رسالة معىن قول 368/  13)

( منسواب 105/  3اإلمام املطلِب إذا صح احلديث فهو مذهِب، ضمن"الرسائل املنريية": )
 ( .كإَل أيب حنيفة وفيه: )وما جاء عن أصحابه اخَتان( بدل قوله: )فنأخذ ونَت 

 ِف"املؤلفات": )قال اإلمام أمحد( . 6

 (1).." 63سورة النور، اْلية:  7

 "فيه: إن هللا تعاَل قال: " أصبح من عبادي مؤمن يب وكافر " وقد تقدم. .32

قال و وهذا كثري ِف الكتاَ والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إَل غريه ويشرك به، 
املالح حاذقا ]وحنو ذلك مما هو جار على : هو كقوهلم كانت الريح طيبة، و بعض السلف
 ألسنة كثري[ .

__________ 

"وقد تقدم{ احلديث 2"إن هللا تعاَل قال: أصبح من عبادي مؤمن يب وكافر "  1فيه:"
}وهذا كثري ِف الكتاَ والسنة، يذم سبحانه من  3وشرحه ِف ابَ االستسقاء ابْلنواء

مثال }هو كقوهلم كانت الريح  لسلف:{وقال بعض ا 4يضيف إنعامه إَل غريه ويشرك به
{ يعين: فجرت السفينة، واملالح هو الذي يصلح السفينة ِف البحر 56طيبة، واملالح حاذقا

الذي جيريها ويرسيها، قال هللا  7ويعاِلها، فأضافوا سري السفينة إَل الريح واملالح، وهو هللا
وقال تعاَل: }َوِمْن آاَيتِِه اِْلََواِر ِف اْلَبْحِر   8َبْحِر{ تعاَل: }ُهَو الَِّذي ُيَسريِ ُُكْم ِف اْلَْبِ  َوالْ 
 َكاَْلْعالِم ِإْن َيَشْأ ُيْسِكِن الر ِيَح فَ َيْظَلْلنَ 

__________ 

 زيد هنا ِف"اْلصل"كلمة: )قال( خالفا للمؤلفات وبقية النسخ. 1

 زاد هنا ِف"املؤلفات"كلمة: )احلديث( . 2

 تسقاء ابْلنواء.( ، ابَ االس320انظر: )ص  3
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( ، كالم قري ب من هذا املعىن، فلعل الشيخ حممد بن عبد 370/ 14"جمموع الفتاوى": )4
 الوهاَ قد اقتبسه منه.

 زاد هنا ِف"املؤلفات"قوله: )وحنو ذلك مما هو جار على ألسنة كثري( . 5

قف على ( أبنه َ ي585قال الشيخ سليمان بن عبد هللا ِف"تيسري العزيز احلميد": )ص  6
 قائله، وقد اجتهدت ِف البحث عنه فلم أجده أيضا.

 لفظ اِلاللة ِف"اْلصل"، وهو ساقط من بقية النسخ. 7

 (1).." 22سورة يونس، اْلية:  8

 "وأيضا: فاحلق ضالة املؤمن. .33

( 1وليحذر العاقل من مشاُّبة الذين قال هللا عنهم: }لو كان خريا ما سبقوان إليه{ )
 ( .2هم من بيننا{ )}أهؤالء من هللا علي

: ما ترك أحد حقا / إال لكْب ِف نفسه؛ ومصداق ذلك قول النِب قال بعض السلفوقد 
( مث 3صلى هللا عليه وسلم، حني قال: " ال يدخل اِلنة من ِف قلبه مثقال ذرة من كْب" )

 فسر الكْب أبنه: بطر احلق، وأي: رده، وغمط الناس: وهو احتقارهم وازدراؤهم.

 ( :4القائل ) ولقد أحسن

 وتعر من ثوبني من يلبسهما ... يلقى الردى مبذمة وهوان

 ( الثوابن6( فوقه ... ثَو التعص ب بئست )5ثَو من اِلهل املرك ب )

 ( ... زينت ُّبا اْلعطاف والكتفان7وحتل ابإلنصاف أفخر حلية )

 (8واجعل شعارك خشية الرمحن مع ... نصح الرسول فحبذا اْلمران )
 أيضا رمحه هللا:( وقال 9)

 واِلهل داء قاتل وشفاؤه ... أمران ِف الَتكي ب متفقان

__________ 

 .11( سورة اْلحقاف آية 1)
 .53( سورة اْلنعام آية 2)
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،والَتمذي ِف 4091، وأبو داود ِف "السنن" رقم 91( أخرجه مسلم ِف "الصحيح" رقم 3)
محد ِف ، وأ4226،وابن ماجة ِف "السنن" رقم 1999"اِلامع" رقم 

، والبيهقي ِف "كتاَ اْلدَ" 9/89، وابن أيب شيبة ِف "املصنف" 1/399،451"املسند"
 من حديث ابن مسعود. 661رقم 

 ( )ع( : القائل حيث قال.4)

 ( علق ِف اْلصل ما نصه: اِلهل املرك ب: هو أن جيهل احلق وجيهل جهله به.5)

 ( )ط( : بئسما.6)

 ( )ع( )ط( : حلة.7)

 .19ن القيم ِف "الكافية" /( من كالم اب8)
 (1)( ما بينهما ساقط من )ع( و )ط( .." 9)

ن أن يزيغ  خاف على نفسه م –"واهلالك َو ينفعهم هللا بعلمهم وال برأيهم وفهمهم  .34
 كما زاغوا وأن يضل كما ضلوا وهذا إمنا حيصل بتوفيق هللا ورمحته لعبده.

واملوادة ْلرابَ البغي والعدوان على  وصاح ب هذا الكالم قد نسي ما وقع منه من املداهنة
. وما ذكرانه  أهل اإلسالم واإلُيان والصد عن سبيل هللا فأعظم ُّبا من ذنَو ومثال ب وعيَو

 من الواقع من كثري من أعيان أهل جند ال ُيَتي فيه من ِف قلبه أدىن حياة.

الواج ب  2وعاملعَتض: أنه ملا جهل حقيقة هذا الذن ب العظيم عدة من ن 1وظاهر حال هذا
أو اِلائز أو املكروه وكالمه ِف ورقته يدور على هذه الثالثة فلذلك استوحش مما أنس به 
املسلمون وأنس مبا استوحش منه العارفون فلو تصور الواقع منه لسالت على اْلد منه دموع 
احملاجر وغصت من ُمافة الوعيد تلك احلناجر كما دل على عظيم ذلك الذن ب الكثري من 

 ت واْلحاديث والبينات.اْلاي

واعلم أن هذا املغرور ملا كذبته ظنونه اليت قعدت به عن واج ب اهلجرة واِلهاد وتبني أنه 
أخطأ سبيل اهلدى والسداد وعلم أن املسلمني قد ميزوه حباله وقبيح فعاله ابدر إَل التشكي 

استحسن و  والتهويل والتباكي والعويل وحاول قل ب احلقائق فاستهجن الصدق واملعروف
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الباطل لكونه عنده هو املألوف. فأعظم ُّبا عقوبة أطفأت نور العقل وأعمت البصرية 
فصاحبها ِف ظلمات اِلهل والري ب. وملا قال رجل لعبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه: 
هلكت إن َ آمر ابملعروف وأنه عن املنكر فقال ابن مسعود رضي هللا عنه هلكت إن َ 

: أنتم ختافون الذن ب وأان أخاف قال بعض السلف 3ف وينكر املنكريعرف قلبك املعرو 
 الكفر اي ربنا نسألك الثبات على اإلُيان.

يعلم: أن هللا تعاَل فرض على عباده اهلجرة عند ظهور الظلم واملعاصي  4ومما ]جي ب أن[ 
 حفظا للدين وصيانة لنفوس املؤمنني عن شهود

__________ 

 "ط": هذا. ساقطة. 1

 : أنواع."ط" 2

 .1/135وأبو نعيم ِف احللية  15/174أخرجه ابن ايب شيبة ِف املصنف  3
 (1)إضافة من "ط".."  4

 "الرسالة الثالثة والثالثون .35

... 

 بسم هللا الرمحن الرحيم

"33" 
من عبد الرمحن بن حسن إَل اإلخوان اْلمري حممد بن أمحد والشيخ عبد اللطيف بن مبارك 

امتهم رزقنا هللا وإايهم االعتصام ابلكتاَ والسنة وجنبنا وإايهم وأعيان أهل اإلحساء وع
سبل أهل البدع واْلهواء ووفقنا وإايهم ملعرفة ما بعث هللا به رسوله من النور واهلدى سالم 
عليكم ورمحة هللا وبركاته وبعد فِن الباعث على هذا الكتاَ هو النصيحة هلل ولكتابه ولرسله 

م "وأوصيكم" مبا دلت عليه شهادة ال إله إال هللا وما تضمنته من وْلئمة املسلمني وعامته
نفي اإلهلية عما سوى هللا وإخالص العبادة هلل وحده ال شريك له والْباءة من كل دين 
خيالف ما بعث هللا به رسله من التوحيد كما قال تعاَل: }قل إمنا أان بشر مثلكم يوحى إيل 
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 يه واستغفروه{ وقال تعاَل: }فِن أعرضوا فقل أنذرتكمأمنا إهلكم إله واحد فاستقيموا إل
صاعقة مثل صاعقة عاد ومثود*إذ جاءهتم الرسل من بني أيديهم ومن خلفهم أال تعبدوا إال 
هللا{  وهذه اْلية وما ِف معناها تتضمن النهي عن الشرك ِف العبادة والْباءة منه ومن 

اء َل آخره يقرر هذه اْلصل العظيم فال غناملشركني من الرافضة وغريهم والقرآن من أوله إ
لون : كلمتان يسأل عنهما اْلقال بعض السلفْلحد عن معرفته والعمل به ابطنا وظاهرا 

واْلخرون ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم املرسلني؟ وقال تعاَل: }قل إين أمرت أن أعبد 
مضمون شهادة أن حممد هللا ُملصا له الدين*وأمرت ْلن أكون أول املسلمني{ وهذا هو 

رسول هللا وجَو إتباعه والرضى به نبيا ورسوال ونفي للبدع واْلهواء املخالفة ملا جاء به 
صلى هللا عليه وسلم فال غناء ْلحد عن معرفة ذلك وقبوله وحمبته واإلنقياد له قوال وعمال 

 (1)ابطنا وظاهرا.." 

القرن الثاين فما ظنك أبهل "وينكرون املنكر وِبنكارهم ينكر فِذا كان هذا حال  .36
هذه القرون الذين عاد املعروف فيهم منكرا واملنكر معروفا نشأ هذا الضغري وهرم عليه الكبري 
والبدع فشت فيمن يدعي العلم حىت اعتقدوا ِف رُّبم وخالقهم ما يتقدس عنه ويتعاَل سبحان 

ل ب ما ستيقظ ِف طهللا عما يصفون وهذا ِف حق من عرفه إذا كان جازما انصحا لنفسه ا
ينجيه ويسعده ِف دنياه وأخراه من العلم النافع والعمل الصاحل ويكون مبين أقواله وأفعاله 
 على اإلخالص واملتابعة على علم ومعرفة ويقني فمبىن العبادة على حمبة املعبود غاية احملبة ِف

 غاية الذل واْلضوع كما قال ابن القيم رمحه هللا:

 حبه ... مع ذل عابده مها قطبانوعبادة الرمحن غاية 

 وعليهما فلك العبادة دائر ... ما دار حىت قامت القطبان

 ومداره ابْلمر أمر رسوله ... ال ابهلوى والنفس والشيطان

ه فاحمل ب هلل قلبه خيشع وعينه تدمع حياس ب نفسه ابْلخالص واملتابعة للرسول صلى هللا علي
وسلم: بفعل ما أمر به وترك ماهنى عنه وهذا هو دليل احملبة كما قال تعاَل: }قل إن كنتم 

ه حتبون هللا فاتبعوين حيببكم هللا{ وهذا هو الصراط املستقيم ال يعرفه السالك وال يهتدي إلي
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 ابلكتاَ والسنة علما وعمال وحمبة وطلبا كما ِف حديث عبد هللا بن عمر وعن النِب إال
صلى هللا عليه وسلم أنه قال: "ال يؤمن أحدكم حىت يكون هواه تبعا ملا جئت به" وهذا ال 
َ التواضع واالعَتاف ابِلهل  يدرك إال ابلعلم النافع والعلم النافع ال يدرك إال ابلدخول من اب

ط وقد كان أمري املؤمنني عمر بن اْلطاَ رضي هللا عنه يستعني على مامحل من أمور والتفري
الناس بقَر أهل العلم وتقريبهم إليه وكان يقَر ابن عباس على صغر سنه لعلمه ابلتأويل 

 وقد كان وقافا عند كتاَ هللا تعاَل.

نونه ا نسي ويعيومن سعادة العبد أن يتخذ له إخوان صدق ممن هلم علم ودين يذكرونه إذ
: عليك ِبخوان الصدق تعش ِف أكنافهم: يعين ابلعلم قال بعض السلفإذا ذكر كما 

 (1)النافع والعمل الصاحل فِهنم زينة ِف الرخاء عدة ِف." 

َ ابحلق فاعبد هللا ُملصا له الدين*أال هلل الدين اْلالص{ مث ذكر  .37 "أنزلنا إليك الكتا
صا له هذه السورة وغريها فقال تعاَل: }قل هللا أعبد ُمل دين املشركني وأنكره تعاَل ِف أول

ديين*فاعبدوا ما شئتم من دونه{  واْلايت ِف إخالص العبادة وأفراد الَر تعاَل ُّبا ِف 
 القرآن كثري تفيد احلصر ملن تدبرها.

وال خيفاكم أن شيخنا رمحه هللا: ملا تبني ُّبذه الدعوة اإلسالمية وجد العلماء ِف إال حساء 
وغريها ال يعرفون التوحيد من الشرك بل قد اختذوا الشرك ِف العبادة دينا فأنكروا ِلهلهم 
ابلتوحيد ومعىن ال إله إال هللا فظنوا أن ال له هو القادر على االخَتاع وهذا وغريه من التوحيد 
 الربوبية حق لكنه ال يدخل ِف اإلسالم بدون توحيد اْلهلية وهي العبادة كما قال تعاَل:

}قل أفغري هللا َتمروين أعبد أيها اِلاهلون* ولقد أوحي إليك وإَل الذين من قبلك لئن 
أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من اْلاسرين*بل هللا فاعبد وكن من الشاكرين{ والذي 
يبني لكم أن العلماء ما عرفوا التوحيد وال عرفوا هذا الشرك كون أرابَ القبور من اْلموات 

 غبات والرهبات إليها وال عاَ من علماء إال حساء أنكر هذا بل قد صارتعبد وتصرف الر 

إنكارهم إلخالص العبدة هلل وحده ومن دعي اإلخالص كفروه وبدعوه وال نعلم أحدا من 
  فقال بعض السلعلماه إال حساء صدع ُّبذا الدين وعرفه وعربه وهو دعوة الرسل كما 
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 ذا كنتم تعبدون" "وماذا أجبتم املرسلني" فالدينكلمتان يسئل عنهما اْلولون واْلخرون "ما
ِف هاتني الكلمتني والقرآن كله يقرر ذلك يعرفه من تدبره "فلما" إنه برق للشيخ حسني بن 
غنام رمحه هللا: هذا الدين وإنه هو احلق الذي ال ري ب فيه صنف ِف تقريره املصنفات وقال 

 ِف بعض نظمه.

 . إَل الغى ال يلفى لدين حنينهانفوس الورى إال القليل ركوهنا ..

 فسل ربك التثبيت أي موحد ... فأنت على السمحاء ابد يقينها

 وغريك ِف بيد الضاللة سائر ... وليس له إال القبور يدينها

 (1)فعرف رمحه هللا: إن فعلهم عند القبور هو دين ْلرابَ القبور.." 

آمنوا  حيبوهنم كما حي ب الذين "هؤالء املشركون أندادهم آهلتهم اليت عبدوا مع هللا .38
 انتهى. 1ابهلل، والذين آمنوا أشد حبا هلل من حبهم آهلتهم". 

والثاين: والذين آمنوا أشد حبا هلل من املشركني ابْلنداد هلل، فِن حمبة املؤمنني خالصة، وحمبة 
الن و أصحاَ اْلنداد قد ذهبت أندادهم بقسط منها، واحملبة اْلالصة أشد من املشَتكة. والق

فِن فيها قولني أيضا: أحدمها:  2مرتبان على القولني ِف قوله تعاَل: }حيبوهنم كح ب هللا{ 
 حيبوهنم كما حيبون هللا، فيكون قد أثبت هلم حمبة هللا، ولكنها حمبة أشركوا فيها مع هللا تعاَل

أن حمبة  أندادهم. والثاين: أن املعىن حيبون أندادهم كما حي ب املؤمنون هللا، مث بني تعاَل
 املؤمنني هلل أشد من حمبة أصحاَ اْلنداد ْلندادهم.

يرجح القول اْلول، ويقول: إمنا ذموا أبن شركوا  -رمحه هللا-وكان شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 بني هللا وبني أندادهم ِف احملبة َو خيلصوها هلل كمحبة املؤمنني له، وهذه التسوية املذكورة ِف

م، وهم ِف النار أهنم يقولون ْلهلتهم وأندادهم وهي حمضرة معهم ِف قوله تعاَل: حكاية عنه
. ومعلوم أهنم ما 3العذاَ: }اتهلل إن كنا لفي ضالل مبني إذ نسويكم بَر العاملني{ 

، وإمنا سووهم به ِف احملبة والتعظيم، وهذا أيضا هو 4سووهم بَر العاملني ِف اْللق والربوبية
: }احلمد هلل الذي خلق السماوات واْلرض وجعل الظلمات العدل املذكور ِف قوله تعاَل

 به غريه ِف العبادة اليت هي احملبة والتعظيم. 5والنور مث الذين كفروا برُّبم يعدلون{ 
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قال . وهذه تسمى آية احملنة. 6وقال تعاَل: }قل إن كنتم حتبون هللا فاتبعوين حيببكم هللا{ 
 فاتبعوين  تعاَل آية احملنة }قل إن كنتم حتبون هللا: ادعى قوم حمبة هللا فأنزل هللابعض السلف

 حيببكم هللا{ إشارة إَل دليل احملبة ومثرهتا وفائدهتا. فدليلها وعالمتها: اتباع الرسول صلي هللا
عليه وسلم، وفائدهتا ومثرهتا: حمبة املرسل لكم، فما َ حتصل منكم املتابعة فمحبتكم له غري 

 ة.حاصلة، وحمبته لكم منتفي

 وقال تعاَل: }اي أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف أييت هللا بقوم

__________ 

 مدارج السالكني أول اِلزء الثالث من طبعة املنار. 1

 .165سورة البقرة آية:  2
 .98-97سورة الشعراء آية:  3
لعامة ِف آخر هذه اِف قرة العيون: وقد وقع الشرك ِف الربوبية أيضا ِف كثري من اْلاصة و  4

 اْلمة، فاعتقدوا أن هلؤالء اْلموات تصرفا ِف الكون وحنو ذلك.

 .1سورة اْلنعام آية:  5
 (1).." 31سورة آل عمران آية:  6

: " أي هللا وحده كافيك وكاِف أتباعك، فال حتتاجون معه إَل أحد". -"رمحه هللا .39
 وهذا اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا.

 .1}ومن يتوكل على هللا فهو حسبه{  وقوله:
 وقيل: املعىن حسبك هللا وحسبك املؤمنون.

: " وهذا خطأ حمض ال جيوز محل اْلية عليه؛ فِن احلس ب والكفاية -رمحه هللا-قال ابن القيم 
هلل وحده كالتوكل والتقوى والعبادة. قال هللا تعاَل: }وإن يريدوا أن خيدعوك فِن حسبك 

. ففرق بني احلس ب والتأييد، فجعل احلس ب له 2ك بنصره وابملؤمنني{ هللا هو الذي أيد
وحده، وجعل التأييد له بنصره وبعباده، وأثىن على أهل التوحيد من عباده حيث أفردوه 
ابحلس ب، فقال تعاَل: }الذين قال هلم الناس إن الناس قد مجعوا لكم فاخشوهم فزادهم 
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. َو يقولوا: حسبنا هللا ورسوله. ونظري هذا قوله 3 إُياان وقالوا حسبنا هللا ونعم الوكيل{
. فتأمل  4سبحانه: }وقالوا حسبنا هللا سيؤتينا هللا من فضله ورسوله إان إَل هللا راغبون{ 

كيف جعل اإليتاء هلل والرسول، وجعل احلس ب له وحده، فلم يقل: وقالوا: حسبنا هللا 
ده،  هللا راغبون{ . فجعل الرغبة إليه وحورسوله، بل جعله خالص حقه، كما قال: }إان إَل 

. فالرغبة والتوكل واإلانبة واحلس ب هلل وحده، كما 5كما قال تعاَل: }إَل ربك فارغ ب{ 
 أن العبادة والتقوى والسجود والنذر واحللف ال يكون إال له سبحانه وتعاَل". انتهى.

إال عليه، ومىت  وج ب أال يتوكلوُّبذا يتبني مطابقة اْلية للَتمجة. فِذا كان هو الكاِف لعبده 
التفت بقلبه إَل سواه وكله هللا إَل من التفت إليه، كما ِف احلديث: " من تعلق شيئا وكل 

 .6إليه " 
 قال: "وقول هللا تعاَل: }ومن يتوكل على هللا فهو حسبه{ ".

يه لعدوه، ف وغريه: أي كافيه. ومن كان هللا كافيه وواقيه فال مطمع -رمحه هللا-قال ابن القيم 
وال يضره إال أذى ال بد منه، كاحلر والْبد واِلوع والعطش. وأما أن يضره مبا يبلغ به مراده 
منه فال يكون أبدا، وفرق بني اْلذى الذي هو ِف الظاهر إيذاء وِف احلقيقة إحسان وإضرار 

 : " جعل هللاقال بعض السلفبنفسه؛ وبني الضرر الذي يتشفى به منه. 

__________ 

 .3سورة الطالق آية:  1
 .62سورة اْلنفال آية:  2
 .173سورة آل عمران آية:  3
 .59سورة التوبة آية:  4
 .8سورة الشرح آية:  5
 (1)( .." 98تقدم خترجيه برقم ) -304 6

"ينكروهنا{ . قال: "حممد صلى هللا عليه وسلم". وقال آخرون: بل معىن ذلك أهنم  .40
كره ِف هذه السورة من النعم من عند هللا، وأن هللا هو املنعم يعرفون أن ما عدد هللا تعاَل ذ 
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 عليهم بذلك، ولكنهم ينكرون ذلك، فيزعمون أهنم ورثوه عن آابئهم.

وأخرج عن جماهد: " "يعرفون نعمة هللا مث ينكروهنا". قال: هي املساكن واْلنعام وما يرزقون 
ذا كان ريش مث تنكره، أبن تقول: همنها، والسرابيل من احلديد والثياَ، تعرف هذا كفار ق

ْلابئنا فورثوان إايه". وقال آخرون: معىن ذلك أن الكفار إذا قيل هلم: من رزقكم؟ أقروا أبن 
 هللا هو الذي يرزقهم مث ينكرونه بقوهلم: رزقنا ذلك بشفاعة آهلتنا.

لدينوري اوذكر املصنف مثل هذا عن ابن قتيبة، وهو أبو حممد عبد هللا بن مسلم بن قتيبة 
النحوي اللغوي، صاح ب املصنفات البديعة املفيدة احملتوية على علوم مجة،  1قاضي مصر

اشتغل ببغداد وَسع احلديث على إسحاق بن راهويه وطبقته. توِف سنة ست وسبعني 
 ومائتني.

بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن هللا تعاَل قال: " أصبح من -وقال أبو العباس 
َ والسنة، يذم سبح- وكافر " احلديث. وقد تقدمعبادي مؤمن يب انه : " وهذا كثري ِف الكتا

 من يضيف إنعامه إَل غريه ويشرك به.

: هو كقوهلم: كانت الريح طيبة واملالح حاذقا، وحنو ذلك مما هو جار قال بعض السلف
 على ألسنة كثري".

بو عبد مسعود اهلذيل" أوقال آخرون: ما ذكره املصنف "عن عون بن عبد هللا بن عتبة بن 
هللا الكوِف الزاهد عن أبيه وعائشة وابن عباس، وعنه قتادة وأبو الزبري والزهري، وثقه أمحد 

 2وابن معني. قال البخاري: مات بعد العشرين ومائة }يعرفون نعمت هللا مث ينكروهنا{ 
فالن ما أصبت  قال: "إنكارهم إايها أن يقول الرجل: لوال فالن ما كان كذا وكذا، ولوال 

كذا وكذا". واختار ابن جرير القول اْلول، واختار غريه أن اْلية تعم ما ذكره العلماء ِف 
 معناها. وهو الصواَ وهللا أعلم.

قوله: "قال جماهد" هو شيخ التفسري: اإلمام الرابين، جماهد بن جْب املكي موَل بين ُمزوم. 
ه املصحف على ابن عباس مرات؛ أقفقال الفضل بن ميمون: َسعت جماهدا يقول: عرضت 

عند كل آية وأسأله فيم نزلت؟ وكيف نزلت؟ وكيف معناها؟ توِف سنة اثنتني ومائة. وله 
 .-رمحه هللا-ثالث ومثانون سنة 

__________ 
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 لعله قاضي الدينور؛ فِنه َ يتول القضاء إال فيها. 1

 (1).." 83سورة النحل آية:  2

و شيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن "قوله: "وقال أبو العباس" ه .41
ِف  وقد تقدم ِف ابَ ما جاء -رمحه هللا بعد حديث زيد بن خالد-تيمية اإلمام اِلليل 

االستسقاء ابْلنواء. قال: " وهذا كثري ِف الكتاَ والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه 
قا. انت الريح طيبة؛ واملالح حاذ: هو كقوهلم: كقال بعض السلفإَل غريه ويشرك به. 

 وحنو ذلك مما هو جار على ألسنة كثري". اه .

وكالم شيخ اإلسالم يدل على أن حكم هذه اْلية عام فيمن نس ب النعم إَل غري هللا الذي 
 أنعم ُّبا، وأسند أسباُّبا إَل غريه، كما هو مذكور ِف كالم املفسرين املذكور بعضه هنا.

: " وفيه اجتماع الضدين ِف القل ب، وتسمية هذا الكالم إنكارا -رمحه هللا-قال شيخنا 
 للنعمة".

 فيه مسائل:

 اْلوَل: تفسري معرفة النعمة وإنكارها.

 الثانية: معرفة أن هذا جار على ألسنة كثري.

 الثالثة: تسمية هذا الكالم إنكارا للنعمة.

 (2)الرابعة: اجتماع الضدين ِف القل ب.." 

 "فيه مسائل: .42

 بيان فرض اإلُيان ابلقدر. اْلوَل:

 الثانية: بيان كيفية اإلُيان.

 الثالثة: إحباط عمل من َ يؤمن به.

 الرابعة: اإلخبار أن أحدا ال جيد طعم اإلُيان حىت يؤمن به.

 اْلامسة: ذكر أول ما خلق هللا.

 السادسة: أنه جرى ابملقادير ِف تلك الساعة إَل قيام الساعة.
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  عليه وسلم ممن َ يؤمن به.السابعة: براءته صلى هللا

ا به : " انظروهم ابلعلم، فِن أقرو قال بعض السلفتعاَل فضلوا عن سواء السبيل. وقد 
 خصموا وإن جحدوه كفروا".

ملة، وابلباء ابلسني امله -قوله: "وِف املسند وسنن أيب داود عن ابن الديلمي" وهو أبو بسر 
َسه: وبعضهم صحح اْلول. وا -املعجمة وكسر الباءابلشني  -. ويقال: أبو بشر-املضمومة

عبد هللا بن فريوز. ولفظ أيب داود: قال: " لو أن هللا عذَ أهل َساواته وأهل أرضه، عذُّبم 
وهو غري ظاَ هلم، ولو رمحهم لكانت رمحته خريا هلم من أعماهلم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا 

 ما أصابك َ يكن ليخطئك، وما أخطأك َ ما قبله هللا منك حىت تؤمن ابلقدر، وتعلم أن
. قال: فأتيت عبد هللا بن 1يكن ليصيبك، ولو مت على غري هذا لكنت من أهل النار " 

مسعود فقال مثل ذلك، مث أتيت حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك، قال مث أتيت زيد بن 
 بن ماجه.. وأخرجه ا2اثبت، قال: فحدثين عن النِب صلى هللا عليه وسلم مثل ذلك

: عن سفيان عن منصور عن ربعي بن حراش عن رجل -رمحه هللا-وقال العماد ابن كثري 
عن علي ابن أيب طال ب رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: " ال يؤمن 
عبد حىت يؤمن أبربع: يشهد أن ال إله إال هللا وأين رسول هللا بعثين ابحلق، ويؤمن ابلبعث 

. وكذا رواه الَتمذي عن النضر بن مشيل عن شعبة 3ملوت، ويؤمن ابلقدر خريه وشره " بعد ا
 عن منصور به. ورواه من حديث أيب داود الطيالسي عن شعبة عن ربعي عن علي فذكره.

وقد ثبت ِف صحيح مسلم من رواية عبد هللا بن وه ب وغريه عن أيب هانئ اْلوالين عن أيب 
هللا بن عمرو قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: " إن  عبد الرمحن احلبلى عن عبد

زاد ابن  -هللا كت ب مقادير اْلالئق قبل أن خيلق السماوات واْلرض خبمسني ألف سنة. 
 . رواه الَتمذي وقال: حديث حسن غري ب.4: وكان عرشه على املاء " -وه ب

 دم اإلُيان ابلقدر، وهيوكل هذه اْلحاديث وما ِف معناها فيها الوعيد الشديد على ع
احلجة على نفاة القدر من املعتزلة وغريهم. ومن مذهبهم: ختليد أهل املعاصي ِف النار، وهذا 
الذي اعتقدوه من أكْب الكبائر وأعظم املعاصي. وِف احلقيقة إذا اعتْبان إقامة احلجة عليهم 

م ابْللود ى أنفسهمبا تواترت به نصوص الكتاَ والسنة من إثبات القدر، فقد حكموا عل
ِف النار إن َ يتوبوا. وهذا الزم هلم على مذهبهم هذا، وقد خالفوا ما تواترت به أدلة الكتاَ 
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 .5والسنة من إثبات القدر، وعدم ختليد أهل الكبائر من املوحدين ِف النار
__________ 

( ، 1991( ، والنسائي: اِلنائز )1029( ، والَتمذي: اِلنائز )947مسلم: اِلنائز ) 1
 ( .6/231، 6/97، 6/40، 6/32، 3/266وأمحد )

( فيصري احلديث مرفوعا. قال املنذري: وِف إسناده 362ص  4قال ِف عون املعبود )ج  2
 أبو سفيان الشيباين، وثقه ابن معني وغريه، وتكلم فيه أمحد وغريه.

خريه وشره. ( : ابَ ما جاء ِف اإلُيان ابلقدر 2145صحيح: الَتمذي: كتاَ القدر ) 3
( . وصححه اْللباين ِف 22/ 1( ؛ ابَ ِف القدر والطيالسي )81وابن ماجة ِف املقدمة )

 ( .7460صحيح اِلامع )

( : ابَ حجج آدم وموسى عليهما السالم. 16( )2653مسلم: كتاَ القدر ) 4
 [ .15( : ابَ رقم ]2156والَتمذي: كتاَ القدر )

من أكْب الكبائر وأعظم البدع، وكثري منهم وافقوا  ِف قرة العيون: وهذا الذي اعتقدوه 5
 (1).." -تعاَل وتقدس-اِلهمية ِف نفي صفات الَر 

"مث رأيت بعضهم أشار لبعض ذلك، فقال: ال ينكر الدعاء إال كافر مكذَ  .43
 تعبد عباده ِف غري آية، ووعدهم ابالستجابة على ما سبق ِف -تعاَل–ابلقرآن؛ ْلن هللا 

 ة أشياء على ما ورد ِف احلديث: استجابة، أو ادخار، أو تكفري عنه.علمه من أحد ثالث

 أخوات سورة هود

 ؟1)مسألة( : ما املراد أبخوات هود ِف حديث: "شيبتين هود وأخواهتا" 
)اِلواَ( : املراد ُّبن: الواقعة واملرسالت وعم والتكوير، رواه الَتمذي واحلاكم زاد الطْباين 

 أاتك، وابن سعد: والقارعة، وسأل سائل، واقَتبت الساعة. واحلاقة وابن مردويه: وهل

 قطع السدر

 من رواه؟ 2)مسألة( ِف حديث: "من قطع سدرة صَو هللا رأسه ِف النار" 

)اِلواَ( : رواه كثريون، وصححه أيضا ِف املختارة، واْلحاديث فيه كثرية، وهي مؤولة عند 
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: حملها سدر احلرم، وقال أبو داود: لفقال بعض السالعلماء؛ إلمجاعهم على جواز قطعه. 
 وِف قطع سدرة ِف فالة يستظل ُّبا ابن السبيل والبهائم عبثا وظلما بغري حق.

 )مسألة( : هل يطلق اإلسالم على سائر اْلمم السابقة عني حقيقتها أو خيتص ُّبذه اْلمة؟

ريه جح غ)اِلواَ( : رجح ابن الصالح اْلول، وسيأيت ما يصرح به من لفظ القرآن. ور 
الثاين، وهو أن ال يوصف به من اْلمم السابقة إال اْلنبياء فقط، وشرفت هذه اْلمة أبن 

 وصفت مبا وصف به اْلنبياء تشريفا وتكرُيا.

 )مسألة( : ما عدد اْلنبياء والرسل؟

__________ 

 ( .3297الَتمذي: تفسري القرآن ) 1

 (1)( .." 5239أبو داود: اْلدَ ) 2

 بع أهواء الذين ال يعلمون إهنم لن يغنوا عنك من هللا شيئا وإن الظاملني"فاتبعها وال تت .44
. وقال تعاَل: }اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم وال 1بعضهم أولياء بعض وهللا ويل املتقني{ 

. وعن زايد بن حدير قال: قال يل عمر: هل 2تتبعوا من دونه أولياء قليال ما تذكرون{ 
لت: ال. قال "يهدمه زلة العاَ، وجدال املنافق ابلكتاَ، وحكم تعرف ما يهدم اإلسالم؟ ق

 اْلئمة املضلني" رواه الدارمي.

فرضي هللا تعاَل عن أمري املؤمنني عمر كأنه ينظر إَل ما وقع ِف هذه اْلمة من جدال أهل 
 ،اْلهواء ابلكتاَ، وكثرة اْلراء املخالفة للحق اليت ُّبا كثر أهل الضالل، وكثرت ُّبا البدع

وتفرقت اْلمة واشتدت غربة اإلسالم، حىت عاد املعروف منكرا واملنكر معروفا، والسنة بدعة 
 والبدعة سنة، نشأ على هذا الصغري، وهرم عليه الكبري.

: "ال تستوحش من احلق لقلة السالكني، وال تغَت ابلباطل قال بعض السلفوما أحسن ما 
ن هلك كيف هلك إمنا العج ب ممن جنا  لكثرة اهلالكني". وقال بعضهم: "ليس العج ب مم

كيف جنا". فالناصح لنفسه يتهم رأيه وهواه، ويرجع إَل تدبر كتاَ هللا سبحانه ال إله غريه 
متها وما عليه سلف اْلمة وأئ -صلى هللا عليه وسلم--وال َر سواه، وإَل ما سنه الرسول 
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 ى حذر.قبل حدوث اْلهواء وتفرق اْلراء، وليكن من الشيطان وجنده عل

اللهم اجعلنا هادين مهتدين غري ضالني وال مضلني، سلما ْلوليائك. حراب ْلعدائك، حن ب 
حببك من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم هذا الدعاء وعليك اإلجابة، اللهم 

 هذا اِلهد وعليك التكالن.

 قول الورقة إن اإلله مشتق من أهله

 من أهله بوجَو احتاده معه ِف املعىن( . وأما قول هذا ِف ورقته: )إذ اشتقاقه

)أقول( : قد عرفتم ما ذكرانه من تناقضه ِف هذه العبارة وما قبلها، وقد أخطأ أيضا فيما 
 عْب به عن االشتقاق من وجهني:

 )اْلول( : أنه جعل أهله مشتقا منه وهو فهل يشتق وال يشتق منه، واملصدر

__________ 

 .19، 18سورة اِلاثية آية:  1
 (1).." 3سورة اْلعراف آية:  2

 1"وقوله: }ومن يتوكل على هللا فهو حسبه{  .45
عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال: " " حسبنا هللا ونعم الوكيل" قاهلا إبراهيم صلي هللا عليه 
وسلم حني ألقي ِف النار، وقاهلا حممد صلي هللا عليه وسلم حني قالوا له: " إن الناس قد 

 رواه البخاري والنسائي. 2خشوهم فزادهم إُياان وقالوا حسبنا هللا ونعم الوكيل" "مجعوا لكم فا

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

سالم ابن إلوحده كافيك وكاِف أتباعك فال حتتاجون معه إَل أحد". وهذا اختيار شيخ ا
 تيمية.

قوله: "وقول هللا تعاَل: }ومن يتوكل على هللا فهو حسبه{ " قال ابن القيم وغريه: "أي  
كافيه، ومن كان هللا كافيه وواقيه، فال مطمع فيه لعدو وال يضره إال أذى ال بد منه كاحلر 

: عض السلفبقال والْبد واِلوع والعطش، وأما أن يضره مبا يبلغ به مراده فال يكون أبدا. 
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جعل هللا لكل عمل جزاء من نفسه، وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته فقال: }ومن 
يتوكل على هللا فهو حسبه{ أي كافيه فلم يقل فله كذا وكذا من اْلجر كما قال ِف اْلعمال، 
 بل جعل هللا سبحانه نفسه كاِف عبده املتوكل عليه وحسبه وواقيه، فلو توكل العبد على هللا

 ق توكله وكادته السماوات واْلرض ومن فيهن ِلعل له ُمرجا وكفاه ونصره"، انتهى.ح

 قوله: "حسبنا هللا " تقدم معناه.

قوله: "ونعم الوكيل " أي نعم من توكل عليه املتوكلون، وُمصوص "نعم" حمذوف تقديره نعم 
 الوكيل هللا.

صروا آهلتكم تعاَل: }قالوا حرقوه وانقوله: قاهلا إبراهيم عليه السالم حني ألقي ِف النار قال 
 اْلية. 3إن كنتم فاعلني قلنا اي انر كوين بردا وسالما على إبراهيم{ 

قوله: وقاهلا حممد صلي هللا عليه وسلم حني قالوا له: }إن الناس قد مجعوا لكم فاخشوهم 
اَ من وذلك بعد منصرف قريش واْلحز  4فزادهم إُياان وقالوا حسبنا هللا ونعم الوكيل{ 

 أحد، فمر ُّبم رك ب من عبد القيس فقالوا: أين تريدون؟ قالوا: نريد املدينة. قالوا: هل

__________ 

 .3سورة الطالق آية:  1
( ِف التفسري ابَ تفسري سورة آل عمران، َو أجده عند 4564،  4563البخاري رقم ) 2

 النسائي ولعله ِف "الكْبى".

 .69-68سورة اْلنبياء آية:  3
 (1).." 173رة آل عمران آية: سو  4

 ابَ "معرفة النعمة وإنكارها" -41" .46

 1قول هللا تعاَل: }يعرفون نعمت هللا مث ينكروهنا وأكثرهم الكافرون{ 
 قال جماهد ما معناه: هو قول الرجل: هذا مايل، ورثته عن آابئي.

 وقال عون بن عبد هللا: يقولون: لوال فالن َ يكن كذا.

 قولون: هذا بشفاعة آهلتنا.وقال ابن قتيبة: ي
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بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه: " إن هللا تعاَل قال: أصبح من  -وقال أبو العباس 
وهذا كثري ِف الكتاَ والسنة، يذم  -عبادي مؤمن يب وكافر ... " احلديث، وقد تقدم 

 سبحانه من يضيف إنعامه إَل غريه ويشرك به.

يح طيبة واملالح حاذقا، وحنو ذلك مما هو جار : هو كقوهلم: كانت الر قال بعض السلف
 على ألسنة كثري.

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

قوله: "ابَ قول هللا تعاَل: }يعرفون نعمت هللا مث ينكروهنا{ اْلية " قال ابن جرير: فِن 
لفوا ِف املعين ابلنعمة فذكر عن سفيان عن السدي " يعرفون نعمت هللا مث أهل التأويل اخت

ينكروهنا "قال: حممد صلي هللا عليه وسلم. وقال آخرون: بل ومعىن ذلك أهنم يعرفون أن ما 
عدد هللا تعاَل ذكره ِف هذه السورة من النعم من عند هللا، وأن هللا هو املنعم عليهم بذلك، 

 فيزعمون أهنم ورثوه عن آابئهم.ولكنهم ينكرون ذلك 

وأخرج عن جماهد }يعرفون نعمت هللا مث ينكروهنا{ قال: هي املساكن واْلنعام وما يرزقون 
منها والسرابيل من احلديد والثياَ، يعرف هذا كفار قريش مث ينكرونه أبن يقولوا: هذا كان 

 ْلابئنا فورثوان إايه.

بة بن  فالن َ يكن كذا " عون بن عبد هللا بن عتقوله: "وقال عون بن عبد هللا يقولون لوال
مسعود اهلذيل أبو عبد هللا الكوِف الزاهد، عن أبيه وعائشة وابن عباس، وعنه قتادة وأبو 
الزبري والزهري، وثقه أمحد وابن معني. قال البخاري: مات بعد العشرين ومائة. واختار ابن 

 ما ذكره العلماء ِف معناها وهو الصواَ. جرير القول اْلول، واختار غريه أن اْلية تعم

قوله: "وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية: يذم سبحانه من يضيف إنعامه إَل غريه ويشرك به. 
 : هو كقوهلم: كانت الريح طيبة، واملالح حاذقا، وحنوقال بعض السلف

__________ 

 (1).." 83سورة النحل آية:  1
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"به، وما علمت إَل ساعيت هذه أحدا من علماء املسلمني الذين يستحقون اإلفتاء  .47
انزع ِف هذا، وأما الشيوخ الذين يسألون امليت فهؤالء ليس فيهم أحد ممن يرجع املسلمون 

 : ال تنظر إَل عمل الفقيه، ولكن اسأله يصدقك( .قال بعض السلفإَل فتياه، فلهذا 

 ( :1مث قال رمحه هللا تعاَل )

( تعظيما للرسول 2)فِذا قيل ال يعبد إال هللا، ال اْلنبياء وال غريهم، وحنو ذلك، كان ذلك )
( أنه ال أحد أرفع منه من اْللق، وخصائص الَر عز وجل 3صلى هللا عليه وسلم، وتبيينا )

ني يمنتفية عنه؛ فعن غريه بطريق اْلوَل، كقوله تعاَل: }وال أيمركم أن تتخذوا املالئكة والنب
( : }لن يستنكف 5( . وقوله تعاَل )4أراباب أأيمركم ابلكفر بعد إذ أنتم مسلمون{ )

( . وقوله: }ما املسيح ابن مرمي إال رسول قد خلت من قبله 6املسيح أن يكون عبدا هلل{ )
 ( فيه.9( املسيح، لوقوع النزاع )8( فِن احلاجة داعية إَل ذكر )7الرسل{ )

__________ 

 "م" و"ش": "تعاَل".( سقطت من 1)

 ( سقطت من "م" و"ش": "ذلك".2)

 ( سقطت من "م" و"ش" الواو ِف: "وتبيينا".3)

 .80( سورة آل عمران، اْلية: 4)
 ( سقطت من "م" و "ش": "تعاَل".5)

 ، وِف "م" و"ش": "اْلية".172( سورة النساء، اْلية: 6)

 .75( سورة املائدة، اْلية: 7)
 إَل: "ذلك".( حترف ِف )املطبوعة( 8)

 (1)( ِف "ش": "التنازع".." 9)

"وهي حق هللا ال يليق صرفها لغريه لكمال غناه، وعلمه وقدسيته ورمحته وقيوميته  .48
وانفراده ابلتأثري والتدبري وقال تعاَل: }قل ادعوا الذين زعمتم من دون هللا ال ُيلكون مثقال 

ما له منهم من ظهري وال تنفع ذرة ِف السماوات وال ِف اْلرض وما هلم فيهما من شرك و 
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الشفاعة عنده إال ملن أذن له حىت إذا فزع عن قلوُّبم قالوا ماذا قال ربكم قالوا احلق وهو 
 ( .1العلي الكبري{ )

ه تعاَل : هذه اْلية تقطع عروق الشرك فِنقال بعض السلف)قال الشيخ رمحه هللا تعاَل( : 
شيء ولو مثقال ذرة ونفى مشاركته ولو  نفى عمن دعاه املشركون أن يكون له من امللك

قلت ونفى أن يكون له ظهري يعاونه ويؤازره لكمال غناه وعلمه ورمحته وعموم قيوميته مث 
نفى الشفاعة عنده إال ملن أذن له ففي هذا من صرف الوجوه إليه وترك التعلق على غريه 

َ }اي أيها الناس ضر  ( كائنا من كان ما ال خيفى على من عقل عن هللا، وقال تعاَل:2)
مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون هللا لن خيلقوا ذاباب ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم 

( }  ( .3الذابَ شيئا ال يستنقذوه منه ضعف الطال ب واملطلَو

فذكر عجزهم عن خلق الذابَ الذي هو من أضعف املخلوقات وأخْب أنه لو سلبهم شيئا 
منه وهذا غاية ِف احلجة والبيان وتقرير ضعف من دعا مع هللا ممن َ استطاعوا استنقاذه 

يستمد منه عباد القبور ومن يدعوا اْلموات ْلن العجز عن خلق الذابَ وصف مشَتك بني 
مجيع املخلوقات، فدلت هذه اْلية الكرُية مع اختصار لفظها على إبطال دعوة كل ُملوق 

استنقاذ ما سل ب فأي شيء يستمد ويطل ب وقررت دليله بذكر العجز عن خلق الذابَ و 
 ممن هذا حاله؟، فاحلمد هلل الذي جعل كتابه تبياان لكل شيء وهدى ورمحة

__________ 

 .23-22( سورة سبأ: اْلية 1)
( اْلفصح تعدية هذا املصدر )التعلق( ابلباء ولكنه جيوز أن ينَو حرف اِلر بعضه عن 2)

 بعض.

 (1).." 73( سورة احلج: رقم اْلية 3)

"}إن ربكم هللا الذي خلق السماوات واْلرض ِف ستة أايم مث استوى على العرش  .49
يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات أبمره أال له اْللق واْلمر 

 (1تبارك هللا َر العاملني{ )
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ظاهر مستقيم  نفقف عند هذه اْلية وتدبر فيها من العلوم واملعارف فِهنا أصل عظيم وبرها
ذه وهو ابن َسيط: دلنا ربنا على نفسه ُّب قال بعض السلفيكفي من أراد هللا هدايته، 

اْلية يشري إَل أن أفعاله شاهدة بربوبيته وأهليته دالة على ذلك ولو َ يكن ِف هذه اْلية إال 
نبيه: لقوله: }أال له اْللق واْلمر{ لكان كفيفا ِف رد قول هؤالء املالحدة وقال تعاَل 

( 2}ليس لك من اْلمر شيء{ وقال جل شأنه: }هلل اْلمر من قبل ومن بعد{ وأال )
لالستغراق املفيد لعدم خروج فرد من اْلفراد لسواه وقال تعاَل: }وإن ُيسسك هللا بضر فال  
كاشف له إال هو وإن يردك خبري فال راد لفضله يصي ب به من يشاء من عباده وهو الغفور 

( ، وقال تعاَل: 4ال تعال لنبيه: }قل إين ال أملك لكم ضرا وال رشدا{ )( وق3الرحيم{ )
}قل ال أملك لنفسي ضرا وال نفعا إال ما شاء هللا لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فال 

( وقال جلت قدرته: }قل ال أقول لكم عندي خزائن 5يستأخرون ساعة وال يستقدمون{ )
ملك إن أتبع إال ما يوحى إيل قل هل يستوي اْلعمى هللا وال أعلم الغي ب وال أقول لكم إين 

( فهذه اْلايت تقطع أصول شجرة الشرك واإلحلاد وترد مذه ب 6والبصري أفال تتفكرون{ )
أهله القائلني أبن ْلرواح املشايخ تصرفا وتدبريا ِف الكون، تعاَل هللا عن قوهلم علوا كبريا، 

 وِف احلديث القدسي الذي رواه أبو

__________ 

 .54( سورة اْلعراف: رقم اْلية 1)
 ( والصواَ وهللا أعلم )وال لالستغراق املفيد اخل( .2)

 .107( سورة يونس: رقم اْلية 3)
 .21( سورة اِلن: رقم اْلية 4)
 .49( سورة يونس: رقم اْلية 5)
 (1).." 50( سورة اْلنعام: رقم اْلية 6)

 اك ب، واْلنفس املفارقة."املزور، كما ذكره الفارايب وغريه من عباد الكو  .50

 .1: )ما عبدت الشمس والقمر إال ابملقاييس( قال بعض السلفوقد 
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( ، 131/ 8جاءت هذه العبارة عن ابن سريين فيما رواه عنه ابن جرير ِف "تفسريه": ) 1
( ، 58/ 1، والدارمي ِف املقدمة من "سننه": )196والبيهقي ِف "املدخل إَل السنن":ص

 ( طبعة املنريية.76/ 2"جامع بيان العلم وفضله": )وابن عبد الْب ِف 

 ولفظه: "أول من قاس إبليس، وإمنا عبدت الشمس والقمر ابملقاييس".

 ( على سند ابن جرير: إسناده صحيح. اه .203/ 2قال احلافظ ابن كثري ِف "تفسريه": )

.وقال 269وقد ذكر شيخ اإلسالم هذه العبارة عن بعض السلف ِف "الرد على البكري"ص 
( :وإمنا عبدت الشمس والقمر ابملقاييس. اه . 652/ 2شيخ اإلسالم ِف "االقتضاء": )

 (1)( .." 687، و682/ 2وينظر "االقتضاء": )

 :1فيمن قال إن أرواح املوتى جتي ب من دعاها –"قال رمحه هللا  .51
قوى َتثريها، ي"هذا يشبه بقول من يقول: اْلرواح بعد املفارقة جتتمع هي واْلرواح الزائرة ف

 وهذه املعاين ذكرها طائفة من الفالسفة، ومن أخذ عنهم كابن سينا وأيب حامد وغريمها.

ض قال بعوهذه اْلحوال هي من أصول الشرك، وعبادة اْلصنام، وهي من املقاييس اليت 
 : ما عبدت الشمس والقمر إال ابملقاييس".السلف

 املتكلمني: "وكل شرك ِف العاَ إمنا حدثِف الكالم على رؤساء  -رمحه هللا–وقال أيضا 
إَل أن قال: "وقد رأيت ِف مصنفاهتم  2برأي جنسهم، فهم اْلمرون ابلشرك، الفاعلون له"

 الشرك". ما هو أصل -أنفس املالئكة وغريهم–ِف عبادة املالئكة، وعبادة اْلنفس املفارقة 

طل ب  -يعين الشرك اْلكْب–واعه ِف "مدارجه": ومن أن -رمحه هللا–وقال العالمة ابن القيم 
 احلوائج من املوتى، واالستغاثة ُّبم،

__________ 

والرجل وجد مادة وكتبا شتت فهمه، وحريت عقله، أراد االستغناء ُّبا فلم تزده إال عمى 
وجهال، فأضاف إَل ذلك اِلرأة ِف الكذَ على هللا وعلى رسله وعلى أويل العلم من خلقه،  

ن تيمية وتلميذه ابن قيم اِلوزية، وزعم أهنما قاال: اْلرواح تدبر كما كذَ على الشيخ اب
وتتصرف بعد املوت، والشيخ رمحه هللا نص على أن القول مبثل هذا من أقوال الفالسفة 
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 والصابئة.

 ِف ط: آل اثين: "قال رمحه هللا: من قال إن أرواح ... " إخل. 1

 (1)ل اثين.." هذا النقل عن شيخ اإلسالم ليس موجودا ِف ط: آ 2

 "ومنهم من قال: رأى ثالث آايت هي الْبهان. .52

ومنهم من قال: َ يهم يوسف بسوء لوجَو عصمته حىت قبل النبوة، وقوله: }وهم ُّبا لوال 
[ معلق على عدم الرؤية، وقد ثبتت فال هم، نقول: 24أن رأى برهان ربه{ . ]يوسف:

 زيد لوال عمر. 1هلك

لكالم تقدمي وَتخري، والتقدير: لوال أن رأى برهان ربه هم وهذا معىن ما قال بعضهم: ِف ا
 ُّبا.

 وهذا يذه ب إليه من يقول بعصمة اْلنبياء قبل النبوة.

الغي ب لرسول  2وهو الراجح عن من اعتمد أقواهلم هذا العراقي فيما وصل إلينا ِف علم مسألة
 هللا صلى هللا عليه وسلم.

 يقتضي إابحة الدعاء مع هللا. خالفهم ظنا منه أن إثبات الكرامة 3وهنا

: "أنت عند الطاعة قدري، وعند املعصية جْبي، أي مذه ب وافق هواك قال بعض السلف
 متذهبت به".

ومن العج ب أنه يكرر ِف هذه "الرسالة": سلوين سلوين إن أشكل عليكم شيء، وعندي 
اية أو در  من النسخ، وعندي كذا وكذا، ويطري نفسه إطراء ال يصدر عمن له دين وعقل،

 بشيء من اْلداَ والنقل، حىت أنشد ِف مدح نفسه قول الشاعر:

__________ 

 ِف ط: آل اثين: "ملك". 1

 سقطت: "مسألة" من ط: آل اثين. 2

 (2)ِف ط: آل اثين: "وهذا".."  3

                                         
 71حتفة الطال ب واِلليس ِف كشف شبه داود بن جرجيس، عبد اللطيف آل الشيخ ص/ (1)
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( والنقل عمن ال حيتج به، وأبْ ُرْز ْلهل العلم واإلُيان إن كنت من أهل 1"املكذوبة ) .53
 فان، ودع عنك التلبيس والروغان.التحقيق والعر 

( من أخيه وأمه وأبيه، 2وما جيري ِف ذلك اليوم من اهلول والكَر والشدة، وفرار املرء )
وصاحبته وبنيه، كل هذا مما يوج ب التوحيد وااللتجاء إَل هللا؛ واالعتصام حببله والتوكل 

 الصاحلة.عليه، والتوسل إليه ابإلُيان به وبرسله، ومبا شرعه من اْلعمال 

 : )إنَّ ملكاً بيده الدنيا واْلخر ة يكفيك هذا كله إذا عاملته( .قال بعض السلف

( واْلخذ 3وليس فيه ما يدل على االلتجاء إَل الرسول صلى هللا عليه وسلم وطل ب النجاة )
 ابليد منه.

 باع( ومشاقة هلل ورسوله، وات4فتقريرك وكالمك ِف هذا البحث معاكسة هلذا أي معاكسة " )
 لغري سبيل املؤمنني، فما أنت واالحتجاج والفهم عن هللا ورسوله.

 ( القوس ابريها ... ودع العيس وحاديها5اعط )

وأما االستدالل جبوده صلى هللا عليه وسلم على أنه ينقذ وجيي ب من دعاه، وقصده من دون 
 َوهللا: فهذا من نوادر هؤالء اِلهَّال الذين َ يستضيئوا بنور العلم، 

_________ 

 ( ِف )ق( : " املوضوعة ".1)

 ( ِف )ق( : " املؤمن ".2)

 ( ِف )املطبوعة( : " النجدة ".3)

 ( هلذا أي معاكسة " ساقطة من )ق( .4)

 (1)( ِف " املطبوعة ": فاعط ".." 5)

( أوَل ابملسألة 1بعد موته ) -صلى هللا عليه وسلم-"ومن قال أبن رسول هللا  .54
( ِف احلياة يطل ب منه بعد املمات، 2ل حياته الدنيوية، وأنَّ ما جاز طلبه )والطل ب منه ِف حا

فقد فتح ابَ الشرك والتنديد، وصدف عن توحيد هللا العزيز احلميد، ْلن هذا هو قول 
الصابئة املشركني، ومذه ب اِلاهلني اْلميِ ني؛ بل صريح كالم هذا املعَتض: أن امليت يسأل 
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ا مما أعطيه، وأنه بيده يفع ل ما يشاء من عطاء ومنع. ومجهور املشركني َ يقولوا هذا؛ وإمنَّ
قالوا: إنَّ امليت املعظم يقرُّبم إَل هللا زلفى، ويشفع هلم عنده فهو واسطة على زعمهم. وأما 
املعَتض فجعل ذلك من جنس ما يسأله امليت ويطل ب منه ِف حال حياته، ال على سبيل 

 أبيديهم. الوساطة، بل كما يسأل املالك ما

 فالرجل وصل إَل حد أحجم دونه أكثر املشركني، َو يقتحموه خوف الشناعة والضاللة.

عوى  د -وهي الطل ب من اْلموات ما يطل ب منهم ِف احلياة -وحينئٍذ فيقال: هذه دعوى
كبرية غليظة، ليست كغريها من الدعاوى، فيحتاج مدعيها إَل ما يثبتها من اْلدلة الشرعية، 

ال بعض قاملرضية، والسرية السلفية، وأما املقاييس الفاسدة فال تفيد هنا، وقد والقوانني 
: )ما عبدت الشمس والقمر إال ابملقاييس( ، وهذا كتاَ هللا من أوله إَل آخره، السلف

فضلة، وسرية اْللفاء املهديني وأهل القرون امل -صلى هللا عليه وسلم-وهذه سنَّة رسول هللا 
 ، وأي عاَ من أهل القرونأي آية وأية سنَّة

_________ 

 ( "بعد موته" ساقطة من )ق( .1)

 (1)( ِف )ق( زايدة: "منه".." 2)

( ينكرون عليهم، وجيددون هلا دينها ابْلمر 1"ومع ذلك ال تزال علماء أمته ) .55
ابملعروف والنهي عن املنكر، ويدخلون عليها من الباَ الواسع وال خيافون لومة الئم، 

ن الباَ الضيق بتكفريها، كما فعل هذا الرجل وذووه، وال يفعل هذا إال مبتدع ويتحاشون م
خارج عن سبيل علماء اْلمة وسلفها الصاحل، وقد اتبع هواه وهو يتجارى به اْلهواء كما 

 يتجارى الكل ب بصاحبه( .

ة بواِلواَ أن يقال: وقوف املؤمن العارف بدين هللا على هذه الضالالت واِلهاالت امُلرَكَّ 
( على شكر نعمة اإلُيان واإلسالم والفهم عن 2فيه تنبيه له على نعمة هللا عليه، وحث )

 هللا.

 [ .269-[ ]البقرة 269قال تعاَل: }َوَمْن يُ ْؤَت احلِْْكَمَة فَ َقْد أُويتَ َخرْيًا َكِثريًا{ ]البقرة: 

                                         
 ُيان واإلسالم، عبد اللطيف آل الشيخمصباح الظالم ِف الرد على من كذَ الشيخ اإلمام ونسبه إَل تكفري أهل اإل (1)
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ه( ، هللا علي: )من أعطي القرآن، ورأى أن أحدا فوقه، فما عرف نعمة قال بعض السلف
( فيها الداللة والْبهان على بطالن ما أورده املعَتض من أول كلمة أنكرها 3وهذه اْلية )

 على شيخنا رمحه هللا، وذلك من وجوه.

َنا ِمْن ِعَباِداَن{ ]فاطر:  ََ الَِّذيَن اْصطََفي ْ [ 32الوجه اْلول: أن قوله تعاَل: }مُثَّ َأْورَثْ َنا اْلِكَتا
ضافة التوريث إليه تعاَل هلم دون غريهم شاهد لقول الشيخ: )إنَّ اْلمة [ . وإ32]فاطر / 

 ِف مقام املدح والثناء اليت جاءت اْلاثر مبدحهم وتزكيتهم، وقيامهم

_________ 

 ( ِف )ق( و )م( : " اْلمة ".1)

 ( ِف )ق( و )م( زايدة: " له".2)

 (1)( ِف )ق( و )م( : " اْلايت".." 3)

طالَ الدنيا وحمبيها ومؤثريها على اْلخرة، ابحلرص على "املشاهد من تعذي ب  .56
من  :قال بعض السلفحتصيلها والتع ب العظيم ِف مجعها، ومقاساة أنواع املشاق كما 

أح ب الدنيا فليوطن نفسه على حتمل املصائ ب، وحمبها ال ينفك من ثالث: هم الزم، 
ا هو ال طمحت نفسه إَل موتع ب، وحسرة ال تنقضي، وذلك أن حمبها ال ينال منها شيئا إ

فوقه كما ِف احلديث الصحيح عن النِب صلى هللا عليه وسلم: "لو كان البن آدم واداين من 
. فطالبها ال تسَتيح نفسه من التع ب كلما اطمأن منها إَل سرور 1مال البتغى هلا اثلثا" 

ها إَل  صفو أشخصته إَل مكروه، سرورها مشَو ابحلزن، أمانيها كاذبة، وآماهلا ابطلة، و 
 كدور، وعيشها نكد كما قيل:

 فما ِف اْلرض أشقى من حم ب ... وإن وجد اهلوى حلو املذاق

 تراه ابكيا ِف كل حال ... ُمافة فرقة أو اشتياق

 فيبكي إن أنى شوقا إليه ... ويبكي إن دان حذر الفراق

 فتسخن عينه عند التالقي ... وتسخن عينه عند الفراق

، هللا عليه وسلم، ِف احلديث الذي رواه الَتمذي وغريه: "الدنيا ملعونةوهلذا قال النِب صلى 
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 .2ملعون ما فيها إال ذكر هللا وما وااله" 
احلاصل أن مؤثر الدنيا على اْلخرة ِف شقاء وعناء ال يكاد يوصف ِف الدنيا وِف اْلخرة ِف 

 عذاَ مقيم.

 قال ابن القيم رمحه هللا: وقد دل العقل، والنقل، والفطر

__________ 

 ( من حديث أنس.1048رواه مسلم ) 1

( من حديث أيب هريرة وِف سنده عبد الرمحن بن اثبت بن ثوابن، 2322رواه الَتمذي ) 2
صدوق خيطىء، ورمي ابلقدر، وتغري أبخره، كما ِف "التقري ب" وقال الَتمذي: حسن 

 (1)غري ب.." 

 40"منت الباَ  .57

 [ .83 مث ينكروهنا وأكثرهم الكافرون{ ]النحل: ابَ: قول هللا تعاَل: }يعرفون نعمت هللا

 قال جماهد ما معناه: هو قول الرجل: هذا مايل، ورثته عن آابئي.

 وقال عون بن عبد هللا: يقولون: لوال فالن َ يكن كذا.

 وقال ابن قتيبة: يقولون: هذا بشفاعة آهلتنا.

ن  تعاَل قال: أصبح مبعد حديث زيد بن خالد الذي فيه: "إن هللا-وقال أبو العباس 
انه وهذا كثري ِف الكتاَ والسنة، يذم سبح-عبادي مؤمن يب وكافر.." احلديث، وقد تقدم 

 من يضيف إنعامه إَل غريه، ويشرك به.

: هو كقوهلم: كانت الريح طيبة، واملالح حاذقا، وحنو ذلك مما هو جار قال بعض السلف
 على ألسنة كثري.

 فيه مسائل:

 معرفة النعمة وإنكارها. اْلوَل: تفسري

 الثانية: معرفة أن هذا جار على ألسنة كثري.

                                         
 110فتح هللا احلميد اجمليد ِف شرح كتاَ التوحيد، حامد بن حمسن ص/ (1)
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 الثالثة: تسمية هذا الكالم إنكارا للنعمة.

 (1)الرابعة: اجتماع الضدين ِف القل ب.." 

 40"شرح الباَ  .58

 ابَ ما جاء ِف بيان أن من نس ب نعم هللا إَل غريه فقد كفر كفر النعمة

{ : }يعرفون نعمت هللا مث ينكروهنا وأكثرهم الكافرونوهو كفر دون كفر وذلك قوله تعاَل
 [ .83. ]النحل: 

قال جماهد: ما معناه هو قول الرجل: هذا مايل، ورثته عن آابئي، وقال عون بن عبد هللا: 
 يقولون: لوال فالن َ يكن كذا، وقال ابن قتيبة: يقولون: هذا بشفاعة آهلتنا.

مقدر اْلقدار، وهو املعطي، املانع، النافع، الضار، وذلك ْلنه تعاَل هو مسب ب اْلسباَ، و 
ال مضاد ْلمره، وال معق ب حلكمه، يفعل ما يشاء، وخيتار، بيده ملكوت كل شيء ال إله 

 إال هو، فكيف ينس ب نعمه إَل غريه من ُملوقاته؟ وهذه كفر ِف اِلملة.

من عبادي  "أصبح وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن هللا تعاَل قال:
وقد تقدم وهذا كثري ِف الكتاَ والسنة. يذم سبحانه من يضيف  1مؤمن يب وكافر" احلديث

اذقا، : هو قوهلم: كانت الريح طيبة، واملالح حقال بعض السلفإنعامه إَل غريه ويشرك به، 
 وحنو ذلك مما هو جار على اْللسنة. انتهى كالمه رمحه هللا.

__________ 

 (2)ه.." تقدم خترجي 1

"و )اثنيهما( : السواد اْلعظم هم مجاعة الصحابة، يدل عليه حديث عبد هللا بن  .59
عمرو قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "ليأتني على أميت ما أتى على بين إسرائيل 
حذو النعل ابلنعل" وفيه قالوا من هي اي رسو ل هللا؟ قال: "ما أان عليه وأصحايب". رواه 

ي وقال: هذا حديث حسن غري ب مفسر، وِف رواية عوف بن مالك قيل: اي رسول الَتمذ
هللا من هم؟ قال "اِلماعة"، وِف رواية أنس بن مالك: "كلها ِف النار، إال واحدة وهي 

 اِلماعة"، روامها ابن ماجه، واْلحاديث بعضها يفسر بعضا.
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 عله ُّبذا املعىن قال إسحاقفعلم أن السواد اْلعظم هو اِلماعة، وهي مجاعة الصحابة، ول
بن راهوية حني سئل عن معىن حديث: "عليكم ابلسواد اْلعظم": هو حممد بن أسلم 
وأتباعه، فأطلق على حممد بن أسلم وأتباعه لفظ السواد اْلعظم تشبيها هلم ابلصحابة ِف 

َ اشدة مالزمة السنة والتمسك ُّبا، ومن مث قال اإلمام الشافعي: إذا رأيت رجال من أصح
احلديث فكأين رأيت رجال من أصحاَ النِب صلى هللا عليه وسلم، كذا ِف )تلبيس إبليس( 
، ولذا كان سفيان الثوري يقول: املراد ابلسواد اْلعظم هم من كان من أهل السنة واِلماعة 

 ولو واحدا، كذا ِف امليزان للشعراين.

ت كون شديد التوقي من حمداثقال مال سعد الرومي ِف )جمالس اْلبرار( : فال بد لك أن ت
اْلمور، وإن اتفق عليه اِلمهور فال يغرنك اتفاقهم على ما أحدث بعد الصحابة، بل ينبغي 
أن تكون حريصا على التفتيش عن أحواهلم وأعماهلم، فِن أعلم الناس وأقرُّبم إَل هللا تعاَل 

ة عن الشريع أشبههم ُّبم، وأعرفهم بطريقهم، إذ منهم أخذ الدين، وهم أصول ِف نقل
صاح ب الشرع، وقد جاء ِف احلديث: "إذا اختلف الناس فعليكم ابلسواد اْلعظم" واملراد 
به لزوم احلق واتباعه وإن كان املتمسك به قليال، واملخالف كثريا، ْلن احلق ما كان عليه 

 اِلماعة اْلوَل وهم الصحابة وال عْبة بكثرة الباطل بعدهم.

عناه: الزم طلق اهلدى وال يضرك قلة السالكني، وإايك وطرق وقد قال فضيل بن عياض ما م
احلقيقة،  : إذا وافقت الشريعة والحظتوقال بعض السلفالضاللة وال تغَت بكثرة اهلالكني، 

 (1)فال تبال وإن خالف رأيك مجيع اْلليقة. وقال ابن." 

 مكم أَمر دينُكْم )اَتُكم يعل"السَّاِئل )قلت هللا َوَرُسوله اْعَلم قَاَل )فَِِنَُّه ِجْْبِيل أَ  .60

وروى االمام َأمْحد َوأَبُو َداُود َعن عَباَدة بن اْلَولِيد بن عَباَدة َحدثيِن أيب قَاَل دخلت على 
َقاَل عَباَدة َوُهَو َمرِيض أختايل ِفيِه اْلَمْوت َفقلت اَي أبتاه أوصين واجتهد يل فَ َقاَل أجلسوين ف َ 

دِر َخريه وشره ُيان َولْن تبلغ َحِقيَقة اْلعلم اِبَّللَّ َحىتَّ تؤمن اِبْلقاَي بين أَنَّك لن جتَِد طعم اال
قلت اَي أبتاه َكيَف أعلم َما خري اْلقدر وشره قَاَل َأن تعلم َأن َما أخطأك َ يكن ليصيبك 

ل و َوَما َأَصاَبك َ يكن ليخطئك اَي بين َسَِعت َرُسول هللا صلى هللا َعَلْيِه َوسلم يَ ُقول )ِإن أ
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ة )اَي بين َما خلق هللا اْلَقَلم فَ َقاَل َلُه اْكُت ْب َفجرى ِف تِْلَك السَّاَعة مبَا ُهَو َكاِئن اَل يَ ْوم اْلِقَيامَ 
ِْمِذي  َوقَاَل حسن َصِحيح َغرِي ب َوِف َهَذا  ِإن مت َولست على َذِلك دخلت النَّار َوَرَواُه الَتِ 

ن ْ احلَِديث َوحَنْوه بَ َيان مُشُول علم  َيا َواْْلِخَرة َكَما هللا تَ َعاََل واحاطته مبَا َكاَن َوَما يكون ِف الده
َلُموا قَاَل هللا تَ َعاََل }هللا الَِّذي خلق سبع َساوات َومن اَْلْرض ِمْثلهنَّ يتنزل اْْلَمر بَينُهنَّ لِتَ عْ 

 12اَلق َأن هللا على كل َشْيء قدير َوَأن هللا قد أَحاط ِبُكل َشْيء علما{ الطَّ 

َوقد قَاَل االمام َأمْحد َرمَحه هللا ملا ُسِئَل َعن اْلقدر َقاَل اْلقدر قدَرة الرَّمْحَن َواْستْحسن اْبن 
عقيل َهَذا من َأمْحد َكَما ذكره النَّاِظم َواْلمْعىَن أَنه اَل ُيَْنع َعن قدَرة هللا َشْيء ونفاة اْلقدر قد 

 فضلوا َعن َسَواء السَِّبيل 2 َجَحُدوا َكَمال قدَرة هللا تَ َعاََل 

 انظروهم اِبْلعلِم فان أقرهوا ِبِه خصموا َوَأن جحدوه كفُروا قَاَل بعض الّسلفَوقد 

 (1)َوِف اْلمسند )و )سَنن ايب َداُود )َعن اْبن الديلمي واَْسه عبد هللا." 

َ أَبيض مثل .61 ْرَداء ُهَو َأي ختامه مسك شرا ضة خيتمون اْلف "من الدردي َوقَاَل أَبُو الدَّ
نْ َيا أَدخل َيده ِفيِه مثَّ أخرجَها َ يْبق ُذو روح ِإالَّ وجد  ِبِه آخر شراُّبم َلو َأن رجال من أهل الده

 ريح طيبها َرَواُه احْلَاِكم

نْ َيا من  يع آفَات مخر الده قَ ْوله من مخرة لذت لشارُّبا اخل نفى هللا ُسْبَحانَُه َعن مخر اِْلنَّة مجَِ
نْ َيا تغتال الصداع وا لغول واللغو واالنزاف َوعدم اللَّذَّة فَ َهِذِه مخس آفَات من آفَات مخر الده

ا وتنزف اْلعقل وتكثر اللَّْغو على شرُّبَا بل َواَل يطي ب شرُّبَا َذِلك ِإالَّ اِبللَّْغِو وتنزف ِف نَفسهَ 
ار اِْلنَّة َوهللا أعلم صل َأهنَ امَلال وتصدع الرَّْأس َوِهي كريهة املذاق َوقد تقدم بعض آفاهتا ِف ف
ْحَسان  ... وشراُّبم من سلسبيل مزجه الكافور َذاك شراَ ِذي اإْلِ

َهَذا شراَ أويل اْلَيمني َوَلِكن اْْلَبْ رَار شرُّبم شراَ اَثين ... يدعى بتسنيم َسَنام شراُّبم ... 
 اَ فَتلك تصفيتانك الشَّرَ شَر املقَر خرية الرَّمْحَن ... صفى املقَر َسْعيه فصفا َلهُ ... َذا

 َلِكن َأْصَحاَ اْلَيمني َفأهل مز ... ج ابملباح َولَْيَس ابلعصيان

مزج الشَّرَاَ هَلُم َكَما مزجوا هم اْْلَْعَمال َذاك املزج ابمليزان ... َهَذا َوُذو التَّْخِليط مزجى أمره 
ن ...  ... َواحْلكم ِفيِه لَربه الدايَّ
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َ ُّبَا عباد هللا يفجقَاَل تَ َعاََل }ِإن ا روهنا ْْلَبْ رَار يشربون من كأس َكاَن مزاجها كافورا عينا يشر
ُثَما مالوا َماَلْت َمَعهم ق قَاَل بعض الّسلفتفجريا{ الدَّْهر  يل اْلَباء َمَعهم قضبان الذََّه ب َحي ْ

َها."   (1)مبَْعىن من َأي يشَر ِمن ْ

د لك أن تكون شديد التوقي من "قال مال سعد الرومي ِف جمالس اْلبرار: فال ب .62
حمداثت اْلمور، وإن اتفق اِلمهور فال يغرنك اتفاقهم على ما أحدث بعد الصحابة، بل 
ينبغي لك أن تكون حريصا على التفتيش على أحواهلم وأعماهلم، فِن أعلم الناس وأقرُّبم 

ِف نقل  لإَل هللا تعاَل أشبههم ُّبم، وأعرفهم بطريقهم، إذ منهم أخذ الدين، وهم أصو 
الشريعة عن صاح ب الشرع، وقد جاء ِف احلديث "إذا اختلف الناس فعليكم ابلسواد 
اْلعظم" واملراد به لزوم احلق واتباعه وإن كان املتمسك به قليال، واملخالف له كثري، إال أن 
احلق ما كان عليه اِلماعة اْلوَل وهم الصحابة، وال عْبة ابلنظر إَل كثرة الباطل بعدهم، 

د قال الفضيل بن عياض ما معناه: الزم طريق اهلدى، وال يغرك قلة السالكني، وإايك وق
 وطرق الضاللة، وال تغَت بكثرة اهلالكني.

: إذا وافقت الشريعة، والحضت احلقيقة فال تبال وإن خالفت رأيك وقال بعض السلف
 مجيع اْلليقة.

 يستوحش من فان": فالبصري الصادق الوقال احلافظ ابن القيم رمحه هللا تعاَل ِف "إغاثة الله
قلة الرفيق، وال من فقده إذا استشعر قلبه مرافقة الرعيل اْلول الذين أنعم هللا عليهم من 
النبيني والصديقني والصاحلني والشهداء وحسن أولئك رفيقا، منفرد العبد ِف طريق طلبه دليل 

 (2)على صدق طلبه.." 

و من اْلمة الذين إمجاعهم حجة، وهم الفرقة "رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فه .63
الناجية، قليال كانوا أو كثريا، خبالف عباد القبور املتخذين اْلنبياء واْلولياء والصاحلني والئج 
يدعوهنم مع هللا، ويشركوهنم ِف عبادته، ويستغيثون ُّبم ِف املهمات وامللمات، ويطلبون منهم 

ا ات، فهؤالء ليسوا من أمة اإلجابة الذين استجابو احلاجات وتفريج الكرابت، وإغاثة اللهف
هلل وللرسول، بل هؤالء جمتمعون على خالف الكتاَ والسنة، ُمالفون ملا عليه اْلمة من 
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 أهل السنة واِلماعة، جممعون على الضاللة.

وقد قال الفضيل بن عياض ما معناه، الزم طرق اهلدى، وال يغرك قلة السالكني، وإايك 
 ة، وال تغَت بكثرة اهلالكني.وطرق الضالل

: إذا وافقت الشريعة، وال حظت احلقيقة، فال تبال، وإن خالف رأيك وقال بعض السلف
 مجيع اْلليقة.

 قال احلافظ ابن القيم رمحه هللا تعاَل ِف "إغاثة اللهفان":

 (1)فالبصري الصادق ال يستوحش من قلة الرفيق، وال من." 

هو احلق والصواَ الذي كان عليه أهل السنة  "فِن كان ما كان عليه املشايخ .64
واِلماعة: فهو املطلَو وعليهم أن يرجعوا عما ارتكبوه من هذه الورطات املفضية ُّبم إَل 
املفاوز املهلكات، وإن َ يقبلوا َو يرجعوا: قيل هلم }قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقني{ 

ه لنا إن تتبعون إال الظن وإن أنتم ( ، }هل عندكم من علم فتخرجو 111)البقرة: من اْلية
 ( .148إال خترصون{ )اْلنعام: من اْلية

فِذا تقرر هذا وتبني لك أهنم َ يفهموا ما ذكره الشيخ حممد _رمحه هللا تعاَل_ ِف اْلعراَ 
الذين كانوا ِف زمنه قبل أن يدخلوا ِف اإلسالم، وأهنم وضعوه ِف غري موضعه، فجعلوه ِف 

بني ظهور املسلمني وظاهرهم اإلسالم: فالعج ب كل العج ب ممن يصغي اْلعراَ الذين هم 
وأيخذ أبقوال أانس ليسوا بعلماء وال قرءوا على أحد من املشايخ فيحسنون الظن ُّبم فيما 
يقولونه وينقلونه، ويسيئون الظن مبشايخ أهل اإلسالم وعلمائهم الذين هم أعلم منهم بكالم 

اس إال هدايتهم وإرشادهم إَل احلق الذي كان عليه صلى أهل العلم، وليس هلم غرض ِف الن
 هللا عليه وسلم وأصحابه وسلف اْلمة وأئمتها.

وأما هؤالء املتعاملون اِلهال فكثري منهم _خصوصا من َ يتخرج على العلماء منهم_ وإن 
لشرف ادعوا الناس إَل احلق فِمنا يدعون إَل أنفسهم ليصرفوا وجوه الناس إليهم؛ طلبا للجاه و 

 والَتؤس على الناس؛ فِذا سئلوا أفتوا بغري علم، فضلوا وأضلوا.
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: "إن هذا العلم دين فانظروا عن من َتخذون دينكم"، وقال بعض قال بعض السلفوقد 
 (1)العلماء: إن من سعادة العجمي والعريب إذا أسلما:." 

 هلم."فهم ملا فقدوا اإلُيان، وحل حمله الكفر ابهلل وآايته، حبطت أعما .65

[ ، }ولو أشركوا حلبط عنهم 65وقال تعاَل: }لئن أشركت ليحبطن عملك{ ]سورة الزمر: 
 [ .88ما كانوا يعملون{ ]سورة اْلنعام: 

وهلذا كانت الردة عن اإلُيان حتبط مجيع اْلعمال الصاحلة، كما أن الدخول ِف اإلسالم 
والقادحة  نَو املنافية لإلُيانواإلُيان جي ب ما قبله من السيئات وإن عظمت، والتوبة من الذ

 جت ب ما قبلها. -فيه، واملنقصة له 

ومنها: أن صاح ب اإلُيان يهديه هللا إَل الصراط املستقيم، وُّبديه الصراط املستقيم،  -7
يهديه إَل علم احلق، وإَل العمل به، وإَل تلقي احملاَ واملسار ابلشكر، وتلقي املكاره 

 واملصائ ب ابلرضا والصْب.

 [ .9عاَل: }إن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات يهديهم رُّبم ِبُياهنم{ ]سورة يونس: قال ت

وقال تعاَل: }ما أصاَ من مصيبة إال ِبذن هللا ومن يؤمن ابهلل يهد قلبه{ ]سورة التغابن: 
 (2): " هو الرجل تصيبه." قال بعض السلف[ 11

66.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .". . . . . . . 

                              

 َ يكن ليخطئه وما أخطأه َ يكن ليصيبه.

كما أنه يسلي العبد عن املصائ ب ويوج ب له الصْب والتسليم والقناعة مبا رزقه هللا، قال 
: هو الرجل تصيبه قال بعض السلف[ 11تعاَل: }ومن يؤمن ابهلل يهد قلبه{ ]التغابن: 

 أهنا من عند هللا فريضى ويسلم.املصيبة فيعلم 

ومن فوائده: أنه يوج ب للعبد شهود منة هللا عليه فيما ُين به عليه من فعل اْلريات وأنواع 
 الطاعات، فال يعج ب بنفسه وال يديل بعمله؛ لعلمه أنه تعاَل هو الذي تفضل عليه ابلتوفيق

ما أنه وعجز عن العمل. كواإلعانة وصرف املوانع والعوائق، وأنه لو وكل إَل نفسه لضعف 
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سب ب لشكر نعم هللا مبا ينعم عليه من نعم الدين والدنيا. فِنه يعلم أنه ما ابلعبد من نعمة 
 إال من هللا وأن هللا هو الدافع لكل مكروه ونقمة.(

 

قد دل الكتاَ والسنة على ما قاله الشيخ، وأمجع على ذلك سلف اْلمة، فكم من آية 
طلقت على كثري من اْلقوال واْلعمال اسم اإلُيان، فاإلُيان املطلق قرآنية وأحاديث نبوية أ

 (1)يدخل فيه مجيع الدين، ظاهره وابطنه،." 

 "وقال ابن قتيبة: يقولون: هذا بشفاعة آهلتنا. .67

بح من أص»بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه: أن هللا تعاَل قال:  -وقال أبو العباس 
َ والسنة، يذم سب-وقد تقدم -، احلديث« عبادي مؤمن يب وكافر حانه : وهذا كثري ِف الكتا

 من يضيف إنعامه إَل غريه ويشرك به.

: هو كقوهلم: كانت الريح طيبة، واملالح حاذقا، وحنو ذلك مما هو جار قال بعض السلف
 على ألسنة كثري.

 فيه مسائل: اْلوَل: تفسري معرفة النعمة وإنكارها.

 ألسنة كثري.الثانية: معرفة أن هذا جار على 

 الثالثة: تسمية هذا الكالم إنكارا للنعمة.

 الرابعة: اجتماع الضدين ِف القل ب.

 

 ابَ قول هللا تعاَل }يعرفون نعمت هللا مث ينكروهنا{

الواج ب على اْللق إضافة النعم إَل هللا قوال واعَتافا كما تقدم، وبذلك يتم التوحيد، فمن 
 فر ليس معه من الدين شيء.أنكر نعم هللا بقلبه ولسانه فذلك كا

ومن أقر بقلبه أن النعم كلها من هللا وحده، وهو بلسانه اترة يضيفها إَل هللا، واترة يضيفها 
إَل نفسه وعمله وإَل سعي غريه كما هو جار على ألسنة كثري من الناس، فهذا جي ب على 

لك وال سه على ذالعبد أن يتَو منه، وأن ال يضيف النعم إال إَل موليها، وأن جياهد نف
 يتحقق اإلُيان إال ِبضافة النعم إَل هللا قوال واعَتافا.
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 فِن الشكر الذي هو رأس اإلُيان مبين على ثالثة أركان:

 اعَتاف القل ب بنعم هللا كلها عليه وعلى غريه.

 والتحدث ُّبا والثناء على هللا ُّبا.

 (1)واالستعانة ُّبا على طاعة املنعم وعبادته، وهللا أعلم.." 

 "ابَ: قول هللا تعاَل: }يعرفون نعمت هللا مث ينكروهنا وأكثرهم الكفرون{ .68

... 

 ابَ

 .1قول هللا تعاَل }يعرفون نعمت هللا مث ينكروهنا وأكثرهم الكافرون{ 
قال جماهد ما معناه: "هو قول الرجل: هذا مايل ورثته عن آابئي". وقال عون بن عبد هللا: 

د بن قتيبة: "يقولون: هذا بشفاعة آهلتنا". وقال أبو العباس بعلوال فالن َ يكن كذا. وقال ا
. 2حديث زيد بن خالد الذي فيه: أن هللا تعاَل قال: "أصبح من عبادي مؤمن يب وكافر"

: "وهذا كثري ِف الكتاَ والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إَل -وقد تقدم -احلديث 
و كانت الريح طيبة، واملالح حاذقا، وحن  : هو كقوهلم:قال بعض السلفغريه ويشرك به. 

 ذلك مما هو جار على ألسنة كثري ]من الناس[ ".

 فيه مسائل:

 اْلوَل: تفسري معرفة النعمة وإنكارها.

 الثانية: معرفة أن هذا جار على ألسنة كثري ]من الناس[ .

 الثالثة: تسمية هذا الكالم إنكارا للنعمة.

 .الرابعة: اجتماع الضدين ِف القل ب
 ]التعليق:[

 ابَ:

 .3قول هللا تعاَل: }يعرفون نعمت هللا مث ينكروهنا{ 
__________ 

                                         
 157القول السديد شرح كتاَ التوحيد ط الوزارة، عبد الرمحن السعدي ص/ (1)



67 

 

 .83سورة النحل آية:  1
 ( )ابَ ما جاء ِف االستسقاء ابْلنواء( .2( حاشية رقم )109تقدم خترجيه انظر ص ) 2

 (1).." 83سورة النحل آية:  3

املشهورين أنه إذا كان ذكر "وقد َسعت بعض اْلكابر يذكر عن جد أبيه وهو من  .69
 « .إمنا هو علم التوحيل»له ما يسميه املتأخرون على التوحيد قال: 

أقول: وتلك املناقضات واملعارضات والوساوس حبر من الوحل ال ساحل له إال من جهة 
واحدة فمن جاء من تلك اِلهة فخاض ِف ذاك الوحل َ يزده اإلمعان فيه إال تورطا، 

 (1ه هللا عز وجل على الرجوع إَل الساحل. )فالسعيد من أعان
واملقصود هنا أن املتفلسفني ملا أصلوا ذاك اْلصل وهو أن ذات هللا تعاَل ليست منفصلة 
عن العاَ وال متصلة به أمعنوا ِف النفي كما تقدم. فأما املتكلمني الذين وافقوا على هذا 

ضطر إَل نفيه لذي بعه فيجد أنه ماْلصل فيضطربون ِف التفريع، يثبت أحدهم أمرا فيجئ ا
 مبقتضى االعَتاف بذاك اْلصل، وهكذا.

وعلى كل حال فابن سينا نفسه معَتف أبن تلك الوحدة َتابها العقول الفطرية، وهي عقول 
اِلمهور ومنهم الصحابة والتابعون، وتقطع أن حاصلها العدم احملض، ويعَتف أبن الشرائع 

ا مه، ويوافق عليه من يتعاىن التحقيق من املتكلمني كمجاءت بضد تلك الوحدة وقد مر كال
أييت ِف مسألة اِلهة الغزايل والتفتاين، وإذا كان اْلمر هكذا فال ري ب أنه ال وجه حلمل قول 

 على تلك الوحدة، فلنطل ب معىن آخر.« أحد»هللا عز وجل 

وهذا « . ه إال هوآل الواحد ِف الربوبية واْللوهية ال َر سواه، وال»أنه  قال بعض السلفيني
« الواحد»املعىن حمتاج إَل التطبيق على السياق، وسب ب النزول، وذلك ممكن بنحوما مر ِف 

ري غ« أحد»ِف القرآن معرفا وجاء « الواحد»لكن يبقى هنا سؤال وهو: ملاذا جاء االسم 
 معرف؟

، وعن ابن  «رجل وحد ال يعرف نسبه وال أصله»وهنا معىن اثلث. ِف كت ب اللغة أنه قال 
 رجل»ُّبذا املعىن وِف القاموس « رجل أحد»سيدة أنه يقال 

                                         
 139القول السديد شرح كتاَ التوحيد ط النفائس، عبد الرمحن السعدي ص/ (1)



68 

 

__________ 

 (1)( ساحل السالمة من الفطرة وطريقة الرسل واْلنبياء. م ع." 1)

 (1"بسم هللا الرمحن الرحيم ) .70
 

 ( ... ...................................2احلمد هلل القدمي الباقي )

__________ 

 - عليه وسلم صلى هللا -ف ابلبسملة اقتداء ابلكتاَ العزيز، وَتسيا ابلنِب ( بدأ املصن1)
و كل أمر ذي ابل ال يبدأ فيه ببسم هللا الرمحن الرحيم، فه»ِف مكاتباته وعمال حبديث: 

 « .أقطع

والباء متعلقة مبحذوف تقديره: أؤلف، واالسم مشتق من السمو، وهو االرتفاع، أو الوسم، 
 ، وهو أعرف املعارف، اِلامع ملعاين-تبارك وتعاَل  - علم على ربنا وهو العالمة، وهللا

 اْلَساء احلسىن، والرمحن رمحن الدنيا واْلخرة، والرحيم رمحة خاصة ابملؤمنني.

: ال تكت ب أمامي الشعر، وجوزه اِلمهور، ما َ يكن حمرما أو مكروها وقال بعض السلف
 وأما ما تعلق ابلعلوم، فمحل وفاق.

 احلافظ: وقد استقر عمل اْلئمة املصنفني على افتتاح كت ب العلم ابلتسمية اه .قال 

 والشعر احملتوي على علم، أو وعظ ال شك ِف دخوله ِف كت ب العلم.

 ( احلمد: ذكر حماسن احملمود، مع حبه وإجالله وتعظيمه.2)

مجاع َ جيز قبوله إلوقوله: "القدمي" َ جيئ ِف أَساء هللا تعاَل، وما ليس له أصل ِف النص وا
 وال رده، حىت يعرف معناه.

: هو املتقدم على غريه، فال خيتص مبا ال يسبقه عدم، فِن  وِف لغة العَر

أريد به الذات اليت ال صفة هلا، ْلنه لو كان هلا صفة كانت قد شاركتها ِف القدم، وحنو 
ال يزال، ال َ يزل و  ذلك، فباطل، وإن أريد أنه سبحانه القدمي اْلزيل جبميع صفاته الذي

 ابتداء لوجوده وال انتهاء له، وأنه َ يسبق وجوده عدم، فهذا حق.

 قال الشيخ تقي الدين: وهو مذه ب السلف. اه .
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 وقدمه تعاَل ضروري، وجاء الشرع ابَسه اْلول، املشعر أبن ما بعده آيل إليه، واتبع له.

دم فناء، ال يضمحل وال يتالشى، وال يع وقوله: " الباقي" أي: الدائم اْلبدي، بال زوال، وال
وال ُيوت، ابتفاق النبوات، قال تعاَل: }ويبقى وجه ربك ذو اِلالل واإلكرام{ ]الرمحن: 

أنت اْلول فليس قبلك شيء، وأنت اْلخر فليس بعدك شيء، »[ . وِف احلديث: 27
 (1)« .." وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء

 (1خيلق ابختيار ... من غري حاجة وال اضطرار ) "وربنا .71
 (2لكنه ال خيلق اْللق سدى ... كما أتى ِف النص فاتبع اهلدى )

 (3أفعالنا ُملوقة هلل ... لكنها كس ب لنا اي الهي )
__________ 

خيلق ما شاء ابختيار منه، قال تعاَل: }خيلق ما يشاء  -تبارك وتعاَل-( أي: ربنا 1)
[ . َو يزل سبحانه فاعال ملا يشاء، ما شاء كان وما َ يشأ َ يكن، 68]القصص: وخيتار{ 

أوجد املخلوقات بعد أن َ تكن على غري مثال سابق، ال حلاجة إليها، وال اضطرار أِلأ 
 إليها، بل خلقها مبحض مشيئته حلكمة عظيمة.

كمة، وال هني، وال ح ال خيلق اْللق سدى مهال، بال أمر -تعاَل وتقدس  -( أي: لكنه 2)
[ . 56بل خلقهم لذلك، كما قال: }وما خلقت اِلن واإلنس إال ليعبدون{ ]الذارايت: 

: إال ْلمرهم، وأهناهم كما أيت ِف النص، أي: القرآين،  وقال بعض السلفأي: يوحدون 
ة [ والسن5[ . }وما أمروا إال ليعبدوا هللا{ ]البينة: 36كقوله: }واعبدوا هللا{ ]النساء: 

غري ذلك، فاتبع و « . وحق هللا على العباد أن يعبدوه، وال يشركوا به شيئا»النبوية كقوله: 
 اهلدى ابقتفاء املأثور وإتباع السلف.

وهل خيلق تعاَل لعلة، أو ال؟ رجح اْلول شيخ اإلسالم، وابن قاضي اِلبل، وغريمها، وحكاه 
ال : }وما خلقت اِلن واإلنس إعن إمجاع السلف، واحتج املثبتون للحكمة والعلة بقوله

 ليعبدون وغري ذلك، واإلمجاع واقع على اشتماله على احلكم واملصاحل.

 ( أي: أفعالنا معشر اْللق مجيعها ُملوقة مصنوعة هلل تعاَل، هو3)
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[ أي: 96الذي أوجدها من العدم، قال تعاَل: }وهللا خلقكم وما تعملون{ ]الصافات: 
إن »على أن أعمال العباد ُملوقة هلل، وِف حديث حذيفة: خلقكم والذي تعملونه، فدلت 

هللا خلق كل صانع وصنعته. وأيضا: نفس حركاته تدخل ِف قوله: }وهللا خلقكم فِن 
أعراضهم داخلة ِف مسمى أَسائهم، فاهلل خلق اإلنسان جبيمع أعراضه وحركاته، واْلايت 

د فعل أهل السنة: على أن فعل العب واْلحاديث الدالة على خلق أفعال العباد كثرية. ومجهور
له حقيقة، لكنه ُملوق هلل، مفعول للعبد، ويفرقون بني اْللق واملخلوق، لكنها أي: لكن 
أفعالنا اليت تصدر عنا كس ب لنا معشر اْللق، والكس ب هو الفعل الذي يعود على فاعله 

 [286ة: منه نفع أو ضرر، قال تعاَل: }هلا ما كسبت وعليها ما اكتسبت{ ]البقر 
قال شيخ اإلسالم: والفعل هو الكس ب، وال يعقل شيئان ِف احملل: أحدمها فعل واْلخر  
كس ب، والذين جعلوا العبد كاسبا غري فاعل من أتباع جهم، وأيب احلسن وكالمهم متناقض، 

 (1)وقوله اي ال هي، تكملة للبيت.." 

 "فصل .72

 ِف اْلمر ابملعروف والنهي عن املنكر

 

 (1والنهي معا ... فرضا كفاية على من قد وعى ) واعلم أبن اْلمر
 (2وإن يكن ذا واحدا تعينا ... عليه لكن شرطه أن أيمنا )

__________ 

( أي: واعلم أيها الطال ب للعلم، أبن اْلمر ابملعروف، والنهي عن املنكر معا، أي: كل 1)
عة سلف على مجاواحد منهما منفرد، أو كالمها، فرض كفاية، ابلكتاَ والسنة وإمجاع ال

املسلمني، خياط ب به اِلميع، ويسقط مبن يقوم به، على من، أي: على أي إنسان قد وعى 
 اْلمر ابملعروف، والنهي عن املنكر وعلمه، ْلنه ال صالح للعباد ِف املعاش واملعاد إال به.

مر ْلوْلن مجاع الدين، ومجيع الوالايت، أمر وهني، واْلمر الذي بعث هللا به رسوله، هو ا
لى هللا عليه ص -ابملعروف؛ والنهي الذي بعثه به، هو النهي عن املنكر؛ وهو نعت النِب 

واملؤمنني، ِف قوله: }كنتم خري أمة أخرجت للناس َتمرون ابملعروف وتنهون عن  -وسلم 
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[ . وقوله: }وأيمرون ابملعروف وينهون عن املنكر{ ]آل عمران: 110املنكر{ ]آل عمران: 
114. ] 

 أي: وإن يكن الذي علم ابملنكر، هو عارف مبا ينكر واحدا،( 2)

أو كانوا عددا لكن ال حيصل املقصود إال ُّبم مجيعا، تعني اْلمر ابملعروف والنهي عن املنكر، 
 وصار فرض عني عليه أو

 عليهم للزومه عليه أو عليهم، ولعدم قيام غريه أو غريهم

 د، سواء كانبه؛ لكن شرط افَتاضه على اِلماعة، أو الواح

اْلمر والنهي فرض كفاية، أو فرض عني: القدرة على ذلك؛ فِن مناط الوجَو القدرة، 
فيج ب على كل حبسبه، وأن أيمن على نفسه وأهله وماله، وال خيالف سوطا أو عصا، وال 
أذى، وال فتنة تزيد على املنكر، هذا قول اِلمهور، عمال مبا ِف بعض اْلحاديث من رخصة 

 املخالفة. السكوت عند

، ملا  «ال ُينعن أحدكم هيبة الناس أن يقول ِف حق. واحلزم: أن ال يبايل»وِف احلديث: 
وقال تعاَل: }ومن الناس من يشري « . أفضل اِلهاد كلمة حق عند سلطان جائر»ورد: 

، أي: يبيعها ببذهلا ِف اِلهاد، قال بعض السلف[ . 207نفسه ابتغاء مرضاة هللا{ ]البقرة: 
 (1)مر ابملعروف، وينهى عن املنكر حىت يقتل طلبا ملرضاة هللا عز وجل.." أو أي

 (1"ومن هنى عما له قد ارتك ب ... فقد أتى مبا به يقضى العج ب ) .73
__________ 

( أي: وأي إنسان هنى اْللق عن الشيء الذي قد ارتك ب، وخالف عمله قوله، من فعل 1)
اله من العمل، الذي منه يقضي العقالء وأهل احملظور، وترك املأمور، فقد أتى من قاله وح

العلم العج ب؛ أي: حيكمون ابلعج ب، إلتيانه القبيح الذي ينهى عنه، وتركه احلسن الذي 
 أيمر به.

وقال تعاَل: }أَتمرون الناس ابلْب وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاَ أفال تعقلون{ 
ون ما ال تفعلون * كْب مقتا عند هللا أن [ . وقال: }ايأيها الذين آمنوا َ تقول44]البقرة: 
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 [ .3-2تقولوا ما ال تفعلون{ ]الصف: 

 يؤتى ابلرجل يوم القيامة، فيلقى ِف»وِف الصحيحني: 

النار، فتندلق أقتاَ بطنه، فيدور ُّبا كما يدور احلمار ابلرحى، فيجتمع إليه أهل النار، 
، كنت هى عن املنكر؟ فيقول: بلىفيقولون: اي فالن، مالك؟ أَ تكن َتمر ابملعروف، وتن

 « .آمر ابملعروف وال آتيه، وأهنى عن املنكر وآتيه

مررت ليلة أسري يب أبقوام تقرض شفاههم مبقاريض من انر، »وِف صحيح مسلم قال: 
 « .قلت: من هؤالء اي جْبائيل؟ قال: خطباء أمتك، الذين يقولون ما ال يفعلون

 [ .88خالفكم إَل ما أهناكم عنه{ ]هود: وقال هللا عن شعي ب: }وما أريد أن أ

: إذا أردت أن يقبل منك، فِذا أمرت بشيء فكن أول الفاعلني له، وقال بعض السلف
 (1)املؤمترين به؛ وإذا هنيت عن شيء فكن أول املنتهني عنه.." 

"قوهلم ومن أبغضه فهو انصِب فهي مقدمة صحيحة فِن من أبغض أحدا من  .74
َ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مجيعا واج ب  الصحابة فقد نص ب العداو  ة له، وح ب أصحا

كما ثبتت به النصوص. فِذا قال الرافضي: أنتم انصبة تنصبون العداوة ْلل حممد فِنه يقال 
له حنن نتوَل الصحابة والقرابة فِذا قال ال والء بْباء فمن َ يتْبأ من الصحابة َ يتول القرابة 

وة قيل له ه ب أن هذا يسمى نصبا فلم قلت أن هذا حمرم فِنه بل يكون قد نص ب هلم العدا
ال داللة على ذم النص ب ُّبذا التفسري كما أنه ال داللة على ذم الرفض مبعىن مواالة أهل 

 البيت. إذا كان الرجل مواليا هلم. ولقد أحسن القائل:

 فِين كما زعموا انصِب ... إذا كان نصبا والء الصحاَ

 جانِب ... وإن كان رفضا والء اِلميعفال أبرح الرفض من 

والرفض هو بغض أيب بكر وعمر رضي هللا عنهما، قيل لإلمام أمحد: "من الرافضي؟، قال: 
الذي يس ب أاب بكر وعمر"، وُّبذا َسيت الرافضة فِهنم رفضوا زيد بن علي ملا توَل اْلليفتني 

 أاب بكر وعمر لبغضهم هلما، فاملبغض هلما هو الرافضي.

لرفض من املنافقني الزاندقة فِنه ابتدعه بن سبأ الزنديق وأظهر الغلو ِف علي بدعوى وأصل ا
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 سلفقال بعض الاإلمامة والنص عليه وادعى العصمة له، وهلذا ملا كان مبدؤه من النفاق 
ح ب أيب بكر وعمر إُيان وبغضهما نفاق، واعلم أن اْلصل ِف احلكم على اْلشياء وتسميتها 

لفاظ نوعان مذكور ِف كتاَ هللا وسنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هو ابعتبار أن اْل
وكالم أهل اإلمجاع فهذا جي ب اعتبار معناه وتعليق احلكم به. فِن كان املذكور به مدحا 
استحق املدح وإن كان ذما استحق الذم، وإن أثبت شيئا وج ب إثباته وإن نفي شيئا وج ب 

ه حق وكلم أهل اإلمجاع حق، وحينئذ فمن دخل ِف اسم نفيه ْلن كالم هللا حق وكالم رسول
مذموم ِف الشرع كان مذموما كاسم الكافر واملنافق وامللحد وحنو ذلك ومن دخل ِف اسم 

 (1)حممود ِف الشرع كان حممودا كاسم املؤمن والتقي والصديق وما أشبه ذلك.." 

 "ملهموم. .75

مها ثقة َسع أابه وعكرمة ابن عمار وغري وابن أيب عاصم، هو عاصم ابن علي احلافظ اإلمام ال
وحدث عنه البخاري ِف صحيحه وأمحد بن حنبل وأبو حامت الرازي وغريهم توِف سنة إحدى 

ه . وأبوه هو علي بن عاصم بن صهي ب موَل قريبة بنت حممد 221وعشرين ومائتني سنة 
فظا حدث ه ، كان حا201بن أيب بكر الصديق وكان مولده سنة مخس ومائة وتوىف سنة 

عنه أمحد ابن حنبل وأبو داود وغريمها. وقوله: "وعن إبليس أيب اِلن" معناه: أن الشيطان 
 ، وعليه فاالستثناء ِفقال بعض السلفأصل اِلن، كما أن آدم أصل البشر، وبذلك 

اْلايت اليت فيها أمر املالئكة ابلسجود ْلدم منقطع. وقال اِلمهور بل هو من املالئكة من 
هلم اِلن كما ِف آية الصافات، وعليه فاالستثناء ِف اْلايت متصل. وحمل بسط حي يقال 

 (2)ذلك كت ب التفسري.." 

 (1) 1"وقوله: }ولقد بعثنا ِف كل أمة رسوال أن اعبدوا هللا واجتنبوا الطاغوت{  .76
                              

 = الظاهرة والباطنة.

ن واإلنس إال حلكمة عظيمة، وهي عبادته وحده )وما خلقت( أي ما خلق هللا الثقلني اِل
ال شريك له، وترك عبادة ما سواه. ففعل اْلول وهو خلقهم ليفعلوا هم الثاين وهو عبادته، 
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ال ليفعل هو سبحانه ُّبم الثاين فيجْبهم على العبادة؛ فِن من سبقت عليه الشقاوة َ يرد 
 .سبحانه وقوع العبادة منه، ملا له ِف ذلك من احلكمة

: إال ْلمرهم وأهناهم. واختاره الزجاج والشيخ وغرمها؛ قال تعاَل: وقال بعض السلف
ال يؤمر وال ينهى. وقال: )اعبدوا ربكم( أي اتقوه،  2}أحيس ب اْلنسان أن يَتك سدى{ 

فقد أمرهم مبا خلقوا له وأرسل الرسل بذلك، وكلما وردت العبادة ِف القرآن فمعناها توحيد 
ون ع العبادة. وَسيت وظائف الشرع عبادات؛ ْلهنم يفعلوهنا خاضعني هلل فيكونهللا جبميع أنوا 

أخْب أنه  3من أهل رضاه. قال تعاَل: }ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون{ 
سبحانه غري حمتاج إليهم، بل هم الفقراء إليه ِف مجيع أحواهلم، وِف اْلية بيان عظم شأن 

 َ خيلقوا إال له. التوحيد؛ إذ كان اْللق كلهم

( الطاغوت: مشتق من الطغيان وهو جماوزة احلد، وكل من تعدى حده أبي نوع من 1)
الطغيان فهو طاغوت، ويكون واحدا ومجعا، ويؤنث ويذكر، وللسلف فيه تفاسري ال تناِف 
بينها، وكلها ترجع إَل ما قال ابن القيم: ))الطاغوت ما جتاوز به العبد حده من معبود أو 

 بوع أو مطاع(( اه .مت

وأخْب تعاَل أنه بعث ِف كل طائفة وقرن وجيل من الناس رسوال منذ حدث الشرك ِف قوم 
نوح إَل أن ختمهم مبحمد صلى هللا عليه وسلم، أيمرهم )أن اعبدوا هللا( أي وحدوا هللا 

رسل وأنزلت لابلعبادة، )واجتنبوا( اتركوا وفارقوا عبادة ما سواه. وهلذا خلقت اْلليقة وأرسلت ا
 الكت ب، و )اجتنبوا( أبلغ من اتركوا، =

__________ 

 .36سورة النحل آية:  1
 .36سورة القيامة آية:  2
 (1).." 57سورة الذارايت آية:  3

 ( .1"فتلك الشفاعة ْلهل اإلخالص ِبذن هللا، وال تكون ملن أشرك ابهلل ) .77
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هللا، لكن قد يكتفى ُّبا القتضائها هلا، و )خالصا( احَتاز من = مع قوله: حممد رسول 
املنافق و )أسعد( أفعل تفضيل، وقيل أي سعيد الناس، أو املخلص أكثر سعادة ُّبا، فجعل 

 أسعد الناس بشفاعته أكملهم إخالصا.

ورواه أمحد وابن حبان وصححه وفيه: " وشفاعيت ملن قال ال إله إال هللا ُملصا، يصدق قلبه 
وِف صحيح مسلم عنه قال: " لكل نِب دعوة مستجابة، فتعجل كل  1لسانه ولسانه قلبه " 

نِب دعوته، وإين اختبأت دعويت شفاعة ْلميت يوم القيامة، فهي انئلة إن شاء هللا من مات 
. فهذان احلديثان وحنومها مما يبني أهنا ْلهل التوحيد واإلخالص ِبذن 2ال يشرك ابهلل شيئا " 

 كذا ِف أحاديث الشفاعة كلها، إمنا يشفع ِف أهل التوحيد كما ِف الكتاَ العزيز.هللا، و 

وقال احلافظ: ))املراد ُّبذه الشفاعة املسؤول عنها بعض أنواع الشفاعة، وهي اليت يقول 
 "أميت أميت" "فيقال: أخرج من ِف قلبه وزن كذا من اإلُيان".

 ف، فأسعد الناس ُّبا من يسبق إَل اِلنة((وأما الشفاعة العظمى ِف اإلراحة من كَر املوق
 اه .

وله صلى هللا عليه وسلم ثالث شفاعات: الشفاعة الكْبى ِف أهل املوقف ليقضى بينهم، 
وشفاعته ِف أهل اِلنة ِف دخوهلا، ولقوم من العصاة الذين يدخلون النار بذنوُّبم، ويشفع 

 ف عذاُّبم.، وبعض الكفار ِف ختفيملن استوج ب النار، ولقوم من أهل اِلنة ِف زايدة ثواُّبم

( فأبطل النِب صلى هللا عليه وسلم زعمهم الكاذَ، وأخْب أن أعظم اْلسباَ اليت تنال 1)
ُّبا شفاعته جتريد التوحيد هلل وحده، ال االلتجاء إَل اْلولياء والصاحلني وغريهم، ودعاؤهم 

: لسلفقال بعض اكما وطلبهم الشفاعة، فال تنال بذلك، بل هو أصل شرك العاَ، ولكن  
من جهل املشرك اعتقاده أن من اختذه وليا أو شفيعا أنه يشفع له، وينفعه عند هللا، كما 
يكون خواص امللوك والوالة تنفع من واالهم، َو يعلموا أن هللا ال يشفع عنده أحد إال ِبذنه، 

ل إال والعم وأنه ال أيذن ِف الشفاعة إال من رضي قوله وعمله، وهو ال يرضى من القول
 توحيده واتباع رسوله.

__________ 

 ( .2/307أمحد ) 1

( ، 199، 198( ، ومسلم: اإلُيان )7474( والتوحيد )6304البخاري: الدعوات ) 2
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( ، ومالك: 2/426( ، وأمحد )4307( ، وابن ماجه: الزهد )3602والَتمذي: الدعوات )
 (1)." ( .2805( ، والدارمي: الرقاق )492النداء للصالة )

( ، وأان خامت النبيني ال 1"وإنه سيكون ِف أميت كذابون ثالثون كلهم يزعم أنه نِب ) .78
 (3( ، وال تزال طائفة من أميت على احلق منصورة )2نِب بعدي )

                              

أما و ( وِف رواية "دجالون"، والدجل التمويه، واملراد ممن تقوم هلم شوكة وتبدو هلم شبهة، 1)
مطلقا فال حيصون، قال القاضي عياض: ))عد من تنبأ ممن اشتهر بذلك وعرف واتبعه 

 مجاعة على ضالله، فوجد هذا العدد فيهم(( . اه .

وقد ظهر مصداق ذلك ِف زمن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وبعده، ممن كان هلم أصحاَ 
 أسد، ابليمن، وطليحة ِف بينيصدقوهنم وأيخذون بطريقهم، كمسيلمة ابليمامة، واْلسود 

وسجاح ِف متيم، واملختار بن أيب عبيد ِف عصر ابن الزبري، واحلارث ِف عصر عبد امللك بن 
مروان، وِف عصر بين العباس مجاعة، وصار لكل منهم شوكة. وأما من ادعاها مطلقة 

واتضح   ،فكثريون، وغالبهم ينشأ فيهم عن جنون وسوداء، وقد أهلك هللا من وقع منهم ذلك
 كذُّبم، وآخرهم الدجال اْلكْب أعاذان هللا من فتنته.

( اْلامت بفتح التاء مبعىن الطابع، وبكسرها مبعىن فاعل الطبع واْلتم، أي "هوصلوات هللا 2)
وسالمه عليه آخر النبيني، ال نِب يوحي هللا إليه بعده إَل قيام الساعة، وقال تعاَل: }ولكن 

. قال احلسن: اْلامت الذي ختم به، وعيسى إمنا ينزل ِف آخر 1رسول هللا وخامت النبيني{ 
الزمان حاكما بشريعة حممد صلى هللا عليه وسلم مصليا إَل قبلته، فهو كأحد أمته، بل هو 
أفضل هذه اْلمة. قال صلى هللا عليه وسلم: " والذي نفسي بيده لينزلن فيكم عيسى بن 

 .2اْلنزير، وليضع اِلزية " مرمي حكما مقسطا، فليكسر الصلي ب، وليقتل 
مل : هم أهل احلديث. وحيتقال بعض السلف( قائمة ابلعلم واِلهاد والذَ عن الدين، 3)

أن تكون هذه الطائفة مجاعة متعددة من أنواع املسلمني، منهم حمدثون وفقهاء وجماهدون 
 وآمرون وانهون، واملراد العاملون بكتاَ هللا وسنة =
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__________ 

 .40حزاَ آية: سورة اْل 1
( ، 2233( ، والَتمذي: الفنت )155( ، ومسلم: اإلُيان )2222البخاري: البيوع ) 2

 2/272، 2/240( ، وأمحد )4078( ، وابن ماجه: الفنت )4324وأبو داود: املالحم )
،2/290 ،2/394 ،2/482 ،2/493 ،2/538 ".. )(1) 

 1{ كر هللا إال القوم اْلاسرون"ابَ قول هللا تعاَل: }أفأمنوا مكر هللا فال أيمن م .79
(1. ) 

                              

(1 ، ( أراد املصنف ابلَتمجة ُّبذه اْلية التنبيه على أن اْلمن من مكر هللا من أعظم الذنَو
وأنه يناِف التوحيد، كما أن القنوط من رمحة هللا كذلك، وذلك يرشد إَل أن املؤمن يسري إَل 

جاء، كما دل عليه الكتاَ والسنة، وأمجع عليه سلف اْلمة، فال يغل ب هللا بني اْلوف والر 
عض قال بجان ب الرجاء فيأمن مكر هللا، وال يغل ب جان ب اْلوف فييأس من روح هللا. 

: ))من عبد هللا ابحل ب وحده فهو زنديق، ومن عبده ابْلوف وحده فهو حروري، السلف
حل ب واْلوف والرجاء فهو مؤمن(( . قال ومن عبده ابلرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده اب

تعاَل: }أولئك الذين يدعون يبتغون إَل رُّبم الوسيلة أيهم أقَر ويرجون رمحته وخيافون 
ومعىن اْلية أن هللا تعاَل ملا ذكر حال أهل القرى املكذبني للرسل، بني أن الذي  2عذابه{ 

لك أهنم أمنوا مكر هللا ملا محلهم على ذلك هو اْلمن من مكر هللا، وعدم اْلوف منه، وذ
استدرجهم ابلسراء والنعم، فتمادوا ِف املعاصي واملخالفات، واستبعدوا أن يكون ذلك مكرا. 
وِف احلديث: " إذا رأيت هللا يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما حي ب، فِمنا هو استدراج 

أي له(( أنه ُيكر به فال ر . رواه أمحد وغريه. وقال احلسن: ))من وسع هللا عليه فلم ير 3" 
. وفسر السلف املكر ابستدراج هللا العبد ابلنعم إذا عصى، وإمالئه له حىت أيخذه أخذ 
عزيز مقتدر. قال املصنف: ))مكر هللا هو أنه إذا عصاه وأغضبه أنعم عليه أبشياء يظن أهنا 

صديق الوعيد ، وتمن رضاه عليه(( اه . وخوف العبد ينشأ من أمور: معرفته ابِلناية وقبحها
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ا وأن هللا رت ب على املعصية عقوبتها، وكونه ال يعلم لعله ُينع من التوبة وحيال بينه وبينها إذ
ارتك ب الذن ب، وُّبذه الثالثة يتم له اْلوف، وقوته حبس ب قوهتا وضعفها، وذلك قبل الذن ب، 

 فِذا عمله كان خوفه أشد.

__________ 

 .99سورة اْلعراف آية:  1
 .57سراء آية: سورة اإل 2
 (1)( .." 2/339، 2/335( ، وأمحد )7423البخاري: التوحيد ) 3

( . وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آهلتنا 1"يقولون: لوال فالن َ يكن كذا ) .80
(2. ) 

وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن هللا قال: " أصبح من عبادي مؤمن 
( : ))وهذا كثري ِف الكتاَ والسنة، يذم سبحانه من 3د تقدم )يب وكافر " احلديث. وق

 ( .4يضيف إنعامه إَل غريه ويشرك به(( )

 ( ،5: هو كقوهلم: كانت الريح طيبة واملالح حاذقا )قال بعض السلف

                              

ت   فالن ما أصب( قال: إنكارهم إايها أن يقول الرجل: لوال فالن َ يكن كذا وكذا، ولوال1)
كذا وكذا. رواه ابن جرير وابن املنذر وابن أيب حامت، وهذا يتضمن قطع إضافة النعمة عمن 

 هو وحده املنعم على احلقيقة. -سبحانه–لواله َ تكن؛ فِنه 

( أي أن الكفار إذا قيل هلم: من رزقكم؟ أقروا أبن هللا هو الذي يرزقهم، مث ينكرونه 2)
فاعة آهلتنا، وهذا يتضمن الشرك، مع إضافة النعم إَل غري وليها، بقوهلم: رزقنا ذلك بش

واْلية تعم ما ذكره العلماء ِف معناها. وابن قتيبة: هو أبو حممد عبد هللا بن مسلم بن قتيبة 
الدينوري قاضي دينور، النحوي اللغوي صاح ب التصانيف البديعة املشهورة، روى عن 

 ه .276إسحق بن راهويه ومجاعة، وتوِف سنة 

 ( أي ِف ابَ ما جاء ِف االستسقاء ابْلنواء.3)
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،: }يعرفون نعمت هللا مث 1( يعين مثل قوله: }وجتعلون رزقكم أنكم تكذبون{ 4)
 . وخْب: " أصبح من عبادي مؤمن يب وكافر ". وما قاله بعض السلف.2ينكروهنا{ 

ومعناه أن  اء امللح،( أي ماهرا ِف صنعته، وهو صاح ب السفينة، َسي بذلك ملالزمته امل5)
 هللا إذا أجرى السفينة وسلمها، نسبوا ذلك إَل الريح واملالح، =

__________ 

 .82سورة الواقعة آية:  1
 (1).." 83سورة النحل آية:  2

"وِف الصحيح عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  .81
( وِف 1. )1يس ب الدهر وأان الدهر أقل ب الليل والنهار " " قال هللا تعاَل: يؤذيين ابن آدم، 

 .2( "2رواية: " ال تسبوا الدهر فِن هللا هو الدهر )
                              

( احلديث أخرجاه ِف الصحيحني وغريمها من طريق معمر وغريه من أوجه عن أيب هريرة 1)
لوا: اي "بيدي اْلمر" وِف رواية " ال تقو  وغريه، ُّبذا اللفظ وغريه، وِف احلديث زايدة وهي

. وِف رواية: " 3خيبة الدهر؛ فِين أان الدهر أرسل الليل والنهار، فِذا شئت قبضتهما " 
. ورواه ابن جرير وابن أيب حامت 4يس ب ابن آدم الدهر وأان الدهر، بيدي الليل والنهار "

نا وحييينا، نهار، وهو الذي يهلكنا وُييتبلفظ: كان أهل اِلاهلية يقولون: إمنا يهلكنا الليل وال
اْلية. فقال هللا: " يؤذيين ابن آدم، يس ب  5فقال هللا: }وقالوا ما هي إال حياتنا الدنيا{ 

وأخرج ابن إسحاق عن أيب هريرة: " يقول هللا:  6الدهر، وأان الدهر، أقل ب الليل والنهار " 
:  قال بعض السلف. 7وأان الدهر " استقرضت عبدي فلم يعطين، ويسبين عبدي: وادهراه، 

كانت العَر ِف جاهليتها من شأهنا ذم الدهر، أي سبه عند النوازل، فكانوا إذا أصاُّبم 
شدة أو بالء أو مالمة قالوا: أصابتهم قوارع الدهر، وأابدهم الدهر، وقالوا: اي خيبة الدهر، 

ما انهلم  ، فِذا أضافوافيسندون تلك اْلفعال إَل الدهر ويسبونه، وإمنا فاعل ذلك هو هللا
من الشدائد إَل الدهر فِمنا سبوا هللا عز وجل؛ ْلن هللا هو الفاعل لذلك حقيقة، فنهى هللا 
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عن س ب الدهر ُّبذا االعتبار، وقد تبني معناه من قوله: "بيدي اْلمر أقل ب الليل والنهار". 
 وتقليبه تصرفه تعاَل فيه مبا حيبه الناس ويكرهونه.

هذه الرواية هو ما صرح به من قوله "وأان الدهر بيدي اْلمر، أقل ب الليل والنهار ( ومعىن 2)
" يعين أمنا جيري فيه من خري وشر إمنا هو ِبرادة هللا وتدبريه، بعلم منه تعاَل وحكمة ال 

 يشاركه ِف ذلك غريه، ما شاء كان وما َ يشأ َ يكن، =

__________ 

( ، وأبو 2246م: اْللفاظ من اْلدَ وغريها )( ، ومسل7491البخاري: التوحيد ) 1
 2/318، 2/275، 2/272، 2/259، 2/238( ، وأمحد )5274داود: اْلدَ )

( ، ومالك: اِلامع 2/506، 2/499، 2/496، 2/491، 2/395، 2/394،
(1846. ) 

 2/491، 2/395، 2/272( ، وأمحد )2246مسلم: اْللفاظ من اْلدَ وغريها ) 2
،2/496 ،2/499. ) 

 ( .2/318، 2/275( ، وأمحد )2246مسلم: اْللفاظ من اْلدَ وغريها ) 3

( ، وأمحد 2246( ، ومسلم: اْللفاظ من اْلدَ وغريها )6181البخاري: اْلدَ ) 4
(2/238. ) 

 .24سورة اِلاثية آية:  5
( ، وأبو 2246( ، ومسلم: اْللفاظ من اْلدَ وغريها )4826البخاري: تفسري القرآن ) 6

 ( .2/238( ، وأمحد )5274دَ )داود: اْل

 (1)( .." 2/300أمحد ) 7

"فقال له: اكت ب. فقال: َر وماذا أكت ب؟ قال: اكت ب مقادير كل شيء حىت تقوم  .82
( . اي بين َسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: " من مات على 1) 1الساعة " 

هللا القلم، فقال له: اكت ب  ( وِف رواية ْلمحد: " إن أول ما خلق2. )2غري هذا فليس مين "
 ( .3) 3فجرى ِف تلك الساعة ما هو كائن إَل يوم القيامة " 
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= أمر قد فرغ منه، وحنوه للبيهقي عنه أنه سئل عن قوله: )وكان عرشه على املاء( على أي 
على أنه أول شيء؟ قال: على منت الريح. وحيمل حديث: "أول ما خلق هللا القلم" 

 املخلوقات من هذا العاَ.

( وكذلك ِف حديث ابن عباس وغريه، وفيه بيان أنه إمنا أمر حينئذ أن يكت ب مقادير 1)
 هذا اْللق إَل قيام الساعة، ال ما يكون بعد ذلك.

( صححه أمحد والَتمذي، وفيه وحنوه بيان مشول علم هللا تعاَل وإحاطته مبا كان وما 2)
واْلخرة، كما قال تعاَل: }لتعلموا أن هللا على كل شيء قدير وأن هللا قد  يكون ِف الدنيا

. قال أمحد: القدر قدرة الرمحن. قال شيخ اإلسالم: ))يشري 4أحاط بكل شيء علما{ 
إَل أن من أنكر القدر فقد أنكر قدرة هللا، وأنه يتضمن إثبات قدرة هللا على كل شيء(( 

ه : انظروهم ابلعلم، فِن أقروا بقال بعض السلفة هللا. ا؟. ونفاة القدر جحدوا كمال قدر 
خصموا، وإن جحدوه كفروا. يعين إن أنكروا العلم القدمي السابق أبفعال العباد، وأنه ِف  
كتاَ حفيظ فقد كذبوا القرآن، وإن أقروا بذلك وأنكروا أن هللا. خلق أفعال العباد وأرادها 

ه هللا تعاَل رمح -فيما أنكروه. وقد بيض املصنف فقد خصموا؛ ْلن ما أقروا به حجة عليهم 
 آخر هذا احلديث ليعزوه ورواه أمحد والَتمذي وأبو داود وهذا لفظه كما ذكره الشارح. -

 ( ومتامه: اي بين إن مت ولست على ذلك دخلت النار.3)

__________ 

 ( .4700( ، وأبو داود: السنة )2155الَتمذي: القدر ) 1

 ( .4700ة )أبو داود: السن 2

 ( .5/317( ، وأمحد )3319الَتمذي: تفسري القرآن ) 3

 (1).." 12سورة الطالق آية:  4

م َسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسل -رضي هللا عنهما  -"وهلما عن ابن عباس  .83
 1( جيعل له بكل صورة صورها نفس يعذَ ُّبا ِف جهنم "1يقول: " كل مصور ِف النار )
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(2. ) 

                              

 ( أي لذي روح، لتعاطيه ما يشبه ما انفرد هللا به من اْللق واالخَتاع.1)

( أي تعذبه نفس الصورة أبن جيعل فيها روحا، والباء مبعىن " ِف " أو جيعل له بكل صورة 2)
لعائشة: " ما هذه النمرقة؟ قلت:  –عليه الصالة والسالم  -شخص يعذَ به، وقد قال 

ا وتوسدها. قال: إن أصحاَ هذه الصور يقال هلم: أحيوا ما خلقتم، وإن لتجلس عليه
. قال احلافظ: قدم اِلملة اْلوَل اهتماما ابلزجر عن 2املالئكة ال تدخل بيتا فيه الصور "

اختاذ الصور؛ ْلن الوعيد إذا حصل لصانعها فهو حاصل ملستعملها؛ ْلهنا ال تصنع إال 
نه ال تعمل مباشر، فيكون أوَل ابلوعيد، ويستفاد منه ألتستعمل، فالصانع متسب ب، واملس

فرق ِف حترمي التصوير بني أن تكون الصورة هلا ظل أو ال، وبني أن تكون مدهونة أو منقوشة 
أو منقورة أو منسوجة، معلقة أو مفروشة. قال النووي: ال فرق ِف ذلك، ومبعناه قال مجاهري 

 : إمنا ينهى عما كان له ظل، وال أبسض السلفوقال بعالعلماء من الصحابة والتابعني. 
ابلصورة اليت ليس هلا ظل وهذا مذه ب ابطل، فِن السَت الذي أنكر النِب صلى هللا عليه 
وسلم الصور فيه ال يشك أحد أنه مذموم، وليس لصورته ظل، مع ابقي اْلحاديث املطلقة 

، ا استعمال ما هي فيهِف كل صورة. وقال الزهري: النهي ِف الصورة على العموم، وكذ
، أو غري رقم، وسواء كانت ِف  ودخول البيت الذي هي فيه، سواء كانت رقما ِف ثَو
حائط أو ثَو أو بساط ممتهن أو غري ممتهن عمال بظاهر اْلحاديث، ال سيما حديث 

 النمرقة الذي ذكره مسلم، وهذا مذه ب قوي.

__________ 

 ( .1/308)( ، وأمحد 2110مسلم: اللباس والزينة ) 1

( ، ومالك: اِلامع 2107( ، ومسلم: اللباس والزينة )5957البخاري: اللباس ) 2
(1803 ".. )(1) 

 ه."احلسنة اليت يتأثر ُّبا ِف سلوكه لقوة صلته ابهلل وازدايد حمبته وتعظيمه ومراقبت .84
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رية غفمن هنا كانت الصالة َتمر صاحبها ابملعروف وتنهاه عن املنكر وجتعل قلبه متقدا ابل
لدين هللا والغض ب حلرماته وحدوده فتندفع قواه وجوارحه حلمل رسالته وقمع املفَتي عليه 
والقيام ِبصالح ما أفسده املبطلون ِف كل مكان شعورا منه أبداء وظيفة هللا ِف اْلرض 

 فيكون من ورثة نِب هللا عليه الصالة والسالم ال من ورثة أعدائه.

 

 قال بعضُيان. ْلنه ماهية مركبة من صْب وشكر كما ( أما "الصْب" فهو نصف اإل2
 مستندا إَل قوله تعاَل: }إن ِف ذلك ْلايت لكل صبار شكور{ . السلف

 

 والصْب من اإلُيان مبنزلة الرأس من اِلسد، وهو ثالثة أنواع:

 ( صْب على فرائض هللا فال يضيعها أبدا.1

 ( وصْب عن حمارمه فال يرتكبها أو ينتهكها.2

 وصْب على أقضيته وأقداره فال يتسخطها.( 3

 

 وأركان الصْب ثالثة:

 ( حبس النفس على املكروه.1

 (1)( وحتمل اْلذى ِف سبيله.." 2

 "الفصل اْلول .85

 )ِف بيان إشراك صاح ب الرسالة اإلُيانية بعبادة غري هللا(

لعبادة ِف ( ))وا1قال اإلمام ابن كثري ِف تفسري هذه اْلية: }إايك نعبد وإايك نستعني{ )
اللغة من الذلة، يقال طريق معبد، وبعري معبد، أي مذلل. وِف الشرع: عبارة عما جيمع كمال 
احملبة واْلضوع واْلوف. وقدم املفعول وهو إايك، وكرر لالهتمام واحلصر أي ال نعبد إال 

 إايك وال نتوكل إال عليك، وهذا هو كمال الطاعة. والدين كله يرجع إَل هذين املعنيني.

: الفاحتة سر القرآن وسرها هذه الكلمة ))إايك نعبد وإايك قال بعض السلفوهذا كما 
نستعني(( فاْلول تْبؤ من الشرك، والثاين تْبؤ من احلول والقوة وتفويض إَل هللا عز وجل، 
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وهذا املعىن ِف غري آية من القرآن كما قال تعاَل }فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما 
 (3( }هو الرمحن آمنا به وعليه توكلنا{ )2تعملون{ )

_________ 

 .5( الفاحتة: 1)
 .123( هود: 2)
 (1).." 29( امللك: 3)

 "ابَ .86

 ( .107قول هللا تعاَل: }يعرفون نعمت هللا مث ينكروهنا وأكثرهم الكافرون{ " 

 قال جماهد ما معناه: هو قول الرجل: هذا مايل، ورثته عن آابئي.

 : يقولون: لوال فالن َ يكن كذا.وقال عون بن عبد هللا

 وقال ابن قتيبة: يقولون: هذا بشفاعة آهلتنا.

بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه: "إن هللا تعاَل قال: أصبح من  –وقال أبو العباس 
عبادي مؤمن يب وكافر.. " احلديث، وقد تقدم   وهذا كثري ِف الكتاَ والسنة، يذم سبحانه 

 ريه، ويشرك به.من يضيف إنعامه إَل غ

: هو كقوهلم: كانت الريح طيبة، واملالح حاذقا، وحنو ذلك مما هو جار قال بعض السلف
 على ألسنة كثري.

 فيه مسائل:

 اْلوَل: تفسري معرفة النعمة وإنكارها.

 الثانية: معرفة أن هذا جار على ألسنة كثري.

 الثالثة: تسمية هذا الكالم إنكارا للنعمة.

 (2)الضدين ِف القل ب.." الرابعة: اجتماع 

 "من الغنيمة ِف اِلاهلية دون أصحابه، ويسمى ذلك الربع: املرابع". انتهى. .87

الفائدة السادسة والعشرون: إثبات حوض النِب صلى هللا عليه وسلم ِف الدار اْلخرة وقد 
                                         

 5احلسام املاحق لكل مشرك ومنافق، حممد تقي الدين اهلاليل ص/ (1)
 192التوضيح املفيد ملسائل كتاَ التوحيد، عبد هللا الدويش ص/ (2)
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 تواترت اْلحاديث بذلك.

ملتواترة دي من اْلحاديث اقال ابن كثري ِف "النهاية": "ذكر ما ورد ِف احلوض النبوي احملم
املتعددة من الطرق الكثرية املتظاهرة، وإن رغمت أنوف كثرية من املبتدعة املعاندة املكابرة 

ال بعض قالقائلني جبحوده املنكرين لوجوده، وأخلق ُّبم أن حيال بينهم وبني وروده، كما 
اديث رده من اْلح: من كذَ بكرامة َ ينلها. ولو اطلع املنكر للحوض على ما سنو السلف

 قبل مقالته؛ َ يقلها.

روي ذلك عن مجاعة من الصحابة رضي هللا عنهم؛ منهم: أيب بن كع ب، وأنس بن مالك، 
، وبريدة بن احلصي ب، وثوابن  واحلسن بن علي، ومحزة بن عبد املطل ب، والْباء بن عاَز

جندَ بن عبد ، و موَل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وجابر بن َسرة، وجابر بن عبد هللا
هللا البجلي، وحارثة بن وه ب، وحذيفة بن أسيد، وحذيفة بن اليمان، وزيد بن أرقم، وعبد 
هللا بن عباس، وعبد هللا بن عمر، وعبد هلل بن عمرو بن العاص، وعبد هللا بن مسعود، وعتبة 

ن َسعان، ببن عبد السلمي، وعثمان بن مظعون، واملستورد، وعقبة بن عامر اِلهين، والنواس 
وأبو أمامة الباهلي، وأبو برزة اْلسلمي، وأبو بكرة، وأبو ذر الغفاري، وأبو سعيد اْلدري، 
وخولة بنت قيس، وأبو هريرة الدوسي، وأَساء بنت أيب بكر، وعائشة، وأم سلمة؛ رضي هللا 

 عنهم أمجعني، وامرأة محزة عم الرسول صلى هللا عليه وسلم وهي من بين النجار ".

وقد ساق ابن كثري هذه اْلحاديث مستوفاة من مجيع طرقها سوى رواييت الْباء بن عاَز 
 (1)وخولة بنت قيس رضي هللا عنها؛ فِنه َ يذكرمها، وقد أشار." 

ََْ يَ ْلِبُسوا ِإُيَاهَنُْم ِبظُْلٍم{  .88  اْلية. 1"وقول هللا تعاَل: }الَِّذيَن آَمُنوا َو

__________ 

 فمن فوائد التوحيد:

، وعليه، فهو -سبحانه وتعاَل -. أنه أكْب دعامة للرغبة ِف الطاعة؛ ْلن املوحد يعمل هلل1
يعمل سرا وعالنية، أما غري املوحد، كاملرائي مثال، فِنه يتصدق ويصلي، ويذكر هللا إذا كان 

لمها : " إين ْلود أن أتقَر إَل هللا بطاعة ال يعقال بعض السلفعنده من يراه فقط، وهلذا 

                                         
 3/333ِف الفنت واملالحم وأشراط الساعة، محود بن عبد هللا التوجيري  إحتاف اِلماعة مبا جاء (1)
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  هو ".إال

ََْ يَ ْلِبُسوا ِإُيَاهَنُْم 2 . أن املوحدين هلم اْلمن وهم مهتدون، كما قال تعاَل: }الَِّذيَن آَمُنوا َو
 .2ِبظُْلٍم أُولَِئَك هَلُُم اْْلَْمُن َوُهْم ُمْهَتُدوَن{ 

ََْ يَ ْلِبُسوا{ أي: خيلطوا.  قوله: }َو

لشرك، وملا نزلت هذه اْلية شق ذلك قوله: " بظلم ": الظلم هنا ما يقابل اإلُيان، وهو ا
على الصحابة، وقالوا: أينا َ يظلم نفسه؟ فقال النِب صلى هللا عليه وسلم " ليس اْلمر كما 

 : }ِإنَّ -يعين لقمان  -أَ تسمعوا إَل قول الرجل الصاحل 3تظنون، إمنا املراد به الشرك "
ْرَك َلظُْلٌم َعِظيٌم{   .45الشِ 

 والظلم أنواع:

 م الظلم: وهو الشرك ِف حق هللا.. أظل1

__________ 

 .82سورة اْلنعام آية:  1
 .82سورة اْلنعام آية:  2
( ، 124( ، ومسلم: اإلُيان )6937البخاري: استتابة املرتدين واملعاندين وقتاهلم ) 3

 ( .1/444، 1/424، 1/378( ، وأمحد )3067والَتمذي: تفسري القرآن )

 .13سورة لقمان آية:  4
ن حديث ابن مسعود، رواه: البخاري: )كتاَ اْلنبياء، ابَ قول هللا تعاَل: ولقد آتينا م 5

 (1)( .." 2/484لقمان احلكمة ، 

89. ......................................................................." 

 وأما ابملعىن اْلخص، فتنقسم إَل أنواع:

 . شرك أكْب.1

 . شرك أصغر.2

 كبرية.. معصية  3
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. معصية صغرية. وهذه املعاصي منها ما يتعلق حبق هللا، ومنها ما يتعلق حبق اإلنسان 4
ال قنفسه، ومنها ما يتعلق حبق اْللق. وحتقيق ال إله إال هللا أمر ِف غاية الصعوبة وهلذا 

 : "ما جاهدتوقال بعض السلف: " كل معصية، فهي نوع من الشرك". بعض السلف
هدهتا على اإلخالص" وال يعرف هذا إال املؤمن، أما غري املؤمن؛ فال نفسي على شيء جما

جياهد نفسه على اإلخالص، وهلذا قيل البن عباس: " إن اليهود يقولون: حنن ال نوسوس 
؟! " فالشيطان ال أييت ليخَر املهدوم،  ِف الصالة. قال: فما يصنع الشيطان بقل ب خَر

د ِف كي إَل النِب صلى هللا عليه وسلم أن الرجل جيولكن أييت ليخَر املعمور، وهلذا ملا ش
نفسه ما يستعظم أن يتكلم به، قال: " وجدمت ذلك؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح اإلُيان 

أي: أن ذاك هو العالمة البينة على أن إُيانكم صريح، ْلنه ورد عليه، وال يرد إال على  1"
 قل ب صحيح خالص.

هللا " من: شرطية، وجواَ الشرط: " أدخله هللا اِلنة على قوله: " من شهد أن ال إله إال 
 ما كان من العمل ". والشهادة: هي االعَتاف

__________ 

( 1/119من حديث أيب هريرة، رواه: مسلم )كتاَ اإلُيان، ابَ الوسوسة ِف اإلُيان،  1
 "..(1) 

ال: " قال ق"وعن أيب سعيد اْلدريرضي هللا عنهعن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  .90
! علمين شيئا أذكرك وأدعوك  موسى عليه السالم: اي َر

__________ 

عند قول النِب صلى هللا عليه وسلم " مفتاح اِلنة: ال إله إال هللا  قال بعض السلفولذا 
 : )لكن من أتى مبفتاح ال أسنان له ال يفتح له( .1"

لنار ة، وإذا أكملها حرمت عليه اقال شيخ اإلسالم: إن املبتغي ال بد أن يكمل وسائل البغي
حترُيا مطلقا، فِذا أتى ابحلسنات على الوجه اْلكمل، فِن النار حترم عليه حترُيا مطلقا، وإن 
أتى بشيء انقص، فِن االبتغاء فيه نقص، فيكون حترمي النار عليه فيه نقص، لكن ُينعه ما 
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يئا اْلمر، أو سرق، فِذا فعل شمعه من التوحيد من اْللود ِف النار، وكذا من زىن، أو شَر 
من ذلك مث قال حني فعله: أشهد أن ال إله إال هللا أبتغي بذلك وجه هللا، فهو كاذَ ِف 

فضال  2زعمه، ْلن النِب صلى هللا عليه وسلم قال: " ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن "
 عن أن يكون مبتغيا وجه هللا.

هللا.  لون: يكفي قول: ال إله إال هللا، دون ابتغاء وجهوِف احلديث رد على املرجئة الذين يقو 
وفيه رد على اْلوارج واملعتزلة، ْلن ظاهر احلديث أن من فعل هذه احملرمات ال خيلد ِف 

 النار، لكنه مستحق للعقوبة، وهم يقولون: إن فاعل الكبرية ُملد ِف النار.

الطل ب، فموسى عليه السالم قوله: " أذكرك وأدعوك به": صفة لشيء، وليست جواَ 
 طل ب شيئا حيصل به أمران:

__________ 

( . واحلديث 3/109كما ِف "صحيح البخاري" عن وه ب بن منبه. انظر: "الفتح" )  1
( ، ولفظه: "مفاتيح 1/16عزاه اهليثمي لإلمام أمحد والبزار. وخرجه أبو نعيم ِف "احللية" )

 اِلنة ... ".

/ 2البخاري )كتاَ املظاَ، ابَ النهىب بغري إذن صاحبه،  من حديث أيب هريرة، رواه: 2
 (1)( .." 1/76( ومسلم )كتاَ اإلُيان، ابَ نقصان اإلُيان ابملعاصي، 201

 "ابَ اْلوف من الشرك .91

َ ال يَ ْغِفُر َأْن ُيْشَرَك ِبِه َويَ ْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمْن َيَشاُء{   .1وقول هللا عزوجل }ِإنَّ اَّللَّ
__________ 

 مناسبة الباَ للبابني قبله

ِف الباَ اْلول ذكر املؤلف رمحه هللا حتقيق التوحيد، وِف الباَ الثاين ذكر أن من حقق 
التوحيد دخل اِلنة بغري حساَ وال عذاَ، وثلث ُّبذا الباَ رمحه هللا تعاَل؛ ْلن اإلنسان 

فسي ما جاهدت ن : "قال بعض السلفيرى أنه قد حقق التوحيد وهو َ حيققه، وهلذا 
على شيء جماهدهتا على اإلخالص"، وذلك أن النفس متعلقة ابلدنيا تريد حظوظها من 
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مال أو جاه أو رائسة، وقد تريد بعمل اْلخرة الدنيا، وهذا نقص ِف اإلخالص، وقل من 
يكون غرضه اْلخرة ِف كل عمله، وهلذا أعق ب املؤلف رمحه هللا ما سبق من البابني ُّبذا 

 هو اْلوف من الشرك، وذكر فيه آيتني:الباَ، و 

" ال ": انفية، " أن يشرك به ":  2اْلوَل: قوله تعاَل: }ِإنَّ اَّللََّ ال يَ ْغِفُر َأْن ُيْشَرَك ِبِه{ ·
فعل مضارع، مقرون أبن املصدرية؛ فيحول إَل مصدر تقديره: إن هللا ال يغفر اإلشراك به، 

 هللا أبدا؛ ْلنه جناية على حق هللا اْلاص، وهوأو ال يغفر إشراكا به؛ فالشرك ال يغفره 
 التوحيد.

 أما املعاصي؛ كالزىن والسرقة؛ فقد يكون لإلنسان فيها حظ نفس

__________ 

 .48سورة النساء آية:  1
 (1).." 48سورة النساء آية:  2

 "وملسلم عن جابر؛ أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: " من لقي هللا .92

__________ 

مت هذه عقوبته؛ فاملشرك خسر اْلخرة؛ ْلنه ِف النار خالد، وخسر الدنيا أيضا؛ ْلنه َ دا
، ما - والعياذ ابهلل -يستفد منها شيئا، وقامت عليه احلجة، وجاءه النذير، ولكنه خسر 

رُْكْم َما يَ َتذَكَُّر ِفيِه َمْن َتذَكَّرَ  ََْ نُ َعمِ  َجاءَُكُم النَِّذيُر{ وَ  استفاد شيئا من الدنيا، قال تعاَل: }َأَو
َ َعَلى َحْرٍف فَِِْن َأَصابَهُ َخرْيٌ اْطَمَأنَّ بِ 1 ِه َوِإْن ، وقال هللا عزوجل: }َوِمَن النَّاِس َمْن يَ ْعُبُد اَّللَّ

نْ َيا َواْلِخَرَة َذِلَك ُهَو اْْلُْسرَاُن اْلُمِبنُي  َنةٌ انْ َقَل َب َعَلى َوْجِهِه َخِسَر الده ْدُعو ِمْن ُدوِن يَ َأَصابَ ْتهُ ِفت ْ
َُ ِمنْ  َفُعُه َذِلَك ُهَو الضَّالُل اْلَبِعيُد يَْدُعو َلَمْن َضرهُه أَق َْر  نَ ْفِعِه لَِبْئَس اَّللَِّ َما ال َيُضرهُه َوَما ال يَ ن ْ

 .2اْلَمْوََل َولَِبْئَس اْلَعِشرُي{ 
. فخسر 3 اْلِقَياَمِة{ ْم َوأَْهِليِهْم يَ ْومَ وقال تعاَل: }ُقْل ِإنَّ اْْلَاِسرِيَن الَِّذيَن َخِسُروا أَنْ ُفَسهُ 

نفسه؛ ْلنه َ يستفد منها شيئا، وخسر أهله؛ ْلهنم إن كانوا من املؤمنني فهم ِف اِلنة، فال 
يتمتع ُّبم ِف اْلخرة، وإن كانوا ِف النار فكذلك؛ ْلنه كلما دخلت أمة لعنت أختها، 
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ذا عر إال بعد احملاسبة الدقيقة، وهلوالشرك خفي جدا؛ فقد يكون ِف اإلنسان وهو ال يش
 : " ما جاهدت نفسي على شيء جماهدهتا على اإلخالص ".4قال بعض السلف

فالشرك أمره صع ب جدا ليس ابهلني، ولكن ييسر هللا اإلخالص على العبد، وذلك أبن 
جيعله هللا نص ب عينيه، فيقصد بعمله وجه هللا، ال يقصد مدح الناس، أو ذمهم، أو ثناءهم 
عليه؛ فالناس ال ينفعونه أبدا، حىت لو خرجوا معه لتشييع جنازته؛ َ ينفعه إال عمله، قال 
 صلى هللا عليه وسلم " يتبع امليت ثالثة: فريجع اثنان ويبقى واحد، يتبعه أهله وماله وعمله

 .5فريجع أهله وماله ويبقى عمله "
__________ 

 .37سورة فاطر آية:  1
 .12-11سورة آية:  2
 .15سورة الزمر آية:  3
 ( .70انظر: "جامع العلوم" البن رج ب )ص  -رمحه هللا-القائل هو سفيان الثوري  4

 (1)( .." 2960( ، ومسلم )6514من حديث أنس، رواه: البخاري ) 5

 2، 1"حىت أييت أمر هللا تبارك وتعاَل " .93
__________ 

صر هللا؛ فاهلل عزوجل إذا ن ، وكذلك ال يضرهم من خالفهم؛ ْلهنم منصورون بنصر3عليك "
 أحدا فلن يستطيع أحد أن يذله.

قوله: "حىت أييت أمر هللا": أي: الكوين، وذلك عند قيام الساعة عندما أييت أمره سبحانه 
 وتعاَل أبن تقبض نفس كل مؤمن، حىت ال يبقى إال شرار اْللق؛ فعليهم تقوم الساعة.

يعبد قاين: "حىت يلحق حي من أميت ابملشركني و الشاهد من هذا احلديث: قوله ِف رواية الْب 
 فئام من أميت اْلواثن ".

وقوله: "ال تزال طائفة من أميت على احلق منصورة " هذه َ حيدد مكاهنا؛ فتشمل مجيع بقاع 
اْلرض ِف احلرمني والعراق وغريمها. فاملهم أن هذه الطائفة مهما أنت ُّبم الداير؛ فهي طائفة 
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 حلق ال يضرهم من خذهلم وال من خالفهم حىت أييت أمر هللا.واحدة منصورة على ا

: إن الطائفة املنصورة هم أهل احلديث؛ فما مدى صحة هذا قال بعض السلفمسألة: 
 القول؟

اِلواَ: هذا ليس بصحيح على إطالقه، بل ال بد من التفصيل، فِن أريد بذلك أهل 
 احلديث املصطلح عليه، الذين أيخذون احلديث

__________ 

 ( .3952( ، وابن ماجه: الفنت )4252أبو داود: الفنت واملالحم ) 1

وسكت -( 4/452هذه الزايدة رواها: أبو داود ِف )كتاَ الفنت، ابَ ذكر الفنت،  2
( ، واحلاكم ِف 3952، وابن ماجه )كتاَ الفنت، ابَ ما يكون من الفنت، رقم -عنها

( 2/289، وأبو نعيم ِف "احللية" )-الشيخنيوصححه على شرط -( 4/449"املستدرك" )
( . وِف "النهج السديد" 284، 5/278( ، وأمحد ِف "املسند" )469، وِف "الدالئل" )ص 

 ( : "صحيح على شرط مسلم".129)ص 

من حديث ابن عباس، رواه: الَتمذي )صفة القيامة، ابَ "ولكن اي حنظلة ساعة 3
( ، 307، 1/293وأمحد ِف "املسند" )، -وقال: "حسن صحيح" -( 7/203وساعة"، 

 (1)( .." 635وعبد بن محيد ِف "املنتخ ب" )رقم 

94. ......................................................................" 

__________ 

وقيل ِف فعل الطاعة: يغل ب جان ب الرجاء فالذي من عليه بفعل هذه الطاعة سيمن عليه 
 : إذا وفقك هللا للدعاء؛ فانتظر اإلجابة، ْلن هللا يقول:بعض السلفقال ابلقبول، وهلذا 

وِف فعل املعصية يغل ب جان ب 60}َوقَاَل َربهُكُم اْدُعوين َأْسَتِج ْب َلُكْم{ ، ]غافر: من اْلية
اْلوف ْلجل أن ُينعه منها مث إذا خاف من العقوبة اتَ. وهذا أقَر شيء، ولكن ليس 

ُْم إِ بذاك القَر الكامل؛ ْلن  ََل َرُّبِ ِْم هللا يقول: }َوالَِّذيَن يُ ْؤُتوَن َما آتَ ْوا َوقُ ُلوُُّبُْم َوِجَلٌة َأهنَّ
[ ، أي: خيافون أن ال يقبل منهم، لكن قد يقال أبن هذه اْلية 60رَاِجُعوَن{ ، ]املؤمنون:
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يعارضها أحاديث أخرى؛ كقوله )ِف احلديث القدسي عن ربه: )أان عند ظن عبدي يب، 
 ( .1معه حني يذكرين )) وأان

وقيل: ِف حال املرض يغل ب جان ب الرجاء، وِف حال الصحة يغل ب جان ب اْلوف. فهذه 
 أربعة أقوال.

وقال اإلمام أمحد: ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا؛ فأيهما غل ب هلك صاحبه؛ أي: 
 جيعلهما كجناحي الطائر، واِلناحان للطائر إذا َ يكوان متساويني سقط.

ف هللا تعاَل درجات؛ فمن الناس من يغلو ِف خوفه، ومنهم من يفرط، ومنهم من وخو 
 يعتدل ِف خوفه.

واْلوف العدل هو الذي يرد عن حمارم هللا فقط، وإن زدت على هذا؛ فِنه يوصلك إَل 
 اليأس من روح هللا.

 ومن الناس من يفرط ِف خوفه حبيث ال يردعه عما هنى هللا عنه.

 واْلوف أقسام:

__________ 

( ، ومسلم ِف )الذكر 4/384( أخرجه البخاري ِف )التوحيد، ابَ وحيذركم هللا نفسه/1)
( ؛ من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.." 4/2061والدعاء، ابَ احلث على ذكر هللا/

(1) 
"وعن أيب سعيد مرفوعا: )أال أخْبكم مبا هو أخوف عليكم عندي من املسيح  .95

 ..................... ..................الدجال؟ ................

__________ 

قوله ِف حديث أيب سعيد: " أال": أداة عرض، والغرض منها تنبيه املخاط ب؛ فهو أبلغ من 
 عدم اإلتيان ُّبا.

 قوله: " مبا هو": ما: اسم موصول مبعىن الذي.

ليهم  ني خياف عقوله: " أخوف عليكم عندي ": أي عند الرسول )ْلنه )من رمحته ابملؤمن
كل الفنت، وأعظم فتنة ِف اْلرض هي فتنة املسيح الدجال، لكن خوف النِب )من فتنة هذا 
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الشرك اْلفي أشد من خوفه من فتنة املسيح الدجال، وإمنا كان كذلك؛ ْلن التخلص منه 
: )ما جاهدت نفسي على شيء جماهدهتا على قال بعض السلفصع ب جدا، ولذلك 
 ): )أسعد الناس بشفاعيت من قال: ال إله إال هللا خالصا من قلبه اإلخالص )وقال النِب

 ( وال يكفي جمرد اللفظ ُّبا، بل ال بد من إخالص وأعمال يتعبد ُّبا اإلنسان هلل.1))

 قوله: " املسيح الدجال": املسيح؛ أي: ممسوح العني اليمىن، فذكر النِب عيبني ِف الدجال:

العني اليمىن؛ كما قال النِب ))إن هللا ال خيفى عليكم،  أحدمها: حسي، وهو أن الدجال أعور
 ( .2إنه ليس أبعور وإن الدجال أعور العني اليمىن ))

والثاين: معنوي، وهو الدجال؛ فهو صيغة مبالغة، أو يقال أبنه نسبة إَل وصفه املالزم له، 
 وهو الدجل والكذَ والتمويه، وهو رجل من بين آدم،

__________ 

 ( من حديث أيب هريرة.1/52البخاري ِف )العلم، ابَ احلرص على احلديث/( أخرجه 1)

( ، ومسلم ِف 2/488( أخرجه البخاري ِف )اْلنبياء، ابَ واذكر ِف الكتاَ مرمي/2)
 (1)( ؛ من حديث ابن عمر.." 4/2247)الفنت، ابَ ذكر الدجال/

يف من يضوقد تقدم: " وهذا كثري ِف الكتاَ والسنة، يذم سبحانه  1"احلديث .96
 إنعامه إَل غريه ويشرك به".

: هو كقوهلم: كانت الريح طيبة، واملالح حاذقا ... وحنو ذلك مما هو قال بعض السلف
 جار على ألسنة كثرية".

__________ 

قوله: "وهذا كثري ِف الكتاَ والسنة يذم سبحانه من يضيف إنعامه إَل غريه ... ": وذلك 
مثل االستسقاء ابْلنواء، وإمنا كان هذا مذموما؛ ْلنه لو أتى إليك عبد فالن ُّبدية من سيده 
فشكرت العبد دون السيد؛ كان هذا سوء أدَ مع السيد وكفراان لنعمته، وأقبح من هذا لو 

 مة إَل السب ب دون اْلالق؛ ملا أييت:أضفت النع

 أن اْلالق هلذه اْلسباَ هو هللا؛ فكان الواج ب أن يشكر وتضاف النعمة إليه. -1
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أن السب ب قد ال يؤثر؛ كما ثبت ِف "صحيح مسلم" أنه صلى هللا عليه وسلم قال:"  -2
 .2ليس السنة أن ال متطروا، بل السنة أن متطروا مث ال تنبت اْلرض "

لسب ب قد يكون له مانع ُينع من َتثريه، وُّبذا عرف بطالن إضافة الشيء إَل سببه أن ا -3
 دون االلتفات إَل املسبِ  ب جل وعال.

قوله: "كانت الريح طيبة": هذا ِف السفن الشراعية اليت جتري ابلريح، قال تعاَل: }َحىتَّ ِإَذا  
ُتْم ِف اْلُفْلِك َوَجَرْيَن ُِّبِْم ِبرِيٍح طَيِ َبةٍ  [ ، فكانوا إذا 22من اْلية َوَفرُِحوا ُِّبَا{ ، ]يونس: ُكن ْ

 طاَ سري السفينة قالوا: كانت الريح طيبة،

__________ 

 ( .30)ص

( من حديث ابن عمر رضي 4/2228أخرجه مسلم ِف )الفنت، ابَ ِف سكىن املدينة/2
 (1)هللا عنهما.." 

 "دبي ب النمل على صفاة سوداء ِف ظلمة الليل، وهو أن تقول: .97

__________ 

فِذا قلنا: اْلنداد اْلشباه والنظراء؛ فهو تفسري ابملعىن، وإذا قلنا: اْلنداد الشركاء أو الشرك؛ 
فهو تفسري ابملراد، يقول رضي هللا عنه "اْلنداد هو الشرك"، فِذن الند: الشريك املشارك هلل 

 فيما خيتص به. -سبحانه وتعاَل  -

 ل، وليس فعل النمل.وقوله: "دبي ب": أي: أثر دبي ب النم

 وقوله: "على صفاة": هي الصخرة امللساء.

 وقوله: "سوداء": وليس على بيضاء؛ إذ لو كان على بيضاء؛ لبان أثر السري أكثر.

 وقوله: "ِف ظلمة الليل": وهذا أبلغ ما يكون ِف اْلفاء.

منه،  صفِذا كان الشرك ِف قلَو بين آدم أخفى من هذا؛ فنسأل هللا أن يعني على التخل
: "ما عاِلت نفسي معاِلتها على اإلخالص"، ويروى عن النِب قال بعض السلفوهلذا 

صلى هللا عليه وسلم أنه ملا قال مثل هذا؟ قيل له: كيف نتخلص منه؟ قال: " قولوا: اللهم! 
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 .1إان نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك ملا ال نعلم "
__________ 

( ، والطْباين ِف "اْلوسط" و "الكبري"؛ كما ِف "اجملمع" 4/403د )أخرجه اإلمام أمح1
( ؛ من حديث أيب موسى اْلشعري رضي هللا عنه. وقال املنذري ِف 224، 10/223)

( : "ورواته إَل أيب علي حمتج ُّبم ِف "الصحيح"، وأبو علي وثقه ابن 1/76"الَتغي ب" )
 "اجملمع". وأخرجه: املروزي ِف "مسند أيبحبان َو أر أحدا جرحه". وكذا قال اهليثمي ِف 

( ، وابن السين ِف "عمل اليوم 224/ 10( ، وأبو يعلى؛ كما ِف "اجملمع" )17بكر" )
( ؛ من حديث أيب بكر. وفيه ليث بن أيب سليم، وقد اختلط. وأخرجه: 287والليلة" )

هل البصرة. ( ، وفيه ليث بن أيب سليم مع رجل من أ716البخاري ِف "اْلدَ املفرد" )
( ، وفيه 7/112( ، وأبو نعيم ِف "احللية" )3/30وأخرجه: ابن حبان ِف "اجملروحني " )

 (1)حيىي بن كثري البصري جممع على ضعفه.." 

"اقتدوا ابملصطفى( وهو حممد رسول هللا صلوات هللا وسالمه عليه، فاتبعوه ظاهرا  .98
ا قال دى إَل صراط مستقيم، كموابطنا، ومن اتبع املصطفى عليه الصالة والسالم فقد ه

( ، ومن وفق لذلك فقد 52هللا تعاَل: )وإنك لتهدي إَل صراط مستقيم( )الشورى: اْلية 
( 31وفق حملبة هللا له، قال تعاَل: )كنتم حتبون هللا فاتبعوين حيببكم هللا( )آل عمران: اْلية 

و على لإلسالم فه ، ومن وفق لذلك فقد شرح صدره، قال تعاَل: )أفمن شرح هللا صدره
 ( .22نور من ربه( )الزمر: اْلية 

فِذا وفق املسلم إلتباع الرسول عليه الصالة والسالم ِف العقيدة، والقول والعمل، والفعل 
ن ِف : لو يعلم امللوك وأبناء امللوك ما حنقال بعض السلفوالَتك، فقد وفق لكل خري. وقد 

و سالت أهل الدنيا: من انعم الناس؟ لقالوا: ِلالدوان عليه ابلسيوف. هللا اكْب! فانك ل
 امللوك وأبناء امللوك.

لكن أهل العبادة انعم من هؤالء، انعم، واسر ابال، وأشرح صدرا وأهدأ نفسا، ْلهنم متصلون 
ابهلل عز وجل ِف قيامهم وقعوهم ومنامهم ويقظتهم، دائما مع هللا، وهللا تعاَل معهم، فهم 
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خرة، وهلذا قال: لو يعلم امللوك وأبناء امللوك ما حنن فيه ِلالدوان انعم الناس ِف الدنيا واْل
 عليه ابلسيوف.

لكن امللوك إذا اخذوا مبا اخذ به هؤالء صاروا انعم منهم، وهلذا قال الرسول عليه الصالة 
والسالم: )سبعة يظلهم هللا ِف ظله يوم ال ظل إال ظله: إما عادل، وشاَ نشأ ِف طاعة هللا 

 ( فبدأ هؤالء السبعة ابإلمام العادل؛ العادل1... ( )

_________ 

( رواه البخاري، كتاَ، اْلذان، ابَ من جلس ِف املسجد ينتظر الصالة وفضل 1)
 (1)( .." 1031( ، ومسلم، كتاَ الزكاة، ابَ إخفاء الصدقة، رقم )629املساجد، رقم )

لما ناس من قد يرزق ع"فالنزول اْللقي: أن ال ختالق الناس خبلق حسن، فِن من ال .99
وفهما لكنه ال خيالق الناس خبلق حسن، فتحمله الغرية وما عنده من العلم، على الشراسة 

 والعنف وتضليل الناس، ورمبا تصل به احلال إَل تكفريهم.

والنزول العلمي: وهو أنك ال حترص على العلم وال تبتغي العلم وال تطلبه. فِن العلم إذا تركته 
راحة اِلسم. : ال ينال العلم بقال بعض السلفهتاونت ِف طلبه فاتك، وهلذا تركك، بل إذا 

وقال بعضهم: أعط العلم كلك يعطك بعضه، وأعطه بعضك يفتك كله. َو ينل العلماء 
رمحهم هللا الذين اشتهروا ابإلمامة ِف العلم هذا الذي انلوا به اإلمامة إال بدأَ عظيم، وتع ب 

 عيش وقلة املساعدة.على ما هم عليه من شظف ال

والنزول السلوكي: وهو قري ب من النزول اْللقي، لكنه يشمل العبادة والتعبد هلل عز وجل، 
 أبن تكون عايل اهلمة ابلنسبة للعبادة، ال تتواىن وال تتكاسل، تتقي هللا تعاَل ما استطعت.

ل التعطيل أهوالنزول الفكري: وهو أن تنزل بفكرك إَل ما خيالف السلف الصاحل، كما نزل 
وأهل التمثيل، فِن أهل التعطيل نزلوا أبفكارهم واحندروا ُّبا إَل اهلاوية، وأهل التمثيل كذلك.  
كل منهم نزل، فهؤالء غلوا ِف شأن التنزيه، وهؤالء غلوا ِف اإلثبات، فتطرفوا مجيعا فنزلوا 

 (2)عن مستوى احلق والصراط املستقيم.." 
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 يكلف نفسا إال وسعها."مبقتضى احلمى، فِن هللا ال  .100

وعلى ذلك فهؤالء املالئكة حيفظون اْلانم؛ أي حيفظون أعماهلم، ويكتبوهنا ِف سجالت 
(( 13تقرأ يوم القيامة، قال هللا تعاَل: )وكل إنسان ألزمناه طائره ِف عنقه( )اإلسراء: اْلية

( أي مفتوحا غري 13يعين عمله )وُنرج له يوم القيامة كتااب يلقاه منشورا( )اإلسراء: اْلية
( يعين يقال: إقرأ كتابك فكل 14مغلق، ال يكلفه ِف النظر إليه )اقرأ كتابك( )اإلسراء: 

 ( .14شيء مكتَو )كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا( )اإلسراء: اْلية

: وهللا لقد أنصفك من جعلك حسيبا على نفسك، وهذا صحيح؛ فِن قال بعض السلف
 سان دفَت احلساَ ويقال له: أنت حاس ب نفسك.من غاية اإلنصاف أن يقدم لإلن

فهؤالء املالئكة يكتبون ما عمله اإلنسان من حسنات، ويكتبون ما عمله من سيئات، ال 
 أي ما ليس حبسنة وال سيئة؟ -شك ِف هذا، لكن هل يكتبون ما صدر منه من لغو 

 حياس ب ونه لكن الواِلواَ: أن هناك قولني للعلماء رمحهم هللا: فمنهم من قال: إهنم يكتب
اإلنسان عليه، ومنهم من قال: إهنم ال يكتبونه؛ ْلنه لغو وكتابة اللغو من اللغو، وهؤالء 

 املالئكة كرام، والكرمي كامل الصفات، وكامل الصفات ال يفعل ما هو لغو.

لكن لو قال قائل: هل ِف الكالم من لغو، والنِب صلى هللا عليه وسلم يقول: ))من كان 
( . وهو إذا صمت ال يكت ب عليه 1 واليوم اْلخر فليقل خريا أو ليصمت(( )يؤمن ابهلل

 شيء، وإن قال؛ قال خريا؛ أو قال شرا؟

_________ 

َ من كان يؤمن ابهلل واليوم اْلخر ... ، رقم )1) َ اْلدَ، اب ( 6018( رواه البخاري، كتا
( 47م الصمت، رقم )، ومسلم، كتاَ اإلُيان، ابَ احلث على إكرام اِلار والضيف ولزو 

 "..(1) 

"ِبسناد جيد أن مع كل واحد منهم سبعني ألفا؛ فعددهم حاص ب ضَر السبعني  .101
 ألفا ِف سبعني ألفا، وهم الذين ال يسَتقون، وال يكتوون، وال يتطريون، وعلى رُّبم يتوكلون.

 فاحلساَ إذا يتنوع، وهو ليس عاما لكل أحد.
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ملالئكة ِف فيها أعمال العبد، وهي اليت كتبتها اقوله: )والصحف( يعين الصحف اليت كتبت 
( )وإن عليكم حلافظني( 9الدنيا، قال هللا تعاَل: )كال بل تكذبون ابلدين( )االنفطار: 

( ، وقال تعاَل: )وكل إنسان ألزمناه طائره 11( )كراما كاتبني( )االنفطار: 10)االنفطار: 
( )اقرأ كتابك كفى بنفسك 13را( )اإلسراء: ِف عنقه وُنرج له يوم القيامة كتااب يلقاه منشو 

 ( .14اليوم عليك حسيبا( )اإلسراء: 

فهذه الصحف قد كتبت من قبل وسجلت، فتنشر يوم القيامة، ويقال للرجل إقرأ كتابك  
علك : وهللا لقد أنصفك من جقال بعض السلفكفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، وقد 

 حسيبا على نفسك.

م اير، فينقسم الناس فيها إَل قسمني: قسم أيخذها ابليمني؛ وقسوهذه الصحف تنشر وتتط
أيخذها ابلشمال، وِف آية اثلثة من وراء الظهر، وحيتمل أن تكون هذه صفة اثلثة، وحيتمل 

، واْلول حمتمل.  أن تكون صفة ِف صفة الشمال، وهو الصنف الثاين، وهذا هو اْلقَر

( )احلاقة: ناس كما قال تعاَل )هاؤم اقرأوا كتابيهمث إن اْلخذ لكتابه بيمينه يفتخر ويقول لل
( .، )وأما من أويت كتابه وراء ظهره 20( )إين ظننت أين مالق حسابيه( )احلاقة: 19اْلية

( ويقول كما قال تعاَل: ) اي 11-10فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعريا( )االنشقاق: اْلية 
( )اي ليتها كانت 26ما حسابيه( )احلاقة:  ( )َو أدر25ليتين َ أوت كتابيه( )احلاقة: اْلية

 (1)القاضية(." 

"أما الدليل السمعي، فمثل قوله تعاَل: }قل إمنا حرم ريب الفواحش ما ظهر منها  .102
وما بطن واْلمث والبغي بغري احلق وأن تشركوا ابهلل ما َ ينزل به سلطاان وأن تقولوا على هللا 

ِف قوله }وأن تقولوا على هللا ما ال تعلمون{  [ ، والشاهد33ما ال تعلمون{ ]اْلعراف: 
. 

فِذا جاء رجل وقال: إن هللا استوى على العرش، على هذه الكيفية ووصف كيفية معينة: 
نقول: هذا قد قال على هللا ماال يعلم! هل أخْبك هللا أبنه استوى على هذه الكيفية؟! ال، 

 هللا بغري علم. ول: هذا تكييف وقول علىأخْبان هللا أبنه استوى َو خيْبان كيف استوى. فنق
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إذا قال لك اِلهمي: إن هللا ينزل إَل السماء، فكيف ينزل؟ فقل:  قال بعض السلفوهلذا 
 إن هللا أخْبان أنه ينزل، َو خيْبان كيف ينزل. وهذه قاعدة مفيدة.

فؤاد  لدليل آخر من السمع: قال تعاَل: }وال تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر وا
[ : ال تتبع ما ليس لك به علم، }إن السمع 36كل أولئك كان عنه مسؤوال{ ]اإلسراء: 

 [ .36والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤوال{ ]اإلسراء: 

وأما الدليل العقلي، فكيفية الشيء ال تدرك إال بواحد من أمور ثالثة: مشاهدته، أو مشاهدة 
أن تكون شاهدته أنت وعرفت كيفيته. أو شاهدت  نظريه، أو خْب الصادق عنه أي: إما

نظريه، كما لو قال واحد: إن فالان اشَتى سيارة داتسون موديل مثان ومثانني رقم ألفني. 
 (1)فتعرف كيفيتها، ْلن عندك مثلها أو خْب صادق عنه،." 

"أوال: النبيون، وهم كل من أوحى هللا إليهم ونبأهم فهو داخل ِف هذه اْلية: فيشمل  .103
الرسل، ْلن كل رسول نِب، وليس كل نِب رسوال وعلى هذا فيكون النبيون شامال للرسل 

 أويل العزم وغريهم شامال أيضا للنبيني الذين َ يرسلوا وهؤالء أعلى أصناف اْللق.

 اثنيا: الصديقون، مجع صديق على وزن فعيل صيغة مبالغة.

 فمن هو الصديق؟

[ 33}والذي جاء ابلصدق وصدق به{ ]الزمر:  أحسن ما يفسر به الصديق قوله تعاَل:
[ ، فمن حقق 19، وقال تعاَل }والذين آمنوا ابهلل ورسله أولئك هم الصديقون{ ]احلديد: 

 اإلُيان   وال يتم حتقيق اإلُيان إال ابلصدق والتصديق   فهو صديق:

: لفسقال بعض الالصدق ِف العقيدة: ابإلخالص، وهذا أصع ب ما يكون على املرء حىت 
ما جاهدت نفسي على شيء جماهدهتا على اإلخالص، فال بد من الصدق ِف املقصد   

 وهو العقيدة   واإلخالص هلل عز وجل.

الصدق ِف املقال: ال يقول إال ما طابق الواقع، سواء على نفسه أو على غريه، فهو قائم 
 ابلقسط على نفسه وعلى غريه، أبيه وأمه وأخيه وأخته.. وغريهم.

ِف الفعال: وهي أن تكون أفعاله مطابقة ملا جاء به النِب صلى هللا عليه وسلم ومن  الصدق
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صدق الفعال أن تكون اتبعة عن إخالص، فِن َ تكن انبعة عن إخالص، َ تكن صادقة، 
 ْلن فعله خيالف قوله.

 (1)فالصديق إذا من صدق ِف معتقده وإخالصه وإرادته، وِف." 

اْلخوة: إن منا أانسا آالفا يريدون أن يلحقوا برك ب  "لكن مع اْلسف الشديد أيها .104
الكفار ِف الدنيا، حىت جعلوا الدنيا هي مههم، إن أعطوا، رضوا، وإن َ يعطوا، إذا هم 
يسخطون هؤالء مهما بلغوا ِف الرفاهية الدنيوية، فهم ِف جحيم، َ يذوقوا لذة الدنيا أبدا، 

أبناء : وهللا، لو يعلم امللوك و قال بعض السلفذا إمنا ذاقها من آمن ابهلل وعمل صاحلا. وهل
مللوك ما حنن فيه، ِلالدوان عليه ابلسيوف. ْلنه حال بينهم وبني هذا النعيم ما هم عليه من 

 الفسوق والعصيان والركون إَل الدنيا وأهنا أكْب مههم ومبلغ علمهم.

}وعلما{ ، ْلن قوله: }رمحة وعلما{ : }رمحة{ : متييز حمول عن الفاعل، وكذلك 
 اْلصل: ربنا وسعت رمحتك وعلمك كل شيء.

 وِف اْلية من صفات هللا: الربوبية وعموم الرمحة، والعلم.

 [ .43اْلية الثالثة: قوله: }وكان ابملؤمنني رحيما{ ]اْلحزاَ: 

}ابملؤمنني{ : متعلق ب  )رحيم( ، وتقدمي املعمول يدل على احلصر، فيكون معىن اْلية: 
 منني ال غريهم رحيما.وكان ابملؤ 

 (2)ولكن كيف جنمع بني هذه اْلية واليت قبلها: }ربنا وسعت." 

 "رهبة وخوفا من هللا سبحانه وتعاَل واستقامة على دينه. .105

 صفة الوجه هلل سبحانه

 الشرح:

 ذكر املؤلف رمحه هللا إلثبات صفة الوجه هلل تعاَل آيتني:

 [ .27الل واْلكرام{ ]الرمحن: اْلية اْلوَل: قوله: }ويبقى وجه ربك ذو اِل

-26وهذه معطوفة على قوله تعاَل: }كل من عليها فان ويبقى وجه ربك{ ]الرمحن: 
: ينبغي إذا قرأت: }كل من عليها فان{ ، أن تصلها قال بعض السلف[ ، وهلذا 27
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بقوله: }ويبقى وجه ربك{ ، حىت يتبني نقص املخلوق وكمال اْلالق، وذلك للتقابل، هذا 
-26وهذا بقاء، }كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو اِلالل واْلكرام{ ]الرمحن:  فناء
27. ] 

 قوله تعاَل: }ويبقى وجه ربك{ ، أي: ال يفىن.

والوجه: معناه معلوم، لكن كيفيته جمهولة، ال نعلم كيف وجه هللا عز وجل، كسائر صفاته، 
ظيم، وصوفا ابلبهاء والعظمة والنور العلكننا نؤمن أبن له وجها موصوفا ابِلالل واإلكرام، وم

حىت قال النِب عليه الصالة والسالم: " حجابه النور، لو كشفه، ْلحرقت سبحات وجهه 
 (1)ما انتهى إليه بصره من." 

 الزم لكل من أثبت فاعال مستقال غري« التعطيل، واإلشراك ِف الربوبية»"وهذان  .106
 هللا.

حادث فاهلل خالقه، وفعل العبد من مجلة احلوادث. وقد دلت الدالئل اليقينية على أن كل 
وكل ممكن يقبل الوجود والعدم فِن شاء هللا كان وإن َ يشأ َ يكن، وفعل العبد من مجلة 
املمكنات، وذلك أن العبد إذا فعل الفعل فنفس الفعل حادث بعد أن َ يكن فال بد من 

 ال بد هلا من سب ب.سب ب. وإذا قيل: حدث ابإلرادة فاإلرادة أيضا حادثة ف

فمن قال: إن شيئا من احلوادث أفعال املالئكة واِلن واإلنس َ خيلقها هللا تعاَل فقد خالف 
 الكتاَ والسنة وإمجاع السلف واْلدلة العقلية.

: من قال إن كالم اْلدميني أو أفعال العباد غري ُملوقة فهو مبنزلة قال بعض السلفوهلذا 
 ه غري ُملوقة.من قال: إن َساء هللا وأرض

وِف اِلملة القوم ال يثبتون هلل مشيئة عامة، وال خلقا متناوال لكل حادث. وهذا القول 
 أخذوه عن املعتزلة وهم أئمتهم فيه.

وهلذا كانت الشيعة ِف هذا على قولني: منهم من يقول ذلك، ومنهم من يقول: إنه خيص 
 ( .1بعضهم )

 الزيدية
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 ( .2الثالثة، وهم من الشيعة، وفيهم قدرية، وغري قدرية )والزيدية مقرون خبالفة اْللفاء 

__________ 

( 1( ج )452( ص )8( وانظر الفتاوى ج )29، 258، 284، 357( ص )1( ج )1)
 ( .366، 364( ص )1( ج )38، 73( ص )2( ج )40، 39ص )

 (1)( .." 358، 357( ص )1( ج )2)

وأمام احلنفاء كما حكي هللا "واعلم أن الشرك خفي جدا وقد خافه خليل الرمحن  .107
[ . وَتمل قوله:{ واجنبين 35عنه: }واجنبين وبين أن نعبد اْلصنام{ ]سورة إبراهيم، اْلية: 

}َو يقل: "وامنعين" ْلن معىن اجنبين أي اجعلين ِف جان ب عبادة واْلصنام ِف جان ب أي 
 جان ب إذا كان ِفإجعلين ِف جان ب عبادة واْلصنام ِف جان ب، وهذا أبلغ من أمنعين ْلنه 

وهي ِف جان ب، كان أعد، وقال ابن أيب مليكة: "أدركت ثالثني من أصحاَ رسول هللا 
( وقال أمري املؤمنني عمر بن اْلطاَ 1صلى هللا عليه وسلم كلهم خياف النفاق على نفسه" )

م لرضي هللا عنه حلذيفة ابن اليمان: "أنشدك هللا هل َساين لك رسول هللا صلى هللا عليه وس
 مع من َسى من املنافقني"

 

 مع أن الرسول صلى هللا عليه وسلم

 

بشره ابِلنة ولكنه خاف أن يكون ذلك ملا ظهر لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم من أفعاله 
ِف حياته، فال أيمن النفاق إال منافق، وال خياف النفاق إال مؤمن، فعلى العبد أن حيرص 

"ما جاهدت على اإلخالص"  قال بعض السلف على اإلخالص وأن جياهد نفسه عليه
فالشرك أمره صع ب جدا ليس ابهلني ولكن هللا ييسر اإلخالص على العبد وذلك أبن جيعل 

 هللا نص ب عينيه فيقصد بعمله وجه هللا.

_________ 

                                         
 30م ص/آل رسول هللا وأولياؤه، حممد بن عبد الرمحن بن قاس (1)



103 

 

( أخرجه البخاري / كتاَ اإلُيان / ابَ خوف املؤمن أن حيبط عمله وهو ال يشعر.." 1)
(1) 
من عرفت عنه هذه البدعة فبعض اِلهمية واملعتزلة وأما دليلهم فقول  أما أول -"ج .108

 بعض الشعراء:

 قد استوى بشر على العراق من غري سيف أو دم مهراق

وأما الرد عليه فمن وجوه: فأوال: أن االستواء خاص ابلعرش واالستيالء عام على مجيع 
 املخلوقات.

رشه أايم مث استوى على العرش. وأخْب أن ع اثنيا: أنه أخْب خبلق السموات واْلرض ِف ستة
على املاء قبل خلقهما واالستواء متأخر عن خلقهن. وهللا مستول على العرش قبل خلق 
السموات وبعده فعلم أن االستواء على العرش اْلاص به غري االستيالء العام عليه وعلى 

 غريه.

واء ه لو َ يكن معىن االستوأن قال بعض السلفاثلثا: أن معىن هذه الكلمة مشهور كما 
ِف اْلية معلوما َ حيتج اإلمام مالك رمحه هللا أن يقول والكيف جمهول ْلن نفي العلم 

 ابلكيف ال ينفي ما قد علم أصله.

 رابعا: يلزم من تفسري االستواء ابالستيالء أن هللا مستو على اْلرض وحنوها.

سلف واْلئمة على خالفه يستلزم أحد خامسا: إن إحداث القول ِف كتاَ هللا الذي كان ال
أمرين: إما أن يكون خطأ ِف نفسه أو تكون أقوال السلف املخالفة له خطأ. وال يشك 

 عاقل أنه أوَل ابلغلط واْلطأ من قول السلف.

السادس: أن هذا اللفظ قد اطرد ِف القرآن والسنة حيث ورد بلفظ االستواء دون االستيالء. 
كان استعماله ِف أكثر موارده كذلك. فِذا جاء ِف موضع أو موضعني ولو كان معناه استوَل ل

 (2)بلفظ استوى محل على معىن استوَل ْلنه املألوف املعهود. وأما أن." 

ال ق"على قدر االستطاعة والقدرة، مع البشاشة، وإظهار الفرح واالستبشار ُّبا  .109
د ره اثنية فلعله ق( : إذا استقضيت أخاك احلاجة فلم يقضها لك فذك1) بعض السلف
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َا َيْسَتِجي بُ  َ يقضها لك فتوضأ وضوءك للصالة مث كْب عليه واقرأ هذه اْلية: )ِإمنَّ  نسيها، فِن 
َعثُ ُهُم هللاُ مُثَّ إِلَْيِه يُ ْرَجُعوَن( ]اْلنعام:   [ اه .36الَِّذيَن َيْسَمُعوَن َواْلَمْوَتى يَ ب ْ

نني، فيقضي  هللا بعد موته عشرات السوكان بعض السلف الصاحل يقوم بتفقد عيال أخيه ِف
حاجاهتم، ويلِب مطالبهم، ويتودد هلم، ويَتدد عليهم، كأهنم مبنزلة أوالده، فكانوا ال يفقدون 

 ( .2من أبيهم إال عينه )

 (( اه .3قال ميمون بن مهران: )من َ ينفعك بصداقته، َ يضرك بعداوته )

لبها وهي القلَو فأح ب اْلواين إَل هللا أصفاها وأصوروي ِف اْلثر: أال إن هلل أواين ِف أرضه 
 ( .4وأرقها، وأخلصها من الذنَو وأصلبها ِف الدين وأرقها على اإلخوان )

إخواننا أح ب إلينا من أهلينا وأوالدان ْلن أهلينا »وكان احلسن البصري رمحه هللا يقول: 
 ( .5« )يذكروننا الدنيا، وإخواننا يذكروننا اْلخرة

ن حقوق املواالة ِف هللا أن يسكت اْلخ املسلم عن عيَو إخوانه ِف غيبتهم اثلثا: م
وحضرهتم، إذا كانت هذه العيَو ال متس شيئا من واجبات الدين وأركانه وذلك مثل قلة 

 اْلكل عند البعض منهم أو زايدته

__________ 

 ( نفس املصدر السابق نفس املكان.1)

 ( .40( املصدر السابق الورقة )2)

 ( املصدر السابق نفس املكان.3)

( فيلم 1605( فضيلة اْللفة واْلخوة، ُمطوطة جبامعة الرايض قسم املخطوطات برقم )4)
 ( املؤلف غري معروف، كتبت ِف القرن التاسع اهلجري تقريًبا.40( الورقة )6/ 556)

 (1)( .." 41، 40( املصدر السابق الورقة )5)

 ن، وهي أضرها على العبد."وأضر حركات اِلوارح: حركة اللسا .110

واختلف السلف، واْللف: هل يكت ب مجيع ما يلفظ به أو اْلري والشر فقط؟ على قولني، 
 أظهرمها اْلول.
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: كل كالم ابن آدم عليه ال له إال ما كان من هللا وما وااله، وكان وقال بعض السلف
سريك؛ رد، والكالم أُيسك على لسانه ويقول: هذا أوردين املوا -رضي هللا عنه  -الصديق 

فِذا خرج من فيك صرت أنت أسريه. وهللا عند لسان كل قائل: }ما يلفظ من قول إال 
 [ .18لديه رقي ب عتيد{ ]ق:

وِف اللسان آفتان عظيمتان، إن خلص من إحدامها َ خيلص من اْلخرى: آفة الكالم، وآفة 
طان الساكت عن احلق شيالسكوت، وقد يكون كل منهما أعظم إمثا من اْلخرى ِف وقتها؛ ف

أخرس، عاص هلل، مراء مداهن إذا َ خيف على نفسه. واملتكلم ابلباطل شيطان انطق، 
عاص هلل، وأكثر اْللق منحرف ِف كالمه وسكوته؛ فهم بني هذين النوعني، وأهل الوسط 

 كفوا ألسنتهم عن الباطل، وأطلقوها فيما يعود عليهم نفعه  -وهم أهل الصراط املستقيم  -
ِف اْلخرة؛ فال ترى أحدهم يتكلم بكلمة تذه ب عليه ضائعة بال منفعة؛ فضال أن تضره ِف 
آخرته، وإن العبد ليأيت يوم القيامة حبسنات أمثال اِلبال فيجد لسانه قد هدمها عليه كلها، 
 وأييت بسيئات أمثال اِلبال فيجد لسانه قد هدمها من كثرة ذكر هللا وما اتصل به( انتهى.

 (1)( ِف نفوذ الشيطان إَل العبد من ثغرة اللسان:." 146 - 145ضا: )ص / وقال أي

 "شرح حديث الشفاعة العظمى .111

ذكر العلماء أن أكْب أنواع الشفاعات اليت اخُتص ُّبا النِب صلى هللا عليه وسلم هي الشفاعة 
ن ِف يوم القيامة ْلجل إراحة الناس من طول املوقف، وْلجل فصل القضاء بينهم، وذلك ْل

املوقف يوم القيامة قد ذُكر من طوله ومن هوله وما يكون فيه من الغم والكَر ومن العذاَ 
 واْلَ ما هللا تعاَل به عليم.

[ ، وِف آية أخرى أنه 47فأما طوله فقد ذكر هللا أنه }َكأَْلِف َسَنٍة ممَّا تَ ُعدهوَن{ ]احلج:
[ ، ولعل ذلك الختالف تقديره عند الناس، أو ِف 4}ِمْقَدارُُه مَخِْسنَي أَْلَف َسَنٍة{ ]املعارج:

ظن الكثري من الناس، ولكنه ال حيس بطوله أهل التوحيد والعقيدة وأهل اْلعمال الصاحلة، 
 وذلك ْلهنم ينعمون ِف ذلك املوقف.

كذلك من اهلول الذي يناهلم ِف املوقف شدة احلر، كما روي أهنا تدنو الشمس من رءوس 
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ينها وبينهم قدر ميل، ويُزاد ِف حرها، وأهنم يلجمهم العرق من شدة اْلالئق حىت يكون ب
احلر، ومنهم من يبلغ العرق إَل ركبتيه، ومنهم من يبلغ إَل حقويه، ومنهم من يبلغ إَل ثدييه، 

 ومنم من يلجمه العرق إِلاماً.

كذلك أيضًا شدة اهلول الذي يشاهدونه، فمن طول هذا املوقف وما هم فيه من الكَر 
قول بعضهم لبعض: أال تطلبون من يشفع لكم حىت يرحيكم هللا من هذا املوقف، وحىت ي

تتخلصوا منه إما إَل جنة وإما إَل انر؟ فعند ذلك يطلبون من يشفع هلم، فذُكر ِف احلديث 
ًً إَل أبيهم آدم وهو أبو البشر، فيقولون: اي آدم! أنت أبو البشر، خلقك  أهنم أيتون أواَل

ال ترى أ -أي: خصك ُّبذه اْلصائص-جد لك مالئكته، وأسكنك جنته هللا بيده، وأس
 إَل ما حنن فيه؟! أال ترى إَل ما قد أصابنا؟! اشفع لنا إَل ربك لريحينا من طول املوقف.

فيعتذر آدم فيقول: وهل أخرجكم من اِلنة إالَّ ذن ب أو خطيئة أبيكم؟! يعَتف أبنه أخطأ 
ك وقد كنتم من أهلها، فِنه ملا ُأسكن فيها وأخطأ تل وأنه هو الذي بسببه خرجتم من اِلنة

 اْلطيئة اليت هي أكله من تلك الشجرة، ُأخرج منها إَل دار الشقاء وهي الدنيا.

ُأخرج  :قال بعض السلفوِف هذا حتذير من اْلعمال السيئة اليت حترم من دخول اِلنة، 
 منها، وترجون أن تدخلوا معهآدم من اِلنة بذن ب واحد، وأنتم تعملون الذنَو وتكثرون 

اِلنة! ويقول بعضهم: اي انظرًا يرنو بعييَن راقد ومشاهدًا لألمر غري مشاهد تصل الذنَو 
إَل الذنَو وترجتي َدرَج اِلنان ُّبا وفوز العابد أنسيت أن هللا أخرج آَدمًا منها إَل الدنيا 

ل: كيف شفاعة، ويقو بذن ب واحد واحلاصل أن أابهم آدم يعَتف خبطيئته ويعتذر عن ال
أشفع وأان مذن ب؟ مث حييلهم إَل نِب هللا نوح عليه السالم، فيأتون إليه ويقولون: اي نوح! 

 أنت أول الرسل بُعث إَل أهل اْلرض، وَساك هللا عبداً شكوراً، اشفع لنا إَل ربك.

ذر أبنه تونوح عليه السالم له ميزة وفضيلة، ولكن َ يقبل أن يشفع هلم تواضعاً، وتعلل واع
رًَا{ ]نوح: َِ  ال َتَذْر َعَلى اَْلْرِض ِمَن اْلَكاِفرِيَن َدايَّ [ ، 26قد دعا على قومه بقوله: }َر

فاعتذر بذلك، وإن كان ما دعا إالَّ على الكفار الذين يستحقون الغرق، فاستجاَ هللا 
 دعوته فأغرق أهل اْلرض إالَّ أهل السفينة.

 إَل تذر، وأيتون بعد إبراهيم إَل موسى، فيعتذر أيضاً، مثوبعد نوح أيتون إَل إبراهيم فيع
 عيسى فيعتذر.
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مث أيتون إَل النِب حممد صلى هللا عليه وعليهم وسلم، فعند ذلك يقول: )أان هلا( ، فِذا التزم 
أن يشفع سجد لربه، مث إذا أذن له ربه تكلم مبا يفتح هللا عليه من احملامد ومن الثناء ما ال 

د يعين أن هللا يلهمه من متجيد ربه وحتميده والثناء عليه ما هللا به عليم، فبع حيسنه اْلن،
 (1)ذلك يرغ ب إَل ربه أن يفصل بني العباد، وأن يرحيهم من ذلك املوقف.." 

 "عالمة اْلوف والرجاء .112

الرجاء الصادق له عالمة، وهي: صدق الطل ب وصدق املواصلة، فِذا قلت إلنسان: أما 
: أان أرجوه، أال ترجو رمحة هللا؟ أال ترجو ثوابه وجنته؟ فيقول: بلى، أان ترجو ربك؟ فيقول

 راٍج له.

البد أن تقول له: أين عالمة الرجاء؟ عالمة صدق الرجاء: هو الطل ب، من رجا شيئاً طلبه، 
إذا كنت ترجو اِلنة فالبد أن تبذل هلا مثناً، ومثنها هو احلسنات واْلعمال الصاحلة، فأما 

َ هللا وأرجو رمحته وأرجو جنته، ولكنه ال يقدم هلا مثناً، فِنه ال حتصل من يقول:  أان أرجو ثوا
 له هذه اِلنة، فهي غالية، ليست رخيصة، والبد هلا من مثن.

اي سلعة الرمحن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسالن كذلك نقول ملن يقول: إين 
بلى؛ أخاف النار، نقول له: أين عالمة أخاف النار، نقول له: أما ختاف النار؟ فِن قال: 

اْلوف؟ البد للخوف من عالمة، فعالمة ذلك: أن هتَر من أسباَ دخوهلا، وهي 
السيئات، وتبتعد عنها، فِذا ابتعدت عن السيئات، وتركت املخالفات، والزمت الطاعات 

 ،حق املالزمة، يصدق عليك أنك من اْلائفني حقاً، فِذا قلت: أان خائف من العذاَ
، وتكثر من السيئات، وال ختاف من عاقبتها، فلست  وأنت مع ذلك تكثر من الذنَو

 بصادق حينئٍذ.

 :قال بعض السلفأن اِلنة قد أخرج منها أبوان آدم بذن ب واحد،  -عبد هللا! -تذكر 
)آدم أخرج من اِلنة بذن ب واحد، وأنتم تعملون الذنَو وتكثرون منها، وترجون ُّبا دخول 

 اِلنة!( .

ال ِف ذلك بعضهم: اي انظرًا يرنو بعيين راقد ومشاهد لألمر غري مشاهد تصل الذنَو وق
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إَل الذنَو وترجتي درج اِلنان ُّبا وفوز العابد ونسيت أن هللا أخرج آدم منها إَل الدنيا 
بذن ب واحد ال شك أن اْلوف قليل ِف قلوبنا، وكذلك الرجاء غري حمقق ِف صدوران، وهللا 

 (1)املستعان!." 

 "احلق يعرف بدليله ال بقائله .113

أهل السنة هم املتمسكون بكتاَ هللا تعاَل وأبحاديث نبيه صلى هللا عليه وسلم، ومنهم 
اْلئمة اْلربعة، ومنهم اهلداة الذين هدى هللا تعاَل ُّبم خلقًا كثريًا ِف صدر هذا اإلسالم، 

سكون ابلسنة د يكون املتموإن كانوا يقلون ِف بعض اْلزمنة، ويكثر املبتدعة، ففي زماننا ق
حقاً قلة ِف البالد، ويصدق على هذا الزمان أنه زمان الغربة، الذي قال فيه النِب صلى هللا 
عليه وسلم: )بدأ اإلسالم غريباً، وسيعود غريباً كما بدأ، فطوىب للغرابء، قيل: من الغرابء؟ 

من  ن ما أفسد الناسقال: الذين يصلحون عند فساد الناس( ، وِف رواية: )الذين يصلحو 
سنيت( ، وِف بعض الرواايت: )الذين يفرون بدينهم من الفنت( ، فِذا وقعت الفنت 
واالختالفات والبدع ِف بالد هربوا وجنوا بدينهم، وِف رواية: )النزاع من القبائل( ، يكون من 

قية باْلسرة واحد أو اثنان، من القبيلة عشرة أو مخسة، من البلدة عشرة أو عشرون، وال
 ُمالفون هلم، أو ينتقدوهنم، فهؤالء هم الغرابء، فطوىب للغرابء.

ولكن ال يضر احلق قلة أهله، فالعْبة ابملتمسكني ابحلق، والعْبة ابْلدلة، وليس العْبة بكثرة 
اهلالكني، وذلك لكثرة اْلسباَ اليت حترف الناس وتصرفهم عن احلق؛ لكثرة الفنت، ولكثرة 

 عاايت املضللة.املغرايت، ولكثرة الد

ليس  :قال بعض السلفمن كثرة اهلالكني، كما  -مع كثرة هذه املغرايت-إذاً: ال عج ب 
العج ب ممن هلك كيف هلك، إمنا العج ب ممن جنا كيف جنا! يعين: مع كثرة الفنت، ومع  
كثرة الدعاايت واملضلالت يستغَر أن هذا اإلنسان ُين هللا عليه ابهلداية، ويوفقه للتمسك 

ه ريعة، ويعض عليها ابلنواجذ، مع كثرة من خيذله ويؤنبه ويوخبه ويرميه ابلرجعية، ويرميابلش
ابلتقهقر والتأخر، ويرميه ابلتزمت والتشدد والغلو، وما أشبه ذلك، ولكن إذا رزقه هللا 

 إخالصاً، ومتسك ابحلق، وصمد عليه؛ فال يضره ذلك، وسيجعل هللا له فرجاً وُمرجاً.
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زمان يرميهم أهل البدع ابلشذوذ، ويرموهنم ابلتغفيل، ويرموهنم ابْلَساء  أهل السنة ِف كل
اليت ينكرون ُّبا، فيقولون هلم: مشبهة، وجمسمة، وحشوية، ونوابت، وغثاء، وُغثُر، وحنو 
ذلك من اْلَساء اليت ابتدعوها وما أنزل هللا ُّبا من سلطان، وال تنطبق عليهم، وإمنا تنطبق 

 هم هذه اْللقاَ.على أعدائهم، فال تضر 

إذاً: ال عْبة مبن خالفهم، إمنا العْبة مبن وافق احلق ومتسك به، فاحلق حق ولو قل املتمسكون 
به، والباطل ابطل ولو كثر املعتنقون له، إمنا العْبة ابلدليل، وال شك أن حجة هللا تعاَل 

نا أدلة مضت ل قوية، وأن من احتج ابلدليل الواضح فِنه غال ب ولو صمد أمامه الناس، وقد
 (1)عقلية وأدلة نقلية تبني صحة ما عليه أهل احلق.." 

 "بيان معتقد املعتزلة .114

قال الشارح رمحنا هللا تعاَل وإايه: ] )فهذا ديننا واعتقادان ظاهراً وابطناً، وحنن بُ َرآُء إَل هللا 
ُيان، وخيتم إلتعاَل من كل َمن خالف الذي ذكرانه وبيناه، ونسأل هللا تعاَل أن يثبتنا على ا

لنا به، ويعصمنا من اْلهواء املختلفة، واْلراء املتفرقة، واملذاه ب الرديئة مثل: املشبهة، 
واملعتزلة، واِلهمية، واِلْبية، والقدرية، وغريهم من الذين خالفوا اِلماعة، وحالفوا الضاللة، 

ل وأردايء، وابهلل العصمة والتوفي  ق( .وحنن منهم بُ َرآء، وهم عندان ُضالَّ

 اإلشارة بقوله: )فهذا( : إَل كل ما تقدم من أول الكتاَ إَل هنا.

واملشبهة: هم الذين شبهوا هللا سبحانه وتعاَل ابْللق ِف صفاته، وقوهلم عكس قول النصارى، 
اً، وهؤالء ابْلالق تعاَل، وجعلوه إهل -وهو عيسى عليه السالم-فِن النصارى شبهوا املخلوق 

 وق، ك  داُود اِلواريب وأشباهه.شبهوا اْلالق ابملخل

واملعتزلة: هم عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء الغزال وأصحاُّبما، َُسهوا بذلك ملا اعتزلوا 
اِلماعة بعد موت احلسن البصري رمحه هللا تعاَل ِف أوائل املائة الثانية، وكانوا جيلسون 

وضع أصول  بن عطاء هو الذي معتزلني، فيقول قتادة وغريه: أولئك املعتزلة، وقيل: إن واصل
مذه ب املعتزلة، واتبعه عمرو بن عبيد تلميذ احلسن البصري، فلما كان زمن هارون الرشيد 
صنف هلم أبو اهلذيل كتابني، وبنيَّ مذهبهم، وبىن مذهبهم على اْلصول اْلمسة اليت ََسَّوها: 

                                         
 53/3شرح الطحاوية البن جْبين، ابن جْبين  (1)



110 

 

 العدل.

 والتوحيد.

 وإنفاذ الوعيد.

 واملنزلة بني املنزلتني.

 ابملعروف والنهي عن املنكر. واْلمر

ولبَّسوا فيها احلق ابلباطل؛ إذ شأن البدع هذا، اشتماهلا على حق وابطل، وهم مشبِ هة 
اْلفعال؛ ْلهنم قاسوا أفعال هللا تعاَل على أفعال عباده، وجعلوا ما حيسن من العباد حيسن 

ه أن يفعل  وال جيوز ل منه، وما يقبح من العباد يقبح منه! قالوا: جي ب عليه أن يفعل كذا،
كذا، مبقتضى ذلك القياس الفاسد! فِن السيد من بين آدم لو رأى عبيده يزنون ِبمائه وال 
ُينعهم من ذلك، لُعدَّ إما مستحسناً للقبيح وإما عاجزاً، فكيف يصح قياس أفعاله سبحانه 

 وتعاَل على أفعال عباده؟! والكالم على هذا املعىن مبسوط ِف موضعه.

لعدل: فَسََتُوا حتته نفي القدر، وقالوا: إن هللا ال خيلق الشر، وال يقضي به؛ إذ لو خلقه فأما ا
مث يعذُّبم عليه يكون ذلك جوراً! وهللا تعاَل عادل ال جيور، ويلزمهم على هذا اْلصل 
الفاسد أن هللا تعاَل يكون ِف ملكه ما ال يريده، فرييد الشيء وال يكون، والزمه وصفه 

 اَل هللا عن ذلك.ابلعجز! تع

وأما التوحيد: فَسََتُوا حتته القول خبلق القرآن؛ إذ لو كان غري ُملوق لزم تعدد القدماء! 
ويلزمهم على هذا القول الفاسد أن علمه وقدرته وسائر صفاته ُملوقة أو التناقض! وأما 

ده؛ ْلنه ال يالوعيد: فقالوا: إذا أوعد بعض عبيده وعيدًا فال جيوز أالَّ يعذُّبم وخُيلف وع
خيلف امليعاد، فال يعفو عمن يشاء، وال يغفر ملن يريد عندهم! وأما املنزلة بني املنزلتني: 
فعندهم أن من ارتك ب كبرية خيرج من اإلُيان، وال يدخل ِف الكفر! وأما اْلمر ابملعروف، 

و اْلمر ، وذلك هوهو أهنم قالوا: علينا أن أنمر غريان مبا أُِمران به، وأن نلزمه مبا يَ ْلَزمنا
ابملعروف، والنهي عن املنكر، وضمَّنوه أنه جيوز اْلروج على اْلئمة ابلقتال إذا جاروا! وقد 

 تقدم جواَ هذه الشهَبه اْلمس ِف مواضعها.

وعندهم أن التوحيد والعدل من اْلصول العقلية اليت ال يُعلم صحة السمع إال بعدها، وإذا 
ن: منا يذكروهنا لالعتضاد ُّبا، ال لالعتماد عليها، فهم يقولو استدلوا على ذلك أبدلة َسعية إ
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ال تثبت هذه ابلسمع، بل العلم ُّبا متقدم على العلم بصحة النقل! فمنهم من ال يذكرها 
ِف اْلصول؛ إذ ال فائدة فيها عندهم، ومنهم من يذكرها ليبنيِ  موافقة السمع للعقل، وإليناس 

 الناس ُّبا، ال لالعتماد عليها.

القرآن واحلديث فيه عندهم مبنزلة الشهود الزائَدين على النصاَ، واملدد الالحق بعسكر و 
مستغٍن عنهم، ومبنزلة من يتبع هواه، واتفق أن الشرع ما يهواه! كما قال عمر بن عبد العزيز 
رمحة هللا عليه: ال تكن ممن يتبع احلق إذا وافق هواه، وخيالفه إذا خالف هواه، فِذاً أنت ال 

ثاَ على ما وافقَته من احلق، وتعاَق ب على ما تركَته منه؛ ْلنك إمنا اتبعَت هواك ِف تُ 
املوضعني، وكما أن اْلعمال ابلنيات، وإمنا لكل امرئ ما نوى، والعمل يتبع قصد صاحبه 
وإرادته، فاالعتقاد القوي يتبع أيضًا علم ذلك وتصديقه، فِن كان اتبعًا لإلُيان كان من 

أن العمل الصاحل إذا كان عن نية صاحلة كان صاحلاً، وإالَّ فال، فقول أهل  اإلُيان، كما
اإلُيان التابع لغري اإلُيان كعمل أهل الصالح التابع لغري قصد أهل الصالح، وِف املعتزلة 

ُْم حيُْ  نْ َيا َوُهْم حَيَْسُبوَن َأهنَّ َعًا{ سِ زاندقة كثرية، وفيهم من: }َضلَّ َسْعيُ ُهْم ِف احْلََياِة الده ُنوَن ُصن ْ
 [[ .104]الكهف:

ِف هذه اْلامتة تكلم املاتن والشارح على هذه الفرق اليت خالفت أهل السنة ِف االعتقاد، 
وال شك أن ُمالفتهم عن عناد، وذلك ْلهنم حكَّموا العقول ِف الشرع، ونظروا فيما يهَوونه، 

ذ إهله هواه، اتبع هواه، أو ممن اختوفيما متيل إليه أهواؤهم، فاتبعوه، فصدق عليهم أهنم ممن 
وال شك أن اهلوى يُعمي وُيصم، وأنه ما حتت أدمي السماء إله يُعبد أو يطاع من هوًى يُتبع، 

 وهؤالء ذكر لنا منهم طائفتني: الطائفة اْلوَل: املشبهة.

 الطائفة الثانية: املعتزلة.

 ومها ِف طرِف نقيض.

 فاملعتزلة نسميهم: معطِ لة.

 نسميهم: ممثِ لة.واملشبهة 

 : )املمثل يعبد صنماً، واملعطل يعبد عدماً( .قال بعض السلفوقد 

 ويقول ابن القيم رمحه هللا: لسنا نشبِ ه ربنا بصفاتنا إن املشبِ ه عابد اْلواثن كال وال ُنليه من
 ىأوصافه إن املعطل عابد البهتان ويقول بعضهم: من شبَّه هللا تعاَل خبلقه فقد كفر، ومن نف
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 وأبطل ما وصف هللا به نفسه فقد كفر، وليس فيما أثبته هللا لنفسه تشبيه.

وهم يقولون: إثبات هذه الصفات اليت وردت ِف الكتاَ والسنة تشبيه، وذلك ْلهنا صفات 
موجودة ِف املخلوق، وإذا كانت موجودة ِف املخلوق وأثبتت للخالق فقد حصل التشبيه، 

[ فهم دائماً يعتمدوهنا، 11}لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء{ ]الشورى: ويعتمدون على مثل قوله تعاَل:
وهذا دليلهم السمعي، وأما دليلهم العقلي فهو احملكم عندهم دائماً، جيعلون عقوهلم حاكمة 
على الكتاَ والسنة، وال يعَتفون من الوحيني إال مبا يوافق أهواءهم، بل العمدة عندهم هو 

 العقل.

لوا ِف اإلثبات، فجعلوا صفات اْلالق كصفات املخلوق، فيقول واملشبهة هم الذين غ
أحدهم: هلل أيٍد كأيدينا، وله أعني وأرجل كصفاتنا، وله كذا وكذا، ويقولون: هذا ما يوجد 

 وعندان ما نشاهده، وإذا أخْبان هللا بشيء غائ ب وَساه قسناه على ما نعرفه ونشاهده.

له فكما أن هلل تعاَل ذااتً ال تشبه الذوات ف ويقال هلم: كل شيء له صفات تناس ب ذاته،
صفات ال تشبه الصفات، فكما أن ذات هللا تعاَل ال تشبه ذواتنا فكذا نقول ِف سائر 

 صفاته.

أما املعتزلة الذين هم املعطلة النفاة فِهنم نفوا صفات هللا اليت هي صفات كمال، وجعلوها 
 (1)ذات، فهؤالء غلوا ِف النفي.."  جمازاً، َو يثبتوا هلل ال صفات فعل وال صفات

( . وملا 1"وصف به نفسه، وال يقول فيه برأيه شيئا؛ تبارك هللا تعاَل َر العاملني( ) .115
 عن صفة النزول، فقال: -رمحه هللا  -سئل 

 ( .2)ينزل بال كيف( )

 وقال اإلمام احلافظ نعيم بن محاد اْلزاعي رمحه هللا:

ه أنكر ما وصف به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف ب )من شبه هللا خبلقه فقد كفر، ومن
 ( .3نفسه وال رسوله تشبيها( )

 وقال بعض السلف:

 ( .4)قدم اإلسالم ال تثبت إال على قنطرة التسليم( )

                                         
 100/7شرح الطحاوية البن جْبين، ابن جْبين  (1)
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فهذه عقيدة السلف الصاحل وأقوال أئمتهم ِف اإلُيان ابهلل؛ فمن سلك مسلكهم يكون 
 أصحابه سواء كان السالك ِف عصرهم، أو ِفملتزما مبنهج الرسول صلى هللا عليه وسلم و 

 العصور املتأخرة، وكل من خالفهم ال يكون منهم، وإن كان موجودا بينهم.

_________ 

، و )شرح العقيدة الطحاوية( اإلمام ابن أيب العز: 368( )جالء العينني( اْللوسي: ص 1)
 حتقيق اْلرانؤوط. 427ص 

 42م الصابوين: ص ( )عقيدة السلف أصحاَ احلديث( اإلما2)

 ( .936) 4/587( )شرح أصول اعتقاد أهل السنة( الاللكائي: ج3)

 (1).." 1/171( )شرح السنة( اإلمام البغوي: ج4)

مث  -44"وقوله تعاَل " ومن َ حيكم مبا أنزل هللا فأولئك هم الكافرون " املائدة  .116
وج على ك على اْلر بكى رجل منهم يقال لُه عبد هللا بن سخْبة السلمي، مث حرض أولئ

الناس،وقال ِف كالمه: اضربوا وجوههم وجباههم ابلسيوف حىت يطاع الرمحن الرحيم، فِن 
أنتم ظفرمت وأطيع هللا كما أردمت أاثبكم ثواَ املطيعني لُه العاملني أبمره.وإن قتلتم فأي شيء 

يقول " قلت: فأفضل من املصري إَل رضوان هللا وجنته؟ مث يعلق ابن كثري على هذه الرواية 
وهذا الضَر من الناس من أغَر أشكال بين آدم فسبحان من نوع خلقه كما أراد، وسبق 

عاَل ِف اْلوارج إهنم املذكورون ِف قوله ت قال بعض السلفِف قدره العظيم، وما أحسن ما 
}قل هل ننبئكم ابْلخسرين أعماال الذين ضل سعيهم ِف احلياة الدنيا وهم حيسبون أهنم 

صنعا. أولئك الذين كفروا آبايت رُّبم ولقائه فحبطت أعماهلم فال نقيم هلم يوم  حيسنون
القيامة وزان{ واملقصود أن هؤالء اِلهلة الضالل واْلشقياء ِف اْلقوال واْلفعال اجتمع رأيهم 
على اْلروج من بني أظهر املسلمني..واجتمع اِلميع ابلنهروان وصارت هلم شوكة ومنعة وهم 

وفيهم شجاعة وعندهم أهنم متقربون بذلك. فهم ال يصطلى هلم بنار، وال جند مستقلون 
يطمع ِف أن يؤخذ منهم بثأر، وابهلل املستعان "مث بلغ عليًا أن اْلوارج قد عاثوا ِف اْلرض 
فساداً وسفكوا الدماء وقطعوا السبل واستحلوا احملارم، وكان من مجلة من قتلوه عبد هللا بن 

                                         
 130اإلُيان حقيقته، خوارمه، نواقضه عند أهل السنة واِلماعة، عبد هللا بن عبد احلميد اْلثري ص/ (1)
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ادوه أسروه وامرأته معه وهي حامل فاقت -صلى هللا عليه وسلم  - خباَ صاح ب رسول هللا
بيده فبينما هو يسري معهم إذ سقطت مترة من ُنلة فأخذها أحدهم فألقاها ِف فمه فقال له 
آخر: بغري إذن وال مثن؟ فألقاها ذاك من فمه، ومع هذا قدموا عبد هللا بن خباَ فذحبوه، 

ا، أة حبلى، أال تتقون هللا، فذحبوها وبقروا بطنها عن ولدهوجاءوا إَل امرأته فقالت: إين امر 
فلما بلغ الناس هذا من صنيعهم خافوا إن هم ذهبوا إَل الشام واشتغلوا بقتال أهله أن خيلفهم 

 (1)هؤالء ِف ذراريهم." 

 "ما حتبه نفسه من الشهوات وامللذات واْلموال واْلوالد واْلوطان. .117

فعل ، فِنه يتبع رسوله صلى هللا عليه وسلم فيما جاء به، فيتعاَل -ومنها: أن من أح ب هللا 
ر ما أمر به، ويَتك ما هي عنه؛ قال تعاَل: }قل إن كنتم حتبون هللا فاتبعوين حيببكم هللا ويغف

لكم ذنوبكم وهللا غفور رحيم قل أطيعوا هللا والرسول فِن تولوا فِن هللا ال حي ب الكافرين{ 
ون هللا حمبة هللا، فأنزل هللا تعاَل آية احملبة: }قل إن كنتم حتب : "ادعى قومقال بعض السلف

تها: فاتبعوين حيببكم هللا{ ؛ ففي اْلية بيان دليل حمبة هللا ومثرهتا وفائدهتا؛ فدليلها وعالم
 اتباع الرسول صلى هللا عليه وسلم، وفائدهتا ومثرهتا: نيل حمبة هللا للعبد ومغفرته لذنوبه.

حمبة العبد هلل ما ذكره هللا بقوله: }اي أيها الذين آمنوا من يرتد منكم ومن عالمات صدق 
عن دينه فسوف أييت هللا بقوم حيبهم وحيبونه أذلة على املؤمنني أعزة على الكافرين جياهدون 

 ، فذكر ِف هذه اْلية الكرُية حملبة هللا أربع عالمات:1ِف سبيل هللا وال خيافون لومة الئم{ 

م : أن احملبني هلل يكونون أذلة على املؤمنني؛ مبعىن أهنم يشفقون عليهم ويرمحوهنالعالمة اْلوَل
 ويعطفون عليهم؛ قال عطاء رمحه هللا: "يكونون للمؤمنني كالوالد لولده".

العالمة الثانية: أهنم يكونون أعزة على الكافرين؛ أي: يظهرون هلم الغلظة والشدة والَتفع 
 ضوع والضعف.عليهم، وال يظهرون هلم اْل

العالمة الثالثة: أهنم جياهدون ِف سبيل هللا ابلنفس واليد واملال واللسان؛ إلعزاز دين هللا 
 أعدائه بكل وسيلة.

 العالمة الرابعة: أهنم ال َتخذهم ِف هللا لومة الئم؛ فال يؤثر فيهم ازدراء

                                         
 1/65الوجيز ِف أسباَ ونتائج قتل عثمان، مصطفى يونس الراقي الفاخري  (1)
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__________ 

 (1).." 54سورة املائدة، اْلية:  1

يهلكنا إال الدهر{ ؛ أي: ال يفنينا إال مرور الليايل واْلايم فنسبوا "وهلذا قالوا: }وما  .118
اإلهالك إَل الدهر على سبيل الذم له، وإمنا قالوا هذا القول عن جهل وخترص، ال عن علم 
وبرهان؛ ْلن الْبهان يرد هذا القول ويبطله، وهلذا رد هللا عليه بقوله: }وما هلم بذلك من 

 وكل قول ال ينبين على علم وبرهان؛ فهو قول ابطل مردود.علم إن هم إال يظنون{ ، 

سبحانه  -والْباهني تدل على أن ما جيري ِف الكون ال بد له من مدبر حكيم قادر، وهو هللا 
فكل من س ب الدهر ونس ب إليه شيئا من احلوادث؛ فقد شارك املشركني والدهرية  -وتعاَل 

 صل االعتقاد.ِف هذا الوصف الذميم، وإن َ يشاركهم ِف أ

 رضي هللا عنه؛ قال: قال رسول هللا صلى هللا -وِف "الصحيحني" وغريمها عن أيب هريرة 
عليه وسلم: "قال هللا تعاَل: يؤذيين ابن آدم، بس ب الدهر، وأان الدهر، أقل ب الليل والنهار"، 

 وِف رواية: "ال تسبوا الدهر؛ فِن هللا هو الدهر".

 ْلن الس ب يتجه إَل -سبحانه  -هر؛ فقد آذى هللا فدل احلديث على أن من س ب الد
مدبر احلوادث والوقائع وخالقها، والدهر إمنا هو ظرف وحمل وخلق مدبر، ليس له شيء من 

: "أقل ب الليل -سبحانه  -التدبري، وهلذا قال هللا: "وأان الدهر، أقل ب الليل والنهار"؛ فقوله 
قوله: "فِن هللا هو الدهر"؛ معناه أن هللا هو  والنهار": تفسري لقوله: "وأان الدهر"، وكذا

املتصرف الذي يصرف الدهر وغريه؛ فالذي يس ب الدهر إمنا يس ب من خلقه، وهو هللا 
 تعاَل وتقدس.

َ ِف جاهليتها من شأهنا ذم الدهر؛ أي: سبه عند النوازل؛ قال بعض السلف : "كانت العر
م قوارع الدهر، وأابدهم الدهر، وقالوا: اي فكانوا إذا أصابتهم شدة أو بالء؛ قالوا: أصابته

خيبة الدهر! فيسندون اْلفعال إَل الدهر، ويسبونه، وإمنا فاعل ذلك هو هللا، فِذا أضافوا 
 (2)ما انهلم من الشدائد إَل." 

                                         
 76اإلرشاد إَل صحيح االعتقاد والرد على أهل الشرك واإلحلاد، صاحل الفوزان ص/ (1)
 127حيح االعتقاد والرد على أهل الشرك واإلحلاد، صاحل الفوزان ص/اإلرشاد إَل ص (2)
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"والقول الذي عليه مجهور الناس، وهو املوافق لآلاثر املنقولة من السلف: إثبات  .119
َو مطلقا، والرد على من يقول: إنه جيوز إقرارهم عليها. العصمة من اإلقرار على الذن

وحجج القائلني ابلعصمة إذا حررت إمنا تدل على هذا القول، وحجج النفاة ال تدل على 
وقوع ذن ب أقر عليه اْلنبياء؛ فِن القائلني ابلعصمة احتجوا أبن التأسي ُّبم إمنا هو مشروع 

 نه؛ كما أن اْلمر والنهي إمنا جت ب طاعتهم فيما َفيما أقروا عليه دون ما هنوا عنه ورجعوا ع
ينسخ منه، فأما ما نسخ من اْلمر والنهي؛ فال جيوز جعله مأمورا به وال منهيا عنه، فضال 
عن وجَو اتباعة والطاعة فيه، وكذلك ما احتجوا به من أن الذنَو تناِف الكمال، أو أهنا 

هذا غيري، أو حنو ذلك من احلجج العقلية؛ فممن عظمت عليه النعمة أقبح، أو أهنا توج ب الت
إمنا يكون مع البقاء على ذلك وعدم الرجوع، وإال؛ فالتوبة النصوح اليت يقبلها هللا يرفع ُّبا 

وبة : كان داود عليه السالم بعد التقال بعض السلفصاحبها إَل أعظم مما كان عليه؛ كما 
لذن ب ة أح ب اْلشياء إليه؛ ملا ابتلى ابخريا منه قبل اْلطيئة، وقال آخر: لو َ تكن التوب

أكرم اْللق عليه، وقد ثبت ِف الصحاح حديث التوبة: "هلل أفرح بتوبة عبده من رجل نزل 
 منزال ... " احلديث....".

إَل أن قال: "وِف الكتاَ والسنة الصحيحة والكت ب اليت أنزلت قبل القرآن مما يوافق هذا 
 لذلك َتولوا ذلك مبثل َتويالت اِلهمية والقدرية والدهريةالقول ما يتعذر إحصاؤه، والرادون 

لنصوص اْلَساء والصفات ونصوص القدر ونصوص املعاد، وهي من جنس َتويالت 
القرامطة الباطنية اليت يعلم ابالضطرار أهنا ابطلة، وأهنا من ابَ حتريف الكلم عن مواضعه، 

قع ِف الكفر ، ويريد اإلُيان ُّبم فيوهؤالء يقصد أحدهم تعظيم اْلنبياء فيقع ِف تكذيبهم
 ُّبم.

 (1)وهي العصمة."  -مث إن العصمة املعلومة بدليل الشرع والعقل واإلمجاع 

 "الفصل الثالث: اْلاثر عن عمر بن عبد العزيز ِف اإلُيان ابلرسل .120

... 

والقول الذي عليه مجهور الناس وهو املوافق لآلاثر املنقولة عن السلف إثبات العصمة من 
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إلقرار على الذنَو مطلقا، وهذا ما أثر عن عمر رمحه هللا تعاَل كما سبق. مث قال رمحه ا
هللا: والرد على من يقول إنه جيوز إقرارهم عليها وحجج القائلني ابلعصمة إذا حررت إمنا 

 تدل على هذا القول.

ن التأسي وحجج النفاة ال تدل على وقوع ذن ب أقر عليها اْلنبياء، فِن القائلني احتجوا أب
ُّبم مشروع، وذلك ال جيوز إال مع جتويز كون اْلفعال ذنواب، ومعلوم أن التأسي ُّبم إمنا هو 
مشروع فيما أقروا عليه دون ما هنوا عنه ورجعوا عنه، كما أن اْلمر والنهي إمنا جت ب طاعتهم 

هيا عنه نفيما َ ينسخ منه، فأما ما نسخ من اْلمر والنهي فال جيوز جعله مأمورا به وال م
فضال عن وجَو اتباعه والطاعة فيه، وكذلك ما احتجوا به من أن الذنَو تناِف الكمال 
أو أهنا ممن عظمت عليه النعمة أقبح أو أهنا توج ب التنفري أو حنو ذلك من احلجج العقلية، 

ع ففهذا إمنا يكون مع البقاء على ذلك وعدم الرجوع، وإال فالتوبة النصوح اليت يقبلها هللا ير 
د . كان داود عليه السالم بعقال بعض السلفُّبا صاحبها إَل أعظم مما كان عليه. كما 

 (1)التوبة خريا منه قبل اْلطيئة. وقال آخر: لو َ تكن التوبة أح ب." 

وواقعنا اإلسالمي على وجه  -"وإن من أهم اْلمور وأخطرها ِف عصران احلايل  .121
دث ِف الفهم العام حلقيقة اإلسالم واإلُيان، هو ضرورة إزالة االلتباس الذي ح -اْلصوص 

بعد أن جتاذَ الناس الطرفني الذين أشران إليهما ِف هذا السياق، فمن قائل إن اإلسالم 
الكلمة، وإن من نطق ابلشهادتني فهو املسلم عند هللا تعاَل ال يضره بعد ذلك عمل كائنا 

داخلة ِف احلد اْلدىن لإلسالم فمن  -فرضها ونفلها  -ما كان، ومن قائل أن اْلعمال كلها 
أو أتى حمرما أو مكروها مع علمه به، كفر ابهلل والعياذ  -فرضاأو نفال  -ترك منها شيئا 

 ابهلل.

وكال القولني هو من نتاج ذلك الفهم اْلعوج الذي ذكرانه، وستكون قضيتنا اْلساسية هنا 
ا مال ِف اإلُيان ولزوم جنسههي قضية من أخطر قضااي الفكر اإلسالمي، وهي "دخول اْلع

لصحته، والقدر املطلَو منها ليصري الرجل مسلما، وما جي ب أن يفعل، وما جي ب أن يَتك 
 ليحقق إسالم املرء ظاهرا وابطنا".
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وهي القضية اليت متيعت ِف عقول الناشئة من "دعاة اإلسالم" ِف هذا العصر، حيث خلطوا 
 منها ما الفهم، فخرجوا إَل نتائج شاُّبت ِف كثريِف النصوص أو اتبعوا املنهج اْلعوج ِف 

 خرجت إليه الفرق اليت شذت عن أهل السنة واِلماعة ِف ُمتلف العصور.

كما سنناقش ابلدليل الشرعي املدعم ابلنصوص الثابتة كال من الفريقني املفرطني واملفرطني 
 ب إال ِف هدم مذهالذين قال عنهما ابن تيمية حبق "أن معرفة أدلة كل منهما ال تفيد 

 اْلخر".

: "ما أمر هللا أبمر إال وللشيطان فيه نزغتان: إما إَل تفريط. وإما قال بعض السلفوقد 
 ( .1إَل جماوزة، وهي اإلفراط وال يبايل أبيهما ظفر زايدة أو نقصان" )

 وبعد:

__________ 

 (1).." 108ص2( مدارج السالكني البن القيم ج1)

"وأييت بكل لفظ غري ب، ومعىن أغَر من اللفظ، فِذا وصلت َ جتد معك حاصال  .122
طائال، ولكن تسمع جعجعة وال ترى طحنا، فاملتكلمون ِف جعاجع اِلواهر واْلعراض 
واْلكوان واْللوان، واِلوهر والفرد، واْلحوال واحلركة والسكون، والوجود واملاهية واالحنياز 

والغريين واْلالفني، والضدين والنقيضني، والتماثل واِلهات والنس ب واإلضافات 
واالختالف، والعرض وهل يبقى زمانني وما هو الزمان واملكان؟ وُيوت أحدهم َو يعرف 
الزمان واملكان، ويعَتف أبنه َ يعرف الوجود هل هو ماهية الشيء، أو زائد عليها؟ ويعَتف 

، هل هو وجود، أو وجود مقار  ن للماهية، ويقول: احلق عندي أنه شاك ِف وجود الَر
عند املوت: أخرج من الدنيا وما  -عن نفسه  -الوقف ِف هذه املسألة، ويقول أفضلهم 

عرفت إال مسألة واحدة، وهي أن املمكن يفتقر إَل واج ب، مث قال: االفتقار أمر عرضي، 
كا ش : أكثر الناسقال بعض السلففأموت َو أعرف شيئا، وهذا أكثر من أن يذكر، كما 

 .1عند املوت: أرابَ الكالم"
وكما قال عنهم شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا: "انقسموا إَل أصحاَ نظر وفكر وحبث 
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واستدالل، وأصحاَ إرادة وعبادة وَتله وزهد، وفكان منتهى أولئك الشك، ومنتهى هؤالء 
ليه، إَل ل عالشطح، فأولئك يشكون ِف ثبوت واج ب الوجود، أو يعجزون عن إقامة الدلي

 أن قال: ... واْلخرون جيعلون كل موجود واج ب الوجود، وجيعلون

__________ 

 (1).." 3/437مدارج السالكني  –ابن قيم اِلوزية  1

_قيل: ينبغي أن يغلِ  ب اإلنسان جان ب اْلوف؛ ليحمله ذلك على فعل الطاعة 1" .123
 وترك املعصية.

 والرسول"كان يعجبه الفأل._وقيل: يغلِ  ب جان ب الرجاء؛ ليكون متفائالً 2

_وقيل: ِف فعل الطاعة يغل ب الرجاء؛ لينبعث إَل العمل؛ فالذي منَّ عليه ابلطاعة َسَيُمنه 3
قول: : إذا وفقك هللا للدعاء فانتظر اإلجابة؛ ْلنه يقال بعض السلفعليه ابلقبول، وهلذا 

 ( .60]اْدُعوين َأْسَتِج ْب َلُكْم[ )غافر:

 ب جان ب اْلوف؛ ْلجل أن ُينعه ذلك من فعل املعصية قال_تعاَل_: وِف فعل املعصية يغل
ََ يَ ْوٍم َعِظيٍم[ )اْلنعام:   ( .15]ُقْل ِإين ِ َأَخاُف ِإْن َعَصْيُت َريبِ  َعَذا

وهذا قري ب ولكن ليس ابلقَر الكامل، إذ قد يُ ْعََتض عليه بقوله_تعاَل_: ]َوالَِّذيَن يُ ْؤُتوَن 
 ( .60َوِجَلٌة[ )املؤمنون: َما آَتوا َوقُ ُلوُُّبُْم 

 _وقيل: يغل ب جان ب اْلوف ِف الصحة، وجان ب الرجاء ِف املرض.4

_وقيل: مها كجناحي الطائر، فاملؤمن يسري إَل هللا جبناحني مها الرجاء واْلوف، فِذا 5
 استواي مت طريانه، وإذا نقص أحدمها وقع فيه النقص، وإذا ذهبا صار الطائر ِف حد املوت.

 تلف من شخص إَل شخص، ومن حال إَل حال، وهللا أعلم._وقيل خي6

 =اْلوف الواج ب واْلوف املستح ب+

 اْلوف الواج ب هو ما حيمل على فعل الواجبات وترك احملرمات.

 واْلوف املستح ب هو ما حيمل على فعل املستحبات، وترك املكروهات.

 

 (1أنواع العبادة )
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هاد ِف شهادة أن ال إله إال هللا، وبعضها فعلي؛ كاِلالعبادة هلا أنواع كثرية، فبعضها قويل؛ ك
سبيل هللا، وإماطة اْلذى عن الطريق، وبعضها قلِب؛ كاحلياء، واحملبة، واْلوف، والرجاء، 

 وغريها، وبعُضها مشَتك كالصالة مثالً فِهنا جتمع ذلك كله.

__________ 

، وانظر 19الفوزان، صواإلرشاد للشيخ صاحل  42_39( انظر تيسري العزيز احلميد ص1)
 (1).." 70_47عقيدة التوحيد للشيخ حممد خليل هراس ص

: ح ب أيب بكر وعمر إُيان، قال بعض السلف"وهلذا ملا كان مبدأه من النفاق  .124
 ( .1وبغضهما نفاق، وح ب بين هاشم إُيان، وبغضهم نفاق )

ة ليس هلا عقل أم وهذه الفرقة هي اليت وصفها شيخ اإلسالم ابن تيمية بقوله: )إن الرافضة
صريح، وال نقل صحيح، وال دين مقبول، وال دنيا منصورة، بل هم من أعظم الطوائف كذاب 

( ، 2وجهال، ودينهم يدخل على املسلمني كل زنديق ومرتد، كما دخل فيهم النصريية )
 (3واإلَساعيلية )

 وغريهم، فِهنم يعمدون إَل خيار اْلمة

_________ 

 ( .435/ 4اوى شيخ اإلسالم ابن تيمية )يراجع: جمموع فت -( 1)

هي فرقة من فرق الباطنية، وينسبون إَل حممد بن نصر النمريي، وكان من الغالة  -( 2)
ني، وهم أكفر من اليهود والنصارى واملشرك -رضي هللا عنه  -الذين يقولون أبلوهية على 

، وال برسوله، يؤمنون ابهللفهم يتظاهرون ابإلسالم والتشيع ْلل البيت، وهم ِف احلقيقة ال 
وال بكتابه، وال أبمر وال هني، وال ثواَ وال عقاَ، وال جنة وال انر، وال أبحد من املرسلني 
فقصدهم إنكار اإلُيان وشرائع اإلسالم بكل طريق، فالصلوات اْلمس: معرفة أسرارهم، 

ظاهر الم عليه، فوالصيام: كتمان أسرارهم، واحلج: زايرة شيوخهم، وهم يعينون أعداء اإلس
 مذهبهم الرفض، وابطنه الكفر احملض.

( ، والشيعة والتشيع 161-145/ 35تراجع ترمجتهم ِف: فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية )
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 ( .258-255ص )

نسبة إَل حممد بن إَساعيل بن جعفر، ويزعمون أن دور اإلمامة انتهى إليه ْلنه  -( 3)
ضني سبه وأايم اْلسبوع سبعة. وقالوا: أبن حممد سابع، واحتجوا أبن السموات سبع واْلر 

بن إَساعيل نسخ شريعة حممد بن عبد هللا صلى هللا عليه وسلم، وهم أعظم كفرا من الغالية. 
يقولون بقدم العاَ، وإنكار املعاد، وإنكار واجبات اإلسالم وحمرماته، وهم من القرامطة 

، وقوهلم مرك ب من قول الباطنية الذين هم أكفر من اليهود والنصارى وم شركي العَر
الفالسفة واجملوس، ويظهرون التشيع نفاقا، ومن أشهرهم: العبيديون الذين حكموا مصر 

 والشام فَتة طويلة.

( ، وتلبيس إبليس 162-131/ 35تراجع ترمجتهم ِف: فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية )
 (1)( .." 102ص )

صل ِف الصفات، وهو أن ما يضاف إَل "وعندما يقال كالم مليكنا هذا يتمضن اْل .125
هللا من الصفات يثبت له على وجه يليق به، وهذا تضمنه قوله )كالم مليكنا( أي هي صفة 

ال قهلل تليق به وال تشبه صفات املخلوقني، فهو سبحانه له الكمال ِف ذاته وصفاته. ولذا 
رق بني وقني فهو كالف: إذا أردت أن تعرف الفرق بني كالم هللا وكالم املخلبعض السلف

 اْلالق واملخلوق.

والقاعدة عند أهل العلم: أن اإلضافة تقتضي التخصيص، فعندما يضاف الكالم إَل هللا 
فأنه خيصه ويليق جبالله وكماله، وعندما يضاف الكالم إَل املخلوق فيخصه ويليق بعجزه 

ى. هذا بني املخلوق واملسم ونقصه، وال يلزم من اتفاق الشيئني ِف االسم أن يتفقا ِف احلقيقة
 واملخلوق، فكيف بني املخلوق واْلالق.

اْلمر الثاين: قوله: )غري ُملوق( ، وهذا فيه رد وإبطال لقول من قال إن كالم هللا ُملوق من 
املخلوقات اليت أوجدها هللا بقدرته، فالناظم بني بطالن هذا املعتقد بقوله: )غري ُملوق( ، 

 معتقد اِلهمية واملعتزلة وغريهم. والقول خبلق القرآن هو

واِلهمية يصرحون ُّبذا ويقولون: القرآن ُملوق والكالم ُملوق وال يقولون هو كالم هللا، 
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( 164وهلذا حاول شيخهم حتريف قوله تعاَل: }وكلم هللا موسى تكليما{ )النساء: من اْلية
 (1). إَل نص ب لفظ اِلاللة فرارا من إضافة الكالم إَل هللا.." 

 "إثبات رؤية هللا تعاَل .126

 )وقل يتجلى هللا للخلق جهرة ... كم البدر ال خيفى وربك أوضح(

 )وليس مبولود وليس بوالد ... وليس له شبه تعاَل املسبح(

 )وقد ينكر اِلهمي هذا وعندان ... مبصداق ما قلنا حديث مصرح(

 )رواه جرير عن مقال حممد ... فقل مثل ما قد قال ِف ذاك تنجح(

الرؤية حق دل عليها الكتاَ والسنة املتواترة، وأمجع عليها املسلمون، وال ينكر الرؤية إال 
 مثل الشافعي: من أنكر رؤية هللا قال بعض السلفاِلهمية الضالل ومن َتثر ُّبم، وقد 

 حري أن حيرم منها.

لزوم و )وقل( اْلطاَ موجه لصاح ب السنة ومن يريد إتباع سنة النِب صلى هللا عليه وسلم 
أمره واقتفاء أثره، وأما صاح ب اهلوا واْلراء واملنطق وغري ذلك فِنه ال يقيم للسنة وزان وال 

 يرفع ُّبا رأسا وال يعبأ ُّبا.

قل اي صاح ب السنة غري مَتدد وال شاك: )يتجلى( التجلي هو الظهور والبيان أي يظهر 
مة برؤيته م سبحانه يوم القيا)هللا للخلق( واملراد ابْللق املؤمنون، فهم الذين ينعم عليه

ويكرمهم ابلنظر إليه، بل إن رؤيتهم له سبحانه هي أجل مقاصدهم وأعظم غاايهتم وأهدافهم، 
ومن دعائهم: "اللهم إان نسألك لذة النظر إَل وجهك والشوق إَل لقائك ِف غري ضراء." 

(2) 
 "العمل ابلعلم، دليله .127

... 

 الثانية العمل به.

                              

. وهو إما َسعي: وهو ما ثبت ابلوحي  الداللة، وهي اإلرشاد. فالدليل هو املرشد إَل املطلَو
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من كتاَ أو سنة. وإما عقلي: وهو ما ثبت ابلنظر والتأمل. وسيأيت شيء من ذلك ِف أثناء 
 الرسالة.

أنه البد من معرفة و وِف كالم الشيخ رمحه هللا إشارة إَل أن التقليد ال ينفع ِف ابَ العقائد، 
 دين اإلسالم ابْلدلة من كتاَ أو سنة أو إمجاع.

قوله املصنف رمحه هللا: "الثانية: العمل به"، أي: العمل ابلعلم؛ ْلن العلم ال يطل ب إال 
للعمل، وذلك أبن يتحول العلم إَل سلوك واقعي يظهر على فكر اإلنسان وتصرفه، وقد 

رد ع العلم ابلعمل. وظهور آاثر العلم على طالبه. وو وردت النصوص الشرعية ِف وجَو إتبا 
الوعيد الشديد ملن ال يعمل بعلمه. َو يبدأ ِبصالح نفسه قبل إصالح غريه، وهي أدلة 

 .1معروفة معلومة
وما أحسن قول الفضيل بن عياض رمحه هللا: "ال يزال العلم جاهال حىت يعمل بعلمه فِذا 

ق؛ ْلنه إذا كان عنده علم ولكنه ال يعمل ُّبذا العلم عمل به صار عاملا". وهذا كالم دقي
فهو جاهل؛ ْلنه ليس بينه وبني اِلاهل فرق إذا كان عنده علم ولكنه ال يعمل به، فال 
يكون العاَ عاملا حقا إال إذا عمل مبا علم، مث إن العمل إضافة إَل أنه حجة لإلنسان فهو 

ما الذي الذي يعمل بعلمه يستحضر علمه، أ أيضا من أسباَ ثبات العلم وبقائه، وهلذا جتد
 : "كناقال بعض السلفال يعمل بعلمه، فسرعان ما يضيع علمه، 

__________ 

 (1)، دار املسلم.." 1انظر كتايب: "العمل ابلعلم"، ط 1

"ودليل الرجاء قوله تعاَل: }فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عمال صاحلا وال يشرك  .128
 بعبادة ربه أحدا{ .

                              

: "ال يعد خائفا من َ يكن للذنَو وقال بعض السلفاحملمود ما حجزك عن حمارم هللا". 
 .1اتركا"

واْلشية مبعىن اْلوف، لكن اْلشية أخص من اْلوف؛ ْلن اْلشية مقرونة مبعرفة هللا تعاَل، 
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وف مقرون مبعرفة هللا، وهلذا ، فاْلشية خ2قال تعاَل: }إمنا خيشى هللا من عباده العلماء{ 
 .3قال النِب صلى هللا عليه وسلم: "أما وهللا، إين ْلخشاكم هلل وأتقاكم له" 

قوله: "ودليل الرجاء قوله تعاَل: }فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عمال صاحلا وال يشرك 
، والرجاء4بعبادة ربه أحدا{   يتضمن " أصل الرجاء هو الطمع أو انتظار الشيء احملبَو

التذلل واْلضوع، فال يكون إال هلل سبحانه وتعاَل، وتعليق الرجاء بغري هللا شرك، وإن كان 
هللا تعاَل قد جعل هلا أسبااب، فالسب ب ال يستقل بنفسه بل البد له من معاون، والبد من 

 .5انتفاء املوانع، وهو ال حيصل وال يبقى إال مبشيئة هللا تعاَل
__________ 

 ".162ت ِف غري ب القرآن": "ص"املفردا 1

 .28سورة فاطر، اْلية:  2
"، "ومسلم": 5063"، واحلديث أخرجه البخاري: "رقم1/512"مدارج السالكني": " 3
"1108." 

 .110سورة الكهف، اْلية:  4
 (1)".." 10/256"جمموع الفتاوى": " 5

لى فى ص( ، وتتابع خروج الفرق، كما أخْب بذلك املصط1"اْلوارج بدع التشيع ) .129
( ، ولذلك جاء ِف أخبار الشيعة أبنه 3( . وقد خرج التشيع من الكوفة )2هللا عليه وسلم )

( . مث انتشر بعد ذلك ِف غريها، كما 4َ يقبل دعوهتم من أمصار املسلمني إال الكوفة )
خرج اإلرجاء أيضاً من الكوفة، وظهر القدر، واالعتزال، والنسك الفاسد من البصرة، ظهر 

 هم من انحية خراسان.التج

( . ْلن البدعة ال تنمو وتنتشر 5وكان ظهور هذه البدع حبس ب البعد عن "الدار النبوية" )
حلدث : من سعادة اقال بعض السلفإال ِف ظل اِلهل، وغيبة أهل العلم واإلُيان، ولذلك 

( ؛ وذلك لسرعة َتثرها هؤالء أبعاصري 6واْلعجمي أن يوفقهما هللا للعاَ من أهل السنة )
الفتنة والبدعة لضعف قدرهتم على معرفة ضالهلا، واكتشاف عوارها، ولذا فِن خري منهج 
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لذلك و  ملقاومة البدعة، ودرء الفرقة، هو نشر السنة بني الناس، وبني ضالل اْلارجني عنها،
هنض أئمة السنة ُّبذا اْلمر، وبينوا حال أهل البدعة، وردوا شبهاهتا، كما فعل اإلمام أمحد 
ِف الرد على الزاندقة واِلهمية، واإلمام البخاري ِف الرد على اِلهمية، وابن قتيبة ِف الرد على 

 اِلهمية واملشبهة، والدارمي ِف الرد على بشر املريسي وغريهم.

ن حال الفرق اْلارجة عن اِلماعة، واجملانبة للسنة ضروري لرفع االلتباس، وال شك أبن بيا
وبيان احلق للناس، ونشر دين هللا سبحانه، وإقامة احلجة على تلك الطوائف، ليهلك من 
هلك عن بينة، وحييا من حي  عن بينة، فِن احلق ال يكاد خيفى على أحد، وإمنا يضلل 

ق، املومهة، ولذلك فِن أتباع تلك الطوائف هم ما بني زندي هؤالء أتباعهم ابلشبهات واْلقوال
 أو جاهل، ومن الضروري تعليم اِلاهل، وكشف حال الزنديق ليعرف وحيذر.

__________ 

 219-1/218( انظر: منهاج السنة البن تيمية: 1)

 (4( هامش رقم )112( انظر: ص )2)
 20/301( جمموعة فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية: 3)

 100/259حبار اْلنوار:  (4)

 301-20/300( جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية: 5)

 (1)، والقول ْليَو السختياين." 1/60( شرح أصول اعتقاد أهل السنة لاللكائي: 6)

 "وأذكر فيما يلي قول الشيعة من مصادرها: .130

واايت عديدة ر  لقد ذهبت الشيعة اإلمامية حبكم جماراهتم للمعتزلة إَل نفي الرؤية، وجاءت
ذكرها ابن اببويه ِف كتابه التوحيد ومجع أكثرها صاح ب البحار تنفي ما جاءت به النصوص 

صادق أبنه على أيب عبد هللا جعفر ال -مثاًل  -من رؤية املؤمني لرُّبم ِف اْلخرة، فتفَتي 
ا  وً سئل "عن هللا تبارك وتعاَل هل يرى ِف املعاد؟ فقال: سبحان هللا وتعاَل عن ذلك عل

 ( .1كبريًا.. إن اْلبصار ال تدرك إال ما له لون وكيفية، وهللا خالق اْللوان والكيفية" )

ويظهر أن احلجة اليت احتج ُّبا هؤالء الذين وضعوا هذه الرواية على جعفر تتضمن نفي 
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ينما سئل ح قال بعض السلفالوجود احلق، ْلن ما ال كيفية له مطلًقا ال وجود له. وهلذا 
 ( . َو يقل: ال كيفية له.2واء قال: االستواء معلوم والكيف جمهول )عن االست

فاملنفي هنا علم البشر ابلكيفية ال ذات الكيفية، كما أن هذا يناقض ما رواه صاح ب الكاِف 
عن أيب عبد هللا أنه قال: ".. ولكن البد من إثبات أن له كيفية ال يستحقها غريه وال يشارك 

 ( .3يعلمها غريه" ) فيها وال حياط ُّبا وال

 وقال شيخهم وآيتهم جعفر الن جفي صاح ب كشف الغطا: "ولو نس ب

__________ 

 ، وعزاه إَل أمايل الصدوق4/31( حبار اْلنوار: 1)

عن أم سلمة، فأخرجه الاللكائي بسنده عن أم سلمة  -ُّبذا املعىن  -( جاء هذا اْلثر 2)
، وذكره ابن حجر )فتح الباري:  (3/297موقوفًا )شرح أصول اعتقاد أهل السنة: 

روي هذا اِلواَ عن أم سلمة رضي هللا »( . قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: 13/406
( ، كما ثبت 5/365)الفتاوى: « عنها: موقوفًا ومرفوًعا، ولكن ليس إسناده مما يعتمد عليه

ق( بمثل هذا اِلواَ عن ربيعة شيخ مالك، وروي من غري وجه عن مالك )املصدر السا
( . والبيهقي )اْلَساء 3/398فأخرجه الاللكائي عنهما )شرح أصول اعتقاد أهل السنة: 

( والسيوطي )الدر 1/171( ، وذكره البغوي )شرح السنة: 409-408والصفات ص
 (3/91املنثور: 

 (1)." 1/85( أصول الكاِف: 3)

 "النقد: .131

من   نقد؟ إن بطالنه أوضحهذا التكفري العام الشامل الذي َ ينج منه أحد هل حيتاج إَل
أن يبني، وكذبه أجلى من أن يكشف، وتكفري اْلمة امتداد لتكفري الصحابة، والسب ب واحد 

 ال خيتلف.

ومن الطبيعي أن من حيقد على صحابة رسول هللا ويسبهم ويكفرهم حيقد على اْلمة مجيًعا 
 رسول هللا : "ال يغل  قل ب أحد على أحد من أصحاَقال بعض السلفويكفرها، كما 
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( . فِذا َ يرض عن أيب بكر 1صلى هللا عليه وسلم إال كان قلبه على املسلمني أغل " )
وعمر وعثمان، وأهل بدر وبيعة الرضوان، واملهاجرين واْلنصار وهم ِف الذروة من الفضل 

 واإلحسان، فهل يرضى بعد ذلك عن أحد بعدهم؟!

رضوان هللا عليهم أنكروا النص على  ومبىن هذا املوقف هو دعوى الروافض أن الصحابة
إمامة علي وابيعوا أاب بكر، وقد مضى بيان بطالن النص ابلنقل والعقل وابْلمور املتواترة 

 املعلومة. وما بين على الباطل فهو ابطل.

ولقد كان حكمهم بردة ذلك "اِليل القرآين الفريد" من الظواهر الواضحة على بطالن 
نه إمنا وضع أصوله شرذمة من الزاندقة، وبطالن هذه املقالة مذه ب الرفض من أساسه، وأ

معروف بداهة، ولذلك قال أمحد الكسروي )اإليراين والشيعي اْلصل( : "وأما ما قالوا من 
ارتداد املسلمني بعد موت النِب صلى هللا عليه وسلم فاجَتاء منهم على الكذَ والبهتان، 

وا أصحاَ النِب آمنوا به حني كذبه اْلخرون، ودافعفلقائل أن يقول: كيف ارتدوا وهم كانوا 
عنه واحتملوا اْلذى ِف سبيله مث انصروه ِف حروبه، َو يرغبوا عنه أبنفسهم، مث أي نفع هلم 
ِف خالفة أيب بكر لريتدوا عن دينهم ْلجله؟! فأي اْلمرين أسهل احتماالً: أكذَ رجالً أو 

بضع مئات من خلص املسلمني؟ فأجيبوان إن  رجلني من ذوي اْلغراض الفاسدة، أو ارتداد 
 كان

__________ 

 (1)." 41( اإلابنة البن بط ة: ص1)

 "ظهور اجتاه رافضي عند بعض الكتاَ املنتسبني للسنة: .132

وظهر ِف كتاابت بعض املفكرين من املنتسبني ْلهل السنة "لواثت" من الفكر الرافضي، 
حابة، ثريها "الروافض" ِف أمر اإلمامة والصوبرزت كتاابت هلؤالء متأثرة ابلشبهات اليت ي

واملطالع ملا يكتبه ثلة من املفكرين واْلدابء حول اتريخ صد اإلسالم، أو "نشأة الفكر 
الفلسفي ِف اإلسالم" أو "مسائل اإلمامة واْلالفة" يدرك مدى َتثري الكيد الرافضي ِف 

 حتوير احلقائق أمام هؤالء.
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لصنف "زمرة" مرتزقة قد أغراها بريق املال ودفعها "متاع وأان ال أشك أن هناك من هذا ا
الغرور" لتقول ما قالت، ولتكت ب ما سطرت، والروافض يدفعون املال "للرموز املشهورة" حىت 

ت أن ُيلؤوا : لو أردقال بعض السلفيكتبوا للناس ما يتفق واملذه ب الرافضي ومن قدمي 
 ( .1كذبت عليه أبداً )داري ورقاً وأكذَ على علي لفعلوا وهللا ال  

فكيف اليوم وقد كثر املال ِف أيديهم، وقلت اْلمانة ِف نفوس الكثريين وغرهتم الدنيا وغرهم 
 ( .2ابهلل الغرور )

وإذا أردت مثاالً على هذا التأثر الفكري ابملنهج الرافضي فِليك ذلك: هذا د. علي سامي 
 النشار صاح ب كتاَ "شهداء اإلسالم ِف عصر النبوة"

__________ 

 2/549( وهو الشعِب. انظر: السنة لإلمام عبد هللا بن أمحد: 1)

( على حد املثل القائل: "كل إانء مبا فيه ينضح" والقائل: "رمتين بدائها وانسلت" يتهم 2)
رئيس احملكمة اِلعفرية ببريوت حممد جواد مغنية اْلستاذ حممد حسني هيكل أبنه قد حذف 

جنيه. كل ذلك ْلن  500ِف الطبعة الثانية لكتابه: "حياة حممد" نصاً من نصوص مقابل 
ضى موضوعاً تبني له ضعفه فتدراكه ِف طبعة اتلية فأول هذا الرافضي مبقتهيكل حذف نصاً 

 18صنيع قومه وما يفعلون، فانظر وتعج ب )انظر: حممد جواد مغنية/ الشيعة ِف امليزان: ص
 (1)"اهلامش"(." 

 "صفات هللا كمال من مجيع الوجوه .133

لوجوه، وجه من ااْلصل الثالث: أن صفات هللا تعاَل كلها صفات كمال ال نقص فيها ب
أي صفة هلل تعاَل فهي صفة كمال كما ال نقص فيها بوجه من الوجوه، فمثالً: السمع، 
البصر، اليد، القدم، اإلصبع، الضحك، العج ب إَل غريه، كلها صفات كمال ال يوجد فيها 

: كل صفة أضيفت إَل الَر سبحانه وتعاَل فهي كمال، قال بعض السلفنقص، وهلذا 
ذهنك أن هذه توج ب نقصاً، مثلما قال املبتدعة ِف: )ينزل ربنا حني يبقى  حىت ال يرد ِف

ثلث الليل اْلخري( قالوا: كيف ينزل وال حاجة للنزول، والنزول من صفات املخلوقني، ويلزم 
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أن تكون السماوات فوقه وغريها من الشبه اليت وردت، وهذا كالم ال نقبله، نقول: مبجرد 
رد ، فِهنا كمال ال نقص فيها بوجه من الوجوه تلقائياً، حىت ال يأن يوصف هللا ُّبذه الصفة

 علينا ما قاله املبتدعة أن بعض الصفات توج ب النقص.

يقول العلماء رمحهم هللا تعاَل: إن أصل الصفات تنقسم إَل أقسام متعددة: القسم اْلول: 
 رة.صفات كمال ال نقص فيها بوجه من الوجوه، مثل: احلياة، والعلم، والقد

القسم الثاين: صفات نقص ال كمال فيها أبداً، مثل: العجز، إنسان عاجز يقال: وهللا ما 
 شاء هللا هذه صفة مجيلة أنه عاجز، ليس فيه كمال أبداً، ومثله: املوت صفة نقص.

القسم الثالث: صفات مَتددة بني الكمال والنقص، مثل: املكر، الكيد، اْلداع، االستهزاء، 
لكمال والنقص إذا كانت ِف ابَ املقابلة كانت كمااًل، وإذا أخذت وحدها  فَتددها بني ا

كانت نقصاً، ومن اْلمثلة على ذلك: إذا قيل: ترى فالانً هذا ُيكر، وهذا ُمادع، هذا يعتْب 
نقصًا وليست كمااًل، لكن إذا قيل: ترى فالاًن هذا خيادع املخادعني كلهم، يدل على أن 

{ هلذا جاءت ِف ابَ املقابلة ِف النصوص: }َوَُيُْكُروَن َوَُيُْكُر اَّللَُّ عنده نوعاً من الكمال، و 
ُ 30]اْلنفال: [ هؤالء ُيكرون ابملؤمنني لكن هللا ُيكر ُّبم كانت صفة كمال، وجتد }اَّللَّ

ُْم َيِكيُدوَن َكْيداً * 15َيْستَ ْهزُِئ ُِّبِْم{ ]البقرة: [ جاءت ِف ابَ املقابلة وكانت كمااًل: }ِإهنَّ
 [ جاءت مقابلة وكانت كمال.16-15َأِكيُد َكْيدًا{ ]الطارق:وَ 

القسم الرابع: صفات كمال ِف اْلالق، ولكنها صفة نقص ِف املخلوق، مثل: صفة الكْبايء، 
هللا هو املتكْب، لكن املخلوق إذا قيل: فالن متكْب هذه صفة نقص، لكنها ِف اْلالق 

 سبحانه وتعاَل كمال.

ص ِف اْلالق، وإن كان فيها نوع كمال ِف املخلوق، مثل: الصاحبة القسم اْلامس: صفة نق
والولد، إذا جئنا نقول: وهللا فالن متزوج له أربع سنوات مسكني َو أيته أوالد، جيئ إنسان 
يقول: احلمد هلل ليس عندي أوالد، هللا ليس له أوالد وأان ما عندي أوالد هل ُيتدح ُّبذا؟ 

 ال.

يفهم منها احتياج اإلنسان وضعفه وحاجته، اإلنسان ضعيف،  لعل كون الولد والصاحبة
 حيتاج إَل هذه اْلمور، ويفهم منها نوع نقص، لكنا نعتْب هذا من الكمال النسِب.

عندان قاعدة ل  أهل السنة واِلماعة ذكرها وأومأ إليها شيخ اإلسالم رمحه هللا تعاَل وقد 
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ه وسلم: هللا وسنة رسوله صلى هللا عليأخذت عن طريق التتبع للنصوص الواردة ِف كتاَ 
وهي أن النصوص وردت ابإلثبات املفصل وابلنفي اجململ، ويقصد به: أنك إذا أردت أن 
متدح أحداً فماذا تقول له؟ هل َتيت تقول: وهللا إنك إنسان؟ هذا إثبات، لكن إذا قلت: 

ذلك، هذا ل أنت طال ب جمتهد فاضل حافظ، جتد كل ما أعطيته صفة انشرح صدره وفرح
ُ اْْلَاِلُق اْلَبارُِئ اْلمُ  َصو ُِر يسمى إثبااتً مفصاًل؛ ْلنك تثبت، وهللا سبحانه وتعاَل قال: }ُهَو اَّللَّ

 [ إَل غري ذلك فهذا إثبات مفصل.24َلُه اْْلََْسَاُء احْلُْسىَن{ ]احلشر:

عة طال ب مثلك لقاإذا قلنا لطال ب: ال يوجد ِف ا -وهلل املثل اْلعلى-لكن النفي اجململ مثل 
أبداً، تراه يسَتيح جداً جداً، لكنك إذا أردت أن تنفي عنه نفياً جممالً فقلت له: أنت طال ب 

أفضل من الكرسي، وأفضل من الطاولة، وأنت أحسن، مثلما قيل:  -من النفي املفصل-
أنت أفضل من الزابل واحلمال والعامل وخري من الكل ب واحلمار، يضيق صدره، هل املعىن 

 صحيح أم ابطل؟ املعىن صحيح، لكنه ُّبذا اْلسلَو ليس مدحاً.

 ولذلك قيل من اللطائف: أن أعرابياً جاء ُيدح اْلليفة، فقال له ِف مدحه:

 أنت كالكل ب ِف الوفاء وكالتيس ِف قرع اْلطَو

ما عنده إال تيوس وكالَ، فأراد أن ُيدح اْلليفة ُّبذا، فغض ب وكاد أن يفتك به، فقيل له: 
عليه وأمهله فجعله ِف القصر، ِف قصر امللك سنة، مث جاء مادحاً للخليفة وأثىن عليه  انتظر

 بقصيدة:

 عيون املها بني الرصافة واِلسر جلنب اهلوى من حيث أدري وال أدري

جاء ابلغزالن وابلرصافة وابلقصور وبغريه؛ ْلنه عاش ِف جو غري اِلو الذي هو فيه، وإذا 
ذه القاعدة ابملدح واإلثبات له، فِنه يكون ابإلثبات املفصل أردت أن متدح شخصاً فخذ ه

ُ اْلَغْي ِب َوالشَّهَ  اَدِة وابلنفي اجململ، مثال اإلثبات املفصل: }ُهَو اَّللَُّ الَِّذي ال إَِلَه ِإالَّ ُهَو َعاَِ
ِمُن اْلَعزِيُز اِْلَبَّاُر{ ُن اْلُمَهيْ * ُهَو اَّللَُّ الَِّذي ال إَِلَه ِإالَّ ُهَو اْلَمِلُك اْلُقدهوُس السَّالُم اْلُمْؤمِ 

 [ .23-22]احلشر:

ََْ َيُكْن َلُه ُكُفوًا َأَحٌد{ ]اإلخالص: [ كذلك: }َفال َتْضرِبُوا َّللَِِّ 4ومثال النفي اجململ: }َو
 [ كل هذه تسمى نفياً جممالً.11[ }لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء{ ]الشورى:74اْْلَْمثَاَل{ ]النحل:

كن أن نتصور شيئاً من ذلك، قال العلماء رمحهم هللا تعاَل: قد يرد النفي مفصاًل، إذاً ال ُي
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ََْ َيُكْن لَُه   ََْ يُوَلْد * َو ََْ يَِلْد َو واْلصل أن النفي جممل، قالوا: ْلمرين، ولعل املثال عليه: }
[ 3ن:َوَلدًا{ ]اِل [ هذا نفي مفصل، و }َما اختَََّذ َصاِحَبةً َوال4-3ُكُفواً َأَحٌد{ ]اإلخالص:

هذا نفي مفصل، قالوا: العلة ِف ذلك: أواًل: للرد على بعض من الطوائف املنحرفة، حني 
{ ]التوبة: { ]التوبة:30قالت اليهود: }ُعَزيْ ٌر اْبُن اَّللَِّ [ 30[ والنصارى: }اْلَمِسيُح اْبُن اَّللَِّ

، أبهنم عند مشركي العَرحيث قالوا: إلبطال عقائد كانت موجودة مثل العقائد اليت كانت 
 قالوا: إن املالئكة هم بنات هللا تعاَل، وإال فِن اْلصل اإلثبات املفصل والنفي اجململ.

ذكر بعض أهل العلم إُياًء لطيفًا وإن كان ليس على إطالقه: أن توحيد اْلَساء والصفات 
طالقه، فِن إهو الذي انقسمت فيه اْلمة إَل ثالث وسبعني فرقة، ولكن احلقيقة ليس على 

هناك مسائل خالف أعظم من مسائل ابَ اْلَساء والصفات، ومن اْلمثلة على ذلك: 
طائفة اْلوارج عندها احنراف، وطائفة الرافضة عندها احنراف ِف مسائل، وإن كان يوجد 
عندهم احنراف ِف اْلَساء والصفات، ولكن كان االحنراف عندهم ِف ابَ الصحابة رضي 

، وكان عندهم احنراف ِف ألوهية هللا تعاَل وِف ربوبيته، إذ يعتقدون أن هللا عنهم وأرضاهم
أئمتهم يعلمون ما كان وما يكون إَل قيام الساعة، وأنه ال حيدث ِف الكون شيء إال بعلمهم 
واطالعهم، بل وهلم شيء من التدبري فيه، وال شك أن هذا القول قول ابطل أبن االنقسام  

ات ليس على إطالقه، وإمنا ِف اِلملة وقع اْلالف فيه قوايً، كله ِف ابَ اْلَساء والصف
واْلصل عندان أن نرجع إَل مسائل االعتقاد على ضوء ما ذكره أو ما قسمه أصحاَ امللل 
والفرق ِف كتبهم، فنجد أن التقسيم جزء منه يرجع إَل اْلَساء والصفات، وجزء يرجع إَل 

قدر، وجزء يرجع إَل مسائل اإلُيان، وغريها الصحابة، وجزء يرجع إَل مسائل القضاء وال
 (1)من املسائل اليت حدث االحنراف فيها.." 

 "إلزام من حيتج على املعصية ابلقدر .134

اْلمر الثاين: أن جعل القضاء والقدر حجة على ترك الشرع واْلمر والنهي شبهة شيطانية، 
سان يوج ب ْلن اإلنوالدليل على أهنا شبهة شيطانية أن صاحبها يقع ِف تناقض عجي ب! 

 التعارض بني القضاء والقدر وبني الشرع فيما بينه وبني هللا، ال فيما بينه وبني اْللق.
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فمثاًل: الواحد من هؤالء الذين حيتجون ابلقضاء والقدر على املعاصي إذا فعل املعصية قال: 
ه أيضاً أن جيعل يبقضاء هللا وقدره، وإذا وقع ِف الفاحشة قال: بقضاء هللا وقدره، واملفَتض ف

هذا أيضاً مستمراً حىت ِف تعامله مع اْللق، لكن ال يفعل كذلك؛ فِن الواحد من هؤالء لو 
جاء واحد وسرق ماله، فِن املفَتض أن يقول: سرق هذا السارق بقضاء هللا وقدره، إذاً هو 

، فينبغي أال حناسبه.  مكتَو عليه، ومكتَو علي 

 ماله هذا؟ هل حيتج ابلقضاء والقدر؟ لكن هل يصنع اإلنسان الذي ُيسرق

A  ال، وإمنا سيبحث عن السارق، ويذه ب إَل الشرطة، وإذا قبض عليه يريد أن ينزل به
العقوابت، ولو جاء السارق، وقال: اي أخي ارمحين؛ أان سرقت بقضاء هللا وقدره، فِنه لن 

 يقبل منه.

ج ابلقدر، ينه وبني العباد ال حيتإذاً: دل هذا على أن اإلنسان فيما يتعلق مبصلحة نفسه ب
 فيما بينه وبني هللا سبحانه وتعاَل. -نسأل هللا العافية-وإمنا حيتج به 

ولذا لو جاء إليه واحد وضربه فاملفَتض أن يرضى ويسلم، ويقول: احلمد هلل، هذا بقضاء 
رض عهللا وقدره؛ فهذا الذي ضربين ما ذنبه وضربه يل مقدر؟ وهكذا لو جاء واعتدى على 

زوجته أو أخته، فاملفَتض أن يرضى ابلقضاء والقدر، وال يعَتض عليه ويقول: هذا مقدر! 
ولو جاء واحد واعتدى على ابنه أو أخيه وقتله عمدًا وعدواانً، فاملفَتض فيه أن يسلم، 
ويقول: مكتَو على القاتل أن يقتل، ومكتَو على هذا االبن أو اْلخ أن يُقتل، فاحلمد 

أمان هللا، اذه ب لسبيلك، لكن هل يصنع اإلنسان هذا؟ اِلواَ: ال، بل هلل، أنت ِف 
 يعَتض اعَتاضاً عظيماً.

ولو جاءه أهل القاتل يقولون له: اي أخي هذا مكتَو عليه، ملا ققبل ذلك، فنقول له: ملاذا 
ال تصنع هذا فيما يتعلق مبعصيتك؟! وملاذا إذا كانت املسألة بينك وبني العباد حتولت إَل 

بعض  قالدري تنكر القدر، وإذا كانت بينك وبني هللا حتولت إَل جْبي، وهذا كما ق
: أنت عند الطاعة قدري، تفخر على ربك، تقول: أان فعلت وأريد الثواَ، وعند السلف

! أان جمبور، ما ذنِب؟ كيف أعذَ؟ كيف أعاق ب؟ إذاً: دل  املعصية جْبي، تقول: اي َر
ء والقدر على املعاصي متناقضون تناقضاً عظيماً، والذي هذا على أن الذي حيتجون ابلقضا

دعاهم إَل ذلك شبهة شيطانية؛ يريد الشيطان أبحدهم أن يسرف على نفسه ِف الفسق 
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والعدوان، وإال فِذا كان عاقاًل فعليه أن أيخذ القضية من انحية عقلية حبتة، فاملفَتض فيه 
 لعباد سواء بسواء.لقدر أيضاً فيما بينه وبني اأن حيتج ابلقدر فيما بينه وبني هللا، وحيتج اب

أما أن يعامل هللا بطريقة، ويعامل العباد بطريقة أخرى فهذا يدل على اهلوى، ويدل على أن 
 (1)املسألة ما هي إال شبهة شيطانية.." 

 "تعريف اإلُيان عند أهل السنة واِلماعة .135

إلُيان؛ ْلن قدر بدأ يعرض لتعريف ابعد أن أهنى املصنف رمحه هللا تعاَل الكالم ِف ابَ ال
 النِب صلى هللا عليه وسلم بني معىن اإلُيان ِف حديث جْبيل فقال: )أن تؤمن ابهلل ومالئكته

وكتبه ورسله واليوم اْلخر، وتؤمن ابلقدر خريه وشره( ، وقد أجاَ عن اإلسالم أبنه: )أن 
مضان، صالة، وتؤيت الزكاة، وتصوم ر تشهد أن ال إله إال هللا، وأن حممداً رسول هللا، وتقيم ال

 وحتج البيت( .

إذاً: فسر اإلُيان هنا ابْلمور الباطنة، وفسر اإلسالم ابْلعمال الظاهرة، لكنه ِف حديث 
آخر ِف صحيح البخاري وغريه، قال لوفد عبد القيس: )آمركم ابإلُيان ابهلل وحده، أتدرون 

وأين رسول هللا، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، وأن ما اإلُيان ابهلل؟ شهادة أن ال إله إال هللا، 
 تؤدوا مخس ما غنتم( ، ففسر اإلُيان هنا ابْلعمال الظاهرة.

 -وسبعون وِف رواية مسلم: بضع-وقال الرسول صلى هللا عليه وسلم: )اإلُيان بضع وستون 
إلُيان( ء شعبة من اشعبة، أعالها قول ال إله إال هللا، وأدانها إماطة اْلذى عن الطريق، واحليا

 ، فقوله: )وأدانها إماطة اْلذى( اإلماطة عمل ظاهري.

وقوله: )أعالها قول ال إله إال هللا( إُيان ظاهري، كما قال قائل: الرسول يقول: )بضع 
وستون، أو بضع وسبعون( ، فعددوها لنا، فسنذكر له أوالً أركان اإلُيان؛ مث نقول: الصالة، 

ام، وبر الوالدين إخل، فشع ب اإلُيان ليست ُمتصة بعمل القل ب، وإمنا والزكاة، واحلج، والصي
 تشمل أعمال اِلوارح.

هذا هو الذي انطلق منه أهل السنة واِلماعة، فأهل السنة واِلماعة ملا جاءوا يعرفون اإلُيان 
عرفوه مبا قال املصنف هنا، فِنه قال: ]فصل: واإلُيان قول ابللسان، وعمل ابْلركان، وعقد 
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 ِلنان[ .اب

قوله: )اإلُيان قول ابللسان( ، أي نطق، ونطق اللسان هو أن ينطق اإلنسان ابلشهادتني، 
وهذا إُيان، وكذلك إذا نطق بذكر هللا، فقولك بلسانك: سبحان هللا، واحلمد هلل، وال إله 

 انه.سإال هللا، وهللا أكْب؛ هذا نطق ابللسان، وهكذا بقية اْلذكار اليت ينطق ُّبا اإلنسان بل

وقوله: )وعمل ابْلركان( ، اْلركان اِلوارح، ومثال العمل ابْلركان الصالة والركوع والسجود، 
واحلج، والزكاة، واِلهاد ِف سبيل هللا، فكل ما تفعله بيدك من طاعة هلل فهو عمل، وكل ما 

 متشي إليه برجلك فهو عمل، وكل ما تعمله جبسدك فهو عمل ابْلركان.

نان( ، أي: ما يعتقده اإلنسان ابِلنان وهو القل ب، أي: اعتقاد القل ب، وقوله: )وعقد ابِل
واعتقاد القل ب هنا يشمل أمرين: يشمل تصديقه، وذلك أن يصدق اإلنسان بقلبه، ويشمل 

، مثل اْلوف، والرجاء، والتوكل، والرغبة، والرهبة، واحملبة.  أعمال القلَو

 لإلُيان أنه يشمل أمورًا ثالثة: يشمل نطقإذاً: استنتجنا من تعريف أهل السنة واِلماعة 
 اللسان، ويشمل اعتقاد القل ب، ويشمل عمل اِلوارح، وهذا واضح جداً.

: )اإلُيان قول وعمل( ، وقوله هذا صحيح، فقوله: )قول( أي نطق وقال بعض السلف
 ابللسان، وقوله: )وعمل( يشمل عمل القل ب وعمل اِلوارح.

وافق طبق على ما عليه أهل السنة واِلماعة حيددون املعىن املفهم ُّبذا التعريف الصحيح املن
 للتعريف اْلخر الذي ذكره املصنف هنا.

وحنن حندد هذا املعىن ْلهل السنة واِلماعة، ْلن اْلدلة دلت على ذلك، فقوله صلى هللا 
 عليه وسلم: )آمركم ابإلُيان: أن تشهدوا( هذا قول، وهو واج ب، وهو من اإلُيان.

[ ، وقوله: }َفال 54القل ب هو اإلخالص، وقوله تعاَل: }حيُِب هُهْم َوحيُِبهونَُه{ ]املائدة:واعتقاد 
[ ، وقوله: }َوَما أُِمُروا ِإالَّ لِيَ ْعُبُدوا اَّللََّ ُُمِْلِصنَي َلُه 175خَتَاُفوُهْم َوَخاُفوِن{ ]آل عمران:

يَن{ ]البينة: .5الدِ   [ ، هذه من أعمال القلَو

هي كل ما يتعلق بشع ب اإلُيان املتعددة اليت تعمل ابِلوارح، وكلها داخلة  فأعمال اِلوارح
 (1)ِف اإلُيان، واْلدلة على ذلك متواترة.." 

                                         
 10/3شرح ملعة االعتقاد للمحمود، عبد الرمحن بن صاحل احملمود  (1)
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 "فضل اإلحسان إَل الوالدين .136

ُه َواِبْلَواِلَدْيِن ِإْحَسااًن{ ]اإلسراء: [ يعين: وأمر أن حتسنوا 23قوله تعاَل: }َأالَّ تَ ْعُبُدوا ِإالَّ ِإايَّ
لدين إحساانً، وهنا حذف الفعل: )أحسنوا( وجاء ابملصدر )إحساانً( ليدل على أن ابلوا

 اْلمر يلزم منه كل ما يسمى إحساانً.

 فيدخل فيه كل اإلحسان الذي تستطيع أن تفعله.

وجاء ِف آايت متعددة أن هللا جل وعال يقرن اْلمر ابإلحسان إَل الوالدين ابْلمر بعبادته، 
م حق الوالدين؛ وهلذا جاء أن العقوق مدعاة إَل دخول النار، فالذي وهذا يدلنا على تعظي

 يعق والديه وجيعل بدل اإلحسان إساءة يكون متوعداً ابلنار، نسأل هللا العافية.

وجاءت أحاديث كثرية توضح هذا عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، منها ما ثبت أن 
كبائر عد منها عقوق الوالدين، فمن أكْب ال النِب صلى هللا عليه وسلم ملا أخْب ابلكبائر

عقوق الوالدين، وكذلك حديث علي رضي هللا عنه ِف الصحيح أنه لعن الذي يلعن والديه 
فقال: )لعن هللا من لعن والديه( ، وِف رواية: )من س ب والديه( ، وِف حديث أهنم استغربوا  

 الرجل فيس ب يه فقال: )يس ب أابكيف يلعن الرجل والديه! فبني أنه بكونه سبباً للعن والد
الرجل أابه( ، فيكون ملعوانً ُّبذا الفعل، ومنها أحاديث كثرية فيها اْلمر بْب الوالدين، وكذلك 
النهي عن عقوقهما، وهي معروفة مشهورة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وهذا ِف 

ليه وسلم صعد هللا عالواقع يفرط فيه كثري من الناس، وِف حديث صحيح: )أن النِب صلى 
قال: فسئل عن هذا، فقال: أاتين جْبيل عليه السالم ف -ثالاثً -املنْب وقال: آمني آمني آمني 

 رغم أنف عبد ذكرت عنده فلم يصل عليك، قل: آمني، فقلت: آمني.

 مث قال: رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له، قل: آمني، فقلت: آمني.

والديه أو أحدمها فلم يدخل اِلنة، قل: آمني، فقلت: آمني( مث قال: رغم أنف امرئ أدرك 
يعين أنه َ يْبمها حىت يستحق بْبمها دخول اِلنة، وكذلك أحاديث أخر كثرية اثبتة صحيحة 
عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيها وجَو طاعة الوالدين ِف غري املعصية، أما إذا أمرا 

ال القرآن واضح ِف هذا ِف آايت متعددة، هللا جل وعمبعصية فال جيوز طاعتهما ِف ذلك، و 
[ ، فقرن شكره بشكر الوالدين، وهذا من 14يقول: }َأِن اْشُكْر يل َوِلَواِلَدْيَك{ ]لقمان:

ُلَغنَّ  آكد ما يبني حق الوالدين على الولد، وهنا يقول جل وعال: }َواِبْلَواِلَدْيِن ِإْحَسااًن ِإمَّا يَ ب ْ



136 

 

[ واحد منهما اْلم أو اْلَ أو كالمها }َفال 23َأَحُدمُهَا أَْو ِكالمُهَا{ ]اإلسراء: ِعْنَدَك اْلِكَْبَ 
{ ]اإلسراء: [ ، ذلك أنه إذا كْب الوالد فِنه يكون حمالً لألذى وما يتأفف 23تَ ُقْل هَلَُما ُأفٍ 

 منه؛ ْلنه يعود ضعيفًا كما كان، فقد ال ينزه نفسه، وال يستطيع أن يستقل مبا ينبغي أن
يفعله بنفسه، فقال: )وال تقل هلما: أف( ، واْلف معناه: أن يتأفف من رائحة أو من قول 

 أو من فعل، أو ما أشبه ذلك.

 يعين: ال يصدر منك ما يدل على التضجر منهما.

: لو أن هللا جل وعال علم شيئًا أدىن من التأفف لنهى عنه! }َفال قال بعض السلفوقد 
َهْرمُهَا{ ]اإلسراء: تَ ُقْل هَلَُما ُأفٍ  َوال  [ أي: ال تنهرمها ِف الكالم.23تَ ن ْ

 يعين: ترفع صوتك عليهما.

وهذا ال جيوز، وأمر جل وعال أن يقول هلما قواًل كرُيًا لينًا سهاًل داعيًا لرضامها، مث أمر 
ابالستغفار هلما، سواء كاان حيني أم ميتني، يستغفر هلما، وحيسن إليهما اإلحسان الدنيوي 

 سان اْلخروي.واإلح

ونبه جل وعال على أن الوالدين قد أحسنا إليك سابقاً، ومها يرجوان قوتك ورشدك وشدتك، 
أما أنت إذا أحسنت فأنت ترجو موهتما وراحتك منهما، فال ينبغي أن يكون بدل اإلحسان 

 إساءة.

َِ  اْرمَحُْهَما َكَما رَب ََّياين َصِغريًا{ ]اإلسراء: [ يعين: بدل الَتبية والسهر 24قال تعاَل: }َوُقْل رَّ
 والكد ينبغي لك أن حتسن إليهما.

أى رجالً حيمل ر  -وبعضهم يذكره حديثاً مرفوعاً -ويذكر أن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنه 
أمه وهو يطوف ُّبا ِف الطواف حاملها على ظهره ويطوف ُّبا، فقال له: أتراين قد أديت 

 كانت تقاس الشدة بوضعك وال بطلقة مما حدث هلا.حقها؟ فقال: ال، وال بطلقة يعين: ما  

وما يستطيع اإلنسان أن يقوم حبق والديه، ولكن إذا أحسن وقام مبا يستطيع فاهلل جل وعال 
يعفو عنه ويثيبه، ولشده حق الوالدين وعظمه على اإلنسان فِن هللا جل وعال غالباً يعجل 

أبناؤه لعافية، وغالباً إذا عق اإلنسان والديه فعقوبة العاق مع ما يعد له ِف اْلخرة نسأل هللا ا
وهو اتبعي من تالمذة أنس بن مالك الذين الزموه -يعقونه، وقد جاء عن اثبت البناين 

أنه رأى رجالً ِف البصرة يضَر أابه، فاستعظم هذا وأراد أن يعاقبه،  -وأخذوا عنه احلديث
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 ه.فالتفت إليه الوالد املضرَو وهو يضَر ورفع رأسه إلي

 وقال: دعه.

فلقد كنت أضَر أيب ِف هذا املكان! يعين: كما صنع صنع به، وهل يكفي هذا؟ ال يكفي، 
ُتْم ِإْن  ولو كفى لكان أمرًا سهاًل، ولكن هناك عذاَ هللا نسأل هللا السالمة، }فَ َهْل َعَسي ْ

ُتْم َأْن تُ ْفِسُدوا ِف اَْلْرِض َوتُ َقطِ ُعوا أَْرَحاَمُكْم * أُ  ُ َفَأَصمَُّهْم َوأَْعَمى ْولَِئَك الَِّذيتَ َولَّي ْ َن َلَعنَ ُهُم اَّللَّ
[ ، وأعظم قطيعة للرحم عقوق الوالدين، وال أعظم منها ِف 23-22أَْبَصاَرُهْم{ ]حممد:

قطيعة الرحم، فليحذر اإلنسان كل احلذر من أن يغض ب والديه أو جيل ب هلما ما يسوؤمها؛ 
، الناس، كثري من أبناء املسلمني يقع هلم هذا الشيء فِن هذا ِف الواقع أمر يقع لكثري من

نسأل هللا العافية، وهو خطري جداً، وقد ال يتنبهون له، وعواقبه وخيمة ِف العاجلة واْلجلة، 
وآايت هللا ِف هذا واضحة جداً، أعين وجَو مراعاة الوالدين والقيام حبقوقهما وطاعتهما 

إحساانً مطلقاً ِف احلياة وكذلك بعد املمات، ولقد  ِف طاعة هللا جل وعال واإلحسان إليهما 
كان الصحابة رضوان هللا عليهم حيرصون حرصاً شديداً على أداء حقوق الوالدين، حىت كان 
إذا توِف والد أحدهم صار يْب أصدقاءه، وهذا من بره، كما جاء ِف احلديث: )أن من أبر 

 الْب أن يصل الرجل أهل ود أبيه( .

 ]قال جماهد )قضى( يعين: وصى. قال رمحه هللا:

وكذا قرأ أيب بن كع ب وابن مسعود وغريهم، ول  ابن جرير عن ابن عباس رضي هللا عنه: 
 )وقضى ربك( يعين: أمر.

ُه{ ]اإلسراء: [ املعين: أن تعبدوه وحده دون ما سواه، 23وقوله تعاَل: }َأالَّ تَ ْعُبُدوا ِإالَّ ِإايَّ
 . وهذا معين )ال إله إال هللا( [

كان الرسول صلى هللا عليه وسلم يقول: )ال إله إال هللا( ، ويقول: )سبحان هللا( ، )احلمد 
هلل( ، )هللا أكْب( ، وما أشبه ذلك من الذكر الذي كان الرسول صلى هللا عليه وسلم يقوله 
ويعلم أمته، وأعظم الذكر ما قاله صلى هللا عليه وسلم: )أفضل ما قلت أان والنبيون من 

ي: ال إله إال هللا وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد، وهو على كل شيء قدير( ، قبل
فهذا هو أفضل الذكر، أفضل ما يذكر اإلنسان ربه به، وذلك أن التوحيد هو أفضل العبادة، 
وكثري من الناس يعدل عن هذا الذكر إَل غريه والفضل فيه ِف الواقع، وهو أفضل من غريه، 
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للسان فقط دون معرفة القل ب ودون العمل فائدته قليلة، وقد ال يفيد، فينبغي ولكن الذكر اب
 (1)لإلنسان أن يتعرف على معاين ما يقوله ويعمل به.." 

 "التوحيد أول واج ب على العبيد .137

 ]السابعة: كون التوحيد أول واج ب[ .

عال هللا جل و التوحيد هو أول واج ب، وهو أول ما يُدعى إليه، فعندما يبدأ الداعي إَل 
ابلدعوة فِنه يبدأ ابْلصل الذي يُبىن عليه غريه، وكل اْلعمال تبىن على التوحيد، والتوحيد 
معناه أن يكون العمل هلل وحده، وأن خُتلص العبادة هلل جل وعال وحده، ولذلك اإلنسان 

 يقبل ال إذا كان يعبد هللا ويبعد معه غريه فعمله غري مقبول بل كل عمله مردود؛ ْلن املشرك
منه عمل، فالبد أن يبدأ مبا يصحح العمل أواًل، مث بعد ذلك يبىن على أساس صحيح، فِذا 
جاءت اْلعمال من املخلص املوحد ولو كانت قليلة فهي انفعة، أما اْلعمال الكثرية ممن 

 ال خيلص دعوته وعبادته هلل جل وعال فهي مردودة غري مقبولة.

سالم مبين على أصلني: أحدمها: أن تكون العبادة هلل وحده، وهذا معىن قول العلماء: إن اإل
 وال يكون فيها شيء لغريه.

 اْلصل الثاين: أن تكون العبادة مبا جاء به الرسول صلى هللا عليه وسلم.

وإذا ختلف واحد من هذين اْلصلني فِن العبادة مردودة غري معتْبة وغري مقبولة، فِن كانت 
 لى هللا عليه وسلم فقد تكون بدعة، وقد تكون شركًا فتكونعلى غري ما جاء به النِب ص

 مردودة؛ ْلن هللا ال يقبل من اْلعمال إال ما كان خالصاً لوجهه.

مث إن كون أول ما يبدأ به هو التوحيد هذا إقتداء ابلنِب صلى هللا عليه وسلم؛ فِنه أول ما 
ًئا(  َواْعُبُدوا اَّللََّ َوال ُتْشرُِكوابدأ دعوته قال للناس: )قولوا: ال إله إال هللا( ، وقال: ) ِبِه َشي ْ

وكذلك الرسل قبله كانوا أول ما يبدأون دعوهتم به هو أن يدعوا إَل عبادة هللا وحده جل 
وعال، كما قص هللا علينا ِف القرآن أن كل واحد منهم كان يقول: }اَي قَ ْوِم اْعُبُدوا اَّللََّ َما 

 [ ، وهذا معىن قولنا: ال إله إال هللا.59اْلعراف:َلُكْم ِمْن إَِلٍه َغرْيُُه{ ]

فقوله جل وعال الذي ذكره عنه عن الرسل: }َأِن اْعُبُدوا اَّللََّ َما َلُكْم ِمْن إِلٍَه َغرْيُُه أََفال 

                                         
 5/7وحيد، عبد هللا بن حممد الغنيمان شرح كتاَ الت (1)
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[ قوله ))اعبدوا هللا(( هو معىن )إال هللا( ، وقوله: ))ما لكم من إله 32تَ ت َُّقوَن{ ]املؤمنون:
 إله( .غريه(( معىن )ال 

فالرسل من أوهلم إَل آخرهم أصل دينهم واحد، وكلهم جاؤوا ابلدعوة إَل عبادة هللا وحده 
جل وعال، ودليل قول املصنف ما تقدم ِف هذا احلديث أنه قال ل  معاذ: )إنك َتيت قوماً 
من أهل الكتاَ، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أال إله إال هللا( ، وكذلك قوله ل  علي 

أيب طال ب رضي هللا عنه ملا أعطاه الراية قال له: )انفذ على رسلك حىت تنزل بساحتهم،  بن
مث ادعهم إَل اإلسالم( ، فالدعاء إَل اإلسالم هو الدعاء إَل التوحيد وإَل شهادة أال إله 
إال هللا، وهذا هو الذي جي ب على الداعي الذي يَتسم خطا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

وأن يبدأ به أوالً، أما قول القائل: إين أبدأ بتحسني أخالق الناس وبسلوكهم، مث  أن يفعله
بعد ذلك ُيكن أن يعرفوا التوحيد فِن هذا ال يصلح؛ ْلن العمل إذا َ يكن على التوحيد 
وعلى دين صاٍف فِنه حمبط وابطل وال فائدة فيه، بل يكون تعبًا بال فائدة، كما قال هللا 

[ ، 4-2ٌه يَ ْوَمِئٍذ َخاِشَعٌة * َعاِمَلٌة اَنِصَبٌة * َتْصَلى اَنرًا َحاِمَيًة{ ]الغاشية:جل وعال: }ُوُجو 
وهذا ِف الذين يتعبدون على غري أساس، إما ْلهنم غري ُملصني هلل جل وعال، أو ْلهنم ال 
يتعبدون على طريقة النِب صلى هللا عليه وسلم ويتعبدون ابلبدع، وكل واحد من هذين 

يكفي ِف إحباط العمل، وإن كان اإلنسان خيشع وإن كان يتع ب وهو على هذه  اْلمرين
الطريقة فعمله مردود، فكل االهتمام جي ب أن يكون ِف إخالص العمل، وِف كونه صواابً،  

ُلوَُكْم أَيهُكْم َأْحَسُن َعَماًل{ ]هود: ِف تفسري  قال بعض السلف[ 7كما قال جل وعال: }لِيَ ب ْ
أيكم أصوبه وأخلصه؛ فِن العمل إذا كان خالصاً َو يكن صواابً ال يقبل، هذه اْلية: يعين: 

وإذا كان صوااًب َو يكن خالصًا ال يقبل يعين أنه إذا كان على السنة َو يكن خالصًا هلل 
فهو مردود، وإن كان خالصاً هلل وليس على السنة فهو مردود، فالبد أن يكون خالصاً موافقاً 

 (1)صلى هللا عليه وسلم.." ملا جاء به الرسول 

 "قضاء هللا ال يرد .138

قوله صلى هللا عليه وسلم: )إن هللا جل وعال يقول: اي حممد! إين إذا قضيت قضاًء فِنه ال 
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يرد( ، قال بعضهم: إن هذا القضاء إذا كان قضاًء مْبماً، وهذا ليس صحيح، فالقضاء 
ضى جل يس له راد، فال راد ملا قالذي يقضيه هللا جل وعال كله ال يرد، كل قضاء يقضيه ل

وعال، وكل شيء يقع ِف الكون قد قضاه هللا جل وعال؛ ْلن هللا كت ب مقادير اْلشياء قبل 
خلق السماوات واْلرض خبمسني ألف سنة، ومقادير اْلشياء تعم كل شيء }وَُكله َشْيٍء 

ورقة من شجرة وال حبة  [ ، وقد أخْب جل وعال: أنه ما تسقط من8ِعْنَدُه مبِْقَداٍر{ ]الرعد:
ِف ظلمات اْلرض وال رط ب وال ايبس إال ِف كتاَ، والكتاَ هذا هو الكتاَ الذي كتبه 

 جل وعال قبل خلق السماوات واْلرض خبمسني ألف سنة، وليس فيه زايدة وال نقص.

د اوِف هذا الكتاَ أهل اِلنة أبَسائهم وأَساء آابئهم وأَساء قبائلهم، وأهل النار كذلك ما يز 
عليهم واحد، وال ينقص منهم واحد، فكل شيء قد كت ب وانتهى وال يرد ذلك، مث ال يتصور 
اإلنسان أن معىن هذا أنه جمْب على الشيء، مقهور عليه؛ ْلن هذا غي ب، وهللا أمر اْللق 
أبن يعملوا وجيتهدوا وحيرصوا على اْلري، فهم ال يعرفون الكتاَ؛ فاإلنسان ال يعرف ماذا  

ومع ذلك ال يعمل شيئًا إال وقد كت ب، كل شيء يعمله مكتَو ال ُيكن أن كت ب عليه، 
خيرج عن هذه الكتابة؛ هلذا يقول الرسول صلى هللا عليه وسلم: )املؤمن القوي خري وأح ب 
إَل هللا من املؤمن الضعيف، وِف كل خري، احرص على ما ينفعك وال تعجزن، فِن أصابك 

ن كذا وكذا، فِن )لو( تفتح عمل الشيطان، ولكن شيء فال تقل: لو أين فعلت كذا لكا
 قل: قدر هللا، وما شاء فعل( .

فأخْب صلى هللا عليه وسلم أن املؤمن القوي ِف إرادته وِف عمله أح ب إَل هللا، وأنه أكثر 
خريًا من املؤمن الضعيف الكسالن؛ ْلن خرييته ِف العمل، مث أرشد صلى هللا عليه وسلم 

فقال: )احرص على ما ينفعك( ، واحلرص هو بذل الوسع واالجتهاد  إَل الشيء الذي ينفع
ابلطل ب حىت ال يَتك شيئاً، )احرص على ما ينفعك وال تعجزن( ال تقل: إذا كان املكتَو 
علي كذا وكذا فال فائدة، ْلن الكتابة حصلت لكل شيء، اْلسباَ واملسببات كتبت، 

 َ هد، فِن بذلت السب ب واجتهدت مثوأنت أمرت ابلعمل، فعليك أن متتثل اْلمر وجتت
تتحصل على النتيجة املطلوبة فهنا ال تلوم نفسك، وال تلوم القدر وتقول: لو أين فعلت كذا 
وكذا، وال فائدة ِف هذا، هذا فيه حتسر، وفيه ميل إَل ما يريده الشيطان، وهو التأفف 

ن هذا اإلنسان أن يعلم أواحلسرة، مث بعد ذلك يكره الواقع ويبغض ما وقع له، وإمنا على 
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 شيء مقدر ال ُيكن أن يرد، وال ُيكن أن يقع خالفه ولو عمل أي عمل.

، وهللا  واملقصود: أن الكتابة السابقة ال تناِف العمل وال تناِف احلرص، فِن كل شيء مكتَو
جل وعال قد علم من هذا املخلوق أنه سيوجد، وسيكون عنده ميل إَل الباطل وحمبة له 

ق، وعدم إرادة له، فكت ب ذلك فوقع على وفق كتابته، ويعلم أن هذا املخلوق وبغض للح
اْلخر عنده ح ب للحق وكراهية للباطل، وعمل للحق وإرادة له، فكت ب ذلك فوقع كما  

 لَ كت ب }َفَأمَّا َمْن َأْعَطى َوات ََّقى * َوَصدََّق اِبحْلُْسىَن * َفَسنُ َيسِ رُُه لِْلُيْسَرى * َوأَمَّا َمْن خبَِ 
ََ اِبحْلُْسىَن * َفَسنُ َيسِ رُُه لِْلُعْسَرى{ ]الليل: [ ، وقال عليه الصالة 10-5َواْستَ ْغىَن * وََكذَّ

والسالم: )كل ميسر ملا خلق له( يعين: أن العمل الذي يكتس ب به اْلري يسهل عليه 
رط ف وتتيسر له أسبابه، ومن ذلك االجتهاد، وإذا اجتهد ال يلوم اإلنسان نفسه، خبالف إذا

 ملا ليم بكثرة االجتهاد: سوف ال أدخر شيئاً من قال بعض السلففِن اللوم عليه؛ وهلذا 
اجتهادي حىت ال أندم إذا ألقيت ِف النار، فأقول: قد بذلت ما أستطيع، فال أندم على 

 نفسي، وإن كان ِف اِلنة فلن يضيع هللا عمله واجتهاده، وسوف يرفع درجة.

لى اإلنسان أن يتأمل ما ذكره هللا جل وعال عن الساعة، أخْب مث وقت اإلنسان قصري، فع
، فأخْب جل وعال عن اجملرمني أهنم يقسمون وحيلفون ابهلل  أهنا كلمح البصر أو هي أقَر
أهنم ما لبثوا غري ساعة، هل نسوا؟ ما نسوا، هم يعرفون أهنم لبثوا ِف الدنيا كذا وكذا، ولكن 

اعة كلمح البصر، فال جيوز أن يذه ب هذا الوقت هي كأهنا ساعة فقط أو أقل من الس
القصري الذي سوف ينسى ِف اكتساَ السيئات والقَر إَل النار، جي ب أن جيتهد اإلنسان، 
ويكتس ب ُّبذه السويعات القليلة رضا هللا والسعادة اْلبدية، وحيرص على ما ينفعه، وال 

 ب أن ا يقول ابن القيم: جييعجز كما قال الرسول صلى هللا عليه وسلم، وهذا احلديث كم
يتعلمه كل مسلم وأن يعمل به، فِن كل واحد مضطر إليه ضرورة، )احرص على ما ينفعك 

 (1)وال تعجزن( ، وكل نقص أييت ِف اإلنسان فهو من عدم العمل ُّبذا احلديث.." 

 "كالم ابن تيمية ِف تفسري اْلية .139

ول: محه هللا يرجح القول اْلول ويققال الشارح رمحه هللا: ]وكان شيخ اإلسالم ابن تيمية ر 
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إمنا ذموا أبن شركوا بني هللا وبني أندادهم ِف احملبة، َو خيلصوها هلل كمحبة املؤمنني له، وهذه 
التسوية املذكورة ِف قوله تعاَل حكاية عنهم وهم ِف النار أهنم يقولون ْلهلتهم وأندادهم وهي 

َِ  اْلَعاَلِمنَي{ ا َلِفي َضالٍل ُمِبنٍي * ِإْذ ُنَسو ِيُكْم ِبرَ حمضرة معهم ِف العذاَ: }اَتَّللَِّ ِإْن ُكنَّ 
[ ، ومعلوم أهنم ما سووهم بَر العاملني ِف اْللق والربوبية، وإمنا سووهم 98-97]الشعراء:

 به ِف احملبة والتعظيم، وهذا أيضًا هو العدل املذكور ِف قوله تعاَل: }احْلَْمُد َّللَِِّ الَِّذي َخَلقَ 
[ أي: 1عام:َمَواِت َواَْلْرَض َوَجَعَل الظهُلَماِت َوالنهوَر مُثَّ الَِّذيَن َكَفُروا ِبَرُّبِ ِْم يَ ْعِدُلوَن{ ]اْلنالسَّ 

 يعدلون به غريه ِف العبادة اليت هي احملبة والتعظيم.

َ فَاتَِّبُعوين حُيِْبْبُكُم اَّللَُّ{ ُتْم حتُِبهوَن اَّللَّ [ ، وهذه تسمى 31آل عمران:] وقال تعاَل: }ُقْل ِإْن ُكن ْ
ُتْم : ادعى قوم حمبة هللا فأنزل هللا تعاَل آية احملنة: }ُقْل ِإْن كُ قال بعض السلفآية احملنة،  ن ْ

 [[ .31حتُِبهوَن اَّللََّ فَاتَِّبُعوين حُيِْبْبُكُم اَّللَُّ{ ]آل عمران:

ل احملبة هم بذلك، فدلييعين: أهنم امتحنهم هللا ُّبذه اْلية، وجازوا االمتحان حني امتحن
االتباع، فمن كان حي ب الرسول صلى هللا عليه وسلم فعالمة ذلك أنه يتبع سنته، ويقتفي 

 أثره، وحيرص على ذلك أشد احلرص.

أما إذا كان يدعي أنه حيبه وهو ُمالف لسنته، فهذه دعوى، وكذلك من يزعم أنه حي ب هللا 
 عالمته. فعالمة ذلك أنه يطيع أمره وجيتن ب هنيه، فهذه

فليست الدعوى مقبولة إال بدليل، ودليل حمبة هللا الطاعة واالتباع، وكذلك حمبة الرسول 
صلى هللا عليه وسلم، وإال فالدعاوى ال تفيد، فاليهود يزعمون أهنم أبناء هللا وأحباؤه، هكذا 

غري مقبولة، ْلن الواقع [ ، ولكنها دعوى 18يقولون: }حَنُْن أَبْ َناُء اَّللَِّ َوَأِحبَّاُؤُه{ ]املائدة:
 ينافيها، ْلهنم عصاة كفرة.

وكذلك الذين يزعمون من هذه اْلمة أهنم حيبون الرسول صلى هللا عليه وسلم أكثر من 
غريهم، يقول: البد أن يْبهن احمل ب للرسول صلى هللا عليه وسلم حمبته، وبرهان ذلك اتباع 

احملبة،  عما هنى عنه، هذا هو الدليل علىسنته صلى هللا عليه وسلم، وطاعة أمره، واالبتعاد 
أما إذا كانت احملبة جمرد تقليد أو جمرد دعوى أو على شيء من أمور اهلوى أو من اْلمور 

 اليت تشتهيها اْلنفس؛ فهذا ما جيدي شيئاً وال ينفع.

ُتْم حتُِبهوَن اَّللََّ فَاتَِّبُعوين  حُيِْبْبُكُم اَّللَُّ{ ]آل  وهذه اْلية اليت ِف سورة آل عمران: }ُقْل ِإْن ُكن ْ
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[ تسمى آية احملنة؛ ْلن سب ب نزوهلا أن قوماً قالوا للنِب صلى هللا عليه وسلم: إننا 31عمران:
ُتْم  حن ب ربنا حباً شديداً، فأنزل هللا جل وعال هذه اْلية لتكون عالمة للمح ب: }ُقْل ِإْن ُكن ْ

[ يعين: إن اتباع الرسول صلى هللا عليه 31{ ]آل عمران:حتُِبهوَن اَّللََّ فَاتَِّبُعوين حُيِْبْبُكُم اَّللَُّ 
 وسلم هو العالمة اليت تصحح دعوى احملبة.

َ فَاتَِّبُعوين حُيْبِ  ُتْم حتُِبهوَن اَّللَّ ْبُكُم اَّللَُّ{ ]آل قال الشارح: ]فأنزل هللا تعاَل آية احملنة: }ُقْل ِإْن ُكن ْ
لى هتا وفائدهتا، فدليلها وعالمتها: اتباع الرسول ص[ ، إشارة إَل دليل احملبة ومثر 31عمران:

 هللا عليه وسلم، وفائدهتا ومثرهتا حمبة املرسل لكم[ .

 (1)وحمبة املرسل تكون اتبعة هلا.." 

 "معىن قوله تعاَل: )اي أيها النِب حسبك هللا ومن اتبعك من املؤمنني( .140

َك ِمْن اْلُمْؤِمِننَي{ َحْسُبَك اَّللَُّ َوَمْن ات َّبَ عَ  قال املصنف رمحه هللا: ]وقوله: }اَي أَي هَها النَِّبه 
 [[ .64]اْلنفال:

قال الشارح رمحه هللا: ]قال ابن القيم رمحه هللا: أي: هللا وحده كافيك وكاِف أتباعك فال 
حتتاجون معه إَل أحد وهذا اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا، وقيل املعىن: حسبك 

 منون.هللا وحسبك املؤ 

 قال ابن القيم رمحه هللا: وهذا خطأ حمض ال جيوز محل اْلية عليه.

فِن احلس ب والكفاية هلل وحده كالتوكل والتقوى والعبادة، قال هللا تعاَل: }َوِإْن يُرِيُدوا َأْن 
[ ، ففرق بني 62فال:نخَيَْدُعوَك فَِِنَّ َحْسَبَك اَّللَُّ ُهَو الَِّذي أَيََّدَك بَِنْصرِِه َواِبْلُمْؤِمِننَي{ ]اْل

احلس ب والتأييد، فجعل احلس ب له وحده، وجعل التأييد له بنصره وبعباده، وأثىن على أهل 
 التوحيد من عباده حيث أفردوه ابحلس ب، فقال تعاَل: }الَِّذيَن قَاَل هَلُْم النَّاُس ِإنَّ النَّاَس َقدْ 

ُ َونِْعَم اْلوَِكيُل{مَجَُعوا َلُكْم فَاْخَشْوُهْم فَ زَاَدُهْم ِإُيَاانً وَ  [ ، َو 173]آل عمران: قَاُلوا َحْسبُ َنا اَّللَّ
ْن يقولوا: حسبنا هللا ورسوله، ونظري هذا قوله سبحانه: }وقالوا َحْسبُ َنا اَّللَُّ َسيُ ْؤتِيَنا اَّللَُّ مِ 

تاء هلل والرسول [ ، فتأمل كيف جعل اإلي59َفْضِلِه َوَرُسولُُه ِإانَّ ِإََل اَّللَِّ رَاِغُبوَن{ ]التوبة:
وجعل احلس ب له وحده، فلم يقل: وقالوا حسبنا هللا ورسوله، بل جعله خالص حقه، كما 

                                         
 84/6شرح كتاَ التوحيد، عبد هللا بن حممد الغنيمان  (1)



144 

 

قال: }ِإانَّ ِإََل اَّللَِّ َراِغُبوَن{ ، فجعل الرغبة إليه وحده، كما قال: }َوِإََل َربِ َك فَاْرَغ ْب{ 
السجود لعبادة والتقوى و [ ، فالرغبة والتوكل واإلانبة واحلس ب هلل وحده، كما أن ا8]الشرح:

 والنذر واحللف ال يكون إال له سبحانه وتعاَل.

 انتهى.

وُّبذا يتبني مطابقة اْلية للَتمجة، فِذا كان هو الكاِف لعبده وج ب أال يتوكل إال عليه، ومىت 
 التفت إَل سواه وكله هللا إَل من التفت إليه كما ِف احلديث: )من تعلق شيئاً وكل إليه( .

 [[ .3املصنف رمحه هللا: ]وقوله: }َوَمْن يَ تَ وَكَّْل َعَلى اَّللَِّ فَ ُهَو َحْسُبُه{ ]الطالق:قال 

 قال الشارح رمحه هللا: ]قال ابن القيم: أي: كافيه.

ومن كان هللا كافيه وواقيه فال مطمع فيه لعدو، وال يضره إال أذًى البد منه كاحلر والْبد 
 يبلغ به مراده فال يكون أبداً. واِلوع والعطش، وأما أن يضره مبا

وفرق بني اْلذى الذي هو ِف الظاهر إيذاء، وِف احلقيقة إحسان وإضرار بنفسه وبني الضرر 
 الذي يتشفى به منه.

: جعل هللا لكل عمل جزاء من نفسه، وجعل جزاء التوكل عليه نفس  قال بعض السلف
[ ، َو يقل: فله كذا وكذا 3َو َحْسُبُه{ ]الطالق:كفايته، فقال: }َوَمْن يَ تَ وَكَّْل َعَلى اَّللَِّ فَ هُ 

من اْلجر، كما قال ِف اْلعمال، بل جعل نفسه سبحانه كاِف عبده املتوكل عليه وحسبه 
وواقيه، فلو توكل العبد على هللا حق توكله وكادته السماوات واْلرض ومن فيهن، ِلعل هللا 

 له ُمرجاً وكفاه رزقه ونصره.

 انتهى.

ه أمحد ِف الزهد عن وه ب بن منبه قال: قال هللا عز وجل ِف بعض كتبه: )بعزيت وِف أثر روا
إنه من اعتصم يب فكادته السماوات مبن فيهن واْلرضون مبن فيهن فِين أجعل له من ذلك 
ُمرجاً، ومن َ يعتصم يب فِين أقطع يديه من أسباَ السماء، وأخسف من حتت قدميه 

اعيت ه إَل نفسه، كفى يب بعبدي مآاًل، إذا كان عبدي ِف طاْلرض فأجعله ِف اهلواء، مث أكل
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أعطيه قبل أن يسألين، وأستجي ب له قبل أن يدعوين، فأان أعلم حباجته اليت ترفق به منه( [ 
 "..(1) 

 "الذم ملن يضيف النعمة إَل غري هللا تعاَل .141

ه أن هللا تعاَل فيقال رمحه هللا تعاَل: ]قال: وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي 
 قال: )أصبح اليوم من عبادي مؤمن يب وكافر( احلديث.

ال قوهذا كثري ِف الكتاَ والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إَل غريه ويشرك به، 
: هو كقوهلم: كانت الريح طيبة واملالح حاذقاً، وحنو ذلك مما هو جار على بعض السلف
 ألسنة كثري[ .

م بن هو شيخ اإلسالم أمحد بن عبد احللي-]قوله: )وقال أبو العباس(  قال رمحه هللا تعاَل:
 عبد السالم ابن تيمية اإلمام اِلليل رمحه هللا.

 وقد تقدم ِف ابَ االستسقاء ابْلنواء. -)بعد حديث زيد بن خالد( 

قال: )وهذا كثري ِف الكتاَ والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إَل غريه ويشرك به، 
: هو كقوهلم: كانت الريح طيبة واملالح حاذقاً، وحنو ذلك مما هو جار ض السلفقال بع

 على ألسنة كثري( انتهى[ .

احلديث تقدم، وهو حديث اثبت ِف صحيح مسلم وِف غريه عن زيد بن خالد ِف قصة 
غزوة احلديبية: )صلى لنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صالة الصبح على إثر َساء كانت 

يل، فقال: أتدرون ما قال ربكم البارحة؟ قال: أصبح من عبادي مؤمن يب كافر من الل
 ابلكوك ب ومؤمن ابلكوك ب كافر يب.

أما من قال: مطران بفضل هللا ورمحته فذلك مؤمن يب كافر ابلكوك ب، وأما من قال: مطران 
ف ابنوء كذا وكذا فذلك كافر يب مؤمن ابلكوك ب( ، وسبق أن معىن اإلُيان هنا االعَت 

 ابلفضل ونسبة النعمة إَل هللا جل وعال، أما الكفر فمعناه جحد النعمة وإضافتها إَل غريه.

-واإلُيان ابلكوك ب هو كونه نس ب إليه نزول املطر، فيقال: مطران بنوء كذا، ومن املعلوم 
أنه ليس املقصود أن الكوك ب هو الذي خيلق املطر وهو الذي ينزله، فما كانوا  -كما سبق
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ن هذا، وإمنا كانوا يقولون: إن املطر جاء بسب ب هذا الكوك ب ِف طلوعه، هلذا يضيفون يعتقدو 
إليه ذلك، فيقولون: النوء الفالين حممود وغزير املطر وكثريه، والنوء ِف الواقع ليس عنده مطْر 
وليس عنده قحط، وليس عنده شيء من التصرفات، إمنا هو مسخر مدبر يسري حيث سريه 

طر إليه أو غري املطر من أعظم جحود النعم، ومن اْلطأ الواضح، ومن ذلك هللا، فنسبة امل
ما حيدث اليوم كثرياً ِف بعض الصحف وِف بعض اجملالت، وقد يوجد ِف بعض اإلذاعات 
أن الطالع الفالين يكون فيه كذا وكذا، وأن من كان طالعه كذا فسيصيبه كذا وكذا، وأنك 

صنع كذا ويصيبك كذا وحيدث لك كذا، وهذا كله من ِف هذا اليوم أو ِف هذا الشهر ست
الكفر ابهلل جل وعال، وإذا كان اعتقد اإلنسان أن هذا حقيقة فهو كفر أكْب، أما إذا أضافه 
جمرد إضافة مع اعتقاده أبن هللا جل وعال هو املصرف لكل شيء واملدبر لكل شيء، وإمنا 

الدين اإلسالمي، ولكنه كفر، وهو  جعل هذه أسباابً، فهذا من الكفر الذي ال خيرج من
مذه ب لكمال التوحيد، فيج ب على اإلنسان أن يتنبه هلذه اْلمور، واْلفعال سواٌء أكانت 
ِف اْلجرام السماوية، أو ِف اْلرض مثل هبَو الرايح، أو كون اإلنسان يوفق إَل عمل 

ل وعال ج معني وأنه حيدث له شيء وإن كان هو الذي يقوم ابلسب ب كلها بتيسري هللا
 وبتقديره وبتفضله على العبد، فال جيوز أن يضيفه إَل غري هللا جل وعال.

أما اْلمور اليت وقعت وانتهت مثل شيء عمله فِهنا أيضا جي ب أن تكون إضافتها إَل هللا 
 جل وعال، وال جيوز أن تضاف إَل ُملوق من املخلوقات أو جزء ممن جعل سبباً هلا.

أراد أن يضيف إَل سب ب أو شيء يقول: إن هذا حدث من هللا مث والطريق ِف هذا أنه إذا 
من فالن، ومع ذلك ال جيوز أن يكون هذا على احلقيقة، فهو سب ب فقط، بل الذي أوجد  
كل شيء وتصرف ِف كل شيء هو هللا جل وعال، واملخلوق ليس له دخل ِف هذه اْلشياء، 

مستقاًل،  السب ب ال يكون سبباً واحداً وربنا جل وعال خيْبان أنه جعل لكل شيء سببا، ولكن 
وقد تكون هناك موانع كثرية، فيكون جزءاً من السب ب، وقد تكون هناك أسباَ عدة يكون 

 واحداً منها، فلو شاء لعطل اْلسباَ كلها أو بعضها َو حيدث شيء.

وكم يصنع اإلنسان من أشياء يقدر ِف نفسه أنه مهيمن عليها مث ال يستطيع ذلك وإن 
: كيف  وجدت اْلسباَ اليت معه؛ ْلن اْلمور كلها بيد هللا، وهلذا ملا قيل لبعض العَر

 عرفت هللا؟ قال: بنقض العزائم.



147 

 

ْلن اإلنسان يعزم على الشيء مث ِف حلظة يبدو له غري ذلك، فمن أين جاءه هذا؟ فاْلمور  
 كلها بيد هللا جل وعال يصرفها.

َل سب ب فيه فِنه جي ب أن يضاف ذلك إ فِذا حدث لإلنسان حادث هو سب ب فيه أو غريه
حمدثه، وال ُينع هذا من أن اإلنسان يؤاخذ أبعماله، ويؤاخذ مبا كان سببًا ِف وجوده؛ ْلنه 
جي ب أن يتصرف على وفق الشرع، وال يكون سبباً ِف إتالف شيء أو ِف منع شيء مما هو 

د هللا ل اْلمور بيلغريه، فِن حصل ذلك فهو مؤاخذ مبا كان هو السب ب فيه، ومع ذلك ك
 (1)جل وعال.." 

 "وجه النهي عن س ب الريح .142

 قال الشارح رمحه هللا: ]قال املصنف رمحه هللا تعاَل: ابَ: النهي عن س ب الريح[ .

الريح مدبرة مأمورة مسخرة هلل جل وعال، فِذا سبت الريح وقع الس ب على من دبرها وأمرها؛ 
، أو حبر ْلن الس ب هو اللعن والشتم، ويكون السب ب مم ن تضرر من ذلك غالباً إما بضَر

 أو بشدة الريح وكوهنا تلقي شيئاً أو تقلع شجراً أو هتدم بيتاً، أو ما أشبه ذلك.

وسبها حمرم ال جيوز وال يقع ذلك إال من اِلاهل الذي ال يعلم أبفعال هللا وأَساء هللا وشرعه، 
يها ر هذا الباَ، والنهي جاء فوقد سبق ما ِف س ب الدهر من النهي، وهذا مثله، ولكنه ذك

خاصاً، وهو داخل فيما سبق من النهي عن س ب الدهر؛ ْلن كلما هو مدبر هلل ومأمور 
 مسخر ال جيوز سبه، واإلنسان ما تصيبه مصيبة إال بسب ب ذنبه.

وهللا جل وعال قد يبتلي اإلنسان ِبنسان مثله فيناله منه ضرر، ويكون ذلك بسب ب ذنبه، 
ذي انله الضرر على يده عاقالً، فِن العاقل يعاق ب؛ ْلن فعله كسبه ويالم ولكن إذا كان ال

على ذلك، ومع ذلك البد أن يكون تقديراً من هللا جل وعال، ويكون بسب ب ذنوبه، حىت 
: )إين ْلعصي هللا جل وعال فأرى أثر ذلك ِف خلق زوجيت وولدي قال بعض السلف

ون ارتكاَ املعصية، وهذا يكون ملن حيس ودابيت( يعين: أنه يرى ذلك عقااًب له بسب ب
 ابملعصية وحيسون أبثرها؛ ْلن قلوُّبم حية.

أما إذا كثرت الذنَو فقد ال حيس اإلنسان بذلك، فال يدري، فتَتاكم الذنَو بعضها على 

                                         
 105/5ح كتاَ التوحيد، عبد هللا بن حممد الغنيمان شر  (1)



148 

 

بعض، ويكون أثرها ضعيفًا جداً، كما قال هللا جل وعال: }َبْل رَاَن َعَلى قُ ُلوُِّبِْم َما َكانُوا 
[ ، فالران هو تغطية القل ب حىت ال حيس بشيء، ال حيس ابملصيبة، 14ُبوَن{ ]املطففني:َيْكسِ 

وال حيس ابْلَ، والقل ب ُيرض مثل البدن، وقد يكون مرضه أشد، وقد ُيوت والعياذ ابهلل، 
 وإذا مات فمعىن ذلك أن هذا هو اْلسران التام.

صاح ب  ُيوت مريضاً، وما يناله وإذا كان مريضاً فقد يشفى وقد ال يشفى، فقد يبقى وقد
هذا القل ب من املصائ ب ِف الدنيا قد يكون غري غري كاٍف ِف التكفري عنه، فيقع عليه 
العذاَ ِف القْب، وقد ال يكفي فيقع عليه العذاَ ِف املوقف، وقد ال يكفي فيقع عليه 

ن هذبوا ون الذيالعذاَ ِف النار، والبد أن يكون؛ ْلن اِلنة ال يدخلها إال الطاهرون الطيب
 وخلصوا من كل قبح.

املقصود أن س ب الريح يقع من اِلهال الذين ال يعرفون أَساء هللا جل وعال، وال يعرفون 
أحكامه، وإذا وقع من إنسان فِنه جي ب عليه أن يتَو منه، فريجع إَل ربه ويستغفره؛ وْلن 

 اَل.نه سبحانه وتعس ب الفعل يعود على الفاعل، والريح من أفعال هللا، وهي مأمورة م

قال املصنف رمحه هللا تعاَل: ]عن أيب بن كع ب رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه 
وآله وسلم قال: )ال تسبوا الريح، فِذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إان نسألك من خري 

ا فيها مهذه الريح، وخري ما فيها، وخري ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر 
 وشر ما أمرت به( صححه الَتمذي[ .

فهذا احلديث يرشد فيه الرسول صلى هللا عليه وسلم إَل اْلدَ، فيما إذا انل اإلنسان شيء 
من الريح وأذى؛ ْلن الريح قد حتمل أشياء وقد تلقيها، وقد تكون عذاابً، وقد تكون رمحة، 

هللا( ، من رمحته، والرمحة قد تكون رمحة وهلذا جاء أن الريح من روح هللا، ومعىن )من روح 
عامة وقد تكون خاصة، وقد تكون عذاابً، كما قال هللا جل وعال ِف عاد ملا رأوا السحاَ 

[ ، قيل هلم: }َبْل ُهَو َما اْستَ ْعَجْلُتْم 24مقبالً إليهم: }قَاُلوا َهَذا َعاِرٌض ممُِْطُراَن{ ]اْلحقاف:
ٌَ أَلِي [ ، أي: تدمر كل ما 25-24ٌم * ُتَدمِ ُر ُكلَّ َشْيٍء{ ]اْلحقاف:ِبِه رِيٌح ِفيَها َعَذا

 مرت عليه.

وهلذا كان الرسول صلى هللا عليه وسلم إذا رأى السحاَ ورأى الرايح يتغري لونه ويدخل 
وخيرج، حىت يرى ذلك عليه ظاهراً، فسئل عن ذلك فقال: )وما يؤمنين إن قوماً رأوا السحاَ 
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ا [ ، قيل: }َبْل ُهَو َما اْستَ ْعَجْلُتْم ِبِه رِيٌح ِفيهَ 24ٌض ممُِْطُراَن(( ]اْلحقاف:فقالوا: ))َهَذا َعارِ 
َا{ ]اْلحقاف: ٌَ أَلِيٌم * ُتَدمِ ُر ُكلَّ َشْيٍء أِبَْمِر َرُّبِ   [ ( .25-24َعَذا

 فيخشى أن اْللق إذا عصوا هللا جل وعال أن أيخذهم أبي شيء وأبي وسيلة.

ة، وهي حاملة للخري والرمحة من السحاَ واملطر الذي يرحم هللا واملقصود أن الريح مأمور 
جل وعال به عباده، فتكون ملقحة له، وتكون سببًا للخري، وهلذا أخْب هللا جل وعال أهنا 
بشرى، يعين: إذا جاءت الرايح تكون بشرى بني يدي رمحة هللا جل وعال، أي: بني يدي 

 ا هو واقع اْلن من الكوارث اليت تسببها الريح.نزول املطر، ومع ذلك قد تكون عذاابً، كم

والواج ب على العباد أن ينظروا إَل أن ما يقع هلم من ذلك إمنا هو َتدي ب هلم من هللا، وكثرياً 
ما يقول الناس اْلن: إن الكوارث طبيعية، فهم جيعلوهنا كوارث طبيعية ويرجعوهنا إَل الطبيعة، 

 حرارة وبرودة، أو النفس، أو النار هي نفسها طبيعة؟ وما ندري ما هي الطبيعة؟ هل الطبيعة
إن الطبيعة ال تعمل شيئاً، وإمنا هو بتدبري هللا جل وعال حىت يتعظ العباد وينزجروا عن 
املعاصي، وكثرياً ما نسمع أن العواصف دمرت كذا وقتلت كذا وأصابت كذا، وهو كله أبمر 

 عوون ويرجعون إليه، فِذا حدث من ذلكهللا جل وعال وبعقابه، يعاق ب العباد لعلهم ير 
شيء فِن على اإلنسان أن يعلم أنه هو السب ب، وأن ما أصابه بذنبه، فريجع إَل ربه ويستغفر 
، وال يس ب الريح؛ فِهنا مطيعة هلل جل وعال، أمرت فأطاعت، وإذا سبها عاد الس ب  ويتَو

 عليه؛ ْلن من لعن شيئاً ال يستحقه فهو امللعون.

ن أسباَ أي: م-ديث ذكره الشافعي رمحه هللا: أن س ب الريح سب ب للفقر وقد جاء ِف ح
، فِنه جاء ِف حديث منقطع )أن الرسول صلى هللا عليه وسلم رأى رجالً -وجود الفقر

يشكو حاجة شديدة فقال: لعلك تس ب الريح؟ قال: نعم( ، فيكون ذلك من اْلسباَ 
 أعين: من عقاَ هللا جل وعال.

الريح يقول ما أرشد إليه الرسول صلى هللا عليه وسلم، فيسأل هللا من فِذا رأى اإلنسان 
خريها وخري ما بعثت به، ويستعيذ ابهلل جل وعال من شرها وشر ما بعثت به، وأن يلجأ 

 (1)إَل هللا جل وعال.." 
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 "حقيقة اْلري والشر ِف القدر .143

و داود، ورواه ا رواه أب]قوله: )وعن عبادة( قد تقدم ذكره ِف ابَ فضل التوحيد، وحديثه هذ
اإلمام أمحد بكماله قال: حدثنا احلسن بن سوار، حدثنا ليث عن معاوية عن أيَو بن 
زايد، حدثين عبادة بن الوليد بن عبادة، حدثين أيب قال: )دخلت على عبادة وهو مريض 

 أختايل فيه املوت، فقلت: اي أبتاه! أوصين واجتهد يل.

 فقال: أجلسوين.

إنك لن جتد طعم اإلُيان، ولن تبلغ حقيقة العلم ابهلل حىت تؤمن ابلقدر خريه قال: اي بين! 
وشره قلت: اي أبتاه! فكيف يل أن أعلم ما خري القدر وشره؟ قال: تعلم أن ما أخطأك َ 

 يكن ليصيبك، وما أصابك َ يكن ليخطئك.

قلم فقال له: ال اي بين! َسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: )إن أول ما خلق هللا
 اكت ب.

فجرى ِف تلك الساعة مبا هو كائن إَل يوم القيامة( اي بين! إن مت ولست على ذلك 
دخلت النار( ، ورواه الَتمذي بسنده املتصل إَل عطاء بن أيب رابح عن الوليد بن عبادة 

 عن أبيه، وقال: حسن صحيح وغري ب[ .

نه عبادة بن الصامت، وهلذا أوصى اب السب ب ِف هذه الوصية أن إنكار القدر ظهر ِف وقت
 بذلك، وهذا يدل على أن الذي ال يؤمن ابلقدر ليس مبؤمن، وأنه إذا مات َ يقبله هللا.

قدرة هللا  -كما سبق-وقوله: )تؤمن ابلقدر خريه وشره( جعل ِف القدر خرياً وشراً، والقدر 
 خري وحسن كل ما يفعله هللاومشيئته وعلمه وكتابه، والشر ال يكون إَل هللا جل وعال، بل  

ومجيل وحكمة، ولكن الشر ابلنسبة للمخلوق؛ ْلن الشر سببه الذن ب، ولو َ يكن هناك 
ذن ب ما كان هناك شر أصاًل، فيكون الشر ابلنسبة للمخلوق، وأما إيقاعه من هللا جل وعال 

 فهو عدل، ليس شراً بل هو خري وعدل حيمد عليه ويشكر عليه جل وعال.

احلديث وحنوه بيان مشول علم هللا تعاَل وإحاطته مبا كان ويكون ِف الدنيا واْلخرة،   ]وِف هذا
ن َ  ُهنَّ كما قال تعاَل: }اَّللَُّ الَِّذي َخَلَق َسْبَع ََسََواٍت َوِمَن اَْلْرِض ِمثْ َلُهنَّ يَ تَ نَ زَُّل اَْلْمُر بَ ي ْ

 [ .12 ِعْلًما{ ]الطالق:اَّللََّ َقْد َأَحاَط ِبُكلِ  َشْيءٍ  لِتَ ْعَلُموا َأنَّ اَّللََّ َعَلى ُكلِ  َشْيٍء َقِديٌر َوَأنَّ 

 وقد قال اإلمام أمحد رمحه هللا ملا سئل عن القدر قال: القدر قدرة الرمحن.
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فاستحسن ابن عقيل هذا من أمحد رمحه هللا، واملعىن أنه ال ُينع عن قدرة هللا شيء ونفاة 
: لفقال بعض السا عن سواء السبيل، وقد القدر قد جحدوا كمال قدرة هللا تعاَل فضلو 

 انظروهم ابلعلم فِن أقروا به خصموا، وإن جحدوه كفروا[ .

هذا القول قاله الشافعي رمحه هللا، ومقصوده ما دام أهنم أنكروا القدر فيسألون: هل هللا 
عليم؟ هل علم هللا شامل لكل شيء؟ فِن أقروا ُّبذا؛ قيل هلم: القدر علم هللا وخصموا 

لك؛ ْلن القدر عبارة عن علم هللا السابق اْلزيل لكل شيء، فِنه علم أن اْللق سيوجدون بذ
وسيعملون كذا، وستكون عاقبتهم كذا، فكت ب ذلك جل وعال، فِذا أقروا به ألزموا بَتك 
مذهبهم، أما إن أنكروا العلم فقد كفروا وخرجوا من الدين اإلسالمي، والكافر ال فائدة ِف 

 مناظرته، والكفر كله ملة واحدة، كون الكافر يَتك ركنًا من أركان اإلسالم، جمادلته وال ِف
أو ينفي عن هللا صفة من صفاته، أو يَتك الصالة، أو يكفر ابلرسول صلى هللا عليه وسلم، 

 أو يكفر ابلكل، أو يكون نصرانياً أو يهودايً كله سواء، فالكفر شيء واحد.

 ن فهو كافر ِف اْلول وِف اْلخر، خبالف الدين احلق، فِنهوإذا انتقل الكافر من دين إَل دي
 (1)ال جيوز أن يَتكه، وإن قدر أنه أراد تركه ال يَتك، فِما أن يراجع، وإما أن يقتل.." 

 "داووا مرضاكم ابلصدقة .144

السؤال: كيف جنمع بني قصد الصدقة لشفاء املريض، وحديث رسول هللا صلى هللا عليه 
ابلصدقة( ؟ اِلواَ: هذا ال إشكال فيه، فالصدقة تدفع البالء كما وسلم: )داووا مرضاكم 

أخْب الرسول صلى هللا عليه وسلم، ولكن ال جيوز أن يتصدق ْلجل أن يشفى مريضه فقط، 
ال جيوز هذا، بل يتصدق طلبًا ملرضاة هللا جل وعال، ويكون الشفاء أو ما يريد من الدنيا 

سلم أمر اإلنسان إذا دعا بدعوة أال يكون خائباً، اتبع لذلك، والرسول صلى هللا عليه و 
 إما أن يعطى دعوته عاجلة. -فيحصل له واحدة من ثالث: 

 وإما أن يصرف عنه من البالء ما هو أعظم من ذلك. -

 وإما أن تدخر له ِف اْلخرة، وهذا أفضل. -

ريضه مكذلك املتصدق ال جيوز أن يتصدق ْلجل أن يكثر ماله، أو يصح بدنه، أو يشفى 
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فقط، بقطع النظر عن ابتغاء فضل هللا، وطل ب مرضاته، وليس معىن ذلك أنه البد أن 
 يصرف نظره عن النفع الدنيوي.

املقصود أال تكون الدنيا هي مراده فقط، ولكن أهم وأغل ب وأعظم مراده يكون ِف اْلخرة، 
قول: }َرب ََّنا منا فيورضاء هللا، وكونه يطل ب عاجاًل ِف الدنيا ال يضره، وهللا جل وعال يعل

ََ النَّاِر{ ]البقرة: نْ َيا َحَسَنًة َوِف اْلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذا  [ .201آتَِنا ِف الده

: قال بعض السلفوجي ب أن يكون طل ب كل شيء من هللا ولو كان شيئًا يسرياً؛ كما 
من ربك  تطل ب)اطل ب من ربك حىت ملح العشاء( وِف اْلثر: )حىت شسع النعل إذا انقطع 

أن ييسر إصالحه( ، واملقصود أن اإلنسان ال يكون منصرفاً كل االنصراف لآلخرة أو للدنيا، 
ََ النَّاِر{  نْ َيا َحَسَنًة َوِف اْلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذا بل كما قال هللا: }َرب ََّنا آتَِنا ِف الده

 (1)[ .." 201]البقرة:

ل: الذي يعارضون الكتاَ والسنة مبا يسمونه "الوجه احلادي والعشرون: أن يقا .145
عقليات من الكالميات والفلسفيات وحنو ذلك إمنا يبنون أمرهم ِف ذلك على أقوال مشتبهة 
جمملة حتتمل معاين متعددة ويكون ما فيها من االشتباه لفظًا ومعىن يوج ب تناوهلا حلق 

 يعارضون مبا شتباه وااللتباس مثوابطل فبما فيها من احلق يقبل ما فيها من الباطل ْلجل اال
فيها من الباطل نصوص اْلنبياء صلوات هللا وسالمه عليهم. وهذا منشأ ضالل من ضل من 
اْلمم قبلنا وهو منشأ البدع فِن البدعة لو كانت ابطالً حمضاً لظهرت وابنت وما قبلت ولو  

ضًا ال اقض حقًا حمكانت حقًا حمضًا ال شَو فيه لكانت موافقة للسنة، فِن السنة ال تن
ابطل فيه لكن البدعة تشتمل على حق وابطل، والبدع اليت يعارض ُّبا الكتاَ والسنة اليت 
يسميها أهلها كالميات وعقليات وفلسفيات، أو ذوقيات ووجدايت وحقائق وغري ذلك، 
البد أن تشمل على لبس حق بباطل وكتمان حق، وهذا أمر موجود يعرفه من َتمله، فال 

مبتدعًا إال وهو حي ب كتمان النصوص اليت ختالفه، ويبغضها، ويبغض إظهارها جتد قط 
ع أحد : ما ابتد قال بعض السلفوروايتها والتحدث ُّبا، ويبغض من يفعل ذلك، كما 

بدعة إال نزعت حالوة احلديث من قلبه. مث إن قوله الذي يعارض به النصوص البد له أن 
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 من اْللفاظ اجململة املتشاُّبة.يلبس فيه حقاً بباطل، بسب ب ما يقوله 

الوجه الثاين والعشرون: أن يقال: إن هؤالء الذين يدعون العقليات اليت تعارض السمعيات 
هم من أبعد الناس عن موج ب العقل ومقتضاه كما هم من أبعد الناس عن متابعة الكتاَ 

ء به الرسول لو ا جااملنزل والنِب املرسل وإن نفس ما به يقدحون ِف أدلة احلق اليت توافق م
قدحوا به فيما يعارض ما جاء به الرسول لسلموا من التناقض وصح نظرهم وعقلهم 

 (1)واستدالهلم ومعارضتهم صحيح املنقول وصريح املعقول ابلشبهات الفاسدة.." 

: ما ابتدع أحد بدعة إال خرجت حالوة احلديث من قلبه. قال بعض السلف" .146
 : أنه قال: ليس شيء أنقض-إما بشر املريسي، أو غريه–وقيل عن بعض رؤوس اِلهمية 

لقولنا من القرآن، فأقروا به ِف الظاهر، مث صرفوه ابلتأويل. ويقال إنه قال: إذا احتجوا عليكم 
 ابحلديث فغالطوهم ابلتكذي ب، وإذا احتجوا ابْلايت فغالطوهم ابلتأويل.

لك والنهي وية، بل قد خيتار كتمان ذوهلذا جتد الواحد من هؤالء ال حي ب تبليغ النصوص النب
عن إشاعته وتبليغه، خالفاً ملا أمر هللا به ورسوله من التبليغ عنه. كما قال: ))ليبلغ الشاهد 

( وقال: ))نض ر هللا امرأ َسع منا حديثاً فبل غه 2( وقال: ))بل غوا عين ولو آية(( )1الغائ ب(( )
( 3َ حامل فقه إَل من هو أفقه منه(( )إَل من َ يسمعه، فَر حامل فقه غري فقيه، ور 

. 
وقد ذم هللا ِف كتابه الذين يكتمون ما أنزل هللا من البينات واهلدى، وهؤالء خيتارون كتمان 
ما أنزل هللا، ْلنه معارض ملا يقولونه، وفيهم جاء اْلثر املعروف عن عمر: قال: إايكم 

وها، فظوها، وتفل تت منهم أن يعوأصحاَ الرأي، فِهنم أعداء السنن، أعيتهم السنن أن حي
 وسئلوا فقالوا ِف الدين برأيهم، فذكر أهنم أعداء السنن.

وابِلملة، فكل من أبغض شيئًا من الكتاَ والسنة ففيه من عداوة النِب حبس ب ذلك، 
 وكذلك من أح ب ذلك ففيه من الوالية حبس ب ذلك.

هو آن، فِن كان حي ب القرآن فقال عبد هللا بن مسعود: ال يسأل أحدكم عن نفسه إال القر 
 حي ب هللا، وإن كان يبغض القرآن فهو يبغض هللا. وعدو اْلنبياء هم شياطني اإلنس واِلن.
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ن(( ْليب ذر: ))تعو ذ ابهلل من شياطني اإلنس واِل -صلى هللا عليه وسلم  -كما قال النِب 
هم إَل يوحي بعض. فقال: أو لإلنس شياطني؟ فقال: ))نعم شر من شياطني اِلن، وهؤالء 

 بعض زخرف القول غروراً(( .

__________ 

 ( .1/20( البخاري )1)

 ( .4/170( البخاري )2)

 (1)( .." 230( رواه الَتمذي وصححه اْللباين ِف املشكاة )3)

 1"وال دواء هلا إال بَتكها. .147
فاملعاصي تقسي القل ب، وتقوي العواطف الفاسدة اليت هي من موجهات اإلرادة، فيكون 

لقل ب مهيأ مبا فيه من الدوافع للتفاعل مع املغرايت اْلارجية اليت تزين له الشهوات، وتلبس ا
 عليه ابلشبهات، وتكون استجابته هلا بقدر ما ِف قلبه من الران والفساد.

 2وتكرار املعاصي تكرار املمارسة ملعصية ما يسب ب إلفها، أو ما يسمى "العاطفة املستقرة"
ارسها إشباعاً هلذه العاطفة، حىت ولو َ يلتذ ُّبا، وكذلك الطاعات مع اليت جتعل اإلنسان ُي

 تكرار املمارسة تكون عواطف مستقرة.

ولد بقوله: "ومنها أن املعاصي تزرع أمثاهلا، وت -رمحه هللا-أشار إَل ذلك العالمة ابن القيم 
: إن من لفسقال بعض البعضها بعضاً حىت يعز على العبد مفارقتها واْلروج منها، كما 

عقوبة السيئة، السيئة بعدها، وإن من ثواَ احلسنة، احلسنة بعدها، فالعبد إذا عمل حسنة 
قالت أخرى إَل جنبها اعملين أيضاً، فِذا عملت قالت الثالثة كذلك وهلم جرا، فيتضاعف 
الربح وتزايدت احلسنات، وكذلك كانت السيئات أيضًا حىت تصري الطاعات واملعاصي 

خة، وصفات الزمة وملكات اثبتة، فلو عطل احملسن الطاعة لضاقت عليه نفسه، هيئات راس
 وضاقت عليه اْلرض مبا

__________ 
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 .80انظر: املصدر السابق ص 1
 (1).." 245تقدم الكالم على العواطف املستقرة ص 2

 .1"الظاهرة والباطنة للمالئم واملنافر" .148
ل فظ "الذوق" وإن كان قد يظن أنه ِف اْلص: "ول-رمحه هللا-وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

ُمتص بذوق اللسان فاستعماله ِف الكتاَ والسنة يدل على أنه أعم من ذلك مستعمل ِف 
 .2اإلحساس ابملالئم واملنافر"

 ل بعض السلفقاوقال أيضاً ذاكراً قول بعض السلف ِف قوله تعاَل }نهوٌر َعَلى نُوٍر{ : "
 حلكمة وإن َ يسمع فيها أبثر، فِذا َسع ابْلثر كان نوراً علىِف اْلية: هو املؤمن ينطق اب

َ املنزل،  نور، نور اإلُيان الذي ِف قلبه يطابق نور القرآن، كما أن امليزان العقلي يطابق الكتا
 .3فِن هللا أنزل الكتاَ وامليزان ليقوم الناس ابلقسط"

يت قلَو أهل التوحيد ال أن الذوق الصحيح هو ذوق -رمحه هللا-وقد بني شيخ اإلسالم 
عمرت ابإلخالص هلل، وابلعلم املستمد من الكتاَ والسنة، وأن كال من املؤمنني املوحدين 

 .4معه من هذا الذوق بقدر إُيانه وعلمه
 فاملؤمن قد ذاق حالوة اإلُيان وأشربه قلبه وتلذذ به، وإذا ذاق

__________ 

 .3/90مدارج السالكني  1
 .10/334جمموع الفتاوى  2
 .10/475نفس املصدر  3
 (2).." 10/335نفس املصدر  4

"هذا هو الذي استقر عليه أمر أهل السنة واِلماعة، وهذا يعين أن اْلالف قد  .149
ارتفع، وأمجع أهل السنة أخريا أمجعوا على هذا اْلمر على تقدمي عثمان على علي، فأفضل 

 فة.رتيبهم ِف اْلالالصحابة هم اْللفاء الراشدون، وترتيبهم ِف الفضل على ت

لكن جي ب أن يفرق بني مسألة املفاضلة بني عثمان وعلي، وبني الطعن ِف خالفة عثمان، 
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وال يلزم من تفضيل علي على عثمان الطعن ِف خالفة عثمان؛ فمسألة تفضيل علي على 
 عثمان يقول الشيخ: ليست من املسائل اليت يضلل املخالف فيها.

ِف خالفة واحد من اْللفاء الراشدين فهو ظاَ أضل من محار أما مسألة اْلالفة فمن طعن 
أهله، فمن طعن ِف خالفة عثمان، وقال: إنه تقدمي للمفضول، وإنه يعين كان عن حماابة 

 من بعض الصحابة، وإن عثمان قد هضم حقه، فهو ضال مضل.

ن ْل: من طعن ِف خالفة عثمان فقد أذرى ابملهاجرين واْلنصار؛ قال بعض السلفوقد 
املهاجرين واْلنصار قد اتفقوا على تقدمي عثمان؛ وهذا حجة ملا عليه مجهور أهل السنة؛ 
واستقر عليه أمرهم من تقدمي عثمان على علي ِف الفضل؛ فهذا هو مذه ب الصحابة 

 ومنهجهم، منهج أهل السنة واِلماعة.

هم، حمبتهم تسالمة قلوُّبم وألسن -صلى هللا عليه وسلم  -ومنهجهم ِف أصحاَ الرسول 
إنزال كل منزلته، وهذا هو العدل، حمبتهم واإلُيان بفضائلهم بكل ما جاء ِف الكتاَ والسنة 
من اْلخبار ِف فضائلهم ومناقبهم، كما ال يفوتين أيضا أن مما يدخل ِف هذا أن أهل السنة 

ين ملبشر كالعشرة ا  -صلى هللا عليه وسلم  -واِلماعة يشهدون ابِلنة ملن شهد له رسول 
ابِلنة، وهم: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وسعد بن أيب وقاص، وسعيد بن زيد، وعبد 

 الرمحن بن عوف، وطلحة بن عبيد هللا، والزبري بن العوام.

لعل هؤالء هم العشرة بقي واحد وأبو عبيدة بن اِلراح، هؤالء هم العشرة، وكذلك أيضا، 
لى هللا عليه وسلم ص -بن مشاس خطي ب النِب  فاملبشرون ابِلنة كثري ومنهم: اثبت بن قيس

 (1)ومنهم احلسن واحلسني ومنهم، ومنهم كثري.."  -

ل : إن هللا يقدر ما ال يرضاه بدليقال بعض السلف"يكرهه ويسخطه ويبغضه،  .150
 قوله: }وال يرضى لعباده الكفر{ ( .

والشر ال يضاف إَل هللا مفردا قط، بل إما أن يدخل ِف عموم املخلوقات كقوله تعاَل: 
}هللا خالق كل شيء{ }كل من عند هللا{ وإما أن يضاف إَل السب ب كقوله: }من شر 
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ما خلق{ وإما أن حيذف فاعله كقول اِلن: }وأان ال ندري أشر أريد مبن ِف اْلرض أم 
 (1)أراد ُّبم رُّبم رشدا{." 

 )اإلرادة الكونية(" .151

ويقولون: إن هللا َ أيمر ابلشر بل هنى عنة وأمر ابْلري َو يرض ابلشر وإن كان مريدا  -33
 له.

__________ 

 اللغة:

)أيمر( اْلمر هو طل ب الفعل على وجه اإللزام )هنى( النهي عن الشيء هو طل ب الكف 
 عنه.

 الشرح:

كون أن الكونية يلزم فيها وقوع املراد وال يلزم أن يالفرق بني اإلرادة الكونية واإلرادة الشرعية 
حمبواب هلل مثل قوله تعاَل: }فمن يرد هللا أن يهديه يشرح صدره لإلسالم ومن يرد أن يضله 

 [ فهي مبعىن املشيئة.125جيعل صدره ضيقا حرجا{ ]اْلنعام: 

تعاَل: }وهللا يريد  ول هللاوأما الشرعية فيلزم أن يكون املراد فيها حمبواب هلل وال يلزم وقوعه كق
، 279الطحاوية  76/ 3[ انظر جمموعة الرسائل الكْبى 27أن يتَو عليكم{ ]النساء: 

فصل "ِف إثبات احملبة والفرق بينها وبني اإلرادة" "واإلرادة  23/ 1وقال التيمي ِف احلجة 
قال بعض يبغضه و غري احملبة والرضا فقد يريد ما ال حيبه هللا وال يرضاه بل يكرهه ويسخطه 

 [ .7: إن هللا يقدر ما ال يرضاه بدليل قوله }وال يرضى لعباده الكفر{ ]الزمر: السلف

والشر ال يضاف إَل هللا مفردا قط، بل إما أن يدخل ِف عموم املخلوقات كقوله تعاَل: 
[ وإما أن 78[ }قل كل من عند هللا{ ]النساء: 62}هللا خالق كل شيء{ ]الزمر: 

 (2)لسب ب كقوله }من شر ما." يضاف إَل ا

 "حاجة الناس إَل اْلنبياء والرسل .152

هللا سبحانه وتعاَل بعث اْلنبياء ليبينوا ذلك التوحيد، وجعله مفتاح دعوة الرسل يدعون أول 
                                         

 119اعتقاد أهل السنة شرح أصحاَ احلديث، حممد بن عبد الرمحن اْلميس ص/ (1)
 299اعتقاد أئمة السلف أهل احلديث، حممد بن عبد الرمحن اْلميس ص/ (2)



158 

 

ما يدعون إَل معرفته وتوحيده سبحانه وتعاَل ِف أَسائه وصفاته وأفعاله، وما يستحقه على 
 عبدات، فال تستقل العقول وال تنفرد مبعرفة هذا، ودالئل ذلكالعباد من أنواع الطاعات والت

 من الواقع أكثر من أن حتصر.

فأايم اليوانن كانت هناك نظرايت عقلية بال دين، فلما جاء املنتسبون إَل اإلسالم من 
الفالسفة كابن سينا وابن رشد والفارايب والكندي نقدوا تلك النظرايت وأبطلوا كثريا منها، 

 إليها إضافات هي صحيحة ابلنسبة لباطل أولئك. وأضافوا

 

سابع ِف القرن السادس عشر وال -كما يسمى  -مث جاءت النهضة اْلوروبيه أو عصر التنوير 
عشر، فظهرت نظرايت جديدة، ومنها النظرايت القدُية سواء ما أضافه املنتسبون إَل 

 اإلسالم أو نظرايت أرسطو وأفالطون.

 

 عشر فظهرت املذاه ب اليت تسمى املذاه ب الوضعية، وِف القرن العشرينمث جاء القرن التاسع 
 ظهرت نظرايت أكثر حداثة وأكثر ردة، فيا سبحان هللا!!

 رضي هللا تعاَل عنهم:من جعل دينه عرضة للهوى أكثر التنقل. قال بعض السلفوكما 

 

أنفسهم  خلق ويكفينا قول هللا سبحانه وتعاَل: ما أشهدهتم خلق السماوات واْلرض وال
[ فأي نظرية غيبية تتحدث عن نشأة الكون، 51وما كنت متخذ املضلني عضدا ]الكهف:

أو ما يتعلق ابهلل سبحانه وتعاَل، أو نشأة اإلنسان على هذه اْلرض، وكيف جاء؟ وملاذا 
 جاء؟!

هي ابطلة من وضع املضلني الذين َ يشهدهم هللا سبحانه وتعاَل خلق السماوات واْلرض، 
يشهدهم خلق أنفسهم فضال عن أن يشاركوه ِف ذلك، فهم مضلون، أضلوا بين اإلنسانية  َو

 (1)وأضلوا أهل الدايانت القدُية، مث أضلوا أهل اإلسالم فيما بعد.." 

: "ملا قرأت علي هذه اْلية أو ملا َسعت هذه اْلية كاد قلِب أن قال بعض السلف" .153
ل هذه يل، مع أهنا على وجازهتا مشلت الرد على كينصدع" فكثري من الناس ُير عليها وال يبا

                                         
 20شرح الطحاوية لسفر احلوايل، سفر احلوايل ص/ (1)



159 

 

[ 35الطوائف، وعلى كل هذه ضالالت أم خلقوا من غري شيء أم هم اْلالقون ]الطور:
فأي ملحد أو أي إنسان ينكر وجود هللا سبحانه وتعاَل فِن هذا السؤال يوجه إليه أبسلَو 

هم  أم خلقوا من غري شيء أم القرآن ال أبسالي ب الفالسفة وال املتكلمني وإمنا يقال له:
[ هؤالء البشر وهذه اْلجرام وهذا الكون كله، هل خلق من غري خالق؟ 35اْلالقون ]الطور:

 ال ُيكن ذلك، أم هو اْلالق؟

أيضا ال ُيكن ذلك، إذا النتيجة أنه ُملوق وأن اْلالق هو هللا سبحانه وتعاَل فنقول: هذه 
جوده وأنه حانه وتعاَل يشارك هللا ِف أنه ال بداية لو اْلية تدل على نفي أن يكون غري هللا سب

 هو اْلول، فاْلول من أَسائه سبحانه تعاَل، وهو بدال من قوله هنا قدمي.

 

وسيأيت كالم املصنف ِف معىن القدمي وإطالقه على هللا سبحانه وتعاَل؛ لكن يريد املصنف 
 نعرف أن املتكلمني ما أيتونأن يقول: الشاهد من مثل هذه اْلية ومثل هذا احلديث أننا 

 به من طرق ومن مقدمات عقلية.

 

فاحلق والصواَ من هذه املقدمات قد جاء به الكتاَ والسنة ِف أوجز عبارة وأبلغها فبدال 
إن هذا املوجود ممكن واملمكن مفتقر إَل واج ب وجود،  -وهو كالم غايته حق-من قوهلم 

ملصطلحات جاء القرآن مبا هو أوجز منه والواج ب الوجود ال أول له، فبدال من هذه ا
 وأفضل.

 (1)ال مانع من استخدام اْلدلة النظرية للتفكر والتأمل." 

"قالوا عنه: هذا ال جيوز وهو خطأ، ْلن كالمأيب نواس مستحيل عقال وعادة،  .154
 فالنطف اليت َ ختلق ختاف من اْلليفة؟! هذا ال ُيكن عقال وال عادة.

 

الذهن قد يتصور أشياء ِف الذهن فقط، لكنها ليست موجودة ِف  الشاهد: أهنم يوافقون أن
 الواقع، ومن ذلك قوهلم: أبن الصفة هل هي عني للذات أو غري الذات؟
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قال: حنن ننفي أن الصفة ال هي عني املوصوف وال هي غريه، فننفي  وقال بعض السلف
شيء آخر،  ل هياالثنني، فليست الصفة هي عني ذات املوصوف اليت يفرضها الذهن، ب
 وكذا ليست غري املوصوف؛ ْلهنا متعلقة به، فهي وإايه كالشيء الواحد.

 

فاالصطالحات اجململة ال نستخدمها وال نذكرها، ونعتْبها بدعية، أما وقد ذكرها غريان، 
فنبني ونفصل ما فيها من احلق والباطل، فالوجه الصحيح ال ننكره جملرد أن اللفظة جمملة، 

ل ننفيه، ولكن ال ننفي الكلمة كلها ِبطالق، وهذا من اإلنصاف؛ ْلن مذه ب واللفظ الباط
هو املذه ب الوحيد الذي يقوم على االتباع، ال على  -وهلل احلمد-أهل السنة واِلماعة 

احلقد والعدواة، وال على ردود الفعل، وال هو موجه ِف اْلصل ضد أحد، وإمنا هو اتباع ملا 
نقول: الكالم الذي  -وإن كان أرسطو وأفالطون -ي كلمة جاء به الدليل، ومن جاء أب

إَل هؤالء  ال حنتاج -وحنن واثقون-قلته ِف هذه املسألة فيه خطأ وصواَ، مع أننا نقول 
 الناس مطلقا، ال فالسفة وال متكلمني.

 (1)قال املصنف رمحه هللا تعاَل:." 

حلوض قبل يقتضي أن يكون ا "ويريد أن يقول: إننا إذا نظران إَل املعىن ابلعقل، فِنه .155
امليزان وقبل الصراط ووجه ذلك أبن الناس خيرجون عطاشا من قبورهم، فيقتضي ذلك أن 
يشربوا أوال مث توزن أعماهلم، مث بعد ذلك يكون الصراط، إذا هذا ابلنظر العقلي فقط، َو 

ابملستند  سأيت بدليل ينص على أن احلوض قبل الصراط وقبل امليزان، وهذا ِف احلقيقة لي
 القوي أو احلجة اليت يثبت ُّبا مثل هذا.

 

مث يقول: ]قاْلبو حامد الغزايل رمحه هللا ِف كتاَ كشف علم اْلخرة: حكى بعض السلف 
من أهل التصنيف أن احلوض يورد بعد الصراط، وهو غلط من قائله[ هذا البعض الذي قال 

، فِن غال ب ك عنه: إنه بعض السلف هو أبو طال ب املكي صاح ب كتاَ قوت الم القلَو
أيب حامد الغزايل ِف الرقاق كما ِف اإلحياء وغريه منقول عنه، وهذا الكتاَ قوت القلَو 

يس من ، وهو لقال بعض السلفمن أوائل الكت ب اليت صنفت ِف "التصوف" وقوله: 
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 السلف ْلنه ِف القرن اْلامس تقريبا، فليس بينه وبني الغزايل كبري فرق.

 

د فقال: إن احلوض بع -رمحه هللا- ب القوت على ذلك، القاضي عياض وقد وافق صاح
الصراط، وقوله ]وهو غلط من قائله[ هذا من كالم الغزايل، فهو يغلط أاب طال ب ومن معه، 
وكذلك وافقه القرطِب فقال: ]هو كما قال[ أي هو غلط فالقرطِب والغزايل، وكذلك السيوطي 

َ قوت القلَو يرون أن احلوض قبل الصراط، إذا أصب ح عندان القاضي عياض وصاح ب كتا
 يقولون: احلوض بعد الصراط، ومال إَل ذلك أيضا السيوطي.

 

 (1)أما القرطِب والغزايل فيميلون إَل غري ذلك." 

"واملتشاُّبات: مثل الوعد والوعيد، وما يؤمن به وال يعمل به كثري من السلف كما  .156
حاهلم مع كتاَ هللا عز وجل. يقولون: نعمل ِف الدر املنثور، يعْبون عن أنفسهم وعن 

مبحكمه ونؤمن مبتشاُّبة، ونتدبر أمثاله وأقسامه فبعضهم يقول: إذا احملكم هو احلالل واحلرام 
واْلمر والنهي أي: ما نعمل به مثل: وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة ومثل: واملطلقات يَتبصن 

[ فكفارته 1نساء فطلقوهن لعدهتن ]الطالق:[ إذا طلقتم ال228أبنفسهن ثالثة قروء ]البقرة:
[ فهذه اْلايت ِف اْلحكام نعمل ُّبا، وأيضا ِف اْلوامر 89إطعام عشرة مساكني ]املائدة:

والنواهي كما ِف اْلايت اليت ِف سورة اإلسراء كالنهي عن اإلسراف والتبذير والكْب واحلقد 
يفهم  يد واْلمثال، وكثري من الناس الوالغل وغريها من النواهي، واملتشابه مثل: الوعد والوع

[ وهذا 7ما هو املراد أبمثال القرآن، ولكنه يؤمن به ويقول: كل من عند ربنا ]آل عمران:
 قول أكثر السلف.

رمحهم هللا: احملكم هو الذي َ ينسخ، واملتشابه: املنسوخ، وهذا ِف  وقال بعض السلف
نسخ، فمثال سورة املائدة: قد روى احلاكم احلقيقة جزء من ذلك، ْلن اإلحكام قد يقابل ال

قالت: هذه السورة من آخر ما نزل، فما  -رضي هللا عنها-وصححه والنسائي أن عائشة 
وجدمت فيها من حالل فأحلوه، وما وجدمت فيها من حرام فحرموه، أو: فِهنا حمكمة، أي: 
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رى الف السور اْلخأن سورة املائدة حمكمة. فليس فيها حكم منسوخ ْلهنا آخر ما نزل. خب
 (1)اليت نزلت من قبل فقد يكون فيها آايت منسوخة.." 

"أما حديث عمر رضي هللا عنه الذي رواه اإلمام مالك ِف املوطأ واإلمام أمحد فهو  .157
أيضا صريح ِف ذلك؛ ْلن عمر رضي هللا تعاَل عنه قيل له اي أمري املؤمنني ما معىن قوله 

[ فقال عمر رضي 172من ظهورهم ذريتهم ]اْلعراف:تعاَل: وإذ أخذ ربك من بين آدم 
هللا عنه: )َسعت النِب صلى هللا عليه وسلم سئل عنها فقال: )إن هللا خلق آدم عليه السالم 
مث مسح على ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية، قال: خلقت هؤالء للجنة وبعمل أهل اِلنة 

.. ؤالء للنار وبعمل أهل النار .يعملون مث مسح ظهره فاستخرج منه ذرية، قال: خلقت ه
 ( إَل آخر احلديث.

فاْلالف إذا حمصور ِف آية اْلعراف: أهي دليل على االستخراج، وأن االستخراج كان 
 : إهنا الفطرة؟.قال بعض السلفحقيقيا، أم نقول كما 

 

 يقول املصنف رمحه هللا تعاَل:

ضي على ابن عباس وابن عمرو ر ]وأما اإلشهاد عليهم هناك فِمنا هو ِف حديثني موقوفني 
من السلف واْللف: إن املراد ُّبذا اإلشهاد إمنا هو فطرهم  -قائلون-هللا عنهم، ومن مث قال 

 على التوحيد كما تقدم ِف حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.

 ومعىن قوله: "شهدان": أي قالوا: بلى شهدان أنك ربنا وهذا قول ابن عباس وايب بن كع ب.

 

 عباس أيضا: أشهد بعضهم على بعض.وقال ابن 

 

وقيل: شهدان من قول املالئكة والوقف على قوله: "بلى " وهذا قول جماهد، والضحاك 
 والسدي.

 

وقال السدي أيضا: هو خْب من هللا تعاَل عن نفسه ومالئكته أهنم شهدوا على إقرار بين 
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 ر اْلية لألول[ اه . .آدم واْلول أظهر وما عداه احتمال ال دليل عليه وإمنا يشهد ظاه

 

 (1)الشرح:." 

"أما مسألة عودة الشرك وهو املرفوع إَل النِب صلى هللا عليه وسلم: )أن إليات نساء  .158
دوس ستضطَر على ذي اْللصة( فهذا معلوم أنه صحيح اثبت مرفوع إَل النِب صلى هللا 

دل أبن الشرك استتوعد معبدا مبا تقدم، مث  -رضي هللا عنهما-عليه وسلم، لكن ابن عباس 
سيقع ِف هذه اْلمة على أن هذا من الشرك، ومادام أن الناس سيعودون كما نص النِب 
صلى هللا عليه وسلم: )ال تقوم الساعة حىت تلحق فئام من أميت ابملشركني، وحىت تضطَر 
إليات نساء دوس على ذي اْللصة( وهو صنم خثعم ِف اِلاهلية. أي: مادام أن الشرك 

 - عنهرضي هللا-اْلمة هي أمة اإلُيان، وأمة التوحيد والسنة، يعق ب ابن عباس  سيقع وهذه
 فيقول: هذا أول شرك ِف اإلسالم.

إذا قد ابتدئ، وهلذا جاء ِف رواية أخرى: )أوقد فعلوها( . وهلذا قلنا: إن السلف َسوا القدرية 
ضا أثبتوا أن لشر، وهؤالء أيجموس هذه اْلمة؛ ْلن اجملوس أثبتوا إهلني خالقني إله اْلري وإله ا

 العبد خيلق الشر، أن هللا تعاَل خيلق اْلري.

إذا: هذا أول شرك وقع ِف هذه اْلمة. ]قال: والذي نفسي بيده لينتهني ُّبم سوء رأيهم حىت 
خيرجوا هللا من أن يقدر اْلري كما أخرجوه من أن يقدر الشر[ ؛ ْلن ابَ الشر إذا فتح ال 

 : "إايكم وحمداثت اْلمور فِهنا تبدو صغارا مث تؤول كبارا".السلف قال بعضينغلق، وهلذا 
م عن الشر فال يثبتون أنه خالق الشر، مث انتهى ُّب -بزعمهم-فأول ما بدأوا ينزهون هللا 

احلال إَل أن وجد من ينكر العلم. إذا من أنكر علم هللا سبحانه وتعاَل أسوأ ممن أنكر نسبة 
 (2)َل.." الشر إَل هللا سبحانه وتعا

: "ما عصى هللا عز وجل أحد إال جبهالة" أي: ِف حالة وقوع قال بعض السلف" .159
الذن ب يكون العبد قد جهل مقام هللا سبحانه وتعاَل، وما عظمه حق تعظيمه، وما قدره 
حق تقديره، والقلَو على ذلك شواهد، فيعَتي املؤمن حاالت تصفو فيها نفسه وقلبه، 
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ا وبني ذكر ربه عز وجل، فلو عرضت عليه معصية وخري بني أن يفعلهويرسخ ليقينه وإُيانه وي
أن يلقى ِف النار أو يعذَ أشد العذاَ، الختار هذا العذاَ اْلليم، مث يعرض للقل ب 
غفالت، وإذا ابلنفس هتفو وتتطلع إَل أن تفعل تلك املعصية بذاهتا اليت كانت ِف تلك 

التفاوت دائما، لكن أصحاَ النفوس  احلالة، وأصحاَ النفوس اللوامة يشهدون هذا
 املطمئنة ال تلم بقلوُّبم إال خطرات.

 

 أعظم الناس إُياان ويقينا

أعظم الناس اطمئناان ويقينا وإُياان ابهلل هم من أنزل هللا تبارك وتعاَل عليهم السكينة، وشهد 
ن املفضلة القرو مث أهل  -رضوان هللا عليهم-هلم ابإلُيان والطمأنينة والذكر وهم الصحابة 

 ومن اقتفى هنجهم،.

فِذا حج ب عن هذا املشهد، وبقي بنفسه أي ال بربه، استوَل عليه حكم النفس، فهنالك 
نصبت عليه الشباك، واْلشراك وأرسلت عليه الصيادون، والشراك هو الذي تقع فيه الفريسة 

 حال النفس الوتقيد به، أي: أن اإلنسان ِف هذه احلالة إذا غفل، واستوَل عليه حكم 
املراقبة واليقني، ولكن غل ب عليه حال اهلوى والشهوات، فمن كانت نفسه أمارة عليه فبماذا 
َتمره؟ ومن الذي وعده ابِلنة وجعلها مأواه؟ وأما من خاف مقام ربه وهنى النفس عن 

 (1)[ .." 41-40اهلوى * فِن اِلنة هي املأوى ]النازعات:

 "]املسألة الثانية[ : .160

هام( و )اْلفهام( هذه عْب عنها بقوله )ال تبلغه اْلوهام( ِف )اْلوهام( ، وِف أن )اْلو 
 )اْلفهام( قال )وال تدركه اْلفهام( .

 غري ما يفهمه. -يعين ما يتومهه اإلنسان  -وهذا راجع إَل أن الوهم 

 فالوهم راجع للخيال، والفهم راجع لألقيسة واملقارانت.

 ختيله، وال ُيكن أيضا أن يفكر فيه فيدرك.ال ُيكن  -عز وجل  -وهلذا الَر 

[ 103}ال تدركه اْلبصار وهو يدرك اْلبصار{ ]اْلنعام: -عز وجل  -وهذا معىن قول هللا 
 سبحانه وتعاَل.
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)ال تدركه اْلبصار( سبحانه، هنا اْلبصار أييت معىن البصر؛ هو سبحانه ال حييط به البصر 
 إذا رآه أهل اإلُيان ِف اْلخرة.

نيا ال تدركه اْلبصار أيضا اليت هي الرؤى والعيون، وكذلك اْلبصار اليت هي اْلفهام وِف الد
 .-عز وجل  -واْلوهام ال تدركه 

 فالفهم إذا منقطع، والوهم إذا منقطع.

 خبالفه( ، َ؟ -عز وجل  -)ما خطر ببالك فاهلل  قال بعض السلفوهلذا 

عرفة تتخيل إال شيء مبين على نظرية املْلنه ذكرت لك أنه ال ُيكن أن خيطر ببالك وال أن 
 من قبل، وهذا مقطوع يقينا.

وهم أبنواعها مع قطع الطمع ِف بلوغ ال -عز وجل  -إذا فصار اْلمر أن إثبات الصفات هلل 
 هلا من جهة الكيفية والكنه، وكذلك من جهة إدراك اْلفهام لتمام معناها، فمن اِلهتني:

 كنه الصفة )الكيفية(-

 ام املعىن.وكذلك مت -

 هذا ال ُيكن أن تبلغه اْلوهام، وال أن تدركه اْلفهام.

نقف عند هذا القدر وهذه اِلمل ِف أوهلا، مثل ما ذكرت لك راجع إَل مسائل ُمتلفة ال 
 (1)ينتظمها زمام، وأييت بعد ذلك املسائل العقدية بتفصيلها إن شاء هللا تعاَل.." 

 "]املسألة اْلوَل[ : .161

}اي معشر اِلن واإلنس أَ أيتكم رسل منكم يقصون عليكم آاييت{  -ل عز وج -أن قوله 
[ قوله }أَ أيتكم رسل منكم{ هذا على جهة التغلي ب ْلن اِلن واإلنس 130]اْلنعام:

 اجتمعا ِف شيء وافَتقا ِف أشياء.

َ أيتكم رسل منكم{ الشَتاكهما  فاجتمعا ِف التكليف، فلذلك صح أن يشَتكا ِف التثنية }أ
[ واالشَتاك ِف 56أصل التكليف }وما خلقت اِلن واإلنس إال ليعبدون { ]الذارايت:ِف 

 اِلنس ولو اختلف النوع فِنه يبقي الداللة اْلغلبية صحيحة.

 : إن اِلن يكون منهم رسل.وقال بعض السلف
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 ولكن هذا القول ضعفه مجاعة كثريون من أهل العلم من التابعني فمن بعدهم.

 ( .1هللا عنه )الرسل من اإلنس ومن اِلن النذر( )قال ابن عباس رضي 

 [ .29أخذ هذا من قوله تعاَل }فلما قضي ولوا إَل قومهم منذرين{ ]اْلحقاف:

__________ 

 (1)(." 130( تفسري ابن كثري )اْلنعام:1)

"فمن رام علم ما حظر عنه علمه، َو يقنع ابلتسليم فهمه، حجبه مرامه عن خالص  .162
ملعرفة، وصحيح اإلُيان، فيتذبذَ بني الكفر واإلُيان، والتصديق التوحيد، وصاِف ا

والتكذي ب، واإلقرار واإلنكار، موسوسا اتئها، زائغا شاكا، ال مؤمنا مصدقا، وال جاحدا 
 مكذاب.

____________________________________________
____ 

ن خالص حجبه مرامه عقوله )فمن رام علم ما حظر عنه علمه، َو يقنع ابلتسليم فهمه، 
 التوحيد، وصاِف املعرفة، وصحيح اإلُيان(

 هذه اِلملة فيها النهي عن أن يتعدى املؤمن ما علمه ِف الكتاَ والسنة وأن يقتصر عليه.

وذلك ْلن ما َ يعلم إايه من أمر التوحيد واإلُيان والعقيدة فِن اْلري فيما علمناه، والتعدي 
 -ز وجل ع -على ما علمناه فيه خوض فيما َ أيت لنا به علم وهذا منهي عنه، كما قال 

[ ، فشيء ِف أمور الغيبيات َ يرد النص ِف 36}وال تقف ما ليس لك به علم{ ]اإلسراء:
 ِف السنة فِنه يسكت عنه وال يتكلم فيه، وإذا كان معارضا ملا ِف الكتاَ والسنة الكتاَ وال

 وقاله رسوله صلى هللا عليه وسلم. -عز وجل  -فريد؛ ْلن احلق فيما قال ربنا 

 

 فقوله )فمن رام علم ما حظر عنه علمه(

ْبهان من الكتاَ ل اليعين ما َ أيته به علم، رام شيئا، أراد علما َ أيتنا فيه علم وهو الدلي
 والسنة.
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 )َو يقنع ابلتسليم فهمه(

كما ذكران لكم أن مثة أشياء قد تشتبه فواج ب على املسلم أن يسلم مبا جاء ِف النص من 
اْلمور الغيبية، فِذا َ يقنع ابلتسليم الفهم، ورام شيئا حمظورا عنه ودخل ِف أقوال وعقليات 

 لص التوحيد.وآراء فِن هذا الذي فعل حيجبه عن خا

 

 قال )حجبه مرامه(

 وهو طلبه لشيء َ يرد فيه العلم.

 

 )عن خالص التوحيد( .

 )خالص التوحيد( يعين كامل التوحيد، التوحيد الذي ال شيء يكدره.

 خالص: الشيء اْلالص الذي ال شيء يكدره، صاِف خالص وسامي.

انقص، وهذا  ل فِن توحيدهفمن حبث ِف أشياء َ أيت ُّبا العلم الشرعي َ أيت ُّبا الدلي
يدل على أن من خاض ِف املشككات واستمر معها متشككا َو يسلم فِنه البد وأن 

 حيج ب عن خالص التوحيد.

 وهلذا قال شيخ اإلسالم رمحه هللا ِف اتئيته القدرية:

 وأصل ضالل اْللق من كل فرقة ****** هو اْلوض ِف فعل اإلله بعلة

 **** فصاروا على نوع من اِلاهليةفِهنم َ يفهموا حكمة له **

عز وجل  -خاضوا ِف شيء َ أيت هلم به خْب َو أيت هلم به دليل، فخاضوا ِف أفعال هللا 
-. 

 فكل من خاض ِف أشياء غيبية َ أيت ُّبا الدليل فِنه حيج ب عن خالص التوحيد.

ئل القدر ِف مسا وهلذا واج ب ِف مسائل اإلُيان أن ال يتجاوز فيها ما جاء ِف اْلدلة، واج ب
إذا ذكر »أن ال يتجاوز فيها ما جاء ِف الكتاَ والسنة، وهلذا جاء ِف احلديث الصحيح 

( يعين 1« )القدر فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر أصحايب فأمسكوا
 أمسكوا عن أن ختوضوا ِف هذه اْلشياء ِف غري ما علمتم.

عن خالص التوحيد؛ ْلنه قد يقوده ذلك إَل فمن خاض ِف شيء َ يعلمه فِنه حيج ب 
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 الشك وعدم االستسالم.

 

 قال )وصاِف املعرفة(

 املعرفة ِف كالم أهل العلم تتناَو مع العلم.

 إذا قيل املعرفة فرياد ُّبا العلم، وهلذا قسم طائفة من العلماء التوحيد إَل قسمني:

 توحيد املعرفة واإلثبات. -

 توحيد القصد والطل ب. -

 د املعرفة واإلثبات يعين توحيد العلم؛ يعين التوحيد العلمي اْلْبي، والتوحيد الطلِبوتوحي
 اإلرادي.

 واملعرفة إذا كانت بذلك ُّبذا املعىن فال أبس بذلك.

ونبهتكم مرارا على أن كلمة املعرفة جاءت مبعىن العلم ِف السنة كما روى أصحاَ الصحيح 
هم إنك َتيت قوما أهل كتاَ فليكن أول ما تدعو »ذ أن النِب صلى هللا عليه وسلم قال ملعا

( يعين علموا ذلك 2« )إليه شهادة أن ال إله إال هللا وأن حممدا رسول هللا فِن هم عرفوا ذلك
 وأقروا به وحنو ذلك، هذا من املعىن اِلائز الذي ورد.

يس ملن لوأكثر ما جاء ِف القرآن بل كل ما جاء ِف القرآن أن املعرفة أضيفت ملن يذم و 
[ ، وكما قال 83}يعرفون نعمة هللا مث ينكروهنا{ ]النحل: -عز وجل  -ُيدح، كما قال 

}الذين آتيناهم الكتاَ يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم ال يؤمنون{ 
 [ ، وحنو ذلك من اْلايت، وهذا سبق بيانه.20]اْلنعام:

 العلم، فالعلم الصاِف ال يؤاته إال من سلم. فِذا قوله )وصاِف املعرفة( يعين وصاِف

وهذا أمر عجي ب ْلن العلم الشرعي وخاصة التوحيد يؤاته العبد بشيئني سلوكيني من أعمال 
:  القلَو

 اْلمر اْلول: - 1

 أن ال يعَتض، فِذا اعَتض حج ب.

 واْلمر الثاين: - 2

َ اإلُيان واإلخالص  والعلم ابإلُيان أن يعمل، فِذا تعلم اإلخالص عمل به، تفتح له من أبوا
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ما ال يفتح لآلخرين؛ بل املرء نفسه جيد ِف حاله ِف اترات من حياته أو اترات من طلبه 
للعلم مرة يفتح له إلخالص كان عنده وصدق وعمل صاحل كان عنده، ومرات حيج ب عنه  

 كثري من أنواع اإلخالص وأنواع العلوم القلبية واْلعمال القلبية.

 مهمان: فهذان اْلمران

 اْلول عدم االعَتاض. -

 والثاين العمل مبفردات التوحيد ومفردات اإلخالص. -

 فصفاء العلم يكون ُّبذين الشيئني.

-أمور الصالة، اْلحكام الفقهية من العبادات ِف املعامالت وغري ذلك-حىت اْلمور العملية 
 -هللا  ك أورثك، إذا علمت شيئا فسلمت للدليل، وسلمت لكالم أهل العلم، فعملت بذل

)من  لفقال بعض السثباات ِف هذا العلم الذي علمته وفهما ملا َ تعلم، كما  -عز وجل 
ِف سورة النساء }ولو  -عز وجل  -( وقد قال 3عمل مبا علم أورثه هللا علم ما َ يعلم( )

 [ .66أهنم فعلوا ما يوعظون به لكان خريا هلم وأشد تثبيتا{ ]النساء:

{ إذا فعل املرء ما يوعظ به؛ يعين ِف القرآن والسنة خري أن تعمل ما وعظت }لكان خريا هلم
 به وأشد تثبيتا لإلُيان وللعلم.

وهلذا عدم االعَتاض ِف أمور العقائد والتوحيد على النصوص يعطى العبد به نور وخيلص 
 توحيده وتصفى معرفته وعلمه ويصح إُيانه كما ذكر رمحه هللا.

ملية إذا عمل بعد العلم وسلم َو يعَتض فِنه يصفى من جهة العمل وكذلك ِف اْلمور الع
 ويكون إُيانه وعمله داعيا له إَل العلم وإَل االزدايد من العمل.

 أن جيعلنا وإايكم من أهل صحة اإلُيان وصفاء العلم. -عز وجل  -نسأل هللا 

 

َ بني الكفر واإلُيان، والتصديق والتكذي ب، واإلقرار  وسوسا اتئها، واإلنكار، مقال )فيتذبذ
 زائغا شاكا، ال مؤمنا مصدقا، وال جاحدا مكذاب.(

وهذا كثري ِف الذين عرضت هلم الشكوك وساروا معها َو يقنعوا مبا دهلم عليه الكتاَ 
 والسنة.

فِهنم يبقون متشككني حائرين ليسوا مؤمنني وليسوا كفارا، اترة ينزع إَل هؤالء بشكه، واترة 
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إلُيان بتصديقه، واترة يعرض له التكذي ب، واترة يعرض له التصديق، اترة يكون مع أهل ا
يعرض له اإلقرار واترة يعرض له اإلنكار، فليس ِف قلبه يقني للحق، ليس ِف قلبه علم ال 

 وصف املنافقني -عز وجل  -شك فيه؛ بل هو مَتدد بل هو ذو ري ب وذو شك، وهللا 
 [ .45ه }فهم ِف ريبهم يَتددون{ ]التوبة:أبهنم ال يزالون ِف ريبهم فقال سبحان

* ننبه إَل أن قوله )فيتذبذَ بني الكفر واإلُيان، والتصديق.... موسوسا اتئها( وحنو ذلك، 
الوسوسة هذه هلا حاالت إذا عرضت فلم يتكلم ُّبا العبد، وحكم العلم على قلبه فِن هذه 

جد ِف سئل فقيل له )إن أحدان لي الوسوسة دليل اإلُيان، كما قال صلى هللا عليه وسلم ملا
( 4) «أو قد وجدمت ذلك، ذلك صريح اإلُيان»نفسه أشياء ال يتجاسر أن يتكلم ُّبا( قال 

يعين أن الشيطان إذا َ يتمكن من العبد إال أن طرح ِف قلبه بعض الوساوس فهذا يدل على 
 ل ب.أنه َ يستطع عليه؛ بل هو مؤمن وهذا دليل صريح اإلُيان الذي ِف الق

 لكن هذا ِف حق من؟

من تعرض له هذه اْلشياء مث ينفيها ابلعلم، فِن كل أحد ال يسلم من هذه العوارض اليت 
َتيت والشكوك أو الوساوس اليت يلقيها الشيطان لكن صاح ب العلم ينفيها وال يستأنس هلا، 

ِن هذا فوأما الذي يستأنس هلا ويسري معها ويبحث متشككا حائرا كما ذكران َو يستسلم 
 هو الذي وصف هنا بقوله )فيتذبذَ بني الكفر واإلُيان( إَل آخره.

هذه املسائل اليت َسعتموها وما سيأيت َتصيلية، ِف مسائل التلقي واملوقف من العقل، 
واالستسالم للنص، ووحدة مصدر التلقي، وأن العقيدة مأخوذة ابالستسالم، وحنو ذلك 

 ية ما أورده املصنف.واملباحث العقدية أييت بعد ذلك بق

 

مث قال رمحه هللا )وال يصح اإلُيان ابلرؤية ْلهل دار السالم ملن اعتْبها منهم بوهم، أو َتوهلا 
 بفهم(

ها واملباحث فيها والرد على أهل الزيغ في -عز وجل  -هذا سبق أن ذكران الرؤية رؤية الَر 
 ل.أن ذكران ذلك بتفصيوتقرير مذه ب أهل السنة واِلماعة أهل احلديث ِف ذلك، سبق 

__________ 

 (68( تقدم ذكره )1)
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 (7372( البخاري )2)
( عن عبد الواحد بن زيد قال )كان يقال من عمل مبا علم فتح 6/163( حلية اْلوليا )3)

 هللا له ما ال يعلم( .

 (1)(." 5111( / أبو داود )357( مسلم )4)

 "]املسألة الرابعة[ : .163

 (1أ ضالل الفرق: اِلْبية والقدرية يرجع إَل عدة أسباَ: )منشأ الضالل ِف القدر، منش
 وتصرفاته سبحانه أبفعال اْللق. -عز وجل  -السب ب اْلول: قياس أفعال هللا  -1

 ، وما كان مذموما ِف-عز وجل  -فيجعلون ما كان حممودا ِف اْللق حممودا ِف فعل هللا 
 .-عز وجل  -اْللق فيكون مذموما ِف فعل هللا 

م أن العدل حممود والظلم مذموم، فيجعلون العدل بتفسريه ِف اْللق والظلم بتفسريه فعنده
ِف اْللق ِف حق هللا، فما اقتضى العدل ِف املخلوق جعلوه هلل وما اقتضى الظلم ِف املخلوق 

 .-عز وجل  -جعلوه منفيا عن هللا 
ابلكفر  -عز وجل  - ولذلك نفوا عموم املشيئة ونفوا عموم اْللق، ْلهنم جعلوا أن إذن هللا

 يقتضي الظلم؛ ْلنه معناه اإللزام.

ملعصية العاصي ولكفر الكافر جعلوا ذلك ظلما؛ ْلنه ِف  -عز وجل  -وجعلوا خلق هللا 
حق اإلنسان إذا جعل غريه يفعل ذلك الشيء فِنه قهره عليه وأجْبه عليه أو أنه أذن له به 

 وهذا ظلم ِف حق اإلنسان فيما بينهم.

ون: إذن ما كان عدال ِف اإلنسان فهو عدل ِف هللا وما كان ظلما ِف اإلنسان فهو فيقول
ظلم ِف هللا ْلن تعريف العدل والظلم فيما جاء ِف النصوص هو التعريف اللغوي وهو الذي 

 .-عز وجل  -يشمل اإلنسان ويشمل هللا 
 * وهذا ِف احلقيقة هو أعظم أسباَ الضالل ِف هذه املسألة.

 الثاين: عدم التفريق ما بني اإلرادة الشرعية واإلرادة الكونية. السب ب - 2

عا جعلوه شر  -عز وجل  -فيجعلون اإلرادة واملشيئة شيء واحد، فما نفي مما َ يرده هللا 
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 منفيا كوان.

 َ يشأ الكفر؛ ْلن اإلرادة عندهم -عز وجل  -َ يرد الكفر فجعلوه  -عز وجل  -فاهلل 
 عصية فجعلوه َ يشأ املعصية، َ يرد الكبرية جعلوه َ يشأ الكبرية.قسم واحد، َ يرد امل

 واإلرادة كما ذكران منها إرادة شرعية ومنها إرادة كونية.

واإلرادة الكونية هي املشيئة، وأما اإلرادة الشرعية فهي اليت تدخل فيها صفة احملبة والرضا هلل 
 .-عز وجل  -
 تحسني والتقبيح.السب ب الثالث: دخول العقل ِف ال -3

اء يدخل فيه لألشي -عز وجل  -فيجعلون اْلفعال اليت تقع ِف ملكوت هللا وتقدير هللا 
 العقل حمسنا ومقبحا.

وذلك ْلن العقل عندهم أصل، فقالوا: العقل يعمل ِف أفعال هللا فما حسنه العقل ِف أفعال 
عز وجل  -نفيه عن هللا وج ب  -عز وجل  -هللا صار حسنا وما قبحه العقل ِف أفعال هللا 

-. 
 وهذه هي املسألة املشهورة ابلتحسني والتقبيح العقليني اليت هلا صلة ابْلصول وابلفقه يعين

 ابلتكليف وهلا صلة أيضا مببحث القضاء والقدر.

عز وجل  -وعدم التسليم ملراد هللا  -عز وجل  -السب ب الرابع: الدخول ِف أفعال هللا  -4
-. 

 عال هللا سبحانه وتعاَل.يعين اْلوض ِف أف

كما ذكر لك الطحاوي ِف ذلك )ذريعة اْلذالن،   -عز وجل  -واْلوض ِف أفعال هللا 
 وسلم احلرمان، ودرجة الطغيان( .

)ذريعة اْلذالن( يعين وسيلة ْلن خيذل العبد، ْلنه معناه أنك تريد أن تصل إَل معرفة سر 
 القدر وهذا ال ُيكن.

ضا أن تدخل ِف أفعال هللا فتحرم؛ وْلن هذا سلمه احلرمان فتصل )سلم احلرمان( ال ُيكن أي
 إَل أن تكون حمروما.

الطغيان( ْلن اإلنسان رفع نفسه فوق ما هلا، طغى  -من درجات-وكذلك أنه )درجة 
هم ابإلُيان والتسليم }ال يسأل عما يفعل و  -عز وجل  -وجاوز حده، فحده أن يتعبد هللا 
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 [ .23يسألون{ ]اْلنبياء:

فِذا السؤال ب  )َ؟( هذا من منشأ الضالل فيمن ضل ِف اِلْبية وِف القدرية وِف املتحريين 
 املتشككني الذين أنكروا الشريعة وضلوا وأحلدوا بسب ب الدخول ِف القدر.

 من املعلوم أن القدر فيه العلم، والعلم يتفاوت فيه الناس.

 .-عز وجل  -يعلم ما يوافق حكمته  -عز وجل  -وهللا 
 احلكمة أين هي؟

 من االبتالء ِف خلقه. -عز وجل  -ما يريده هللا 

هللا سبحانه وتعاَل يعلم ذلك، فأوقع ِف خلقه ما يوافق احلكمة له؛ يعين ما يوافق مراداته ِف 
خلقه وحصول االبتالء ِف ذاته، واإلنسان قد ينظر فيكون علمه قاصرا فال يصل إَل حقيقة 

 اإلدراك.

 وتنس ب إَل أيب بكر رضي هللا عنه )العجز عن اإلدراك إدراك( السلفقال بعض وهلذا 

 (2َ؟ )
ْلن إدراكات الذكي غري إدراكات البليد فِذا اعَتض البليد على الذكي أبن هذا الشيء 
ليس كذلك ْلن هذا ما يعقل وهذا ما حيصل فيكون هذا اعَتاض ال عن علم وإمنا عن 

 وم.جهل فريد على صاحبه فيكون هو احملر 

 مثل جهل بعض الناس مثال ببعض اْلجهزة.

الكفار من النصارى أول ما اخَتع املسلمون الساعة أنكروها وخافوا منها، ورجع اْلمر إَل 
أن ِف بعض املخَتعات للكفار ِف العصر احلديث رفضه بعض املسلمني وخافوا منه؛ وذلك 

 ن إالدراك.ْلن ذلك فيه عجزا عن إدراك حقيقته، فرفضوا ْلهنم عجزوا ع

__________ 

 (68( راجع )1)
 (1)( انتهى الوجه اْلول من الشريط الثامن عشر.." 2)
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: من عبد هللا ابحل ب وحده، فهو زنديق، ومن عبده ابْلوف وقال بعض السلف" .164
وحده، فهو خارجي، ومن عبده ابلرجاء وحده، فهو مرجئي، ومن عبده ابحل ب واْلوف 

ْلوف أثىن على املؤمنني الذين يعبدونه اب -سبحانه وتعاَل-والرجاء فهو مؤمن موحد، وهللا 
من اْلدلة على مدح هللا وثنائه على من مجع بني اْلوف والرجاء  -سبحانه-والرجاء فقال 

قول هللا تعاَل: }أولئك الذين يدعون يبتغون إَل رُّبم الوسيلة أيهم أقَر ويرجون رمحته 
( { وقول هللا تعاَل: }أم من هو قانت 57وخيافون عذابه إن عذاَ ربك كان حمذورا )

آانء الليل ساجدا وقائما حيذر اْلخرة ويرجو رمحة ربه قل{ وقوله تعاَل: }تتجاىف جنوُّبم 
عن املضاجع يدعون رُّبم خوفا وطمعا{ وقوله سبحانه: }إهنم كانوا يسارعون ِف اْلريات 

دلة على مدح أهل اْلوف ( { وقد دلت اال90ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعني )
( 175واْلشية والرهبة والثناء عليهم، قال هللا تعاَل: }فال ختافوهم وخافون إن كنتم مؤمنني )

( { وقال 40( { وقال: }وإايي فارهبون )41{ وقال سبحانه: }وإايي فاتقون )
-سبحانه: }منهم فال ختشوهم واخشوين وْلمت نعميت عليكم ولعلكم{ وقد مدح هللا 

أهل اإلحسان مع اْلشية واْلوف، قال سبحانه: }إن الذين هم من  -نه وتعاَلسبحا
( والذين هم برُّبم ال يشركون 58( والذين هم آبايت رُّبم يؤمنون )57خشية رُّبم مشفقون )

( أولئك يسارعون ِف 60( والذين يؤتون ما آتوا وقلوُّبم وجلة أهنم إَل رُّبم راجعون )59)
 ( { .61اْلريات وهم هلا سابقون )

ول قالت: )قلت: اي رس -رضي هللا عنها-ومن السنة ما ِف املسند والَتمذي عن عائشة 
هللا، }والذين يؤتون ما آتوا وقلوُّبم وجلة{ هو الذي يزين ويشَر اْلمر ويسرق قال ال 

-ايبنة الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق وخياف أن ال يقبل منه( قال احلسن 
وا وهللا ابلطاعة واجتهدوا فيها، وخافوا أن ترد عليهم، إن املؤمن مجع إحساان عمل -رمحه هللا

 وخشية، واملنافق مجع إساءة وأمنا. نعم.

 اْلسباَ اليت تسقط ُّبا عقوبة جهنم عن فاعل السيئات

 وال أنمن عليهم، وال نشهد هلم ابِلنة، ونستغفر ملسيئهم، وُناف عليهم وال نقنطهم.

ُّبا عقوبة جهنم عن فاعل السيئات، عرفت ابالستقراء من الكتاَ وهناك أسباَ تسقط 
 والسنة، يعين املؤمن، هناك أشياء إذا فعلها إحدى عشر تسقط ُّبا عقوبة جهنم عنه.
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اْلول: التوبة: والتوبة النصوح هي اْلالصة، وهي اْلالصة ال خيتص ُّبا ذن ب دون ذن ب، 
شيء  ة ُّبا مما ال خالف فيه بني اْلمة، وليسوكون التوبة سببا لغفران الذنَو وعدم املؤاخذ

يكون سببا لغفران مجيع الذنَو إال التوبة، قال هللا تعاَل: }* قل اي عبادي الذين أسرفوا 
( 53على أنفسهم ال تقنطوا من رمحة هللا إن هللا يغفر الذنَو مجيعا إنه هو الغفور الرحيم )

 { وهذا ملن اتَ.

اْلية نزلت ِف التائبني، وقال بعدها: }ال تقنطوا{ وقال  وقد أمجع العلماء على أن هذه
 بعدها: }وأنيبوا إَل ربكم{ .

الثاين: السب ب الثاين االستغفار، قال هللا تعاَل: }وما كان هللا ليعذُّبم وأنت فيهم وما كان 
( { لكن االستغفار اترة يذكر وحده واترة يقرن ابلتوبة، 33هللا معذُّبم وهم يستغفرون )

كر وحده دخلت معه التوبة، كما إذا ذكرت التوبة وحدها مشلت االستغفار، والتوبة فِن ذ 
تتضمن االستغفار، واالستغفار يتضمن التوبة، فكل واحد منهما يدخل ِف مسمى اْلخر 

 عند اإلطالق.

وأما عند االقَتان، وأما عند اقَتان أحدمها ابْلخر، فيفسر االستغفار بطل ب وقاية شر ما 
وبة تفسر ابلرجوع وطل ب وقاية شر ما خيافه ِف املستقبل من سيئات أعماله، مضى، والت

فهما إذا اجتمعا افَتقا، وإذا افَتقا اجتمعا، ونظري هذا الفقري واملسكني واإلمث والعدوان والْب 
والتقوى والفسوق والعصيان والكفر والنفاق واإلُيان واإلسالم، كل هذه اْلمور إذا أطلق 

 ه اْلخر، وإذا اجتمعا صار لكل واحد منهما معىن.أحدمها دخل في

الثالث: احلسنات، قال هللا تعاَل: }إن احلسنات يذهنب السيئات{ وقال صلى هللا عليه 
 وسلم )وأتبع السيئة احلسنة متحها( .

رابعا: املصائ ب الدنيوية، وِف احلديث ما يصي ب املؤمن من وص ب وال نص ب وال غم وال هم 
 كة يشاكها إال كفر ُّبا من خطاايه.وال حزن حىت الشو 

 (1)خامسا: عذاَ القْب، يعين قد يعذَ اإلنسان ِف قْبه مث تسقط عنه عقوبة جهنم.." 
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"وليس له أن يزكي نفسه فيقول: أان مؤمن، اإلنسان يقول: أان مؤمن إن شاء هللا،  .165
، كلما انهكما سيأيت، وكلما ازداد هلل طاعة وتقوى ازداد إُي  قال بعض السلفأرجو، كما 

زادت الطاعات والنوافل والصدقات ونوافل العبادة، زاد اإلنسان الفرائض، يصلي الصلوات 
اْلمس، هذا مؤمن لكن، إذا زاد صلى السنن الروات ب، وصلى الضحى، وصلى حتية 

 املسجد، وسنة الوضوء، وصلى ِف الليل صالة الليل.

هر، وصام االثنني واْلميس، وصام وكذلك أيضا زاد ِف الصوم، صام ثالثة أايم من كل ش
تسع ذي احلجة، وستة من شوال، والتاسع والعاشر من احملرم، زاد تقواه وإُيانه، وكذلك 

 الزكاة أداها وتصدق، ِف الصدقات، كلما ازداد هلل طاعة وتقوى ازداد إُياان.

لستة تكت ب ا خالف املرجئة الذين يقولون: ال يزيد اإلُيان، ال يزيد وال ينقص، وهذه اْلسطر
 مباء الذه ب، وهي متثل معتقد أهل السنة واِلماعة ينبغي أن تكت ب، نعم.

 ابَ االستثناء ِف اإلُيان

 النصوص واْلاثر اليت وردت ِف االستثناء ِف اإلُيان

 أثر"قال رجل عند ابن مسعود أان مؤمن"

 ابَ االستثناء ِف اإلُيان:

 اْلشه ب عن احلسن قال: قال رجل عند ابنقال أبو عبيد حدثنا حييي بن سعيد عن أيب 
مسعود أان مؤمن، فقال ابن مسعود أفأنت من أهل اِلنة؟ فقال: أرجو، فقال ابن مسعود 

 أفال وكلت اْلوَل كما وكلت اْلخرى؟.

وإن كان قال احملشي إن  -رضي هللا عنه -نعم، هذا احلديث وهذا اْلثر عن ابن مسعود 
أنه  -رمحه هللا-له شواهد تقويه وتشده كما ذكر املؤلف  سنده منقطع، إال أن له شواهد،

قال رجل عند ابن مسعود أان مؤمن، يعين ما استثىن كأنه يزكي نفسه، ما قال: إن شاء هللا، 
فقال ابن مسعود أفأنت من أهل اِلنة؟ هلل تستطيع أن تقول أنك من أهل اِلنة؟ قال: 

ن أكون مؤمنا، أفال وكلت اْلوَل كما وكلت أرجو، قال: ملاذا َ تقل ِف اإلُيان: أرجو أ
 (1)اْلخرى؟." 
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"وِف احلديث قال: "أخوف ما أخاف عليكم الشرك اْلصغر"، فسئل عنه، فقال:  .166
 "الرايء".

                              

هذه و  هللاُ ِإبْ رَاِهيَم َخِلياًل{ من اْلُلَّة، وهي أعلى درجات احملبة، أي: أن هللا حيبه أعلى احملبة،
 مرتبة َ ينلها إالَّ إبراهيم وحممد عليهما الصالة والسالم.

قوله: " }َواْجنُ ْبيِن{ " أي أبعدين واجعلين ِف جان ب بعيد " }َأْن نَ ْعُبَد اَْلْصَناَم{ " خاف 
 من عبادهتا.

مع هذه املنزلة العظيمة اليت انهلا إبراهيم عليه السالم من ربه، ومع أنه قاوم الشرك وكسر 
صنام بيده، وتعرض ْلشد اْلذى ِف سبيل ذلك حىت ألقي ِف النار، مع ذلك خاف على اْل

نفسه من الوقوع ِف الشرك، ْلن القلَو بني أصبعني من أصابع الرمحن، واحلي ال تؤمن 
 : "ومن أيمن البالء بعد إبراهيم؟ "، فِبراهيم خافقال بعض السلفعليه الفتنة، وهلذا 

ُنَّ على نفسه الوقوع ِف الشر  َِ  ِإهنَّ  ك ملا رأى كثرة وقوعه ِف الناس، وقال عن اْلصنام: }َر
 َأْضَلْلَن َكِثرياً ِمَن النَّاِس{ .

وِف هذا أبلغ الرد على هؤالء الذين يقولون: ال خوف على املسلمني من الوقوع ِف الشرك 
الفاهم، و  بعدما تعلموا وتثقفوا، ْلن الشرك بعبادة اْلصنام شرك ساذج يَتفع عنه املثقف

وإمنا اْلوف على الناس من الشرك ِف احلاكمية، ويركزون على هذا النوع خاصة، وأما الشرك 
ِف اْللوهية والعبادة فال يهتمون ِبنكاره، وعلى هذا يكون اْلليل عليه السالم وغريه من 
 الرسل إمنا ينكرون شركًا ساذجاً!!، ويَتكون الشرك اْلطري وهو شرك احلاكمية كما يقول

 هؤالء.

 ُ قال: "وِف احلديث" أي احلديث الذي رواه أمحد والطْباين والبيهقي أن رسول هللا َصلَّى اَّللَّ
 ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قال ْلصحابه: "أخوف ما أخاف عليكم الشرك اْلصغر"، الرسول َصلَّى اَّللَّ

وا القم ة ِف الت وحيد ين بلغَعَلْيِه َوَسلََّم يقول ْليب بكر وعمر ولسادات املهاجرين واْلنصار، الذ
واإلُيان واِلهاد ِف سبيل هللا، ومع هذا الرسول خياف عليهم، فمن أيمن بعد هؤالء؟: 
"أخوف ما أخاف عليكم الشرك اْلصغر"، فسئل عنه فقال: "الرايء" هذا دليل على اهتمام 

مل الصاحل، والع الصحابة ِف اْلمر، والرايء معناه: أن اإلنسان يتصن ع أمام الناس ابلتقوى،
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وإتقان الصالة، وغري ذلك، من أجل أن ُيدحوه، فالرايء من الرؤية أن حي ب اإلنسان أن يراه 
 (1)الناس وهو يعمل العمل الصاحل من أجل أن." 

: هو كقوهلم: كانت الر يح طيِ بة واملال ح حاِذقًا ... وحنو ذلك قال بعُض السلف" .167
 مم ا جيري على السن ة كثري.

                              

أن  هناك مناخات كانت هتُطل فيها اْلمطار بكثرة، ولكن أييت وقٌت  -وحيُصل -وقد حصل
من اْلوقات تُ ْقِفر هذه املناخات وجُتِْدَ، فكثري من القار ات وإْن كانت معروفة بكثرة املطر 

يكا وِف أورواب  أمر وتواُصل املطر عليها حيُصل فيها اِلْدَ، كما يقولون عنه: اِلفاف، ِف 
وِف أفريقيا حصل جفاٌف كثري، وهلكت خالئق كثرية من اْلموال ومن اْلنُفس، وما نفعهم 

 املناخ، هذا بيد هللا سبحانه وتعاَل، وِف تقدير هللا سبحانه وتعاَل.

هم " املراد ابلسََّلف: الُقرون املفضَّلة، وَصْدر هذه اْلمة، و قال بعُض السَّلفقال املصنف: "
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ومن صحابته الِكرام.حم  ل  الُقدوة، لُقْرَ عهدهم من الن ِب َصلَّى اَّللَّ

وأم ا َمن جاء بعدهم فُيقال هلم: اْلََلف، فمن كان من اْلََلف يسري على منهج السَلف فهو 
ُءوا ِمْن االحٌق ُّبم، ومن ختلَّف عن منهج السََّلف فِن ه هالك، كما قال تعاَل: }َوالَِّذيَن جَ 

ُيَاِن َوال جَتَْعْل ِف  ْخَوانَِنا الَِّذيَن َسبَ ُقواَن اِبْْلِ ً لِلَِّذيَن  بَ ْعِدِهْم يَ ُقوُلوَن َرب ََّنا اْغِفْر لََنا َوإلِِ قُ ُلوبَِنا ِغال 
 ات َّبَ ُعوُهْم نَ آَمُنوا{ ، ويقول سبحانه: }َوالسَّاِبُقوَن اْْلَوَُّلوَن ِمَن اْلُمَهاِجرِيَن َواْْلَْنَصاِر َوالَِّذي

 ِبِِْحَساٍن{ .

قوله: "هو كقوهلم: كانت الريح طيِ بة، واملال ُح حاذقاً" يعين أن من إنكارهم لنعمة هللا أهنم 
إذا ساروا ِف البحر ِف السهُفن اليت كانت تسري ابلر ِيح إذا جنوا من البحر وخرجوا إَل الْب 

ريح اليت هذا بفضل هللا، بل يقولون: كانت اليُثنون على الر ِيح وعلى املال ح، وال يقولون: 
 محلت السفينة طيِ بة.

"وكان املال ح حاِذقاً" املال ح هو: قائد السفينة، َس ى مال حًا ملالزمته للماء امِلْلح، ْلن  مياه 
البحار ماحلة، فالذي يقود السفينة يقال له: مال ح، ْلن ه يسري على املاء امِلْلح واحلاذق: 
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 املهنة.الذي جييد 

وكان الواج ب عليهم أن يقولوا: أن  هللا هو الذي جن اان، وهو الذي سخ ر لنا الر يح الطيِ بة، 
وهو الذي أقدر قائد الس فينة وأهلمه أن يقودها إَل بر  السالمة. أما أن يقولوا: إن  جناتنا 

 انه وتعاَل.حوُخروجنا إَل الْب بسب ب طي ب الريح وِحْذق القائد، فهذا كفٌر بنعمة هللا سب

وقوله: "وحنو ذلك مم ا جيري على ألسنة كثري" يعين: حنو هذه اْللفاظ مم ا جيري على ألسنة  
، كثرٍي من الن اس من ِنْسبة النِ َعم إَل غري هللا سبحانه وتعاَل، إم ا من ابَ التساُهل ِف التعبري

 (1) وإم ا من ابَ سوء االعتقاد، فِْن كان من سوء االعتقاد فهو كفٌر."

"الالهوت ابلناسوت   فظاهره   وهو الدرع والقميص بشر وابطنه   وهو املتدرع    .168
الهوت هو االبن الذي هو الكلمة لتولد هذا من اْلَ الذي هو جوهر الوجود ومن هذا 

 نعلم أن النبوة املزعومة مركبة من أصلني:

اَ العلم والقول من الع أحدمها: أن اِلوهر هو الكلمة تولد من اِلوهر الذي هو اْلَ كتولد
 والقائل.

الثاين: أن هذا اِلوهر احتد ابملسيح وتدرع به، وذلك اِلوهر هو اْلَ من وجه وهو االبن 
من وجه فلهذا حكى هللا عنهم، اترة أهنم يقولون: املسيح ابن هللا، واترة أهنم يقولون: إن هللا 

 .1هو املسيح ابن مرمي
عم أن هلل ولدا ابلنفي فحس ب بل كفر من جعل له ولدا، َو يكتف القرآن ابلرد على من ز 

أو والدا، أو شريكا فقال تعاَل ِف السورة اليت تعدل ثلث القرآن كما جاء بذلك احلديث 
الذي رواه أبو داود ِف سننه عن أيب سعيد اْلدري أن رجال يقرأ: }قل هو هللا أحد{ 

ل يتقاهلا وسلم فذكر ذلك له وكأن الرج يرددها فلما أصبح جاء إَل رسول هللا صلى هللا عليه
: }قل هو 2فقال النِب صلى هللا عليه وسلم: "والذي نفسي بيده إهنا لتعدل ثلث القرآن" 

هللا أحد هللا الصمد َ يلد َو يولد َو يكن له كفوا أحد{ . قال شيخ اإلسالم: "فنفى عن 
بهائم ن املخلوق من اْلدميني والنفسه اْلصول والفروع والنظراء، وهي مجاع ما ينس ب إليه م

واملالئكة، واِلن، بل والنبات وحنو ذلك فِنه ما من شيء من املخلوقات إال وال بد أن 

                                         
 2/152إعانة املستفيد بشرح كتاَ التوحيد، صاحل الفوزان  (1)



180 

 

يكون له شيء يناسبه إما أصل، وإما فرع، وإما نظري. أو اثنان من ذلك، أو ثالثة وهذا ِف 
 اْلدميني واِلن والبهائم ظاهر.

وا ابلتناسل فلهم اْلمثال واْلشباه وهلذا قال   سبحانه  : وأما املالئكة فِهنم وإن َ يتولد
: "لعلكم تتذكرون قال بعض السلف. 3}ومن كل شيء خلقنا زوجني لعلكم تذكرون{ 

 .4فتعلمون أن خالق اْلزواج واحد" أ. ه 
 وبعد أن سقنا اْلدلة النقلية على إبطال فرية املشركني واليهود والنصارى ِف نسبة

__________ 

 .445   2/443جمموع الفتاوى:  -1
 .2/171، والنسائي: 1/1244، وابن ماجة: 1/337سنن أيب داود:  -2
 .49سورة الذارايت، آية:  -3
 (1).." 439   2/438جمموع الفتاوى:  -4

"وقال جماهد: الطاغوت الشيطان ِف صورة إنسان يتحاكمون إليه وهو صاح ب  .169
 أمرهم.

. وتعريف اإلمام 1كل ما يعبد من دون هللا عز وجل"  وقال اإلمام مالك رمحه هللا: "هو
مالك يقيد مبن عبد من دون هللا وهو راض ليخرج ُّبذا القيد من عبد وهو غري راض مثل 
املسيح ابن مرمي عليه الصالة والسالم، واملالئكة فِهنم عبدوا من دون هللا وهم غري راضني 

 بذلك بل إهنم براء ممن عبدهم ومن عبادهتم.

"كل معبود من دون  3: عند قوله   تعاَل   }يؤمنون ابِلبت والطاغوت{ 2الواحدي وقال
. وقال عبد هللا بن عباس: "اِلبت اْلصنام والطاغوت الذين 4هللا فهو فهو جبت وطاغوت"

 يكونون بني أيدي اْلصنام يعْبون عنها الكذَ ليضلوا الناس".

اغوت رجل من اليهود يدعى كع ب بن قال ابن جرير: وزعم رجال: أن اِلبت الكاهن والط
: عند قوله   تعاَل   }يريدون أن يتحاكموا وقال بعض السلف5اْلشرف وكان سيد اليهود"

إنه كع ب بن اْلشرف، وقال بعضهم: حيي بن أخط ب، وإمنا استحقا  6إَل الطاغوت{ 
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عة اهذا االسم لكوهنما من رؤوس الضالل وإلفراطهما ِف الطغيان وإغوائهما الناس ولط
 .7اليهود هلما ِف معصية هللا فكل من كان ُّبذه الصفة فهو طاغوت" اه 

 وهذه التعريفات املتقدمة عن السلف الصاحل من ابَ توضيح الشيء ببعض أفراده

__________ 

 .20   19، فتح اجمليد ص2/316املصدر السابق  -1
ْلدَ ي مفسر عاَ ابهو: علي بن أمحد بن حممد بن علي بن متوية، أبو احلسن الواحد -2

وصفه الذهِب ِبمام علماء التأويل توِف سنة مثان وستني وأربعمائة هجرية. انظر ترمجته ِف 
 .5/59، اْلعالم 1/333، الوفيات 5/104"النجوم الزاهرة" 

 .51سورة النساء آية:  -3
 .407انظر جمموعة التوحيد للشيخ حممد بن عبد الوهاَ ص -4
 .5/131جامع البيان  -5
 .60سورة النساء آية:  -6
، والكالم للشيخ عبد هللا بن 407جمموعة التوحيد للشيخ حممد بن عبد الوهاَ ص -7

 (1)عبد الرمحن أاب بطني رمحه هللا   تعاَل  .." 

"أبنه املتصرف ِف الوجود مبا يشاء، وأنه يتوىف اْلنفس الوفاة الكْبى مبا يرسل من  .170
، والوفاة الصغرى عند املنام كما تعاَل: }وهو الذي احلفظة الذين يقبضوهنا من اْلبدان

يتوفاكم ابلليل ويعلم ما جرحتم ابلنهار مث يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى مث إليه مرجعكم 
مث ينبئكم مبا كنتم تعملون * وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حىت إذا جاء 

الوفاتني الصغرى مث الكْبى وِف هذه . فذكر 1أحدكم املوت توفته رسلنا وهم ال يفرطون{ 
اْلية ذكر الكْبى مث الصغرى وهلذا قال   تبارك وتعاَل   }هللا يتوىف اْلنفس حني موهتا واليت 
َ متت ِف منامها فيمسك اليت قضى عليها املوت ويرسل اْلخرى إَل أجل مسمى{ ... 

أرواح اْلحياء إذا انموا يقبض أرواح اْلموات إذا ماتوا و  وقال بعض السلفإَل أن قال: "
فتتعارف ما شاء هللا   تعاَل   أن تتعارف }فيمسك اليت قضى عليها املوت{ اليت قد ماتت 
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}ويرسل اْلخرى إَل أجل مسمى{ قال السدي: إَل بقية أجلها، وقال عبد هللا بن عباس 
 .2رضي هللا عنهما: ُيسك أنفس اْلموات ويرسل أنفس اْلحياء وال يغلط"

ابن عباس أيضا ِف هذه اْلية أنه قال: "بلغين أن أرواح اْلحياء واْلموات تلتقي وروي عن 
ِف املنام فيتساءلون بينهم فيمسك هللا أرواح املوتى ويرسل أرواح اْلحياء إَل أجسادها". 
وقال سعيد بن جبري "إن هللا يقبض أرواح اْلموات إذا ماتوا وأرواح اْلحياء إذا انموا فتتعارف 

 أي: يعيدها. 3 أن تتعارف }فيمسك اليت قضى عليها املوت ويرسل اْلخرى{ ما شاء هللا

وقال السدي ِف قوله تعاَل: }واليت َ متت ِف منامها{ قال: "يتوفاها ِف منامها فيلتقي 
روح احلي، وروح امليت فيتذاكران ويتعارفان قال: فَتجع روح احلي إَل جسدها ِف الدنيا إَل 

 .4ح امليت أن ترجع إَل جسده فتحبس"بقية أجلها وتريد رو 
وهذا البيان من هؤالء اْلئمة ملعىن اْلية إمنا هو أحد القولني ِف هذه اْلية وهو: أن املمسكة 

 من توفيت وفاة املوت أوال، واملرسلة من توفيت وفاة النوم، فيكون املعىن

__________ 

 .61   60سورة اْلنعام آية:  -1
 .96   6/95تفسري القرآن العظيم  -2
 .31   30، الروح البن القيم ص24/9جامع البيان  -3
 (1).." 31، كتاَ الروح البن القيم ص24/9جامع البيان  -4

"وتعدي احلدود يشمل اإلفراط والتفريط، لكن أكثر ما يطلق على اإلفراط وجماوزة  .171
م الظاملون{ ه احلد، قال تعاَل: }تلك حدود هللا فال تعتدوها ومن يتعد حدود هللا فأولئك

( وقال تعاَل: }ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه ال حي ب املعتدين{ 1[ )229]البقرة: 
( وقال تعاَل: }اي أيها الذين آمنوا ال حترموا طيبات ما أحل هللا لكم 2[ )55]اْلعراف: 

( وقد أخْب الرسول صلى هللا عليه 3[ )87وال تعتدوا إن هللا ال حي ب املعتدين{ ]املائدة: 
 ( .4« )سيكون ِف هذه اْلمة قوم يعتدون ِف الطهور والدعاء»وسلم، 

أي أهنم يتجاوزون حدود الطهور ابلزايدة فيه والدعاء ابإلخالل بشروطه، فمن جتاوز حدود 
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" ما أمر هللا  :قال بعض السلفالشريعة فقد خرج عنها إَل غريها مما زينه له الشيطان كما 
وال يبايل  -وهي اإلفراط -: إما إَل تفريط، وإما إَل جماوزةأبمر إال وللشيطان فيه نزغتان
( وْلجل هذا أمران هللا بلزوم الصراط املستقيم، وأن نسأله  5أبيهما ظفر زايدة أو نقصان )

( 6[ )6كل صالة أن يهدينا إليه. ِف قوله تعاَل: }اهدان الصراط املستقيم{ ]الفاحتة: 
ن سبيله{ فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بكم ع وقوله تعاَل: }وأن هذا صراطي مستقيما

( وهني هللا عن تعد احلدود وجماوزهتا، والتقدم بني يدي هللا ورسوله حىت 7[ )153]اْلنعام: 
ال يزاد ِف دين هللا ابْلهواء. وعدم الوقوف عند حدود الشريعة أنتج ِف اْلمة صنوفا من 

ى الدين ما كان هلا أن توجد لوال جماوزة هذه البدع وضرواب من الغلو وألواان من اْلروج عل
 احلدود. فأصاَ الدين وأهله من املبتدعة والغالة شر كثري.

_________ 

 ( .229( سورة البقرة، آية )1)

 ( .55( سورة اْلعراف، آية )2)

 ( .87( سورة املائدة، آية )3)

، واحلاكم ِف 87، 86/  4( أخرجه أمحد ِف مسنده. من حديث عبد هللا بن مغفل، 4)
 ، وصححه ووافقه الذهِب.540/  1املستدرك، 

 .108/  2( انظر: مدارج السالكني 5)
 ( .5( سورة الفاحتة، آية )6)

 (1)( .." 153( سورة اْلنعام، آية )7)

"وهذا الذي ذكرانه تكسيل وتثبيط من الشيطان بفعله، وقد يثبط اإلنسان  .172
 الكسل، ويسوف العمل، ويسند اْلمر إَل ابلوسوسة، وسبيله ِف ذلك أن حيب ب لإلنسان

طول اْلمل، يقول ابن اِلوزي ِف هذا: )كم قد خطر على قل ب يهودي ونصراين ح ب 
اإلسالم، فال يزال إبليس يثبطه، ويقول: ال تعجل ومتهل النظر، فيسوفه حىت ُيوت على  

بة، كما انكفره، وكذلك يسوف العاصي ابلتوبة، فيعجل له غرضه من الشهوات، وُينيه اإل
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 قال الشاعر:

 وَتمل التوبة من قابل××× ال تعجل الذن ب ملا تشتهي 

وكم من عازم على اِلد سوفه! وكم ساع إَل مقام فضيلة ثبطه! فلرمبا عزم الفقيه على إعادة 
درسه، فقال: اسَتح ساعة، أو انتبه العابد ِف الليل يصلي، فقال له: عليك وقت، وال يزال 

 العمل، ويسند اْلمر إَل طول اْلمل.حيب ب الكسل، ويسوف 

فينبغي للحازم أن يعمل على احلزم، واحلزم تدارك الوقت، وترك التسويف، واإلعراض عن 
اْلمل، فِن املخوف ال يؤمن، والفوات ال يبعث، وسب ب كل تقصري، أو ميل إَل شر طول 

إال أنه يعد  اْلري، اْلمل، فِن اإلنسان ال يزال حيدث نفسه ابلنزوع عن الشر، واإلقبال على
نفسه بذلك، وال ري ب أنه من أمل أن ُيشي ابلنهار سار سريا فاترا. ومن أمل أن يصبح 

 عمل ِف الليل عمال ضعيفا، ومن صور املوت عاجال جد ...

: أنذركم )سوف( ، فِهنا أكْب جنود إبليس، ومثل العامل على احلزم وقال بعض السلف
 سفر، فدخلوا قرية، فمضى احلازم، فاشَتى ما يصلح والساكن لطول اْلمل، كمثل قوم ِف

لتمام سفره، وجلس متأهبا للرحيل، وقال املفرط: سأَته ب فرمبا أقمنا شهرا، فضَر بوق 
 الرحيل ِف احلال، فاغتبط احملَتز )املتوقي احلازم( ، وحتري اْلسف املفرط.

، ومنهم ملك املوت َ يندمفهذا مثل الناس ِف الدنيا، منهم املستعد املستيقظ، فِذا جاء 
 (1)املغرور املسوف يتجرع مرير الندم وقت الرحلة. فِذا كان ِف الطبع ح ب التواين." 

( ، وكان مسكنها ِف 1"أزوره ليال فحدثته، مث قمت فانقلبت، فقام معي ليقلبين ) .173
ا، عدار أسامة بن زيد، فمر رجالن من اْلنصار، فلما رأاي النِب صلى هللا عليه وسلم أسر 

فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )على رسلكما، إهنا صفية بنت حيي( ، فقاال: 
سبحان هللا، اي رسول هللا!! قال: )إن الشيطان جيري من اإلنسان جمرى الدم، وإين خشيت 

 ( .2أن يقذف ِف قلوبكما شرا( ، أو قال: )شيئا( )

حيذر اإلنسان من كل أمر من  قال اْلطايب: " ِف هذا احلديث من العلم استحباَ أن
، وأن يطل ب السالمة من الناس ِبظهار الْباءة  املكروه مما جتري به الظنون، وخيطر ابلقلَو

                                         
 72عاَ اِلن والشياطني، سليمان اْلشقر، عمر ص/ (1)



185 

 

 من الري ب ".

وحيكى ِف هذا عن الشافعي رضي هللا عنه أنه قال: " خاف النِب صلى هللا عليه وسلم أن 
نه عليهما ال  عليه وسلم شفقة ميقع ِف قلوُّبما شيء من أمره فيكفرا، وإمنا قاله صلى هللا

 ( .3على نفسه " )

ومما أرشدان هللا إليه القول احلسن مع اْلخرين حىت ال يدخل الشيطان بيننا وبني إخواننا، 
فيوقع العداوة بيننا والبغضاء، قال تعاَل: )وقل لعبادي يقولوا اليت هي أحسن إن الشيطان 

 [ .53ينزغ بينهم( ]اإلسراء: 

اهل فيه بعض الناس، فَتاهم يقولون الكالم املوهم الذي حيتمل وجوها عدة وهذا أمر تس
بعضها سيء، وقد يرمي أحدهم أخاه أبلفاظ يكرهها، ويناديه أبلقاَ ُيقتها، فيكون ذلك 

 مدخال للشيطان، فيفرق بينهما، وحيل العداء حمل الوفاق واْللفة.

 النفس البشرية ِف معَتك الصراع:

رمحه هللا  -أح ب أن أثبت مبحثا مهما من كالم ابن القيم صور فيه  ِف ختام هذا الفصل
حقيقة الصراع وطبيعته، يقول ابن القيم ما ملخصه: " اختار هللا اإلنسان من بني خلقه  -

فكرمه واصطفاه، وجعله حمال لإلُيان والتوحيد واإلخالص واحملبة والرجاء، وابتاله ابلشهوة 
 ( .4وه إبليس، ال يفَت عنه " )والغض ب والغفلة، وابتاله بعد

مث يقول ابن القيم ما نصه: " فهو )أي الشيطان( يدخل عليه من اْلبواَ اليت هي من 
نفسه وطبعه، فتميل نفسه معه؛ ْلنه يدخل عليها مبا حت ب، فيتفق هو ونفسه وهواه على 

نقادة، فال مالعبد: ثالثة مسلطون آمرون، فيبعثون اِلوارح ِف قضاء وطرهم، واِلوارح آلة 
ُيكنها إال االنبعاث، فهذا شأن هذه الثالثة، وشأن اِلوارح، فال تزال اِلوارح ِف طاعتهم  

 كيف أمروا وأين ُيموا.

هذا مقتضى حال العبد، فاقتضت رمحة ربه العزيز الرحيم به أن أعانه جبند آخر، وأمده مبدد 
وأيده  وله، وأنزل عليه كتابه،آخر، يقاوم به هذا اِلند الذي يريد هالكه، فأرسل إليه رس

مبلك كرمي يقابل عدوه الشيطان، فِذا أمره الشيطان أبمر، أمره امللك أبمر ربه، وبني له ما 
ِف طاعة العدو من اهلالك، فهذا يلم به مرة، وهذا مرة، واملنصور من نصره هللا عز وجل، 

 واحملفوظ من حفظه هللا تعاَل.
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 ة نفسا مطمئنة، إذا أمرته النفس اْلمارة ابلسوء، هنته عنهوجعل هللا له مقابل نفسه اْلمار 
النفس املطمئنة، وإذا هنته اْلمارة عن اْلري، أمرته به النفس املطمئنة، فهو يطيع هذه مرة، 

 وهذه مرة، وهو الغال ب عليه منهما، ورمبا انقهرت إحدامها ابلكلية قهرا ال تقوم معه أبدا.

ه على طاعة الشيطان والنفس اْلمارة نورا وبصرية، وعقال وجعل له مقابل اهلوى احلامل ل
يرده عن الذهاَ مع اهلوى، فكلما أراد أن يذه ب مع اهلوى، انداه العقل والبصرية والنور: 
احلذر احلذر، فِن املهالك واملتالف بني يديك، وأنت صيد احلرامية، وقطاع الطريق، إن 

 سرت خلف هذا الدليل.

ه فيبني له رشده ونصحه، وُيشي خلف دليل اهلوى مرة، فيقطع علي فهو يطيع الناصح مرة،
 الطريق، ويؤخذ ماله، وتسل ب ثيابه، فيقول: ترى من أين أتيت؟

والعج ب أنه يعلم من أين أيت، ويعرف الطريق اليت قطعت عليه، وأخذ فيها، وأيىب إال 
فة له، وزجره إذا ملخالسلوكها، ْلن دليله متكن منه، وحتكم فيه، وقوي عليه، ولو أضعفه اب

 دعاه، وحماربته إذا أراد أخذه، َ يتمكن منه، ولكن هو مكنه من نفسه، وهو أعطاه يده.

فهو مبنزلة الرجل يضع يده ِف يد عدوه، فيباشره مث يسومه سوء العذاَ، فهو يستغيث فال 
 نه.عيغاث، فهكذا يستأسر للشيطان واهلوى ولنفسه اْلمارة، مث يطل ب اْلالص، فيعجز 

فلما أن بلي العبد مبا بلي به، أعني ابلعساكر والعدد واحلصون، وقيل: قاتل عدوك وجاهده، 
فهذه اِلنود خذ منها ما شئت، وهذه احلصون حتصن أبي حصن شئت منها، ورابط إَل 
املوت، فاْلمر قري ب، ومدة املرابطة يسرية جدا، فكأنك ابمللك اْلعظم وقد أرسل إليك 

 داره، واسَتحت من هذا اِلهاد، وفرق بينك وبني عدوك، وأطلقت ِف رسله، فنقلوك إَل
 دار الكرامة تتقل ب فيها كيف شئت، وسجن عدوك ِف أصع ب احلبوس وأنت تراه.

فالسجن الذي كان يريد أن يودعك فيه قد أدخله وأغلقت عليه أبوابه، وأيس من الروح 
يسرية، صْبك ِف تلك املدة ال والفرج، وأنت فيما اشتهت نفسك، وقرت عينك، جزاء على

 ولزومك الثغر للرابط، وما كانت إال ساعة مث انقضت، وكأن الشدة َ تكن.

فِن ضعفت النفس عن مالحظة قصر الوقت وسرعة انقضائه، فليتدبر قوله عز وجل: 
[ وقوله عز وجل: 35)كأهنم يوم يرون ما يوعدون َ يلبثوا إال ساعة من هنار( ]اْلحقاف: 

[ ، وقوله عز وجل: )قال  46يوم يروهنا َ يلبثوا إال عشية أو ضحاها( ]النازعات: )كأهنم 
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قال إن  -قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين  -كم لبثتم ِف اْلرض عدد سنني 
[ ، وقوله تعاَل: )يوم ينفخ 114-112لبثتم إال قليال لو أنكم كنتم تعلمون( ]املؤمنون: 

حنن أعلم مبا  -يتخافتون بينهم إن لبثتم إال عشرا  -رمني يومئذ زرقا ِف الصور وحنشر اجمل
 [ .104-102يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إال يوما( ]طه: 

وخط ب النِب صلى هللا عليه وسلم أصحابه يوما، فلما كانت الشمس على رؤوس اِلبال، 
ما ى إال كما بقي من يومكم هذا فيوذلك عند الغرَو قال: )إنه َ يبق من الدنيا فيما مض

مضى منه( . رواه أمحد ِف املسند، والَتمذي ِف سننه، وقال الَتمذي: حديث حسن 
 صحيح.

فليتأمل العاقل الناصح لنفسه هذا احلديث، وليعلم أي شيء حصل له من هذا الوقت الذي 
ة اْلبد ع سعادقد بقي من الدنيا أبسرها، ليعلم أنه ِف غرور وأضغاث أحالم، وأنه قد اب

والنعيم املقيم حبظ خسيس ال يساوي شيئا، ولو طل ب هللا تعاَل والدار اْلخرة ْلعطاه ذلك 
احلظ هنيئا موفورا وأكمل منه، كما ِف بعض اْلاثر: " ابن آدم، بع الدنيا ابْلخرة ترحبهما 

 مجيعا، وال تبع اْلخرة ابلدنيا ختسرمها مجيعا ".

أنت حمتاج إَل نصيبك من الدنيا، وأنت إَل نصيبك من  : " ابن آدم،وقال بعض السلف
اْلخرة أحوج، فِن بدأت بنصيبك من الدنيا، أضعت نصيبك من اْلخرة، وكنت من نصي ب 
الدنيا على خطر، وإن بدأت بنصيبك من اْلخرة، فزت بنصيبك من الدنيا فانتظمته انتظاما 

." 

لقوا عبثا، ته: " أيها الناس، إنكم َ ختوكان عمر بن عبد العزيز رضي هللا عنه يقول ِف خطب
ل فيه للحكم فيكم، والفص -عز وجل  -َو تَتكوا سدى، وإن لكم معادا جيمعكم هللا 

نته من رمحته اليت وسعت كل شيء، وج -عز وجل  -بينكم، فخاَ وشقي عبد أخرجه هللا 
 اليت عرضها السماوات واْلرض.

اوة اَل واتقى، وابع قليال بكثري، وفانيا بباق، وشقوإمنا يكون اْلمان غدا ملن خاف هللا تع
بسعادة، أال ترون أنكم ِف أصالَ اهلالكني، وسيخلفه بعدكم الباقون؟ أال ترون أنكم ِف  
كل يوم تشيعون غاداي رائحا إَل هللا قد قضى حنبه، وانقطع أمله، فتضعونه ِف بطن صدع 

 ارق اْلحباَ، وواجه احلساَ؟ ".من اْلرض غري موسد وال ممهد، قد خلع اْلسباَ، وف
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قد أمد العبد ِف هذه املدة اليسرية ابِلنود، والعدد، واْلمداد،  -عز وجل  -واملقصود أن هللا 
 وبني له مباذا حيرز نفسه من عدوه، ومباذا يفتك نفسه إذا أسر.

والَتمذي، من حديث احلارث اْلشعري، عن النِب  -وقد روى اإلمام أمحد رضي هللا عنه 
لى هللا عليه أمر حيي ابن زكراي ص -سبحانه وتعاَل  -صلى هللا عليه وسلم أنه قال: )إن هللا 

وسلم خبمس كلمات: أن يعمل ُّبا، وأيمر بين إسرائيل أن يعملوا ُّبا، وأنه كاد أن يبطئ 
ا، وَتمر أمرك خبمس كلمات لتعمل ُّب -تعاَل  -ُّبا، فقال له عيسى عليه السالم: إن هللا 

ائيل أن يعملوا ُّبا، فِما أن َتمرهم، وإما أن آمرهم، فقال حيي: أخشى إن سبقتين بين إسر 
ُّبا أن خيسف يب وأعذَ، فجمع حيي الناس ِف بيت املقدس، فامتأل املسجد، وقعدوا على 

أمرين خبمس كلمات أن أعملهن، وآمركم أن  -تبارك وتعاَل  -الشرف، فقال: إن هللا 
 تعملوا ُّبن( .

مسة اليت أمرهم ُّبا الذكر، )وآمركم أن تذكروا هللا تعاَل فِن مثل ذلك كمثل وخامس هذه اْل
رجل خرج العدو ِف أثره سراعا، حىت أتى على حصن حصني، فأحرز نفسه منهم، كذلك 
العبد ال حيرز نفسه من الشيطان إال بذكر هللا تعاَل( . قال الَتمذي: هذا حديث حسن 

 صحيح.

ص ب لصالة: )آمركم ابلصالة، فِذا صليتم فال تلتفتوا، فِن هللا ينومما أمرهم به ِف احلديث ا
وجهه لوجه عبده ِف صالته ما َ يلتفت( . وااللتفات املنهي عنه ِف الصالة قسمان؛ 
أحدمها: التفات القل ب عن هللا عز وجل إَل غري هللا تعاَل. والثاين: التفات البصر. وكالمها 

لبه لى عبده ما دام العبد مقبال على صالته، فِذا التفت بقمنهي عنه. وال يزال هللا مقبال ع
أو بصره، أعرض هللا تعاَل عنه. وقد سألت عائشة رضي هللا عنها رسول هللا صلى هللا عليه 

( 5وسلم عن االلتفات ِف الصالة فقال: )هو اختالس خيتلسه الشيطان من صالة العبد( )
. 

ته ببصره ، إَل خري مين؟( . ومثل من يلتفت ِف صالوِف أثر: يقول هللا تعاَل: )إَل خري مين
أو بقلبه مثل رجل قد استدعاه السلطان، فأوقفه بني يديه، وأقبل يناديه وخياطبه، وهو ِف 
خالل ذلك يلتفت عن السلطان ُيينا ومشاال، وقد انصرف قلبه عن السلطان، فال يفهم ما 

ليس لرجل أن يفعل به السلطان؟ أفخياطبه به؛ ْلن قلبه ليس حاضرا معه، فما ظن هذا ا
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 أقل املرات ب ِف حقه أن ينصرف من بني يديه ممقوات مبعدا قد سقط من عينيه؟ .

فهذا املصلي ال يستوي واحلاضر القل ب املقبل على هللا تعاَل ِف صالته، الذي قد أشعر قلبه 
حىي من ربه واستعظمة من هو واقف بني يديه، فامتأل قلبه من هيبته، وذلت عنقه له، 

تعاَل أن يقبل على غريه، أو يلتفت عنه. وبني صالتيهما كما بني السماء واْلرض، قال 
حسان بن عطية: إن الرجلني ليكوانن ِف الصالة الواحدة، وإن ما بينهما ِف الفضل كما 
بني السماء واْلرض، وذلك أن أحدمها مقبل بقلبه على هللا عز وجل، واْلخر ساه غافل. 

أقبل العبد على ُملوق مثله، وبينه وبينه حجاَ، َ يكن إقباال وال تقريبا، فما الظن  فِذا
 ابْلالق عز وجل؟

وإذا أقبل على اْلالق عز وجل، وبينه وبينه حجاَ الشهوات والوساوس، والنفس مشغوفة 
ُّبا، مألى منها، فكيف يكون ذلك إقباال وقد أهلته الوساوس واْلفكار، وذهبت به كل 

 ؟مذه ب
والعبد إذا قام ِف الصالة غار الشيطان منه، فِنه قد قام ِف أعظم مقام، وأقربه وأغيظه 
للشيطان، وأشده عليه، فهو حيرص وجيتهد كل االجتهاد أن ال يقيمه فيه، بل ال يزال به 
يعده وُينيه وينسيه، وجيل ب عليه خبيله ورجله حىت يهون عليه شأن الصالة، فيتهاون ُّبا 

 فيَتكها.

ن عجز عن ذلك منه، وعصاه العبد، وقام ِف ذلك املقام، أقبل عدو هللا تعاَل حىت خيطر فِ
يها، بنيه وبني نفسه، وحيول بينه وبني قلبه، فيذكره ِف الصالة، ما َ يكن يذكر قبل دخوله ف

حىت رمبا كان قد نسي الشيء واحلاجة، وأيس منها، فيذكره إايها ِف الصالة ليشغل قلبه 
ذه عن هللا عز وجل، فيقوم فيها بال قل ب، فال ينال من إقبال هللا تعاَل وكرامته ُّبا، وأيخ

وقربه ما يناله املقبل على ربه عز وجل بقلبه ِف صالته؛ فينصرف من صالته مثل ما دخل 
فيها خبطاايه وذنوبه وأثقاله، َ ختف عنه ابلصالة، فِن الصالة إمنا تكفر سيئات من أدى 

 ا، ووقف بني يدي هللا تعاَل بقلبه وقالبه.حقها، وأكمل خشوعه

فهذا إذا انصرف منها وجد خفة من نفسه، وأحس أبثقال قد وضعت عنه، فوجد نشاطا 
وراحة وروحا، حىت يتمىن أنه َ يكن خرج منها، ْلهنا قرة عينيه، ونعيم روحه، وجنة قلبه، 

َتيح ُّبا، ال منها، ا، فيسومسَتاحه ِف الدنيا، فال يزال كأنه ِف سجن وضيق حىت يدخل فيه
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فاحملبون يقولون: نصلي فنسَتيح بصالتنا، كما قال إمامهم وقدوهتم ونبيهم: )اي بالل أرحنا 
ابلصالة( ، َو يقل: أرحنا منها، وقال صلى هللا عليه وسلم: )جعلت قرة عيين ِف الصالة( 

دوهنا، وكيف يطيق ب. فمن جعلت قرة عينه ِف الصالة، كيف تقر عينه صلى هللا عليه وسلم 
 الصْب عنها؟

وقد روي أن العبد إذا قام يصلي، قال هللا عز وجل: " ارفعوا احلج ب، فِذا التفت، قال: 
أرخوها "، وقد فسر هذا االلتفات ابلتفات القل ب عن هللا عز وجل إَل غريه، فِذا التفت 

الدنيا، وأراه  مورإَل غريه، أرخى احلجاَ بينه وبني العبد، فدخل الشيطان، وعرض عليه أ
إايها ِف صورة املرآة، وإذا أقبل بقلبه على هللا َو يلتفت، َ يقدر الشيطان على أن يتوسط 

وبني ذلك القل ب، وإمنا يدخل الشيطان إذا وقع احلجاَ، فِن فر إَل  -تعاَل  -بني هللا 
وشأن  ههللا تعاَل، وأحضر قلبه فر الشيطان، فِن التفت حضر الشيطان، فهو هكذا شأن

 عدوه ِف الصالة.

 كيف جيعل املصلي قلبه حاضرا ِف الصالة؟

وإمنا يقوى العبد على حضوره ِف الصالة واشتغاله فيها بربه عز وجل، إذا قهر شهوته وهواه، 
وإال فقل ب قد قهرته الشهوة، وأسره اهلوى، ووجد الشيطان فيه مقعدا متكن فيه، كيف 

 خيلص من الوساوس واْلفكار؟ !

َو ثالثة: قل ب خال من اإلُيان ومجيع اْلري، فذلك قل ب مظلم قد اسَتاح الشيطان والقل
من إلقاء الوساوس إليه؛ ْلنه قد اختذه بيتا ووطنا، وحتكم فيه مبا يريد، ومتكن منه غاية 

 التمكن.

القل ب الثاين: قل ب قد استنار بنور اإلُيان، وأوقد فيه مصباحه، لكن عليه ظلمة الشهوات 
 ْلهوية، فللشيطان هناك إقبال وإدابر، وجماالت ومطامع، فاحلَر دول وسجال.وعواصف ا

وختتلف أحوال هذا الصنف ابلقلة والكثرة، فمنهم من أوقات غلبته لعدوه أكثر، ومنهم من 
 أوقات غلبة عدوه له أكثر، ومنهم من هو اترة واترة.

شهوات، وانقشعت عنه حج ب الالقل ب الثالث: قل ب حمشو ابإلُيان قد استنار بنور اإلُيان، 
وأقلعت عنه تلك الظلمات، فلنوره ِف صدره إشراق، ولذلك اإلشراق إيقاد لو دان منه 
الوسواس الحَتق به، فهو كالسماء اليت حرست ابلنجوم، فلو دان منها الشيطان يتخطاها 
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راسة ح لرجم فاحَتق، وليست السماء أبعظم حرمة من املؤمن، وحراسة هللا تعاَل له أمت من
السماء، والسماء متعبد املالئكة، ومستقر الوحي، وفيها أنوار الطاعات، وقل ب املؤمن 
مستقر التوحيد واحملبة، واملعرفة واإلُيان، وفيه أنوارها، فهو حقيق أن حيرس وحيفظ من كيد 

 العدو، فال ينال منه شيئا إال خطفة.

 وقد مثل ذلك مبثال حسن، وهو ثالثة بيوت:

 فيه كنوزه وذخائره وجواهره.بيت امللك 

 وبيت للعبد فيه كنوز العبد، وذخائره، وجواهره، وليس جواهر امللك وذخائره.

 وبيت خال صفر ال شيء فيه، فجاء اللص يسرق من أحد البيوت، فمن أيها يسرق؟

فِن قلت: من البيت اْلايل، كان حماال؛ ْلن البيت اْلايل ليس فيه شيء يسرق، وهلذا قيل 
باس رضي هللا عنهما: إن اليهود تزعم أهنا ال توسوس ِف صالهتا، فقال: وما يصنع البن ع

 الشيطان ابلقل ب اْلراَ؟

وإن قلت: يسرق من بيت امللك، كان ذلك كاملستحيل املمتنع، فِن عليه من احلرس واليزك 
( ما ال يستطيع اللص الدنو منه، كيف وحارسه امللك بنفسه، وكيف يستطيع اللص 6)

و منه وحوله من احلرس واِلند ما حوله؟ فلم يبق للص إال البيت الثالث، فهو الذي الدن
 يشن عليه الغارات.

، فِهنا على منواله.  فيلتأمل اللبي ب هذا املثال، ولينزله على القلَو

فقل ب خال من اْلري كله، وهو قل ب الكافر واملنافق، فذلك بيت الشيطان، قد أحرزه لنفسه 
سكنا ومستقرا، فأي شيء يسرق منه، وفيه خزائنه وذخائره وشكوكه  واستوطنه، واختذه

 وخياالته ووساوسه؟

وعظمته وحمبته ومراقبته واحلياء منه، فأي  -عز وجل  -وقل ب قد امتأل من جالل هللا 
شيطان جيَتئ على هذا القل ب؟ وإن أراد سرقة شيء منه، فماذا يسرق؟ وغايته أن يظفر ِف 

هن ب حيصل له على غرة من العبد وغفلة ال بد له منها، إذ هو بشر، اْلحايني منه خبطفة و 
 وأحكام البشرية جارية عليه من الغفلة والسهو والذهول وغلبة الطبع.

 وقل ب فيه توحيد هللا تعاَل، ومعرفته، وحمبته، واإلُيان به، والتصديق بوعده، وفيه شهوات
 النفس وأخالقها، ودواعي اهلوى والطبع.
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ه ذين الداعيني؛ فمرة ُييل بقلبه داعي اإلُيان واملعرفة واحملبة هلل تعاَل وإرادتوقل ب بني ه
وحده، ومرة ُييل بقلبه داعي الشيطان واهلوى والطباع، فهذا القل ب للشيطان فيه مطمع، 
وله منه منازالت ووقائع، ويعطي هللا النصر من يشاء: )وما النصر إال من عند هللا العزيز 

[ . وهذا ال يتمكن الشيطان منه إال مبا عنده من سالحه، 126ران: احلكيم( ]آل عم
فيدخل إليه الشيطان، فيجد سالحه عنده، فيأخذه ويقاتل به، فِن أسلحته هي الشهوات 
والشبهات واْلياالت واْلماين الكاذبة، وهي ِف القل ب، فيدخل الشيطان فيجدها عتيدة، 

 د العبد عدة عتيدة، من اإلُيان تقاوم تلكفيأخذها ويصول ُّبا على القل ب، فِن كان عن
العدة وتزيد عليها، انتصف من الشيطان، وإال فالدولة لعدوه عليه، وال حول وال قوة إال 
ابهلل. فِذا أذن العبد لعدوه، وفتح له ابَ بيته، وأدخله عليه، ومكنه من السالح يقاتله به، 

 فهو امللوم.

 دا فليس لك اعتذار "ومت كم××× فنفسك َ وال تلم املطااي 

 عالج الصرع

حتدثنا ِف ما مضى أن الشيطان قد يصي ب اإلنسان، وهو ما نسميه الصرع أو مس اِلن، 
 وسنحاول أن نبني أسباَ الصرع وعالجه:

 أسباَ الصرع:

( : " أن الصرع لإلنس قد يكون عن شهوة وهوى وعشق، كما يتفق 7بني ابن تيمية )
 وهو -ون لإلنس مع اإلنس ... ، وقد يك

_________ 

 ( لريدين إَل منزيل.1)

 . واللفظ ملسلم.2175. ورقمه: 4/1712. ورواه مسلم: 6/336( صحيح البخاري: 2)

 .46( تلبيس إبليس: 3)
 .21( الوابل الصي ب: ص4)
 .751. ورقمه: 2/234( رواه البخاري: 5)
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 ( يزك ويسك )ابلَتكية( : مبعىن املنع واحلظر والزجر.6)

 (1).." 19/39فتاوى شيخ اإلسالم:  ( جمموع7)

 "املطل ب الثاين: أصول العبادة: .174

عبادة هللا تبارك وتعاَل جي ب أن ترتكز على أصول ثالثة، وهي احملبة، واْلوف، والرجاء، 
: من السلف قال بعضفيعبد املسلم ربه حمبة له، وخوفا من عقابه، ورجاء لثوابه، ولذلك 

عبد هللا ابحل ب وحده فهو زنديق، ومن عبده ابْلوف وحده فهو حروري، ومن عبده ابلرجاء 
 (2)وحده فهو مرجئ، ومن عبده ابحل ب واْلوف." 

"قال احلافظ ابن رج ب بعد ذكره أن التشاؤم ابطل شرعا وعقال، قال: "وِف اِلملة  .175
ِف  ذا سخط على عبده شقيفال شؤم إال املعاصي والذنَو فِهنا تسخط هللا عز وجل، فِ

الدنيا واْلخرة، كما أنه إذا رضي عن عبده سعد ِف الدنيا واْلخرة، فالشؤم ِف احلقيقة هو 
 معصية هللا، واليمن هو طاعة هللا وتقواه كما قيل:

 إن رأاي دعا إَل طاعة ... هللا لرأي مبارك ميمون

وكذلك  لطها وأصر عليها هلك،والعدوى اليت هتلك من قارُّبا هي املعاصي، فمن قارُّبا وخا
ُمالطة أهل املعاصي ومن حيسن املعصية ويزينها ويدعو إليها من شياطني اإلنس، وهم أضر 

ان : شيطان اِلن تستعيذ ابهلل منه فينصرف، وشيطقال بعض السلفمن شياطني اِلن، 
ظر أحدكم ناإلنس ال يْبح حىت يوقعك ِف املعصية، وِف احلديث: " املرء على دين خليله، فلي

من خيالل "، وِف حديث آخر: " ال تصح ب إال مؤمنا، وال أيكل طعامك إال تقي "، 
فالعاصي مشؤوم على نفسه وعلى غريه فِنه ال يؤمن أن ينزل عليه عذاَ فيعم الناس، 
خصوصا من َ ينكر عليه عمله فالبعد عنه متعني، فِذا كثر اْلبث هلك الناس عموما".." 

(3) 
اَل: )ومن الناس من يتخذ من دون هللا أندادا حيبوهنم كح ب هللا والذين "يقول هللا تع .176

 165آمنوا أشد حبا هلل( البقرة: 

                                         
 149ن والشياطني، سليمان اْلشقر، عمر ص/عاَ اِل (1)
 30ُمتصر تسهيل العقيدة اإلسالمية، عبد هللا بن عبد العزيز اِلْبين ص/ (2)
 114ُمتصر تسهيل العقيدة اإلسالمية، عبد هللا بن عبد العزيز اِلْبين ص/ (3)
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هللا  فهو ممن اختذ من دون -كما حي ب هللا تعاَل   -فأخْب أن من أح ب من دون هللا شيئا 
هذا الند  تأندادا، فهذا ند ِف احملبة ال ِف اْللق والربوبية، فِن أحدا من أهل اْلرض َ يثب

خبالف ند احملبة، فان أكثر أهل اْلرض قد اختذوا من دون هللا أندادا ِف احل ب  -ِف الربوبية 
 والتعظيم.

وهذه هي التسوية املذكورة ِف قوله تعاَل حكاية عنهم وهم ِف النار يقولون ْلهلتهم وأندادهم 
نسويكم بَر  ( إذ97وهي حمضرة معهم ِف العذاَ: )اتهلل إن كنا لفي ضالل مبني )

، ومعلوم أهنم َ يسووهم بَر العاملني ِف اْللق والربوبية، وإمنا 98 - 97العاملني( الشعراء: 
 سووهم به ِف احملبة والتعظيم " والطاعة والتشريع ".

وهذا أيضا هو العدل املذكور ِف قوله تعاَل: )مث الذين كفروا برُّبم يعدلون( أي يعدلون به 
 ( .1هي احملبة والتعظيم.. " ) غريه ِف العبادة اليت

وإذا كان جتريد احملبة وإخالصها هو متعلق الشطر اْلول من شطري الشهادة، وهو " شهادة 
 فان جتريد املتابعة والتحكيم للرسول صلى هللا عليه وسلم هو حتقيق -إن ال اله إال هللا " 

 قول هللا تعاَل:احملبة املتعلق ابلشطر اْلخر " شهادة إن حممدا رسول هللا "، ي

)قل إن كنتم حتبون هللا فاتبعوين حيببكم هللا ويغفر لكم ذنوبكم وهللا غفور رحيم )*( قل 
 ( .32 - 31أطيعوا هللا والرسول فِن تولوا فِن هللا ال حي ب الكافرين( )آل عمران: 

هللا آية زل : ادعي قوم حمبة هللا، فأنقال بعض السلففهذه هي آية احملبة وهي آية احملنة، " 
 ( .2احملنة: )قل إن كنتم حتبون هللا فاتبعوين حيببكم هللا( )

يقول احلافظ ابن كثري رمحه هللا: " هذه اْلية الكرُية حاكمة على كل من ادعى حمبة هللا 
 وليس هو على الطريقة احملمدية، فانه كاذَ ِف نفس اْلمر حىت يتبع

__________ 

 21/  3( املدارج 1)

 (1)." 22سه ص ( املصدر نف2)
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إذهاَ تعظيم هللا ووقاره من القل ب: فكما أن تعظيم هللا وتوقريه حيجز عن  -11" .177
د بربه، ويستهني حىت يستخف العب -املعصية فان ارتكاَ املعصية يضعف التعظيم والتوقري

 أبمره، وال يقدره حق قدره.

ان تفاضل بق بيمرض القل ب وإعاقته عن الَتقي ِف مرات ب الكمال ودرجاته: وقد س -12
فالذنَو خترج صاحبها من دائرة اليقني وتنزله من درجة  -الناس ِف أعمال القلَو 

اإلحسان، بل خترجه من دائرة اإلُيان، كما ِف احلديث الصحيح: " ال يزين الزاين حني يزين 
وهو مؤمن، وال يسرق السارق حني يسرق وهو مؤمن "، فال يبقى إال اسم اإلسالم، ورمبا 

 ته منه، فان املعاصي بريد الكفر.أخرج

إضعاف مهة القل ب وإرادته: وتثبيطه عن الطاعة وتكسيله عنها، حىت يؤول به اْلمر  -13
من االستثقال إَل الكراهية والنفور، فال ينشرح صدره لطاعة وال يتحرج ويضيق من معصية، 

 ويصري جسورا ومقداما على اْلطااي جباان رعديدا على احلسنات.

 -ْلسف ابلقل ب كما خيسف ابملكان وما فيه: فيخسف به بسب ب ارتكاَ الرذائل ا -14
إَل اسفل سافلني وصاحبه ال يشعر، وعالمة ذلك اْلسف أن يكون القل ب جواال حول 
السفليات والقاذورات، متعلقا ابحملقرات واْلمور التافهات، عكس القل ب الذي تزكى 

ن : " إقال بعض السلفكارم اْلخالق، كما ابلطاعات فصار جواال ِف معايل اْلمور وم
 هذه القلَو جوالة، فمنها ما جيول حول العرش ومنها ما جيول حول احلش ".

مسخ القل ب: فان املعاصي والقبائح ما تزال تتكاثر عليه حىت متسخه كما متسخ  -15
ن مالصورة، فيصري القل ب على قل ب احليوان الذي شاُّبه ِف أخالقه وأعماله وطبيعته، ف

 ومنها ما ُيسخ على قل ب كل ب أو -كقل ب الديوث   -القلَو ما ُيسخ على قل ب خنزير 
محار أو حية أو عقَر ... حبس ب عمله، وقد شبه هللا تعاَل أهل اِلهل والغي ابحلمر اترة 
وابلكل ب اترة وابْلنعام اترة، ورمبا وصل اْلمر إَل املسخ التام، وهو مسخ الصورة مع القل ب،  

 (1)ين إسرائيل حني جعل هللا منهم القردة واْلنازير.." كما حصل لب
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 .1"يتسع له الذهن اإلنساين من خاصة أو وظيفة ... " .178
 حتث على اليت -صلى هللا عليه وسلم-فِذا تلمسنا الشواهد على ذلك ِف أحاديث النِب 

الفقه ... و العلم وتبني فضله ومكانته، وترسم منهج البحث والنظر، وتدعو للتبصر والفهم 
ين العلم د -حبق-وجدانها َتخذ مساحة أوسع ِف كت ب احلديث الشريف، وجتعل اإلسالم 

 والعقل كما أنه دين الفطرة اليت فطر هللا الناس عليها.

 مكانة العقل ِف اإلسالم:

ونوجز فيما يلي الكالم على مكانة العقل ِف اإلسالم، خبطوط سريعة وكلمات موجزة تشري 
 ا من اهتمام وعناية:إَل ما وراءه

فالعقل هو هبة هللا العظمى ومنحته هلذا اإلنسان، به أكرمه وميزه على سائر املخلوقات، 
َ امللكوت ويدخل ساحة اإلُيان ابهلل الذي سخر لإلنسان   فأعطاه املفتاح الذي يفتح به أبوا

له موضوع جعكل ما ِف السموات واْلرض. ولذلك امنت هللا تعاَل على الناس ُّبذا العقل، و 
 املسئولية، فقال:

}قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع واْلبصار واْلفئدة قليال ما تشكرون{ ]امللك: 
23. ] 

 [ .36}إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤوال{ ]اإلسراء: 

ولذلك جعل هللا تعاَل العقل مناط التكليف وسببا له، فاْلطاَ الشرعي ال يتوجه إال 
ال بعض قلعاقل؛ ْلن العقل أداة الفهم واإلدراك، وبه تتوجه اإلرادة إَل االمتثال؛ ولذلك ل

 : "العقل حجة هللا على مجيع اْللق".السلف

__________ 

 (1).." 8، 7"التفكري فريضة إسالمية" ص 1

رجاء مبنزلة الطائر؛ فاحملبة رأسه، واْلوف وال -عز وجل-""القل ب ِف سريه إَل هللا  .179
جناحاه. فمىت سلم الرأس واِلناحان فالطائر جيد الطريان، ومىت قطع الرأس مات الطائر، 

 ومىت فقد اِلناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسر.
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ولكن السلف استحبوا أن يقوى ِف الصحة جناح اْلوف على جناح الرجاء، وعند اْلروج 
 من الدنيا يقوى جناح الرجاء على جناح اْلوف ...

: أكمل اْلحوال: اعتدال الرجاء واْلوف، وغلبة احل ب، فاحملبة هي لسلفوقال بعض ا
 .1املرك ب، والرجاء حاد، واْلوف سائق، وهللا املوصل مبنه وكرمه"

وهذا املعىن هو ما أشار إليه احلديث الشريف: "إن هللا خلق الرمحة يوم خلقها مائة رمحة، 
ر بكل م رمحة واحدة؛ فلو يعلم الكاففأمسك عنده تسعا وتسعني رمحة، وأرسل ِف خلقه كله

الذي عند هللا من الرمحة َ ييأس من اِلنة، ولو يعلم املسلم بكل الذي عند هللا من العذاَ 
 .2َ أيمن من النار" 

__________ 

"، 517-511بتصرف يسري، واقرأ فيه ابلتفصيل من ص 517/ 1"مدارج السالكني":  1
، "تيسري العزيز احلميد" 326، 325العز احلنفي ص"شرح العقيدة الطحاوية" البن أيب 

، "اإلابنة الكْبى" 365-354، "إيثار احلق على اْللق" البن الوزير ص495-483ص
. وانظر ما كتبه 302-300/ 11، "فتح الباري" البن حجر: 759-756/ 2البن بطة: 

 .560-555/ 2السبكي ِف "الفتاوى": 
 (1).." 301/ 11جاء مع اْلوف: أخرجه البخاري ِف الرقاق، ابَ الر  2

ا خلفت م»"تلك نظرة من يزعم التشيع لعلي ِف عمر الذي قال فيه أخوه علي:  .180
 ( .1« )أحداً أح ب إيل أن ألقى هللا مبثل عمله منك..

ليفة اْلول أن اْل -أخبار شيعته  -: )نقل ِف اْلخبار -ِف أيب بكر ) -وقال هذا "النقمة" 
وصنمه الذي كان يعبده زمن اِلاهلية معلق  - عليه وسلم صلى هللا -قد كان مع النِب 

إَل أن مات  -ويقصد أن سجوده لذلك الصنم  -خبيط ِف عنقه ساتره بثيابه وكان يسجد 
 ( .2ما كان ِف قلوُّبم( ) -كذا   -فأظهروا  -صلى هللا عليه وسلم  -النِب 

ًا وُّبتااًن ضد ْلل البيت زور  انظر كيف بلغ احلقد والعداء ُّبؤالء الذين لبسوا ثَو التشيع
رواد اإلسالم، ومن أقاموا دولة اإلسالم وفتحوا داير هؤالء اجملوس ونشروا اإلسالم بينهم، 
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وأطفأوا انر اجملوسية والوثنية ِف بالدهم، وإذا كان هذا مبلغ حقدهم ومقدار سبهم ملن رضي 
ن قرون، فكيف واراهم الَتاَ م هللا عنهم وتواتر الثناء عليهم ِف كتاَ هللا وسن ة نبيه وقد
 يكون مستوى حقدهم وآتمرهم على املسلمني اْلخرين؟!

صلى  -ال يغل قل ب أحد على أحد من أصحاَ رسول هللا : »قال بعض السلفكما 
 ( .3« )إال كان قلبه على املسلمني أغل -هللا عليه وسلم 

 كما تطاولوا ابلس ب والتكفري على كثري من خيار الصحابة غري

__________ 

( )مع 7/41( رواه البخاري ِف صحيحه، كتاَ فضائل الصحابة، ابَ مناق ب عمر: )1)
 شرحه فتح الباري( .

 ( .2/111« : )اْلنوار النعمانية( »2)

 (1).." 41البن بطة: ص « اإلابنة( »3)

 "الفصل السادس .181

 ِف بيان ركائز العبودية الصحيحة

 حل ب واْلوف والرجاء.إن العبادة ترتكز على ثالث ركائز هي: ا

فاحل ب مع الذل، واْلوف مع الرجاء، ال بد ِف العبادة من اجتماع هذه اْلمور، قال تعاَل 
[ ، وقال تعاَل: }والذين آمنوا 54ِف وصف عباده املؤمنني: }حيبهم وحيبونه{ ]املائدة: 

 [ .165أشد حبا هلل{ ]البقرة: 

با وكانوا ون ِف اْلريات ويدعوننا رغبا ورهوقال ِف وصف رسله وأنبيائه: }إهنم كانوا يسارع
 [ .90لنا خاشعني{ ]اْلنبياء: 

: من عبد هللا ابحل ب وحده فهو زنديق، ومن عبده ابلرجاء وحده فهو وقال بعض السلف
مرجئ، ومن عبده ابْلوف وحده فهو حروري ومن عبده ابحل ب واْلوف والرجاء فهو مؤمن 

 )العبودية( وقال أيضا: )فدين هللا: عبادته وطاعته موحد. ذكر هذا شيخ اإلسالم ِف رسالة
واْلضوع له، والعبادة أصل معناها: الذل. يقال: طريق معبد، إذا كان مذلال قد وطئته 
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اْلقدام. لكن العبادة املأمور ُّبا تتضمن معىن الذل، ومعىن احل ب، فهي تتضمن غاية الذل 
 (1) ضه له ال يكون عابدا له، ولو."هلل تعاَل، بغاية احل ب له، ومن خضع إلنسان مع بغ

"النص ب للصور والتماثيل ِف اجملالس، أو امليادين أو احلدائق؛ فِنه حمرم شرعا؛ ْلنه  .182
وسيلة إَل الشرك، وفساد العقيدة. وإذا كان الكفار اليوم يعملون هذا العمل؛ ْلهنم ليس 

وهم ِف هذا العمل؛ م ويشاركهلم عقيدة حيافظون عليها؛ فِنه ال جيوز للمسلمني أن يتشبهوا ُّب
حفاظا على عقيدهتم اليت هي مصدر قوهتم وسعادهتم. وال يقال: إن الناس جتاوزوا هذه 
املرحلة وعرفوا التوحيد والشرك؛ ْلن الشيطان ينظر للجيل املستقبل حينما يظهر فيهم اِلهل،  

لفتنة،  ؤمن عليه اكما عمل مع قوم نوح ملا مات علماؤهم وفشا فيهم اِلهل، وْلن احلي ال ت
[ فخاف 35كما قال إبراهيم عليه السالم: }واجنبين وبين أن نعبد اْلصنام{ ]إبراهيم: 

 (2): )ومن أيمن البالء بعد إبراهيم؟( .." قال بعض السلفعلى نفسه الفتنة، 

"عن القرآن وأراد الفقه من غريه عقوبتني، إحدامها: املعيشة الضنك، وفسرها السلف  .183
سلط عليه خوف الفقر وتع ب  -إن كان غنيا -وهو أنه -ا: ضنك الدنيابنوعني، أحدمه

َ يَ َتهنَّ بعيش.  القل ب والبدن ِف مجيع الدنيا حىت أيتيه املوت، َو

الثاين: الضنك ِف الْبزخ وهو عذاَ القْب. وفسر الضنك ِف الدنيا أيضا ابِلهل، فِن الشك 
ن ِف هذا مصداق لقوله ِف احلديث ع واحلرية هلما من القلق وضيق الصدر ما هلما، فصار

القرآن: "من ابتغى اهلدى من غريه أضله هللا" فبان لك أن هللا عاقبهم بضد قصدهم، فِهنم 
قصدوا معرفة الفقه فجازاهم أبن أضلهم وكدر عليهم معيشتهم بعذاَ قلوُّبم ْلوف الفقر 

لعداوة رى بينهم اوقلة غىن أنفسهم، وعذاَ أبداهنم أبن سلط عليهم الظلم والفقر وأغ
والبغضاء. فِن أعظم الناس تعاداي هؤالء الذين ينتسبون إَل املعرفة، مث قال تعاَل: }َوحَنُْشرُُه 
يَ ْوَم اْلِقَياَمِة أَْعَمى{ والعمى نوعان: عمى القل ب وعمى البصر. فهذا املعرض عن القرآن ملا 

ال بعض قالقيامة أعمى.  عميت بصريته ِف الدنيا عن القرآن، جازاه هللا أن حشره يوم
: أعمى عِن احلجة ال يقدر على اجملادلة ابلباطل كما كان يصنع ِف الدنيا }قَاَل السلف

َِ  ََِ َحَشْرَتيِن أَْعَمى َوَقْد ُكْنُت َبِصريًا{ فذكر هللا أنه يقال له: هذا بسب ب ِإعراضك عن  َر
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ْن ذِْكرِي{ اْلية }َوَمْن أَْعَرَض عَ القرآن ِف الدنيا وطلبك العلم من غريه. قال ابن كثري ِف 
 (1)أي خالف أمري وما أنزلته على." 

 "اإلُيان بكت ب هللا: .184

والشيخ يؤمن بكت ب هللا ويصدق أبهنا كالم هللا، وأهنا حق ونور وهدى، وما َسى هللا منها  
َساءها أكالتوراة واالجنيل والزبور يؤمن ُّبا أبَسائها، كما يؤمن أبن هلل كتبًا أخرى ال يعلم 

َنا َوَما أُْنزَِل إِ  ََل وعددها إال هللا سبحانه وتعاَل كما قال تعاَل: }ُقوُلوا آَمنَّا اِبَّللَِّ َوَما أُْنزَِل إِلَي ْ
ََ َواْْلَْسَباِط َوَما أُويتَ ُموَسى َوِعيَسى َوَما أُويتَ ال نَِّبيهوَن ِمْن ِإبْ رَاِهيَم َوِإَْسَاِعيَل َوِإْسَحاَق َويَ ْعُقو

ُتْم بِِه ف َ  َقِد اْهَتَدْوا َوِإْن َرُّبِ ِْم ال نُ َفر ُِق َبنْيَ َأَحٍد ِمن ُْهْم َوحَنُْن َلُه ُمْسِلُموَن فَِِْن آَمُنوا مبِْثِل َما آَمن ْ
ُ َوُهَو السَِّميُع اْلَعِليُم{ )البقرة:  َا ُهْم ِف ِشَقاٍق َفَسَيْكِفيَكُهُم اَّللَّ  ( .137-136تَ َولَّْوا فَِِمنَّ

ال الشيخ رمحه هللا فيها أمر هللا أن نقول ما ذكرِف اْلية وليس هذا من إظهار العمل الذي ق
إخفاؤه أفضل، واإلُيان جبميع املنزل وعدم التفريق بني أحد منهم والتصريح ابإلسالم 
وِبخالص ذلك هلل وليس هذا من الثناء على النفس، بل من بيان الدين الذي أنت عليه، 

ينبغي لكل أحد أن يعلم هذه اْلية أهل بيته وخدمه، وفيها  السلفقال بعض وهلذا 
 .1التصريح أبن اإلُيان هو العمل

__________ 

، والقسم اْلول، العقيدة، مسائل 40، 39مؤلفات الشيخ، القسم الرابع، والتفسري ص  1
 (2).." 350اِلاهلية ص 

شهادة أن ال إله إال . واإلُيان بضع وسبعون شعبة أعالها 1"اْلعمال من اإلُيان .185
 .2هللا، وأدانها إماطة اْلذى عن الطريق

ويقول الشيخ إن هللا سبحانه قد أمران أن نقول آمنا كما قال تعاَل: }ُقوُلوا آَمنَّا اِبَّللَِّ َوَما 
ََ َواْْلَسْ  َنا َوَما أُْنزَِل ِإََل ِإبْ رَاِهيَم َوِإَْسَاِعيَل َوِإْسَحاَق َويَ ْعُقو اِط َوَما أُويتَ ُموَسى َوِعيَسى بَ أُْنزَِل إِلَي ْ

ُهْم َوحَنُْن َلُه ُمْسِلُموَن{ )البقرة:  ( .136 َوَما أُويتَ النَِّبيهوَن ِمْن َرُّبِ ِْم ال نُ َفر ُِق َبنْيَ َأَحٍد ِمن ْ

قال الشيخ: وليس هذا من ِإظهار العمل الذي ِإخفاؤه أفضل، وِف ذلك اإلُيان جبميع املنزل 
                                         

 1/275عقيدة حممد بن عبد الوهاَ السلفية وأثرها ِف العاَ اإلسالمي، صاحل بن عبد هللا العبود  (1)
 1/397عقيدة حممد بن عبد الوهاَ السلفية وأثرها ِف العاَ اإلسالمي، صاحل بن عبد هللا العبود  (2)
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ني الرسل والتصريح ابإلسالم والتصريح ِِبخالص ذلك هلل، وليس هذا من وعدم التفريق ب
نبغى لكل ي قال بعض السلفالثناء على النفس بل من بيان الدين الذي أنت عليه، وهلذا 

 .3أحد أن يعلم هذه اْلية أهل بيته وخدمه
__________ 

 .353 ، واحلجرات ص226مؤلفات الشيخ، القسم الرابع، التفسري، النحل ص  1
ورقم  97-96ص  14ورقم  11ص 1مؤلفات الشيخ، القسم اْلامس، الشخصية رقم  2

. ومؤلفات 140-139وص  71 -70، وص 11وملحق املصنفات ص  122ص  18
، القسم الثالث، 256وُمتصر زاد املعاد ص  283الشيخ، القسم الرابع، القصص ص 

 .74 ،73واملسألة اْلامسة عشرة ص  51ص  11الفتاوى مسألة 
 (1).." 39مؤلفات الشيخ، القسم الرابع، التفسري ص  3

بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن هللا تعاَل قال: "أصبح -"وقال أبو العباس  .186
 : "وهذا كثري ِف الكتاَ والسنة، يذم-وقد تقدم-من عبادي مؤمن يب وكافر.." احلديث 

م: كانت : هو كقوهلالسلفقال بعض سبحانه من يضيف إنعامه إَل غريه، ويشرك به. 
 الريح طيبة، واملالح حاذقا ... وحنو ذلك مما هو جار على ألسنة كثري".

                                       

 الَتاجم: أبو العباس: هو شيخ اإلسالم أمحد ابن تيمية رمحه هللا.

 وقد تقدم: أي: ِف ابَ ما جاء ِف االستسقاء ابْلنواء.

 لسفينة.املالح: قائد ا

 السلف: هم املتقدمون من علماء هذه اْلمة من الصحابة والتابعني وأتباعهم.

املعىن اإلمجايل لألثر: أن السفن إذا جرين بريح طيبة أبمر هللا جراي حسنا نسبوا ذلك إَل 
طي ب الريح وحذق قائد السفينة؛ ونسوا رُّبم الذي أجرى هلم الفلك ِف البحر رمحة ُّبم؛ 

 نس نسبة املطر إَل اْلنواء.فيكون هذا من ج

 حكم من فعل ذلك: فيه تفصيل:

                                         
 1/456عبد هللا العبود  عقيدة حممد بن عبد الوهاَ السلفية وأثرها ِف العاَ اإلسالمي، صاحل بن (1)
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إن كان املتكلم بذلك َ يقصد أن الريح واملالح وحنو ذلك هو الفاعل لذلك من دون  -1
 (1)خلق هللا وأمره، وإمنا أراد نسبتها إَل السب ب." 

""هذه اْلية منطبقة على خالفة الصديق رضي هللا عنه وعلى خالفة الثالثة بعده  .187
فلما وجدت هذه الصفة من االستخالف والتمكني ِف أمر أيب بكر وعمر وعثمان وعلي 

 .1دل ذلك على أن خالفتهم حق"
  خالفة أيب بكر وعمر رضي هللا عنهما حق ِف وقال بعض السلفقال احلافظ ابن كثري: "

 .2كتاَ هللا مث تال هذه اْلية"
َِ َسُتْدَعْوَن ِإََل قَ ْوٍم أُويل أَبْسٍ / قال تعاَل: }ُقْل لِْلُمَخلَِّفنَي ِمَن اَْلعْ 6  َشِديٍد تُ َقاتُِلوهَنُْم أَْو رَا

ُتْم ِمْن قَ بْ  ْبُكْم َعَذاابً ُيْسِلُموَن فَِِْن ُتِطيُعوا يُ ْؤِتُكُم اَّللَُّ َأْجرًا َحَسنًا َوِإْن تَ تَ َولَّْوا َكَما تَ َولَّي ْ ُل يُ َعذِ 
 .3أَلِيمًا{ 

هللا تعاَل: "وقد دل هللا على إمامة أيب بكر ِف سورة براءة قال أبو احلسن اْلشعري رمحه 
فقال للقاعدين عن نصرة نبيه عليه السالم واملتخلفني عن اْلروج معه }فَ ُقْل َلْن خَتُْرُجوا 

ُتْم قْ وقال ِف سورة أخرى: }َسيَ ُقوُل اْلُمَخلَُّفوَن ِإَذا اْنطَلَ  4َمِعَي أََبداً َوَلْن تُ َقاتُِلوا َمِعَي َعُدو ًا{ 
{ يعين قوله: }لَ  ُلوا َكالَم اَّللَِّ ْن خَتُْرُجوا َمِعَي ِإََل َمَغاِِنَ لَِتْأُخُذوَها َذُرواَن نَ تَِّبْعُكْم يُرِيُدوَن َأْن يُ َبدِ 

ُ ِمْن قَ ْبُل َفَسيَ ُقوُلوَن َبْل حَتُْسُدونَ َنا َبْل َكانُوا ال يَ فْ  َن ِإالَّ َقُهو أََبدًا{ مث قال: }َكَذِلُكْم َقاَل اَّللَّ
َِ َسُتْدَعْوَن ِإََل قَ ْوٍم أُويل أَبٍْس َشِديٍد تُ َقا تُِلوهَنُْم أَْو قَِلياًل{ وقال: }ُقْل لِْلُمَخلَِّفنَي ِمَن اَْلْعَرا
ة الداعي ُيْسِلُموَن فَِِْن ُتِطيُعوا يُ ْؤِتُكُم اَّللَُّ َأْجرًا َحَسنًا َوِإْن تَ تَ َولَّْوا{   يعين تعرضوا عن إجاب

ْبُكْم َعَذاابً أَلِيمًا{ لكم إ ُتْم ِمْن قَ ْبُل يُ َعذِ  والداعي هلم إَل ذلك غري  5َل قتاهلم   }َكَما تَ َولَّي ْ
النِب صلى هللا عليه وسلم الذي قال هللا   عز وجل   له }فَ ُقْل َلْن خَتُْرُجوا َمِعَي أََبدًا َوَلْن 

 تُ َقاتُِلوا َمِعَي َعُدو ًا{ وقال ِف سورة الفتح:

__________ 

 .5/121  انظر تفسري القرآن العظيم البن كثري 1
   املصدر السابق.2

                                         
 322امللخص ِف شرح كتاَ التوحيد، صاحل الفوزان ص/ (1)
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 .16  سورة الفتح آية/3
 .83  سورة التوبة آية/4
 (1).." 16-15  سورة الفتح آية/5

 .1"ومنه انشعبت أصناف الغالة"أ. ه  .188
لرافضة،  ا وقال احلافظ ابن عساكر: "عبد هللا بن سبأ الذي ينس ب إليه السبئية وهم الغالة من

كان يهودايً وأظهر اإلسالم، وطاف بالد املسلمني ليلفتهم عن طاعة اْلئمة ويدخل بينهم 
 .2الشر وقد دخل دمشق لذلك ِف زمن عثمان بن عفان"أ. ه 

وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا تعاَل مبيناً أنه أول من أحدث الرفض والغلو املذموم 
 ملنافقني الزاندقة فِنه ابتدعه ابن سبأ الزنديق وأظهر الغلوحيث قال: "وأصل الرفض" من ا

ال قِف علي بدعوى اإلمامة والنص عليه وادعى العصمة له وهلذا ملا كان مبدأه من النفاق 
: ح ب أيب بكر وعمر إُيان وبغضهما نفاق وح ب بين هاشم إُيان وبغضهم بعض السلف

 .3نفاق"أ. ه 
حاً، أ وبولص النصراين الذي أفسد دين النصرانية شبهاً واضكما ذكر رمحه هللا أن بني ابن سب

حيث قال: "وقد ذكر أهل العلم أن مبدأ الرفض إمنا كان من الزنديق عبد هللا بن سبأ، فِنه 
أظهر اإلسالم وأبطن اليهودية وطل ب أن يفسد اإلسالم كما فعل بولص النصراين الذي كان 

 .4يهودايً ِف إفساد دين النصارى"
رمحه هللا ِف موضع آخر ِف سياق ذكره للرافضة: "وما يذكرونه من خالف السنة ِف وقال 

دعوى اإلمام املعصوم وغري ذلك فِمنا هو ِف اْلصل من ابتداع منافق زنديق كما قد ذكر 
أهل العلم ذكر غري واحد منهم أن أول من ابتدع الرفض والقول ابلنص على علي وعصمته  

 فساد دين اإلسالم كان منافقاً زنديقاً أراد

__________ 

 .1/174  امللل والنحل للشهرستاين 1
 .34/1  اتريخ دمشق 2

                                         
 2/537عقيدة أهل السنة ِف الصحابة لناصر بن علي، انصر بن علي عائض حسن الشيخ  (1)
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 .4/435  جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية 3
 (1).." 28/483  املصدر السابق 4

"اضربوا وجوههم وجباههم ابلسيوف حىت يطاع الرمحن الرحيم، فِن أنتم ظفرمت وأطيع  .189
م ثواَ املطيعني له العاملني أبمره، وإن فشلتم فأي شيء أفضل من هللا كما أردمت   أاثبك

 .1املصري إَل رضوان هللا وجنته؟ 
قال العالمة ابن كثري بعد أن ذكر ما أماله الشيطان هلم مبا تقدم ذكره: "وهذا الضَر من 
الناس من أغَر أشكال بين آدم، فسبحان من نوع خلقه كما أراد وسبق ِف قدره العظيم، 

ِف اْلوارج: إهنم املذكورون ِف قوله تعاَل: }ُقْل َهْل  2قال بعض السلفا أحسن ما وم
نْ َيا َوُهْم حَيَْسُبو  ُْم حُيِْسُنوَن نُ نَ بِ ُئُكْم اِبَْلْخَسرِيَن أَْعَمااًل * الَِّذيَن َضلَّ َسْعيُ ُهْم ِف احْلََياِة الده َن َأهنَّ

 نُِقيُم هَلُْم يَ ْوَم اْلِقَياَمِة ايِت َرُّبِ ِْم َولَِقائِِه َفَحِبَطْت أَْعَماهُلُْم َفالُصْنعًا * أُولَِئَك الَِّذيَن َكَفُروا آبِ 
 .3َوْزاًن{ 

واملقصود أن هؤالء اِلهلة الضالل، واْلشقياء ِف اْلقوال واْلفعال اجتمع رأيهم على اْلروج 
ويتحصنوا  ى الناسمن بني أظهر املسلمني، وتواطئوا على املسري إَل املدائن ليملكوها عل

ُّبا، ويبعثوا إَل إخواهنم وأضراُّبم ممن هم على رأيهم ومذهبهم من أهل البصرة وغريها   
فيوافوهم إليها، ويكون اجتماعهم عليها، فقال هلم زيد بن حصن الطائي: إن املدائن ال 

جسر  تقدرون عليها، فِن ُّبا جيشاً ال تطيقونه وسيمنعوهنا منكم ولكن واعدوا إخوانكم إَل
هنر جوخى وال خترجوا من الكوفة مجاعات، ولكن اخرجوا وحدااًن لئال يفطن بكم فكتبوا  
كتااًب عامًا إَل من هو على مذهبهم ومسلكهم من أهل البصرة وغريها وبعثوا به إليهم 
ليوافوهم إَل النهر ليكونوا يداً واحدة على الناس، مث خرجوا يتسللون وحداانً لئال يعلم أحد 

فيمنعوهم من اْلروج، فخرجوا من بني اْلابء واْلمهات واْلخوال واْلاالت وفارقوا سائر ُّبم 
القراابت يعتقدون جبهلهم وقلة علمهم وعقلهم أن هذا اْلمر يرضي َر اْلرض والسموات، 

 َو يعلموا أنه من أكْب الكبائر

__________ 

                                         
 3/900عقيدة أهل السنة ِف الصحابة لناصر بن علي، انصر بن علي عائض حسن الشيخ  (1)
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 .7/312  البداية والنهاية 1
 .5/465ي هللا عنه. انظر الدر املنثور ِف التفسري ابملأثور   هذا اْلثر مروي عن علي رض2
 (1).." 105-103  سورة الكهف آية/3

( وقال احلافظ 1عن صفة النزول، فقال: )ينزُل بال كيف( ) -رمحه هللا -"وملا. ُسئل .190
 فَ اإِلمام نعيم بن محاد اْلزاعي رمحه هللا: )َمْن شبه هللَا خبلقِه فقد َكَفر، وَمن أنكر ما وصَ 

 ( .2به نَفَسه فقد َكفر، وليس ما وصَف به نفَسه وال رُسولُه َتشبيها( )

 وقال بعض السلف:

( لذا فِِنُه من سلك مسلك السلف ِف 3)َقَدُم اإِلسالِم ال تَثبُت ِإالَّ على قنطرة التسليم( )
ه سواء  تاحلديث عن ذات هللا تعاَل وصفاته؛ يكون ملتزما مبنهج القرآن ِف َأَساء هللا وصفا

 كان السالك ِف عصر السَّلف، أَو ِف العصور املتأخرة.

وكله من خالف السَّلف ِف منهجهم؛ فال يكون ملتزما مبنهج القرآن، وإن كان موجودا ِف 
 عصر السَّلف، وبني َأظهر الصحابة والتابعني.

_________ 

 ( انظر: " شرح العقيدة الطحاوية ".1)

 العلو للعلي الغفار ".( رواه اإلمام الذهِب ِف: 2)

 (2)( رواه اإِلمام البغوي ِف: " شرح السنة ".." 3)

"وأما إطالق اِلْب مرادا به أن هللا جعل العباد مريدين ملا يشاء منهم ُمتارين له من  .191
ى ِف معىن اِلبار: هو الذي جْب العباد عل وقال بعض السلفغريه إكراه فهذا صحيح، 

 ( .1ما أراد )

 اِلْب لفظ جممل يطلق على هذا وهذا منع السلف من إطالقه نفيا أو إثباات.وملا كان لفظ 

ذكر شيخ اإلسالم عن أيب بكر اْلالل ِف كتابه )السنة( أن املروذي قال لإلمام أمحد: اي 
أاب عبد هللا، رجل يقول إن هللا أجْب العباد، فقال: هكذا ال نقول، وأنكر ذلك وقال: يضل 

 يشاء. هللا من يشاء ويهدي من

                                         
 3/1138حابة لناصر بن علي، انصر بن علي عائض حسن الشيخ عقيدة أهل السنة ِف الص (1)
 1/64الوجيز ِف عقيدة السلف الصاحل أهل السنة واِلماعة، عبد هللا بن عبد احلميد اْلثري  (2)
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وذكر عن املروذي أن رجال قال: إن هللا َ جيْب العباد على املعاصي، فرد عليه آخر، فقال: 
إن هللا جْب العباد، أراد بذلك إثبات القدر، فسألوا عن ذلك أمحد بن حنبل، فأنكر عليهما 
مجيعا على الذي قال جْب، وعلى الذي قال َ جيْب حىت اتَ، وأمره أن يقول: يضل من 

 ء ويهدي من يشاء.يشا

وذكر عن إسحاق الفزاري قال: جاءين اْلوزاعي فقال: أاتين رجالن فسأالين عن القدر، 
 فأجبت أن آتيك ُّبما تسمع كالمهما وجتيبهما.

 قلت: رمحك هللا، أنت أوَل ابِلواَ.

 قال: فأاتين اْلوزاعي ومعه الرجالن، فقال: تكلما.

 ازعوان ِف القدر وانزعناهمفقاال: قدم علينا انس من أهل القدر، فن

_________ 

 (1).." 8/464( راجع: جمموع فتاوى شيخ اإلسالم: 1)

( وإال فلو جرد توحيده لكان له فيه شغل شاغل، 1"واشتغاله به من نقص توحيده ) .192
وهللا يتوَل حفظه والدفع عنه، فِن هللا يدافع عن الذين آمنوا.. ومعلوم أن التوحيد حصن 

: من خاف هللا خافه كل شيء قال بعض السلفخله كان من اْلمنني. هللا اْلعظم من د
 ( .2ومن َ خيف هللا أخافه من كل شيء( )

هذا طريق من طرق منهج العقيدة ِف غرسها للوالء والْباء ِف النفوس. وطريق آخر: وهو 
ن سلكوا الذي -استخدام مشاهد يوم القيامة، لتصوير اْلصومة والعداء بني اْلتباع واملتبوعني 

ق من وتْبؤ كل فري -غري منهج هللا ِف الدنيا ووالوا وعادوا حس ب العادات ودين اْلابء 
 صاحبه.

{ وقال 166}إذ تْبأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاَ وتقطعت ُّبم اْلسباَ }
رات عليهم سالذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتْبأ منهم كما تْبؤوا منا كذلك يريهم هللا أعماهلم ح

 [ .167 -166وما هم خبارجني من النار } ]سورة البقرة: 

وال شك أن هذه حال من اختذ من دون هللا ورسوله وليجة وأولياء، يوايل هلم ويعادي هلم، 
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ويرضى هلم، ويغض ب هلم، فِن أعماله كلها ابطلة، يراها يوم القيامة حسرات عليه مع كثرهتا، 
ثاره هلل  خيلص مواالته ومعاداته، وحمبته وبغضه، وانتصاره وإيوشدة تعبه فيها ونصبه، إذ َ

 ورسوله.

ويوم القيامة ينقطع كل سب ب ووسيلة ومواالة كانت لغري هللا، وال يبقى إال من كان له سب ب 
يصل بينه وبني ربه وهو حظه من اهلجرة إَل هللا ورسوله وعبادة هللا وحده وما يلزم ذلك من 

 واملنع والوالء والعداء والقَر احل ب والبغض والعطاء

_________ 

 ( يشَتط ِف هذا عدم ترك اْلسباَ ْلن فعل السب ب من ابَ التوكل )اعقلها وتوكل(1)

 (1)بتصرف.."  -( 2/245( بدائع الفوائد البن القيم )2)

"ويقولون أيضا: احذروا فتنة العاَ الفاجر، والعابد اِلاهل، فان فتنتهما فتنة لكل  .193
ن اْلول يشبه املغضَو عليهم الذين يعملون احلق وال يتبعونه، والثاين يشبه مفتون، ْل

 ( .1الضالني الذين يعملون بغري علم )

: )قدم قال بعض السلفوخطورة البدعة تكمن ِف أهنا تناقض )االستسالم هلل وحده( كما 
 -الثوري كما قال اإلمام سفيان   -( وهي 2اإلسالم ال تثبت إال على قنطرة التسليم( )

أح ب إَل إبليس من املعصية، ْلن البدعة ال يتاَ منها، أما املعصية فيتاَ منها. وذلك أن 
املبتدع الذي يتخذ دينا َ يشرعه هللا ورسوله قد زين له سوء عمله فرآه حسنا، فهو ال يتَو 

حسنا  هما دام يراه حسنا، ْلن أول التوبة العلم أبن فعله سيئ ليتَو منه. فما دام يرى فعل
. -وهو سيئ ِف نفس اْلمر  -  فِنه ال يتَو

ولكن التوبة ممكنة وواقعة أبن يهديه هللا ويرشده حىت يتبني له احلق، كما هدى هللا من هدى 
من الكفار واملنافقني وطوائف أهل البدع والضالل، وذلك أبن يتبع من احلق ما علمه ْلن 

 هللا يقول:

 [ .17( ]سورة حممد: 3تقواهم } )}والذين اهتدوا زادهم هدى وآاتهم 

وإذا انتشرت اِلهالة بدين الرسل بني الناس، ومنا زرع اِلاهلية ِف نفوسهم: سارعت الطباع 
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إَل االحنالل من ربقة االتباع ْلن النفس فيها نوع من الكْب فهي حت ب أن خترج من العبودية 
( وكما قلنا 4ِف نفسه )حبس ب اإلمكان كما قال أحد السلف: ما ترك أحد سنة إال تكْب 

ِف الفصل الثاين من الباَ اْلول: أن العداوة بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان أمر حمتم 
وواقع فِن العداوة هنا بني املتبع واملبتدع َتخذ نفس املرتبة والشأن ولذلك قال الشوكاين: 

 العداوة

_________ 

 ( .25( اقتضاء الصراط املستقيم )ص1)

 ( .1/171لسنة للبغوي )( شرح ا2)

 ( .38( انظر التحفة العراقية البن تيمية )ص 3)

 (1)( طبعة جامعة اإلمام.." 87( ملحق مؤلفات اإلمام حممد بن عبد الوهاَ )ص4)

"الرشوة، وقال املنافق: نتحاكم إَل اليهود: لعلمه أهنم أيخذون الرشوة، فاتفقا أن  .194
 أيتيا كاهنا ِف جهينة فيتحاكما إليه[ .

 قال الشيخ أاثبه هللا: من فوائد القصة: بغض املنافقني للشرع الشريف.

قال بعض [ 42قوله: ]الرشوة[ وفسر السحت أبنه الرشوة }أكالون للسحت{ ]املائدة: 
 : الرشوة تفقأ عني احلاكم.السلف

 قوله: ]جهينة[ منازهلم ِف مشال املدينة وما قَر منها.

* * * 

عمر، فذكر له أحدمها القصة، فقال للذي َ يرض برسول هللا ]مث ترافعا إَل  292: 204
 : أكذلك؟ قال: نعم. فضربه ابلسيف فقتله[ .-صلى هللا عليه وسلم-

 قال الشيخ أاثبه هللا: وأقر عمر على ذلك.

 ".* * *(2) 

"يستطيع الكفار مغادرهتا أو اْلروج منها، كما قال تعاَل: )إان أعتدان للظاملني انرا  .195
م سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا مباء كاملهل يشوي الوجوه بئس الشراَ وساءت أحاط ُّب
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 [ . وسرادق النار سورها وحائطها الذي حييط ُّبا.29مرتفقا( ]الكهف: 

 

 املطل ب الثامن: إطالع النار على اْلفئدة

ذكران أن أهل النار يضخم خلقهم ِف النار شيئا عظيما، ومع ذلك فِن النار تدخل ِف 
دهم حىت تصل إَل أعمق شيء فيهم )سأصليه سقر* وما أدراك ما سقر* ال تبقي وال أجسا

ِف قوله: )ال تبقي وال تذر(  قال بعض السلف[ ، 29-26تذر* لواحة للبشر( ]املدثر: 
 (1، قال: " َتكل العظم واللحم واملخ وال تذره على ذلك ". )

قدة * ا أدراك ما احلطمة * انر هللا املو وقال احلق تبارك وتعاَل: )كال لينبذن ِف احلطمة* وم
 [ .7-4اليت تطلع على اْلفئدة( ]اهلمزة: 

قال حممد بن كع ب القرظي: " َتكله النار إَل فؤاده، فِذا بلغت فؤاده أنشئ خلقه ". وعن 
اثبت البناين أنه قرأ هذه اْلية، مث قال: " حترقهم النار إَل اْلفئدة وهم أحياء، لقد بلغ منهم 

 (2َ، مث يبكي ". )العذا
__________ 

 .146( التخويف من النار البن رج ب: 1)
 (1).." 146( التخويف من النار البن رج ب: 2)

 ( .1"َعَلْيِه، َواْلُمَسمَّى ِعْنَد اْْلُُصولِيِ نَي اِبللَِّع ِب. َنْسَأُل اَّللََّ السَّالَمة والعافية.[ ) .196

 

 .يَ ْوم اْلِقَياَمة يدعى كل أاَنس ِبمامهم -
ُهَنا  « ِبَِِماِمِهمْ »]قَ ْولِِه تَ َعاََل: }يَ ْوَم َنْدُعوْا ُكلَّ أاَُنٍس ِبَِِماِمِهْم{ قَاَل بَ ْعُض اْلُعَلَماِء: اْلُمرَاُد 

َُ أَْعَماهِلِْم.  ِكَتا

َناُه ىِف ِإَماٍم مهِبنٍي{ ، َوقَ ْولُُه: }وَ  َرى ُكلَّ أُمٍَّة ت َ َوَيُدله هِلََذا قَ ْولُُه تَ َعاََل: }وَُكلَّ شْىٍء َأْحَصي ْ
َُ َجاثَِيًة ُكله أمٍَّة ُتْدَعى ِإََل ِكَتاُِّبَا اْليَ ْوَم جُتَْزْوَن َما ُكنُتْم تَ ْعَمُلوَن{ ، َوقَ ْولُُه: }َووُ  ِضَع اْلِكَتا

 ُعُنِقِه َوُُنْرُِج لَُه ىِف َفََتَى اْلُمْجرِِمنَي ُمْشِفِقنَي ممَّا ِفيِه{ ، َوقَ ْولُُه: }وَُكلَّ ِإْنَساٍن أَْلَزْمَناُه طَائِرَُه 
اْلَمْذُكورَِة « يس»يَ ْوَم اْلِقَياَمِة ِكَتااًب يَ ْلَقاُه َمْنُشورًا{ َواْخَتاَر َهَذا اْلَقْوَل اْبُن َكِثرٍي. ِلَداَلَلِة آيَِة 
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زَاُه اْبُن َكِثرٍي اِلْبِن َعبَّاٍس عَ َعَلْيِه. َوَهَذا اْلَقْوُل رَِوايٌَة َعِن اْبِن َعبَّاٍس ذََكَرَها اْبُن َجرِيٍر َوَغرْيُُه، وَ 
 َوَأيب اْلَعالَِيِة َوالضَّحَّاِك َواحْلسن.

 تَ َعاََل: }َوِلُكلِ  أُمٍَّة نَِبي هُهْم، َوَيُدله هِلََذا اْلَقْوِل قَ ْولُهُ « ِبَِِماِمِهمْ »َوَعن قَ َتاَدة َوجُماهد: َأن امُلرَاد 
نَ ُهْم اِبْلِقْسِط َوُهْم الَ يُْظَلُموَن{ ، َوقَ ْولُ رَُّسوٌل فََِِذا َجآءَ َرُسوهُلُْم ُقضِ  نَا َى بَ ي ْ ُه: }َفَكْيَف ِإَذا ِجئ ْ

َنا ِبَك َعَلى َهُؤاَلِء َشِهيدًا{ ، َوقَ ْولُهُ }َويَ ْوَم نَ ب َْعُث ىِف ُكل ِ  أُمٍَّة َشِهيًدا  ِمن ُكلِ  أمٍَّة ِبَشِهيٍد َوِجئ ْ
َنا بِ   َك َشِهيًدا َعَلى َهُؤاَلِء{ ،َعَلْيِهْم مِ ْن أَنُفِسِهْم َوِجئ ْ

َُ َوِجىَء اِبلنَِّبيِ نْيَ َوالشهَهَدآءِ  َا َوُوِضَع اْلِكَتا  { .َوقَ ْولِِه: }َوَأْشَرَقِت اَْلْرُض بُِنوِر َرُّبِ 

َِ احْلَِديِث؛ ِْلَنَّ ِإَماَمُهُم النَِّبقَاَل بَ ْعُض السََّلف   ُ   َصلَّى: َوِف َهَذا َأْكَْبُ َشَرٍف ِْلَْصَحا اَّللَّ
 َعَلْيِه َوسلم.

_________ 

 (1).." 19، احلاقة / 444 - 8/443 -( 1)

 "املناقشة: .197

 أ. اشرح اْلثر شرحا إمجاليا.

 َ. وضح مناسبة اْلثر للباَ.

بعد حديث زيد بن خالد الذي جاء فيه أن هللا تعاَل قال: " أصبح من  -وقال أبو العباس 
 -: "وهذا كثري ِف الكتاَ والسنة، يذم -قدم احلديث، وقد ت 1عبادي مؤمن يب وكافر "

هو كقوهلم   :قال بعض السلفمن يضيف إنعامه إَل غريه ويشرك به.  -سبحانه وتعاَل 
 كانت الريح واملالح حاذقا، وحنو ذلك مما هو جار على ألسنة الكثريين".

 الشرح اإلمجايل:

ك إَل جراي حسنا، نسبوا ذل معىن اْلثر املذكور أن السفن إذا جرين بريح طيبة أبمر هللا
طي ب الريح وحذق املالح ِف سياسة السفينة وقيادهتا، ونسوا رُّبم الذي أجرى هلم الفلك 
ِف البحر رمحة ُّبم، فيكون نسبة ذلك إَل طي ب الريح وحذق املالح من جنس نسبة املطر 

ق هللا خل إَل اْلنواء، وإن كان املتكلم بذلك َ يقصد أن الريح هو الفاعل لذلك من دون
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وأمره، وإمنا أراد أنه سب ب لكن ال ينبغي أن يضيف ذلك إال إَل هللا وحده؛ ْلن غاية اْلمر 
تعاَل تبارك و  -ِف ذلك أن يكون الريح واملالح سببا أو جزءا من السب ب، ولو شاء الَر 

 لسلبه سببيته فلم يكن سببا أصال فال يليق -

__________ 

( . 1525( . والنسائي: االستسقاء )71سلم: اإلُيان )( . وم846البخاري: اْلذان ) 1
 (1)( .." 451( . ومالك: النداء للصالة )4/117( . وأمحد )3906وأبو داود: الط ب )

"تنازعتم ِف شيء فردوه إَل هللا والرسول إن كنتم تؤمنون ابهلل واليوم اْلخر ذلك خري  .198
 إَل هللا الرد إَل كتابه، والرد إَل الرسول( { قال العلماء رمحهم هللا: الرد 1وأحسن َتويال )

الرد إليه ِف حياته والرد إَل سنته بعد مماته. ودلت اْلية أن من َ يرد عند التنازع إَل كتاَ 
 (2هللا وسنة نبيه فليس مبؤمن لقوله تعاَل: }إن كنتم تؤمنون ابهلل واليوم اْلخر{ )

ل النزاع، ر هللا الناس ابلرد إَل ماال يفصفهذا شرط ينتفي املشروط ابنتفائه، وحمال أن أيم
السيما ِف أصول الدين اليت ال جيوز فيها التقليد عند عامة العلماء، وقال هللا تعاَل: }فال 
وربك ال يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم مث ال جيدوا ِف أنفسهم حرجا مما قضيت 

 ( .3ويسلموا تسليما{ )

ك أحد حقا إال لكْب ِف نفسه( . ومصداق ذلك قول : )ما تر قال بعض السلف... وقد 
 ( .5(( )4النِب ؟ حني قال: )ال يدخل اِلنة من ِف قلبه مثقال ذرة من كْب( )

 وهللا أعلم وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

 كتبه

 علوي بن عبد القادر السقاف

 الظهران

_________ 

 .59( سورة النساء: 1)
 ..2ور: ( سورة الن2)
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 .65( سورة النساء: 3)
 ( رواه مسلم ِف اإلُيان ابَ حترمي الكْب وبيانه.4)

 (1)ه .." 407-1( .مكتبة ابن اِلوزي. ط67( "االنتصار حلَز هللا املوحدين" )ص5)

199. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ." 

                             Q ادعوا أن روح اإلله تتناسخ ِف أانس معنيني كما هو اعتقاد طوائف من بل قد
بلكم لتتبعن سنن من كان ق: »-عليه الصالة والسالم-الباطنيني وحنو ذلك، وهذا كما قال 

 « .حذو القذة ابلقذة

قوله: )سنن( يروى بضم السني وفتح النون، وهو: مجع سنة، وهي. الطريقة، يعين كأنه قال: 
ائق من كان قبلكم يعين ِف الدين. ويروى بفتح السني والنون معا، وهو على هذه لتتبعن طر 

 الرواية مفرد، ومعناه: السبيل والطريق، يعين: لتتبعن سبيل من كان قبلكم.

عليه -والالم ِف قوله: " لتتبعن " هي الواقعة ِف جواَ القسم، فيفهم من ذلك أن النِب 
 ال مؤكدا: وهللا لتتبعن سنن من كان قبلكم.أقسم على ذلك، فق -الصالة والسالم

 -ليؤكد هذا اْلمر َتكيدا عظيما، وأن هذه اْلمة ستتبع -عليه الصالة والسالم-وإمنا أقسم 
طريق وسبيل من كان قبلها من اْلمم، وهذا حتذير ْلن اْلمم السالفة إما أن  -ال حمالة

م أبهن -جل وعال -هم هللايكونوا من أهل الكتاَ اليهود والنصارى، وهؤالء قد وصف
مغضَو عليهم وضالون، فِذا اتبعت هذه اْلمة سبيلهم، فمعىن ذلك أهنا تعرضت للغض ب 
واللعنة، وقد وجد ِف هذه اْلمة من سلك سبيل اليهود، ومن سلك سبيل النصارى؛ وهلذا 

: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادان ففيه قال بعض السلف
 -ه من النصارى؛ ْلن اليهود خالفوا على علم، والنصارى خالفت على ضاللة وقد قالشب

[ واملغضَو 7[ ]الفاحتة: 7: }غري املغضَو عليهم وال الضالني{ ]الفاحتة: -جل وعال
 (2)عليهم هم اليهود، والضالون هم النصارى كما فسرها النِب صلى هللا عليه وسلم "." 

 فون نعمة هللا مث ينكروهنا وأكثرهم الكافرون["]ابَ قول هللا تعاَل يعر  .200

[ 83" ابَ قول هللا تعاَل: }يعرفون نعمت هللا مث ينكروهنا وأكثرهم الكافرون{ ]النحل: 
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[ . قال جماهد ما معناه: هو قول الرجل: هذا مايل ورثته عن آابئي. وقال عون 83]النحل: 
 ة آهلتنا.ابن قتيبة: يقولون: هذا بشفاعبن عبد هللا: يقولون: لوال فالن َ يكن كذا. وقال 

بادي وإن هللا تعاَل قال: أصبح من ع»وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه 
: وهذا كثري ِف الكتاَ والسنة، يذم سبحانه من -احلديث، وقد تقدم .« مؤمن يب وكافر. 

 يضيف إنعامه إَل غريه ويشرك به.

كانت الريح طيبة واملالح حاذقا، وحنو ذلك مما هو جار : هو كقوهلم:  قال بعض السلف
 على ألسنة كثري.

 فيه مسائل: اْلوَل: تفسري معرفة النعمة وإنكارها.

 الثانية: معرفة أن هذا جار على ألسنة كثري.

 الثالثة: تسمية هذا الكالم إنكارا للنعمة.

 الرابعة: اجتماع الضدين ِف القل ب.

                             Q ".. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(1) 

201. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ." 

                             Q هو  -جل وعال  -مرتبة السب ب اثنية وال جيعلها هي اْلوَل الوحيدة؛ ْلن هللا
 للنعم املفضل ُّبا.املسدي 

قوله: " لوال فالن َ يكن كذا " إمنا قال هنا: " فالن " من جهة كثرة االستعمال، أما ِف 
الواقع فِن الناس يستعملوهنا فيما يتعلقون به من مجادات، كبيت، أو سيارة، أو طيارة، أو 

 ان، أو إَلبقعة، أو مطر، أو ماء، أو سحاَ، أو هواء، وحنو ذلك، فنسبة النعمة إَل إنس
بقعة، أو إَل فعل فاعل، أو إَل صنعة، أو إَل ُملوق، كل ذلك من نسبة النعم إَل غري هللا، 

ا سيأيت كم  -جل وعال  -وهو نوع من أنواع الشرك ِف اللفظ وهو من الشرك اْلصغر ابهلل 
 ِف الباَ بعده إن شاء هللا.

هتم أمطار، حصلت هلم نعمة، أو جاء وقال ابن قتيبة: يقولون: هذا بشفاعة آهلتنا " يعين: إذا
أو مال، أو جنحوا ِف جتارهتم، إذا حصل هلم ذلك توجهوا لألولياء، أو توجهوا لألنبياء، أو 
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توجهوا لألصنام، أو لألواثن، فصرفوا هلا شيئا من العبادة فقالوا: اْلهلة شفعت لنا فلذلك 
وأن  -عال جل و  -لك هو هللا جاءان هذا اْلري، فيتذكرون آهلتهم وينسون أن املتفضل بذ

 هللا سبحانه ال يقبل شفاعة شركية من تلك الشفاعات اليت يذكروهنا.

ن وإن هللا تعاَل قال: أصبح م»" وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه: 
احلديث، وقد تقدم: وهذا كثري ِف الكتاَ والسنة، يذم .« عبادي مؤمن يب وكافر. . 

م: كانت : هو كقوهلقال بعض السلفيف إنعامه إَل غريه، ويشرك به. سبحانه من يض
 (1)الريح طيبة، واملالح حاذقا، وحنو ذلك مما هو جار على." 

"مبا هو أهله مث ذكر الدجال فقال إين ْلنذركموه وما من نِب إال وقد أنذره قومه  .202
 .1"ليس أبعورولكين سأقول لكم فيه قوال َ يقله نِب لقومه إنه أعور، وإن هللا 

وعن أيب هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "أال أخْبكم عن 
الدجال حديثا ما حدثه نِب قومه إنه أعورر، وإنه جييء معه مثل اِلنة والنار، فاليت يقول 

 .2إهنا اِلنة هي النار وإين أنذركم به كما أنذر به نوح قومه"
رية؛ وهلذا فقد اهتم علماء املسلمني ابلتحذير من فتنة الدجال حىت واْلحاديث ِف ذلك كث

إن احلديث الذي فيه ذكر الدجال ينبغي أن يدفع إَل معلم الصبيان  قال بعض السلف
ليحذرهم ِف صغرهم من فتنته، قال ابن ماجه ِف سننه بعد إيراده حديث أيب أمامة الباهلي 

قول ن الطنافسي يقول َسعت عبد الرمحن احملاريب يالطويل ِف ذكر الدجال   َسعت أاب احلس
 .3"ينبغي أن يدفع هذا احلديث إَل املؤدَ حىت يعلمه الصبيان ِف الكتاَ"

وقد وقفت على كالم الشيخ ابن سعدي ِف التحذير من هذه الفتنة حيث إن أحد طلبة 
 لدجال.االعلم سأله أن يذكر له وصية انفعة ِف التحذير من الفنت، وال سيما فتنة 

فتحدث رمحه هللا عن الفنت وكثرهتا ِف هذه اْلزمان، مث تعرض لفتنة املسيح الدجال وأهنا 
من أعظم الفنت وأشدها، ملا حيصل عند خروجه من بالء وأذية للمسلمني، ونبه على أمهية 
االستعاذة من فتنته، وأنه ينبغي لإلنسان أن ال يغَت مبعرفته لبعض أوصاف الدجال أبن ذلك 

نعه من اتباعه واالفتتان به، بل ينبغي للمسلم أن يكثر من االستعاذة من الفنت عموما ومن ُي
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 فتنة املسيح الدجال على وجه اْلصوص.

قال رمحه هللا: "....إن كفره وكفر أتباعه أظهر كل شيء، ومع ذلك معه من أسباَ الفنت 
ستعاذة م إايه، وأيمرهم ابالما أوج ب أن حيذر النِب صلى هللا عليه وسلم منه أمته وينذره

من فتنته ِف كل صالة وخصها بعد التعميم فعمم بقوله من فتنة احمليا واملمات الشاملة لكل 
 الفنت وخصص فتنة الدجال لعظمها وشدة ضررها.

فهو مع عظم فتنته وقوة شبهته قد كشف هللا حاله للمؤمنني فبني عينيه مكتَو "ك ف ر" 
 .4يعرف ذلك منه"
__________ 

 .8/102أخرجه البخاري  1
 .4/2250أخرجه مسلم  2
 .2/1363ابن ماجه  3
رسالة بعثها الشيخ ابن سعدي للشيخ عبد هللا البصريي أجابه فيها عن بعض اْلسئلة  4

 (1)ه .." 1371مؤرخة بسنة 

"يستلزم أن تكون اعتقاداته وأفعاله وأقواله مجيعها طاعات ال حمالة، ْلنه لو جاز أن  .203
الرسول معصية هلل تعاَل حلصل تناقض ِف واقع احلال، إذ يقتضي أن جيتمع ِف هذه يقع من 

املعصية اليت وقعت من الرسول اْلمر ابتباعها وفعلها من حيث كوننا مأمورين ابلتأسي 
ابلرسول صلى هللا عليه وسلم، والنهي عن موافقتها من حيث كوهنا معصية منهي عنها، 

 مر هللا عبدا بشيء ِف حال أنه ينهاه عنه.وهذا تناقض، فال ُيكن أن أي

وقوهلم هذا يكون صحيحا، لو بقيت معصية الرسول خافية غري ظاهرة، حبيث ختتلط علينا 
الطاعة ابملعصية، أما وأن هللا ينبه رسله وأنبياؤه إَل ما وقع منهم من ُمالفات ويوفقهم إَل 

هذا منصبا  يال بل يكون التأسي ُّبم ِفالتوبة منها، من غري َتخري فِن ما أوردوه ال يصلح دل
على اإلسراع ِف التوبة عند وقوع املعصية، وعدم التسويف ِف هذا، َتسيا ابلرسل واْلنبياء 

 الكرام ِف مبادرهتم ابلتوبة من غري َتخري.
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الثانية: أن هؤالء تومهوا أن الذنَو تناِف الكمال، وأهنا تكون نقصا وإن اتَ التائ ب منها، 
صحيح، فِن التوبة تغفر احلوبة، وال تناِف الكمال، وال يتوجه إَل صاحبها اللوم، وهذا غري 

بل إن العبد ِف كثري من اْلحيان يكون بعد توبته من معصيته خريا منه قبل وقوع املعصية، 
وذلك ملا يكون ِف قلبه من الندم واْلوف واْلشية من هللا تعاَل، وملا جيهد به نفسه من 

اء، وملا يقوم به من صاحل اْلعمال، يرجو بذلك أن متحو الصاحلات االستغفار والدع
ئة : " كان داود عليه السالم بعد التوبة خريا منه قبل اْلطيقال بعض السلفالسيئات، وقد 

 "، وقال آخر: " لو َ تكن التوبة أح ب اْلشياء إليه ملا ابتلى ابلذن ب أكرم اْللق عليه ".

 أشد فرحا بتوبة عبده من رجل أضلته انقته أبرض فالة، وقد ثبت ِف الصحاح " أن هللا
وعليها طعامه وشرابه، فنام نومة فقام فوجد راحلته فوق رأسه فقال: اللهم أنت عبدي وأان 

 ( .7ربك، أخطأ من شدة الفرح " )

 (1)وِف الكتاَ الكرمي: )إن هللا حي ب التوابني وحي ب املتطهرين(." 

الكفر والشرك املخرجني من اإلُيان، وخترجه من حد "اجململ، وجتعله ِف سالمة من  .204
 اِلهل بربه وما جي ب له.

وهذه املعرفة يتحصل عليها من قراءة سورة اإلخالص، وآية الكرسي وغريها من اْلايت 
 ومعرفة معانيها.

 ولكن هذه املعرفة ال توج ب قوة اإلُيان والرسوخ فيه.

 النوع الثاين: املعرفة التفصيلية.

مبعرفة اْلدلة التفصيلية الواردة ِف هذا الباَ وتعلمها واعتقاد اتصاف هللا ُّبا وهذه تكون 
 ومعرفة معانيها والعمل مبقتضياهتا وأحكامها.

وهذه املعرفة هي اليت حيصل ُّبا زايدة اإلُيان ورسوخه، فكلما ازداد العبد علما ابهلل زاد إُيانه 
كما جتل ب 1ماء{ ا خيشى هللا من عباده العلوخشيته وحمبته لربه وتعلقه به، قال تعاَل: }إمن

 للعبد النور والبصرية اليت حتصنه من الشبهات املضللة والشهوات احملرمة.

 "والعلم ابهلل يراد به ِف اْلصل نوعان:
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أحدمها: العلم به نفسه، أي مبا هو متصف به من نعوت اِلالل واإلكرام وما دلت عليه 
 أَساؤه احلسىن.

سخ ِف القل ب أوج ب خشية هللا ال حمالة، فِنه البد أن يعلم أن هللا يثي ب وهذا العلم إذا ر 
 على طاعته، ويعاق ب على معصيته.

 والنوع الثاين: يراد ابلعلم ابهلل العلم ابْلحكام الشرعية من اْلوامر والنواهي، واحلالل واحلرام.

 : العلماء ثالثة:قال بعض السلفوهلذا 

__________ 

 (1)من سورة فاطر.."  28اْلية  1

"ومنها: إخباره سبحانه أبنه ِف السماء. ومنها: إخباره سبحانه بصعود بعض  .205
 املخلوقات وعروجها إليه

 ومنها: إخباره سبحانه بنزول كالمه منه، والنزول ال يكون إال من علو.

ى خلقه. وحتت  لومنها: تصرحيه سبحانه بعلوه. ومنها: تصرحيه سبحانه ابلفوقية: فوقيته ع
 كل نوع من هذه اْلنواع عشرات اْلدلة.

أما السب ب الثاين فهو: أن علو هللا عز وجل على كثرة أدلته ووضوح براهينه ودالئله فِن 
غلط أهل اْلهواء والباطل وضالهلم فيه كثري، وكالمهم ِف إنكار العلو وعدم إثباته كثري جدا، 

: اهنم، وترت ب على قوهلم الباطل هذا؛ إنكار العلوفشككوا الناس ِف عقائدهم وأدايهنم وإُي
 اْللوص إَل أحد مذهبني فاسدين:

اْلول: أن هللا ال فوق وال حتت، وال عن ُيني العاَ وال عن مشاله، وال داخله وال خارجه. 
لة: " ِف وصف هؤالء املعط قال بعض السلفوهذا وصف هلل تبارك وتعاَل ابلعدم كما 

. وقال آخر: " َتملت قول اِلهمية، فوجدت مؤداه أنه ليس فوق 1املعطل يعبد عدما " 
؛ ْلهنم إذا قيل هلم: صفوا لنا ربكم الذي 2العرش إله يعبد، وال َر يصلى له ويسجد " 

تعبدون يقولون: ال فوق وال حتت، وال عن ُيني العاَ وال عن مشاله، وال داخله وال خارجه، 
هو العدم، بل لو طل ب من أحد أن يصف العدم  وال متصال به وال منفصال عنه. وهذا
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 بصفة بليغة ملا وجد أكمل وال أحسن من هذه

__________ 

 1/148، والصواعق املرسلة 4/406انظر: اِلواَ الصحيح البن تيمية  1

 (1)." 1/235انظر: الصواعق املرسلة  2

نه مرة عنه أ"لذا ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية   رمحه هللا   أن بعض اِلهمية نقل  .206
يقول: إن هللا ال فوق وال حتت، وال عن ُيني العاَ وال عن مشاله. ومرة يقول: إن هللا ِف كل 

 1!! مكان. فقيل له تناقضت. فقال: هذا مقتضى عقلي، وذاك مقتضى ذوقي ومعرفيت 
التعبد و  يعين ملا أشتغل ابلنظر واِلدل والكالم أقول: ال فوق وال حتت. وملا أشتغل ابلوجد

أقول: ِف كل مكان. ْلنه إذا قال: هللا ال فوق"وال حتت ويريد أن يتعبد، فما هناك شيء 
 يعبده.

 عن اِلهمية: قد ضيعوا معبودهم. قال بعض السلفوهلذا 

__________ 

 (2)." 299  2/298جمموع الفتاوى  1

 ينال ُّبا يت"تبارك وتعاَل، وهلذا أرشد النِب صلى هللا عليه وسلم إَل اْلسباَ ال .207
العبد رؤية هللا عز وجل، فأرشد صلى هللا عليه وسلم إَل صالتني عظيمتني   ومها صالة 
الفجر وصالة العصر   وقد ورد ِف شأهنما نصوص كثرية جدا تدل على فضلهما، منها: ما 

أن النِب صلى هللا عليه وسلم قال:"من صلى الْبدين دخل اِلنة"،  1ثبت ِف الصحيحني 
 الصحيحني أيضا عن النِب صلى هللا عليه وسلم أنه قال:"يتعاقبون فيكم مالئكةوثبت ِف 

ابلليل ومالئكة ابلنهار، وجيتمعون ِف صالة الفجر وصالة العصر، مث يعرج الذين ابتوا فيكم، 
فيسأهلم   وهو أعلم ُّبم  : كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم 

 .2يصلون" 
ا خص"هاتني الصالتني ملا فيهما من الفضل، وملا فيهما من الثقل على كثري من الناس، وإمن

فمن َست مهته وأعانه هللا عز وجل ووفقه للمحافظة على هاتني الصالتني فهو ملا سوامها 
                                         

 68الغين املقدسي، عبد الرزاق بن عبد احملسن البدر ص/تذكرة املؤتسي شرح عقيدة احلافظ عبد  (1)
 97تذكرة املؤتسي شرح عقيدة احلافظ عبد الغين املقدسي، عبد الرزاق بن عبد احملسن البدر ص/ (2)
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من الصلوات أكثر حمافظة، بل إن صالة الفجر خاصة مفتاح اليوم، ومن أكرمه هللا عز 
صالة واالهتمام ُّبا أعني على الصلوات بقية اليوم، وما يكون من وجل ابلنهوض هلذه ال

لك إذا يومك مثل مجقال بعض السلف:"العبد ِف الفجر ينسح ب على بقية اليوم، كما 
أمسكت أوله تبعك آخره". ومن ضيع صالة الفجر أصبح خبيث النفس كسالن كما قال 

عقد،  أس أحدكم إذا هو انم ثالثالنِب صلى هللا عليه وسلم:"يعقد الشيطان على قافية ر 
يضَر على مكان كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد. فِن استيقظ فذكر هللا احنلت عقدة، 
فِن توضأ احنلت عقدة، فِن صلى احنلت عقدة، فأصبح نشيطا طي ب النفس، وإال أصبح 

 . ومن استمر ِف3خبيث النفس كسالن" 

__________ 

 " 1436رقم  "، ومسلم " 574البخاري " رقم  1
 " 1430"، ومسلم " رقم  555البخاري " رقم  2
 (1)"."  1816"، ومسلم " رقم  1142أخرجه البخاري " رقم  3

"" وقف حيث وقف القوم " املراد ابلقوم الصحابة ومن اتبعهم ِبحسان، وهم الذين  .208
 ال يشقى من سلك سبيلهم. فقف حيث وقفوا، وال تتجاوز خطاهم ومسارهم، تنظر ماذا

فعلوا فتفعل، وال تتجاوز ذلك؛ فِهنم َ يقفوا حيث وقفوا عن عجز أو عدم قدرة، بل 
لتمسكهم ابلسنة ولزومهم هلا وحرصهم عليها، كما قال عمر بن عبد العزيز   رمحه هللا 
 :""قف حيث وقف القوم، فِهنم عن علم وقفوا، وببصر انفذ كفوا، وهم على كشفها كانوا 

فيها أحرى، فلئن قلتم: حدث بعدهم، فما أحدثه إال من خالف  أقوى، وابلفضل لو كان
هديهم، ورغ ب عن سنتهم، ولقد وصفوا منه ما يشفي، وتكلموا منه مبا يكفي، فما فوقهم 
حمسر، وما دوهنم مقصر، لقد قصر عنهم قوم فجفوا، وجتاوزهم آخرون فغلوا، وإهنم فيما بني 

 .1ذلك لعلى هدى مستقيم " 
لوا " أي: إذا أردت أن تقول قوال فقل فيما قال السلف وال تزد. كما قال " وقل ِف ما قا

؛ 2اإلمام أمحد   رمحه هللا  :""إايك أن تتكلم ِف مسألة ليس لك فيها إمام من السلف " 
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 ْلهنم أهل هدى وحق وبصرية ِف دين هللا تعاَل.

ا اْلوض فيه مم" وكف عما كفوا " أي: الشيء الذي كف عنه السلف كف عنه، واعلم أن 
 ال خري فيه؛ ْلنه لو كان خريا لسبقوان إليه.

ن َ مقال بعض السلف:""" واسلك سبيل سلفك الصاحل، فِنه يسعك ما وسعهم " وقد 
 ،3يسعه ما وسع النِب صلى هللا عليه وسلم وأصحابه فال وسع هللا عليه " 

__________ 

"، وملعة االعتقاد البن قدامة "  84   83مناق ب عمر بن عبد العزيز البن اِلوزي " ص 1
 " 43   42ص
 " 552/ 3"، وانظر: السنة للخالل "  21/291جمموع الفتاوى "  2
 (1)"."  2/273انظر: اإلابنة البن بطة " الرد على اِلهمية  3

[ 7"قال هللا تعاَل: }وما آاتكم الرسول فخذوه وما هناكم عنه فانتهوا{ ]احلشر:  .209
 عليه وسلم:" من أحدث ِف أمران هذا ماليس منه فهو رد "متفق عليه ، وقال النِب صلى هللا

( ، وِف رواية ملسلم:" من عمل عمال ليس عليه أمران فهو رد "، فاْلية صرحية ِف وجَو 1)
ا اتباع النِب صلى هللا عليه وسلم، واحلديث بروايتيه صريح ِف حترمي إحداث عبادة َ أيمر ُّب

لك م، َو ترد ِف سنته، وحترمي إحداث صفة لعبادة مشروعة، ْلن ذالنِب صلى هللا عليه وسل
 ليس عليه أمره صلى هللا عليه وسلم، وليس من سنته.

 أصول العبادة:

عبادة هللا تبارك وتعاَل جي ب أن ترتكز على أصول ثالثة، وهي احملبة، واْلوف، والرجاء، 
من السلف:" قال بعضبه، ولذلك فيعبد املسلم ربه حمبة له، وخوفا من عقابه، ورجاء لثوا

عبد هللا ابحل ب وحده فهو زنديق، ومن عبده ابْلوف وحده فهو حروري، ومن عبده ابلرجاء 
( ، وقد أَسى بعض 2وحده فهو مرجئ، ومن عبده ابحل ب واْلوف والرجاء فهو مؤمن" )

 ( ، وسأتكلم عليها بشيء من االختصار فيما يلي:3العلماء هذه اْلصول"أركاان" )

__________ 
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 ( .1718( ، ومسلم: اْلقضية )2697( البخاري: الصلح )1)

 .26، 15/21، و1/95( جمموع فتاوى ابن تيميه 2)
 (1).." 20، اإلرشاد للشيخ صاحل الفوزان ص18( تفسري سورة الفاحتة ص3)

 ".1"أحدكم ". رواه البخاري ومسلم " .210

ؤم وعقال، قال: "وِف اِلملة فال شقال احلافظ ابن رج ب بعد ذكره أن التشاؤم ابطل شرعا 
إال املعاصي والذنَو فِهنا تسخط هللا عز وجل، فِذا سخط على عبده شقي ِف الدنيا 
واْلخرة، كما أنه إذا رضي عن عبده سعد ِف الدنيا واْلخرة، فالشؤم ِف احلقيقة هو معصية 

 هللا، واليمن هو طاعة هللا وتقواه كما قيل:

  ... لرأي مبارك ميمونإن رأاي دعا إَل طاعة هللا

والعدوى اليت هتلك من قارُّبا هي املعاصي، فمن قارُّبا وخالطها وأصر عليها هلك، وكذلك 
ُمالطة أهل املعاصي ومن حيسن املعصية ويزينها ويدعو إليها من شياطني اإلنس، وهم أضر 

 : شيطان اِلن تستعيذ ابهلل منه فينصرف،قال بعض السلفمن شياطني اِلن، 

__________ 

" من حديث أيب هريرة، وله 2223"، وصحيح مسلم "5754" صحيح البخاري "1"
"، وله شاهد آخر رواه 2224"، ومسلم "5756شاهد من حديث أنس عند البخاري "

"، وهو قوله صلى هللا عليه وسلم ِف صلح احلديبية ملا جاء سهيل بن 2731البخاري "
سل عكرمة، وله شاهد اثلث رواه الَتمذي عمرو: " سهل لكم من أمركم "، وهو من مر 

" وما ذكر فيه من تغريه صلى هللا عليه وسلم 3920"، وشاهد رابع رواه أبوداود "1616"
إذا َسع اَسا مكروها حيمل على أنه من أجل كراهته هلذا االسم ال غري. وينظر التمهيد 

 (2).." 106، 5/105، جممع الزوائد: الط ب 24/68-74

، َأاَل تَ َرى أَنَّ "يَ ْعَلُموَن  .211 ُْم، اَل يَ ْعََتِيِهْم ِف َذِلَك َشكٌّ َ َرُّبه يَ ُقوُل: }أَْبَصْراَن  1هُ يَ ْوَمِئٍذ َأنَّ اَّللَّ
ْعَنا فَاْرِجْعَنا نَ ْعَمْل َصاحِلًا ِإانَّ ُموِقُنوَن{  ََتَوَّْلَتُه أَْنَت ِف الرهْؤيَِة  3؛ فَالشَّكه ِف اَّللَِّ الَِّذي2َوَسَِ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم. اَل َما  قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

                                         
 75تسهيل العقيدة اإلسالمية، عبد هللا بن عبد العزيز اِلْبين ص/ (1)
 395تسهيل العقيدة اإلسالمية، عبد هللا بن عبد العزيز اِلْبين ص/ (2)
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َ اَل تَ تَ َغريَُّ ُصوَرتُهُ َواَل تَ تَ َبدَُّل، َوَلِكْن ُُيَثَُّل ِف أَْعيُِنِهْم يَ ْومَ  : َويْ َلَك! ِإنَّ اَّللَّ ََ اَّللَِّ ْ تَ ْقرَأْ ِكَتا ِئٍذ، َأَوََ
ُتْم ِف  ُ أَْمراً َكاَن َمْفُعواًل{ أَْعيُِنُكْم َقِليالً َويُ َقلِ ُلُكْم ِف أَْعيُِنهِ }َوِإْذ يُرِيُكُموُهْم ِإِذ اْلتَ َقي ْ ْم لِيَ ْقِضَي اَّللَّ

َمَع ُمعظم ُصوَرتِِه َوَجاَلَلِة َخْلِقِه  5؟ َوُهَو اْلَفعَّاُل ِلَما َيَشاُء، َكَما ُمثِ َل ِجْْبِيُل َعَلْيِه السَّاَلمُ 4
 ِف َعنْيِ 

__________ 

 "أَنه تَ َعاََل يَ ُقول". ِف ط، ش 1

 ".12ُسوَرة السَّْجَدة، آيَة " 2

 ِف ط، ش "َهَذا الَِّذي َتولته"، َوِف س "هوالذي َتولته". 3

 ".44ُسوَرة اْْلَنْ َفال، آيَة " 4

 قَ ْوله: "َعَلْيِه السَّاَلم" لَْيَس ِف ط، س، ش. 5

إِلَْيِه، َوُهَو روح  أقَر َماَلِئَكة هللا املقربني قلت: ِجْْبِيل َأو ِجْْبَائِيل اْسم ملك اْلَوْحي، َوُهوَ 
اْلُقدس الَِّذي يُ ْرِسلُه ِإََل رسله لتبليغ رساالهتم، َوُيسمى اِبلروِح اْْلمني، وبروح اْلُقدس، 

ل لطهارته، وتنزهه َعن ُُمَالَفة أَمر ربه َوُهَو أحد ُرَؤَساء اْْلَْماَلك، أثىن هللا َعَلْيِه َوَوصفه أبمج
َها: أَنه َرُسوله، َوَأن كرمي ِعْنده َوأَنه ُذو قُ وَّة ومكانة ِعْنده، َوأَنه ُمطَاع ِف الص ِ  َفات ِمن ْ

 ب من اْلملك، : َمْنزِلَته من ربه منزَلة احْلَاجِ َوقَاَل بعض الّسلفالسََّمَوات، أَنه أَِمني اْلَوْحي، 
َِ والقتال عدوان،  ُدو اً ِِلِْْبِيَل فَِِنَُّه َفأْنزل هللا: }ُقْل َمْن َكاَن عَ َوقَاَلت اْليَ ُهود: َذاك ينزل اِبحْلَْر

ُ َعَلْيهِ  { اْْليَة، َوِف الصَِّحيح َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ َوسلم َرآهُ على صورته  نَ زََّلهُ َعَلى قَ ْلِبَك ِبِِْذِن اَّللَِّ
ظُر: َصِحيح الُبَخارِي  اْلُقْرآن كثريا، َوانْ َلُه ِست ماَئة جَناح سادًّا َما َبني اْْلُفق، ورد ِف ذكره ِف 

/ 6، 3234، 3232بشرحه اْلَفْتح، كتاَ اْْللق، اَبَ ِإذا قَاَل أحدُكم آمني، َحِديث 
، اْنظُر: أول ُسوَرة النَّْجم واملزمل 129-127/ 2، َواْنظُر: إغاثة اللهفان اِلْبِن اْلقيم 316

 (1)وَن ِف َذِلك.." واملدثر واقرأ َوَما قَاَله اْلُمَفسِ رُ 

 .3الَتايقي 2حاهلم فِن فيها العقاَر ورمبا تعذر 1"وليحذر تصانيف من تغري .212
قوال اجتهد ِف إخراجه من قلِب/  5ِف ...  4: )َسعت مبتدعا( قال بعض السلفولقد 

                                         
نقض اإلمام أيب سعيد عثمان بن سعيد على املريسي اِلهمي العنيد فيما افَتى على هللا عز وجل من التوحيد، الدارمي،  (1)

 1/389أبو سعيد 
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 .6/َ( وَسعي، وال يتم يل ذلك( 53)
__________ 

 ِف اْلصل )ختري( . 1

 ( .549/ 4صع ب وتعسر. )اللسان  2

3  . الَتايق: ))بكسر التاء(( هو: )دواء السموم، يقال: ترايق ودرايق، وهو فارسي معَر
 ( .32/ 10انظر: )لسان العَر 

 ِف اْلصل )مبتدع( وهو خطأ. 4

 ِف اْلصل كلمة َ أتبينها. 5

 هذا اْلثر يبدو أنه وقع فيه سقط، َو أجد خترجيه ُّبذا اللفظ. 6

سريين أخرجه اْلالل ِف مسائله عن أمحد ولفظه: أن رجال  لكن ورد بنحوه عن حممد بن
دخل على حممد بن سريين ِف بيته فذكر له شيئا من القدر فقال حممد: ))إن هللا أيمر 
ابلعدل واإلحسان وإيتاء ذي القرىب وينهى عىن الفحشاء واملنكر والبغي يعظكم لعلكم 

خرج جن من عندي أو ْلخرجن عنك فتذكرون(( . قال: وأخذ أبصبعيه ِف أذنيه فقال لتخر 
الرجل فقالوا اي أاب بكر لو َسعت من الرجل، فقال حممد إن قلِب ليس بيدي وإين خفت 
أن ينفث ِف قلِب شيئا ال أستطيع أن أخرجه من قلِب، فكان أح ب إيل أن ال أَسع كالمه(( 

 .1967 برقم 7/9آ( ُمطوط، وانظر املطبوع:  – 178. )مسائل أمحد برواية اْلالل 
 ( وليس242ح  133/ 1وأخرج حنوه: الاللكائي )شرح أصول اعتقاد أهل السنة 

َ( وابن وضاح:  – 40/ 1فيه اْلية، وفيه أن الداخل رجالن. وكذا )ابن بطة ِف اإلابنة 
 (1)( .." 53)البدع والنهي عنها 

 "سالمة اْلخر ولو سئل الصائم ضحوة النهار عن صحة صومه فقال أان صائم قطعا .213
فلو أفطر ِف أثناء هناره بعد ذلك لتبني كذبه إذ كانت الصحة موقوفة على التمام إَل غرَو 
الشمس من آخر النهار وكما أن النهار ميقات متام الصوم فالعمر ميقات متام صحة اإلُيان 
ووصفه ابلصحة قبل آخره بناء على االستصحاَ وهو مشكوك فيه والعاقبة ُموفة وْلجلها  

                                         
 363رسالة السجزي إَل أهل زبيد ِف الرد على من أنكر احلرف والصوت، ُعبَ ْيد هللا السِ ْجزي ص/ (1)
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 ثر اْلائفني ْلجل أيها مثرة القضية السابقة واملشيئة اْلزلية اليت ال تظهر املقضىكان بكاء أك
به وال مطلع عليه ْلحد من البشر فخوف اْلامتة كخوف السابقة ورمبا يظهر ِف احلال ما 

 سبقت الكلمة بنقيضه فمن الذي يدري أنه من الذين سبقت هلم من هللا احلسىن

 اءت سكرة املوت ابحلق{ أي ابلسابقة يعين أطهرهتاوقيل ِف معىن قوله تعاَل }وج

 (1)إمنا يوزن من اْلعمال خواتيمها وكان أبو الدرداء."  وقال بعض السلف

"املقابل للشمال اليت هي عضو مرك ب من حلم ودم وعظم منقسم خبمسة أصابع،  .214
كون حجرا ي مث إنه إن فتح بصريته علم أنه كان على العرش وال يكون ُيينه ِف الكعبة مث ال

أسود فيدرك أبدىن مسكة أنه استعري للمصافحة، فِنه يؤمر ابستالم احلجر وتقبيله كما يؤمر 
بتقبيل ُيني امللك، فاستعري اللفظ لذلك. والكامل العقل البصري ال تعظم عنده هذه اْلمور، 

هو نسبه فبل يفهم معانيها على البديهة، فلنرجع إَل معىن االستواء والنزول؛ أما االستواء 
للعرش ال حمالة، وال ُيكن أن يكون للعرش إليه نسبة إال بكونه معلوما، أو مرادا، أو مقدورا 
عليه، أو حمال مثل حمل العرض، أو مكاان مثل مستقر اِلسم. ولكن بعض هذه النسبة 
تستحيل عقال وبعضها ال يصلح اللفظ لالستعارة به له، فِن كان ِف مجلة هذه النسبة، مع 

ال نسبة سواها، نسبة ال خييلها العقل وال ينبو عنها اللفظ، فليعلم أهنا املراد إما كونه أنه 
مكاان أو حمال، كما كان للجوهر والعرض، إذا اللفظ يصلح له ولكن العقل خييله كما سبق، 
وإما كونه معلوما ومرادا فالعقل ال خييله، ولكن اللفظ ال يصلح له، وإما كونه مقدورا عليه 

قعا ِف قبضة القدرة ومسخرا له مع أنه أعظم املقدورات ويصلح االستيالء عليه ْلن ُيتدح ووا
به وينبه به على غريه الذي هو دونه ِف العظم، فهذا مما ال خييله العقل ويصلح له اللفظ، 
 ، فأخلق أبن يكون هو املراد قطعا، أما صالح اللفظ له فظاهر عند اْلبري بلسان العَر

 عن فهم مثل هذا أفهام املتطفلني على لغة العَر الناظرين إليها من بعد امللتفتنيوإمنا ينبو 
إليها التفات العَر إَل لسان الَتك حيث َ يتعلموا منها إال أوائلها، فمن املستحسن ِف 

 اللغة أن يقال استوى اْلمري على مملكته، حىت قال الشاعر:

 دم مهراققد استوى بشري على العراق ... من غري سيف و 
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رضي هللا عنهم: يفهم من قوله تعاَل " الرمحن على العرش استوى  قال بعض السلفولذلك 
" ما فهم من قوله تعاَل " مث استوى إَل السماء وهي دخان ". وأما قوله صلى هللا عليه 

 وسلم " ينزل هللا تعاَل إَل السماء الدنيا " فللتأويل فيه جمال من وجهني:

النزول إليه وأنه جماز، وابحلقيقة هو مضاف إَل ملك من املالئكة كما  أحدمها، ِف اضافة
قال تعاَل " واسأل القرية " واملسؤول ابحلقيقة أهل القرية. وهذا أيضا من املتداول ِف اْللسنة، 
أعين إضافة أحوال التابع إَل املتبوع، فيقال: ترك امللك على ابَ البلد، ويراد عسكره، فِن 

امللك على ابَ البلد قد يقال له هال خرجت لزايرته فيقول ال، ْلنه عرج ِف املخْب بنزول 
طريقه على الصيد َو ينزل بعد، فال يقال له فلم نزل امللك واْلن تقول َ ينزل بعد؟ فيكون 

 (1)املفهوم." 

"فانظر إَل هاتني الطائفتني كيف التزم بعضهم التعطيل خوف التجسيم والتزم  .215
 سيم خوف التعطيل ولسان احلال ينشد على لسان الفريقني ويعْب عنبعضهم بعضهم التج

حال اِلمعني }وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود 
 على شيء{

نعم لو قيل إن كالمه حبروف وأصوات ال كحروفنا وأصواتنا كما أن ذاته وصفاته ليست  
ل ق أن ذلك غري مستبعد عقال لكنه مما َ يدفاحل قال بعض السلفكذاتنا وصفاتنا كما 

 الدليل القاطع على إثباته من جهة املعقول أو من جهة املنقول فالقول به حتكم غري مقبول

وعند ظهور احلقائق وانكشاف الدقائق فال مباالة بتلويق املتحذلق املتعمق الذي ال حتصيل 
 لضاللاِلهال وداخل ِف زمرة أهل الديه وال معول ِف حتقيق احلقائق عليه إذ هو ِف حيز 

وإذا ثبتت الصفة الكالمية فهي متحدة ال كثرة فيها وما أشران إليه ِف إثبات وحدة اإلرادة 
والعلم من املزيف واملختار واالعَتاض واالنفصال فهو بعينه يتجه ههنا لكن رمبا زاد اْلصم 

 لزوم صفات خارجة فالقولههنا تشكيكا وخياال وهو قوله ما ذكرمتوه وإن دل على عدم 
 (2)ِبثبات أصل الكالم مفض إليها أيضا وذلك أن من." 
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"وقد ات فق مثل هذا االبتالء لطائفة من اْلولياء َو جيدَّ ُّبم اهللع بزمامه وال أنزهلم  .216
 .1: "نَِفره من قدر هللا إَل قدر هللا"قال بعض السلفعن غاَر التوكل سنامه، 

ى، وكأنه )َيُسع( أشبعت الضمة قليالً فصارت واواً، وكذلك هو عكس عيس 2اعلم أن يسوع
 يشوع ِف التوراة هو

 .3يوشع
ْب ولد ابلبشرى من هللا، وهو أك -وهو نِب ابن نِب  -بن زكراي  4فأما يالمعمداين فهو حيىي

 ِف السن من املسيح بستة أشهر أو حنوها، وقد توَل التعميد

__________ 

 عمر بن اْلطاَ رضي هللا عنه عندما خرج إَل الشام فأخْبه هذه مقالة أمري املؤمنني 1
أمراء اْلجناد أبن الوابء وقع ابلشام فاستشار الصحابة ِف دخول الشام أو الرجوع عنها 
فأشار عليه مشيخة قريش من مهاجرة الفتح أبن يرجع ابلناس وال يقدمهم على الوابء، فأذن 

راراً من عليه. قال أبو عبيدة: اي أمري املؤمنني أفعمر ابلناس، إين مصبح على ظهر فأصبحوا 
 قدر هللا؟.

قال لو غريك قاهلا اي أاب عبيدة، نعم. نفر من قدر هللا عزوجل إَل قدر هللا ... ، مث جاء 
عبد الرمحن بن عوف وكان متغيبًا ِف بعض حاجته فقال: إن عندي من هذا علمًا َسعت 

أبرض  "إذا َسعتم به أبرض فال تقدموا عليه وإذا وقعرسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: 
وأنتم ُّبا فال خترجوا فرارًا منه". قال: فحمد هللا عزوجل مث انصرف. أخرجه البخاري ِف  

، ِف سياق 1741، 4/1740، مسلم 10/179. فتح الباري 30كتاَ الط ب  ابَ 
 .-رضي هللا تعاَل عنهما  -طويل عن ابن عباس 

، وِف الصحاح 77الدين الطوِف ِف كتابه: االنتصارات اإلسالمية ص نقله أيضًا جنم  2
: عيسى اسم عْباين أو سرايين، واِلمع العيسون، والنسبة عيسى 2/955للجوهري 
 وعيسوي.

: أن يسوع الصيغة العربية لالسم العْبي يوشع ومعناه: 1065وجاء ِف قاموس الكتاَ ص 
االسم املسيح حس ب قول املالك ليوسف: مىت يهوه ُملص، هللا ُملص، وقد َسي ُّبذا 

 . اه .1/31، مرمي لوقا 1/21
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هو يوشع بن نون عليه السالم، االَسان يشوع ويسوع شبيهان وقد تقدمت ترمجته. انظر:  3
 .119ص 

: ، ورد ذكرمها ِف آايت متعددة ِف القرآن الكرمي. انظر-عليهما السالم  -حيىي بن زكراي  4
، ولعبد عبد الوه اَ النجار ص 477-466نبياء البن كثري ص سريهتما ِف قصص اْل

 .336-326، والنبوة واْلنبياء للصابوين ص 368-369
َ ص  ، ما ملخصه: "أبنه كان انسكاً زاهداً يدعو 1108-1106ويذكر عنه قاموس الكتا

قد و الناس إَل التوبة ويعمدهم بعدها ِف هنر اْلردن وذلك سب ب تسميته: "يوحنا املعمداين" 
م، ودفنه تالميذه ِف سبطياً عاصمة السامرة جبان ب قْب 28أمر هريدوس بقتله ِف حوايل سنة 
 (1)اليشع وعوبداي". اه  بتصرف.." 

"املرئى يقظان روحه َ تفارق جسده فكيف التقت روحامها قيل هذا إما أن يكون  .217
ِف منامه كما  رد لهمثال مضرواب ضربه ملك الرؤاي للنائم أو يكون حديث نفس من الرائى جت

 قال حبي ب بن أوس

 سقيا لطيفك من زور أاتك به ... حديث نفسك عنه وهو مشغول

وقد تتناس ب الروحان وتشتد عالقة احدامها ابْلخرى فيشعر كل منهما ببعض ما حيدث 
لصاحبه وإن َ يشعر مبا حيدث لغريه لشدة العالقة بينهما وقد شاهد الناس من ذلك 

 عجائ ب

ال بعض قن أرواح اْلحياء تتالقى ِف النوم كما تتالقى أرواح اْلحياء واْلموات واملقصود أ
أن اْلرواح تتالقى ِف اهلواء فتتعارف أو تتذاكر فيأتيها ملك الرؤاي مبا هو القيها من  السلف

خري أو شر قال وقد وكل هللا ابلرؤاي الصادقة ملكا علمه وأهلمه معرفة كل نفس بعينها واَسها 
يه ا ِف دينها ودنياها وطبعها ومعارفها ال يشتبه عليه منها شيء وال يغلط فيها فتأتومتقلبه

نسخة من علم غي ب هللا من أم الكتاَ مبا هو مصي ب هلذا اإلنسان من خري وشر ِف دينه 
ودنياه ويضَر له فيها اْلمثال واْلشكال على قدر عادته فتارة يبشره خبري قدمه أو يقدمه 

ارتكبها أو هم ُّبا وحيذره من مكروه انعقدت أسبابه ليعارض تلك وينذره من معصية 
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اْلسباَ أبسباَ تدفعها ولغري ذلك من احلكم واملصاحل اليت جعلها هللا ِف الرؤاي نعمة منه 
ورمحة وإحساان وتذكريا وتعريفا وجعل أحد طرق ذلك تالقى اْلرواح وتذاكرها وتعارفها وكم 

 اقباله على اْلخرة عن منام رآه أو رئى له وكم ممن استغىنممن كانت توبته وصالحه وزهده و 
 وأصاَ كنزا دفينا عن منام

َ اجملالسة ْلىب بكر أمحد بن مروان املالكى عن ابن قتيبة عن أىب حامت عن اْلصمعي  وِف كتا
عن املعتمر بن سليمان عمن حدثه قال خرجنا مرة ِف سفر وكنا ثالثة نفر فنام أحدان فرأينا 

صباح خرج من أنفة فدخل غارا قريبا منه مث رجع فدخل أنفه فأستيقظ ُيسح وجهه مثل امل
 وقال رأيت عجبا رأيت ِف هذا الغار كذا وكذا فدخلناه فوجدان فيه بقية من كنز كان

 وهذا عبد املطل ب دل ِف النوم على زمزم وأصاَ الكنز الذى كان هناك

جتد  موضع كذا وكذا من البيت فأحفره وهذا عمري بن وه ب أتى ِف منامه فقيل له قم إَل
مال أبيك وكان أبوه قد دفن ماال ومات َو يوص به فقام عمري من نومه فأحتفر حيث أمره 
فأصاَ عشرة آالف درهم وتْبا كثريا فقضى دينه وحسن حاله وحال أهل بيته وكان ذلك 

ري من هبل دينه خعق ب إسالمه فقالت له الصغرى من بناته اي أبت ربنا هذا الذي حياان ب
 (1)والعزى ولوال أنه كذلك ما ورثك هذا املال وإمنا عبدته أايما قالئل." 

"ابْلمر ها هنا املأمور وهو عرف مستعمل ِف لغة العَر وِف القرآن منه كثري كقوله  .218
تعاَل }أتى أمر هللا{ أي مأمور الذي قدره وقضاه وقال له كن فيكون وكذلك قوله تعاَل 

م آهلتهم اليت يدعون من دون هللا من شيء ملا جاء أمر ربك{ أي مأموره }فما أغنت عنه
الذي أمر به من إهالكهم وكذلك قوله تعاَل }وما أمر الساعة إال كلمح البصر{ وكذلك 
 اْللق يستعمل مبعىن املخلوق كقوله تعاَل للجنة أنت رمحيت فليس ِف قوله تعاَل }قل الروح

 تفسريها ِف قال بعض السلفقدُية غري ُملوقة بوجه ما وقد من أمر ريب{ ما يدل على أهنا 
 جرى أبمر هللا ِف أجساد اْللق وبقدرته استقر

وهذا بناء على أن املراد ابلروح ِف اْلية روح اإلنسان وِف ذلك خالف بني السلف واْللف 
و هوأكثر السلف بل كلهم على أن الروح املسئول عنها ِف اْلية ليست أرواح بىن آدم بل 
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الروح الذي أخْب هللا عنه ِف كتابه أنه يقوم يوم القيامة مع املالئكة وهو ملك عظيم وقد 
ثبت ِف الصحيح من حديث اْلعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد هللا قال بينا أان 
أمشى مع رسول هللا ِف حرة املدينة وهو متكىء على عسي ب فمرران على نفر من اليهود 

وه عن الروح وقال بعضهم ال تسألوه عسى أن خيْب فيه بشيء فقال بعضهم لبعض سل
تكرهونه وقال بعضهم نسأله فقام رجل فقال اي أاب القاسم ما الروح فسكت عنه رسول هللا 
فعلمت أنه يوحي إليه فقمت فلما جتلى عنه قال }ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر 

 ريب وما أوتيتم من العلم إال قليال{

هنم إمنا سألوه عن أمر ال يعرف إال ابلوحي وذلك هو الروح الذي عند هللا ال يعلمها ومعلوم أ
 الناس

وأما أرواح بىن آدم فليست من الغي ب وقد تكلم فيها طوائف من الناس من أهل امللل وغريهم 
 فلم يكن اِلواَ عنها من أعالم النبوة

ن احلكم عن راهيم أنبأان إبراهيم بفِن قيل فقد قال أبو الشيخ حدثنا احلسني بن حممد بن إب
أبيه عن السدى عن أىب مالك عن ابن عباس قال بعثت قريش عقبة بن أىب معيط وعبد هللا 
ابن أىب أمية بن املغرية إَل يهود املدينة يسألوهنم عن النِب فقالوا هلم انه قد خرج فينا رجل 

الضعفاء والعبيد عه قالوا سفلتنا و يزعم أنه نِب وليس على ديننا وال على دينكم قالوا فمن تب
ومن ال خري فيه وأما أشراف قومه فلم يتبعوه فقالوا انه قد أظل زمان نِب خيرج وهو على ما 
تصفون من أمر هذا الرجل فائتوه فاسألوه عن ثالث خصال أنمركم ُّبن فِن أخْبكم ُّبن 

تعاَل ِف آدم  خ هللافهو نِب صادق وإن َ خيْبكم ُّبن فهو كذاَ سلوه عن الروح اليت نف
 (1)فِن قال لكم هي من هللا فقولوا كيف يعذَ هللا ِف النار شيئا هو." 

"االنتقام عجزا وخوفا ومهانة نفس فهذا مذموم غري حممود ولعل املنتقم ابحلق أحسن  .219
 حاال منه قال تعاَل }والذين إذا أصاُّبم البغي هم ينتصرون{

غى تقاضيهم منها ذلك حىت إذا قدروا على من بفمدحهم بقوهتم على االنتصار لنفوسهم و 
عليهم ومتكنوا من استيفاء ماهلم عليه ندُّبم إَل اْللق الشريف من العفو والصفح فقال 
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}وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على هللا إنه ال حي ب الظاملني{ فذكر 
 رمهاملقامات الثالثة العدل وأابحه والفضل وندَ إليه والظلم وح

 فِن قيل فكيف مدحهم على االنتصار والعفو ومها متنافيان

قيل َ ُيدحهم على االستيفاء واالنتقام وإمنا مدحهم على االنتصار وهو القدرة والقوة على 
وا يكرهون ِف هذه اْلية كان قال بعض السلفاستيفاء حقهم فلما قدروا ندُّبم إَل العفو 

على عفو بعد قدرة ال على عفو ذل وعجز ومهانة أن يستذلوا فِذا قدروا عفوا فمدحهم 
وهذا هو الكمال الذي مدح سبحانه به نفسه ِف قوله وكان هللا عفوا قديرا }وهللا غفور 
رحيم{ وِف أثر معروف محلة العرش أربعة إثنان يقوالن سبحانك اللهم ربنا وحبمدك لك 

ى وحبمدك لك احلمد عل احلمد على حلمك بعد علمك واثنان يقوالن سبحانك اللهم ربنا
عفوك بعد قدرتك وهلذا قال املسيح صلوات هللا وسالمه عليه }إن تعذُّبم فِهنم عبادك وإن 
تغفر هلم فِنك أنت العزيز احلكيم{ أي أن غفرت هلم غفرت عن عزة وهي كمال القدرة 
وحكمة وهي كمال العلم فغفرت بعد أن علمت ما عملوا وأحاطت ُّبم قدرتك إذ املخلوق 

د يغفر بعجزه عن االنتقام وجهله حبقيقة ما صدر من املسيء والعفو من املخلوق ظاهره ق
ضيم وذل وابطنه عز ومهانة وانتقام ظاهره عز وابطنه ذل فما زاد هللا بعفو إال عزا ال انتقم 
أحد لنفسه إال ذل ولو َ يكن إال بفوات عز العفو وهلذا ما انتقم رسول هللا لنفسه قط 

ه سبحانه وهم ينتصرون كيف يفهم منه أن فيهم من القوة ما يكونون هم ُّبا وَتمل قول
املنتصرين ْلنفسهم ال أن غريهم هو الذي ينصرهم وملا كان االنتصار ال تقف النفوس فيه 
على حد العدل غالبا بل ال بد من اجملاوزة شرع فيه سبحانه املماثلة واملساواة وحرم الزايدة 

 وندَ إَل العفو

صود أن العفو من أخالق النفس املطمئنة والذل من أخالق اإلمارة ونكتة املسألة أن واملق
االنتقام شيء واالنتصار شيء فاالنتصار أن ينتصر حلق هللا ومن أجله وال يقوى على ذلك 
إال من ختلص من ذل حظه ورق هواه فِنه حينئذ ينال حظا من العز الذي قسم هللا املؤمنني 

 (1)تصر من الباغي من أجل عز هللا الذي أعزه به غرية على ذلك العز." فِذا بغى عليه ان
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"فمن أرضى هللا كفاه مؤنة الناس ورضي عنه، مث فيما بعد يرضون، إذ العاقبة للتقوى،  .220
وحيبه هللا فيحبه الناس. كما ِف الصحيحني عن النِب صلى هللا عليه وسلم أنه قال: "إذا 

ْبائيل يل، إين أح ب فالان فأحبه، فيحبه جْبائيل، مث ينادي جأح ب هللا العبد اندى: اي جْبائ
ِف السماء: إن هللا حي ب فالان فأحبوه، فيحبه أهل السماء، مث يوضع له القبول ِف اْلرض" 

، وقال ِف البغض مثل ذلك. فقد بني أنه ال بد لكل ُملوق من أن يتقي إما املخلوق، 1
 على نفعها من وجوه كثرية، وتقوى هللا هي اليتوإما اْلالق. وتقوى املخلوق ضررها راجح 

سعادة الدنيا واْلخرة، فهو سبحانه أهل التقوى، وهو أيضا أهل املغفرة، فِنه  2حيصل ُّبا
، ال يقدر ُملوق على أن يغفر الذنَو وجيري من عذاُّبا غريه، وهو  هو الذي يغفر الذنَو

ومن يتق قي قط، لقوله تعاَل: }: ما احتاج تقال بعض السلفالذي جيري وال جيار عليه. 
[ ، فقد ضمن هللا 3، 2هللا جيعل له ُمرجا، ويرزقه من حيث ال حيتس ب{ ]الطالق: 

للمتقني أن جيعل هلم ُمرجا مما يضيق على الناس، وأن يرزقهم من حيث ال حيتسبون، فِذا 
اَل: }ومن عَ حيصل ذلك دل على أن ِف التقوى خلال، فليستغفر هللا وليت ب إليه، مث قال ت

 [ ، أي فهو كافيه، ال حيوجه إَل غريه.3يتوكل على هللا فهو حسبه{ ]الطالق: 

__________ 

 " وقال العقيلي: "العالء بن املنهال ال يتابع عليه، وال يعرف إال به".1/ 76= "ق 

 وقال ابن عدي: "وليس القوي".

 قلت: وأما ابن حبان فذكره ِف "الثقات"!

 مث قال العقيلي:

 ال يصح ِف الباَ مسند، وهو موقوف من قول عائشة"."و 

قلت: الصواَ عندي: أن احلديث صحيح موقوفا ومرفوعا، أما املوقوف فظاهر الصحة، 
وأما املرفوع، فألنه جاء من طريق حسنة عن عثمان بن واقد كما تقدم، فِذا انضم إليه طريق 

 الَتمذي ارتقى احلديث إن شاء هللا إَل درجة الصحة.

" حتت حديث آخر عن أنس 2207متفق عليه عن أيب هريرة، وهو ُمرج ِف "الضعيفة" " 1
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 ُمالف هلذا ِف اللفظ.

 (1)ِف اْلصل: هلا.."  2

"فأحبه، فيحبه جْبائيل، مث ينادي جْبائيل ِف السماء: إن هللا حي ب فالان فأحبوه،  .221
 لك.مثل ذ، وقال ِف البغض « فيحبه أهل السماء، مث يوضع له القبول ِف اْلرض

فقد بني أنه ال بد لكل ُملوق من أن يتقي: إما املخلوق، وإما اْلالق. وتقوى املخلوق 
ضررها راجح على نفعها من وجوه كثرية، وتقوى هللا هي اليت حيصل ُّبا سعادة الدنيا 
، ال  واْلخرة، فهو سبحانه أهل للتقوى، وهو أيضا أهل املغفرة، فِنه هو الذي يغفر الذنَو

لوق على أن يغفر الذنَو وجيري من عذاُّبا غريه، وهو الذي جيري وال جيار عليه. يقدر ُم
: ما احتاج تقي قط، لقوله تعاَل: }ومن يتق هللا جيعل له ُمرجا{ قال بعض السلف

( ، فقد ضمن هللا للمتقني أن جيعل هلم ُمرجا مما يضيق 1}ويرزقه من حيث ال حيتس ب{ )
ال حيتسبون، فِذا َ حيصل ذلك دل على أن ِف التقوى على الناس، وأن يرزقهم من حيث 

( ، 2خلال، فليستغفر هللا وليت ب إليه، مث قال تعاَل: }ومن يتوكل على هللا فهو حسبه{ )
 أي فهو كافيه، ال حموجه إَل غريه.

وقد ظن بعض الناس أن التوكل يناِف االكتساَ وتعاطي اْلسباَ، وأن اْلمور إذا كانت 
إَل اْلسباَ! وهذا فاسد، فِن االكتساَ: منه فرض، ومنه مستح ب،  مقدرة فال حاجة

ومنه مباح، ومنه مكروه، ومنه حرام، كما قد عرف ِف موضعه. وقد كان النِب صلى هللا عليه 
، وُيشي ِف اْلسواق لالكتساَ، حىت قال  وسلم أفضل املتوكلني، يلبس ْلمة احلَر

( . وهلذا جتد كثريا ممن 3شي ِف اْلسواق{ )الكافرون: }مال هذا الرسول أيكل الطعام وُي
يرى االكتساَ يناِف التوكل يرزقون على يد من يعطيهم، إما صدقة، وإما هدية، وقد يكون 
ذلك من مكاس، أو وايل شرطة، أو حنو ذلك، وهذا مبسوط ِف موضعه، ال يسعه هذا 

 املختصر. وقد تقدمت اإلشارة إَل بعض اْلقوال اليت ِف

__________ 

 .3، 2( سورة الطالق اْليتان 1)
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 .3( سورة الطالق اْلية 2)
 (1).." 7( سورة الفرقان آية 3)

مُثَّ يُوَضُع لَُه  "ِجْْبِيُل ِف السََّماِء: ِإنَّ اَّللََّ حيُِ به ُفاَلاًن َفَأِحبهوُه، فَ ُيِحبهُه أَْهُل السََّماِء، .222
 ِمْثَل َذِلَك. ، َوقَاَل ِف اْلبُ ْغضِ « اْلَقُبوُل ِف اْْلَْرضِ 

َ أَنَُّه اَل بُدَّ ِلُكلِ  َُمُْلوٍق ِمْن َأْن يَ تَِّقَي ِإمَّا اْلَمْخُلوَق، َوِإمَّا اْْلَاِلَق. َوتَ قْ  َوى اْلَمْخُلوِق فَ َقْد َبنيَّ
نْ يَا سَ  َضَررَُها رَاِجٌح َعَلى نَ ْفِعَها ِمْن ُوُجوٍه َكِثريٍَة، َوتَ ْقَوى اَّللَِّ ِهَي الَّيِت حَيُْصُل ُِّبَا َعاَدُة الده

، َواْْلِخَرِة، فَ ُهَو ُسْبَحانَُه أَْهٌل لِلت َّْقَوى، َوُهَو أَْيًضا أَْهٌل لِْلَمْغِفَرِة، فَِِنَُّه ُهَو الَِّذي ي َ  ََ نُو ْغِفُر الذه
رَي ِمْن َعَذاُِّبَا َغرْيَُه، َوُهَو الَّ  ََ َوجيُِ نُو رُي َواَل جُيَاُر َعَلْيِه. ذِ اَل يَ ْقِدُر َُمُْلوٌق َعَلى َأْن يَ ْغِفَر الذه ي جيُِ

َ جيَْ قَاَل بَ ْعُض السََّلف   َعْل َلُه َُمَْرًجا َويَ ْرزُْقهُ : َما اْحَتاَج َتِقيٌّ َقطه، لَِقْولِِه تَ َعاََل: }َوَمْن يَ تَِّق اَّللَّ
ُ لِْلُمتَِّقنَي َأْن جيَْ 2ِمْن َحْيُث اَل حَيَْتِس ُب{ ]الطالق:  ْم َُمَْرًجا ممَّا َيِضيُق َعَل هلَُ [ فَ َقْد َضِمَن اَّللَّ

ََْ حَيُْصْل َذِلَك َدلَّ َعَلى َأنَّ  ِف الت َّْقَوى  َعَلى النَّاِس، َوَأْن يَ ْرزُقَ ُهْم ِمْن َحْيُث اَل حَيَْتِسُبوَن، فََِِذا 
كَّْل َعَلى اَّللَِّ فَ ُهَو َحْسُبُه{ َو َخَلاًل، فَ ْلَيْستَ ْغِفِر اَّللََّ َوْليَ ُت ْب إِلَْيِه، مُثَّ قَاَل تَ َعاََل: }َوَمْن يَ ت َ 

 [ ، َأْي فَ ُهَو َكاِفيِه، اَل حُيْوُِجُه ِإََل َغرْيِِه.3[ . ]الطَّاَلِق: 3]الطالق: 

 

َِ اَل يُ َناِف الت َّوَكهَل[  ]تَ َعاِطي اْْلَْسَبا

ََ َوتَ َعاطِ  ، َوَأنَّ اْْلُُموَر ِإَذا َكاَنْت َي اْْلَ َوَقْد َظنَّ بَ ْعُض النَّاِس َأنَّ الت َّوَكهَل يُ َناِف ااِلْكِتَسا َِ ْسَبا
: ِمْنُه فَ ْرٌض، َوِمْنُه ُمْستَ  ََ ! َوَهَذا فَاِسٌد، فَِِنَّ ااِلْكِتَسا َِ َرًة َفاَل َحاَجَة ِإََل اْْلَْسَبا ، ُمَقدَّ َح بٌّ

 (2)َوِمْنُه ُمَباٌح، َوِمْنُه." 

ن النار ض ب هللا هلم فيخرجهم م"الالت والعزى ما أغىن عنكم قول ال إله إال هللا فيغ .223
فيدخلون اِلنة ومن كان ِف سخطه حيسن فكيف يكون إذا ما رضي اليسوي بني من وحده 

 وإن قصر ِف حقوق توحيدة وبني من أشرك به

كان ابراهيم عليه السالم يقول اللهم ال تشرك من كان يشرك شيئا مبن    قال بعض السلف
 كان ال يشرك بك
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 دعائه اللهم إنك قلت عن أهل النار أهنم }وأقسموا ابهلل جهد كان بعض السلف يقول ِف
 (1)أُياهنم ال يبعث هللا من ُيوت{." 

"وقال أبو عقيل: جعلت الصوفية الشريعة اَسا وقالوا: املراد منها احلقيقة، قال: وهذا  .224
ع ققبيح ْلن الشريعة ما وضعه احلق ملصاحل اْللق وتعبداهتم، فما احلقيقة بعد هذا سوى وا

ِف النفوس من إلقاء الشياطني؟ وكل من رام احلقيقة من غري الشريعة فمغرور وُمدوع، ومنها 
أن يدخل عليهم الشيطان ِلهلهم، فيقول هلم: اعلموا أنكم لن تنجوا ِف اْلخرة إال بكثرة 
العمل، وترك الدنيا، وترك االشتغال. فيخرج أحدهم على وجهه ويفارق اِلمعة واِلماعة 

ورمبا كانت له عائلة أو والدة فبكت لفراقه. ورمبا أنه َ يعرف أركان الصالة كما والعلم. 
ينبغي. وهذا لقلة علمه ورضاه عن نفسه مبا يعلمه. وهذا خطأ عظيم فِن مفارقة اِلمعة 
واِلماعة حرام وخسران ظاهر، وتعلم العلم فرض، والبعد عن العلم والعلماء يقوي سلطان 

منهي عنه؛ والدنيا ال تذم لذاهتا، وكيف يذم ما من هللا تعاَل به وما اِلهل، وتضييع املال 
هو ضرورة ِف بقاء اْلدمي وسب ب ِف اإلعانة على حتصيل العلم والعبادة، وإمنا املذموم على 
طل ب الدنيا أخذ الشيء من غري حلم، وتناوله على وجه السرف، ال على مقدار احلاجة، 

عنه،  ، ال ِبذن الشرع. واْلروج إَل اِلبال منفردا منهيوتصرف فيه مبقتضى رعوانت النفس
 (2)خرجنا إَل جبل نتعبد فيه فجاءان سفيان الثوري، فردان.."  قال بعض السلف

"إمنا حج موسى لكونه كان قد اتَ من الذن ب الصوري واستسلم للمصيبة اليت  .225
 حلقت الذرية بسب ب أكله املقدر عليه

د وقوع املصائ ب وعدم لوم املذن ب التائ ب وأن املؤمن فاحلديث تضمن التسليم للقدر عن
مأمور أن يرجع إَل القدر عند املصائ ب ال عند الذنَو واملعاي ب فيصْب على املصائ ب 
ويستغفر من الذنَو كما قال تعاَل فاصْب إن هللا حق واستغفر لذنبك وقال تعاَل }ما 

أبن قالت طائفة من السلف ك أصاَ من مصيبة إال ِبذن هللا ومن يؤمن ابهلل يهد قلبه{
 مسعود هو الرجل تصيبه املصيبة فيعلم أهنا من عند هللا فريضى ويسلم

وقال غري واحد من السلف ال يبلغ العبد حقيقة اإلُيان حىت يعلم أن ما أصابه َ يكن 
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 ليخطئه وما أخطأه َ يكن ليصيبه فاإلُيان ابلقدر والرضا مبا قدره هللا من املصائ ب والتسليم
لذلك هو من حقيقة اإلُيان وأما الذنَو فليس ْلحد أن حيتج على فعلها بقدر هللا بل 

 عليه أن ال يفعلها وإذا فعلها فعليه أن يتَو منها كما فعل آدم عليه السالم

اثنان أذنبا آدم وإبليس فآدم اتَ فتاَ هللا عليه واجتباه وإبليس أصر  قال بعض السلف
لعن وطرد فمن اتَ من ذنبه أشبه آبدم ومن أصر وأحتج على معصيته وأحتج ابلقدر ف

 ابلقدر

أشبه إبليس ومن اتَ ال حيسن لومه على ذنبه الذي صدر منه وكيف يالم على سيئات  
كلها حسنات لقوله تعاَل }فأولئك يبدل هللا سيئاهتم حسنات{ ومن َ يت ب يالم وال 

 (1)حيسن منه أن حيتج على." 

بار يكن بينهما تناقض قال فاحلوادث تضاف إَل خالقها أبعت "مبعىن أنه خلقه منها َ .226
وإَل اسباُّبا أبعتبار كما قال تعاَل }هذا من عمل الشيطان{ وقال }وما أنسانيه إال 
الشيطان{ مع قوله }قل كل من عند هللا{ وأخْب تعاَل أن العباد يفعلون ويصنعون ويعملون 

 كذبونويؤمنون ويكفرون ويفسقون ويتقون ويصدقون وي

وقال ِف موضع آخر إن أئمة أهل السنة يقولون إن هللا خالق أفعال العباد كما أن هللا خالق  
كل شيء وإنه تعاَل خالق اْلشياء ابْلسباَ وإنه خلق للعبد قدرة ُّبا يكون فعله وإن العبد 

 ثفاعل لفعله حقيقة فقوهلم ِف خلق فعل العبد ِبرادته وقدرته كقوهلم ِف خلق سائر احلواد
أبسباُّبا وقد دلت الدالئل اليقينية على أن كل حادث فاهلل خالقه وفعل العبد من مجلة 
احلوادث وكل ممكن يقبل الوجود والعدم فِن شاء هللا كان وإن َ يشأ َ يكن وفعل العبد ِف 

 مجلة املمكنات

قال ومجهور املسلمني ومجهور طوائفهم على هذا القول الوسط الذي ليس هو قول املعتزلة 
وال قول جهم بن صفوان وأتباعه اِلْبية فمن قال إنو شيئا من احلوادث أفعال املالئكة واِلن 

ال بعض قواإلنس َ خيلقها فقد خالف الكتاَ والسنة وإمجاع السلف واْلدلة العقلية وهلذا 
ن قال أن كالم اْلدميني وأفعال العباد غري ُملوقة فهو مبنزلة من يقول إن َساء هللا م السلف
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وأرضه غري ُملوقة وابِلملة فقول حمققي أهل السنة إن هللا تعاَل خلق قدرة العبد وإرادته 
وفعله ويقولون إن العبد فاعل لفعله حقيقة وحمدث لفعله وهللا سبحانه جعله فاعال له حمداث 

 (1)تعاَل." له قال 

، لرجل سأله عن شيء من اْلهواء، فقال: "الزم دين الصبيان 1"وقال عمر بن العزيز .227
 عما سوى ذلك". 2ِف الكتاَ؛ واْلعراَ، واله

 .4قال ابن عيينة: "كل ما وصف هللا به نفسه ِف كتابه، فتفسريه تالوته، والسكوت عنه"
 رة التسليم".: "قدم اإلسالم ال يثبت إال على قنط5قال بعض السلف

فقد قال اإلمام الشافعي، رمحه هللا تعاَل: "آمنت ابهلل، ومبا جاء عن هللا، وعلى مراد هللا، 
وآمنت برسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ومباء جاء به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وعلى 

ِف كتابه:  6نبلياحلمراد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم"، نقله عنه اإلمام أبو احلسن اللبوذي 
 اللمع ِف السنن والبدع، قال بعد: وعلى هذا درج أئمة السلف.

 وسيأيت ِف التمة اْلامسة، ذكر كالم الشيخ اْلشعري، وأنه موافق

__________ 

عمر بن عبد العزيز بن مروان بن احلكم القرشي اْلموي، أبو حفص، اْلليفة الصاحل:  1
، وويل إمارهتا للوليد، وويل اْلالفة بعهد من سليمان سنة ه ، ونشأ ُّبا61ولد ابملدينة سنة 

 ".50/5ه ، بدمشق، اْلعالم: "101ه ، فمنع س ب علي بن أيب طال ب، توِف سنة 99

 اله: فعل أمر، من اللهو، أي: كن الهيا عما سوى ذلك، غري متلفت إليه كلية. 2

ابلكوفة  احلرم املكي، ولدسفيان بن عيينة بن ميمون اهلاليل الكوِف، أبو حممد، حمدث  3
ه ، وكان حافظا ثقة، واسع العلم، كبري 198ه ، سكن مكة، وتوِف ُّبا سنة 107سنة 

القدر، قال الشافعي: لوال مالك وسفيان لذه ب علم احلجاز، وحج سبعني سنة، له "اِلامع" 
 ".104/3ِف احلديث، وكتاَ ِف التفسري، اْلعالم: "

" بلفظ: من نفسه، وِف طبقات احلنابلة: 72العتقاد: "ص  رواه البيهقي ِف: اهلداية وا 4
 ".51/1"، والغنية: "202/1"
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هو اإلمام أمحد بن حممد بن سالمة الطحاوي صاح ب العقيدة الطحاوية، وهذا النص  5
 فيها بلفظ: ظهر التسليم.

هكذا ِف اْلصل، َو نقف له على ترمجة، َو نقف على رجل هذا اَسه، قد يكون ِف  6
 (1)لبوذي" تصحيفا، ولعله "الزاغوين"، وهللا أعلم.." "ال

 َخاِلُق السََّب ِب، َفاَل َخاِلُق السََّب ِب َواْلُمَسبَّ ِب، َوَمَع أَنَّهُ  -تَ َعاََل  -"ُمَسب ََّباهِتَا، َواَّللَُّ  .228
اَل يَِتمه أَثَ رُُه ِإالَّ َمَع َخْلِق اَّللَِّ فَ  بُدَّ لِلسََّب ِب ِمْن َسَب ٍب آَخَر ُيَشارُِكُه، َواَل بُدَّ لَهُ ِمْن ُمَعاِرٍض َُيْنَ ُعهُ 

ْساَلِم ِف َمْوِضعٍ  ُ السََّب َب اْْلَخَر َويُزِيَل اْلَمَواِنَع، َوقَاَل َشْيُخ اإْلِ  آَخَر: اْْلَْعَماُل َلُه، أِبَْن خَيُْلَق اَّللَّ
َا قَائَِمٌة بِ َواْْلَق َْواُل َوالطَّاَعاُت َواْلَمَعاِصي ِهَي ِمَن اْلَعْبِد، مبَْعىَن  ِه َوَحاِصَلٌة مبَِشيَئِتِه َوُقْدَرتِِه،  َأهنَّ

، مبَعْ  ىَن أَنَُّه َخَلَقَها َوُهَو اْلُمتَِّصُف ُِّبَا، َواْلُمَتَحر ُِك ُِّبَا، الَِّذي يَ ُعوُد ُحْكُمَها َعَلْيِه، َوِهَي ِمَن اَّللَِّ
، َُمُْلوَقٌة ًبا َكَما خَيُْلُق اْلُمَسب ََّباِت أبَِسْ قَاِئَمًة اِبْلَعْبِد، َوَجَعَلَها َعَماًل لَُه وََكسْ  َباُِّبَا، َفِهَي ِمَن اَّللَِّ

َرُة ِمَن الشََّجَرِة، َلُه، َوِمَن اْلَعْبِد ِصَفٌة قَائَِمٌة ِبِه َواِقَعٌة ِبُقْدَرتِِه وََكْسِبِه، َكَما ِإَذا قُ ْلَنا: َهِذِه الثَّمَ 
َها، َوِمَن اَّللَِّ مبَْعىَن أَنَُّه َخَلَقهُ  َوَهَذا الزَّرُْع ِمَن اْْلَْرِض، َها مبَْعىَن أَنَُّه َحَدَث ِمن ْ ََْ َيُكْن  - ِمن ْ

نَ ُهَما تَ َناُقٌض.  بَ ي ْ

: }َهَذا -تَ َعاََل  -قَاَل: فَاحْلََواِدُث ُتَضاُف ِإََل َخالِِقَها اِبْعِتَباٍر َوِإََل َأْسَباُِّبَا اِبْعِتَباٍر، َكَما قَاَل 
[ 63[ َوقَاَل: }َوَما أَْنَسانِيُه ِإالَّ الشَّْيطَاُن{ ]الكهف: 15َمِل الشَّْيطَاِن{ ]القصص: ِمْن عَ 

{ ]النساء:  ُلوَن [ َوَأْخَْبَ َأنَّ اْلِعَباَد يَ ْفَعُلوَن َوَيْصنَ ُعوَن َويَ ْعمَ 78َمَع قَ ْولِِه: }ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد اَّللَِّ
 وَن َويَ ت َُّقوَن َوَيْصُدُقوَن َوَيْكِذبُوَن.َويُ ْؤِمُنوَن َوَيْكُفُروَن َويَ ْفُسقُ 

َ َوقَاَل ِف َمْوِضٍع آَخَر: ِإنَّ أَِئمََّة أَْهِل السهنَِّة يَ ُقوُلوَن: ِإنَّ اَّللََّ َخاِلُق أَف َْعاِل اْلِعَباِد، كَ  َما َأنَّ اَّللَّ
، َوأَنَُّه  َِ ًة ُِّبَا َيُكوُن ِفْعُلُه، َوَأنَّ اْلَعْبَد لِْلَعْبِد ُقْدرَ  َخَلقَ  -تَ َعاََل  -َخاِلُق ُكلِ  اْْلَْشَياِء اِبْْلَْسَبا

ْم ِف َخْلِق َسائِِر احْلََواِدِث فَاِعٌل ِلِفْعِلِه َحِقيَقًة، فَ َقْوهُلُْم ِف َخْلِق ِفْعِل اْلَعْبِد ِبِِرَاَدتِِه َوُقْدَرتِِه َكَقْوهلِِ 
الُِقُه َوِفْعُل اْلَعْبِد ِمْن مُجَْلِة يِنيَُّة َعَليَّ َأنَّ ُكلَّ َحاِدٍث فَاَّللَُّ خَ أبَِْسَباُِّبَا، َوَقْد َدلَِّت الدَّاَلِئُل اْلَيقِ 

 احْلََواِدِث، َوِفْعُل اْلَعْبِد ِمْن مُجَْلِة اْلُمْمِكَناِت.

َس ُهَو قَ ْوَل يْ قَاَل: َومُجُْهوُر اْلُمْسِلِمنَي َومُجُْهوُر َطَوائِِفِهْم َعَلى َهَذا اْلَقْوِل اْلَوَسِط، الَِّذي لَ 
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ًئا ِمَن احلَْ  َواِدِث أَف َْعاُل اْلُمْعَتزَِلِة َواَل قَ ْوَل َجْهِم ْبِن َصْفَواَن َوأَتْ َباِعِه اِلَْْْبِيَِّة، َفَمْن قَاَل: ِإنَّ َشي ْ
 ُ ْنِس، ََْ خَيُْلْقَها اَّللَّ ََ تَ َعاََل، فَ َقْد َخاَلَف اْلكِ  -اْلَماَلِئَكِة َواِلِْنِ  َواإْلِ َوالسهنََّة َوِإمْجَاَع السََّلِف  َتا

يِ نَي َوأَف َْعاَل اْلِعَباِد َغرْيُ : َمْن قَاَل: ِإنَّ َكاَلَم اْْلَدمِ قَاَل بَ ْعُض السََّلف  َواْْلَِدلََّة اْلَعْقِليََّة ؛ َوهِلََذا 
 ُلوَقٍة. ُمَْ َُمُْلوَقٍة، فَ ُهَو مبَْنزَِلِة َمْن يَ ُقوُل: ِإنَّ ََسَاَء اَّللَِّ َوأَْرَضُه َغرْيُ 

َخَلَق ُقْدَرَة اْلَعْبِد َوِإرَاَدتَُه  -اََل تَ عَ  -َواحْلَاِصُل َأنَّ َمْذَه َب السََّلِف َوحُمَقِ ِقي أَْهِل السهنَِّة َأنَّ اَّللََّ 
 ".ُ  (1)َوِفْعَلُه، َوَأنَّ اْلَعْبَد فَاِعٌل لِِفْعِلِه َحِقيَقًة َوحُمِْدٌث لِِفْعِلِه، َواَّللَّ

ُل السهنَِّة َذْن ٍب ِلَمْن أَرَاَدَها، َوُُيِْكُن َأنَّ اَّللََّ يَ ْغِفُر َلُه، قَاَل: َوَهَذا الَِّذي َعَلْيِه أَهْ  "ُكل ِ  .229
، َفَكْيَف َواِْلُْمُهوُر، َوَقْد فَ َرَض بَ ْعُض النَّاِس َأنَّ َمْن تَ َوسََّط أَْرًضا َمْغُصوبًَة، َوَمْن تَ َوسََّط َجْرَحى

َأنَّ َهَذا َوَغرْيَُه ِإَذا  َتَل بَ ْعَضُهْم، َفِقيَل: َهَذا اَل طَرِيَق لَُه ِإََل الت َّْوبَِة، قَاَل: َوالصَِّحيحُ َما حَتَرََّك ق َ 
ََ قَِبَل اَّللَُّ تَ ْوبَ َتُه، فَِِنَّ ُخُروَج َمْن تَ َوسََّط أَْرًضا َمْغُصوبًَة بِِنيَِّة خَتِْلَيِة الْ  َمَكاِن َوَتْسِليِمِه ِإََل اَت

 َب َدارًا، َوتَ َرَك ِفيَها ْسَتِحقِ ِه لَْيَس مبَْنِهيٍ  َعْنُه، َواَل حُمَرٍَّم، َبِل اْلُفَقَهاءُ ُمتَِّفُقوَن َعَلى َأنَّ َمْن َغصَ مُ 
َها َوِبِِخْ  ِج أَْهِلِه َوَمالِِه رَا ُقَماَشُه َوَمالَُه ِإَذا أُِمَر بَِتْسِليِمَها ِإََل ُمْسَتِحقِ َها، فَِِنَُّه يُ ْؤَمُر اِبْْلُُروِج ِمن ْ

َها، َوِإْن َكاَن َذِلَك نَ ْوَع َتَصرهٍف ِفيَها، َلِكنَُّه ِْلَْجِل ِإْخاَلِئَها، َوَقْد قَاَل  : }ُقْل -تَ َعاََل  -ِمن ْ
يًعا  ِإنَّ اَّللََّ يَ ْغِفرُ  -اَيِعَباِدَي الَِّذيَن َأْسَرُفوا َعَلى أَنْ ُفِسِهْم اَل تَ ْقَنطُوا ِمْن َرمْحَِة اَّللَِّ  ََ مجَِ نُو الذه

َُ مُثَّ اَل تُ ْنَصُروَن َوأَنِيُبوا ِإََل َربِ ُكْم َوَأْسِلُموا لَهُ ِمْن قَ ْبِل َأْن أَيْتِ  -ِإنَّهُ ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيُم  َيُكُم اْلَعَذا
، فَ َهِذِه ِف َحقِ  [ اْْلاَيتِ 55 - 53َواتَِّبُعوا َأْحَسَن َما أُْنزَِل إِلَْيُكْم ِمْن َربِ ُكْم{ ]الزمر:  -

َ اَل يَ ْغِفُر َأْن ُيْشَرَك بِِه َوي َ  ْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك التَّائِِبنَي، َوأَمَّا آيَةُ ُسورَِة النِ َساِء َوِهَي قَ ْولُُه: }ِإنَّ اَّللَّ
 َمْن يَ ُقولُُه ِمَن هُ [ َفاَل جَيُوُز َأْن َتُكوَن ِف َحقِ  التَّائِِبنَي، َكَما يَ ُقولُ 48ِلَمْن َيَشاُء{ ]النساء: 

ْرُك أَْيًضا بُِنُصوِص اْلُقْرآِن َوات ِفَ  ْرِك يُ ْغَفُر َلُه الشِ  اِق اْلُمْسِلِمنَي، اْلُمْعَتزَِلِة، فَِِنَّ التَّاِئ َب ِمَن الشِ 
ْرَك أِبَنَُّه اَل يَ ْغِفرُُه، َوَما َعدَ  -تَ َعاََل  -َوَقْد َخصَّ اَّللَُّ  ََْ جَيْزِْم مبَْغِفَرتِِه َبْل اِف َهِذِه اْْليَِة الشِ  ُه 

[ َوِف َهِذِه اْْليَِة َردٌّ 48َعلََّقُه اِبْلَمِشيَئِة فَ َقاَل: }َويَ ْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمْن َيَشاُء{ ]النساء: 
َعلََّق  -ُسْبَحانَُه  - ؛ ِْلَنَُّه ةِ َعَلى اْْلََوارِِج َواْلُمْعَتزَِلِة، َكَما َأنَّ ِفيَها َردًّا َعَلى اْلُمْرِجَئِة َواِلَْْْبِيَّ 

 يَ ْغِفُر ِْلََحٍد؛ اْلَمْغِفَرَة اِبْلَمِشيَئِة، فَ َلْو َكاَن يَ ْغِفُر ِلُكلِ  َأَحٍد َبَطَل قَ ْولُُه: ِلَمْن َيَشاُء، َوَلْو َكاَن اَل 
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ُقوِع اْلَمْغِفَرِة اْلَعامَِّة ممَّا ُدوَن َلى وُ َبَطَل قَ ْولُُه: َويَ ْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمْن َيَشاُء، َفَدلَِّت اْْليَُة عَ 
ََْ يُ ْغَفْر لَ  ، َوَمْن  َْ ََْ يُ َعذَّ ْرِك، َلِكن ََّها لِبَ ْعِض النَّاِس، َوِحيَنِئٍذ َفَمْن ُغِفَر َلُه  ، َوَهَذا الشِ  ََ ُه ُعذِ 

َصاِة اْْلُمَِّة َمْن َيْدُخُل اْلَقْطُع أبَِنَّ ِمْن عُ َمْذَه ُب الصََّحابَِة َوَسَلِف اْْلُمَِّة َوَسائِِر اْْلَِئمَِّة، َوُهَو 
ُهْم َمْن يُ ْغَفُر َلُه.  النَّاَر، َوِمن ْ

نُ  ، َوِإْن َعظَُمِت الذه َُ وََكثُ َرْت، َواْلَمْقُصوُد َأنَّ اْْليَةَ اْْلُوََل ِفيَها الن َّْهُي َعِن اْلُقُنوِط ِمْن َرمْحَِة اَّللَِّ و
، َوِإْن َكثُ َرْت ُذنُوبُُه َوَعظَُمْت، َواَل َأْن يُ قَ فَ َلْيَس ِْلََحٍد َأْن ي َ  نِ َط النَّاَس ِمْن ْقَنَط ِمْن َرمْحَِة اَّللَِّ

 ، ُ  -طَاِل ٍب  : َويُ ْرَوى َعْن أَِمرِي اْلُمْؤِمِننَي َعِليِ  ْبِن َأيب قَاَل بَ ْعُض السََّلف  َرمْحَِة اَّللَِّ َرِضَي اَّللَّ
، َواَل جُيَر ِئُ ُهْم على."  : اْلَفِقيُه الَِّذي-َعْنُه   (1)اَل يُ َؤيِ ُس النَّاَس ِمْن َرمْحَِة اَّللَِّ

َواْْلَْمَواِت،  "َواْلَمْقُصوُد َأنَّ أَْرَواَح اْْلَْحَياِء تَ َتاَلَقى ِف الن َّْوِم َكَما تَ َتاَلَقى أَْرَواُح اْْلَْحَياءِ  .230
اَكُر فَ َيْأتِيَها َمَلُك الرهْؤاَي مبَا ُهَو ِف اهْلََواِء فَ تَ تَ َعاَرُف َوتَ َتذَ ِإنَّ اْْلَْرَواَح تَ َتاَلَقى  قَاَل بَ ْعُض السََّلف  

ُ تَ َعاََل اِبلرهْؤاَي الصَّاِدَقِة َمَلًكا َعلََّمُه وَ  . قَاَل َوَقْد وَكََّل اَّللَّ َأهْلََمهُ َمْعرَِفَة ُكلِ  اَلِقيَها ِمْن َخرْيٍ َأْو َشرٍ 
َقَلِبَها ِف ِديِنَها َوُدنْ َياَها َوطَْبِعَها َوَمَعارِِفَها اَل يَ نَ ْفٍس ِبَعْيِنَها َواَسِْ  َها َشْيءٌ َها َوُمن ْ ْشَتِبُه َعَلْيِه ِمن ْ

َِ مبَا ُهَو ُمِصي بٌ  ْنَساِن َواَل يَ ْغَلُط ِفيَها فَ َيْأتِيِه ُنْسَخٌة ِمْن ِعْلِم َغْي ِب اَّللَِّ ِمْن أُمِ  اْلِكَتا  هِلََذا اإْلِ
َُ َلُه ِفيَها اْْلَْمثَاَل َواْْلَْشَكاَل َعَلى َقْدرِ  ِمْن َخرْيٍ  َعاَدتِِه فَ َتارًَة  َأْو َشرٍ  ِف ِديِنِه َوُدنْ َياُه َوَيْضِر

ُمُه َويُ ْنِذرُُه ِمْن َمْعِصَيٍة اْرَتَكبَ َها َأْو َهمَّ ُِّبَا َوحُيَذ ِ  َمُه َأْو يُ َقدِ  انْ َعَقَدْت رُُه ِمْن َمْكُروٍه يُ َبشِ رُُه خِبََْبٍ َقدَّ
ٍَ َتْدفَ ُعَها َولَِغرْيِ َذِلَك ِمَن احلَِْكِم َواْلَمصَ  ََ أبَِْسَبا اِلِح الَّيِت َجَعَلَها َأْسَبابُهُ لِيُ َعاِرَض تِْلَك اْْلَْسَبا

َد طُُرِق َذِلَك َتاَلِقَي حَ اَّللَُّ تَ َعاََل ِف الرهْؤاَي نِْعَمًة ِمْنُه َوَرمْحًَة َوِإْحَسااًن َوَتْذِكريًا َوتَ ْعرِيًفا، َوَجَعَل أَ 
َبالُُه عَ  َلى اْْلِخَرِة َعْن اْْلَْرَواِح َوَتَذاُكَرَها َوتَ َعارُفَ َها وََكْم ممَّْن َكاَنْت تَ ْوبَ ُتُه َوَصاَلُحُه َوزُْهُدُه َوِإق ْ

زًا أَْو َدِفيًنا عَ  ََ َكن ْ  َمَناٍم، َوَهَذا َعْبُد اْلُمطَِّل ِب نْ َمَناٍم َرآُه َأْو رُِئَي لَُه، وََكْم ممَِّن اْستَ ْغىَن َوَأَصا
َز الَِّذي كَ  ََ اْلَكن ْ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ُدلَّ ِف اْلَمَناِم َعَلى َزْمَزَم َوَأَصا اَن ُهَناَك، َوِف َجده النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ

 ِمْثِل َذِلَك ِحَكااَيٌت َكِثريٌَة َواِبَّللَِّ الت َّْوِفيٌق.

 

 طلق على البشر[]معىن السيد وهل ي

َِ َحقٌّ اَل يُ َرْد((  ))َفُكله َما َعْن َسيِ ِد اْْلَْلِق َوَرْد ِمْن ... أَْمِر َهَذا اْلَبا
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 َعَلْيِه ))َفُكله َما(( َأِي َشْيٍء َأِو الَِّذي ))َعْن َسيِ ِد اْْلَْلِق(( َوَرُسوِل احلَْقِ  نَِبيِ َنا حُمَمٍَّد َصلَّى اَّللَُّ 
يَل التَِّقيه َوِقيَل ِف اْلَمْطَلِع: السَّيِ ُد الَِّذي يَ ُفوُق ِف اْلَْرْيِ قَ ْوَمُه. قَاَلُه الزََّجاُج، َوقِ  َوَسلََّم، قَالَ 

ُ َعَلْيهِ  يُع َذِلَك ِف نَِبيِ َنا َصلَّى اَّللَّ   َوَسلََّم.احْلَِليُم َوِقيَل الَِّذي اَل يَ ْغِلُبُه َغَضُبُه َومجَِ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأَجله َخلْ َوقَاَل ِف اْلَقاُمو  ِق اَّللَِّ َوَأْعَظُم َخْلِق ِس َسيِ ُد اْلَقْوِم َأَجلهُهْم. َوُهَو َصلَّى اَّللَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم.  اَّللَِّ َوَأْكَرُم َخْلِق اَّللَِّ َوَأْكَمُل َخْلِق اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َماُم اْلُمَحقِ ُق اْبُن اْلَقيِ مِ  ُس ِف َجَواِز ِإْطاَلِق السَّيِ ِد ِف ِكَتاِبِه َبَداِئِع اْلَفَواِئِد: اْختَ َلَف النَّا قَاَل اإْلِ
َماِم َماِلٍك َواْحَتجهوا أِبَنَُّه َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهِ   َوَسلََّم َلمَّا ِقيَل َعَلى اْلَبَشِر َفَمنَ َعُه قَ ْوٌم، َونُِقَل َعِن اإْلِ

َا السَّيِ ُد اَّللَُّ " » َلهُ اَي َسيِ َداَن قَاَل: ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَجوََّزهُ قَ ْوٌم َواْحَتجهوا ِبَقوْ « ". ِإمنَّ ِل النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ
ا َحِديُث " َوَهَذا َأَصحه ِمَن احْلَِديِث اْْلَوَِّل. قُ ْلُت وََكذَ « " ُقوُموا ِإََل َسيِ دُِكمْ »ِلأْلَْنَصاِر: " 

 (1)َوَحِديُث." « " َسيِ دٌ  -يَ ْعيِن احلََْسَن  -ا ِإنَّ اْبيِن َهذَ »

َ ِ »"َعْنهُ َمْرُفوًعا "  .231  ِإْرَساُلَك يب ِإََل ِإنَّ اْلَعَرَق لَيَ ْلَزُم اْلَمْرءَ ِف اْلَمْوِقِف َحىتَّ يَ ُقوَل: اَي َر
. َوُهَو يَ ْعَلُم َما ِفيَها ِمْن ِشدَّةِ « " النَّاِر أَْهَوُن َعَليَّ ممَّا َأِجدُ  َِ  اْلَعَذا

 

َئِة َعاٍم فَ َيُكونُوَن )فَاِئَدٌة( قَاَل احْلَاِفُظ: َقْد َصحَّ َأنَّ اْلُفَقرَاءَ َيْدُخُلوَن اِْلَنَّةَ قَ ْبَل اْْلَْغِنَياِء خِبَْمِسِما
َماِم َأمْحََد َعْن اَقْد َسِلُموا ِمْن تِْلَك اْْلَْهَواِل، َوجَنَْوا ِمْن َذِلَك النََّكاِل َواْلَواَبِل، َفِفي ُمْسَنِد  إْلِ

ُ َعْنُه  -ُأَساَمَة ْبِن َزْيٍد  ُ َعَلْيِه وَ  -َعِن النَِّبِ   -َرِضَي اَّللَّ  قَاَل: -َسلََّم َصلَّى اَّللَّ

ََ اِلِْدِ  " » َِ اِْلَنَِّة َفَِِذا َعامَُّة َمْن َيْدُخُلَها اْلُفَقَراُء، ِإالَّ َأنَّ َأْصَحا ظِ  َأِي احلَْ  -ُقْمُت َعَلى اَب
" احْلَِديُث ُمت ََّفٌق َعَلْيِه،  «ِإالَّ َأنَّ أَْهَل النَّاِر فَ َقْد أُِمَر ُِّبِْم ِإََل النَّارِ  -َوالث َّْرَوِة َواْلَماِل حَمُْبوُسوَن 

ُهَما َرِضَي اَّللَُّ  -َوِف َصِحيِح ُمْسِلٍم َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعْمرِو ْبِن اْلَعاِص   - َعِن النَِّب ِ  - َعن ْ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم   اْْلَْغِنَياَء ِإََل اِْلَنَِّة أِبَْربَِعنَي ِإنَّ فُ َقرَاَء اْلُمَهاِجرِيَن َيْسِبُقونَ »أَنَُّه قَاَل: "  -َصلَّى اَّللَّ

قَاَل "  -َوَسلََّم لَّى اَّللَُّ َعَلْيِه صَ  -َعِن النَِّبِ   -َرِضَي اَّللَُّ َعْنُه  -َوَرَوى أَبُو ُهَريْ َرَة « " َخرِيًفا
" َوَحاِصُل َذِلَك َأنَّ اْْلَْلَق يَِقُفوَن  «َيْدُخُل فُ َقرَاءُ اْلُمْؤِمِننَي اِْلَنََّة قَ ْبَل أَْغِنَيائِِهْم خِبَْمِسِمائَِة َعامٍ »

، َوَتْدنُو الشَّْمُس ِمْن ُرُءوِس اْلَْاَلِئِق ِمْقَداَر ِميٍل، َوُيِصيب ُ  ِة هُ اْلِمْقَداَر الَِّذي َمرَّ ْم ِمَن اْلَعَرِق ِبِشدَّ
َلْو طََلَعِت الشَّْمُس َعَلى  :قَاَل بَ ْعُض السََّلف  اهْلَْوِل َوِعَظِم َحرِ  الشَّْمِس يَ ْوَمِئٍذ أَْمٌر َعِظيٌم، 
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َئِتَها يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َْلَْحَرَقِت اْْلَْرَض، َوأََذاَبِت اِْلََواِمَد، َوَنشََّفِت اْْلَهْنَاَر.  َهي ْ

َِ َوِإمْجَاِع أَْهِل احلَْقِ  بِ وَ  (( الثَّاِبُت اِبلسهنَِّة َواْلِكَتا َِ ، َهَذا اْلُوُقوُف َمَع َما َمرَّ ))لِْلِحَسا ٍَ اَل اْرتَِيا
 قَاَل تَ َعاََل:

[ َوقَاَل ِف َحقِ  93 - 92َعمَّا َكانُوا يَ ْعَمُلوَن{ ]احلجر:  -}فَ َوَربِ َك لََنْسأَلَن َُّهْم َأمْجَِعنَي 
{ ]الرعد:  َِ َِ  -[18أَْعَدائِِه: }أُولَِئَك هَلُْم ُسوُء احلَِْسا }َويَ ُقوُلوَن اَيَويْ َلتَ َنا َماِل َهَذا اْلِكَتا

ا{ اَل يُ َغاِدُر َصِغريًَة َواَل َكِبريًَة ِإالَّ َأْحَصاَها َوَوَجُدوا َما َعِمُلوا َحاِضرًا َواَل َيْظِلُم َربهَك َأَحدً 
رٍَّة َشرًّا يَ َرُه{ َوَمْن يَ ْعَمْل ِمثْ َقاَل ذَ  -يَ ْعَمْل ِمثْ َقاَل َذرٍَّة َخرْيًا يَ رَُه  }َفَمنْ  -[49]الكهف: 

 [ قَاَل الث َّْعَلِبه:8 - 7]الزلزلة: 

َُ تَ ْعرِيُف اَّللَِّ  ُهْم َما ْم، َوَتْذِكريُُه ِإايَّ اْلَْاَلِئَق َمَقاِديَر اِْلَزَاِء َعَلى َأْعَماهلِِ  -َعزَّ َوَجلَّ  -احلَِْسا
يًعا فَ يُ ن َ  َعثُ ُهُم اَّللَُّ مجَِ بِ ئُ ُهْم مبَا َعِمُلوا َقْد َنُسوُه ِمْن َذِلَك، َيُدله َعَلى َهَذا قَ ْولُُه تَ َعاََل: }يَ ْوَم يَ ب ْ

ُ َوَنُسوُه{ ]اجملادلة:   [ َوقَاَل بَ ْعُضُهْم:6َأْحَصاُه اَّللَّ

 َعاََل يُ ْعِلُمُهْم َما هَلُْم، َوَما َعَلْيِهْم.َمْعىَن َكْونِِه حُمَاِسًبا ِْلَْلِقِه أَنَُّه ت َ 

ُه ََسَاًعا، َوُهَو َمْعىَن  َُ َمْصَدُر َحاَس َب. َوَحِس َب الشَّْيَء حَيُْسُبُه اِبلضَّمِ  ِإَذا َعدَّ قَ ْوِل  َواحلَِْسا
، َواْصِطاَلًحا تَ ْوِقيُف اَّللَِّ ِعَباَدُه."  َُ لَِغٍد اْلَعده  (1)َمْن قَاَل: احلَِْسا

نْ َيا، َوَغرْيُُه.« " "فَ ُيَحاَسُبونَ  .232  َوَرَواُه اْبُن َأيب الده

يَن َيْدُخُلوَن َوذََكَر احْلَاِفُظ اْبُن َرَج ٍب ِف ِكَتاِبِه َلطَاِئِف اْلَمَعاِرِف فَ َقاَل: َقْد ُرِوَي َأنَّ اْلُمتَ َهجِ دِ 
. ٍَ  اِْلَنََّة ِبَغرْيِ ِحَسا

لَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم: " ِإَذا صَ  -َعْن َأَْسَاَء بِْنِت يَزِيَد َعِن النَِّبِ  َوذُِكَر َعْن َشْهِر ْبِن َحْوَش ٍب 
ُ اْْلَوَِّلنَي َواْْلِخرِيَن يَ ْوَم اْلِقَياَمِة، َجاَء ُمَناٍد يُ َناِدي ِبَصْوٍت ُيْسِمُع اْلَْاَلِئقَ   :مَجََع اَّللَّ

 اِفُظ اْبُن َرَج ٍب:َفذََكَر احْلَِديَث، قَاَل احلَْ « "  اِبْلَكَرمِ َسيَ ْعَلُم اْلَْاَلِئُق اْليَ ْوَم َمْن َأْوََل »

ِمْن قَ ْوِلِه، َويُ ْرَوى  -َما َرِضَي اَّللَُّ َعن ْهُ  -َويُ ْرَوى أَْيًضا َعْن َشْهِر ْبِن َحْوَش ٍب َعِن اْبِن َعبَّاٍس 
َعاِمٍر َمْرُفوًعا َوَمْوُقوفًا،  َعْن ُعْقَبَة ْبنِ  حَنُْوُه ِمْن َحِديِث اْبِن ِإْسَحاَق َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعطَاءٍ 

ْوهِلِْم. قَاَل َويُ ْرَوى حَنُْوُه أَْيًضا َعْن ُعَباَدَة ْبِن الصَّاِمِت َوَربِيَعَة اِْلَُرِشيِ  َواحلََْسِن وََكْع ٍب ِمْن ق َ 
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 احْلَاِفُظ:

 ِم يَ ْوِم اْلِقَياَمِة.: ِقَياُم اللَّْيِل يُ َهوِ ُن طُوَل ِقَياقَاَل بَ ْعُض السََّلف  

ٍَ فَ َقِد اْسََتَاَح أَْهُلُه ِمْن طُوِل ا ْلُوُقوِف قَاَل: َوِإَذا َكاَن أَْهُلُه َيْسِبُقوَن ِإََل اِْلَنَِّة ِبَغرْيِ ِحَسا
ُ أَْعَلُم. ، َواَّللَّ َِ  لِْلِحَسا

 

 ]الصحف[

َِ حِبَْس ِب َما يَلِ  َنا اْلَكاَلَم َعَلى احلَِْسا َِ ث َ َوَلمَّا َأهْنَي ْ َنا اْلَعْطَف َعَلى َشرِْح يُق ُِّبََذا اْلِكَتا ن َّي ْ
( الصهُحِف َواْلِميزَاِن اْلُمَشاِر ِإََل َذِلَك ِف قَ ْولِِه ))َو(( َكَذا ُوُقوُف اْْلَْلِق ِْلَْخِذ ))الصهُحُف(

َها اْلَماَلِئَكُة، َوَأْحَصْوا َما فَ عَ  ُه ُكله ِإْنَساٍن ِمْن َسائِِر أَْعَمالِِه لَ مَجُْع َصِحيَفٍة، َوِهَي اْلُكُت ُب َكتَ بَ ت ْ
نْ َيا اْلَقْولِيَِّة َواْلِفْعِليَِّة، َوِقيَل ِهَي ُصُحٌف َتْكتُ بُ َها اْلِعَباُد ِف قُ ُبورَِها قَ   اَل تَ َعاََل:ِف الده

 [ قَاَل الث َّْعَلِبه:10}َوِإَذا الصهُحُف ُنِشَرْت{ ]التكوير: 

َا يُ ْؤَتى اِبلصهُحِف إِْلزَامً َأِي الَّيِت ِفيَها أَعْ  ، َوِإمنَّ َِ ا لِْلِعَباِد، َوَرف ًْعا َماُل َبيِن آَدَم ُنِشَرْت لِْلِحَسا
 لِْلَجَدِل َواْلِعَناِد.

اُه َمْنُشورًا{ ااًب يَ ْلقَ َوقَاَل تَ َعاََل: }وَُكلَّ ِإْنَساٍن أَْلَزْمَناُه طَائَِرُه ِف ُعُنِقِه َوُُنْرُِج َلُه يَ ْوَم اْلِقَياَمِة ِكتَ 
 [ قَاَل اْلُعَلَماُء:13]اإلسراء: 

َمْعىَن اْْلَوَِّل. َوقَاَل  َمْعىَن )طَائَِرُه( َعَمُلُه، َوقَاَل ُمَقاِتٌل َواْلَكْلِبه: َخرْيُهُ َوَشرههُ َمَعهُ اَل يُ َفارِقُُه، َوُهوَ 
 - 10 َيِسريًا{ ]االنشقاق: حُيَاَس ُب ِحَساابً  َفَسْوفَ  -تَ َعاََل: }َوأَمَّا َمْن أُويتَ ِكَتابَُه بَِيِميِنِه 

[ َواْلَفِتيُل 71[ َوِف اْْليَِة اْْلُْخَرى }َفُأولَِئَك يَ ْقَرُءوَن ِكَتاَُّبُْم َواَل يُْظَلُموَن فَِتياًل{ ]اإلسراء: 8
َُ َمَثاًل لِلشَّْيِء احْلَقِ   .ريِ ُهَو اْلِقْشُر الَِّذي ِف َشقِ  الن ََّواَة، َوَهَذا ُيْضَر

ُهَما  -َوذََكَر جُمَاِهٌد َعِن اْبِن َعبَّاٍس  ُ َعن ْ يِل اْلَوَسُخ الَِّذي َيْظَهُر ِبَفْتِل َأنَّ اْلُمرَاَد اِبْلَفتِ  -َرِضَي اَّللَّ
ْنَساِن ِإُّْبَاَمُه ِبَسبَّابَِتِه.  اإْلِ

َمَة الشَّْيُخ َمْرِعيٌّ:  قَاَل اْلَعالَّ

َا َخصَّ اْلِقرَاَءَة مبَنْ  َماِل ِإَذا طَاَلُعوا." أُويتَ ِكَتابَهُ بَِيِميِنِه ُدوَن َمْن أُوتَِيهُ ِبِشَمالِِه ِْلَ  َوِإمنَّ نَّ أَْهَل الشِ 
(1) 
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أُمَِّتِه َحَوارِيهوَن  َما ِمْن َنِبٍ  بَ َعَثُه اَّللَُّ ِف أُمٍَّة قَ ْبِلي ِإالَّ َكاَن َلُه َمنْ »قَاَل: "  -"َوَسلََّم  .233
، أَيْخُ  ٌَ َا خَتُْلُف ِمْن بَ ْعِدِهْم خُ َوَأْصَحا ُلوٌف يَ ُقوُلوَن َما اَل ُذوَن ِبُسنَِّتِه َويَ ْقَتُدوَن أِبَْمرِِه، مُثَّ ِإهنَّ

َسانِِه فَ ُهَو يَ ْفَعُلوَن َويَ ْفَعُلوَن َما اَل يُ ْؤَمُروَن، َفَمْن َجاَهَدُهْم بَِيِدِه فَ ُهَو ُمْؤِمٌن، َوَمْن َجاَهَدُهْم بِلِ 
ُيَاِن َحبَُّة َخْرَدلٍ  ُمْؤِمٌن َوَمنْ  ". َوِف َهَذا  «َجاَهَدُهْم ِبَقْلِبِه فَ ُهَو ُمْؤِمٌن، لَْيَس َورَاَء َذِلَك ِمَن اإْلِ

ُة َأَحاِديَث َوَقْد َدلَّْت ُكلهَها َعَلى ِإْنَكاِر اْلُمْنَكِر حِبََس ِب اْلُقْدَرِة َعَلْيِه، َوَأنَّ  َِ ِعدَّ  ِإْنَكارَُه اْلَبا
ُيَاِن ِمْن قَ لْ اِبْلَقْل ِب  َِ اإْلِ ْ يُ ْنِكْر قَ ْلُبُه اْلُمْنَكَر َدلَّ َعَلى َذَها ََ  ِبِه.اَل بُدَّ ِمْنُه، َفَمْن 

َفَة  : ِإنَّ َأوََّل -ِضَي اَّللَُّ َعْنُه رَ  -قَاَل قَاَل َعِليٌّ  -َرِضَي اَّللَُّ َعْنُه  -َوَقْد ُرِوَي َعْن َأيب ُجَحي ْ
ْ َن اِلَِْهاِد اِلَِْهاُد أِبَْيِديُكْم، مُثَّ اِلَِْهاُد أِبَْلِسَنِتُكْم، مُثَّ َما تُ ْغَلُبوَن َعَلْيِه مِ   اِلَِْهاُد ِبُقُلوِبُكْم، َفَمْن ََ

 -اْبُن َمْسُعوٍد  يَ ْعِرْف قَ ْلُبُه اْلَمْعُروَف، َويُ ْنِكْر قَ ْلُبُه اْلُمْنَكَر ُنكِ َس، َفُجِعَل أَْعاَلُه َأْسَفَلُه. َوقَالَ 
ََْ يَ ْعِرِف اْلَمْعُروَف َويُ ْنِكِر اْلُمْنَكَر ِبَقْلِبِه. ُيشِ -اَّللَُّ َعْنُه  َرِضيَ  رُي ِإََل َأنَّ َمْعرَِفَة : َهَلَك َمْن 

ََْ يَ ْعرِْفهُ َهَلَك، َوأَمَّا اإْلِ  ِد ْنَكاُر اِبْليَ اْلَمْعُروِف َواْلُمْنَكِر اِبْلَقْل ِب فَ ْرٌض اَل َيْسُقُط َعْن َأَحٍد، َفَمْن 
َا جيَِ ُب حِبََس ِب الطَّاَقِة. َوِف ُسَنِن َأيب َداُوَد َعِن اْلُعْرِس ْبِن َعِمريََة  ُ َعْنُه  -َواللِ َساِن فَِِمنَّ َرِضَي اَّللَّ

ُة ِف اْْلَْرِض َكاَن َمْن ِإَذا ُعِمَلِت اْلَِْطيئَ »قَاَل: "  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  -َعِن النَِّبِ   -
َها َوَرِضيَ َها َكاَن َكَمْن َشِهَدَهاشَ  ََ َعن ْ َها، َوَمْن َغا ََ َعن ْ ". َوَخرََّج  «ِهَدَها َفَكرَِهَها َكَمْن َغا

نْ َيا حَنَْوُه َعْن َأيب ُهَريْ َرَة َمْرُفوًعا.  اْبُن َأيب الده

رًَة حُيَْمُل َعَلْيِه َرَجاءُ ْوِن َذِلَك َواِجًبا اتَ َواْعَلْم َأنَّ اْْلَْمَر اِبْلَمْعُروِف َوالن َّْهَي َعِن اْلُمْنَكِر َمَع كَ 
َِ ِف تَ رِْكِه، َواَترًَة اْلَغَض ُب َّللَِِّ َعَلى اْنِتَهاِك حَمَارِِمِه، ، َواَترًَة َخْوُف اْلِعَقا َِ َواَترًَة النَِّصيَحُة  الث ََّوا

 الت ََّعرهِض ِلَغَض ِب اَّللَِّ َوُعُقوبَِتِه ا َأْوقَ ُعوا أَنْ ُفَسُهْم ِفيِه ِمنَ لِْلُمْؤِمِننَي َوالرَّمْحَةُ هَلُْم، َوَرَجاءُ ِإنْ َقاِذِهْم ممَّ 
ِ َوِإْعظَاُمهُ َوحَمَب َُّتهُ َوأَنَّهُ أَْهلٌ  نْ َيا َواْْلِخَرِة، َواَترَةً حُيَْملُ َعَلْيِه ِإْجاَلُل اَّللَّ  َأْن يُطَاعَ َفاَل يُ ْعَصى، ِف الده

ن هُفوِس َواْْلَْمَواِل َكَما َوُيْشَكَر َفاَل ُيْكَفُر، َوَأْن يُ ْفَتَدى ِمَن اْنِتَهاِك حَمَارِِمِه اِبلَويُْذَكَر َفاَل يُ ْنَسى، 
 َمَقارِيِض.: َوِدْدُت َأنَّ اْْلَْلَق ُكلَُّهْم َأطَاُعوا اَّللََّ َوَأنَّ حلَِْمي قُِرَض اِبلْ قَاَل بَ ْعُض السََّلف  

، قَاَل ُسْفَياُن الث َّْورِيه -زَّ َوَجلَّ عَ  -َن َعَلْيِه َما يَ ْلَقاُه ِمَن اْْلََذى ِف اَّللَِّ َفَمْن حلَََظ َما ذََكْراَنهُ َها
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ِه ِخَصاٌل : اَل أَيُْمُر اِبْلَمْعُروِف َويَ ن َْهى َعِن اْلُمْنَكِر ِإالَّ َمْن َكاَنْت ِفي-َقدََّس اَّللَُّ ُروَحُه  -
 (1)مبَا يَ ن َْهى، َعْدٌل مبَا أَيُْمُر َعْدٌل."  َثاَلٌث: َرِفيٌق مبَا أَيُْمُر َرِفيقٌ 

ُ َعْنُه  -" .234 ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -َعْن َرُسوِل اَّللَِّ  -َرِضَي اَّللَّ َمَثُل الَِّذي »قَاَل: "  -َصلَّى اَّللَّ
َرَوى اْْلَْصِبَهاينه « ". حَيْرُِق نَ ْفَسهُ وَ يُ َعلِ ُم النَّاَس اْلَْرْيَ َويَ ْنَسى نَ ْفَسُه َكَمَثِل السِ رَاِج ُيِضيءُ لِلنَّاِس 

َيُكوَن قَ ْلُبُه َمَع  ِإنَّ الرَُّجَل اَل َيُكوُن ُمْؤِمًنا َحىتَّ »َمْرُفوًعا: "  -َرِضَي اَّللَُّ َعْنُه  -َعْن أََنٍس 
 « ".َلُه، َوأَيَْمُن َجارُُه بَ َوائَِقهُ مَ ِلَسانِِه َسَواًء، َوَيُكوُن ِلَسانُُه َمَع قَ ْلِبِه َسَواٍء، َواَل خُيَاِلُف قَ ْولُُه عَ 

ُ  -َكاَن احلََْسُن اْلَبْصرِيه  اَيَن اْْلِخرََة مُثَّ َجاءَ خُيْْبُ ِإَذا َخرََج ِإََل النَّاِس َفَكأَنَّهُ َرُجٌل عَ  -َرمِحَهُ اَّللَّ
َها، َفَكانُوا ِإَذا َخَرُجوا ِمْن ِعْنِدِه َخَرُجوا َوُهْم اَل يَ ُعده  ئً َعن ْ نْ َيا َشي ْ َماُم َأمْحَُد اَل وَن الده ا، وََكاَن اإْلِ

َا َيْصُلُح التَّْأِدي ُب اِبلسَّْوِط ِمْن َصحِ  نْ َيا ِف جَمِْلِسِه َواَل تُْذَكُر ِعْنَدُه، ِإمنَّ يِح اْلَبَدِن اَثِبِت ُتْذَكُر الده
رَاَعنْيِ، فَ يُ ْؤَُِ َضْربُُه َفرَيْدَُع،  َفُع َفَأمَّا َمْن ُهَو َسِقياْلَقْل ِب َقِويِ  الذِ  ُم اْلَبَدِن اَل قُ وََّة َلُه َفَماَذا يَ ن ْ

؟ َوالن هُفوُس جَمُْبوَلةٌ َعَلى َعَدِم ااِلْنِتَفاِع ِبَكاَلِم َمْن اَل يَ ْعَمُل ِبعِ  َِ َتِفُع ِبِه، ََتِْديُبهُ اِبلضَّْر ْلِمِه َواَل يَ ن ْ
ْعِرٌض َعْنهُ َغرْيُ ُمْلَتِفٍت إِلَْيِه ي ُب َدَواءً ِلَمَرٍض ِبِه ِمثْ ُلُه، َوالطَِّبي ُب مُ َوَهَذا مبَْنزَِلِة َمْن َيِصُف َلهُ الطَّبِ 

ِبي ِب َبِل الطَِّبي ُب َأْحَسُن َحااًل ِمْن َهَذا اْْلِمِر اْلُمَخاِلِف ِلَما أََمَر ِبِه، ِْلَنَُّه َقْد يَ ُقوُم ِعْنَد الطَّ 
َواِء، ْلَواِعِظ فَِِنَّ َما َوَقْد يَ َرى َأنَّ بِِه قُ وًَّة َعَلى تَ ْرِك التََّداِوي خِبِاَلِف ا َدَواٌء آَخُر َمَقاَم َهَذا الدَّ

َها، َوهِلَِذِه الن َّْفَرِة قَاَل شُ  َعَلْيِه  -َعْي ٌب يَِعُظ ِبِه طَرِيَق النََّجاِة اَل يَ ُقوُم َغرْيَُها َمَقاَمَها َفاَل بُدَّ ِمن ْ
َوقَاَل بَ ْعُض [ ، 88أُرِيُد َأْن ُأَخالَِفُكْم ِإََل َما َأهْنَاُكْم َعْنُه{ ]هود:  لَِقْوِمِه: }َوَما -السَّاَلُم 
اِعِلنَي َلُه : ِإَذا أََرْدَت َأْن يُ ْقَبَل ِمْنَك اْْلَْمُر َوالن َّْهُي فََِِذا أََمْرَت ِبَشْيٍء َفُكْن َأوََّل اْلفَ السََّلف  

َتِهنَي َعْنُه، َوهِلََذا قَ اْلُمْؤمتَِرِيَن بِِه، َوِإَذا هَنَْيَت عَ  اَل ))فَ َلْو بََدا(( اْْلِمُر ْن َشْيٍء َفُكْن َأوََّل اْلُمن ْ
َبَدا ))َفَذاَدَها(( َأْي اِبْلَمْعُروِف َوالنَّاِهي َعِن اْلُمْنَكِر قُِبَل أَْمرُُه َوهَنُْيُه لَِغرْيِِه ))بِنَ ْفِسِه(( ُمتَ َعلِ ٌق بِ 

َماُك ِف يِ َها(( ُمتَ َعلِ ٌق ِبَذاَدَها َأْي َعْن َضاَلهِلَا، َواْلَغيه الضَّاَلُل َواَمنَ َعَها َوَردََّها ))َعْن غَ  اِلهنِْ
ْسرَاِء: "  ْي َضلَّْت ))َلَكاَن(( أَ « ". َلْو َأَخْذَت اْْلَْمَر َغَوْت أُمَُّتكَ »اْلَباِطِل، َوِمْنُه َحِديُث اإْلِ

َِ َمَهاِوي اهْلََوىبِِبَدايَِتِه ِبِِْرَشاِد نَ ْفِسِه َوَردِ هَ  َوالضَّاَلِل َواْلَغيِ  َواْلَواَبِل  ا َعمَّا ِهَي ِفيِه ِمَن اْرِتَكا
 الرَِّفيَق يَ ْبَدأُ ))َقْد أَفَاَدَها(( النََّجاةَ َوالسَّاَلَمةَ َوالرهْشَد َوااِلْسِتَقاَمَة، فَِِنَّ النَّاِصَح الشَِّفيَق َواْلُمْرِشدَ 
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َِ ِمْن َذِوي الرَِّحِم َواَل أَهَ ِف ِإْرَشاِدِه ِمَن اْْلُ  َِ فَاْْلَق َْر ََ إِلَْيِه َمِم اِبْْلََهمِ  فَاْْلََهمِ  َواْْلَق َْر مَّ َواَل أَق َْر
بَ ْيِه، َوَقْد قَاَل َمْن أَْفَصَح ِف اْلَمَقاِل َوَنَصَح ِلَمْن َكاَن َلهُ  قَ ْل ٌب َأْو أَْلَقى."  ِمْن نَ ْفِسِه الَّيِت َبنْيَ َجن ْ

(1) 
( قول هللا تعاَل: }يعرفون نعمت هللا مث ينكروهنا وأكثرهم الكافرون{ 40"ابَ ) .235
1. 

 قال جماهد ما معناه: "هو قول الرجل: هذا مايل ورثته عن آابئي".

وقال عون بن عبد هللا: "يقولون: لوال فالن َ يكن كذا". وقال قتيبة: " "يقولون: هذا 
 بشفاعة آهلتنا".

د حديث زيد بن خالد الذي فيه: "أن هللا تعاَل قال: أصبح من بع -وقال أبو العباس 
: وهذا كثري ِف الكتاَ والسنة، يذم -احلديث وقد تقدم  - 2عبادي مؤمن يب وكافر" 

 سبحانه من يضيف إنعامه إَل غريه ويشرك به.

: هو كقوهلم: كانت الريح طيبة، واملالح حاذقا، وحنو ذلك مما هو جار قال بعض السلف
 ألسنة كثري.على 

 فيه مسائل:

 اْلوَل: تفسري معرفة النعمة وإنكارها.

 الثانية: معرفة أن هذا جار على ألسنة كثري.

 الثالثة: تسمية هذا الكالم إنكارا للنعمة.

 الرابعة: اجتماع الضدين ِف القل ب.

__________ 

 .83سورة النحل آية:  1
( ، 1525والنسائي: االستسقاء ) ( ،71( ، ومسلم: اإلُيان )846البخاري: اْلذان ) 2

 (2)( .." 451( ، ومالك: النداء للصالة )4/117( ، وأمحد )3906وأبو داود: الط ب )
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 "ابن املبارك: " الرمحن إذا سئل أعطى، والرحيم إذا َ يسأل يغض ب". .236

قلت: كأن فيه إشارة إَل معىن كالم ابن عباس؛ ْلن رمحته تعاَل تغل ب غضبه، وعلى هذا 
 أوسع معىن من الرحيم كما يدل عليه زايدة البناء. فالرمحن

وقال أبو علي الفارسي: )الرمحن( اسم عام ِف مجيع أنواع الرمحة خيتص به هللا تعاَل، و 
قال ، وحنوه 1)الرحيم( إمنا هو ِف جهة املؤمنني. قال هللا تعاَل: }وكان هللا غفورا رحيما{ 

. وقوله   صلى 2 ابلناس لرؤوف رحيم{ . ويشكل عليه قوله تعاَل: }إن هللابعض السلف
 هللا عليه وسلم   ِف احلديث: " رمحن الدنيا واْلخرة ورحيمهما ".

فالصواَ   إن شاء هللا تعاَل   ما قاله ابن القيم أن الرمحن دال على الصفة القائمة به 
اْلول دال فسبحانه، والرحيم دال على تعلقها ابملرحوم، فكان اْلول للوصف والثاين للفعل، 

على أن الرمحة صفته، والثاين دال على أنه يرحم خلقه برمحته. وإذا أردت فهم هذا فتأمل 
َو جيئ قط )رمحن ُّبم(  4 3قوله تعاَل: }وكان ابملؤمنني رحيما{ }نه ُّبم رؤوف رحيم{ 

 ن، فعلم أن رمحن هو املوصوف ابلرمحة، و )رحيم( ، هو الراحم برمحته. والرمحن الرحيم نعتا
 هلل تعاَل.

واعَتض بورود اسم الرمحن غري اتبع السم قبله. قال تعاَل: }الرمحن على العرش استوى{ 
 فهو علم فكيف ينعت به؟ 5

واِلواَ ما قاله ابن القيم: إن أَساء الَر تعاَل هي أَساء ونعوت؛ فِهنا دالة على صفات  
ه تعاَل ال يناِف اَسه تعاَل ووصفكماله، فال تناِف فيها بني العلمية والوصفية، ف  )الرمحن( 

اَسيته، فمن حيث هو صفة جرى اتبعا السم هللا تعاَل، ومن حيث هو اسم ورد ِف القرآن 
غري اتبع، بل ورد االسم العلم. وملا كان هذا االسم ُمتصا به سبحانه حسن جميئه مفردا غري 

 الم هللا، فِنه داتبع كمجيء اسم هللا، وهذا ال يناِف داللته على صفة الرمحة كاس

__________ 

 .43سورة اْلحزاَ آية:  1
 .143سورة البقرة آية:  2
 .43سورة اْلحزاَ آية:  3
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 .117سورة التوبة آية:  4
 (1).." 5سورة طه آية:  5

 .1"قال: وقوله: }ومن يتوكل على هللا فهو حسبه{  .237
ال يضره إال فيه لعدوه، و قال ابن القيم:"أي: كافيه، ومن كان هللا كافيه وواقيه، فال مطمع 

أذى ال بد منه كاحلر والْبد واِلوع والعطش. وأما أن يضره مبا يبلغ به مراده فال يكون أبدا، 
وفرق بني اْلذى الذي هو ِف الظاهر إيذاء، وهو ِف احلقيقة إحسان إليه، وإضرار بنفسه، 

اء من نفسه، ز : جعل هللا لكل عمل جقال بعض السلفوبني الضرر الذي يشتفى به منه. 
. َو 2وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته، فقال: }ومن يتوكل على هللا فهو حسبه{ 

يقل: فله كذا وكذا من اْلجر، كما قال ِف اْلعمال، بل جعل نفسه سبحانه كاِف عبده 
املتوكل عليه، وحسبه، وواقيه، فلو توكل العبد على هللا حق توكله، وكادته السموات واْلرض 

 فيهن، ِلعل له ُمرجا، وكفاه، ونصره، انتهى.ومن 

وِف أثر رواه أمحد ِف "الزهد" عن وه ب بن منبه، قال هللا عز وجل ِف بعض كتبه: "بعزيت 
إنه من اعتصم يب فِن كادته السموات ومن فيهن، واْلرضون مبن فيهن، فِين أجعل له بذلك 

ميه اء، وأخسف من حتت قدُمرجا، ومن َ يعتصم يب، فِين أقطع يديه من أسباَ السم
اْلرض، فأجعله ِف اهلواء مث أكله إَل نفسه، كفى يب لعبدي مآال، إذا كان عبدي ِف طاعيت 

 أعطيه قبل أن يسألين، وأستجي ب له قبل أن يدعوين، فأان أعلم حباجته اليت ترفق به منه".

ع املضار، ْلن فوِف اْلية دليل على فضل التوكل، وأنه أعظم اْلسباَ ِف جل ب املنافع، ود
هللا علق اِلملة اْلخرية على اْلوَل تعليق اِلزاء على الشرط، فيمتنع أن يكون وجود الشرط  
كعدمه، ْلنه تعاَل رت ب احلكم على الوصف املناس ب له، فعلم أن توكله هو سب ب كون هللا 

 حسبا له، ذكره شيخ اإلسالم.

، مث ذكر التوكل،  بارك وتعاَل ذكر التقوىوفيها تنبيه على القيام ابْلسباَ مع التوكل، ْلنه ت
 . فجعل التقوى الذي هو قيام3كما قال: }واتقوا هللا وعلى هللا فليتوكل املؤمنون{ 

__________ 

                                         
 15تيسري العزيز احلميد ِف شرح كتاَ التوحيد الذى هو حق هللا على العبيد، سليمان بن عبد هللا آل الشيخ ص/ (1)



248 

 

 .3سورة الطالق آية:  1
 .3سورة الطالق آية:  2
 (1).." 11سورة املائدة آية:  3

و املنع بتأهيل املنعم بقبوهلا، وه"فالشفاعة ِبذنه من نعمه، فهو املنعم ابلشفاعة، وهو  .238
املشفع له، إذ ليس كل أحد أهال أن يشفع له. فمن املنعم على احلقيقة سواه؟ قال تعاَل: 

. فالعبد ال خروج له عن نعمة هللا وفضله ومنته وإحسانه 1}وما بكم من نعمة فمن هللا{ 
ن نعمه ف من آاته شيئا م طرفة عني، ال ِف الدنيا وال ِف اْلخرة، وهلذا ذم سبحانه وتعاَل

 .2}قال إمنا أوتيته على علم عندي{ 
قال املصنف: وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن هللا تعاَل قال: "أصبح 

احلديث. وقد تقدم وهذا كثري ِف الكتاَ والسنة، يذم  3من عبادي مؤمن يب وكافر ... " 
كانت الريح   : هو كقوهلم:قال بعض السلفك به. سبحانه من يضيف إنعامه إَل غريه ويشر 

 طيبة، واملالح حاذقا، وحنو ذلك مما هو جار على ألسنة كثري.

 ش: قوله: "وقال أبو العباس"، هو: شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا.

 ، َ أقف على تسمية هذا البعض.قال بعض السلف"قوله: "

 املالح: هو سائس السفينة.قوله: "كانت الريح طيبة، واملالح حاذقا"، 

واملعىن أن السفن إذا جرين بريح طيبة أبمر هللا جراي حسنا نسبوا ذلك إَل طي ب الريح، 
وحذق املالح ِف سياسة السفينة، ونسوا رُّبم الذي أجرى هلم الفلك ِف البحر رمحة ُّبم كما 

ن بكم رحيما{ اقال تعاَل: }ربكم الذي يزجي لكم الفلك ِف البحر لتبتغوا من فضله إنه ك
. فيكون نسبة ذلك إَل طي ب الريح وحذق املالح من جنس نسبة املطر إَل اْلنواء. وإن  4

كان املتكلم بذلك َ يقصد أن الريح واملالح هو الفاعل لذلك من دون خلق هللا وأمره وإمنا 
 كأراد أنه سب ب. لكن ال ينبغي أن يضيف ذلك إال إَل هللا وحده؛ ْلن غاية اْلمر ِف ذل

أن يكون الريح واملالح سببا، أو جزء سب ب. ولو شاء الَر تبارك وتعاَل لسلبه سببيته، فلم 
 يكن سببا

                                         
 432 على العبيد، سليمان بن عبد هللا آل الشيخ ص/تيسري العزيز احلميد ِف شرح كتاَ التوحيد الذى هو حق هللا (1)
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__________ 

 .53سورة النحل آية:  1
 .78سورة القصص آية:  2
( 1525( ، والنسائي: االستسقاء )71( ، ومسلم: اإلُيان )1038البخاري: اِلمعة ) 3

 ( .451( ، ومالك: النداء للصالة )4/117د )( ، وأمح3906، وأبو داود: الط ب )

 (1).." 66سورة اإلسراء آية:  4

"ومنه جحد ما جاءت به الرسل أو عناده أو إنكاره أو معاداته أو االستهزاء به  .239
ظاهرا أو ابطنا أو مواالة املشركني ومظاهرهتم على املوحدين، قال سبحانه وتعاَل: }بشر 

ندهم * الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون املؤمنني أيبتغون عاملنافقني أبن هلم عذااب أليما
العزة فِن العزة هلل مجيعا{ }وقد نزل عليكم ِف الكتاَ أن إذا َسعتم آايت هللا يكفر ُّبا 
ويستهزأ ُّبا فال تقعدوا معهم حىت خيوضوا ِف حديث غريه إنكم إذا مثلهم ... إَل قوله: اي 

الكافرين أولياء من دون املؤمنني أتريدون أن جتعلوا هلل عليكم أيها الذين آمنوا ال تتخذوا 
سلطاان مبينا{ وتسميتهم مؤمنني ابعتبار عدم وجود املواالة، واملعىن أتريدون أن جتعلوا هلل 
عليكم سلطاان مبينا على كونكم منافقني، وقوله انكم إذا مثلهم ان قعدمت عندهم وهم 

العلم:  ه راضني ابستهزائهم فأنتم كفار مثلهم، قال أهلخيوضون ويستهزؤن آبايت هللا ودين
هذا يدل على أن من رضي ابلكفر فهو كافر، ومن رضي مبنكر رآه وخالط أهله راضيا به  
كان ِف اإلمث مبنزلة املباشر، وان َ يباشر هو بدليل أنه تعاَل ذكر لفظ املثلية، وإذا خاضوا 

م ال؟ قال احلسن ال جيوز القعود معهم وان ِف حديث غريه فهل للمؤمن القعود عندهم أ
خاضوا ِف حديث غريه لقوله تعاَل: }وإما ينسينك الشيطان فال تقعد بعد الذكرى مع 
القوم الظاملني{ وقال غريه جيوز واحلالة هذه ملفهوم هذه اْلية، وآايت اْلنعام مكية وهذه 

نهي، اَ ابن تلك صرحية ِف الاْلية مدنية، واملتأخر من اْليتني نزوال أوَل ابلعمل، وأج
وهذه مفهومة ِف عدمه، والصريح مقدم على املفهوم إذا تعارض االستدالل ُّبما، مث إذا قعد 
املؤمن ابختيار منه عند من هو عدو للدين عداوة متيقنة، وهو ِف حال قعوده يس ب الدين 
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يها، فِن َ ف ويستهزىء ابْلايت، فذلك عالمة صرحية على أنه مثله ِف املسابة شريك له
يس ب َو يستهزئ وقعد عنده فقد عرض نفسه لسوء الظن به والطعن والقدح ِف دينه، كما 

، من عرض نفسه للتهم فال يلومن من أساء الظن به، وقد قال صلى هللا قال بعض السلف
عليه وسلم: "من اتقى الشبهات فقد استْبأ لدينه وعرضه " وِف رواية للَتمذي من تركها 

لدينه وعرضه، وِف الصحيحني ما يناس ب هلذا احلديث، ومن اجَتأ على ما يشك فيه استْبأ 
من االسم أو شك أن يوقع ما استبان، ومع ذلك فينهى عن مواضع التهم والشبهات وال 
يظن فيه الردى ِف دينه وعرضه مبجرد ذلك إال مع االصرار على فعل املنهي عنه لقوله تعاَل: 

 (1)}اجتنبوا كثريا." 

والرجل الصادق الْب يظهر على وجهه من نور صدقه وُّبجة وجهه سيما يعرف " .240
 ُّبا، وكذلك الكاذَ الفاجر.

وكلما طال عمر اإلنسان ظهر هذا فيه، حىت إن الرجل ِف صغره يكون مجيل الوجه، فيظهر 
 ِف آخر عمره من قبح وجهه ما أثره ابطنه وابلعكس.

ن، نورا ِف القل ب وضياء ِف الوجه، وقوة ِف البدوروي عن ابن عباس أنه قال: " إن للحسنة 
وسعة ِف الرزق، وحمبة ِف قلَو اْللق، وإن للسيئة ظلمة ِف القل ب، وسوادا ِف الوجه، ووهنا 

 ِف البدن، وبغضة ِف قلَو اْللق ".

وقد يكون الرجل ممن ال يتعمد الكذَ، لكن يعتقد اعتقادات ابطلة ِف هللا ورسله ودينه 
ني، ويكون له زهادة وعبادة واجتهاد مع ذلك، فيؤثر ذلك الذي ظنه صدقا وعباده الصاحل

وتوابعه ِف ابطنه، ويظهر ذلك على وجهه، فيعلوه من القَتة والسواد ما يناس ب حاله. كما 
 قال بعض السلف:

 (2)" لو ادهن صاح ب البدعة كل يوم بدهان فِن سواد البدعة لفي وجهه ".." 

فرق هؤالء جيدون رقة ِف قلوُّبم عند حمكمه ويهلكون  "وحتت قول ابن عباس: " ما .241
( : واعلم أن ما ورد ِف الكتاَ العزيز 404 - 403عند متشاُّبه " قال الشارح ِف )ص 

                                         
التوضيح عن توحيد اْلالق ِف جواَ أهل العراق وتذكرة أويل اْللباَ ِف طريقة الشيخ حممد بن عبد الوهاَ، سليمان  (1)

 197بن عبد هللا آل الشيخ ص/
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}َويَ ب َْقى َوْجهُ  1والسنة الشريفة من ذكر الصفات حنو }الرَّمْحَُن َعَلى اْلَعْرِش اْستَ َوى{ 
وحنو حديث: " إن قلَو  4}َيُد اَّللَِّ فَ ْوَق أَْيِديِهْم{  3{ }َولُِتْصَنَع َعَلى َعْييِن  2َربِ َك{ 

 احلديث. 5بين آدم كلها بني أصبعني من أصابع الرمحن ... "

احلديث، جي ب اإلُيان ُّبا  6وحديث: " إن هللا يبسط يده ابلليل ليتَو مسيء النهار ... "
احلقيقية هي اليت  ( أبن الروعة408 - 405من غري متثيل وال تعطيل. مث ذكر من )ص 

 تصي ب املؤمن عند َساع القرآن، وضابطها ُمالفتها ملا يدعيه املبتدعة.

واستدل على ذلك بنصوص الكتاَ والسنة وأقوال وأحوال بعض السلف. مث ذكر من )ص 
( كالما حسنا يبني أن القرآن الكرمي من صفات هللا تعاَل فهو كالمه 410ص  - 408

ؤيد ذلك، وذكر بعض اْلحاديث ِف الَتهي ب من اِلدال فيه ونقل من أقوال السلف ما ي
 واتباع املتشابه فيه.

حتت قول  7 وِف ابَ قول هللا تعاَل: }يَ ْعرُِفوَن نِْعَمَت اَّللَِّ مُثَّ يُ ْنِكُروهَنَا َوَأْكثَ رُُهُم اْلَكاِفُروَن{
 : هو كقوهلم كانت الريح طيبة واملالح حاذقا( .وقال بعض السلفاملصنف: )

( يعين فجرت السفينة، مث فسر معىن املالح أبنه الذي يصلح 413قال الشارح ِف )ص 
السفينة ِف البحر ويعاِلها، قال: فأضافوا سري السفينة إَل الريح واملالح، وهو هللا الذي 

 جيريها ويرسيها قال هللا تعاَل:

__________ 

 .5( سورة طه، اْلية: 1)
 .27( سورة الرمحن، اْلية: 2)
 .39سورة طه، اْلية:  (3)
 .10( سورة الفتح، اْلية: 4)
 ( .2/168( ، وأمحد )2654( مسلم: القدر )5)

 ( .4/404، 4/395( ، وأمحد )2759( مسلم: التوبة )6)

 (1).." 83( سورة النحل، اْلية: 7)

                                         
 1/125اهلادي البكري حتقيق التجريد ِف شرح كتاَ التوحيد، عبد  (1)
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: )عجبت لقوم عرفوا اإلسناد -رمحه هللا تعاَل -"قال ]اإلمام[ أمحد بن حنبل .242
ْمرِِه َأْن َل رأي سفيان، وهللا تعاَل يقول: }فَ ْلَيْحَذِر الَِّذيَن خُيَالُِفوَن َعْن أَ وصحته يذهبون إ

ٌَ أَلِيٌم{ . َنٌة أَْو ُيِصيبَ ُهْم َعَذا  ُتِصيبَ ُهْم ِفت ْ

__________ 

 1أن يقلد دينه الرجال( .
 ى هللامن استبان له سنة رسول هللا صل 2: )أمجع املسلمون على أن-رمحه هللا تعاَل -وقال

 3عليه وسلم َ يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس( .
)ما جاءان عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قبلناه على الرأس  4قال بعض السلف:

والعني، وما جاءان عن الصحابة فنأخذ ونَتك، وما جاءان عن التابعني فهم رجال وحنن 
 رجال(

إَل  عجبت لقوم عرفوا اإلسناد وصحته يذهبون: )-رمحه هللا تعاَل -أمحد بن حنبل 6}قال
َنةٌ َأْو ُيِصيبَ ُهْم رأي سفيان، وهللا تعاَل يقول: }فَ ْلَيْحَذِر الَِّذيَن خُيَالُِفوَن َعْن أَْمرِهِ َأْن ُتِصيبَ ُهْم ِفت ْ 

ٌَ أَلِيٌم{   7َعَذا
__________ 

 ( .113"إيقاظ مهم أويل اْلبصار": )ص 1

 بان( وال معىن له.ِف"ر": )على أن يقلد است 2

/  2نس ب ابن القيم هذا القول إَل الشافعي، وكذا الفالين انظر:"أعالم املوقعني": ) 3
 ( .114، 58( ، و"إيقاظ اهلمم": )ص 282

/  3صرح بذكره أنه أبو حنيفة كما ِف رسالة معىن قول اإلمام املطلِب"الرسائل املنريية": ) 4
105. ) 

( . وقد روى اْلطي ب البغدادي ِف"اتريخ بغداد": 13)ص "إيقاظ مهم أويل اْلبصار": 5
( عن أيب حنيفة رمحه هللا كالما قريبا منه. وذكره السبكي ِف رسالة معىن قول 368/  13)

( منسواب 105/  3اإلمام املطلِب إذا صح احلديث فهو مذهِب، ضمن"الرسائل املنريية": )
 ( بدل قوله: )فنأخذ ونَتك( .إَل أيب حنيفة وفيه: )وما جاء عن أصحابه اخَتان
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 ِف"املؤلفات": )قال اإلمام أمحد( . 6

 (1).." 63سورة النور، اْلية:  7

 "فيه: إن هللا تعاَل قال: " أصبح من عبادي مؤمن يب وكافر " وقد تقدم. .243

قال و وهذا كثري ِف الكتاَ والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إَل غريه ويشرك به، 
قوهلم كانت الريح طيبة، واملالح حاذقا ]وحنو ذلك مما هو جار على : هو كبعض السلف
 ألسنة كثري[ .

__________ 

"وقد تقدم{ احلديث 2"إن هللا تعاَل قال: أصبح من عبادي مؤمن يب وكافر "  1فيه:"
}وهذا كثري ِف الكتاَ والسنة، يذم سبحانه من  3وشرحه ِف ابَ االستسقاء ابْلنواء

مثال }هو كقوهلم كانت الريح  وقال بعض السلف:{ 4ريه ويشرك بهيضيف إنعامه إَل غ
{ يعين: فجرت السفينة، واملالح هو الذي يصلح السفينة ِف البحر 56طيبة، واملالح حاذقا

الذي جيريها ويرسيها، قال هللا  7ويعاِلها، فأضافوا سري السفينة إَل الريح واملالح، وهو هللا
وقال تعاَل: }َوِمْن آاَيتِِه اِْلََواِر ِف اْلَبْحِر   8ُكْم ِف اْلَْبِ  َواْلَبْحِر{ تعاَل: }ُهَو الَِّذي ُيَسريِ ُ 

 َكاَْلْعالِم ِإْن َيَشْأ ُيْسِكِن الر ِيَح فَ َيْظَلْلنَ 

__________ 

 زيد هنا ِف"اْلصل"كلمة: )قال( خالفا للمؤلفات وبقية النسخ. 1

 زاد هنا ِف"املؤلفات"كلمة: )احلديث( . 2

 ( ، ابَ االستسقاء ابْلنواء.320انظر: )ص  3

( ، كالم قري ب من هذا املعىن، فلعل الشيخ حممد بن عبد 370/ 14"جمموع الفتاوى": )4
 الوهاَ قد اقتبسه منه.

 زاد هنا ِف"املؤلفات"قوله: )وحنو ذلك مما هو جار على ألسنة كثري( . 5

( أبنه َ يقف على 585ميد": )ص قال الشيخ سليمان بن عبد هللا ِف"تيسري العزيز احل 6
 قائله، وقد اجتهدت ِف البحث عنه فلم أجده أيضا.

                                         
 2/389حتقيق التجريد ِف شرح كتاَ التوحيد، عبد اهلادي البكري  (1)
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 لفظ اِلاللة ِف"اْلصل"، وهو ساقط من بقية النسخ. 7

 (1).." 22سورة يونس، اْلية:  8

 "وأيضا: فاحلق ضالة املؤمن. .244

( 1) وليحذر العاقل من مشاُّبة الذين قال هللا عنهم: }لو كان خريا ما سبقوان إليه{
 ( .2}أهؤالء من هللا عليهم من بيننا{ )

: ما ترك أحد حقا / إال لكْب ِف نفسه؛ ومصداق ذلك قول النِب قال بعض السلفوقد 
( مث 3صلى هللا عليه وسلم، حني قال: " ال يدخل اِلنة من ِف قلبه مثقال ذرة من كْب" )

 رهم وازدراؤهم.فسر الكْب أبنه: بطر احلق، وأي: رده، وغمط الناس: وهو احتقا

 ( :4ولقد أحسن القائل )

 وتعر من ثوبني من يلبسهما ... يلقى الردى مبذمة وهوان

 ( الثوابن6( فوقه ... ثَو التعص ب بئست )5ثَو من اِلهل املرك ب )

 ( ... زينت ُّبا اْلعطاف والكتفان7وحتل ابإلنصاف أفخر حلية )

 (8اْلمران ) واجعل شعارك خشية الرمحن مع ... نصح الرسول فحبذا
 ( وقال أيضا رمحه هللا:9)

 واِلهل داء قاتل وشفاؤه ... أمران ِف الَتكي ب متفقان

__________ 

 .11( سورة اْلحقاف آية 1)
 .53( سورة اْلنعام آية 2)
،والَتمذي ِف 4091، وأبو داود ِف "السنن" رقم 91( أخرجه مسلم ِف "الصحيح" رقم 3)

، وأمحد ِف 4226 "السنن" رقم ،وابن ماجة ِف1999"اِلامع" رقم 
، والبيهقي ِف "كتاَ اْلدَ" 9/89، وابن أيب شيبة ِف "املصنف" 1/399،451"املسند"

 من حديث ابن مسعود. 661رقم 

 ( )ع( : القائل حيث قال.4)

                                         
 2/413حتقيق التجريد ِف شرح كتاَ التوحيد، عبد اهلادي البكري  (1)
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 ( علق ِف اْلصل ما نصه: اِلهل املرك ب: هو أن جيهل احلق وجيهل جهله به.5)

 ( )ط( : بئسما.6)

 : حلة. ( )ع( )ط(7)

 .19( من كالم ابن القيم ِف "الكافية" /8)
 (1)( ما بينهما ساقط من )ع( و )ط( .." 9)

ن أن يزيغ  خاف على نفسه م –"واهلالك َو ينفعهم هللا بعلمهم وال برأيهم وفهمهم  .245
 كما زاغوا وأن يضل كما ضلوا وهذا إمنا حيصل بتوفيق هللا ورمحته لعبده.

ما وقع منه من املداهنة واملوادة ْلرابَ البغي والعدوان على وصاح ب هذا الكالم قد نسي 
. وما ذكرانه  أهل اإلسالم واإلُيان والصد عن سبيل هللا فأعظم ُّبا من ذنَو ومثال ب وعيَو

 من الواقع من كثري من أعيان أهل جند ال ُيَتي فيه من ِف قلبه أدىن حياة.

الواج ب  2الذن ب العظيم عدة من نوع املعَتض: أنه ملا جهل حقيقة هذا 1وظاهر حال هذا
أو اِلائز أو املكروه وكالمه ِف ورقته يدور على هذه الثالثة فلذلك استوحش مما أنس به 
املسلمون وأنس مبا استوحش منه العارفون فلو تصور الواقع منه لسالت على اْلد منه دموع 

من  ك الذن ب الكثرياحملاجر وغصت من ُمافة الوعيد تلك احلناجر كما دل على عظيم ذل
 اْلايت واْلحاديث والبينات.

واعلم أن هذا املغرور ملا كذبته ظنونه اليت قعدت به عن واج ب اهلجرة واِلهاد وتبني أنه 
أخطأ سبيل اهلدى والسداد وعلم أن املسلمني قد ميزوه حباله وقبيح فعاله ابدر إَل التشكي 

سن فاستهجن الصدق واملعروف واستحوالتهويل والتباكي والعويل وحاول قل ب احلقائق 
الباطل لكونه عنده هو املألوف. فأعظم ُّبا عقوبة أطفأت نور العقل وأعمت البصرية 
فصاحبها ِف ظلمات اِلهل والري ب. وملا قال رجل لعبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه: 

ن َ إهلكت إن َ آمر ابملعروف وأنه عن املنكر فقال ابن مسعود رضي هللا عنه هلكت 
: أنتم ختافون الذن ب وأان أخاف قال بعض السلف 3يعرف قلبك املعروف وينكر املنكر

 الكفر اي ربنا نسألك الثبات على اإلُيان.
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يعلم: أن هللا تعاَل فرض على عباده اهلجرة عند ظهور الظلم واملعاصي  4ومما ]جي ب أن[ 
 حفظا للدين وصيانة لنفوس املؤمنني عن شهود

__________ 

 "ط": هذا. ساقطة. 1

 "ط": أنواع. 2

 .1/135وأبو نعيم ِف احللية  15/174أخرجه ابن ايب شيبة ِف املصنف  3
 (1)إضافة من "ط".."  4

 "الرسالة الثالثة والثالثون .246

... 

 بسم هللا الرمحن الرحيم

"33" 
من عبد الرمحن بن حسن إَل اإلخوان اْلمري حممد بن أمحد والشيخ عبد اللطيف بن مبارك 
وأعيان أهل اإلحساء وعامتهم رزقنا هللا وإايهم االعتصام ابلكتاَ والسنة وجنبنا وإايهم 
سبل أهل البدع واْلهواء ووفقنا وإايهم ملعرفة ما بعث هللا به رسوله من النور واهلدى سالم 

 رمحة هللا وبركاته وبعد فِن الباعث على هذا الكتاَ هو النصيحة هلل ولكتابه ولرسلهعليكم و 
وْلئمة املسلمني وعامتهم "وأوصيكم" مبا دلت عليه شهادة ال إله إال هللا وما تضمنته من 
نفي اإلهلية عما سوى هللا وإخالص العبادة هلل وحده ال شريك له والْباءة من كل دين 

 به رسله من التوحيد كما قال تعاَل: }قل إمنا أان بشر مثلكم يوحى إيل خيالف ما بعث هللا
أمنا إهلكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه{ وقال تعاَل: }فِن أعرضوا فقل أنذرتكم 
صاعقة مثل صاعقة عاد ومثود*إذ جاءهتم الرسل من بني أيديهم ومن خلفهم أال تعبدوا إال 

معناها تتضمن النهي عن الشرك ِف العبادة والْباءة منه ومن  هللا{  وهذه اْلية وما ِف
املشركني من الرافضة وغريهم والقرآن من أوله إَل آخره يقرر هذه اْلصل العظيم فال غناء 

لون : كلمتان يسأل عنهما اْلقال بعض السلفْلحد عن معرفته والعمل به ابطنا وظاهرا 
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املرسلني؟ وقال تعاَل: }قل إين أمرت أن أعبد  واْلخرون ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم
هللا ُملصا له الدين*وأمرت ْلن أكون أول املسلمني{ وهذا هو مضمون شهادة أن حممد 
رسول هللا وجَو إتباعه والرضى به نبيا ورسوال ونفي للبدع واْلهواء املخالفة ملا جاء به 

وال وعمال ه وحمبته واإلنقياد له قصلى هللا عليه وسلم فال غناء ْلحد عن معرفة ذلك وقبول
 (1)ابطنا وظاهرا.." 

"وينكرون املنكر وِبنكارهم ينكر فِذا كان هذا حال القرن الثاين فما ظنك أبهل  .247
هذه القرون الذين عاد املعروف فيهم منكرا واملنكر معروفا نشأ هذا الضغري وهرم عليه الكبري 

تعاَل سبحان رُّبم وخالقهم ما يتقدس عنه ويوالبدع فشت فيمن يدعي العلم حىت اعتقدوا ِف 
هللا عما يصفون وهذا ِف حق من عرفه إذا كان جازما انصحا لنفسه استيقظ ِف طل ب ما 
ينجيه ويسعده ِف دنياه وأخراه من العلم النافع والعمل الصاحل ويكون مبين أقواله وأفعاله 

ود غاية احملبة ِف دة على حمبة املعبعلى اإلخالص واملتابعة على علم ومعرفة ويقني فمبىن العبا
 غاية الذل واْلضوع كما قال ابن القيم رمحه هللا:

 وعبادة الرمحن غاية حبه ... مع ذل عابده مها قطبان

 وعليهما فلك العبادة دائر ... ما دار حىت قامت القطبان

 ومداره ابْلمر أمر رسوله ... ال ابهلوى والنفس والشيطان

 عليه شع وعينه تدمع حياس ب نفسه ابْلخالص واملتابعة للرسول صلى هللافاحمل ب هلل قلبه خي
وسلم: بفعل ما أمر به وترك ماهنى عنه وهذا هو دليل احملبة كما قال تعاَل: }قل إن كنتم 

ه حتبون هللا فاتبعوين حيببكم هللا{ وهذا هو الصراط املستقيم ال يعرفه السالك وال يهتدي إلي
لما وعمال وحمبة وطلبا كما ِف حديث عبد هللا بن عمر وعن النِب إال ابلكتاَ والسنة ع

صلى هللا عليه وسلم أنه قال: "ال يؤمن أحدكم حىت يكون هواه تبعا ملا جئت به" وهذا ال 
َ التواضع واالعَتاف ابِلهل  يدرك إال ابلعلم النافع والعلم النافع ال يدرك إال ابلدخول من اب

ؤمنني عمر بن اْلطاَ رضي هللا عنه يستعني على مامحل من أمور والتفريط وقد كان أمري امل
الناس بقَر أهل العلم وتقريبهم إليه وكان يقَر ابن عباس على صغر سنه لعلمه ابلتأويل 
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 وقد كان وقافا عند كتاَ هللا تعاَل.

ومن سعادة العبد أن يتخذ له إخوان صدق ممن هلم علم ودين يذكرونه إذا نسي ويعينونه 
: عليك ِبخوان الصدق تعش ِف أكنافهم: يعين ابلعلم قال بعض السلفذكر كما  إذا

 (1)النافع والعمل الصاحل فِهنم زينة ِف الرخاء عدة ِف." 

َ ابحلق فاعبد هللا ُملصا له الدين*أال هلل الدين اْلالص{ مث ذكر  .248 "أنزلنا إليك الكتا
د ُملصا له فقال تعاَل: }قل هللا أعب دين املشركني وأنكره تعاَل ِف أول هذه السورة وغريها

ديين*فاعبدوا ما شئتم من دونه{  واْلايت ِف إخالص العبادة وأفراد الَر تعاَل ُّبا ِف 
 القرآن كثري تفيد احلصر ملن تدبرها.

وال خيفاكم أن شيخنا رمحه هللا: ملا تبني ُّبذه الدعوة اإلسالمية وجد العلماء ِف إال حساء 
لتوحيد من الشرك بل قد اختذوا الشرك ِف العبادة دينا فأنكروا ِلهلهم وغريها ال يعرفون ا

ابلتوحيد ومعىن ال إله إال هللا فظنوا أن ال له هو القادر على االخَتاع وهذا وغريه من التوحيد 
الربوبية حق لكنه ال يدخل ِف اإلسالم بدون توحيد اْلهلية وهي العبادة كما قال تعاَل: 

مروين أعبد أيها اِلاهلون* ولقد أوحي إليك وإَل الذين من قبلك لئن }قل أفغري هللا َت
أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من اْلاسرين*بل هللا فاعبد وكن من الشاكرين{ والذي 
يبني لكم أن العلماء ما عرفوا التوحيد وال عرفوا هذا الشرك كون أرابَ القبور من اْلموات 

 ا وال عاَ من علماء إال حساء أنكر هذا بل قد صارتعبد وتصرف الرغبات والرهبات إليه

إنكارهم إلخالص العبدة هلل وحده ومن دعي اإلخالص كفروه وبدعوه وال نعلم أحدا من 
  فقال بعض السلعلماه إال حساء صدع ُّبذا الدين وعرفه وعربه وهو دعوة الرسل كما 

الدين ماذا أجبتم املرسلني" فكلمتان يسئل عنهما اْلولون واْلخرون "ماذا كنتم تعبدون" "و 
ِف هاتني الكلمتني والقرآن كله يقرر ذلك يعرفه من تدبره "فلما" إنه برق للشيخ حسني بن 
غنام رمحه هللا: هذا الدين وإنه هو احلق الذي ال ري ب فيه صنف ِف تقريره املصنفات وقال 

 ِف بعض نظمه.

 لدين حنينها نفوس الورى إال القليل ركوهنا ... إَل الغى ال يلفى
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 فسل ربك التثبيت أي موحد ... فأنت على السمحاء ابد يقينها

 وغريك ِف بيد الضاللة سائر ... وليس له إال القبور يدينها

 (1)فعرف رمحه هللا: إن فعلهم عند القبور هو دين ْلرابَ القبور.." 

ذين آمنوا ل"هؤالء املشركون أندادهم آهلتهم اليت عبدوا مع هللا حيبوهنم كما حي ب ا .249
 انتهى. 1ابهلل، والذين آمنوا أشد حبا هلل من حبهم آهلتهم". 

والثاين: والذين آمنوا أشد حبا هلل من املشركني ابْلنداد هلل، فِن حمبة املؤمنني خالصة، وحمبة 
أصحاَ اْلنداد قد ذهبت أندادهم بقسط منها، واحملبة اْلالصة أشد من املشَتكة. والقوالن 

فِن فيها قولني أيضا: أحدمها:  2قولني ِف قوله تعاَل: }حيبوهنم كح ب هللا{ مرتبان على ال
 حيبوهنم كما حيبون هللا، فيكون قد أثبت هلم حمبة هللا، ولكنها حمبة أشركوا فيها مع هللا تعاَل

أندادهم. والثاين: أن املعىن حيبون أندادهم كما حي ب املؤمنون هللا، مث بني تعاَل أن حمبة 
 هلل أشد من حمبة أصحاَ اْلنداد ْلندادهم. املؤمنني

يرجح القول اْلول، ويقول: إمنا ذموا أبن شركوا  -رمحه هللا-وكان شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 بني هللا وبني أندادهم ِف احملبة َو خيلصوها هلل كمحبة املؤمنني له، وهذه التسوية املذكورة ِف

 م يقولون ْلهلتهم وأندادهم وهي حمضرة معهم ِفقوله تعاَل: حكاية عنهم، وهم ِف النار أهن
. ومعلوم أهنم ما 3العذاَ: }اتهلل إن كنا لفي ضالل مبني إذ نسويكم بَر العاملني{ 

، وإمنا سووهم به ِف احملبة والتعظيم، وهذا أيضا هو 4سووهم بَر العاملني ِف اْللق والربوبية
خلق السماوات واْلرض وجعل الظلمات العدل املذكور ِف قوله تعاَل: }احلمد هلل الذي 

 به غريه ِف العبادة اليت هي احملبة والتعظيم. 5والنور مث الذين كفروا برُّبم يعدلون{ 

قال . وهذه تسمى آية احملنة. 6وقال تعاَل: }قل إن كنتم حتبون هللا فاتبعوين حيببكم هللا{ 
بون هللا فاتبعوين نة }قل إن كنتم حت: ادعى قوم حمبة هللا فأنزل هللا تعاَل آية احملبعض السلف

 حيببكم هللا{ إشارة إَل دليل احملبة ومثرهتا وفائدهتا. فدليلها وعالمتها: اتباع الرسول صلي هللا
عليه وسلم، وفائدهتا ومثرهتا: حمبة املرسل لكم، فما َ حتصل منكم املتابعة فمحبتكم له غري 

 حاصلة، وحمبته لكم منتفية.
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 أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف أييت هللا بقوم وقال تعاَل: }اي

__________ 

 مدارج السالكني أول اِلزء الثالث من طبعة املنار. 1

 .165سورة البقرة آية:  2
 .98-97سورة الشعراء آية:  3
ِف قرة العيون: وقد وقع الشرك ِف الربوبية أيضا ِف كثري من اْلاصة والعامة ِف آخر هذه  4

 اْلمة، فاعتقدوا أن هلؤالء اْلموات تصرفا ِف الكون وحنو ذلك.

 .1سورة اْلنعام آية:  5
 (1).." 31سورة آل عمران آية:  6

: " أي هللا وحده كافيك وكاِف أتباعك، فال حتتاجون معه إَل أحد". -"رمحه هللا .250
 وهذا اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا.

 .1هللا فهو حسبه{ وقوله: }ومن يتوكل على 
 وقيل: املعىن حسبك هللا وحسبك املؤمنون.

: " وهذا خطأ حمض ال جيوز محل اْلية عليه؛ فِن احلس ب والكفاية -رمحه هللا-قال ابن القيم 
هلل وحده كالتوكل والتقوى والعبادة. قال هللا تعاَل: }وإن يريدوا أن خيدعوك فِن حسبك 

. ففرق بني احلس ب والتأييد، فجعل احلس ب له 2ني{ هللا هو الذي أيدك بنصره وابملؤمن
وحده، وجعل التأييد له بنصره وبعباده، وأثىن على أهل التوحيد من عباده حيث أفردوه 
ابحلس ب، فقال تعاَل: }الذين قال هلم الناس إن الناس قد مجعوا لكم فاخشوهم فزادهم 

حسبنا هللا ورسوله. ونظري هذا قوله . َو يقولوا: 3إُياان وقالوا حسبنا هللا ونعم الوكيل{ 
. فتأمل  4سبحانه: }وقالوا حسبنا هللا سيؤتينا هللا من فضله ورسوله إان إَل هللا راغبون{ 

كيف جعل اإليتاء هلل والرسول، وجعل احلس ب له وحده، فلم يقل: وقالوا: حسبنا هللا 
يه وحده،  جعل الرغبة إلورسوله، بل جعله خالص حقه، كما قال: }إان إَل هللا راغبون{ . ف

. فالرغبة والتوكل واإلانبة واحلس ب هلل وحده، كما 5كما قال تعاَل: }إَل ربك فارغ ب{ 
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 أن العبادة والتقوى والسجود والنذر واحللف ال يكون إال له سبحانه وتعاَل". انتهى.

عليه، ومىت  وُّبذا يتبني مطابقة اْلية للَتمجة. فِذا كان هو الكاِف لعبده وج ب أال يتوكل إال
التفت بقلبه إَل سواه وكله هللا إَل من التفت إليه، كما ِف احلديث: " من تعلق شيئا وكل 

 .6إليه " 
 قال: "وقول هللا تعاَل: }ومن يتوكل على هللا فهو حسبه{ ".

دوه، وغريه: أي كافيه. ومن كان هللا كافيه وواقيه فال مطمع فيه لع -رمحه هللا-قال ابن القيم 
يضره إال أذى ال بد منه، كاحلر والْبد واِلوع والعطش. وأما أن يضره مبا يبلغ به مراده وال 

منه فال يكون أبدا، وفرق بني اْلذى الذي هو ِف الظاهر إيذاء وِف احلقيقة إحسان وإضرار 
 : " جعل هللاقال بعض السلفبنفسه؛ وبني الضرر الذي يتشفى به منه. 

__________ 

 .3ة: سورة الطالق آي 1
 .62سورة اْلنفال آية:  2
 .173سورة آل عمران آية:  3
 .59سورة التوبة آية:  4
 .8سورة الشرح آية:  5
 (1)( .." 98تقدم خترجيه برقم ) -304 6

"ينكروهنا{ . قال: "حممد صلى هللا عليه وسلم". وقال آخرون: بل معىن ذلك أهنم  .251
نعم ة من النعم من عند هللا، وأن هللا هو امليعرفون أن ما عدد هللا تعاَل ذكره ِف هذه السور 

 عليهم بذلك، ولكنهم ينكرون ذلك، فيزعمون أهنم ورثوه عن آابئهم.

وأخرج عن جماهد: " "يعرفون نعمة هللا مث ينكروهنا". قال: هي املساكن واْلنعام وما يرزقون 
قول: هذا كان ن تمنها، والسرابيل من احلديد والثياَ، تعرف هذا كفار قريش مث تنكره، أب

ْلابئنا فورثوان إايه". وقال آخرون: معىن ذلك أن الكفار إذا قيل هلم: من رزقكم؟ أقروا أبن 
 هللا هو الذي يرزقهم مث ينكرونه بقوهلم: رزقنا ذلك بشفاعة آهلتنا.
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وذكر املصنف مثل هذا عن ابن قتيبة، وهو أبو حممد عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري 
النحوي اللغوي، صاح ب املصنفات البديعة املفيدة احملتوية على علوم مجة،  1رقاضي مص

اشتغل ببغداد وَسع احلديث على إسحاق بن راهويه وطبقته. توِف سنة ست وسبعني 
 ومائتني.

بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن هللا تعاَل قال: " أصبح من -وقال أبو العباس 
َ والسنة، يذم سبح-. وقد تقدمعبادي مؤمن يب وكافر " احلديث انه : " وهذا كثري ِف الكتا

 من يضيف إنعامه إَل غريه ويشرك به.

: هو كقوهلم: كانت الريح طيبة واملالح حاذقا، وحنو ذلك مما هو جار قال بعض السلف
 على ألسنة كثري".

عبد  ووقال آخرون: ما ذكره املصنف "عن عون بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود اهلذيل" أب
هللا الكوِف الزاهد عن أبيه وعائشة وابن عباس، وعنه قتادة وأبو الزبري والزهري، وثقه أمحد 

 2وابن معني. قال البخاري: مات بعد العشرين ومائة }يعرفون نعمت هللا مث ينكروهنا{ 
قال: "إنكارهم إايها أن يقول الرجل: لوال فالن ما كان كذا وكذا، ولوال فالن ما أصبت  

وكذا". واختار ابن جرير القول اْلول، واختار غريه أن اْلية تعم ما ذكره العلماء ِف  كذا
 معناها. وهو الصواَ وهللا أعلم.

قوله: "قال جماهد" هو شيخ التفسري: اإلمام الرابين، جماهد بن جْب املكي موَل بين ُمزوم. 
؛ أقفه باس مراتقال الفضل بن ميمون: َسعت جماهدا يقول: عرضت املصحف على ابن ع

عند كل آية وأسأله فيم نزلت؟ وكيف نزلت؟ وكيف معناها؟ توِف سنة اثنتني ومائة. وله 
 .-رمحه هللا-ثالث ومثانون سنة 

__________ 

 لعله قاضي الدينور؛ فِنه َ يتول القضاء إال فيها. 1

 (1).." 83سورة النحل آية:  2
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ن د بن عبد احلليم بن عبد السالم ب"قوله: "وقال أبو العباس" هو شيخ اإلسالم أمح .252
ِف  وقد تقدم ِف ابَ ما جاء -رمحه هللا بعد حديث زيد بن خالد-تيمية اإلمام اِلليل 

االستسقاء ابْلنواء. قال: " وهذا كثري ِف الكتاَ والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه 
ح حاذقا. واملال: هو كقوهلم: كانت الريح طيبة؛ قال بعض السلفإَل غريه ويشرك به. 

 وحنو ذلك مما هو جار على ألسنة كثري". اه .

وكالم شيخ اإلسالم يدل على أن حكم هذه اْلية عام فيمن نس ب النعم إَل غري هللا الذي 
 أنعم ُّبا، وأسند أسباُّبا إَل غريه، كما هو مذكور ِف كالم املفسرين املذكور بعضه هنا.

الضدين ِف القل ب، وتسمية هذا الكالم إنكارا : " وفيه اجتماع -رمحه هللا-قال شيخنا 
 للنعمة".

 فيه مسائل:

 اْلوَل: تفسري معرفة النعمة وإنكارها.

 الثانية: معرفة أن هذا جار على ألسنة كثري.

 الثالثة: تسمية هذا الكالم إنكارا للنعمة.

 (1)الرابعة: اجتماع الضدين ِف القل ب.." 

 "فيه مسائل: .253

 اإلُيان ابلقدر.اْلوَل: بيان فرض 

 الثانية: بيان كيفية اإلُيان.

 الثالثة: إحباط عمل من َ يؤمن به.

 الرابعة: اإلخبار أن أحدا ال جيد طعم اإلُيان حىت يؤمن به.

 اْلامسة: ذكر أول ما خلق هللا.

 السادسة: أنه جرى ابملقادير ِف تلك الساعة إَل قيام الساعة.

 لم ممن َ يؤمن به.السابعة: براءته صلى هللا عليه وس

ا به : " انظروهم ابلعلم، فِن أقرو قال بعض السلفتعاَل فضلوا عن سواء السبيل. وقد 
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 خصموا وإن جحدوه كفروا".

ملة، وابلباء ابلسني امله -قوله: "وِف املسند وسنن أيب داود عن ابن الديلمي" وهو أبو بسر 
َسه: وبعضهم صحح اْلول. وا -باءابلشني املعجمة وكسر ال -. ويقال: أبو بشر-املضمومة

عبد هللا بن فريوز. ولفظ أيب داود: قال: " لو أن هللا عذَ أهل َساواته وأهل أرضه، عذُّبم 
وهو غري ظاَ هلم، ولو رمحهم لكانت رمحته خريا هلم من أعماهلم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا 

أك َ ن ليخطئك، وما أخطما قبله هللا منك حىت تؤمن ابلقدر، وتعلم أن ما أصابك َ يك
. قال: فأتيت عبد هللا بن 1يكن ليصيبك، ولو مت على غري هذا لكنت من أهل النار " 

مسعود فقال مثل ذلك، مث أتيت حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك، قال مث أتيت زيد بن 
 . وأخرجه ابن ماجه.2اثبت، قال: فحدثين عن النِب صلى هللا عليه وسلم مثل ذلك

: عن سفيان عن منصور عن ربعي بن حراش عن رجل -رمحه هللا-لعماد ابن كثري وقال ا
عن علي ابن أيب طال ب رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: " ال يؤمن 
عبد حىت يؤمن أبربع: يشهد أن ال إله إال هللا وأين رسول هللا بعثين ابحلق، ويؤمن ابلبعث 

. وكذا رواه الَتمذي عن النضر بن مشيل عن شعبة 3قدر خريه وشره " بعد املوت، ويؤمن ابل
 عن منصور به. ورواه من حديث أيب داود الطيالسي عن شعبة عن ربعي عن علي فذكره.

وقد ثبت ِف صحيح مسلم من رواية عبد هللا بن وه ب وغريه عن أيب هانئ اْلوالين عن أيب 
إن  ال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "عبد الرمحن احلبلى عن عبد هللا بن عمرو ق

زاد ابن  -هللا كت ب مقادير اْلالئق قبل أن خيلق السماوات واْلرض خبمسني ألف سنة. 
 . رواه الَتمذي وقال: حديث حسن غري ب.4: وكان عرشه على املاء " -وه ب

هي در، و وكل هذه اْلحاديث وما ِف معناها فيها الوعيد الشديد على عدم اإلُيان ابلق
احلجة على نفاة القدر من املعتزلة وغريهم. ومن مذهبهم: ختليد أهل املعاصي ِف النار، وهذا 
الذي اعتقدوه من أكْب الكبائر وأعظم املعاصي. وِف احلقيقة إذا اعتْبان إقامة احلجة عليهم 

 دمبا تواترت به نصوص الكتاَ والسنة من إثبات القدر، فقد حكموا على أنفسهم ابْللو 
ِف النار إن َ يتوبوا. وهذا الزم هلم على مذهبهم هذا، وقد خالفوا ما تواترت به أدلة الكتاَ 

 .5والسنة من إثبات القدر، وعدم ختليد أهل الكبائر من املوحدين ِف النار
__________ 
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( ، 1991( ، والنسائي: اِلنائز )1029( ، والَتمذي: اِلنائز )947مسلم: اِلنائز ) 1
 ( .6/231، 6/97، 6/40، 6/32، 3/266وأمحد )

( فيصري احلديث مرفوعا. قال املنذري: وِف إسناده 362ص  4قال ِف عون املعبود )ج  2
 أبو سفيان الشيباين، وثقه ابن معني وغريه، وتكلم فيه أمحد وغريه.

( : ابَ ما جاء ِف اإلُيان ابلقدر خريه وشره. 2145صحيح: الَتمذي: كتاَ القدر ) 3
( . وصححه اْللباين ِف 22/ 1( ؛ ابَ ِف القدر والطيالسي )81ماجة ِف املقدمة ) وابن

 ( .7460صحيح اِلامع )

( : ابَ حجج آدم وموسى عليهما السالم. 16( )2653مسلم: كتاَ القدر ) 4
 [ .15( : ابَ رقم ]2156والَتمذي: كتاَ القدر )

قوا ر وأعظم البدع، وكثري منهم وافِف قرة العيون: وهذا الذي اعتقدوه من أكْب الكبائ 5
 (1).." -تعاَل وتقدس-اِلهمية ِف نفي صفات الَر 

"مث رأيت بعضهم أشار لبعض ذلك، فقال: ال ينكر الدعاء إال كافر مكذَ  .254
 تعبد عباده ِف غري آية، ووعدهم ابالستجابة على ما سبق ِف -تعاَل–ابلقرآن؛ ْلن هللا 

 ورد ِف احلديث: استجابة، أو ادخار، أو تكفري عنه.علمه من أحد ثالثة أشياء على ما 

 أخوات سورة هود

 ؟1)مسألة( : ما املراد أبخوات هود ِف حديث: "شيبتين هود وأخواهتا" 
)اِلواَ( : املراد ُّبن: الواقعة واملرسالت وعم والتكوير، رواه الَتمذي واحلاكم زاد الطْباين 

 : والقارعة، وسأل سائل، واقَتبت الساعة.واحلاقة وابن مردويه: وهل أاتك، وابن سعد

 قطع السدر

 من رواه؟ 2)مسألة( ِف حديث: "من قطع سدرة صَو هللا رأسه ِف النار" 

)اِلواَ( : رواه كثريون، وصححه أيضا ِف املختارة، واْلحاديث فيه كثرية، وهي مؤولة عند 
اود: حلرم، وقال أبو د: حملها سدر اقال بعض السلفالعلماء؛ إلمجاعهم على جواز قطعه. 

 وِف قطع سدرة ِف فالة يستظل ُّبا ابن السبيل والبهائم عبثا وظلما بغري حق.
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 )مسألة( : هل يطلق اإلسالم على سائر اْلمم السابقة عني حقيقتها أو خيتص ُّبذه اْلمة؟

)اِلواَ( : رجح ابن الصالح اْلول، وسيأيت ما يصرح به من لفظ القرآن. ورجح غريه 
وهو أن ال يوصف به من اْلمم السابقة إال اْلنبياء فقط، وشرفت هذه اْلمة أبن  الثاين،

 وصفت مبا وصف به اْلنبياء تشريفا وتكرُيا.

 )مسألة( : ما عدد اْلنبياء والرسل؟

__________ 

 ( .3297الَتمذي: تفسري القرآن ) 1

 (1)( .." 5239أبو داود: اْلدَ ) 2

ظاملني ال يعلمون إهنم لن يغنوا عنك من هللا شيئا وإن ال"فاتبعها وال تتبع أهواء الذين  .255
. وقال تعاَل: }اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم وال 1بعضهم أولياء بعض وهللا ويل املتقني{ 

. وعن زايد بن حدير قال: قال يل عمر: هل 2تتبعوا من دونه أولياء قليال ما تذكرون{ 
دمه زلة العاَ، وجدال املنافق ابلكتاَ، وحكم تعرف ما يهدم اإلسالم؟ قلت: ال. قال "يه

 اْلئمة املضلني" رواه الدارمي.

فرضي هللا تعاَل عن أمري املؤمنني عمر كأنه ينظر إَل ما وقع ِف هذه اْلمة من جدال أهل 
اْلهواء ابلكتاَ، وكثرة اْلراء املخالفة للحق اليت ُّبا كثر أهل الضالل، وكثرت ُّبا البدع، 

واشتدت غربة اإلسالم، حىت عاد املعروف منكرا واملنكر معروفا، والسنة بدعة وتفرقت اْلمة 
 والبدعة سنة، نشأ على هذا الصغري، وهرم عليه الكبري.

: "ال تستوحش من احلق لقلة السالكني، وال تغَت ابلباطل قال بعض السلفوما أحسن ما 
ا  إمنا العج ب ممن جنلكثرة اهلالكني". وقال بعضهم: "ليس العج ب ممن هلك كيف هلك 

كيف جنا". فالناصح لنفسه يتهم رأيه وهواه، ويرجع إَل تدبر كتاَ هللا سبحانه ال إله غريه 
متها وما عليه سلف اْلمة وأئ -صلى هللا عليه وسلم--وال َر سواه، وإَل ما سنه الرسول 

 قبل حدوث اْلهواء وتفرق اْلراء، وليكن من الشيطان وجنده على حذر.

علنا هادين مهتدين غري ضالني وال مضلني، سلما ْلوليائك. حراب ْلعدائك، حن ب اللهم اج
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حببك من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم هذا الدعاء وعليك اإلجابة، اللهم 
 هذا اِلهد وعليك التكالن.

 قول الورقة إن اإلله مشتق من أهله

 احتاده معه ِف املعىن( .وأما قول هذا ِف ورقته: )إذ اشتقاقه من أهله بوجَو 

)أقول( : قد عرفتم ما ذكرانه من تناقضه ِف هذه العبارة وما قبلها، وقد أخطأ أيضا فيما 
 عْب به عن االشتقاق من وجهني:

 )اْلول( : أنه جعل أهله مشتقا منه وهو فهل يشتق وال يشتق منه، واملصدر

__________ 

 .19، 18سورة اِلاثية آية:  1
 (1).." 3ف آية: سورة اْلعرا 2

 1"وقوله: }ومن يتوكل على هللا فهو حسبه{  .256
عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال: " " حسبنا هللا ونعم الوكيل" قاهلا إبراهيم صلي هللا عليه 
وسلم حني ألقي ِف النار، وقاهلا حممد صلي هللا عليه وسلم حني قالوا له: " إن الناس قد 

 رواه البخاري والنسائي. 2ان وقالوا حسبنا هللا ونعم الوكيل" "مجعوا لكم فاخشوهم فزادهم إُيا

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

وحده كافيك وكاِف أتباعك فال حتتاجون معه إَل أحد". وهذا اختيار شيخ اإلسالم ابن 
 تيمية.

قوله: "وقول هللا تعاَل: }ومن يتوكل على هللا فهو حسبه{ " قال ابن القيم وغريه: "أي  
كافيه، ومن كان هللا كافيه وواقيه، فال مطمع فيه لعدو وال يضره إال أذى ال بد منه كاحلر 

: عض السلفقال بوالْبد واِلوع والعطش، وأما أن يضره مبا يبلغ به مراده فال يكون أبدا. 
 لكل عمل جزاء من نفسه، وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته فقال: }ومن جعل هللا

يتوكل على هللا فهو حسبه{ أي كافيه فلم يقل فله كذا وكذا من اْلجر كما قال ِف اْلعمال، 
                                         

بيان كلمة التوحيد والرد على الكشمريي عبد احملمود )مطبوع ضمن الرسائل واملسائل النجدية، اِلزء الرابع، القسم اْلول(،  (1)
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 بل جعل هللا سبحانه نفسه كاِف عبده املتوكل عليه وحسبه وواقيه، فلو توكل العبد على هللا
 سماوات واْلرض ومن فيهن ِلعل له ُمرجا وكفاه ونصره"، انتهى.حق توكله وكادته ال

 قوله: "حسبنا هللا " تقدم معناه.

قوله: "ونعم الوكيل " أي نعم من توكل عليه املتوكلون، وُمصوص "نعم" حمذوف تقديره نعم 
 الوكيل هللا.

ه وانصروا آهلتكم و قوله: قاهلا إبراهيم عليه السالم حني ألقي ِف النار قال تعاَل: }قالوا حرق
 اْلية. 3إن كنتم فاعلني قلنا اي انر كوين بردا وسالما على إبراهيم{ 

قوله: وقاهلا حممد صلي هللا عليه وسلم حني قالوا له: }إن الناس قد مجعوا لكم فاخشوهم 
وذلك بعد منصرف قريش واْلحزاَ من  4فزادهم إُياان وقالوا حسبنا هللا ونعم الوكيل{ 

 م رك ب من عبد القيس فقالوا: أين تريدون؟ قالوا: نريد املدينة. قالوا: هلأحد، فمر ُّب

__________ 

 .3سورة الطالق آية:  1
( ِف التفسري ابَ تفسري سورة آل عمران، َو أجده عند 4564،  4563البخاري رقم ) 2

 النسائي ولعله ِف "الكْبى".

 .69-68سورة اْلنبياء آية:  3
 (1).." 173سورة آل عمران آية:  4

 ابَ "معرفة النعمة وإنكارها" -41" .257

 1قول هللا تعاَل: }يعرفون نعمت هللا مث ينكروهنا وأكثرهم الكافرون{ 
 قال جماهد ما معناه: هو قول الرجل: هذا مايل، ورثته عن آابئي.

 وقال عون بن عبد هللا: يقولون: لوال فالن َ يكن كذا.

 آهلتنا. وقال ابن قتيبة: يقولون: هذا بشفاعة

بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه: " إن هللا تعاَل قال: أصبح من  -وقال أبو العباس 
وهذا كثري ِف الكتاَ والسنة، يذم  -عبادي مؤمن يب وكافر ... " احلديث، وقد تقدم 
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 سبحانه من يضيف إنعامه إَل غريه ويشرك به.

 اذقا، وحنو ذلك مما هو جار: هو كقوهلم: كانت الريح طيبة واملالح حقال بعض السلف
 على ألسنة كثري.

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

قوله: "ابَ قول هللا تعاَل: }يعرفون نعمت هللا مث ينكروهنا{ اْلية " قال ابن جرير: فِن 
 مث ابلنعمة فذكر عن سفيان عن السدي " يعرفون نعمت هللاأهل التأويل اختلفوا ِف املعين 

ينكروهنا "قال: حممد صلي هللا عليه وسلم. وقال آخرون: بل ومعىن ذلك أهنم يعرفون أن ما 
عدد هللا تعاَل ذكره ِف هذه السورة من النعم من عند هللا، وأن هللا هو املنعم عليهم بذلك، 

 ثوه عن آابئهم.ولكنهم ينكرون ذلك فيزعمون أهنم ور 

وأخرج عن جماهد }يعرفون نعمت هللا مث ينكروهنا{ قال: هي املساكن واْلنعام وما يرزقون 
منها والسرابيل من احلديد والثياَ، يعرف هذا كفار قريش مث ينكرونه أبن يقولوا: هذا كان 

 ْلابئنا فورثوان إايه.

ن عتبة بن ذا " عون بن عبد هللا بقوله: "وقال عون بن عبد هللا يقولون لوال فالن َ يكن ك
مسعود اهلذيل أبو عبد هللا الكوِف الزاهد، عن أبيه وعائشة وابن عباس، وعنه قتادة وأبو 
الزبري والزهري، وثقه أمحد وابن معني. قال البخاري: مات بعد العشرين ومائة. واختار ابن 

 ء ِف معناها وهو الصواَ.جرير القول اْلول، واختار غريه أن اْلية تعم ما ذكره العلما

قوله: "وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية: يذم سبحانه من يضيف إنعامه إَل غريه ويشرك به. 
 : هو كقوهلم: كانت الريح طيبة، واملالح حاذقا، وحنوقال بعض السلف

__________ 

 (1).." 83سورة النحل آية:  1

اء الذين يستحقون اإلفت "به، وما علمت إَل ساعيت هذه أحدا من علماء املسلمني .258
انزع ِف هذا، وأما الشيوخ الذين يسألون امليت فهؤالء ليس فيهم أحد ممن يرجع املسلمون 
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 : ال تنظر إَل عمل الفقيه، ولكن اسأله يصدقك( .قال بعض السلفإَل فتياه، فلهذا 

 ( :1مث قال رمحه هللا تعاَل )

( تعظيما للرسول 2هم، وحنو ذلك، كان ذلك ))فِذا قيل ال يعبد إال هللا، ال اْلنبياء وال غري 
( أنه ال أحد أرفع منه من اْللق، وخصائص الَر عز وجل 3صلى هللا عليه وسلم، وتبيينا )

منتفية عنه؛ فعن غريه بطريق اْلوَل، كقوله تعاَل: }وال أيمركم أن تتخذوا املالئكة والنبيني 
( : }لن يستنكف 5. وقوله تعاَل )( 4أراباب أأيمركم ابلكفر بعد إذ أنتم مسلمون{ )

( . وقوله: }ما املسيح ابن مرمي إال رسول قد خلت من قبله 6املسيح أن يكون عبدا هلل{ )
 ( فيه.9( املسيح، لوقوع النزاع )8( فِن احلاجة داعية إَل ذكر )7الرسل{ )

__________ 

 ( سقطت من "م" و"ش": "تعاَل".1)

 ( سقطت من "م" و"ش": "ذلك".2)

 ( سقطت من "م" و"ش" الواو ِف: "وتبيينا".3)

 .80( سورة آل عمران، اْلية: 4)
 ( سقطت من "م" و "ش": "تعاَل".5)

 ، وِف "م" و"ش": "اْلية".172( سورة النساء، اْلية: 6)

 .75( سورة املائدة، اْلية: 7)
 ( حترف ِف )املطبوعة( إَل: "ذلك".8)

 (1)( ِف "ش": "التنازع".." 9)

 ال يليق صرفها لغريه لكمال غناه، وعلمه وقدسيته ورمحته وقيوميته "وهي حق هللا .259
وانفراده ابلتأثري والتدبري وقال تعاَل: }قل ادعوا الذين زعمتم من دون هللا ال ُيلكون مثقال 
ذرة ِف السماوات وال ِف اْلرض وما هلم فيهما من شرك وما له منهم من ظهري وال تنفع 

ذن له حىت إذا فزع عن قلوُّبم قالوا ماذا قال ربكم قالوا احلق وهو الشفاعة عنده إال ملن أ
 ( .1العلي الكبري{ )
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ه تعاَل : هذه اْلية تقطع عروق الشرك فِنقال بعض السلف)قال الشيخ رمحه هللا تعاَل( : 
نفى عمن دعاه املشركون أن يكون له من امللك شيء ولو مثقال ذرة ونفى مشاركته ولو 

ون له ظهري يعاونه ويؤازره لكمال غناه وعلمه ورمحته وعموم قيوميته مث قلت ونفى أن يك
نفى الشفاعة عنده إال ملن أذن له ففي هذا من صرف الوجوه إليه وترك التعلق على غريه 

( كائنا من كان ما ال خيفى على من عقل عن هللا، وقال تعاَل: }اي أيها الناس ضَر 2)
هم من دون هللا لن خيلقوا ذاباب ولو اجتمعوا له وإن يسلب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون

( }  ( .3الذابَ شيئا ال يستنقذوه منه ضعف الطال ب واملطلَو

فذكر عجزهم عن خلق الذابَ الذي هو من أضعف املخلوقات وأخْب أنه لو سلبهم شيئا 
هللا ممن  عَ استطاعوا استنقاذه منه وهذا غاية ِف احلجة والبيان وتقرير ضعف من دعا م

يستمد منه عباد القبور ومن يدعوا اْلموات ْلن العجز عن خلق الذابَ وصف مشَتك بني 
مجيع املخلوقات، فدلت هذه اْلية الكرُية مع اختصار لفظها على إبطال دعوة كل ُملوق 
وقررت دليله بذكر العجز عن خلق الذابَ واستنقاذ ما سل ب فأي شيء يستمد ويطل ب 

 فاحلمد هلل الذي جعل كتابه تبياان لكل شيء وهدى ورمحةممن هذا حاله؟، 

__________ 

 .23-22( سورة سبأ: اْلية 1)
( اْلفصح تعدية هذا املصدر )التعلق( ابلباء ولكنه جيوز أن ينَو حرف اِلر بعضه عن 2)

 بعض.

 (1).." 73( سورة احلج: رقم اْلية 3)

 أايم مث استوى على العرش "}إن ربكم هللا الذي خلق السماوات واْلرض ِف ستة .260
يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات أبمره أال له اْللق واْلمر 

 (1تبارك هللا َر العاملني{ )
فقف عند هذه اْلية وتدبر فيها من العلوم واملعارف فِهنا أصل عظيم وبرهان ظاهر مستقيم 

ذه وهو ابن َسيط: دلنا ربنا على نفسه ُّب سلفقال بعض اليكفي من أراد هللا هدايته، 
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اْلية يشري إَل أن أفعاله شاهدة بربوبيته وأهليته دالة على ذلك ولو َ يكن ِف هذه اْلية إال 
قوله: }أال له اْللق واْلمر{ لكان كفيفا ِف رد قول هؤالء املالحدة وقال تعاَل لنبيه: 

( 2مر من قبل ومن بعد{ وأال )}ليس لك من اْلمر شيء{ وقال جل شأنه: }هلل اْل
لالستغراق املفيد لعدم خروج فرد من اْلفراد لسواه وقال تعاَل: }وإن ُيسسك هللا بضر فال  
كاشف له إال هو وإن يردك خبري فال راد لفضله يصي ب به من يشاء من عباده وهو الغفور 

( ، وقال تعاَل: 4( وقال تعال لنبيه: }قل إين ال أملك لكم ضرا وال رشدا{ )3الرحيم{ )
}قل ال أملك لنفسي ضرا وال نفعا إال ما شاء هللا لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فال 

( وقال جلت قدرته: }قل ال أقول لكم عندي خزائن 5يستأخرون ساعة وال يستقدمون{ )
هللا وال أعلم الغي ب وال أقول لكم إين ملك إن أتبع إال ما يوحى إيل قل هل يستوي اْلعمى 

( فهذه اْلايت تقطع أصول شجرة الشرك واإلحلاد وترد مذه ب 6بصري أفال تتفكرون{ )وال
أهله القائلني أبن ْلرواح املشايخ تصرفا وتدبريا ِف الكون، تعاَل هللا عن قوهلم علوا كبريا، 

 وِف احلديث القدسي الذي رواه أبو

__________ 

 .54( سورة اْلعراف: رقم اْلية 1)
 أعلم )وال لالستغراق املفيد اخل( . ( والصواَ وهللا2)

 .107( سورة يونس: رقم اْلية 3)
 .21( سورة اِلن: رقم اْلية 4)
 .49( سورة يونس: رقم اْلية 5)
 (1).." 50( سورة اْلنعام: رقم اْلية 6)

 "املزور، كما ذكره الفارايب وغريه من عباد الكواك ب، واْلنفس املفارقة. .261

 .1الشمس والقمر إال ابملقاييس(  : )ما عبدتقال بعض السلفوقد 
( ، 131/ 8جاءت هذه العبارة عن ابن سريين فيما رواه عنه ابن جرير ِف "تفسريه": ) 1

( ، 58/ 1، والدارمي ِف املقدمة من "سننه": )196والبيهقي ِف "املدخل إَل السنن":ص
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 ( طبعة املنريية.76/ 2وابن عبد الْب ِف "جامع بيان العلم وفضله": )

 فظه: "أول من قاس إبليس، وإمنا عبدت الشمس والقمر ابملقاييس".ول

 ( على سند ابن جرير: إسناده صحيح. اه .203/ 2قال احلافظ ابن كثري ِف "تفسريه": )

.وقال 269وقد ذكر شيخ اإلسالم هذه العبارة عن بعض السلف ِف "الرد على البكري"ص 
عبدت الشمس والقمر ابملقاييس. اه .  ( :وإمنا652/ 2شيخ اإلسالم ِف "االقتضاء": )

 (1)( .." 687، و682/ 2وينظر "االقتضاء": )

 :1فيمن قال إن أرواح املوتى جتي ب من دعاها –"قال رمحه هللا  .262
"هذا يشبه بقول من يقول: اْلرواح بعد املفارقة جتتمع هي واْلرواح الزائرة فيقوى َتثريها، 

 الفالسفة، ومن أخذ عنهم كابن سينا وأيب حامد وغريمها.وهذه املعاين ذكرها طائفة من 

ض قال بعوهذه اْلحوال هي من أصول الشرك، وعبادة اْلصنام، وهي من املقاييس اليت 
 : ما عبدت الشمس والقمر إال ابملقاييس".السلف

ِف الكالم على رؤساء املتكلمني: "وكل شرك ِف العاَ إمنا حدث  -رمحه هللا–وقال أيضا 
إَل أن قال: "وقد رأيت ِف مصنفاهتم  2ي جنسهم، فهم اْلمرون ابلشرك، الفاعلون له"برأ

 الشرك". ما هو أصل -أنفس املالئكة وغريهم–ِف عبادة املالئكة، وعبادة اْلنفس املفارقة 

طل ب  -يعين الشرك اْلكْب–ِف "مدارجه": ومن أنواعه  -رمحه هللا–وقال العالمة ابن القيم 
 وتى، واالستغاثة ُّبم،احلوائج من امل

__________ 

والرجل وجد مادة وكتبا شتت فهمه، وحريت عقله، أراد االستغناء ُّبا فلم تزده إال عمى 
وجهال، فأضاف إَل ذلك اِلرأة ِف الكذَ على هللا وعلى رسله وعلى أويل العلم من خلقه،  

اح تدبر ا قاال: اْلرو كما كذَ على الشيخ ابن تيمية وتلميذه ابن قيم اِلوزية، وزعم أهنم
وتتصرف بعد املوت، والشيخ رمحه هللا نص على أن القول مبثل هذا من أقوال الفالسفة 

 والصابئة.
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 ِف ط: آل اثين: "قال رمحه هللا: من قال إن أرواح ... " إخل. 1

 (1)هذا النقل عن شيخ اإلسالم ليس موجودا ِف ط: آل اثين.."  2

 هي الْبهان. "ومنهم من قال: رأى ثالث آايت .263

ومنهم من قال: َ يهم يوسف بسوء لوجَو عصمته حىت قبل النبوة، وقوله: }وهم ُّبا لوال 
[ معلق على عدم الرؤية، وقد ثبتت فال هم، نقول: 24أن رأى برهان ربه{ . ]يوسف:

 زيد لوال عمر. 1هلك

هان ربه هم بر وهذا معىن ما قال بعضهم: ِف الكالم تقدمي وَتخري، والتقدير: لوال أن رأى 
 ُّبا.

 وهذا يذه ب إليه من يقول بعصمة اْلنبياء قبل النبوة.

الغي ب لرسول  2وهو الراجح عن من اعتمد أقواهلم هذا العراقي فيما وصل إلينا ِف علم مسألة
 هللا صلى هللا عليه وسلم.

 خالفهم ظنا منه أن إثبات الكرامة يقتضي إابحة الدعاء مع هللا. 3وهنا

: "أنت عند الطاعة قدري، وعند املعصية جْبي، أي مذه ب وافق هواك قال بعض السلف
 متذهبت به".

ومن العج ب أنه يكرر ِف هذه "الرسالة": سلوين سلوين إن أشكل عليكم شيء، وعندي 
من النسخ، وعندي كذا وكذا، ويطري نفسه إطراء ال يصدر عمن له دين وعقل، أو دراية 

 ِف مدح نفسه قول الشاعر:بشيء من اْلداَ والنقل، حىت أنشد 

__________ 

 ِف ط: آل اثين: "ملك". 1

 سقطت: "مسألة" من ط: آل اثين. 2

 (2)ِف ط: آل اثين: "وهذا".."  3

( والنقل عمن ال حيتج به، وأبْ ُرْز ْلهل العلم واإلُيان إن كنت من أهل 1"املكذوبة ) .264
 التحقيق والعرفان، ودع عنك التلبيس والروغان.

                                         
 71آل الشيخ ص/حتفة الطال ب واِلليس ِف كشف شبه داود بن جرجيس، عبد اللطيف  (1)
 80حتفة الطال ب واِلليس ِف كشف شبه داود بن جرجيس، عبد اللطيف آل الشيخ ص/ (2)



275 

 

( من أخيه وأمه وأبيه، 2ذلك اليوم من اهلول والكَر والشدة، وفرار املرء ) وما جيري ِف
وصاحبته وبنيه، كل هذا مما يوج ب التوحيد وااللتجاء إَل هللا؛ واالعتصام حببله والتوكل 

 عليه، والتوسل إليه ابإلُيان به وبرسله، ومبا شرعه من اْلعمال الصاحلة.

 لدنيا واْلخر ة يكفيك هذا كله إذا عاملته( .: )إنَّ ملكاً بيده اقال بعض السلف

( واْلخذ 3وليس فيه ما يدل على االلتجاء إَل الرسول صلى هللا عليه وسلم وطل ب النجاة )
 ابليد منه.

( ومشاقة هلل ورسوله، واتباع 4فتقريرك وكالمك ِف هذا البحث معاكسة هلذا أي معاكسة " )
 والفهم عن هللا ورسوله.لغري سبيل املؤمنني، فما أنت واالحتجاج 

 ( القوس ابريها ... ودع العيس وحاديها5اعط )

وأما االستدالل جبوده صلى هللا عليه وسلم على أنه ينقذ وجيي ب من دعاه، وقصده من دون 
 هللا: فهذا من نوادر هؤالء اِلهَّال الذين َ يستضيئوا بنور العلم، َو

_________ 

 ( ِف )ق( : " املوضوعة ".1)

 ِف )ق( : " املؤمن ". (2)

 ( ِف )املطبوعة( : " النجدة ".3)

 ( هلذا أي معاكسة " ساقطة من )ق( .4)

 (1)( ِف " املطبوعة ": فاعط ".." 5)

( أوَل ابملسألة 1بعد موته ) -صلى هللا عليه وسلم-"ومن قال أبن رسول هللا  .265
حلياة يطل ب منه بعد املمات، ( ِف ا2والطل ب منه ِف حال حياته الدنيوية، وأنَّ ما جاز طلبه )

فقد فتح ابَ الشرك والتنديد، وصدف عن توحيد هللا العزيز احلميد، ْلن هذا هو قول 
الصابئة املشركني، ومذه ب اِلاهلني اْلميِ ني؛ بل صريح كالم هذا املعَتض: أن امليت يسأل 

ا قولو مما أعطيه، وأنه بيده يفعل ما يشاء من عطاء ومنع. ومجهور املشركني َ ي ا هذا؛ وإمنَّ
قالوا: إنَّ امليت املعظم يقرُّبم إَل هللا زلفى، ويشفع هلم عنده فهو واسطة على زعمهم. وأما 
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املعَتض فجعل ذلك من جنس ما يسأله امليت ويطل ب منه ِف حال حياته، ال على سبيل 
 الوساطة، بل كما يسأل املالك ما أبيديهم.

 ملشركني، َو يقتحموه خوف الشناعة والضاللة.فالرجل وصل إَل حد أحجم دونه أكثر ا

عوى  د -وهي الطل ب من اْلموات ما يطل ب منهم ِف احلياة -وحينئٍذ فيقال: هذه دعوى
كبرية غليظة، ليست كغريها من الدعاوى، فيحتاج مدعيها إَل ما يثبتها من اْلدلة الشرعية، 

ال بعض قسدة فال تفيد هنا، وقد والقوانني املرضية، والسرية السلفية، وأما املقاييس الفا
: )ما عبدت الشمس والقمر إال ابملقاييس( ، وهذا كتاَ هللا من أوله إَل آخره، السلف

فضلة، وسرية اْللفاء املهديني وأهل القرون امل -صلى هللا عليه وسلم-وهذه سنَّة رسول هللا 
 أي آية وأية سنَّة، وأي عاَ من أهل القرون

_________ 

 موته" ساقطة من )ق( .( "بعد 1)

 (1)( ِف )ق( زايدة: "منه".." 2)

( ينكرون عليهم، وجيددون هلا دينها ابْلمر 1"ومع ذلك ال تزال علماء أمته ) .266
ابملعروف والنهي عن املنكر، ويدخلون عليها من الباَ الواسع وال خيافون لومة الئم، 

ال مبتدع ووه، وال يفعل هذا إويتحاشون من الباَ الضيق بتكفريها، كما فعل هذا الرجل وذ
خارج عن سبيل علماء اْلمة وسلفها الصاحل، وقد اتبع هواه وهو يتجارى به اْلهواء كما 

 يتجارى الكل ب بصاحبه( .

واِلواَ أن يقال: وقوف املؤمن العارف بدين هللا على هذه الضالالت واِلهاالت امُلرَكَّبة 
على شكر نعمة اإلُيان واإلسالم والفهم عن  (2فيه تنبيه له على نعمة هللا عليه، وحث )

 هللا.

 [ .269-[ ]البقرة 269قال تعاَل: }َوَمْن يُ ْؤَت احلِْْكَمَة فَ َقْد أُويتَ َخرْيًا َكِثريًا{ ]البقرة: 

: )من أعطي القرآن، ورأى أن أحدا فوقه، فما عرف نعمة هللا عليه( ، قال بعض السلف
ْبهان على بطالن ما أورده املعَتض من أول كلمة أنكرها ( فيها الداللة وال3وهذه اْلية )

                                         
مصباح الظالم ِف الرد على من كذَ الشيخ اإلمام ونسبه إَل تكفري أهل اإلُيان واإلسالم، عبد اللطيف آل الشيخ  (1)
3/392 



277 

 

 على شيخنا رمحه هللا، وذلك من وجوه.

َنا ِمْن ِعَباِداَن{ ]فاطر:  ََ الَِّذيَن اْصطََفي ْ [ 32الوجه اْلول: أن قوله تعاَل: }مُثَّ َأْورَثْ َنا اْلِكَتا
 اْلمة قول الشيخ: )إنَّ [ . وإضافة التوريث إليه تعاَل هلم دون غريهم شاهد ل32]فاطر / 

 ِف مقام املدح والثناء اليت جاءت اْلاثر مبدحهم وتزكيتهم، وقيامهم

_________ 

 ( ِف )ق( و )م( : " اْلمة ".1)

 ( ِف )ق( و )م( زايدة: " له".2)

 (1)( ِف )ق( و )م( : " اْلايت".." 3)

"املشاهد من تعذي ب طالَ الدنيا وحمبيها ومؤثريها على اْلخرة، ابحلرص على  .267
من  :قال بعض السلفحتصيلها والتع ب العظيم ِف مجعها، ومقاساة أنواع املشاق كما 

أح ب الدنيا فليوطن نفسه على حتمل املصائ ب، وحمبها ال ينفك من ثالث: هم الزم، 
 ينال منها شيئا إال طمحت نفسه إَل ما هو وتع ب، وحسرة ال تنقضي، وذلك أن حمبها ال

فوقه كما ِف احلديث الصحيح عن النِب صلى هللا عليه وسلم: "لو كان البن آدم واداين من 
. فطالبها ال تسَتيح نفسه من التع ب كلما اطمأن منها إَل سرور 1مال البتغى هلا اثلثا" 

  ، وآماهلا ابطلة، وصفوها إَلأشخصته إَل مكروه، سرورها مشَو ابحلزن، أمانيها كاذبة
 كدور، وعيشها نكد كما قيل:

 فما ِف اْلرض أشقى من حم ب ... وإن وجد اهلوى حلو املذاق

 تراه ابكيا ِف كل حال ... ُمافة فرقة أو اشتياق

 فيبكي إن أنى شوقا إليه ... ويبكي إن دان حذر الفراق

 فتسخن عينه عند التالقي ... وتسخن عينه عند الفراق

ذا قال النِب صلى هللا عليه وسلم، ِف احلديث الذي رواه الَتمذي وغريه: "الدنيا ملعونة، وهل
 .2ملعون ما فيها إال ذكر هللا وما وااله" 

احلاصل أن مؤثر الدنيا على اْلخرة ِف شقاء وعناء ال يكاد يوصف ِف الدنيا وِف اْلخرة ِف 
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 عذاَ مقيم.

 قل، والنقل، والفطرقال ابن القيم رمحه هللا: وقد دل الع

__________ 

 ( من حديث أنس.1048رواه مسلم ) 1

( من حديث أيب هريرة وِف سنده عبد الرمحن بن اثبت بن ثوابن، 2322رواه الَتمذي ) 2
صدوق خيطىء، ورمي ابلقدر، وتغري أبخره، كما ِف "التقري ب" وقال الَتمذي: حسن 

 (1)غري ب.." 

 40"منت الباَ  .268

 [ .83َل: }يعرفون نعمت هللا مث ينكروهنا وأكثرهم الكافرون{ ]النحل: ابَ: قول هللا تعا

 قال جماهد ما معناه: هو قول الرجل: هذا مايل، ورثته عن آابئي.

 وقال عون بن عبد هللا: يقولون: لوال فالن َ يكن كذا.

 وقال ابن قتيبة: يقولون: هذا بشفاعة آهلتنا.

لد الذي فيه: "إن هللا تعاَل قال: أصبح من بعد حديث زيد بن خا-وقال أبو العباس 
انه وهذا كثري ِف الكتاَ والسنة، يذم سبح-عبادي مؤمن يب وكافر.." احلديث، وقد تقدم 

 من يضيف إنعامه إَل غريه، ويشرك به.

: هو كقوهلم: كانت الريح طيبة، واملالح حاذقا، وحنو ذلك مما هو جار قال بعض السلف
 على ألسنة كثري.

 ائل:فيه مس

 اْلوَل: تفسري معرفة النعمة وإنكارها.

 الثانية: معرفة أن هذا جار على ألسنة كثري.

 الثالثة: تسمية هذا الكالم إنكارا للنعمة.

 (2)الرابعة: اجتماع الضدين ِف القل ب.." 
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 40"شرح الباَ  .269

 ابَ ما جاء ِف بيان أن من نس ب نعم هللا إَل غريه فقد كفر كفر النعمة

كفر وذلك قوله تعاَل: }يعرفون نعمت هللا مث ينكروهنا وأكثرهم الكافرون{ وهو كفر دون  
 [ .83. ]النحل: 

قال جماهد: ما معناه هو قول الرجل: هذا مايل، ورثته عن آابئي، وقال عون بن عبد هللا: 
 يقولون: لوال فالن َ يكن كذا، وقال ابن قتيبة: يقولون: هذا بشفاعة آهلتنا.

هو مسب ب اْلسباَ، ومقدر اْلقدار، وهو املعطي، املانع، النافع، الضار، وذلك ْلنه تعاَل 
ال مضاد ْلمره، وال معق ب حلكمه، يفعل ما يشاء، وخيتار، بيده ملكوت كل شيء ال إله 

 إال هو، فكيف ينس ب نعمه إَل غريه من ُملوقاته؟ وهذه كفر ِف اِلملة.

بادي أن هللا تعاَل قال: "أصبح من عوقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه 
وقد تقدم وهذا كثري ِف الكتاَ والسنة. يذم سبحانه من يضيف  1مؤمن يب وكافر" احلديث

اذقا، : هو قوهلم: كانت الريح طيبة، واملالح حقال بعض السلفإنعامه إَل غريه ويشرك به، 
 وحنو ذلك مما هو جار على اْللسنة. انتهى كالمه رمحه هللا.

__________ 

 (1)تقدم خترجيه.."  1

"و )اثنيهما( : السواد اْلعظم هم مجاعة الصحابة، يدل عليه حديث عبد هللا بن  .270
عمرو قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "ليأتني على أميت ما أتى على بين إسرائيل 

". رواه وأصحايبحذو النعل ابلنعل" وفيه قالوا من هي اي رسو ل هللا؟ قال: "ما أان عليه 
الَتمذي وقال: هذا حديث حسن غري ب مفسر، وِف رواية عوف بن مالك قيل: اي رسول 
هللا من هم؟ قال "اِلماعة"، وِف رواية أنس بن مالك: "كلها ِف النار، إال واحدة وهي 

 اِلماعة"، روامها ابن ماجه، واْلحاديث بعضها يفسر بعضا.

وهي مجاعة الصحابة، ولعله ُّبذا املعىن قال إسحاق فعلم أن السواد اْلعظم هو اِلماعة، 
بن راهوية حني سئل عن معىن حديث: "عليكم ابلسواد اْلعظم": هو حممد بن أسلم 
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وأتباعه، فأطلق على حممد بن أسلم وأتباعه لفظ السواد اْلعظم تشبيها هلم ابلصحابة ِف 
إذا رأيت رجال من أصحاَ  شدة مالزمة السنة والتمسك ُّبا، ومن مث قال اإلمام الشافعي:

احلديث فكأين رأيت رجال من أصحاَ النِب صلى هللا عليه وسلم، كذا ِف )تلبيس إبليس( 
، ولذا كان سفيان الثوري يقول: املراد ابلسواد اْلعظم هم من كان من أهل السنة واِلماعة 

 ولو واحدا، كذا ِف امليزان للشعراين.

رار( : فال بد لك أن تكون شديد التوقي من حمداثت قال مال سعد الرومي ِف )جمالس اْلب
اْلمور، وإن اتفق عليه اِلمهور فال يغرنك اتفاقهم على ما أحدث بعد الصحابة، بل ينبغي 
أن تكون حريصا على التفتيش عن أحواهلم وأعماهلم، فِن أعلم الناس وأقرُّبم إَل هللا تعاَل 

لدين، وهم أصول ِف نقل الشريعة عن أشبههم ُّبم، وأعرفهم بطريقهم، إذ منهم أخذ ا
صاح ب الشرع، وقد جاء ِف احلديث: "إذا اختلف الناس فعليكم ابلسواد اْلعظم" واملراد 
به لزوم احلق واتباعه وإن كان املتمسك به قليال، واملخالف كثريا، ْلن احلق ما كان عليه 

 اِلماعة اْلوَل وهم الصحابة وال عْبة بكثرة الباطل بعدهم.

قال فضيل بن عياض ما معناه: الزم طلق اهلدى وال يضرك قلة السالكني، وإايك وطرق وقد 
احلقيقة،  : إذا وافقت الشريعة والحظتوقال بعض السلفالضاللة وال تغَت بكثرة اهلالكني، 

 (1)فال تبال وإن خالف رأيك مجيع اْلليقة. وقال ابن." 

 دينُكْم ) فَِِنَُّه ِجْْبِيل َأاَتُكم يعلمكم أَمر"السَّاِئل )قلت هللا َوَرُسوله اْعَلم قَاَل ) .271

وروى االمام َأمْحد َوأَبُو َداُود َعن عَباَدة بن اْلَولِيد بن عَباَدة َحدثيِن أيب قَاَل دخلت على 
َقاَل عَباَدة َوُهَو َمرِيض أختايل ِفيِه اْلَمْوت َفقلت اَي أبتاه أوصين واجتهد يل فَ َقاَل أجلسوين ف َ 

ه وشره نَّك لن جتَِد طعم االُيان َولْن تبلغ َحِقيَقة اْلعلم اِبَّللَّ َحىتَّ تؤمن اِبْلقدِر َخري اَي بين أَ 
قلت اَي أبتاه َكيَف أعلم َما خري اْلقدر وشره قَاَل َأن تعلم َأن َما أخطأك َ يكن ليصيبك 

سلم يَ ُقول )ِإن أول وَ  َوَما َأَصاَبك َ يكن ليخطئك اَي بين َسَِعت َرُسول هللا صلى هللا َعَلْيهِ 
ة )اَي بين َما خلق هللا اْلَقَلم فَ َقاَل َلُه اْكُت ْب َفجرى ِف تِْلَك السَّاَعة مبَا ُهَو َكاِئن اَل يَ ْوم اْلِقَيامَ 

ِْمِذي  َوقَاَل حسن َصِحيح َغرِي ب َوِف َهَذا  ِإن مت َولست على َذِلك دخلت النَّار َوَرَواُه الَتِ 
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نْ َيا َواْْل احلَِديث َوحنَْ  ِخَرة َكَما وه بَ َيان مُشُول علم هللا تَ َعاََل واحاطته مبَا َكاَن َوَما يكون ِف الده
َلُموا قَاَل هللا تَ َعاََل }هللا الَِّذي خلق سبع َساوات َومن اَْلْرض ِمْثلهنَّ يتنزل اْْلَمر بَينُهنَّ لِتَ عْ 

 12ُكل َشْيء علما{ الطَّاَلق َأن هللا على كل َشْيء قدير َوَأن هللا قد أَحاط بِ 

َوقد قَاَل االمام َأمْحد َرمَحه هللا ملا ُسِئَل َعن اْلقدر َقاَل اْلقدر قدَرة الرَّمْحَن َواْستْحسن اْبن 
عقيل َهَذا من َأمْحد َكَما ذكره النَّاِظم َواْلمْعىَن أَنه اَل ُيَْنع َعن قدَرة هللا َشْيء ونفاة اْلقدر قد 

 فضلوا َعن َسَواء السَِّبيل 2ل قدَرة هللا تَ َعاََل َجَحُدوا َكَما

 انظروهم اِبْلعلِم فان أقرهوا ِبِه خصموا َوَأن جحدوه كفُروا قَاَل بعض الّسلفَوقد 

 (1)َوِف اْلمسند )و )سَنن ايب َداُود )َعن اْبن الديلمي واَْسه عبد هللا." 

ْرَداء ُهَو َأي ختا .272 َ أَبيض مثل اْلفضة خي"من الدردي َوقَاَل أَبُو الدَّ تمون مه مسك شرا
نْ َيا أَدخل َيده ِفيِه مثَّ أخرجَها َ يْبق ُذو روح ِإالَّ وجد  ِبِه آخر شراُّبم َلو َأن رجال من أهل الده

 ريح طيبها َرَواُه احْلَاِكم

يع آفَات مخر ال نْ َيا من ده قَ ْوله من مخرة لذت لشارُّبا اخل نفى هللا ُسْبَحانَُه َعن مخر اِْلنَّة مجَِ
نْ َيا تغتال  الصداع والغول واللغو واالنزاف َوعدم اللَّذَّة فَ َهِذِه مخس آفَات من آفَات مخر الده

ا وتنزف اْلعقل وتكثر اللَّْغو على شرُّبَا بل َواَل يطي ب شرُّبَا َذِلك ِإالَّ اِبللَّْغِو وتنزف ِف نَفسهَ 
ة َوهللا أعلم تقدم بعض آفاهتا ِف فصل َأهنَار اِْلنَّ امَلال وتصدع الرَّْأس َوِهي كريهة املذاق َوقد 

ْحَسان  ... وشراُّبم من سلسبيل مزجه الكافور َذاك شراَ ِذي اإْلِ

َهَذا شراَ أويل اْلَيمني َوَلِكن اْْلَبْ رَار شرُّبم شراَ اَثين ... يدعى بتسنيم َسَنام شراُّبم ... 
 لك تصفيتانيه فصفا َلهُ ... َذاك الشَّرَاَ فَتشَر املقَر خرية الرَّمْحَن ... صفى املقَر َسعْ 

 َلِكن َأْصَحاَ اْلَيمني َفأهل مز ... ج ابملباح َولَْيَس ابلعصيان

مزج الشَّرَاَ هَلُم َكَما مزجوا هم اْْلَْعَمال َذاك املزج ابمليزان ... َهَذا َوُذو التَّْخِليط مزجى أمره 
ن ...  ... َواحْلكم ِفيِه لَربه الدايَّ

 

َ ُّبَا عباد هللا يفجروهن ا قَاَل تَ َعاََل }ِإن اْْلَبْ رَار يشربون من كأس َكاَن مزاجها كافورا عينا يشر
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ُثَما مالوا َماَلْت َمَعهم ق قَاَل بعض الّسلفتفجريا{ الدَّْهر  يل اْلَباء َمَعهم قضبان الذََّه ب َحي ْ
َها."   (1)مبَْعىن من َأي يشَر ِمن ْ

جمالس اْلبرار: فال بد لك أن تكون شديد التوقي من  "قال مال سعد الرومي ِف .273
حمداثت اْلمور، وإن اتفق اِلمهور فال يغرنك اتفاقهم على ما أحدث بعد الصحابة، بل 
ينبغي لك أن تكون حريصا على التفتيش على أحواهلم وأعماهلم، فِن أعلم الناس وأقرُّبم 

قل هم أخذ الدين، وهم أصول ِف نإَل هللا تعاَل أشبههم ُّبم، وأعرفهم بطريقهم، إذ من
الشريعة عن صاح ب الشرع، وقد جاء ِف احلديث "إذا اختلف الناس فعليكم ابلسواد 
اْلعظم" واملراد به لزوم احلق واتباعه وإن كان املتمسك به قليال، واملخالف له كثري، إال أن 

بعدهم،  كثرة الباطلاحلق ما كان عليه اِلماعة اْلوَل وهم الصحابة، وال عْبة ابلنظر إَل  
وقد قال الفضيل بن عياض ما معناه: الزم طريق اهلدى، وال يغرك قلة السالكني، وإايك 

 وطرق الضاللة، وال تغَت بكثرة اهلالكني.

: إذا وافقت الشريعة، والحضت احلقيقة فال تبال وإن خالفت رأيك وقال بعض السلف
 مجيع اْلليقة.

حش من تعاَل ِف "إغاثة اللهفان": فالبصري الصادق ال يستو  وقال احلافظ ابن القيم رمحه هللا
قلة الرفيق، وال من فقده إذا استشعر قلبه مرافقة الرعيل اْلول الذين أنعم هللا عليهم من 
النبيني والصديقني والصاحلني والشهداء وحسن أولئك رفيقا، منفرد العبد ِف طريق طلبه دليل 

 (2)على صدق طلبه.." 

صلى هللا عليه وسلم فهو من اْلمة الذين إمجاعهم حجة، وهم الفرقة "رسول هللا  .274
الناجية، قليال كانوا أو كثريا، خبالف عباد القبور املتخذين اْلنبياء واْلولياء والصاحلني والئج 
يدعوهنم مع هللا، ويشركوهنم ِف عبادته، ويستغيثون ُّبم ِف املهمات وامللمات، ويطلبون منهم 

الكرابت، وإغاثة اللهفات، فهؤالء ليسوا من أمة اإلجابة الذين استجابوا احلاجات وتفريج 
هلل وللرسول، بل هؤالء جمتمعون على خالف الكتاَ والسنة، ُمالفون ملا عليه اْلمة من 

 أهل السنة واِلماعة، جممعون على الضاللة.
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إايك ني، و وقد قال الفضيل بن عياض ما معناه، الزم طرق اهلدى، وال يغرك قلة السالك
 وطرق الضاللة، وال تغَت بكثرة اهلالكني.

: إذا وافقت الشريعة، وال حظت احلقيقة، فال تبال، وإن خالف رأيك وقال بعض السلف
 مجيع اْلليقة.

 قال احلافظ ابن القيم رمحه هللا تعاَل ِف "إغاثة اللهفان":

 (1)فالبصري الصادق ال يستوحش من قلة الرفيق، وال من." 

ن ما كان عليه املشايخ هو احلق والصواَ الذي كان عليه أهل السنة "فِن كا .275
واِلماعة: فهو املطلَو وعليهم أن يرجعوا عما ارتكبوه من هذه الورطات املفضية ُّبم إَل 
املفاوز املهلكات، وإن َ يقبلوا َو يرجعوا: قيل هلم }قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقني{ 

ل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إال الظن وإن أنتم ( ، }ه111)البقرة: من اْلية
 ( .148إال خترصون{ )اْلنعام: من اْلية

فِذا تقرر هذا وتبني لك أهنم َ يفهموا ما ذكره الشيخ حممد _رمحه هللا تعاَل_ ِف اْلعراَ 
 ِف الذين كانوا ِف زمنه قبل أن يدخلوا ِف اإلسالم، وأهنم وضعوه ِف غري موضعه، فجعلوه

اْلعراَ الذين هم بني ظهور املسلمني وظاهرهم اإلسالم: فالعج ب كل العج ب ممن يصغي 
وأيخذ أبقوال أانس ليسوا بعلماء وال قرءوا على أحد من املشايخ فيحسنون الظن ُّبم فيما 
يقولونه وينقلونه، ويسيئون الظن مبشايخ أهل اإلسالم وعلمائهم الذين هم أعلم منهم بكالم 

، وليس هلم غرض ِف الناس إال هدايتهم وإرشادهم إَل احلق الذي كان عليه صلى أهل العلم
 هللا عليه وسلم وأصحابه وسلف اْلمة وأئمتها.

وأما هؤالء املتعاملون اِلهال فكثري منهم _خصوصا من َ يتخرج على العلماء منهم_ وإن 
لجاه والشرف س إليهم؛ طلبا لدعوا الناس إَل احلق فِمنا يدعون إَل أنفسهم ليصرفوا وجوه النا

 والَتؤس على الناس؛ فِذا سئلوا أفتوا بغري علم، فضلوا وأضلوا.

: "إن هذا العلم دين فانظروا عن من َتخذون دينكم"، وقال بعض قال بعض السلفوقد 
 (2)العلماء: إن من سعادة العجمي والعريب إذا أسلما:." 
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 ابهلل وآايته، حبطت أعماهلم."فهم ملا فقدوا اإلُيان، وحل حمله الكفر  .276

[ ، }ولو أشركوا حلبط عنهم 65وقال تعاَل: }لئن أشركت ليحبطن عملك{ ]سورة الزمر: 
 [ .88ما كانوا يعملون{ ]سورة اْلنعام: 

وهلذا كانت الردة عن اإلُيان حتبط مجيع اْلعمال الصاحلة، كما أن الدخول ِف اإلسالم 
ة إن عظمت، والتوبة من الذنَو املنافية لإلُيان والقادحواإلُيان جي ب ما قبله من السيئات و 

 جت ب ما قبلها. -فيه، واملنقصة له 

ومنها: أن صاح ب اإلُيان يهديه هللا إَل الصراط املستقيم، وُّبديه الصراط املستقيم،  -7
يهديه إَل علم احلق، وإَل العمل به، وإَل تلقي احملاَ واملسار ابلشكر، وتلقي املكاره 

 ئ ب ابلرضا والصْب.واملصا

 [ .9قال تعاَل: }إن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات يهديهم رُّبم ِبُياهنم{ ]سورة يونس: 

وقال تعاَل: }ما أصاَ من مصيبة إال ِبذن هللا ومن يؤمن ابهلل يهد قلبه{ ]سورة التغابن: 
 (1): " هو الرجل تصيبه." قال بعض السلف[ 11

277. . . . . . . . . . . . . . . ." . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

                              

 َ يكن ليخطئه وما أخطأه َ يكن ليصيبه.

كما أنه يسلي العبد عن املصائ ب ويوج ب له الصْب والتسليم والقناعة مبا رزقه هللا، قال 
جل تصيبه : هو الر قال بعض السلف[ 11تعاَل: }ومن يؤمن ابهلل يهد قلبه{ ]التغابن: 

 املصيبة فيعلم أهنا من عند هللا فريضى ويسلم.

ومن فوائده: أنه يوج ب للعبد شهود منة هللا عليه فيما ُين به عليه من فعل اْلريات وأنواع 
 الطاعات، فال يعج ب بنفسه وال يديل بعمله؛ لعلمه أنه تعاَل هو الذي تفضل عليه ابلتوفيق

ه لو وكل إَل نفسه لضعف وعجز عن العمل. كما أنه واإلعانة وصرف املوانع والعوائق، وأن
سب ب لشكر نعم هللا مبا ينعم عليه من نعم الدين والدنيا. فِنه يعلم أنه ما ابلعبد من نعمة 

 إال من هللا وأن هللا هو الدافع لكل مكروه ونقمة.(
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 قد دل الكتاَ والسنة على ما قاله الشيخ، وأمجع على ذلك سلف اْلمة، فكم من آية
قرآنية وأحاديث نبوية أطلقت على كثري من اْلقوال واْلعمال اسم اإلُيان، فاإلُيان املطلق 

 (1)يدخل فيه مجيع الدين، ظاهره وابطنه،." 

 "وقال ابن قتيبة: يقولون: هذا بشفاعة آهلتنا. .278

بح من أص»بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه: أن هللا تعاَل قال:  -وقال أبو العباس 
َ والسنة، يذم سب-وقد تقدم -، احلديث« من يب وكافرعبادي مؤ  حانه : وهذا كثري ِف الكتا

 من يضيف إنعامه إَل غريه ويشرك به.

: هو كقوهلم: كانت الريح طيبة، واملالح حاذقا، وحنو ذلك مما هو جار قال بعض السلف
 على ألسنة كثري.

 فيه مسائل: اْلوَل: تفسري معرفة النعمة وإنكارها.

 : معرفة أن هذا جار على ألسنة كثري.الثانية

 الثالثة: تسمية هذا الكالم إنكارا للنعمة.

 الرابعة: اجتماع الضدين ِف القل ب.

 

 ابَ قول هللا تعاَل }يعرفون نعمت هللا مث ينكروهنا{

الواج ب على اْللق إضافة النعم إَل هللا قوال واعَتافا كما تقدم، وبذلك يتم التوحيد، فمن 
  بقلبه ولسانه فذلك كافر ليس معه من الدين شيء.أنكر نعم هللا

ومن أقر بقلبه أن النعم كلها من هللا وحده، وهو بلسانه اترة يضيفها إَل هللا، واترة يضيفها 
إَل نفسه وعمله وإَل سعي غريه كما هو جار على ألسنة كثري من الناس، فهذا جي ب على 

َل موليها، وأن جياهد نفسه على ذلك وال العبد أن يتَو منه، وأن ال يضيف النعم إال إ
 يتحقق اإلُيان إال ِبضافة النعم إَل هللا قوال واعَتافا.

 فِن الشكر الذي هو رأس اإلُيان مبين على ثالثة أركان:

 اعَتاف القل ب بنعم هللا كلها عليه وعلى غريه.
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 والتحدث ُّبا والثناء على هللا ُّبا.

 (1)بادته، وهللا أعلم.." واالستعانة ُّبا على طاعة املنعم وع

 "ابَ: قول هللا تعاَل: }يعرفون نعمت هللا مث ينكروهنا وأكثرهم الكفرون{ .279

... 

 ابَ

 .1قول هللا تعاَل }يعرفون نعمت هللا مث ينكروهنا وأكثرهم الكافرون{ 
قال جماهد ما معناه: "هو قول الرجل: هذا مايل ورثته عن آابئي". وقال عون بن عبد هللا: 
لوال فالن َ يكن كذا. وقال ابن قتيبة: "يقولون: هذا بشفاعة آهلتنا". وقال أبو العباس بعد 

. 2حديث زيد بن خالد الذي فيه: أن هللا تعاَل قال: "أصبح من عبادي مؤمن يب وكافر"
: "وهذا كثري ِف الكتاَ والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إَل -وقد تقدم -احلديث 

: هو كقوهلم: كانت الريح طيبة، واملالح حاذقا، وحنو قال بعض السلفغريه ويشرك به. 
 ذلك مما هو جار على ألسنة كثري ]من الناس[ ".

 فيه مسائل:

 اْلوَل: تفسري معرفة النعمة وإنكارها.

 أن هذا جار على ألسنة كثري ]من الناس[ .الثانية: معرفة 

 الثالثة: تسمية هذا الكالم إنكارا للنعمة.

 الرابعة: اجتماع الضدين ِف القل ب.

 ]التعليق:[

 ابَ:

 .3قول هللا تعاَل: }يعرفون نعمت هللا مث ينكروهنا{ 
__________ 

 .83سورة النحل آية:  1
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 َ ما جاء ِف االستسقاء ابْلنواء( .( )اب2( حاشية رقم )109تقدم خترجيه انظر ص ) 2

 (1).." 83سورة النحل آية:  3

"وقد َسعت بعض اْلكابر يذكر عن جد أبيه وهو من املشهورين أنه إذا كان ذكر  .280
 « .إمنا هو علم التوحيل»له ما يسميه املتأخرون على التوحيد قال: 

ل له إال من جهة أقول: وتلك املناقضات واملعارضات والوساوس حبر من الوحل ال ساح
واحدة فمن جاء من تلك اِلهة فخاض ِف ذاك الوحل َ يزده اإلمعان فيه إال تورطا، 

 (1فالسعيد من أعانه هللا عز وجل على الرجوع إَل الساحل. )
واملقصود هنا أن املتفلسفني ملا أصلوا ذاك اْلصل وهو أن ذات هللا تعاَل ليست منفصلة 

وا ِف النفي كما تقدم. فأما املتكلمني الذين وافقوا على هذا عن العاَ وال متصلة به أمعن
اْلصل فيضطربون ِف التفريع، يثبت أحدهم أمرا فيجئ الذي بعه فيجد أنه مضطر إَل نفيه 

 مبقتضى االعَتاف بذاك اْلصل، وهكذا.

وعلى كل حال فابن سينا نفسه معَتف أبن تلك الوحدة َتابها العقول الفطرية، وهي عقول 
مهور ومنهم الصحابة والتابعون، وتقطع أن حاصلها العدم احملض، ويعَتف أبن الشرائع اِل

جاءت بضد تلك الوحدة وقد مر كالمه، ويوافق عليه من يتعاىن التحقيق من املتكلمني كما 
أييت ِف مسألة اِلهة الغزايل والتفتاين، وإذا كان اْلمر هكذا فال ري ب أنه ال وجه حلمل قول 

 على تلك الوحدة، فلنطل ب معىن آخر.« أحد»ل هللا عز وج

. وهذا  «الواحد ِف الربوبية واْللوهية ال َر سواه، وال آله إال هو»أنه  قال بعض السلفيني
« الواحد»املعىن حمتاج إَل التطبيق على السياق، وسب ب النزول، وذلك ممكن بنحوما مر ِف 

ري غ« أحد»ِف القرآن معرفا وجاء  «الواحد»لكن يبقى هنا سؤال وهو: ملاذا جاء االسم 
 معرف؟

، وعن ابن  «رجل وحد ال يعرف نسبه وال أصله»وهنا معىن اثلث. ِف كت ب اللغة أنه قال 
 رجل»ُّبذا املعىن وِف القاموس « رجل أحد»سيدة أنه يقال 
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__________ 

 (1)( ساحل السالمة من الفطرة وطريقة الرسل واْلنبياء. م ع." 1)

 (1ن الرحيم )"بسم هللا الرمح .281
 

 ( ... ...................................2احلمد هلل القدمي الباقي )

__________ 

 - عليه وسلم صلى هللا -( بدأ املصنف ابلبسملة اقتداء ابلكتاَ العزيز، وَتسيا ابلنِب 1)
و هكل أمر ذي ابل ال يبدأ فيه ببسم هللا الرمحن الرحيم، ف»ِف مكاتباته وعمال حبديث: 

 « .أقطع

والباء متعلقة مبحذوف تقديره: أؤلف، واالسم مشتق من السمو، وهو االرتفاع، أو الوسم، 
 ، وهو أعرف املعارف، اِلامع ملعاين-تبارك وتعاَل  -وهو العالمة، وهللا علم على ربنا 

 اْلَساء احلسىن، والرمحن رمحن الدنيا واْلخرة، والرحيم رمحة خاصة ابملؤمنني.

: ال تكت ب أمامي الشعر، وجوزه اِلمهور، ما َ يكن حمرما أو مكروها السلف وقال بعض
 وأما ما تعلق ابلعلوم، فمحل وفاق.

 قال احلافظ: وقد استقر عمل اْلئمة املصنفني على افتتاح كت ب العلم ابلتسمية اه .

 والشعر احملتوي على علم، أو وعظ ال شك ِف دخوله ِف كت ب العلم.

 اسن احملمود، مع حبه وإجالله وتعظيمه.( احلمد: ذكر حم2)

وقوله: "القدمي" َ جيئ ِف أَساء هللا تعاَل، وما ليس له أصل ِف النص واإلمجاع َ جيز قبوله 
 وال رده، حىت يعرف معناه.

: هو املتقدم على غريه، فال خيتص مبا ال يسبقه عدم، فِن  وِف لغة العَر

لو كان هلا صفة كانت قد شاركتها ِف القدم، وحنو أريد به الذات اليت ال صفة هلا، ْلنه 
ذلك، فباطل، وإن أريد أنه سبحانه القدمي اْلزيل جبميع صفاته الذي َ يزل وال يزال، ال 

 ابتداء لوجوده وال انتهاء له، وأنه َ يسبق وجوده عدم، فهذا حق.

 قال الشيخ تقي الدين: وهو مذه ب السلف. اه .
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 الشرع ابَسه اْلول، املشعر أبن ما بعده آيل إليه، واتبع له. وقدمه تعاَل ضروري، وجاء

وقوله: " الباقي" أي: الدائم اْلبدي، بال زوال، وال فناء، ال يضمحل وال يتالشى، وال يعدم 
وال ُيوت، ابتفاق النبوات، قال تعاَل: }ويبقى وجه ربك ذو اِلالل واإلكرام{ ]الرمحن: 

ليس قبلك شيء، وأنت اْلخر فليس بعدك شيء، أنت اْلول ف»[ . وِف احلديث: 27
 (1)« .." وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء

 (1"وربنا خيلق ابختيار ... من غري حاجة وال اضطرار ) .282
 (2لكنه ال خيلق اْللق سدى ... كما أتى ِف النص فاتبع اهلدى )

 (3) أفعالنا ُملوقة هلل ... لكنها كس ب لنا اي الهي
__________ 

خيلق ما شاء ابختيار منه، قال تعاَل: }خيلق ما يشاء  -تبارك وتعاَل-( أي: ربنا 1)
[ . َو يزل سبحانه فاعال ملا يشاء، ما شاء كان وما َ يشأ َ يكن، 68وخيتار{ ]القصص: 

 أوجد املخلوقات بعد أن َ تكن على غري مثال سابق، ال حلاجة إليها، وال اضطرار أِلأ
 إليها، بل خلقها مبحض مشيئته حلكمة عظيمة.

ال خيلق اْللق سدى مهال، بال أمر وال هني، وال حكمة،  -تعاَل وتقدس  -( أي: لكنه 2)
[ . 56بل خلقهم لذلك، كما قال: }وما خلقت اِلن واإلنس إال ليعبدون{ ]الذارايت: 

  النص، أي: القرآين،: إال ْلمرهم، وأهناهم كما أيت ِف وقال بعض السلفأي: يوحدون 
[ والسنة 5[ . }وما أمروا إال ليعبدوا هللا{ ]البينة: 36كقوله: }واعبدوا هللا{ ]النساء: 

غري ذلك، فاتبع و « . وحق هللا على العباد أن يعبدوه، وال يشركوا به شيئا»النبوية كقوله: 
 اهلدى ابقتفاء املأثور وإتباع السلف.

اْلول شيخ اإلسالم، وابن قاضي اِلبل، وغريمها، وحكاه  وهل خيلق تعاَل لعلة، أو ال؟ رجح
عن إمجاع السلف، واحتج املثبتون للحكمة والعلة بقوله: }وما خلقت اِلن واإلنس إال 

 ليعبدون وغري ذلك، واإلمجاع واقع على اشتماله على احلكم واملصاحل.

 ( أي: أفعالنا معشر اْللق مجيعها ُملوقة مصنوعة هلل تعاَل، هو3)
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[ أي: 96الذي أوجدها من العدم، قال تعاَل: }وهللا خلقكم وما تعملون{ ]الصافات: 
إن »خلقكم والذي تعملونه، فدلت على أن أعمال العباد ُملوقة هلل، وِف حديث حذيفة: 

هللا خلق كل صانع وصنعته. وأيضا: نفس حركاته تدخل ِف قوله: }وهللا خلقكم فِن 
م، فاهلل خلق اإلنسان جبيمع أعراضه وحركاته، واْلايت أعراضهم داخلة ِف مسمى أَسائه

واْلحاديث الدالة على خلق أفعال العباد كثرية. ومجهور أهل السنة: على أن فعل العبد فعل 
له حقيقة، لكنه ُملوق هلل، مفعول للعبد، ويفرقون بني اْللق واملخلوق، لكنها أي: لكن 

له ، والكس ب هو الفعل الذي يعود على فاعأفعالنا اليت تصدر عنا كس ب لنا معشر اْللق
 [286منه نفع أو ضرر، قال تعاَل: }هلا ما كسبت وعليها ما اكتسبت{ ]البقرة: 

قال شيخ اإلسالم: والفعل هو الكس ب، وال يعقل شيئان ِف احملل: أحدمها فعل واْلخر  
م متناقض، هكس ب، والذين جعلوا العبد كاسبا غري فاعل من أتباع جهم، وأيب احلسن وكالم

 (1)وقوله اي ال هي، تكملة للبيت.." 

 "فصل .283

 ِف اْلمر ابملعروف والنهي عن املنكر

 

 (1واعلم أبن اْلمر والنهي معا ... فرضا كفاية على من قد وعى )
 (2وإن يكن ذا واحدا تعينا ... عليه لكن شرطه أن أيمنا )

__________ 

ملعروف، والنهي عن املنكر معا، أي: كل ( أي: واعلم أيها الطال ب للعلم، أبن اْلمر اب1)
واحد منهما منفرد، أو كالمها، فرض كفاية، ابلكتاَ والسنة وإمجاع السلف على مجاعة 
املسلمني، خياط ب به اِلميع، ويسقط مبن يقوم به، على من، أي: على أي إنسان قد وعى 

 اد إال به.املعاش واملع اْلمر ابملعروف، والنهي عن املنكر وعلمه، ْلنه ال صالح للعباد ِف

وْلن مجاع الدين، ومجيع الوالايت، أمر وهني، واْلمر الذي بعث هللا به رسوله، هو اْلمر 
لى هللا عليه ص -ابملعروف؛ والنهي الذي بعثه به، هو النهي عن املنكر؛ وهو نعت النِب 

تنهون عن و  واملؤمنني، ِف قوله: }كنتم خري أمة أخرجت للناس َتمرون ابملعروف -وسلم 
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[ . وقوله: }وأيمرون ابملعروف وينهون عن املنكر{ ]آل عمران: 110املنكر{ ]آل عمران: 
114. ] 

 ( أي: وإن يكن الذي علم ابملنكر، هو عارف مبا ينكر واحدا،2)

أو كانوا عددا لكن ال حيصل املقصود إال ُّبم مجيعا، تعني اْلمر ابملعروف والنهي عن املنكر، 
 عليه أووصار فرض عني 

 عليهم للزومه عليه أو عليهم، ولعدم قيام غريه أو غريهم

 به؛ لكن شرط افَتاضه على اِلماعة، أو الواحد، سواء كان

اْلمر والنهي فرض كفاية، أو فرض عني: القدرة على ذلك؛ فِن مناط الوجَو القدرة، 
عصا، وال  وفيج ب على كل حبسبه، وأن أيمن على نفسه وأهله وماله، وال خيالف سوطا أ

أذى، وال فتنة تزيد على املنكر، هذا قول اِلمهور، عمال مبا ِف بعض اْلحاديث من رخصة 
 السكوت عند املخالفة.

، ملا  «ال ُينعن أحدكم هيبة الناس أن يقول ِف حق. واحلزم: أن ال يبايل»وِف احلديث: 
 لناس من يشريوقال تعاَل: }ومن ا« . أفضل اِلهاد كلمة حق عند سلطان جائر»ورد: 

، أي: يبيعها ببذهلا ِف اِلهاد، قال بعض السلف[ . 207نفسه ابتغاء مرضاة هللا{ ]البقرة: 
 (1)أو أيمر ابملعروف، وينهى عن املنكر حىت يقتل طلبا ملرضاة هللا عز وجل.." 

 (1"ومن هنى عما له قد ارتك ب ... فقد أتى مبا به يقضى العج ب ) .284
__________ 

ان هنى اْللق عن الشيء الذي قد ارتك ب، وخالف عمله قوله، من فعل ( أي: وأي إنس1)
احملظور، وترك املأمور، فقد أتى من قاله وحاله من العمل، الذي منه يقضي العقالء وأهل 
العلم العج ب؛ أي: حيكمون ابلعج ب، إلتيانه القبيح الذي ينهى عنه، وتركه احلسن الذي 

 أيمر به.

الناس ابلْب وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاَ أفال تعقلون{ وقال تعاَل: }أَتمرون 
[ . وقال: }ايأيها الذين آمنوا َ تقولون ما ال تفعلون * كْب مقتا عند هللا أن 44]البقرة: 
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 [ .3-2تقولوا ما ال تفعلون{ ]الصف: 

 يؤتى ابلرجل يوم القيامة، فيلقى ِف»وِف الصحيحني: 

 يدور ُّبا كما يدور احلمار ابلرحى، فيجتمع إليه أهل النار،النار، فتندلق أقتاَ بطنه، ف
فيقولون: اي فالن، مالك؟ أَ تكن َتمر ابملعروف، وتنهى عن املنكر؟ فيقول: بلى، كنت 

 « .آمر ابملعروف وال آتيه، وأهنى عن املنكر وآتيه

 مررت ليلة أسري يب أبقوام تقرض شفاههم مبقاريض من انر،»وِف صحيح مسلم قال: 
 « .قلت: من هؤالء اي جْبائيل؟ قال: خطباء أمتك، الذين يقولون ما ال يفعلون

 [ .88وقال هللا عن شعي ب: }وما أريد أن أخالفكم إَل ما أهناكم عنه{ ]هود: 

: إذا أردت أن يقبل منك، فِذا أمرت بشيء فكن أول الفاعلني له، وقال بعض السلف
 (1)املنتهني عنه.."  املؤمترين به؛ وإذا هنيت عن شيء فكن أول

"قوهلم ومن أبغضه فهو انصِب فهي مقدمة صحيحة فِن من أبغض أحدا من  .285
َ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مجيعا واج ب   الصحابة فقد نص ب العداوة له، وح ب أصحا
كما ثبتت به النصوص. فِذا قال الرافضي: أنتم انصبة تنصبون العداوة ْلل حممد فِنه يقال 

ابة  الصحابة والقرابة فِذا قال ال والء بْباء فمن َ يتْبأ من الصحابة َ يتول القر له حنن نتوَل
بل يكون قد نص ب هلم العداوة قيل له ه ب أن هذا يسمى نصبا فلم قلت أن هذا حمرم فِنه 
ال داللة على ذم النص ب ُّبذا التفسري كما أنه ال داللة على ذم الرفض مبعىن مواالة أهل 

 ن الرجل مواليا هلم. ولقد أحسن القائل:البيت. إذا كا

 فِين كما زعموا انصِب ... إذا كان نصبا والء الصحاَ

 فال أبرح الرفض من جانِب ... وإن كان رفضا والء اِلميع

والرفض هو بغض أيب بكر وعمر رضي هللا عنهما، قيل لإلمام أمحد: "من الرافضي؟، قال: 
ليفتني لرافضة فِهنم رفضوا زيد بن علي ملا توَل اْلالذي يس ب أاب بكر وعمر"، وُّبذا َسيت ا

 أاب بكر وعمر لبغضهم هلما، فاملبغض هلما هو الرافضي.

وأصل الرفض من املنافقني الزاندقة فِنه ابتدعه بن سبأ الزنديق وأظهر الغلو ِف علي بدعوى 
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 لسلفعض اقال باإلمامة والنص عليه وادعى العصمة له، وهلذا ملا كان مبدؤه من النفاق 
ح ب أيب بكر وعمر إُيان وبغضهما نفاق، واعلم أن اْلصل ِف احلكم على اْلشياء وتسميتها 
هو ابعتبار أن اْللفاظ نوعان مذكور ِف كتاَ هللا وسنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
وكالم أهل اإلمجاع فهذا جي ب اعتبار معناه وتعليق احلكم به. فِن كان املذكور به مدحا 

ق املدح وإن كان ذما استحق الذم، وإن أثبت شيئا وج ب إثباته وإن نفي شيئا وج ب استح
نفيه ْلن كالم هللا حق وكالم رسوله حق وكلم أهل اإلمجاع حق، وحينئذ فمن دخل ِف اسم 
مذموم ِف الشرع كان مذموما كاسم الكافر واملنافق وامللحد وحنو ذلك ومن دخل ِف اسم 

 (1)دا كاسم املؤمن والتقي والصديق وما أشبه ذلك.." حممود ِف الشرع كان حممو 

 "ملهموم. .286

وابن أيب عاصم، هو عاصم ابن علي احلافظ اإلمام الثقة َسع أابه وعكرمة ابن عمار وغريمها 
وحدث عنه البخاري ِف صحيحه وأمحد بن حنبل وأبو حامت الرازي وغريهم توِف سنة إحدى 

علي بن عاصم بن صهي ب موَل قريبة بنت حممد ه . وأبوه هو 221وعشرين ومائتني سنة 
ه ، كان حافظا حدث 201بن أيب بكر الصديق وكان مولده سنة مخس ومائة وتوىف سنة 

عنه أمحد ابن حنبل وأبو داود وغريمها. وقوله: "وعن إبليس أيب اِلن" معناه: أن الشيطان 
 فاالستثناء ِف، وعليه قال بعض السلفأصل اِلن، كما أن آدم أصل البشر، وبذلك 

اْلايت اليت فيها أمر املالئكة ابلسجود ْلدم منقطع. وقال اِلمهور بل هو من املالئكة من 
حي يقال هلم اِلن كما ِف آية الصافات، وعليه فاالستثناء ِف اْلايت متصل. وحمل بسط 

 (2)ذلك كت ب التفسري.." 

 (1) 1 بوا الطاغوت{"وقوله: }ولقد بعثنا ِف كل أمة رسوال أن اعبدوا هللا واجتن .287
                              

 = الظاهرة والباطنة.

)وما خلقت( أي ما خلق هللا الثقلني اِلن واإلنس إال حلكمة عظيمة، وهي عبادته وحده 
ال شريك له، وترك عبادة ما سواه. ففعل اْلول وهو خلقهم ليفعلوا هم الثاين وهو عبادته، 
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 يرد ثاين فيجْبهم على العبادة؛ فِن من سبقت عليه الشقاوة َال ليفعل هو سبحانه ُّبم ال
 سبحانه وقوع العبادة منه، ملا له ِف ذلك من احلكمة.

: إال ْلمرهم وأهناهم. واختاره الزجاج والشيخ وغرمها؛ قال تعاَل: وقال بعض السلف
اتقوه، ال يؤمر وال ينهى. وقال: )اعبدوا ربكم( أي  2}أحيس ب اْلنسان أن يَتك سدى{ 

فقد أمرهم مبا خلقوا له وأرسل الرسل بذلك، وكلما وردت العبادة ِف القرآن فمعناها توحيد 
هللا جبميع أنواع العبادة. وَسيت وظائف الشرع عبادات؛ ْلهنم يفعلوهنا خاضعني هلل فيكونون 

أخْب أنه  3من أهل رضاه. قال تعاَل: }ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون{ 
انه غري حمتاج إليهم، بل هم الفقراء إليه ِف مجيع أحواهلم، وِف اْلية بيان عظم شأن سبح

 التوحيد؛ إذ كان اْللق كلهم َ خيلقوا إال له.

( الطاغوت: مشتق من الطغيان وهو جماوزة احلد، وكل من تعدى حده أبي نوع من 1)
 تناِف فيه تفاسري الالطغيان فهو طاغوت، ويكون واحدا ومجعا، ويؤنث ويذكر، وللسلف 

بينها، وكلها ترجع إَل ما قال ابن القيم: ))الطاغوت ما جتاوز به العبد حده من معبود أو 
 متبوع أو مطاع(( اه .

وأخْب تعاَل أنه بعث ِف كل طائفة وقرن وجيل من الناس رسوال منذ حدث الشرك ِف قوم 
 اعبدوا هللا( أي وحدوا هللا نوح إَل أن ختمهم مبحمد صلى هللا عليه وسلم، أيمرهم )أن

ابلعبادة، )واجتنبوا( اتركوا وفارقوا عبادة ما سواه. وهلذا خلقت اْلليقة وأرسلت الرسل وأنزلت 
 الكت ب، و )اجتنبوا( أبلغ من اتركوا، =

__________ 

 .36سورة النحل آية:  1
 .36سورة القيامة آية:  2
 (1).." 57سورة الذارايت آية:  3

 ( .1ْلهل اإلخالص ِبذن هللا، وال تكون ملن أشرك ابهلل ) "فتلك الشفاعة .288
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= مع قوله: حممد رسول هللا، لكن قد يكتفى ُّبا القتضائها هلا، و )خالصا( احَتاز من 
املنافق و )أسعد( أفعل تفضيل، وقيل أي سعيد الناس، أو املخلص أكثر سعادة ُّبا، فجعل 

 شفاعته أكملهم إخالصا.أسعد الناس ب

ورواه أمحد وابن حبان وصححه وفيه: " وشفاعيت ملن قال ال إله إال هللا ُملصا، يصدق قلبه 
وِف صحيح مسلم عنه قال: " لكل نِب دعوة مستجابة، فتعجل كل  1لسانه ولسانه قلبه " 

 من مات نِب دعوته، وإين اختبأت دعويت شفاعة ْلميت يوم القيامة، فهي انئلة إن شاء هللا
. فهذان احلديثان وحنومها مما يبني أهنا ْلهل التوحيد واإلخالص ِبذن 2ال يشرك ابهلل شيئا " 

 هللا، وكذا ِف أحاديث الشفاعة كلها، إمنا يشفع ِف أهل التوحيد كما ِف الكتاَ العزيز.

قول ي وقال احلافظ: ))املراد ُّبذه الشفاعة املسؤول عنها بعض أنواع الشفاعة، وهي اليت
 "أميت أميت" "فيقال: أخرج من ِف قلبه وزن كذا من اإلُيان".

وأما الشفاعة العظمى ِف اإلراحة من كَر املوقف، فأسعد الناس ُّبا من يسبق إَل اِلنة(( 
 اه .

وله صلى هللا عليه وسلم ثالث شفاعات: الشفاعة الكْبى ِف أهل املوقف ليقضى بينهم، 
 دخوهلا، ولقوم من العصاة الذين يدخلون النار بذنوُّبم، ويشفعوشفاعته ِف أهل اِلنة ِف 

 ملن استوج ب النار، ولقوم من أهل اِلنة ِف زايدة ثواُّبم، وبعض الكفار ِف ختفيف عذاُّبم.

( فأبطل النِب صلى هللا عليه وسلم زعمهم الكاذَ، وأخْب أن أعظم اْلسباَ اليت تنال 1)
دعاؤهم ال االلتجاء إَل اْلولياء والصاحلني وغريهم، و  ُّبا شفاعته جتريد التوحيد هلل وحده،

: لسلفقال بعض اوطلبهم الشفاعة، فال تنال بذلك، بل هو أصل شرك العاَ، ولكن كما 
من جهل املشرك اعتقاده أن من اختذه وليا أو شفيعا أنه يشفع له، وينفعه عند هللا، كما 

ذنه، يعلموا أن هللا ال يشفع عنده أحد إال ِبيكون خواص امللوك والوالة تنفع من واالهم، َو 
وأنه ال أيذن ِف الشفاعة إال من رضي قوله وعمله، وهو ال يرضى من القول والعمل إال 

 توحيده واتباع رسوله.

__________ 

 ( .2/307أمحد ) 1

( ، 199، 198( ، ومسلم: اإلُيان )7474( والتوحيد )6304البخاري: الدعوات ) 2
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( ، ومالك: 2/426( ، وأمحد )4307( ، وابن ماجه: الزهد )3602عوات )والَتمذي: الد
 (1)( .." 2805( ، والدارمي: الرقاق )492النداء للصالة )

( ، وأان خامت النبيني ال 1"وإنه سيكون ِف أميت كذابون ثالثون كلهم يزعم أنه نِب ) .289
 (3( ، وال تزال طائفة من أميت على احلق منصورة )2نِب بعدي )

                              

( وِف رواية "دجالون"، والدجل التمويه، واملراد ممن تقوم هلم شوكة وتبدو هلم شبهة، وأما 1)
مطلقا فال حيصون، قال القاضي عياض: ))عد من تنبأ ممن اشتهر بذلك وعرف واتبعه 

 مجاعة على ضالله، فوجد هذا العدد فيهم(( . اه .

زمن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وبعده، ممن كان هلم أصحاَ وقد ظهر مصداق ذلك ِف 
يصدقوهنم وأيخذون بطريقهم، كمسيلمة ابليمامة، واْلسود ابليمن، وطليحة ِف بين أسد، 
وسجاح ِف متيم، واملختار بن أيب عبيد ِف عصر ابن الزبري، واحلارث ِف عصر عبد امللك بن 

ر لكل منهم شوكة. وأما من ادعاها مطلقة مروان، وِف عصر بين العباس مجاعة، وصا
فكثريون، وغالبهم ينشأ فيهم عن جنون وسوداء، وقد أهلك هللا من وقع منهم ذلك، واتضح  

 كذُّبم، وآخرهم الدجال اْلكْب أعاذان هللا من فتنته.

( اْلامت بفتح التاء مبعىن الطابع، وبكسرها مبعىن فاعل الطبع واْلتم، أي "هوصلوات هللا 2)
المه عليه آخر النبيني، ال نِب يوحي هللا إليه بعده إَل قيام الساعة، وقال تعاَل: }ولكن وس

. قال احلسن: اْلامت الذي ختم به، وعيسى إمنا ينزل ِف آخر 1رسول هللا وخامت النبيني{ 
الزمان حاكما بشريعة حممد صلى هللا عليه وسلم مصليا إَل قبلته، فهو كأحد أمته، بل هو 

ه اْلمة. قال صلى هللا عليه وسلم: " والذي نفسي بيده لينزلن فيكم عيسى بن أفضل هذ
 .2مرمي حكما مقسطا، فليكسر الصلي ب، وليقتل اْلنزير، وليضع اِلزية " 

مل : هم أهل احلديث. وحيتقال بعض السلف( قائمة ابلعلم واِلهاد والذَ عن الدين، 3)
املسلمني، منهم حمدثون وفقهاء وجماهدون  أن تكون هذه الطائفة مجاعة متعددة من أنواع

 وآمرون وانهون، واملراد العاملون بكتاَ هللا وسنة =
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__________ 

 .40سورة اْلحزاَ آية:  1
( ، 2233( ، والَتمذي: الفنت )155( ، ومسلم: اإلُيان )2222البخاري: البيوع ) 2

 2/272، 2/240د )( ، وأمح4078( ، وابن ماجه: الفنت )4324وأبو داود: املالحم )
،2/290 ،2/394 ،2/482 ،2/493 ،2/538 ".. )(1) 

 1"ابَ قول هللا تعاَل: }أفأمنوا مكر هللا فال أيمن مكر هللا إال القوم اْلاسرون{  .290
(1. ) 

                              

(1 ، ( أراد املصنف ابلَتمجة ُّبذه اْلية التنبيه على أن اْلمن من مكر هللا من أعظم الذنَو
وأنه يناِف التوحيد، كما أن القنوط من رمحة هللا كذلك، وذلك يرشد إَل أن املؤمن يسري إَل 
هللا بني اْلوف والرجاء، كما دل عليه الكتاَ والسنة، وأمجع عليه سلف اْلمة، فال يغل ب 

عض قال ب ب الرجاء فيأمن مكر هللا، وال يغل ب جان ب اْلوف فييأس من روح هللا. جان
: ))من عبد هللا ابحل ب وحده فهو زنديق، ومن عبده ابْلوف وحده فهو حروري، السلف

ومن عبده ابلرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده ابحل ب واْلوف والرجاء فهو مؤمن(( . قال 
ون ون إَل رُّبم الوسيلة أيهم أقَر ويرجون رمحته وخيافتعاَل: }أولئك الذين يدعون يبتغ

ومعىن اْلية أن هللا تعاَل ملا ذكر حال أهل القرى املكذبني للرسل، بني أن الذي  2عذابه{ 
محلهم على ذلك هو اْلمن من مكر هللا، وعدم اْلوف منه، وذلك أهنم أمنوا مكر هللا ملا 

را. عاصي واملخالفات، واستبعدوا أن يكون ذلك مكاستدرجهم ابلسراء والنعم، فتمادوا ِف امل
وِف احلديث: " إذا رأيت هللا يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما حي ب، فِمنا هو استدراج 

. رواه أمحد وغريه. وقال احلسن: ))من وسع هللا عليه فلم ير أنه ُيكر به فال رأي له(( 3" 
ذ لنعم إذا عصى، وإمالئه له حىت أيخذه أخ. وفسر السلف املكر ابستدراج هللا العبد اب

عزيز مقتدر. قال املصنف: ))مكر هللا هو أنه إذا عصاه وأغضبه أنعم عليه أبشياء يظن أهنا 
من رضاه عليه(( اه . وخوف العبد ينشأ من أمور: معرفته ابِلناية وقبحها، وتصديق الوعيد 
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بينه وبينها إذا  له ُينع من التوبة وحيالوأن هللا رت ب على املعصية عقوبتها، وكونه ال يعلم لع
ارتك ب الذن ب، وُّبذه الثالثة يتم له اْلوف، وقوته حبس ب قوهتا وضعفها، وذلك قبل الذن ب، 

 فِذا عمله كان خوفه أشد.

__________ 

 .99سورة اْلعراف آية:  1
 .57سورة اإلسراء آية:  2
 (1)" ( ..2/339، 2/335( ، وأمحد )7423البخاري: التوحيد ) 3

( . وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آهلتنا 1"يقولون: لوال فالن َ يكن كذا ) .291
(2. ) 

وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن هللا قال: " أصبح من عبادي مؤمن 
( : ))وهذا كثري ِف الكتاَ والسنة، يذم سبحانه من 3يب وكافر " احلديث. وقد تقدم )

 ( .4مه إَل غريه ويشرك به(( )يضيف إنعا

 ( ،5: هو كقوهلم: كانت الريح طيبة واملالح حاذقا )قال بعض السلف

                              

( قال: إنكارهم إايها أن يقول الرجل: لوال فالن َ يكن كذا وكذا، ولوال فالن ما أصبت  1)
ن وهذا يتضمن قطع إضافة النعمة عمكذا وكذا. رواه ابن جرير وابن املنذر وابن أيب حامت، 

 هو وحده املنعم على احلقيقة. -سبحانه–لواله َ تكن؛ فِنه 

( أي أن الكفار إذا قيل هلم: من رزقكم؟ أقروا أبن هللا هو الذي يرزقهم، مث ينكرونه 2)
بقوهلم: رزقنا ذلك بشفاعة آهلتنا، وهذا يتضمن الشرك، مع إضافة النعم إَل غري وليها، 

ة تعم ما ذكره العلماء ِف معناها. وابن قتيبة: هو أبو حممد عبد هللا بن مسلم بن قتيبة واْلي
الدينوري قاضي دينور، النحوي اللغوي صاح ب التصانيف البديعة املشهورة، روى عن 

 ه .276إسحق بن راهويه ومجاعة، وتوِف سنة 

 ( أي ِف ابَ ما جاء ِف االستسقاء ابْلنواء.3)
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،: }يعرفون نعمت هللا مث 1له: }وجتعلون رزقكم أنكم تكذبون{ ( يعين مثل قو 4)
 . وخْب: " أصبح من عبادي مؤمن يب وكافر ". وما قاله بعض السلف.2ينكروهنا{ 

( أي ماهرا ِف صنعته، وهو صاح ب السفينة، َسي بذلك ملالزمته املاء امللح، ومعناه أن 5)
 الريح واملالح، =هللا إذا أجرى السفينة وسلمها، نسبوا ذلك إَل 

__________ 

 .82سورة الواقعة آية:  1
 (1).." 83سورة النحل آية:  2

"وِف الصحيح عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  .292
( وِف 1. )1" قال هللا تعاَل: يؤذيين ابن آدم، يس ب الدهر وأان الدهر أقل ب الليل والنهار " 

 .2( "2تسبوا الدهر فِن هللا هو الدهر )رواية: " ال 
                              

( احلديث أخرجاه ِف الصحيحني وغريمها من طريق معمر وغريه من أوجه عن أيب هريرة 1)
وغريه، ُّبذا اللفظ وغريه، وِف احلديث زايدة وهي "بيدي اْلمر" وِف رواية " ال تقولوا: اي 

. وِف رواية: " 3ر أرسل الليل والنهار، فِذا شئت قبضتهما " خيبة الدهر؛ فِين أان الده
. ورواه ابن جرير وابن أيب حامت 4يس ب ابن آدم الدهر وأان الدهر، بيدي الليل والنهار "

بلفظ: كان أهل اِلاهلية يقولون: إمنا يهلكنا الليل والنهار، وهو الذي يهلكنا وُييتنا وحييينا، 
اْلية. فقال هللا: " يؤذيين ابن آدم، يس ب  5ال حياتنا الدنيا{ فقال هللا: }وقالوا ما هي إ

وأخرج ابن إسحاق عن أيب هريرة: " يقول هللا:  6الدهر، وأان الدهر، أقل ب الليل والنهار " 
:  قال بعض السلف. 7استقرضت عبدي فلم يعطين، ويسبين عبدي: وادهراه، وأان الدهر " 

الدهر، أي سبه عند النوازل، فكانوا إذا أصاُّبم  كانت العَر ِف جاهليتها من شأهنا ذم
شدة أو بالء أو مالمة قالوا: أصابتهم قوارع الدهر، وأابدهم الدهر، وقالوا: اي خيبة الدهر، 
فيسندون تلك اْلفعال إَل الدهر ويسبونه، وإمنا فاعل ذلك هو هللا، فِذا أضافوا ما انهلم 

 وجل؛ ْلن هللا هو الفاعل لذلك حقيقة، فنهى هللا من الشدائد إَل الدهر فِمنا سبوا هللا عز
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عن س ب الدهر ُّبذا االعتبار، وقد تبني معناه من قوله: "بيدي اْلمر أقل ب الليل والنهار". 
 وتقليبه تصرفه تعاَل فيه مبا حيبه الناس ويكرهونه.

والنهار  ل( ومعىن هذه الرواية هو ما صرح به من قوله "وأان الدهر بيدي اْلمر، أقل ب اللي2)
" يعين أمنا جيري فيه من خري وشر إمنا هو ِبرادة هللا وتدبريه، بعلم منه تعاَل وحكمة ال 

 يشاركه ِف ذلك غريه، ما شاء كان وما َ يشأ َ يكن، =

__________ 

( ، وأبو 2246( ، ومسلم: اْللفاظ من اْلدَ وغريها )7491البخاري: التوحيد ) 1
 2/318، 2/275، 2/272، 2/259، 2/238د )( ، وأمح5274داود: اْلدَ )

( ، ومالك: اِلامع 2/506، 2/499، 2/496، 2/491، 2/395، 2/394،
(1846. ) 

 2/491، 2/395، 2/272( ، وأمحد )2246مسلم: اْللفاظ من اْلدَ وغريها ) 2
،2/496 ،2/499. ) 

 ( .2/318، 2/275( ، وأمحد )2246مسلم: اْللفاظ من اْلدَ وغريها ) 3

( ، وأمحد 2246( ، ومسلم: اْللفاظ من اْلدَ وغريها )6181البخاري: اْلدَ ) 4
(2/238. ) 

 .24سورة اِلاثية آية:  5
( ، وأبو 2246( ، ومسلم: اْللفاظ من اْلدَ وغريها )4826البخاري: تفسري القرآن ) 6

 ( .2/238( ، وأمحد )5274داود: اْلدَ )

 (1)( .." 2/300أمحد ) 7

. فقال: َر وماذا أكت ب؟ قال: اكت ب مقادير كل شيء حىت تقوم "فقال له: اكت ب .293
( . اي بين َسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: " من مات على 1) 1الساعة " 

( وِف رواية ْلمحد: " إن أول ما خلق هللا القلم، فقال له: اكت ب 2. )2غري هذا فليس مين "
 ( .3) 3لقيامة " فجرى ِف تلك الساعة ما هو كائن إَل يوم ا
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= أمر قد فرغ منه، وحنوه للبيهقي عنه أنه سئل عن قوله: )وكان عرشه على املاء( على أي 
شيء؟ قال: على منت الريح. وحيمل حديث: "أول ما خلق هللا القلم" على أنه أول 

 املخلوقات من هذا العاَ.

ريه، وفيه بيان أنه إمنا أمر حينئذ أن يكت ب مقادير ( وكذلك ِف حديث ابن عباس وغ1)
 هذا اْللق إَل قيام الساعة، ال ما يكون بعد ذلك.

( صححه أمحد والَتمذي، وفيه وحنوه بيان مشول علم هللا تعاَل وإحاطته مبا كان وما 2)
د ق يكون ِف الدنيا واْلخرة، كما قال تعاَل: }لتعلموا أن هللا على كل شيء قدير وأن هللا

. قال أمحد: القدر قدرة الرمحن. قال شيخ اإلسالم: ))يشري 4أحاط بكل شيء علما{ 
إَل أن من أنكر القدر فقد أنكر قدرة هللا، وأنه يتضمن إثبات قدرة هللا على كل شيء(( 

ه : انظروهم ابلعلم، فِن أقروا بقال بعض السلفا؟. ونفاة القدر جحدوا كمال قدرة هللا. 
وه كفروا. يعين إن أنكروا العلم القدمي السابق أبفعال العباد، وأنه ِف  خصموا، وإن جحد

كتاَ حفيظ فقد كذبوا القرآن، وإن أقروا بذلك وأنكروا أن هللا. خلق أفعال العباد وأرادها 
ه هللا تعاَل رمح -فقد خصموا؛ ْلن ما أقروا به حجة عليهم فيما أنكروه. وقد بيض املصنف 

 زوه ورواه أمحد والَتمذي وأبو داود وهذا لفظه كما ذكره الشارح.آخر هذا احلديث ليع -

 ( ومتامه: اي بين إن مت ولست على ذلك دخلت النار.3)

__________ 

 ( .4700( ، وأبو داود: السنة )2155الَتمذي: القدر ) 1

 ( .4700أبو داود: السنة ) 2

 ( .5/317( ، وأمحد )3319الَتمذي: تفسري القرآن ) 3

 (1).." 12الطالق آية:  سورة 4

م َسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسل -رضي هللا عنهما  -"وهلما عن ابن عباس  .294
 1( جيعل له بكل صورة صورها نفس يعذَ ُّبا ِف جهنم "1يقول: " كل مصور ِف النار )
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(2. ) 

                              

 من اْللق واالخَتاع.( أي لذي روح، لتعاطيه ما يشبه ما انفرد هللا به 1)

( أي تعذبه نفس الصورة أبن جيعل فيها روحا، والباء مبعىن " ِف " أو جيعل له بكل صورة 2)
لعائشة: " ما هذه النمرقة؟ قلت:  –عليه الصالة والسالم  -شخص يعذَ به، وقد قال 

لتجلس عليها وتوسدها. قال: إن أصحاَ هذه الصور يقال هلم: أحيوا ما خلقتم، وإن 
. قال احلافظ: قدم اِلملة اْلوَل اهتماما ابلزجر عن 2ملالئكة ال تدخل بيتا فيه الصور "ا

اختاذ الصور؛ ْلن الوعيد إذا حصل لصانعها فهو حاصل ملستعملها؛ ْلهنا ال تصنع إال 
لتستعمل، فالصانع متسب ب، واملستعمل مباشر، فيكون أوَل ابلوعيد، ويستفاد منه أنه ال 

تصوير بني أن تكون الصورة هلا ظل أو ال، وبني أن تكون مدهونة أو منقوشة فرق ِف حترمي ال
أو منقورة أو منسوجة، معلقة أو مفروشة. قال النووي: ال فرق ِف ذلك، ومبعناه قال مجاهري 

 : إمنا ينهى عما كان له ظل، وال أبسوقال بعض السلفالعلماء من الصحابة والتابعني. 
وهذا مذه ب ابطل، فِن السَت الذي أنكر النِب صلى هللا عليه ابلصورة اليت ليس هلا ظل 

وسلم الصور فيه ال يشك أحد أنه مذموم، وليس لصورته ظل، مع ابقي اْلحاديث املطلقة 
ِف كل صورة. وقال الزهري: النهي ِف الصورة على العموم، وكذا استعمال ما هي فيه، 

َ، أو غري رقم، وسواء كانت ِف ودخول البيت الذي هي فيه، سواء كانت رقما ِف ثو 
حائط أو ثَو أو بساط ممتهن أو غري ممتهن عمال بظاهر اْلحاديث، ال سيما حديث 

 النمرقة الذي ذكره مسلم، وهذا مذه ب قوي.

__________ 

 ( .1/308( ، وأمحد )2110مسلم: اللباس والزينة ) 1

، ومالك: اِلامع ( 2107( ، ومسلم: اللباس والزينة )5957البخاري: اللباس ) 2
(1803 ".. )(1) 

 ه."احلسنة اليت يتأثر ُّبا ِف سلوكه لقوة صلته ابهلل وازدايد حمبته وتعظيمه ومراقبت .295
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فمن هنا كانت الصالة َتمر صاحبها ابملعروف وتنهاه عن املنكر وجتعل قلبه متقدا ابلغرية 
املفَتي عليه  ته وقمعلدين هللا والغض ب حلرماته وحدوده فتندفع قواه وجوارحه حلمل رسال

والقيام ِبصالح ما أفسده املبطلون ِف كل مكان شعورا منه أبداء وظيفة هللا ِف اْلرض 
 فيكون من ورثة نِب هللا عليه الصالة والسالم ال من ورثة أعدائه.

 

 قال بعض( أما "الصْب" فهو نصف اإلُيان. ْلنه ماهية مركبة من صْب وشكر كما 2
 له تعاَل: }إن ِف ذلك ْلايت لكل صبار شكور{ .مستندا إَل قو  السلف

 

 والصْب من اإلُيان مبنزلة الرأس من اِلسد، وهو ثالثة أنواع:

 ( صْب على فرائض هللا فال يضيعها أبدا.1

 ( وصْب عن حمارمه فال يرتكبها أو ينتهكها.2

 ( وصْب على أقضيته وأقداره فال يتسخطها.3

 

 وأركان الصْب ثالثة:

 س على املكروه.( حبس النف1

 (1)( وحتمل اْلذى ِف سبيله.." 2

 "الفصل اْلول .296

 )ِف بيان إشراك صاح ب الرسالة اإلُيانية بعبادة غري هللا(

( ))والعبادة ِف 1قال اإلمام ابن كثري ِف تفسري هذه اْلية: }إايك نعبد وإايك نستعني{ )
مع كمال شرع: عبارة عما جياللغة من الذلة، يقال طريق معبد، وبعري معبد، أي مذلل. وِف ال

احملبة واْلضوع واْلوف. وقدم املفعول وهو إايك، وكرر لالهتمام واحلصر أي ال نعبد إال 
 إايك وال نتوكل إال عليك، وهذا هو كمال الطاعة. والدين كله يرجع إَل هذين املعنيني.

ايك بد وإ: الفاحتة سر القرآن وسرها هذه الكلمة ))إايك نعقال بعض السلفوهذا كما 
نستعني(( فاْلول تْبؤ من الشرك، والثاين تْبؤ من احلول والقوة وتفويض إَل هللا عز وجل، 
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وهذا املعىن ِف غري آية من القرآن كما قال تعاَل }فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما 
 (3( }هو الرمحن آمنا به وعليه توكلنا{ )2تعملون{ )

_________ 

 .5( الفاحتة: 1)
 .123هود: ( 2)
 (1).." 29( امللك: 3)

 "ابَ .297

 ( .107قول هللا تعاَل: }يعرفون نعمت هللا مث ينكروهنا وأكثرهم الكافرون{ " 

 قال جماهد ما معناه: هو قول الرجل: هذا مايل، ورثته عن آابئي.

 وقال عون بن عبد هللا: يقولون: لوال فالن َ يكن كذا.

 آهلتنا.وقال ابن قتيبة: يقولون: هذا بشفاعة 

بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه: "إن هللا تعاَل قال: أصبح من  –وقال أبو العباس 
عبادي مؤمن يب وكافر.. " احلديث، وقد تقدم   وهذا كثري ِف الكتاَ والسنة، يذم سبحانه 

 من يضيف إنعامه إَل غريه، ويشرك به.

ار قا، وحنو ذلك مما هو ج: هو كقوهلم: كانت الريح طيبة، واملالح حاذقال بعض السلف
 على ألسنة كثري.

 فيه مسائل:

 اْلوَل: تفسري معرفة النعمة وإنكارها.

 الثانية: معرفة أن هذا جار على ألسنة كثري.

 الثالثة: تسمية هذا الكالم إنكارا للنعمة.

 (2)الرابعة: اجتماع الضدين ِف القل ب.." 

 الربع: املرابع". انتهى."من الغنيمة ِف اِلاهلية دون أصحابه، ويسمى ذلك  .298

الفائدة السادسة والعشرون: إثبات حوض النِب صلى هللا عليه وسلم ِف الدار اْلخرة وقد 
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 تواترت اْلحاديث بذلك.

قال ابن كثري ِف "النهاية": "ذكر ما ورد ِف احلوض النبوي احملمدي من اْلحاديث املتواترة 
رة ت أنوف كثرية من املبتدعة املعاندة املكاباملتعددة من الطرق الكثرية املتظاهرة، وإن رغم

ال بعض قالقائلني جبحوده املنكرين لوجوده، وأخلق ُّبم أن حيال بينهم وبني وروده، كما 
: من كذَ بكرامة َ ينلها. ولو اطلع املنكر للحوض على ما سنورده من اْلحاديث السلف

 قبل مقالته؛ َ يقلها.

هللا عنهم؛ منهم: أيب بن كع ب، وأنس بن مالك،  روي ذلك عن مجاعة من الصحابة رضي
، وبريدة بن احلصي ب، وثوابن  واحلسن بن علي، ومحزة بن عبد املطل ب، والْباء بن عاَز
موَل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وجابر بن َسرة، وجابر بن عبد هللا، وجندَ بن عبد 

م، وعبد ن اليمان، وزيد بن أرقهللا البجلي، وحارثة بن وه ب، وحذيفة بن أسيد، وحذيفة ب
هللا بن عباس، وعبد هللا بن عمر، وعبد هلل بن عمرو بن العاص، وعبد هللا بن مسعود، وعتبة 
بن عبد السلمي، وعثمان بن مظعون، واملستورد، وعقبة بن عامر اِلهين، والنواس بن َسعان، 

دري، لغفاري، وأبو سعيد اْلوأبو أمامة الباهلي، وأبو برزة اْلسلمي، وأبو بكرة، وأبو ذر ا
وخولة بنت قيس، وأبو هريرة الدوسي، وأَساء بنت أيب بكر، وعائشة، وأم سلمة؛ رضي هللا 

 عنهم أمجعني، وامرأة محزة عم الرسول صلى هللا عليه وسلم وهي من بين النجار ".

َز اوقد ساق ابن كثري هذه اْلحاديث مستوفاة من مجيع طرقها سوى رواييت الْباء بن ع
 (1)وخولة بنت قيس رضي هللا عنها؛ فِنه َ يذكرمها، وقد أشار." 

ََْ يَ ْلِبُسوا ِإُيَاهَنُْم ِبظُْلٍم{  .299  اْلية. 1"وقول هللا تعاَل: }الَِّذيَن آَمُنوا َو

__________ 

 فمن فوائد التوحيد:

عليه، فهو ، و -سبحانه وتعاَل -. أنه أكْب دعامة للرغبة ِف الطاعة؛ ْلن املوحد يعمل هلل1
يعمل سرا وعالنية، أما غري املوحد، كاملرائي مثال، فِنه يتصدق ويصلي، ويذكر هللا إذا كان 

لمها : " إين ْلود أن أتقَر إَل هللا بطاعة ال يعقال بعض السلفعنده من يراه فقط، وهلذا 
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 إال هو ".

ََْ يَ ْلِبسُ . أن املوحدين هلم اْلمن وهم مهتدون، كما قال تعاَل: }الَِّذيَن آمَ 2 وا ِإُيَاهَنُْم ُنوا َو
 .2ِبظُْلٍم أُولَِئَك هَلُُم اْْلَْمُن َوُهْم ُمْهَتُدوَن{ 

ََْ يَ ْلِبُسوا{ أي: خيلطوا.  قوله: }َو

قوله: " بظلم ": الظلم هنا ما يقابل اإلُيان، وهو الشرك، وملا نزلت هذه اْلية شق ذلك 
اْلمر كما  قال النِب صلى هللا عليه وسلم " ليسعلى الصحابة، وقالوا: أينا َ يظلم نفسه؟ ف

 : }ِإنَّ -يعين لقمان  -أَ تسمعوا إَل قول الرجل الصاحل 3تظنون، إمنا املراد به الشرك "
ْرَك َلظُْلٌم َعِظيٌم{   .45الشِ 

 والظلم أنواع:

 . أظلم الظلم: وهو الشرك ِف حق هللا.1

__________ 

 .82سورة اْلنعام آية:  1
 .82ْلنعام آية: سورة ا 2
( ، 124( ، ومسلم: اإلُيان )6937البخاري: استتابة املرتدين واملعاندين وقتاهلم ) 3

 ( .1/444، 1/424، 1/378( ، وأمحد )3067والَتمذي: تفسري القرآن )

 .13سورة لقمان آية:  4
تينا آمن حديث ابن مسعود، رواه: البخاري: )كتاَ اْلنبياء، ابَ قول هللا تعاَل: ولقد  5

 (1)( .." 2/484لقمان احلكمة ، 

300. ......................................................................." 

 وأما ابملعىن اْلخص، فتنقسم إَل أنواع:

 . شرك أكْب.1

 . شرك أصغر.2

 . معصية كبرية.3
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ق اإلنسان حب . معصية صغرية. وهذه املعاصي منها ما يتعلق حبق هللا، ومنها ما يتعلق4
ال قنفسه، ومنها ما يتعلق حبق اْللق. وحتقيق ال إله إال هللا أمر ِف غاية الصعوبة وهلذا 

 : "ما جاهدتوقال بعض السلف: " كل معصية، فهي نوع من الشرك". بعض السلف
نفسي على شيء جماهدهتا على اإلخالص" وال يعرف هذا إال املؤمن، أما غري املؤمن؛ فال 

على اإلخالص، وهلذا قيل البن عباس: " إن اليهود يقولون: حنن ال نوسوس  جياهد نفسه
؟! " فالشيطان ال أييت ليخَر املهدوم،  ِف الصالة. قال: فما يصنع الشيطان بقل ب خَر
ولكن أييت ليخَر املعمور، وهلذا ملا شكي إَل النِب صلى هللا عليه وسلم أن الرجل جيد ِف 

، قال: " وجدمت ذلك؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح اإلُيان نفسه ما يستعظم أن يتكلم به
أي: أن ذاك هو العالمة البينة على أن إُيانكم صريح، ْلنه ورد عليه، وال يرد إال على  1"

 قل ب صحيح خالص.

قوله: " من شهد أن ال إله إال هللا " من: شرطية، وجواَ الشرط: " أدخله هللا اِلنة على 
 الشهادة: هي االعَتافما كان من العمل ". و 

__________ 

( 1/119من حديث أيب هريرة، رواه: مسلم )كتاَ اإلُيان، ابَ الوسوسة ِف اإلُيان،  1
 "..(1) 

"وعن أيب سعيد اْلدريرضي هللا عنهعن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: " قال  .301
! علمين شيئا أذكرك وأدعوك  موسى عليه السالم: اي َر

__________ 

عند قول النِب صلى هللا عليه وسلم " مفتاح اِلنة: ال إله إال هللا  قال بعض السلفولذا 
 : )لكن من أتى مبفتاح ال أسنان له ال يفتح له( .1"

قال شيخ اإلسالم: إن املبتغي ال بد أن يكمل وسائل البغية، وإذا أكملها حرمت عليه النار 
لقا، وإن ه اْلكمل، فِن النار حترم عليه حترُيا مطحترُيا مطلقا، فِذا أتى ابحلسنات على الوج

أتى بشيء انقص، فِن االبتغاء فيه نقص، فيكون حترمي النار عليه فيه نقص، لكن ُينعه ما 
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معه من التوحيد من اْللود ِف النار، وكذا من زىن، أو شَر اْلمر، أو سرق، فِذا فعل شيئا 
 هللا أبتغي بذلك وجه هللا، فهو كاذَ ِف من ذلك مث قال حني فعله: أشهد أن ال إله إال

فضال  2زعمه، ْلن النِب صلى هللا عليه وسلم قال: " ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن "
 عن أن يكون مبتغيا وجه هللا.

وِف احلديث رد على املرجئة الذين يقولون: يكفي قول: ال إله إال هللا، دون ابتغاء وجه هللا. 
ج واملعتزلة، ْلن ظاهر احلديث أن من فعل هذه احملرمات ال خيلد ِف وفيه رد على اْلوار 

 النار، لكنه مستحق للعقوبة، وهم يقولون: إن فاعل الكبرية ُملد ِف النار.

قوله: " أذكرك وأدعوك به": صفة لشيء، وليست جواَ الطل ب، فموسى عليه السالم 
 طل ب شيئا حيصل به أمران:

__________ 

( . واحلديث 3/109لبخاري" عن وه ب بن منبه. انظر: "الفتح" )كما ِف "صحيح ا  1
( ، ولفظه: "مفاتيح 1/16عزاه اهليثمي لإلمام أمحد والبزار. وخرجه أبو نعيم ِف "احللية" )

 اِلنة ... ".

/ 2من حديث أيب هريرة، رواه: البخاري )كتاَ املظاَ، ابَ النهىب بغري إذن صاحبه،  2
 (1)( .." 1/76ان، ابَ نقصان اإلُيان ابملعاصي، ( ومسلم )كتاَ اإلُي201

 "ابَ اْلوف من الشرك .302

َ ال يَ ْغِفُر َأْن ُيْشَرَك ِبِه َويَ ْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمْن َيَشاُء{   .1وقول هللا عزوجل }ِإنَّ اَّللَّ
__________ 

 مناسبة الباَ للبابني قبله

حقق  توحيد، وِف الباَ الثاين ذكر أن منِف الباَ اْلول ذكر املؤلف رمحه هللا حتقيق ال
التوحيد دخل اِلنة بغري حساَ وال عذاَ، وثلث ُّبذا الباَ رمحه هللا تعاَل؛ ْلن اإلنسان 

سي : " ما جاهدت نفقال بعض السلفيرى أنه قد حقق التوحيد وهو َ حيققه، وهلذا 
ا من ريد حظوظهعلى شيء جماهدهتا على اإلخالص"، وذلك أن النفس متعلقة ابلدنيا ت
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مال أو جاه أو رائسة، وقد تريد بعمل اْلخرة الدنيا، وهذا نقص ِف اإلخالص، وقل من 
يكون غرضه اْلخرة ِف كل عمله، وهلذا أعق ب املؤلف رمحه هللا ما سبق من البابني ُّبذا 

 الباَ، وهو اْلوف من الشرك، وذكر فيه آيتني:

" ال ": انفية، " أن يشرك به ":  2ْغِفُر َأْن ُيْشَرَك ِبِه{ اْلوَل: قوله تعاَل: }ِإنَّ اَّللََّ ال ي َ ·
فعل مضارع، مقرون أبن املصدرية؛ فيحول إَل مصدر تقديره: إن هللا ال يغفر اإلشراك به، 
أو ال يغفر إشراكا به؛ فالشرك ال يغفره هللا أبدا؛ ْلنه جناية على حق هللا اْلاص، وهو 

 التوحيد.

 لسرقة؛ فقد يكون لإلنسان فيها حظ نفسأما املعاصي؛ كالزىن وا

__________ 

 .48سورة النساء آية:  1
 (1).." 48سورة النساء آية:  2

 "وملسلم عن جابر؛ أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: " من لقي هللا .303

__________ 

َ  هدامت هذه عقوبته؛ فاملشرك خسر اْلخرة؛ ْلنه ِف النار خالد، وخسر الدنيا أيضا؛ ْلن
، ما - والعياذ ابهلل -يستفد منها شيئا، وقامت عليه احلجة، وجاءه النذير، ولكنه خسر 

رُْكْم َما يَ َتذَكَُّر ِفيِه َمْن َتذَكََّر َوَجاءَُكُم ال ََْ نُ َعمِ  نَِّذيُر{ استفاد شيئا من الدنيا، قال تعاَل: }َأَو
َ َعَلى َحْرٍف فَِِْن َأَصابَهُ خَ ، وقال هللا عزوجل: }َوِمَن النَّاِس َمْن يَ ْعُبُد 1 رْيٌ اْطَمَأنَّ ِبِه َوِإْن اَّللَّ

نْ َيا َواْلِخَرَة َذِلَك ُهَو اْْلُْسرَاُن اْلُمِبنُي يَ  َنةٌ انْ َقَل َب َعَلى َوْجِهِه َخِسَر الده ْدُعو ِمْن ُدوِن َأَصابَ ْتهُ ِفت ْ
َفُعُه َذِلَك ُهَو  َُ ِمْن نَ ْفِعِه لَِبْئَس الضَّالُل اْلَبِعيُد يَْدُعو َلَمْن ضَ اَّللَِّ َما ال َيُضرهُه َوَما ال يَ ن ْ رهُه أَق َْر

 .2اْلَمْوََل َولَِبْئَس اْلَعِشرُي{ 
. فخسر 3وقال تعاَل: }ُقْل ِإنَّ اْْلَاِسرِيَن الَِّذيَن َخِسُروا أَنْ ُفَسُهْم َوأَْهِليِهْم يَ ْوَم اْلِقَياَمِة{ 

فال  وخسر أهله؛ ْلهنم إن كانوا من املؤمنني فهم ِف اِلنة، نفسه؛ ْلنه َ يستفد منها شيئا،
يتمتع ُّبم ِف اْلخرة، وإن كانوا ِف النار فكذلك؛ ْلنه كلما دخلت أمة لعنت أختها، 
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والشرك خفي جدا؛ فقد يكون ِف اإلنسان وهو ال يشعر إال بعد احملاسبة الدقيقة، وهلذا 
 اهدهتا على اإلخالص ".: " ما جاهدت نفسي على شيء جم4قال بعض السلف

فالشرك أمره صع ب جدا ليس ابهلني، ولكن ييسر هللا اإلخالص على العبد، وذلك أبن 
جيعله هللا نص ب عينيه، فيقصد بعمله وجه هللا، ال يقصد مدح الناس، أو ذمهم، أو ثناءهم 

له، قال معليه؛ فالناس ال ينفعونه أبدا، حىت لو خرجوا معه لتشييع جنازته؛ َ ينفعه إال ع
 صلى هللا عليه وسلم " يتبع امليت ثالثة: فريجع اثنان ويبقى واحد، يتبعه أهله وماله وعمله

 .5فريجع أهله وماله ويبقى عمله "
__________ 

 .37سورة فاطر آية:  1
 .12-11سورة آية:  2
 .15سورة الزمر آية:  3
 ( .70البن رج ب )ص  انظر: "جامع العلوم" -رمحه هللا-القائل هو سفيان الثوري  4

 (1)( .." 2960( ، ومسلم )6514من حديث أنس، رواه: البخاري ) 5

 2، 1"حىت أييت أمر هللا تبارك وتعاَل " .304
__________ 

، وكذلك ال يضرهم من خالفهم؛ ْلهنم منصورون بنصر هللا؛ فاهلل عزوجل إذا نصر 3عليك "
 أحدا فلن يستطيع أحد أن يذله.

هللا": أي: الكوين، وذلك عند قيام الساعة عندما أييت أمره سبحانه قوله: "حىت أييت أمر 
 وتعاَل أبن تقبض نفس كل مؤمن، حىت ال يبقى إال شرار اْللق؛ فعليهم تقوم الساعة.

الشاهد من هذا احلديث: قوله ِف رواية الْبقاين: "حىت يلحق حي من أميت ابملشركني ويعبد 
 فئام من أميت اْلواثن ".

 تزال طائفة من أميت على احلق منصورة " هذه َ حيدد مكاهنا؛ فتشمل مجيع بقاع وقوله: "ال
اْلرض ِف احلرمني والعراق وغريمها. فاملهم أن هذه الطائفة مهما أنت ُّبم الداير؛ فهي طائفة 
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 واحدة منصورة على احلق ال يضرهم من خذهلم وال من خالفهم حىت أييت أمر هللا.

إن الطائفة املنصورة هم أهل احلديث؛ فما مدى صحة هذا  :قال بعض السلفمسألة: 
 القول؟

اِلواَ: هذا ليس بصحيح على إطالقه، بل ال بد من التفصيل، فِن أريد بذلك أهل 
 احلديث املصطلح عليه، الذين أيخذون احلديث

__________ 

 ( .3952( ، وابن ماجه: الفنت )4252أبو داود: الفنت واملالحم ) 1

وسكت -( 4/452دة رواها: أبو داود ِف )كتاَ الفنت، ابَ ذكر الفنت، هذه الزاي 2
( ، واحلاكم ِف 3952، وابن ماجه )كتاَ الفنت، ابَ ما يكون من الفنت، رقم -عنها

( 2/289، وأبو نعيم ِف "احللية" )-وصححه على شرط الشيخني-( 4/449"املستدرك" )
( . وِف "النهج السديد" 284، 5/278) ( ، وأمحد ِف "املسند"469، وِف "الدالئل" )ص 

 ( : "صحيح على شرط مسلم".129)ص 

من حديث ابن عباس، رواه: الَتمذي )صفة القيامة، ابَ "ولكن اي حنظلة ساعة 3
( ، 307، 1/293، وأمحد ِف "املسند" )-وقال: "حسن صحيح" -( 7/203وساعة"، 

 (1)( .." 635وعبد بن محيد ِف "املنتخ ب" )رقم 

305. ....."................................................................. 

__________ 

وقيل ِف فعل الطاعة: يغل ب جان ب الرجاء فالذي من عليه بفعل هذه الطاعة سيمن عليه 
 : إذا وفقك هللا للدعاء؛ فانتظر اإلجابة، ْلن هللا يقول:قال بعض السلفابلقبول، وهلذا 
وِف فعل املعصية يغل ب جان ب 60اْدُعوين َأْسَتِج ْب َلُكْم{ ، ]غافر: من اْلية}َوقَاَل َربهُكُم 

اْلوف ْلجل أن ُينعه منها مث إذا خاف من العقوبة اتَ. وهذا أقَر شيء، ولكن ليس 
ُْم ِإََل  ُّبِ ِْم رَ  بذاك القَر الكامل؛ ْلن هللا يقول: }َوالَِّذيَن يُ ْؤُتوَن َما آتَ ْوا َوقُ ُلوُُّبُْم َوِجَلٌة َأهنَّ

[ ، أي: خيافون أن ال يقبل منهم، لكن قد يقال أبن هذه اْلية 60رَاِجُعوَن{ ، ]املؤمنون:
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يعارضها أحاديث أخرى؛ كقوله )ِف احلديث القدسي عن ربه: )أان عند ظن عبدي يب، 
 ( .1وأان معه حني يذكرين ))

هذه اْلوف. ف وقيل: ِف حال املرض يغل ب جان ب الرجاء، وِف حال الصحة يغل ب جان ب
 أربعة أقوال.

وقال اإلمام أمحد: ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا؛ فأيهما غل ب هلك صاحبه؛ أي: 
 جيعلهما كجناحي الطائر، واِلناحان للطائر إذا َ يكوان متساويني سقط.

وخوف هللا تعاَل درجات؛ فمن الناس من يغلو ِف خوفه، ومنهم من يفرط، ومنهم من 
 ه.يعتدل ِف خوف

واْلوف العدل هو الذي يرد عن حمارم هللا فقط، وإن زدت على هذا؛ فِنه يوصلك إَل 
 اليأس من روح هللا.

 ومن الناس من يفرط ِف خوفه حبيث ال يردعه عما هنى هللا عنه.

 واْلوف أقسام:

__________ 

كر ( ، ومسلم ِف )الذ 4/384( أخرجه البخاري ِف )التوحيد، ابَ وحيذركم هللا نفسه/1)
( ؛ من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.." 4/2061والدعاء، ابَ احلث على ذكر هللا/

(1) 
"وعن أيب سعيد مرفوعا: )أال أخْبكم مبا هو أخوف عليكم عندي من املسيح  .306

 الدجال؟ ..................................... ..................

__________ 

أداة عرض، والغرض منها تنبيه املخاط ب؛ فهو أبلغ من قوله ِف حديث أيب سعيد: " أال": 
 عدم اإلتيان ُّبا.

 قوله: " مبا هو": ما: اسم موصول مبعىن الذي.

قوله: " أخوف عليكم عندي ": أي عند الرسول )ْلنه )من رمحته ابملؤمنني خياف عليهم  
فتنة هذا  نكل الفنت، وأعظم فتنة ِف اْلرض هي فتنة املسيح الدجال، لكن خوف النِب )م
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الشرك اْلفي أشد من خوفه من فتنة املسيح الدجال، وإمنا كان كذلك؛ ْلن التخلص منه 
: )ما جاهدت نفسي على شيء جماهدهتا على قال بعض السلفصع ب جدا، ولذلك 

اإلخالص )وقال النِب ): )أسعد الناس بشفاعيت من قال: ال إله إال هللا خالصا من قلبه 
 للفظ ُّبا، بل ال بد من إخالص وأعمال يتعبد ُّبا اإلنسان هلل.( وال يكفي جمرد ا1))

 قوله: " املسيح الدجال": املسيح؛ أي: ممسوح العني اليمىن، فذكر النِب عيبني ِف الدجال:

أحدمها: حسي، وهو أن الدجال أعور العني اليمىن؛ كما قال النِب ))إن هللا ال خيفى عليكم، 
 ( .2العني اليمىن )) إنه ليس أبعور وإن الدجال أعور

والثاين: معنوي، وهو الدجال؛ فهو صيغة مبالغة، أو يقال أبنه نسبة إَل وصفه املالزم له، 
 وهو الدجل والكذَ والتمويه، وهو رجل من بين آدم،

__________ 

 ( من حديث أيب هريرة.1/52( أخرجه البخاري ِف )العلم، ابَ احلرص على احلديث/1)

( ، ومسلم ِف 2/488ِف )اْلنبياء، ابَ واذكر ِف الكتاَ مرمي/( أخرجه البخاري 2)
 (1)( ؛ من حديث ابن عمر.." 4/2247)الفنت، ابَ ذكر الدجال/

وقد تقدم: " وهذا كثري ِف الكتاَ والسنة، يذم سبحانه من يضيف  1"احلديث .307
 إنعامه إَل غريه ويشرك به".

ح حاذقا ... وحنو ذلك مما هو : هو كقوهلم: كانت الريح طيبة، واملالقال بعض السلف
 جار على ألسنة كثرية".

__________ 

قوله: "وهذا كثري ِف الكتاَ والسنة يذم سبحانه من يضيف إنعامه إَل غريه ... ": وذلك 
مثل االستسقاء ابْلنواء، وإمنا كان هذا مذموما؛ ْلنه لو أتى إليك عبد فالن ُّبدية من سيده 

هذا سوء أدَ مع السيد وكفراان لنعمته، وأقبح من هذا لو فشكرت العبد دون السيد؛ كان 
 أضفت النعمة إَل السب ب دون اْلالق؛ ملا أييت:

 أن اْلالق هلذه اْلسباَ هو هللا؛ فكان الواج ب أن يشكر وتضاف النعمة إليه. -1
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أن السب ب قد ال يؤثر؛ كما ثبت ِف "صحيح مسلم" أنه صلى هللا عليه وسلم قال:"  -2
 .2أن ال متطروا، بل السنة أن متطروا مث ال تنبت اْلرض " ليس السنة

أن السب ب قد يكون له مانع ُينع من َتثريه، وُّبذا عرف بطالن إضافة الشيء إَل سببه  -3
 دون االلتفات إَل املسبِ  ب جل وعال.

ا  ذَ قوله: "كانت الريح طيبة": هذا ِف السفن الشراعية اليت جتري ابلريح، قال تعاَل: }َحىتَّ إِ 
ُتْم ِف اْلُفْلِك َوَجَرْيَن ُِّبِْم ِبرِيٍح طَيِ َبٍة َوَفرُِحوا ُِّبَا{ ، ]يونس: من اْلية [ ، فكانوا إذا 22ُكن ْ

 طاَ سري السفينة قالوا: كانت الريح طيبة،

__________ 

 ( .30)ص

( من حديث ابن عمر رضي 4/2228أخرجه مسلم ِف )الفنت، ابَ ِف سكىن املدينة/2
 (1).." هللا عنهما

 "دبي ب النمل على صفاة سوداء ِف ظلمة الليل، وهو أن تقول: .308

__________ 

فِذا قلنا: اْلنداد اْلشباه والنظراء؛ فهو تفسري ابملعىن، وإذا قلنا: اْلنداد الشركاء أو الشرك؛ 
فهو تفسري ابملراد، يقول رضي هللا عنه "اْلنداد هو الشرك"، فِذن الند: الشريك املشارك هلل 

 فيما خيتص به. -سبحانه وتعاَل  -

 وقوله: "دبي ب": أي: أثر دبي ب النمل، وليس فعل النمل.

 وقوله: "على صفاة": هي الصخرة امللساء.

 وقوله: "سوداء": وليس على بيضاء؛ إذ لو كان على بيضاء؛ لبان أثر السري أكثر.

 وقوله: "ِف ظلمة الليل": وهذا أبلغ ما يكون ِف اْلفاء.

لشرك ِف قلَو بين آدم أخفى من هذا؛ فنسأل هللا أن يعني على التخلص منه، فِذا كان ا
: "ما عاِلت نفسي معاِلتها على اإلخالص"، ويروى عن النِب قال بعض السلفوهلذا 

صلى هللا عليه وسلم أنه ملا قال مثل هذا؟ قيل له: كيف نتخلص منه؟ قال: " قولوا: اللهم! 
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 .1ا نعلمه، ونستغفرك ملا ال نعلم "إان نعوذ بك من أن نشرك بك شيئ
__________ 

( ، والطْباين ِف "اْلوسط" و "الكبري"؛ كما ِف "اجملمع" 4/403أخرجه اإلمام أمحد )1
( ؛ من حديث أيب موسى اْلشعري رضي هللا عنه. وقال املنذري ِف 224، 10/223)

قه ابن وأبو علي وث( : "ورواته إَل أيب علي حمتج ُّبم ِف "الصحيح"، 1/76"الَتغي ب" )
حبان َو أر أحدا جرحه". وكذا قال اهليثمي ِف "اجملمع". وأخرجه: املروزي ِف "مسند أيب 

( ، وابن السين ِف "عمل اليوم 224/ 10( ، وأبو يعلى؛ كما ِف "اجملمع" )17بكر" )
( ؛ من حديث أيب بكر. وفيه ليث بن أيب سليم، وقد اختلط. وأخرجه: 287والليلة" )

( ، وفيه ليث بن أيب سليم مع رجل من أهل البصرة. 716اري ِف "اْلدَ املفرد" )البخ
( ، وفيه 7/112( ، وأبو نعيم ِف "احللية" )3/30وأخرجه: ابن حبان ِف "اجملروحني " )

 (1)حيىي بن كثري البصري جممع على ضعفه.." 

بعوه ظاهرا ت"اقتدوا ابملصطفى( وهو حممد رسول هللا صلوات هللا وسالمه عليه، فا .309
وابطنا، ومن اتبع املصطفى عليه الصالة والسالم فقد هدى إَل صراط مستقيم، كما قال 

( ، ومن وفق لذلك فقد 52هللا تعاَل: )وإنك لتهدي إَل صراط مستقيم( )الشورى: اْلية 
( 31وفق حملبة هللا له، قال تعاَل: )كنتم حتبون هللا فاتبعوين حيببكم هللا( )آل عمران: اْلية 

، ومن وفق لذلك فقد شرح صدره، قال تعاَل: )أفمن شرح هللا صدره لإلسالم فهو على 
 ( .22نور من ربه( )الزمر: اْلية 

فِذا وفق املسلم إلتباع الرسول عليه الصالة والسالم ِف العقيدة، والقول والعمل، والفعل 
وك ما حنن ِف بناء املل: لو يعلم امللوك وأقال بعض السلفوالَتك، فقد وفق لكل خري. وقد 

ِلالدوان عليه ابلسيوف. هللا اكْب! فانك لو سالت أهل الدنيا: من انعم الناس؟ لقالوا: 
 امللوك وأبناء امللوك.

لكن أهل العبادة انعم من هؤالء، انعم، واسر ابال، وأشرح صدرا وأهدأ نفسا، ْلهنم متصلون 
م، فهم دائما مع هللا، وهللا تعاَل معه ابهلل عز وجل ِف قيامهم وقعوهم ومنامهم ويقظتهم،
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انعم الناس ِف الدنيا واْلخرة، وهلذا قال: لو يعلم امللوك وأبناء امللوك ما حنن فيه ِلالدوان 
 عليه ابلسيوف.

لكن امللوك إذا اخذوا مبا اخذ به هؤالء صاروا انعم منهم، وهلذا قال الرسول عليه الصالة 
له يوم ال ظل إال ظله: إما عادل، وشاَ نشأ ِف طاعة هللا والسالم: )سبعة يظلهم هللا ِف ظ

 ( فبدأ هؤالء السبعة ابإلمام العادل؛ العادل1... ( )

_________ 

من جلس ِف املسجد ينتظر الصالة وفضل ( رواه البخاري، كتاَ، اْلذان، ابَ 1)
 (1)( .." 1031( ، ومسلم، كتاَ الزكاة، ابَ إخفاء الصدقة، رقم )629املساجد، رقم )

"فالنزول اْللقي: أن ال ختالق الناس خبلق حسن، فِن من الناس من قد يرزق علما  .310
لى الشراسة عوفهما لكنه ال خيالق الناس خبلق حسن، فتحمله الغرية وما عنده من العلم، 

 والعنف وتضليل الناس، ورمبا تصل به احلال إَل تكفريهم.

والنزول العلمي: وهو أنك ال حترص على العلم وال تبتغي العلم وال تطلبه. فِن العلم إذا تركته 
راحة اِلسم. : ال ينال العلم بقال بعض السلفتركك، بل إذا هتاونت ِف طلبه فاتك، وهلذا 

م كلك يعطك بعضه، وأعطه بعضك يفتك كله. َو ينل العلماء وقال بعضهم: أعط العل
رمحهم هللا الذين اشتهروا ابإلمامة ِف العلم هذا الذي انلوا به اإلمامة إال بدأَ عظيم، وتع ب 

 على ما هم عليه من شظف العيش وقلة املساعدة.

 عز وجل، هللوالنزول السلوكي: وهو قري ب من النزول اْللقي، لكنه يشمل العبادة والتعبد 
 أبن تكون عايل اهلمة ابلنسبة للعبادة، ال تتواىن وال تتكاسل، تتقي هللا تعاَل ما استطعت.

والنزول الفكري: وهو أن تنزل بفكرك إَل ما خيالف السلف الصاحل، كما نزل أهل التعطيل 
تمثيل كذلك.  لوأهل التمثيل، فِن أهل التعطيل نزلوا أبفكارهم واحندروا ُّبا إَل اهلاوية، وأهل ا

كل منهم نزل، فهؤالء غلوا ِف شأن التنزيه، وهؤالء غلوا ِف اإلثبات، فتطرفوا مجيعا فنزلوا 
 (2)عن مستوى احلق والصراط املستقيم.." 
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 "مبقتضى احلمى، فِن هللا ال يكلف نفسا إال وسعها. .311

جالت س وعلى ذلك فهؤالء املالئكة حيفظون اْلانم؛ أي حيفظون أعماهلم، ويكتبوهنا ِف
(( 13تقرأ يوم القيامة، قال هللا تعاَل: )وكل إنسان ألزمناه طائره ِف عنقه( )اإلسراء: اْلية

( أي مفتوحا غري 13يعين عمله )وُنرج له يوم القيامة كتااب يلقاه منشورا( )اإلسراء: اْلية
ك فكل ( يعين يقال: إقرأ كتاب14مغلق، ال يكلفه ِف النظر إليه )اقرأ كتابك( )اإلسراء: 

 ( .14شيء مكتَو )كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا( )اإلسراء: اْلية

: وهللا لقد أنصفك من جعلك حسيبا على نفسك، وهذا صحيح؛ فِن قال بعض السلف
 من غاية اإلنصاف أن يقدم لإلنسان دفَت احلساَ ويقال له: أنت حاس ب نفسك.

 كتبون ما عمله من سيئات، الفهؤالء املالئكة يكتبون ما عمله اإلنسان من حسنات، وي
 أي ما ليس حبسنة وال سيئة؟ -شك ِف هذا، لكن هل يكتبون ما صدر منه من لغو 

واِلواَ: أن هناك قولني للعلماء رمحهم هللا: فمنهم من قال: إهنم يكتبونه لكن ال حياس ب 
وهؤالء  ،اإلنسان عليه، ومنهم من قال: إهنم ال يكتبونه؛ ْلنه لغو وكتابة اللغو من اللغو

 املالئكة كرام، والكرمي كامل الصفات، وكامل الصفات ال يفعل ما هو لغو.

لكن لو قال قائل: هل ِف الكالم من لغو، والنِب صلى هللا عليه وسلم يقول: ))من كان 
( . وهو إذا صمت ال يكت ب عليه 1يؤمن ابهلل واليوم اْلخر فليقل خريا أو ليصمت(( )

 أو قال شرا؟ شيء، وإن قال؛ قال خريا؛

_________ 

َ من كان يؤمن ابهلل واليوم اْلخر ... ، رقم )1) َ اْلدَ، اب ( 6018( رواه البخاري، كتا
( 47، ومسلم، كتاَ اإلُيان، ابَ احلث على إكرام اِلار والضيف ولزوم الصمت، رقم )

 "..(1) 

 "ِبسناد جيد أن مع كل واحد منهم سبعني ألفا؛ فعددهم حاص ب ضَر السبعني .312
 ألفا ِف سبعني ألفا، وهم الذين ال يسَتقون، وال يكتوون، وال يتطريون، وعلى رُّبم يتوكلون.

 فاحلساَ إذا يتنوع، وهو ليس عاما لكل أحد.
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قوله: )والصحف( يعين الصحف اليت كتبت فيها أعمال العبد، وهي اليت كتبتها املالئكة ِف 
( )وإن عليكم حلافظني( 9)االنفطار:  الدنيا، قال هللا تعاَل: )كال بل تكذبون ابلدين(

( ، وقال تعاَل: )وكل إنسان ألزمناه طائره 11( )كراما كاتبني( )االنفطار: 10)االنفطار: 
( )اقرأ كتابك كفى بنفسك 13ِف عنقه وُنرج له يوم القيامة كتااب يلقاه منشورا( )اإلسراء: 

 ( .14اليوم عليك حسيبا( )اإلسراء: 

من قبل وسجلت، فتنشر يوم القيامة، ويقال للرجل إقرأ كتابك   فهذه الصحف قد كتبت
علك : وهللا لقد أنصفك من جقال بعض السلفكفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، وقد 

 حسيبا على نفسك.

وهذه الصحف تنشر وتتطاير، فينقسم الناس فيها إَل قسمني: قسم أيخذها ابليمني؛ وقسم 
 وراء الظهر، وحيتمل أن تكون هذه صفة اثلثة، وحيتملأيخذها ابلشمال، وِف آية اثلثة من 

، واْلول حمتمل.  أن تكون صفة ِف صفة الشمال، وهو الصنف الثاين، وهذا هو اْلقَر

مث إن اْلخذ لكتابه بيمينه يفتخر ويقول للناس كما قال تعاَل )هاؤم اقرأوا كتابيه( )احلاقة: 
( .، )وأما من أويت كتابه وراء ظهره 20 ( )إين ظننت أين مالق حسابيه( )احلاقة:19اْلية

( ويقول كما قال تعاَل: ) اي 11-10فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعريا( )االنشقاق: اْلية 
( )اي ليتها كانت 26( )َو أدر ما حسابيه( )احلاقة: 25ليتين َ أوت كتابيه( )احلاقة: اْلية

 (1)القاضية(." 

}قل إمنا حرم ريب الفواحش ما ظهر منها "أما الدليل السمعي، فمثل قوله تعاَل:  .313
وما بطن واْلمث والبغي بغري احلق وأن تشركوا ابهلل ما َ ينزل به سلطاان وأن تقولوا على هللا 

[ ، والشاهد ِف قوله }وأن تقولوا على هللا ما ال تعلمون{ 33ما ال تعلمون{ ]اْلعراف: 
. 

ة: ى هذه الكيفية ووصف كيفية معينفِذا جاء رجل وقال: إن هللا استوى على العرش، عل
نقول: هذا قد قال على هللا ماال يعلم! هل أخْبك هللا أبنه استوى على هذه الكيفية؟! ال، 
 أخْبان هللا أبنه استوى َو خيْبان كيف استوى. فنقول: هذا تكييف وقول على هللا بغري علم.
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قل:  السماء، فكيف ينزل؟ فإذا قال لك اِلهمي: إن هللا ينزل إَل قال بعض السلفوهلذا 
 إن هللا أخْبان أنه ينزل، َو خيْبان كيف ينزل. وهذه قاعدة مفيدة.

دليل آخر من السمع: قال تعاَل: }وال تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد  
[ : ال تتبع ما ليس لك به علم، }إن السمع 36كل أولئك كان عنه مسؤوال{ ]اإلسراء: 

 [ .36لفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤوال{ ]اإلسراء: والبصر وا

وأما الدليل العقلي، فكيفية الشيء ال تدرك إال بواحد من أمور ثالثة: مشاهدته، أو مشاهدة 
نظريه، أو خْب الصادق عنه أي: إما أن تكون شاهدته أنت وعرفت كيفيته. أو شاهدت 

. ون موديل مثان ومثانني رقم ألفنينظريه، كما لو قال واحد: إن فالان اشَتى سيارة داتس
 (1)فتعرف كيفيتها، ْلن عندك مثلها أو خْب صادق عنه،." 

"أوال: النبيون، وهم كل من أوحى هللا إليهم ونبأهم فهو داخل ِف هذه اْلية: فيشمل  .314
الرسل، ْلن كل رسول نِب، وليس كل نِب رسوال وعلى هذا فيكون النبيون شامال للرسل 

 هم شامال أيضا للنبيني الذين َ يرسلوا وهؤالء أعلى أصناف اْللق.أويل العزم وغري 

 اثنيا: الصديقون، مجع صديق على وزن فعيل صيغة مبالغة.

 فمن هو الصديق؟

[ 33أحسن ما يفسر به الصديق قوله تعاَل: }والذي جاء ابلصدق وصدق به{ ]الزمر: 
[ ، فمن حقق 19الصديقون{ ]احلديد: ، وقال تعاَل }والذين آمنوا ابهلل ورسله أولئك هم 

 اإلُيان   وال يتم حتقيق اإلُيان إال ابلصدق والتصديق   فهو صديق:

: سلفقال بعض الالصدق ِف العقيدة: ابإلخالص، وهذا أصع ب ما يكون على املرء حىت 
ما جاهدت نفسي على شيء جماهدهتا على اإلخالص، فال بد من الصدق ِف املقصد   

   واإلخالص هلل عز وجل.وهو العقيدة 

الصدق ِف املقال: ال يقول إال ما طابق الواقع، سواء على نفسه أو على غريه، فهو قائم 
 ابلقسط على نفسه وعلى غريه، أبيه وأمه وأخيه وأخته.. وغريهم.

الصدق ِف الفعال: وهي أن تكون أفعاله مطابقة ملا جاء به النِب صلى هللا عليه وسلم ومن 
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أن تكون اتبعة عن إخالص، فِن َ تكن انبعة عن إخالص، َ تكن صادقة،  صدق الفعال
 ْلن فعله خيالف قوله.

 (1)فالصديق إذا من صدق ِف معتقده وإخالصه وإرادته، وِف." 

"لكن مع اْلسف الشديد أيها اْلخوة: إن منا أانسا آالفا يريدون أن يلحقوا برك ب  .315
مههم، إن أعطوا، رضوا، وإن َ يعطوا، إذا هم الكفار ِف الدنيا، حىت جعلوا الدنيا هي 

يسخطون هؤالء مهما بلغوا ِف الرفاهية الدنيوية، فهم ِف جحيم، َ يذوقوا لذة الدنيا أبدا، 
أبناء : وهللا، لو يعلم امللوك و قال بعض السلفإمنا ذاقها من آمن ابهلل وعمل صاحلا. وهلذا 
ليه من ْلنه حال بينهم وبني هذا النعيم ما هم عمللوك ما حنن فيه، ِلالدوان عليه ابلسيوف. 

 الفسوق والعصيان والركون إَل الدنيا وأهنا أكْب مههم ومبلغ علمهم.

قوله: }رمحة وعلما{ : }رمحة{ : متييز حمول عن الفاعل، وكذلك }وعلما{ ، ْلن 
 اْلصل: ربنا وسعت رمحتك وعلمك كل شيء.

 الرمحة، والعلم. وِف اْلية من صفات هللا: الربوبية وعموم

 [ .43اْلية الثالثة: قوله: }وكان ابملؤمنني رحيما{ ]اْلحزاَ: 

}ابملؤمنني{ : متعلق ب  )رحيم( ، وتقدمي املعمول يدل على احلصر، فيكون معىن اْلية: 
 وكان ابملؤمنني ال غريهم رحيما.

 (2)ولكن كيف جنمع بني هذه اْلية واليت قبلها: }ربنا وسعت." 

 ا من هللا سبحانه وتعاَل واستقامة على دينه."رهبة وخوف .316

 صفة الوجه هلل سبحانه

 الشرح:

 ذكر املؤلف رمحه هللا إلثبات صفة الوجه هلل تعاَل آيتني:

 [ .27اْلية اْلوَل: قوله: }ويبقى وجه ربك ذو اِلالل واْلكرام{ ]الرمحن: 

-26: ]الرمحنوهذه معطوفة على قوله تعاَل: }كل من عليها فان ويبقى وجه ربك{ 
: ينبغي إذا قرأت: }كل من عليها فان{ ، أن تصلها قال بعض السلف[ ، وهلذا 27

                                         
 154شرح العقيدة الواسطية للعثيمني، ابن عثيمني ص/ (1)
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بقوله: }ويبقى وجه ربك{ ، حىت يتبني نقص املخلوق وكمال اْلالق، وذلك للتقابل، هذا 
-26فناء وهذا بقاء، }كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو اِلالل واْلكرام{ ]الرمحن: 

27. ] 

 َل: }ويبقى وجه ربك{ ، أي: ال يفىن.قوله تعا

والوجه: معناه معلوم، لكن كيفيته جمهولة، ال نعلم كيف وجه هللا عز وجل، كسائر صفاته، 
لكننا نؤمن أبن له وجها موصوفا ابِلالل واإلكرام، وموصوفا ابلبهاء والعظمة والنور العظيم، 

جهه كشفه، ْلحرقت سبحات و   حىت قال النِب عليه الصالة والسالم: " حجابه النور، لو
 (1)ما انتهى إليه بصره من." 

 الزم لكل من أثبت فاعال مستقال غري« التعطيل، واإلشراك ِف الربوبية»"وهذان  .317
 هللا.

وقد دلت الدالئل اليقينية على أن كل حادث فاهلل خالقه، وفعل العبد من مجلة احلوادث. 
 ن وإن َ يشأ َ يكن، وفعل العبد من مجلةوكل ممكن يقبل الوجود والعدم فِن شاء هللا كا

املمكنات، وذلك أن العبد إذا فعل الفعل فنفس الفعل حادث بعد أن َ يكن فال بد من 
 سب ب. وإذا قيل: حدث ابإلرادة فاإلرادة أيضا حادثة فال بد هلا من سب ب.

َل فقد خالف تعافمن قال: إن شيئا من احلوادث أفعال املالئكة واِلن واإلنس َ خيلقها هللا 
 الكتاَ والسنة وإمجاع السلف واْلدلة العقلية.

: من قال إن كالم اْلدميني أو أفعال العباد غري ُملوقة فهو مبنزلة قال بعض السلفوهلذا 
 من قال: إن َساء هللا وأرضه غري ُملوقة.

لقول اوِف اِلملة القوم ال يثبتون هلل مشيئة عامة، وال خلقا متناوال لكل حادث. وهذا 
 أخذوه عن املعتزلة وهم أئمتهم فيه.

وهلذا كانت الشيعة ِف هذا على قولني: منهم من يقول ذلك، ومنهم من يقول: إنه خيص 
 ( .1بعضهم )

 الزيدية

                                         
 283شرح العقيدة الواسطية للعثيمني، ابن عثيمني ص/ (1)
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 ( .2والزيدية مقرون خبالفة اْللفاء الثالثة، وهم من الشيعة، وفيهم قدرية، وغري قدرية )

__________ 

( 1( ج )452( ص )8( وانظر الفتاوى ج )29، 258، 284، 357( ص )1( ج )1)
 ( .366، 364( ص )1( ج )38، 73( ص )2( ج )40، 39ص )

 (1)( .." 358، 357( ص )1( ج )2)

"واعلم أن الشرك خفي جدا وقد خافه خليل الرمحن وأمام احلنفاء كما حكي هللا  .318
. وَتمل قوله:{ واجنبين [ 35عنه: }واجنبين وبين أن نعبد اْلصنام{ ]سورة إبراهيم، اْلية: 

}َو يقل: "وامنعين" ْلن معىن اجنبين أي اجعلين ِف جان ب عبادة واْلصنام ِف جان ب أي 
إجعلين ِف جان ب عبادة واْلصنام ِف جان ب، وهذا أبلغ من أمنعين ْلنه إذا كان ِف جان ب 
 وهي ِف جان ب، كان أعد، وقال ابن أيب مليكة: "أدركت ثالثني من أصحاَ رسول هللا

( وقال أمري املؤمنني عمر بن اْلطاَ 1صلى هللا عليه وسلم كلهم خياف النفاق على نفسه" )
رضي هللا عنه حلذيفة ابن اليمان: "أنشدك هللا هل َساين لك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 مع من َسى من املنافقني"

 

 مع أن الرسول صلى هللا عليه وسلم

 

ه ن ذلك ملا ظهر لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم من أفعالبشره ابِلنة ولكنه خاف أن يكو 
ِف حياته، فال أيمن النفاق إال منافق، وال خياف النفاق إال مؤمن، فعلى العبد أن حيرص 

"ما جاهدت على اإلخالص"  قال بعض السلفعلى اإلخالص وأن جياهد نفسه عليه 
ن جيعل ص على العبد وذلك أبفالشرك أمره صع ب جدا ليس ابهلني ولكن هللا ييسر اإلخال

 هللا نص ب عينيه فيقصد بعمله وجه هللا.

_________ 

                                         
 30آل رسول هللا وأولياؤه، حممد بن عبد الرمحن بن قاسم ص/ (1)



323 

 

( أخرجه البخاري / كتاَ اإلُيان / ابَ خوف املؤمن أن حيبط عمله وهو ال يشعر.." 1)
(1) 
أما أول من عرفت عنه هذه البدعة فبعض اِلهمية واملعتزلة وأما دليلهم فقول  -"ج .319

 بعض الشعراء:

 على العراق من غري سيف أو دم مهراق قد استوى بشر

وأما الرد عليه فمن وجوه: فأوال: أن االستواء خاص ابلعرش واالستيالء عام على مجيع 
 املخلوقات.

اثنيا: أنه أخْب خبلق السموات واْلرض ِف ستة أايم مث استوى على العرش. وأخْب أن عرشه 
ق  مستول على العرش قبل خلعلى املاء قبل خلقهما واالستواء متأخر عن خلقهن. وهللا

السموات وبعده فعلم أن االستواء على العرش اْلاص به غري االستيالء العام عليه وعلى 
 غريه.

اء وأنه لو َ يكن معىن االستو  قال بعض السلفاثلثا: أن معىن هذه الكلمة مشهور كما 
لعلم هول ْلن نفي اِف اْلية معلوما َ حيتج اإلمام مالك رمحه هللا أن يقول والكيف جم

 ابلكيف ال ينفي ما قد علم أصله.

 رابعا: يلزم من تفسري االستواء ابالستيالء أن هللا مستو على اْلرض وحنوها.

خامسا: إن إحداث القول ِف كتاَ هللا الذي كان السلف واْلئمة على خالفه يستلزم أحد 
لفة له خطأ. وال يشك أمرين: إما أن يكون خطأ ِف نفسه أو تكون أقوال السلف املخا

 عاقل أنه أوَل ابلغلط واْلطأ من قول السلف.

السادس: أن هذا اللفظ قد اطرد ِف القرآن والسنة حيث ورد بلفظ االستواء دون االستيالء. 
ولو كان معناه استوَل لكان استعماله ِف أكثر موارده كذلك. فِذا جاء ِف موضع أو موضعني 

 (2)َل ْلنه املألوف املعهود. وأما أن." بلفظ استوى محل على معىن استو 

ال ق"على قدر االستطاعة والقدرة، مع البشاشة، وإظهار الفرح واالستبشار ُّبا  .320
( : إذا استقضيت أخاك احلاجة فلم يقضها لك فذكره اثنية فلعله قد 1) بعض السلف

                                         
 117شرح كشف الشبهات ويليه شرح اْلصول الستة، ابن عثيمني ص/ (1)
 83ُمتصر اْلسئلة واْلجوبة اْلصولية على العقيدة الواسطية، عبد العزيز السلمان ص/ (2)
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َ يقضها لك فتوضأ وضوءك للصالة مث كْب عليه واقرأ هذه اْلية:  َا َيْسَتِجي ُب )نسيها، فِن  ِإمنَّ
َعثُ ُهُم هللاُ مُثَّ إِلَْيِه يُ ْرَجُعوَن( ]اْلنعام:   [ اه .36الَِّذيَن َيْسَمُعوَن َواْلَمْوَتى يَ ب ْ

وكان بعض السلف الصاحل يقوم بتفقد عيال أخيه ِف هللا بعد موته عشرات السنني، فيقضي 
وا ال يفقدون م مبنزلة أوالده، فكانحاجاهتم، ويلِب مطالبهم، ويتودد هلم، ويَتدد عليهم، كأهن

 ( .2من أبيهم إال عينه )

 (( اه .3قال ميمون بن مهران: )من َ ينفعك بصداقته، َ يضرك بعداوته )

وروي ِف اْلثر: أال إن هلل أواين ِف أرضه وهي القلَو فأح ب اْلواين إَل هللا أصفاها وأصلبها 
 ( .4ن وأرقها على اإلخوان )وأرقها، وأخلصها من الذنَو وأصلبها ِف الدي

إخواننا أح ب إلينا من أهلينا وأوالدان ْلن أهلينا »وكان احلسن البصري رمحه هللا يقول: 
 ( .5« )يذكروننا الدنيا، وإخواننا يذكروننا اْلخرة

اثلثا: من حقوق املواالة ِف هللا أن يسكت اْلخ املسلم عن عيَو إخوانه ِف غيبتهم 
ه العيَو ال متس شيئا من واجبات الدين وأركانه وذلك مثل قلة وحضرهتم، إذا كانت هذ

 اْلكل عند البعض منهم أو زايدته

__________ 

 ( نفس املصدر السابق نفس املكان.1)

 ( .40( املصدر السابق الورقة )2)

 ( املصدر السابق نفس املكان.3)

( فيلم 1605برقم ) ( فضيلة اْللفة واْلخوة، ُمطوطة جبامعة الرايض قسم املخطوطات4)
 ( املؤلف غري معروف، كتبت ِف القرن التاسع اهلجري تقريًبا.40( الورقة )6/ 556)

 (1)( .." 41، 40( املصدر السابق الورقة )5)

 "وأضر حركات اِلوارح: حركة اللسان، وهي أضرها على العبد. .321

لى قولني، ع واختلف السلف، واْللف: هل يكت ب مجيع ما يلفظ به أو اْلري والشر فقط؟
 أظهرمها اْلول.

                                         
 1/270د املواالة واملعاداة ِف الشريعة اإلسالمية، حمماس اِللعو  (1)
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: كل كالم ابن آدم عليه ال له إال ما كان من هللا وما وااله، وكان وقال بعض السلف
ُيسك على لسانه ويقول: هذا أوردين املوارد، والكالم أسريك؛  -رضي هللا عنه  -الصديق 

ال إ فِذا خرج من فيك صرت أنت أسريه. وهللا عند لسان كل قائل: }ما يلفظ من قول
 [ .18لديه رقي ب عتيد{ ]ق:

وِف اللسان آفتان عظيمتان، إن خلص من إحدامها َ خيلص من اْلخرى: آفة الكالم، وآفة 
السكوت، وقد يكون كل منهما أعظم إمثا من اْلخرى ِف وقتها؛ فالساكت عن احلق شيطان 

ق، شيطان انطأخرس، عاص هلل، مراء مداهن إذا َ خيف على نفسه. واملتكلم ابلباطل 
عاص هلل، وأكثر اْللق منحرف ِف كالمه وسكوته؛ فهم بني هذين النوعني، وأهل الوسط 

 كفوا ألسنتهم عن الباطل، وأطلقوها فيما يعود عليهم نفعه  -وهم أهل الصراط املستقيم  -
ِف اْلخرة؛ فال ترى أحدهم يتكلم بكلمة تذه ب عليه ضائعة بال منفعة؛ فضال أن تضره ِف 

، وإن العبد ليأيت يوم القيامة حبسنات أمثال اِلبال فيجد لسانه قد هدمها عليه كلها، آخرته
 وأييت بسيئات أمثال اِلبال فيجد لسانه قد هدمها من كثرة ذكر هللا وما اتصل به( انتهى.

 (1)( ِف نفوذ الشيطان إَل العبد من ثغرة اللسان:." 146 - 145وقال أيضا: )ص / 

 العظمى "شرح حديث الشفاعة .322

ذكر العلماء أن أكْب أنواع الشفاعات اليت اخُتص ُّبا النِب صلى هللا عليه وسلم هي الشفاعة 
ِف يوم القيامة ْلجل إراحة الناس من طول املوقف، وْلجل فصل القضاء بينهم، وذلك ْلن 
 املوقف يوم القيامة قد ذُكر من طوله ومن هوله وما يكون فيه من الغم والكَر ومن العذاَ

 واْلَ ما هللا تعاَل به عليم.

[ ، وِف آية أخرى أنه 47فأما طوله فقد ذكر هللا أنه }َكأَْلِف َسَنٍة ممَّا تَ ُعدهوَن{ ]احلج:
[ ، ولعل ذلك الختالف تقديره عند الناس، أو ِف 4}ِمْقَدارُُه مَخِْسنَي أَْلَف َسَنٍة{ ]املعارج:

، هل التوحيد والعقيدة وأهل اْلعمال الصاحلةظن الكثري من الناس، ولكنه ال حيس بطوله أ
 وذلك ْلهنم ينعمون ِف ذلك املوقف.

كذلك من اهلول الذي يناهلم ِف املوقف شدة احلر، كما روي أهنا تدنو الشمس من رءوس 

                                         
 26معجم املناهي اللفظية، بكر أبو زيد ص/ (1)
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اْلالئق حىت يكون بينها وبينهم قدر ميل، ويُزاد ِف حرها، وأهنم يلجمهم العرق من شدة 
ييه، عرق إَل ركبتيه، ومنهم من يبلغ إَل حقويه، ومنهم من يبلغ إَل ثداحلر، ومنهم من يبلغ ال

 ومنم من يلجمه العرق إِلاماً.

كذلك أيضًا شدة اهلول الذي يشاهدونه، فمن طول هذا املوقف وما هم فيه من الكَر 
يقول بعضهم لبعض: أال تطلبون من يشفع لكم حىت يرحيكم هللا من هذا املوقف، وحىت 

ه إما إَل جنة وإما إَل انر؟ فعند ذلك يطلبون من يشفع هلم، فذُكر ِف احلديث تتخلصوا من
ًً إَل أبيهم آدم وهو أبو البشر، فيقولون: اي آدم! أنت أبو البشر، خلقك  أهنم أيتون أواَل

ال ترى أ -أي: خصك ُّبذه اْلصائص-هللا بيده، وأسجد لك مالئكته، وأسكنك جنته 
  ما قد أصابنا؟! اشفع لنا إَل ربك لريحينا من طول املوقف.إَل ما حنن فيه؟! أال ترى إَل

فيعتذر آدم فيقول: وهل أخرجكم من اِلنة إالَّ ذن ب أو خطيئة أبيكم؟! يعَتف أبنه أخطأ 
وأنه هو الذي بسببه خرجتم من اِلنة وقد كنتم من أهلها، فِنه ملا ُأسكن فيها وأخطأ تلك 

 ُأخرج منها إَل دار الشقاء وهي الدنيا. اْلطيئة اليت هي أكله من تلك الشجرة،

ُأخرج  :قال بعض السلفوِف هذا حتذير من اْلعمال السيئة اليت حترم من دخول اِلنة، 
آدم من اِلنة بذن ب واحد، وأنتم تعملون الذنَو وتكثرون منها، وترجون أن تدخلوا معه 

الذنَو  ر غري مشاهد تصلاِلنة! ويقول بعضهم: اي انظرًا يرنو بعييَن راقد ومشاهدًا لألم
إَل الذنَو وترجتي َدرَج اِلنان ُّبا وفوز العابد أنسيت أن هللا أخرج آَدمًا منها إَل الدنيا 
بذن ب واحد واحلاصل أن أابهم آدم يعَتف خبطيئته ويعتذر عن الشفاعة، ويقول: كيف 

قولون: اي نوح! يأشفع وأان مذن ب؟ مث حييلهم إَل نِب هللا نوح عليه السالم، فيأتون إليه و 
 أنت أول الرسل بُعث إَل أهل اْلرض، وَساك هللا عبداً شكوراً، اشفع لنا إَل ربك.

ونوح عليه السالم له ميزة وفضيلة، ولكن َ يقبل أن يشفع هلم تواضعاً، وتعلل واعتذر أبنه 
َِ  ال َتَذْر َعَلى اَْلْرِض ِمَن اْلَكاِفرِيَن َدايَّ  [ ، 26ًا{ ]نوح:رَ قد دعا على قومه بقوله: }َر

فاعتذر بذلك، وإن كان ما دعا إالَّ على الكفار الذين يستحقون الغرق، فاستجاَ هللا 
 دعوته فأغرق أهل اْلرض إالَّ أهل السفينة.

وبعد نوح أيتون إَل إبراهيم فيعتذر، وأيتون بعد إبراهيم إَل موسى، فيعتذر أيضاً، مث إَل 
 عيسى فيعتذر.
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زم حممد صلى هللا عليه وعليهم وسلم، فعند ذلك يقول: )أان هلا( ، فِذا التمث أيتون إَل النِب 
أن يشفع سجد لربه، مث إذا أذن له ربه تكلم مبا يفتح هللا عليه من احملامد ومن الثناء ما ال 
حيسنه اْلن، يعين أن هللا يلهمه من متجيد ربه وحتميده والثناء عليه ما هللا به عليم، فبعد 

 (1) ربه أن يفصل بني العباد، وأن يرحيهم من ذلك املوقف.." ذلك يرغ ب إَل

 "عالمة اْلوف والرجاء .323

الرجاء الصادق له عالمة، وهي: صدق الطل ب وصدق املواصلة، فِذا قلت إلنسان: أما 
ترجو ربك؟ فيقول: أان أرجوه، أال ترجو رمحة هللا؟ أال ترجو ثوابه وجنته؟ فيقول: بلى، أان 

 راٍج له.

تقول له: أين عالمة الرجاء؟ عالمة صدق الرجاء: هو الطل ب، من رجا شيئاً طلبه،  البد أن
إذا كنت ترجو اِلنة فالبد أن تبذل هلا مثناً، ومثنها هو احلسنات واْلعمال الصاحلة، فأما 
َ هللا وأرجو رمحته وأرجو جنته، ولكنه ال يقدم هلا مثناً، فِنه ال حتصل  من يقول: أان أرجو ثوا

 اِلنة، فهي غالية، ليست رخيصة، والبد هلا من مثن. له هذه

اي سلعة الرمحن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسالن كذلك نقول ملن يقول: إين 
أخاف النار، نقول له: أما ختاف النار؟ فِن قال: بلى؛ أخاف النار، نقول له: أين عالمة 

أسباَ دخوهلا، وهي اْلوف؟ البد للخوف من عالمة، فعالمة ذلك: أن هتَر من 
السيئات، وتبتعد عنها، فِذا ابتعدت عن السيئات، وتركت املخالفات، والزمت الطاعات 
حق املالزمة، يصدق عليك أنك من اْلائفني حقاً، فِذا قلت: أان خائف من العذاَ، 
، وتكثر من السيئات، وال ختاف من عاقبتها، فلست  وأنت مع ذلك تكثر من الذنَو

 بصادق حينئٍذ.

 :قال بعض السلفأن اِلنة قد أخرج منها أبوان آدم بذن ب واحد،  -عبد هللا! -تذكر 
)آدم أخرج من اِلنة بذن ب واحد، وأنتم تعملون الذنَو وتكثرون منها، وترجون ُّبا دخول 

 اِلنة!( .

وقال ِف ذلك بعضهم: اي انظرًا يرنو بعيين راقد ومشاهد لألمر غري مشاهد تصل الذنَو 
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وترجتي درج اِلنان ُّبا وفوز العابد ونسيت أن هللا أخرج آدم منها إَل الدنيا  إَل الذنَو
بذن ب واحد ال شك أن اْلوف قليل ِف قلوبنا، وكذلك الرجاء غري حمقق ِف صدوران، وهللا 

 (1)املستعان!." 

 "احلق يعرف بدليله ال بقائله .324

وسلم، ومنهم  هللا عليهأهل السنة هم املتمسكون بكتاَ هللا تعاَل وأبحاديث نبيه صلى 
اْلئمة اْلربعة، ومنهم اهلداة الذين هدى هللا تعاَل ُّبم خلقًا كثريًا ِف صدر هذا اإلسالم، 
وإن كانوا يقلون ِف بعض اْلزمنة، ويكثر املبتدعة، ففي زماننا قد يكون املتمسكون ابلسنة 

صلى هللا  قال فيه النِبحقاً قلة ِف البالد، ويصدق على هذا الزمان أنه زمان الغربة، الذي 
عليه وسلم: )بدأ اإلسالم غريباً، وسيعود غريباً كما بدأ، فطوىب للغرابء، قيل: من الغرابء؟ 
قال: الذين يصلحون عند فساد الناس( ، وِف رواية: )الذين يصلحون ما أفسد الناس من 

لفنت اسنيت( ، وِف بعض الرواايت: )الذين يفرون بدينهم من الفنت( ، فِذا وقعت 
واالختالفات والبدع ِف بالد هربوا وجنوا بدينهم، وِف رواية: )النزاع من القبائل( ، يكون من 
اْلسرة واحد أو اثنان، من القبيلة عشرة أو مخسة، من البلدة عشرة أو عشرون، والبقية 

 ُمالفون هلم، أو ينتقدوهنم، فهؤالء هم الغرابء، فطوىب للغرابء.

كثرة أهله، فالعْبة ابملتمسكني ابحلق، والعْبة ابْلدلة، وليس العْبة بولكن ال يضر احلق قلة 
اهلالكني، وذلك لكثرة اْلسباَ اليت حترف الناس وتصرفهم عن احلق؛ لكثرة الفنت، ولكثرة 

 املغرايت، ولكثرة الدعاايت املضللة.

ليس  :قال بعض السلفمن كثرة اهلالكني، كما  -مع كثرة هذه املغرايت-إذاً: ال عج ب 
العج ب ممن هلك كيف هلك، إمنا العج ب ممن جنا كيف جنا! يعين: مع كثرة الفنت، ومع  
كثرة الدعاايت واملضلالت يستغَر أن هذا اإلنسان ُين هللا عليه ابهلداية، ويوفقه للتمسك 
ابلشريعة، ويعض عليها ابلنواجذ، مع كثرة من خيذله ويؤنبه ويوخبه ويرميه ابلرجعية، ويرميه 

هقر والتأخر، ويرميه ابلتزمت والتشدد والغلو، وما أشبه ذلك، ولكن إذا رزقه هللا ابلتق
 إخالصاً، ومتسك ابحلق، وصمد عليه؛ فال يضره ذلك، وسيجعل هللا له فرجاً وُمرجاً.
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أهل السنة ِف كل زمان يرميهم أهل البدع ابلشذوذ، ويرموهنم ابلتغفيل، ويرموهنم ابْلَساء 
يقولون هلم: مشبهة، وجمسمة، وحشوية، ونوابت، وغثاء، وُغثُر، وحنو اليت ينكرون ُّبا، ف

ذلك من اْلَساء اليت ابتدعوها وما أنزل هللا ُّبا من سلطان، وال تنطبق عليهم، وإمنا تنطبق 
 على أعدائهم، فال تضرهم هذه اْللقاَ.

لو قل املتمسكون و إذاً: ال عْبة مبن خالفهم، إمنا العْبة مبن وافق احلق ومتسك به، فاحلق حق 
به، والباطل ابطل ولو كثر املعتنقون له، إمنا العْبة ابلدليل، وال شك أن حجة هللا تعاَل 
قوية، وأن من احتج ابلدليل الواضح فِنه غال ب ولو صمد أمامه الناس، وقد مضت لنا أدلة 

 (1)عقلية وأدلة نقلية تبني صحة ما عليه أهل احلق.." 

 "بيان معتقد املعتزلة .325

ال الشارح رمحنا هللا تعاَل وإايه: ] )فهذا ديننا واعتقادان ظاهراً وابطناً، وحنن بُ َرآُء إَل هللا ق
تعاَل من كل َمن خالف الذي ذكرانه وبيناه، ونسأل هللا تعاَل أن يثبتنا على اإلُيان، وخيتم 

: املشبهة، ثللنا به، ويعصمنا من اْلهواء املختلفة، واْلراء املتفرقة، واملذاه ب الرديئة م
واملعتزلة، واِلهمية، واِلْبية، والقدرية، وغريهم من الذين خالفوا اِلماعة، وحالفوا الضاللة، 

ل وأردايء، وابهلل العصمة والتوفيق( .  وحنن منهم بُ َرآء، وهم عندان ُضالَّ

 اإلشارة بقوله: )فهذا( : إَل كل ما تقدم من أول الكتاَ إَل هنا.

ارى، بهوا هللا سبحانه وتعاَل ابْللق ِف صفاته، وقوهلم عكس قول النصواملشبهة: هم الذين ش
اً، وهؤالء ابْلالق تعاَل، وجعلوه إهل -وهو عيسى عليه السالم-فِن النصارى شبهوا املخلوق 

 شبهوا اْلالق ابملخلوق، ك  داُود اِلواريب وأشباهه.

تزلوا ا، َُسهوا بذلك ملا اعواملعتزلة: هم عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء الغزال وأصحاُّبم
اِلماعة بعد موت احلسن البصري رمحه هللا تعاَل ِف أوائل املائة الثانية، وكانوا جيلسون 
معتزلني، فيقول قتادة وغريه: أولئك املعتزلة، وقيل: إن واصل بن عطاء هو الذي وضع أصول 

ارون الرشيد ان زمن همذه ب املعتزلة، واتبعه عمرو بن عبيد تلميذ احلسن البصري، فلما ك
صنف هلم أبو اهلذيل كتابني، وبنيَّ مذهبهم، وبىن مذهبهم على اْلصول اْلمسة اليت ََسَّوها: 
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 العدل.

 والتوحيد.

 وإنفاذ الوعيد.

 واملنزلة بني املنزلتني.

 واْلمر ابملعروف والنهي عن املنكر.

بِ هة حق وابطل، وهم مشولبَّسوا فيها احلق ابلباطل؛ إذ شأن البدع هذا، اشتماهلا على 
اْلفعال؛ ْلهنم قاسوا أفعال هللا تعاَل على أفعال عباده، وجعلوا ما حيسن من العباد حيسن 
منه، وما يقبح من العباد يقبح منه! قالوا: جي ب عليه أن يفعل كذا، وال جيوز له أن يفعل  

ن ِبمائه وال زنو كذا، مبقتضى ذلك القياس الفاسد! فِن السيد من بين آدم لو رأى عبيده ي
ُينعهم من ذلك، لُعدَّ إما مستحسناً للقبيح وإما عاجزاً، فكيف يصح قياس أفعاله سبحانه 

 وتعاَل على أفعال عباده؟! والكالم على هذا املعىن مبسوط ِف موضعه.

فأما العدل: فَسََتُوا حتته نفي القدر، وقالوا: إن هللا ال خيلق الشر، وال يقضي به؛ إذ لو خلقه 
 يعذُّبم عليه يكون ذلك جوراً! وهللا تعاَل عادل ال جيور، ويلزمهم على هذا اْلصل مث

الفاسد أن هللا تعاَل يكون ِف ملكه ما ال يريده، فرييد الشيء وال يكون، والزمه وصفه 
 ابلعجز! تعاَل هللا عن ذلك.

عدد القدماء! م توأما التوحيد: فَسََتُوا حتته القول خبلق القرآن؛ إذ لو كان غري ُملوق لز 
ويلزمهم على هذا القول الفاسد أن علمه وقدرته وسائر صفاته ُملوقة أو التناقض! وأما 
الوعيد: فقالوا: إذا أوعد بعض عبيده وعيدًا فال جيوز أالَّ يعذُّبم وخُيلف وعيده؛ ْلنه ال 

ملنزلتني: ا خيلف امليعاد، فال يعفو عمن يشاء، وال يغفر ملن يريد عندهم! وأما املنزلة بني
فعندهم أن من ارتك ب كبرية خيرج من اإلُيان، وال يدخل ِف الكفر! وأما اْلمر ابملعروف، 
وهو أهنم قالوا: علينا أن أنمر غريان مبا أُِمران به، وأن نلزمه مبا يَ ْلَزمنا، وذلك هو اْلمر 

ذا جاروا! وقد إ ابملعروف، والنهي عن املنكر، وضمَّنوه أنه جيوز اْلروج على اْلئمة ابلقتال
 تقدم جواَ هذه الشهَبه اْلمس ِف مواضعها.

وعندهم أن التوحيد والعدل من اْلصول العقلية اليت ال يُعلم صحة السمع إال بعدها، وإذا 
استدلوا على ذلك أبدلة َسعية إمنا يذكروهنا لالعتضاد ُّبا، ال لالعتماد عليها، فهم يقولون: 
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ا ُّبا متقدم على العلم بصحة النقل! فمنهم من ال يذكرهال تثبت هذه ابلسمع، بل العلم 
ِف اْلصول؛ إذ ال فائدة فيها عندهم، ومنهم من يذكرها ليبنيِ  موافقة السمع للعقل، وإليناس 

 الناس ُّبا، ال لالعتماد عليها.

والقرآن واحلديث فيه عندهم مبنزلة الشهود الزائَدين على النصاَ، واملدد الالحق بعسكر 
عنهم، ومبنزلة من يتبع هواه، واتفق أن الشرع ما يهواه! كما قال عمر بن عبد العزيز  مستغنٍ 

رمحة هللا عليه: ال تكن ممن يتبع احلق إذا وافق هواه، وخيالفه إذا خالف هواه، فِذاً أنت ال 
تُثاَ على ما وافقَته من احلق، وتعاَق ب على ما تركَته منه؛ ْلنك إمنا اتبعَت هواك ِف 

ني، وكما أن اْلعمال ابلنيات، وإمنا لكل امرئ ما نوى، والعمل يتبع قصد صاحبه املوضع
وإرادته، فاالعتقاد القوي يتبع أيضًا علم ذلك وتصديقه، فِن كان اتبعًا لإلُيان كان من 
اإلُيان، كما أن العمل الصاحل إذا كان عن نية صاحلة كان صاحلاً، وإالَّ فال، فقول أهل 

غري اإلُيان كعمل أهل الصالح التابع لغري قصد أهل الصالح، وِف املعتزلة اإلُيان التابع ل
ُْم حُيِْسنُ  نْ َيا َوُهْم حَيَْسُبوَن َأهنَّ َعًا{ زاندقة كثرية، وفيهم من: }َضلَّ َسْعيُ ُهْم ِف احْلََياِة الده وَن ُصن ْ

 [[ .104]الكهف:

االعتقاد،  خالفت أهل السنة ِف ِف هذه اْلامتة تكلم املاتن والشارح على هذه الفرق اليت
وال شك أن ُمالفتهم عن عناد، وذلك ْلهنم حكَّموا العقول ِف الشرع، ونظروا فيما يهَوونه، 
وفيما متيل إليه أهواؤهم، فاتبعوه، فصدق عليهم أهنم ممن اتبع هواه، أو ممن اختذ إهله هواه، 

تبع، إله يُعبد أو يطاع من هوًى يُ وال شك أن اهلوى يُعمي وُيصم، وأنه ما حتت أدمي السماء 
 وهؤالء ذكر لنا منهم طائفتني: الطائفة اْلوَل: املشبهة.

 الطائفة الثانية: املعتزلة.

 ومها ِف طرِف نقيض.

 فاملعتزلة نسميهم: معطِ لة.

 واملشبهة نسميهم: ممثِ لة.

 : )املمثل يعبد صنماً، واملعطل يعبد عدماً( .قال بعض السلفوقد 

من  القيم رمحه هللا: لسنا نشبِ ه ربنا بصفاتنا إن املشبِ ه عابد اْلواثن كال وال ُنليه ويقول ابن
أوصافه إن املعطل عابد البهتان ويقول بعضهم: من شبَّه هللا تعاَل خبلقه فقد كفر، ومن نفى 
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 وأبطل ما وصف هللا به نفسه فقد كفر، وليس فيما أثبته هللا لنفسه تشبيه.

ت هذه الصفات اليت وردت ِف الكتاَ والسنة تشبيه، وذلك ْلهنا صفات وهم يقولون: إثبا
موجودة ِف املخلوق، وإذا كانت موجودة ِف املخلوق وأثبتت للخالق فقد حصل التشبيه، 

[ فهم دائماً يعتمدوهنا، 11ويعتمدون على مثل قوله تعاَل: }لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء{ ]الشورى:
دليلهم العقلي فهو احملكم عندهم دائماً، جيعلون عقوهلم حاكمة وهذا دليلهم السمعي، وأما 

على الكتاَ والسنة، وال يعَتفون من الوحيني إال مبا يوافق أهواءهم، بل العمدة عندهم هو 
 العقل.

واملشبهة هم الذين غلوا ِف اإلثبات، فجعلوا صفات اْلالق كصفات املخلوق، فيقول 
ني وأرجل كصفاتنا، وله كذا وكذا، ويقولون: هذا ما يوجد أحدهم: هلل أيٍد كأيدينا، وله أع

 وعندان ما نشاهده، وإذا أخْبان هللا بشيء غائ ب وَساه قسناه على ما نعرفه ونشاهده.

ويقال هلم: كل شيء له صفات تناس ب ذاته، فكما أن هلل تعاَل ذااتً ال تشبه الذوات فله 
ائر ال تشبه ذواتنا فكذا نقول ِف س صفات ال تشبه الصفات، فكما أن ذات هللا تعاَل

 صفاته.

أما املعتزلة الذين هم املعطلة النفاة فِهنم نفوا صفات هللا اليت هي صفات كمال، وجعلوها 
 (1)جمازاً، َو يثبتوا هلل ال صفات فعل وال صفات ذات، فهؤالء غلوا ِف النفي.." 

( . وملا 1لعاملني( )َل َر ا"وصف به نفسه، وال يقول فيه برأيه شيئا؛ تبارك هللا تعا .326
 عن صفة النزول، فقال: -رمحه هللا  -سئل 

 ( .2)ينزل بال كيف( )

 وقال اإلمام احلافظ نعيم بن محاد اْلزاعي رمحه هللا:

)من شبه هللا خبلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف به 
 ( .3نفسه وال رسوله تشبيها( )

 ف:وقال بعض السل

 ( .4)قدم اإلسالم ال تثبت إال على قنطرة التسليم( )
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فهذه عقيدة السلف الصاحل وأقوال أئمتهم ِف اإلُيان ابهلل؛ فمن سلك مسلكهم يكون 
ملتزما مبنهج الرسول صلى هللا عليه وسلم وأصحابه سواء كان السالك ِف عصرهم، أو ِف 

 كان موجودا بينهم.  العصور املتأخرة، وكل من خالفهم ال يكون منهم، وإن

_________ 

، و )شرح العقيدة الطحاوية( اإلمام ابن أيب العز: 368( )جالء العينني( اْللوسي: ص 1)
 حتقيق اْلرانؤوط. 427ص 

 42( )عقيدة السلف أصحاَ احلديث( اإلمام الصابوين: ص 2)

 ( .936) 4/587( )شرح أصول اعتقاد أهل السنة( الاللكائي: ج3)

 (1).." 1/171نة( اإلمام البغوي: ج( )شرح الس4)

مث  -44"وقوله تعاَل " ومن َ حيكم مبا أنزل هللا فأولئك هم الكافرون " املائدة  .327
بكى رجل منهم يقال لُه عبد هللا بن سخْبة السلمي، مث حرض أولئك على اْلروج على 

يم، فِن حالناس،وقال ِف كالمه: اضربوا وجوههم وجباههم ابلسيوف حىت يطاع الرمحن الر 
أنتم ظفرمت وأطيع هللا كما أردمت أاثبكم ثواَ املطيعني لُه العاملني أبمره.وإن قتلتم فأي شيء 
أفضل من املصري إَل رضوان هللا وجنته؟ مث يعلق ابن كثري على هذه الرواية فيقول " قلت: 

 قوهذا الضَر من الناس من أغَر أشكال بين آدم فسبحان من نوع خلقه كما أراد، وسب
عاَل ِف اْلوارج إهنم املذكورون ِف قوله ت قال بعض السلفِف قدره العظيم، وما أحسن ما 

}قل هل ننبئكم ابْلخسرين أعماال الذين ضل سعيهم ِف احلياة الدنيا وهم حيسبون أهنم 
حيسنون صنعا. أولئك الذين كفروا آبايت رُّبم ولقائه فحبطت أعماهلم فال نقيم هلم يوم 

واملقصود أن هؤالء اِلهلة الضالل واْلشقياء ِف اْلقوال واْلفعال اجتمع رأيهم  القيامة وزان{
على اْلروج من بني أظهر املسلمني..واجتمع اِلميع ابلنهروان وصارت هلم شوكة ومنعة وهم 
جند مستقلون وفيهم شجاعة وعندهم أهنم متقربون بذلك. فهم ال يصطلى هلم بنار، وال 

 ثأر، وابهلل املستعان "مث بلغ عليًا أن اْلوارج قد عاثوا ِف اْلرضيطمع ِف أن يؤخذ منهم ب
فساداً وسفكوا الدماء وقطعوا السبل واستحلوا احملارم، وكان من مجلة من قتلوه عبد هللا بن 
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ادوه أسروه وامرأته معه وهي حامل فاقت -صلى هللا عليه وسلم  -خباَ صاح ب رسول هللا 
ه سقطت مترة من ُنلة فأخذها أحدهم فألقاها ِف فمه فقال ل بيده فبينما هو يسري معهم إذ

آخر: بغري إذن وال مثن؟ فألقاها ذاك من فمه، ومع هذا قدموا عبد هللا بن خباَ فذحبوه، 
وجاءوا إَل امرأته فقالت: إين امرأة حبلى، أال تتقون هللا، فذحبوها وبقروا بطنها عن ولدها، 

فهم فوا إن هم ذهبوا إَل الشام واشتغلوا بقتال أهله أن خيلفلما بلغ الناس هذا من صنيعهم خا
 (1)هؤالء ِف ذراريهم." 

 "ما حتبه نفسه من الشهوات وامللذات واْلموال واْلوالد واْلوطان. .328

فعل تعاَل، فِنه يتبع رسوله صلى هللا عليه وسلم فيما جاء به، في -ومنها: أن من أح ب هللا 
ر ما أمر به، ويَتك ما هي عنه؛ قال تعاَل: }قل إن كنتم حتبون هللا فاتبعوين حيببكم هللا ويغف

ن{ يلكم ذنوبكم وهللا غفور رحيم قل أطيعوا هللا والرسول فِن تولوا فِن هللا ال حي ب الكافر 
 : "ادعى قوم حمبة هللا، فأنزل هللا تعاَل آية احملبة: }قل إن كنتم حتبون هللاقال بعض السلف

تها: فاتبعوين حيببكم هللا{ ؛ ففي اْلية بيان دليل حمبة هللا ومثرهتا وفائدهتا؛ فدليلها وعالم
 رته لذنوبه.فاتباع الرسول صلى هللا عليه وسلم، وفائدهتا ومثرهتا: نيل حمبة هللا للعبد ومغ

ومن عالمات صدق حمبة العبد هلل ما ذكره هللا بقوله: }اي أيها الذين آمنوا من يرتد منكم 
عن دينه فسوف أييت هللا بقوم حيبهم وحيبونه أذلة على املؤمنني أعزة على الكافرين جياهدون 

 ات: أربع عالم، فذكر ِف هذه اْلية الكرُية حملبة هللا1ِف سبيل هللا وال خيافون لومة الئم{ 

العالمة اْلوَل: أن احملبني هلل يكونون أذلة على املؤمنني؛ مبعىن أهنم يشفقون عليهم ويرمحوهنم 
 ويعطفون عليهم؛ قال عطاء رمحه هللا: "يكونون للمؤمنني كالوالد لولده".

ع فالعالمة الثانية: أهنم يكونون أعزة على الكافرين؛ أي: يظهرون هلم الغلظة والشدة والَت 
 عليهم، وال يظهرون هلم اْلضوع والضعف.

العالمة الثالثة: أهنم جياهدون ِف سبيل هللا ابلنفس واليد واملال واللسان؛ إلعزاز دين هللا 
 أعدائه بكل وسيلة.

 العالمة الرابعة: أهنم ال َتخذهم ِف هللا لومة الئم؛ فال يؤثر فيهم ازدراء
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__________ 

 (1)" ..54سورة املائدة، اْلية:  1

"وهلذا قالوا: }وما يهلكنا إال الدهر{ ؛ أي: ال يفنينا إال مرور الليايل واْلايم فنسبوا  .329
اإلهالك إَل الدهر على سبيل الذم له، وإمنا قالوا هذا القول عن جهل وخترص، ال عن علم 

 نوبرهان؛ ْلن الْبهان يرد هذا القول ويبطله، وهلذا رد هللا عليه بقوله: }وما هلم بذلك م
 علم إن هم إال يظنون{ ، وكل قول ال ينبين على علم وبرهان؛ فهو قول ابطل مردود.

سبحانه  -والْباهني تدل على أن ما جيري ِف الكون ال بد له من مدبر حكيم قادر، وهو هللا 
فكل من س ب الدهر ونس ب إليه شيئا من احلوادث؛ فقد شارك املشركني والدهرية  -وتعاَل 

 ذميم، وإن َ يشاركهم ِف أصل االعتقاد.ِف هذا الوصف ال

 رضي هللا عنه؛ قال: قال رسول هللا صلى هللا -وِف "الصحيحني" وغريمها عن أيب هريرة 
عليه وسلم: "قال هللا تعاَل: يؤذيين ابن آدم، بس ب الدهر، وأان الدهر، أقل ب الليل والنهار"، 

 وِف رواية: "ال تسبوا الدهر؛ فِن هللا هو الدهر".

 ْلن الس ب يتجه إَل -سبحانه  -ل احلديث على أن من س ب الدهر؛ فقد آذى هللا فد
مدبر احلوادث والوقائع وخالقها، والدهر إمنا هو ظرف وحمل وخلق مدبر، ليس له شيء من 

: "أقل ب الليل -سبحانه  -التدبري، وهلذا قال هللا: "وأان الدهر، أقل ب الليل والنهار"؛ فقوله 
لقوله: "وأان الدهر"، وكذا قوله: "فِن هللا هو الدهر"؛ معناه أن هللا هو والنهار": تفسري 

املتصرف الذي يصرف الدهر وغريه؛ فالذي يس ب الدهر إمنا يس ب من خلقه، وهو هللا 
 تعاَل وتقدس.

َ ِف جاهليتها من شأهنا ذم الدهر؛ أي: سبه عند النوازل؛ قال بعض السلف : "كانت العر
دة أو بالء؛ قالوا: أصابتهم قوارع الدهر، وأابدهم الدهر، وقالوا: اي فكانوا إذا أصابتهم ش

خيبة الدهر! فيسندون اْلفعال إَل الدهر، ويسبونه، وإمنا فاعل ذلك هو هللا، فِذا أضافوا 
 (2)ما انهلم من الشدائد إَل." 
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"والقول الذي عليه مجهور الناس، وهو املوافق لآلاثر املنقولة من السلف: إثبات  .330
لعصمة من اإلقرار على الذنَو مطلقا، والرد على من يقول: إنه جيوز إقرارهم عليها. ا

وحجج القائلني ابلعصمة إذا حررت إمنا تدل على هذا القول، وحجج النفاة ال تدل على 
وقوع ذن ب أقر عليه اْلنبياء؛ فِن القائلني ابلعصمة احتجوا أبن التأسي ُّبم إمنا هو مشروع 

دون ما هنوا عنه ورجعوا عنه؛ كما أن اْلمر والنهي إمنا جت ب طاعتهم فيما َ  فيما أقروا عليه
ينسخ منه، فأما ما نسخ من اْلمر والنهي؛ فال جيوز جعله مأمورا به وال منهيا عنه، فضال 
عن وجَو اتباعة والطاعة فيه، وكذلك ما احتجوا به من أن الذنَو تناِف الكمال، أو أهنا 

مة أقبح، أو أهنا توج ب التغيري، أو حنو ذلك من احلجج العقلية؛ فهذا ممن عظمت عليه النع
إمنا يكون مع البقاء على ذلك وعدم الرجوع، وإال؛ فالتوبة النصوح اليت يقبلها هللا يرفع ُّبا 

وبة : كان داود عليه السالم بعد التقال بعض السلفصاحبها إَل أعظم مما كان عليه؛ كما 
وقال آخر: لو َ تكن التوبة أح ب اْلشياء إليه؛ ملا ابتلى ابلذن ب خريا منه قبل اْلطيئة، 

أكرم اْللق عليه، وقد ثبت ِف الصحاح حديث التوبة: "هلل أفرح بتوبة عبده من رجل نزل 
 منزال ... " احلديث....".

إَل أن قال: "وِف الكتاَ والسنة الصحيحة والكت ب اليت أنزلت قبل القرآن مما يوافق هذا 
ا يتعذر إحصاؤه، والرادون لذلك َتولوا ذلك مبثل َتويالت اِلهمية والقدرية والدهرية القول م

لنصوص اْلَساء والصفات ونصوص القدر ونصوص املعاد، وهي من جنس َتويالت 
القرامطة الباطنية اليت يعلم ابالضطرار أهنا ابطلة، وأهنا من ابَ حتريف الكلم عن مواضعه، 

كفر اْلنبياء فيقع ِف تكذيبهم، ويريد اإلُيان ُّبم فيقع ِف ال وهؤالء يقصد أحدهم تعظيم
 ُّبم.

 (1)وهي العصمة."  -مث إن العصمة املعلومة بدليل الشرع والعقل واإلمجاع 

 "الفصل الثالث: اْلاثر عن عمر بن عبد العزيز ِف اإلُيان ابلرسل .331

... 

مة من ن السلف إثبات العصوالقول الذي عليه مجهور الناس وهو املوافق لآلاثر املنقولة ع
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اإلقرار على الذنَو مطلقا، وهذا ما أثر عن عمر رمحه هللا تعاَل كما سبق. مث قال رمحه 
هللا: والرد على من يقول إنه جيوز إقرارهم عليها وحجج القائلني ابلعصمة إذا حررت إمنا 

 تدل على هذا القول.

تأسي اء، فِن القائلني احتجوا أبن الوحجج النفاة ال تدل على وقوع ذن ب أقر عليها اْلنبي
ُّبم مشروع، وذلك ال جيوز إال مع جتويز كون اْلفعال ذنواب، ومعلوم أن التأسي ُّبم إمنا هو 
مشروع فيما أقروا عليه دون ما هنوا عنه ورجعوا عنه، كما أن اْلمر والنهي إمنا جت ب طاعتهم 

نه جيوز جعله مأمورا به وال منهيا عفيما َ ينسخ منه، فأما ما نسخ من اْلمر والنهي فال 
فضال عن وجَو اتباعه والطاعة فيه، وكذلك ما احتجوا به من أن الذنَو تناِف الكمال 
أو أهنا ممن عظمت عليه النعمة أقبح أو أهنا توج ب التنفري أو حنو ذلك من احلجج العقلية، 

لها هللا يرفع لنصوح اليت يقبفهذا إمنا يكون مع البقاء على ذلك وعدم الرجوع، وإال فالتوبة ا
د . كان داود عليه السالم بعقال بعض السلفُّبا صاحبها إَل أعظم مما كان عليه. كما 

 (1)التوبة خريا منه قبل اْلطيئة. وقال آخر: لو َ تكن التوبة أح ب." 

وواقعنا اإلسالمي على وجه  -"وإن من أهم اْلمور وأخطرها ِف عصران احلايل  .332
ورة إزالة االلتباس الذي حدث ِف الفهم العام حلقيقة اإلسالم واإلُيان، هو ضر  -اْلصوص 

بعد أن جتاذَ الناس الطرفني الذين أشران إليهما ِف هذا السياق، فمن قائل إن اإلسالم 
الكلمة، وإن من نطق ابلشهادتني فهو املسلم عند هللا تعاَل ال يضره بعد ذلك عمل كائنا 

داخلة ِف احلد اْلدىن لإلسالم فمن  -فرضها ونفلها  -ال كلها ما كان، ومن قائل أن اْلعم
أو أتى حمرما أو مكروها مع علمه به، كفر ابهلل والعياذ  -فرضاأو نفال  -ترك منها شيئا 

 ابهلل.

وكال القولني هو من نتاج ذلك الفهم اْلعوج الذي ذكرانه، وستكون قضيتنا اْلساسية هنا 
اإلسالمي، وهي "دخول اْلعمال ِف اإلُيان ولزوم جنسها  هي قضية من أخطر قضااي الفكر

لصحته، والقدر املطلَو منها ليصري الرجل مسلما، وما جي ب أن يفعل، وما جي ب أن يَتك 
 ليحقق إسالم املرء ظاهرا وابطنا".
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وهي القضية اليت متيعت ِف عقول الناشئة من "دعاة اإلسالم" ِف هذا العصر، حيث خلطوا 
اتبعوا املنهج اْلعوج ِف الفهم، فخرجوا إَل نتائج شاُّبت ِف كثري منها ما  ِف النصوص أو

 خرجت إليه الفرق اليت شذت عن أهل السنة واِلماعة ِف ُمتلف العصور.

كما سنناقش ابلدليل الشرعي املدعم ابلنصوص الثابتة كال من الفريقني املفرطني واملفرطني 
فة أدلة كل منهما ال تفيد إال ِف هدم مذه ب الذين قال عنهما ابن تيمية حبق "أن معر 

 اْلخر".

: "ما أمر هللا أبمر إال وللشيطان فيه نزغتان: إما إَل تفريط. وإما قال بعض السلفوقد 
 ( .1إَل جماوزة، وهي اإلفراط وال يبايل أبيهما ظفر زايدة أو نقصان" )

 وبعد:

__________ 

 (1).." 108ص2( مدارج السالكني البن القيم ج1)

"وأييت بكل لفظ غري ب، ومعىن أغَر من اللفظ، فِذا وصلت َ جتد معك حاصال  .333
طائال، ولكن تسمع جعجعة وال ترى طحنا، فاملتكلمون ِف جعاجع اِلواهر واْلعراض 
واْلكوان واْللوان، واِلوهر والفرد، واْلحوال واحلركة والسكون، والوجود واملاهية واالحنياز 

ات والغريين واْلالفني، والضدين والنقيضني، والتماثل واِلهات والنس ب واإلضاف
واالختالف، والعرض وهل يبقى زمانني وما هو الزمان واملكان؟ وُيوت أحدهم َو يعرف 
الزمان واملكان، ويعَتف أبنه َ يعرف الوجود هل هو ماهية الشيء، أو زائد عليها؟ ويعَتف 

، هل هو وجود، أو وجود م قارن للماهية، ويقول: احلق عندي أنه شاك ِف وجود الَر
عند املوت: أخرج من الدنيا وما  -عن نفسه  -الوقف ِف هذه املسألة، ويقول أفضلهم 

عرفت إال مسألة واحدة، وهي أن املمكن يفتقر إَل واج ب، مث قال: االفتقار أمر عرضي، 
شكا  ناس: أكثر القال بعض السلففأموت َو أعرف شيئا، وهذا أكثر من أن يذكر، كما 

 .1عند املوت: أرابَ الكالم"
وكما قال عنهم شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا: "انقسموا إَل أصحاَ نظر وفكر وحبث 

                                         
 7حقيقة اإلُيان، طارق عبد احلليم ص/ (1)
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واستدالل، وأصحاَ إرادة وعبادة وَتله وزهد، وفكان منتهى أولئك الشك، ومنتهى هؤالء 
يه، إَل دليل علالشطح، فأولئك يشكون ِف ثبوت واج ب الوجود، أو يعجزون عن إقامة ال

 أن قال: ... واْلخرون جيعلون كل موجود واج ب الوجود، وجيعلون

__________ 

 (1).." 3/437مدارج السالكني  –ابن قيم اِلوزية  1

_قيل: ينبغي أن يغلِ  ب اإلنسان جان ب اْلوف؛ ليحمله ذلك على فعل الطاعة 1" .334
 وترك املعصية.

  والرسول"كان يعجبه الفأل._وقيل: يغلِ  ب جان ب الرجاء؛ ليكون متفائالً 2

_وقيل: ِف فعل الطاعة يغل ب الرجاء؛ لينبعث إَل العمل؛ فالذي منَّ عليه ابلطاعة َسَيُمنه 3
قول: : إذا وفقك هللا للدعاء فانتظر اإلجابة؛ ْلنه يقال بعض السلفعليه ابلقبول، وهلذا 

 ( .60]اْدُعوين َأْسَتِج ْب َلُكْم[ )غافر:

يغل ب جان ب اْلوف؛ ْلجل أن ُينعه ذلك من فعل املعصية قال_تعاَل_: وِف فعل املعصية 
ََ يَ ْوٍم َعِظيٍم[ )اْلنعام:   ( .15]ُقْل ِإين ِ َأَخاُف ِإْن َعَصْيُت َريبِ  َعَذا

وهذا قري ب ولكن ليس ابلقَر الكامل، إذ قد يُ ْعََتض عليه بقوله_تعاَل_: ]َوالَِّذيَن يُ ْؤُتوَن 
 ( .60ْم َوِجَلٌة[ )املؤمنون: َما آَتوا َوقُ ُلوُّبُُ 

 _وقيل: يغل ب جان ب اْلوف ِف الصحة، وجان ب الرجاء ِف املرض.4

_وقيل: مها كجناحي الطائر، فاملؤمن يسري إَل هللا جبناحني مها الرجاء واْلوف، فِذا 5
 استواي مت طريانه، وإذا نقص أحدمها وقع فيه النقص، وإذا ذهبا صار الطائر ِف حد املوت.

 ل خيتلف من شخص إَل شخص، ومن حال إَل حال، وهللا أعلم._وقي6

 =اْلوف الواج ب واْلوف املستح ب+

 اْلوف الواج ب هو ما حيمل على فعل الواجبات وترك احملرمات.

 واْلوف املستح ب هو ما حيمل على فعل املستحبات، وترك املكروهات.

 

 (1أنواع العبادة )
                                         

 44محاية الرسول صلى هللا عليه وسلم محى التوحيد، حممد بن عبد هللا زرابن الغامدي ص/ (1)
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هاد ِف ؛ كشهادة أن ال إله إال هللا، وبعضها فعلي؛ كاِلالعبادة هلا أنواع كثرية، فبعضها قويل
سبيل هللا، وإماطة اْلذى عن الطريق، وبعضها قلِب؛ كاحلياء، واحملبة، واْلوف، والرجاء، 

 وغريها، وبعُضها مشَتك كالصالة مثالً فِهنا جتمع ذلك كله.

__________ 

، وانظر 19حل الفوزان، صواإلرشاد للشيخ صا 42_39( انظر تيسري العزيز احلميد ص1)
 (1).." 70_47عقيدة التوحيد للشيخ حممد خليل هراس ص

: ح ب أيب بكر وعمر إُيان، قال بعض السلف"وهلذا ملا كان مبدأه من النفاق  .335
 ( .1وبغضهما نفاق، وح ب بين هاشم إُيان، وبغضهم نفاق )

يس هلا عقل فضة أمة لوهذه الفرقة هي اليت وصفها شيخ اإلسالم ابن تيمية بقوله: )إن الرا
صريح، وال نقل صحيح، وال دين مقبول، وال دنيا منصورة، بل هم من أعظم الطوائف كذاب 

( ، 2وجهال، ودينهم يدخل على املسلمني كل زنديق ومرتد، كما دخل فيهم النصريية )
 (3واإلَساعيلية )

 وغريهم، فِهنم يعمدون إَل خيار اْلمة

_________ 

 ( .435/ 4فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ) يراجع: جمموع -( 1)

هي فرقة من فرق الباطنية، وينسبون إَل حممد بن نصر النمريي، وكان من الغالة  -( 2)
ني، وهم أكفر من اليهود والنصارى واملشرك -رضي هللا عنه  -الذين يقولون أبلوهية على 

، وال برسوله، ال يؤمنون ابهللفهم يتظاهرون ابإلسالم والتشيع ْلل البيت، وهم ِف احلقيقة 
وال بكتابه، وال أبمر وال هني، وال ثواَ وال عقاَ، وال جنة وال انر، وال أبحد من املرسلني 
فقصدهم إنكار اإلُيان وشرائع اإلسالم بكل طريق، فالصلوات اْلمس: معرفة أسرارهم، 

ظاهر إلسالم عليه، فوالصيام: كتمان أسرارهم، واحلج: زايرة شيوخهم، وهم يعينون أعداء ا
 مذهبهم الرفض، وابطنه الكفر احملض.

( ، والشيعة والتشيع 161-145/ 35تراجع ترمجتهم ِف: فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية )
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 ( .258-255ص )

نسبة إَل حممد بن إَساعيل بن جعفر، ويزعمون أن دور اإلمامة انتهى إليه ْلنه  -( 3)
ْلرضني سبه وأايم اْلسبوع سبعة. وقالوا: أبن حممد سابع، واحتجوا أبن السموات سبع وا

بن إَساعيل نسخ شريعة حممد بن عبد هللا صلى هللا عليه وسلم، وهم أعظم كفرا من الغالية. 
يقولون بقدم العاَ، وإنكار املعاد، وإنكار واجبات اإلسالم وحمرماته، وهم من القرامطة 

، وقوهلم مرك ب من قول  الباطنية الذين هم أكفر من اليهود والنصارى ومشركي العَر
الفالسفة واجملوس، ويظهرون التشيع نفاقا، ومن أشهرهم: العبيديون الذين حكموا مصر 

 والشام فَتة طويلة.

( ، وتلبيس إبليس 162-131/ 35تراجع ترمجتهم ِف: فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية )
 (1)( .." 102ص )

"وعندما يقال كالم مليكنا هذا يتمضن اْلصل ِف الصفات، وهو أن ما يضاف إَل  .336
هللا من الصفات يثبت له على وجه يليق به، وهذا تضمنه قوله )كالم مليكنا( أي هي صفة 

ال قهلل تليق به وال تشبه صفات املخلوقني، فهو سبحانه له الكمال ِف ذاته وصفاته. ولذا 
تعرف الفرق بني كالم هللا وكالم املخلوقني فهو كالفرق بني  : إذا أردت أنبعض السلف

 اْلالق واملخلوق.

والقاعدة عند أهل العلم: أن اإلضافة تقتضي التخصيص، فعندما يضاف الكالم إَل هللا 
فأنه خيصه ويليق جبالله وكماله، وعندما يضاف الكالم إَل املخلوق فيخصه ويليق بعجزه 

خلوق الشيئني ِف االسم أن يتفقا ِف احلقيقة واملسمى. هذا بني امل ونقصه، وال يلزم من اتفاق
 واملخلوق، فكيف بني املخلوق واْلالق.

اْلمر الثاين: قوله: )غري ُملوق( ، وهذا فيه رد وإبطال لقول من قال إن كالم هللا ُملوق من 
)غري ُملوق( ،  :املخلوقات اليت أوجدها هللا بقدرته، فالناظم بني بطالن هذا املعتقد بقوله

 والقول خبلق القرآن هو معتقد اِلهمية واملعتزلة وغريهم.

واِلهمية يصرحون ُّبذا ويقولون: القرآن ُملوق والكالم ُملوق وال يقولون هو كالم هللا، 
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( 164وهلذا حاول شيخهم حتريف قوله تعاَل: }وكلم هللا موسى تكليما{ )النساء: من اْلية
 (1)رارا من إضافة الكالم إَل هللا.." . إَل نص ب لفظ اِلاللة ف

 "إثبات رؤية هللا تعاَل .337

 )وقل يتجلى هللا للخلق جهرة ... كم البدر ال خيفى وربك أوضح(

 )وليس مبولود وليس بوالد ... وليس له شبه تعاَل املسبح(

 )وقد ينكر اِلهمي هذا وعندان ... مبصداق ما قلنا حديث مصرح(

 .. فقل مثل ما قد قال ِف ذاك تنجح()رواه جرير عن مقال حممد .

الرؤية حق دل عليها الكتاَ والسنة املتواترة، وأمجع عليها املسلمون، وال ينكر الرؤية إال 
 مثل الشافعي: من أنكر رؤية هللا قال بعض السلفاِلهمية الضالل ومن َتثر ُّبم، وقد 

 حري أن حيرم منها.

زوم تباع سنة النِب صلى هللا عليه وسلم ول)وقل( اْلطاَ موجه لصاح ب السنة ومن يريد إ
أمره واقتفاء أثره، وأما صاح ب اهلوا واْلراء واملنطق وغري ذلك فِنه ال يقيم للسنة وزان وال 

 يرفع ُّبا رأسا وال يعبأ ُّبا.

قل اي صاح ب السنة غري مَتدد وال شاك: )يتجلى( التجلي هو الظهور والبيان أي يظهر 
ْللق املؤمنون، فهم الذين ينعم عليهم سبحانه يوم القيامة برؤيته )هللا للخلق( واملراد اب

ويكرمهم ابلنظر إليه، بل إن رؤيتهم له سبحانه هي أجل مقاصدهم وأعظم غاايهتم وأهدافهم، 
ومن دعائهم: "اللهم إان نسألك لذة النظر إَل وجهك والشوق إَل لقائك ِف غري ضراء." 

(2) 
 "العمل ابلعلم، دليله .338

... 

 انية العمل به.الث

                              

. وهو إما َسعي: وهو ما ثبت ابلوحي  الداللة، وهي اإلرشاد. فالدليل هو املرشد إَل املطلَو

                                         
 20ن أيب داود احلائية، عبد الرزاق بن عبد احملسن البدر ص/التحفة السنية شرح منظومة اب (1)
 27التحفة السنية شرح منظومة ابن أيب داود احلائية، عبد الرزاق بن عبد احملسن البدر ص/ (2)
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من كتاَ أو سنة. وإما عقلي: وهو ما ثبت ابلنظر والتأمل. وسيأيت شيء من ذلك ِف أثناء 
 الرسالة.

معرفة  ن التقليد ال ينفع ِف ابَ العقائد، وأنه البد منوِف كالم الشيخ رمحه هللا إشارة إَل أ
 دين اإلسالم ابْلدلة من كتاَ أو سنة أو إمجاع.

قوله املصنف رمحه هللا: "الثانية: العمل به"، أي: العمل ابلعلم؛ ْلن العلم ال يطل ب إال 
 دللعمل، وذلك أبن يتحول العلم إَل سلوك واقعي يظهر على فكر اإلنسان وتصرفه، وق

وردت النصوص الشرعية ِف وجَو إتباع العلم ابلعمل. وظهور آاثر العلم على طالبه. وورد 
الوعيد الشديد ملن ال يعمل بعلمه. َو يبدأ ِبصالح نفسه قبل إصالح غريه، وهي أدلة 

 .1معروفة معلومة
 اوما أحسن قول الفضيل بن عياض رمحه هللا: "ال يزال العلم جاهال حىت يعمل بعلمه فِذ

عمل به صار عاملا". وهذا كالم دقيق؛ ْلنه إذا كان عنده علم ولكنه ال يعمل ُّبذا العلم 
فهو جاهل؛ ْلنه ليس بينه وبني اِلاهل فرق إذا كان عنده علم ولكنه ال يعمل به، فال 
يكون العاَ عاملا حقا إال إذا عمل مبا علم، مث إن العمل إضافة إَل أنه حجة لإلنسان فهو 

أسباَ ثبات العلم وبقائه، وهلذا جتد الذي يعمل بعلمه يستحضر علمه، أما الذي أيضا من 
 : "كناقال بعض السلفال يعمل بعلمه، فسرعان ما يضيع علمه، 

__________ 

 (1)، دار املسلم.." 1انظر كتايب: "العمل ابلعلم"، ط 1

ا وال يشرك حل"ودليل الرجاء قوله تعاَل: }فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عمال صا .339
 بعبادة ربه أحدا{ .

                              

: "ال يعد خائفا من َ يكن للذنَو وقال بعض السلفاحملمود ما حجزك عن حمارم هللا". 
 .1اتركا"

واْلشية مبعىن اْلوف، لكن اْلشية أخص من اْلوف؛ ْلن اْلشية مقرونة مبعرفة هللا تعاَل، 

                                         
 16حصول املأمول بشرح ثالثة اْلصول، عبد هللا الفوزان ص/ (1)
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، فاْلشية خوف مقرون مبعرفة هللا، وهلذا 2 من عباده العلماء{ قال تعاَل: }إمنا خيشى هللا
 .3قال النِب صلى هللا عليه وسلم: "أما وهللا، إين ْلخشاكم هلل وأتقاكم له" 

قوله: "ودليل الرجاء قوله تعاَل: }فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عمال صاحلا وال يشرك 
، والرجاء يتضمن " أصل الرجاء هو الطم4بعبادة ربه أحدا{  ع أو انتظار الشيء احملبَو

التذلل واْلضوع، فال يكون إال هلل سبحانه وتعاَل، وتعليق الرجاء بغري هللا شرك، وإن كان 
هللا تعاَل قد جعل هلا أسبااب، فالسب ب ال يستقل بنفسه بل البد له من معاون، والبد من 

 .5هللا تعاَلانتفاء املوانع، وهو ال حيصل وال يبقى إال مبشيئة 
__________ 

 ".162"املفردات ِف غري ب القرآن": "ص 1

 .28سورة فاطر، اْلية:  2
"، "ومسلم": 5063"، واحلديث أخرجه البخاري: "رقم1/512"مدارج السالكني": " 3
"1108." 

 .110سورة الكهف، اْلية:  4
 (1)".." 10/256"جمموع الفتاوى": " 5

وتتابع خروج الفرق، كما أخْب بذلك املصطفى صلى ( ، 1"اْلوارج بدع التشيع ) .340
( ، ولذلك جاء ِف أخبار الشيعة أبنه 3( . وقد خرج التشيع من الكوفة )2هللا عليه وسلم )

( . مث انتشر بعد ذلك ِف غريها، كما 4َ يقبل دعوهتم من أمصار املسلمني إال الكوفة )
زال، والنسك الفاسد من البصرة، ظهر خرج اإلرجاء أيضاً من الكوفة، وظهر القدر، واالعت

 التجهم من انحية خراسان.

( . ْلن البدعة ال تنمو وتنتشر 5وكان ظهور هذه البدع حبس ب البعد عن "الدار النبوية" )
حلدث : من سعادة اقال بعض السلفإال ِف ظل اِلهل، وغيبة أهل العلم واإلُيان، ولذلك 

( ؛ وذلك لسرعة َتثرها هؤالء أبعاصري 6ل السنة )واْلعجمي أن يوفقهما هللا للعاَ من أه
الفتنة والبدعة لضعف قدرهتم على معرفة ضالهلا، واكتشاف عوارها، ولذا فِن خري منهج 
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ملقاومة البدعة، ودرء الفرقة، هو نشر السنة بني الناس، وبني ضالل اْلارجني عنها، ولذلك 
ة، وردوا شبهاهتا، كما فعل اإلمام أمحد هنض أئمة السنة ُّبذا اْلمر، وبينوا حال أهل البدع

ِف الرد على الزاندقة واِلهمية، واإلمام البخاري ِف الرد على اِلهمية، وابن قتيبة ِف الرد على 
 اِلهمية واملشبهة، والدارمي ِف الرد على بشر املريسي وغريهم.

االلتباس،  لرفعوال شك أبن بيان حال الفرق اْلارجة عن اِلماعة، واجملانبة للسنة ضروري 
وبيان احلق للناس، ونشر دين هللا سبحانه، وإقامة احلجة على تلك الطوائف، ليهلك من 
هلك عن بينة، وحييا من حي  عن بينة، فِن احلق ال يكاد خيفى على أحد، وإمنا يضلل 
 هؤالء أتباعهم ابلشبهات واْلقوال املومهة، ولذلك فِن أتباع تلك الطوائف هم ما بني زنديق،

 أو جاهل، ومن الضروري تعليم اِلاهل، وكشف حال الزنديق ليعرف وحيذر.

__________ 

 219-1/218( انظر: منهاج السنة البن تيمية: 1)

 (4( هامش رقم )112( انظر: ص )2)
 20/301( جمموعة فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية: 3)

 100/259( حبار اْلنوار: 4)

 301-20/300تيمية:  ( جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن5)

 (1)، والقول ْليَو السختياين." 1/60( شرح أصول اعتقاد أهل السنة لاللكائي: 6)

 "وأذكر فيما يلي قول الشيعة من مصادرها: .341

لقد ذهبت الشيعة اإلمامية حبكم جماراهتم للمعتزلة إَل نفي الرؤية، وجاءت رواايت عديدة 
النصوص  كثرها صاح ب البحار تنفي ما جاءت بهذكرها ابن اببويه ِف كتابه التوحيد ومجع أ

صادق أبنه على أيب عبد هللا جعفر ال -مثاًل  -من رؤية املؤمني لرُّبم ِف اْلخرة، فتفَتي 
سئل "عن هللا تبارك وتعاَل هل يرى ِف املعاد؟ فقال: سبحان هللا وتعاَل عن ذلك علًوا  

 ( .1وهللا خالق اْللوان والكيفية" )كبريًا.. إن اْلبصار ال تدرك إال ما له لون وكيفية، 

ويظهر أن احلجة اليت احتج ُّبا هؤالء الذين وضعوا هذه الرواية على جعفر تتضمن نفي 
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ينما سئل ح قال بعض السلفالوجود احلق، ْلن ما ال كيفية له مطلًقا ال وجود له. وهلذا 
 كيفية له.  ( . َو يقل: ال2عن االستواء قال: االستواء معلوم والكيف جمهول )

فاملنفي هنا علم البشر ابلكيفية ال ذات الكيفية، كما أن هذا يناقض ما رواه صاح ب الكاِف 
عن أيب عبد هللا أنه قال: ".. ولكن البد من إثبات أن له كيفية ال يستحقها غريه وال يشارك 

 ( .3فيها وال حياط ُّبا وال يعلمها غريه" )

  ب كشف الغطا: "ولو نس بوقال شيخهم وآيتهم جعفر الن جفي صاح

__________ 

 ، وعزاه إَل أمايل الصدوق4/31( حبار اْلنوار: 1)

عن أم سلمة، فأخرجه الاللكائي بسنده عن أم سلمة  -ُّبذا املعىن  -( جاء هذا اْلثر 2)
( ، وذكره ابن حجر )فتح الباري: 3/297موقوفًا )شرح أصول اعتقاد أهل السنة: 

روي هذا اِلواَ عن أم سلمة رضي هللا »م ابن تيمية: ( . قال شيخ اإلسال13/406
( ، كما ثبت 5/365)الفتاوى: « عنها: موقوفًا ومرفوًعا، ولكن ليس إسناده مما يعتمد عليه

مثل هذا اِلواَ عن ربيعة شيخ مالك، وروي من غري وجه عن مالك )املصدر السابق( 
( . والبيهقي )اْلَساء 3/398 فأخرجه الاللكائي عنهما )شرح أصول اعتقاد أهل السنة:

( والسيوطي )الدر 1/171( ، وذكره البغوي )شرح السنة: 409-408والصفات ص
 (3/91املنثور: 

 (1)." 1/85( أصول الكاِف: 3)

 "النقد: .342

هذا التكفري العام الشامل الذي َ ينج منه أحد هل حيتاج إَل نقد؟ إن بطالنه أوضح من 
 ف، وتكفري اْلمة امتداد لتكفري الصحابة، والسب ب واحدأن يبني، وكذبه أجلى من أن يكش

 ال خيتلف.

ومن الطبيعي أن من حيقد على صحابة رسول هللا ويسبهم ويكفرهم حيقد على اْلمة مجيًعا 
: "ال يغل  قل ب أحد على أحد من أصحاَ رسول هللا قال بعض السلفويكفرها، كما 
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( . فِذا َ يرض عن أيب بكر 1 أغل " )صلى هللا عليه وسلم إال كان قلبه على املسلمني
وعمر وعثمان، وأهل بدر وبيعة الرضوان، واملهاجرين واْلنصار وهم ِف الذروة من الفضل 

 واإلحسان، فهل يرضى بعد ذلك عن أحد بعدهم؟!

ومبىن هذا املوقف هو دعوى الروافض أن الصحابة رضوان هللا عليهم أنكروا النص على 
 بكر، وقد مضى بيان بطالن النص ابلنقل والعقل وابْلمور املتواترة إمامة علي وابيعوا أاب

 املعلومة. وما بين على الباطل فهو ابطل.

ولقد كان حكمهم بردة ذلك "اِليل القرآين الفريد" من الظواهر الواضحة على بطالن 
 ةمذه ب الرفض من أساسه، وأنه إمنا وضع أصوله شرذمة من الزاندقة، وبطالن هذه املقال

معروف بداهة، ولذلك قال أمحد الكسروي )اإليراين والشيعي اْلصل( : "وأما ما قالوا من 
ارتداد املسلمني بعد موت النِب صلى هللا عليه وسلم فاجَتاء منهم على الكذَ والبهتان، 
فلقائل أن يقول: كيف ارتدوا وهم كانوا أصحاَ النِب آمنوا به حني كذبه اْلخرون، ودافعوا 

م تملوا اْلذى ِف سبيله مث انصروه ِف حروبه، َو يرغبوا عنه أبنفسهم، مث أي نفع هلعنه واح
ِف خالفة أيب بكر لريتدوا عن دينهم ْلجله؟! فأي اْلمرين أسهل احتماالً: أكذَ رجالً أو 
رجلني من ذوي اْلغراض الفاسدة، أو ارتداد بضع مئات من خلص املسلمني؟ فأجيبوان إن  

 كان

__________ 

 (1)." 41( اإلابنة البن بط ة: ص1)

 "ظهور اجتاه رافضي عند بعض الكتاَ املنتسبني للسنة: .343

وظهر ِف كتاابت بعض املفكرين من املنتسبني ْلهل السنة "لواثت" من الفكر الرافضي، 
وبرزت كتاابت هلؤالء متأثرة ابلشبهات اليت يثريها "الروافض" ِف أمر اإلمامة والصحابة، 

يكتبه ثلة من املفكرين واْلدابء حول اتريخ صد اإلسالم، أو "نشأة الفكر  واملطالع ملا
الفلسفي ِف اإلسالم" أو "مسائل اإلمامة واْلالفة" يدرك مدى َتثري الكيد الرافضي ِف 

 حتوير احلقائق أمام هؤالء.
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وأان ال أشك أن هناك من هذا الصنف "زمرة" مرتزقة قد أغراها بريق املال ودفعها "متاع 
الغرور" لتقول ما قالت، ولتكت ب ما سطرت، والروافض يدفعون املال "للرموز املشهورة" حىت 

ت أن ُيلؤوا : لو أردقال بعض السلفيكتبوا للناس ما يتفق واملذه ب الرافضي ومن قدمي 
 ( .1داري ورقاً وأكذَ على علي لفعلوا وهللا ال كذبت عليه أبداً )

ا وغرهم يهم، وقلت اْلمانة ِف نفوس الكثريين وغرهتم الدنيفكيف اليوم وقد كثر املال ِف أيد
 ( .2ابهلل الغرور )

وإذا أردت مثاالً على هذا التأثر الفكري ابملنهج الرافضي فِليك ذلك: هذا د. علي سامي 
 النشار صاح ب كتاَ "شهداء اإلسالم ِف عصر النبوة"

__________ 

 2/549 بن أمحد: ( وهو الشعِب. انظر: السنة لإلمام عبد هللا1)

( على حد املثل القائل: "كل إانء مبا فيه ينضح" والقائل: "رمتين بدائها وانسلت" يتهم 2)
رئيس احملكمة اِلعفرية ببريوت حممد جواد مغنية اْلستاذ حممد حسني هيكل أبنه قد حذف 

ن جنيه. كل ذلك ْل 500ِف الطبعة الثانية لكتابه: "حياة حممد" نصاً من نصوص مقابل 
 هيكل حذف نصاً موضوعاً تبني له ضعفه فتدراكه ِف طبعة اتلية فأول هذا الرافضي مبقتضى

 18صنيع قومه وما يفعلون، فانظر وتعج ب )انظر: حممد جواد مغنية/ الشيعة ِف امليزان: ص
 (1)"اهلامش"(." 

 "صفات هللا كمال من مجيع الوجوه .344

، مال ال نقص فيها بوجه من الوجوهاْلصل الثالث: أن صفات هللا تعاَل كلها صفات ك
أي صفة هلل تعاَل فهي صفة كمال كما ال نقص فيها بوجه من الوجوه، فمثالً: السمع، 
البصر، اليد، القدم، اإلصبع، الضحك، العج ب إَل غريه، كلها صفات كمال ال يوجد فيها 

ل، ا: كل صفة أضيفت إَل الَر سبحانه وتعاَل فهي كمقال بعض السلفنقص، وهلذا 
حىت ال يرد ِف ذهنك أن هذه توج ب نقصاً، مثلما قال املبتدعة ِف: )ينزل ربنا حني يبقى 
ثلث الليل اْلخري( قالوا: كيف ينزل وال حاجة للنزول، والنزول من صفات املخلوقني، ويلزم 
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أن تكون السماوات فوقه وغريها من الشبه اليت وردت، وهذا كالم ال نقبله، نقول: مبجرد 
ف هللا ُّبذه الصفة، فِهنا كمال ال نقص فيها بوجه من الوجوه تلقائياً، حىت ال يرد أن يوص

 علينا ما قاله املبتدعة أن بعض الصفات توج ب النقص.

يقول العلماء رمحهم هللا تعاَل: إن أصل الصفات تنقسم إَل أقسام متعددة: القسم اْلول: 
 اة، والعلم، والقدرة.صفات كمال ال نقص فيها بوجه من الوجوه، مثل: احلي

القسم الثاين: صفات نقص ال كمال فيها أبداً، مثل: العجز، إنسان عاجز يقال: وهللا ما 
 شاء هللا هذه صفة مجيلة أنه عاجز، ليس فيه كمال أبداً، ومثله: املوت صفة نقص.

ء، االقسم الثالث: صفات مَتددة بني الكمال والنقص، مثل: املكر، الكيد، اْلداع، االستهز 
فَتددها بني الكمال والنقص إذا كانت ِف ابَ املقابلة كانت كمااًل، وإذا أخذت وحدها  
كانت نقصاً، ومن اْلمثلة على ذلك: إذا قيل: ترى فالانً هذا ُيكر، وهذا ُمادع، هذا يعتْب 
نقصًا وليست كمااًل، لكن إذا قيل: ترى فالاًن هذا خيادع املخادعني كلهم، يدل على أن 

وعاً من الكمال، وهلذا جاءت ِف ابَ املقابلة ِف النصوص: }َوَُيُْكُروَن َوَُيُْكُر اَّللَُّ{ عنده ن
ُ 30]اْلنفال: [ هؤالء ُيكرون ابملؤمنني لكن هللا ُيكر ُّبم كانت صفة كمال، وجتد }اَّللَّ

ُْم َيِكي15َيْستَ ْهزُِئ ُِّبِْم{ ]البقرة: ْيداً * ُدوَن كَ [ جاءت ِف ابَ املقابلة وكانت كمااًل: }ِإهنَّ
 [ جاءت مقابلة وكانت كمال.16-15َوَأِكيُد َكْيدًا{ ]الطارق:

القسم الرابع: صفات كمال ِف اْلالق، ولكنها صفة نقص ِف املخلوق، مثل: صفة الكْبايء، 
هللا هو املتكْب، لكن املخلوق إذا قيل: فالن متكْب هذه صفة نقص، لكنها ِف اْلالق 

 سبحانه وتعاَل كمال.

سم اْلامس: صفة نقص ِف اْلالق، وإن كان فيها نوع كمال ِف املخلوق، مثل: الصاحبة الق
والولد، إذا جئنا نقول: وهللا فالن متزوج له أربع سنوات مسكني َو أيته أوالد، جيئ إنسان 
يقول: احلمد هلل ليس عندي أوالد، هللا ليس له أوالد وأان ما عندي أوالد هل ُيتدح ُّبذا؟ 

 ال.

ون الولد والصاحبة يفهم منها احتياج اإلنسان وضعفه وحاجته، اإلنسان ضعيف، لعل ك
 حيتاج إَل هذه اْلمور، ويفهم منها نوع نقص، لكنا نعتْب هذا من الكمال النسِب.

عندان قاعدة ل  أهل السنة واِلماعة ذكرها وأومأ إليها شيخ اإلسالم رمحه هللا تعاَل وقد 
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لم: الواردة ِف كتاَ هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه وس أخذت عن طريق التتبع للنصوص
وهي أن النصوص وردت ابإلثبات املفصل وابلنفي اجململ، ويقصد به: أنك إذا أردت أن 
متدح أحداً فماذا تقول له؟ هل َتيت تقول: وهللا إنك إنسان؟ هذا إثبات، لكن إذا قلت: 

ذا ة انشرح صدره وفرح لذلك، هأنت طال ب جمتهد فاضل حافظ، جتد كل ما أعطيته صف
ُ اْْلَاِلُق اْلَبارُِئ اْلمُ  َصو ُِر يسمى إثبااتً مفصاًل؛ ْلنك تثبت، وهللا سبحانه وتعاَل قال: }ُهَو اَّللَّ

 [ إَل غري ذلك فهذا إثبات مفصل.24َلُه اْْلََْسَاُء احْلُْسىَن{ ]احلشر:

 ب مثلك ال ب: ال يوجد ِف القاعة طالإذا قلنا لط -وهلل املثل اْلعلى-لكن النفي اجململ مثل 
أبداً، تراه يسَتيح جداً جداً، لكنك إذا أردت أن تنفي عنه نفياً جممالً فقلت له: أنت طال ب 

أفضل من الكرسي، وأفضل من الطاولة، وأنت أحسن، مثلما قيل:  -من النفي املفصل-
عىن صدره، هل امل أنت أفضل من الزابل واحلمال والعامل وخري من الكل ب واحلمار، يضيق

 صحيح أم ابطل؟ املعىن صحيح، لكنه ُّبذا اْلسلَو ليس مدحاً.

 ولذلك قيل من اللطائف: أن أعرابياً جاء ُيدح اْلليفة، فقال له ِف مدحه:

 أنت كالكل ب ِف الوفاء وكالتيس ِف قرع اْلطَو

، فقيل له: هما عنده إال تيوس وكالَ، فأراد أن ُيدح اْلليفة ُّبذا، فغض ب وكاد أن يفتك ب
انتظر عليه وأمهله فجعله ِف القصر، ِف قصر امللك سنة، مث جاء مادحاً للخليفة وأثىن عليه 

 بقصيدة:

 عيون املها بني الرصافة واِلسر جلنب اهلوى من حيث أدري وال أدري

جاء ابلغزالن وابلرصافة وابلقصور وبغريه؛ ْلنه عاش ِف جو غري اِلو الذي هو فيه، وإذا 
متدح شخصاً فخذ هذه القاعدة ابملدح واإلثبات له، فِنه يكون ابإلثبات املفصل  أردت أن

ُ اْلَغْي ِب َوالشَّهَ  اَدِة وابلنفي اجململ، مثال اإلثبات املفصل: }ُهَو اَّللَُّ الَِّذي ال إَِلَه ِإالَّ ُهَو َعاَِ
ْلَعزِيُز اِْلَبَّاُر{ لسَّالُم اْلُمْؤِمُن اْلُمَهْيِمُن ا* ُهَو اَّللَُّ الَِّذي ال إَِلَه ِإالَّ ُهَو اْلَمِلُك اْلُقدهوُس ا

 [ .23-22]احلشر:

ََْ َيُكْن َلُه ُكُفوًا َأَحٌد{ ]اإلخالص: [ كذلك: }َفال َتْضرِبُوا َّللَِِّ 4ومثال النفي اجململ: }َو
 جممالً.[ كل هذه تسمى نفياً 11[ }لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء{ ]الشورى:74اْْلَْمثَاَل{ ]النحل:

إذاً ال ُيكن أن نتصور شيئاً من ذلك، قال العلماء رمحهم هللا تعاَل: قد يرد النفي مفصاًل، 
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ََْ َيُكْن لَُه   ََْ يُوَلْد * َو ََْ يَِلْد َو واْلصل أن النفي جممل، قالوا: ْلمرين، ولعل املثال عليه: }
[ 3َذ َصاِحَبةً َوال َوَلدًا{ ]اِلن:[ هذا نفي مفصل، و }َما اختََّ 4-3ُكُفواً َأَحٌد{ ]اإلخالص:

هذا نفي مفصل، قالوا: العلة ِف ذلك: أواًل: للرد على بعض من الطوائف املنحرفة، حني 
{ ]التوبة: { ]التوبة:30قالت اليهود: }ُعَزيْ ٌر اْبُن اَّللَِّ [ 30[ والنصارى: }اْلَمِسيُح اْبُن اَّللَِّ

، أبهنحيث قالوا: إلبطال عقائد كانت موجودة مثل ا م لعقائد اليت كانت عند مشركي العَر
 قالوا: إن املالئكة هم بنات هللا تعاَل، وإال فِن اْلصل اإلثبات املفصل والنفي اجململ.

ذكر بعض أهل العلم إُياًء لطيفًا وإن كان ليس على إطالقه: أن توحيد اْلَساء والصفات 
قه، فِن احلقيقة ليس على إطال هو الذي انقسمت فيه اْلمة إَل ثالث وسبعني فرقة، ولكن

هناك مسائل خالف أعظم من مسائل ابَ اْلَساء والصفات، ومن اْلمثلة على ذلك: 
طائفة اْلوارج عندها احنراف، وطائفة الرافضة عندها احنراف ِف مسائل، وإن كان يوجد 
عندهم احنراف ِف اْلَساء والصفات، ولكن كان االحنراف عندهم ِف ابَ الصحابة رضي 
هللا عنهم وأرضاهم، وكان عندهم احنراف ِف ألوهية هللا تعاَل وِف ربوبيته، إذ يعتقدون أن 
أئمتهم يعلمون ما كان وما يكون إَل قيام الساعة، وأنه ال حيدث ِف الكون شيء إال بعلمهم 
واطالعهم، بل وهلم شيء من التدبري فيه، وال شك أن هذا القول قول ابطل أبن االنقسام  

ابَ اْلَساء والصفات ليس على إطالقه، وإمنا ِف اِلملة وقع اْلالف فيه قوايً، كله ِف 
واْلصل عندان أن نرجع إَل مسائل االعتقاد على ضوء ما ذكره أو ما قسمه أصحاَ امللل 
والفرق ِف كتبهم، فنجد أن التقسيم جزء منه يرجع إَل اْلَساء والصفات، وجزء يرجع إَل 

مسائل القضاء والقدر، وجزء يرجع إَل مسائل اإلُيان، وغريها  الصحابة، وجزء يرجع إَل
 (1)من املسائل اليت حدث االحنراف فيها.." 

 "إلزام من حيتج على املعصية ابلقدر .345

اْلمر الثاين: أن جعل القضاء والقدر حجة على ترك الشرع واْلمر والنهي شبهة شيطانية، 
 ب ع ِف تناقض عجي ب! ْلن اإلنسان يوجوالدليل على أهنا شبهة شيطانية أن صاحبها يق

 التعارض بني القضاء والقدر وبني الشرع فيما بينه وبني هللا، ال فيما بينه وبني اْللق.

                                         
 10/6شرح المية ابن تيمية، عمر العيد  (1)



352 

 

فمثاًل: الواحد من هؤالء الذين حيتجون ابلقضاء والقدر على املعاصي إذا فعل املعصية قال: 
أيضاً أن جيعل  وقدره، واملفَتض فيهبقضاء هللا وقدره، وإذا وقع ِف الفاحشة قال: بقضاء هللا 

هذا أيضاً مستمراً حىت ِف تعامله مع اْللق، لكن ال يفعل كذلك؛ فِن الواحد من هؤالء لو 
جاء واحد وسرق ماله، فِن املفَتض أن يقول: سرق هذا السارق بقضاء هللا وقدره، إذاً هو 

، فينبغي أال حناسبه.  مكتَو عليه، ومكتَو علي 

 إلنسان الذي ُيسرق ماله هذا؟ هل حيتج ابلقضاء والقدر؟لكن هل يصنع ا

A  ال، وإمنا سيبحث عن السارق، ويذه ب إَل الشرطة، وإذا قبض عليه يريد أن ينزل به
العقوابت، ولو جاء السارق، وقال: اي أخي ارمحين؛ أان سرقت بقضاء هللا وقدره، فِنه لن 

 يقبل منه.

در، يتعلق مبصلحة نفسه بينه وبني العباد ال حيتج ابلقإذاً: دل هذا على أن اإلنسان فيما 
 فيما بينه وبني هللا سبحانه وتعاَل. -نسأل هللا العافية-وإمنا حيتج به 

ولذا لو جاء إليه واحد وضربه فاملفَتض أن يرضى ويسلم، ويقول: احلمد هلل، هذا بقضاء 
عرض  لو جاء واعتدى على هللا وقدره؛ فهذا الذي ضربين ما ذنبه وضربه يل مقدر؟ وهكذا

زوجته أو أخته، فاملفَتض أن يرضى ابلقضاء والقدر، وال يعَتض عليه ويقول: هذا مقدر! 
ولو جاء واحد واعتدى على ابنه أو أخيه وقتله عمدًا وعدواانً، فاملفَتض فيه أن يسلم، 

احلمد فويقول: مكتَو على القاتل أن يقتل، ومكتَو على هذا االبن أو اْلخ أن يُقتل، 
هلل، أنت ِف أمان هللا، اذه ب لسبيلك، لكن هل يصنع اإلنسان هذا؟ اِلواَ: ال، بل 

 يعَتض اعَتاضاً عظيماً.

ولو جاءه أهل القاتل يقولون له: اي أخي هذا مكتَو عليه، ملا ققبل ذلك، فنقول له: ملاذا 
لعباد حتولت إَل ا ال تصنع هذا فيما يتعلق مبعصيتك؟! وملاذا إذا كانت املسألة بينك وبني

بعض  قالقدري تنكر القدر، وإذا كانت بينك وبني هللا حتولت إَل جْبي، وهذا كما 
: أنت عند الطاعة قدري، تفخر على ربك، تقول: أان فعلت وأريد الثواَ، وعند السلف

! أان جمبور، ما ذنِب؟ كيف أعذَ؟ كيف أعاق ب؟ إذاً: دل  املعصية جْبي، تقول: اي َر
الذي حيتجون ابلقضاء والقدر على املعاصي متناقضون تناقضاً عظيماً، والذي  هذا على أن

دعاهم إَل ذلك شبهة شيطانية؛ يريد الشيطان أبحدهم أن يسرف على نفسه ِف الفسق 



353 

 

والعدوان، وإال فِذا كان عاقاًل فعليه أن أيخذ القضية من انحية عقلية حبتة، فاملفَتض فيه 
 واء بسواء.وبني هللا، وحيتج ابلقدر أيضاً فيما بينه وبني العباد سأن حيتج ابلقدر فيما بينه 

أما أن يعامل هللا بطريقة، ويعامل العباد بطريقة أخرى فهذا يدل على اهلوى، ويدل على أن 
 (1)املسألة ما هي إال شبهة شيطانية.." 

 "تعريف اإلُيان عند أهل السنة واِلماعة .346

ن تعاَل الكالم ِف ابَ القدر بدأ يعرض لتعريف اإلُيان؛ ْلبعد أن أهنى املصنف رمحه هللا 
 النِب صلى هللا عليه وسلم بني معىن اإلُيان ِف حديث جْبيل فقال: )أن تؤمن ابهلل ومالئكته

وكتبه ورسله واليوم اْلخر، وتؤمن ابلقدر خريه وشره( ، وقد أجاَ عن اإلسالم أبنه: )أن 
اً رسول هللا، وتقيم الصالة، وتؤيت الزكاة، وتصوم رمضان، تشهد أن ال إله إال هللا، وأن حممد

 وحتج البيت( .

إذاً: فسر اإلُيان هنا ابْلمور الباطنة، وفسر اإلسالم ابْلعمال الظاهرة، لكنه ِف حديث 
آخر ِف صحيح البخاري وغريه، قال لوفد عبد القيس: )آمركم ابإلُيان ابهلل وحده، أتدرون 

ة أن ال إله إال هللا، وأين رسول هللا، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، وأن ما اإلُيان ابهلل؟ شهاد
 تؤدوا مخس ما غنتم( ، ففسر اإلُيان هنا ابْلعمال الظاهرة.

 -وسبعون وِف رواية مسلم: بضع-وقال الرسول صلى هللا عليه وسلم: )اإلُيان بضع وستون 
 ْلذى عن الطريق، واحلياء شعبة من اإلُيان(شعبة، أعالها قول ال إله إال هللا، وأدانها إماطة ا

 ، فقوله: )وأدانها إماطة اْلذى( اإلماطة عمل ظاهري.

وقوله: )أعالها قول ال إله إال هللا( إُيان ظاهري، كما قال قائل: الرسول يقول: )بضع 
 وستون، أو بضع وسبعون( ، فعددوها لنا، فسنذكر له أوالً أركان اإلُيان؛ مث نقول: الصالة،

والزكاة، واحلج، والصيام، وبر الوالدين إخل، فشع ب اإلُيان ليست ُمتصة بعمل القل ب، وإمنا 
 تشمل أعمال اِلوارح.

هذا هو الذي انطلق منه أهل السنة واِلماعة، فأهل السنة واِلماعة ملا جاءوا يعرفون اإلُيان 
ركان، وعقد وعمل ابْل عرفوه مبا قال املصنف هنا، فِنه قال: ]فصل: واإلُيان قول ابللسان،
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 ابِلنان[ .

قوله: )اإلُيان قول ابللسان( ، أي نطق، ونطق اللسان هو أن ينطق اإلنسان ابلشهادتني، 
وهذا إُيان، وكذلك إذا نطق بذكر هللا، فقولك بلسانك: سبحان هللا، واحلمد هلل، وال إله 

 بلسانه. يت ينطق ُّبا اإلنسانإال هللا، وهللا أكْب؛ هذا نطق ابللسان، وهكذا بقية اْلذكار ال

وقوله: )وعمل ابْلركان( ، اْلركان اِلوارح، ومثال العمل ابْلركان الصالة والركوع والسجود، 
واحلج، والزكاة، واِلهاد ِف سبيل هللا، فكل ما تفعله بيدك من طاعة هلل فهو عمل، وكل ما 

 كان.متشي إليه برجلك فهو عمل، وكل ما تعمله جبسدك فهو عمل ابْلر 

وقوله: )وعقد ابِلنان( ، أي: ما يعتقده اإلنسان ابِلنان وهو القل ب، أي: اعتقاد القل ب، 
واعتقاد القل ب هنا يشمل أمرين: يشمل تصديقه، وذلك أن يصدق اإلنسان بقلبه، ويشمل 

، مثل اْلوف، والرجاء، والتوكل، والرغبة، والرهبة، واحملبة.  أعمال القلَو

يف أهل السنة واِلماعة لإلُيان أنه يشمل أمورًا ثالثة: يشمل نطق إذاً: استنتجنا من تعر 
 اللسان، ويشمل اعتقاد القل ب، ويشمل عمل اِلوارح، وهذا واضح جداً.

: )اإلُيان قول وعمل( ، وقوله هذا صحيح، فقوله: )قول( أي نطق وقال بعض السلف
 ابللسان، وقوله: )وعمل( يشمل عمل القل ب وعمل اِلوارح.

ذا التعريف الصحيح املنطبق على ما عليه أهل السنة واِلماعة حيددون املعىن املوافق فهم ُّب
 للتعريف اْلخر الذي ذكره املصنف هنا.

وحنن حندد هذا املعىن ْلهل السنة واِلماعة، ْلن اْلدلة دلت على ذلك، فقوله صلى هللا 
 و من اإلُيان.عليه وسلم: )آمركم ابإلُيان: أن تشهدوا( هذا قول، وهو واج ب، وه

[ ، وقوله: }َفال 54واعتقاد القل ب هو اإلخالص، وقوله تعاَل: }حيُِب هُهْم َوحيُِبهونَُه{ ]املائدة:
[ ، وقوله: }َوَما أُِمُروا ِإالَّ لِيَ ْعُبُدوا اَّللََّ ُُمِْلِصنَي َلُه 175خَتَاُفوُهْم َوَخاُفوِن{ ]آل عمران:

يَن{ ]البينة: .[ ، هذه من أعمال 5الدِ   القلَو

فأعمال اِلوارح هي كل ما يتعلق بشع ب اإلُيان املتعددة اليت تعمل ابِلوارح، وكلها داخلة 
 (1)ِف اإلُيان، واْلدلة على ذلك متواترة.." 
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 "فضل اإلحسان إَل الوالدين .347

ُه َواِبْلَواِلَدْيِن ِإْحَسااًن{ ]اإلسراء: : وأمر أن حتسنوا [ يعين23قوله تعاَل: }َأالَّ تَ ْعُبُدوا ِإالَّ ِإايَّ
ابلوالدين إحساانً، وهنا حذف الفعل: )أحسنوا( وجاء ابملصدر )إحساانً( ليدل على أن 

 اْلمر يلزم منه كل ما يسمى إحساانً.

 فيدخل فيه كل اإلحسان الذي تستطيع أن تفعله.

، هوجاء ِف آايت متعددة أن هللا جل وعال يقرن اْلمر ابإلحسان إَل الوالدين ابْلمر بعبادت
وهذا يدلنا على تعظيم حق الوالدين؛ وهلذا جاء أن العقوق مدعاة إَل دخول النار، فالذي 

 يعق والديه وجيعل بدل اإلحسان إساءة يكون متوعداً ابلنار، نسأل هللا العافية.

وجاءت أحاديث كثرية توضح هذا عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، منها ما ثبت أن 
وسلم ملا أخْب ابلكبائر عد منها عقوق الوالدين، فمن أكْب الكبائر النِب صلى هللا عليه 

عقوق الوالدين، وكذلك حديث علي رضي هللا عنه ِف الصحيح أنه لعن الذي يلعن والديه 
فقال: )لعن هللا من لعن والديه( ، وِف رواية: )من س ب والديه( ، وِف حديث أهنم استغربوا  

فيس ب  بكونه سبباً للعن والديه فقال: )يس ب أاب الرجل كيف يلعن الرجل والديه! فبني أنه
الرجل أابه( ، فيكون ملعوانً ُّبذا الفعل، ومنها أحاديث كثرية فيها اْلمر بْب الوالدين، وكذلك 
النهي عن عقوقهما، وهي معروفة مشهورة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وهذا ِف 

لم صعد ث صحيح: )أن النِب صلى هللا عليه وسالواقع يفرط فيه كثري من الناس، وِف حدي
قال: فسئل عن هذا، فقال: أاتين جْبيل عليه السالم ف -ثالاثً -املنْب وقال: آمني آمني آمني 

 رغم أنف عبد ذكرت عنده فلم يصل عليك، قل: آمني، فقلت: آمني.

 مث قال: رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له، قل: آمني، فقلت: آمني.

ال: رغم أنف امرئ أدرك والديه أو أحدمها فلم يدخل اِلنة، قل: آمني، فقلت: آمني( مث ق
يعين أنه َ يْبمها حىت يستحق بْبمها دخول اِلنة، وكذلك أحاديث أخر كثرية اثبتة صحيحة 
عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيها وجَو طاعة الوالدين ِف غري املعصية، أما إذا أمرا 

جيوز طاعتهما ِف ذلك، والقرآن واضح ِف هذا ِف آايت متعددة، هللا جل وعال مبعصية فال 
[ ، فقرن شكره بشكر الوالدين، وهذا من 14يقول: }َأِن اْشُكْر يل َوِلَواِلَدْيَك{ ]لقمان:

ُلغَ   نَّ آكد ما يبني حق الوالدين على الولد، وهنا يقول جل وعال: }َواِبْلَواِلَدْيِن ِإْحَسااًن ِإمَّا يَ ب ْ
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[ واحد منهما اْلم أو اْلَ أو كالمها }َفال 23ِعْنَدَك اْلِكَْبَ َأَحُدمُهَا أَْو ِكالمُهَا{ ]اإلسراء:
{ ]اإلسراء: [ ، ذلك أنه إذا كْب الوالد فِنه يكون حمالً لألذى وما يتأفف 23تَ ُقْل هَلَُما ُأفٍ 

مبا ينبغي أن  أن يستقل منه؛ ْلنه يعود ضعيفًا كما كان، فقد ال ينزه نفسه، وال يستطيع
يفعله بنفسه، فقال: )وال تقل هلما: أف( ، واْلف معناه: أن يتأفف من رائحة أو من قول 

 أو من فعل، أو ما أشبه ذلك.

 يعين: ال يصدر منك ما يدل على التضجر منهما.

: لو أن هللا جل وعال علم شيئًا أدىن من التأفف لنهى عنه! }َفال قال بعض السلفوقد 
َهْرمُهَا{ ]اإلسراء:تَ قُ   [ أي: ال تنهرمها ِف الكالم.23ْل هَلَُما ُأفٍ  َوال تَ ن ْ

 يعين: ترفع صوتك عليهما.

وهذا ال جيوز، وأمر جل وعال أن يقول هلما قواًل كرُيًا لينًا سهاًل داعيًا لرضامها، مث أمر 
إلحسان الدنيوي ا ابالستغفار هلما، سواء كاان حيني أم ميتني، يستغفر هلما، وحيسن إليهما

 واإلحسان اْلخروي.

ونبه جل وعال على أن الوالدين قد أحسنا إليك سابقاً، ومها يرجوان قوتك ورشدك وشدتك، 
أما أنت إذا أحسنت فأنت ترجو موهتما وراحتك منهما، فال ينبغي أن يكون بدل اإلحسان 

 إساءة.

َِ  اْرمَحُْهَما َكَما رَب ََّياين  [ يعين: بدل الَتبية والسهر 24 َصِغريًا{ ]اإلسراء:قال تعاَل: }َوُقْل رَّ
 والكد ينبغي لك أن حتسن إليهما.

أى رجالً حيمل ر  -وبعضهم يذكره حديثاً مرفوعاً -ويذكر أن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنه 
أمه وهو يطوف ُّبا ِف الطواف حاملها على ظهره ويطوف ُّبا، فقال له: أتراين قد أديت 

 ال، وال بطلقة يعين: ما كانت تقاس الشدة بوضعك وال بطلقة مما حدث هلا.حقها؟ فقال: 

وما يستطيع اإلنسان أن يقوم حبق والديه، ولكن إذا أحسن وقام مبا يستطيع فاهلل جل وعال 
يعفو عنه ويثيبه، ولشده حق الوالدين وعظمه على اإلنسان فِن هللا جل وعال غالباً يعجل 

ه ه ِف اْلخرة نسأل هللا العافية، وغالباً إذا عق اإلنسان والديه فأبناؤ عقوبة العاق مع ما يعد ل
وهو اتبعي من تالمذة أنس بن مالك الذين الزموه -يعقونه، وقد جاء عن اثبت البناين 

أنه رأى رجالً ِف البصرة يضَر أابه، فاستعظم هذا وأراد أن يعاقبه،  -وأخذوا عنه احلديث
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 وهو يضَر ورفع رأسه إليه. فالتفت إليه الوالد املضرَو

 وقال: دعه.

فلقد كنت أضَر أيب ِف هذا املكان! يعين: كما صنع صنع به، وهل يكفي هذا؟ ال يكفي، 
ُتْم ِإْن  ولو كفى لكان أمرًا سهاًل، ولكن هناك عذاَ هللا نسأل هللا السالمة، }فَ َهْل َعَسي ْ

ُتْم َأْن تُ ْفِسُدوا ِف اَْلْرِض َوتُ َقط ِ  ُ َفَأَصمَُّهْم َوأَْعَمى ُعوا أَْرَحاَمُكْم * أُْولَِئَك الَِّذيَن لَ تَ َولَّي ْ َعنَ ُهُم اَّللَّ
[ ، وأعظم قطيعة للرحم عقوق الوالدين، وال أعظم منها ِف 23-22أَْبَصاَرُهْم{ ]حممد:

قطيعة الرحم، فليحذر اإلنسان كل احلذر من أن يغض ب والديه أو جيل ب هلما ما يسوؤمها؛ 
الواقع أمر يقع لكثري من الناس، كثري من أبناء املسلمني يقع هلم هذا الشيء، فِن هذا ِف 

نسأل هللا العافية، وهو خطري جداً، وقد ال يتنبهون له، وعواقبه وخيمة ِف العاجلة واْلجلة، 
وآايت هللا ِف هذا واضحة جداً، أعين وجَو مراعاة الوالدين والقيام حبقوقهما وطاعتهما 

ل وعال واإلحسان إليهما إحساانً مطلقاً ِف احلياة وكذلك بعد املمات، ولقد  ِف طاعة هللا ج
كان الصحابة رضوان هللا عليهم حيرصون حرصاً شديداً على أداء حقوق الوالدين، حىت كان 
إذا توِف والد أحدهم صار يْب أصدقاءه، وهذا من بره، كما جاء ِف احلديث: )أن من أبر 

 أبيه( . الْب أن يصل الرجل أهل ود

 قال رمحه هللا: ]قال جماهد )قضى( يعين: وصى.

وكذا قرأ أيب بن كع ب وابن مسعود وغريهم، ول  ابن جرير عن ابن عباس رضي هللا عنه: 
 )وقضى ربك( يعين: أمر.

ُه{ ]اإلسراء: [ املعين: أن تعبدوه وحده دون ما سواه، 23وقوله تعاَل: }َأالَّ تَ ْعُبُدوا ِإالَّ ِإايَّ
 عين )ال إله إال هللا( [ .وهذا م

كان الرسول صلى هللا عليه وسلم يقول: )ال إله إال هللا( ، ويقول: )سبحان هللا( ، )احلمد 
هلل( ، )هللا أكْب( ، وما أشبه ذلك من الذكر الذي كان الرسول صلى هللا عليه وسلم يقوله 

ون من قلت أان والنبيويعلم أمته، وأعظم الذكر ما قاله صلى هللا عليه وسلم: )أفضل ما 
قبلي: ال إله إال هللا وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد، وهو على كل شيء قدير( ، 
فهذا هو أفضل الذكر، أفضل ما يذكر اإلنسان ربه به، وذلك أن التوحيد هو أفضل العبادة، 

ن غريه، م وكثري من الناس يعدل عن هذا الذكر إَل غريه والفضل فيه ِف الواقع، وهو أفضل
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ولكن الذكر ابللسان فقط دون معرفة القل ب ودون العمل فائدته قليلة، وقد ال يفيد، فينبغي 
 (1)لإلنسان أن يتعرف على معاين ما يقوله ويعمل به.." 

 "التوحيد أول واج ب على العبيد .348

 ]السابعة: كون التوحيد أول واج ب[ .

دما يبدأ الداعي إَل هللا جل وعال التوحيد هو أول واج ب، وهو أول ما يُدعى إليه، فعن
ابلدعوة فِنه يبدأ ابْلصل الذي يُبىن عليه غريه، وكل اْلعمال تبىن على التوحيد، والتوحيد 
معناه أن يكون العمل هلل وحده، وأن خُتلص العبادة هلل جل وعال وحده، ولذلك اإلنسان 

شرك ال يقبل له مردود؛ ْلن املإذا كان يعبد هللا ويبعد معه غريه فعمله غري مقبول بل كل عم
منه عمل، فالبد أن يبدأ مبا يصحح العمل أواًل، مث بعد ذلك يبىن على أساس صحيح، فِذا 
جاءت اْلعمال من املخلص املوحد ولو كانت قليلة فهي انفعة، أما اْلعمال الكثرية ممن 

 ال خيلص دعوته وعبادته هلل جل وعال فهي مردودة غري مقبولة.

قول العلماء: إن اإلسالم مبين على أصلني: أحدمها: أن تكون العبادة هلل وحده،  وهذا معىن
 وال يكون فيها شيء لغريه.

 اْلصل الثاين: أن تكون العبادة مبا جاء به الرسول صلى هللا عليه وسلم.

وإذا ختلف واحد من هذين اْلصلني فِن العبادة مردودة غري معتْبة وغري مقبولة، فِن كانت 
ري ما جاء به النِب صلى هللا عليه وسلم فقد تكون بدعة، وقد تكون شركًا فتكون على غ

 مردودة؛ ْلن هللا ال يقبل من اْلعمال إال ما كان خالصاً لوجهه.

مث إن كون أول ما يبدأ به هو التوحيد هذا إقتداء ابلنِب صلى هللا عليه وسلم؛ فِنه أول ما 
ًئا( إال هللا( ، وقال: )َواْعُبُدوا اَّللََّ َوال ُتْشرُِكوا ِبِه شَ  بدأ دعوته قال للناس: )قولوا: ال إله ي ْ

وكذلك الرسل قبله كانوا أول ما يبدأون دعوهتم به هو أن يدعوا إَل عبادة هللا وحده جل 
وعال، كما قص هللا علينا ِف القرآن أن كل واحد منهم كان يقول: }اَي قَ ْوِم اْعُبُدوا اَّللََّ َما 

 [ ، وهذا معىن قولنا: ال إله إال هللا.59إَِلٍه َغرْيُُه{ ]اْلعراف: َلُكْم ِمنْ 

فقوله جل وعال الذي ذكره عنه عن الرسل: }َأِن اْعُبُدوا اَّللََّ َما َلُكْم ِمْن إِلٍَه َغرْيُُه أََفال 
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له إ[ قوله ))اعبدوا هللا(( هو معىن )إال هللا( ، وقوله: ))ما لكم من 32تَ ت َُّقوَن{ ]املؤمنون:
 غريه(( معىن )ال إله( .

فالرسل من أوهلم إَل آخرهم أصل دينهم واحد، وكلهم جاؤوا ابلدعوة إَل عبادة هللا وحده 
جل وعال، ودليل قول املصنف ما تقدم ِف هذا احلديث أنه قال ل  معاذ: )إنك َتيت قوماً 

لي وكذلك قوله ل  عمن أهل الكتاَ، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أال إله إال هللا( ، 
بن أيب طال ب رضي هللا عنه ملا أعطاه الراية قال له: )انفذ على رسلك حىت تنزل بساحتهم، 
مث ادعهم إَل اإلسالم( ، فالدعاء إَل اإلسالم هو الدعاء إَل التوحيد وإَل شهادة أال إله 

عليه وسلم  إال هللا، وهذا هو الذي جي ب على الداعي الذي يَتسم خطا رسول هللا صلى هللا
أن يفعله وأن يبدأ به أوالً، أما قول القائل: إين أبدأ بتحسني أخالق الناس وبسلوكهم، مث 
بعد ذلك ُيكن أن يعرفوا التوحيد فِن هذا ال يصلح؛ ْلن العمل إذا َ يكن على التوحيد 

 هللاوعلى دين صاٍف فِنه حمبط وابطل وال فائدة فيه، بل يكون تعبًا بال فائدة، كما قال 
[ ، 4-2جل وعال: }ُوُجوٌه يَ ْوَمِئٍذ َخاِشَعٌة * َعاِمَلٌة اَنِصَبٌة * َتْصَلى اَنرًا َحاِمَيًة{ ]الغاشية:

وهذا ِف الذين يتعبدون على غري أساس، إما ْلهنم غري ُملصني هلل جل وعال، أو ْلهنم ال 
احد من هذين و يتعبدون على طريقة النِب صلى هللا عليه وسلم ويتعبدون ابلبدع، وكل 

اْلمرين يكفي ِف إحباط العمل، وإن كان اإلنسان خيشع وإن كان يتع ب وهو على هذه 
الطريقة فعمله مردود، فكل االهتمام جي ب أن يكون ِف إخالص العمل، وِف كونه صواابً،  

ُلوَُكْم أَيهُكْم َأْحَسُن َعَماًل{ ]هود:  ريِف تفس قال بعض السلف[ 7كما قال جل وعال: }لِيَ ب ْ
هذه اْلية: يعين: أيكم أصوبه وأخلصه؛ فِن العمل إذا كان خالصاً َو يكن صواابً ال يقبل، 
وإذا كان صوااًب َو يكن خالصًا ال يقبل يعين أنه إذا كان على السنة َو يكن خالصًا هلل 
 فهو مردود، وإن كان خالصاً هلل وليس على السنة فهو مردود، فالبد أن يكون خالصاً موافقاً 

 (1)ملا جاء به الرسول صلى هللا عليه وسلم.." 

 "قضاء هللا ال يرد .349

قوله صلى هللا عليه وسلم: )إن هللا جل وعال يقول: اي حممد! إين إذا قضيت قضاًء فِنه ال 
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يرد( ، قال بعضهم: إن هذا القضاء إذا كان قضاًء مْبماً، وهذا ليس صحيح، فالقضاء 
 يرد، كل قضاء يقضيه ليس له راد، فال راد ملا قضى جلالذي يقضيه هللا جل وعال كله ال 

وعال، وكل شيء يقع ِف الكون قد قضاه هللا جل وعال؛ ْلن هللا كت ب مقادير اْلشياء قبل 
خلق السماوات واْلرض خبمسني ألف سنة، ومقادير اْلشياء تعم كل شيء }وَُكله َشْيٍء 

وعال: أنه ما تسقط من ورقة من شجرة وال حبة [ ، وقد أخْب جل 8ِعْنَدُه مبِْقَداٍر{ ]الرعد:
ِف ظلمات اْلرض وال رط ب وال ايبس إال ِف كتاَ، والكتاَ هذا هو الكتاَ الذي كتبه 

 جل وعال قبل خلق السماوات واْلرض خبمسني ألف سنة، وليس فيه زايدة وال نقص.

لك ما يزاد أهل النار كذوِف هذا الكتاَ أهل اِلنة أبَسائهم وأَساء آابئهم وأَساء قبائلهم، و 
عليهم واحد، وال ينقص منهم واحد، فكل شيء قد كت ب وانتهى وال يرد ذلك، مث ال يتصور 
اإلنسان أن معىن هذا أنه جمْب على الشيء، مقهور عليه؛ ْلن هذا غي ب، وهللا أمر اْللق 

عرف ماذا  يأبن يعملوا وجيتهدوا وحيرصوا على اْلري، فهم ال يعرفون الكتاَ؛ فاإلنسان ال 
كت ب عليه، ومع ذلك ال يعمل شيئًا إال وقد كت ب، كل شيء يعمله مكتَو ال ُيكن أن 
خيرج عن هذه الكتابة؛ هلذا يقول الرسول صلى هللا عليه وسلم: )املؤمن القوي خري وأح ب 
إَل هللا من املؤمن الضعيف، وِف كل خري، احرص على ما ينفعك وال تعجزن، فِن أصابك 

لو أين فعلت كذا لكان كذا وكذا، فِن )لو( تفتح عمل الشيطان، ولكن  شيء فال تقل:
 قل: قدر هللا، وما شاء فعل( .

فأخْب صلى هللا عليه وسلم أن املؤمن القوي ِف إرادته وِف عمله أح ب إَل هللا، وأنه أكثر 
 خريًا من املؤمن الضعيف الكسالن؛ ْلن خرييته ِف العمل، مث أرشد صلى هللا عليه وسلم

إَل الشيء الذي ينفع فقال: )احرص على ما ينفعك( ، واحلرص هو بذل الوسع واالجتهاد 
ابلطل ب حىت ال يَتك شيئاً، )احرص على ما ينفعك وال تعجزن( ال تقل: إذا كان املكتَو 
علي كذا وكذا فال فائدة، ْلن الكتابة حصلت لكل شيء، اْلسباَ واملسببات كتبت، 

أن متتثل اْلمر وجتتهد، فِن بذلت السب ب واجتهدت مث َ  وأنت أمرت ابلعمل، فعليك
تتحصل على النتيجة املطلوبة فهنا ال تلوم نفسك، وال تلوم القدر وتقول: لو أين فعلت كذا 
وكذا، وال فائدة ِف هذا، هذا فيه حتسر، وفيه ميل إَل ما يريده الشيطان، وهو التأفف 

ا وقع له، وإمنا على اإلنسان أن يعلم أن هذا واحلسرة، مث بعد ذلك يكره الواقع ويبغض م
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 شيء مقدر ال ُيكن أن يرد، وال ُيكن أن يقع خالفه ولو عمل أي عمل.

، وهللا  واملقصود: أن الكتابة السابقة ال تناِف العمل وال تناِف احلرص، فِن كل شيء مكتَو
ة له طل وحمبجل وعال قد علم من هذا املخلوق أنه سيوجد، وسيكون عنده ميل إَل البا

وبغض للحق، وعدم إرادة له، فكت ب ذلك فوقع على وفق كتابته، ويعلم أن هذا املخلوق 
اْلخر عنده ح ب للحق وكراهية للباطل، وعمل للحق وإرادة له، فكت ب ذلك فوقع كما  

أَمَّا َمْن خبََِل وَ  كت ب }َفَأمَّا َمْن َأْعَطى َوات ََّقى * َوَصدََّق اِبحْلُْسىَن * َفَسنُ َيسِ رُُه لِْلُيْسَرى *
ََ اِبحْلُْسىَن * َفَسنُ َيسِ رُُه لِْلُعْسَرى{ ]الليل: [ ، وقال عليه الصالة 10-5َواْستَ ْغىَن * وََكذَّ

والسالم: )كل ميسر ملا خلق له( يعين: أن العمل الذي يكتس ب به اْلري يسهل عليه 
إذا فرط  نسان نفسه، خبالفوتتيسر له أسبابه، ومن ذلك االجتهاد، وإذا اجتهد ال يلوم اإل

 ملا ليم بكثرة االجتهاد: سوف ال أدخر شيئاً من قال بعض السلففِن اللوم عليه؛ وهلذا 
اجتهادي حىت ال أندم إذا ألقيت ِف النار، فأقول: قد بذلت ما أستطيع، فال أندم على 

 نفسي، وإن كان ِف اِلنة فلن يضيع هللا عمله واجتهاده، وسوف يرفع درجة.

وقت اإلنسان قصري، فعلى اإلنسان أن يتأمل ما ذكره هللا جل وعال عن الساعة، أخْب مث 
، فأخْب جل وعال عن اجملرمني أهنم يقسمون وحيلفون ابهلل  أهنا كلمح البصر أو هي أقَر
أهنم ما لبثوا غري ساعة، هل نسوا؟ ما نسوا، هم يعرفون أهنم لبثوا ِف الدنيا كذا وكذا، ولكن 

عة فقط أو أقل من الساعة كلمح البصر، فال جيوز أن يذه ب هذا الوقت هي كأهنا سا
القصري الذي سوف ينسى ِف اكتساَ السيئات والقَر إَل النار، جي ب أن جيتهد اإلنسان، 
ويكتس ب ُّبذه السويعات القليلة رضا هللا والسعادة اْلبدية، وحيرص على ما ينفعه، وال 

وسلم، وهذا احلديث كما يقول ابن القيم: جي ب أن يعجز كما قال الرسول صلى هللا عليه 
يتعلمه كل مسلم وأن يعمل به، فِن كل واحد مضطر إليه ضرورة، )احرص على ما ينفعك 

 (1)وال تعجزن( ، وكل نقص أييت ِف اإلنسان فهو من عدم العمل ُّبذا احلديث.." 

 "كالم ابن تيمية ِف تفسري اْلية .350

اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا يرجح القول اْلول ويقول:  قال الشارح رمحه هللا: ]وكان شيخ
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إمنا ذموا أبن شركوا بني هللا وبني أندادهم ِف احملبة، َو خيلصوها هلل كمحبة املؤمنني له، وهذه 
التسوية املذكورة ِف قوله تعاَل حكاية عنهم وهم ِف النار أهنم يقولون ْلهلتهم وأندادهم وهي 

َِ  الْ حمضرة معهم ِف العذاَ:  َعاَلِمنَي{ }اَتَّللَِّ ِإْن ُكنَّا َلِفي َضالٍل ُمِبنٍي * ِإْذ ُنَسو ِيُكْم ِبَر
[ ، ومعلوم أهنم ما سووهم بَر العاملني ِف اْللق والربوبية، وإمنا سووهم 98-97]الشعراء:

لَِّذي َخَلَق ابه ِف احملبة والتعظيم، وهذا أيضًا هو العدل املذكور ِف قوله تعاَل: }احْلَْمُد َّللَِِّ 
[ أي: 1ام:السََّمَواِت َواَْلْرَض َوَجَعَل الظهُلَماِت َوالنهوَر مُثَّ الَِّذيَن َكَفُروا ِبَرُّبِ ِْم يَ ْعِدُلوَن{ ]اْلنع

 يعدلون به غريه ِف العبادة اليت هي احملبة والتعظيم.

َ فَاتَِّبُعوين حيُْ  ُتْم حتُِبهوَن اَّللَّ [ ، وهذه تسمى 31{ ]آل عمران:ِبْبُكُم اَّللَُّ وقال تعاَل: }ُقْل ِإْن ُكن ْ
ُتْم : ادعى قوم حمبة هللا فأنزل هللا تعاَل آية احملنة: }ُقْل ِإْن كُ قال بعض السلفآية احملنة،  ن ْ

 [[ .31حتُِبهوَن اَّللََّ فَاتَِّبُعوين حُيِْبْبُكُم اَّللَُّ{ ]آل عمران:

ة ا االمتحان حني امتحنهم بذلك، فدليل احملبيعين: أهنم امتحنهم هللا ُّبذه اْلية، وجازو 
االتباع، فمن كان حي ب الرسول صلى هللا عليه وسلم فعالمة ذلك أنه يتبع سنته، ويقتفي 

 أثره، وحيرص على ذلك أشد احلرص.

أما إذا كان يدعي أنه حيبه وهو ُمالف لسنته، فهذه دعوى، وكذلك من يزعم أنه حي ب هللا 
 ره وجيتن ب هنيه، فهذه عالمته.فعالمة ذلك أنه يطيع أم

فليست الدعوى مقبولة إال بدليل، ودليل حمبة هللا الطاعة واالتباع، وكذلك حمبة الرسول 
صلى هللا عليه وسلم، وإال فالدعاوى ال تفيد، فاليهود يزعمون أهنم أبناء هللا وأحباؤه، هكذا 

[ ، ولكنها دعوى غري مقبولة، ْلن الواقع 18ة:يقولون: }حَنُْن أَبْ َناُء اَّللَِّ َوَأِحبَّاُؤُه{ ]املائد
 ينافيها، ْلهنم عصاة كفرة.

وكذلك الذين يزعمون من هذه اْلمة أهنم حيبون الرسول صلى هللا عليه وسلم أكثر من 
غريهم، يقول: البد أن يْبهن احمل ب للرسول صلى هللا عليه وسلم حمبته، وبرهان ذلك اتباع 

ة، اعة أمره، واالبتعاد عما هنى عنه، هذا هو الدليل على احملبسنته صلى هللا عليه وسلم، وط
أما إذا كانت احملبة جمرد تقليد أو جمرد دعوى أو على شيء من أمور اهلوى أو من اْلمور 

 اليت تشتهيها اْلنفس؛ فهذا ما جيدي شيئاً وال ينفع.

ُتْم حتُِبهوَن  وين حُيِْبْبُكُم اَّللَُّ{ ]آل اَّللََّ فَاتَِّبعُ وهذه اْلية اليت ِف سورة آل عمران: }ُقْل ِإْن ُكن ْ
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[ تسمى آية احملنة؛ ْلن سب ب نزوهلا أن قوماً قالوا للنِب صلى هللا عليه وسلم: إننا 31عمران:
ُتْم  حن ب ربنا حباً شديداً، فأنزل هللا جل وعال هذه اْلية لتكون عالمة للمح ب: }ُقْل ِإْن ُكن ْ

[ يعين: إن اتباع الرسول صلى هللا عليه 31وين حُيِْبْبُكُم اَّللَُّ{ ]آل عمران:حتُِبهوَن اَّللََّ فَاتَِّبعُ 
 وسلم هو العالمة اليت تصحح دعوى احملبة.

َ فَاتَِّبُعوين حُيْبِ  ُتْم حتُِبهوَن اَّللَّ ْبُكُم اَّللَُّ{ ]آل قال الشارح: ]فأنزل هللا تعاَل آية احملنة: }ُقْل ِإْن ُكن ْ
إَل دليل احملبة ومثرهتا وفائدهتا، فدليلها وعالمتها: اتباع الرسول صلى [ ، إشارة 31عمران:

 هللا عليه وسلم، وفائدهتا ومثرهتا حمبة املرسل لكم[ .

 (1)وحمبة املرسل تكون اتبعة هلا.." 

 "معىن قوله تعاَل: )اي أيها النِب حسبك هللا ومن اتبعك من املؤمنني( .351

 اْلُمْؤِمِننَي{ أَي هَها النَِّبه َحْسُبَك اَّللَُّ َوَمْن ات َّبَ َعَك ِمنْ  قال املصنف رمحه هللا: ]وقوله: }ايَ 
 [[ .64]اْلنفال:

قال الشارح رمحه هللا: ]قال ابن القيم رمحه هللا: أي: هللا وحده كافيك وكاِف أتباعك فال 
سبك ححتتاجون معه إَل أحد وهذا اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا، وقيل املعىن: 

 هللا وحسبك املؤمنون.

 قال ابن القيم رمحه هللا: وهذا خطأ حمض ال جيوز محل اْلية عليه.

فِن احلس ب والكفاية هلل وحده كالتوكل والتقوى والعبادة، قال هللا تعاَل: }َوِإْن يُرِيُدوا َأْن 
[ ، ففرق بني 62{ ]اْلنفال:ْلُمْؤِمِننيَ خَيَْدُعوَك فَِِنَّ َحْسَبَك اَّللَُّ ُهَو الَِّذي أَيََّدَك بَِنْصرِِه َوابِ 

احلس ب والتأييد، فجعل احلس ب له وحده، وجعل التأييد له بنصره وبعباده، وأثىن على أهل 
 التوحيد من عباده حيث أفردوه ابحلس ب، فقال تعاَل: }الَِّذيَن قَاَل هَلُْم النَّاُس ِإنَّ النَّاَس َقدْ 

ُ َونِْعَم اْلوَِكيُل{ ]آل عمَجَُعوا َلُكْم فَاْخَشْوُهْم فَ زَ  [ ، َو 173مران:اَدُهْم ِإُيَاانً َوقَاُلوا َحْسبُ َنا اَّللَّ
ْن يقولوا: حسبنا هللا ورسوله، ونظري هذا قوله سبحانه: }وقالوا َحْسبُ َنا اَّللَُّ َسيُ ْؤتِيَنا اَّللَُّ مِ 

، فتأمل كيف جعل اإليتاء هلل والرسول [ 59َفْضِلِه َوَرُسولُُه ِإانَّ ِإََل اَّللَِّ رَاِغُبوَن{ ]التوبة:
وجعل احلس ب له وحده، فلم يقل: وقالوا حسبنا هللا ورسوله، بل جعله خالص حقه، كما 
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قال: }ِإانَّ ِإََل اَّللَِّ َراِغُبوَن{ ، فجعل الرغبة إليه وحده، كما قال: }َوِإََل َربِ َك فَاْرَغ ْب{ 
د  ب هلل وحده، كما أن العبادة والتقوى والسجو [ ، فالرغبة والتوكل واإلانبة واحلس8]الشرح:

 والنذر واحللف ال يكون إال له سبحانه وتعاَل.

 انتهى.

وُّبذا يتبني مطابقة اْلية للَتمجة، فِذا كان هو الكاِف لعبده وج ب أال يتوكل إال عليه، ومىت 
 ل إليه( .كالتفت إَل سواه وكله هللا إَل من التفت إليه كما ِف احلديث: )من تعلق شيئاً و 

 [[ .3قال املصنف رمحه هللا: ]وقوله: }َوَمْن يَ تَ وَكَّْل َعَلى اَّللَِّ فَ ُهَو َحْسُبُه{ ]الطالق:

 قال الشارح رمحه هللا: ]قال ابن القيم: أي: كافيه.

ومن كان هللا كافيه وواقيه فال مطمع فيه لعدو، وال يضره إال أذًى البد منه كاحلر والْبد 
 أما أن يضره مبا يبلغ به مراده فال يكون أبداً.واِلوع والعطش، و 

وفرق بني اْلذى الذي هو ِف الظاهر إيذاء، وِف احلقيقة إحسان وإضرار بنفسه وبني الضرر 
 الذي يتشفى به منه.

: جعل هللا لكل عمل جزاء من نفسه، وجعل جزاء التوكل عليه نفس  قال بعض السلف
[ ، َو يقل: فله كذا وكذا 3ى اَّللَِّ فَ ُهَو َحْسُبُه{ ]الطالق:كفايته، فقال: }َوَمْن يَ تَ وَكَّْل َعلَ 

من اْلجر، كما قال ِف اْلعمال، بل جعل نفسه سبحانه كاِف عبده املتوكل عليه وحسبه 
وواقيه، فلو توكل العبد على هللا حق توكله وكادته السماوات واْلرض ومن فيهن، ِلعل هللا 

 له ُمرجاً وكفاه رزقه ونصره.

 هى.انت

وِف أثر رواه أمحد ِف الزهد عن وه ب بن منبه قال: قال هللا عز وجل ِف بعض كتبه: )بعزيت 
إنه من اعتصم يب فكادته السماوات مبن فيهن واْلرضون مبن فيهن فِين أجعل له من ذلك 
ُمرجاً، ومن َ يعتصم يب فِين أقطع يديه من أسباَ السماء، وأخسف من حتت قدميه 

 اهلواء، مث أكله إَل نفسه، كفى يب بعبدي مآاًل، إذا كان عبدي ِف طاعيت اْلرض فأجعله ِف
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أعطيه قبل أن يسألين، وأستجي ب له قبل أن يدعوين، فأان أعلم حباجته اليت ترفق به منه( [ 
 "..(1) 

 "الذم ملن يضيف النعمة إَل غري هللا تعاَل .352

هللا تعاَل  د بن خالد الذي فيه أنقال رمحه هللا تعاَل: ]قال: وقال أبو العباس بعد حديث زي
 قال: )أصبح اليوم من عبادي مؤمن يب وكافر( احلديث.

ال قوهذا كثري ِف الكتاَ والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إَل غريه ويشرك به، 
: هو كقوهلم: كانت الريح طيبة واملالح حاذقاً، وحنو ذلك مما هو جار على بعض السلف
 ألسنة كثري[ .

م بن هو شيخ اإلسالم أمحد بن عبد احللي-محه هللا تعاَل: ]قوله: )وقال أبو العباس( قال ر 
 عبد السالم ابن تيمية اإلمام اِلليل رمحه هللا.

 وقد تقدم ِف ابَ االستسقاء ابْلنواء. -)بعد حديث زيد بن خالد( 

شرك به، يقال: )وهذا كثري ِف الكتاَ والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إَل غريه و 
: هو كقوهلم: كانت الريح طيبة واملالح حاذقاً، وحنو ذلك مما هو جار قال بعض السلف

 على ألسنة كثري( انتهى[ .

احلديث تقدم، وهو حديث اثبت ِف صحيح مسلم وِف غريه عن زيد بن خالد ِف قصة 
اء كانت غزوة احلديبية: )صلى لنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صالة الصبح على إثر َس

من الليل، فقال: أتدرون ما قال ربكم البارحة؟ قال: أصبح من عبادي مؤمن يب كافر 
 ابلكوك ب ومؤمن ابلكوك ب كافر يب.

أما من قال: مطران بفضل هللا ورمحته فذلك مؤمن يب كافر ابلكوك ب، وأما من قال: مطران 
 ُيان هنا االعَتافبنوء كذا وكذا فذلك كافر يب مؤمن ابلكوك ب( ، وسبق أن معىن اإل

 ابلفضل ونسبة النعمة إَل هللا جل وعال، أما الكفر فمعناه جحد النعمة وإضافتها إَل غريه.

-واإلُيان ابلكوك ب هو كونه نس ب إليه نزول املطر، فيقال: مطران بنوء كذا، ومن املعلوم 
ا كانوا مأنه ليس املقصود أن الكوك ب هو الذي خيلق املطر وهو الذي ينزله، ف -كما سبق
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يعتقدون هذا، وإمنا كانوا يقولون: إن املطر جاء بسب ب هذا الكوك ب ِف طلوعه، هلذا يضيفون 
إليه ذلك، فيقولون: النوء الفالين حممود وغزير املطر وكثريه، والنوء ِف الواقع ليس عنده مطْر 
 وليس عنده قحط، وليس عنده شيء من التصرفات، إمنا هو مسخر مدبر يسري حيث سريه

هللا، فنسبة املطر إليه أو غري املطر من أعظم جحود النعم، ومن اْلطأ الواضح، ومن ذلك 
ما حيدث اليوم كثرياً ِف بعض الصحف وِف بعض اجملالت، وقد يوجد ِف بعض اإلذاعات 
أن الطالع الفالين يكون فيه كذا وكذا، وأن من كان طالعه كذا فسيصيبه كذا وكذا، وأنك 

ِف هذا الشهر ستصنع كذا ويصيبك كذا وحيدث لك كذا، وهذا كله من ِف هذا اليوم أو 
الكفر ابهلل جل وعال، وإذا كان اعتقد اإلنسان أن هذا حقيقة فهو كفر أكْب، أما إذا أضافه 
جمرد إضافة مع اعتقاده أبن هللا جل وعال هو املصرف لكل شيء واملدبر لكل شيء، وإمنا 

الذي ال خيرج من الدين اإلسالمي، ولكنه كفر، وهو جعل هذه أسباابً، فهذا من الكفر 
مذه ب لكمال التوحيد، فيج ب على اإلنسان أن يتنبه هلذه اْلمور، واْلفعال سواٌء أكانت 
ِف اْلجرام السماوية، أو ِف اْلرض مثل هبَو الرايح، أو كون اإلنسان يوفق إَل عمل 

ال لها بتيسري هللا جل وعمعني وأنه حيدث له شيء وإن كان هو الذي يقوم ابلسب ب ك
 وبتقديره وبتفضله على العبد، فال جيوز أن يضيفه إَل غري هللا جل وعال.

أما اْلمور اليت وقعت وانتهت مثل شيء عمله فِهنا أيضا جي ب أن تكون إضافتها إَل هللا 
 جل وعال، وال جيوز أن تضاف إَل ُملوق من املخلوقات أو جزء ممن جعل سبباً هلا.

ِف هذا أنه إذا أراد أن يضيف إَل سب ب أو شيء يقول: إن هذا حدث من هللا مث والطريق 
من فالن، ومع ذلك ال جيوز أن يكون هذا على احلقيقة، فهو سب ب فقط، بل الذي أوجد  
كل شيء وتصرف ِف كل شيء هو هللا جل وعال، واملخلوق ليس له دخل ِف هذه اْلشياء، 

اًل، شيء سببا، ولكن السب ب ال يكون سبباً واحداً مستقوربنا جل وعال خيْبان أنه جعل لكل 
وقد تكون هناك موانع كثرية، فيكون جزءاً من السب ب، وقد تكون هناك أسباَ عدة يكون 

 واحداً منها، فلو شاء لعطل اْلسباَ كلها أو بعضها َو حيدث شيء.

ذلك وإن  يعوكم يصنع اإلنسان من أشياء يقدر ِف نفسه أنه مهيمن عليها مث ال يستط
: كيف  وجدت اْلسباَ اليت معه؛ ْلن اْلمور كلها بيد هللا، وهلذا ملا قيل لبعض العَر

 عرفت هللا؟ قال: بنقض العزائم.
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ْلن اإلنسان يعزم على الشيء مث ِف حلظة يبدو له غري ذلك، فمن أين جاءه هذا؟ فاْلمور  
 كلها بيد هللا جل وعال يصرفها.

سب ب فيه أو غريه سب ب فيه فِنه جي ب أن يضاف ذلك إَل فِذا حدث لإلنسان حادث هو 
حمدثه، وال ُينع هذا من أن اإلنسان يؤاخذ أبعماله، ويؤاخذ مبا كان سببًا ِف وجوده؛ ْلنه 
جي ب أن يتصرف على وفق الشرع، وال يكون سبباً ِف إتالف شيء أو ِف منع شيء مما هو 

 فيه، ومع ذلك كل اْلمور بيد هللا لغريه، فِن حصل ذلك فهو مؤاخذ مبا كان هو السب ب
 (1)جل وعال.." 

 "وجه النهي عن س ب الريح .353

 قال الشارح رمحه هللا: ]قال املصنف رمحه هللا تعاَل: ابَ: النهي عن س ب الريح[ .

الريح مدبرة مأمورة مسخرة هلل جل وعال، فِذا سبت الريح وقع الس ب على من دبرها وأمرها؛ 
، أو حبر  ْلن الس ب هو اللعن والشتم، ويكون السب ب ممن تضرر من ذلك غالباً إما بضَر

 أو بشدة الريح وكوهنا تلقي شيئاً أو تقلع شجراً أو هتدم بيتاً، أو ما أشبه ذلك.

وسبها حمرم ال جيوز وال يقع ذلك إال من اِلاهل الذي ال يعلم أبفعال هللا وأَساء هللا وشرعه، 
مثله، ولكنه ذكر هذا الباَ، والنهي جاء فيها  وقد سبق ما ِف س ب الدهر من النهي، وهذا

خاصاً، وهو داخل فيما سبق من النهي عن س ب الدهر؛ ْلن كلما هو مدبر هلل ومأمور 
 مسخر ال جيوز سبه، واإلنسان ما تصيبه مصيبة إال بسب ب ذنبه.

وهللا جل وعال قد يبتلي اإلنسان ِبنسان مثله فيناله منه ضرر، ويكون ذلك بسب ب ذنبه، 
ولكن إذا كان الذي انله الضرر على يده عاقالً، فِن العاقل يعاق ب؛ ْلن فعله كسبه ويالم 
على ذلك، ومع ذلك البد أن يكون تقديراً من هللا جل وعال، ويكون بسب ب ذنوبه، حىت 

: )إين ْلعصي هللا جل وعال فأرى أثر ذلك ِف خلق زوجيت وولدي قال بعض السلف
عقااًب له بسب ب ارتكاَ املعصية، وهذا يكون ملن حيسون  ودابيت( يعين: أنه يرى ذلك

 ابملعصية وحيسون أبثرها؛ ْلن قلوُّبم حية.

أما إذا كثرت الذنَو فقد ال حيس اإلنسان بذلك، فال يدري، فتَتاكم الذنَو بعضها على 
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َكانُوا   ابعض، ويكون أثرها ضعيفًا جداً، كما قال هللا جل وعال: }َبْل رَاَن َعَلى قُ ُلوُِّبِْم مَ 
[ ، فالران هو تغطية القل ب حىت ال حيس بشيء، ال حيس ابملصيبة، 14َيْكِسُبوَن{ ]املطففني:

وال حيس ابْلَ، والقل ب ُيرض مثل البدن، وقد يكون مرضه أشد، وقد ُيوت والعياذ ابهلل، 
 وإذا مات فمعىن ذلك أن هذا هو اْلسران التام.

 ب ى، فقد يبقى وقد ُيوت مريضاً، وما يناله صاحوإذا كان مريضاً فقد يشفى وقد ال يشف
هذا القل ب من املصائ ب ِف الدنيا قد يكون غري غري كاٍف ِف التكفري عنه، فيقع عليه 
العذاَ ِف القْب، وقد ال يكفي فيقع عليه العذاَ ِف املوقف، وقد ال يكفي فيقع عليه 

وا الطاهرون الطيبون الذين هذب العذاَ ِف النار، والبد أن يكون؛ ْلن اِلنة ال يدخلها إال
 وخلصوا من كل قبح.

املقصود أن س ب الريح يقع من اِلهال الذين ال يعرفون أَساء هللا جل وعال، وال يعرفون 
أحكامه، وإذا وقع من إنسان فِنه جي ب عليه أن يتَو منه، فريجع إَل ربه ويستغفره؛ وْلن 

 .، وهي مأمورة منه سبحانه وتعاَلس ب الفعل يعود على الفاعل، والريح من أفعال هللا
قال املصنف رمحه هللا تعاَل: ]عن أيب بن كع ب رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه 
وآله وسلم قال: )ال تسبوا الريح، فِذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إان نسألك من خري 

ها هذه الريح وشر ما في هذه الريح، وخري ما فيها، وخري ما أمرت به، ونعوذ بك من شر
 وشر ما أمرت به( صححه الَتمذي[ .

فهذا احلديث يرشد فيه الرسول صلى هللا عليه وسلم إَل اْلدَ، فيما إذا انل اإلنسان شيء 
من الريح وأذى؛ ْلن الريح قد حتمل أشياء وقد تلقيها، وقد تكون عذاابً، وقد تكون رمحة، 

ىن )من روح هللا( ، من رمحته، والرمحة قد تكون رمحة وهلذا جاء أن الريح من روح هللا، ومع
عامة وقد تكون خاصة، وقد تكون عذاابً، كما قال هللا جل وعال ِف عاد ملا رأوا السحاَ 

[ ، قيل هلم: }َبْل ُهَو َما اْستَ ْعَجْلُتْم 24مقبالً إليهم: }قَاُلوا َهَذا َعاِرٌض ممُِْطُراَن{ ]اْلحقاف:
ٌَ أَلِيٌم * ُتَدمِ ُر ُكلَّ َشْيٍء{ ]اْلحقاف:ِبِه رِيٌح ِفيَها عَ  [ ، أي: تدمر كل ما 25-24َذا

 مرت عليه.

وهلذا كان الرسول صلى هللا عليه وسلم إذا رأى السحاَ ورأى الرايح يتغري لونه ويدخل 
وخيرج، حىت يرى ذلك عليه ظاهراً، فسئل عن ذلك فقال: )وما يؤمنين إن قوماً رأوا السحاَ 
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ا [ ، قيل: }َبْل ُهَو َما اْستَ ْعَجْلُتْم ِبِه رِيٌح ِفيهَ 24َهَذا َعاِرٌض ممُِْطُراَن(( ]اْلحقاف:فقالوا: ))
َا{ ]اْلحقاف: ٌَ أَلِيٌم * ُتَدمِ ُر ُكلَّ َشْيٍء أِبَْمِر َرُّبِ   [ ( .25-24َعَذا

 فيخشى أن اْللق إذا عصوا هللا جل وعال أن أيخذهم أبي شيء وأبي وسيلة.

الريح مأمورة، وهي حاملة للخري والرمحة من السحاَ واملطر الذي يرحم هللا واملقصود أن 
جل وعال به عباده، فتكون ملقحة له، وتكون سببًا للخري، وهلذا أخْب هللا جل وعال أهنا 
بشرى، يعين: إذا جاءت الرايح تكون بشرى بني يدي رمحة هللا جل وعال، أي: بني يدي 

 عذاابً، كما هو واقع اْلن من الكوارث اليت تسببها الريح. نزول املطر، ومع ذلك قد تكون

والواج ب على العباد أن ينظروا إَل أن ما يقع هلم من ذلك إمنا هو َتدي ب هلم من هللا، وكثرياً 
ما يقول الناس اْلن: إن الكوارث طبيعية، فهم جيعلوهنا كوارث طبيعية ويرجعوهنا إَل الطبيعة، 

هل الطبيعة حرارة وبرودة، أو النفس، أو النار هي نفسها طبيعة؟  وما ندري ما هي الطبيعة؟
إن الطبيعة ال تعمل شيئاً، وإمنا هو بتدبري هللا جل وعال حىت يتعظ العباد وينزجروا عن 
املعاصي، وكثرياً ما نسمع أن العواصف دمرت كذا وقتلت كذا وأصابت كذا، وهو كله أبمر 

اد لعلهم يرعوون ويرجعون إليه، فِذا حدث من ذلك هللا جل وعال وبعقابه، يعاق ب العب
شيء فِن على اإلنسان أن يعلم أنه هو السب ب، وأن ما أصابه بذنبه، فريجع إَل ربه ويستغفر 
، وال يس ب الريح؛ فِهنا مطيعة هلل جل وعال، أمرت فأطاعت، وإذا سبها عاد الس ب  ويتَو

 عليه؛ ْلن من لعن شيئاً ال يستحقه فهو امللعون.

ن أسباَ أي: م-قد جاء ِف حديث ذكره الشافعي رمحه هللا: أن س ب الريح سب ب للفقر و 
، فِنه جاء ِف حديث منقطع )أن الرسول صلى هللا عليه وسلم رأى رجالً -وجود الفقر

يشكو حاجة شديدة فقال: لعلك تس ب الريح؟ قال: نعم( ، فيكون ذلك من اْلسباَ 
 أعين: من عقاَ هللا جل وعال.

أى اإلنسان الريح يقول ما أرشد إليه الرسول صلى هللا عليه وسلم، فيسأل هللا من فِذا ر 
خريها وخري ما بعثت به، ويستعيذ ابهلل جل وعال من شرها وشر ما بعثت به، وأن يلجأ 

 (1)إَل هللا جل وعال.." 
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 "حقيقة اْلري والشر ِف القدر .354

اود، ورواه ، وحديثه هذا رواه أبو د]قوله: )وعن عبادة( قد تقدم ذكره ِف ابَ فضل التوحيد
اإلمام أمحد بكماله قال: حدثنا احلسن بن سوار، حدثنا ليث عن معاوية عن أيَو بن 
زايد، حدثين عبادة بن الوليد بن عبادة، حدثين أيب قال: )دخلت على عبادة وهو مريض 

 أختايل فيه املوت، فقلت: اي أبتاه! أوصين واجتهد يل.

 فقال: أجلسوين.

ل: اي بين! إنك لن جتد طعم اإلُيان، ولن تبلغ حقيقة العلم ابهلل حىت تؤمن ابلقدر خريه قا
وشره قلت: اي أبتاه! فكيف يل أن أعلم ما خري القدر وشره؟ قال: تعلم أن ما أخطأك َ 

 يكن ليصيبك، وما أصابك َ يكن ليخطئك.

قال له: ما خلق هللا القلم فاي بين! َسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: )إن أول 
 اكت ب.

فجرى ِف تلك الساعة مبا هو كائن إَل يوم القيامة( اي بين! إن مت ولست على ذلك 
دخلت النار( ، ورواه الَتمذي بسنده املتصل إَل عطاء بن أيب رابح عن الوليد بن عبادة 

 عن أبيه، وقال: حسن صحيح وغري ب[ .

ظهر ِف وقت عبادة بن الصامت، وهلذا أوصى ابنه  السب ب ِف هذه الوصية أن إنكار القدر
 بذلك، وهذا يدل على أن الذي ال يؤمن ابلقدر ليس مبؤمن، وأنه إذا مات َ يقبله هللا.

قدرة هللا  -كما سبق-وقوله: )تؤمن ابلقدر خريه وشره( جعل ِف القدر خرياً وشراً، والقدر 
ري وحسن ل وعال، بل كل ما يفعله هللا خومشيئته وعلمه وكتابه، والشر ال يكون إَل هللا ج

ومجيل وحكمة، ولكن الشر ابلنسبة للمخلوق؛ ْلن الشر سببه الذن ب، ولو َ يكن هناك 
ذن ب ما كان هناك شر أصاًل، فيكون الشر ابلنسبة للمخلوق، وأما إيقاعه من هللا جل وعال 

 .فهو عدل، ليس شراً بل هو خري وعدل حيمد عليه ويشكر عليه جل وعال
]وِف هذا احلديث وحنوه بيان مشول علم هللا تعاَل وإحاطته مبا كان ويكون ِف الدنيا واْلخرة،  

ن َ  ُهنَّ كما قال تعاَل: }اَّللَُّ الَِّذي َخَلَق َسْبَع ََسََواٍت َوِمَن اَْلْرِض ِمثْ َلُهنَّ يَ تَ نَ زَُّل اَْلْمُر بَ ي ْ
 [ .12ْلًما{ ]الطالق:ِديٌر َوَأنَّ اَّللََّ َقْد َأَحاَط ِبُكلِ  َشْيٍء عِ لِتَ ْعَلُموا َأنَّ اَّللََّ َعَلى ُكلِ  َشْيٍء قَ 

 وقد قال اإلمام أمحد رمحه هللا ملا سئل عن القدر قال: القدر قدرة الرمحن.
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فاستحسن ابن عقيل هذا من أمحد رمحه هللا، واملعىن أنه ال ُينع عن قدرة هللا شيء ونفاة 
: لفقال بعض الستعاَل فضلوا عن سواء السبيل، وقد  القدر قد جحدوا كمال قدرة هللا

 انظروهم ابلعلم فِن أقروا به خصموا، وإن جحدوه كفروا[ .

هذا القول قاله الشافعي رمحه هللا، ومقصوده ما دام أهنم أنكروا القدر فيسألون: هل هللا 
صموا  وخعليم؟ هل علم هللا شامل لكل شيء؟ فِن أقروا ُّبذا؛ قيل هلم: القدر علم هللا

بذلك؛ ْلن القدر عبارة عن علم هللا السابق اْلزيل لكل شيء، فِنه علم أن اْللق سيوجدون 
وسيعملون كذا، وستكون عاقبتهم كذا، فكت ب ذلك جل وعال، فِذا أقروا به ألزموا بَتك 
مذهبهم، أما إن أنكروا العلم فقد كفروا وخرجوا من الدين اإلسالمي، والكافر ال فائدة ِف 

ادلته وال ِف مناظرته، والكفر كله ملة واحدة، كون الكافر يَتك ركنًا من أركان اإلسالم، جم
أو ينفي عن هللا صفة من صفاته، أو يَتك الصالة، أو يكفر ابلرسول صلى هللا عليه وسلم، 

 أو يكفر ابلكل، أو يكون نصرانياً أو يهودايً كله سواء، فالكفر شيء واحد.

دين إَل دين فهو كافر ِف اْلول وِف اْلخر، خبالف الدين احلق، فِنه  وإذا انتقل الكافر من
 (1)ال جيوز أن يَتكه، وإن قدر أنه أراد تركه ال يَتك، فِما أن يراجع، وإما أن يقتل.." 

 "داووا مرضاكم ابلصدقة .355

السؤال: كيف جنمع بني قصد الصدقة لشفاء املريض، وحديث رسول هللا صلى هللا عليه 
ووا مرضاكم ابلصدقة( ؟ اِلواَ: هذا ال إشكال فيه، فالصدقة تدفع البالء كما وسلم: )دا

أخْب الرسول صلى هللا عليه وسلم، ولكن ال جيوز أن يتصدق ْلجل أن يشفى مريضه فقط، 
ال جيوز هذا، بل يتصدق طلبًا ملرضاة هللا جل وعال، ويكون الشفاء أو ما يريد من الدنيا 

هللا عليه وسلم أمر اإلنسان إذا دعا بدعوة أال يكون خائباً، اتبع لذلك، والرسول صلى 
 إما أن يعطى دعوته عاجلة. -فيحصل له واحدة من ثالث: 

 وإما أن يصرف عنه من البالء ما هو أعظم من ذلك. -

 وإما أن تدخر له ِف اْلخرة، وهذا أفضل. -

كذلك املتصدق ال جيوز أن يتصدق ْلجل أن يكثر ماله، أو يصح بدنه، أو يشفى مريضه 
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فقط، بقطع النظر عن ابتغاء فضل هللا، وطل ب مرضاته، وليس معىن ذلك أنه البد أن 
 يصرف نظره عن النفع الدنيوي.

ة، ر املقصود أال تكون الدنيا هي مراده فقط، ولكن أهم وأغل ب وأعظم مراده يكون ِف اْلخ
ورضاء هللا، وكونه يطل ب عاجاًل ِف الدنيا ال يضره، وهللا جل وعال يعلمنا فيقول: }َرب ََّنا 

ََ النَّاِر{ ]البقرة: نْ َيا َحَسَنًة َوِف اْلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذا  [ .201آتَِنا ِف الده

: لفسقال بعض الوجي ب أن يكون طل ب كل شيء من هللا ولو كان شيئًا يسرياً؛ كما 
)اطل ب من ربك حىت ملح العشاء( وِف اْلثر: )حىت شسع النعل إذا انقطع تطل ب من ربك 
أن ييسر إصالحه( ، واملقصود أن اإلنسان ال يكون منصرفاً كل االنصراف لآلخرة أو للدنيا، 

نْ َيا َحَسَنًة َوِف اْلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا ََ النَّاِر{ عَ  بل كما قال هللا: }َرب ََّنا آتَِنا ِف الده َذا
 (1)[ .." 201]البقرة:

"الوجه احلادي والعشرون: أن يقال: الذي يعارضون الكتاَ والسنة مبا يسمونه  .356
عقليات من الكالميات والفلسفيات وحنو ذلك إمنا يبنون أمرهم ِف ذلك على أقوال مشتبهة 

ناوهلا حلق وج ب تجمملة حتتمل معاين متعددة ويكون ما فيها من االشتباه لفظًا ومعىن ي
وابطل فبما فيها من احلق يقبل ما فيها من الباطل ْلجل االشتباه وااللتباس مث يعارضون مبا 
فيها من الباطل نصوص اْلنبياء صلوات هللا وسالمه عليهم. وهذا منشأ ضالل من ضل من 

لت ولو  باْلمم قبلنا وهو منشأ البدع فِن البدعة لو كانت ابطالً حمضاً لظهرت وابنت وما ق
كانت حقًا حمضًا ال شَو فيه لكانت موافقة للسنة، فِن السنة ال تناقض حقًا حمضًا ال 
ابطل فيه لكن البدعة تشتمل على حق وابطل، والبدع اليت يعارض ُّبا الكتاَ والسنة اليت 
يسميها أهلها كالميات وعقليات وفلسفيات، أو ذوقيات ووجدايت وحقائق وغري ذلك، 

على لبس حق بباطل وكتمان حق، وهذا أمر موجود يعرفه من َتمله، فال البد أن تشمل 
جتد قط مبتدعًا إال وهو حي ب كتمان النصوص اليت ختالفه، ويبغضها، ويبغض إظهارها 

ع أحد : ما ابتد قال بعض السلفوروايتها والتحدث ُّبا، ويبغض من يفعل ذلك، كما 
ن له الذي يعارض به النصوص البد له أبدعة إال نزعت حالوة احلديث من قلبه. مث إن قو 
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 يلبس فيه حقاً بباطل، بسب ب ما يقوله من اْللفاظ اجململة املتشاُّبة.

الوجه الثاين والعشرون: أن يقال: إن هؤالء الذين يدعون العقليات اليت تعارض السمعيات 
َ اهم من أبعد الناس عن موج ب العقل ومقتضاه كما هم من أبعد الناس عن متابعة الكت

املنزل والنِب املرسل وإن نفس ما به يقدحون ِف أدلة احلق اليت توافق ما جاء به الرسول لو 
قدحوا به فيما يعارض ما جاء به الرسول لسلموا من التناقض وصح نظرهم وعقلهم 

 (1)واستدالهلم ومعارضتهم صحيح املنقول وصريح املعقول ابلشبهات الفاسدة.." 

ع أحد بدعة إال خرجت حالوة احلديث من قلبه. : ما ابتد قال بعض السلف" .357
 : أنه قال: ليس شيء أنقض-إما بشر املريسي، أو غريه–وقيل عن بعض رؤوس اِلهمية 

لقولنا من القرآن، فأقروا به ِف الظاهر، مث صرفوه ابلتأويل. ويقال إنه قال: إذا احتجوا عليكم 
 الطوهم ابلتأويل.ابحلديث فغالطوهم ابلتكذي ب، وإذا احتجوا ابْلايت فغ

وهلذا جتد الواحد من هؤالء ال حي ب تبليغ النصوص النبوية، بل قد خيتار كتمان ذلك والنهي 
عن إشاعته وتبليغه، خالفاً ملا أمر هللا به ورسوله من التبليغ عنه. كما قال: ))ليبلغ الشاهد 

رأ َسع منا حديثاً فبل غه ( وقال: ))نض ر هللا ام2( وقال: ))بل غوا عين ولو آية(( )1الغائ ب(( )
( 3إَل من َ يسمعه، فَر حامل فقه غري فقيه، وَر حامل فقه إَل من هو أفقه منه(( )

. 
وقد ذم هللا ِف كتابه الذين يكتمون ما أنزل هللا من البينات واهلدى، وهؤالء خيتارون كتمان 

م عمر: قال: إايك ما أنزل هللا، ْلنه معارض ملا يقولونه، وفيهم جاء اْلثر املعروف عن
وأصحاَ الرأي، فِهنم أعداء السنن، أعيتهم السنن أن حيفظوها، وتفل تت منهم أن يعوها، 

 وسئلوا فقالوا ِف الدين برأيهم، فذكر أهنم أعداء السنن.

وابِلملة، فكل من أبغض شيئًا من الكتاَ والسنة ففيه من عداوة النِب حبس ب ذلك، 
 ية حبس ب ذلك.وكذلك من أح ب ذلك ففيه من الوال

قال عبد هللا بن مسعود: ال يسأل أحدكم عن نفسه إال القرآن، فِن كان حي ب القرآن فهو 
 حي ب هللا، وإن كان يبغض القرآن فهو يبغض هللا. وعدو اْلنبياء هم شياطني اإلنس واِلن.
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ن(( ْليب ذر: ))تعو ذ ابهلل من شياطني اإلنس واِل -صلى هللا عليه وسلم  -كما قال النِب 
. فقال: أو لإلنس شياطني؟ فقال: ))نعم شر من شياطني اِلن، وهؤالء يوحي بعضهم إَل 

 بعض زخرف القول غروراً(( .

__________ 

 ( .1/20( البخاري )1)

 ( .4/170( البخاري )2)

 (1)( .." 230( رواه الَتمذي وصححه اْللباين ِف املشكاة )3)

 1"وال دواء هلا إال بَتكها. .358
قسي القل ب، وتقوي العواطف الفاسدة اليت هي من موجهات اإلرادة، فيكون فاملعاصي ت

القل ب مهيأ مبا فيه من الدوافع للتفاعل مع املغرايت اْلارجية اليت تزين له الشهوات، وتلبس 
 عليه ابلشبهات، وتكون استجابته هلا بقدر ما ِف قلبه من الران والفساد.

 2ة ما يسب ب إلفها، أو ما يسمى "العاطفة املستقرة"وتكرار املعاصي تكرار املمارسة ملعصي
اليت جتعل اإلنسان ُيارسها إشباعاً هلذه العاطفة، حىت ولو َ يلتذ ُّبا، وكذلك الطاعات مع 

 تكرار املمارسة تكون عواطف مستقرة.

ولد بقوله: "ومنها أن املعاصي تزرع أمثاهلا، وت -رمحه هللا-أشار إَل ذلك العالمة ابن القيم 
: إن من لفقال بعض السبعضها بعضاً حىت يعز على العبد مفارقتها واْلروج منها، كما 

عقوبة السيئة، السيئة بعدها، وإن من ثواَ احلسنة، احلسنة بعدها، فالعبد إذا عمل حسنة 
قالت أخرى إَل جنبها اعملين أيضاً، فِذا عملت قالت الثالثة كذلك وهلم جرا، فيتضاعف 

سنات، وكذلك كانت السيئات أيضًا حىت تصري الطاعات واملعاصي الربح وتزايدت احل
هيئات راسخة، وصفات الزمة وملكات اثبتة، فلو عطل احملسن الطاعة لضاقت عليه نفسه، 

 وضاقت عليه اْلرض مبا

__________ 
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 .80انظر: املصدر السابق ص 1
 (1).." 245تقدم الكالم على العواطف املستقرة ص 2

 .1طنة للمالئم واملنافر""الظاهرة والبا .359
 : "ولفظ "الذوق" وإن كان قد يظن أنه ِف اْلصل-رمحه هللا-وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

ُمتص بذوق اللسان فاستعماله ِف الكتاَ والسنة يدل على أنه أعم من ذلك مستعمل ِف 
 .2اإلحساس ابملالئم واملنافر"

 ل بعض السلفقا }نهوٌر َعَلى نُوٍر{ : "وقال أيضاً ذاكراً قول بعض السلف ِف قوله تعاَل
ِف اْلية: هو املؤمن ينطق ابحلكمة وإن َ يسمع فيها أبثر، فِذا َسع ابْلثر كان نوراً على 
َ املنزل،  نور، نور اإلُيان الذي ِف قلبه يطابق نور القرآن، كما أن امليزان العقلي يطابق الكتا

 .3اس ابلقسط"فِن هللا أنزل الكتاَ وامليزان ليقوم الن
أن الذوق الصحيح هو ذوق قلَو أهل التوحيد اليت  -رمحه هللا-وقد بني شيخ اإلسالم 

عمرت ابإلخالص هلل، وابلعلم املستمد من الكتاَ والسنة، وأن كال من املؤمنني املوحدين 
 .4معه من هذا الذوق بقدر إُيانه وعلمه

 به، وإذا ذاقفاملؤمن قد ذاق حالوة اإلُيان وأشربه قلبه وتلذذ 

__________ 

 .3/90مدارج السالكني  1
 .10/334جمموع الفتاوى  2
 .10/475نفس املصدر  3
 (2).." 10/335نفس املصدر  4

"هذا هو الذي استقر عليه أمر أهل السنة واِلماعة، وهذا يعين أن اْلالف قد  .360
فأفضل  على علي،ارتفع، وأمجع أهل السنة أخريا أمجعوا على هذا اْلمر على تقدمي عثمان 

 الصحابة هم اْللفاء الراشدون، وترتيبهم ِف الفضل على ترتيبهم ِف اْلالفة.

لكن جي ب أن يفرق بني مسألة املفاضلة بني عثمان وعلي، وبني الطعن ِف خالفة عثمان، 
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وال يلزم من تفضيل علي على عثمان الطعن ِف خالفة عثمان؛ فمسألة تفضيل علي على 
 ليست من املسائل اليت يضلل املخالف فيها. عثمان يقول الشيخ:

أما مسألة اْلالفة فمن طعن ِف خالفة واحد من اْللفاء الراشدين فهو ظاَ أضل من محار 
أهله، فمن طعن ِف خالفة عثمان، وقال: إنه تقدمي للمفضول، وإنه يعين كان عن حماابة 

 من بعض الصحابة، وإن عثمان قد هضم حقه، فهو ضال مضل.

: من طعن ِف خالفة عثمان فقد أذرى ابملهاجرين واْلنصار؛ ْلن قال بعض السلفوقد 
املهاجرين واْلنصار قد اتفقوا على تقدمي عثمان؛ وهذا حجة ملا عليه مجهور أهل السنة؛ 
واستقر عليه أمرهم من تقدمي عثمان على علي ِف الفضل؛ فهذا هو مذه ب الصحابة 

 .ومنهجهم، منهج أهل السنة واِلماعة
بتهم سالمة قلوُّبم وألسنتهم، حم -صلى هللا عليه وسلم  -ومنهجهم ِف أصحاَ الرسول 

إنزال كل منزلته، وهذا هو العدل، حمبتهم واإلُيان بفضائلهم بكل ما جاء ِف الكتاَ والسنة 
من اْلخبار ِف فضائلهم ومناقبهم، كما ال يفوتين أيضا أن مما يدخل ِف هذا أن أهل السنة 

ملبشرين كالعشرة ا  -صلى هللا عليه وسلم  -يشهدون ابِلنة ملن شهد له رسول واِلماعة 
ابِلنة، وهم: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وسعد بن أيب وقاص، وسعيد بن زيد، وعبد 

 الرمحن بن عوف، وطلحة بن عبيد هللا، والزبري بن العوام.

ا، الء هم العشرة، وكذلك أيضلعل هؤالء هم العشرة بقي واحد وأبو عبيدة بن اِلراح، هؤ 
لى هللا عليه وسلم ص -فاملبشرون ابِلنة كثري ومنهم: اثبت بن قيس بن مشاس خطي ب النِب 

 (1)ومنهم احلسن واحلسني ومنهم، ومنهم كثري.."  -

ل : إن هللا يقدر ما ال يرضاه بدليقال بعض السلف"يكرهه ويسخطه ويبغضه،  .361
 قوله: }وال يرضى لعباده الكفر{ ( .

والشر ال يضاف إَل هللا مفردا قط، بل إما أن يدخل ِف عموم املخلوقات كقوله تعاَل: 
}هللا خالق كل شيء{ }كل من عند هللا{ وإما أن يضاف إَل السب ب كقوله: }من شر 
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ما خلق{ وإما أن حيذف فاعله كقول اِلن: }وأان ال ندري أشر أريد مبن ِف اْلرض أم 
 (1)أراد ُّبم رُّبم رشدا{." 

 ")اإلرادة الكونية( .362

ويقولون: إن هللا َ أيمر ابلشر بل هنى عنة وأمر ابْلري َو يرض ابلشر وإن كان مريدا  -33
 له.

__________ 

 اللغة:

)أيمر( اْلمر هو طل ب الفعل على وجه اإللزام )هنى( النهي عن الشيء هو طل ب الكف 
 عنه.

 الشرح:

كون أن الكونية يلزم فيها وقوع املراد وال يلزم أن ي الفرق بني اإلرادة الكونية واإلرادة الشرعية
حمبواب هلل مثل قوله تعاَل: }فمن يرد هللا أن يهديه يشرح صدره لإلسالم ومن يرد أن يضله 

 [ فهي مبعىن املشيئة.125جيعل صدره ضيقا حرجا{ ]اْلنعام: 

تعاَل: }وهللا يريد  قول هللاوأما الشرعية فيلزم أن يكون املراد فيها حمبواب هلل وال يلزم وقوعه ك
، 279الطحاوية  76/ 3[ انظر جمموعة الرسائل الكْبى 27أن يتَو عليكم{ ]النساء: 

فصل "ِف إثبات احملبة والفرق بينها وبني اإلرادة" "واإلرادة  23/ 1وقال التيمي ِف احلجة 
قال بعض يبغضه و  غري احملبة والرضا فقد يريد ما ال حيبه هللا وال يرضاه بل يكرهه ويسخطه

 [ .7: إن هللا يقدر ما ال يرضاه بدليل قوله }وال يرضى لعباده الكفر{ ]الزمر: السلف

والشر ال يضاف إَل هللا مفردا قط، بل إما أن يدخل ِف عموم املخلوقات كقوله تعاَل: 
[ وإما أن 78[ }قل كل من عند هللا{ ]النساء: 62}هللا خالق كل شيء{ ]الزمر: 

 (2)السب ب كقوله }من شر ما." يضاف إَل 

 "حاجة الناس إَل اْلنبياء والرسل .363

هللا سبحانه وتعاَل بعث اْلنبياء ليبينوا ذلك التوحيد، وجعله مفتاح دعوة الرسل يدعون أول 
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ما يدعون إَل معرفته وتوحيده سبحانه وتعاَل ِف أَسائه وصفاته وأفعاله، وما يستحقه على 
 تعبدات، فال تستقل العقول وال تنفرد مبعرفة هذا، ودالئل ذلكالعباد من أنواع الطاعات وال

 من الواقع أكثر من أن حتصر.

فأايم اليوانن كانت هناك نظرايت عقلية بال دين، فلما جاء املنتسبون إَل اإلسالم من 
الفالسفة كابن سينا وابن رشد والفارايب والكندي نقدوا تلك النظرايت وأبطلوا كثريا منها، 

 ا إليها إضافات هي صحيحة ابلنسبة لباطل أولئك.وأضافو 

 

سابع ِف القرن السادس عشر وال -كما يسمى  -مث جاءت النهضة اْلوروبيه أو عصر التنوير 
عشر، فظهرت نظرايت جديدة، ومنها النظرايت القدُية سواء ما أضافه املنتسبون إَل 

 اإلسالم أو نظرايت أرسطو وأفالطون.

 

 عشر فظهرت املذاه ب اليت تسمى املذاه ب الوضعية، وِف القرن العشرين مث جاء القرن التاسع
 ظهرت نظرايت أكثر حداثة وأكثر ردة، فيا سبحان هللا!!

 رضي هللا تعاَل عنهم:من جعل دينه عرضة للهوى أكثر التنقل. قال بعض السلفوكما 

 

نفسهم وال خلق أويكفينا قول هللا سبحانه وتعاَل: ما أشهدهتم خلق السماوات واْلرض 
[ فأي نظرية غيبية تتحدث عن نشأة الكون، 51وما كنت متخذ املضلني عضدا ]الكهف:

أو ما يتعلق ابهلل سبحانه وتعاَل، أو نشأة اإلنسان على هذه اْلرض، وكيف جاء؟ وملاذا 
 جاء؟!

هي ابطلة من وضع املضلني الذين َ يشهدهم هللا سبحانه وتعاَل خلق السماوات واْلرض، 
َ يشهدهم خلق أنفسهم فضال عن أن يشاركوه ِف ذلك، فهم مضلون، أضلوا بين اإلنسانية  و

 (1)وأضلوا أهل الدايانت القدُية، مث أضلوا أهل اإلسالم فيما بعد.." 

: "ملا قرأت علي هذه اْلية أو ملا َسعت هذه اْلية كاد قلِب أن قال بعض السلف" .364
هذه  يبايل، مع أهنا على وجازهتا مشلت الرد على كلينصدع" فكثري من الناس ُير عليها وال 
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[ 35الطوائف، وعلى كل هذه ضالالت أم خلقوا من غري شيء أم هم اْلالقون ]الطور:
فأي ملحد أو أي إنسان ينكر وجود هللا سبحانه وتعاَل فِن هذا السؤال يوجه إليه أبسلَو 

م له: أم خلقوا من غري شيء أم هالقرآن ال أبسالي ب الفالسفة وال املتكلمني وإمنا يقال 
[ هؤالء البشر وهذه اْلجرام وهذا الكون كله، هل خلق من غري خالق؟ 35اْلالقون ]الطور:

 ال ُيكن ذلك، أم هو اْلالق؟

أيضا ال ُيكن ذلك، إذا النتيجة أنه ُملوق وأن اْلالق هو هللا سبحانه وتعاَل فنقول: هذه 
وده وأنه سبحانه وتعاَل يشارك هللا ِف أنه ال بداية لوج اْلية تدل على نفي أن يكون غري هللا

 هو اْلول، فاْلول من أَسائه سبحانه تعاَل، وهو بدال من قوله هنا قدمي.

 

وسيأيت كالم املصنف ِف معىن القدمي وإطالقه على هللا سبحانه وتعاَل؛ لكن يريد املصنف 
نا نعرف أن املتكلمني ما أيتون أن يقول: الشاهد من مثل هذه اْلية ومثل هذا احلديث أن

 به من طرق ومن مقدمات عقلية.

 

فاحلق والصواَ من هذه املقدمات قد جاء به الكتاَ والسنة ِف أوجز عبارة وأبلغها فبدال 
إن هذا املوجود ممكن واملمكن مفتقر إَل واج ب وجود،  -وهو كالم غايته حق-من قوهلم 

ه املصطلحات جاء القرآن مبا هو أوجز منه والواج ب الوجود ال أول له، فبدال من هذ
 وأفضل.

 (1)ال مانع من استخدام اْلدلة النظرية للتفكر والتأمل." 

"قالوا عنه: هذا ال جيوز وهو خطأ، ْلن كالمأيب نواس مستحيل عقال وعادة،  .365
 فالنطف اليت َ ختلق ختاف من اْلليفة؟! هذا ال ُيكن عقال وال عادة.

 

أن الذهن قد يتصور أشياء ِف الذهن فقط، لكنها ليست موجودة ِف  الشاهد: أهنم يوافقون
 الواقع، ومن ذلك قوهلم: أبن الصفة هل هي عني للذات أو غري الذات؟
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قال: حنن ننفي أن الصفة ال هي عني املوصوف وال هي غريه، فننفي  وقال بعض السلف
يء آخر، ، بل هي شاالثنني، فليست الصفة هي عني ذات املوصوف اليت يفرضها الذهن

 وكذا ليست غري املوصوف؛ ْلهنا متعلقة به، فهي وإايه كالشيء الواحد.

 

فاالصطالحات اجململة ال نستخدمها وال نذكرها، ونعتْبها بدعية، أما وقد ذكرها غريان، 
فنبني ونفصل ما فيها من احلق والباطل، فالوجه الصحيح ال ننكره جملرد أن اللفظة جمملة، 

باطل ننفيه، ولكن ال ننفي الكلمة كلها ِبطالق، وهذا من اإلنصاف؛ ْلن مذه ب واللفظ ال
هو املذه ب الوحيد الذي يقوم على االتباع، ال على  -وهلل احلمد-أهل السنة واِلماعة 

احلقد والعدواة، وال على ردود الفعل، وال هو موجه ِف اْلصل ضد أحد، وإمنا هو اتباع ملا 
نقول: الكالم الذي  -وإن كان أرسطو وأفالطون -أبي كلمة  جاء به الدليل، ومن جاء

إَل هؤالء  ال حنتاج -وحنن واثقون-قلته ِف هذه املسألة فيه خطأ وصواَ، مع أننا نقول 
 الناس مطلقا، ال فالسفة وال متكلمني.

 (1)قال املصنف رمحه هللا تعاَل:." 

وض قبل ِنه يقتضي أن يكون احل"ويريد أن يقول: إننا إذا نظران إَل املعىن ابلعقل، ف .366
امليزان وقبل الصراط ووجه ذلك أبن الناس خيرجون عطاشا من قبورهم، فيقتضي ذلك أن 
يشربوا أوال مث توزن أعماهلم، مث بعد ذلك يكون الصراط، إذا هذا ابلنظر العقلي فقط، َو 

يس ابملستند ل أيت بدليل ينص على أن احلوض قبل الصراط وقبل امليزان، وهذا ِف احلقيقة
 القوي أو احلجة اليت يثبت ُّبا مثل هذا.

 

مث يقول: ]قاْلبو حامد الغزايل رمحه هللا ِف كتاَ كشف علم اْلخرة: حكى بعض السلف 
من أهل التصنيف أن احلوض يورد بعد الصراط، وهو غلط من قائله[ هذا البعض الذي قال 

، فِن غال ب كالعنه: إنه بعض السلف هو أبو طال ب املكي صاح ب كتاَ  م قوت القلَو
أيب حامد الغزايل ِف الرقاق كما ِف اإلحياء وغريه منقول عنه، وهذا الكتاَ قوت القلَو 

يس من ، وهو لقال بعض السلفمن أوائل الكت ب اليت صنفت ِف "التصوف" وقوله: 
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 السلف ْلنه ِف القرن اْلامس تقريبا، فليس بينه وبني الغزايل كبري فرق.

 

د فقال: إن احلوض بع -رمحه هللا-صاح ب القوت على ذلك، القاضي عياض وقد وافق 
الصراط، وقوله ]وهو غلط من قائله[ هذا من كالم الغزايل، فهو يغلط أاب طال ب ومن معه، 
وكذلك وافقه القرطِب فقال: ]هو كما قال[ أي هو غلط فالقرطِب والغزايل، وكذلك السيوطي 

َ قوت القلَو يرون أن احلوض قبل الصراط، إذا  أصبح عندان القاضي عياض وصاح ب كتا
 يقولون: احلوض بعد الصراط، ومال إَل ذلك أيضا السيوطي.

 

 (1)أما القرطِب والغزايل فيميلون إَل غري ذلك." 

"واملتشاُّبات: مثل الوعد والوعيد، وما يؤمن به وال يعمل به كثري من السلف كما  .367
عن حاهلم مع كتاَ هللا عز وجل. يقولون: نعمل ِف الدر املنثور، يعْبون عن أنفسهم و 

مبحكمه ونؤمن مبتشاُّبة، ونتدبر أمثاله وأقسامه فبعضهم يقول: إذا احملكم هو احلالل واحلرام 
واْلمر والنهي أي: ما نعمل به مثل: وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة ومثل: واملطلقات يَتبصن 

[ فكفارته 1النساء فطلقوهن لعدهتن ]الطالق: [ إذا طلقتم228أبنفسهن ثالثة قروء ]البقرة:
[ فهذه اْلايت ِف اْلحكام نعمل ُّبا، وأيضا ِف اْلوامر 89إطعام عشرة مساكني ]املائدة:

والنواهي كما ِف اْلايت اليت ِف سورة اإلسراء كالنهي عن اإلسراف والتبذير والكْب واحلقد 
فهم لوعيد واْلمثال، وكثري من الناس ال يوالغل وغريها من النواهي، واملتشابه مثل: الوعد وا

[ وهذا 7ما هو املراد أبمثال القرآن، ولكنه يؤمن به ويقول: كل من عند ربنا ]آل عمران:
 قول أكثر السلف.

رمحهم هللا: احملكم هو الذي َ ينسخ، واملتشابه: املنسوخ، وهذا ِف  وقال بعض السلف
النسخ، فمثال سورة املائدة: قد روى احلاكم  احلقيقة جزء من ذلك، ْلن اإلحكام قد يقابل

قالت: هذه السورة من آخر ما نزل، فما  -رضي هللا عنها-وصححه والنسائي أن عائشة 
وجدمت فيها من حالل فأحلوه، وما وجدمت فيها من حرام فحرموه، أو: فِهنا حمكمة، أي: 
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ى . خبالف السور اْلخر أن سورة املائدة حمكمة. فليس فيها حكم منسوخ ْلهنا آخر ما نزل
 (1)اليت نزلت من قبل فقد يكون فيها آايت منسوخة.." 

"أما حديث عمر رضي هللا عنه الذي رواه اإلمام مالك ِف املوطأ واإلمام أمحد فهو  .368
أيضا صريح ِف ذلك؛ ْلن عمر رضي هللا تعاَل عنه قيل له اي أمري املؤمنني ما معىن قوله 

[ فقال عمر رضي 172دم من ظهورهم ذريتهم ]اْلعراف:تعاَل: وإذ أخذ ربك من بين آ
هللا عنه: )َسعت النِب صلى هللا عليه وسلم سئل عنها فقال: )إن هللا خلق آدم عليه السالم 
مث مسح على ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية، قال: خلقت هؤالء للجنة وبعمل أهل اِلنة 

. ت هؤالء للنار وبعمل أهل النار ..يعملون مث مسح ظهره فاستخرج منه ذرية، قال: خلق
 ( إَل آخر احلديث.

فاْلالف إذا حمصور ِف آية اْلعراف: أهي دليل على االستخراج، وأن االستخراج كان 
 : إهنا الفطرة؟.قال بعض السلفحقيقيا، أم نقول كما 

 

 يقول املصنف رمحه هللا تعاَل:

ضي ني على ابن عباس وابن عمرو ر ]وأما اإلشهاد عليهم هناك فِمنا هو ِف حديثني موقوف
من السلف واْللف: إن املراد ُّبذا اإلشهاد إمنا هو فطرهم  -قائلون-هللا عنهم، ومن مث قال 

 على التوحيد كما تقدم ِف حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.

 ومعىن قوله: "شهدان": أي قالوا: بلى شهدان أنك ربنا وهذا قول ابن عباس وايب بن كع ب.

 

 بن عباس أيضا: أشهد بعضهم على بعض.وقال ا

 

وقيل: شهدان من قول املالئكة والوقف على قوله: "بلى " وهذا قول جماهد، والضحاك 
 والسدي.

 

وقال السدي أيضا: هو خْب من هللا تعاَل عن نفسه ومالئكته أهنم شهدوا على إقرار بين 
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 ظاهر اْلية لألول[ اه . .آدم واْلول أظهر وما عداه احتمال ال دليل عليه وإمنا يشهد 

 

 (1)الشرح:." 

"أما مسألة عودة الشرك وهو املرفوع إَل النِب صلى هللا عليه وسلم: )أن إليات نساء  .369
دوس ستضطَر على ذي اْللصة( فهذا معلوم أنه صحيح اثبت مرفوع إَل النِب صلى هللا 

ل أبن الشرك مث استدتوعد معبدا مبا تقدم،  -رضي هللا عنهما-عليه وسلم، لكن ابن عباس 
سيقع ِف هذه اْلمة على أن هذا من الشرك، ومادام أن الناس سيعودون كما نص النِب 
صلى هللا عليه وسلم: )ال تقوم الساعة حىت تلحق فئام من أميت ابملشركني، وحىت تضطَر 
إليات نساء دوس على ذي اْللصة( وهو صنم خثعم ِف اِلاهلية. أي: مادام أن الشرك 

 - عنهرضي هللا-هذه اْلمة هي أمة اإلُيان، وأمة التوحيد والسنة، يعق ب ابن عباس سيقع و 
 فيقول: هذا أول شرك ِف اإلسالم.

إذا قد ابتدئ، وهلذا جاء ِف رواية أخرى: )أوقد فعلوها( . وهلذا قلنا: إن السلف َسوا القدرية 
ا أثبتوا أن ه الشر، وهؤالء أيضجموس هذه اْلمة؛ ْلن اجملوس أثبتوا إهلني خالقني إله اْلري وإل

 العبد خيلق الشر، أن هللا تعاَل خيلق اْلري.

إذا: هذا أول شرك وقع ِف هذه اْلمة. ]قال: والذي نفسي بيده لينتهني ُّبم سوء رأيهم حىت 
خيرجوا هللا من أن يقدر اْلري كما أخرجوه من أن يقدر الشر[ ؛ ْلن ابَ الشر إذا فتح ال 

 : "إايكم وحمداثت اْلمور فِهنا تبدو صغارا مث تؤول كبارا".بعض السلفقال ينغلق، وهلذا 
م عن الشر فال يثبتون أنه خالق الشر، مث انتهى ُّب -بزعمهم-فأول ما بدأوا ينزهون هللا 

احلال إَل أن وجد من ينكر العلم. إذا من أنكر علم هللا سبحانه وتعاَل أسوأ ممن أنكر نسبة 
 (2)تعاَل.." الشر إَل هللا سبحانه و 

: "ما عصى هللا عز وجل أحد إال جبهالة" أي: ِف حالة وقوع قال بعض السلف" .370
الذن ب يكون العبد قد جهل مقام هللا سبحانه وتعاَل، وما عظمه حق تعظيمه، وما قدره 
حق تقديره، والقلَو على ذلك شواهد، فيعَتي املؤمن حاالت تصفو فيها نفسه وقلبه، 
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ا وبني ويذكر ربه عز وجل، فلو عرضت عليه معصية وخري بني أن يفعله ويرسخ ليقينه وإُيانه
أن يلقى ِف النار أو يعذَ أشد العذاَ، الختار هذا العذاَ اْلليم، مث يعرض للقل ب 
غفالت، وإذا ابلنفس هتفو وتتطلع إَل أن تفعل تلك املعصية بذاهتا اليت كانت ِف تلك 

هذا التفاوت دائما، لكن أصحاَ النفوس احلالة، وأصحاَ النفوس اللوامة يشهدون 
 املطمئنة ال تلم بقلوُّبم إال خطرات.

 

 أعظم الناس إُياان ويقينا

أعظم الناس اطمئناان ويقينا وإُياان ابهلل هم من أنزل هللا تبارك وتعاَل عليهم السكينة، وشهد 
ن املفضلة القرو مث أهل  -رضوان هللا عليهم-هلم ابإلُيان والطمأنينة والذكر وهم الصحابة 

 ومن اقتفى هنجهم،.

فِذا حج ب عن هذا املشهد، وبقي بنفسه أي ال بربه، استوَل عليه حكم النفس، فهنالك 
نصبت عليه الشباك، واْلشراك وأرسلت عليه الصيادون، والشراك هو الذي تقع فيه الفريسة 

 حال النفس الوتقيد به، أي: أن اإلنسان ِف هذه احلالة إذا غفل، واستوَل عليه حكم 
املراقبة واليقني، ولكن غل ب عليه حال اهلوى والشهوات، فمن كانت نفسه أمارة عليه فبماذا 
َتمره؟ ومن الذي وعده ابِلنة وجعلها مأواه؟ وأما من خاف مقام ربه وهنى النفس عن 

 (1)[ .." 41-40اهلوى * فِن اِلنة هي املأوى ]النازعات:

 "]املسألة الثانية[ : .371

هام( و )اْلفهام( هذه عْب عنها بقوله )ال تبلغه اْلوهام( ِف )اْلوهام( ، وِف أن )اْلو 
 )اْلفهام( قال )وال تدركه اْلفهام( .

 غري ما يفهمه. -يعين ما يتومهه اإلنسان  -وهذا راجع إَل أن الوهم 

 فالوهم راجع للخيال، والفهم راجع لألقيسة واملقارانت.

 ختيله، وال ُيكن أيضا أن يفكر فيه فيدرك.ال ُيكن  -عز وجل  -وهلذا الَر 

[ 103}ال تدركه اْلبصار وهو يدرك اْلبصار{ ]اْلنعام: -عز وجل  -وهذا معىن قول هللا 
 سبحانه وتعاَل.
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)ال تدركه اْلبصار( سبحانه، هنا اْلبصار أييت معىن البصر؛ هو سبحانه ال حييط به البصر 
 إذا رآه أهل اإلُيان ِف اْلخرة.

نيا ال تدركه اْلبصار أيضا اليت هي الرؤى والعيون، وكذلك اْلبصار اليت هي اْلفهام وِف الد
 .-عز وجل  -واْلوهام ال تدركه 

 فالفهم إذا منقطع، والوهم إذا منقطع.

 خبالفه( ، َ؟ -عز وجل  -)ما خطر ببالك فاهلل  قال بعض السلفوهلذا 

عرفة تتخيل إال شيء مبين على نظرية املْلنه ذكرت لك أنه ال ُيكن أن خيطر ببالك وال أن 
 من قبل، وهذا مقطوع يقينا.

وهم أبنواعها مع قطع الطمع ِف بلوغ ال -عز وجل  -إذا فصار اْلمر أن إثبات الصفات هلل 
 هلا من جهة الكيفية والكنه، وكذلك من جهة إدراك اْلفهام لتمام معناها، فمن اِلهتني:

 كنه الصفة )الكيفية(-

 ام املعىن.وكذلك مت -

 هذا ال ُيكن أن تبلغه اْلوهام، وال أن تدركه اْلفهام.

نقف عند هذا القدر وهذه اِلمل ِف أوهلا، مثل ما ذكرت لك راجع إَل مسائل ُمتلفة ال 
 (1)ينتظمها زمام، وأييت بعد ذلك املسائل العقدية بتفصيلها إن شاء هللا تعاَل.." 

 "]املسألة اْلوَل[ : .372

}اي معشر اِلن واإلنس أَ أيتكم رسل منكم يقصون عليكم آاييت{  -ل عز وج -أن قوله 
[ قوله }أَ أيتكم رسل منكم{ هذا على جهة التغلي ب ْلن اِلن واإلنس 130]اْلنعام:

 اجتمعا ِف شيء وافَتقا ِف أشياء.

َ أيتكم رسل منكم{ الشَتاكهما  فاجتمعا ِف التكليف، فلذلك صح أن يشَتكا ِف التثنية }أ
[ واالشَتاك ِف 56أصل التكليف }وما خلقت اِلن واإلنس إال ليعبدون { ]الذارايت:ِف 

 اِلنس ولو اختلف النوع فِنه يبقي الداللة اْلغلبية صحيحة.

 : إن اِلن يكون منهم رسل.وقال بعض السلف
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 ولكن هذا القول ضعفه مجاعة كثريون من أهل العلم من التابعني فمن بعدهم.

 ( .1هللا عنه )الرسل من اإلنس ومن اِلن النذر( )قال ابن عباس رضي 

 [ .29أخذ هذا من قوله تعاَل }فلما قضي ولوا إَل قومهم منذرين{ ]اْلحقاف:

__________ 

 (1)(." 130( تفسري ابن كثري )اْلنعام:1)

"فمن رام علم ما حظر عنه علمه، َو يقنع ابلتسليم فهمه، حجبه مرامه عن خالص  .373
ملعرفة، وصحيح اإلُيان، فيتذبذَ بني الكفر واإلُيان، والتصديق التوحيد، وصاِف ا

والتكذي ب، واإلقرار واإلنكار، موسوسا اتئها، زائغا شاكا، ال مؤمنا مصدقا، وال جاحدا 
 مكذاب.

____________________________________________
____ 

ن خالص حجبه مرامه عقوله )فمن رام علم ما حظر عنه علمه، َو يقنع ابلتسليم فهمه، 
 التوحيد، وصاِف املعرفة، وصحيح اإلُيان(

 هذه اِلملة فيها النهي عن أن يتعدى املؤمن ما علمه ِف الكتاَ والسنة وأن يقتصر عليه.

وذلك ْلن ما َ يعلم إايه من أمر التوحيد واإلُيان والعقيدة فِن اْلري فيما علمناه، والتعدي 
 -ز وجل ع -َ أيت لنا به علم وهذا منهي عنه، كما قال على ما علمناه فيه خوض فيما 

[ ، فشيء ِف أمور الغيبيات َ يرد النص ِف 36}وال تقف ما ليس لك به علم{ ]اإلسراء:
الكتاَ وال ِف السنة فِنه يسكت عنه وال يتكلم فيه، وإذا كان معارضا ملا ِف الكتاَ والسنة 

 وقاله رسوله صلى هللا عليه وسلم. -عز وجل  -فريد؛ ْلن احلق فيما قال ربنا 

 

 فقوله )فمن رام علم ما حظر عنه علمه(

يعين ما َ أيته به علم، رام شيئا، أراد علما َ أيتنا فيه علم وهو الدليل الْبهان من الكتاَ 
 والسنة.
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 )َو يقنع ابلتسليم فهمه(

لنص من ا جاء ِف اكما ذكران لكم أن مثة أشياء قد تشتبه فواج ب على املسلم أن يسلم مب
اْلمور الغيبية، فِذا َ يقنع ابلتسليم الفهم، ورام شيئا حمظورا عنه ودخل ِف أقوال وعقليات 

 وآراء فِن هذا الذي فعل حيجبه عن خالص التوحيد.

 

 قال )حجبه مرامه(

 وهو طلبه لشيء َ يرد فيه العلم.

 

 )عن خالص التوحيد( .

 التوحيد الذي ال شيء يكدره. )خالص التوحيد( يعين كامل التوحيد،

 خالص: الشيء اْلالص الذي ال شيء يكدره، صاِف خالص وسامي.

فمن حبث ِف أشياء َ أيت ُّبا العلم الشرعي َ أيت ُّبا الدليل فِن توحيده انقص، وهذا 
يدل على أن من خاض ِف املشككات واستمر معها متشككا َو يسلم فِنه البد وأن 

 .حيج ب عن خالص التوحيد
 وهلذا قال شيخ اإلسالم رمحه هللا ِف اتئيته القدرية:

 وأصل ضالل اْللق من كل فرقة ****** هو اْلوض ِف فعل اإلله بعلة

 فِهنم َ يفهموا حكمة له ****** فصاروا على نوع من اِلاهلية

عز وجل  -خاضوا ِف شيء َ أيت هلم به خْب َو أيت هلم به دليل، فخاضوا ِف أفعال هللا 
-. 

 فكل من خاض ِف أشياء غيبية َ أيت ُّبا الدليل فِنه حيج ب عن خالص التوحيد.

وهلذا واج ب ِف مسائل اإلُيان أن ال يتجاوز فيها ما جاء ِف اْلدلة، واج ب ِف مسائل القدر 
إذا ذكر »أن ال يتجاوز فيها ما جاء ِف الكتاَ والسنة، وهلذا جاء ِف احلديث الصحيح 

( يعين 1« )كرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر أصحايب فأمسكواالقدر فأمسكوا، وإذا ذ 
 أمسكوا عن أن ختوضوا ِف هذه اْلشياء ِف غري ما علمتم.

فمن خاض ِف شيء َ يعلمه فِنه حيج ب عن خالص التوحيد؛ ْلنه قد يقوده ذلك إَل 
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 الشك وعدم االستسالم.

 

 قال )وصاِف املعرفة(

 العلم. املعرفة ِف كالم أهل العلم تتناَو مع

 إذا قيل املعرفة فرياد ُّبا العلم، وهلذا قسم طائفة من العلماء التوحيد إَل قسمني:

 توحيد املعرفة واإلثبات. -

 توحيد القصد والطل ب. -

وتوحيد املعرفة واإلثبات يعين توحيد العلم؛ يعين التوحيد العلمي اْلْبي، والتوحيد الطلِب 
 اإلرادي.

 ا املعىن فال أبس بذلك.واملعرفة إذا كانت بذلك ُّبذ

ونبهتكم مرارا على أن كلمة املعرفة جاءت مبعىن العلم ِف السنة كما روى أصحاَ الصحيح 
هم إنك َتيت قوما أهل كتاَ فليكن أول ما تدعو »أن النِب صلى هللا عليه وسلم قال ملعاذ 

( يعين علموا ذلك 2« )إليه شهادة أن ال إله إال هللا وأن حممدا رسول هللا فِن هم عرفوا ذلك
 وأقروا به وحنو ذلك، هذا من املعىن اِلائز الذي ورد.

وأكثر ما جاء ِف القرآن بل كل ما جاء ِف القرآن أن املعرفة أضيفت ملن يذم وليس ملن 
[ ، وكما قال 83}يعرفون نعمة هللا مث ينكروهنا{ ]النحل: -عز وجل  -ُيدح، كما قال 

ن{ كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم ال يؤمنو }الذين آتيناهم الكتاَ يعرفونه  
 [ ، وحنو ذلك من اْلايت، وهذا سبق بيانه.20]اْلنعام:

 فِذا قوله )وصاِف املعرفة( يعين وصاِف العلم، فالعلم الصاِف ال يؤاته إال من سلم.

أعمال  نوهذا أمر عجي ب ْلن العلم الشرعي وخاصة التوحيد يؤاته العبد بشيئني سلوكيني م
:  القلَو

 اْلمر اْلول: - 1

 أن ال يعَتض، فِذا اعَتض حج ب.

 واْلمر الثاين: - 2

َ اإلُيان والعلم ابإلُيان واإلخالص  أن يعمل، فِذا تعلم اإلخالص عمل به، تفتح له من أبوا



389 

 

ما ال يفتح لآلخرين؛ بل املرء نفسه جيد ِف حاله ِف اترات من حياته أو اترات من طلبه 
يفتح له إلخالص كان عنده وصدق وعمل صاحل كان عنده، ومرات حيج ب عنه   للعلم مرة

 كثري من أنواع اإلخالص وأنواع العلوم القلبية واْلعمال القلبية.

 فهذان اْلمران مهمان:

 اْلول عدم االعَتاض. -

 والثاين العمل مبفردات التوحيد ومفردات اإلخالص. -

 فصفاء العلم يكون ُّبذين الشيئني.

-أمور الصالة، اْلحكام الفقهية من العبادات ِف املعامالت وغري ذلك-ْلمور العملية حىت ا
 -، إذا علمت شيئا فسلمت للدليل، وسلمت لكالم أهل العلم، فعملت بذلك أورثك هللا 

)من  لفقال بعض السثباات ِف هذا العلم الذي علمته وفهما ملا َ تعلم، كما  -عز وجل 
ِف سورة النساء }ولو  -عز وجل  -( وقد قال 3 علم ما َ يعلم( )عمل مبا علم أورثه هللا

 [ .66أهنم فعلوا ما يوعظون به لكان خريا هلم وأشد تثبيتا{ ]النساء:

}لكان خريا هلم{ إذا فعل املرء ما يوعظ به؛ يعين ِف القرآن والسنة خري أن تعمل ما وعظت 
 به وأشد تثبيتا لإلُيان وللعلم.

اض ِف أمور العقائد والتوحيد على النصوص يعطى العبد به نور وخيلص وهلذا عدم االعَت 
 توحيده وتصفى معرفته وعلمه ويصح إُيانه كما ذكر رمحه هللا.

وكذلك ِف اْلمور العملية إذا عمل بعد العلم وسلم َو يعَتض فِنه يصفى من جهة العمل 
 العمل.ويكون إُيانه وعمله داعيا له إَل العلم وإَل االزدايد من 

 أن جيعلنا وإايكم من أهل صحة اإلُيان وصفاء العلم. -عز وجل  -نسأل هللا 

 

َ بني الكفر واإلُيان، والتصديق والتكذي ب، واإلقرار واإلنكار، موسوسا اتئها،  قال )فيتذبذ
 زائغا شاكا، ال مؤمنا مصدقا، وال جاحدا مكذاب.(

اَ َو يقنعوا مبا دهلم عليه الكتوهذا كثري ِف الذين عرضت هلم الشكوك وساروا معها 
 والسنة.

فِهنم يبقون متشككني حائرين ليسوا مؤمنني وليسوا كفارا، اترة ينزع إَل هؤالء بشكه، واترة 
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يكون مع أهل اإلُيان بتصديقه، واترة يعرض له التكذي ب، واترة يعرض له التصديق، اترة 
قلبه علم ال  ه يقني للحق، ليس ِفيعرض له اإلقرار واترة يعرض له اإلنكار، فليس ِف قلب

 وصف املنافقني -عز وجل  -شك فيه؛ بل هو مَتدد بل هو ذو ري ب وذو شك، وهللا 
 [ .45أبهنم ال يزالون ِف ريبهم فقال سبحانه }فهم ِف ريبهم يَتددون{ ]التوبة:

ذلك،  و* ننبه إَل أن قوله )فيتذبذَ بني الكفر واإلُيان، والتصديق.... موسوسا اتئها( وحن
الوسوسة هذه هلا حاالت إذا عرضت فلم يتكلم ُّبا العبد، وحكم العلم على قلبه فِن هذه 
الوسوسة دليل اإلُيان، كما قال صلى هللا عليه وسلم ملا سئل فقيل له )إن أحدان ليجد ِف 

( 4) «أو قد وجدمت ذلك، ذلك صريح اإلُيان»نفسه أشياء ال يتجاسر أن يتكلم ُّبا( قال 
الشيطان إذا َ يتمكن من العبد إال أن طرح ِف قلبه بعض الوساوس فهذا يدل على  يعين أن

 أنه َ يستطع عليه؛ بل هو مؤمن وهذا دليل صريح اإلُيان الذي ِف القل ب.

 لكن هذا ِف حق من؟

من تعرض له هذه اْلشياء مث ينفيها ابلعلم، فِن كل أحد ال يسلم من هذه العوارض اليت 
الوساوس اليت يلقيها الشيطان لكن صاح ب العلم ينفيها وال يستأنس هلا،  َتيت والشكوك أو

وأما الذي يستأنس هلا ويسري معها ويبحث متشككا حائرا كما ذكران َو يستسلم فِن هذا 
 هو الذي وصف هنا بقوله )فيتذبذَ بني الكفر واإلُيان( إَل آخره.

لعقل، مسائل التلقي واملوقف من اهذه املسائل اليت َسعتموها وما سيأيت َتصيلية، ِف 
واالستسالم للنص، ووحدة مصدر التلقي، وأن العقيدة مأخوذة ابالستسالم، وحنو ذلك 

 واملباحث العقدية أييت بعد ذلك بقية ما أورده املصنف.

 

مث قال رمحه هللا )وال يصح اإلُيان ابلرؤية ْلهل دار السالم ملن اعتْبها منهم بوهم، أو َتوهلا 
 بفهم(

ها واملباحث فيها والرد على أهل الزيغ في -عز وجل  -هذا سبق أن ذكران الرؤية رؤية الَر 
 وتقرير مذه ب أهل السنة واِلماعة أهل احلديث ِف ذلك، سبق أن ذكران ذلك بتفصيل.

__________ 

 (68( تقدم ذكره )1)
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 (7372( البخاري )2)
ال )كان يقال من عمل مبا علم فتح ( عن عبد الواحد بن زيد ق6/163( حلية اْلوليا )3)

 هللا له ما ال يعلم( .

 (1)(." 5111( / أبو داود )357( مسلم )4)

 "]املسألة الرابعة[ : .374

 (1منشأ الضالل ِف القدر، منشأ ضالل الفرق: اِلْبية والقدرية يرجع إَل عدة أسباَ: )
 لق.أبفعال اْلوتصرفاته سبحانه  -عز وجل  -السب ب اْلول: قياس أفعال هللا  -1

 ، وما كان مذموما ِف-عز وجل  -فيجعلون ما كان حممودا ِف اْللق حممودا ِف فعل هللا 
 .-عز وجل  -اْللق فيكون مذموما ِف فعل هللا 

فعندهم أن العدل حممود والظلم مذموم، فيجعلون العدل بتفسريه ِف اْللق والظلم بتفسريه 
 املخلوق ِف املخلوق جعلوه هلل وما اقتضى الظلم ِفِف اْللق ِف حق هللا، فما اقتضى العدل 

 .-عز وجل  -جعلوه منفيا عن هللا 
ابلكفر  -عز وجل  -ولذلك نفوا عموم املشيئة ونفوا عموم اْللق، ْلهنم جعلوا أن إذن هللا 

 يقتضي الظلم؛ ْلنه معناه اإللزام.

ه ِف ذلك ظلما؛ ْلن ملعصية العاصي ولكفر الكافر جعلوا -عز وجل  -وجعلوا خلق هللا 
حق اإلنسان إذا جعل غريه يفعل ذلك الشيء فِنه قهره عليه وأجْبه عليه أو أنه أذن له به 

 وهذا ظلم ِف حق اإلنسان فيما بينهم.

فيقولون: إذن ما كان عدال ِف اإلنسان فهو عدل ِف هللا وما كان ظلما ِف اإلنسان فهو 
الذي  جاء ِف النصوص هو التعريف اللغوي وهو ظلم ِف هللا ْلن تعريف العدل والظلم فيما

 .-عز وجل  -يشمل اإلنسان ويشمل هللا 
 * وهذا ِف احلقيقة هو أعظم أسباَ الضالل ِف هذه املسألة.

 السب ب الثاين: عدم التفريق ما بني اإلرادة الشرعية واإلرادة الكونية. - 2

عا جعلوه شر  -عز وجل  -ده هللا فيجعلون اإلرادة واملشيئة شيء واحد، فما نفي مما َ ير 
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 منفيا كوان.

 َ يشأ الكفر؛ ْلن اإلرادة عندهم -عز وجل  -َ يرد الكفر فجعلوه  -عز وجل  -فاهلل 
 قسم واحد، َ يرد املعصية فجعلوه َ يشأ املعصية، َ يرد الكبرية جعلوه َ يشأ الكبرية.

 كونية.واإلرادة كما ذكران منها إرادة شرعية ومنها إرادة  

واإلرادة الكونية هي املشيئة، وأما اإلرادة الشرعية فهي اليت تدخل فيها صفة احملبة والرضا هلل 
 .-عز وجل  -
 السب ب الثالث: دخول العقل ِف التحسني والتقبيح. -3

اء يدخل فيه لألشي -عز وجل  -فيجعلون اْلفعال اليت تقع ِف ملكوت هللا وتقدير هللا 
 .العقل حمسنا ومقبحا

وذلك ْلن العقل عندهم أصل، فقالوا: العقل يعمل ِف أفعال هللا فما حسنه العقل ِف أفعال 
عز وجل  -وج ب نفيه عن هللا  -عز وجل  -هللا صار حسنا وما قبحه العقل ِف أفعال هللا 

-. 
 وهذه هي املسألة املشهورة ابلتحسني والتقبيح العقليني اليت هلا صلة ابْلصول وابلفقه يعين

 لتكليف وهلا صلة أيضا مببحث القضاء والقدر.اب

عز وجل  -وعدم التسليم ملراد هللا  -عز وجل  -السب ب الرابع: الدخول ِف أفعال هللا  -4
-. 

 يعين اْلوض ِف أفعال هللا سبحانه وتعاَل.

كما ذكر لك الطحاوي ِف ذلك )ذريعة اْلذالن،   -عز وجل  -واْلوض ِف أفعال هللا 
 درجة الطغيان( .وسلم احلرمان، و 

)ذريعة اْلذالن( يعين وسيلة ْلن خيذل العبد، ْلنه معناه أنك تريد أن تصل إَل معرفة سر 
 القدر وهذا ال ُيكن.

)سلم احلرمان( ال ُيكن أيضا أن تدخل ِف أفعال هللا فتحرم؛ وْلن هذا سلمه احلرمان فتصل 
 إَل أن تكون حمروما.

( ْلن اإلنسان رفع نفسه فوق ما هلا، طغى الطغيان -من درجات-وكذلك أنه )درجة 
هم ابإلُيان والتسليم }ال يسأل عما يفعل و  -عز وجل  -وجاوز حده، فحده أن يتعبد هللا 
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 [ .23يسألون{ ]اْلنبياء:

فِذا السؤال ب  )َ؟( هذا من منشأ الضالل فيمن ضل ِف اِلْبية وِف القدرية وِف املتحريين 
 يعة وضلوا وأحلدوا بسب ب الدخول ِف القدر.املتشككني الذين أنكروا الشر 

 من املعلوم أن القدر فيه العلم، والعلم يتفاوت فيه الناس.

 .-عز وجل  -يعلم ما يوافق حكمته  -عز وجل  -وهللا 
 احلكمة أين هي؟

 من االبتالء ِف خلقه. -عز وجل  -ما يريده هللا 

وافق مراداته ِف ق احلكمة له؛ يعين ما يهللا سبحانه وتعاَل يعلم ذلك، فأوقع ِف خلقه ما يواف
خلقه وحصول االبتالء ِف ذاته، واإلنسان قد ينظر فيكون علمه قاصرا فال يصل إَل حقيقة 

 اإلدراك.

 وتنس ب إَل أيب بكر رضي هللا عنه )العجز عن اإلدراك إدراك( قال بعض السلفوهلذا 

 (2َ؟ )
َتض البليد على الذكي أبن هذا الشيء ْلن إدراكات الذكي غري إدراكات البليد فِذا اع

ليس كذلك ْلن هذا ما يعقل وهذا ما حيصل فيكون هذا اعَتاض ال عن علم وإمنا عن 
 جهل فريد على صاحبه فيكون هو احملروم.

 مثل جهل بعض الناس مثال ببعض اْلجهزة.

إَل  اْلمرالكفار من النصارى أول ما اخَتع املسلمون الساعة أنكروها وخافوا منها، ورجع 
أن ِف بعض املخَتعات للكفار ِف العصر احلديث رفضه بعض املسلمني وخافوا منه؛ وذلك 

 ْلن ذلك فيه عجزا عن إدراك حقيقته، فرفضوا ْلهنم عجزوا عن إالدراك.

__________ 

 (68( راجع )1)
 (1)( انتهى الوجه اْلول من الشريط الثامن عشر.." 2)

                                         
 242شرح الطحاوية لصاحل آل الشيخ = إحتاف السائل مبا ِف الطحاوية من مسائل، صاحل آل الشيخ ص/ (1)
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ابحل ب وحده، فهو زنديق، ومن عبده ابْلوف  : من عبد هللاوقال بعض السلف" .375
وحده، فهو خارجي، ومن عبده ابلرجاء وحده، فهو مرجئي، ومن عبده ابحل ب واْلوف 

ْلوف أثىن على املؤمنني الذين يعبدونه اب -سبحانه وتعاَل-والرجاء فهو مؤمن موحد، وهللا 
الرجاء مجع بني اْلوف و من اْلدلة على مدح هللا وثنائه على من  -سبحانه-والرجاء فقال 

قول هللا تعاَل: }أولئك الذين يدعون يبتغون إَل رُّبم الوسيلة أيهم أقَر ويرجون رمحته 
( { وقول هللا تعاَل: }أم من هو قانت 57وخيافون عذابه إن عذاَ ربك كان حمذورا )

نوُّبم جآانء الليل ساجدا وقائما حيذر اْلخرة ويرجو رمحة ربه قل{ وقوله تعاَل: }تتجاىف 
عن املضاجع يدعون رُّبم خوفا وطمعا{ وقوله سبحانه: }إهنم كانوا يسارعون ِف اْلريات 

( { وقد دلت االدلة على مدح أهل اْلوف 90ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعني )
( 175واْلشية والرهبة والثناء عليهم، قال هللا تعاَل: }فال ختافوهم وخافون إن كنتم مؤمنني )

( { وقال 40( { وقال: }وإايي فارهبون )41ال سبحانه: }وإايي فاتقون ){ وق
-سبحانه: }منهم فال ختشوهم واخشوين وْلمت نعميت عليكم ولعلكم{ وقد مدح هللا 

أهل اإلحسان مع اْلشية واْلوف، قال سبحانه: }إن الذين هم من  -سبحانه وتعاَل
( والذين هم برُّبم ال يشركون 58منون )( والذين هم آبايت رُّبم يؤ 57خشية رُّبم مشفقون )

( أولئك يسارعون ِف 60( والذين يؤتون ما آتوا وقلوُّبم وجلة أهنم إَل رُّبم راجعون )59)
 ( { .61اْلريات وهم هلا سابقون )

ول قالت: )قلت: اي رس -رضي هللا عنها-ومن السنة ما ِف املسند والَتمذي عن عائشة 
قلوُّبم وجلة{ هو الذي يزين ويشَر اْلمر ويسرق قال ال هللا، }والذين يؤتون ما آتوا و 

-ايبنة الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق وخياف أن ال يقبل منه( قال احلسن 
عملوا وهللا ابلطاعة واجتهدوا فيها، وخافوا أن ترد عليهم، إن املؤمن مجع إحساان  -رمحه هللا

 وخشية، واملنافق مجع إساءة وأمنا. نعم.

 سباَ اليت تسقط ُّبا عقوبة جهنم عن فاعل السيئاتاْل

 وال أنمن عليهم، وال نشهد هلم ابِلنة، ونستغفر ملسيئهم، وُناف عليهم وال نقنطهم.

وهناك أسباَ تسقط ُّبا عقوبة جهنم عن فاعل السيئات، عرفت ابالستقراء من الكتاَ 
 .ُّبا عقوبة جهنم عنهوالسنة، يعين املؤمن، هناك أشياء إذا فعلها إحدى عشر تسقط 
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اْلول: التوبة: والتوبة النصوح هي اْلالصة، وهي اْلالصة ال خيتص ُّبا ذن ب دون ذن ب، 
وكون التوبة سببا لغفران الذنَو وعدم املؤاخذة ُّبا مما ال خالف فيه بني اْلمة، وليس شيء 

لذين أسرفوا ايكون سببا لغفران مجيع الذنَو إال التوبة، قال هللا تعاَل: }* قل اي عبادي 
( 53على أنفسهم ال تقنطوا من رمحة هللا إن هللا يغفر الذنَو مجيعا إنه هو الغفور الرحيم )

 { وهذا ملن اتَ.

وقد أمجع العلماء على أن هذه اْلية نزلت ِف التائبني، وقال بعدها: }ال تقنطوا{ وقال 
 بعدها: }وأنيبوا إَل ربكم{ .

ما كان قال هللا تعاَل: }وما كان هللا ليعذُّبم وأنت فيهم و الثاين: السب ب الثاين االستغفار، 
( { لكن االستغفار اترة يذكر وحده واترة يقرن ابلتوبة، 33هللا معذُّبم وهم يستغفرون )

فِن ذكر وحده دخلت معه التوبة، كما إذا ذكرت التوبة وحدها مشلت االستغفار، والتوبة 
خر ة، فكل واحد منهما يدخل ِف مسمى اْلتتضمن االستغفار، واالستغفار يتضمن التوب

 عند اإلطالق.

وأما عند االقَتان، وأما عند اقَتان أحدمها ابْلخر، فيفسر االستغفار بطل ب وقاية شر ما 
مضى، والتوبة تفسر ابلرجوع وطل ب وقاية شر ما خيافه ِف املستقبل من سيئات أعماله، 

والْب  ونظري هذا الفقري واملسكني واإلمث والعدوانفهما إذا اجتمعا افَتقا، وإذا افَتقا اجتمعا، 
والتقوى والفسوق والعصيان والكفر والنفاق واإلُيان واإلسالم، كل هذه اْلمور إذا أطلق 

 أحدمها دخل فيه اْلخر، وإذا اجتمعا صار لكل واحد منهما معىن.

هللا عليه  ىالثالث: احلسنات، قال هللا تعاَل: }إن احلسنات يذهنب السيئات{ وقال صل
 وسلم )وأتبع السيئة احلسنة متحها( .

رابعا: املصائ ب الدنيوية، وِف احلديث ما يصي ب املؤمن من وص ب وال نص ب وال غم وال هم 
 وال حزن حىت الشوكة يشاكها إال كفر ُّبا من خطاايه.

 (1)خامسا: عذاَ القْب، يعين قد يعذَ اإلنسان ِف قْبه مث تسقط عنه عقوبة جهنم.." 

                                         
 226ح الطحاوية للراجحي، عبد العزيز الراجحي ص/شر  (1)
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ليس له أن يزكي نفسه فيقول: أان مؤمن، اإلنسان يقول: أان مؤمن إن شاء هللا، "و  .376
كما سيأيت، وكلما ازداد هلل طاعة وتقوى ازداد إُيانه، كلما   قال بعض السلفأرجو، كما 

زادت الطاعات والنوافل والصدقات ونوافل العبادة، زاد اإلنسان الفرائض، يصلي الصلوات 
إذا زاد صلى السنن الروات ب، وصلى الضحى، وصلى حتية اْلمس، هذا مؤمن لكن، 

 املسجد، وسنة الوضوء، وصلى ِف الليل صالة الليل.

وكذلك أيضا زاد ِف الصوم، صام ثالثة أايم من كل شهر، وصام االثنني واْلميس، وصام 
تسع ذي احلجة، وستة من شوال، والتاسع والعاشر من احملرم، زاد تقواه وإُيانه، وكذلك 

 زكاة أداها وتصدق، ِف الصدقات، كلما ازداد هلل طاعة وتقوى ازداد إُياان.ال

خالف املرجئة الذين يقولون: ال يزيد اإلُيان، ال يزيد وال ينقص، وهذه اْلسطر الستة تكت ب 
 مباء الذه ب، وهي متثل معتقد أهل السنة واِلماعة ينبغي أن تكت ب، نعم.

 ابَ االستثناء ِف اإلُيان

 اثر اليت وردت ِف االستثناء ِف اإلُيانالنصوص واْل

 أثر"قال رجل عند ابن مسعود أان مؤمن"

 ابَ االستثناء ِف اإلُيان:

قال أبو عبيد حدثنا حييي بن سعيد عن أيب اْلشه ب عن احلسن قال: قال رجل عند ابن 
مسعود أان مؤمن، فقال ابن مسعود أفأنت من أهل اِلنة؟ فقال: أرجو، فقال ابن مسعود 

 فال وكلت اْلوَل كما وكلت اْلخرى؟.أ

وإن كان قال احملشي إن  -رضي هللا عنه -نعم، هذا احلديث وهذا اْلثر عن ابن مسعود 
أنه  -رمحه هللا-سنده منقطع، إال أن له شواهد، له شواهد تقويه وتشده كما ذكر املؤلف 

اء هللا، ما قال: إن شقال رجل عند ابن مسعود أان مؤمن، يعين ما استثىن كأنه يزكي نفسه، 
فقال ابن مسعود أفأنت من أهل اِلنة؟ هلل تستطيع أن تقول أنك من أهل اِلنة؟ قال: 
أرجو، قال: ملاذا َ تقل ِف اإلُيان: أرجو أن أكون مؤمنا، أفال وكلت اْلوَل كما وكلت 

 (1)اْلخرى؟." 

                                         
 100شرح كتاَ اإلُيان ْليب عبيد، عبد العزيز الراجحي ص/ (1)
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قال: ف"وِف احلديث قال: "أخوف ما أخاف عليكم الشرك اْلصغر"، فسئل عنه،  .377
 "الرايء".

                              

هللاُ ِإبْ رَاِهيَم َخِلياًل{ من اْلُلَّة، وهي أعلى درجات احملبة، أي: أن هللا حيبه أعلى احملبة، وهذه 
 مرتبة َ ينلها إالَّ إبراهيم وحممد عليهما الصالة والسالم.

َناَم{ " خاف عيد " }َأْن نَ ْعُبَد اَْلصْ قوله: " }َواْجنُ ْبيِن{ " أي أبعدين واجعلين ِف جان ب ب
 من عبادهتا.

مع هذه املنزلة العظيمة اليت انهلا إبراهيم عليه السالم من ربه، ومع أنه قاوم الشرك وكسر 
اْلصنام بيده، وتعرض ْلشد اْلذى ِف سبيل ذلك حىت ألقي ِف النار، مع ذلك خاف على 

من صبعني من أصابع الرمحن، واحلي ال تؤ نفسه من الوقوع ِف الشرك، ْلن القلَو بني أ
 : "ومن أيمن البالء بعد إبراهيم؟ "، فِبراهيم خافقال بعض السلفعليه الفتنة، وهلذا 

ُنَّ  َِ  ِإهنَّ على نفسه الوقوع ِف الشرك ملا رأى كثرة وقوعه ِف الناس، وقال عن اْلصنام: }َر
 َأْضَلْلَن َكِثرياً ِمَن النَّاِس{ .

الرد على هؤالء الذين يقولون: ال خوف على املسلمني من الوقوع ِف الشرك وِف هذا أبلغ 
بعدما تعلموا وتثقفوا، ْلن الشرك بعبادة اْلصنام شرك ساذج يَتفع عنه املثقف والفاهم، 
وإمنا اْلوف على الناس من الشرك ِف احلاكمية، ويركزون على هذا النوع خاصة، وأما الشرك 

 يهتمون ِبنكاره، وعلى هذا يكون اْلليل عليه السالم وغريه من ِف اْللوهية والعبادة فال
الرسل إمنا ينكرون شركًا ساذجاً!!، ويَتكون الشرك اْلطري وهو شرك احلاكمية كما يقول 

 هؤالء.

 ُ قال: "وِف احلديث" أي احلديث الذي رواه أمحد والطْباين والبيهقي أن رسول هللا َصلَّى اَّللَّ
ُ  َعَلْيِه َوَسلَّمَ  قال ْلصحابه: "أخوف ما أخاف عليكم الشرك اْلصغر"، الرسول َصلَّى اَّللَّ

 َعَلْيِه َوَسلََّم يقول ْليب بكر وعمر ولسادات املهاجرين واْلنصار، الذين بلغوا القم ة ِف الت وحيد
واإلُيان واِلهاد ِف سبيل هللا، ومع هذا الرسول خياف عليهم، فمن أيمن بعد هؤالء؟: 

أخاف عليكم الشرك اْلصغر"، فسئل عنه فقال: "الرايء" هذا دليل على اهتمام "أخوف ما 
الصحابة ِف اْلمر، والرايء معناه: أن اإلنسان يتصن ع أمام الناس ابلتقوى، والعمل الصاحل، 
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وإتقان الصالة، وغري ذلك، من أجل أن ُيدحوه، فالرايء من الرؤية أن حي ب اإلنسان أن يراه 
 (1)لعمل الصاحل من أجل أن." الناس وهو يعمل ا

: هو كقوهلم: كانت الر يح طيِ بة واملال ح حاِذقًا ... وحنو ذلك قال بعُض السلف" .378
 مم ا جيري على السن ة كثري.

                              

أن  هناك مناخات كانت هتُطل فيها اْلمطار بكثرة، ولكن أييت وقٌت  -وحيُصل -وقد حصل
ِفر هذه املناخات وجُتِْدَ، فكثري من القار ات وإْن كانت معروفة بكثرة املطر من اْلوقات تُ قْ 

وتواُصل املطر عليها حيُصل فيها اِلْدَ، كما يقولون عنه: اِلفاف، ِف أمريكا وِف أورواب  
وِف أفريقيا حصل جفاٌف كثري، وهلكت خالئق كثرية من اْلموال ومن اْلنُفس، وما نفعهم 

  سبحانه وتعاَل، وِف تقدير هللا سبحانه وتعاَل.املناخ، هذا بيد هللا

هم " املراد ابلسََّلف: الُقرون املفضَّلة، وَصْدر هذه اْلمة، و قال بعُض السَّلفقال املصنف: "
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ومن صحابته الِكرام.  حمل  الُقدوة، لُقْرَ عهدهم من الن ِب َصلَّى اَّللَّ

هلم: اْلََلف، فمن كان من اْلََلف يسري على منهج السَلف فهو  وأم ا َمن جاء بعدهم فُيقال
الحٌق ُّبم، ومن ختلَّف عن منهج السََّلف فِن ه هالك، كما قال تعاَل: }َوالَِّذيَن َجاُءوا ِمْن 

ْخَوانَِنا الَِّذيَن َسبَ ُقواَن اِبْْلُِيَاِن َوال جتَْ  ً لِلَِّذيَن عَ بَ ْعِدِهْم يَ ُقوُلوَن َرب ََّنا اْغِفْر لََنا َوإلِِ ْل ِف قُ ُلوبَِنا ِغال 
وُهْم آَمُنوا{ ، ويقول سبحانه: }َوالسَّاِبُقوَن اْْلَوَُّلوَن ِمَن اْلُمَهاِجرِيَن َواْْلَْنَصاِر َوالَِّذيَن ات َّبَ عُ 

 ِبِِْحَساٍن{ .

هنم أ قوله: "هو كقوهلم: كانت الريح طيِ بة، واملال ُح حاذقاً" يعين أن من إنكارهم لنعمة هللا
إذا ساروا ِف البحر ِف السهُفن اليت كانت تسري ابلر ِيح إذا جنوا من البحر وخرجوا إَل الْب 
يُثنون على الر ِيح وعلى املال ح، وال يقولون: هذا بفضل هللا، بل يقولون: كانت الريح اليت 

 محلت السفينة طيِ بة.

 مياه مال حًا ملالزمته للماء امِلْلح، ْلن   "وكان املال ح حاِذقاً" املال ح هو: قائد السفينة، َس ى
البحار ماحلة، فالذي يقود السفينة يقال له: مال ح، ْلن ه يسري على املاء امِلْلح واحلاذق: 
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 الذي جييد املهنة.

وكان الواج ب عليهم أن يقولوا: أن  هللا هو الذي جن اان، وهو الذي سخ ر لنا الر يح الطيِ بة، 
الس فينة وأهلمه أن يقودها إَل بر  السالمة. أما أن يقولوا: إن  جناتنا وهو الذي أقدر قائد 

 وُخروجنا إَل الْب بسب ب طي ب الريح وِحْذق القائد، فهذا كفٌر بنعمة هللا سبحانه وتعاَل.

وقوله: "وحنو ذلك مم ا جيري على ألسنة كثري" يعين: حنو هذه اْللفاظ مم ا جيري على ألسنة  
عبري، ِنْسبة النِ َعم إَل غري هللا سبحانه وتعاَل، إم ا من ابَ التساُهل ِف الت كثرٍي من الن اس من

 (1)وإم ا من ابَ سوء االعتقاد، فِْن كان من سوء االعتقاد فهو كفٌر." 

"الالهوت ابلناسوت   فظاهره   وهو الدرع والقميص بشر وابطنه   وهو املتدرع    .379
هذا من اْلَ الذي هو جوهر الوجود ومن هذا الهوت هو االبن الذي هو الكلمة لتولد 

 نعلم أن النبوة املزعومة مركبة من أصلني:

أحدمها: أن اِلوهر هو الكلمة تولد من اِلوهر الذي هو اْلَ كتولد العلم والقول من العاَ 
 والقائل.

الثاين: أن هذا اِلوهر احتد ابملسيح وتدرع به، وذلك اِلوهر هو اْلَ من وجه وهو االبن 
من وجه فلهذا حكى هللا عنهم، اترة أهنم يقولون: املسيح ابن هللا، واترة أهنم يقولون: إن هللا 

 .1هو املسيح ابن مرمي
َو يكتف القرآن ابلرد على من زعم أن هلل ولدا ابلنفي فحس ب بل كفر من جعل له ولدا، 

احلديث  جاء بذلكأو والدا، أو شريكا فقال تعاَل ِف السورة اليت تعدل ثلث القرآن كما 
الذي رواه أبو داود ِف سننه عن أيب سعيد اْلدري أن رجال يقرأ: }قل هو هللا أحد{ 
يرددها فلما أصبح جاء إَل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقاهلا 

هو : }قل 2فقال النِب صلى هللا عليه وسلم: "والذي نفسي بيده إهنا لتعدل ثلث القرآن" 
هللا أحد هللا الصمد َ يلد َو يولد َو يكن له كفوا أحد{ . قال شيخ اإلسالم: "فنفى عن 
نفسه اْلصول والفروع والنظراء، وهي مجاع ما ينس ب إليه من املخلوق من اْلدميني والبهائم 
واملالئكة، واِلن، بل والنبات وحنو ذلك فِنه ما من شيء من املخلوقات إال وال بد أن 
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له شيء يناسبه إما أصل، وإما فرع، وإما نظري. أو اثنان من ذلك، أو ثالثة وهذا ِف  يكون
 اْلدميني واِلن والبهائم ظاهر.

وأما املالئكة فِهنم وإن َ يتولدوا ابلتناسل فلهم اْلمثال واْلشباه وهلذا قال   سبحانه  : 
لكم تتذكرون : "لعقال بعض السلف. 3}ومن كل شيء خلقنا زوجني لعلكم تذكرون{ 

 .4فتعلمون أن خالق اْلزواج واحد" أ. ه 
 وبعد أن سقنا اْلدلة النقلية على إبطال فرية املشركني واليهود والنصارى ِف نسبة

__________ 

 .445   2/443جمموع الفتاوى:  -1
 .2/171، والنسائي: 1/1244، وابن ماجة: 1/337سنن أيب داود:  -2
 .49سورة الذارايت، آية:  -3
 (1).." 439   2/438جمموع الفتاوى:  -4

"وقال جماهد: الطاغوت الشيطان ِف صورة إنسان يتحاكمون إليه وهو صاح ب  .380
 أمرهم.

. وتعريف اإلمام 1وقال اإلمام مالك رمحه هللا: "هو كل ما يعبد من دون هللا عز وجل"
اض مثل ري ر مالك يقيد مبن عبد من دون هللا وهو راض ليخرج ُّبذا القيد من عبد وهو غ

املسيح ابن مرمي عليه الصالة والسالم، واملالئكة فِهنم عبدوا من دون هللا وهم غري راضني 
 بذلك بل إهنم براء ممن عبدهم ومن عبادهتم.

"كل معبود من دون  3: عند قوله   تعاَل   }يؤمنون ابِلبت والطاغوت{ 2وقال الواحدي
بن عباس: "اِلبت اْلصنام والطاغوت الذين . وقال عبد هللا 4هللا فهو فهو جبت وطاغوت"

 يكونون بني أيدي اْلصنام يعْبون عنها الكذَ ليضلوا الناس".

قال ابن جرير: وزعم رجال: أن اِلبت الكاهن والطاغوت رجل من اليهود يدعى كع ب بن 
: عند قوله   تعاَل   }يريدون أن يتحاكموا وقال بعض السلف5اْلشرف وكان سيد اليهود"

إنه كع ب بن اْلشرف، وقال بعضهم: حيي بن أخط ب، وإمنا استحقا  6لطاغوت{ إَل ا
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هذا االسم لكوهنما من رؤوس الضالل وإلفراطهما ِف الطغيان وإغوائهما الناس ولطاعة 
 .7اليهود هلما ِف معصية هللا فكل من كان ُّبذه الصفة فهو طاغوت" اه 

 توضيح الشيء ببعض أفراده وهذه التعريفات املتقدمة عن السلف الصاحل من ابَ

__________ 

 .20   19، فتح اجمليد ص2/316املصدر السابق  -1
هو: علي بن أمحد بن حممد بن علي بن متوية، أبو احلسن الواحدي مفسر عاَ ابْلدَ  -2

وصفه الذهِب ِبمام علماء التأويل توِف سنة مثان وستني وأربعمائة هجرية. انظر ترمجته ِف 
 .5/59، اْلعالم 1/333، الوفيات 5/104هرة" "النجوم الزا

 .51سورة النساء آية:  -3
 .407انظر جمموعة التوحيد للشيخ حممد بن عبد الوهاَ ص -4
 .5/131جامع البيان  -5
 .60سورة النساء آية:  -6
، والكالم للشيخ عبد هللا بن 407جمموعة التوحيد للشيخ حممد بن عبد الوهاَ ص -7

 (1)طني رمحه هللا   تعاَل  .." عبد الرمحن أاب ب

"أبنه املتصرف ِف الوجود مبا يشاء، وأنه يتوىف اْلنفس الوفاة الكْبى مبا يرسل من  .381
احلفظة الذين يقبضوهنا من اْلبدان، والوفاة الصغرى عند املنام كما تعاَل: }وهو الذي 

 إليه مرجعكم مث يتوفاكم ابلليل ويعلم ما جرحتم ابلنهار مث يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى
مث ينبئكم مبا كنتم تعملون * وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حىت إذا جاء 

. فذكر الوفاتني الصغرى مث الكْبى وِف هذه 1أحدكم املوت توفته رسلنا وهم ال يفرطون{ 
واليت  ااْلية ذكر الكْبى مث الصغرى وهلذا قال   تبارك وتعاَل   }هللا يتوىف اْلنفس حني موهت

َ متت ِف منامها فيمسك اليت قضى عليها املوت ويرسل اْلخرى إَل أجل مسمى{ ... 
يقبض أرواح اْلموات إذا ماتوا وأرواح اْلحياء إذا انموا  وقال بعض السلفإَل أن قال: "

فتتعارف ما شاء هللا   تعاَل   أن تتعارف }فيمسك اليت قضى عليها املوت{ اليت قد ماتت 
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خرى إَل أجل مسمى{ قال السدي: إَل بقية أجلها، وقال عبد هللا بن عباس }ويرسل اْل
 .2رضي هللا عنهما: ُيسك أنفس اْلموات ويرسل أنفس اْلحياء وال يغلط"

وروي عن ابن عباس أيضا ِف هذه اْلية أنه قال: "بلغين أن أرواح اْلحياء واْلموات تلتقي 
ها". اح املوتى ويرسل أرواح اْلحياء إَل أجسادِف املنام فيتساءلون بينهم فيمسك هللا أرو 

وقال سعيد بن جبري "إن هللا يقبض أرواح اْلموات إذا ماتوا وأرواح اْلحياء إذا انموا فتتعارف 
 أي: يعيدها. 3ما شاء هللا أن تتعارف }فيمسك اليت قضى عليها املوت ويرسل اْلخرى{ 

يلتقي امها{ قال: "يتوفاها ِف منامها فوقال السدي ِف قوله تعاَل: }واليت َ متت ِف من
روح احلي، وروح امليت فيتذاكران ويتعارفان قال: فَتجع روح احلي إَل جسدها ِف الدنيا إَل 

 .4بقية أجلها وتريد روح امليت أن ترجع إَل جسده فتحبس"
ملمسكة اوهذا البيان من هؤالء اْلئمة ملعىن اْلية إمنا هو أحد القولني ِف هذه اْلية وهو: أن 

 من توفيت وفاة املوت أوال، واملرسلة من توفيت وفاة النوم، فيكون املعىن

__________ 

 .61   60سورة اْلنعام آية:  -1
 .96   6/95تفسري القرآن العظيم  -2
 .31   30، الروح البن القيم ص24/9جامع البيان  -3
 (1).." 31، كتاَ الروح البن القيم ص24/9جامع البيان  -4

"وتعدي احلدود يشمل اإلفراط والتفريط، لكن أكثر ما يطلق على اإلفراط وجماوزة  .382
احلد، قال تعاَل: }تلك حدود هللا فال تعتدوها ومن يتعد حدود هللا فأولئك هم الظاملون{ 

( وقال تعاَل: }ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه ال حي ب املعتدين{ 1[ )229]البقرة: 
عاَل: }اي أيها الذين آمنوا ال حترموا طيبات ما أحل هللا لكم ( وقال ت2[ )55]اْلعراف: 

( وقد أخْب الرسول صلى هللا عليه 3[ )87وال تعتدوا إن هللا ال حي ب املعتدين{ ]املائدة: 
 ( .4« )سيكون ِف هذه اْلمة قوم يعتدون ِف الطهور والدعاء»وسلم، 

دود إلخالل بشروطه، فمن جتاوز حأي أهنم يتجاوزون حدود الطهور ابلزايدة فيه والدعاء اب
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" ما أمر هللا  :قال بعض السلفالشريعة فقد خرج عنها إَل غريها مما زينه له الشيطان كما 
وال يبايل  -وهي اإلفراط -أبمر إال وللشيطان فيه نزغتان: إما إَل تفريط، وإما إَل جماوزة

الصراط املستقيم، وأن نسأله   ( وْلجل هذا أمران هللا بلزوم5أبيهما ظفر زايدة أو نقصان )
( 6[ )6كل صالة أن يهدينا إليه. ِف قوله تعاَل: }اهدان الصراط املستقيم{ ]الفاحتة: 

وقوله تعاَل: }وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله{ 
رسوله حىت دي هللا و ( وهني هللا عن تعد احلدود وجماوزهتا، والتقدم بني ي7[ )153]اْلنعام: 

ال يزاد ِف دين هللا ابْلهواء. وعدم الوقوف عند حدود الشريعة أنتج ِف اْلمة صنوفا من 
البدع وضرواب من الغلو وألواان من اْلروج على الدين ما كان هلا أن توجد لوال جماوزة هذه 

 احلدود. فأصاَ الدين وأهله من املبتدعة والغالة شر كثري.

_________ 

 ( .229ورة البقرة، آية )( س1)

 ( .55( سورة اْلعراف، آية )2)

 ( .87( سورة املائدة، آية )3)

، واحلاكم ِف 87، 86/  4( أخرجه أمحد ِف مسنده. من حديث عبد هللا بن مغفل، 4)
 ، وصححه ووافقه الذهِب.540/  1املستدرك، 

 .108/  2( انظر: مدارج السالكني 5)
 .( 5( سورة الفاحتة، آية )6)
 (1)( .." 153( سورة اْلنعام، آية )7)

"وهذا الذي ذكرانه تكسيل وتثبيط من الشيطان بفعله، وقد يثبط اإلنسان  .383
ابلوسوسة، وسبيله ِف ذلك أن حيب ب لإلنسان الكسل، ويسوف العمل، ويسند اْلمر إَل 
طول اْلمل، يقول ابن اِلوزي ِف هذا: )كم قد خطر على قل ب يهودي ونصراين ح ب 

م، فال يزال إبليس يثبطه، ويقول: ال تعجل ومتهل النظر، فيسوفه حىت ُيوت على  اإلسال
كفره، وكذلك يسوف العاصي ابلتوبة، فيعجل له غرضه من الشهوات، وُينيه اإلانبة، كما 
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 قال الشاعر:

 وَتمل التوبة من قابل××× ال تعجل الذن ب ملا تشتهي 

ى إعادة م فضيلة ثبطه! فلرمبا عزم الفقيه علوكم من عازم على اِلد سوفه! وكم ساع إَل مقا
درسه، فقال: اسَتح ساعة، أو انتبه العابد ِف الليل يصلي، فقال له: عليك وقت، وال يزال 

 حيب ب الكسل، ويسوف العمل، ويسند اْلمر إَل طول اْلمل.

فينبغي للحازم أن يعمل على احلزم، واحلزم تدارك الوقت، وترك التسويف، واإلعراض عن 
اْلمل، فِن املخوف ال يؤمن، والفوات ال يبعث، وسب ب كل تقصري، أو ميل إَل شر طول 
اْلمل، فِن اإلنسان ال يزال حيدث نفسه ابلنزوع عن الشر، واإلقبال على اْلري، إال أنه يعد 
نفسه بذلك، وال ري ب أنه من أمل أن ُيشي ابلنهار سار سريا فاترا. ومن أمل أن يصبح 

 ال ضعيفا، ومن صور املوت عاجال جد ...عمل ِف الليل عم

: أنذركم )سوف( ، فِهنا أكْب جنود إبليس، ومثل العامل على احلزم وقال بعض السلف
والساكن لطول اْلمل، كمثل قوم ِف سفر، فدخلوا قرية، فمضى احلازم، فاشَتى ما يصلح 

ضَر بوق هرا، فلتمام سفره، وجلس متأهبا للرحيل، وقال املفرط: سأَته ب فرمبا أقمنا ش
 الرحيل ِف احلال، فاغتبط احملَتز )املتوقي احلازم( ، وحتري اْلسف املفرط.

فهذا مثل الناس ِف الدنيا، منهم املستعد املستيقظ، فِذا جاء ملك املوت َ يندم، ومنهم 
 (1)املغرور املسوف يتجرع مرير الندم وقت الرحلة. فِذا كان ِف الطبع ح ب التواين." 

( ، وكان مسكنها ِف 1ال فحدثته، مث قمت فانقلبت، فقام معي ليقلبين )"أزوره لي .384
دار أسامة بن زيد، فمر رجالن من اْلنصار، فلما رأاي النِب صلى هللا عليه وسلم أسرعا، 
فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )على رسلكما، إهنا صفية بنت حيي( ، فقاال: 

إن الشيطان جيري من اإلنسان جمرى الدم، وإين خشيت سبحان هللا، اي رسول هللا!! قال: )
 ( .2أن يقذف ِف قلوبكما شرا( ، أو قال: )شيئا( )

قال اْلطايب: " ِف هذا احلديث من العلم استحباَ أن حيذر اإلنسان من كل أمر من 
، وأن يطل ب السالمة من الناس ِبظهار الْباءة  املكروه مما جتري به الظنون، وخيطر ابلقلَو
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 الري ب ". من

وحيكى ِف هذا عن الشافعي رضي هللا عنه أنه قال: " خاف النِب صلى هللا عليه وسلم أن 
يقع ِف قلوُّبما شيء من أمره فيكفرا، وإمنا قاله صلى هللا عليه وسلم شفقة منه عليهما ال 

 ( .3على نفسه " )

 إخواننا، بيننا وبنيومما أرشدان هللا إليه القول احلسن مع اْلخرين حىت ال يدخل الشيطان 
فيوقع العداوة بيننا والبغضاء، قال تعاَل: )وقل لعبادي يقولوا اليت هي أحسن إن الشيطان 

 [ .53ينزغ بينهم( ]اإلسراء: 

وهذا أمر تساهل فيه بعض الناس، فَتاهم يقولون الكالم املوهم الذي حيتمل وجوها عدة 
ذلك  ويناديه أبلقاَ ُيقتها، فيكون بعضها سيء، وقد يرمي أحدهم أخاه أبلفاظ يكرهها،

 مدخال للشيطان، فيفرق بينهما، وحيل العداء حمل الوفاق واْللفة.

 النفس البشرية ِف معَتك الصراع:

رمحه هللا  -ِف ختام هذا الفصل أح ب أن أثبت مبحثا مهما من كالم ابن القيم صور فيه 
 خلقه اختار هللا اإلنسان من بنيحقيقة الصراع وطبيعته، يقول ابن القيم ما ملخصه: "  -

فكرمه واصطفاه، وجعله حمال لإلُيان والتوحيد واإلخالص واحملبة والرجاء، وابتاله ابلشهوة 
 ( .4والغض ب والغفلة، وابتاله بعدوه إبليس، ال يفَت عنه " )

مث يقول ابن القيم ما نصه: " فهو )أي الشيطان( يدخل عليه من اْلبواَ اليت هي من 
طبعه، فتميل نفسه معه؛ ْلنه يدخل عليها مبا حت ب، فيتفق هو ونفسه وهواه على نفسه و 

العبد: ثالثة مسلطون آمرون، فيبعثون اِلوارح ِف قضاء وطرهم، واِلوارح آلة منقادة، فال 
ُيكنها إال االنبعاث، فهذا شأن هذه الثالثة، وشأن اِلوارح، فال تزال اِلوارح ِف طاعتهم  

 موا.كيف أمروا وأين ُي

هذا مقتضى حال العبد، فاقتضت رمحة ربه العزيز الرحيم به أن أعانه جبند آخر، وأمده مبدد 
آخر، يقاوم به هذا اِلند الذي يريد هالكه، فأرسل إليه رسوله، وأنزل عليه كتابه، وأيده 

 امبلك كرمي يقابل عدوه الشيطان، فِذا أمره الشيطان أبمر، أمره امللك أبمر ربه، وبني له م
ِف طاعة العدو من اهلالك، فهذا يلم به مرة، وهذا مرة، واملنصور من نصره هللا عز وجل، 

 واحملفوظ من حفظه هللا تعاَل.
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وجعل هللا له مقابل نفسه اْلمارة نفسا مطمئنة، إذا أمرته النفس اْلمارة ابلسوء، هنته عنه 
ع هذه مرة، س املطمئنة، فهو يطيالنفس املطمئنة، وإذا هنته اْلمارة عن اْلري، أمرته به النف

 وهذه مرة، وهو الغال ب عليه منهما، ورمبا انقهرت إحدامها ابلكلية قهرا ال تقوم معه أبدا.

وجعل له مقابل اهلوى احلامل له على طاعة الشيطان والنفس اْلمارة نورا وبصرية، وعقال 
ور: العقل والبصرية والنيرده عن الذهاَ مع اهلوى، فكلما أراد أن يذه ب مع اهلوى، انداه 

احلذر احلذر، فِن املهالك واملتالف بني يديك، وأنت صيد احلرامية، وقطاع الطريق، إن 
 سرت خلف هذا الدليل.

فهو يطيع الناصح مرة، فيبني له رشده ونصحه، وُيشي خلف دليل اهلوى مرة، فيقطع عليه 
 ت؟الطريق، ويؤخذ ماله، وتسل ب ثيابه، فيقول: ترى من أين أتي

والعج ب أنه يعلم من أين أيت، ويعرف الطريق اليت قطعت عليه، وأخذ فيها، وأيىب إال 
سلوكها، ْلن دليله متكن منه، وحتكم فيه، وقوي عليه، ولو أضعفه ابملخالفة له، وزجره إذا 

 دعاه، وحماربته إذا أراد أخذه، َ يتمكن منه، ولكن هو مكنه من نفسه، وهو أعطاه يده.

ال الرجل يضع يده ِف يد عدوه، فيباشره مث يسومه سوء العذاَ، فهو يستغيث ف فهو مبنزلة
 يغاث، فهكذا يستأسر للشيطان واهلوى ولنفسه اْلمارة، مث يطل ب اْلالص، فيعجز عنه.

فلما أن بلي العبد مبا بلي به، أعني ابلعساكر والعدد واحلصون، وقيل: قاتل عدوك وجاهده، 
فهذه اِلنود خذ منها ما شئت، وهذه احلصون حتصن أبي حصن شئت منها، ورابط إَل 
املوت، فاْلمر قري ب، ومدة املرابطة يسرية جدا، فكأنك ابمللك اْلعظم وقد أرسل إليك 

ه، واسَتحت من هذا اِلهاد، وفرق بينك وبني عدوك، وأطلقت ِف رسله، فنقلوك إَل دار 
 دار الكرامة تتقل ب فيها كيف شئت، وسجن عدوك ِف أصع ب احلبوس وأنت تراه.

فالسجن الذي كان يريد أن يودعك فيه قد أدخله وأغلقت عليه أبوابه، وأيس من الروح 
اليسرية،  ِف تلك املدة والفرج، وأنت فيما اشتهت نفسك، وقرت عينك، جزاء على صْبك

 ولزومك الثغر للرابط، وما كانت إال ساعة مث انقضت، وكأن الشدة َ تكن.

فِن ضعفت النفس عن مالحظة قصر الوقت وسرعة انقضائه، فليتدبر قوله عز وجل: 
[ وقوله عز وجل: 35)كأهنم يوم يرون ما يوعدون َ يلبثوا إال ساعة من هنار( ]اْلحقاف: 

[ ، وقوله عز وجل: )قال  46روهنا َ يلبثوا إال عشية أو ضحاها( ]النازعات: )كأهنم يوم ي
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قال إن  -قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين  -كم لبثتم ِف اْلرض عدد سنني 
[ ، وقوله تعاَل: )يوم ينفخ 114-112لبثتم إال قليال لو أنكم كنتم تعلمون( ]املؤمنون: 

حنن أعلم مبا  -يتخافتون بينهم إن لبثتم إال عشرا  -يومئذ زرقا  ِف الصور وحنشر اجملرمني
 [ .104-102يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إال يوما( ]طه: 

وخط ب النِب صلى هللا عليه وسلم أصحابه يوما، فلما كانت الشمس على رؤوس اِلبال، 
يما كما بقي من يومكم هذا ف  وذلك عند الغرَو قال: )إنه َ يبق من الدنيا فيما مضى إال

مضى منه( . رواه أمحد ِف املسند، والَتمذي ِف سننه، وقال الَتمذي: حديث حسن 
 صحيح.

فليتأمل العاقل الناصح لنفسه هذا احلديث، وليعلم أي شيء حصل له من هذا الوقت الذي 
دة اْلبد اقد بقي من الدنيا أبسرها، ليعلم أنه ِف غرور وأضغاث أحالم، وأنه قد ابع سع

والنعيم املقيم حبظ خسيس ال يساوي شيئا، ولو طل ب هللا تعاَل والدار اْلخرة ْلعطاه ذلك 
احلظ هنيئا موفورا وأكمل منه، كما ِف بعض اْلاثر: " ابن آدم، بع الدنيا ابْلخرة ترحبهما 

 مجيعا، وال تبع اْلخرة ابلدنيا ختسرمها مجيعا ".

حمتاج إَل نصيبك من الدنيا، وأنت إَل نصيبك من : " ابن آدم، أنت وقال بعض السلف
اْلخرة أحوج، فِن بدأت بنصيبك من الدنيا، أضعت نصيبك من اْلخرة، وكنت من نصي ب 
الدنيا على خطر، وإن بدأت بنصيبك من اْلخرة، فزت بنصيبك من الدنيا فانتظمته انتظاما 

." 

لقوا عبثا، أيها الناس، إنكم َ خت وكان عمر بن عبد العزيز رضي هللا عنه يقول ِف خطبته: "
ل فيه للحكم فيكم، والفص -عز وجل  -َو تَتكوا سدى، وإن لكم معادا جيمعكم هللا 

نته من رمحته اليت وسعت كل شيء، وج -عز وجل  -بينكم، فخاَ وشقي عبد أخرجه هللا 
 اليت عرضها السماوات واْلرض.

قاوة اتقى، وابع قليال بكثري، وفانيا بباق، وشوإمنا يكون اْلمان غدا ملن خاف هللا تعاَل و 
بسعادة، أال ترون أنكم ِف أصالَ اهلالكني، وسيخلفه بعدكم الباقون؟ أال ترون أنكم ِف  
كل يوم تشيعون غاداي رائحا إَل هللا قد قضى حنبه، وانقطع أمله، فتضعونه ِف بطن صدع 

 ْلحباَ، وواجه احلساَ؟ ".من اْلرض غري موسد وال ممهد، قد خلع اْلسباَ، وفارق ا
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قد أمد العبد ِف هذه املدة اليسرية ابِلنود، والعدد، واْلمداد،  -عز وجل  -واملقصود أن هللا 
 وبني له مباذا حيرز نفسه من عدوه، ومباذا يفتك نفسه إذا أسر.

والَتمذي، من حديث احلارث اْلشعري، عن النِب  -وقد روى اإلمام أمحد رضي هللا عنه 
لى هللا عليه أمر حيي ابن زكراي ص -سبحانه وتعاَل  - عليه وسلم أنه قال: )إن هللا صلى هللا

وسلم خبمس كلمات: أن يعمل ُّبا، وأيمر بين إسرائيل أن يعملوا ُّبا، وأنه كاد أن يبطئ 
ا، وَتمر أمرك خبمس كلمات لتعمل ُّب -تعاَل  -ُّبا، فقال له عيسى عليه السالم: إن هللا 

أن يعملوا ُّبا، فِما أن َتمرهم، وإما أن آمرهم، فقال حيي: أخشى إن سبقتين بين إسرائيل 
ُّبا أن خيسف يب وأعذَ، فجمع حيي الناس ِف بيت املقدس، فامتأل املسجد، وقعدوا على 

أمرين خبمس كلمات أن أعملهن، وآمركم أن  -تبارك وتعاَل  -الشرف، فقال: إن هللا 
 تعملوا ُّبن( .

اليت أمرهم ُّبا الذكر، )وآمركم أن تذكروا هللا تعاَل فِن مثل ذلك كمثل وخامس هذه اْلمسة 
رجل خرج العدو ِف أثره سراعا، حىت أتى على حصن حصني، فأحرز نفسه منهم، كذلك 
العبد ال حيرز نفسه من الشيطان إال بذكر هللا تعاَل( . قال الَتمذي: هذا حديث حسن 

 صحيح.

نص ب : )آمركم ابلصالة، فِذا صليتم فال تلتفتوا، فِن هللا يومما أمرهم به ِف احلديث الصالة
وجهه لوجه عبده ِف صالته ما َ يلتفت( . وااللتفات املنهي عنه ِف الصالة قسمان؛ 
أحدمها: التفات القل ب عن هللا عز وجل إَل غري هللا تعاَل. والثاين: التفات البصر. وكالمها 

قلبه ده ما دام العبد مقبال على صالته، فِذا التفت بمنهي عنه. وال يزال هللا مقبال على عب
أو بصره، أعرض هللا تعاَل عنه. وقد سألت عائشة رضي هللا عنها رسول هللا صلى هللا عليه 

( 5وسلم عن االلتفات ِف الصالة فقال: )هو اختالس خيتلسه الشيطان من صالة العبد( )
. 

الته ببصره خري مين؟( . ومثل من يلتفت ِف ص وِف أثر: يقول هللا تعاَل: )إَل خري مين، إَل
أو بقلبه مثل رجل قد استدعاه السلطان، فأوقفه بني يديه، وأقبل يناديه وخياطبه، وهو ِف 
خالل ذلك يلتفت عن السلطان ُيينا ومشاال، وقد انصرف قلبه عن السلطان، فال يفهم ما 

فليس أن يفعل به السلطان؟ أخياطبه به؛ ْلن قلبه ليس حاضرا معه، فما ظن هذا الرجل 
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 أقل املرات ب ِف حقه أن ينصرف من بني يديه ممقوات مبعدا قد سقط من عينيه؟ .

فهذا املصلي ال يستوي واحلاضر القل ب املقبل على هللا تعاَل ِف صالته، الذي قد أشعر قلبه 
به ر عظمة من هو واقف بني يديه، فامتأل قلبه من هيبته، وذلت عنقه له، واستحىي من 

تعاَل أن يقبل على غريه، أو يلتفت عنه. وبني صالتيهما كما بني السماء واْلرض، قال 
حسان بن عطية: إن الرجلني ليكوانن ِف الصالة الواحدة، وإن ما بينهما ِف الفضل كما 
بني السماء واْلرض، وذلك أن أحدمها مقبل بقلبه على هللا عز وجل، واْلخر ساه غافل. 

 على ُملوق مثله، وبينه وبينه حجاَ، َ يكن إقباال وال تقريبا، فما الظن فِذا أقبل العبد
 ابْلالق عز وجل؟

وإذا أقبل على اْلالق عز وجل، وبينه وبينه حجاَ الشهوات والوساوس، والنفس مشغوفة 
ُّبا، مألى منها، فكيف يكون ذلك إقباال وقد أهلته الوساوس واْلفكار، وذهبت به كل 

 مذه ب؟

ا قام ِف الصالة غار الشيطان منه، فِنه قد قام ِف أعظم مقام، وأقربه وأغيظه والعبد إذ
للشيطان، وأشده عليه، فهو حيرص وجيتهد كل االجتهاد أن ال يقيمه فيه، بل ال يزال به 
يعده وُينيه وينسيه، وجيل ب عليه خبيله ورجله حىت يهون عليه شأن الصالة، فيتهاون ُّبا 

 فيَتكها.

ك منه، وعصاه العبد، وقام ِف ذلك املقام، أقبل عدو هللا تعاَل حىت خيطر فِن عجز عن ذل
يها، بنيه وبني نفسه، وحيول بينه وبني قلبه، فيذكره ِف الصالة، ما َ يكن يذكر قبل دخوله ف

حىت رمبا كان قد نسي الشيء واحلاجة، وأيس منها، فيذكره إايها ِف الصالة ليشغل قلبه 
عز وجل، فيقوم فيها بال قل ب، فال ينال من إقبال هللا تعاَل وكرامته ُّبا، وأيخذه عن هللا 

وقربه ما يناله املقبل على ربه عز وجل بقلبه ِف صالته؛ فينصرف من صالته مثل ما دخل 
فيها خبطاايه وذنوبه وأثقاله، َ ختف عنه ابلصالة، فِن الصالة إمنا تكفر سيئات من أدى 

 يدي هللا تعاَل بقلبه وقالبه. حقها، وأكمل خشوعها، ووقف بني

فهذا إذا انصرف منها وجد خفة من نفسه، وأحس أبثقال قد وضعت عنه، فوجد نشاطا 
وراحة وروحا، حىت يتمىن أنه َ يكن خرج منها، ْلهنا قرة عينيه، ونعيم روحه، وجنة قلبه، 

ا، ال منها، ُّبومسَتاحه ِف الدنيا، فال يزال كأنه ِف سجن وضيق حىت يدخل فيها، فيسَتيح 
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فاحملبون يقولون: نصلي فنسَتيح بصالتنا، كما قال إمامهم وقدوهتم ونبيهم: )اي بالل أرحنا 
ابلصالة( ، َو يقل: أرحنا منها، وقال صلى هللا عليه وسلم: )جعلت قرة عيين ِف الصالة( 

يطيق  ف. فمن جعلت قرة عينه ِف الصالة، كيف تقر عينه صلى هللا عليه وسلم بدوهنا، وكي
 الصْب عنها؟

وقد روي أن العبد إذا قام يصلي، قال هللا عز وجل: " ارفعوا احلج ب، فِذا التفت، قال: 
أرخوها "، وقد فسر هذا االلتفات ابلتفات القل ب عن هللا عز وجل إَل غريه، فِذا التفت 

أراه و  إَل غريه، أرخى احلجاَ بينه وبني العبد، فدخل الشيطان، وعرض عليه أمور الدنيا،
إايها ِف صورة املرآة، وإذا أقبل بقلبه على هللا َو يلتفت، َ يقدر الشيطان على أن يتوسط 

وبني ذلك القل ب، وإمنا يدخل الشيطان إذا وقع احلجاَ، فِن فر إَل  -تعاَل  -بني هللا 
هللا تعاَل، وأحضر قلبه فر الشيطان، فِن التفت حضر الشيطان، فهو هكذا شأنه وشأن 

 ِف الصالة. عدوه

 كيف جيعل املصلي قلبه حاضرا ِف الصالة؟

وإمنا يقوى العبد على حضوره ِف الصالة واشتغاله فيها بربه عز وجل، إذا قهر شهوته وهواه، 
وإال فقل ب قد قهرته الشهوة، وأسره اهلوى، ووجد الشيطان فيه مقعدا متكن فيه، كيف 

 خيلص من الوساوس واْلفكار؟ !

ل ب خال من اإلُيان ومجيع اْلري، فذلك قل ب مظلم قد اسَتاح الشيطان والقلَو ثالثة: ق
من إلقاء الوساوس إليه؛ ْلنه قد اختذه بيتا ووطنا، وحتكم فيه مبا يريد، ومتكن منه غاية 

 التمكن.

القل ب الثاين: قل ب قد استنار بنور اإلُيان، وأوقد فيه مصباحه، لكن عليه ظلمة الشهوات 
 شيطان هناك إقبال وإدابر، وجماالت ومطامع، فاحلَر دول وسجال.وعواصف اْلهوية، فلل

وختتلف أحوال هذا الصنف ابلقلة والكثرة، فمنهم من أوقات غلبته لعدوه أكثر، ومنهم من 
 أوقات غلبة عدوه له أكثر، ومنهم من هو اترة واترة.

 ب الشهوات، حج القل ب الثالث: قل ب حمشو ابإلُيان قد استنار بنور اإلُيان، وانقشعت عنه
وأقلعت عنه تلك الظلمات، فلنوره ِف صدره إشراق، ولذلك اإلشراق إيقاد لو دان منه 
الوسواس الحَتق به، فهو كالسماء اليت حرست ابلنجوم، فلو دان منها الشيطان يتخطاها 
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لرجم فاحَتق، وليست السماء أبعظم حرمة من املؤمن، وحراسة هللا تعاَل له أمت من حراسة 
اء، والسماء متعبد املالئكة، ومستقر الوحي، وفيها أنوار الطاعات، وقل ب املؤمن السم

مستقر التوحيد واحملبة، واملعرفة واإلُيان، وفيه أنوارها، فهو حقيق أن حيرس وحيفظ من كيد 
 العدو، فال ينال منه شيئا إال خطفة.

 وقد مثل ذلك مبثال حسن، وهو ثالثة بيوت:

 ذخائره وجواهره.بيت امللك فيه كنوزه و 

 وبيت للعبد فيه كنوز العبد، وذخائره، وجواهره، وليس جواهر امللك وذخائره.

 وبيت خال صفر ال شيء فيه، فجاء اللص يسرق من أحد البيوت، فمن أيها يسرق؟

فِن قلت: من البيت اْلايل، كان حماال؛ ْلن البيت اْلايل ليس فيه شيء يسرق، وهلذا قيل 
 عنهما: إن اليهود تزعم أهنا ال توسوس ِف صالهتا، فقال: وما يصنع البن عباس رضي هللا

 الشيطان ابلقل ب اْلراَ؟

وإن قلت: يسرق من بيت امللك، كان ذلك كاملستحيل املمتنع، فِن عليه من احلرس واليزك 
( ما ال يستطيع اللص الدنو منه، كيف وحارسه امللك بنفسه، وكيف يستطيع اللص 6)

من احلرس واِلند ما حوله؟ فلم يبق للص إال البيت الثالث، فهو الذي  الدنو منه وحوله
 يشن عليه الغارات.

، فِهنا على منواله.  فيلتأمل اللبي ب هذا املثال، ولينزله على القلَو

فقل ب خال من اْلري كله، وهو قل ب الكافر واملنافق، فذلك بيت الشيطان، قد أحرزه لنفسه 
را، فأي شيء يسرق منه، وفيه خزائنه وذخائره وشكوكه واستوطنه، واختذه سكنا ومستق

 وخياالته ووساوسه؟

وعظمته وحمبته ومراقبته واحلياء منه، فأي  -عز وجل  -وقل ب قد امتأل من جالل هللا 
شيطان جيَتئ على هذا القل ب؟ وإن أراد سرقة شيء منه، فماذا يسرق؟ وغايته أن يظفر ِف 

ر، على غرة من العبد وغفلة ال بد له منها، إذ هو بش اْلحايني منه خبطفة وهن ب حيصل له
 وأحكام البشرية جارية عليه من الغفلة والسهو والذهول وغلبة الطبع.

 وقل ب فيه توحيد هللا تعاَل، ومعرفته، وحمبته، واإلُيان به، والتصديق بوعده، وفيه شهوات
 النفس وأخالقها، ودواعي اهلوى والطبع.
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ادته ؛ فمرة ُييل بقلبه داعي اإلُيان واملعرفة واحملبة هلل تعاَل وإر وقل ب بني هذين الداعيني
وحده، ومرة ُييل بقلبه داعي الشيطان واهلوى والطباع، فهذا القل ب للشيطان فيه مطمع، 
وله منه منازالت ووقائع، ويعطي هللا النصر من يشاء: )وما النصر إال من عند هللا العزيز 

وهذا ال يتمكن الشيطان منه إال مبا عنده من سالحه،  [ .126احلكيم( ]آل عمران: 
فيدخل إليه الشيطان، فيجد سالحه عنده، فيأخذه ويقاتل به، فِن أسلحته هي الشهوات 
والشبهات واْلياالت واْلماين الكاذبة، وهي ِف القل ب، فيدخل الشيطان فيجدها عتيدة، 

لك عتيدة، من اإلُيان تقاوم ت فيأخذها ويصول ُّبا على القل ب، فِن كان عند العبد عدة
العدة وتزيد عليها، انتصف من الشيطان، وإال فالدولة لعدوه عليه، وال حول وال قوة إال 
ابهلل. فِذا أذن العبد لعدوه، وفتح له ابَ بيته، وأدخله عليه، ومكنه من السالح يقاتله به، 

 فهو امللوم.

 اعتذار "ومت كمدا فليس لك ××× فنفسك َ وال تلم املطااي 

 عالج الصرع

حتدثنا ِف ما مضى أن الشيطان قد يصي ب اإلنسان، وهو ما نسميه الصرع أو مس اِلن، 
 وسنحاول أن نبني أسباَ الصرع وعالجه:

 أسباَ الصرع:

( : " أن الصرع لإلنس قد يكون عن شهوة وهوى وعشق، كما يتفق 7بني ابن تيمية )
 وهو -لإلنس مع اإلنس ... ، وقد يكون 

_________ 

 ( لريدين إَل منزيل.1)

 . واللفظ ملسلم.2175. ورقمه: 4/1712. ورواه مسلم: 6/336( صحيح البخاري: 2)

 .46( تلبيس إبليس: 3)
 .21( الوابل الصي ب: ص4)
 .751. ورقمه: 2/234( رواه البخاري: 5)
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 ( يزك ويسك )ابلَتكية( : مبعىن املنع واحلظر والزجر.6)

 (1).." 19/39( جمموع فتاوى شيخ اإلسالم: 7)

 "املطل ب الثاين: أصول العبادة: .385

عبادة هللا تبارك وتعاَل جي ب أن ترتكز على أصول ثالثة، وهي احملبة، واْلوف، والرجاء، 
: من السلف قال بعضفيعبد املسلم ربه حمبة له، وخوفا من عقابه، ورجاء لثوابه، ولذلك 

و زنديق، ومن عبده ابْلوف وحده فهو حروري، ومن عبده ابلرجاء عبد هللا ابحل ب وحده فه
 (2)وحده فهو مرجئ، ومن عبده ابحل ب واْلوف." 

"قال احلافظ ابن رج ب بعد ذكره أن التشاؤم ابطل شرعا وعقال، قال: "وِف اِلملة  .386
فال شؤم إال املعاصي والذنَو فِهنا تسخط هللا عز وجل، فِذا سخط على عبده شقي ِف 

يا واْلخرة، كما أنه إذا رضي عن عبده سعد ِف الدنيا واْلخرة، فالشؤم ِف احلقيقة هو الدن
 معصية هللا، واليمن هو طاعة هللا وتقواه كما قيل:

 إن رأاي دعا إَل طاعة ... هللا لرأي مبارك ميمون

والعدوى اليت هتلك من قارُّبا هي املعاصي، فمن قارُّبا وخالطها وأصر عليها هلك، وكذلك 
ُمالطة أهل املعاصي ومن حيسن املعصية ويزينها ويدعو إليها من شياطني اإلنس، وهم أضر 

ان : شيطان اِلن تستعيذ ابهلل منه فينصرف، وشيطقال بعض السلفمن شياطني اِلن، 
اإلنس ال يْبح حىت يوقعك ِف املعصية، وِف احلديث: " املرء على دين خليله، فلينظر أحدكم 

ديث آخر: " ال تصح ب إال مؤمنا، وال أيكل طعامك إال تقي "، من خيالل "، وِف ح
فالعاصي مشؤوم على نفسه وعلى غريه فِنه ال يؤمن أن ينزل عليه عذاَ فيعم الناس، 
خصوصا من َ ينكر عليه عمله فالبعد عنه متعني، فِذا كثر اْلبث هلك الناس عموما".." 

(3) 
ذين دون هللا أندادا حيبوهنم كح ب هللا وال"يقول هللا تعاَل: )ومن الناس من يتخذ من  .387

 165آمنوا أشد حبا هلل( البقرة: 

                                         
 149عاَ اِلن والشياطني، سليمان اْلشقر، عمر ص/ (1)
 30ُمتصر تسهيل العقيدة اإلسالمية، عبد هللا بن عبد العزيز اِلْبين ص/ (2)
 114ُمتصر تسهيل العقيدة اإلسالمية، عبد هللا بن عبد العزيز اِلْبين ص/ (3)
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هللا  فهو ممن اختذ من دون -كما حي ب هللا تعاَل   -فأخْب أن من أح ب من دون هللا شيئا 
أندادا، فهذا ند ِف احملبة ال ِف اْللق والربوبية، فِن أحدا من أهل اْلرض َ يثبت هذا الند 

الف ند احملبة، فان أكثر أهل اْلرض قد اختذوا من دون هللا أندادا ِف احل ب خب -ِف الربوبية 
 والتعظيم.

وهذه هي التسوية املذكورة ِف قوله تعاَل حكاية عنهم وهم ِف النار يقولون ْلهلتهم وأندادهم 
( إذ نسويكم بَر 97وهي حمضرة معهم ِف العذاَ: )اتهلل إن كنا لفي ضالل مبني )

، ومعلوم أهنم َ يسووهم بَر العاملني ِف اْللق والربوبية، وإمنا 98 - 97اء: العاملني( الشعر 
 سووهم به ِف احملبة والتعظيم " والطاعة والتشريع ".

وهذا أيضا هو العدل املذكور ِف قوله تعاَل: )مث الذين كفروا برُّبم يعدلون( أي يعدلون به 
 . (1غريه ِف العبادة اليت هي احملبة والتعظيم.. " )

وإذا كان جتريد احملبة وإخالصها هو متعلق الشطر اْلول من شطري الشهادة، وهو " شهادة 
 فان جتريد املتابعة والتحكيم للرسول صلى هللا عليه وسلم هو حتقيق -إن ال اله إال هللا " 

 احملبة املتعلق ابلشطر اْلخر " شهادة إن حممدا رسول هللا "، يقول هللا تعاَل:

ل حتبون هللا فاتبعوين حيببكم هللا ويغفر لكم ذنوبكم وهللا غفور رحيم )*( ق )قل إن كنتم
 ( .32 - 31أطيعوا هللا والرسول فِن تولوا فِن هللا ال حي ب الكافرين( )آل عمران: 

زل هللا آية : ادعي قوم حمبة هللا، فأنقال بعض السلففهذه هي آية احملبة وهي آية احملنة، " 
 ( .2م حتبون هللا فاتبعوين حيببكم هللا( )احملنة: )قل إن كنت

يقول احلافظ ابن كثري رمحه هللا: " هذه اْلية الكرُية حاكمة على كل من ادعى حمبة هللا 
 وليس هو على الطريقة احملمدية، فانه كاذَ ِف نفس اْلمر حىت يتبع

__________ 

 21/  3( املدارج 1)

 (1)." 22( املصدر نفسه ص 2)

                                         
 392ة اإلرجاء ِف الفكر اإلسالمي، سفر احلوايل ص/ظاهر  (1)
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ظيم هللا ووقاره من القل ب: فكما أن تعظيم هللا وتوقريه حيجز عن إذهاَ تع -11" .388
د بربه، ويستهني حىت يستخف العب -املعصية فان ارتكاَ املعصية يضعف التعظيم والتوقري

 أبمره، وال يقدره حق قدره.

مرض القل ب وإعاقته عن الَتقي ِف مرات ب الكمال ودرجاته: وقد سبق بيان تفاضل  -12
فالذنَو خترج صاحبها من دائرة اليقني وتنزله من درجة  -ل القلَو الناس ِف أعما

اإلحسان، بل خترجه من دائرة اإلُيان، كما ِف احلديث الصحيح: " ال يزين الزاين حني يزين 
وهو مؤمن، وال يسرق السارق حني يسرق وهو مؤمن "، فال يبقى إال اسم اإلسالم، ورمبا 

 كفر.أخرجته منه، فان املعاصي بريد ال

إضعاف مهة القل ب وإرادته: وتثبيطه عن الطاعة وتكسيله عنها، حىت يؤول به اْلمر  -13
من االستثقال إَل الكراهية والنفور، فال ينشرح صدره لطاعة وال يتحرج ويضيق من معصية، 

 ويصري جسورا ومقداما على اْلطااي جباان رعديدا على احلسنات.

 -ن وما فيه: فيخسف به بسب ب ارتكاَ الرذائل اْلسف ابلقل ب كما خيسف ابملكا -14
إَل اسفل سافلني وصاحبه ال يشعر، وعالمة ذلك اْلسف أن يكون القل ب جواال حول 
السفليات والقاذورات، متعلقا ابحملقرات واْلمور التافهات، عكس القل ب الذي تزكى 

ن : " إلسلفقال بعض اابلطاعات فصار جواال ِف معايل اْلمور ومكارم اْلخالق، كما 
 هذه القلَو جوالة، فمنها ما جيول حول العرش ومنها ما جيول حول احلش ".

مسخ القل ب: فان املعاصي والقبائح ما تزال تتكاثر عليه حىت متسخه كما متسخ  -15
الصورة، فيصري القل ب على قل ب احليوان الذي شاُّبه ِف أخالقه وأعماله وطبيعته، فمن 

 ومنها ما ُيسخ على قل ب كل ب أو -كقل ب الديوث   -نزير القلَو ما ُيسخ على قل ب خ
محار أو حية أو عقَر ... حبس ب عمله، وقد شبه هللا تعاَل أهل اِلهل والغي ابحلمر اترة 
وابلكل ب اترة وابْلنعام اترة، ورمبا وصل اْلمر إَل املسخ التام، وهو مسخ الصورة مع القل ب،  

 (1)م القردة واْلنازير.." كما حصل لبين إسرائيل حني جعل هللا منه

                                         
 424ظاهرة اإلرجاء ِف الفكر اإلسالمي، سفر احلوايل ص/ (1)
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 .1"يتسع له الذهن اإلنساين من خاصة أو وظيفة ... " .389
 حتث على اليت -صلى هللا عليه وسلم-فِذا تلمسنا الشواهد على ذلك ِف أحاديث النِب 

العلم وتبني فضله ومكانته، وترسم منهج البحث والنظر، وتدعو للتبصر والفهم والفقه ... 
ين العلم د -حبق-أوسع ِف كت ب احلديث الشريف، وجتعل اإلسالم وجدانها َتخذ مساحة 

 والعقل كما أنه دين الفطرة اليت فطر هللا الناس عليها.

 مكانة العقل ِف اإلسالم:

ونوجز فيما يلي الكالم على مكانة العقل ِف اإلسالم، خبطوط سريعة وكلمات موجزة تشري 
 إَل ما وراءها من اهتمام وعناية:

هبة هللا العظمى ومنحته هلذا اإلنسان، به أكرمه وميزه على سائر املخلوقات، فالعقل هو 
َ امللكوت ويدخل ساحة اإلُيان ابهلل الذي سخر لإلنسان   فأعطاه املفتاح الذي يفتح به أبوا
كل ما ِف السموات واْلرض. ولذلك امنت هللا تعاَل على الناس ُّبذا العقل، وجعله موضوع 

 املسئولية، فقال:

ل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع واْلبصار واْلفئدة قليال ما تشكرون{ ]امللك: }ق
23. ] 

 [ .36}إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤوال{ ]اإلسراء: 

ولذلك جعل هللا تعاَل العقل مناط التكليف وسببا له، فاْلطاَ الشرعي ال يتوجه إال 
ال بعض قإلدراك، وبه تتوجه اإلرادة إَل االمتثال؛ ولذلك للعاقل؛ ْلن العقل أداة الفهم وا

 : "العقل حجة هللا على مجيع اْللق".السلف

__________ 

 (1).." 8، 7"التفكري فريضة إسالمية" ص 1

رجاء مبنزلة الطائر؛ فاحملبة رأسه، واْلوف وال -عز وجل-""القل ب ِف سريه إَل هللا  .390
الطائر جيد الطريان، ومىت قطع الرأس مات الطائر، جناحاه. فمىت سلم الرأس واِلناحان ف

 ومىت فقد اِلناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسر.

                                         
 186مدخل لدراسة العقيدة اإلسالمية، عثمان مجعة ضمريية ص/ (1)
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ولكن السلف استحبوا أن يقوى ِف الصحة جناح اْلوف على جناح الرجاء، وعند اْلروج 
 من الدنيا يقوى جناح الرجاء على جناح اْلوف ...

واْلوف، وغلبة احل ب، فاحملبة هي : أكمل اْلحوال: اعتدال الرجاء وقال بعض السلف
 .1املرك ب، والرجاء حاد، واْلوف سائق، وهللا املوصل مبنه وكرمه"

وهذا املعىن هو ما أشار إليه احلديث الشريف: "إن هللا خلق الرمحة يوم خلقها مائة رمحة، 
فأمسك عنده تسعا وتسعني رمحة، وأرسل ِف خلقه كلهم رمحة واحدة؛ فلو يعلم الكافر بكل 
الذي عند هللا من الرمحة َ ييأس من اِلنة، ولو يعلم املسلم بكل الذي عند هللا من العذاَ 

 .2َ أيمن من النار" 
__________ 

"، 517-511بتصرف يسري، واقرأ فيه ابلتفصيل من ص 517/ 1"مدارج السالكني":  1
يز احلميد" ، "تيسري العز 326، 325"شرح العقيدة الطحاوية" البن أيب العز احلنفي ص

، "اإلابنة الكْبى" 365-354، "إيثار احلق على اْللق" البن الوزير ص495-483ص
. وانظر ما كتبه 302-300/ 11، "فتح الباري" البن حجر: 759-756/ 2البن بطة: 

 .560-555/ 2السبكي ِف "الفتاوى": 
 (1).." 301/ 11أخرجه البخاري ِف الرقاق، ابَ الرجاء مع اْلوف:  2

ا خلفت م»نظرة من يزعم التشيع لعلي ِف عمر الذي قال فيه أخوه علي: "تلك  .391
 ( .1« )أحداً أح ب إيل أن ألقى هللا مبثل عمله منك..

ليفة اْلول أن اْل -أخبار شيعته  -: )نقل ِف اْلخبار -ِف أيب بكر ) -وقال هذا "النقمة" 
ة معلق ه زمن اِلاهليوصنمه الذي كان يعبد -صلى هللا عليه وسلم  -قد كان مع النِب 

إَل أن مات  -ويقصد أن سجوده لذلك الصنم  -خبيط ِف عنقه ساتره بثيابه وكان يسجد 
 ( .2ما كان ِف قلوُّبم( ) -كذا   -فأظهروا  -صلى هللا عليه وسلم  -النِب 

انظر كيف بلغ احلقد والعداء ُّبؤالء الذين لبسوا ثَو التشيع ْلل البيت زورًا وُّبتااًن ضد 
اإلسالم، ومن أقاموا دولة اإلسالم وفتحوا داير هؤالء اجملوس ونشروا اإلسالم بينهم، رواد 
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وأطفأوا انر اجملوسية والوثنية ِف بالدهم، وإذا كان هذا مبلغ حقدهم ومقدار سبهم ملن رضي 
هللا عنهم وتواتر الثناء عليهم ِف كتاَ هللا وسن ة نبيه وقد واراهم الَتاَ من قرون، فكيف 

 مستوى حقدهم وآتمرهم على املسلمني اْلخرين؟!يكون 

صلى  -ال يغل قل ب أحد على أحد من أصحاَ رسول هللا : »قال بعض السلفكما 
 ( .3« )إال كان قلبه على املسلمني أغل -هللا عليه وسلم 

 كما تطاولوا ابلس ب والتكفري على كثري من خيار الصحابة غري

__________ 

( )مع 7/41ه، كتاَ فضائل الصحابة، ابَ مناق ب عمر: )( رواه البخاري ِف صحيح1)
 شرحه فتح الباري( .

 ( .2/111« : )اْلنوار النعمانية( »2)

 (1).." 41البن بطة: ص « اإلابنة( »3)

 "الفصل السادس .392

 ِف بيان ركائز العبودية الصحيحة

 إن العبادة ترتكز على ثالث ركائز هي: احل ب واْلوف والرجاء.

واْلوف مع الرجاء، ال بد ِف العبادة من اجتماع هذه اْلمور، قال تعاَل  فاحل ب مع الذل،
[ ، وقال تعاَل: }والذين آمنوا 54ِف وصف عباده املؤمنني: }حيبهم وحيبونه{ ]املائدة: 

 [ .165أشد حبا هلل{ ]البقرة: 

كانوا و وقال ِف وصف رسله وأنبيائه: }إهنم كانوا يسارعون ِف اْلريات ويدعوننا رغبا ورهبا 
 [ .90لنا خاشعني{ ]اْلنبياء: 

: من عبد هللا ابحل ب وحده فهو زنديق، ومن عبده ابلرجاء وحده فهو وقال بعض السلف
مرجئ، ومن عبده ابْلوف وحده فهو حروري ومن عبده ابحل ب واْلوف والرجاء فهو مؤمن 

ه وطاعته عبادت موحد. ذكر هذا شيخ اإلسالم ِف رسالة )العبودية( وقال أيضا: )فدين هللا:
واْلضوع له، والعبادة أصل معناها: الذل. يقال: طريق معبد، إذا كان مذلال قد وطئته 
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اْلقدام. لكن العبادة املأمور ُّبا تتضمن معىن الذل، ومعىن احل ب، فهي تتضمن غاية الذل 
 (1)هلل تعاَل، بغاية احل ب له، ومن خضع إلنسان مع بغضه له ال يكون عابدا له، ولو." 

"النص ب للصور والتماثيل ِف اجملالس، أو امليادين أو احلدائق؛ فِنه حمرم شرعا؛ ْلنه  .393
وسيلة إَل الشرك، وفساد العقيدة. وإذا كان الكفار اليوم يعملون هذا العمل؛ ْلهنم ليس 
هلم عقيدة حيافظون عليها؛ فِنه ال جيوز للمسلمني أن يتشبهوا ُّبم ويشاركوهم ِف هذا العمل؛ 

ى عقيدهتم اليت هي مصدر قوهتم وسعادهتم. وال يقال: إن الناس جتاوزوا هذه حفاظا عل
املرحلة وعرفوا التوحيد والشرك؛ ْلن الشيطان ينظر للجيل املستقبل حينما يظهر فيهم اِلهل،  
كما عمل مع قوم نوح ملا مات علماؤهم وفشا فيهم اِلهل، وْلن احلي ال تؤمن عليه الفتنة،  

[ فخاف 35ليه السالم: }واجنبين وبين أن نعبد اْلصنام{ ]إبراهيم: كما قال إبراهيم ع
 (2): )ومن أيمن البالء بعد إبراهيم؟( .." قال بعض السلفعلى نفسه الفتنة، 

"عن القرآن وأراد الفقه من غريه عقوبتني، إحدامها: املعيشة الضنك، وفسرها السلف  .394
سلط عليه خوف الفقر وتع ب  -ياإن كان غن -وهو أنه -بنوعني، أحدمها: ضنك الدنيا

َ يَ َتهنَّ بعيش.  القل ب والبدن ِف مجيع الدنيا حىت أيتيه املوت، َو

الثاين: الضنك ِف الْبزخ وهو عذاَ القْب. وفسر الضنك ِف الدنيا أيضا ابِلهل، فِن الشك 
واحلرية هلما من القلق وضيق الصدر ما هلما، فصار ِف هذا مصداق لقوله ِف احلديث عن 

لقرآن: "من ابتغى اهلدى من غريه أضله هللا" فبان لك أن هللا عاقبهم بضد قصدهم، فِهنم ا
قصدوا معرفة الفقه فجازاهم أبن أضلهم وكدر عليهم معيشتهم بعذاَ قلوُّبم ْلوف الفقر 
وقلة غىن أنفسهم، وعذاَ أبداهنم أبن سلط عليهم الظلم والفقر وأغرى بينهم العداوة 

رُُه م الناس تعاداي هؤالء الذين ينتسبون إَل املعرفة، مث قال تعاَل: }َوحَنْشُ والبغضاء. فِن أعظ
يَ ْوَم اْلِقَياَمِة أَْعَمى{ والعمى نوعان: عمى القل ب وعمى البصر. فهذا املعرض عن القرآن ملا 

ال بعض قعميت بصريته ِف الدنيا عن القرآن، جازاه هللا أن حشره يوم القيامة أعمى. 
عِن احلجة ال يقدر على اجملادلة ابلباطل كما كان يصنع ِف الدنيا }قَاَل  : أعمىالسلف

َِ  ََِ َحَشْرَتيِن أَْعَمى َوَقْد ُكْنُت َبِصريًا{ فذكر هللا أنه يقال له: هذا بسب ب ِإعراضك عن  َر
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{ يالقرآن ِف الدنيا وطلبك العلم من غريه. قال ابن كثري ِف اْلية }َوَمْن أَْعَرَض َعْن ذِْكرِ 
 (1)أي خالف أمري وما أنزلته على." 

 "اإلُيان بكت ب هللا: .395

والشيخ يؤمن بكت ب هللا ويصدق أبهنا كالم هللا، وأهنا حق ونور وهدى، وما َسى هللا منها  
كالتوراة واالجنيل والزبور يؤمن ُّبا أبَسائها، كما يؤمن أبن هلل كتبًا أخرى ال يعلم أَساءها 

َنا وَ وعددها إال هللا سبحانه وتعا َما أُْنزَِل ِإََل َل كما قال تعاَل: }ُقوُلوا آَمنَّا اِبَّللَِّ َوَما أُْنزَِل إِلَي ْ
ََ َواْْلَْسَباِط َوَما أُويتَ ُموَسى َوِعيَسى َوَما أُويتَ ال نَِّبيهوَن ِمْن ِإبْ رَاِهيَم َوِإَْسَاِعيَل َوِإْسَحاَق َويَ ْعُقو

تُ  َرُّبِ ِْم ال نُ َفر ُِق َبنْيَ َأَحدٍ  ْم بِِه فَ َقِد اْهَتَدْوا َوِإْن ِمن ُْهْم َوحَنُْن َلُه ُمْسِلُموَن فَِِْن آَمُنوا مبِْثِل َما آَمن ْ
ُ َوُهَو السَِّميُع اْلَعِليُم{ )البقرة:  َا ُهْم ِف ِشَقاٍق َفَسَيْكِفيَكُهُم اَّللَّ  ( .137-136تَ َولَّْوا فَِِمنَّ

نقول ما ذكرِف اْلية وليس هذا من إظهار العمل الذي  قال الشيخ رمحه هللا فيها أمر هللا أن
إخفاؤه أفضل، واإلُيان جبميع املنزل وعدم التفريق بني أحد منهم والتصريح ابإلسالم 
وِبخالص ذلك هلل وليس هذا من الثناء على النفس، بل من بيان الدين الذي أنت عليه، 

ا ية أهل بيته وخدمه، وفيهينبغي لكل أحد أن يعلم هذه اْل قال بعض السلفوهلذا 
 .1التصريح أبن اإلُيان هو العمل

__________ 

، والقسم اْلول، العقيدة، مسائل 40، 39مؤلفات الشيخ، القسم الرابع، والتفسري ص  1
 (2).." 350اِلاهلية ص 

. واإلُيان بضع وسبعون شعبة أعالها شهادة أن ال إله إال 1"اْلعمال من اإلُيان .396
 .2ماطة اْلذى عن الطريقهللا، وأدانها إ

ويقول الشيخ إن هللا سبحانه قد أمران أن نقول آمنا كما قال تعاَل: }ُقوُلوا آَمنَّا اِبَّللَِّ َوَما 
ََ َواْْلَْسَباِط َوَما أُويتَ  َنا َوَما أُْنزَِل ِإََل ِإبْ رَاِهيَم َوِإَْسَاِعيَل َوِإْسَحاَق َويَ ْعُقو   ُموَسى َوِعيَسىأُْنزَِل إِلَي ْ

ُهْم َوحَنُْن َلُه ُمْسِلُموَن{ )البقرة:  ( .136 َوَما أُويتَ النَِّبيهوَن ِمْن َرُّبِ ِْم ال نُ َفر ُِق َبنْيَ َأَحٍد ِمن ْ

قال الشيخ: وليس هذا من ِإظهار العمل الذي ِإخفاؤه أفضل، وِف ذلك اإلُيان جبميع املنزل 
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س هذا من ِِبخالص ذلك هلل، ولي وعدم التفريق بني الرسل والتصريح ابإلسالم والتصريح
نبغى لكل ي قال بعض السلفالثناء على النفس بل من بيان الدين الذي أنت عليه، وهلذا 

 .3أحد أن يعلم هذه اْلية أهل بيته وخدمه
__________ 

 .353، واحلجرات ص 226مؤلفات الشيخ، القسم الرابع، التفسري، النحل ص  1
ورقم  97-96ص  14ورقم  11ص 1الشخصية رقم  مؤلفات الشيخ، القسم اْلامس، 2

. ومؤلفات 140-139وص  71 -70، وص 11وملحق املصنفات ص  122ص  18
، القسم الثالث، 256وُمتصر زاد املعاد ص  283الشيخ، القسم الرابع، القصص ص 

 .74، 73واملسألة اْلامسة عشرة ص  51ص  11الفتاوى مسألة 
 (1).." 39التفسري ص مؤلفات الشيخ، القسم الرابع،  3

بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن هللا تعاَل قال: "أصبح -"وقال أبو العباس  .397
 : "وهذا كثري ِف الكتاَ والسنة، يذم-وقد تقدم-من عبادي مؤمن يب وكافر.." احلديث 

م: كانت : هو كقوهلقال بعض السلفسبحانه من يضيف إنعامه إَل غريه، ويشرك به. 
 واملالح حاذقا ... وحنو ذلك مما هو جار على ألسنة كثري".الريح طيبة، 

                                       

 الَتاجم: أبو العباس: هو شيخ اإلسالم أمحد ابن تيمية رمحه هللا.

 وقد تقدم: أي: ِف ابَ ما جاء ِف االستسقاء ابْلنواء.

 املالح: قائد السفينة.

 ء هذه اْلمة من الصحابة والتابعني وأتباعهم.السلف: هم املتقدمون من علما

املعىن اإلمجايل لألثر: أن السفن إذا جرين بريح طيبة أبمر هللا جراي حسنا نسبوا ذلك إَل 
طي ب الريح وحذق قائد السفينة؛ ونسوا رُّبم الذي أجرى هلم الفلك ِف البحر رمحة ُّبم؛ 

 فيكون هذا من جنس نسبة املطر إَل اْلنواء.

 فعل ذلك: فيه تفصيل:حكم من 
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إن كان املتكلم بذلك َ يقصد أن الريح واملالح وحنو ذلك هو الفاعل لذلك من دون  -1
 (1)خلق هللا وأمره، وإمنا أراد نسبتها إَل السب ب." 

""هذه اْلية منطبقة على خالفة الصديق رضي هللا عنه وعلى خالفة الثالثة بعده  .398
التمكني ِف أمر أيب بكر وعمر وعثمان وعلي فلما وجدت هذه الصفة من االستخالف و 

 .1دل ذلك على أن خالفتهم حق"
  خالفة أيب بكر وعمر رضي هللا عنهما حق ِف وقال بعض السلفقال احلافظ ابن كثري: "

 .2كتاَ هللا مث تال هذه اْلية"
َِ َسُتْدَعْوَن ِإََل قَ ْوٍم أُ 6  أَبٍْس َشِديٍد تُ َقاتُِلوهَنُْم أَْو ويل / قال تعاَل: }ُقْل لِْلُمَخلَِّفنَي ِمَن اَْلْعرَا

ُتْم ِمْن قَ بْ  ْبُكْم َعَذاابً ُيْسِلُموَن فَِِْن ُتِطيُعوا يُ ْؤِتُكُم اَّللَُّ َأْجرًا َحَسنًا َوِإْن تَ تَ َولَّْوا َكَما تَ َولَّي ْ ُل يُ َعذِ 
 .3أَلِيمًا{ 

ورة براءة أيب بكر ِف س قال أبو احلسن اْلشعري رمحه هللا تعاَل: "وقد دل هللا على إمامة
فقال للقاعدين عن نصرة نبيه عليه السالم واملتخلفني عن اْلروج معه }فَ ُقْل َلْن خَتُْرُجوا 

وقال ِف سورة أخرى: }َسيَ ُقوُل اْلُمَخلَُّفوَن ِإَذا اْنطََلْقُتْم  4َمِعَي أََبداً َوَلْن تُ َقاتُِلوا َمِعَي َعُدو ًا{ 
{ يعين قو ِإََل َمَغاِِنَ لَِتْأُخذُ  ُلوا َكالَم اَّللَِّ له: }َلْن خَتُْرُجوا َمِعَي وَها َذُرواَن نَ تَِّبْعُكْم يُرِيُدوَن َأْن يُ َبدِ 

ُ ِمْن قَ ْبُل َفَسيَ ُقوُلوَن َبْل حَتُْسُدونَ َنا َبْل َكانُوا ال يَ فْ  َقُهوَن ِإالَّ أََبدًا{ مث قال: }َكَذِلُكْم َقاَل اَّللَّ
َِ َسُتْدَعْوَن ِإََل قَ ْوٍم أُويل أَبٍْس َشِديقَِلياًل{ وقال: }ُقْل لِ  ٍد تُ َقاتُِلوهَنُْم أَْو ْلُمَخلَِّفنَي ِمَن اَْلْعَرا

ة الداعي ُيْسِلُموَن فَِِْن ُتِطيُعوا يُ ْؤِتُكُم اَّللَُّ َأْجرًا َحَسنًا َوِإْن تَ تَ َولَّْوا{   يعين تعرضوا عن إجاب
ُتْم مِ  ْبُكْم َعَذاابً أَلِيمًا{ لكم إَل قتاهلم   }َكَما تَ َولَّي ْ والداعي هلم إَل ذلك غري  5ْن قَ ْبُل يُ َعذِ 

النِب صلى هللا عليه وسلم الذي قال هللا   عز وجل   له }فَ ُقْل َلْن خَتُْرُجوا َمِعَي أََبدًا َوَلْن 
 تُ َقاتُِلوا َمِعَي َعُدو ًا{ وقال ِف سورة الفتح:

__________ 

 .5/121البن كثري    انظر تفسري القرآن العظيم1
   املصدر السابق.2
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 .16  سورة الفتح آية/3
 .83  سورة التوبة آية/4
 (1).." 16-15  سورة الفتح آية/5

 .1"ومنه انشعبت أصناف الغالة"أ. ه  .399
وقال احلافظ ابن عساكر: "عبد هللا بن سبأ الذي ينس ب إليه السبئية وهم الغالة من الرافضة،  

م، وطاف بالد املسلمني ليلفتهم عن طاعة اْلئمة ويدخل بينهم كان يهودايً وأظهر اإلسال
 .2الشر وقد دخل دمشق لذلك ِف زمن عثمان بن عفان"أ. ه 

وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا تعاَل مبيناً أنه أول من أحدث الرفض والغلو املذموم 
وأظهر الغلو  سبأ الزنديقحيث قال: "وأصل الرفض" من املنافقني الزاندقة فِنه ابتدعه ابن 

ال قِف علي بدعوى اإلمامة والنص عليه وادعى العصمة له وهلذا ملا كان مبدأه من النفاق 
: ح ب أيب بكر وعمر إُيان وبغضهما نفاق وح ب بين هاشم إُيان وبغضهم بعض السلف

 .3نفاق"أ. ه 
ة شبهاً واضحاً، صرانيكما ذكر رمحه هللا أن بني ابن سبأ وبولص النصراين الذي أفسد دين الن

حيث قال: "وقد ذكر أهل العلم أن مبدأ الرفض إمنا كان من الزنديق عبد هللا بن سبأ، فِنه 
أظهر اإلسالم وأبطن اليهودية وطل ب أن يفسد اإلسالم كما فعل بولص النصراين الذي كان 

 .4يهودايً ِف إفساد دين النصارى"
 للرافضة: "وما يذكرونه من خالف السنة ِف وقال رمحه هللا ِف موضع آخر ِف سياق ذكره

دعوى اإلمام املعصوم وغري ذلك فِمنا هو ِف اْلصل من ابتداع منافق زنديق كما قد ذكر 
أهل العلم ذكر غري واحد منهم أن أول من ابتدع الرفض والقول ابلنص على علي وعصمته  

 كان منافقاً زنديقاً أراد فساد دين اإلسالم

__________ 

 .1/174لل والنحل للشهرستاين   امل1
 .34/1  اتريخ دمشق 2
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 .4/435  جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية 3
 (1).." 28/483  املصدر السابق 4

"اضربوا وجوههم وجباههم ابلسيوف حىت يطاع الرمحن الرحيم، فِن أنتم ظفرمت وأطيع  .400
فضل من وإن فشلتم فأي شيء أ هللا كما أردمت   أاثبكم ثواَ املطيعني له العاملني أبمره،

 .1املصري إَل رضوان هللا وجنته؟ 
قال العالمة ابن كثري بعد أن ذكر ما أماله الشيطان هلم مبا تقدم ذكره: "وهذا الضَر من 
الناس من أغَر أشكال بين آدم، فسبحان من نوع خلقه كما أراد وسبق ِف قدره العظيم، 

ج: إهنم املذكورون ِف قوله تعاَل: }ُقْل َهْل ِف اْلوار  2قال بعض السلفوما أحسن ما 
نْ َيا َوُهْم حَيَْسُبو  ُْم حُيِْسُنوَن نُ نَ بِ ُئُكْم اِبَْلْخَسرِيَن أَْعَمااًل * الَِّذيَن َضلَّ َسْعيُ ُهْم ِف احْلََياِة الده َن َأهنَّ

اهُلُْم َفال نُِقيُم هَلُْم يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َطْت أَْعمَ ُصْنعًا * أُولَِئَك الَِّذيَن َكَفُروا آِبايِت َرُّبِ ِْم َولَِقائِِه َفَحبِ 
 .3َوْزاًن{ 

واملقصود أن هؤالء اِلهلة الضالل، واْلشقياء ِف اْلقوال واْلفعال اجتمع رأيهم على اْلروج 
من بني أظهر املسلمني، وتواطئوا على املسري إَل املدائن ليملكوها على الناس ويتحصنوا 

إخواهنم وأضراُّبم ممن هم على رأيهم ومذهبهم من أهل البصرة وغريها   ُّبا، ويبعثوا إَل 
فيوافوهم إليها، ويكون اجتماعهم عليها، فقال هلم زيد بن حصن الطائي: إن املدائن ال 
تقدرون عليها، فِن ُّبا جيشاً ال تطيقونه وسيمنعوهنا منكم ولكن واعدوا إخوانكم إَل جسر 

ة مجاعات، ولكن اخرجوا وحدااًن لئال يفطن بكم فكتبوا  هنر جوخى وال خترجوا من الكوف
كتااًب عامًا إَل من هو على مذهبهم ومسلكهم من أهل البصرة وغريها وبعثوا به إليهم 
ليوافوهم إَل النهر ليكونوا يداً واحدة على الناس، مث خرجوا يتسللون وحداانً لئال يعلم أحد 

ر اْلابء واْلمهات واْلخوال واْلاالت وفارقوا سائُّبم فيمنعوهم من اْلروج، فخرجوا من بني 
القراابت يعتقدون جبهلهم وقلة علمهم وعقلهم أن هذا اْلمر يرضي َر اْلرض والسموات، 

 َو يعلموا أنه من أكْب الكبائر

__________ 
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 .7/312  البداية والنهاية 1
 .5/465ور لتفسري ابملأث  هذا اْلثر مروي عن علي رضي هللا عنه. انظر الدر املنثور ِف ا2
 (1).." 105-103  سورة الكهف آية/3

( وقال احلافظ 1عن صفة النزول، فقال: )ينزُل بال كيف( ) -رمحه هللا -"وملا. ُسئل .401
اإِلمام نعيم بن محاد اْلزاعي رمحه هللا: )َمْن شبه هللَا خبلقِه فقد َكَفر، وَمن أنكر ما وَصَف 

 ( .2وصَف به نفَسه وال رُسولُه َتشبيها( )به نَفَسه فقد َكفر، وليس ما 

 وقال بعض السلف:

( لذا فِِنُه من سلك مسلك السلف ِف 3)َقَدُم اإِلسالِم ال تَثبُت ِإالَّ على قنطرة التسليم( )
احلديث عن ذات هللا تعاَل وصفاته؛ يكون ملتزما مبنهج القرآن ِف َأَساء هللا وصفاته سواء  

 ف، أَو ِف العصور املتأخرة.كان السالك ِف عصر السَّل

وكله من خالف السَّلف ِف منهجهم؛ فال يكون ملتزما مبنهج القرآن، وإن كان موجودا ِف 
 عصر السَّلف، وبني َأظهر الصحابة والتابعني.

_________ 

 ( انظر: " شرح العقيدة الطحاوية ".1)

 ( رواه اإلمام الذهِب ِف: العلو للعلي الغفار ".2)

 (2)إِلمام البغوي ِف: " شرح السنة ".." ( رواه ا3)

"وأما إطالق اِلْب مرادا به أن هللا جعل العباد مريدين ملا يشاء منهم ُمتارين له من  .402
ى ِف معىن اِلبار: هو الذي جْب العباد عل وقال بعض السلفغريه إكراه فهذا صحيح، 

 ( .1ما أراد )

 اات.منع السلف من إطالقه نفيا أو إثبوملا كان لفظ اِلْب لفظ جممل يطلق على هذا وهذا 

ذكر شيخ اإلسالم عن أيب بكر اْلالل ِف كتابه )السنة( أن املروذي قال لإلمام أمحد: اي 
أاب عبد هللا، رجل يقول إن هللا أجْب العباد، فقال: هكذا ال نقول، وأنكر ذلك وقال: يضل 

 هللا من يشاء ويهدي من يشاء.

                                         
 3/1138بن علي عائض حسن الشيخ عقيدة أهل السنة ِف الصحابة لناصر بن علي، انصر  (1)
 1/64الوجيز ِف عقيدة السلف الصاحل أهل السنة واِلماعة، عبد هللا بن عبد احلميد اْلثري  (2)
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ل: إن هللا َ جيْب العباد على املعاصي، فرد عليه آخر، فقال: وذكر عن املروذي أن رجال قا
إن هللا جْب العباد، أراد بذلك إثبات القدر، فسألوا عن ذلك أمحد بن حنبل، فأنكر عليهما 
مجيعا على الذي قال جْب، وعلى الذي قال َ جيْب حىت اتَ، وأمره أن يقول: يضل من 

 يشاء ويهدي من يشاء.

فزاري قال: جاءين اْلوزاعي فقال: أاتين رجالن فسأالين عن القدر، وذكر عن إسحاق ال
 فأجبت أن آتيك ُّبما تسمع كالمهما وجتيبهما.

 قلت: رمحك هللا، أنت أوَل ابِلواَ.

 قال: فأاتين اْلوزاعي ومعه الرجالن، فقال: تكلما.

 فقاال: قدم علينا انس من أهل القدر، فنازعوان ِف القدر وانزعناهم

_________ 

 (1).." 8/464( راجع: جمموع فتاوى شيخ اإلسالم: 1)

( وإال فلو جرد توحيده لكان له فيه شغل شاغل، 1"واشتغاله به من نقص توحيده ) .403
وهللا يتوَل حفظه والدفع عنه، فِن هللا يدافع عن الذين آمنوا.. ومعلوم أن التوحيد حصن 

: من خاف هللا خافه كل شيء قال بعض السلفهللا اْلعظم من دخله كان من اْلمنني. 
 ( .2ومن َ خيف هللا أخافه من كل شيء( )

هذا طريق من طرق منهج العقيدة ِف غرسها للوالء والْباء ِف النفوس. وطريق آخر: وهو 
الذين سلكوا  -استخدام مشاهد يوم القيامة، لتصوير اْلصومة والعداء بني اْلتباع واملتبوعني 

ق من وتْبؤ كل فري -والوا وعادوا حس ب العادات ودين اْلابء غري منهج هللا ِف الدنيا و 
 صاحبه.

{ وقال 166}إذ تْبأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاَ وتقطعت ُّبم اْلسباَ }
الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتْبأ منهم كما تْبؤوا منا كذلك يريهم هللا أعماهلم حسرات عليهم 

 [ .167 -166ر } ]سورة البقرة: وما هم خبارجني من النا

وال شك أن هذه حال من اختذ من دون هللا ورسوله وليجة وأولياء، يوايل هلم ويعادي هلم، 

                                         
 80القضاء والقدر لألشقر، سليمان اْلشقر، عمر ص/ (1)
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ويرضى هلم، ويغض ب هلم، فِن أعماله كلها ابطلة، يراها يوم القيامة حسرات عليه مع كثرهتا، 
تصاره وإيثاره هلل بغضه، وانوشدة تعبه فيها ونصبه، إذ َ خيلص مواالته ومعاداته، وحمبته و 

 ورسوله.

ويوم القيامة ينقطع كل سب ب ووسيلة ومواالة كانت لغري هللا، وال يبقى إال من كان له سب ب 
يصل بينه وبني ربه وهو حظه من اهلجرة إَل هللا ورسوله وعبادة هللا وحده وما يلزم ذلك من 

 احل ب والبغض والعطاء واملنع والوالء والعداء والقَر

_________ 

 ( يشَتط ِف هذا عدم ترك اْلسباَ ْلن فعل السب ب من ابَ التوكل )اعقلها وتوكل(1)

 (1)بتصرف.."  -( 2/245( بدائع الفوائد البن القيم )2)

"ويقولون أيضا: احذروا فتنة العاَ الفاجر، والعابد اِلاهل، فان فتنتهما فتنة لكل  .404
يشبه  يعملون احلق وال يتبعونه، والثاين مفتون، ْلن اْلول يشبه املغضَو عليهم الذين

 ( .1الضالني الذين يعملون بغري علم )

: )قدم قال بعض السلفوخطورة البدعة تكمن ِف أهنا تناقض )االستسالم هلل وحده( كما 
 -كما قال اإلمام سفيان الثوري   -( وهي 2اإلسالم ال تثبت إال على قنطرة التسليم( )

، ْلن البدعة ال يتاَ منها، أما املعصية فيتاَ منها. وذلك أن أح ب إَل إبليس من املعصية
املبتدع الذي يتخذ دينا َ يشرعه هللا ورسوله قد زين له سوء عمله فرآه حسنا، فهو ال يتَو 
ما دام يراه حسنا، ْلن أول التوبة العلم أبن فعله سيئ ليتَو منه. فما دام يرى فعله حسنا 

.ف -وهو سيئ ِف نفس اْلمر  -  ِنه ال يتَو

ولكن التوبة ممكنة وواقعة أبن يهديه هللا ويرشده حىت يتبني له احلق، كما هدى هللا من هدى 
من الكفار واملنافقني وطوائف أهل البدع والضالل، وذلك أبن يتبع من احلق ما علمه ْلن 

 هللا يقول:

 [ .17( ]سورة حممد: 3}والذين اهتدوا زادهم هدى وآاتهم تقواهم } )

ذا انتشرت اِلهالة بدين الرسل بني الناس، ومنا زرع اِلاهلية ِف نفوسهم: سارعت الطباع وإ
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إَل االحنالل من ربقة االتباع ْلن النفس فيها نوع من الكْب فهي حت ب أن خترج من العبودية 
( وكما قلنا 4حبس ب اإلمكان كما قال أحد السلف: ما ترك أحد سنة إال تكْب ِف نفسه )

ثاين من الباَ اْلول: أن العداوة بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان أمر حمتم ِف الفصل ال
وواقع فِن العداوة هنا بني املتبع واملبتدع َتخذ نفس املرتبة والشأن ولذلك قال الشوكاين: 

 العداوة

_________ 

 ( .25( اقتضاء الصراط املستقيم )ص1)

 ( .1/171( شرح السنة للبغوي )2)

 ( .38التحفة العراقية البن تيمية )ص ( انظر 3)

 (1)( طبعة جامعة اإلمام.." 87( ملحق مؤلفات اإلمام حممد بن عبد الوهاَ )ص4)

"الرشوة، وقال املنافق: نتحاكم إَل اليهود: لعلمه أهنم أيخذون الرشوة، فاتفقا أن  .405
 أيتيا كاهنا ِف جهينة فيتحاكما إليه[ .

 القصة: بغض املنافقني للشرع الشريف.قال الشيخ أاثبه هللا: من فوائد 

قال بعض [ 42قوله: ]الرشوة[ وفسر السحت أبنه الرشوة }أكالون للسحت{ ]املائدة: 
 : الرشوة تفقأ عني احلاكم.السلف

 قوله: ]جهينة[ منازهلم ِف مشال املدينة وما قَر منها.

* * * 

ل هللا لذي َ يرض برسو ]مث ترافعا إَل عمر، فذكر له أحدمها القصة، فقال ل 292: 204
 : أكذلك؟ قال: نعم. فضربه ابلسيف فقتله[ .-صلى هللا عليه وسلم-

 قال الشيخ أاثبه هللا: وأقر عمر على ذلك.

 ".* * *(2) 

"يستطيع الكفار مغادرهتا أو اْلروج منها، كما قال تعاَل: )إان أعتدان للظاملني انرا  .406
 ء كاملهل يشوي الوجوه بئس الشراَ وساءتأحاط ُّبم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا مبا

                                         
 305حممد بن سعيد القحطاين ص/ الوالء والْباء ِف اإلسالم، (1)
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 [ . وسرادق النار سورها وحائطها الذي حييط ُّبا.29مرتفقا( ]الكهف: 

 

 املطل ب الثامن: إطالع النار على اْلفئدة

ذكران أن أهل النار يضخم خلقهم ِف النار شيئا عظيما، ومع ذلك فِن النار تدخل ِف 
صليه سقر* وما أدراك ما سقر* ال تبقي وال أجسادهم حىت تصل إَل أعمق شيء فيهم )سأ

ِف قوله: )ال تبقي وال تذر(  قال بعض السلف[ ، 29-26تذر* لواحة للبشر( ]املدثر: 
 (1، قال: " َتكل العظم واللحم واملخ وال تذره على ذلك ". )

دة * قوقال احلق تبارك وتعاَل: )كال لينبذن ِف احلطمة* وما أدراك ما احلطمة * انر هللا املو 
 [ .7-4اليت تطلع على اْلفئدة( ]اهلمزة: 

قال حممد بن كع ب القرظي: " َتكله النار إَل فؤاده، فِذا بلغت فؤاده أنشئ خلقه ". وعن 
اثبت البناين أنه قرأ هذه اْلية، مث قال: " حترقهم النار إَل اْلفئدة وهم أحياء، لقد بلغ منهم 

 (2العذاَ، مث يبكي ". )
__________ 

 .146التخويف من النار البن رج ب: ( 1)
 (1).." 146( التخويف من النار البن رج ب: 2)

 ( .1"َعَلْيِه، َواْلُمَسمَّى ِعْنَد اْْلُُصولِيِ نَي اِبللَِّع ِب. َنْسَأُل اَّللََّ السَّالَمة والعافية.[ ) .407

 

 يَ ْوم اْلِقَياَمة يدعى كل أاَنس ِبمامهم. -

ُهَنا  « ِبَِِماِمِهمْ »ُعوْا ُكلَّ أاَُنٍس ِبَِِماِمِهْم{ قَاَل بَ ْعُض اْلُعَلَماِء: اْلُمرَاُد ]قَ ْولِِه تَ َعاََل: }يَ ْوَم َندْ 
َُ أَْعَماهِلِْم.  ِكَتا

َناُه ىِف ِإَماٍم مهِبنٍي{ ، َوقَ ْولُُه: }َوتَ َرى ُكلَّ أُمٍَّة   َوَيُدله هِلََذا قَ ْولُُه تَ َعاََل: }وَُكلَّ شْىٍء َأْحَصي ْ
َُ له أمٍَّة ُتْدَعى ِإََل ِكَتاُِّبَا اْليَ ْوَم جُتَْزْوَن َما ُكنُتْم تَ ْعَمُلوَن{ ، َوقَ ْولُُه: }َجاثَِيًة كُ  َوُوِضَع اْلِكَتا

ُنِقِه َوُُنْرُِج لَُه َفََتَى اْلُمْجرِِمنَي ُمْشِفِقنَي ممَّا ِفيِه{ ، َوقَ ْولُُه: }وَُكلَّ ِإْنَساٍن أَْلَزْمَناُه طَائِرَُه ىِف عُ 
اْلَمْذُكورَِة « يس»َم اْلِقَياَمِة ِكَتااًب يَ ْلَقاُه َمْنُشورًا{ َواْخَتاَر َهَذا اْلَقْوَل اْبُن َكِثرٍي. ِلَداَلَلِة آيَِة يَ وْ 
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اٍس  اِلْبِن َعبَّ َعَلْيِه. َوَهَذا اْلَقْوُل رَِوايٌَة َعِن اْبِن َعبَّاٍس ذََكَرَها اْبُن َجرِيٍر َوَغرْيُُه، َوَعزَاُه اْبُن َكِثريٍ 
 َوَأيب اْلَعالَِيِة َوالضَّحَّاِك َواحْلسن.

 تَ َعاََل: }َوِلُكلِ  أُمٍَّة نَِبي هُهْم، َوَيُدله هِلََذا اْلَقْوِل قَ ْولُهُ « ِبَِِماِمِهمْ »َوَعن قَ َتاَدة َوجُماهد: َأن امُلرَاد 
نَ ُهْم اِبْلِقْسِط َوُهْم  نَا  الَ يُْظَلُموَن{رَُّسوٌل فََِِذا َجآءَ َرُسوهُلُْم ُقِضَى بَ ي ْ ، َوقَ ْولُُه: }َفَكْيَف ِإَذا ِجئ ْ

َنا ِبَك َعَلى َهُؤاَلِء َشِهيدًا{ ، َوقَ ْولُهُ }َويَ ْوَم نَ ب َْعُث ىِف ُكل ِ  أُمٍَّة َشِهيًدا  ِمن ُكلِ  أمٍَّة ِبَشِهيٍد َوِجئ ْ
َنا ِبَك َشِهيًدا َعَلى َهُؤاَلِء{ ،  َعَلْيِهْم مِ ْن أَنُفِسِهْم َوِجئ ْ

َُ َوِجىَء اِبلنَِّبيِ نْيَ َوالشهَهَدآوَ  َا َوُوِضَع اْلِكَتا  ِء{ .قَ ْولِِه: }َوَأْشَرَقِت اَْلْرُض بُِنوِر َرُّبِ 

َِ احْلَِديِث؛ ِْلَنَّ ِإَماَمُهُم النَِّبقَاَل بَ ْعُض السََّلف   ُ : َوِف َهَذا َأْكَْبُ َشَرٍف ِْلَْصَحا  َصلَّى اَّللَّ
 َعَلْيِه َوسلم.

_________ 
 (1).." 19، احلاقة / 444 - 8/443 -( 1)

 "املناقشة: .408

 أ. اشرح اْلثر شرحا إمجاليا.

 َ. وضح مناسبة اْلثر للباَ.

بعد حديث زيد بن خالد الذي جاء فيه أن هللا تعاَل قال: " أصبح من  -وقال أبو العباس 
 -: "وهذا كثري ِف الكتاَ والسنة، يذم -احلديث، وقد تقدم  1عبادي مؤمن يب وكافر "

هو كقوهلم   :قال بعض السلفمن يضيف إنعامه إَل غريه ويشرك به.  -سبحانه وتعاَل 
 قا، وحنو ذلك مما هو جار على ألسنة الكثريين".كانت الريح واملالح حاذ

 الشرح اإلمجايل:

معىن اْلثر املذكور أن السفن إذا جرين بريح طيبة أبمر هللا جراي حسنا، نسبوا ذلك إَل 
طي ب الريح وحذق املالح ِف سياسة السفينة وقيادهتا، ونسوا رُّبم الذي أجرى هلم الفلك 

 إَل طي ب الريح وحذق املالح من جنس نسبة املطر ِف البحر رمحة ُّبم، فيكون نسبة ذلك
إَل اْلنواء، وإن كان املتكلم بذلك َ يقصد أن الريح هو الفاعل لذلك من دون خلق هللا 
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وأمره، وإمنا أراد أنه سب ب لكن ال ينبغي أن يضيف ذلك إال إَل هللا وحده؛ ْلن غاية اْلمر 
تعاَل تبارك و  -السب ب، ولو شاء الَر  ِف ذلك أن يكون الريح واملالح سببا أو جزءا من

 لسلبه سببيته فلم يكن سببا أصال فال يليق -

__________ 

( . 1525( . والنسائي: االستسقاء )71( . ومسلم: اإلُيان )846البخاري: اْلذان ) 1
 (1)( .." 451( . ومالك: النداء للصالة )4/117( . وأمحد )3906وأبو داود: الط ب )

 ء فردوه إَل هللا والرسول إن كنتم تؤمنون ابهلل واليوم اْلخر ذلك خري"تنازعتم ِف شي .409
( { قال العلماء رمحهم هللا: الرد إَل هللا الرد إَل كتابه، والرد إَل الرسول 1وأحسن َتويال )

الرد إليه ِف حياته والرد إَل سنته بعد مماته. ودلت اْلية أن من َ يرد عند التنازع إَل كتاَ 
 (2نبيه فليس مبؤمن لقوله تعاَل: }إن كنتم تؤمنون ابهلل واليوم اْلخر{ ) هللا وسنة

فهذا شرط ينتفي املشروط ابنتفائه، وحمال أن أيمر هللا الناس ابلرد إَل ماال يفصل النزاع، 
السيما ِف أصول الدين اليت ال جيوز فيها التقليد عند عامة العلماء، وقال هللا تعاَل: }فال 

ن حىت حيكموك فيما شجر بينهم مث ال جيدوا ِف أنفسهم حرجا مما قضيت وربك ال يؤمنو 
 ( .3ويسلموا تسليما{ )

: )ما ترك أحد حقا إال لكْب ِف نفسه( . ومصداق ذلك قول قال بعض السلف... وقد 
 ( .5(( )4النِب ؟ حني قال: )ال يدخل اِلنة من ِف قلبه مثقال ذرة من كْب( )

 نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم. وهللا أعلم وصلى هللا على

 كتبه

 علوي بن عبد القادر السقاف

 الظهران

_________ 

 .59( سورة النساء: 1)
 ..2( سورة النور: 2)
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 .65( سورة النساء: 3)
 ( رواه مسلم ِف اإلُيان ابَ حترمي الكْب وبيانه.4)

 (1)ه .." 074-1( .مكتبة ابن اِلوزي. ط67( "االنتصار حلَز هللا املوحدين" )ص5)

410. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ." 

                             Q بل قد ادعوا أن روح اإلله تتناسخ ِف أانس معنيني كما هو اعتقاد طوائف من
لكم بلتتبعن سنن من كان ق: »-عليه الصالة والسالم-الباطنيني وحنو ذلك، وهذا كما قال 

 « .حذو القذة ابلقذة

قوله: )سنن( يروى بضم السني وفتح النون، وهو: مجع سنة، وهي. الطريقة، يعين كأنه قال: 
لتتبعن طرائق من كان قبلكم يعين ِف الدين. ويروى بفتح السني والنون معا، وهو على هذه 

 .الرواية مفرد، ومعناه: السبيل والطريق، يعين: لتتبعن سبيل من كان قبلكم
عليه -والالم ِف قوله: " لتتبعن " هي الواقعة ِف جواَ القسم، فيفهم من ذلك أن النِب 

 أقسم على ذلك، فقال مؤكدا: وهللا لتتبعن سنن من كان قبلكم. -الصالة والسالم

 -ليؤكد هذا اْلمر َتكيدا عظيما، وأن هذه اْلمة ستتبع -عليه الصالة والسالم-وإمنا أقسم 
سبيل من كان قبلها من اْلمم، وهذا حتذير ْلن اْلمم السالفة إما أن طريق و  -ال حمالة

م أبهن -جل وعال -يكونوا من أهل الكتاَ اليهود والنصارى، وهؤالء قد وصفهم هللا
مغضَو عليهم وضالون، فِذا اتبعت هذه اْلمة سبيلهم، فمعىن ذلك أهنا تعرضت للغض ب 

اليهود، ومن سلك سبيل النصارى؛ وهلذا  واللعنة، وقد وجد ِف هذه اْلمة من سلك سبيل
: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادان ففيه قال بعض السلف

 -شبه من النصارى؛ ْلن اليهود خالفوا على علم، والنصارى خالفت على ضاللة وقد قال
[ واملغضَو 7[ ]الفاحتة: 7: }غري املغضَو عليهم وال الضالني{ ]الفاحتة: -جل وعال

 (2)عليهم هم اليهود، والضالون هم النصارى كما فسرها النِب صلى هللا عليه وسلم "." 

 "]ابَ قول هللا تعاَل يعرفون نعمة هللا مث ينكروهنا وأكثرهم الكافرون[ .411

[ 83" ابَ قول هللا تعاَل: }يعرفون نعمت هللا مث ينكروهنا وأكثرهم الكافرون{ ]النحل: 
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ال جماهد ما معناه: هو قول الرجل: هذا مايل ورثته عن آابئي. وقال عون [ . ق83]النحل: 
 بن عبد هللا: يقولون: لوال فالن َ يكن كذا. وقال ابن قتيبة: يقولون: هذا بشفاعة آهلتنا.

بادي وإن هللا تعاَل قال: أصبح من ع»وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه 
: وهذا كثري ِف الكتاَ والسنة، يذم سبحانه من -يث، وقد تقدم احلد.« مؤمن يب وكافر. 

 يضيف إنعامه إَل غريه ويشرك به.

: هو كقوهلم: كانت الريح طيبة واملالح حاذقا، وحنو ذلك مما هو جار قال بعض السلف
 على ألسنة كثري.

 فيه مسائل: اْلوَل: تفسري معرفة النعمة وإنكارها.

 على ألسنة كثري.الثانية: معرفة أن هذا جار 

 الثالثة: تسمية هذا الكالم إنكارا للنعمة.

 الرابعة: اجتماع الضدين ِف القل ب.

                             Q ".. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(1) 

412. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ." . . 

                             Q هو  -جل وعال  -مرتبة السب ب اثنية وال جيعلها هي اْلوَل الوحيدة؛ ْلن هللا
 املسدي للنعم املفضل ُّبا.

قوله: " لوال فالن َ يكن كذا " إمنا قال هنا: " فالن " من جهة كثرة االستعمال، أما ِف 
ة، أو به من مجادات، كبيت، أو سيارة، أو طيار  الواقع فِن الناس يستعملوهنا فيما يتعلقون

بقعة، أو مطر، أو ماء، أو سحاَ، أو هواء، وحنو ذلك، فنسبة النعمة إَل إنسان، أو إَل 
بقعة، أو إَل فعل فاعل، أو إَل صنعة، أو إَل ُملوق، كل ذلك من نسبة النعم إَل غري هللا، 

ا سيأيت كم  -جل وعال  -ْلصغر ابهلل وهو نوع من أنواع الشرك ِف اللفظ وهو من الشرك ا
 ِف الباَ بعده إن شاء هللا.

وقال ابن قتيبة: يقولون: هذا بشفاعة آهلتنا " يعين: إذا حصلت هلم نعمة، أو جاءهتم أمطار، 
أو مال، أو جنحوا ِف جتارهتم، إذا حصل هلم ذلك توجهوا لألولياء، أو توجهوا لألنبياء، أو 
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ن، فصرفوا هلا شيئا من العبادة فقالوا: اْلهلة شفعت لنا فلذلك توجهوا لألصنام، أو لألواث
وأن  -عال جل و  -جاءان هذا اْلري، فيتذكرون آهلتهم وينسون أن املتفضل بذلك هو هللا 
 هللا سبحانه ال يقبل شفاعة شركية من تلك الشفاعات اليت يذكروهنا.

من  ن هللا تعاَل قال: أصبحوإ»" وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه: 
احلديث، وقد تقدم: وهذا كثري ِف الكتاَ والسنة، يذم .« عبادي مؤمن يب وكافر. . 

م: كانت : هو كقوهلقال بعض السلفسبحانه من يضيف إنعامه إَل غريه، ويشرك به. 
 (1)الريح طيبة، واملالح حاذقا، وحنو ذلك مما هو جار على." 

ال فقال إين ْلنذركموه وما من نِب إال وقد أنذره قومه "مبا هو أهله مث ذكر الدج .413
 .1ولكين سأقول لكم فيه قوال َ يقله نِب لقومه إنه أعور، وإن هللا ليس أبعور"

وعن أيب هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "أال أخْبكم عن 
قول يء معه مثل اِلنة والنار، فاليت يالدجال حديثا ما حدثه نِب قومه إنه أعورر، وإنه جي

 .2إهنا اِلنة هي النار وإين أنذركم به كما أنذر به نوح قومه"
واْلحاديث ِف ذلك كثرية؛ وهلذا فقد اهتم علماء املسلمني ابلتحذير من فتنة الدجال حىت 

إن احلديث الذي فيه ذكر الدجال ينبغي أن يدفع إَل معلم الصبيان  قال بعض السلف
رهم ِف صغرهم من فتنته، قال ابن ماجه ِف سننه بعد إيراده حديث أيب أمامة الباهلي ليحذ

الطويل ِف ذكر الدجال   َسعت أاب احلسن الطنافسي يقول َسعت عبد الرمحن احملاريب يقول 
 .3"ينبغي أن يدفع هذا احلديث إَل املؤدَ حىت يعلمه الصبيان ِف الكتاَ"

سعدي ِف التحذير من هذه الفتنة حيث إن أحد طلبة وقد وقفت على كالم الشيخ ابن 
 العلم سأله أن يذكر له وصية انفعة ِف التحذير من الفنت، وال سيما فتنة الدجال.

فتحدث رمحه هللا عن الفنت وكثرهتا ِف هذه اْلزمان، مث تعرض لفتنة املسيح الدجال وأهنا 
ية ذية للمسلمني، ونبه على أمهمن أعظم الفنت وأشدها، ملا حيصل عند خروجه من بالء وأ

االستعاذة من فتنته، وأنه ينبغي لإلنسان أن ال يغَت مبعرفته لبعض أوصاف الدجال أبن ذلك 
ُينعه من اتباعه واالفتتان به، بل ينبغي للمسلم أن يكثر من االستعاذة من الفنت عموما ومن 
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 فتنة املسيح الدجال على وجه اْلصوص.

كفره وكفر أتباعه أظهر كل شيء، ومع ذلك معه من أسباَ الفنت   قال رمحه هللا: "....إن
ما أوج ب أن حيذر النِب صلى هللا عليه وسلم منه أمته وينذرهم إايه، وأيمرهم ابالستعاذة 
من فتنته ِف كل صالة وخصها بعد التعميم فعمم بقوله من فتنة احمليا واملمات الشاملة لكل 

 شدة ضررها.الفنت وخصص فتنة الدجال لعظمها و 

فهو مع عظم فتنته وقوة شبهته قد كشف هللا حاله للمؤمنني فبني عينيه مكتَو "ك ف ر" 
 .4يعرف ذلك منه"

__________ 

 .8/102أخرجه البخاري  1
 .4/2250أخرجه مسلم  2
 .2/1363ابن ماجه  3
 ةرسالة بعثها الشيخ ابن سعدي للشيخ عبد هللا البصريي أجابه فيها عن بعض اْلسئل 4

 (1)ه .." 1371مؤرخة بسنة 

"يستلزم أن تكون اعتقاداته وأفعاله وأقواله مجيعها طاعات ال حمالة، ْلنه لو جاز أن  .414
يقع من الرسول معصية هلل تعاَل حلصل تناقض ِف واقع احلال، إذ يقتضي أن جيتمع ِف هذه 

ابلتأسي  يناملعصية اليت وقعت من الرسول اْلمر ابتباعها وفعلها من حيث كوننا مأمور 
ابلرسول صلى هللا عليه وسلم، والنهي عن موافقتها من حيث كوهنا معصية منهي عنها، 

 وهذا تناقض، فال ُيكن أن أيمر هللا عبدا بشيء ِف حال أنه ينهاه عنه.

وقوهلم هذا يكون صحيحا، لو بقيت معصية الرسول خافية غري ظاهرة، حبيث ختتلط علينا 
 هللا ينبه رسله وأنبياؤه إَل ما وقع منهم من ُمالفات ويوفقهم إَل الطاعة ابملعصية، أما وأن

التوبة منها، من غري َتخري فِن ما أوردوه ال يصلح دليال بل يكون التأسي ُّبم ِف هذا منصبا 
على اإلسراع ِف التوبة عند وقوع املعصية، وعدم التسويف ِف هذا، َتسيا ابلرسل واْلنبياء 

 توبة من غري َتخري.الكرام ِف مبادرهتم ابل
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الثانية: أن هؤالء تومهوا أن الذنَو تناِف الكمال، وأهنا تكون نقصا وإن اتَ التائ ب منها، 
وهذا غري صحيح، فِن التوبة تغفر احلوبة، وال تناِف الكمال، وال يتوجه إَل صاحبها اللوم، 

ل وقوع املعصية، ببل إن العبد ِف كثري من اْلحيان يكون بعد توبته من معصيته خريا منه ق
وذلك ملا يكون ِف قلبه من الندم واْلوف واْلشية من هللا تعاَل، وملا جيهد به نفسه من 
االستغفار والدعاء، وملا يقوم به من صاحل اْلعمال، يرجو بذلك أن متحو الصاحلات 

ة ئ: " كان داود عليه السالم بعد التوبة خريا منه قبل اْلطيقال بعض السلفالسيئات، وقد 
 "، وقال آخر: " لو َ تكن التوبة أح ب اْلشياء إليه ملا ابتلى ابلذن ب أكرم اْللق عليه ".

وقد ثبت ِف الصحاح " أن هللا أشد فرحا بتوبة عبده من رجل أضلته انقته أبرض فالة، 
وعليها طعامه وشرابه، فنام نومة فقام فوجد راحلته فوق رأسه فقال: اللهم أنت عبدي وأان 

 ( .7أ من شدة الفرح " )ربك، أخط

 (1)وِف الكتاَ الكرمي: )إن هللا حي ب التوابني وحي ب املتطهرين(." 

"اجململ، وجتعله ِف سالمة من الكفر والشرك املخرجني من اإلُيان، وخترجه من حد  .415
 اِلهل بربه وما جي ب له.

ايت اْلوهذه املعرفة يتحصل عليها من قراءة سورة اإلخالص، وآية الكرسي وغريها من 
 ومعرفة معانيها.

 ولكن هذه املعرفة ال توج ب قوة اإلُيان والرسوخ فيه.

 النوع الثاين: املعرفة التفصيلية.

وهذه تكون مبعرفة اْلدلة التفصيلية الواردة ِف هذا الباَ وتعلمها واعتقاد اتصاف هللا ُّبا 
 ومعرفة معانيها والعمل مبقتضياهتا وأحكامها.

ه حيصل ُّبا زايدة اإلُيان ورسوخه، فكلما ازداد العبد علما ابهلل زاد إُيانوهذه املعرفة هي اليت 
كما جتل ب 1وخشيته وحمبته لربه وتعلقه به، قال تعاَل: }إمنا خيشى هللا من عباده العلماء{ 

 للعبد النور والبصرية اليت حتصنه من الشبهات املضللة والشهوات احملرمة.

 نوعان:"والعلم ابهلل يراد به ِف اْلصل 
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أحدمها: العلم به نفسه، أي مبا هو متصف به من نعوت اِلالل واإلكرام وما دلت عليه 
 أَساؤه احلسىن.

وهذا العلم إذا رسخ ِف القل ب أوج ب خشية هللا ال حمالة، فِنه البد أن يعلم أن هللا يثي ب 
 على طاعته، ويعاق ب على معصيته.

 احلرام.حكام الشرعية من اْلوامر والنواهي، واحلالل و والنوع الثاين: يراد ابلعلم ابهلل العلم ابْل

 : العلماء ثالثة:قال بعض السلفوهلذا 

__________ 

 (1)من سورة فاطر.."  28اْلية  1

"ومنها: إخباره سبحانه أبنه ِف السماء. ومنها: إخباره سبحانه بصعود بعض  .416
 املخلوقات وعروجها إليه

 نه، والنزول ال يكون إال من علو.ومنها: إخباره سبحانه بنزول كالمه م

  ومنها: تصرحيه سبحانه بعلوه. ومنها: تصرحيه سبحانه ابلفوقية: فوقيته على خلقه. وحتت
 كل نوع من هذه اْلنواع عشرات اْلدلة.

أما السب ب الثاين فهو: أن علو هللا عز وجل على كثرة أدلته ووضوح براهينه ودالئله فِن 
ا، ضالهلم فيه كثري، وكالمهم ِف إنكار العلو وعدم إثباته كثري جدغلط أهل اْلهواء والباطل و 

فشككوا الناس ِف عقائدهم وأدايهنم وإُياهنم، وترت ب على قوهلم الباطل هذا؛ إنكار العلو: 
 اْللوص إَل أحد مذهبني فاسدين:

جه. ر اْلول: أن هللا ال فوق وال حتت، وال عن ُيني العاَ وال عن مشاله، وال داخله وال خا
لة: " ِف وصف هؤالء املعط قال بعض السلفوهذا وصف هلل تبارك وتعاَل ابلعدم كما 

. وقال آخر: " َتملت قول اِلهمية، فوجدت مؤداه أنه ليس فوق 1املعطل يعبد عدما " 
؛ ْلهنم إذا قيل هلم: صفوا لنا ربكم الذي 2العرش إله يعبد، وال َر يصلى له ويسجد " 

وق وال حتت، وال عن ُيني العاَ وال عن مشاله، وال داخله وال خارجه، تعبدون يقولون: ال ف
وال متصال به وال منفصال عنه. وهذا هو العدم، بل لو طل ب من أحد أن يصف العدم 
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 بصفة بليغة ملا وجد أكمل وال أحسن من هذه

__________ 

 1/148، والصواعق املرسلة 4/406انظر: اِلواَ الصحيح البن تيمية  1

 (1)." 1/235انظر: الصواعق املرسلة  2

"لذا ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية   رمحه هللا   أن بعض اِلهمية نقل عنه أنه مرة  .417
يقول: إن هللا ال فوق وال حتت، وال عن ُيني العاَ وال عن مشاله. ومرة يقول: إن هللا ِف كل 

 1!! يت ي ومعرفمكان. فقيل له تناقضت. فقال: هذا مقتضى عقلي، وذاك مقتضى ذوق
يعين ملا أشتغل ابلنظر واِلدل والكالم أقول: ال فوق وال حتت. وملا أشتغل ابلوجد والتعبد 
أقول: ِف كل مكان. ْلنه إذا قال: هللا ال فوق"وال حتت ويريد أن يتعبد، فما هناك شيء 

 يعبده.

 عن اِلهمية: قد ضيعوا معبودهم. قال بعض السلفوهلذا 

__________ 

 (2)." 299  2/298جمموع الفتاوى  1

"تبارك وتعاَل، وهلذا أرشد النِب صلى هللا عليه وسلم إَل اْلسباَ اليت ينال ُّبا  .418
العبد رؤية هللا عز وجل، فأرشد صلى هللا عليه وسلم إَل صالتني عظيمتني   ومها صالة 

، منها: ما االفجر وصالة العصر   وقد ورد ِف شأهنما نصوص كثرية جدا تدل على فضلهم
أن النِب صلى هللا عليه وسلم قال:"من صلى الْبدين دخل اِلنة"،  1ثبت ِف الصحيحني 

وثبت ِف الصحيحني أيضا عن النِب صلى هللا عليه وسلم أنه قال:"يتعاقبون فيكم مالئكة 
ابلليل ومالئكة ابلنهار، وجيتمعون ِف صالة الفجر وصالة العصر، مث يعرج الذين ابتوا فيكم، 
فيسأهلم   وهو أعلم ُّبم  : كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم 

 .2يصلون" 
وإمنا خص"هاتني الصالتني ملا فيهما من الفضل، وملا فيهما من الثقل على كثري من الناس، 

 افمن َست مهته وأعانه هللا عز وجل ووفقه للمحافظة على هاتني الصالتني فهو ملا سوامه
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من الصلوات أكثر حمافظة، بل إن صالة الفجر خاصة مفتاح اليوم، ومن أكرمه هللا عز 
وجل ابلنهوض هلذه الصالة واالهتمام ُّبا أعني على الصلوات بقية اليوم، وما يكون من 

لك إذا يومك مثل مجقال بعض السلف:"العبد ِف الفجر ينسح ب على بقية اليوم، كما 
من ضيع صالة الفجر أصبح خبيث النفس كسالن كما قال أمسكت أوله تبعك آخره". و 

النِب صلى هللا عليه وسلم:"يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو انم ثالث عقد، 
يضَر على مكان كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد. فِن استيقظ فذكر هللا احنلت عقدة، 

 أصبح ا طي ب النفس، وإالفِن توضأ احنلت عقدة، فِن صلى احنلت عقدة، فأصبح نشيط
 . ومن استمر ِف3خبيث النفس كسالن" 

__________ 

 " 1436"، ومسلم " رقم  574البخاري " رقم  1
 " 1430"، ومسلم " رقم  555البخاري " رقم  2
 (1)"."  1816"، ومسلم " رقم  1142أخرجه البخاري " رقم  3

ين اتبعهم ِبحسان، وهم الذ"" وقف حيث وقف القوم " املراد ابلقوم الصحابة ومن  .419
ال يشقى من سلك سبيلهم. فقف حيث وقفوا، وال تتجاوز خطاهم ومسارهم، تنظر ماذا 
فعلوا فتفعل، وال تتجاوز ذلك؛ فِهنم َ يقفوا حيث وقفوا عن عجز أو عدم قدرة، بل 
لتمسكهم ابلسنة ولزومهم هلا وحرصهم عليها، كما قال عمر بن عبد العزيز   رمحه هللا 

:""قف حيث وقف القوم، فِهنم عن علم وقفوا، وببصر انفذ كفوا، وهم على كشفها كانوا  
أقوى، وابلفضل لو كان فيها أحرى، فلئن قلتم: حدث بعدهم، فما أحدثه إال من خالف 
هديهم، ورغ ب عن سنتهم، ولقد وصفوا منه ما يشفي، وتكلموا منه مبا يكفي، فما فوقهم 

د قصر عنهم قوم فجفوا، وجتاوزهم آخرون فغلوا، وإهنم فيما بني حمسر، وما دوهنم مقصر، لق
 .1ذلك لعلى هدى مستقيم " 

" وقل ِف ما قالوا " أي: إذا أردت أن تقول قوال فقل فيما قال السلف وال تزد. كما قال 
؛ 2اإلمام أمحد   رمحه هللا  :""إايك أن تتكلم ِف مسألة ليس لك فيها إمام من السلف " 
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 ل هدى وحق وبصرية ِف دين هللا تعاَل.ْلهنم أه

" وكف عما كفوا " أي: الشيء الذي كف عنه السلف كف عنه، واعلم أن اْلوض فيه مما 
 ال خري فيه؛ ْلنه لو كان خريا لسبقوان إليه.

ن َ مقال بعض السلف:""" واسلك سبيل سلفك الصاحل، فِنه يسعك ما وسعهم " وقد 
 ،3ليه وسلم وأصحابه فال وسع هللا عليه " يسعه ما وسع النِب صلى هللا ع

__________ 

"، وملعة االعتقاد البن قدامة "  84   83مناق ب عمر بن عبد العزيز البن اِلوزي " ص 1
 " 43   42ص
 " 552/ 3"، وانظر: السنة للخالل "  21/291جمموع الفتاوى "  2
 (1)"."  2/273انظر: اإلابنة البن بطة " الرد على اِلهمية  3

[ 7"قال هللا تعاَل: }وما آاتكم الرسول فخذوه وما هناكم عنه فانتهوا{ ]احلشر:  .420
، وقال النِب صلى هللا عليه وسلم:" من أحدث ِف أمران هذا ماليس منه فهو رد "متفق عليه 

( ، وِف رواية ملسلم:" من عمل عمال ليس عليه أمران فهو رد "، فاْلية صرحية ِف وجَو 1)
مر ُّبا لى هللا عليه وسلم، واحلديث بروايتيه صريح ِف حترمي إحداث عبادة َ أياتباع النِب ص

النِب صلى هللا عليه وسلم، َو ترد ِف سنته، وحترمي إحداث صفة لعبادة مشروعة، ْلن ذلك 
 ليس عليه أمره صلى هللا عليه وسلم، وليس من سنته.

 أصول العبادة:

جاء، على أصول ثالثة، وهي احملبة، واْلوف، والر عبادة هللا تبارك وتعاَل جي ب أن ترتكز 
من السلف:" قال بعضفيعبد املسلم ربه حمبة له، وخوفا من عقابه، ورجاء لثوابه، ولذلك 

عبد هللا ابحل ب وحده فهو زنديق، ومن عبده ابْلوف وحده فهو حروري، ومن عبده ابلرجاء 
( ، وقد أَسى بعض 2من" )وحده فهو مرجئ، ومن عبده ابحل ب واْلوف والرجاء فهو مؤ 

 ( ، وسأتكلم عليها بشيء من االختصار فيما يلي:3العلماء هذه اْلصول"أركاان" )

__________ 
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 ( .1718( ، ومسلم: اْلقضية )2697( البخاري: الصلح )1)

 .26، 15/21، و1/95( جمموع فتاوى ابن تيميه 2)
 (1).." 20ان ص، اإلرشاد للشيخ صاحل الفوز 18( تفسري سورة الفاحتة ص3)

 ".1"أحدكم ". رواه البخاري ومسلم " .421

قال احلافظ ابن رج ب بعد ذكره أن التشاؤم ابطل شرعا وعقال، قال: "وِف اِلملة فال شؤم 
إال املعاصي والذنَو فِهنا تسخط هللا عز وجل، فِذا سخط على عبده شقي ِف الدنيا 

صية خرة، فالشؤم ِف احلقيقة هو معواْلخرة، كما أنه إذا رضي عن عبده سعد ِف الدنيا واْل
 هللا، واليمن هو طاعة هللا وتقواه كما قيل:

 إن رأاي دعا إَل طاعة هللا ... لرأي مبارك ميمون

والعدوى اليت هتلك من قارُّبا هي املعاصي، فمن قارُّبا وخالطها وأصر عليها هلك، وكذلك 
م أضر ا من شياطني اإلنس، وهُمالطة أهل املعاصي ومن حيسن املعصية ويزينها ويدعو إليه

 : شيطان اِلن تستعيذ ابهلل منه فينصرف،قال بعض السلفمن شياطني اِلن، 

__________ 

" من حديث أيب هريرة، وله 2223"، وصحيح مسلم "5754" صحيح البخاري "1"
"، وله شاهد آخر رواه 2224"، ومسلم "5756شاهد من حديث أنس عند البخاري "

وهو قوله صلى هللا عليه وسلم ِف صلح احلديبية ملا جاء سهيل بن "، 2731البخاري "
عمرو: " سهل لكم من أمركم "، وهو من مرسل عكرمة، وله شاهد اثلث رواه الَتمذي 

" وما ذكر فيه من تغريه صلى هللا عليه وسلم 3920"، وشاهد رابع رواه أبوداود "1616"
هته هلذا االسم ال غري. وينظر التمهيد إذا َسع اَسا مكروها حيمل على أنه من أجل كرا

 (2).." 106، 5/105، جممع الزوائد: الط ب 24/68-74
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: مجيع ما تقوله اْلمة شرح للسنة، -رضي هللا عنه  -"وقال اإلمام الشافعي -1 .423
 ومجيع شرح السنة شرح للقرآن.

 : ما َسعت حديثا إال التمست له آية من كتاَ هللا.وقال بعض السلف

على وجهه  -صلى هللا عليه وسلم  -سعيد بن جبري: ما بلغين حديث عن رسول هللا وقال 
 إال وجدت مصداقه ِف كتاَ هللا. أخرجه ابن أيب حامت.

وقال ابن مسعود: إذا حدثتكم حبديث أنبأتكم بتصديقه من كتاَ هللا. أخرجه ابن أيب 
 حامت.

قصر نا فيه كل شيء، ولكن علمنا يوقال ابن مسعود أيضا: أنزل ِف القرآن كل علم، وبني ل
 عما بني لنا ِف القرآن. أخرجه ابن جرير، وابن أيب حامت.

يه وسلم صلى هللا عل -وأخرج أبو الشيخ ِف العظمة، عن أيب هريرة، قال: قال رسول هللا 
 « .إن هللا لو أغفل شيئا ْلغفل الذرة واْلردلة والبعوضة: »-

ا فهمه من فهو مم -صلى هللا عليه وسلم  -ه النِب وقال الشافعي أيضا: مجيع ما حكم ب
 القرآن.

ه، إين ال أحل إال ما أحل هللا ِف كتاب: »-صلى هللا عليه وسلم  -قلت: ويؤيد هذا قوله 
 ة.، رواه ُّبذا اللفظ الطْباين ِف اْلوسط من حديث عائش« وال أحرم إال ما حرم هللا ِف كتابه

بيل د ِف الدين انزلة إال ِف كتاَ هللا الدليل على سوقال الشافعي أيضا: ليست تنزل أبح
اهلدى فيها، فِن قيل: من اْلحكام ما ثبت ابتداء ابلسنة؟ قلنا: ذلك مأخوذ من كتاَ هللا 

، وفرض -صلى هللا عليه وسلم  -ِف احلقيقة ؛ ْلن كتاَ هللا أوج ب علينا اتباع الرسول 
 علينا اْلخذ بقوله.

لوين عما شئتم، أخْبكم عنه من كتاَ هللا. فقيل له: ما تقول وقال الشافعي مرة مبكة: س
[ ، قال هللا تعاَل: وما 1 \ 1« ]بسم هللا الرمحن الرحيم»ِف احملرم يقتل الزنبور؟ فقال: 

[ ، وحدثنا سفيان بن عيينة، عن 7 \ 59آاتكم الرسول فخذوه وما هناكم عنه فانتهوا ]
لى هللا ص -عن حذيفة بن اليمان، عن النِب عبد امللك بن عمري، عن ربعي بن حراش، 

يان، عن ، وحدثنا سف« اقتدوا ابللذين من بعدي: أيب بكر، وعمر»أنه قال:  -عليه وسلم 
مسعر بن كدام، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاَ، عن عمر بن اْلطاَ: أنه أمر 
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 (1)بقتل احملرم الزنبور.". 
 

أمة رسول فِذا جاء رسوهلم قضي بينهم  "ويدل هلذا القول قوله تعاَل: ولكل-2 .424
[ ، وقوله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا 47 \ 10ابلقسط وهم ال يظلمون ]

[ ، وقوله: ويوم نبعث ِف كل أمة شهيدا عليهم من 41 \ 4بك على هؤالء شهيدا اْلية ]
رض بنور [ ، وقوله: وأشرقت اْل89 \ 16أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤالء اْلية ]

 [ .69 \ 39رُّبا ووضع الكتاَ وجيء ابلنبيني والشهداء اْلية ]

: وِف هذا أكْب شرف ْلصحاَ احلديث ؛ ْلن إمامهم النِب صلى هللا قال بعض السلف
 عليه وسلم.

وقال بعض أهل العلم: ِبمامهم ؛ أي بكتاُّبم الذي أنزل على نبيهم من التشريع ؛ وممن قال 
 ابن جرير.به: ابن زيد، واختاره 

[ ، أي ندعو كل قوم مبن 71 \ 17وقال بعض أهل العلم: يوم ندعوا كل أانس ِبمامهم ]
أيمتون به، فأهل اإلُيان أئمتهم اْلنبياء صلوات هللا وسالمه عليهم، وأهل الكفر أئمتهم 
سادهتم وكْباؤهم من رؤساء الكفرة ؛ كما قال تعاَل: وجعلناهم أئمة يدعون إَل النار اْلية 

 [ ، وهذا اْلخري أظهر اْلقوال عندي، والعلم عند هللا تعاَل.41 \ 28]

فقد رأيت أقوال العلماء ِف هذه اْلية وما يشهد هلا من قرآن، وقوله بعد هذا: فمن أويت  
[ ، من القرائن الدالة على ترجيح ما اختاره ابن كثري من أن اإلمام 71 \ 17كتابه بيمينه ]

 ل.ِف هذه اْلية كتاَ اْلعما

وذكر جل وعال ِف هذه اْلية الكرُية: أن الذين يؤتون كتاُّبم أبُياهنم يقرءونه وال يظلمون 
 فتيال.

وقد أوضح هذا ِف مواضع أخر ؛ كقوله: فأما من أويت كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه 
 \ 69] وأما من أويت كتابه بشماله فيقول ايليتين َ أوت كتابيه -إَل قوله  -[19 \ 69]

 [ ، وقد قدمنا هذا مستوىف ِف أول هذه السورة الكرُية.25

أي يقال: اي فالن ابن « أمهاهتم»وقول من قال: إن املراد ب  ِبمامهم كمحمد بن كع ب 
                                         

 2/428أضواء البيان ِف إيضاح القرآن ابلقرآن  (1)



444 

 

يرفع »قول ابطل بال شك. وقد ثبت ِف الصحيح من حديث ابن عمر مرفوعا:  -فالنة 
 « .ن ابن فالنيوم القيامة لكل غادر لواء فيقال هذه غدرة فال

 

 قوله تعاَل: ومن كان ِف هذه أعمى فهو ِف اْلخرة أعمى وأضل سبيال.

املراد ابلعمى ِف هذه اْلية الكرُية: عمى القل ب ال عمى العني، ويدل هلذا قوله تعاَل:". 
(1) 
 

"تقدم الكالم ِف هاتني الصفتني، وختم ُّبما ترغيبا ِف التوبة وإشعارا أبن هاتني -3 .425
 له، فمن رجع إليه عطف عليه ورمحه. الصفتني مها

وذكروا ِف هذه اْلية من اْلحكام مجلة، منها أن كتمان العلم حرام، يعنون علم الشريعة 
لقوله: ما أنزلنا من البينات، وبشرط أن يكون املعلم ال خيشى على نفسه، وأن يكون متعينا 

 لذلك. فِن َ يكن من أمور الشرائع، فال حترج ِف كتمها.

عن عبد هللا أنه قال: ما أنت مبحدث قوما حديثا ال تبلغه عقوهلم إال كان لبعضهم روي 
 فتنة.

 « .حدث الناس مبا يفهمون»وروي عنه صلى هللا عليه وسلم أنه قال: 

أحتبون أن يكذَ هللا ورسوله؟ قالوا: واملنصوص عليه من الشرائع واملستنبط منه ِف احلكم 
َ يتعني عليه فكسواء، وإن خشي على نفسه فال حي ذلك، رج عليه، كما فعل أبو هريرة، وإن 

ما َ يسأل فيتعني عليه، ومنها: حترمي اْلجرة على تعليم العلم، وقد أجازه بعض العلماء. 
ومنها: أن الكافر ال جيوز تعليمه القرآن حىت يسلم، وال تعليم اْلصم حجة على خصمه 

ذا علم به إَل مكاره الرعية، وال تعليم الرخص إليقطع ُّبا ماله، وال السلطان َتويال يتطرق 
أهنا جتعل طريقا إَل ارتكاَ احملظورات وترك الواجبات. ومنها: وجَو قبول خْب الواحد، 
ْلنه ال جي ب عليه البيان إال وقد وج ب عليهم قبول قوله، ْلن قوله من البينات واهلدى يعم 

لعن من  : ال فائدة ِفبعض السلف وقالاملنصوص واملستنبط وجواز لعن من مات كافرا، 
مات أو جن من الكفار، ومجهور العلماء على جواز لعن الكفار مجلة من غري تعيني. وقال 
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بعضهم بوجوُّبا، وأما الكافر املعني فجمهور العلماء على أنه ال جيوز لعنه. وقد لعن رسول 
از لعنه. وذكر ح عندي جو هللا صلى هللا عليه وسلم قوما أبعياهنم. وقال ابن العريب: الصحي

ابن العريب االتفاق على أنه ال جيوز لعن العاصي واملتجاهر ابلكبائر من املسلمني. وذكر 
بعض العلماء فيه خالفا، وبعضهم تفصيال، فأجازه قبل إقامة احلد عليه. ومنها: أن التوبة 

بالرجوع إَل دا، فاملعتْبة شرعا أن يظهر التائ ب خالف ما كان عليه ِف اْلول، فِن كان مرت
اإلسالم وإظهار شرائعه، أو عاصيا، فبالرجوع إَل العمل الصاحل وجمانبة أهل الفساد. وأما 
التوبة ابللسان فقط، أو عن ذن ب واحد، فليس ذلك بتوبة. وقد تقدم الكالم ِف التوبة 

 مشبعا.

م وحال تم العلإن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة هللا: ملا ذكر حال من ك
من اتَ، ذكر حال من مات مصرا على الكفر، وابلغ ِف اللعنة، أبن جعلها مستعلية عليه، 
وقد جتللته وغشيته، فهو حتتها، وهي عامة ِف كل من كان كذلك. وقال أبو مسلم: هي 

 (1)ُمتصة ابلذين يكتمون ما أنزل هللا ِف اْلية قبل، وذلك أنه ذكر حال". 
 

 "وجه هللا-4 .426

ق اْلاثر ِبفالك اْلنوار، وامنحت اْلنوار أبحدية اْلسرار، وانفرد ابلوجود الواحد القهار، ، حم
 وهلل در القائل:

 مذ عرفت اإلله َ أر غريا ... وكذا الغري عندان ممنوع

 مذ جتمعت ما خشيت افَتاقا ... فأان اليوم واصل جمموع

 «1»وقال آخر: 
 التفصيل واإلمجالفالكل دون هللا إن حققته ... عدم على 

 من ال وجود لذاته من ذاته ... فوجوده لواله عني حمال

 وقال صاح ب العينية:

 جتلى حبيِب ِف مرائي مجاله ... ففي كل مرئي للحبي ب طالئع

 فلما تبدى حسنه متنوعا ... تسمى أبَساء فهن مطالع
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 وقال الششَتي:

 حمبويب قد عم الوجود ... وقد ظهر ِف بيض وسود

: )دخلت ديرا فجاء وقت الصالة، فقلت لبعض النصارى: دلين على السلفقال بعض 
بقعة طاهرة أصلي فيها، فقال يل: طهر قلبك عما سواه، وقف حيث شئت، قال: فخجلت 
منه( . وحيكى عن أىب يزيد رضي هللا عنه أنه كان يصلي إَل أي جهة شاء، ويتلو هذه 

لذات، يعين أسرار الذات وأنوار الصفات. فالوجه عند أهل التحقيق هو عني ا« 2»اْلية، 
قال تعاَل: كل شيء هالك إال وجهه أي: كل شيء فان ومستهلك ِف احلال واالستقبال 

 إال ذاته املقدسة، وأنشدوا:

 فالعارفون فنوا أبن َ يشهدوا ... شيئا سوى املتكْب املتعايل

 بالورأوا سواه على احلقيقة هالكا ... ِف احلال واملاضي واالستق

__________ 

 ( وهو الشيخ أبو مدين.1)

يث ومن ح»( التوجه حنو البيت احلرام شرط من شروط صحة الصالة لقوله تعاَل: 2)
 « .خرجت فول وجهك شطر املسجد احلرام

هنا ، فسبق أهنا نزلت ىف مناسبة ُمصوصة، وقيل: إ« فأينما تولوا فثم وجه هللا»وأما آية: 
 ما كنتم ىف شرق وغَر فثم وجه هللا الذي أمران ابستقباله وهومنسوخة. وقيل: املعىن: أين

فهو من قبيل الشطحات فال أنخذ  -إن صح -الكعبة الشريفة. وما حكى عن أىب يزيد
 (1)ُّبا.". 
 

"اإلشارة: ما قيل ْلهل الكتاَ يقال هلذه اْلمة احملمدية على طريق اإلشارة، -5 .427
آن، الكم وأحوالكم، حىت تقيموا كتابكم القر فيقال هلم: لستم على شيء، يعبأ به من أعم

 -فتحلوا حالله، وحترموا حرامه، وتقفوا عند حدوده، ومتتثلوا أوامره، وجتتنبوا نواهيه، وتقيموا
عة، سنة نبيكم فتقتدوا أبفعاله، وتتأدبوا آبدابه، وتتخلقوا أبخالقه، على جهد االستطا -أيضا

أشد من هذه اْلية: قل اي أهل الكتاَ  : ليس علي ِف القرآنقال بعض السلفولذلك 
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 « .1»لستم على شيء اْلية. كما ِف البخاري 

 مث ذكر عتو اليهود وطغياهنم، فقال:

... وليزيدن كثريا منهم ما أنزل إليك من ربك طغياان وكفرا فال َتس على القوم الكافرين 
ياان قرآن والوحي طغيقول احلق جل جالله: وليزيدن كثريا من اليهود ما أنزل إليك من ال

وكفرا على ما عندهم، فال حتزن عليهم بزايدة طغياهنم وكفرهم مبا تبلغه إليهم، فِن ضرر ذلك 
ال حق ُّبم، ال يتخطاهم، قال ابن عباس: جاء رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رافع بن 

وا: اي لحارثة وسالم بن مشكم وملك بن الصيف ورافع بن حرُيلة ِف مجاعة من اليهود، فقا
حممد، ألست تزعم أنك على ملة إبراهيم، وأنك مؤمن ابلتوراة وبنبوة موسى، وأن مجيع ذلك 

ِنه احلق، فقالوا: إان أنخذ مبا ِف أيدينا ف« . حق؟ قال: بلى، ولكنكم أحدثتم وكتمتم وغريمت
 وال نصدقك وال نتبعك، فنزلت فيهم هذه اْلية.

، الذين سبقت هلم من هللا العناية والوداد، إذا ازداد اإلشارة: من شأن أهل احملبة واالعتقاد
على أشياخهم فيض علوم وأنوار وأسرار زادهم ذلك يقينا وإُياان وعرفاان، جيدون حالوة ذلك 
ِف قلوُّبم وأسرارهم فيزدادون قراب وشهودا، وأهل العناد الذين سبق هلم من هللا الطرد والبعاد 

 ى أولياء هللا، زادهم ذلك طغياان وبعدا، فال ينبغي االلتفاتإذا َسعوا بزايدة علوم وأنوار عل
 إليهم، وال االحتفال بشأهنم، فِن هللا كاف شرهم، وابهلل التوفيق.

 مث رغ ب أهل امللل ىف اإلسالم، فقال:

 

 [69( : آية 5]سورة املائدة )
احلا ر وعمل صإن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن ابهلل واليوم اْلخ

 (69فال خوف عليهم وال هم حيزنون )
قلت: )والصابئون( : مبتدأ، واْلْب حمذوف، أي: إن الذين آمنوا والذين هادوا من آمن ابهلل 
واليوم اْلخر فال خوف عليهم وال هم حيزنون، والصابئون كذلك. انظر البيضاوي وابن 

 هشام.

__________ 

ء واْلوف( ابَ الرجا -( القائل هو سيدان سفيان بن عيينة، وذكره البخاري ىف )الرقاق1)
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 .".(1) 
 

: لوال -حني َسعوا ذكر البعث والرجوع إَل هللا -"يقول احلق جل جالله: وقالوا-6 .428
نزل عليه آية من ربه تدل على ما ادعاه من البعث والرجوع إَل هللا، وعلى أنه رسول من 

قل هلم: إن هللا قادر على أن ينزل آية خارقة للعوائد، يروهنا عياان، وتضطرهم إَل عند هللا، 
اإلُيان، ولكن أكثرهم ال يعلمون أن إنزاهلا وابل عليهم ْلهنم إن عاينوها َو يؤمنوا عوجلوا 

 ابلعقاَ، أو: ال يعلمون أن هللا قادر على أكثر مما طلبوا؟.

ا: من القرآن، وأجاُّبم احلق تعاَل أبجوبة ُمتلفة، منهوهذا الطل ب قد تكرر منهم ِف مواضع 
ما يقتضي الرد عليهم ِف طلبهم اْلايت ْلهنم قد أاتهم آبايت، وحتصيل احلاصل ال ينبغي،  

ومنها: « 2»، أَو يكفهم أان أنزلنا عليك الكتاَ يتلى عليهم « 1»كقوله: قد بينا اْلايت 
نه  عناده سقطت مكاملته. وحيتمل أن يكون مما يقتضي اإلعراض عنهم ْلن اْلصم إذا تبني

 قوله هنا: قل إن هللا قادر ... اْلية.

فِن قيل: كيف طلبوا آية وهم قد رأوا آايت كثرية، كانشقاق القمر، وإخبارهم ابلغي ب، وغري 
 ذلك؟ فاِلواَ:

م قد هأهنم َ يعتدوا مبا رأوا ْلن سر الربوبية ال يظهر إال ومعه شيء من أردية القهرية، و 
 طلبوا آية يدركوهنا من غري نظر وال تفكر، وهو خالف احلكمة.

مث ذكر دالئل قدرته على البعث وغريه، فقال: وما من دابة تدَ ِف اْلرض وال طائر يطري 
جبناحيه ِف اهلواء، إال أمم أمثالكم مقدرة أرزاقها، حمدودة آجاهلا، معدودة أجناسها وأصنافها، 

  أماكنها، كلها ِف قبضة احلق، وحتت قدرته ومشيئته، فدل ذلك علىحمفوظة ذواهتا، معلومة 
كمال قدرته ومشول علمه وسعة تدبريه، فيدل على قدرته على أن ينزل آية، وعلى بعثهم 
وحشرهم ْلنه عاَ مبا تنقص اْلرض منهم، كما قال تعاَل: ما فرطنا ِف الكتاَ أي: اللوح 

مر ري ِف العاَ من جليل ودقيق، َ يهمل فيه أاحملفوظ، من شيء فِنه مشتمل على ما جي
حيوان وال مجاد، ظاهرا وال ابطنا، أو القرآن فِنه قد اشتمل على كل ما حيتاج إليه من أمر 

( : )لو ضاع َل عقال لوجدته ِف كتاَ هللاقال بعض السلفالدين مفصال وجممال، حىت 
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 أي: ابعتبار العموم وأصول املسائل.

رُّبم حيشرون أي: اْلمم كلها، فينصف بعضها من بعض. كما روي أنه  قال تعاَل: مث إَل
وعن أىب هريرة رضى هللا عنه أنه قال ِف هذه اْلية: )حيشر « 3»يؤخذ للجماء من القرانء 

اْللق كلهم يوم القيامة: البهائم والدواَ والطري وكل شيء، فيبلغ من عدل هللا تعاَل أن 
 ل: كوين ترااب، فذلك حني يقول الكافر: اليتين كنت تراابأيخذ للجماء من القرانء، مث يقو 

 وِف املسألة اضطراَ بني العلماء، والصحيح هو حشرها، كما قال تعاَل:« . 4»

وعن ابن عباس رضى هللا عنه: )حشرها موهتا( . وهللا تعاَل « 5»وإذا الوحوش حشرت 
 أعلم.

__________ 

 من سورة البقرة. 118( من اْلية 1)

 من سورة العنكبوت. 51ن اْلية ( م2)

لتؤدون احلقوق إَل أهلها يوم القيامة، حىت يقاد للشاة اِللحاء من »( كما ىف حديث: 3)
الشاة القرانء، أخرجه مسلم ىف )الْب والصلة، ابَ حترمي الظلم( من حديث أىب هريرة. 

 واِلماء: اليت ال قرن هلا.

 من سورة النبأ. 40( من اْلية 4)

 (1)من سورة التكوير.".  5( اْلية 5)
 

"يقول احلق جل جالله: واذكر إذ قالوا اللهم إن كان هذا الذي أتى به حممد -7 .429
هو احلق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء كأصحاَ لوط، أو ائتنا بعذاَ أليم، 

إن هذا »قيل: القائل هذا هو النضر بن احلارث، وهو أبلغ ِف اِلحود. روي أنه ملا قال: 
فقال هذه  «ويلك إنه كالم هللا»، قال له النِب صلى هللا عليه وسلم: « إال أساطري اْلولني

، وقيل: سائر « 1»املقالة. والذي ِف صحيحي البخاري ومسلم: أن القائل هو أبو جهل 
قريش ملا كذبوا النِب صلى هللا عليه وسلم دعوا على أنفسهم، زايدة ِف تكذيبهم وعتوهم. 

ي: ليس بدعاء، وإمنا هو جحود، أي: إن كان هذا هو احلق فأمطر علينا، وقال الزُمشر 
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 لكنه ليس حبق فال نستوج ب عقااب. ابملعىن.

اإلشارة: قد وقعت هذه املقالة لبعض املنكرين على اْلولياء، فعجلت عقوبته، ولعل ذلك 
سلم حيث قال و الويل َ تتسع دائرة حلمه ومعرفته، وإال لكان على قدم نبيه صلى هللا عليه 

 هللا تعاَل ىف شأنه:

 

 [34اَل  33( : اْلايت 8]سورة اْلنفال )
( وما هلم أال يعذُّبم 33وما كان هللا ليعذُّبم وأنت فيهم وما كان هللا معذُّبم وهم يستغفرون )

هللا وهم يصدون عن املسجد احلرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إال املتقون ولكن أكثرهم ال 
 (34يعلمون )

يقول احلق جل جالله: وما كان هللا ليعذُّبم وأنت موجود فيهم، وانزل بني أظهرهم، وقد 
جعلتك رمحة للعاملني، خصوصا عشريتك اْلقربني، وما كان هللا معذُّبم وهم يستغفرون قيل:  
كانوا يقولون: غفرانك اللهم، فلما تركوه عذبوا يوم بدر، وقيل: وفيهم من يستغفر، وهو من 

هم من املؤمنني، فلما هاجروا كلهم عذبوا، وقيل: على الفرض والتقدير، أي: ما كان بقي في
 هللا ليعذُّبم لو آمنوا واستغفروا.

: كان لنا أماانن من العذاَ: النِب صلى هللا عليه وسلم واالستغفار، قال بعض السلف
واملقصود من  ،« 2»فلما مات النِب صلى هللا عليه وسلم ذه ب اْلمان الواحد وبقي اْلخر 

اْلية: بيان ما كان املوج ب إلمهاله هلم والتوقف على إجابة دعائهم، وهو وجوده صلى هللا 
 عليه وسلم أو من يستغفر فيهم.

مث قال تعاَل: وما هلم أال يعذُّبم هللا أي: وأي شيء ُينع من عذاُّبم؟ وكيف ال يعذبون وهم 
 ني من املسجد احلرام، ويصدون رسولهيصدون الناس عن املسجد احلرام؟ أي: ُينعون املتق

 عن

__________ 

( أخرجه البخاري ىف )تفسري سورة اْلنفال( ومسلم ىف )صفات املنافقني، ابَ ِف قوله 1)
 تعاَل: وما كان هللا ليعذُّبم وأنت فيهم( من حديث أنس بن مالك رضى هللا عنه.

رسول هللا.".  واعلموا أن فيكم( رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابق فينا ُّبديه وسنته، 2)
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(1) 
 

 "فاِلهاد املأمور للفريقني ُمتلف، ولفظ )اِلهاد( مستعمل ِف حقيقته وجمازه.-8 .430

وفائدة القرن بني الكفار واملنافقني ِف اِلهاد: إلقاء الرع ب ِف قلوُّبم، فِن كل واحد منهم 
 م.دا شوكتهخيشى أن يظهر أمره فيعامل معاملة الكفار احملاربني فيكون ذلك خاض

وأما جهادهم ابلفعل فمتعذر، ْلهنم غري مظهرين الكفر، ولذلك َتول أكثر املفسرين اِلهاد 
ابلنسبة إَل املنافقني ابملقاومة ابحلجة وإقامة احلدود عند ظهور ما يقتضيها، وكان غال ب من 

الكشر  هي إَلجهادهم ينت وقال بعض السلفأقيم عليه احلد ِف عهد النبوءة من املنافقني. 
ِف وجوههم. ومحلها الزجاج والطْبي على ظاهر اْلمر ابِلهاد، ونسبه الطْبي إَل عبد هللا 

 بن مسعود، ولكنهما َ أيتيا مبقنع من حتقيق املعىن.

وهذه اْلية إيذان للمنافقني أبن النفاق يوج ب جهادهم قطعا لشأفتهم من بني املسلمني، 
ون لمهم ويعرفهم حلذيفة بن اليمان، وكان املسلموكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يع

يعرفون منهم من تكررت بوادر أحواله، وفلتات مقاله. وإمنا كان النِبء ممسكا عن قتلهم 
حدث ال يت»سدا لذريعة دخول الشك ِف اْلمان على الداخلني ِف اإلسالم كما قال لعمر: 

َل معرفة املدينة ال يبلغون بعلمهم إ ْلن العامة والغائبني عن« الناس أن حممدا يقتل أصحابه
حقائق اْلمور اِلارية ابملدينة، فيستطيع دعاة الفتنة أن يشوهوا اْلعمال النافعة مبا فيها من 
صورة بشيعة عند من ال يعلم احلقيقة، فلما كثر الداخلون ِف اإلسالم واشتهر من أمان 

ته املنافقني وخيانتهم ما تسامعاملسلمني ما ال شك معه ِف وفاء املسلمني، وشاع من أمر 
القبائل وحتققه املسلم والكافر، متحضت املصلحة ِف استئصال شأفتهم، وانتفت ذريعة تطرق 
، وأنه إن  الشك ِف أمان املسلمني، وعلم هللا أن أجل رسوله عليه الصالة والسالم قد اقََت

من ِف قلبه  تدى ُّبا كلبقيت بعده هذه الفئة ذات الفتنة تفاقم أمرها وعسر تداركها، واق
مرض، ال جرم آذهنم حبَر لريتدعوا ويقلعوا عن النفاق. والذي يوج ب قتاهلم أهنم صرحوا 
بكلمات الكفر، أي صرح كل واحد مبا يدل على إبطانه الكفر وَسعها اْلخرون فرضوا ُّبا، 
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 (1)وصدرت من فريق منهم أقوال وأفعال تدل على أهنم مستخفون ابلدين،". 
 

« أفضل الدعاء: احلمد هلل»منه الطل ب، كما قال صلى هللا عليه وسلم: "لتض-9 .431
فسمى احلمد دعاء، وهو ثناء حمض، ْلن احلمد يتضمن احل ب والثناء، واحل ب أعلى أنواع 

.!  الطل ب للمحبَو

 مث يقول ابن القيم:

وىف آية  «واذكر ربك ِف نفسك تضرعا وخيفة»ىف آية الذكر: « تعاَل»وَتمل كيف قال »
فذكر التضرع فيهما معا، وهو التذلل والتمسكن، « ادعوا ربكم تضرعا وخفية»الدعاء: 

 واالنكسار، وهو روح الذكر والدعاء..

وخص الذكر ابْلفية حلاجة الذكر إَل اْلوف، فِن الذكر يستلزم احملبة ويثمرها وال بد، فمن 
نفع صاحبها، بل وف، فِهنا ال تأكثر من ذكر هللا أمثر له ذلك حمبته، واحملبة ما َ تقَتن ابْل

تضره، ْلهنا توج ب اإلدالل واالنبساط ورمبا آلت بكثري من اِلهال املغرورين إَل أهنم استغنوا 
ُّبا عن الواجبات، وقالوا: املقصود من العبادات إمنا هو عبادة القل ب، وإقباله على هللا وحمبته 

لك هذا فِن من س»وسيلة ابطل! له، وَتليهه له.. فِذا حصل املقصود، فاالشتغال ابل
 املسلك انسلخ عن اإلسالم العام كانسالخ احلبة عن قشرها..

 وسب ب هذا، عدم اقَتان اْلوف من هللا، حببه وإرادته )أي كونه مريدا له( .»

من عبد هللا ابحل ب وحده، فهو زنديق، ومن عبده ابْلوف : »قال بعض السلفوهلذا 
 ،« 2»ابلرجاء وحده، فهو مرجىء ومن عبده « 1»وحده، فهو حرورى 
__________ 

( احلروري: نسبة إَل فرقة من فرق اْلوارج، تعرف ابحلرورية، الذين يقولون ابلقدرة املطلقة 1)
 للعبد.

( املرجئة: من الفرق اْلارجة على امللة اإلسالمية، وهى اليت تتعلق ابلرجاء من غري 2)
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 (1)عمل.". 
 

 وربكم أي هو ريب، فال يسلمين وال يضيعين، وهو"إين توكلت على هللا ريب -10 .432
ربكم فال يسلطكم علي وال ُينعكم مين! فِن نواصيكم بيده، ال تفعلون شيئا بدون مشيئته. 
فِن انصية كل دابة بيده، ال ُيكنها أن تتحرك إال ِبذنه. فهو املتصرف فيها. ومع هذا ِف 

فعل ما يفعل على صراط مستقيم، ال ي تصرفه فيها وحتريكه هلا، ونفوذ قضائه وقدره فيها:
من ذلك إال حبكمة وعدل ومصلحة، ولو سلطكم علي فله من احلكمة ِف ذلك ما له 
احلمد عليه. ْلنه تسليط من هو على صراط مستقيم. ال يظلم وال يفعل شيئا عبثا بغري 

 حكمة.

فاة احلكم واملصاحل ية، نفهكذا تكون املعرفة ابهلل، ال معرفة القدرية اجملوسية، والقدرية اِلْب 
 والتعليل. وهللا املوفق سبحانه.

 

 فصل

وملا كان طال ب الصراط املستقيم طال ب أمر أكثر الناس انكبون عنه، مريد لسلوك طريق 
مرافقه فيها غاية العزة. والنفوس جمبولة على وحشة التفرق، وعلى اْلنس ابلرفيق، نبه هللا 

ديقني وأهنم مع الذين أنعم هللا عليهم من النبيني والصسبحانه على الرفيق ِف هذه الطريق، 
والشهداء والصاحلني. وحسن أولئك رفيقا فأضاف الصراط إَل الرفيق السالكني له. وهم 
الذين أنعم هللا عليهم، ليزول عن الطال ب للهداية وسلوك الصراط وحشة تفرده عن أهل 

 يكَتث م الذين أنعم هللا عليهم. فالزمانه وبين جنسه. وليعلم أن رفيقه ِف هذا الصراط ه
ال بعض قمبخالفة الناكبني عنه له. فِهنم هم اْلقلون قدرا، وإن كانوا اْلكثرين عددا، كما 

: عليك بطريق احلق، وال تستوحش لقلة السالكني. وإايك وطريق الباطل، وال تغَت السلف
ص على اللحاق لسابق، واحر بكثرة اهلالكني. وكلما استوحشت ِف تفردك فانظر إَل الرفيق ا

ُّبم. وغض الطرف عمن سواهم. فِهنم لن يغنوا عنك من هللا شيئا. وإذا صاحوا بك ِف 
طريق سريك، فال تلتفت إليهم. فِنك مىت التفت إليهم أخذوك وعاقوك. وقد ضربت لك 
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 (1)مثلني، فليكوان منك على ابل.". 
 

 ميز بينها.يؤديها إَل أرابُّبا لي "أيكلها وينفقها ويستمتع ُّبا، واْلماانت اليت-11 .433

 وحنو ذلك.

والنظر احلرام: النظر إَل اْلجنبيات بشهوة مطلقا، وبغريها إال حلاجة، كنظر اْلاط ب، 
 واملستام واملعامل، والشاهد، واحلاكم، والطبي ب، ذي احملرم.

 املصحف ِف واملستح ب: النظر ِف كت ب العلم والدين اليت يزداد ُّبا الرجل إُياان وعلما والنظر
ووجوه العلماء الصاحلني، الوالدين، والنظر ِف آايت هللا املشهودة، ليستدل ُّبا على توحيده 

 ومعرفته وحكمته.

واملكروه: فضول النظر الذي ال مصلحة فيه. فِن له فضوال كما للسان فضوال، وكم قاد 
ا يكرهون و : كانوقال بعض السلففضوهلا إَل فضول عز التخلص منها، وأعيي دواؤها. 

 فضول النظر كما يكرهون فضول الكالم.

 واملباح: النظر الذي ال مضرة فيه ِف العاجل واْلجل وال منفعة.

 ومن النظر احلرام: النظر إَل العورات. وهي قسمان.

 عورة وراء الثياَ، وعورة وراء اْلبواَ.

عليه شيء،   يكنولو نظر ِف العورة اليت وراء اْلبواَ فرماه صاح ب العورة ففقأ عينه َ
وذهبت هدرا، بنص رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ِف احلديث املتفق على صحته. وإن 
ضعفه بعض الفقهاء، لكونه َ يبلغه النص، أو َتوله، وهذا إذا َ يكن للناظر سب ب يباح 

 ْلجله، كعورة له هناك ينظرها. أو ريبة هو مأمور أو مأذون له ِف اطالعها.

واج ب: فتناول الطعام والشراَ عند االضطرار إليه، وخوف املوت، فِن تركه وأما الذوق ال
 (2)حىت مات، مات عاصيا قاتال لنفسه. قال اإلمام". 
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هو زنديق من عبد هللا ابحل ب وحده ف قال بعض السلف"هللا حببه وإرادته وهلذا -12 .434
 ومن عبده ابْلوف وحده فهو حروري. ومن عبده ابلرجاء وحده فهو مرجئ.

ومن عبده ابحل ب واْلوف والرجاء فهو مؤمن. وقد مجع تعاَل هذه املقامات الثالث بقوله: 
، ويرجون رمحته وخيافون  57: 17 أولئك الذين يدعون يبتغون إَل رُّبم الوسيلة أيهم أقَر

عذابه فابتغاء الوسيلة هو حمبته الداعية إَل التقَر إليه. مث ذكر بعدها الرجاء واْلوف. فهذه 
 ة عباده وأوليائه.طريق

ورمبا آل اْلمر مبن عبده ابحل ب اجملرد إَل استحالل احملرمات، ويقول: احمل ب ال يضره ذن ب 
ضره إذا أح ب هللا العبد َ ت»وقد صنف بعضهم ِف ذلك مصنفا وذكر فيه أثرا مكذواب 

وهذا كذَ قطعا مناف لإلسالم. فالذنَو تضر ابلذات لكل أحد كضرر السم « الذنَو
. ولو قدر أن هذا الكالم صح عن بعض الشيوخ. وأما رسول هللا صلى هللا عليه وسلم للبدن

فله حممل، وهو أنه إذا أحبه َ يدعه حبه إايه إَل أن يصر على ذن ب.  -فمعاذ هللا من ذلك
ْلن اإلصرار على الذن ب مناف لكونه حمبا هلل، وإذا َ يصر على الذن ب بل ابدر إَل التوبة 

ِنه ُيحى أثره وال يضره الذن ب. وكلما أذن ب واتَ وأانَ إَل هللا زال عنه النصوح منه، ف
 أثر الذن ب وضرره، فهذا املعىن صحيح.

واملقصود أن جتريد احل ب والذكر عن اْلوف يوقع ِف هذه املعاط ب، فِذا اقَتن ابْلوف مجعه 
َ به مطيته لئال ختر  عن الدَر  جعلى الطريق ورده إليها كلما شرد، فكأن اْلوف سوط يضر

والرجاء حاد حيدوها يطي ب هلا السري، واحل ب قائدها وزمامها الذي يسوقها. فِذا َ يكن 
للمطية سوط وال عصا تردها إذا حادت عن الطريق، وتركت ترك ب تعاسيف خرجت عن 

 الطريق وضلت عنها، فما حفظت حدود هللا وحمارمه.

 (1)فمىت خال القل ب عن". وما وصل الواصلون إليه مبثل خوفه ورجائه وحمبته، 
 

"فيها مصباح. وذلك املصباح داخل زجاجة تشبيه الكوك ب الدري ِف صفائها -13 .435
وحسنها، ومادته من أصفى اْلدهان وأمتها وقودا، من زيت شجرة ِف وسط القراح، ال شرقية 
وال غربية، حبيث تصيبها الشمس ِف إحدى طرِف النهار، بل هي ِف وسط القراح، حممية 
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افه، تصيبها الشمس أعدل إصابة. واْلفات إَل اْلطراف دوهنا. فمن شدة إضاءة زيتها أبطر 
وصفائه وحسنه يكاد يضيء من غري أن متسه انر فهذا اجملموع املرك ب هو مثل نور هللا تعاَل 

 الذي وصفه ِف قل ب عبده املؤمن، وخصه به.

ة: قلبه. شبه صدر املؤمن. والزجاجوالطريقة الثانية: طريقة التشبيه املفصل، فقيل: املشكاة 
 قلبه ابلزجاجة لرقتها وصفائها وصالبتها.

وكذلك قل ب املؤمن فِنه قد مجع اْلوصاف الثالثة، فهو يرحم وحيسن، ويتحنن، ويشفق 
على اْللق برقته، وبصفائه تتجلى فيه صور احلقائق والعلوم على ما هي عليه. ويباعد الكدر 

هللا  من الصفاء وبصالبته يشتد ِف أمر هللا ويتصل ب ِف ذات والدرن والوسخ حبس ب ما فيه
 تعاَل، ويغلظ على أعداء هللا تعاَل، ويقوم ابحلق هلل تعاَل.

 أرضه، القلَو آنية هللا ِف» قال بعض السلفوقد جعل هللا تعاَل القلَو كاْلنية، كما 
الشجرة املباركة: ِف قلبه، و  واملصباح هو نور اإلُيان« فأحبها إَل هللا أرقها وأصلبها وأصفاها

هي شجرة الوحي املتضمنة للهدى ودين احلق. وهي مادة املصباح اليت يتقد منها. والنور 
على النور نور الفطرة الصحيحة، واإلدراك الصحيح ونور الوحي والكتاَ، فينضاف أحد 

مة قبل أن يسمع كالنورين إَل اْلخر فيزداد العبد نورا على نور. وهلذا يكاد ينطق ابحلق واحل
ما فيه من اْلثر، مث يبلغه اْلثر مبثل ما وقع ِف قلبه ونطق به، فيتفق عنده شاهد العقل 
والشرع، والفطرة والوحي فرييه عقله وفطرته وذوقه الذي جاء به الرسول صلى هللا عليه وسلم 

ور على نهو احلق ال يتعارض عنده العقل والنقل، بل يتصادقان ويتوافقان فهذا عالمة ال
 (1)النور، عكس من تالطمت ِف قلبه". 

 

"وإخباات، وخشية، ورجاء. وخلص عمله وأمره كله هلل، فِن أح ب أح ب ِف -14 .436
هللا، وإن بغض أبغض ِف هللا، وإن أعطى أعطى هلل، وإن منع منع هلل، وال يكفيه هذا حىت 

د قلبه معه م، فيعقيسلم من االنقياد والتحكم لكل من عدا رسول هللا صلى هللا عليه وسل
عقدا حمكما على االئتمام واالقتداء به وحده، دون كل أحد ِف اْلموال واْلعمال: من أقوال 
القل ب، وهي العقائد. وأقوال اللسان، وهي اْلْب عما ِف القل ب وأعمال القل ب وهي اإلرادة 

                                         
 396التفسري القيم = تفسري القرآن الكرمي البن القيم ص/ (1)



457 

 

 قة وجله:د واحملبة والكراهية وتوابعها، وأعمال اِلوارح، فيكون احلكم عليه ِف ذلك كله

ملا جاء به الرسول صلى هللا عليه وسلم. فال يتقدم بني يديه بعقيدة وال قول وال عمل، كما 
اي أيها الذين آمنوا ال تقدموا بني يدي هللا ورسوله أي ال تقولوا حىت  1: 49قال تعاَل: 

 يقول، وال تفعلوا حىت أيمر.

 ديواانن: : ما من فعلة، وإن صغرت، إال ينشر هلاقال بعض السلف

 َ؟ وكيف؟ أي َ فعلت؟ وكيف فعلت؟.

فاْلول سؤال: عن علة الفعل وابعثه وداعيه: هل هو حظ عاجل من حظوظ العامل، 
وغرض من أغراض النفس ِف حمبة املدح من الناس وخوف ذمهم؟ أو استجالَ حمبَو 

ل ب التودد طعاجل أو دفع مكروه عاجل، أم الباعث على الفعل القيام حبق العبودية هلل، و 
 والتقَر إَل الَر سبحانه، وابتغاء الوسيلة إليه؟.

 وحمل هذا السؤال: أنه هل كان عليك أن تفعل هذا الفعل ملوالك أم فعلته حلظك وهواك؟.

والثاين: سؤالك عن متابعة الرسول عليه الصالة والسالم ِف ذلك التعبد؟ أي هل كان ذلك 
 م كان عمال َ أشرعه َو أرضه؟.العمل مبا شرعته لك على لسان رسويل، أ

فاْلول: سؤال عن اإلخالص. والثاين: عن املتابعة. فِن هللا سبحانه ال يقبل عمال إال 
 (1)ُّبما.". 

 

437. 15-.  "وقال ابن زيد: ظهر الفساد ِف الْب والبحر، قال: الذنَو

، اقلت: أراد أن الذن ب سب ب الفساد الذي ظهر، وإن الفساد الذي ظهر هو الذنَو نفسه
فيكون الالم ِف قوله: ليذيقهم بعض الذي عملوا الم العاقبة والتعليل. وعلى اْلول: فاملراد 
ابلفساد: النقص والشر واْلالم اليت حيدثها هللا ِف اْلرض مبعاصي العباد فكلما أحدثوا ذنبا 

: كلما أحدثتم ذنبا أحدث هللا لكم من قال بعض السلفأحدث هللا هلم عقوبة. كما 
 عقوبة. سلطانه

 أن الفساد املراد به الذنَو وموجباهتا. -وهللا أعلم -والظاهر

ويدل عليه قوله تعاَل: ليذيقهم بعض الذي عملوا فهذا حالنا دائما، أذاقنا هللا الشيء اليسري 
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 (1)من أعمالنا، فلو أذاقنا كل أعمالنا ملا ترك على ظهرها من دابة.". 
 

 "هللا-16 .438

النصر، مع أنه قد استوىف حقه أوال، فكيف مبن َ يستوف شيئا فِذا كان هللا قد ضمن له 
من حقه، بل بغى عليه وهو صابر؟ وما من الذنَو ذن ب أسرع عقوبة من البغي وقطيعة 

 الرحم. وقد سبقت سنة هللا: أنه لو بغى جبل على جبل ِلعل الباغي منهما دكا.

 و حسبه.السب ب الرابع: التوكل على هللا. فمن يتوكل على هللا فه

َ اليت يدفع ُّبا العبد ما ال يطيق من أذى اْللق وظلمهم وعدواهنم.  والتوكل من أقوى اْلسبا
وهو من أقوى اْلسباَ ِف ذلك. فِن هللا حسبه، أي كافيه. ومن كان هللا كافيه وواقيه فال 

ضره ي مطمع فيه لعدوه، وال يضره إال أذى ال بد منه، كاحلر والْبد، واِلوع والعطش، وإما أن
 مبا يبلغ منه مراده فال يكون أبدا.

وفرق بني اْلذى الذي هو ِف الظاهر إيذاء له، وهو ِف احلقيقة إحسان إليه وإضرار بنفسه، 
 قال بعض السلف:وبني الضرر الذي يتشفى به منه. 

جعل هللا لكل عمل جزاء من جنسه، وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته لعبده، فقال: 
توكل على هللا فهو حسبه َو يقل: نؤته كذا وكذا من اْلجر كما قال ِف ومن ي 3: 65

اْلعمال، بل جعل نفسه سبحانه كاِف عبده املتوكل عليه وحسبه، وواقيه، فلو توكل العبد 
على هللا حق توكله وكادته السموات واْلرض ومن فيهن ِلعل له ربه ُمرجا من ذلك، وكفاه 

 ونصره.

كتاَ الفتح »ل وفوائده، وعظم منفعته، وشدة حاجة العبد إليه ِف وقد ذكران حقيقة التوك
وذكران هناك فساد من جعله من املقامات املعلولة، وأنه من مقامات العوام. « القدسي

وأبطلنا قوله من وجوه كثرية. وبينا أنه من أجل مقامات العارفني، وأنه كلما عال مقام العبد  
 ، وأنه على قدر إُيان العبد يكون توكله.كانت حاجته إَل التوكل أعظم وأشد

وإمنا املقصود هنا ذكر اْلسباَ اليت يندفع ُّبا شر احلاسد، والعائن، والساحر، والباغي.". 
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(1) 
 

 « ."أن يضروك بشيء َ يضروك إال بشيء كتبه هللا عليك-17 .439

أن  نفِذا جرد العبد التوحيد فقد خرج من قلبه خوف ما سواه، وكان عدوه أهون عليه م
خيافه مع هللا، بل يفرد هللا ابملخافة وقد أمنه منه. وخرج من قلبه اهتمامه به، واشتغاله به 
وفكره فيه، وجترد هلل حمبة وخشية وإانبة وتوكال، واشتغاال به عن غريه، فريى أن إعماله فكره 

فيه  هِف أمر عدوه وخوفه منه واشتغاله به من نقص توحيده، وإال فلو جرد توحيده لكان ل
شغل شاغل، وهللا يتوَل حفظه والدفع عنه، فِن هللا يدافع عن الذين آمنوا، فِن كان مؤمنا 

 ابهلل فاهلل يدافع عنه وال بد. وحبس ب إُيانه يكون دفاع هللا عنه.

فِن كمل إُيانه كان دفع هللا عنه أمت دفع، وإن مزج، مزج له. وإن كان مرة هللا عليه مجلة. 
 بكليته أعرض هللا عنه مجلة. ومن كان مرة ومرة فاهلل له مرة ومرة.ومن أعرض عن هللا 

من  :قال بعض السلففالتوحيد حصن هللا اْلعظم الذي من دخله كان من اْلمنني، 
 خاف هللا خافه كل شيء. ومن َ خيف هللا أخافه من كل شيء.

توجه إَل هللا ن الهذه عشرة أسباَ يندفع ُّبا شر احلاسد والعائن والساحر، وليس له أنفع م
وإقباله عليه، وتوكله عليه، وثقته به، وأن ال خياف معه غريه، بل يكون خوفه منه وحده، وال 
يرجو سواه، بل يرجوه وحده، فال يعلق قلبه بغريه، وال يستغيث بسواه. وال يرجو إال إايه. 

ري هللا غ ومىت علق قلبه بغريه ورجاه وخافه: وكل إليه وخذل من جهته، فمن خاف شيئا
سلط عليه. ومن رجا شيئا سوى هللا خذل من جهته وحرم خريه. هذه سنة هللا ِف خلقه. 

 ولن جتد لسنة هللا تبديال.

 

 فصل

 (2)فقد عرفت بعض ما اشتملت عليه هذه السورة من القواعد النافعة". 
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 "التفسري والبيان:-18 .440

ا ُمتْبين يوسف عليه السالم، فقالو فلما ذهبوا ِف املرة الثالثة، فدخلوا مصر، ودخلوا على 
 -بذكر حاهلم، واستعطافهم، وشكواهم إليه رقة احلال وقلة املال مما يرقق القل ب: اي أيها العزيز

قد أصابنا وأهلنا الضرر الشديد من اِلدَ  -وكان أبوهم يرى أن هذا العزيز هو يوسف
أو رديء  منتاره، وهو مثن قليلوالقحط واِلوع وقلة الطعام، وأتينا إليك بثمن الطعام الذي 

زيوف ال يروج بني التجار ِف اْلسواق، فأمت لنا الكيل كما عودتنا من إحسانك، وتصدق 
علينا بقبض هذه البضاعة املزجاة، وتسامح فيها بعد أن تتغاضى عن قلتها أو رداءهتا، إن 

 هلم. َهللا جيزي املتصدقني أحسن اِلزاء، فيخلف هلم ما ينفقون، ويضاعف الثوا

وكان القصد من هذا الكالم الرقيق والتضرع والتذلل اختبار حال العزيز، هل يرق قلبه، 
ويظهر نفسه، ويعلن عن شخصه؟ بعد أن ذكروا له ما أصاُّبم من اِلهد والضيق وقلة 

 الطعام، وما لدى أبيه من احلزن لفقد ولديه.

 حال ى أبيه وإخوته، وهو ِفوقد جنحوا ِف هذا االستعطاف، فأخذته رقة ورأفة ورمحة عل
امللك والتصرف والسعة، فأجاُّبم بقوله، مستفهما عن مدى استقباح فعلهم السابق بيوسف: 
هل علمتم قبح ما فعلتم بيوسف وأخيه بنيامني؟ حيث ألقيتم يوسف ِف اِل ب، وعرضتموه 

ل كونكم اللهالك، وفرقتم بينه وبني أخيه، وما عاملتم به أخاه من معاملة جافة قاسية، ح
ال بعض قجاهلني قبح ما فعلتموه، من عقوق الوالدين، وقطيعة الرحم والقرابة، وذلك كما 

: كل من عصى هللا فهو جاهل، وقرأ: مث إن ربك للذين عملوا السوء جبهالة اْلية السلف
 [ .119/ 16]النحل 

ا أعظم ما ارتكبتم م واملراد ُّبذا االستفهام التقريع والتوبيخ، ومراد يوسف تعظيم الواقعة، أي
 (1)بيوسف، كما يقال: هل تدري من عصيت؟ والصحيح أنه". 

 

 "وأما الفريق الثاين وهم املؤمنون اْلتقياء فهم الذين أخْب هللا تعاَل عنهم:-19 .441

ومن أراد اْلخرة وسعى هلا سعيها ... أي ومن طل ب اْلخرة، وكانت هي مهه ومقصده، 
طاعات، وهو مؤمن مصدق ابهلل وبكتبه ورسله واليوم فعمل هلا ما استطاع من القَر وال
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اْلخر، فأولئك أهل الكمال املشكورون على طاعاهتم، املثابون على أعماهلم من قبل هللا 
 تعاَل.

 فال يثاَ هؤالء وال ينالون هذا اِلزاء احلسن إال بشروط ثالثة:

خان حلديث الذي رواه الشيإرادة ثواَ اْلخرة وما فيها من النعيم والسرور، جاء ِف ا -اْلول
 « .إمنا اْلعمال ابلنيات»عن عمر: 

أن يكون العمل من القَر والطاعات ومتابعة الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم، ال  -الثاين
من اْلعمال الباطلة، فِن الكفار يتقربون إَل هللا تعاَل بعبادة اْلواثن، والكواك ب واملالئكة 

له: وسعى هلا سعيها أي أعطاها حقها من السعي ابْلعمال وبعض البشر من اْلنبياء، فقو 
 الصاحلة.

أن يكون العمل ِف دائرة اإلُيان والتصديق ابلثواَ واِلزاء، فال ينفع العمل بغري  -الثالث
 اإلُيان الصحيح. وهذه هي الشرائط الثالثة ِف كون السعي مشكورا.

، وعمل إُيان اثبت، ونية صادقة: من َ يكن معه ثالث َ ينفعه عمله: قال بعض السلف
 مصي ب، وتال هذه اْلية.

هؤالء املؤمنون الصلحاء الذين اختاروا غىن اْلخرة ال يبالون بشيء بعدها، فِن أوتوا حظا 
 من الدنيا شكروا رُّبم، وإن حرموا منه صْبوا، ورضوا ْلن ما عند هللا خري وأبقى.

 (1)كفول لكال الفريقني، فقال:". مث أابن هللا تعاَل أن الرزق ِف الدنيا مضمون م
 

 "وقد وصفه صاحبه أبنه كافر ابهلل، جاحد ْلنعمه لشكه ِف البعث.-20 .442

لكنا هو هللا ريب وال أشرك بريب أحدا أي لكن أان ال أقول مبقالتك، بل أقر هلل ابلوحدانية 
 والربوبية، وال أشرك به أحدا، بل هو هللا املعبود وحده ال شريك له.

مذكرا بوجَو اإلُيان ابهلل: ولوال إذ دخلت جنتك، قلت: ما شاء هللا، ال قوة إال  مث قال له
ابهلل أي هال إذا أعجبتك حني دخلتها ونظرت إليها، محدت هللا على ما أنعم به عليك، 
وأعطاك من املال والولد ما َ يعط غريك، وقلت: ما شاء هللا، ال قوة إال ابهلل، أي اْلمر ما 

 لكائن ما قدره هللا، ليكون ذلك دليال على عبوديتك واالعَتاف ابلعجز.شاء هللا، وا
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: من أعجبه شيء من حاله أو ماله أو ولده، فليقل: ما شاء هللا، قال بعض السلفوهلذا 
 ال قوة إال ابهلل، عمال ُّبذه اْلية، ومبا روي من

رسول هللا  ل: قالاحلديث املرفوع الذي أخرجه احلافظ أبو يعلى عن أنس رضي هللا عنه قا
 ما أنعم هللا على عبد نعمة من أهل أو مال أو ولد فيقول:»صلى هللا عليه وآله وسلم: 

 « .ما شاء هللا، ال قوة إال ابهلل، فريى فيه آفة دون املوت

أال »وثبت ِف صحيح مسلم عن أيب موسى أن رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم قال له: 
 « .ِلنة؟ ال حول وال قوة إال ابهللأدلك على كنز من كنوز ا

 مث أجابه عن قضية االفتخار ابملال والولد:

إن ترن أان أقل منك ماال وولدا، فعسى ريب أن يؤتني خريا من جنتك.. أي إنك إذ تنظر 
إيل أبين أفقر منك ِف املال، وأقل منك أوالدا وعشرية ِف هذه الدنيا الفانية، فِين أتوقع 

ْلخرة، وأرجو أن يعطيين هللا خريا من جنتك ِف الدار اْلخرة، ويرسل انقالَ احلال ِف ا
على جنتك ِف الدنيا اليت ظننت أهنا ال تبيد وال تفىن عذااب من السماء، كمطر شديد يقلع 

 (1)زرعها وأشجارها". 
 

"صلوات هللا وسالمه( أرسله هللا إَل عباده داعيا ومبشرا ونذيرا، فأنبأهم عن -21 .443
 ه.هللا بشرائع

والرسول: هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، وكان معه كتاَ فيه شريعته كموسى عليه 
 السالم، سواء أنزل عليه كتاَ مستقل أم كتاَ من سبقه.

والنِب: هو من أوحي إليه بشرع خيْب به عن هللا وخيْب به قومه، وليس معه كتاَ، كيوشع 
 عليه السالم.

ُين أي كلمناه من جان ب الطور عن ُيني موسى أو عن وانديناه من جان ب الطور اْل -3
ُيني اِلبل نفسه، حني جاء من مدين متجها إَل مصر، فهو كليم هللا بعدئذ، وأصبح رسوال، 
َ التوراة. واملناداة عن ُيني موسى أصح،  وواعدانه إليه بعد إغراق آل فرعون، وأنزلنا عليه كتا

 فِن اِلبال ال ُيني هلا وال مشال.
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وقربناه جنيا أي أدنيناه إدانء تشريف وتقري ب منزلة، حىت كلمناه، أو حني مناجاته لنا.  -4
فقوله: جنيا من املناجاة ِف املخاطبة، أي أنه أصبح ِف العاَ الروحي قري ب املنزلة من هللا 

 تعاَل.

يا، بووهبنا له من رمحتنا أخاه هارون نبيا أي منحناه من فضلنا ونعمتنا، فجعلنا أخاه ن -5
حني سأل ربه قائال: واجعل يل وزيرا من أهلي هارون أخي، اشدد به أزري وأشركه ِف أمري 

[ فحقق له مطلبه وأجاَ دعاءه وسؤاله وشفاعته بقوله: قال: قد 32 -29/ 20]طه 
/ 28[ ، وقوله: سنشد عضدك أبخيك ]القصص 36/ 20أوتيت سؤلك اي موسى ]طه 

35. ] 

 (1)ِف أحد شفاعة ِف الدنيا أعظم من شفاعة".  : ما شفع أحدقال بعض السلف
 

 « ."الفجأة، فأمرين أن أصرف بصري-22 .444

لي ال تتبع اي ع»وروى أبو داود عن بريدة قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لعلي: 
 « .النظرة النظرة، فِن لك اْلوَل، وليس لك اْلخرة

م: رسول هللا صلى هللا عليه وسلوِف صحيح البخاري عن أيب سعيد اْلدري قال: قال 
إايكم واِللوس على الطرقات، قالوا: اي رسول هللا، ال بد لنا من جمالسنا نتحدث فيها، »

 فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: إن أبيتم فأعطوا الطريق حقه، قالوا:

ملعروف، وما حق الطريق اي رسول هللا؟ قال: غض البصر، وكف اْلذى، ورد السالم، واْلمر اب
 « .والنهي عن املنكر

وسب ب اْلمر بغض البصر هو سد الذرائع إَل الفساد، ومنع الوصول إَل اإلمث والذن ب، فِن 
ية : النظر سهم سم إَل القل ب، ولذلك مجع هللا ِف اْلوقال بعض السلفالنظر بريد الزىن، 

اْلصلي وهو  ظوربني اْلمر حبفظ الفروج، واْلمر حبفظ اْلبصار اليت هي بواعث إَل احمل
 الزىن، فقال:

 وحيفظوا فروجهم أي من ارتكاَ الفاحشة كالزىن واللواط ومن نظر أحد إليها، كما

 « .احفظ عورتك إال من زوجتك، أو ما ملكت ُيينك»روى أمحد وأصحاَ السنن: 
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 وقال تعاَل مبينا حكمة اْلمر ابحلكمني:

ا هر لقلوُّبم، وأنقى لدينهم، كمذلك أزكى هلم أي إن غض البصر وحفظ الفرج خري وأط
 قيل: من حفظ بصره أورثه هللا نورا ِف بصريته، أو ِف قلبه.

ما من »وروى اإلمام أمحد عن أيب أمامة رضي هللا عنه عن النِب صلى هللا عليه وسلم قال: 
 «مسلم ينظر إَل حماسن امرأة، مث يغض بصره، إال أخلف هللا له عبادة جيد حالوهتا

ين عن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وروى الطْبا
إن النظر سهم من سهام إبليس مسموم، من تركه ُمافيت أبدلته إُياان جيد حالوته »وسلم: 
 « .ِف قلبه

 (1)وأزكى الذي هو أفعل التفضيل للمبالغة ِف أن". 
 

يه تعاَل وحكم الرسول صلى هللا عل"مث أكد هللا تعاَل اْلمر بطاعة أوامر هللا -23 .445
وسلم ِبخالص ال نفاق فيه، فِن تولوا عن الطاعة، فما على النِب صلى هللا عليه وسلم إال 
تبليغ الرسالة، وما عليهم إال الطاعة له، فِن أطاعوه اهتدوا إَل احلق، فجعل االهتداء مقروان 

ي ال شائبة إال التبليغ الواضح الذبطاعته، مث أكد أنه ما على الرسول صلى هللا عليه وسلم 
فيه لكل ما كلف فيه الناس، فهو ال حيمل أحدا على اإلُيان احلق، وال يكره إنساان على 

 الدين القومي.

: من أمر السنة على نفسه قوال وفعال نطق ابحلكمة، ومن أمر اهلوى قال بعض السلف
 وه هتتدوا.على نفسه قوال وفعال نطق ابلبدعة لقوله تعاَل: وإن تطيع

 

 أصول دولة اإلُيان

 

 [57اَل  55( : اْلايت 24]سورة النور )
وعد هللا الذين آمنوا منكم وعملوا الصاحلات ليستخلفنهم ِف اْلرض كما استخلف الذين 
من قبلهم وليمكنن هلم دينهم الذي ارتضى هلم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونين ال 
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( وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة 55ذلك فأولئك هم الفاسقون )يشركون يب شيئا ومن كفر بعد 
( ال حتسنب الذين كفروا معجزين ِف اْلرض ومأواهم 56وأطيعوا الرسول لعلكم ترمحون )

 (57النار ولبئس املصري )
 

 اإلعراَ:

وعد: وعد ِف اْلصل يتعدى إَل مفعولني، وجيوز االقتصار على أحدمها، وهلذا اقتصر ِف 
على مفعول واحد، وفسر العدة بقوله: ليستخلفنهم. وهو جواَ قسم مضمر  هذه اْلية

 (1)تقديره: وعدهم هللا وأقسم ليستخلفنهم.". 
 

 "قال: َر إين قتلت منهم نفسا، فأخاف أن يقتلون أي قال موسى:-24 .446

اي َر كيف أذه ب إَل فرعون وقومه، وقد قتلت منهم فرعونيا، فأخاف إذا رأوين أن يقتلوين 
 منهم. أثرا

وأخي هارون هو أفصح مين لساان، فأرسله معي ردءا يصدقين، إين أخاف أن يكذبون أي 
إن أخي هارون أفصح لساان مين، وأحسن بياان بسب ب ما ِف لساين من لثغة أو عقدة من 
حني الصغر حني تناولت اِلمرة، ملا خريت بينها وبني التمرة، فوضعتها على لساين، فحصل 

 بري، فاجعل معي هارون أخي رسوال وزيرا ومعينا يصدقين فيما أقوله وأخْبفيه شدة ِف التع
به عن هللا عز وجل، ويوضح الْباهني واْلدلة، ويفند الشبهات املثارة من قبل هؤالء 
اِلاحدين، وإين أخاف أن يكذبوين ِف رساليت. ونظري اْلية: واحلل عقدة من لساين يفقهوا 

/ 20، هارون أخي، اشدد به أزري، وأشركه ِف أمري ]طه قويل، واجعل يل وزيرا من أهلي
27- 32. ] 

 فأجابه هللا تعاَل إَل طلبه:

َ ملوسى:  قال: سنشد عضدك أبخيك، وجنعل لكما سلطاان، فال يصلون إليكما أي قال الر
سنقويك ونعزز جانبك أبخيك الذي سألت أن يكون نبيا معك، كما قال تعاَل: قد أوتيت 

[ 53/ 19[ ووهبنا له من رمحتنا أخاه هارون نبيا ]مرمي 36/ 20طه سؤلك اي موسى ]
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وجنعل لكما حجة قاهرة، وغلبة ظاهرة على عدوكما، فال سبيل هلم إَل الوصول إَل أذاكما، 
 بسب ب إبالغكما آايت هللا تعاَل.

عن طل ب موسى بعثة أخيه هارون: ليس أحد أعظم منة على أخيه من  قال بعض السلف
ارون عليهما السالم، فِنه شفع فيه، حىت جعله هللا نبيا ورسوال معه إَل فرعون موسى على ه

 (1)وملئه، وهلذا قال تعاَل ِف حق موسى: وكان". 
 

تراهم ركعا سجدا، يبتغون فضال من هللا ورضواان أي تشاهدهم يكثرون  -"-25 .447
الرضا، و  الصالة ِبخالص، فتبصرهم غالبا راكعني ساجدين، يلتمسون ويطلبون الثواَ

وحيتسبون عند هللا تعاَل جزيل الثواَ وهو اِلنة، ورضا هللا تعاَل عنهم، والرضا أكْب من 
 [ .72/ 9اِلنة: ورضوان من هللا أكْب ]التوبة 

سيماهم ِف وجوههم من أثر السجود أي عالمتهم املميزة هلم وجود النور والبهاء والوقار  -
ض وقال بعلسدي: الصالة حتسن وجوههم. ِف الوجه والسمت احلسن واْلشوع. قال ا

 : من كثرت صالته ابلليل حسن وجهه ابلنهار،السلف

وقد أسنده ابن ماجه عن جابر رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
 «من كثرت صالته ابلليل، حسن وجهه ابلنهار»

 والصحيح أنه موقوف.

قلَو  وضياء ِف الوجه، وسعة ِف الرزق، وحمبة ِف وقال بعضهم: إن للحسنة نورا ِف القل ب،
الناس. وقال أمري املؤمنني عثمان رضي هللا عنه: ما أسر أحد سريرة إال أبداها هللا تعاَل على 
صفحات وجهه، وفلتات لسانه. واملراد أن أثر العبادة والصالح واإلخالص مع هللا تعاَل 

، أصلح من أصلح سريرته»َ رضي هللا عنه: يظهر على وجه املؤمن، لذا قال عمر بن اْلطا
 « .هللا تعاَل عالنيته

وروى اإلمام أمحد عن أيب سعيد اْلدري رضي هللا عنه عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
لو أن أحدكم يعمل ِف صخرة صماء، ليس هلا ابَ وال كوة، ْلرج عمله للناس،  »أنه قال: 

 « .كائنا ما كان
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داود عن ابن عباس رضي هللا عنهما عن النِب صلى هللا عليه وسلم وروى أمحد أيضا وأبو 
إن اهلدي الصاحل، والسمت الصاحل، واالقتصاد جزء من مخسة وعشرين جزءا من »قال: 
 « .النبوة

 (1)ذلك مثلهم ِف التوراة ومثلهم ِف اإلجنيل، كزرع أخرج شطأه، فآزره".  -
 

أن يطعمون، إن هللا هو الرزاق ذو  "سبحانه: ما أريد منهم من رزق وما أريد-26 .448
 [ .58 -57/ 51القوة املتني ]الذارايت 

مث كرر القول للتأكيد: وهلل ما ِف السموات وما ِف اْلرض خلقا وملكا يتصرف فيهما كيف 
شاء إجيادا وإعداما، إحياء وإماتة، وكفى ابهلل وكيال، أي قيما وحافظا وكفيال ْلمور العباد 

 ؤوهنم.ِف أرزاقهم وسائر ش

قال الزُمشري: تكرير قوله: ما ِف السموات وما ِف اْلرض: تقرير ملا هو موج ب تقواه، 
 « .1»ليتقوه فيطيعوه وال يعصوه ْلن اْلشية والتقوى أصل اْلري كله 

 مث هدد هتديدا عاما صرحيا فقال:

 عنكم، الإن يشأ يذهبكم أيها الناس وأيت آبخرين، أي إن يرد إفناءكم وإجياد قوم آخرين بد
فهو قادر على ذلك ْلن كل شيء ِف السموات واْلرض حتت قبضته وخاضع لسلطانه، 

 وكان هللا على ذلك من اإلعدام واإلجياد بليغ القدرة، ال ُيتنع عليه شيء أراده.

وهذا غض ب على املشركني الذين كانوا يؤذون النِب صلى هللا عليه وسلم ويقاومون دعوته، 
 ره على اإلذهاَ والتبديل إذا عصيتموه، كما قال: وإن تتولوا يستبدلوختويف وبيان القتدا

: ما أهون العباد قال بعض السلف[ ، 38/ 47قوما غريكم، مث ال يكونوا أمثالكم ]حممد 
على هللا إذا أضاعوا أمره. وقال تعاَل: إن يشأ يذهبكم وأيت خبلق جديد، وما ذلك على 

 ي وما هو عليه مبمتنع.[ أ20 -19/ 14هللا بعزيز ]إبراهيم 

 مث قال تعاَل: من كان يريد ثواَ الدنيا ... أي من كان بسعيه وعمله

__________ 

                                         
 26/207التفسري املنري للزحيلي  (1)



468 

 

 (1)". 429( املرجع السابق: ص 1)
 

"وْلصحابك، قال جماهد وغريه: يعين بذلك متالؤهم على الفتك برسول هللا -27 .449
 صلى هللا عليه وسلم.

 لولة واْلاطئة مبعىن اْلطيئة. وقال بعضهم:واْلائنة: اْليانة كالقائلة مبعىن القي

معىن ذلك: وال تزال تطلع على خائن منهم، والعَر تزيد اهلاء ِف آخر املذكر، كقوهلم: هو 
 « .1»راوية للشعر، ورجل عالمة 

قال الطْبي: والصواَ من القول أن هللا عىن ُّبذه اْلية يهود بين النضري الذين مهوا بقتل 
نهم عليه وسلم وأصحابه إذ أاتهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يستعي رسول هللا صلى هللا

 « .ِف دية العامريني، فأطلعه هللا على ما قد مهوا به

إال قليال منهم أي ما تزال تطلع على خياانهتم املتكررة الصادرة منهم إال قليال منهم وهو من 
 وا، فال ختف منهم خيانة.آمن وحسن إُيانه، كعبد هللا بن سالم وأصحابه ممن أسلم

فاعف عما بدر منهم، واصفح عمن أساء منهم، وعاملهم ابإلحسان، إن هللا حي ب احملسنني 
الذين أحسنوا العفو والصفح عن املسيء، ويثيبهم على إحساهنم، وهذا هو عني النصر 

 «ما عاملت من عصى هللا فيك مبثل أن تطيع هللا فيه: »قال بعض السلفوالظفر، كما 
 « .3»ُّبذا حيصل هلم َتليف ومجع على احلق، ولعل هللا أن يهديهم و 

وقد ثبت أن النِب صلى هللا عليه وسلم عامل طوائف اليهود الثالث حول املدينة )وهم بنو 
 قينقاع وبنو النضري وبنو قريظة( أحسن معاملة ِف بدء اْلمر وأثنائه وهنايته، ففي البداية بعد

عهم صلحا معروفا هو وثيقة املدينة، ووادعهم وعاهدهم على املساملة اهلجرة إَل املدينة عقد م
 وأال حياربوه وال ُيالئوا عليه عدوا له، وأهنم آمنون

__________ 

 101/ 6( تفسري الطْبي: 1)

 ( املرجع واملكان السابق.2)
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 (1)". 33/ 2( تفسري ابن كثري: 3)
 

ساَ حركة الشمس والقمر حب "الذي يتعلق به مصاحل العباد، ْلنه تعاَل قدر-28 .450
معني، وكل ذلك دليل على كمال قدرة هللا تعاَل وكونه فضال من هللا ورمحة وإحساان على 

 اْللق.

ظاهرة َساوية وهو أنه تعاَل خلق النجوم ملنافع العباد، ابالهتداء بنورها إَل  -والنوع الثالث
وال قمرا، وذلك من أدلة   الطرق واملسالك، ِف ظلمات الْب والبحر، حيث ال يرون مشسا

كمال القدرة والرمحة واحلكمة. ويستدل ابلنجوم والكواك ب والشمس والقمر أيضا على 
معرفة القبلة، كما أن هذه الكواك ب زينة للسماء: إان زينا السماء الدنيا بزينة الكواك ب 

/ 67[ وهي أيضا رجوم للشياطني: وجعلناها رجوما للشياطني ]امللك 6/ 37]الصافات 
[ وهي كذلك مثار التفكري ِف عظمة السموات: ويتفكرون ِف خلق السماوات واْلرض، 5

قال بعض [ 191/ 3ربنا ما خلقت هذا ابطال، سبحانك فقنا عذاَ النار ]آل عمران 
: من اعتقد ِف هذه النجوم غري ثالث فقد أخطأ وكذَ على هللا سبحانه: أن هللا السلف

 « .1»شياطني، ويهتدى ُّبا ِف ظلمات الْب والبحر جعلها زينة للسماء، ورجوما لل

االستدالل أبحوال اإلنسان، وخلق البشر من نفس واحدة هي آدم عليه  -والنوع الرابع
السالم، وإيداع أصول البشرية ِف اْلصالَ واْلرحام، والتفكري ِف تكوين النفس: وِف 

اإلله وكمال قدرته  [ وهذا من دالئل وجود21/ 51أنفسكم أفال تبصرون ]الذارايت 
 وعلمه.

مأخوذ من طريقة اإلنبات وتنوع النبات واختالف أصناف الفواكه والثمار:  -والنوع اْلامس
وهو إنزال املطر من السماء )السحاَ( وإخراج ُمتلف أنواع النبااتت والزروع ابملاء، وإجياد 

 الكثرة اهلائلة من الثمار والفواكه

__________ 
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 (1)". 159/ 2( تفسري ابن كثري: 1)
 

"ابن آدم أكالت يقمن صلبه، فِن كان فاعال ال حمالة، فثلث لطعامه، وثلث -29 .451
 « .لشرابه، وثلث لنفسه

 : مجع هللا الط ب كله ِف نصف آية: وكلوا واشربوا، وال تسرفوا.قال بعض السلف

تابكم من : ليس ِف كيذكر أن الرشيد كان له طبي ب نصراين حاذق فقال لعلي بن احلسني
علم الط ب شيء، والعلم علمان: علم اْلداين وعلم اْلبدان، فقال له علي: قد مجع هللا 
الط ب كله ِف نصف آية من كتابنا. فقال له: ما هي؟ قال: قوله عز وجل: وكلوا واشربوا وال 
 تسرفوا فقال النصراين: وال يؤثر عن رسولكم شيء من الط ب. فقال علي: مجع رسول هللا

اء شرا ما مأل ابن آدم وع»صلى هللا عليه وسلم الط ب ِف ألفاظ يسرية. قال: ما هي؟ قال: 
ابكم احلديث، فقال النصراين: ما ترك كت« من بطنه، حبس ب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه

 « .1»وال نبيكم ِلالينوس طبا 

صلتان: كل ما شئت، والبس ما شئت ما أخطأتك خ»وقال البخاري: قال ابن عباس: 
 أي كْب وإعجاَ ابلنفس.« سرف وُميلة

واإلسراف: جتاوز احلد ِف كل شيء. وهللا تعاَل حي ب إحالل ما أحل، وحترمي ما حرم، وذلك 
العدل الذي أمر به، فال يصح جتاوز احلد الطبيعي كاِلوع والعطش والشبع والري، وال 

ال جيوز كله، وال الشرعي فاملادي أبن تكون النفقة بنسبة معينة من الدخل ال تستأصله  
تناول ما حرم هللا من امليتة والدم وحلم اْلنزير وما ذبح لغري هللا، واْلمر، إال للضرورة، وال 
حيل اْلكل والشَر ِف أواين الذه ب والفضة، وال لبس احلرير الطبيعي أو تشبه الرجال 

 ابلنساء أو ابلعكس.

 املسرفني حراما ال يسوغ وبناء عليه يكون فعل كل من البخالء واملَتفني

__________ 

                                         
 7/311التفسري املنري للزحيلي  (1)



471 

 

 (1)". 2664/ 7، حماسن التأويل للقاَسي: 192/ 7( تفسري القرطِب: 1)
 

بغضكم الشديد لقوم بسب ب أهنم  -أيها املؤمنون -"واملعىن: وال حيملنكم-30 .452
منعوكم من دخول املسجد احلرام، ال حيملنكم ذلك على أن تعتدوا عليهم، فِن الشرك إذا  

لكن ال يْبره وال يقبله، و  -وهو دين العدل والتسامح -ر هذا العمل، فِن اإلسالمكان يْب 
الذي يقبله اإلسالم هو احَتام املسجد احلرام، وفتح الطريق إليه أمام الناس حىت يزداد املؤمن 

 إُياان، ويفيء العاصي إَل رشده وصوابه.

انوا صدوكم قد ك»نكم بغض قوم، قال ابن كثري: وقوله: وال جيرمنكم شنآن قوم أى: وال حيمل
، على أن تعتدوا حكم هللا فيهم فتقتصوا منهم -وذلك عام احلديبية -عن املسجد احلرام

ظلما وعدواان، بل احكموا مبا أمركم هللا به من العدل ِف حق كل أحد.. فِن العدل واج ب 
 على كل أحد. ِف كل أحد، وِف كل حال. والعدل، به قامت السموات واْلرض.

 : ما عاملت من عصى هللا فيك مبثل أن تطيع هللا فيه.وقال بعض السلف

وعن زيد بن أسلم، قال: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأصحابه ابحلديبية، حني 
صدهم املشركون عن البيت، وقد اشتد ذلك عليهم، فمر ُّبم انس من املشركني من أهل 

 «هؤالء كما صدان أصحاُّبم، فنزلت هذه اْلية املشرق يريدون العمرة. فقال الصحابة. نصد
«1. » 

 وقوله: شنآن قوم مصدر مضاف ملفعوله. أى: ال حيملنكم بغضكم قوما.

 مفعول ْلجله بتقدير الالم. أى: ْلن صدوكم. -بفتح مهزة أن -وقوله: أن صدوكم

 فهو متعلق ابلشنآن.

 وقوله أن تعتدوا ِف موضع نص ب على أنه مفعول به.

 ملنكم بغضكم قوما لصدهم إايكم عن املسجد احلرام االعتداء عليهم.أى: ال حي

هي قراءة اِلمهور، وهي تشري إَل أن الصد كان ِف املاضي،  -وقراءة أن صدوكم بفتح اهلمزة
 وهي واضحة وال إشكال عليها.

قال اِلمل: وِف قراءة ْلىب عمرو وابن كثري بكسر مهزة أن على أهنا شرطية وجواَ الشرط 
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عليه ما قبله. وفيها إشكال من حيث إن الشرط يقتضى أن اْلمر املشروط َ يقع. مع دل 
أن الصد كان قد وقع. ْلنه كان ِف عام احلديبية وهي سنة ست. واْلية نزلت عام الفتح 
 سنة مثان، وكانت مكة عام الفتح ِف أيدى املسلمني فكيف يصدون عنه؟ وأجي ب بوجهني:

 كان قبل نزول اْلية فِن نزوهلا عام الفتح غري جممع عليه.  أو هلما: ال نسلم أن الصد

__________ 

 (1)].....[". 5ص  2( تفسري ابن كثري ج 1)
 

"قال ابن كثري ما ملخصه: وقوله وإذ أوحيت إَل احلواريني هذا أيضا من -31 .453
الوحى ذا واملراد ُّب -وهم احلواريون -االمتنان على عيسى، أبن جعل هللا له أصحااب وأنصارا

اإلهلام كما ِف قوله: وأوحينا إَل أم موسى أن أرضعيه وكما ِف قوله وأوحى ربك إَل النحل 
ِف هذه اْلية وإذ أوحيت إَل احلواريني أى: أهلموا ذلك فامتثلوا ما  وقال بعض السلف

 « .1»أهلموا 

من املفسرين،  فأنت ترى أن اإلمام ابن كثري يرى أن املراد ابلوحي هنا اإلهلام. وعلى ذلك كثري
ومنهم من يرى أن املراد بقوله وإذ أوحيت إَل احلواريني أى: أمرهتم ِف اإلجنيل على لسانك 

 أو أمرهتم على ألسنة رسلي.

، كما  قال اْللوسى معززا هذا الرأى: وقد جاء استعمال الوحى مبعىن اْلمر ِف كالم العَر
 قال الزجاج وأنشد:

 ه السماء واطمأنتاحلمد هلل الذي استقلت ... ِبذن

 « .2»أوحى هلا القرار فاستقرت أى: أمرها أن تقر فامتثلت 

واحلواريون مجع حوارى. وهم أنصار عيسى الذين الزموه وآمنوا به وصدقوه. وكانوا عوان له 
 ِف الدعوة إَل احلق.

يقال: فالن حوارى فالن. أى: خاصته من أصحابه. ومنه قول النِب صلى هللا عليه وسلم 
 « .الزبري بن العوام: لكل نِب حوارى وحوارى الزبريِف 

الداللة على شدة الصفاء ونصوع البياض، ولذلك قالوا ِف خالص « حور»وأصل مادة 
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 لباَ الدقيق: احلوارى وقالوا ِف النساء البيض: احلوارايت واحلوارايت.

__________ 

 114ص  2( تفسري ابن كثري ج 1)

 (1)". 58ص  7( تفسري اْللوسى ج 2)
 

"فكانوا جمبورين عليها، يدل على هذا تعليلها على طريق االستئناف البياين -32 .454
بقوله: إهنم اختذوا الشياطني أولياء من دون هللا وحيسبون أهنم مهتدون ومعىن اختاذهم 

حيسبون أهنم رات، و الشياطني أولياء، أهنم أطاعوهم ِف كل ما يزينونه هلم من الفواحش واملنك
 « « .1»مهتدون فيما تلقنهم الشياطني إايه من الشبهات 

مث وجه القرآن بعد ذلك نداء اثلثا إَل بىن آدم أمرهم فيه ابلتمتع ابحلالل، وبزينة هللا اليت 
 :-تعاَل -أخرجها لعباده بدون إسراف أو تبذير فقال

 

 [31( : آية 7]سورة اْلعراف )
 (31كم عند كل مسجد وكلوا واشربوا وال تسرفوا إنه ال حي ب املسرفني )اي بين آدم خذوا زينت

واملعىن: عليكم اي بىن آدم أن تتجملوا مبا يسَت عورتكم، وأن تتحلوا بلباس زينتكم كلما 
 صليتم أو طفتم، واحذروا أن تطوفوا ابلبيت احلرام وأنتم عرااي.

 إن كان املقصود ُّبا من كان يطوفاي بىن آدم هو خطاَ ِلميع العاَ، و »قال القرطِب: 
من العَر ابلبيت عرايان، فِنه عام ِف كل مسجد للصالة، ْلن العْبة بعموم اللفظ ال 

 « « .2»خبصوص السب ب 

كان بعض العَر يطوفون ابلبيت عراة، الرجال ابلنهار، والنساء ابلليل. »وقال ابن عباس: 
ين آدم خذوا زينتكم : اي ب-تعاَل -نزل هللافأ« . يقولون: ال نطوف ِف ثياَ عصينا هللا فيها

 « .3»عند كل مسجد 

أن يتمتعوا ابلطيبات بدون إسراف أو تقتري فقال: وكلوا واشربوا وال  -سبحانه -مث أمرهم
 تسرفوا إنه ال حي ب املسرفني.
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 أى: كلوا من املآكل الطيبة، واشربوا املشاَر احلالل وال تسرفوا ال ِف زينتكم وال ِف مأكلكم
 يكره املسرفني. -سبحانه -أو مشربكم. ْلنه

: مجع هللا الط ب ِف نصف آية ِف قوله: وكلوا قال بعض السلف»قال اإلمام ابن كثري: 
كل ما شئت والبس ما شئت ما »وقال البخاري: قال ابن عباس: »واشربوا وال تسرفوا 

 « .4« »أخطأتك خصلتان: سرف وُميلة

__________ 

 .179ص  8( تفسري املنار ج 1)
 .179ص  7( تفسري القرطِب ج 2)
 .125ص  8( حاشية اِلمل على اِلاللني ج 3)
 (1).". 21ص  2( تفسري ابن كثري ج 4)
 

وحده ريب، وال أشرك معه أحدا من خلقه ال ِف الربوبية، وال ِف  -"تعاَل-33 .455
 اْللوهية، وال ِف الذات وال ِف الصفات.

. أى: لكن أان أقول هو هللا ريب« لكن أان».. أصله: ِف هذه اْلية لكنا . -سبحانه -وقوله
 ِف نون أان بعد حذف اهلمزة.« لكن»وأدغمت نون « أان»فحذفت مهزة 

بدون ألف بعد النون املشددة وقرأ أبو عامر ِف « لكن»ومجهور القراء يقرءون ِف الوصل 
 لف.ْلأما ِف حالة الوقف فقد اتفق اِلميع على إثبات ا -ابْللف« لكنا»الوصل 

قال صاح ب الكشاف: قوله: لكنا هو هللا ريب أصله: لكن أان فحذفت اهلمزة، وألقيت 
 حركتها على نون لكن، فتالقت النوانن فكان اإلدغام، وحنوه قول القائل:

 وترمينىن ابلطرف أى أنت مذن ب ... وتقلينىن، لكن إايك ال أقلى

 أى: لكن أان ال أقليك.

أن أن هللا ريب: واِلملة خْب أان. والراجع منها إليه ايء ضمري الشأن: أى: والش« هو»و 
 الضمري.

، قال ْلخيه أنت كافر ابهلل« أكفرت..»فِن قلت: هو استدراك ْلى شيء؟ قلت: لقوله 
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 « .1« »لكين مؤمن موحد، كما تقول: زيد غائ ب لكن عمرا حاضر

جنتك  وال إذ دخلتمث أرشده إَل ما كان جي ب عليه أن يقوله عند دخوله جنته فقال: ول
 قلت ما شاء هللا ال قوة إال ابهلل....

قال اإلمام ابن كثري: هذا حتضيض وحث على ذلك. أى: هال إذ أعجبتك جنتك حني 
دخلتها ونظرت إليها، محدت هللا على ما أنعم به عليك وأعطاك من املال والولد ما َ يعط 

ن : من أعجبه شيء مل بعض السلفقاغريك وقلت ما شاء هللا ال قوة إال ابهلل، وهلذا 
حاله أو ولده أو ماله، فليقل: ما شاء هللا ال قوة إال ابهلل.. وهذا مأخوذ من هذه اْلية 

هللا  قال: قال رسول -رضى هللا عنه -الكرُية. وقد روى فيه حديث مرفوع.. فعن أنس
اء هللا يقول: ما شصلى هللا عليه وسلم ما أنعم هللا على عبد نعمة من أهل أو مال أو ولد ف

 « .2« »ال قوة إال ابهلل، فريى فيه آفة دون املوت

__________ 

 .485ص  2( تفسري الكشاف ج 1)
 (1).". 154ص  15( تفسري ابن كثري ج 2)
 

ملشركون ِف القوم الذين طل ب ا -ِف رأي مجهور املفسرين -"نزلت هااتن اْليتان-34 .456
طردهم من جملس النِب صلى هللا عليه وسلم حىت يؤمنوا ويتفردوا ابِللوس، فنهى هللا عز 
وجل عن طردهم، وضم إَل ذلك النهي اْلمر أبن يسلم النِب صلى هللا عليه وسلم عليهم 

 ويؤنسهم.

لت ِف الذين هنى هللا تعاَل نبيه صلى هللا عليه وسلم عن طردهم، فكان إذا قال عكرمة: نز 
ميت من احلمد هلل الذي جعل ِف أ»رآهم النِب صلى هللا عليه وسلم بدأهم ابلسالم، وقال: 

 « .أمرين أن أبدأهم ابلسالم

غفر توقال الفضيل بن عياض: قال قوم للنِب صلى هللا عليه وسلم: إان قد أصبنا ذنواب فاس
 لنا، فأعرض عنهم، فنزلت اْلية: وإذا جاءك الذين يؤمنون آبايتنا.

واملعىن: وإذا جاءك أيها الرسول الذين يؤمنون ابهلل ورسله، ويصدقون بكتبه تصديقا قلبيا 
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وعمليا، ويؤمنون آبايت القرآن وعالمات النبوة كلها، فقل هلم: أمان لكم من عذاَ هللا ِف 
 سبحانه أوج ب على نفسه الكرُية الرمحة بعباده، تفضال منه وإحساان الدنيا واْلخرة ْلن هللا

َ بعد التوبة، ويعفو عن السيئات ابحلسنات.  وامتناان، فهو واسع الفضل واملغفرة، يغفر الذنو

جاء ِف الصحيحني وِف مسند اإلمام أمحد عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
 . «اَل كت ب كتااب، فهو عنده فوق العرش: إن رمحيت سبقت غضِبإن هللا تبارك وتع»قال: 

فمن ارتك ب منكم ذنبا أو خطيئة جبهالة كغض ب شديد، أو شهوة جاحمة، وخفة عارمة، 
وطيش بني، مث اتَ إَل هللا وندم على ذلك الذن ب، وصمم على عدم العودة إَل املعصية 

نظري هذه اْلية نه واسع املغفرة والرمحة، و ِف املستقبل، وأصلح عمله، فاهلل يغفر له ذنبه، ْل
 الدالة على غفران السيئات الواقعة عن جهالة قوله تعاَل:

[ . 17/ 4إمنا التوبة على هللا للذين يعملون السوء جبهالة مث يتوبون من قري ب ]النساء: 
 (1)من اِلهالة:". »وقال جماهد: « كل من عصى هللا فهو جاهل: »قال بعض السلف

 

وقربناه جنيا: هو التقري ب ابلتشريف ابلكالم والنبوة، أي أدنيناه إدانء  -"-35 .457
تشريف وتقري ب منزلة حىت انجيناه أو كلمناه، فقوله تعاَل جنيا من املناجاة ِف املخاطبة، 

 جعلته ِف العاَ الروحي قري ب املنزلة من هللا تعاَل.

ريكة، كونه أفصح لساان وألني عومنحناه من فضلنا ونعمتنا، فجعلنا أخاه هارون نبيا ل -
( هارون أخي 29حني سأل موسى ربه أن جيعله نبيا قائال: واجعل يل وزيرا من أهلي )

[ . وِف آية 32 -29/ 20( ]طه: 32( وأشركه ِف أمري )31( اشدد به أزري )30)
أخرى طال ب به حني إرساله لفرعون: وأخي هارون هو أفصح مين لساان فأرسله معي ردءا 

 [ .34/ 28( ]القصص: 34ين إين أخاف أن يكذبون )يصدق

: ما شفع أحد ِف أحد شفاعة ِف الدنيا أعظم من شفاعة موسى ِف قال بعض السلف
 ( .53هارون أن يكون نبيا، قال هللا تعاَل: ووهبنا له من رمحتنا أخاه هارون نبيا )

 قال ابن عباس: كان هارون أكْب من موسى أبربع سنني.

تعاَل نبيه حممدا صلى هللا عليه وسلم أن يذكر ِف القرآن للعَر خْب وصفات مث أمر هللا 
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إَساعيل ابن إبراهيم عليهما السالم، الذي هو والد عَر احلجاز كلهم، وأَ العَر اليوم، 
وهم اليمنية واملضرية، وصفاته أربع جعلته أيضا من بركة لسان الصدق والشرف املضمون 

 السالم، وهو الذبيح ِف قول اِلمهور: بقاؤه على آل إبراهيم عليه

إنه كان صادق الوعد، مشهورا ابلوفاء ابلعهد والوعد، فما وعد وعدا مع هللا أو مع الناس 
إال وىف به، فكان ال خيالف شيئا مما يؤثر به من طاعة ربه. وصف بصدق الوعد ْلنه كان 

 مبالغا ِف ذلك.

مث  ه السالم، وانتظر الرجل يومه وليلته،روي أنه وعد رجال ِف موضع، فجاء إَساعيل علي
 جاء الرجل ِف اليوم اْلخر، فقال له: ما زلت ِف انتظارك هنا منذ أمس.

 (1)وكان رسوال نبيا جامعا بني هذين الوصفني كأبيه إبراهيم، وكموسى عليهم".  -
 

"روى الطْبي عن عكرمة ِف قوله تعاَل: }اي أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم -36 .458
أوالدكم عدوا لكم فاحذروهم{ . قال: كان الرجل يريد أن أييت النِب صلى هللا عليه وسلم  و 

 فيقول أهله: أين تذه ب وتدعنا؟ .

قال: فِذا أسلم وفقه قال: ْلرجعن إَل الذين كانوا ينهون عن هذا اْلمر فألفعلن وْلفعلن. 
 يم{ .هللا غفور رح}وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فِن  -عز وجل  -قال: فأنزل هللا 

وقال جماهد ِف هذه اْلية: ما عادوهم ِف الدنيا، ولكن محلتهم مودهتم هلم على أن اختذوا 
 هلم احلرام فأعطوه إايهم.

واْلية عامة ِف كل معصية يرتكبها اإلنسان بسب ب اْلهل والولد، وخصوص السب ب ال ُينع 
 عموم احلكم.

 قوله: }إمنآ أموالكم وأوالدكم فتنة{ .

: بالء واختبار حيملكم على كس ب احلرام ومنع حق هللا تعاَل فال تطيعوهم ِف معصية أي
 هللا.

 « .يؤتى برجل يوم القيامة، فيقال: أكل عياله حسناته»وِف احلديث: 

 : العيال سوس الطاعات.وقال بعض السلف
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رجع يوقال ابن مسعود: ال يقولن أحدكم، اللهم اعصمين من الفتنة، فِنه ليس أحد منكم 
إَل مال وال ولد إال وهو مشتمل على فتنة، ولكن ليقل: اللهم إين أعوذ بك من مضالت 

 الفنت.

سوا للتبعيض؛ ْلن كلهم لي« من»وقال احلسن ِف قوله تعاَل: }إن من أزواجكم{ ، أدخل 
أبعداء، َو يذكر من ِف قوله تعاَل: }إمنآ أموالكم وأوالدكم فتنة{ ؛ ْلهنما ال خيلوان من 

 فتنة، واشتغال القل ب ُّبما.ال

عليه وسلم   رأيت النِب صلى هللا»روى الَتمذي وغريه عن عبد هللا بن بريدة عن أبيه قال: 
وعليهما قميصان أمحران ُيشيان  -رضي هللا عنهما  -خيط ب، فجاء احلسن واحلسني 

ال: صدق قويعثران، فنزل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  فحملهما ووضعهما بني يديه، مث 
 (1):". -عز وجل  -هللا 
 

 "السابعة: قوله: }وادكر بعد أمة{ أي: دهر. فيه أن الدهر يسمى أمة.-37 .459

 الثامنة: أنه َ يذه ب مع حتققه ما طل ب امللك إال بعد االستئذان.

التاسعة: قوله: }يوسف أيها الصديق{ يدل على أنه يعرف معىن الصديقية؛ وأنه عرف 
 اتصاف يوسف بذلك.

 عاشرة: أنه ذكر ليوسف العلة، وهي علم الناس مبا أشكل عليهم.ال

احلادية عشرة: أنه عْب البقر السمان ابلسنني املخصبة، والبقر العجاف ابلسنني اجملدبة، 
وأكلها السمان كون غلة السنني املخصبة أيكلها الناس ِف السنني اجملدبة، وكذلك السنابل 

د سنابل خضر قد انعقد حبها، وسبعا أخر ايبسات ق اْلضر واليابسات قيل: إنه رأى سبع
 استحصدت، فالتوت اليابسات على اْلضر حىت غنب عليهن.

 الثانية عشرة: أنه أجاَ السائل أبكثر مما سأله عنه، خالفا ملن جعل هذا من عدم اْلدَ.

املسؤول  : لو كنتقال بعض السلفالثالثة عشرة: كرمه وطي ب أخالقه عليه السالم، كما 
 ما أجبتهم إال بكذا وكذا.

الرابعة عشرة: معرفته عليه السالم أبمور الدنيا، وأن احل ب إذا كان ِف سنبلة َ َتته اْلفة ولو 
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 لبث سنني.

 اْلامسة عشرة: أنه أمرهم بتدبري املعيشة ْلجل السنني اِلدَ، وال أيكلون إال قليال.

 (1)سبع سنني.". السادسة عشرة: أنه فهم من الرؤاي أن اْلص ب أييت بعد 
 

فهذا املعرض عن القرآن ملا عميت بصريته ِف  1"عمى القل ب، وعمى البصر. -38 .460
ى عن : أعمقال بعض السلفالدنيا عن القرآن جازاه هللا أبن حشره يوم القيامة أعمى. 

 احلجة، ال يقدر على اجملادلة ابلباطل، كما كان يصنع ِف الدنيا.

بسب ب  3فذكر هللا أنه يقال له: هذا  2بصريا{  }قال َر َ حشرتين أعمى وقد كنت
 إعراضك عن القرآن ِف الدنيا، وطلبك العلم من غريه.

أي: خالف أمري وما أنزلته على  5}ومن أعرض عن ذكري{  4قال ابن كثري ِف اْلية 
أي ِف الدنيا،  6رسويل، أعرض عنه وتناساه، وأخذ من غريه هداه }فِن له معيشة ضنكا{ 

 ة له وال انشراح وال تنعم.فال طمأنين

ظاهره أن قوما أعرضوا عن احلق وكانوا ِف سعة من الدنيا فكانت معيشتهم ضنكا وذلك 
هلم معاشهم مع سوء ظنهم ابهلل. مث ذكر كالما طويال  7أهنم كانوا يرون أن هللا ليس ُملفا 

 وذكر ما ذكرته من أنواع الضنك، وهللا أعلم.

__________ 

 بصرية". والظاهر أن عمى القل ب هو عمى البصرية.ِف س "وعمى ال 1

 .125سورة طه آية:  2
 ِف س "إن هذا". 3

 )طبعة املكتبة التجارية( . 168ص  3راجع: تفسري ابن كثري ج   4

 .124سورة طه آية:  5
 .124سورة طه آية:  6
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 (1)"ُمالفا".".  86-516ِف  7
 

( وابن عدي ِف 252/ 4)( والَتغي ب 342/ 9( والفتح )5289"واملشكاة )-39 .461
 ( .127( والدرر )472/ 2« )الكامل»

بد إايك نع»: الفاحتة سر القرآن وسرها هذه الكلمة: قال بعض السلف: 2: كلها: 30: 
 فاْلول تْبؤ من الشرك، والثاين تْبؤ من احلول والقوة والتفويض إَل هللا عز« وإايك نستعني

بك فاعبده وتوكل عليه وما ر »ما قال تعاَل: وجل، وهذا املعىن ِف غري آية من القرآن ك
 وقوله تعاَل: ،« قل هو الرمحن آمنا به وعليه توكلنا»، وقوله تعاَل: « بغافل عما تعملون

 « .َر املشرق واملغَر ال إله إال هو فاختذه وكيال»

اد شوأول هذه السورة خْب من هللا تعاَل ابلثناء على نفسه الكرُية جبميل صفاته احلسىن، وإر 
لعباده أبن يثنوا عليه بذلك وهلذا ال تصح صالة من َ يقل ذلك وهو قادر عليه، كما جاء 

ال صالة »ِف الصحيحني عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
 « .ملن َ يقرأ بفاحتة الكتاَ

( وأبو داود 34( ومسلم ِف )الصالة، ح/ 192/ 1صحيح. متفق عليه. رواه البخاري )
( 314/ 5( وأمحد )138، 137/ 2( والنسائي )311، 247( والَتمذي )ح/ 822)ح/ 

، 321/ 1( الدارقطين )360/ 1( وابن أىب شيبة )375، 164، 61، 38/ 2والبيهقي )
 (2)( .". 11، 10/ 2( واإلرواء )365/ 1( ونص ب الراية )124/ 2( وأبو عوانة )322
 

ث: لفظ التخريج: أرقام التخريج ابلصفحة: "رقم الصفحة: رقم احلدي-40 .462
التحقيقات:::: يكون ِف الشر، وهنضهم وبشرهم وأمرهم أن ال ييأسوا من روح هللا أي: ال 
يقطعوا رجاءهم وأملهم من هللا فيما يرومونه ويقصدونه، فِنه ال يقطع الرجاء وال ييأس من 

 روح هللا إال القوم الكافرون.

عنون: ي« قالوا اي أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر»وله تعاَل: : ق1: الضر: 11915: 2190
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 من اِلدَ والقحط وقلة الطعام.

 البضاعة القطعة من« وجئنا ببضاعة»: قوله تعاَل: 1: وجئنا ببضاعة: 11918: 2191
املال يقصد ُّبا شراء شيء، تقول: أبضعت الشيء واستبضعته أي جعلته بضاعة وِف املثل:  

 َل هجر.كمستبضع التمر إ

 البضاعة املزجاة الناقصة غري« مزجاة»: قال ثعل ب ِف قوله تعاَل: 2: مزجاة: 11919: 
 التامة.

: قال القرطِب ِف تفسري هذه اْلية: أي: إمنا محلكم على 1: جاهلون: 11937: 2193
 : كل من عصى هللا فهوقال بعض السلفهذا اِلهل مبقدار هذا الذي ارتكبتموه كما 

 جاهل.

 : قال القرطِب ِف تفسري هذه اْلية: أي:1: كنا ْلاطئني: 11945: 2194

مذنبني من خطىء وخيطأ إذا أتى اْلطيئة، وِف ضمن هذا سؤال العفو. وقيل البن عباس:  
وقد تعمدوا لذلك؟ قال: وإن تعمدوا لذلك، وما تعمدوا « وإن كنا ْلاطئني»كيف قالوا: 

ع طى املنهاج الذي عليه من احلق، حىت يقحىت أخطئوا احلق، وكذلك كل من أتى ذنبا خت
 ِف الشبهة واملعصية.

 (1)( .". 489/ 2: تفسري ابن كثري: )1: فيما صنعتم: 11948: 2195
 

 "على ال ختونوا أو منصَو-41 .463

جيعل لكم فرقاان أي تفرقة بني احلق والباطل، وذلك دليل على أن التقوى تنور القل ب، 
وتشرح الصدر، وتزيد ِف العلم واملعرفة وإذ ُيكر بك الذين كفروا عطف على إذ أنتم قليل، 
أو استئناف، وهي إشارة إَل اجتماع قريش بدار الندوة مبحضر إبليس ِف صورة شيخ جندي 

 ثبتوك أي ليسجنونك قالوا قد َسعنا قيل: نزلت ِف النضر بن احلارث كاناحلديث بطوله لي
قد تعلم من أخبار فارس والروم، فِذا َسع القرآن وفيه أخبار اْلنبياء قال: لو شئت لقلت 
مثل هذا، وقيل: هي ِف سائر قريش أساطري اْلولني أي أخبارهم املسطورة وإذ قالوا اللهم 

 ارث أو سائر قريش ملا كذبوا النِب صلى هللا عليه وسلم: دعوا علىاْلية، قاهلا النضر بن احل
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أنفسهم إن كان أمره هو احلق، والصحيح أن الذي دعا بذلك أبو جهل رواه البخاري 
 ومسلم ِف كتابيهما، وانتص ب احلق ْلنه خْب كان.

لكنه و وقال الزُمشري: معىن كالمهم جحود أي: إن كان هذا هو احلق فعاقبنا على إنكاره، 
ليس حبق فال نستوج ب عقااب، وليس مرادهم الدعاء على أنفسهم، إمنا مرادهم نفي العقوبة 
عن أنفسهم وما كان هللا ليعذُّبم وأنت فيهم إكراما للنِب صلى هللا عليه وسلم وما كان هللا 

ال بعض قمعذُّبم وهم يستغفرون أي لو آمنوا واستغفروا فِن االستغفار أمان من العذاَ، 
: كان لنا أماانن من العذاَ ومها وجود النِب صلى هللا عليه وسلم واالستغفار، فلما لفالس

مات النِب صلى هللا عليه وسلم ذه ب اْلمان الواحد، وبقي اْلخر، وقيل: الضمري ِف يعذُّبم 
للكفار، وِف وهم يستغفرون للمؤمنني الذين كانوا بني أظهرهم وما هلم أال يعذُّبم هللا املعىن 

يء ُينع من عذاُّبم وهم يصدون املؤمنني من املسجد احلرام واِلملة ِف موضع احلال، أي ش
وذلك من املوج ب لعذاُّبم وما كانوا أولياءه الضمري للمسجد احلرام أو هلل تعاَل وما كان 
صالهتم عند البيت إال مكاء وتصدية املكاء: التصفري ابلفم، والتصدية: التصفيق ابليد. 

 ا إذ صلى املسلمون ليخلطوا عليهم صالهتموكانوا يفعلوهنم

ينفقون أمواهلم اْلية نزلت ِف إنفاق قريش ِف غزوة أحد وقيل: إهنا نزلت ِف أيب سفيان بن 
، فِنه استأجر العري من اْلحباش فقاتل ُّبم النِب صلى هللا عليه وسلم يوم أحد تكون  حَر

 (1)عليهم حسرة أي يتأسفون". 
 

 النفس داعيا إَل حبها مع متكن العبد منها وقدرته"والشبهات، وجعل ِف -42 .464

 فمن أدى اْلمانة، وحفظ حدود هللا ومنع نفسه ما حيبه من حمارم هللا

( 40كان عاقبته اِلنة؛ كما قال تعاَل: )وأما من خاف مقام ربه وهنى النفس عن اهلوى )
 ( .41فِن اِلنة هي املأوى )

  -عز وجل  -هدة عظيمة، جياهد نفسه ِف هللا فلذلك حيتاج العبد ِف هذه الدار إَل جما
 كما ِف احلديث:

 عز وجل " -"اجملاهد من جاهد نفسه ِف هللا 
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 فمن كانت نفسه شريفة، ومهته عالية َ يرض هلا ابملعاصي، فِهنا خيانة

 وال يرضى ابْليانة إال من ال نفس له.

 داينة.: رأيت املعاصي نذالة، فَتكتها مروة فاستحالت قال بعض السلف

 وقال آخر منهم: تركت الذنَو حياء أربعني سنة، مث أدركين الورع.

 وقال آخر: من عمل ِف السر عمال يستحيي منه إذا ظهر عليه، فليس

 لنفسه عنده قدر.

 قال بعضهم: ما أكرم العباد أنفسهم مبثل طاعة هللا، وال أهانوها مبثل

 نفسه.معاصي هللا عز وجل. فمن ارتك ب احملارم فقد أهان 

: أن الكل ب قال لألسد: اي سيد السباع، غري اَسي فِنه قبيح.  وِف املثل املضرَو

 فقال له: أنت خائن، ال يصلح لك غري هذا االسم.

قال: فجربين. فأعطاه شقة حلم، وقال: احفظ يل هذه إَل غد، وأان أغري اَسك. فجاع، 
 (1)وجعل". 

 

ل ِف دعو اْللق ابلقرآن إَل الدخو ي -صلى هللا عليه وسلم  -"وقد كان النِب -43 .465
اإلسالم، الذي هو الصراط املستقيم، وبذلك استجاَ له خواص املؤمنني كأكابر املهاجرين 

 واْلنصار.

 وهلذا املعىن قال مالك: فتحت املدينة ابلقرآن.

 يعين: أن أهلها إمنا دخلوا ِف اإلسالم بسماع القرآن.

. مصع ب بن عمري، قبل أن يهاجر إَل املدينة -صلى هللا عليه وسلم  -كما بعث النِب 
 فدعا أهل املدينة إَل اإلسالم بتالوة القرآن عليهم، فأسلم كثري منهم.

 : من َ يردعه القرآن واملوت، لو تناطحت اِلبال بنيقال بعض السلف

 يديه َ يرتدع.

 وقال آخر: من َ يتعظ بثالث، َ يتعظ بشيء: اإلسالم والقرآن.

 قيل: واملشي ب، كما
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 كفى الشي ب واإلسالم للمرء انهيا

 قال حيىي بن معاذ: اإلسالم نقي فال تدنسه آباثمك.

 منع اهلوى من كاع ب ومدام. . . نور املشي ب وواعظ اإلسالم

 ومن كان ِف الدنيا قد خرج عن االستقامة على الصراط، ففتح أبواَ

 سواء كانت احملارم -احملارم اليت ِف ستور الصراط ُينة ويسرة، ودخل إليها 

أخذته الكاللي ب الذي على ذلك الصراط ُينة ويسرة،  -من الشهوات أو من الشبهات 
 حبس ب ما فتح ِف الدنيا من أبواَ احملارم ودخل إليها.

 فمنهم املكدوش ِف النار، ومنهم من ختدشه الكاللي ب وينجو.

 ا بنهرِف منامه: كأن الناس حشروا، وإذ -وكان شااب  -رأى بعض السلف 

 (1)من هل ب النار عليه جسر جيوز الناس عليه يدعون أبَسائهم. فمن دعي". 
 

"أجاَ، فناج وهالك. قال: فدعي ابَسي، فدخلت ِف اِلسر فِذا حد كحد -44 .466
 السيف ُيور يب ُيينا ومشاال.

 فأصبح الرجل أبيض الرأس واللحية، مما رأى.

 َسع بعضهم قائال يقول شعرا:

 . . . يسائلين وينكشف الغطاءأمامي موقف قدام ريب

 وحسِب أن أمر على صراط. . . كحد السيف أسفله لظاء

 فغشي عليه.

 قال الفضيل لبشر: بلغين أن الصراط مسرية مخسة عشر ألف فرسخ.

 فانظر كيف تكون عليه.

 : بلغنا أن الصراط يكون على بعض الناس أدق منقال بعض السلف

 .الشعر، وعلى بعضهم كالوادي الواسع
 قال سهل التسَتي: من دق على الصراط ِف الدنيا عرض له ِف اْلخرة

 ومن عرض له ِف الدنيا الصراط دق عليه ِف اْلخرة.
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 واملعىن: أن من صْب نفسه على االستقامة على الصراط َو يعرج عنه ُينة

أو وات مما هتواه النفوس من الشه -ويسرة، وال كشف شيئا من الستور املرخاة على جانبيه 
 بل سار على منت الصراط املستقيم حىت أتى ربه -الشبهات 

 وصْب على دقة ذلك، عرض له الصراط ِف اْلخرة.

توره املرخاة بل كشف س -ومن وسع على نفسه الصراط ِف الدنيا، فلم يستقم على جادته 
الصراط  دق عليه -من جانبيه ُينة ويسرة، ودخل مما شاءت نفسه من الشهوات والشبهات 

 (1) اْلخرة، فكان عليه أدق من الشعر.". ِف
 

 "إذا أنت َ تزدد على كل نعمة. . . ملؤتيكها حبا فلست بشاكر-45 .467

 إذا أنت َ تؤثر رضا هللا وحده. . . على كل ما هتوى فلست بصابر

 والشكر ابللسان: الثناء ابلنعم وذكرها وتعدادها، وإظهارها، قال هللا

 ( . وِف حديث النعمان بن بشريتعاَل: )وأما بنعمة ربك فحدث

 املرفوع: "التحدث ابلنعم شكر وتركها كفر".

 وقال عمر بن عبد العزيز: "ذكر النعم شكرها".

 وكان يقول ِف دعائه: "اللهم إين أعوذ بك أن أبدل

 نعمتك كفرا، وأن أكفرها بعد معرفتها أو أنساها فال أثين ُّبا".

 ن حتدث ُّبا"قال فضيل: "كان يقال: من شكر النعمة أ

 وجلس ليلة هو وابن عيينة يتذاكرن النعم إَل الصباح.

 والشكر ابِلوارح: أن ال يستعان ابلنعم إال على طاعة هللا عز وجل، وأن

 حيذر من استعماهلا ِف شيء من معاصيه؛ قال تعاَل: )اعملوا آل داوود

 شكرا( .

 : "ملا قيل هلم هذا؛ َ َتت عليهم ساعةقال بعض السلف

 وفيهم مصل.إال 

 يقوم حىت تتورم قدماه. -صلى هللا عليه وسلم  -وكان النِب 
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 وقال: "أفال أكون عبدا شكورا".

 ومر ابن املنكدر بشاَ يقاوم امرأة، فقال: "اي بين ما هذا جزاء نعمة هللا

 عليك ".

 العج ب ممن يعلم أن كل ما به من النعم من هللا مث ال يستحيي من

 (1)كاَ ما هناه.". االستعانة ُّبا على ارت
 

 : أصبحتم ِف أمنية انس كثري، يعين أن املوتى كلهمقال بعض السلف"-46 .468

 يتمنون حياة ساعة، ليتوبوا فيها وجيتهدوا ِف الطاعة، وال سبيل هلم إَل

 ذلك، وقد أنشد بعضهم:

 لو قيل للقوم ما مناكم طلبوا. . . حياة يوم ليتوبوا فاعلم

 ينفع قبل أن تزل قدميوحيك اي نفس أال تيقظ. . . 

 مضى الزمان ِف توان وهوى. . . فاستدركي ما قد بقي واغتنمي

 الناس ِف التوبة على أقسام:

 فمنهم: من ال يوفق لتوبة نصوح، بل ييسر له عمل السيئات من أول عمره

 إَل آخره حىت ُيوت مصرا عليها، وهذه حالة اْلشقياء.

الطاعات، مث ختم له بعمل سىي حىت مات  وأقبح من ذلك من يسر له ِف أول عمر عمل
 عليه، كما ِف احلديث الصحيح:

"إن أحدكم ليعمل بعمل أهل اِلنة، حىت ما يكون بينه وبينها إال ذراع، فيسبق عليه الكتاَ 
 فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها".

 وِف احلديث الذي خرجه أهل السنن:

فيدخل   حيضره املوت فيجور ِف وصيته"إن العبد ليعمل بعمل أهل اِلنة سبعني عاما، مث
 النار".

 ما أصع ب االنتقال من البصر إَل العمى، وأصع ب منه الضاللة بعد

اهلدى، واملعصية بعد التقى. كم من وجوه خاشعة وقع على قصص أعماهلا: )عاملة انصبة 
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 (1)( تصلى انرا حامية( ، كم من شارف مركبه". 3)
 

 درة ابلتوبة قبل املوت، وكل ساعة متر على"وِف سنده ضعف، فأمر ابملبا-47 .469

 ابن آدم فِنه ُيكن أن تكون ساعة موته، بل كل نفس، كما قيل:

 ال َتمن املوت ِف طرف وال نفس. . . ولو متنعت ابحلجاَ واحلرس

 قال لقمان البنه: اي بين، ال تؤخر التوبة، فِن املوت أييت بغتة.

 رة بغري عمل، ويؤخر التوبة لطول اْلمل.وقال بعض احلكماء: ال تكن ممن يرجو اْلخ

 إَل هللا ت ب قبل انقضاء من العمر. . . أخي وال َتمن مفاجأة اْلمر

 وال تستصمن عن دعائي فِمنا. . . دعوتك إشفاقا عليك من الوزر

 فقد حذرتك احلاداثت نزوهلا. . . واندتك إال أن َسعك ذو وقر

 ي وأنت على اإلثرتنوح وتبكي لألحبة إن مضوا.. ونفسك ال تبك

 : أصبحوا اتئبني، وأمسوا اتئبني، يشري إَل أن املؤمن القال بعض السلف

 ينبغي أن يصبح وُيسي إال على توبة، فِنه ال يدري مىت يفجأه املوت صباحا

 أو مساء، فمن أصبح أو أمسى على غري توبة، فهو على خطر، ْلنه خيشى

 الظاملني، قال هللا تعاَل:أن يلقى هللا غري اتئ ب، فيحشر ِف زمرة 

 )ومن َ يت ب فأولئك هم الظاملون( .

 ت ب من خطاايك وابك خشية. . . ما أثبت منها عليك ِف الكت ب

 أية حال تكون حال فىت. . . صار إَل ربه َو يت ب

 َتخري التوبة ِف حال الشباَ قبيح، ففي حال املشي ب أقبح وأقبح.

".  نعى لك ظل الشباَ املشي ب. . . واندتك  (2)ابسم سواك اْلطَو
 

 "قوله تعاَل: )إمنا يتقبل هللا من املتقني(-48 .470

 كانت هذه اْلية  يشتد منها خوف السلف على نفوسهم فخافوا أن ال
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 يكونوا من املتقني الذين يتقبل منهم.

 وسئل اإلمام أمحد عن معىن "املتقني " فيها، فقال: يتقي اْلشياء، فال يقع

 فيما ال حيل له.

 * ** 
 وكان السلف يوصون ِبتقان العمل وحتسينه دون جمرد اإلكثار منه، فِن

 العمل القليل مع التحسني واإلتقان أفضل من الكثري مع عدم اإلتقان.

 : "إن الرجلني ليقومان ِف الصف وبني صالتيهما كما بنيقال بعض السلف

 مس.السماء واْلرض، كم بني من تصعد صالته هلا نور وبرهان كْبهان الش

 وتقول: حفظك هللا كما حفظتين، وبني من تلف صالته كما يلف الثَو

 اْللق ويضَر ُّبا وجه صاحبها، وتقول: ضيعك هللا كما ضيعتين ".

 وهلذا قال ابن عباس وغريه: "صالة ركعتني ِف تفكر خري من قيام ليلة

 والقل ب ساه ".

 " : "ال يقل عمل مع تقوى، وكيف يقل ما يتقبل؟قال بعض السلف
 يشري إَل قوله تعاَل: )إمنا يتقبل هللا من املتقني( ، وهلذا قال من قال

 من الصحابة: لو علمت أبن هللا قبل مين ركعتني كان أح ب إيل من كذا

 وكذا، فمن اتقى هللا ِف العمل قبله منه، ومن َ يتقه َ يقبله منه.

 (1)رة والباطنة،". والتقوى ِف العمل: أن أييت به على وجه إكمال واجباته الظاه
 

 "وقال: )الذي خلق املوت واحلياة ليبلوكم أيكم أحسن عمال( .-49 .471

 : أيهم أزهد ِف الدنيا، وأرغ ب ِف اْلخرة، وجعل ماقال بعض السلف

 ِف الدنيا من البهجة والنضرة حمنة لينظر من يقف منهم معه، ويركن إليه.

اْلرض زينة هلا لنبلوهم أيهم أحسن ومن ليس كذلك، كما قال تعاَل: )إائ جعلنا ما على 
عمال( ، مث بني انقطاعه ونفاده، فقال: )وإان ِلاعلون ما عليها صعيدا جرزا( ، فلما فهموا 

 أن هذا هو املقصود من الدنيا، جعلوا
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 مههم التزود منها لآلخرة اليت هي دار القرار، واكتفوا من الدنيا مبا يكتفي به

 يقول: -صلى هللا عليه وسلم  - املسافر ِف سفر، كما كان النِب

 "ما يل وللدنيا، إمنا مثلي ومثل الدنيا كراك ب قال ِف ظل شجرة، مث راح وتركها".

مجاعة من الصحابة أن يكون بالغ أحدهم من الدنيا   -صلى هللا عليه وسلم  -ووصى 
مر أن عكزاد الراك ب، منهم: سلمان، وأبو عبيدة بن اِلراح، وأبو ذر، وعائشة، ووصى ابن 

 يكون ِف الدنيا كأنه غري ب أو عابر سبيل، وأن يعد نفسه من أهل القبور.

* * * 

 قوله تعاَل: )للذين أحسنوا احلسىن وزايدة(

 بعد هذا: -صلى هللا عليه وسلم  -قوله 

 "وأسألك لذة النظر إَل وجهك والشوق إَل لقاتك من غري

 (1)ضراء مضرة وال فتنة مضلة".". 
 

 "سورة هود-50 .472

وله تعاَل: )أال إهنم يثنون صدورهم ليستخفوا منه أال حني يستغشون ثياُّبم يعلم ما يسرون ق
 (5وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور )

 وخرج البخاري ِف "تفسريه" عن ابن عباس: ِف قوله تعاَل.

 )أال إهنم يثنون صدورهم ليستخفوا منه( : إهنا نزلت ِف قوم كانوا جيامعون

 ون، فيستحيون من هللا، فنزلت اْلية.نساءهم، ويتخل

 وكان الصديق يقول: استحيوا من هللا، فِين أذه ب إَل الغائط فأظل

 متقنعا بثويب حياء من ريب عز وجل.

 وكان أبو موسى إذا اغتسل ِف بيت مظلم، ال يقيم صلبه، حياء من هللا

 عز وجل.

 ى قدر: خف هللا على قدر قدرته عليك، واستح منه علقال بعض السلف

 قربه منك.
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 وقد يتولد احلياء من هللا من مطالعة النعم، فيستحيي العبد من هللا أن

 يستعني بنعمته على معاصيه، فهذا كله من أعلى خصال اإلُيان.

 ."* * *(1) 
 

 "سورة الرعد-51 .473

 قوله تعاَل: )له معقبات من بني يديه ومن خلفه حيفظونه من أمر هللا(

 بات من بني يديه ومن خلفه( اْلية.قول هللا تعاَل: )له معق

: هم املالئكة حيفظونه أبمر هللا فِذا جاء القدر خلوا -رضي هللا عنهما  -قال ابن عباس 
 عنه.

 وقال علي رضي هللا عنه: إن مع كل رجل ملكني حيفظانه مما َ يقدر.

 فِذا جاء القدر خليا بينه وبينه، وإن اْلجل جنة حصينة.

 بد إال له ملك حيفظه ِف نومه ويقظته من اِلنوقال جماهد: ما من ع

 واإلنس واهلوام، فما من شيء أيتيه إال قال: وراءك، إال شيئا قد أذن هللا

 فيه فيصيبه.

 ومن حفظ هللا للعبد: أن حيفظه ِف صحة بدنه وقوته وعقله وماله.

 : العاَ ال حيزن.قال بعض السلف

 وقال بعضهم: من حفظ القرآن متع بعقله.

 ول ذلك بعضهم على قوله تعاَل: )مث رددانه أسفل سافلني( .وَت

 وكان أبو الطي ب الطْبي قد جاوز املائة سنة وهو ممتع بعقله وقوته، فوث ب

 (2)يوما من سفينة كان فيها إَل اْلرض وثبة شديدة، فعوت ب على ذلك، فقال:". 
 

 "عن ُيينه ملكا، وال يفرق ِف هذا بني مصلي مجاعة وفرادى.-52 .474

 ** * 
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 (82قوله تعاَل: )وننزل من القرآن ما هو شفاء ورمحة للمؤمنني وال يزيد الظاملني إال خسارا )
 : "والقرآن حجة لك أو عليك ".-صلى هللا عليه وسلم  -وقوله 

قال هللا عز وجل: )وننزل من القرآن ما هو شفاء ورمحة للمؤمنني وال يزيد الظاملني إال خسارا 
(82) 

ما جالس أحد القرآن، فقام عنه ساملا؛ بل إما أن يربح أو أن خيسر،  :قال بعض السلف
 مث تال هذه اْلية.

* * * 

قال هللا عز وجل: )ومن يهد هللا فهو املهتد ومن يضلل فلن جتد هلم أولياء من دونه وحنشرهم 
 (97يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدانهم سعريا )

 ابن عباس: كلما طفئت أوقدت، وقال ابن عباس: خبت سكنت.قال 

 وقال ابن قتيبة: خبت النار إذا سكن هلبها، فالله ب يسكن واِلمر يعمل.

 وقال غريه من املفسرين: َتكلهم.

 فِذا صاروا فحما َو جتد النار شيئا َتكله أعيد خلقهم خلقا جديدا فتعود

 (1)ْلكلهم.". 
 

 ِف خشية هللا ِف الغي ب إذا غاَ عن أعني الناس. "الشهادة، ولكن الشأن-53 .475

وقد مدح هللا من خيافه ابلغي ب قال تعاَل: )الذين خيشون رُّبم ابلغي ب وهم من الساعة 
 ( .33مشفقون( ، وقال: )من خشي الرمحن ابلغي ب وجاء بقل ب مني ب )

 وقال تعاَل: )ليعلم هللا من خيافه ابلغي ب( .

 لغي ب هلم مغفرة وأجر كبري( .وقال: )إن الذين خيشون رُّبم اب

 وقد فسر الغي ب ِف هذه اْلايت ابلدنيا ْلن أهلها ِف غي ب عما وعدوا به

ِف اْلخرة، وأما ِف هذا احلديث فال يتأتى ذلك، كما ترى ملقابلته ابلشهادة، كان بعض 
ن هللا أالسلف يقول إلخوانه: زهدان هللا وإايكم ِف احلرام زهادة من قدر عليه ِف اْللوة فعلم 

 يراه فَتكه.
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 ومن هذا قول بعضهم: ليس اْلائف من بكى وعصر عينيه، إمنا اْلائف

 من ترك ما اشتهى من احلرام إذا قدر عليه، ومن هنا عظم ثواَ من أطاع

 هللا، سرا بينه وبينه، ومن ترك احملرمات اليت يقدر عليها سرا.

 اجع( إَل قوله:فأما اْلول فمثل قوله تعاَل: )تتجاىف جنوُّبم عن املض

 )فال تعلم نفس ما أخفي هلم من قرة أعني( .

 : أخفوا هلل العمل فأخفى هلم اْلجر.قال بعض السلف

 وِف حديث السبعة الذين يظلهم هللا ِف ظله يوم ال ظل إال ظله، "رجل

 ذكر هللا خاليا ففاضت عيناه، ورجل تصدق بصدقة، حىت ال تعلم مشاله ما تنفق ُيينه ".

 (1)يث: "إذا صلى العبد ِف العالنية فأحسن وصلى ِف السر فأحسن،". وِف احلد
 

 "منكم ابلعمل، أَ تسمعوا هللا عز وجل يقول: )إمنا يتقبل هللا من املتقني( .-54 .476

 وعن فضالة بن عبيد قال: ْلن أكون أعلم أن هللا قد تقبل مين

 يقول:مثقال حبة من خردل أح ب إيل من الدنيا وما فيها؛ ْلن هللا 

 )إمنا يتقبل هللا من املتقني( .

 وقال ابن دينار: اْلوف على العمل أن ال يتقبل أشد من العمل.

 وقال عطاء السليمي: احلذر: االتقاء على العمل أن ال يكون هلل.

 وقال عبد العزيز بن أيب رواد: أدركتهم جيتهدون ِف العمل الصاحل، فِذا

 م ال؟فعلوه وقع عليهم اهلم، أيقبل منهم أ

 : كانوا يدعون هللا ستة أشهر أن يبلغهم شهر رمضان.قال بعض السلف

 مث يدعون هللا ستة أشهر أن يتقبله منهم.

 ِف يوم عيد فطر، فقال ِف -رمحه هللا  -خرج عمر بن عبد العزيز 

 خطبته: أيها الناس؛ إنكم صمتم هلل ثالثني يوما، وقمتم ثالثني ليلة.

  أن يتقبل منكم.وخرجتم اليوم تطلبون من هللا

 كان بعض السلف يظهر عليه احلزن يوم عيد الفطر، فيقال له: إنه يوم فرح
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وسرور، فيقول: صدقتم، ولكين عبد أمرين موالي أن أعمل له عمال، فال أدري أيقبله مين 
 أم ال؟

 رأى وهي ب بن الورد قوما يضحكون ِف يوم عيد، فقال: إن كان هؤالء

ذا فعل الشاكرين، وإن كانوا َ يتقبل منهم صيامهم فما هذا فعل تقبل منهم صيامهم فما ه
 اْلائفني.

 وعن احلسن قال: إن هللا جعل شهر رمضان مضمارا ْللقه يستبقون فيه

 بطاعته إَل مرضاته، فسبق قوم ففازوا، وختلف آخرون فخابوا.

 (1)فالعج ب من". 
 

 (44ون )نفسهم ُيهد"قوله تعاَل: )من كفر فعليه كفره ومن عمل صاحلا فأل-55 .477
 قال هللا تعاَل: )من عمل صاحلا فلنفسه ومن أساء فعليها( .

 وقال تعاَل: )من كفر فعليه كفره ومن عمل صاحلا فألنفسهم ُيهدون( .

 : ِف القْب، يعين: أن العمل الصاحل يكون مهاداقال بعض السلف

 وساد واللصحابه ِف القْب، حيث ال يكون للعبد من متاع الدنيا فراش وال 

 مهاد، بل كل عامل يفَتش عمله ويتوسده من خري أو شر.

 ."* * *(2) 
 

"يلحقه عقوابت كثرية منها: ما فاته من ثواَ احملسنني، فِن هللا تعاَل وإن -56 .478
عفا عن املذن ب فال جيعله كالذين آمنوا وعملوا الصاحلات، كما قال تعاَل: )أم حس ب 

الذين آمنوا وعملوا الصاحلات سواء حمياهم ومماهتم ساء الذين اجَتحوا السيئات أن جنعلهم ك
 ( .21ما حيكمون )

وقال: )أم جنعل الذين آمنوا وعملوا الصاحلات كاملفسدين ِف اْلرض أم جنعل املتقني  
 ( .28كالفجار )
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 : عد أن املسيء قد عفي عنه.قال بعض السلفوهلذا 

 أليس قد فاته ثواَ احملسنني؟

 رضى أهل اِلنة كلهم مبا حصل هلم منولوال أن هللا تعاَل 

 املنازل لتقطعت أصحاَ اليمني حسرات مما فاهتم من منازل املقربني مع

 إمكان مشاركتهم هلم ِف أعماهلم اليت انلوا ُّبا منازهلم العالية، وقد جاء ِف

 اْلحاديث واْلاثر أهنم يقولون: أَ نكن مع هؤالء ِف الدنيا؟

نوا يصومون، وكنتم تنامون، وكانوا يقومون، وكنتم تبخلون، وكا فيقال: كنتم تفطرون، وكانوا
 ينفقون، وحنو ذلك.

وكذلك جاء: "أن الرجل من أهل عليني ليخرج فيسري ِف ملكه فما تبقى خيمة من خيم 
اِلنة إال دخلها من ضوء وجهه، فيستبشرون برحيه فيقولون: واها هلذه الريح، هذا رجل من 

 ِف ملكه ".أهل عليني قد خرج يسري 

 هذا قد روي من حديث ابن مسعود مرفوعا، وروي من كالم كع ب.

 ومنها: ما يلحقه من اْلجل واحلياء من هللا عز وجل عند عرضه عليه.

 وتقريره أبعماله، ورمبا كان ذلك أصع ب عليه من دخول النار ابتداء، وقد

 عليهأخْب بذلك بعض احملتضرين ِف زمان السلف عند احتضاره وكان أغمي 

 (1)حىت ظن أنه مات، مث أفاق فأخْب بذلك.". 
 

 "فِسباغ الوضوء ِف الْبد السيما ِف الليل يطلع هللا عليه ويرضى به-57 .479

 ويباهي به املالئكة، فاستحضار ذلك يهون أَ برد املاء.

 -يه وسلم صلى هللا عل -وِف "املسند" و"صحيح ابن حبان " عن عقبة بن عامر عن النِب 
ن من أميت، يقوم أحدمها من الليل يعا ج نفسه إَل الطهور وعليه عقد فيتوضأ، قال: "رجال

فِذا وضأ يديه احنلت عقدة، وإذا وضأ وجهه احنلت عقدة، وإذا مسح رأسه احنلت عقدة، 
وإذا وضأ رجليه احنلت عقدة، فيقول الَر عز وجل للذي وراء احلجاَ: انظروا إَل عبدي 

 سألين عبدي هذا فهو له "هذا يعا ج نفسه يسألين، ما 
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 وذكر بقية احلديث.

 :-صلى هللا عليه وسلم  -وروي عن عطية عن أيب سعيد عن النِب 
"إن هللا يضحك إَل ثالثة نفر، رجل قام من جوف الليل فأحسن الطهور فصلى" وذكر 

 احلديث.

 كان بعض السلف له ورد ابلليل ففَت عنه فهتف به هاتف: ينظر هللا ِف

 يصنع خدامه إذا قاموا أوحشتهم على اْلدمة أحكامه.الليل ملا 

 اْلامس: االستغراق ِف حمبة من أمر ُّبذه الطاعة وأنه يرضى ُّبا وحيبها.

 كما قال تعاَل: )إن هللا حي ب التوابني وحي ب املتطهرين( ، فمن امتأل

 قلبه من حمبة هللا عز وجل أح ب ما حيبه وإن شق على النفس وَتملت به.

 حملبة هتون اْلثقال.كما يقال: ا

 ِف مرضه: أحبه إيل أحبه إليه. وقال بعض السلف

 وكما قيل:

 (1)فما ِلرح إذا أرضاكم أَ". 
 

 "ومما يندَ إَل إالنة القول فيه اْلمر ابملعروف والنهي عن املنكر وأن يكون-58 .480

 برفق، كما قال تعاَل: )وجادهلم ابليت هي أحسن( .

 فقبل منك، وكان أصحاَ ابن: ما أغضبت أحدا قال بعض السلف

 مسعود إذا رأوا قوما على ما يكره يقولون هلم: مهال مهال ابرك هللا فيكم.

 ورأى بعض التابعني رجال واقفا مع امرأة فقال هلما: إن هللا يراكما سَتان هللا

 وإايكما، ودعي احلسن إَل دعو فجيء آبنية فضة فيها حلواء، قأخذ احلسن

 غيف وأكل منها، فقال بعض من حضر: هذا هنى ِفاحللواء فقلبها على ر 

 سكون.

 ورأى الفضيل رجال يعبث ِف صالته فزبره، فقال له الرجل: اي

 هذا ينبغي ملن يقوم هلل أن يكون ذليال، فبكى الفضيل وقال له: صدقت.
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: رمبا مر سفيان الثوري بقوم يلعبون ابلشطرنج  قال شعي ب بن حَر

 فيقول: ما يصنع هؤالء؟

 له: اي عبد هللا ينظرون ِف كتاَ، فيطاطئ فيقال

 رأسه وُيضي، وإمنا يريد بذلك ليعلم أنه قد أنكر.

 وقال سفيان: ال أيمر ابملعروف وال ينهى عن املنكر إال من كان فيه خصال

 ثالث: رفيق مبا أيمر، رفيق مبا ينهى، عدل مبا أيمر، عدل مبا ينهى، عاَ مبا

 أيمر، عاَ مبا ينهى.

مام أمحد: الناس حيتاجون إَل مداراة ورفق ِف اْلمر ابملعروف بال غلظة إال رجال وقال اإل
 معلنا ابلفسق، فِنه ال صْب عليه.

 وكان كثري من السلف ال أيمر ابملعروف وال ينهى عن املنكر إال سرا فيما

 بينه وبني من أيمره وينهاه. وقال أبو الدرداء: من وعظ أخاه سرا فقد زانه

 عالنية فقد شانه.ومن وعظه 

 وكذلك مقابلة اْلذى ِبالنة القول كما قال تعاَل:

 (1))ادفع ابليت هي أحسن السيئة(". 
 

 "وقال تعاَل: )ويدرءون ابحلسنة السيئة أولئك هلم عقىب الدار( .-59 .481

 : هو الرجل يسبه الرجل، فيقول له: إنقال بعض السلف

  لك.كنت صادقا فغفر هللا يل، وإن كنت كاذاب فغفر هللا

 قال رجل لساَ بن عبد هللا وقد زمحت راحلته ِف سفر: ما أراك إال

 رجل سوء، فقال له ساَ: ما أراك أبعدت.

 وقالت امرأة ملالك بن دينار: اي مرائي، قال: مىت عرفت اَسي؟

 ما عرفه أحد من أهل البصرة غريك.

 ومر بعضهم على صبيان يلعبون جبوز فوطئ على بعض اِلوز بغري

 تياره فكسره، فقال له الصِب: اي شيخ، النار، فجلس الشيخ يبكياخ

                                         
 2/181تفسري ابن رج ب احلنبلي  (1)



497 

 

 ويقول: ما عرفين غريه. ومر بعضهم مع أصحابه ِف طريق فرموا عليهم

 رمادا، فقال الشيخ ْلصحابه: من يستحق النار فصاحلوه على الرماد، يعين

 فهو رابح.

 ر له إَلورأى جندي إبراهيم بن أدهم خارج البلد فسأله عن العمران فأشا

 القبور فضَر رأسه ومضى فقيل له: إنه إبراهيم بن أدهم فرجع يعتذر إليه.

فقال له إبراهيم: الرأس الذي حيتاج إَل اعتذارك تركته ببلخ، ومر به جندي آخر وهو ينظر 
بستاان لقوم أبجرة فسأله أن يناوله شيئا فلم يفعل وقال: إن أصحابه َ أيذنوا ِف ذلك، 

 إبراهيم يطأطئ رأسه وهو يقول: اضَر رأسا طاملا عصى هللا. فضَر رأسه فجعل

 من أجلك قد جعلت خدي أرضا. . . للشامت واحلسود حىت ترضى

 الثالث من الدرجات:

 (1)الصالة ابلليل والناس نيام: فالصالة ابلليل من موجبات اِلنة كما سبق ذكره". 
 

 : أخفوا هلل العمل فأخفى هللا هلمقال بعض السلف"-60 .482

 اِلزاء فلو قدموا عليه ْلقر تلك اْلعني عنده.

 ومما جيزي به املتهجدين ِف الليل كثرة اْلزواج من احلور العني ِف اِلنة

فِن املتهجد قد ترك لذة النوم ابلليل ولذة التمتع أبزواجه طلبا ملا عند هللا عز وجل فعوضه 
 هناهللا تعاَل خريا مما تركه وهو احلور العني ِف اِلنة، ومن 

 قال بعضهم: طول التهجد مهور احلور العني ِف اِلنة.

 وكان بعض السلف حييي الليل ابلصالة، ففَت عن ذلك فأاته آت، فقال

 له: قد كنت اي فالن تدأَ ِف اْلطبة، فما الذي قصر بك عن ذاك؟

كنت تقوم من الليل أو ما علمت أن املتهجد إذا قام إَل التهجد قالت املالئكة: قد قام 
 اْلاط ب إَل خطبته؟!

 ورأى بعضهم ِف منامه امرأة ال تشبه نساء الدنيا فقال هلا: من أنت؟

قالت: حوراء أمة هللا، فقال هلا: زوجيين نفسك، قالت: اخطبين إَل سيدي وامهرين، قال: 
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 وما مهرك؟

 قالت: طول التهجد.

 قام بعض املتهجدين ذات ليلة فرأى ِف منامه حوراء تنشد:

 وعين تنام. . . ونوم احملبني عنا حرامأختط ب مثلي 

 ْلان خلقنا لكل امرئ. . . كثري الصالة براه الصيام

 وكان لبعض السلف ورد من الليل فنام عنه ليلة فرأى ِف منامه جارية كأن

 وجهها القمر، ومعها رق فيه كتاَ فقالت: أتقرأ؟

 قال: نعم، فأعطته إايه ففتحه فِذا فيه مكتَو

 (1)طي ب عيش. . . مع اْلريات ِف غرف اِلنان".  أتلهو ابلكرى عن
 

 -صلى هللا عليه وسلم  -"قوله -61 .483
 "وأسألك حبك وح ب من حيبك وح ب العمل الذي يبلغين حبك"

هذا الدعاء جيمع كل خري، فِن اْلفعال االختيارية من العباد إمنا تنشأ عن حمبة وإرادة، فِن  
به هللا نها حركات اِلوارح فكانت حبس ب ما حيكانت حمبة هللا اثبتة ِف قل ب العبد نشأت ع

ويرتضيه، فأح ب ما حيبه هللا عز وجل من اْلعمال واْلقوال كلها، ففعل حينئذ اْلريات كلها 
وترك املنكرات كلها، وأح ب من حيبه هللا من خلقه، وهذا الدعاء كانت اْلنبياء عليهم 

 السالم

 :-عليه وسلم صلى هللا  -يدعون به كما ِف الَتمذي عن النِب 
 "أن داود عليه السالم كان يقول:

اللهم إين أسألك حبك وح ب من حيبك، وح ب عمل يبلغين إَل حبك، اللهم اجعل حبك 
 أح ب إيل من نفسي وأهلي ومن املاء البارد"

 كان يدعو:  -صلى هللا عليه وسلم  -وفيه أيضا أن النِب 

ا َل حبك، اللهم ما رزقتين مم"اللهم ارزقين حبك، وح ب من حيبك، وح ب عمل يبلغين إ
 أح ب فاجعله قوة يل فيما حت ب.
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 وما زويت عين مما أح ب فاجعله فراغا يل فيما حت ب ".

 كان يقول:  -صلى هللا عليه وسلم  -وِف حديث مرسل خرجه ابن أيب الدنيا وغريه أن النِب 

جات ا"اللهم اجعل حبك أح ب اْلشياء إيل، وخشيتك أخوف اْلشياء عندي واقطع عين ح
 الدنيا ابلشوق إَل لقائك وإذا أقررت أعني أهل الدنيا من دنياهم فأقرر عيين ِف عبادتك "

 ومن كان مهه طل ب حمبة هللا عز وجل أعطاه هللا فوق ما يريده

 من الدنيا تبعا.

 : ملا توِف داود عليه السالم أرسل هللا عز وجل إَلقال بعض السلف

 ين إايها؟سليمان عليه السالم ألك حاجة تسأل

فقال سليمان: أسأل هللا أن جيعل قلِب حيبه كما كان قل ب أيب داود حيبه، وأن جيعل قلِب 
 (1)خيشاه كما". 

 

 "سورة الزخرف-62 .484

 (58قوله تعاَل: )ما ضربوه لك إال جدال بل هم قوم خصمون )
 ومما أنكره السلف: اِلدال واْلصام واملراء ِف مسائل احلالل واحلرام، َو

 ك طريقة أئمة اإلسالم، وإمنا أحدث ذلك بعدهم كما أحدثه فقهاءيكن ذل

 العراقيني ِف مسائل اْلالف بني الشافعية واحلنفية، وصنفوا كت ب اْلالف

 ووسعوا البحث واِلدال فيها، وكل ذلك ال أصل له وصار ذلك علمهم.

 حىت شغلهم عن العلم النافع.

 ِف "السنن ":وقد أنكر ذلك السلف وورد ِف احلديث املرفوع 

 " ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إال أوتوا اِلدل ".

 ( .58مث قرأ: )ما ضربوه لك إال جدال بل هم قوم خصمون )

 : إذا أراد هللا بعبد خريا فتح له ابَ العمل وأغلق عنهوقال بعض السلف

 ابَ اِلدل، وإذا أراد هللا بعبد شرا أغلق عنه ابَ العمل، وفتح له ابَ

 اِلدل.
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 وقال مالك: أدركت أهل هذه البلدة وإهنم ليكرهون هذا اإلكثار الذي

 عليه الناس اليوم، يريد املسائل.

 وكان يعي ب كثرة الكالم والفتيا ويقول:

يتكلم أحدهم كأنه مجل مغتلم، يقول: هو كذا هو كذا، يهدر كالمه، وكان يكره اِلواَ 
( ، ألونك عن الروح قل الروح من أمر ريبِف كثرة املسائل، ويقول: قال هللا عز وجل: )ويس

 (1)فلم أيته ِف ذلك جواَ.". 
 

 "سورة الدخان-63 .485

 (4قوله تعاَل: )فيها يفرق كل أمر حكيم )
 ( .4وقد روي عن عكرمة وغري من املفسرين ِف قوله تعاَل: )فيها يفرق كل أمر حكيم )

 أهنا ليلة النصف من شعبان.

 وهو الصحيح.واِلمهور على أهنا ليلة القدر، 

 وقال عطاء بن يسار: إذا كان ليلة النصف من شعبان دفع إَل ملك املوت

 صحيفة، فيقال: اقبض من ِف هذه الصحيفة، فِن العبد ليغرس الغراس.

 وينكح اْلزواج، ويبين البنيان، وإن اَسه قد نسخ ِف املوتى ما ينتظر به

 ملك املوت إال أن يؤمر به فيقبضه..

 اْلمل، اي مسرورا بسوء العمل، كن من املوت علىاي مغرورا بطول 

 وجل، فما تدري مىت يهجم اْلجل.

 كل امرئ مصئح ِف أهله. . . واملوت أدىن من شراك نعله

 : كم من مستقبل يوما ال يستكمله، ومن مؤمل غدا القال بعض السلف

 يدركه، إنكم لو رأيتم اْلجل ومسريه ْلبغضتم اْلمل وغروره.

 واملنااي. . . . تدور علي من كل النواحيأؤمل أن أخلد 

 وما أدري وإن أمسيت يوما. . . لعلي ال أعيش إَل الصباح
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 (1)كم ممن راح ِف طل ب الدنيا أو غدا. . . أصبح من سكان القبور غدا". 
 

"يدخلون النار بذنوُّبم، فيقول هلم عبدة الالت والعزى: ما أغىن عنكم قول: -64 .486
 هللا هلم فيخرجهم من النار، فيدخلون اِلنة".ال إله إال هللا، فيغض ب 

 ومن كان ِف سخطه حيسن. . . فكيف يكون إذا ما رضي؟

 ال يسوي بني من وحده وإن قصر ِف حقوق توحيده، وبني من أشرك به.

 يقول: -عليه السالم  -: كان إبراهيم قال بعض السلف

 اللهم ال تشرك من كان يشرك بك شيئا مبن كان ال يشرك بك.

 كان بعض السلف يقول ِف دعائه: اللهم إنك قلت عن أهل النار: إهنم

 أقسموا ابهلل جهد أُياهنم ال يبعث هللا من ُيوت، وحنن نقسم ابهلل جهد

 أُياننا ليبعثن هللا من ُيوت، اللهم ال جتمع بني أهل القسمني ِف دار واحدة.

 طالبين كان أبو سليمان يقول: إن طالبين ببخلي طالبته جبوده، وإن

 بذنويب طالبته بعفوه، وإن أدخلين النار أخْبت أهل النار أين أحبه.

 ما أطي ب وصله وما أعذبه! . . . وما أثقل هجره وما أصعبه!

 وِف السخط والرضى ما أهيبه! . . . القل ب حي ب وإن عذبه

 وكان بعض العارفني يبكي طول ليله ويقول:

 لك حم ب. إن تعذبين فِين لك حم ب، وإن ترمحين فِين

 العارفون خيافون من احلجاَ أكثر مما خيافون من العذاَ.

 قال ذو النون: خوف النار عند خوف الفراق كقطرة ِف حبر ِلي.

 كان بعضهم يقول: إهلي وسيدي وموالي! لو أنك عذبتين بعذابك كله.

 (2)كان ما فاتين من قربك أعظم عندي من العذاَ.". 
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 ية: )وكان أبومها صاحلا( ."أحفظ فيك، مث تال هذه اْل-65 .487

 وقال عمر بن عبد العزيز: ما من مؤمن ُيوت إال حفظه هللا ِف عقبه وعق ب عقبه.

 وقال ابن املنكدر: إن هللا ليحفظ ابلرجل الصاحل ولده وولد ولده

 والدويرات اليت حوله، فما يزالون ِف حفظ من هللا وسَت.

 حيفظه ِف تلك احلال، وِف ومىت كان العبد مشتغال بطاعة هللا، فِن هللا

 ، قال:-صلى هللا عليه وسلم  -"مسند اإلمام أمحد" عن النِب 

"كانت امرأة ِف بيت، فخرجت ِف سرية من املسلمني، وتركت ثنيت عشرة عنزا وصيصيتها  
 كانت تنسج ُّبا، قال: ففقدت

، إنك قد ضمنت ملن خرج ِف سبيلك أن حتفظ ع يه، لعنزا هلا وصيصيتها، فقالت: اي َر
 وإين قد فقدت عنزا من غنمي وصيصييت، وإين أنشدك عنزي وصيصييت ".

َل، يذكر شدة مناشدهتا رُّبا تبارك وتعا -صلى هللا عليه وسلم  -قال: وجعل رسول هللا 
 :-صلى هللا عليه وسلم  -قال رسول هللا 

 "فأصبحت عنزها ومثلها، وصيصيتها ومثلها ".

 ُّبا وينسج. والصيصية: هي الصنارة اليت يغزل

 فمن حفظ هللا حفظه هللا من كل أذى.

: من اتقى هللا، فقد حفظ نفسه، ومن ضيع تقواه، فقد ضيع نفسه، قال بعض السلف
 وهللا الغين عنه.

 ومن عجي ب حفظ هللا ملن حفظه أن جيعل احليواانت املؤذية ابلطبع حافظة

ر به املرك ب، حيث كس -وسلم صلى هللا عليه  -له من اْلذى، كما جرى لسفينة موَل النِب 
وخرج إَل جزيرة، فرأى اْلسد، فجعل ُيشي معه حىت دله على الطريق، فلما أوقفه عليها، 

 (1)جعل يهمهم كأنه يودعه، مث رجع عنه.". 
 

 "وروي أن إبراهيم بن أدهم كان انئما ِف بستان وعنده حية ِف فمها طاقة-66 .488

 نرجس، فما زالت تذَ عنه حىت استيقظ.
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 هذا، أن من ضيع هللا، ضيعه هللا، فضاع بني خلقه حىت يدخل وعكس

 عليه الضرر واْلذى ممن كان يرجو نفعه من أهله وغريهم، كما قال بعض

 السلف: إين ْلعصي هللا، فأعرف ذلك ِف خلق خادمي ودابيت.

 النوع الثاين من احلفظ: وهو أشرف النوعني: حفظ هللا للعبد ِف دينه

 حياته من الشبهات املضلة، ومن الشهوات احملرمة. وإُيانه، فيحفظه ِف

 وحيفظ عليه دينه عند موته، فيتوفاه على اإلُيان.

 : إذا حضر الرجل املوت يقال للملك: شم رأسه، قال:قال بعض السلف

أجد ِف رأسه القرآن، قال: شم قلبه، قال: أجد ِف قلبه الصيام، قال: شم قدميه، قال: أجد 
 ال: حفظ نفسه، فحفظه هللا.ِف قدميه القيام، ق

نه أمره أن يقول أ -صلى هللا عليه وسلم  -وِف "الصحيحني " عن الْباء بن عاَز عن النِب 
عند منامه: "إن قبضت نفسي، فارمحها، وإن أرسلتها، فاحفظها مبا حتفظ به عبادك 

 الصاحلني ".

 علمه أن يقول: -صلى هللا عليه وسلم  -وِف حديث عمر أن النِب 

للهم احفظين ابإلسالم قائما، واحفظين ابإلسالم قاعدا، واحفظين ابإلسالم راقدا، وال "ا
 تطع ِف عدوا وال حاسدا".

 خرجه ابن حبان ِف "صحيحه ".

مانتك يودع من أراد سفرا، فيقول: "أستودع هللا دينك وأ -صلى هللا عليه وسلم  -وكان النِب 
 (1)وخواتيم عملك "،". 

 

 إَل احلدادين ينظرون إَل ما يصنعون ابحلديد، فيبكون "السلف خيرجون-67 .489

 ويتعوذون ابهلل من النار.

 ورأى عطاء السليمي امرأة قد سجرت تنورها، فغشي عليه.

قال احلسن: كان عمر رمبا توقد له النار، مث يدين يده منها، مث يقول: اي ابن اْلطاَ! هل 
 لك على هذا صْب؟
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 صباح فيضع أصبعه فيه، ويقول:كان اْلحنف بن قيس جييء إَل امل

 حس، مث يعات ب نفسه على ذنوبه.

 أجج بعض العباد انرا بني يديه وعات ب نفسه، فلم يزل يعاتبها حىت مات.

 انر الدنيا جزء من سبعني جزءا من انر جهنم، وغسلت ابلبحر مرتني حىت

 أشرقت وخف حرها، ولوال ذلك ما انتفع ُّبا أهل الدنيا، وهي تدعو هللا

  يعيدها إليها.أال

 : لو أخرج أهل النار منها إَل انر الدنياقال بعض السلف

 لقالوا فيها ألفي عام.

 يعين أهنم كانوا ينامون فيها ويروهنا بردا.

 كان عمر يقول: أكثروا ذكر النار؛ فِن حرها شديد، وإن قعرها بعيد.

 وإن مقامعها حديد.

 ردا بكوا وذكروا أمنية أهلكان ابن عمر وغريه من السلف إذا شربوا ماء اب

 النار وأهنم يشتهون املاء البارد، وقد حيل بينهم وبني ما يشتهون، ويقولون

 ْلهل اِلنة: )أفيضوا علينا من املاء أو مما رزقكم هللا( ، فيقولون

 هلم: إن هللا قد حرمهما على الكافرين.

كْب الذي ج، وهو الفزع اْلواملصيبة العظمى حني تطبق النار على أهلها، وييأسون من الفر 
 (1)( .". 101أيمنه أهل اِلنة )إن الذين سبقت هلم منا احلسىن أولئك عنها مبعدون )

 

""ما أتفق عبد نفقة أفضل عند هللا عز وجل من قول ليس من القرآن وهو من -68 .490
 القرآن: سبحان هللا، واحلمد هلل، وال إله إال هللا وهللا اكْب" .

* * * 

 )سابقوا إَل مغفرة من ربكم(قوله تعاَل: 

 ِف قول هللا تعاَل: )السابقون السابقون( : وقال بعض السلف

 إهنم أول الناس خروجا إَل املسجد وإَل اِلهاد.
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 وِف قوله: )سابقوا إَل مغفرة من ربكم( .

 قال مكحول: التكبرية اْلوَل مع اإلمام.

 وقال غريه: التكبرية اْلوَل والصف اْلول.

 ."* * *(1) 
 

 : أفضل اْلعمال سالمة الصدور، وسخاوة النفوس.قال بعض السلف"-69 .491

 والنصيحة لألمة، وُّبذه اْلصال بلغ من بلغ، ال بكثرة االجتهاد ِف الصوم

 والصالة.

* * * 

قوله تعاَل: )اي أيها الذين آمنوا اتقوا هللا ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا هللا إن هللا خبري 
 (19 تكونوا كالذين نسوا هللا فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون )( وال18مبا تعملون )

 وأعظم الشدائد اليت تنزل ابلعبد ِف الدنيا املوت، وما بعده أشد منه إن َ

 يكن مصري العبد إَل خري، فالواج ب على املؤمن االستعداد للموت وما بعده

 ل:ِف حال الصحة ابلتقوى واْلعمال الصاحلة، قال هللا عز وج

)اي أيها الذين آمنوا اتقوا هللا ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا هللا إن هللا خبري مبا تعملون 
 ( .19( وال تكونوا كالذين نسوا هللا فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون )18)

 فمن ذكر هللا ِف حال صحته ورخائه، واستعد حينئذ للقاء هللا عز وجل

 عند هذه الشدائد، فكان معه فيها، ولطف به، وأعانه، وتواله، ابملوت وما بعده، ذكره هللا
وثبته على التوحيد، فلقيه وهو عنه راض، ومن نسي هللا ِف حال صحته ورخائه، َو يستعد 

 حينئذ للقائه، نسيه هللا ِف هذه

الشدائد، مبعىن أنه أعرض عنه، وأمهله، فِذا نزل املوت ابملؤمن املستعد له، أحسن الظن 
 ه، وجاءته البشرى من هللا فأح ب لقاء هللا، وأح ب هللابرب
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 (1)لقاءه، والفاجر بعكس ذلك، وحينئذ يفرح املؤمن، ويستبشر مبا قدمه مما". 
 

 ""ال تتهم هللا ِف قضائه "-70 .492

 قال أبو الدرداء: إن هللا إذا قضى قضاء أح ب أن يرضى به.

اهلم  فرح ِف اليقني والرضا، وجعلوقال ابن مسعود: إن هللا بقسطه وعدله جعل الروح وال
 واحلزن ِف الشك والسخط؛ فالراضي ال يتمىن غري ما هو عليه من شدة ورخاء.

 كذا روي عن عمر وابن مسعود وغريمها.

 وقال عمر بن عبد العزيز:

 أصبحت ومايل سرور إال ِف مواضع القضاء والقدر.

 قال فمن وصل إَل هذه الدرجة، كان عيشه كله ِف نعيم وسرور،

 تعاَل: )من عمل صاحلا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة( .

 : احلياة الطيبة: هي الرضا والقناعة.قال بعض السلف

 وقال عبد الواحد بن زيد: الرضا ابَ هللا اْلعظم وجنة الدنيا ومسَتاح العابدين.

 ، وأنهوأهل الرضا اترة يالحظون حكمة املبتلي وخريته لعبده ِف البالء

 غري متهم ِف قضائه، واترة يالحظون ثواَ الرضا ابلقضاء، فينسيهم أَ

 املقضي به، واترة يالحظون عظمة املبتلي وجالله وكماله، فيستغرقون ِف

 مشاهدة ذلك، حىت ال يشعرون ابْلَ، وهذا يصل إليه خواص أهل املعرفة

 ن حبيبهم، كماواحملبة، حىت رمبا تلذذوا مبا أصاُّبم ملالحظتهم صدوره ع

 قال بعضهم: أوجدهم ِف عذابه عذوبة.

 وسئل بعض التابعني عن حاله ِف مرضه، فقال: أحبه إيل.

 وسئل السري: هل جيد احمل ب أَ البالء؟

 (2)فقال: ال. وقال بعضهم:". 
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 : حبسبك من التوسل إليه أن يعلم من قلبك حسنقال بعض السلف"-71 .493

 قد فوض إليه أمره فكفاه منه ما أمهه. توكلك عليه، فكم من عبد من عباده

 ( ويرزقه من حيث ال حيتس ب( .2مث قرأ: )ومن يتق هللا جيعل له ُمرجا )

 وحقيقة التوكل: هو صدق اعتماد القل ب على هللا عز وجل ِف استجالَ

املصاحل، ودفع املضار من أمور الدنيا واْلخرة كلها، وكلة اْلمور كلها إليه، وحتقيق اإلُيان 
 ه ال يعطي وال ُينع وال يضر وال ينفع سواه.أبن

 قال سعيد بن جبري: التوكل مجاع اإلُيان.

 وقال وه ب بن منبه: الغاية القصوى التوكل.

 قال احلسن: إن توكل العبد على ربه: أن يعلم أن هللا هو ثقته.

 ، قال:-صلى هللا عليه وسلم  -وِف حديث ابن عباس عن النِب 

 الناس فليتوكل على هللا ". "من سرة أن يكون أقوى

 أنه كان يقول ِف دعائه: -صلى هللا عليه وسلم  -وروي عنه 

 "اللهم إين أسالك صدق التوكل عليك "، وأنه كان يقول:

 "اللهم اجعلين ممن توكل عليك فكفيته " .

 واعلم أن حتقيق التوكل ال يناِف السعي ِف اْلسباَ اليت قدر هللا سبحانه

 وجرت سنته ِف خلقه بذلك، فِن هللا تعاَل أمر بتعاطياملقدورات ُّبا، 

اْلسباَ مع أمره ابلتوكل، فالسعي ِف اْلسباَ ابِلوارح طاعة له، والتوكل ابلقل ب عليه 
 (1)إُيان به، قال هللا تعاَل: )اي أيها الذين آمنوا خذوا حذركم(". 

 

هل قال: اي أ"قال: "ينشئ هللا سبحانه ْلهل النار سحابة سوداء مظلمة، في-72 .494
 النار، أي شيء تطلبون؟

 فيذكرون ُّبا سحابة الدنيا، فيقولون: اي ربنا الشراَ، فتمطرهم

 أغالال تزيد ِف أغالهلم، وسالسل تزيد ِف سالسلهم، ومجرا يلته ب عليهم".

 وخرجه ابن أيب الدنيا موقوفا َ يرفعه.
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 ه عن أيبوروى أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أيب العالية وغري 

 يعين النِب -هريرة، فذكر قصة اإلسرإء بطوهلا وفيها قال: "مث أتى على واد 

فسمع صوات منكرا ووجد رحيا منتنة، فقال: ما هذا اي جْبيل؟  - -صلى هللا عليه وسلم  -
َ آتين ما وعدتين، فقد كثرت سالسلي وأغاليل وسعريي  " فقال: هذا صوت جهنم تقول: ر

يب، وقد برد قعري واشتد حري فآتين ما وعدتين، قال: لك كل مشرك ومحيمي وغساقي وعذا
 ومشركة، وكافر وكافرة، وكل خبيث وخبيثة وكل جبار ال يؤمن بيوم

 احلساَ ".

* * * 

 (13قوله تعاَل: )متكئني فيها على اْلرائك ال يرون فيها مشسا وال زمهريرا )
 ف ال بصفة: إن هللا تعاَل وصف اِلنة بصفة الصيقال بعض السلف

( وماء 30( وظل ممدود )29( وطلح منضود )28الشتاء، فقال تعاَل: )ِف سدر ُمضود )
 ( .32( وفاكهة كثرية )31مسكَو )

 وقد قال هللا تعاَل

 ( .13ِف صفة أهل اِلنة: )متكئني فيها على اْلرائك ال يرون فيها مشسا وال زمهريرا )

 فنفى عنهم شدة احلر والْبد.

 (1)قال قتادة: علم هللا أن شدة احلر". 
 

 ")ومن كل شيء خلقنا زوجني لعلكم تذكرون( .-73 .495

 : )لعلكم تذكرون( فتعلمون أن خالق اْلزواج واحد.قال بعض السلف

 قال تعاَل: )والشفع والوتر( ، قال جماهد: كل شيء خلقه هللا فهو

 . شفع قال تعاَل: )ومن كل شيء خلقنا زوجني لعلكم تذكرون(
 الكفر واإلُيان، واهلدى والضاللة، والشقاوة والسعادة، والليل والنهار.

 والسماء واْلرض، والْب والبحر، والشمس والقمر، واِلن واإلنس، والوتر هللا تبارك وتعاَل.

 وهو الذي ذكره البخاري ِف "صحيحه " فِته يعتمد قول جماهد ْلنه أصح
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  عن جماهد فحسبك به، واختارهالتفسري، قال الثوري: إذا جاءك التفسري

 الشيخ جمد الدين ابن تيمية.

 وحقيقة الكفؤ: هو املساوي واملقاوم، فال كفو له تعاَل ِف ذاته، وال ِف

 صفاته، وال ِف أَسائه، وال ِف أفعاله، وال ِف ربوبيته، وال ِف إالهيته.

 قدريةوهلذا كان اإلُيان ابلقدر نظام التوحيد، كما قال ابن عباس، ْلن ال

 جعلوا له كفوا ِف اْللق.

 وأما توحيد اإلهلية فالشرك فيه اترة يوج ب الكفر واْلروج من امللة.

واْللود ِف النار، ومنه ما هو أصغر كاحللف بغري هللا والنذر له، وخشية غري هللا ورجائه 
 والتوكل عليه والذل له وقول القائل: ما شاء هللا وشئت.

 غري هللا، ومحد غريه على ما أعطى، والغنيةومنه ابتغاء الرزق من عند 

 بذلك عن محده، ومنه العمل لغري هللا وهو الرايء، وهو أقسام.

 (1)وهلذا حرم التشبه أبفعاله ابلتصوير، وحرم التسمي أبَسائه املختصة به". 
 

"وهو مأخوذ من الولوج، فاملعىن أمرا ابطنا مما ينكره احلق، وهذه اْلية ُماطبة -74 .496
ني معناها أنه ال بد من اختبارهم فهي كقوله أم حسبتم أن تدخلوا اِلنة وملا أيتكم للمؤمن

[ وكقوله اَ أحس ب الناس أن يَتكوا أن يقولوا آمنا 214مثل الذين خلوا من قبلكم ]البقرة: 
[ وِف هذه اْلية طعن على املنافقني الذين اختذوا الوالئج 2 -1وهم ال يفتنون ]العنكبوت: 

اء على ابلت« وهللا خبري مبا تعملون»ند ما فرض القتال، وقرأ مجهور الناس ال سيما ع
املخاطبة، وقرأ احلسن ويعقَو ِف رواية رويس وسالم ابلياء على احلكاية عن الغائ ب، وقوله 
تعاَل ما كان للمشركني اْلية، معناه ما كان للمشركني حبق الواج ب أن يعمروا، وهذا هو 

وإال فقد عمروا مساجده قدُيا وحديثا وتغلبا وظلما، وقرأ محاد بن الذي نفى هللا عز وجل 
اصم ابإلفراد ِف املوضعني، وقرأ انفع وع« مسجد هللا»أيب سلمة عن ابن كثري واِلحدري 

« ساجدم»وابن عامر ومحزة والكسائي واْلعرج وشيبة وأبو جعفر وجماهد وقتادة وغريهم 
ملوضع اْلول ابإلفراد ِف هذا ا« مسجد»ضا وأبو عمرو ابِلمع ِف املوضعني، وقرأ ابن كثري أي
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ابِلمع ِف الثاين، كأنه ذكر أوال فيه النازلة ذلك الوقت، مث عمت املساجد « مساجد»و 
اثنيا ِف احلكم الثابت ما بقيت الدنيا، ولفظ اِلمع يقتضي عموم املساجد كلها، وحيتمل 

ا أن يقدر كل موضع سجود فيه مسجدأن يراد به املسجد احلرام ِف املوضعني وحده على 
مث جيمع، ولفظ اإلفراد ِف املوضعني يقتضي خصوص املسجد احلرام وحده، وحيتمل أن يراد 
به اِلنس فيعم املساجد كلها وال ُينع من ذلك إضافته كما ذه ب إليه من ال بصر له، وقال 

جد حكمها حكم املسأبو علي الثاين ِف هذه القراءة يراد به اْلول وسائر املساجد كلها 
احلرام، وقوله شاهدين على أنفسهم ابلكفر إشارة إَل حاهلم إذ أقواهلم وأفعاهلم تقتضي اإلقرار 
ابلكفر والتحلي به، وقيل اإلشارة إَل قوهلم ِف التلبية إال شريك هو لك وحنو ذلك، وحكى 

ي كذلك  واليهودالطْبي عن السدي أنه قال: اإلشارة إَل أن النصراين كان يقول أان نصراين
 والوثين يقول أان مشرك.

قال القاضي أبو حممد: وهذا َ حيفظ، مث حكم هللا تعاَل عليهم أبن أعماهلم حبطت أي 
بطلت وال أحفظها تستعمل إال ِف السعي والعمل، ويشبه أن يكون من احلبط وهو داء 

إن »وسلم   عليهقاتل أيخذ السائمة إذا رعت وبيال وهو الذي ِف قول رسول هللا صلى هللا
 احلديث.« مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم

 قوله عز وجل:

 

 [19اَل  18( : اْلايت 9]سورة التوبة )
إمنا يعمر مساجد هللا من آمن ابهلل واليوم اْلخر وأقام الصالة وآتى الزكاة َو خيش إال هللا 

اج وعمارة املسجد احلرام كمن ( أجعلتم سقاية احل18فعسى أولئك أن يكونوا من املهتدين )
آمن ابهلل واليوم اْلخر وجاهد ِف سبيل هللا ال يستوون عند هللا وهللا ال يهدي القوم الظاملني 

(19) 
املعىن ِف هذه اْلية إمنا يعمر مساجد هللا ابحلق هلم والواج ب، ولفظ هذه اْلية اْلْب وِف 

جد إذا رأيتم الرجل يعمر املس السلفقال بعض ضمنها أمر املؤمنني بعمارة املساجد، وقد 
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 (1)فحسنوا به". 
 

"وختصيص امللك بيوم الدين ال ينفيه عما عداه، ْلنه قد تقدم اإلخبار أبنه -75 .497
َر العاملني، وذلك عام ِف الدنيا واْلخرة، وإمنا أضيف إَل يوم الدين ْلنه ال يدعي أحد 

م يقوم الروح واملالئكة صفا ال هنالك شيئا، وال يتكلم أحد إال ِبذنه، كما قال: }يو 
[ وقال تعاَل: }وخشعت اْلصوات 38يتكلمون إال من أذن له الرمحن وقال صوااب{ ]النبأ: 

[ ، وقال: }يوم أيت ال تكلم نفس إال ِبذنه 108للرمحن فال تسمع إال مهسا{ ]طه: 
 [ .105فمنهم شقي وسعيد{ ]هود: 

يقول: ال ُيلك أحد ِف ذلك اليوم معه  وقال الضحاك عن ابن عباس: }مالك يوم الدين{
حكما، كملكهم ِف الدنيا. قال: ويوم الدين يوم احلساَ للخالئق، وهو يوم القيامة يدينهم 
أبعماهلم إن خريا فخري وإن شرا فشر، إال من عفا عنه. وكذلك قال غريه من الصحابة 

 والتابعني والسلف، وهو ظاهر.

َل تفسري }مالك يوم الدين{ أنه القادر على وحكى ابن جرير عن بعضهم أنه ذه ب إ
 إقامته، مث شرع يضعفه.

( ، وأن كال من القائلني ُّبذا ومبا قبله 1والظاهر أنه ال منافاة بني هذا القول وما تقدم )
يعَتف بصحة القول اْلخر، وال ينكره، ولكن السياق أدل على املعىن اْلول من هذا، كما 

[ والقول الثاين يشبه قوله: }ويوم يقول  26ن{ ]الفرقان: قال: }امللك يومئذ احلق للرمح
 [ وهللا أعلم.73كن فيكون{ ، ]اْلنعام: 

وامللك ِف احلقيقة هو هللا عز وجل؛ قال هللا تعاَل: }هو هللا الذي ال إله إال هو امللك 
القدوس السالم{ وِف الصحيحني عن أيب هريرة رضي هللا عنه مرفوعا أخنع اسم عند هللا 

جل تسمى مبلك اْلمالك وال مالك إال هللا، وفيهما عنه عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ر 
قال: "يقبض هللا اْلرض ويطوي السماء بيمينه مث يقول أان امللك أين ملوك اْلرض؟ أين 
اِلبارون؟ أين املتكْبون؟ " وِف القرآن العظيم: }ملن امللك اليوم هلل الواحد القهار{ فأما 

غريه ِف الدنيا مبلك فعلى سبيل اجملاز كما قال تعاَل: }إن هللا قد بعث لكم طالوت تسمية 
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ملكا{ ، }وكان وراءهم ملك{ }إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا{ وِف الصحيحني: 
 )مثل امللوك على اْلسرة( .

ئنا أوالدين اِلزاء واحلساَ؛ كما قال تعاَل: }يومئذ يوفيهم هللا دينهم احلق{ ، وقال: }
ملدينون{ أي جمزيون حماسبون، وِف احلديث: "الكيس من دان نفسه وعمل ملا بعد املوت" 
أي حاس ب نفسه لنفسه؛ كما قال عمر رضي هللا عنه: "حاسبوا أنفسكم قبل أن حتاسبوا، 
وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، وَتهبوا للعرض اْلكْب على من ال ختفى عليه أعمالكم: }يومئذ 

 ختفى منكم خافية{ ".تعرضون ال 

 

 ( { .5}إايك نعبد وإايك نستعني )

]قرأ السبعة واِلمهور بتشديد الياء من }إايك{ وقرأ عمرو بن فايد بتخفيفها مع الكسر 
وهي قراءة شاذة مردودة؛ ْلن "إاي" ضوء الشمس. وقرأ بعضهم: "أايك" بفتح اهلمزة وتشديد 

 اهلمزة، كما قال الشاعر:الياء، وقرأ بعضهم: "هياك" ابهلاء بدل 

 فهياك واْلمر الذي إن تراحبت ... موارده ضاقت عليك مصادره

و }نستعني{ بفتح النون أول الكلمة ِف قراءة اِلميع سوى حيىي بن واثَ واْلعمش فِهنما  
( . العبادة ِف اللغة من الذلة، يقال: 2كسراها وهي لغة بين أسد وربيعة وبين متيم وقيس[ )

وبعري معبد، أي: مذلل، وِف الشرع: عبارة عما جيمع كمال احملبة واْلضوع  طريق معبد،
 واْلوف.

وقدم املفعول وهو }إايك{ ، وكرر؛ لالهتمام واحلصر، أي: ال نعبد إال إايك، وال نتوكل إال 
قال ( إَل هذين املعنيني، وهذا كما 3عليك، وهذا هو كمال الطاعة. والدين يرجع كله )

حتة سر القرآن، وسرها هذه الكلمة: }إايك نعبد وإايك نستعني{ : الفابعض السلف
 [ فاْلول تْبؤ من الشرك، والثاين تْبؤ من احلول والقوة، والتفويض5]الفاحتة: 

__________ 

 ( ِف ج ، ط: "وبني ما تقدم".1)

 ( زايدة من ج ، ط، أ، و.2)
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 (1)( ِف ؟ط: "كله يرجع".". 3)
 

عائشة، رضي هللا عنها: أن رسول هللا صلى هللا  "]ويؤيده ما رواه مسلم عن-76 .498
عليه وسلم قال: "ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إال كتبت له ُّبا درجة وحميت عنه ُّبا 

 ( .2( [ )1خطيئة" )

( شيئا يضَر به مثال ولو كان ِف احلقارة والصغر كالبعوضة، كما 3فأخْب أنه ال يستصغر )
( ضَر املثل ابلذابَ والعنكبوت ِف 4يستنكف من[ )]َ يستنكف عن خلقها كذلك ال 

قوله: }اي أيها الناس ضَر مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون هللا لن خيلقوا ذاباب 
 } ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذابَ شيئا ال يستنقذوه منه ضعف الطال ب واملطلَو

ا لياء كمثل العنكبوت اختذت بيت[ ، وقال: }مثل الذين اختذوا من دون هللا أو 73]احلج: 
[ وقال تعاَل: }أَ 41وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون{ ]العنكبوت: 

تر كيف ضَر هللا مثال كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها اثبت وفرعها ِف السماء * تؤيت 
مة خبيثة  لأكلها كل حني ِبذن رُّبا ويضَر هللا اْلمثال للناس لعلهم يتذكرون * ومثل ك

كشجرة خبيثة اجتثت من فوق اْلرض ما هلا من قرار * يثبت هللا الذين آمنوا ابلقول الثابت 
[ ، 27-24ِف احلياة الدنيا وِف اْلخرة ويضل هللا الظاملني ويفعل هللا ما يشاء{ ]إبراهيم: 

سنا[ حوقال تعاَل: }ضَر هللا مثال عبدا مملوكا ال يقدر على شيء ]ومن رزقناه منا رزقا 
[ ، مث قال: }وضَر هللا مثال رجلني أحدمها أبكم ال يقدر على 75( { اْلية ]النحل: 5)

شيء وهو كل على مواله أينما يوجهه ال أيت خبري ]هل يستوي هو ومن أيمر ابلعدل[ 
[ ، كما قال: }ضَر لكم مثال من أنفسكم هل لكم من ما 76( { اْلية ]النحل: 6)

[ . وقال: }ضَر هللا مثال 28 ما رزقناكم{ اْلية ]الروم: ملكت أُيانكم من شركاء ِف
[ ، وقد قال 29( { اْلية ]الزمر: 7رجال فيه شركاء متشاكسون ]ورجال سلما لرجل[ )

[ وِف القرآن 43تعاَل: }وتلك اْلمثال نضرُّبا للناس وما يعقلها إال العاملون{ ]العنكبوت: 
 أمثال كثرية.

اَل ثل ِف القرآن فلم أفهمه بكيت على نفسي؛ ْلن هللا تع: إذا َسعت املقال بعض السلف
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 يقول: }وتلك اْلمثال نضرُّبا للناس وما يعقلها إال العاملون{

وقال جماهد قوله: }إن هللا ال يستحيي أن يضَر مثال ما بعوضة فما فوقها{ اْلمثال 
  ُّبا.هللاصغريها وكبريها يؤمن ُّبا املؤمنون ويعلمون أهنا احلق من رُّبم، ويهديهم 

وقال قتادة: }فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه احلق من رُّبم{ أي: يعلمون أنه كالم الرمحن، 
 وأنه من عند هللا.

 وروي عن جماهد واحلسن والربيع بن أنس حنو ذلك.

وقال أبو العالية: }فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه احلق من رُّبم{ يعين: هذا املثل: }وأما 
قولون ماذا أراد هللا ُّبذا مثال{ كما قال ِف سورة املدثر: }وما جعلنا أصحاَ الذين كفروا في

النار إال مالئكة وما جعلنا عدهتم إال فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاَ ويزداد 
الذين آمنوا إُياان وال يراتَ الذين أوتوا الكتاَ واملؤمنون وليقول الذين ِف قلوُّبم مرض 

ماذا أراد هللا ُّبذا مثال كذلك يضل هللا من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود والكافرون 
 [ ،31ربك إال هو{ ]املدثر: 

__________ 

 (2572( صحيح مسلم برقم )1)
 ( زايدة من ج ، ط، أ، و.2)

 ( ِف ج : "ال يستنكف".3)

 ( زايدة من ج ، ط.4)

 ( زايدة من ج ، ط.5)

 ( زايدة من ج .6)

 (1)من ج .". ( زايدة 7)
 

[ . وذم من َ يعرف قدر هذه النعمة، فقال تعاَل: 164"اْلية ]آل عمران: -77 .499
 [ .28}أَ تر إَل الذين بدلوا نعمة هللا كفرا وأحلوا قومهم دار البوار{ ]إبراهيم: 

قال ابن عباس: يعين بنعمة هللا حممدا صلى هللا عليه وسلم؛ وهلذا ندَ هللا املؤمنني إَل 
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ف ُّبذه النعمة ومقابلتها بذكره وشكره، فقال: }فاذكروين أذكركم واشكروا يل وال االعَتا
 تكفرون{ .

 ( يقول: كما فعلت فاذكروين.1قال جماهد ِف قوله: }كما أرسلنا فيكم رسوال منكم{ )

قال عبد هللا بن وه ب، عن هشام بن سعيد، عن زيد بن أسلم: أن موسى، عليه السالم، 
، كيف أش كرك؟ قال له ربه: تذكرين وال تنساين، فِذا ذكرتين فقد شكرتين، وإذا قال: اي َر

 نسيتين فقد كفرتين.

وقال احلسن البصري، وأبو العالية، والسدي، والربيع بن أنس، إن هللا يذكر من ذكره، ويزيد 
 من شكره ويعذَ من كفره.

[ قال: هو 021ِف قوله تعاَل: }اتقوا هللا حق تقاته{ ]آل عمران:  وقال بعض السلف
 أن يطاع فال يعصى، ويذكر فال ينسى، ويشكر فال يكفر.

وقال ابن أيب حامت: حدثنا احلسن بن حممد بن الصباح، أخْبان يزيد بن هارون، أخْبان عمارة 
الصيدالين، حدثنا مكحول اْلزدي قال: قلت البن عمر: أرأيت قاتل النفس، وشاَر 

قال هللا تعاَل: }فاذكروين أذكركم{ ؟ قال: إذا ذكر  اْلمر والسارق والزاين يذكر هللا، وقد
 هللا هذا ذكره هللا بلعنته، حىت يسكت.

وقال احلسن البصري ِف قوله: }فاذكروين أذكركم{ قال: اذكروين، فيما افَتضت عليكم 
 أذكركم فيما أوجبت لكم على نفسي.

 .برمحيتوعن سعيد بن جبري: اذكروين بطاعيت أذكركم مبغفريت، وِف رواية: 
 ( قال: ذكر هللا إايكم أكْب من ذكركم إايه.2وعن ابن عباس ِف قوله }فاذكروين أذكركم{ )

وِف احلديث الصحيح: "يقول هللا تعاَل: من ذكرين ِف نفسه ذكرته ِف نفسي، ومن ذكرين 
 ِف مأل ذكرته ِف مأل خري منه".

قتادة، عن أنس قال: قال رسول هللا قال اإلمام أمحد: حدثنا عبد الرزاق، أخْبان معمر، عن 
صلى هللا عليه وسلم: "قال هللا عز وجل: اي ابن آدم، إن ذكرتين ِف نفسك ذكرتك ِف 

( مأل خري منهم 3أو قال: ]ِف[ )-نفسي، وإن ذكرتين ِف مأل ذكرتك، ِف مأل من املالئكة 
ين عا، وإن أتيتوإن دنوت مين شْبا دنوت منك ذراعا، وإن دنوت مين ذراعا دنوت منك اب-

 متشي أتيتك أهرول"
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( . وعنده قال قتادة: هللا أقَر 4صحيح اإلسناد: أخرجه البخاري من حديث قتادة )
 ابلرمحة.

وقوله تعاَل: }واشكروا يل وال تكفرون{ أمر هللا تعاَل بشكره، ووعده على شكره مبزيد 
د{ ]إبراهيم: ن عذايب لشدياْلري، فقال: }وإذ َتذن ربكم لئن شكرمت ْلزيدنكم ولئن كفرمت إ

7. ] 

 -رجل من قيس-( بن فضالة 5وقال اإلمام أمحد: حدثنا روح، حدثنا شعبة، عن الفضيل )
__________ 

 ( ِف ط: "فيكم" وهو خطأ.1)

 ( ِف ه : "اذكروين" واملثبت من ط.2)

 ( زايدة من أ، واملسند.3)

 ( .7536( وصحيح البخاري برقم )3/138( املسند )4)

 (1) أ: "عن الفضل".". ( ِف5)
 

"فقال: ماذا تبغون؟ فقالوا: اي ربنا، وأي شيء نبغي، وقد أعطيتنا ما َ تعط -78 .500
أحدا من خلقك؟ مث عاد إليهم مبثل هذا، فلما رأوا أهنم ال يَتكون من أن يسألوا، قالوا: نريد 

يرون من ثواَ  اأن تردان إَل الدار الدنيا، فنقاتل ِف سبيلك، حىت نقتل فيك مرة أخرى؛ مل
 ( .1فيقول الَر جل جالله: إين كتبت أهنم إليها ال يرجعون" )-الشهادة 

وِف احلديث الذي رواه اإلمام أمحد، عن اإلمام الشافعي، عن اإلمام مالك، عن الزهري، 
عن عبد الرمحن بن كع ب بن مالك، عن أبيه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

 ( .2تعلق ِف شجر اِلنة، حىت يرجعه هللا إَل جسده يوم يبعثه" ) "نسمة املؤمن طائر

( ابلذكر ِف القرآن، 3ففيه داللة لعموم املؤمنني أيضا، وإن كان الشهداء قد خصصوا )
 ( .4تشريفا هلم وتكرُيا وتعظيما )

}ولنبلونكم بشيء من اْلوف واِلوع ونقص من اْلموال واْلنفس والثمرات وبشر الصابرين 
( أولئك عليهم 156( الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إان هلل وإان إليه راجعون )155)
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 ( {157صلوات من رُّبم ورمحة وأولئك هم املهتدون )

( أي: خيتْبهم وُيتحنهم، كما قال تعاَل: 5أخْب تعاَل أنه يبتلي عباده ]املؤمنني[ )
[ فتارة 31ركم{ ]حممد: }ولنبلونكم حىت نعلم اجملاهدين منكم والصابرين ونبلو أخبا

ابلسراء، واترة ابلضراء من خوف وجوع، كما قال تعاَل: }فأذاقها هللا لباس اِلوع واْلوف{ 
[ فِن اِلائع واْلائف كل منهما يظهر ذلك عليه؛ وهلذا قال: لباس اِلوع 112]النحل: 

واْلوف. وقال هاهنا }بشيء من اْلوف واِلوع{ أي: بقليل من ذلك }ونقص من 
وال{ أي: ذهاَ بعضها }واْلنفس{ كموت اْلصحاَ واْلقاَر واْلحباَ اْلم

بعض  : فكانتقال بعض السلف}والثمرات{ أي: ال تغل احلدائق واملزارع كعادهتا. كما 
النخيل ال تثمر غري واحدة. وكل هذا وأمثاله مما خيتْب هللا به عباده، فمن صْب أاثبه ]هللا[ 

 عقابه. وهلذا قال: }وبشر الصابرين{( به 7( ومن قنط أحل ]هللا[ )6)

( هاهنا: خوف هللا، وابِلوع: صيام 8وقد حكى بعض املفسرين أن املراد من اْلوف )
 ( اْلموال: الزكاة، واْلنفس: اْلمراض، والثمرات: اْلوالد.9رمضان، ونقص )

 وِف هذا نظر، وهللا أعلم.

ين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إان ( الذين شكرهم، قال: }الذ10مث بني تعاَل من الصابرون )
هلل وإان إليه راجعون{ أي: تسلوا بقوهلم هذا عما أصاُّبم، وعلموا أهنم ملك هلل يتصرف ِف 

 عبيده

__________ 

( من حديث ابن مسعود رضي هللا عنه ولفظه ُمتلف لكن 1887( صحيح مسلم برقم )1)
 معناه واحد.

 ( .3/455( املسند )2)

 ا".( ِف ج : "قد خصو 3)

 ( ِف ج : "تعظيما وتكرُيا".4)

 ( زايدة من ج .5)

 ( زايدة من ج .6)

 ( زايدة من ج .7)
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 ( ِف ج : "أن املراد ابْلوف".8)

 ( ِف ج : "وبنقص".9)

 (1)( ِف ج :"الصابرين".". 10)
 

"رواه أبو داود، والَتمذي وابن ماجه. ولكن مظاهر هذا ضعيف ابلكلية. وقال -79 .501
 غريه: الصحيح أنه من قول القاسم بن حممد نفسه.احلافظ الدارقطين و 

ورواه ابن ماجه من طريق عطية العوِف عن ابن عمر مرفوعا. قال الدارقطين: والصحيح ما 
رواه ساَ وانفع، عن ابن عمر قوله. وهكذا روي عن عمر بن اْلطاَ. قالوا: َو يعرف بني 

لعموم اْلية؛ وْلن هذا أمر  : بل عدهتا كعدة احلرةوقال بعض السلفالصحابة خالف. 
جبلي فكان اإلماء واحلرائر ِف هذا سواء، وهللا أعلم، حكى هذا القول الشيخ أبو عمر بن 

 عبد الْب، عن حممد بن سريين وبعض أهل الظاهر، وضعفه.

-ن عياش يعين اب-وقد قال ابن أيب حامت: حدثنا أيب، حدثنا أبو اليمان، حدثنا إَساعيل 
ر، عن أبيه: أن أَساء بنت يزيد بن السكن اْلنصارية قالت: طلقت عن عمرو بن مهاج

على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، َو يكن للمطلقة عدة، فأنزل هللا، عز وجل، 
حني طلقت أَساء العدة للطالق، فكانت أول من نزلت فيها العدة للطالق، يعين: 

 }واملطلقات يَتبصن أبنفسهن ثالثة قروء{ .

 حديث غري ب من هذا الوجه.هذا 

 وقد اختلف السلف واْللف واْلئمة ِف املراد ابْلقراء ما هو؟ على قولني:

أحدمها: أن املراد ُّبا: اْلطهار، وقال مالك ِف املوطأ عن ابن شهاَ، عن عروة، عن عائشة 
أهنا قالت: انتقلت حفصة بنت عبد الرمحن بن أيب بكر، حني دخلت ِف الدم من احليضة 

لثة، قال الزهري: فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرمحن، فقالت: صدق عروة. وقد جادهلا الثا
ِف ذلك انس فقالوا: إن هللا تعاَل يقول ِف كتابه: " ثالثة قروء " فقالت عائشة: صدقتم، 

 وتدرون ما اْلقراء؟ إمنا اْلقراء: اْلطهار.

ل: ما أدركت أحدا من وقال مالك: عن ابن شهاَ، َسعت أاب بكر بن عبد الرمحن يقو 
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فقهائنا إال وهو يقول ذلك، يريد قول عائشة. وقال مالك: عن انفع، عن عبد هللا بن عمر، 
أنه كان يقول: إذا طلق الرجل امرأته فدخلت ِف الدم من احليضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ 

، وساَ منها. وقال مالك: وهو اْلمر عندان. وروي مثله عن ابن عباس وزيد بن اثبت،
والقاسم، وعروة، وسليمان بن يسار، وأيب بكر بن عبد الرمحن، وأابن بن عثمان، وعطاء 
ابن أيب رابح، وقتادة، والزهري، وبقية الفقهاء السبعة، وهو مذه ب مالك، والشافعي ]وغري 
واحد، وداود وأيب ثور، وهو رواية عن أمحد، واستدلوا عليه بقوله تعاَل: }فطلقوهن لعدهتن{ 

[ أي: ِف اْلطهار. وملا كان الطهر الذي يطلق فيه حمتسبا، دل على أنه أحد 1الطالق: ]
 (1)اْلقراء الثالثة املأمور ُّبا؛ وهلذا قال هؤالء: إن املعتدة". 

 

( مجيع أشجار احلرم، َ يكن ذلك له أماان من القتل، 2( بلحاء )1"ذراعيه )-80 .502
( وهلذه املسألة حبث آخر، له موضع 3و أمان )إذا َ يكن تقدم له عقد ذمة من املسلمني أ

 أبسط من هذا.

( قوله: }وال اهلدي وال القالئد{ يعين: ال تَتكوا اإلهداء إَل البيت؛ فِن فيه تعظيما 4]و[ )
لشعائر هللا، وال تَتكوا تقليدها ِف أعناقها لتتميز به عما عداها من اْلنعام، وليعلم أهنا هدي 

ا إَل يريدها بسوء، وتبعث من يراها على اإلتيان مبثلها، فِن من دع إَل الكعبة فيجتنبها من
هدي كان له من اْلجر مثل أجور من اتبعه، من غري أن ينقص من أجورهم شيئا؛ وهلذا ملا 
حج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابت بذي احلليفة، وهو وادي العقيق، فلما أصبح طاف 

طي ب وصلى ركعتني، مث أشعر هديه وقلده، وأهل على نسائه، وكن تسعا، مث اغتسل وت
ابحلج والعمرة وكان هديه إبال كثرية تنيف على الستني، من أحسن اْلشكال واْللوان، كما 

{ ]احلج:  [ .32قال تعاَل: }ذلك ومن يعظم شعائر هللا فِهنا من تقوى القلَو

 : إعظامها: استحساهنا واستسماهنا.قال بعض السلف

طال ب: أمران رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن نستشرف العني واْلذن. وقال علي بن أيب 
 (5رواه أهل السنن )

( وكان أهل اِلاهلية إذا خرجوا من 6وقال مقاتل بن حيان: }وال القالئد{ فال تستحلوا )
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( قلدوا أنفسهم ابلشعر والوبر، وتقلد مشركو احلرم من حلاء 7أوطاهنم ِف غري اْلشهر احلرم )
 حلرم، فيأمنون به.شجر ا

رواه ابن أيب حامت، مث قال: حدثنا حممد بن عمار، حدثنا سعيد بن سليمان، حدثنا عباد 
بن العوام، عن سفيان بن حسني، عن احلكم، عن جماهد، عن ابن عباس قال: نسخ من 
هذه السورة آيتان: آية القالئد، وقوله: }فِن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم{ 

 [ .42]املائدة:

وحدثنا املنذر بن شاذان، حدثنا زكراي بن عدي، حدثنا حممد بن أيب عدي، عن ابن عون 
 قال: قلت للحسن: نسخ من املائدة شيء؟ قال: ال.

وقال عطاء: كانوا يتقلدون من شجر احلرم، فيأمنون، فنهى هللا عن قطع شجره. وكذا قال 
 مطرف بن عبد هللا.

يبتغون فضال من رُّبم ورضواان{ أي: وال تستحلوا قتال وقوله: }وال آمني البيت احلرام 
القاصدين إَل بيت هللا احلرام، الذي من دخله كان آمنا، وكذا من قصده طالبا فضل هللا 

 وراغبا ِف رضوانه، فال تصدوه وال متنعوه وال هتيجوه.

ن عمري، ( بن عبيد ب8قال جماهد، وعطاء، وأبو العالية، ومطرف بن عبد هللا، وعبد هللا )
 والربيع

__________ 

 ( ِف د: ذراعيه أو عنقه".1)

 ( ِف د، ر: "حلاء".2)

 ( .9/479( تفسري الطْبي )3)

 ( زايدة من د.4)

( 7/216( وسنن النسائي )1498( وسنن الَتمذي برقم )2804( سنن أيب داود برقم )5)
 ( .3142وسنن ابن ماجة برقم )

 ( ِف د، ر، أ: "فال تستحلوه".6)

 ِف ر: "أشهر احلرم".( 7)
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 (1)( ِف أ: "وعبيد هللا".". 8)
 

 (1"أَ تقتال احلرجني إذ أعورا لكم ... ُيران اْليدي اللحاء املضفرا )-81 .503
وقوله: }وإذا حللتم فاصطادوا{ أي: إذا فرغتم من إحرامكم وأحللتم منه، فقد أحبنا لكم 

بعد احلظر، والصحيح الذي ما كان حمرما عليكم ِف حال اإلحرام من الصيد. وهذا أمر 
يثبت على السْب: أنه يرد احلكم إَل ما كان عليه قبل النهي، فِن كان واجبا رده واجبا، وإن  
، ينتقض عليه آبايت   كان مستحبا فمستح ب، أو مباحا فمباح. ومن قال: إنه على الوجَو

لذي ها هذا اكثرية، ومن قال: إنه لإلابحة، يرد عليه آايت أخر، والذي ينتظم اْلدلة كل
 ذكرانه، كما اختاره بعض علماء اْلصول، وهللا أعلم.

وقوله: }وال جيرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن املسجد احلرام أن تعتدوا{ ومن القراء من 
قرأ: "أن صدوكم" بفتح اْللف من "أن" ومعناها ظاهر، أي: ال حيملنكم بغض قوم قد كانوا 

( 2وذلك عام احلديبية، على أن تعتدوا ]ِف[ ) صدوكم عن الوصول إَل املسجد احلرام،
( فتقتصوا منهم ظلما وعدواان، بل احكموا مبا أمركم هللا به من العدل ِف  3حكم هللا فيكم )

كل أحد. وهذه اْلية كما سيأيت من قوله تعاَل: }وال جيرمنكم شنآن قوم على أال تعدلوا 
نكم بغض أقوام على ترك العدل، فِن [ أي: ال حيمل8اعدلوا هو أقَر للتقوى{ ]املائدة: 

 العدل واج ب على كل أحد، ِف كل أحد ِف كل حال.

: ما عاملت من عصى هللا فيك مبثل أن تطيع هللا فيه، والعدل به قامت وقال بعض السلف
 السموات واْلرض.

( حدثنا عبد هللا بن جعفر، عن 4وقال ابن أيب حامت: حدثنا أيب، حدثنا سهل بن عثمان )
بن أسلم قال: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابحلديبية وأصحابه حني صدهم زيد 

املشركون عن البيت، وقد اشتد ذلك عليهم، فمر ُّبم أانس من املشركني من أهل املشرق، 
( هؤالء كما صدان 5يريدون العمرة، فقال أصحاَ النِب صلى هللا عليه وسلم: نصد )

 ( .6) أصحاُّبم. فأنزل هللا هذه اْلية

والشنآن هو: البغض. قاله ابن عباس وغريه، وهو مصدر من شنأته أشنؤه شنآان، ابلتحريك، 
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مثل قوهلم: مجزان، ودرجان ورفالن، من مجز، ودرج، ورفل. قال ابن جرير: من العَر من 
يسقط التحريك ِف شنآن، فيقول: شنان. قال: َو أعلم أحدا قرأ ُّبا، ومنه قول الشاعر 

(7: ) 

 ( وإن الم فيه ذو الشنان وفندا ...8العيش إال ما حت ب وتشتهي )وما 

وقوله: }وتعاونوا على الْب والتقوى وال تعاونوا على اإلمث والعدوان{ أيمر تعاَل عباده املؤمنني 
ابملعاونة على فعل اْلريات، وهو الْب، وترك املنكرات وهو التقوى، وينهاهم عن التناصر 

 على الباطل.

__________ 

 ( ِف ر: "للحاء املضفرا".1)

 ( زايدة من د.2)

 ( ِف د، أ: "فيهم".3)

 ( ِف أ: "سهل بن عفان".4)

 ( ِف ر، أ: "قصد"5)

 ( وذكره الواحدي ِف أسباَ النزول َو يسنده6)

 ( .9/487( هو اْلحوص بن حممد اْلنصاري، والبيت ِف تفسري الطْبي )7)

 (1)( ِف د: "إال ما حي ب ويشتهي". 8)
 

( قالت َر أىن يكون يل 46"}ويكلم الناس ِف املهد وكهال ومن الصاحلني )-82 .504
ولد َو ُيسسين بشر قال كذلك هللا خيلق ما يشاء إذا قضى أمرا فِمنا يقول له كن فيكون 

(46} ) 

هذه بشارة من املالئكة ملرمي، عليها السالم، أبن سيوجد منها ولد عظيم، له شأن كبري. 
}إذ قالت املالئكة اي مرمي إن هللا يبشرك بكلمة منه{ أي: بولد يكون قال هللا تعاَل: 

وجوده بكلمة من هللا، أي: بقوله له: "كن" فيكون، وهذا تفسري قوله: }مصدقا بكلمة 
[ كما ذكره اِلمهور على ما سبق بيانه }اَسه املسيح عيسى ابن 39من هللا{ ]آل عمران: 
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 ا، يعرفه املؤمنون بذلك.مرمي{ أي يكون مشهورا ُّبذا ِف الدني

( القدمني: 1: لكثرة سياحته. وقيل: ْلنه كان مسيح )قال بعض السلفوَسي املسيح، 
( إذا مسح أحدا من ذوي العاهات برئ 3( ال أمخص هلما. وقيل: ْلنه ]كان[ )2]أي[ )

 ِبذن هللا تعاَل.

ا واْلخرة لدنيوقوله: }عيسى ابن مرمي{ نسبة له إَل أمه، حيث ال أَ له }وجيها ِف ا
ومن املقربني{ أي: له وجاهة ومكانة عند هللا ِف الدنيا، مبا يوحيه هللا إليه من الشريعة، 

( عليه من الكتاَ، وغري ذلك مما منحه به، وِف الدار اْلخرة يشفع عند هللا فيمن 4وينزل )
 .( من أويل العزم، صلوات هللا عليهم5أيذن له فيه، فيقبل منه، أسوة ِبخوانه )

وقوله: }ويكلم الناس ِف املهد وكهال{ أي: يدعو إَل عبادة هللا وحده ال شريك له، ِف 
( حني يوحي هللا إليه بذلك }ومن 7( حال كهوليته )6حال صغره، معجزة وآية، و ]ِف[ )

 الصاحلني{ أي: ِف قوله وعمله، له علم صحيح وعمل صاحل.

 يط، عن حممد بن شرحبيل، عن أيبقال حممد بن إسحاق، عن يزيد بن عبد هللا بن قس
هريرة قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "ما تكلم مولود ِف صغره إال عيسى 

 ( .8وصاح ب جريج" )

-يعين املروزي-وقال ابن أيب حامت: حدثنا أبو الصقر حيىي بن حممد بن قزعة، حدثنا احلسني 
لم قال: ، عن النِب صلى هللا عليه وسعن حممد، عن أيب هريرة-يعين ابن حازم-حدثنا جرير 

 ( .9"َ يتكلم ِف املهد إال ثالثة، عيسى، وصِب كان ِف زمن جريج، وصِب آخر" )

__________ 

 ( ِف ر: "يسيح".1)

 ( زايدة من أ.2)

 ( زايدة من أ.3)

 ( ِف أ، و: "وينزله".4)

 ( ِف ج ، أ: "إخوانه"، وِف ر، و: "إخوته".5)

 أ، و.( زايدة من ج ، ر، 6)

 ( ِف ج ، أ، و: "كهولته".7)
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( من طريق أبيه عن أمحد بن شعي ب 273، 2/272( ورواه ابن أيب حامت ِف تفسريه )8)
 عن حممد بن سلمة عن ابن إسحاق به.

( 2482( )3436( ورواه البخاري ِف صحيحه برقم )2/272( تفسري ابن أيب حامت )9)
حازم عن حممد بن سريين عن أيب  ( من طريق جرير بن2550ومسلم ِف صحيحه برقم )

 (1)هريرة به.". 
 

( }لو كان لنا من اْلمر شيء ما 1"قشري، ما أَسعه إال كاحللم، ]يقول[ )-83 .505
( }لو كان لنا من اْلمر شيء 2قتلنا هاهنا{ فحفظتها منه، وِف ذلك أنزل هللا ]تعاَل[ )

 ما قتلنا هاهنا{ لقول معت ب. رواه ابن أيب حامت.

َل: }قل لو كنتم ِف بيوتكم لْبز الذين كت ب عليهم القتل إَل مضاجعهم{ أي: قال هللا تعا
 ( عنه، وال مناص منه.3هذا قدر مقدر من هللا عز وجل، وحكم حتم ال حياد )

وقوله: }وليبتلي هللا ما ِف صدوركم وليمحص ما ِف قلوبكم{ أي: خيتْبكم مبا جرى عليكم، 
 ملؤمن واملنافق للناس ِف اْلقوال واْلفعال، }وهللاوليميز اْلبيث من الطي ب، ويظهر أمر ا

 ( ِف الصدور من السرائر والضمائر.4عليم بذات الصدور{ أي: مبا خيتلج )

( }إن الذين تولوا منكم يوم التقى اِلمعان إمنا استزهلم الشيطان ببعض ما  5مث قال )
ة احلسنة احلسن : إن من ثواَقال بعض السلفكسبوا{ أي: ببعض ذنوُّبم السالفة، كما 

 ( .6بعدها، وإن من جزاء السيئة السيئة بعدها )

مث قال تعاَل: }ولقد عفا هللا عنهم{ أي: عما كان منهم من الفرار }إن هللا غفور حليم{ 
أي: يغفر الذن ب وحيلم عن خلقه، ويتجاوز عنهم، وقد تقدم حديث ابن عمر ِف شأن 

( عفا عنهم، عند قوله: }ولقد 7هللا ]قد[ )عثمان، رضي هللا عنه، وتوليه يوم أحد، وأن 
 عفا عنكم{ ومناس ب ذكره هاهنا.

( اإلمام أمحد: حدثنا معاوية بن عمرو، حدثنا زائدة، عن عاصم، عن شقيق، قال: 8قال )
( فقال له الوليد: ما يل أراك جفوت أمري 9لقي عبد الرمحن بن عوف الوليد بن عقبة )

قال عاصم: يقول -( 10رمحن: أبلغه أين َ أفر يوم عينني )املؤمنني عثمان؟ فقال له عبد ال
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َو أختلف عن بدر، َو أترك سنة عمر. قال: فانطلق فخْب ذلك عثمان، قال: -يوم أحد
( عفا هللا عنه، 12( فكيف يعريين بذن ب قد )11فقال: أما قوله: إين َ أفر يوم عينني )

وا ولقد إمنا استزهلم الشيطان ببعض ما كسب فقال: }إن الذين تولوا منكم يوم التقى اِلمعان
عفا هللا عنهم{ وأما قوله: إين ختلفت يوم بدر فِين كنت أمرض رقية بنت رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم حىت ماتت، وقد ضَر يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بسهم، ومن ضَر 

ة عمر" فِين : "إين َ أترك سنله رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بسهم فقد شهد. وأما قوله
 ( .13ال أطيقها وال هو، فأته فحدثه بذلك )

__________ 

 ( زايدة من ر.1)

 ( زايدة من ر، وِف ج ، أ: "عز وجل".2)

 ( ِف ر، أ، و: "جميد".3)

 ( ِف ج ، ر، أ: "يتخا ج".4)

 ( ِف أ: "وقال".5)

وإن من جزاء احلسنة احلسنة ( ِف ج ، ر، أ، و: "إن من جزاء السيئة السيئة بعدها 6)
 بعدها".

 ( زايدة من ج ، ر، أ، و.7)

 ( ِف ر، أ، و: "وقال".8)

 ( ِف و: "عتبة".9)

 ( ِف ج ، ر، أ: "حنني".10)

 ( ِف ر، أ: "حنني".11)

 ( ِف ج ، ر، أ، و: "بذلك وقد".12)

 (1)( .". 1/68( املسند )13)
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رين وكان هللا على ذلك "وقوله: }إن يشأ يذهبكم أيها الناس وأيت آبخ-84 .506
( 1قديرا{ أي: هو قادر على إذهابكم وتبديلكم بغريكم إذا عصيتموه، وكما قال ]تعاَل[ )

: وقال بعض السلف[ . 38}وإن تتولوا يستبدل قوما غريكم مث ال يكونوا أمثالكم{ ]حممد: 
لق جديد. خب ما أهون العباد على هللا إذا أضاعوا أمره! وقال تعاَل: }إن يشأ يذهبكم وأيت

 [ أي: ما هو عليه مبمتنع.20، 19وما ذلك على هللا بعزيز{ ]إبراهيم: 

( 2وقوله: }من كان يريد ثواَ الدنيا فعند هللا ثواَ الدنيا واْلخرة{ أي: اي من ليس )
مهه إال الدنيا، اعلم أن عند هللا ثواَ الدنيا واْلخرة، وإذا سألته من هذه وهذه أعطاك 

كما قال تعاَل: }فمن الناس من يقول ربنا آتنا ِف الدنيا وما له ِف اْلخرة وأغناك وأقناك،  
من خالق. ومنهم من يقول ربنا آتنا ِف الدنيا حسنة وِف اْلخرة حسنة وقنا عذاَ النار. 

[ ، وقال 202-200( { ]البقرة: 3أولئك هلم نصي ب مما كسبوا ]وهللا سريع احلساَ[ )
رة نزد له ِف حرثه ]ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها تعاَل: }من كان يريد حرث اْلخ

[ ، وقال تعاَل: }من كان يريد العاجلة 20( { ]الشورى:4وما له ِف اْلخرة من نصي ب[ )
عجلنا له فيها ما نشاء ملن نريد مث جعلنا له جهنم يصالها مذموما مدحورا. ومن أراد اْلخرة 

هم مشكورا. كال مند هؤالء وهؤالء من عطاء وسعى هلا سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعي
ربك وما كان عطاء ربك حمظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ]ولآلخرة أكْب 

 [ .21-18( { ]اإلسراء: 5درجات وأكْب تفضيال[ )

وقد زعم ابن جرير أن املعىن ِف هذه اْلية: }من كان يريد ثواَ الدنيا{ أي: من املنافقني 
ُيان ْلجل ذلك، }فعند هللا ثواَ الدنيا{ وهو ما حصل هلم من املغاِن الذين أظهروا اإل

( ثواَ اْلخرة، وهو ما ادخره 6وغريها مع املسلمني. وقوله: }واْلخرة{ أي: وعند هللا )
هلم من العقوبة ِف انر جهنم. وجعلها كقوله: }من كان يريد احلياة الدنيا وزينتها ]نوف 

فيها ال يبخسون. أولئك الذين ليس هلم ِف اْلخرة إال النار  ( وهم7إليهم أعماهلم فيها[ )
 [ .16، 15وحبط ما صنعوا فيها وابطل ما كانوا يعملون{ ]هود: 

وال شك أن هذه اْلية معناها ظاهر، وأما تفسريه اْلية اْلوَل ُّبذا ففيه نظر؛ فِن قوله 
يده هذا ا واْلخرة، أي: ب}فعند هللا ثواَ الدنيا واْلخرة{ ظاهر ِف حضور اْلري ِف الدني

وهذا، فال يقتصرن قاصر اهلمة على السعي للدنيا فقط، بل لتكن مهته سامية إَل نيل 
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املطال ب العالية ِف الدنيا واْلخرة، فِن مرجع ذلك كله إَل الذي بيده الضر والنفع، وهو هللا 
دل بني الناس، وعالذي ال إله إال هو، الذي قد قسم السعادة والشقاوة ِف الدنيا واْلخرة 

( هذا؛ وهلذا قال: }وكان هللا 8بينهم فيما علمه فيهم، ممن يستحق هذا، وممن يستحق )
 َسيعا بصريا{

__________ 

 ( زايدة من: د.1)

 ( ِف د، ر: "وليس له".2)

 ( زايدة من ر، أ، وِف ه : "اْلية".3)

 ( زايدة من ر، أ، وِف ه : "اْلية".4)

  : "اْلية".( زايدة من ر، أ، وِف ه5)

 ( ِف د، ر، أ: "أي وعنده".6)

 ( زايدة من ر، أ.7)

 (1)( ِف أ: "وعدل بينهم مبن يستحق هذا ومن يستحق هذا".". 8)
 

"منهم املهدي املبشر به ِف اْلحاديث الواردة بذكره: أنه يواطئ اَسه اسم النِب -85 .507
جورا  طا، كما ملئتصلى هللا عليه وسلم، واسم أبيه اسم أبيه، فيمأل اْلرض عدال وقس

وظلما، وليس هذا ابملنتظر الذي يتوهم الرافضة وجوده مث ظهوره من سرداَ "سامراء". فِن 
ذلك ليس له حقيقة وال وجود ابلكلية، بل هو من هوس العقول السخيفة، وتوهم اْلياالت 

يعتقد فيهم ( الذين 1الضعيفة، وليس املراد ُّبؤالء اْللفاء االثين عشر اْلئمة ]االثين عشر[ )
االثنا عشرية من الروافض، ِلهلهم وقلة عقلهم. وِف التوراة البشارة ِبَساعيل، عليه السالم، 
وأن هللا يقيم من صلبه اثين عشر عظيما، وهم هؤالء اْللفاء االثنا عشر املذكورون ِف حديث 

م بعض ( من اليهود إذا اقَتن ُّب2ابن مسعود، وجابر بن َسرة، وبعض اِلهلة ممن أسلم )
الشيعة يومهوهنم أهنم اْلئمة االثنا عشر، فيتشيع كثري منهم جهال وسفها، لقلة علمهم وعلم 

 من لقنهم ذلك ابلسنن الثابتة عن النِب صلى هللا عليه وسلم.
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وقوله تعاَل: }وقال هللا إين معكم{ أي: حبفظي وكالءيت ونصري }لئن أقمتم الصالة 
{ صدقتموهم فيما جييئونكم به من الوحي }وعزرمتوهموآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي{ أي: 

أي: نصرمتوهم وآزرمتوهم على احلق }وأقرضتم هللا قرضا حسنا{ وهو: اإلنفاق ِف سبيله 
وابتغاء مرضاته }ْلكفرن عنكم سيئاتكم{ أي: ذنوبكم أحموها وأسَتها، وال أؤاخذكم ُّبا 

كم احملذور، وأحصل لكم }وْلدخلنكم جنات جتري من حتتها اْلهنار{ أي: أدفع عن
 املقصود.

وقوله: }فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل{ أي: فمن خالف هذا امليثاق 
بعد عقده وتوكيده وشده، وجحده وعامله معاملة من ال يعرفه، فقد أخطأ الطريق احلق، 

 وعدل عن اهلدى إَل الضالل.

ل: }فبما هم ميثاقه ونقضهم عهده، فقامث أخْب تعاَل عما أحل ُّبم من العقوبة عند ُمالفت
نقضهم ميثاقهم لعناهم{ أي: فبسب ب نقضهم امليثاق الذي أخذ عليهم لعناهم، أي أبعدانهم 

( مبوعظة 3عن احلق وطردانهم عن اهلدى، }وجعلنا قلوُّبم قاسية{ أي: فال يتعظون )
اء تصرفهم ( فهومهم، وس4لغلظها وقساوهتا، }حيرفون الكلم عن مواضعه{ أي: فسدت )

ِف آايت هللا، وَتولوا كتابه على غري ما أنزله، ومحلوه على غري مراده، وقالوا عليه ما َ يقل، 
 عياذا ابهلل من ذلك، }ونسوا حظا مما ذكروا به{ أي: وتركوا العمل به رغبة عنه.

وا كقال احلسن: تركوا عرى دينهم ووظائف هللا اليت ال يقبل العمل إال ُّبا. وقال غريه: تر 
 العمل فصاروا إَل حالة رديئة، فال قلَو سليمة، وال فطر مستقيمة، وال أعمال قوُية.

 }وال تزال تطلع على خائنة منهم{ يعين: مكرهم وغدرهم لك وْلصحابك.

 وقال جماهد وغريه: يعين بذلك متالؤهم على الفتك ابلنِب، صلى هللا عليه وسلم.

املت : ما عقال بعض السلفوالظفر، كما }فاعف عنهم واصفح{ وهذا هو عني النصر 
 من

__________ 

 ( زايدة من ر، أ.1)

 ( ِف ر: "يسلم".2)

 ( ِف أ: "فال تنتفع".3)
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 (1)( ِف ر: "وفسدت".". 4)
 

: ال تقطع اْلمس إال ِف مخس، أي: ِف مخسة داننري، وقال بعض السلف"-86 .508
 أو مخسني درمها. وينقل هذا عن سعيد بن جبري، رمحه هللا.

وقد أجاَ اِلمهور عما متسك به الظاهرية من حديث أيب هريرة: "يسرق البيضة فتقطع 
 يده، ويسرق احلبل فتقطع يده" أبجوبة:

 أحدها: أنه منسوخ حبديث عائشة. وِف هذا نظر؛ ْلنه ال بد من بيان التاريخ.

 غريه عنه.و والثاين: أنه مؤول ببيضة احلديد وحبل السفن، قاله اْلعمش فيما حكاه البخاري 

والثالث: أن هذا وسيلة إَل التدرج ِف السرقة من القليل إَل الكثري الذي تقطع فيه يده، 
وحيتمل أن يكون هذا خرج ُمرج اإلخبار عما كان اْلمر عليه ِف اِلاهلية، حيث كانوا 

 يقطعون ِف القليل والكثري، فلعن السارق الذي يبذل يده الثمينة ِف اْلشياء املهينة.

ذكروا أن أاب العالء املعري، ملا قدم بغداد، اشتهر عنه أنه أورد إشكاال على الفقهاء ِف وقد 
 جعلهم نصاَ السرقة ربع دينار، ونظم ِف ذلك شعرا دل على جهله، وقلة عقله فقال:

 ( ما ابهلا قطعت ِف ربع دينار ...1يد خبمس مئني عسجد وديت )

 (2مبوالان من النار ) تناقض ما لنا إال السكوت له ... وأن نعوذ
( الفقهاء فهَر منهم. وقد أجابه الناس ِف ذلك، فكان 3وملا قال ذلك واشتهر عنه تطلبه )

جواَ القاضي عبد الوهاَ املالكي، رمحه هللا، أنه قال: ملا كانت أمينة كانت مثينة، فلما 
ِنه العظيمة، فخانت هانت. ومنهم من قال: هذا من متام احلكمة واملصلحة وأسرار الشريعة 

ِف ابَ اِلناايت انس ب أن تعظم قيمة اليد خبمسمائة دينار لئال جيىن عليها، وِف ابَ 
السرقة انس ب أن يكون القدر الذي تقطع فيه ربع دينار لئال يتسارع الناس ِف سرقة اْلموال، 

 ( }جزاء مبا كسبا نكاال4فهذا هو عني احلكمة عند ذوي اْللباَ؛ وهلذا قال ]تعاَل[ )
من هللا وهللا عزيز حكيم{ أي: جمازاة على صنيعهما السيئ ِف أخذمها أموال الناس أبيديهم، 
فناس ب أن يقطع ما استعاان به ِف ذلك }نكاال من هللا{ أي: تنكيال من هللا ُّبما على 

 ارتكاَ ذلك }وهللا عزيز{ أي: ِف انتقامه }حكيم{ أي: ِف أمره وهنيه وشرعه وقدره.
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}فمن اتَ من بعد ظلمه وأصلح فِن هللا يتَو عليه إن هللا غفور رحيم{ مث قال تعاَل: 
( أموال 5أي: من اتَ بعد سرقته وأانَ إَل هللا، فِن هللا يتَو عليه فيما بينه وبينه، فأما )

 الناس فال بد من ردها إليهم أو بدهلا عند اِلمهور.

افظ أبو احلسن هلا. وقد روى احلوقال أبو حنيفة: مىت قطع وقد تلفت ِف يده فِنه ال يرد بد
الدارقطين من حديث حممد بن عبد الرمحن بن ثوابن، عن أيب هريرة؛ أن رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم أيت بسارق قد سرق مشلة فقال: "ما إخاله سرق"! فقال السارق: بلى اي رسول 

 هللا. قال: "اذهبوا به

__________ 

 ( ِف ر، أ: "فديت".1)

 ( .18/30الذهِب ِف سري أعالم النبالء ) ( روامها2)

 ( ِف أ: "فطلبه".3)

 ( زايدة من ر، أ.4)

 (1)( ِف د: "وأما".". 5)
 

"]سورة السجدة[ . فِذا فرغ منهما مدح هللا وأثىن عليه، مث دعا بسبعة أَساء: -87 .509
عا دوكان إذا أصابته شدة -اي قدمي، اي خفي، اي دائم، اي فرد، اي وتر، اي أحد، اي صمد 

بسبعة أخر: اي حي، اي قيوم، اي هللا، اي رمحن، اي ذا اِلالل واإلكرام، اي نور السموات 
.  واْلرض، وما بينهما وَر العرش العظيم، اي َر

 (1وهذا أثر عجي ب جدا. )
وقوله: }وإذ كففت بين إسرائيل عنك إذ جئتهم ابلبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا 

ر نعميت عليك ِف كفي إايهم عنك حني جئتهم ابلْباهني واحلجج إال سحر مبني{ أي: واذك
القاطعة على نبوتك ورسالتك من هللا إليهم، فكذبوك واهتموك أبنك ساحر، وسعوا ِف قتلك 

( إيل، وطهرتك من دنسهم، وكفيتك شرهم. وهذا 2وصلبك، فنجيتك منهم، ورفعتك )
عه إَل السماء الدنيا، أو يكون هذا يدل على أن هذا االمتنان كان من هللا إليه بعد رف
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االمتنان واقعا يوم القيامة، وعْب عنه بصيغة املاضي داللة على وقوعه ال حمالة. وهذا من 
 أسرار الغيَو اليت أطلع هللا عليها رسوله حممدا صلى هللا عليه وسلم.

ن عليه، عليه اوقوله: }وإذ أوحيت إَل احلواريني أن آمنوا يب وبرسويل{ وهذا أيضا من االمتن
السالم، أبن جعل له أصحااب وأنصارا. مث قيل: املراد ُّبذا الوحي وحي إهلام، كما قال: 

( وحي إهلام بال خوف، 3[ ، وهذا )7}وأوحينا إَل أم موسى أن أرضعيه{ اْلية ]القصص:
وكما قال تعاَل: }وأوحى ربك إَل النحل أن اختذي من اِلبال بيوات ومن الشجر ومما 

[ . 69، 68. مث كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذلال{ اْلية ]النحل:يعرشون
ِف هذه اْلية: }وإذ أوحيت إَل احلواريني أن آمنوا يب وبرسويل  قال بعض السلفوهكذا 

( }واشهد أبننا مسلمون{ أي: أهلموا ذلك فامتثلوا 4قالوا آمنا{ ]أي: ابهلل وبرسول هللا[ )
 ما أهلموا.

 ري: أهلمهم هللا. عز وجل ذلك، وقال السدي: قذف ِف قلوُّبم ذلك.قال احلسن البص

وحيتمل أن يكون املراد: وإذ أوحيت إليهم بواسطتك، فدعوهتم إَل اإلُيان ابهلل وبرسوله، 
 ( واتبعوك، فقالوا: }آمنا واشهد أبننا مسلمون{5واستجابوا لك وانقادوا )

__________ 

 َ يرد ما يؤيدها واْلقَر بطالهنا. ( وهو من أخبار بين إسرائيل اليت1)

 ( ِف د: "فرفعتك".2)

 ( ِف د: "وهو".3)

 ( زايدة من د.4)

 (1)( ِف د: "فانقادوا".". 5)
 

"عز وجل، هذه اْلية: }وأنذر به الذين خيافون أن حيشروا إَل رُّبم ]ليس هلم -88 .510
من دونه ويل وال شفيع لعلهم يتقون * وال تطرد الذين يدعون رُّبم ابلغداة والعشي يريدون 

( إَل قوله: }أليس هللا أبعلم ابلشاكرين{ قال: وكانوا بالال وعمار بن ايسر، 1وجهه[ { )
حذيفة، وصبيحا موَل أسيد، ومن احللفاء: ابن مسعود، واملقداد بن عمرو، وساملا موَل أيب 
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ومسعود بن القاري، وواقد بن عبد هللا احلنظلي، وعمرو بن عبد عمرو، وذو الشمالني، 
م من احللفاء. وأشباهه-وأبو مرثد من غين حليف محزة بن عبد املطل ب -ومرثد بن أيب مرثد 

ا أهؤالء املوايل واحللفاء: }وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولو ونزلت ِف أئمة الكفر من قريش و 
من هللا عليهم من بيننا{ اْلية. فلما نزلت، أقبل عمر، رضي هللا عنه، فاعتذر من مقالته، 

 (3( اْلية )2فأنزل هللا، عز وجل: }وإذا جاءك الذين يؤمنون آبايتنا ]فقل سالم[ { )
ا فقل سالم عليكم{ أي: فأكرمهم برد السالم وقوله: }وإذا جاءك الذين يؤمنون آبايتن

عليهم، وبشرهم برمحة هللا الواسعة الشاملة هلم؛ وهلذا قال: }كت ب ربكم على نفسه الرمحة{ 
أي: أوجبها على نفسه الكرُية، تفضال منه وإحساان وامتناان }أنه من عمل منكم سوءا 

 : كل من عصى هللا، فهو جاهل.قال بعض السلفجبهالة{ 

( أابن، عن عكرمة ِف قوله: }من عمل منكم 4معتمر بن سليمان، عن احلكم بن ) وقال
 سوءا جبهالة{ قال: الدنيا كلها جهالة. رواه ابن أيب حامت.

}مث اتَ من بعده وأصلح{ أي: رجع عما كان عليه من املعاصي، وأقلع وعزم على أال 
 يعود وأصلح العمل ِف املستقبل، }فأنه غفور رحيم{

مام أمحد: حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر، عن مهام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو قال اإل
هريرة قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "ملا قضى هللا اْللق، كت ب ِف كتابه فهو 

( وهكذا رواه 6( غضِب". أخرجاه ِف الصحيحني )5عنده فوق العرش: إن رمحيت غلبت )
( ورواه موسى بن عقبة عن اْلعرج، عن أيب 7عن أيب هريرة )اْلعمش، عن أيب صاحل، 

هريرة. وكذا رواه الليث وغريه، عن حممد بن عجالن، عن أبيه، عن أيب هريرة عن النِب صلى 
 (9( بذلك )8هللا عليه وسلم )

وقد روى ابن مردويه، من طريق احلكم بن أابن، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول 
 عليه وسلم "إذا فرغ هللا من القضاء بني اْللق، أخرج كتااب من حتت العرش: هللا صلى هللا

إن رمحيت سبقت غضِب، وأان أرحم الرامحني، فيقبض قبضة أو قبضتني فيخرج من النار خلقا 
 َ يعملوا خريا،

__________ 

 ( زايدة من م، أ.1)
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 ( زايدة من، م، أ.2)

 ( .11/379( تفسري الطْبي )3)

 "عن". ( ِف أ:4)

 ( ِف أ: "سبقت"5)

( ومسلم ِف صحيحه برقم 3194( ورواه البخاري ِف صحيحه برقم )2/313( املسند )6)
 ( من وجوه أخرى عن أيب هريرة.2751)

 (7404( رواه البخاري ِف صحيحه برقم )7)
 ( زايدة من م، أ.8)

 (1)( .". 2/433( رواه أمحد ِف مسنده )9)
 

قال: }ال الشمس ينبغي هلا أن تدرك القمر وال [ ، وكما 5"اْلية ]يونس: -89 .511
[ ، وقال }والشمس والقمر والنجوم 40الليل سابق النهار وكل ِف فلك يسبحون{ ]يس: 

 [ .54مسخرات أبمره{ ]اْلعراف: 

وقوله: }ذلك تقدير العزيز العليم{ أي: اِلميع جار بتقدير العزيز الذي ال ُيانع وال خيالف 
عَز عن علمه مثقال ذرة ِف اْلرض وال ِف السماء، وكثريا ما إذا العليم بكل شيء، فال ي

ذكر هللا تعاَل خلق الليل والنهار والشمس والقمر، خيتم الكالم ابلعزة والعلم، كما ذكر ِف 
هذه اْلية، وكما ِف قوله: }وآية هلم الليل نسلخ منه النهار فِذا هم مظلمون * والشمس 

 [ .38، 37زيز العليم{ ]يس: جتري ملستقر هلا ذلك تقدير الع

وملا ذكر خلق السموات واْلرض وما فيهن ِف أول سورة }حم{ السجدة، قال: }وزينا 
 [ .12السماء الدنيا مبصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم{ ]فصلت: 

بعض  قالوقوله: }وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا ُّبا ِف ظلمات الْب والبحر{ 
ِف هذه النجوم غري ثالث فقد أخطأ وكذَ على هللا: أن هللا جعلها  : من اعتقدالسلف

 ( ورجوما للشياطني، ويهتدى ُّبا ِف ظلمات الْب والبحر.1زينة للسماء )

وقوله: }قد فصلنا اْلايت{ أي: قد بيناها ووضحناها }لقوم يعلمون{ أي: يعقلون 
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 ( الباطل.2ويعرفون احلق وجيتنبون )

فس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا اْلايت لقوم يفقهون }وهو الذي أنشأكم من ن
( وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا ُنرج 98)

منه حبا مَتاكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناَ والزيتون والرمان 
 ( {99ن )عه إن ِف ذلكم ْلايت لقوم يؤمنو مشتبها وغري متشابه انظروا إَل مثره إذا أمثر وين

يقول تعاَل: }وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة{ يعين: آدم عليه السالم، كما قال: 
}اي أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما 

 [ .1رجاال كثريا ونساء{ ]النساء: 

رمحن لك، فعن ابن مسعود، وابن عباس، وأيب عبد الوقوله: }فمستقر{ اختلفوا ِف معىن ذ
السلمي، وقيس بن أيب حازم وجماهد، وعطاء، وإبراهيم النخعي، والضحاك وقتادة والسدي، 

 : }ومستودع{ أي:-أو: أكثرهم -وعطاء اْلراساين: }فمستقر{ أي: ِف اْلرحام قالوا 
 ِف اْلصالَ.

 د أيضا وطائفة: فمستقر ِف الدنيا،وعن ابن مسعود وطائفة عكس ذلك. وعن ابن مسعو 

__________ 

 ( ِف أ: "السماء".1)

 (1)( ِف أ: "ويتجنبون".". 2)
 

"ومالك عن الزهري، وغري واحد من أئمة السلف ِف تفسريها: أهنا أنزلت ِف -90 .512
 طوائف املشركني ابلبيت عراة.

ن أنس دة، عوقد روى احلافظ بن مردويه، من حديث سعيد بن بشري واْلوزاعي، عن قتا
 ( وهللا أعلم.2( ِف الصالة ِف النعال. ولكن ِف صحته نظر )1مرفوعا؛ أهنا أنزلت )

وهلذه اْلية، وما ورد ِف معناها من السنة، يستح ب التجمل عند الصالة، وال سيما يوم 
اِلمعة ويوم العيد، والطي ب ْلنه من الزينة، والسواك ْلنه من متام ذلك، ومن أفضل الثياَ 

 لبياض، كما قال اإلمام أمحد:( ا3)
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حدثنا علي بن عاصم، حدثنا عبد هللا بن عثمان بن خثيم، عن سعيد بن جبري، عن ابن 
عباس قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "البسوا من ثيابكم البياض، فِهنا من خري 

 ينبت الشعر".و ثيابكم، وكفنوا فيها مواتكم، وإن خري أكحالكم اإلمثد، فِنه جيلو البصر، 

( على شرط مسلم. ورواه أبو داود، والَتمذي، وابن 4هذا حديث جيد اإلسناد، رجاله )
 ( وقال الَتمذي: حسن صحيح.5ماجه، من حديث عبد هللا بن عثمان بن خثيم، به )

ولإلمام أمحد أيضا، وأهل السنن ِبسناد جيد، عن َسرة بن جندَ قال: قال رسول هللا 
ا وسلم: "عليكم ابلثياَ البياض فالبسوها؛ فِهنا أطهر وأطي ب، وكفنوا فيهصلى هللا عليه 

 (6مواتكم" )
( صحيح، عن قتادة، عن حممد بن سريين: أن متيما الداري اشَتى 7وروى الطْباين بسند )

 رداء أبلف، فكان يصلي فيه.

قال بعض ة. ( اْلي8وقوله تعاَل: }وكلوا واشربوا ]وال تسرفوا إنه ال حي ب املسرفني[ { )
 : مجع هللا الط ب كله ِف نصف آية: }وكلوا واشربوا وال تسرفوا{السلف

وقال البخاري: قال ابن عباس: كل ما شئت، والبس ما شئت، ما أخطأتك خصلتان: 
 سرف وُميلة.

 وقال ابن جرير: حدثنا حممد بن عبد اْلعلى، حدثنا حممد بن ثور، عن معمر، عن

، ما َ يكن سرفا أو ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن  عباس قال: أحل هللا اْلكل والشَر
 ُميلة. إسناده

__________ 

 ( ِف أ: "نزلت".1)

( من طريق عباد بن جويرية، عن اْلوزاعي، 3/143( ورواه العقيلي ِف الضعفاء الكبري )2)
 عن قتادة به. وعباد بن جويرية قال فيه اإلمام أمحد: "كذاَ أفاك".

، الدعاء عن حيىي بن عبد هللا 14/287ريخ بغداد )ورواه اْلطي ب ِف ات ( من طريق يعقَو
 الدمشقي، عن اْلوزاعي به.

 ويعقَو وشيخه ال يعرفان.

 ( ِف د، ك، م، أ: "اللباس".3)
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 ( ِف م: "رجاله كلهم ثقات".4)

( وسنن 944( وسنن الَتمذي برقم )4061( وسنن أيب داود برقم )1/247( املسند )5)
 ( .1472)ابن ماجة برقم 

 ( .8/205( وسنن النسائي )5/7( املسند )6)

 ( ِف م: "ِبسناد".7)

 (1)( زايدة من ك، م، أ. وِف ه : "اْلية".". 8)
 

َ املتكْبين عن طاعيت، ويتكْبون -91 .513 "واْلدلة على عظميت وشريعيت وأحكامي قلو
تعاَل:  ا قال( بغري حق، أي: كما استكْبوا بغري حق أذهلم هللا ابِلهل، كم1على الناس )

[ وقال تعاَل: }فلما 110}ونقل ب أفئدهتم وأبصارهم كما َ يؤمنوا به أول مرة{ ]اْلنعام:
 [5زاغوا أزاغ هللا قلوُّبم{ ]الصف:

 : ال ينال العلم حيي وال مستكْب.وقال بعض السلف

 وقال آخر: من َ يصْب على ذل التعلم ساعة، بقي ِف ذل اِلهل أبدا.

ق{ ِف قوله: }سأصرف عن آاييت الذين يتكْبون ِف اْلرض بغري احل وقال سفيان بن عيينة
 قال: أنزع عنهم فهم القرآن، وأصرفهم عن آاييت.

 (2قال ابن جرير: وهذا يدل على أن هذا خطاَ هلذه اْلمة )
قلت: ليس هذا بالزم؛ ْلن ابن عيينة إمنا أراد أن هذا مطرد ِف حق كل أمة، وال فرق بني 

 ، وهللا أعلم.أحد وأحد ِف هذا

وقوله: }وإن يروا كل آية ال يؤمنوا ُّبا{ كما قال تعاَل: }إن الذين حقت عليهم كلمة 
 [ .97، 96ربك ال يؤمنون ولو جاءهتم كل آية حىت يروا العذاَ اْلليم{ ]يونس:

وقوله: }وإن يروا سبيل الرشد ال يتخذوه سبيال{ أي: وإن ظهر هلم سبيل الرشد، أي: 
 يسلكوها، وإن ظهر هلم طريق اهلالك والضالل يتخذوه سبيال. طريق النجاة ال

مث علل مصريهم إَل هذه احلال بقوله: }ذلك أبهنم كذبوا آبايتنا{ أي: كذبت ُّبا قلوُّبم، 
 }وكانوا عنها غافلني{ أي: ال يعلمون شيئا مما فيها.
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لك نهم ذوقوله: }والذين كذبوا آبايتنا ولقاء اْلخرة حبطت أعماهلم{ أي: من فعل م
 واستمر عليه إَل املمات، حبط عمله.

( أعماهلم اليت 3وقوله: }هل جيزون إال ما كانوا يعملون{ أي: إمنا جنازيهم حبس ب )
 أسلفوها، إن خريا فخري وإن شرا فشر، وكما تدين تدان.

}واختذ قوم موسى من بعده من حليهم عجال جسدا له خوار أَ يروا أنه ال يكلمهم وال 
( وملا سقط ِف أيديهم ورأوا أهنم قد ضلوا قالوا 148بيال اختذوه وكانوا ظاملني )يهديهم س

 ( {149لئن َ يرمحنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من اْلاسرين )

خيْب تعاَل عن ضالل من ضل من بين إسرائيل ِف عبادهتم العجل، الذي اختذه هلم السامري 
من  ل هلم منه عجال مث ألقى فيه القبضةمن حلي القبط، الذي كانوا استعاروه منهم، فشك

َ اليت أخذها من أثر فرس جْبيل، عليه السالم، فصار عجال جسدا له خوار، و"اْلوار"  الَتا
 صوت البقر.

__________ 

 ( ِف أ: "على هللا".1)

 ( .13/113( تفسري الطْبي )2)

 (1)( ِف أ: "جنازيهم إال حبس ب".". 3)
 

( متصلة من قلبه 1ذل البدعة وُمالفة الرسالة )"لكل من افَتى بدعة، فِن -92 .514
على كتفيه، كما قال احلسن البصري: إن ذل البدعة على أكتافهم، وإن مهلجت ُّبم 

 البغالت، وطقطقت ُّبم الْباذين.

وهكذا روى أيَو السختياين، عن أيب قالبة اِلرمي، أنه قرأ هذه اْلية: }وكذلك جنزي 
  إَل يوم القيامة.املفَتين{ قال: هي وهللا لكل مفَت

 وقال سفيان بن عيينة: كل صاح ب بدعة ذليل.

مث نبه تعاَل عباده وأرشدهم إَل أنه يقبل توبة عباده من أي ذن ب كان، حىت ولو كان من  
كفر أو شرك أو نفاق أو شقاق؛ وهلذا عق ب هذه القصة بقوله: }والذين عملوا السيئات 
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( }من 2حممد، اي رسول الرمحة ونِب النور ) مث اتبوا من بعدها وآمنوا إن ربك{ أي: اي
 بعدها{ أي: من بعد تلك الفعلة }لغفور رحيم{

وقال ابن أيب حامت: حدثنا أيب، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا أابن، حدثنا قتادة، عن 
-( عن احلسن العرِف، عن علقمة، عن عبد هللا بن مسعود؛ أنه سئل عن ذلك 3عزرة )

 اتبوا فتال هذه اْلية: }والذين عملوا السيئات مث-ابملرأة، مث يتزوجها  يعين عن الرجل يزين
من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم{ فتالها عبد هللا عشر مرات، فلم أيمرهم 

 ( ُّبا َو ينههم عنها.4)

}وملا سكت عن موسى الغض ب أخذ اْللواح وِف نسختها هدى ورمحة للذين هم لرُّبم 
 ( {154يرهبون )

يقول تعاَل: }وملا سكت{ أي: سكن }عن موسى الغض ب{ أي: غضبه على قومه 
}أخذ اْللواح{ أي: اليت كان ألقاها من شدة الغض ب على عبادهتم العجل، غرية هلل 

 وغضبا له }وِف نسختها هدى ورمحة{

ال بعض قيقول كثري من املفسرين: إهنا ملا ألقاها تكسرت، مث مجعها بعد ذلك؛ وهلذا 
: فوجد فيها هدى ورمحة. وأما التفصيل فذه ب، وزعموا أن رضاضها َ يزل موجودا لسلفا

ِف خزائن امللوك لبين إسرائيل إَل الدولة اإلسالمية، وهللا أعلم بصحة هذا. وأما الدليل 
( 7( أخْب ]هللا[ )6( فقد )5القاطع على أهنا تكسرت حني ألقاها، وهي من جوهر اِلنة )

 خذها بعد ما ألقاها وجد فيها هدى ورمحة.تعاَل أنه ملا أ

}للذين هم لرُّبم يرهبون{ ضمن الرهبة معىن اْلضوع؛ وهلذا عداها ابلالم. وقال قتادة: ِف 
، إين أجد ِف اْللواح أمة خري أمة أخرجت للناس،  قوله تعاَل: }أخذ اْللواح{ قال: َر

، ( أميت. قال8أيمرون ابملعروف وينهون عن املنكر، فاجعلهم ) : تلك أمة أمحد. قال: َر
 ( ِف دخول اِلنة،9السابقون )-أي آخرون ِف اْللق -إين أجد ِف اْللواح أمة هم اْلخرون 

__________ 

 ( ِف م: "الرسل".1)

 ( ِف ك، م، أ: "التوبة".2)

 ( ِف م: "عروة".3)
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 ( ِف ك، م: "أيمر".4)

 ( ِف أ: "من جوهر من اِلنة".5)

 ( ِف ك: "وقد".6)

 دة من أ.( زاي7)

 ( ِف د، ك، م، أ: "اجعلهم".8)

 (1)( ِف د، أ: "سابقون".". 9)
 

"}ويصنع الفلك وكلما مر عليه مأل من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا -93 .515
( فسوف تعلمون من أيتيه عذاَ خيزيه وحيل عليه 38فِان نسخر منكم كما تسخرون )

 ( {39عذاَ مقيم )

وح ملا استعجل قومه نقمة هللا ُّبم وعذابه هلم، فدعا عليهم ن خيْب تعاَل أنه أوحى إَل نوح
( ُمْبا عنه أنه قال: }َر ال تذر على اْلرض من الكافرين 1دعوته اليت قال هللا تعاَل )

[ ، فعند ذلك أوحى 10[ ، }فدعا ربه أين مغلَو فانتصر{ ]القمر: 26دايرا{ ]نوح: 
من قد آمن{ فال حتزن عليهم وال يهمنك  هللا تعاَل إليه: }أنه لن يؤمن من قومك إال

 أمرهم.

}واصنع الفلك{ يعين: السفينة }أبعيننا{ أي: مبرأى منا، }ووحينا{ أي: وتعليمنا لك 
 ماذا تصنعه، }وال ختاطبين ِف الذين ظلموا إهنم مغرقون{ .

( اْلش ب ويقطعه وييبسه، فكان ذلك ِف 2: أمره هللا تعاَل أن يغرز )فقال بعض السلف
 ( أعلم.3ئة سنة، وجنرها ِف مائة سنة أخرى، وقيل: ِف أربعني سنة، فاهلل )ما

وذكر حممد بن إسحاق عن التوراة: أن هللا أمره أن يصنعها من خش ب الساج، وأن جيعل 
 طوهلا مثانني ذراعا وعرضها مخسني ذراعا.

ة: كان ل قتادوأن يطلي ابطنها وظاهرها ابلقار، وأن جيعل هلا جؤجؤا أزور يشق املاء. وقا
 طوهلا ثالمثائة ذراع، ِف عرض مخسني.

 وعن احلسن: طوهلا ستمائة ذراع وعرضها ثالمثائة ذراع.
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 وعنه مع ابن عباس: طوهلا ألف ومائتا ذراع، ِف عرض ستمائة.

 وقيل: طوهلا ألفا ذراع، وعرضها مائة ذراع، فاهلل أعلم.

ع، ، ثالث طبقات، كل طبقة عشرة أذر قالوا كلهم: وكان ارتفاعها ِف السماء ثالثني ذراعا
فالسفلى للدواَ والوحوش: والوسطى لإلنس: والعليا للطيور. وكان ابُّبا ِف عرضها، وهلا 

 غطاء من فوقها مطبق عليها.

وقد ذكر اإلمام أبو جعفر بن جرير أثرا غريبا، من حديث علي بن زيد بن جدعان، عن 
عثت قال: قال احلواريون لعيسى ابن مرمي: لو بيوسف بن مهران، عن عبد هللا بن عباس؛ أنه 

( إَل كثي ب من تراَ، 4لنا رجال شهد السفينة فحدثنا عنها. قال: فانطلق ُّبم حىت أتى )
( أتدرون ما هذا؟ قالوا: هللا ورسوله أعلم، قال: 5فأخذ كفا من ذلك الَتاَ بكفه، قال )

م : قم ِبذن هللا فِذا هو قائ( حام بن نوح. قال: وضَر الكثي ب بعصاه، قال6هذا كع ب )
 ينفض الَتاَ عن رأسه، قد شاَ. قال له

__________ 

 ( ِف أ: "عز وجل".1)

 ( ِف أ: "يغرس".2)

 ( ِف ت: "وهللا".3)

 ( ِف ت، أ: "انتهى".4)

 ( ِف أ: "فقال".5)

 (1)( ِف أ: "قْب".". 6)
 

قالوا أئنك ( 89"}قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون )-94 .516
ْلنت يوسف قال أان يوسف وهذا أخي قد من هللا علينا إنه من يتق ويصْب فِن هللا ال 

( قال ال 91( قالوا اتهلل لقد آثرك هللا علينا وإن كنا ْلاطئني )90يضيع أجر احملسنني )
 ( {92تثري ب عليكم اليوم يغفر هللا لكم وهو أرحم الرامحني )

يق ليه السالم: أنه ملا ذكر له إخوته ما أصاُّبم من اِلهد والضيقول تعاَل ُمْبا عن يوسف، ع
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وقلة الطعام وعموم اِلدَ، وتذكر أابه وما هو فيه من احلزن لفقد ولديه، مع ما هو فيه 
من امللك والتصرف والسعة، فعند ذلك أخذته رقة ورأفة ورمحة وشفقة على أبيه وإخوته، 

نه رفع التاج عن جبهته، وكان فيها شامة، وقال: ( إ1وبدره البكاء، فتعرف إليهم، يقال )
}هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون{ ؟ يعين: كيف فرقوا بينه وبينه }إذ 

قال ( اِلهل مبقدار هذا الذي ارتكبتموه، كما 2أنتم جاهلون{ أي: إمنا محلكم على هذا )
بك للذين عملوا السوء : كل من عصى هللا فهو جاهل، وقرأ: }مث إن ر بعض السلف

 [ .119جبهالة{ إَل قوله: }إن ربك من بعدها لغفور رحيم{ ]النحل: 

أن يوسف، عليه السالم، إمنا تعرف إليهم بنفسه، ِبذن هللا له ِف -وهللا أعلم -والظاهر 
( أبمر هللا تعاَل له ِف ذلك، وهللا 3ذلك، كما أنه إمنا أخفى منهم نفسه ِف املرتني اْلوليني )

علم، ولكن ملا ضاق احلال واشتد اْلمر، فرج هللا تعاَل من ذلك الضيق، كما قال تعاَل: أ
[ ، فعند ذلك قالوا: }أئنك 6، 5( ]الشرح: 4}فِن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا{ )

 ْلنت يوسف{ ؟

( يوسف". 6( يوسف"، وقرأ ابن حميصن: "إنك ْلنت )5وقرأ أيب بن كع ب: "أو أنت )
ملشهورة هي اْلوَل؛ ْلن االستفهام يدل على االستعظام، أي: إهنم تعجبوا من والقراءة ا

ذلك أهنم يَتددون إليه من سنتني وأكثر، وهم ال يعرفونه، وهو مع هذا يعرفهم ويكتم نفسه، 
فلهذا قالوا على سبيل االستفهام: }أئنك ْلنت يوسف قال أان يوسف وهذا أخي{ }قد 

ال  يننا بعد التفرقة وبعد املدة، }إنه من يتق ويصْب فِن هللامن هللا علينا{ أي: جبمعه ب
يضيع أجر احملسنني قالوا اتهلل لقد آثرك هللا علينا وإن كنا ْلاطئني{ يقولون معَتفني له 

على قول -ابلفضل واْلثرة عليهم ِف اْللق واْللق، والسعة وامللك، والتصرف والنبوة أيضا 
 ه أبهنم أساءوا إليه وأخطئوا ِف حقه.وأقروا ل-من َ جيعلهم أنبياء 

}قال ال تثري ب عليكم اليوم{ يقول: ال َتني ب عليكم وال عت ب عليكم اليوم، وال أعيد 
 ( ذنبكم ِف حقي بعد اليوم.7)

__________ 

 ( ِف ت، أ: "فيقال".1)

 ( ِف أ: "ذلك".2)
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 ( ِف ت، أ: "اْلولتني".3)

 ( ِف ت، أ: "إن" وهو خطأ.4)

 و إنك".( ِف أ: "أ5)

 ( ِف ت، أ: "وأنت".6)

 (1)( ِف ت، أ: "وال أعيد عليكم".". 7)
 

"ذلك، وهو تعاَل ال يشفع عنده أحدإال ِبذنه، }وال تنفع الشفاعة عنده إال -95 .517
[ ، }وكم من ملك ِف السماوات ال تغين شفاعتهم شيئا إال من 23ملن أذن له{ ]سبأ: 

[ وقال: }إن كل من ِف السماوات 26 بعد أن أيذن هللا ملن يشاء ويرضى{ ]النجم:
واْلرض إال آيت الرمحن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا{ ]مرمي: 

[ فِذا كان اِلميع عبيدا، فلم يعبد بعضهم بعضا بال دليل وال برهان، بل مبجرد 95- 93
نهاهم هم تزجرهم عن ذلك، وتالرأي واالخَتاع واالبتداع؟ مث قد أرسل رسله من أوهلم إَل آخر 

عن عبادة من سوى هللا، فكذبوهم وخالفوهم، فحقت عليهم كلمة العذاَ ال حمالة، }وال 
 [ .49يظلم ربك أحدا{ ]الكهف: 

}أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه ِف 
جفاء  يضَر هللا احلق والباطل فأما الزبد فيذه بالنار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك 

 ( {17وأما ما ينفع الناس فيمكث ِف اْلرض كذلك يضَر هللا اْلمثال )

 اشتملت هذه اْلية الكرُية على مثلني مضروبني للحق ِف ثباته وبقائه، والباطل ِف اضمحالله
 ة بقدرها{ أي:وفنائه، فقال تعاَل: }أنزل من السماء ماء{ أي: مطرا، }فسالت أودي

أخذ كل واد حبسبه، فهذا كبري وسع كثريا من املاء، وهذا صغري فوسع بقدره، وهو إشارة 
إَل القلَو وتفاوهتا، فمنها ما يسع علما كثريا، ومنها ما ال يتسع لكثري من العلوم بل يضيق 

ية دعنها، }فاحتمل السيل زبدا رابيا{ أي: فجاء على وجه املاء الذي سال ِف هذه اْلو 
زبد عال عليه، هذا مثل، وقوله: }ومما يوقدون عليه ِف النار{ هذا هو املثل الثاين، وهو ما 
يسبك ِف النار من ذه ب أو فضة }ابتغاء حلية{ أي: ليجعل حلية أو حناسا أو حديدا، 
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( زبد منه. }كذلك يضَر هللا احلق 1فيجعل متاعا فِنه يعلوه زبد منه، كما يعلو ذلك )
: إذا اجتمعا ال ثبات للباطل وال دوام له، كما أن الزبد ال يثبت مع املاء، وال والباطل{ أي

مع الذه ب وحنوه مما يسبك ِف النار، بل يذه ب ويضمحل؛ وهلذا قال: }فأما الزبد فيذه ب 
جفاء{ أي: ال ينتفع به، بل يتفرق ويتمزق ويذه ب ِف جانِب الوادي، ويعلق ابلشجر 

( منه 2لذه ب والفضة واحلديد والنحاس يذه ب، ال يرجع )وتنسفه الرايح. وكذلك خبث ا
( وذلك الذه ب وحنوه ينتفع به؛ وهلذا قال: }وأما ما ينفع الناس 3شيء، وال يبقى إال املاء )

فيمكث ِف اْلرض كذلك يضَر هللا اْلمثال{ كما قال تعاَل: }وتلك اْلمثال نضرُّبا 
 . [43للناس وما يعقلها إال العاملون{ ]العنكبوت: 

: كنت إذا قرأت مثال من القرآن فلم أفهمه بكيت على نفسي؛ ْلن هللا قال بعض السلف
 تعاَل يقول: }وما يعقلها إال العاملون{

قال علي بن أيب طلحة، عن ابن عباس: قوله تعاَل: }أنزل من السماء ماء فسالت أودية 
 بقدرها{

__________ 

 ( ِف ت: "ذاك".1)

 ء".( ِف ت، أ: "منه إَل شي2)

 (1)( ِف ت، أ: "ويبقى املاء".". 3)
 

"}وآاتكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة هللا ال حتصوها إن اإلنسان -96 .518
 ( {34لظلوم كفار )

( واْلرض فراشا، 1يعدد تعاَل نعمه على خلقه، أبن خلق هلم السماوات سقفا حمفوظا )
 بني مثار وزروع، ُمتلفة اْللوانوأنزل من السماء ماء فأخرج به أزواجا من نبات شىت، ما 

واْلشكال، والطعوم والروائح واملنافع، وسخر الفلك أبن جعلها طافية على تيار ماء البحر، 
جتري عليه أبمر هللا تعاَل، وسخر البحر حيملها ليقطع املسافرون ُّبا من إقليم إَل إقليم آخر، 

ار تشق اْلرض من قطر إَل قطر، ِلل ب ما هنا إَل هناك، وما هناك إَل هاهنا، وسخر اْلهن
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 رزقا للعباد من شَر وسقي وغري ذلك من أنواع املنافع.

( ليال وال هنارا، }ال 2}وسخر لكم الشمس والقمر دائبني{ أي: يسريان ال يقران )
الشمس ينبغي هلا أن تدرك القمر وال الليل سابق النهار وكل ِف فلك يسبحون{ ]يس: 

يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات أبمره أال له [ ، }يغشي الليل النهار 40
[ ، فالشمس والقمر يتعاقبان، والليل 54اْللق واْلمر تبارك هللا َر العاملني{ ]اْلعراف: 

( فتارة أيخذ هذا من هذا فيطول، مث أيخذ اْلخر من هذا فيقصر، 3والنهار عارضان )
مسمى  ل وسخر الشمس والقمر كل جيري إَل أجل}يو ج الليل ِف النهار ويو ج النهار ِف اللي

[ ، وقال تعاَل: }يكور الليل على النهار 29( { ]لقمان: 4وأن هللا مبا تعملون خبري )
 [ .5ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل جيري ْلجل مسمى{ ]الزمر: 

ع أحوالكم ليه ِف مجيوقوله: }وآاتكم من كل ما سألتموه{ يقول: هيأ لكم كل ما حتتاجون إ
 ( وقالكم.5مما تسألونه حبالكم )

 : من كل ما سألتموه وما َ تسألوه.وقال بعض السلف

 وقرأ بعضهم: "وأاتكم من كل ما سألتموه".

وقوله: }وإن تعدوا نعمة هللا ال حتصوها{ خيْب عن عجز العباد عن تعداد النعم فضال عن 
اد، رمحه هللا: إن حق هللا أثقل من أن يقوم به العبالقيام بشكرها، كما قال طلق بن حبي ب، 

 ( العباد، ولكن أصبحوا توابني وامسوا توابني.7( من أن حيصيها )6وإن نعم هللا أكثر )

__________ 

 ( ِف أ: "مرفوعا".1)

 ( ِف أ: "ال يفَتان".2)

 ( ِف ت، أ: "يتعارضان".3)

 َ ما أثبتناه.( ِف ه ، ت، أ: "أال وهو العزيز الغفار" والصوا4)

 ( ِف ت، أ: "حلالكم".5)

 ( ِف أ: "أكْب".6)
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 (1)( ِف ت، أ: "حتصيها".". 7)
 

"}مث إن ربك للذين عملوا السوء جبهالة مث اتبوا من بعد ذلك وأصلحوا إن -97 .519
 ( {119ربك من بعدها لغفور رحيم )

( 2أهل لغري هللا به، وأنه )( والدم وحلم اْلنزير، وما 1ملا ذكر تعاَل أنه إمنا حرم علينا امليتة )
ا وِف ذلك توسعة هلذه اْلمة، اليت يريد هللا ُّبا اليسر وال يريد ُّب-أرخص فيه عند الضرورة 

ذكر سبحانه وتعاَل ما كان حرمه على اليهود ِف شريعتهم قبل أن ينسخها، وما  -العسر 
نا ما ادوا حرمكانوا فيه من اْلصار واْلغالل واحلرج والتضييق، فقال: }وعلى الذين ه

قصصنا عليك من قبل{ يعين: ِف "سورة اْلنعام" ِف قوله: }وعلى الذين هادوا حرمنا كل 
ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إال ما محلت ظهورمها ]أو احلوااي أو ما 

( ؛ وهلذا قال 3[ )146اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإان لصادقون[ { ]اْلنعام: 
ا: }وما ظلمناهم{ أي: فيما ضيقنا عليهم، }ولكن كانوا أنفسهم يظلمون{ أي: هاهن

فاستحقوا ذلك، كما قال: }فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت هلم 
 [ .160وبصدهم عن سبيل هللا كثريا{ ]النساء: 

َ عليه، ات مث أخْب تعاَل تكرما وامتناان ِف حق العصاة املؤمنني: أن من اتَ منهم إليه
 : كل من عصى هللاقال بعض السلففقال: }مث إن ربك للذين عملوا السوء جبهالة{ 

 فهو جاهل.

}مث اتبوا من بعد ذلك وأصلحوا{ أي: أقلعوا عما كانوا فيه من املعاصي، وأقبلوا على فعل 
 الطاعات، }إن ربك من بعدها{ أي: تلك الفعلة والذلة }لغفور رحيم{

( شاكرا ْلنعمه اجتباه 120مة قانتا هلل حنيفا َو يك من املشركني )}إن إبراهيم كان أ
( وآتيناه ِف الدنيا حسنة وإنه ِف اْلخرة ملن الصاحلني 121وهداه إَل صراط مستقيم )

 ( {123( مث أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من املشركني )122)

ئه خليله إبراهيم، إمام احلنفاء ووالد اْلنبياء، ويْب ( تعاَل عبده ورسوله و 4ُيدح ]تبارك و[ )
من املشركني، ومن اليهودية والنصرانية فقال: }إن إبراهيم كان أمة قانتا هلل حنيفا{ فأما 
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 "اْلمة"، فهو

__________ 

 ( ِف ت: "املدينة".1)

 ( ِف ف: "وإمنا".2)

 ( زايدة من ت، ف، أ، وِف ه : "إَل قوله: وإان لصادقون".3)

 (1)( زايدة من ف، أ.". 4)
 

فقال: إن صاحبكم -أو: مزورة بديباج -( بديباج 1"من طيالسة مكفوفة )-98 .520
هذا يريد أن يرفع كل راع ابن راع، ويضع كل رأس ابن رأس. فقام إليه النِب صلى هللا عليه 
وسلم مغضبا، فأخذ مبجامع جبته فاجتذبه، فقال: "ال أرى عليك ثياَ من ال يعقل". مث 

جع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فجلس فقال: "إن نوحا، عليه السالم، ملا حضرته ر 
( فقال: إين قاص عليكما الوصية: آمركما ابثنتني وأهناكما عن اثنتني: 2الوفاة، دعا ابنيه )

أهناكما عن الشرك ابهلل والكْب، وآمركما بال إله إال هللا، فِن السماوات واْلرض وما بينهما 
ت ِف كفة امليزان، ووضعت "ال إله إال هللا" ِف الكفة اْلخرى، كانت أرجح، ولو لو وضع

( حلقة، فوضعت "ال إله إال هللا" عليهما لفصمتهما أو 3أن السماوات واْلرض كانتا )
( 4لقصمتهما. وآمركما بسبحان هللا وحبمده، فِهنا صالة كل شيء، وُّبا يرزق كل شيء" )

. 
، عن محاد بن زيد، عن الصقع ب )ورواه اإلمام أمحد، أيضا ( بن 5، عن سليمان بن حَر

 ( .6زهري، به أطول من هذا. تفرد به )

وقال ابن جرير: حدثين نصر بن عبد الرمحن اْلودي، حدثنا حممد بن يعلى، عن موسى بن 
( قال: قال رسول هللا 7عبيدة، عن زيد بن أسلم، عن جابر بن عبد هللا، رضي هللا عنه )

عليه وسلم: "أال أخْبكم بشيء أمر به نوح ابنه؟ إن نوحا، عليه السالم، قال البنه: صلى هللا 
اي بين، آمرك أن تقول: "سبحان هللا"، فِهنا صالة اْللق وتسبيح اْللق، وُّبا يرزق اْللق، 

( إسناده فيه ضعف، فِن الربذي 8قال هللا تعاَل: }وإن من شيء إال يسبح حبمده{ )
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 ين.( ضعيف عند اْلكثر 9)

وقال عكرمة ِف قوله تعاَل: }وإن من شيء إال يسبح حبمده{ قال: اْلسطوانة تسبح، 
 اْلسطوانة: السارية.-( 10والشجرة تسبح )

: إن صرير الباَ تسبيحه، وخرير املاء تسبيحه، قال هللا تعاَل: }وإن وقال بعض السلف
 من شيء إال يسبح حبمده{

 هيم قال: الطعام يسبح.وقال سفيان الثوري، عن منصور، عن إبرا

 ( احلج.11ويشهد هلذا القول آية السجدة أول ]سورة[ )

 وقال آخرون: إمنا يسبح ما كان فيه روح. يعنون من حيوان أو نبات.

وقال قتادة ِف قوله: }وإن من شيء إال يسبح حبمده{ قال: كل شيء فيه الروح يسبح من 
 ( أو شيء فيه.12شجر )

__________ 

 "ملفوفة". ( ِف ت، ف:1)

 ( ِف ت: "بنيه".2)

 ( ِف ت: "كانت".3)

 ( .2/225( املسند )4)

 ( ِف ف: "الصعق ب".5)

 ( .2/169( املسند )6)

 ( ِف ف: "عنهما".7)

 ( .15/65( تفسري الطْبي )8)

 ( ِف ت: "الزيدي"، وِف ف: "اْلودي".9)

 ( ِف ت، ف: "والشجر يسبح".10)

 ( زايدة من ف.11)

 (1)( ِف ف: "من شجرة".". 12)
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: هذا أكْب شرف ْلصحاَ احلديث؛ ْلن إمامهم النِب وقال بعض السلف"-99 .521
 صلى هللا عليه وسلم.

 وقال ابن زيد: بكتاُّبم الذي أنزل على نبيهم، من التشريع.

واختاره ابن جرير، وروي عن ابن أيب جنيح، عن جماهد أنه قال: بكتبهم. فيحتمل أن يكون 
ذا، وأن يكون أراد ما رواه العوِف عن ابن عباس ِف قوله: }يوم ندعو كل أانس أراد ه

ِبمامهم{ أي: بكتاَ أعماهلم، وكذا قال أبو العالية، واحلسن، والضحاك. وهذا القول هو 
[ . وقال تعاَل: 12اْلرجح؛ لقوله تعاَل: }وكل شيء أحصيناه ِف إمام مبني{ ]يس: 

غادر شفقني مما فيه ويقولون اي ويلتنا مال هذا الكتاَ ال ي}ووضع الكتاَ فَتى اجملرمني م
صغرية وال كبرية إال أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا وال يظلم ربك أحدا{ ]الكهف: 

49. ] 

وقال تعاَل: }وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إَل كتاُّبا اليوم جتزون ما كنتم تعملون هذا  
 [ .29، 28ستنسخ ما كنتم تعملون{ ]اِلاثية: كتابنا ينطق عليكم ابحلق إان كنا ن

( أن جياء ابلنِب إذا حكم هللا بني أمته، فِنه ال بد أن يكون شاهدا عليها 1وهذا ال يناِف )
أبعماهلا، كما قال: }وأشرقت اْلرض بنور رُّبا ووضع الكتاَ وجيء ابلنبيني والشهداء{ 

د وجئنا بك على هؤالء شهيدا{ [ ، وقال }فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهي69]الزمر: 
 [ ..41]النساء: 

( هو كتاَ اْلعمال؛ وهلذا قال تعاَل: }يوم ندعو كل أانس 2ولكن املراد هاهنا ابإلمام )
ِبمامهم فمن أويت كتابه بيمينه فأولئك يقرءون كتاُّبم{ أي: من فرحته وسروره مبا فيه من 

يقول هاؤم }فأما من أويت كتابه بيمينه ف العمل الصاحل، يقرؤه وحي ب قراءته، كما قال تعاَل:
اقرءوا كتابيه إين ظننت أين مالق حسابيه{ إَل أن قال: }وأما من أويت كتابه بشماله فيقول 

 [ ..26- 19اي ليتين َ أوت كتابيه َو أدر ما حسابيه{ ]احلاقة: 

 ق النواة.ش ( فتيال{ قد تقدم أن "الفتيل" هو اْليط املستطيل ِف3وقوله: }وال يظلمون )

( وحممد بن 4وقد روى احلافظ أبو بكر البزار حديثا ِف هذا فقال: حدثنا حممد بن يعمر )
عثمان بن كرامة قاال حدثنا عبيد هللا بن موسى، عن إسرائيل، عن السدي، عن أبيه، عن 
أيب هريرة، رضي هللا عنه، عن النِب صلى هللا عليه وسلم ِف قول هللا: }يوم ندعو كل أانس 
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ِبمامهم{ قال: "يدعى أحدهم فيعطى كتابه بيمينه، وُيد له ِف جسمه، ويبيض وجهه، 
وجيعل على رأسه اتج من لؤلؤة تتألْل فينطلق إَل أصحابه فريونه من بعيد، فيقولون: اللهم 

( ُّبذا، وابرك لنا ِف هذا. فيأتيهم فيقول هلم: أبشروا، فِن لكل رجل منكم مثل 5ائتنا )
ر فيسود وجهه، وُيد له ِف جسمه، ويراه أصحابه فيقولون: نعوذ ابهلل من هذا. وأما الكاف

( فيقول: أبعدكم 6اللهم ال َتتنا به. فيأتيهم فيقولون: اللهم أخزه )-أو: من شر هذا -هذا 
 هللا، فِن لكل رجل منكم مثل هذا".

__________ 

 ( ِف ت، ف: "ال ينفي".1)

 ( ِف ف: "ابإلمام هاهنا".2)

 "تظلمون". ( ِف ف:3)

 ( ِف ت، ف، أ: "معمر".4)

 ( ِف ه ، ت: "اعَتينا"، واملثبت من ف.5)

 (1)( ِف ت: "أجران".". 6)
 

 "ينام ِبحدى مقلتيه ويتقي ... أبخرى الرزااي فهو يقظان انئم ...-100 .522

ِف العام  : يقلبونقال بعض السلفوقوله تعاَل: }ونقلبهم ذات اليمني وذات الشمال{ 
 ( ْلكلتهم اْلرض.1ن عباس: لو َ يقلبوا )مرتني. قال اب

وقوله: }وكلبهم ابسط ذراعيه ابلوصيد{ قال ابن عباس، وقتادة وجماهد وسعيد بن جبري 
 ( الوصيد: الفناء.2)

وقال ابن عباس: ابلباَ. وقيل: ابلصعيد، وهو الَتاَ. والصحيح أنه ابلفناء، وهو الباَ، 
[ أي: مطبقة مغلقة. ويقال: "وصيد" 8]اهلمزة: ومنه قوله تعاَل: }إهنا عليهم مؤصدة{ 

 و "أصيد".

 ربض كلبهم على الباَ كما جرت به عادة الكالَ.

( بباُّبم  4( حيرس عليهم الباَ. وهذا من سجيته وطبيعته، حيث يربض )3قال ابن جريج )
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كما ورد -كأنه حيرسهم، وكان جلوسه خارج الباَ؛ ْلن املالئكة ال تدخل بيتا فيه كل ب 
( ومشلت  6وال صورة وال جن ب وال كافر، كما ورد به احلديث احلسن )-( 5الصحيح ) ِف

كلبهم بركتهم، فأصابه ما أصاُّبم من النوم على تلك احلال. وهذا فائدة صحبة اْلخيار؛ 
 فِنه صار هلذا الكل ب ذكر وخْب وشأن.

قد  لك، و وقد قيل: إنه كان كل ب صيد ْلحدهم، وهو اْلشبه. وقيل: كان كل ب طباخ امل
 كان وافقهم على الدين فصحبه كلبه فاهلل أعلم.

وقد روى احلافظ ابن عساكر ِف ترمجة "مهام بن الوليد الدمشقي": حدثنا صدقة بن عمر 
الغساين، حدثنا عباد املنقري، َسعت احلسن البصري، رمحه هللا، يقول: كان اسم كبش 

حاَ الكهف: قطمري، واسم إبراهيم: جرير واسم هدهد سليمان: عنقز، واسم كل ب أص
عجل بين إسرائيل الذي عبدوه: ُّبموت. وهبط آدم، عليه السالم، ابهلند، وحواء جبدة، 

 (7وإبليس بدست بيسان، واحلية أبصبهان )
 ( عن شعي ب اِلبائي أنه َساه: محران.8وقد تقدم )

اجة ها، وال ح( على أقوال ال حاصل هلا، وال طائل حتتها وال دليل علي9واختلفوا ِف لونه )
 إليها، بل هي مما ينهى عنه، فِن مستندها رجم ابلغي ب.

__________ 

 ( ِف ت: "تتقلبون"، وِف أ: "يتقلبوا".1)

 ( ِف ف: "ابن عباس وجماهد وسعيد بن جبري وقتادة".2)

 ( ِف أ: "جرير".3)

 ( ِف ف: "ربض".4)

 رضي هللا عنهما.( من حديث ابن عمر، 3227( رواه البخاري ِف صحيحه برقم )5)

( والنسائي ِف السنن 227( وأبو داود ِف السنن برقم )1/80( رواه أمحد ِف مسنده )6)
( من حديث علي بن أيب طال ب مرفوعا: "ال تدخل املالئكة بيتا فيه صورة وال  1/141)

 كل ب وال جن ب".

 ( .27/143( انظر: ُمتصر اتريخ دمشق البن منظور )7)

 ( ِف ت: "وقيل".8)
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 (1) ت: "كونه".". ( ِف9)
 

"وجل، وكان سب ب نزوهلا ِف العاص بن وائل، كما سيأيت بيانه ِف موضعه -101 .523
 إن شاء هللا تعاَل، وبه الثقة.

}قال له صاحبه وهو حياوره أكفرت ابلذي خلقك من تراَ مث من نطفة مث سواك رجال 
ك قلت ما شاء هللا ( ولوال إذ دخلت جنت38( لكنا هو هللا ريب وال أشرك بريب أحدا )37)

( فعسى ريب أن يؤتني خريا من جنتك 39ال قوة إال ابهلل إن ترن أان أقل منك ماال وولدا )
( أو يصبح ماؤها غورا فلن 40ويرسل عليها حسباان من السماء فتصبح صعيدا زلقا )

 ( {41تستطيع له طلبا )

ابهلل  ا هو فيه من الكفريقول تعاَل ُمْبا عما أجابه صاحبه املؤمن، واعظا له وزاجرا عم
واالغَتار: }أكفرت ابلذي خلقك من تراَ مث من نطفة مث سواك رجال{ ؟ وهذا إنكار 
وتعظيم ملا وقع فيه من جحود ربه، الذي خلقه وابتدأ خلق اإلنسان من طني وهو آدم، مث 
جعل نسله من ساللة من ماء مهني، كما قال تعاَل: }كيف تكفرون ابهلل وكنتم أمواات 

[ أي: كيف جتحدون ربكم، وداللته عليكم 280فأحياكم مث ُييتكم مث حيييكم{ ]البقرة:
ظاهرة جلية، كل أحد يعلمها من نفسه، فِنه ما من أحد من املخلوقات إال ويعلم أنه كان 
معدوما مث وجد، وليس وجوده من نفسه وال مستندا إَل شيء من املخلوقات؛ ْلنه مبثابته 

( قال: 2اده إَل خالقه، وهو هللا، ال إله إال هو، خالق كل شيء؛ ولذا )( إجي1فعلم إسناد )
}لكنا هو هللا ريب{ أي: أان ال أقول مبقالتك، بل أعَتف هلل ابلربوبية والوحدانية }وال 

 أشرك بريب أحدا{ أي: بل هو هللا املعبود وحده ال شريك له.

 إال ابهلل إن ترن أان أقل منك ماال مث قال: }ولوال إذ دخلت جنتك قلت ما شاء هللا ال قوة
وولدا{ هذا حتضيض وحث على ذلك، أي: هال إذا أعجبتك حني دخلتها ونظرت إليها 
محدت هللا على ما أنعم به عليك، وأعطاك من املال والولد ما َ يعطه غريك، وقلت: }ما 

ماله أو  له أو: من أعجبه شيء من حاقال بعض السلفشاء هللا ال قوة إال ابهلل{ ؛ وهلذا 
ولده أو ماله، فليقل: }ما شاء هللا ال قوة إال ابهلل{ وهذا مأخوذ من هذه اْلية الكرُية. 
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 وقد روي فيه حديث مرفوع أخرجه احلافظ أبو يعلى املوصلي ِف مسنده:

حدثنا جراح بن ُملد، حدثنا عمر بن يونس، حدثنا عيسى بن عون، حدثنا عبد امللك بن 
ي هللا عنه، قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "ما أنعم هللا على زرارة، عن أنس، رض

عبد نعمة من أهل أو مال أو ولد، فيقول: }ما شاء هللا ال قوة إال ابهلل{ فريى فيه آفة دون 
املوت". وكان يتأول هذه اْلية: }ولوال إذ دخلت جنتك قلت ما شاء هللا ال قوة إال ابهلل{ 

(3. ) 

__________ 

 ( ِف ف: "استناد".1)

 ( ِف ف: "وهلذا".2)

( من طريق احلسن بن صباح، عن عمر 4525( ورواه البيهقي ِف شع ب اإلُيان برقم )3)
 (1)بن يونس به.". 

 

 (1"تفسري سورة مرمي ]عليها السالم[ )-102 .524
 وهي مكية.

د و وقد روى حممد بن إسحاق ِف السرية من حديث أم سلمة، وأمحد بن حنبل عن ابن مسع
ِف قصة اهلجرة إَل أرض احلبشة من مكة: أن جعفر بن أيب طال ب رضي هللا عنه، قرأ صدر 

 ( .2هذه السورة على النجاشي وأصحابه )

 بسم هللا الرمحن الرحيم

( قال َر إين 3( إذ اندى ربه نداء خفيا )2( ذكر رمحة ربك عبده زكراي )1}كهيعص )
( وإين خفت املوايل من 4ن بدعائك َر شقيا )وهن العظم مين واشتعل الرأس شيبا َو أك

( يرثين ويرث من آل يعقَو واجعله 5ورائي وكانت امرأيت عاقرا فه ب يل من لدنك وليا )
 ( { .6َر رضيا )

 أما الكالم على احلروف املقطعة فقد تقدم ِف أول سورة البقرة.

 وقوله: }ذكر رمحة ربك{ أي: هذا ذكر رمحة هللا بعبده زكراي.
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 حيىي بن يعمر "ذكر رمحة ربك عبده زكراي". وقرأ

( }زكراي{ : ُيد ويقصر قراءاتن مشهوراتن. وكان نبيا عظيما من أنبياء بين إسرائيل. 3]و[ )
 وِف صحيح البخاري: أنه كان جنارا، أي: كان أيكل من عمل يديه ِف النجارة.

نس ب ِف دعاءه، لئال ي وقوله: }إذ اندى ربه نداء خفيا{ : قال بعض املفسرين: إمنا أخفى
 طل ب الولد إَل الرعونة لكْبه. حكاه املاوردي.

وقال آخرون: إمنا أخفاه ْلنه أح ب إَل هللا. كما قال قتادة ِف هذه اْلية }إذ اندى ربه 
 ( ، ويسمع الصوت اْلفي.4نداء خفيا{ : إن هللا يعلم القل ب التقي )

ه يقول انم أصحابه، فجعل يهتف برب : قام من الليل، عليه السالم، وقدوقال بعض السلف
، اي َر فقال هللا: لبيك، لبيك، لبيك. ، اي َر  خفية: اي َر

( وخارت القوى، }واشتعل الرأس شيبا{ 5}قال َر إين وهن العظم مين{ أي: ضعفت )
 أي

__________ 

 ( زايدة من ت، ف، أ.1)

( 1/461مسعود )( ومن حديث ابن 5/290( رواه اإلمام أمحد من حديث أم سلمة )2)
. 
 ( زايدة من ت، ف.3)

 ( ِف ت: "النقي".4)

 (1)( ِف ت، ف: "ضعف".". 5)
 

: ال جتد أحدا عاقا لوالديه إال وجدته جبارا شقيا، مث وقال بعض السلف"-103 .525
قرأ: }وبرا بوالديت َو جيعلين جبارا شقيا{ ، قال: وال جتد سيئ امللكة إال وجدته ُمتاال 

 [36ملكت أُيانكم إن هللا ال حي ب من كان ُمتاال فخورا{ ]النساء:  فخورا، مث قرأ: }وما
وقال قتادة: ذكر لنا أن امرأة رأت ابن مرمي حييي املوتى ويْبئ اْلكمه واْلبرص، ِف آايت 
سلطه هللا عليهن، وأذن له فيهن، فقالت: طوىب للبطن الذي محلك وللثدي الذي أرضعت 
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( هللا، فاتبع ما فيه َو 1الم، جييبها: طوىب ملن تال كالم )به، فقال نِب هللا عيسى، عليه الس
 يكن جبارا شقيا.

وقوله: }والسالم علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا{ : إثبات منه لعبوديته هلل 
( وُيوت ويبعث كسائر اْلالئق، ولكن له السالمة 2عز وجل، وأنه ُملوق من خلق هللا حييا )

 (3هي أشق ما يكون على العباد، ]صلوات هللا وسالمه عليه[ )ِف هذه اْلحوال اليت 
( ما كان هلل أن يتخذ من ولد 34}ذلك عيسى ابن مرمي قول احلق الذي فيه ُيَتون )

( وإن هللا ريب وربكم فاعبدوه هذا صراط 35سبحانه إذا قضى أمرا فِمنا يقول له كن فيكون )
( 37للذين كفروا من مشهد يوم عظيم )( فاختلف اْلحزاَ من بينهم فويل 36مستقيم )

. } 

( عليك من خْب 4يقول تعاَل لرسوله حممد صلى هللا عليه وسلم: عليه ذلك الذي قصصنا )
عيسى، }قول احلق الذي فيه ُيَتون{ أي: خيتلف املبطلون واحملقون ممن آمن به وكفر به؛ 

ق{  بن عامر: }قول احلوهلذا قرأ اْلكثرون: "قول احلق" برفع قول. وقرأ عاصم، وعبد هللا
. 

وعن ابن مسعود أنه قرأ: "ذلك عيسى ابن مرمي قال احلق"، والرفع أظهر إعرااب، ويشهد له 
 [ .60، 59قوله تعاَل: }احلق من ربك فال تكن من املمَتين{ ]آل عمران: 

لد و وملا ذكر تعاَل أنه خلقه عبدا نبيا، نزه نفسه املقدسة فقال: }ما كان هلل أن يتخذ من 
سبحانه{ أي: عما يقول هؤالء اِلاهلون الظاملون املعتدون علوا كبريا، }إذا قضى أمرا فِمنا 

( كما يشاء، كما قال 5يقول له كن فيكون{ أي: إذا أراد شيئا فِمنا أيمر به، فيصري )
تعاَل: }إن مثل عيسى عند هللا كمثل آدم خلقه من تراَ مث قال له كن فيكون احلق من 

 [60، 59كن من املمَتين{ ]آل عمران: ربك فال ت
( 7( أمر عيسى به )6وقوله: }وإن هللا ريب وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم{ أي: ومما )

( ، وأمرهم بعبادته، فقال: 8قومه وهو ِف مهده، أن أخْبهم إذ ذاك أن هللا رُّبم وربه )
 }فاعبدوه هذا صراط مستقيم{

__________ 

 ( ِف أ: "كتاَ".1)
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 ِف أ: "حييي وُييت".( 2)

 ( زايدة من أ.3)

 ( ِف ف: "قصصناه".4)

 ( ِف ت: "فتصري".5)

 ( ِف ت: "رمبا".6)

 ( ِف ت، ف، أ: "به عيسى".7)

 (1)( ِف ت، ف: "ربه ورُّبم".". 8)
 

 "وهكذا قال جماهد، وأبو العالية، وغريهم. يعنون صريف القلم بكتابة التوراة.-104 .526

 قال: أدخل ِف السماء فكلم، وعن جماهد حنوه. وقال السدي: }وقربناه جنيا{

 (1وقال عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة: }وقربناه جنيا{ قال: جنا بصدقه )
قال ابن أيب حامت: حدثنا عبد اِلبار بن عاصم، حدثنا حممد بن سلمة احلراين، عن أيب 

ا بطور ى جنيالوصل، عن شهر بن حوش ب، عن عمرو بن معد يكَر قال: ملا قَر هللا موس
سيناء، قال: اي موسى، إذا خلقت لك قلبا شاكرا، ولساان ذاكرا، وزوجة تعني على اْلري، 

 فلم أخزن عنك من اْلري شيئا، ومن أخزن عنه هذا فلم أفتح له من اْلري شيئا.

وقوله: }ووهبنا له من رمحتنا أخاه هارون نبيا{ أي: وأجبنا سؤاله وشفاعته ِف أخيه، 
، كما قال ِف اْلية اْلخرى: }وأخي هارون هو أفصح مين لساان فأرسله معي فجعلناه نبيا

( : }قد أوتيت سؤلك 2[ ، وقال )34ردءا يصدقين إين أخاف أن يكذبون{ ]القصص: 
[ ، وقال: }فأرسل إَل هارون. وهلم علي ذن ب فأخاف أن يقتلون{ 36اي موسى{ ]طه: 

ا شفع أحد ِف أحد شفاعة ِف الدنيا : مقال بعض السلف[ ؛ وهلذا 14، 13]الشعراء: 
أعظم من شفاعة موسى ِف هارون أن يكون نبيا، قال هللا تعاَل: }ووهبنا له من رمحتنا أخاه 

 هارون نبيا{ .

، حدثنا ابن علية، عن داود، عن عكرمة قال: قال ابن عباس:  قال ابن جرير: حدثنا يعقَو
قال: كان هارون أكْب من موسى، ولكن  قوله: }ووهبنا له من رمحتنا أخاه هارون نبيا{ ،
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 أراد: وه ب له نبوته.

 وقد ذكره ابن أيب حامت معلقا، عن يعقَو وهو ابن إبراهيم الدورقي، به.

( وكان أيمر أهله 54}واذكر ِف الكتاَ إَساعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسوال نبيا )
 ( { .55ابلصالة والزكاة وكان عند ربه مرضيا )

اء من هللا تعاَل على إَساعيل بن إبراهيم اْلليل، عليهما السالم، وهو والد عَر ( ثن3هذا )
 احلجاز كلهم أبنه }كان صادق الوعد{

( بنذر إال قام 5( ابن جريج: َ يعد ربه عدة إال أجنزها، يعين: ما التزم قط عبادة )4قال )
 ُّبا، ووفاها حقها.

أخْبين عمرو بن احلارث، أن سهل بن  وقال ابن جرير: حدثين يونس، أنبأان ابن وه ب،
عقيل حدثه، أن إَساعيل النِب، عليه السالم، وعد رجال مكاان أن أيتيه، فجاء ونسي الرجل، 
فظل به إَساعيل وابت حىت جاء الرجل من الغد، فقال: ما برحت من هاهنا؟ قال: ال. 

 لوعد{ .قال: إين نسيت. قال: َ أكن ْلبرح حىت َتتيين. فلذلك }كان صادق ا

__________ 

 ( ِف ت: "لصدقه".1)

 ( ِف ت، ف: "إَل أن قال".2)

 ( ِف أ: "وهذا".3)

 ( ِف ت: "قالت".4)

 (1)( ِف ف، أ: "عبادة قط".". 5)
 

( على ما رزقهم من ُّبيمة 1"وقوله: }ويذكروا اسم هللا ]ِف أايم معلومات[ )-105 .527
( عن ابن عباس: اْلايم 3سعيد[ )( عن ]أيب بشر عن 2اْلنعام{ قال شعبة ]وهشيم[ )

( . ويروى مثله عن أيب 4املعلومات: أايم العشر، وعلقه البخاري عنه بصيغة اِلزم به )
موسى اْلشعري، وجماهد، وعطاء، وسعيد بن جبري، واحلسن، وقتادة، والضحاك، وعطاء 

 اْلراساين، وإبراهيم النخعي. وهو مذه ب الشافعي، واملشهور عن أمحد بن حنبل.
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وقال البخاري: حدثنا حممد بن عرعرة، حدثنا شعبة، عن سليمان، عن مسلم البطني، عن 
سعيد بن جبري، عن ابن عباس، عن النِب صلى هللا عليه وسلم قال: "ما العمل ِف أايم 
أفضل منها ِف هذه" قالوا: وال اِلهاد ِف سبيل هللا؟ قال: "وال اِلهاد ِف سبيل هللا، إال 

 بنفسه وماله فلم يرجع بشيء". رجل، خيرج خياطر

( . وقال الَتمذي: حديث حسن 5ورواه اإلمام أمحد، وأبو داود، والَتمذي، وابن ماجه )
 غري ب صحيح. وِف الباَ عن ابن عمر، وأيب هريرة، وعبد هللا بن عمرو، وجابر.

( ، فمن ذلك ما قال 6قلت: وقد تقصيت هذه الطرق، وأفردت هلا جزءا على حدته )
م أمحد: حدثنا عفان، أنبأان أبو عوانة، عن يزيد بن أيب زايد، عن جماهد، عن ابن عمر اإلما

قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "ما من أايم أعظم عند هللا وال أح ب إليه العمل 
( وروي من 7فيهن، من هذه اْلايم العشر، فأكثروا فيهم من التهليل والتكبري والتحميد" )

( . وقال البخاري: وكان ابن عمر، وأبو 8ن جماهد، عن ابن عمر، بنحوه )وجه آخر، ع
 ( .9هريرة خيرجان إَل السوق ِف أايم العشر، فيكْبان ويكْب الناس بتكبريمها )

وقد روى أمحد عن جابر مرفوعا: إن هذا هو العشر الذي أقسم هللا به ِف قوله: }والفجر 
 ( .10[ )2، 1وليال عشر{ ]الفجر: 

 [ .142: إنه املراد بقوله: }وأمتمناها بعشر{ ]اْلعراف: بعض السلف وقال

 ( .11وِف سنن أيب داود: أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يصوم هذا العشر )

وهذا العشر مشتمل على يوم عرفة الذي ثبت ِف صحيح مسلم عن أيب قتادة قال: سئل 
فر رفة، فقال: "أحتس ب على هللا أن يكرسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن صيام يوم ع

 ( .12السنة املاضية واْلتية" )

__________ 

 ( زايدة من ف، أ.1)

 ( زايدة من ف، أ.2)

 ( زايدة من ف، أ.3)

 ( "فتح".2/457( صحيح البخاري )4)

( وسنن الَتمذي برقم 2438( وسنن أيب داود برقم )969( صحيح البخاري برقم )5)
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 ( .1727برقم ) ( وسنن ابن ماجه757)

 ( َساه: "اْلحاديث الواردة ِف فضل اْلايم العشرة من ذي احلجة".6)

 ( .2/75( املسند )7)

من طريق  -( عن احلافظ ابن حجر39813كما ِف إرواء الغليل )-( رواه أبو عوانة 8)
 موسى بن أيب عائشة عن جماهد عن ابن عمر رضي هللا عنهما.

 ".( "فتح2/457( صحيح البخاري )9)

 ( .3/327( املسند )10)

 ( .2437( سنن أيب داود برقم )11)

 (1)( من حديث أيب قتادة رضي هللا عنه.". 1162( صحيح مسلم برقم )12)
 

"وقال سفيان الثوري، عن منصور، عن جماهد: من قرأها "صوافن" قال: -106 .528
 معقولة. ومن قرأها }صواف{ قال: تصف بني يديها.

مها: "فاذكروا اسم هللا عليها صواِف" يعين: خالصة هلل عز وجل. وقال طاوس، واحلسن، وغري 
 وكذا رواه مالك، عن الزهري.

 وقال عبد الرمحن بن زيد: "صواِف": ليس فيها شرك كشرك اِلاهلية ْلصنامهم.

 وقوله: }فِذا وجبت جنوُّبا{ قال: ابن أيب جنيح، عن جماهد: يعين: سقطت إَل اْلرض.

 ، وكذا قال مقاتل بن حيان.وهو رواية عن ابن عباس

 وقال العوِف، عن ابن عباس: }فِذا وجبت جنوُّبا{ يعين: حنرت.

 وقال عبد الرمحن بن زيد بن أسلم: }فِذا وجبت جنوُّبا{ يعين: ماتت.

( إذا حنرت حىت 1وهذا القول هو مراد ابن عباس وجماهد، فِنه ال جيوز اْلكل من البدنة )
( . وقد 2 حديث مرفوع: "وال تعجلوا النفوس أن تزهق" )متوت وتْبد حركتها. وقد جاء ِف

، عن حيىي ابن أيب كثري، عن فرافصة احلنفي، عن عمر بن  رواه الثوري ِف جامعه، عن أيَو
( ويؤيده حديث شداد بن أوس ِف صحيح مسلم: "إن هللا كت ب 3اْلطاَ؛ أنه قال ذلك )

( وليحد 4إذا ذحبتم فأحسنوا الذبح )اإلحسان على كل شيء، فِذا قتلتم فأحسنوا القتلة، و 
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 ( .5أحدكم شفرته، ولريح ذبيحته" )

وعن أيب واقد الليثي قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "ما قطع من البهيمة وهي 
 حية، فهو ميتة".

 ( .6رواه أمحد، وأبو داود، والَتمذي وصححه )

( : قوله: }فكلوا 7) بعض السلفقال وقوله: }فكلوا منها وأطعموا القانع واملعَت { 
 منها{ أمر إابحة.

وقال مالك: يستح ب ذلك. وقال غريه: جي ب. وهو وجه لبعض الشافعية. واختلف ِف املراد 
ابلقانع واملعَت، فقال العوِف، عن ابن عباس: القانع: املستغين مبا أعطيته، وهو ِف بيته. 

حم، وال يسأل. وكذا قال جماهد، واملعَت: الذي يتعرض لك، ويلم بك أن تعطيه من الل
 وحممد بن كع ب القرظي.

__________ 

 ( ِف ت: "البدن".1)

( من طريق سعيد بن سالم العطار عن عبد هللا بن 4/283( رواه الدارقطين ِف السنن )2)
بديل عن الزهري عن سعيد عن أيب هريرة رضي هللا عنه مرفوعا وسعيد بن سالم العطار  

 ( .9/278، وضعف البيهقي هذا احلديث ِف السنن الكْبى )كذبه أمحد وابن منري

 ( .9/278( ومن طريقه رواه البيهقي ِف السنن الكْبى )3)

 ( ِف ت: "الذحبة".4)

 ( .1955( صحيح مسلم برقم )5)

 ( .1480( وسنن الَتمذي برقم )2858( وسنن أيب داود برقم )5/218( املسند )6)

 (1)( ِف أ: "الناس".". 7)
 

أولئك لو كانوا أطاعوا رُّبم عز وجل، بل أبلغ من هذا أيضا، وهو ما ثبت "-107 .529
( ، عن أبيه، عن النِب صلى هللا عليه وسلم قال: "جييء 1ِف صحيح مسلم، عن أيب بردة )

يوم القيامة انس من املسلمني بذنَو أمثال اِلبال، فيغفرها هللا هلم، ويضعها على اليهود 
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 ( .2والنصارى" )

ه: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "إذا كان يوم القيامة دفع هللا لكل مسلم وِف لفظ ل
( : هذا فكاكك من النار". فاستحلف عمر بن عبد العزيز أاب 3يهوداي أو نصرانيا، فيقال )

بردة ابهلل الذي ال إله إال هو، ثالث مرات، أن أابه حدثه عن رسول هللا صلى هللا عليه 
( . قلت: وهذه اْلية كقوله تعاَل: }تلك اِلنة اليت نورث من 4له )وسلم، قال: فحلف 

[ ، وكقوله: }وتلك اِلنة اليت أورثتموها مبا كنتم تعملون{ 63عبادان من كان تقيا{ ]مرمي: 
 [ . وقد قال جماهد، وسعيد بن جبري: اِلنة ابلرومية هي الفردوس.73]الزخرف: 

 ( .5ا إال إذا كان فيه عن ب، فاهلل أعلم ): ال يسمى البستان فردوسوقال بعض السلف

( مث 13( مث جعلناه نطفة ِف قرار مكني )12}ولقد خلقنا اإلنسان من ساللة من طني )
خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا املضغة عظاما فكسوان العظام حلما مث 

( مث إنكم 15ذلك مليتون )( مث إنكم بعد 14أنشأانه خلقا آخر فتبارك هللا أحسن اْلالقني )
 ( { .16يوم القيامة تبعثون )

يقول تعاَل ُمْبا عن ابتداء خلق اإلنسان من ساللة من طني، وهو آدم، عليه السالم، خلقه 
 هللا من صلصال من محأ مسنون.

وقال اْلعمش، عن املنهال بن عمرو، عن أيب حيىي، عن ابن عباس: }من ساللة من طني{ 
 قال: صفوة املاء.

 وقال جماهد: }من ساللة{ أي: من مين آدم.

 قال ابن جرير: وإمنا َسي آدم طينا ْلنه ُملوق منه.

وقال قتادة: استل آدم من الطني. وهذا أظهر ِف املعىن، وأقَر إَل السياق، فِن آدم، عليه 
، وهو الصلصال من احلمأ املسنون، وذلك ُملوق من الَتاَ،   السالم، خلق من طني الَز

[ 20ل تعاَل: }ومن آايته أن خلقكم من تراَ مث إذا أنتم بشر تنتشرون{ ]الروم: كما قا
. 

__________ 

 ( ِف ف، أ: "بردة بن أيب موسى".1)

 ( .2767( صحيح مسلم برقم )2)
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 ( ِف ف، أ: "فيقول".3)

 ( .2767( صحيح مسلم برقم )4)

 (1)( ِف ف، أ: "وهللا أعلم.". 5)
 

معه، مع اعَتافهم أن الذين عبدوهم ال خيلقون شيئا،  "اإلهلية، فعبدوا غريه-108 .530
( نعبدهم 1وال ُيلكون شيئا، وال يستبدون بشيء، بل اعتقدوا أهنم يقربوهنم إليه زلفى: }ما )

[ ، فقال: }قل ملن اْلرض ومن فيها{ أي: من مالكها 3إال ليقربوان إَل هللا زلفى{ ]الزمر: 
ت والنبااتت والثمرات، وسائر صنوف املخلوقات ( فيها من احليواان2الذي خلقها ومن )

}إن كنتم تعلمون. سيقولون هلل{ أي: فيعَتفون لك أبن ذلك هلل وحده ال شريك له، فِذا  
( العبادة إال 5( أنه ال تنبغي )4( }قل أفال تذكرون{ ]أي: ال تذكرون[ )3كان ذلك )

 ( ال لغريه.6للخالق الرازق )

َ العرش العظيم{ أي: من هو خالق العاَ العلوي مبا }قل من َر السماوات السبع ور 
فيه من الكواك ب النريات، واملالئكة اْلاضعني له ِف سائر اْلقطار منها واِلهات، ومن هو 
َر العرش العظيم، يعين: الذي هو سقف املخلوقات، كما جاء ِف احلديث الذي رواه أبو 

( عرشه 7"شأن هللا أعظم من ذلك، إن ) داود، عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال:
 ( .8على َسواته هكذا" وأشار بيده مثل القبة )

وِف احلديث اْلخر: "ما السموات السبع واْلرضون السبع وما فيهن وما بينهن ِف الكرسي 
إال كحلقة ملقاة أبرض فالة، وإن الكرسي مبا فيه ابلنسبة إَل العرش كتلك احللقة ِف تلك 

 ( .9الفالة" )

: إن مسافة ما بني قطري العرش من جان ب إَل جان ب مسرية قال بعض السلفوهلذا 
 ( .10مخسني ألف سنة، ]وارتفاعه عن اْلرض السابعة مسرية مخسني ألف سنة[ )

 وقال الضحاك، عن ابن عباس: إمنا َسي عرشا الرتفاعه.

ني املعلق ب وقال اْلعمش عن كع ب اْلحبار: إن السموات واْلرض ِف العرش، كالقنديل
 السماء واْلرض.
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 وقال جماهد: ما السموات واْلرض ِف العرش إال كحلقة ِف أرض فالة.

( سفيان الثوري، عن 11وقال ابن أيب حامت: حدثنا العالء بن ساَ، حدثنا وكيع، حدثنا )
( ، عن مسلم البطني، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس قال: العرش 12عمار الدهين )

 ( .13قدره. وِف رواية: إال هللا عز وجل ) ال يقدر أحد

 : العرش من ايقوتة محراء.وقال بعض السلف

وهلذا قال هاهنا: }وَر العرش العظيم{ يعين: الكبري: وقال ِف آخر السورة: }َر العرش 
 الكرمي{

__________ 

 ( ِف أ: "إمنا" وهو خطأ1)

 ( ِف ف، أ: "وما".2)

 ( ِف ف، أ: "كذلك".3)

 ن ف، أ.( زايدة م4)

 ( ِف أ: "يليق".5)

 ( ِف ف: "الرزاق".6)

 ( ِف ف: "ْلن".7)

 ( عن حديث جبري بن مطعم رضي هللا عنه.4726( سنن أيب داود برقم )8)

( من طريق ابن وه ب عن ابن زيد عن أبيه عن أيب 5/399( رواه الطْبي ِف تفسريه )9)
 من سورة الرعد. 2 اْلية: ذر رضي هللا عنه، وقد سبق من رواية ابن مردوية عند تفسري

 ( زايدة من أ.10)

 ( ِف أ: "عن".11)

 ( ِف أ: "الذهِب".12)

( من 2/282( واحلاكم ِف املستدرك )114( ورواه ابن أيب شيبة ِف صفة العرش )ق 13)
طريق الضحاك بن ُملد عن سفيان عن عمار الذهين به، وقال احلاكم: "صحيح على شرط 
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 (1)ه الذهِب.". الشيخني َو خيرجاه" وأقر 
 

( . وقال الَتمذي: حسن صحيح. وِف رواية 1"والنسائي، من حديثه أيضا )-109 .531
لبعضهم: فقال: "أطرق بصرك"، يعين: انظر إَل اْلرض. والصرف أعم؛ فِنه قد يكون إَل 

 ( جهة أخرى، وهللا أعلم.2اْلرض، وإَل )

وقال أبو داود: حدثنا إَساعيل بن موسى الفزاري، حدثنا شريك، عن أيب ربيعة اإلايدي، 
عن عبد هللا بن بريدة، عن أبيه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لعلي: "اي علي، 

 ال تتبع النظرة النظرة، فِن لك اْلوَل وليس لك اْلخرة"

 ري ب، ال نعرفه إال من حديثه.( ، وقال: غ3ورواه الَتمذي من حديث شريك )

وِف الصحيح عن أيب سعيد قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "إايكم واِللوس على 
الطرقات". قالوا: اي رسول هللا، ال بد لنا من جمالسنا، نتحدث فيها. فقال رسول هللا صلى 

هللا؟ قال:  طريق اي رسولهللا عليه وسلم: "إن أبيتم، فأعطوا الطريق حقه". قالوا: وما حق ال
 ( .4"غض البصر، وكف اْلذى، ورد السالم، واْلمر ابملعروف، والنهي عن املنكر" )

( بن جبري: َسعت أاب 5وقال أبو القاسم البغوي: حدثنا طالوت بن عباد، حدثنا فضل )
أمامة يقول: َسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: "اكفلوا يل بست أكفل لكم 

نة: إذا حدث أحدكم فال يكذَ، وإذا اؤمتن فال خين، وإذا وعد فال خيلف. وغضوا ابِل
 ( .6أبصاركم، وكفوا أيديكم، واحفظوا فروجكم" )

( 8( يل ما بني حلييه وما بني رجليه، أكفل له اِلنة" )7وِف صحيح البخاري: "من يكفل )
. 

، عن ابن سريين، عن عبيدة قال: كل ما عصي  وقال عبد الرزاق: أنبأان معمر، عن أيَو
 هللا به، فهو كبرية. وقد ذكر الطرفني فقال: }قل للمؤمنني يغضوا من أبصارهم{ .

: "النظر سهام سم إَل قال بعض السلفوملا كان النظر داعية إَل فساد القل ب، كما 
القل ب"؛ ولذلك أمر هللا حبفظ الفروج كما أمر حبفظ اْلبصار اليت هي بواعث إَل ذلك، 

}قل للمؤمنني يغضوا من أبصارهم وحيفظوا فروجهم{ . وحفظ الفرج اترة يكون  فقال:
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مبنعه من الزىن، كما قال }والذين هم لفروجهم حافظون إال على أزواجهم أو ما ملكت 
[ واترة يكون حبفظه من النظر إليه، كما جاء 30، 29أُياهنم فِهنم غري ملومني{ ]املعارج:

 والسنن: (9ِف احلديث ِف مسند أمحد )

__________ 

( وسنن 2148( وسنن أيب داود برقم )4/361( واملسند )2159( صحيح مسلم برقم )1)
 ( .9233( والنسائي ِف السنن الكْبى برقم )2776الَتمذي برقم )

 ( ِف أ: "أو إَل".2)

 ( .2777( وسنن الَتمذي برقم )2149( سنن أيب داود برقم )3)

( من حديث أيب سعيد 2121وصحيح مسلم برقم ) (2465( صحيح البخاري برقم )4)
 اْلدري، رضي هللا عنه.

 ( ِف ه : "فضال".5)

( من طريق أيب القاسم البغوي، به. 7/392( رواه اْلطي ب البغدادي ِف اتريخ بغداد )6)
( من طريق 2/204( وابن حبان ِف اجملروحني )8/314ورواه الطْباين ِف املعجم الكبري )

قال: ابن زبري، به. وقال ابن حبان: "فضال بن جبري ال حيل االحتجاج فضال بن جبري. وي
 به".

 ( ِف أ: "كفل".7)

 ( من حديث سهل بن سعد، رضي هللا عنه.6474( صحيح البخاري برقم )8)

 (1)( ِف أ: "املسند".". 9)
 

 ( .1"يكون ملكا عضوضا" )-110 .532

لصاحلات هللا الذين آمنوا منكم وعملوا اوقال الربيع بن أنس، عن أيب العالية ِف قوله: }وعد 
ليستخلفنهم ِف اْلرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن هلم دينهم الذي ارتضى هلم 

( اْلية، قال: كان النِب صلى هللا عليه وسلم وأصحابه 2وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا{ )
هم حده ال شريك له سرا و ( حنوا من عشر سنني، يدعون إَل هللا وحده، وعبادته و 3مبكة )
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خائفون، ال يؤمرون ابلقتال، حىت أمروا بعد ابهلجرة إَل املدينة، فقدموا املدينة، فأمرهم هللا 
( بذلك ما 4ابلقتال، فكانوا ُّبا خائفني ُيسون ِف السالح ويصبحون ِف السالح، فغريوا )

ر حنن خائفون هكذا؟ ( قال: اي رسول هللا، أبد الده5شاء هللا. مث إن رجال من أصحابه )
( السالح؟ فقال رسول هللا صلى هللا عليه 6أما أييت علينا يوم أنمن فيه ونضع عنا ]فيه[ )

وسلم: " لن تغْبوا إال يسريا حىت جيلس الرجل منكم ِف املأل العظيم حمتبيا ليست فيهم 
، فأمنوا وو  عوا السالح. ضحديدة". وأنزل هللا هذه اْلية، فأظهر هللا نبيه على جزيرة العَر

مث إن هللا، عز وجل، قبض نبيه صلى هللا عليه وسلم فكانوا كذلك آمنني ِف إمارة أيب بكر 
( عليهم اْلوف فاختذوا احلجزة 7وعمر وعثمان حىت وقعوا فيما وقعوا، فأدخل ]هللا[ )

 والشرط وغريوا، فغري ُّبم.

 تال هذه كتابه، مث  : خالفة أيب بكر وعمر، رضي هللا عنهما، حق ِفوقال بعض السلف
 اْلية.

: نزلت هذه اْلية، وحنن ِف خوف شديد.  وقال الْباء بن عاَز

وهذه اْلية الكرُية كقوله تعاَل: }واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون ِف اْلرض ختافون أن 
يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون{ ]اْلنفال: 

26. ] 

استخلف الذين من قبلهم{ كما قال تعاَل عن موسى، عليه السالم، أنه قال  وقوله: }كما
لقومه: }عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم ِف اْلرض فينظر كيف تعملون{ 

[ ، وقال تعاَل: }ونريد أن منن على الذين استضعفوا ِف اْلرض وجنعلهم 129]اْلعراف: 
ونري فرعون وهامان وجنودمها منهم ما كانوا أئمة وجنعلهم الوارثني ومنكن هلم ِف اْلرض 

 [ .6، 5حيذرون{ ]القصص: 

وقوله: }وليمكنن هلم دينهم الذي ارتضى هلم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا{ ، كما قال 
( 8رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لعدي بن حامت، حني وفد عليه: "أتعرف احلرية؟ " قال )

ُّبا. قال: "فوالذي نفسي بيده، ليتمن هللا هذا اْلمر حىت  ( َسعت9: َ أعرفها، ولكن قد )
 خترج الظعينة من احلرية حىت

__________ 
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( 2226( وسنن الَتمذي برقم )4646( وسنن أيب داود برقم )5/220( املسند )1)
( وقال الَتمذي: "حديث حسن ال نعرفه إال من 8155والنسائي ِف السنن الكْبى برقم )

ان" َو ترد لفظة: "عضوض" ِف هذه املصادر، وإمنا وردت ِف حديث حديث سعيد بن مجه
آخر عن أيب عبيدة بن اِلراح ومعاذ بن جبل عن النِب صلى هللا عليه وسلم قال: "إن هللا 
تعاَل بدأ هذا اْلمر نبوة ورمحة، وكائنا خالفة ورمحة، وكائنا ملكا عضوضا، وكائنا عنوة 

 ( .8/159يث" أخرجه البيهقي ِف السنن الكْبى )وجْبية وفسادا ِف اْلمة ... احلد

 ( ِف ف: "لنستخلفنهم".2)

 ( ِف ف، أ: " مبكة وأصحابة".3)

 ( ِف ف: "فصْبوا" وِف أ: "فعريوا".4)

 ( ِف ف، أ: "الصحابة".5)

 .5/55( زايدة من أ، والدر املنثور 6)
 .5/55( زايدة من أ، والدر املنثور 7)
 ( ِف ف: "قلت له".8)

 (1)ف، أ: "َ أرها وقد"".  ( ِف9)
 

( وأخي هارون 33"}قال َر إين قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون )-111 .533
( قال سنشد 34هو أفصح مين لساان فأرسله معي ردءا يصدقين إين أخاف أن يكذبون )

عضدك أبخيك وجنعل لكما سلطاان فال يصلون إليكما آبايتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون 
(35. } ) 

ملا أمره هللا تعاَل ابلذهاَ إَل فرعون، الذي إمنا خرج من داير مصر فرارا منه وخوفا من 
سطوته، }قال َر إين قتلت منهم نفسا{ يعين: ذلك القبطي، }فأخاف أن يقتلون{ 

 أي: إذا رأوين.

}وأخي هارون هو أفصح مين لساان{ ، وذلك أن موسى، عليه السالم، كان ِف لسانه 
كان تناول تلك اِلمرة، حني خري بينها وبني التمرة أو الدرة، فأخذ اِلمرة   لثغة، بسب ب ما
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فوضعها على لسانه، فحصل فيه شدة ِف التعبري؛ وهلذا قال: }واحلل عقدة من لساين. 
يفقهوا قويل. واجعل يل وزيرا من أهلي. هارون أخي. اشدد به أزري. وأشركه ِف أمري{ 

 رتين به من هذا املقام العظيم، وهو القيام أبعباء النبوة[ أي: يؤنسين فيما أم32- 27]طه: 
والرسالة إَل هذا امللك املتكْب اِلبار العنيد. وهلذا قال: }وأخي هارون هو أفصح مين لساان 

( ، أي: وزيرا ومعينا ومقواي ْلمري، يصدقين فيما أقوله 1فأرسله معي ردءا ]يصدقين[ { )
 اثنني أجنع ِف النفوس من خْب واحد؛ وهلذا قال: }إين وأخْب به عن هللا عز وجل؛ ْلن خْب

 أخاف أن يكذبون{ .

وقال حممد بن إسحاق: }ردءا يصدقين{ أي: يبني هلم عين ما أكلمهم به، فِنه يفهم 
 ( .2]عين[ )

فلما سأل ذلك قال هللا تعاَل: }سنشد عضدك أبخيك{ أي: سنقوي أمرك، ونعز جانبك 
ن نبيا معك. كما قال ِف اْلية اْلخرى: }قد أوتيت أبخيك، الذي سألت له أن يكو 

[ ، وقال تعاَل: }ووهبنا له من رمحتنا أخاه هارون نبيا{ 36سؤلك اي موسى{ ]طه: 
: ليس أحد أعظم منة على أخيه، من موسى على قال بعض السلف[ . وهلذا 53]مرمي: 

رعون وملئه، معه إَل فهارون، عليهما السالم، فِنه شفع فيه حىت جعله هللا نبيا ورسوال 
 [ .69( ِف حق موسى: }وكان عند هللا وجيها{ ]اْلحزاَ: 3وهلذا قال ]هللا تعاَل[ )

وقوله تعاَل: }وجنعل لكما سلطاان{ أي: حجة قاهرة، }فال يصلون إليكما آبايتنا{ أي: 
رسوله لال سبيل هلم إَل الوصول إَل أذاكما بسب ب إبالغكما آايت هللا، كما قال هللا تعاَل ]

( : }اي أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ]وإن َ 4حممد صلى هللا عليه وسلم[ )
( . وقال تعاَل: 5[ )67تفعل فما بلغت رسالته[ وهللا يعصمك من الناس{ ]املائدة: 

}الذين يبلغون رساالت هللا وخيشونه وال خيشون أحدا إال هللا وكفى ابهلل حسيبا{ 
: وكفى ابهلل انصرا ومعينا ومؤيدا. وهلذا أخْبمها أن العاقبة هلما وملن [ ، أي39]اْلحزاَ: 

 اتبعهما ِف الدنيا واْلخرة، فقال: }أنتما ومن اتبعكما الغالبون{ ، كما قال

__________ 

 ( زايدة من ت.1)

 ( زايدة من أ.2)
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 ( زايدة من ت، ف، أ.3)

 ( زايدة من ت، أ.4)

 (1)قوله".".  ( زايدة من ت، أ، وِف ه : "إَل5)
 

 (1"املنافقون: تراءون." )-112 .534
( اإلمام أمحد: حدثنا أبو سعيد موَل بين هاشم، حدثنا شداد أبو طلحة الراسِب، 2وقال )

َسعت أاب الوازع جابر بن عمرو حيدث عن عبد هللا بن عمرو قال: قال رسول هللا صلى هللا 
 (3فيه، إال رأوه حسرة يوم القيامة." )عليه وسلم: "ما من قوم جلسوا جملسا َ يذكروا هللا 

وقال علي بن أيب طلحة، عن ابن عباس ِف قوله تعاَل: }اذكروا هللا ذكرا كثريا{ : إن هللا 
( عذر أهلها ِف حال 5( فريضة إال ]جعل هلا حدا معلوما، مث[ )4َ يفرض ]على عباده[ )

ال مغلواب يعذر أحدا ِف تركه، إ عذر، غري الذكر، فِن هللا َ جيعل له حدا ينتهي إليه، َو
[ ، ابلليل 103على تركه، فقال: }فاذكروا هللا قياما وقعودا وعلى جنوبكم{ ]النساء:

( ، وِف السفر واحلضر، والغىن والفقر، والصحة والسقم، والسر 6والنهار، ]ِف الْب والبحر[ )
عليكم  ذلك صلى والعالنية، وعلى كل حال، وقال: }وسبحوه بكرة وأصيال{ فِذا فعلتم

 هو ومالئكته.

واْلحاديث واْلايت واْلاثر ِف احلث على ذكر هللا كثرية جدا، وِف هذه اْلية الكرُية احلث 
 ( من ذلك.7على اإلكثار )

( ، 8وقد صنف الناس ِف اْلذكار املتعلقة آبانء الليل والنهار كالنسائي واملعمري وغريمها )
اَل َ اْلذكار للشيخ حميي الدين النووي، رمحه هللا تعومن أحسن الكت ب املؤلفة ِف ذلك كتا

(9) 
__________ 

( : "فيه احلسني 10/76( وقال اهليثمي ِف اجملمع )12/169( املعجم الكبري للطْباين )1)
 بن أيب جعفر اِلعفري وهو ضعيف".

 ( ِف أ: "زاده".2)
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 جال الصحيح".( : "رجاله ر 10/80( وقال اهليثمي ِف اجملمع )2/224( املسند )3)

 ( زايدة من ت، ف، أ.4)

 ( زايدة من ت، ف، أ.5)

 ( زايدة من ت، ف، أ.6)

 ( ِف أ: "اإلكثرار".7)

 ( ِف ت: "واملعمري والكلم الطي ب لشيخ اإلسالم وغريهم".8)

( وقد طبع كتاَ اْلذكار بتحقيق الشيخ عبد القادر اْلرانؤوط ِف دار اهلدى وعليه 9)
 "الفتوحات الرابنية" طبع ِف اهلند.ختريج البن عالن اَسه: 

 هذا وقد جاء ِف نسخة "ت" بعد هذه الفقرة ما يلي:

"فذكر هللا أصل مواالة هللا، عز وجل، ورأسها. والغفلة أصل معاداته ورأسها، فِن العبد ال 
: )وال يزال يذكر ربه حىت حيبه فيواليه، وال يزال يغفل عنه حىت يبغضه ويعاديه. قال هللا تعاَل

تطع من أغفلنا قلبه عن ذكران واتبع هواه وكان أمره فرطا( وما استجلبت نعم هللا تعاَل 
واستدفعت نقمة مبثل ذكر هللا، فالذكر جالَ النعم دفاع النقم. قال تعاَل: )إن هللا يدفع 
عن الذين آمنوا( وِف القراءة اْلخرى: )يدافع عن الذين آمنوا( فدفعه ودفاعه عنهم حبس ب 

هنم وكماله ومادة اإلُيان وقوته بذكر هللا، فمن كان أكمل إُياان وأكثر ذكرا كان دفاع قوة إُيا
هللا عنه، ودفعه أعظم. ومن نقص نقص ذكر بذكر ونسيان بنسيان، وقال تعاَل: )وإذ َتذن 
ربكم لئن شكرمت ْلزيدنكم( والذكر رأس الشكر، والشكر جالَ النعم، موج ب للمزيد. 

قبح الغفلة عن ذكر من ال يغفل عن برك. وجمالس الذكر رايض : ما أقال بعض السلف
اِلنة كما روى ابن أيب الدنيا من حديث جابر، عن عبد هللا قال: خرج علينا رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم، فقال: "أييها الناس ارتعوا ِف رايض اِلنة" قلنا اي رسول هللا: وما رايض 

ل: "اغدوا وروحوا فاذكروا فمن كان حي ب أن يعلم منزلته اِلنة؟ قال: "جمالس الذكر"، مث قا
عند هللا، فلينظر كيف منزلة هللا عنده، فِن هللا ينزل العبد منه حيث أنزله من نفسه". 
فمجالس الذكر جمالس املالئكة كما ِف الصحيحني عن أيب هريرة، رضي هللا عنه، قال: قال 

طريق ئكة فضال عن كتاَ الناس يطوفون ِف الرسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "إن هلل مال
يلتمسون أهل الذكر، فِذا وجدوا قوما يذكرون هللا تنادوا هلم إَل حاجتكم، فتحف أبجنحتها 
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إَل السماء الدنيا، فيسأهلم رُّبم وهو أعلم ُّبم: ما يقول عبادي؟ قال: يقولون: يسبحونك 
، ولون: ال وهللا اي ربنا ما رأوكويكْبونك وحيمدونك وُيجدونك قال: وهل رأوين؟ قال: يق

فيقول: كيف لو أهنم رأوين؟ قال: فيقولون: لو أهنم رأوك كانوا أشد عبادة وأشد حتميدا 
ومتجيدا، وأكثر تسبيحا، فيقول: ما يسألوين؟ فيقولون: يسألونك اِلنة، فيقول: وهل رأوها؟ 

وا أشد قولون: لو رأوها كانفيقولون: ال وهللا اي ربنا ما رأوها، فيقول: كيف لو رأوها؟ في
حرصا عليها، وأشد هلا طلبا، وأعظم فيها رغبة، فيقول: مم يتعوذون؟ قال: فيقولون: من 
النار، فيقول: هل رأوها؟ فيقولون: ال وهللا اي ربنا ما رأوها، فيقول: كيف لو رأوها؟ فيقولون: 

يقول أين قد غفرت هلم، ف لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد هلا ُمافة، فيقول: فأشهدكم
ملك من املالئكة: إن فيهم فالان ليس منهم، إمنا جاء حلاجة. قال: هم القوم ال يشقى ُّبم 
جليسهم"، فهذا من بركتهم على نفوسهم وعلى جليسهم، فلهم نصي ب من قوله: )وجعلين 

ما روى [ وإن هللا، عز وجل، ليباهى ابلذاكرين املالئكة، ك31مباركا أينما كنت( ]مرمي:
مسلم ِف صحيحه عن أيب سعيد اْلدري قال: خرج معاوية على حلقة ِف املسجد، فقال: 
ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر هللا. قال: ما أجلسكم إال ذلك؟ قالوا: وهللا ما أجلسنا 
إال ذلك. قال: أما إين َ أسألكم هتمة لكم، وما كان أحد مبنزليت من رسول هللا صلى هللا 

 م أقلعليه وسل

عنه حديثا مين، وإن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه. قالوا: 
جلسنا نذكر هللا وحنمده على ما هداان لإلسالم، ومن علينا بك. قال: "آهلل ما أجلسكم 
إال ذلك؟ " قالوا: آهلل ما أجلسنا إال ذلك؟ قال: "أما إين َ أستحلفكم هتمة لكم، ولكن 

ل يل فأخْبين أن هللا يباهي بكم املالئكة" فهذه املباهاة من الَر تبارك وتعاَل، دليأاتين جْب 
 على شرف الذكر عنده وحمبته له وأن له مزية على غريه من اْلعمال.

والذكر نوعان: أحدمها: ذكر أَساء الَر وصفاته والثناء عليه، وتنزيهه وتقديسه عما ال يليق 
إنشاء الثناء ُّبا من الذاكر، وهذا النوع هو املذكور ِف احلديث  به وهذا أيضا نوعان: أحدمها:

حنو: سبحان هللا واحلمد هلل، وال إله إال هللا وهللا أكْب، وسبحان هللا وحبمده، وال إله إال هللا 
وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير، وحنو ذلك، فأفضل هذا 

حنو: سبحان هللا عدد خلقه، فهذا أفضل من جمرد سبحان هللا،  النوع أمجعه للثناء وأعمه
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وقول: احلمد هلل عدد ما خلق ِف السماء، وعدد ما خلق ِف اْلرض، وعدد ما خلق بينهما، 
وعدد ما هو خالق، أفضل من جمرد قولك: احلمد هلل، وهذا ِف حديث جويرية أن النِب 

لت ربع كلمات ثالث مرات لو وزنت مبا قصلى هللا عليه وسلم قال هلا: "لقد قلت بعدك أ
منذ اليوم، لوزنتهن: سبحان هللا عدد خلقه، سبحان هللا رضا نفسه، سبحان هللا زنة عرشه، 
سبحان هللا مداد كلماته". رواه مسلم. وِف الَتمذي وسنن أيب داود عن سعد بن أيب وقاص 

سبح به، يها نوى أو حصى تأنه دخل مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على امرأة بني يد
فقال: "أخْبك مبا هو أيسر عليك من هذا وأفضل؟ " فقال: سبحان هللا عدد ما خلق ِف 
السماء، وسبحان هللا عدد ما خلق ِف اْلرض، وسبحان هللا عدد ما بني ذلك، وسبحان 

وة إال قهللا عدد ما هو خالق، وهللا أكْب مثل ذلك، وال إله إال هللا مثل ذلك، وال حول وال 
 ابهلل مثل ذلك".

والنوع الثاين: اْلْب عن الَر تبارك وتعاَل أبحكام أَسائه وصفاته حنو قولك: إن هللا، عز 
وجل، يسمع أصوات عباده، ويرى حركاهتم، وال خيفى عليه خافية من أعماهلم، وهو أرحم 

الواجد وحنو  دمن آابئهم وأمهاهتم، وهو على كل شيء قدير، وهو أفرح بتوبة عبده من الفاق
ذلك. وأفضل هذا النوع الثناء عليه مبا أثىن به على نفسه، ومبا أثىن عليه رسوله صلى هللا 
عليه وسلم من غري حتريف وال تعطيل، ومن غري تشبيه وال متثيل كما قال: )ليس كمثله 

 شيء وهو السميع البصري( ، وهذا النوع أيضا ثالثة أنواع: محد، وثناء، وجمد.

اإلخبار عنه بصفات كماله مع حمبته والرضا عنه، وال يكون احمل ب الساكت حامدا،  فاحلمد:
وال املثىن بال حمبة حامدا، حىت جيمع له احملبة والثناء، فِن كرر احملامد شيئا بعد شيء، كانت 
ثناء، فِن كان املدح بصفات اِلالل والعظمة والكْبايء وامللك كان جمدا. قد مجع هللا تعاَل 

اْلنواع الثالثة ىف أول سورة فاحتة الكتاَ، فِذا قال العبد: )احلمد هلل َر العاملني(  لعبده
قال هللا: محدين عبدي، وإذا قال: )الرمحن الرحيم( قال: أثىن علي عبدي. وإذا قال: )مالك 

 يوم الدين( قال: جمدين عبدي.

ك ان: أحدمها: ذكره بذلوالنوع الثاين من الذكر: ذكر أمره وهنيه وأحكامه، وهذا أيضا نوع
إخبارا عنه أبنه أمر بكذا وهنى عن كذا وأح ب كذا وسخط كذا، والثاين: ذكره عند أمره 
فيبادر إليه، وعند هنيه فيهَر منه، فذكر أمره وهنيه شيء، وذكره عند أمره وهنيه شيء آخر، 
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 فِذا اجتمعت هذه اْلنواع للذاكر، فذكره أفضل الذكر وأجله وأعظمه.

 فائدة:

فهذا ذكره هو الفقه اْلكْب، وما دونه من أفضل الذكر إذا صحت فيه النية، ومن ذكره تعاَل 
ذكر آالئه وإنعامه وإحسانه وأايديه ومواقع فضله على عبيده، وهذا من أجل أنواع الذكر، 
فهذه مخسة أنواع، وهي تكون ابلقل ب واللسان، وإمنا كان ذكر القل ب وحده أفضل من ذكر 

ذكر القل ب يثمر املعرفة، ويصح احملبة، ويثري احلياء، ويبعث على املخافة،  اللسان؛ ْلن
ويدعو إَل املراقبة، ويردع عن التقصري ِف الطاعة والتهاون ِف املعاصي والسيئات، وذكر 

 اللسان وحده ال يوج ب شيئا ما من تلك اْلمثار، وإن أمثر شيئا ما، فثمرته ضعيفة.

الذكر ثناء على هللا، عز وجل، جبميل صفاته وآالئه وأَسائه، والذكر أفضل من الدعاء؛ ْلن 
والدعاء سؤال العبد حاجته، فأين هذا من هذا؟ وهلذا جاء ِف احلديث: "من شغله ذكري 
عن مسأليت أعطيته أفضل ما أعطي السائلني". وهلذا كان مستحبا ِف الدعاء أن يبدأ الداعي 

ن مث يسأل حاجته كما جاء ِف حديث فضالة بحبمد هللا والثناء عليه بني يدي حاجته، 
عبيد أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم َسع رجال يدعو ِف صالته َ حيمد هللا َو يصل 
على النِب صلى هللا عليه وسلم، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "لقد عجل هذا"، مث 

صلي على ربه والثناء عليه، مث يدعاه فقال له أو لغريه: "إذا صلى أحدكم، فليبدأ بتحميد 
النِب صلى هللا عليه وسلم، مث يدعو مبا شاء ". رواه اإلمام أمحد والَتمذي، وقال: حديث 
حسن صحيح. وهكذا دعا ذو النون الذي قال فيه النِب صلى هللا عليه وسلم: "دعوة أخي 

 ك إين كنت منذي النون ما دعا ُّبا مكرَو إال فرج هللا كربه: ال إله إال أنت سبحان
الظاملني" وِف الَتمذي: دعوة أخي ذي النون إذ دعا ُّبا ِف بطن احلوت: ال إله إال أنت 
سبحانك إين كنت من الظاملني، فِنه َ يدع ُّبا مسلم ِف شيء قط إال استجاَ هللا له". 

 وهكذا عامة اْلدعية النبوية، ومنه

: "ال إ ، ال إله له إال هللا َر العرش العظيمقول النِب صلى هللا عليه وسلم ِف دعاء الكَر
َ العرش الكرمي". ومنه حديث بريدة اْلسلمي،  َ اْلرض ور َ السموات السبع ور إال هللا ر
رواه أهل السنن أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم َسع رجال يدعو وهو يقول: اللهم أسألك 

ن ذي َ يلد َو يولد، َو يكأبين أشهد أنك أنت هللا الذي ال إله إال أنت اْلحد الصمد ال
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له كفوا أحد، فقال: "والذي نفسي بيده لقد سأل هللا ابَسه اْلعظم الذي إذا دعي به 
أجاَ وإذا سئل به أعطى". وروى أبو داود والنسائي من حديث أنس أنه كان مع النِب 

ال إ صلى هللا عليه وسلم جالسا ورجل يصلي مث دعا: اللهم أسألك أبن لك احلمد ال إله
أنت بديع السموات واْلرض اي ذا اِلالل واإلكرام اي حي اي قيوم فقال النِب: "لقد دعا هللا 
ابَسه العظيم الذي إذا دعى به أجاَ وإذا سئل به أعطى" وروى أبو داود والنسائي من 
حديث أنس، فأخْب النِب صلى هللا عليه وسلم أن الدعاء يستجاَ إذا تقدمه هذا الثناء 

وأنه اسم هللا اْلعظم، فكان ذكر هللا والثناء عليه أجنح ما سأل به حوائجه، فهذا والذكر، 
من فوائد الذكر، وهو أنه جيعل الدعاء مستجااب فلهذا قال تعاَل: )اي أيها الذين آمنوا اذكروا 
هللا ذكرا كثريا وسبحوه بكرة وأصيال( فالدعاء الذي يتقدمه الذكر والثناء أقَر إَل اإلجابة 

الدعاء اجملرد، فِن انضاف إَل ذلك إخبار العبد حباله ومسكنته وافتقاره واعَتافه، كان من 
أبلغ ِف اإلجابة وأفضل. فِنه يكون قد توسل إَل املدعو بصفات كماله وإحسانه وفضله، 
وعرض، بل صرح، بشدة حالته وضرورته وفقره ومسكنته، فهذا املقتضى منه وأوصاف 

مع املقتضى من السائل واملقتضى من املسؤول ِف الدعاء، فكان املسؤول مقتضى منه، فاجت
أبلغ وألطف موقعا وأمت معرفة وعبودية، وأنت ترى ِف الشاهد وهلل املثل اْلعلى أن الرجل إذا 
توسل إَل من يريد معروفه بكرمه وجوده وبره، وذكر حاجته هو وفقره ومسكنته، كان أعطف 

ه من أن يقول له ابتداء أعطين كذا وكذا، فِذا عرف لقل ب املسؤول وأقَر إَل قضاء حاجت
هذا فتأمل قول موسى، عليه السالم: )َر إين ملا أنزلت إيل من خري فقري( وقول ذي النون 
ِف دعائه: )ال إله إال أنت سبحانك إين كنت من الظاملني( وقول أبينا آدم: )ربنا ظلمنا 

صديق اسرين( وِف الصحيحني أن أاب بكر الأنفسنا وإن َ تغفر لنا وترمحنا لنكونن من اْل
رضي هللا عنه؛ قال اي رسول هللا، علمين دعاء أدعو به ِف صاليت فقال: "قل اللهم إين 
ظلمت نفسي ظلما كثريا وال يغفر الذنَو إال أنت فاغفر يل مغفرة من عندك وارمحين إنك 

اله، بني االعَتاف حبأنت الغفور الرحيم" فجمع ِف هذا الدعاء الشريف العظيم القدر 
والتوسل إَل ربه بفضله وجوده، وأنه املتفرد بغفران الذنَو مث سأل حاجته بعد التوسل 

 ابْلمرين معا فهكذا آداَ الدعاء والعبودية.

وقراءة القرآن أفضل اْلذكار وهي أفضل من الذكر، والذكر أفضل من الدعاء، وهذا من 
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د تعرض للمفضول ما جيعله أوَل من الفاضل، حيث النظر إَل كل واحد منهما جمردا، وق
بل تعينه فال جيوز أن يعدل عنه إَل الفاضل، وهذا كالتسبيح ِف الركوع والسجود، فِنه أفضل 
من قراءة القرآن، وكذلك التشهد، وكذلك َر اغفر يل بني السجدتني، وقول َر اغفر يل 

ي ب قراءة. وكذلك الذكر عقوارمحين واهدين وعافين وارزقين بني السجدتني أفضل من ال
السالم من الصالة، ذكر التهليل والتسبيح والتكبري والتحميد أفضل من االشتغال عنه 
ابلقراءة. وكذلك إجابة املؤذن، والقول كما يقول، أفضل من القراءة، وإن كان فضل القرآن 

ل عنه دعلى كل كالم كفضل هللا على خلقه، لكن لكل مقام مقال، مىت فات مقاله فيه وع
إَل غريه، واختلت احلكمة، وفقدت املصلحة املطلوبة منه، وهكذا اْلذكار املفيدة مبحال 
ُمصوصة أفضل من القراءة املطلقة اللهم إال أن يعرض للعبد ما جيعل الذكر أو الدعاء أنفع 
له من قراءة القرآن، مثاله أن حيدث له من التفكر ِف ذنوبه فيحصل له توبة واستغفار أو 

صل له ما خياف أذاه من شياطني اإلنس واِلن، فيعدل إَل اْلذكار والدعوات اليت حتصنه حي
وحتوطه، وكذلك أيضا قد يعرض للعبد حاجة ضرورية إذا اشتغل عن سؤاهلا بقراءة القرآن، 
َ حيضر قلبه فيها. وإذا أقبل على الذكر والدعاء إليها اجتمع قلبه كله على هللا، وأحدث له 

وعا وابتهاال، فهذا قد يكون اشتغاله ابلدعاء واحلالة هذه أنفع له، وإن كان كل تضرعا وخش
من القراءة والذكر أفضل وأكثر أجرا، وهذا ابَ انفع حيتاج إَل فقه نص وفرقان بني فضيلة 
الشيء ِف نفسه وبني فضيلته العارضة، فيعطي كل ذي حق حقه ويضع كل شيء موضعه، 

وللماء موضع، وللحم موضع، وحفظ املرات ب هو من متام  فللعني موضع، وللرجل موضع،
 احلكمة اليت هي نظام اْلمر والنهي، وهللا املوفق.

وهكذا الصابون واْلشنان أنفع للثَو ِف وقت، والتحمري وماء الورد أنفع له ِف وقت. 
 وقلت لشيخ اإلسالم ابن تيمية، رمحه هللا، يوما: سئل بعض أهل العلم: أُيا أنفع للعبد

َ نقيا فالبخور وماء الورد انفع له، وإن كاد دنسا  التسبيح أو االستغفار؟ فقال: إذا كان الثو
 فالصابون واملاء اِلاري أنفع له فقال: كيف والثياَ ال تزال دنسة؟.

ومن هذا الباَ أن سورة )قل هو هللا أحد هللا( تعدل ثلث القرآن، ومع هذا فال تقوم مقام 
ق واْللع والعدد وحنوها، بل هذه اْلايت ِف وقتها، وعند احلاجة إليها آايت املواريث والطال

أنفع من تالوة سورة اإلخالص. وملا كانت الصالة مشتملة على القراءة والذكر والدعاء، 
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وهي جامعة ْلجزاء العبودية على أمت الوجوه، فكانت أفضل من كل القراءة والذكر والدعاء 
بد دية سائر اْلعضاء فهذا أصل انفع جدا للعبد يفتح للعمبفرده جبمعها ذلك كله مع عبو 

 ابَ معرفة مرات ب اْلعمال وينزهلا منازهلا لئال يشتغل مبفضوهلا عن فاضلها فرينح عليه إبليس
الفضل الذي بينهما أو ينظر إَل فاضلها فيشتغل عن مفضوهلا، وإن كان ذلك وقته فتفوته 

 (1)ر ثوااب وأعظم أجرا". اه .". مصلحته ابلكلية لظنه أن اشتغاله به أكث
 

( أنه بلغه: أن أم هانئ ذكرت 2( عن ابن عباس )1"موسى بن أيب كثري )-113 .535
( ابن 3أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم فتح مكة صلى الضحى مثان ركعات، قال )

عباس: قد ظننت أن هلذه الساعة صالة يقول هللا تعاَل: }يسبحن ابلعشي واإلشراق{ 
(4) 

مث رواه من حديث سعيد بن أيب عروبة، عن أيب املتوكل عن أيَو بن صفوان عن مواله عبد 
( نوفل أن ابن عباس كان ال يصلي الضحى قال: فأدخلته على أم 5هللا بن احلارث بن )

هانئ فقلت: أخْبي هذا ما أخْبتين به. فقالت أم هانئ: دخل علي رسول هللا صلى هللا 
ينه ِف بييت مث أمر مباء ص ب ِف قصعة مث أمر بثَو فأخذ بيين وب عليه وسلم يوم الفتح

فاغتسل مث رش انحية البيت فصلى مثان ركعات، وذلك من الضحى قيامهن وركوعهن 
وسجودهن وجلوسهن سواء قري ب بعضهن من بعض فخرج ابن عباس وهو يقول: لقد قرأت 

 لعشي واإلشراق{ وكنتما بني اللوحني ما عرفت صالة الضحى إال اْلن: }يسبحن اب
 (6أقول: أين صالة اإلشراق وكان بعد يقول: صالة اإلشراق. )

وهلذا قال: }والطري حمشورة{ أي: حمبوسة ِف اهلواء، }كل له أواَ{ أي: مطيع يسبح 
 تبعا له.

 قال سعيد بن جبري وقتادة ومالك عن زيد بن أسلم وابن زيد: }كل له أواَ{ أي: مطيع.

 ان ملكه{ أي: جعلنا له ملكا كامال من مجيع ما حيتاج إليه امللوك.( }وشدد7]وقوله[ )

 قال ابن أيب جنيح عن جماهد: كان أشد أهل الدنيا سلطاان.

 وقال السدي: كان حيرسه ِف كل يوم أربعة آالف.
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: بلغين أنه كان حرسه ِف كل ليلة ثالثة وثالثني ألفا ال تدور عليهم وقال بعض السلف
 من العام القابل. النوبة إَل مثلها

( ابن جرير وابن أيب حامت من 9( ابلسالح. وقد ذكر )8وقال غريه: أربعون ألفا مشتملون )
رواية علباء بن أمحر عن عكرمة عن ابن عباس: أن نفرين من بين إسرائيل استعدى أحدمها 

دعي ( للم10على اْلخر إَل داود عليه السالم أنه اغتصبه بقرا فأنكر اْلخر، َو يكن )
بينة فأرجأ أمرمها فلما كان الليل أمر داود عليه السالم، ِف املنام بقتل املدعي فلما كان 
النهار طلبهما وأمر بقتل املدعي فقال: اي نِب هللا عالم تقتلين وقد اغتصبين هذا بقري؟ 

 فقال: إن هللا عز وجل أمرين بقتلك فأان قاتلك ال حمالة. فقال: وهللا اي نِب

__________ 

 ( ِف ت: "ِبسناده".1)

 ( ِف أ: "ابن عباس رضي هللا عنهما".2)

 ( ِف ت: "فقال".3)

 ( .23/87( تفسري الطْبي )4)

 ( ِف أ: "عن".5)

 ( .23/87( تفسري الطْبي )6)

 ( زايدة من ت، س، أ.7)

 ( ِف ت، س، أ: "مشتكون".8)

 ( ِف ت: "وروى".9)

 (1)( ِف س: "تكن".". 10)
 

هللا صلى هللا عليه وسلم: "إذا أوى أحدكم إَل فراشه  "قال: قال رسول-114 .536
فلينفضه بداخلة إزاره، فِنه ال يدري ما خلفه عليه، مث ليقل: ابَسك ريب وضعت جنِب، 
وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارمحها، وإن أرسلتها فاحفظها مبا حتفظ به عبادك 

 ( .1الصاحلني" )
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رواح اْلموات إذا ماتوا، وأرواح اْلحياء إذا ( يقبض أ2]رمحهم هللا[ ) وقال بعض السلف
انموا، فتتعارف ما شاء هللا تعاَل أن تتعارف }فيمسك اليت قضى عليها املوت{ اليت قد 

 ماتت ويرسل اْلخرى إَل أجل مسمى.

قال السدي: إَل بقية أجلها. وقال ابن عباس: ُيسك أنفس اْلموات، ويرسل أنفس 
 ْلايت لقوم يتفكرون{ اْلحياء، وال يغلط. }إن ِف ذلك

( قل هلل 43}أم اختذوا من دون هللا شفعاء قل أولو كانوا ال ُيلكون شيئا وال يعقلون )
( وإذا ذكر هللا وحده امشأزت 44الشفاعة مجيعا له ملك السموات واْلرض مث إليه ترجعون )

 { . (45قلَو الذين ال يؤمنون ابْلخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون )

يقول تعاَل ذاما للمشركني ِف اختاذهم شفعاء من دون هللا، وهم اْلصنام واْلنداد، اليت 
اختذوها من تلقاء أنفسهم بال دليل وال برهان حداهم على ذلك، وهي ال متلك شيئا من 
اْلمر، بل وليس هلا عقل تعقل به، وال َسع تسمع به، وال بصر تبصر به، بل هي مجادات 

 ( .3احليوان بكثري ) أسوأ حاال من

( شفعاء هلم عند هللا، أخْبهم أن 4مث قال: قل: أي اي حممد هلؤالء الزاعمني أن ما اختذوه )
الشفاعة ال تنفع عند هللا إال ملن ارتضاه وأذن له، فمرجعها كلها إليه، }من ذا الذي يشفع 

 [ .255عنده إال ِبذنه{ ]البقرة:

تصرف ِف مجيع ذلك. }مث إليه ترجعون{ أي: }له ملك السموات واْلرض{ أي: هو امل
 يوم القيامة، فيحكم بينكم بعدله، وجيزي كال بعمله.

مث قال تعاَل ذاما للمشركني أيضا: }وإذا ذكر هللا وحده{ أي: إذا قيل: ال إله إال هللا 
 }امشأزت قلَو الذين ال يؤمنون ابْلخرة{ قال جماهد: }امشأزت{ انقبضت.

وقال قتادة: كفرت واستكْبت. وقال مالك، عن زيد بن أسلم: وقال السدي: نفرت. 
استكْبت. كما قال تعاَل: }إهنم كانوا إذا قيل هلم ال إله إال هللا يستكْبون{ 

( ال تقبل اْلري، ومن َ يقبل 5[ ، أي: عن املتابعة واالنقياد هلا. فقلوُّبم )35]الصافات:
من دونه{ أي: من اْلصنام واْلنداد، قاله  اْلري يقبل الشر؛ وهلذا قال: }وإذا ذكر الذين

 جماهد، }إذا هم يستبشرون{ أي: يفرحون ويسرون.

__________ 
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 ( .2714( وصحيح مسلم برقم )6320( صحيح البخاري برقم )1)

 ( زايدة من ت.2)

 ( ِف س: "بكبري".3)

 ( ِف ت: "ما اختذوا".4)

 (1)( ِف ت: "بقلوُّبم".". 5)
 

 ( .1ن ختلف عنها هلك" )"من دخلها جنا، وم-115 .537

 هذا ُّبذا اإلسناد ضعيف.

وقوله: }ومن يقَتف حسنة نزد له فيها حسنا{ أي: ومن يعمل حسنة }نزد له فيها 
حسنا{ أي: أجرا وثوااب، كقوله }إن هللا ال يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت 

 [ .40من لدنه أجرا عظيما{ ]النساء:

( من ثواَ احلسنة احلسنة بعدها، ومن جزاء السيئة )السيئة( 2: ]إن[ )وقال بعض السلف
 بعدها.

وقوله: }إن هللا غفور شكور{ أي: يغفر الكثري من السيئات، ويكثر القليل من احلسنات، 
 فيسَت ويغفر، ويضاعف فيشكر.

وقوله: }أم يقولون افَتى على هللا كذاب فِن يشأ هللا خيتم على قلبك{ أي: لو افَتيت عليه  
ذاب كما يزعم هؤالء اِلاهلون }خيتم على قلبك{ أي: لطبع على قلبك وسلبك ما كان ك

آاتك من القرآن، كقوله تعاَل: }ولو تقول علينا بعض اْلقاويل ْلخذان منه ابليمني مث لقطعنا 
[ أي: النتقمنا منه أشد 47-44منه الوتني فما منكم من أحد عنه حاجزين{ ]احلاقة:

 حد من الناس أن حيجز عنه.االنتقام، وما قدر أ

وقوله: }وُيح هللا الباطل{ ليس معطوفا على قوله: }خيتم{ فيكون جمزوما، بل هو مرفوع 
على االبتداء، قاله ابن جرير، قال: وحذفت من كتابته "الواو" ِف رسم املصحف اإلمام،  

ابلشر [ وقوله: }ويدع اإلنسان 18( قوله: }سندع الزابنية{ ]العلق:3كما حذفت ِف )
 [ .11دعاءه ابْلري{ ]اإلسراء:
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وقوله: }وحيق احلق بكلماته{ معطوف على }وُيح هللا الباطل وحيق احلق{ أي: حيققه 
ويثبته ويبينه ويوضحه بكلماته، أي: حبججه وبراهينه، }إنه عليم بذات الصدور{ أي: مبا 

 تكنه الضمائر، وتنطوي عليه السرائر.

( ويستجي ب 25ه ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون )}وهو الذي يقبل التوبة عن عباد
( ولو 26الذين آمنوا وعملوا الصاحلات ويزيدهم من فضله والكافرون هلم عذاَ شديد )

( 27بسط هللا الرزق لعباده لبغوا ِف اْلرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبري بصري )
 ( {28ته وهو الويل احلميد )وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رمح

يقول تعاَل ممتنا على عباده بقبول توبتهم إليه إذا اتبوا ورجعوا إليه: أنه من كرمه وحلمه أنه 
 يعفو ويصفح ويسَت ويغفر، كقوله: }ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه مث يستغفر هللا جيد هللا

 ، حيث قال:[ وقد ثبت ِف صحيح مسلم، رمحه هللا110غفورا رحيما{ ]النساء:

__________ 

( من طريق مفضل بن صاحل عن أيب 3/150( ورواه احلاكم ِف املستدرك وصححه )1)
إسحاق به، وتعقبه الذهِب بقوله: "فيه مفضل ابن صاحل واه"، ورواه الطْباين ِف املعجم 

( من طريق عبد هللا بن داهر عن عبد هللا بن عبد القدوس عن اْلعمش عن 3/37الكبري )
 إسحاق به، وِف إسناده عبد هللا بن داهر الرازي مَتوك. أيب

 ( زايدة من ت، م، أ.2)

 (1)( ِف ت، أ: "من".". 3)
 

( ، وقال: "املؤمن 1"منه عضو تداعى له سائر اِلسد ابحلمى والسهر" )-116 .538
 ( كال احلديثني ِف الصحيح.2للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا" وشبك بني أصابعه )

م ركعا سجدا يبتغون فضال من هللا ورضواان{ : وصفهم بكثرة العمل وكثرة وقوله: }تراه
( الصالة، وهي خري اْلعمال، ووصفهم ابإلخالص فيها هلل، عز وجل، واالحتساَ عند 3)

( املشتملة على فضل هللا، وهو سعة الرزق عليهم، ورضاه، 4هللا جزيل الثواَ، وهو اِلنة )
 [ .72، كما قال: }ورضوان من هللا أكْب{ ]التوبة: تعاَل، عنهم وهو أكْب من اْلول
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وقوله: }سيماهم ِف وجوههم من أثر السجود{ : قال علي بن أيب طلحة، عن ابن عباس: 
 }سيماهم ِف وجوههم{ يعين: السمت احلسن.

 وقال جماهد وغري واحد: يعين: اْلشوع والتواضع.

ي، لطنافسي، حدثنا حسني اِلعفوقال ابن أيب حامت: حدثنا أيب، حدثنا علي بن حممد ا
( ، عن منصور عن جماهد: }سيماهم ِف وجوههم من أثر السجود{ قال: 5عن زائدة )

اْلشوع قلت: ما كنت أراه إال هذا اْلثر ِف الوجه، فقال: رمبا كان بني عيين من هو أقسى 
 قلبا من فرعون.

 وقال السدي: الصالة حتسن وجوههم.

 ته ابلليل حسن وجهه ابلنهار.: من كثرت صالوقال بعض السلف

وقد أسنده ابن ماجه ِف سننه، عن إَساعيل بن حممد الطلحي، عن اثبت بن موسى، عن 
( صلى هللا عليه 6شريك، عن اْلعمش، عن أيب سفيان، عن جابر قال: قال رسول هللا )

 ( .7وسلم: "من كثرت صالته ابلليل حسن وجهه ابلنهار" والصحيح أنه موقوف )

عضهم: إن للحسنة نورا ِف القل ب، وضياء ِف الوجه، وسعة ِف الرزق، وحمبة ِف قلَو وقال ب
 الناس.

وقال أمري املؤمنني عثمان: ما أسر أحد سريرة إال أبداها هللا على صفحات وجهه، وفلتات 
 لسانه.

والغرض أن الشيء الكامن ِف النفس يظهر على صفحات الوجه، فاملؤمن إذا كانت سريرته 
مع هللا أصلح هللا ظاهره للناس، كما روي عن عمر بن اْلطاَ، رضي هللا عنه، صحيحة 

 أنه قال: من أصلح سريرته أصلح هللا عالنيته.

 وقال أبو القاسم الطْباين: حدثنا حممود بن حممد املروزي، حدثنا حامد بن آدم املروزي،

__________ 

( من 2586يحه برقم )( ومسلم فس صح3011( رواه البخاري ِف صحيحه برقم )1)
 حديث النعمان بن بشري رضي هللا عنه.

( من حديث 2585( ومسلم ِف صحيحه برقم )481( رواه البخاري ِف صحيحه برقم )2)
 أيب موسى اْلشعري رضي هللا عنه.
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 ( ِف ت، م: "وذكر".3)

 ( ِف م: "احملبة".4)

 ( ِف م: "احملبة".5)

 ( ِف ت: "عن النِب".6)

 (1)( .". 1333برقم ) ( سنن ابن ماجة7)
 

قال: َسعت عبد هللا بن عمرو يقول: إن السور الذي -"مؤذن بيت املقدس-117 .539
( هللا ِف القرآن: }فضَر بينهم بسور له ابَ ابطنه فيه الرمحة وظاهره من قبله 1ذكر )

 العذاَ{ هو السور الشرقي ابطنه املسجد وما يليه، وظاهره وادي جهنم.

صامت، وكع ب اْلحبار، وعلي بن احلسني زين العابدين، حنو ذلك. مث روي عن عبادة بن ال
وهذا حممول منهم على أهنم أرادوا ُّبذا تقري ب املعىن ومثاال لذلك، ال أن هذا هو الذي أريد 
من القرآن هذا اِلدار املعني ونفس املسجد وما وراءه من الوادي املعروف بوادي جهنم؛ 

ني، والنار ِف الدركات أسفل سافلني. وقول كع ب فِن اِلنة ِف السموات ِف أعلى علي
اْلحبار: إن الباَ املذكور ِف القرآن هو ابَ الرمحة الذي هو أحد أبواَ املسجد، فهذا 
من إسرائيلياته وترهاته. وإمنا املراد بذلك: سور يضَر يوم القيامة ليحجز بني املؤمنني 

باَ وبقي به، فِذا استكملوا دخوهلم أغلق الواملنافقني، فِذا انتهى إليه املؤمنون دخلوه من اب
املنافقون من ورائه ِف احلرية والظلمة والعذاَ، كما كانوا ِف الدار الدنيا ِف كفر وجهل وشك 

( كنا معكم ِف الدار 2وحرية }ينادوهنم أَ نكن معكم{ أي: ينادي املنافقون املؤمنني: أما )
ماعات، ونقف معكم بعرفات، وحنضر الدنيا، نشهد معكم اِلمعات، ونصلي معكم اِل

معكم الغزوات، ونؤدي معكم سائر الواجبات؟ }قالوا بلى{ أي: فأجاَ املؤمنون املنافقني 
ال ققائلني: بلى، قد كنتم معنا، }ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم اْلماين{ 

{ أي: أخرمت م: أي فتنتم أنفسكم ابللذات واملعاصي والشهوات }وتربصتبعض السلف
 التوبة من وقت إَل وقت.

وقال قتادة: }وتربصتم{ ابحلق وأهله }وارتبتم{ أي: ابلبعث بعد املوت }وغرتكم 
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اْلماين{ أي: قلتم: سيغفر لنا. وقيل: غرتكم الدنيا }حىت جاء أمر هللا{ أي: ما زلتم ِف 
 هذا حىت جاء املوت }وغركم ابهلل الغرور{ أي: الشيطان.

 انوا على خدعة من الشيطان، وهللا ما زالوا عليها حىت قذفهم هللا ِف النار.قال قتادة: ك

( أببدان ال نية هلا وال 3ومعىن هذا الكالم من املؤمنني للمنافقني: إنكم كنتم معنا ]أي[ )
 قلَو معها، وإمنا كنتم ِف حرية وشك فكنتم تراؤون الناس وال تذكرون هللا إال قليال.

نافقون مع املؤمنني أحياء يناكحوهنم ويغشوهنم ويعاشروهنم، وكانوا معهم قال جماهد: كان امل
أمواات، ويعطون النور مجيعا يوم القيامة، ويطفأ النور من املنافقني إذا بلغوا السور، وُياز بينهم 

 حينئذ.

وهو أصدق -وهذا القول من املؤمنني ال يناِف قوهلم الذي أخْب هللا به عنهم، حيث يقول
َ اليمني ِف جنات يتساءلون عن اجملرمني -القائلني : }كل نفس مبا كسبت رهينة إال أصحا

ما سلككم ِف سقر قالوا َ نك من املصلني َو نك نطعم املسكني وكنا ُنوض مع اْلائضني 
 [ ،47-38الدين حىت أاتان اليقني{ ]املدثر: وكنا نكذَ بيوم 

__________ 

 ( ِف م: "ذكره".1)

 ( ِف م: "إان".2)

 (1)( زايدة من م.". 3)
 

"فأقسم تعاَل ب  }والليل إذا يغشى{ أي: إذا غشي اْلليقة بظالمه، -118 .540
 }والنهار إذا جتلى{ أي: بضيائه وإشراقه، }وما خلق الذكر واْلنثى{ كقوله: }وخلقناكم

 [ .49[ ، وكقوله: }ومن كل شيء خلقنا زوجني{ ]الذارايت: 8أزواجا{ ]النبأ: 

وملا كان القسم ُّبذه اْلشياء املتضادة كان القسم عليه أيضا متضادا؛ وهلذا قال: }إن 
سعيكم لشىت{ أي: أعمال العباد اليت اكتسبوها متضادة أيضا ومتخالفة، فمن فاعل خريا 

 ومن فاعل شرا.

اَل: }فأما من أعطى واتقى{ أي: أعطى ما أمر ِبخراجه، واتقى هللا ِف أموره، قال هللا تع
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قاله قتادة، وقال خصيف: ابلثواَ. وقال -}وصدق ابحلسىن{ أي: ابجملازاة على ذلك 
ابن عباس، وجماهد، وعكرمة، وأبو صاحل، وزيد بن أسلم: }وصدق ابحلسىن{ أي: ابْللف. 

ضحاك: }وصدق ابحلسىن{ أي: بال إله إال هللا. وِف وقال أبو عبد الرمحن السلمي، وال
رواية عن عكرمة: }وصدق ابحلسىن{ أي: مبا أنعم هللا عليه. وِف رواية عن زيد بن أسلم: 

 }وصدق ابحلسىن{ قال: الصالة والزكاة والصوم. وقال مرة: وصدقة الفطر.

وليد بن ، حدثنا الوقال ابن أيب حامت: حدثنا أبو زرعة، حدثنا صفوان بن صاحل الدمشقي
مسلم، حدثنا زهري بن حممد، حدثين من َسع أاب العالية الرايحي حيدث عن أيب بن كع ب 

 ( .1قال: سألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن احلسىن قال: "احلسىن: اِلنة" )

 وقوله: }فسنيسره لليسرى{ قال ابن عباس: يعين للخري. وقال زيد بن أسلم: يعين للجنة.

( احلسنة بعدها، ومن جزاء السيئة السيئة بعدها؛ 2: من ثواَ احلسنة )بعض السلف وقال
وهلذا قال تعاَل: }وأما من خبل{ أي: مبا عنده، }واستغىن{ قال عكرمة، عن ابن عباس: 

 أي خبل مباله، واستغىن عن ربه، عز وجل. رواه ابن أيب حامت.

 }وكذَ ابحلسىن{ أي: ابِلزاء ِف الدار اْلخرة.

فسنيسره للعسرى{ أي: لطريق الشر، كما قال تعاَل: }ونقل ب أفئدهتم وأبصارهم كما َ }
[ ، واْلايت ِف هذا املعىن  11يؤمنوا به أول مرة ونذرهم ِف طغياهنم يعمهون{ ]اْلنعام: 

كثرية دالة على أن هللا، عز وجل، جيازي من قصد اْلري ابلتوفيق له، ومن قصد الشر 
 قدر مقدر، واْلحاديث الدالة على هذا املعىن كثرية:ابْلذالن. وكل ذلك ب

رواية أيب بكر الصديق، رضي هللا عنه: قال اإلمام أمحد: حدثنا علي بن عياش، حدثين 
العطاف بن خالد، حدثين رجل من أهل البصرة، عن طلحة بن عبد هللا بن عبد الرمحن بن 

لت َسع أاب بكر وهو يقول: قأيب بكر الصديق، عن أبيه قال: َسعت أيب يذكر أن أابه 
لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم: اي رسول هللا، أنعمل على ما فرغ منه أو على أمر مؤتنف؟ 

 قال: "بل على أمر قد فرغ منه".

__________ 

املعارف، من طريق عمرو بن أيب سلمة عن  -( ط  15/69( ورواه الطْبي ِف تفسريه )1)
 زهري به.
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 (1)احلسىن".". ( ِف أ: "عن ثواَ 2)
 

وِف القرآن العظيم ملن امللك « « 1»"اْلرض؟ أين اِلبارون؟ أين املتكْبون؟ -119 .541
[ فأما تسمية غريه ِف الدنيا مبلك فعلى سبيل اجملاز كما 16اليوم هلل الواحد القهار ]غافر: 

 قال تعاَل:

[ إذ 79 [ وكان وراءهم ملك ]الكهف:247إن هللا قد بعث لكم طالوت ملكا ]البقرة: 
 «مثل امللوك على اْلسرة»[ وِف الصحيحني 20جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا ]املائدة: 

. 
[ وقال أإان 25والدين اِلزاء واحلساَ كما قال تعاَل: يومئذ يوفيهم هللا دينهم احلق ]النور: 

الكيس من دان نفسه وعمل »[ أي جمزيون حماسبون، وِف احلديث 53ملدينون ]الصافات: 
أي حاس ب نفسه كما قال عمر رضي هللا عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن « ا بعد املوتمل

حتاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، وَتهبوا للعرض اْلكْب على من ال ختفى عليه أعمالكم 
 [ .18يومئذ تعرضون ال ختفى منكم خافية. ]احلاقة: 

 

 [5( : آية 1]سورة الفاحتة )
 (5 )إايك نعبد وإايك نستعني

قرأ السبعة واِلمهور بتشديد الياء من إايك وقرأ عمرو بن فائد بتخفيفها مع كسر اهلمزة 
، وقرأ بعضهم أايك بفتح اهلمزة « 2»وهي قراءة شاذة مردودة ْلن إاي: ضوء الشمس 

 وتشديد الياء، وقرأ بعضهم هياك ابهلاء بدل اهلمزة كما قال الشاعر: ]الطويل[

 «3»توسعت ... موارده ضاقت عليك مصادره  فهياكو اْلمر الذي إن
ونستعني بفتح النون أول الكلمة ِف قراءة اِلميع سوى حيىي بن واثَ واْلعمش فِهنما  
كسراها وهي لغة بين أسد وربيعة وبين متيم، والعبادة ِف اللغة من الذلة يقال طريق معبد 

قدم ة واْلضوع واْلوف. و وبعري معبد أي مذلل، وِف الشرع: عبارة عما جيمع كمال احملب
املفعول وهو إايك وكرر لالهتمام واحلصر أي ال نعبد إال إايك وال نتوكل إال عليك وهذا هو  
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الفاحتة  :قال بعض السلفكمال الطاعة، والدين كله يرجع إَل هذين املعنيني، وهذا كما 
والثاين  شرك،سر القرآن، وسرها هذه الكلمة إايك نعبد وإايك نستعني فاْلول تْبؤ من ال

 تْبؤ من احلول

__________ 

( وابن ماجة )مقدمة، 19( وأبو داود )سنة، ابَ 24( أخرجه مسلم )منافقني، حديث 1)
 ( .309ص  3( وأمحد ِف املسند )ج 33وزهد، ابَ  13ابَ 

( ِف لسان العَر )أاي( : إاي الشمس وأايؤها: نورها وضوؤها وحسنها. وكذلك إايهتا 2)
 عها آايء وإايء كأكمة وإكام. وأنشد الكسائي:وأايهتا، ومج

 سقته إاية الشمس إال لثاته ... أسف َو تكدم عليه ِبمثد

 .146/ 1والشاهد ِف القرطِب 
ولطفيل الغنوي أو ملضرس  476( البيت ملضرس بن ربعي ِف شرح شواهد الشافية ص 3)

/ 2اإلعراَ وسر صناعة  215/ 1وبال نسبة ِف اإلنصاف  102ِف ديوان طفيل ص 
 223/ 3وشرح شافية ابن احلاج ب  1152وشرح ديوان احلماسة للمرزوقي ص  552

 (1)( . ].....[".40/ 1ولسان العَر )هيا، أاي( واحملتس ب ) 118/ 8وشرح املفصل 
 

 [ وِف القرآن أمثال كثرية.43"]العنكبوت: -120 .542

 ن هللا قال:نفسي ْل : إذا َسعت املثل ِف القرآن فلم أفهمه بكيت علىقال بعض السلف

وتلك اْلمثال نضرُّبا للناس وما يعقلها إال العاملون وقال جماهد ِف قوله تعاَل: إن هللا ال 
يستحيي أن يضَر مثال ما بعوضة فما فوقها اْلمثال صغريها وكبريها يؤمن ُّبا املؤمنون 

لمون أنه احلق وا فيعويعلمون أهنا احلق من رُّبم ويهديهم هللا ُّبا. وقال قتادة فأما الذين آمن
من رُّبم أي يعلمون أنه كالم الرمحن وأنه من عند هللا، وروي عن جماهد واحلسن والربيع بن 
أنس حنو ذلك. وقال أبو العالية فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه احلق من رُّبم يعين هذا املثل 

 وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد هللا ُّبذا مثال

املدثر وما جعلنا أصحاَ النار إال مالئكة وما جعلنا عدهتم إال فتنة  كما قال ِف سورة
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للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاَ ويزداد الذين آمنوا إُياان. وال يراتَ الذين أوتوا 
الكتاَ واملؤمنون وليقول الذين ِف قلوُّبم مرض والكافرون ماذا أراد هللا ُّبذا مثال. كذلك 

[ وكذلك قال 31ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إال هو ]املدثر: يضل هللا من يشاء 
هاهنا يضل به كثريا ويهدي به كثريا وما يضل به إال الفاسقني قال السدي ِف تفسريه عن 
أيب مالك وعن أيب صاحل عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن انس من الصحابة: 

ضاللة إَل  ه كثريا( يعين املؤمنني، فيزيد هؤالء)يضل به كثريا( يعين املنافقني )ويهدي ب
ضاللتهم لتكذيبهم مبا قد علموه حقا يقينا من املثل الذي ضربه هللا مبا ضَر هلم، وأنه ملا 
ضَر له موافق، فذلك إضالل هللا إايهم به، )ويهدي به( يعين ابملثل كثريا من أهل اإلُيان 

ينا أنه َل إُياهنم لتصديقهم مبا قد علموه حقا يقوالتصديق فيزيدهم هدى إَل هداهم وإُياان إ
موافق ملا ضربه هللا له مثال وإقرارهم به وذلك هداية من هللا هلم به وما يضل به إال الفاسقني 
قال: هم املنافقون. وقال أبو العالية وما يضل به إال الفاسقني قال: هم أهل النفاق، وكذا 

ن جماهد عن ابن عباس وما يضل به إال الفاسقني قال الربيع بن أنس. وقال ابن جريج ع
قال: يقول: يعرفه الكافرون فيكفرون به. وقال قتادة وما يضل به إال الفاسقني فسقوا 
فأضلهم هللا على فسقهم. وقال ابن أيب حامت حدثنا أيب عن إسحاق بن سليمان عن أيب 

. وقال عين اْلوارجسنان عن عمرو بن مرة عن مصع ب بن سعد عن سعد يضل به كثريا ي
 شعبة عن عمرو بن مرة عن مصع ب بن سعد قال سألت أيب فقلت:

« 1»قوله تعاَل الذين ينقضون عهد هللا من بعد ميثاقه إَل آخر اْلية: فقال: هم احلرورية 
، وهذا اإلسناد وإن صح عن سعد بن أيب وقاص رضي هللا عنه فهو تفسري على املعىن ال 

نصيص على اْلوارج الذين خرجوا على علي ابلنهروان، فِن أولئك َ أن اْلية أريد منها الت
يكونوا حال نزول اْلية وإمنا هم داخلون بوصفهم فيها مع من دخل ْلهنم َسوا خوارج 

 ْلروجهم عن طاعة

__________ 

( احلرورية: لق ب أطلق على اْلوارج، نسبة إَل حروراء، قرية قريبة من الكوفة ِلئوا إليها 1)
ا انفضوا عن علي بن أيب طال ب. ويسمون أيضا احملكمة، من أَساء اْلضداد، ْلهنم أول م
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 (1)رفضوا التحكيم.". 
 

 "ويعذَ من كفره.-121 .543

[ قال، هو أن 102ِف قوله تعاَل، اتقوا هللا حق تقاته ]آل عمران:  وقال بعض السلف
 يطاع فال يعصى ويذكر فال ينسى ويشكر فال يكفر.

حدثنا احلسن بن حممد بن الصباح، أخْبان يزيد بن هارون، أخْبان عمارة  وقال ابن أيب حامت،
الصيدالين، أخْبان مكحول اْلزدي، قال: قلت البن عمر: أرأيت قاتل النفس وشاَر 
اْلمر والسارق والزاين يذكر هللا، وقد قال هللا تعاَل: فاذكروين أذكركم؟ قال: إذا ذكر هللا 

 كت.هذا ذكره هللا بلعنته حىت يس

وقال احلسن البصري ِف قوله: فاذكروين أذكركم قال: اذكروين فيما افَتضت عليكم أذكركم 
فيما أوجبت لكم على نفسي، وعن سعيد بن جبري: اذكروين بطاعيت أذكركم مبغفريت، وِف 
رواية، برمحيت. وعن ابن عباس ِف قوله: فاذكروين أذكركم قال: ذكر هللا إايكم أكْب من ذكركم 

 إايه.

 ِف يقول هللا تعاَل من ذكرين ِف نفسه ذكرته ِف نفسي ومن ذكرين»وِف احلديث الصحيح: 
 « .مأل ذكرته ِف مأل خري منه

حدثنا عبد الرزاق، أخْبان معمر عن قتادة عن أنس قال: قال « : 1»قال اإلمام أمحد 
نفسك  قال هللا عز وجل: اي ابن آدم، إن ذكرتين ِف»رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

 خري أو قال، ِف مأل -ذكرتك ِف نفسي، إن ذكرتين ِف مأل ذكرتك ِف مأل من املالئكة
وإن دنوت مين شْبا دنوت منك ذراعا، وإن دنوت مين ذراعا دنوت منك ابعا، وإن  -منه

، صحيح اإلسناد أخرجه البخاري من حديث قتادة، وعنده قال « أتيتين متشي أتيتك هرولة
 « .2»ابلرمحة  قتادة: هللا أقَر

وقوله: واشكروا يل وال تكفرون أمر هللا تعاَل بشكره ووعد على شكره مبزيد اْلري فقال: وإذ 
[ وقال اإلمام 7َتذن ربكم لئن شكرمت ْلزيدنكم ولئن كفرمت إن عذايب لشديد ]إبراهيم: 

دثنا أبو ح -رجل من قيس -حدثنا روح، حدثنا شعبة عن الفضيل بن فضالة« : 3»أمحد 
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رجاء العطاردي، قال: خرج علينا عمران بن حصني وعليه مطرف من خز َ نره عليه قبل 
ه نعمة فِن من أنعم هللا علي»ذلك وال بعده، فقال، إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال، 

 ، وقال روح مرة: على عبده.« هللا حي ب أن يرى أثر نعمته على خلقه

 

 [154َل ا 153( : اْلايت 2]سورة البقرة )
( وال تقولوا ملن يقتل 153اي أيها الذين آمنوا استعينوا ابلصْب والصالة إن هللا مع الصابرين )

 (154ِف سبيل هللا أموات بل أحياء ولكن ال تشعرون )
__________ 

 ( .138ص  3( مسند أمحد )ج 1)

 « .قال قتادة: فاهلل عز وجل أسرع ابملغفرة»( عبارة املسند: 2)

 (1)( . ].....[".438ص  4محد )ج ( مسند أ3)
 

ملا يرون من  -"إَل الدار الدنيا فنقاتل ِف سبيلك حىت نقتل فيك مرة أخرى-122 .544
 فيقول الَر جل جالله: إين كتبت أهنم إليها ال يرجعون. -ثواَ الشهادة

عن اإلمام الشافعي عن اإلمام مالك عن الزهري « 1»وِف احلديث الذي رواه اإلمام أمحد 
د الرمحن بن كع ب بن مالك عن أبيه، قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: عن عب

ففيه داللة  «نسمة املؤمن طائر يعلق ِف شجر اِلنة حىت يرجعه هللا إَل جسده يوم يبعثه»
 لعموم املؤمنني أيضا وإن كان الشهداء قد خصصوا ابلذكر ِف القرآن تشريفا وتكرُيا وتعظيما.

 

 [157اَل  155( : اْلايت 2]سورة البقرة )
ولنبلونكم بشيء من اْلوف واِلوع ونقص من اْلموال واْلنفس والثمرات وبشر الصابرين 

( أولئك عليهم 156( الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إان هلل وإان إليه راجعون )155)
 (157صلوات من رُّبم ورمحة وأولئك هم املهتدون )

 نعلم أي خيتْبهم وُيتحنهم كما قال تعاَل: ولنبلونكم حىتأخْبان تعاَل أنه يبتلي عباده، 
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[ فتارة ابلسراء واترة ابلضراء من خوف 31اجملاهدين منكم والصابرين ونبلوا أخباركم ]حممد: 
[ فِن اِلائع واْلائف  112وجوع كما قال تعاَل: فأذاقها هللا لباس اِلوع واْلوف ]النحل: 

لباس اِلوع واْلوف. وقال هاهنا: بشيء من اْلوف  كل منهما يظهر ذلك عليه، وهلذا قال
َ بعضها واْلنفس كموت اْلصحاَ  واِلوع أي بقليل من ذلك ونقص من اْلموال أي ذها

 واْلقاَر واْلحباَ والثمرات أي ال تغل احلدائق واملزارع كعادهتا.

ْب ت: فكانت بعض النخيل ال تثمر غري واحدة، وكل هذا وأمثاله مما خيقال بعض السلف
هللا به عباده فمن صْب أاثبه ومن قنط أحل به عقابه، وهلذا قال تعاَل: وبشر الصابرين وقد 
حكى بعض املفسرين أن املراد من اْلوف هاهنا خوف هللا، وابِلوع صيام رمضان، وبنقص 

 اْلموال الزكاة، واْلنفس اْلمراض، والثمرات اْلوالد، وِف هذا نظر، وهللا أعلم.

من الصابرين الذين شكرهم فقال: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إان هلل وإان مث بني تعاَل 
إليه راجعون أي تسلوا بقوهلم هذا عما أصاُّبم وعلموا أهنم ملك هلل يتصرف ِف عبيده مبا 
يشاء، وعلموا أنه ال يضيع لديه مثقال ذرة يوم القيامة فأحدث هلم ذلك اعَتافهم أبهنم 

عون ِف الدار اْلخرة. وهلذا أخْب تعاَل عما أعطاهم على ذلك، فقال: عبيده وأهنم إليه راج
أولئك عليهم صلوات من رُّبم ورمحة أي ثناء من هللا عليهم. قال سعيد بن جبري: أي أمنة 
من العذاَ وأولئك هم املهتدون قال أمري املؤمنني عمر بن اْلطاَ: نعم العدالن ونعمت 

م ورمحة فهذان العدالن وأولئك هم املهتدون فهذه العالوة أولئك عليهم صلوات من رُّب
 العالوة وهي ما توضع بني العدلني وهي زايدة ِف احلمل فكذلك هؤالء أعطوا ثواُّبم

__________ 

 (1)( .". 455ص  3( مسند أمحد )ج 1)
 

: بل عدهتا كعدة احلرة لعموم اْلية، وْلن هذا وقال بعض السلف"خالف، -123 .545
رائر واإلماء ِف هذا سواء، حكى هذا القول الشيخ أبو عمر بن عبد أمر جبلي، فكان احل

الْب، عن حممد بن سريين وبعض أهل الظاهر وضعفه. وقد قال ابن أيب حامت: حدثنا أيب 
حدثنا أبو اليمان، حدثنا إَساعيل، يعين ابن عياش، عن عمرو بن مهاجر، عن أبيه، أن 
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ه : طلقت على عهد رسول هللا صلى هللا عليأَساء بنت يزيد بن السكن اْلنصارية، قالت
وسلم، َو يكن للمطلقة عدة، فأنزل هللا عز وجل حني طلقت أَساء العدة للطالق، فكانت 
من هذا الوجه فيها العدة للطالق يعين واملطلقات يَتبصن أبنفسهن ثالثة قروء، وهذا حديث 

 ملراد ابْلقراء ما هو علىغري ب من هذا الوجه. وقد اختلف السلف واْللف واْلئمة ِف ا
عن ابن شهاَ، عن « 1»قولني: ]أحدمها[ أن املراد ُّبا اْلطهار، وقال مالك ِف املوطأ 

عروة، عن عائشة أهنا انتقلت حفصة بنت عبد الرمحن بن أيب بكر حني دخلت ِف الدم من 
 ِف احليضة الثالثة، فذكر ذلك لعمرة بنت عبد الرمحن، فقالت: صدق عروة، وقد جادهلا

ذلك انس فقالوا: إن هللا تعاَل يقول ِف كتابه ثالثة قروء. فقالت عائشة: صدقتم، وتدرون 
 ، عن ابن شهاَ:« 2»ما اْلقراء؟ إمنا اْلقراء اْلطهار. وقال مالك 

َسعت أاب بكر بن عبد الرمحن يقول: ما أدركت أحدا من فقهائنا إال وهو يقول ذلك، يريد 
عن انفع، عن عبد هللا بن عمر، أنه كان يقول: إذا طلق « 3»قول عائشة. وقال مالك 

الرجل امرأته، فدخلت ِف الدم من احليضة الثالثة فقد برئت منه وبرىء منها، وقال مالك: 
 وهو اْلمر عندان.

وروي مثله عن ابن عباس وزيد بن اثبت وساَ والقاسم وعروة وسليمان بن يسار، وأيب بكر 
 مان وعطاء بن أيب رابح وقتادة والزهري وبقية الفقهاء السبعةبن عبد الرمحن وأابن بن عث

وهو مذه ب مالك والشافعي وغري واحد وداود وأيب ثور، وهو رواية عن أمحد واستدلوا عليه 
بقوله تعاَل: فطلقوهن لعدهتن أي ِف اْلطهار وملا كان الطهر الذي يطلق فيه حمتسبا، دل 

ن ُّبا وهلذا قال هؤالء: إن املعتدة تنقضي عدهتا وتبني م على أنه أحد اْلقراء الثالثة املأمور
زوجها ابلطعن ِف احليضة الثالثة، وأقل مدة تصدق فيها املرأة ِف انقضاء عدهتا اثنان وثالثون 
 يوما وحلظتان، واستشهد أبو عبيد وغريه على ذلك بقول الشاعر وهو اْلعشى: ]الطويل[

 ْلقصاها عزمي عزائكاففي كل عام أنت جاشم غزوة ... تشد 

 «4»مورثة ماال وِف الذكر رفعة ... ملا ضاع فيها من قروء نسائكا 
من أمراء العَر آثر الغزو على املقام، حىت ضاعت أايم الطهر من نسائه « 5»ُيدح أمريا 

َ 
__________ 
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 ( .54( املوطأ )طالق حديث 1)

 ( .55( املوطأ )طالق حديث 2)

 ( .58( املوطأ )طالق حديث 3)

وجماز  458/ 2ولسان العَر )غزا( والطْبي  141( البيتان لألعشى ِف ديوانه ص 4)
 .74/ 1القرآن 

 (1)( هو هوذة بن علي احلنفي.". 5)
 

 [47اَل  45( : اْلايت 3"]سورة آل عمران )-124 .546
إذ قالت املالئكة اي مرمي إن هللا يبشرك بكلمة منه اَسه املسيح عيسى ابن مرمي وجيها ِف 

( قالت 46( ويكلم الناس ِف املهد وكهال ومن الصاحلني )45لدنيا واْلخرة ومن املقربني )ا
َر أىن يكون يل ولد َو ُيسسين بشر قال كذلك هللا خيلق ما يشاء إذا قضى أمرا فِمنا 

 (47يقول له كن فيكون )
 بري.كهذه بشارة من املالئكة ملرمي عليها السالم أبن سيوجد منها ولد عظيم له شأن  

قال هللا تعاَل: إذ قالت املالئكة اي مرمي إن هللا يبشرك بكلمة منه أي بولد يكون وجوده 
بكلمة من هللا، أي يقول له: كن فيكون، وهذا تفسري قوله: مصدقا بكلمة من هللا ]آل 

[ كما ذكر اِلمهور على ما سبق بيانه اَسه املسيح عيسى ابن مرمي أي يكون 39عمران: 
: لكثرة قال بعض السلفا ِف الدنيا، ويعرفه املؤمنون بذلك وَسي املسيح، مشهورا ُّبذ

هلما، وقيل: ْلنه كان إذا مسح « 1»سياحته. وقيل: ْلنه كان مسيح القدمني، ال أمخص 
أحدا من ذوي العاهات برىء، ِبذن هللا تعاَل. وقوله: عيسى ابن مرمي نسبة إَل أمه حيث 

خرة ومن املقربني أي له وجاهة ومكانة عند هللا ِف الدنيا مبا ال أَ له. وجيها ِف الدنيا واْل
يوحيه هللا إليه من الشريعة وينزله عليه من الكتاَ وغري ذلك مما منحه هللا به، وِف الدار 
اْلخرة يشفع عند هللا فيمن أيذن له فيه، فيقبل منه أسوة ِبخوانه من أويل العزم، صلوات 

 عني.هللا وسالمه عليه وعليهم أمج

وقوله: ويكلم الناس ِف املهد وكهال أي يدعو إَل عبادة هللا وحده ال شريك له ِف حال 
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صغره، معجزة وآية، وِف حال كهولته حني يوحي هللا إليه بذلك ومن الصاحلني أي ِف قوله 
 وعمله، له علم صحيح وعمل صاحل.

ن أيب رحبيل، عقال حممد بن إسحاق: عن يزيد بن عبد هللا بن قسيط، عن حممد بن ش
 ما تكلم مولود ِف صغره إال عيسى»هريرة، قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

وقال ابن أيب حامت: حدثنا أبو الصقر حيىي بن حممد بن قزعة، حدثنا « وصاح ب جريج
احلسني يعين املروزي، حدثنا جرير يعين ابن حازم، عن حممد، عن أيب هريرة، عن النِب صلى 

 َ يتكلم ِف املهد إال ثالثة: عيسى، وصِب كان ِف زمن جريج، وصِب»يه وسلم، قال هللا عل
فلما َسعت بشارة املالئكة هلا بذلك عن هللا عز وجل، قالت ِف مناجاهتا َر أىن « آخر

يكون يل ولد َو ُيسسين بشر؟ تقول: كيف يوجد هذا الولد مين وأان لست بذات زوج، 
ت بغيا حاشا هلل؟ فقال هلا امللك عن هللا عز وجل ِف جواَ وال من عزمي أن أتزوج، ولس

ذلك السؤال كذلك هللا خيلق ما يشاء أي هكذا أمر هللا عظيم ال يعجزه شيء، وصرح هاهنا 
بقوله: خيلق ما يشاء َو يقل: يفعل، كما ِف قصة زكراي، بل نص هاهنا على أنه خيلق لئال 

تأخر قضى أمرا فِمنا يقول له كن فيكون أي فال ييبقى ملبطل شبهة، وأكد ذلك بقوله: إذا 
 شيئا بل يوجد عقي ب اْلمر

__________ 

 (1)( اْلمخص: ابطن القدم الذي يتجاىف عن اْلرض.". 1)
 

"وآخذه. قال: والطائفة اْلخرى املنافقون ليس هلم هم إال أنفسهم أجنب قوم -125 .547
ي ب ة أي إمنا هم كذبة أهل شك ور وأرعنه وأخذله للحق يظنون ابهلل غري احلق ظن اِلاهلي

ِف هللا عز وجل هكذا رواه ُّبذه الزايدة وكأهنا من كالم قتادة رمحه هللا وهو كما قال، فِن 
 هللا عز وجل يقول:

مث أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم يعين أهل اإلُيان واليقني والثبات 
 عز وجل سينصر رسوله وينجز له مأموله، وهلذا قال: والتوكل الصادق وهم اِلازمون أبن هللا

وطائفة قد أمهتهم أنفسهم يعين ال يغشاهم النعاس من القلق واِلزع واْلوف يظنون ابهلل غري 
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احلق ظن اِلاهلية كما قال ِف اْلية اْلخرى بل ظننتم أن لن ينقل ب الرسول واملؤمنون إَل 
 [ إَل آخر اْلية.12أهليهم أبدا ]الفتح: 

هكذا هؤالء اعتقدوا أن املشركني ملا ظهروا تلك الساعة أهنا الفيصلة وأن اإلسالم قد ابد و 
وأهله، وهذا شأن أهل الري ب والشك إذا حصل أمر من اْلمور الفظيعة حتصل هلم هذه 
الظنون الشنيعة، مث أخْب تعاَل عنهم أهنم يقولون ِف تلك احلال هل لنا من اْلمر من شيء 

إن اْلمر كله هلل خيفون ِف أنفسهم ما ال يبدون لك مث فسر ما أخفوه ِف  فقال تعاَل: قل
أنفسهم بقوله يقولون لو كان لنا من اْلمر شيء ما قتلنا هاهنا أي يسرون هذه املقالة عن 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

 بن قال ابن إسحاق: فحدثين حيىي بن عباد بن عبد هللا بن الزبري، عن أبيه، عن عبد هللا
الزبري، قال: قال الزبري: لقد رأيتين مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حني اشتد اْلوف 
علينا أرسل هللا علينا النوم فما منا من رجل إال ذقنه ِف صدره، قال: فو هللا إين ْلَسع قول 

حفظتها فمعت ب بن قشري ما أَسعه إال كاحللم يقول: لو كان لنا من اْلمر شيء ما قتلنا هاهنا 
منه وِف ذلك أنزل هللا يقولون لو كان لنا من اْلمر شيء ما قتلنا هاهنا لقول معت ب، رواه 

 ابن أيب حامت.

قال هللا تعاَل: قل لو كنتم ِف بيوتكم لْبز الذين كت ب عليهم القتل إَل مضاجعهم أي هذا 
بتلي هللا ما : وليقدر قدره هللا عز وجل وحكم حتم ال حميد عنه وال مناص منه، وقوله تعاَل

ِف صدوركم وليمحص ما ِف قلوبكم أي خيتْبكم مبا جرى عليكم ليميز اْلبيث من الطي ب 
ويظهر أمر املؤمن من املنافق للناس ِف اْلقوال واْلفعال وهللا عليم بذات الصدور أي مبا 

قى تخيتلج ِف الصدور من السرائر والضمائر، مث قال تعاَل: إن الذين تولوا منكم يوم ال
ال بعض قاِلمعان إمنا استزهلم الشيطان ببعض ما كسبوا أي ببعض ذنوُّبم السابقة كما 

: إن من ثواَ احلسنة احلسنة بعدها وإن من جزاء السيئة السيئة بعدها، مث قال السلف
تعاَل ولقد عفا هللا عنهم أي عما كان منهم من الفرار إن هللا غفور حليم أي يغفر الذن ب 

ويتجاوز عنهم، وقد تقدم حديث ابن عمر ِف شأن عثمان وتوليه يوم أحد  وحيلم عن خلقه
وأن هللا قد عفا عنه مع من عفا عنهم عند قوله ولقد عفا عنكم ومناس ب ذكره هاهنا.". 
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(1) 
 

"بعض النساء دون بعض، مث قال تعاَل: وإن يتفرقا يغن هللا كال من سعته -126 .548
ما الثالثة، وهي حالة الفراق وقد أخْب هللا تعاَل أهن وكان هللا واسعا حكيما وهذه هي احلالة

إذا تفرقا فِن هللا يغنيه عنها ويغنيها عنه أبن يعوضه هللا من هو خري له منها، ويعوضها عنه 
مبن هو خري هلا منه، وكان هللا واسعا حكيما أي واسع الفضل عظيم املن حكيما ِف مجيع 

 أفعاله وأقداره وشرعه.

 

 [134اَل  131( : اْلايت 4)]سورة النساء 
وهلل ما ِف السماوات وما ِف اْلرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاَ من قبلكم وإايكم أن 

( 131اتقوا هللا وإن تكفروا فِن هلل ما ِف السماوات وما ِف اْلرض وكان هللا غنيا محيدا )
يذهبكم أيها الناس ( إن يشأ 132وهلل ما ِف السماوات وما ِف اْلرض وكفى ابهلل وكيال )

( من كان يريد ثواَ الدنيا فعند هللا ثواَ 133وأيت آبخرين وكان هللا على ذلك قديرا )
 (134الدنيا واْلخرة وكان هللا َسيعا بصريا )

خيْب تعاَل أنه مالك السموات واْلرض وأنه احلاكم فيهما، وهلذا قال: ولقد وصينا الذين 
ه وصيناكم مبا وصيناهم به من تقوى هللا عز وجل بعبادتأوتوا الكتاَ من قبلكم وإايكم أي 

وحده ال شريك له. مث قال: وإن تكفروا فِن هلل ما ِف السماوات وما ِف اْلرض اْلية كما 
قال تعاَل إخبارا عن موسى أنه قال لقومه إن تكفروا أنتم ومن ِف اْلرض مجيعا فِن هللا 

[ أي 6لوا واستغىن هللا وهللا غين محيد ]التغابن: [ . وقال: فكفروا وتو 8لغين محيد ]إبراهيم: 
 غين عن عباده، )محيد( أي حممود ِف مجيع ما يقدره ويشرعه.

قوله: وهلل ما ِف السماوات وما ِف اْلرض وكفى ابهلل وكيال أي هو القائم على كل نفس مبا  
خرين آبكسبت، الرقي ب الشهيد على كل شيء. وقوله: إن يشأ يذهبكم أيها الناس وأيت 

وكان هللا على ذلك قديرا أي هو قادر على إذهابكم وتبديلكم بغريكم إذا عصيتموه، وكما 
: وقال بعض السلف[ 38قال: وإن تتولوا يستبدل قوما غريكم مث ال يكونوا أمثالكم ]حممد: 
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ما أهون العباد على هللا إذا أضاعوا أمره. وقال تعاَل: إن يشأ يذهبكم وأيت خبلق جديد 
 [ أي وما هو عليه مبمتنع.20 -19ذلك على هللا بعزيز ]إبراهيم: وما 

وقوله: من كان يريد ثواَ الدنيا فعند هللا ثواَ الدنيا واْلخرة أي اي من ليس له مهه إال 
الدنيا، اعلم أن عند هللا ثواَ الدنيا واْلخرة، وإذا سألته من هذه أغناك وأعطاك وأقناك،  

ن يقول ربنا آتنا ِف الدنيا وما له ِف اْلخرة من خالق ومنهم كما قال تعاَل: فمن الناس م
من يقول ربنا آتنا ِف الدنيا حسنة وِف اْلخرة حسنة وقنا عذاَ النار أولئك هلم نصي ب مما  

[ ، وقال تعاَل: من كان يريد حرث اْلخرة نزد له ِف حرثه 202 -200كسبوا ]البقرة: 
إَل  -د العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء ملن نريد[ ، وقال تعاَل: من كان يري20]الشورى: 

[ اْلية، وقد زعم ابن جرير 21 -18انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ]اإلسراء:  -قوله
«1» 

__________ 

 (1).". 318/ 4( تفسري الطْبي 1)
 

"مث قال تعاَل: اي أيها الذين آمنوا ال حتلوا شعائر هللا قال ابن عباس: يعين -127 .549
مناسك احلج. وقال جماهد: الصفا واملروة، واهلدي والبدن من شعائر هللا، وقيل: بذلك 

شعائر هللا حمارمه، أي ال حتلوا حمارم هللا اليت حرمها تعاَل، وهلذا قال تعاَل: وال الشهر احلرام 
ل يعين بذلك حترُيه واالعَتاف بتعظيمه، وترك ما هنى هللا عن تعاطيه فيه من االبتداء ابلقتا

َتكيد اجتناَ احملارم، كما قال تعاَل: يسئلونك عن الشهر احلرام قتال فيه قل قتال فيه  و
[ ، 36[ وقال تعاَل: إن عدة الشهور عند هللا اثنا عشر شهرا ]التوبة: 217كبري ]البقرة: 

عن أيب بكرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ِف حجة « 1»وِف صحيح البخاري 
مان قد استدار كهيئته يوم خلق هللا السموات واْلرض السنة اثنا عشر شهرا، إن الز »الوداع: 

الذي « 2»منها أربعة حرم، ثالث متواليات: ذو العقدة وذو احلجة واحملرم، ورج ب مضر 
وهذا يدل على استمرار حترُيها إَل آخر وقت، كما هو مذه ب طائفة « بني مجادى وشعبان

 من السلف.
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 عن ابن عباس رضي هللا عنهما ِف قوله تعاَل: وال الشهر احلرام يعينقال علي بن أيب طلحة 
ال تستحلوا القتال فيه، وكذا قال مقاتل بن حيان وعبد الكرمي بن مالك اِلزري، واختاره 

أيضا، وذه ب اِلمهور إَل أن ذلك منسوخ وأنه جيوز ابتداء القتال ِف « 3»ابن جرير 
فِذا انسلخ اْلشهر احلرم فاقتلوا املشركني حيث  اْلشهر احلرم، واحتجوا بقوله تعاَل:

[ واملراد أشهر التسيري اْلربعة، قالوا: فلم يستثن شهرا حراما من غريه، 5وجدمتوهم ]التوبة: 
وقد حكى اإلمام أبو جعفر اإلمجاع على أن هللا قد أحل قتال أهل الشرك ِف اْلشهر احلرم 

على أن املشرك لو قلد عنقه أو ذراعيه بلحاء وغريها من شهور السنة، قال: وكذلك أمجعوا 
مجيع أشجار احلرم َ يكن ذلك له أماان من القتل إذا َ يكن تقدم له عقد ذمة من املسلمني 

 أو أمان، وهلذه املسألة حبث آخر له موضع أبسط من هذا.

ن فيه تعظيم ِوقوله تعاَل: وال اهلدي وال القالئد يعين ال تَتكوا اإلهداء إَل البيت احلرام، ف
شعائر هللا، وال تَتكوا تقليدها ِف أعناقها لتتميز به عما عداها من اْلنعام، وليعلم أهنا هدي 
إَل الكعبة فيجتنبها من يريدها بسوء، وتبعث من يراها على اإلتيان مبثلها، فِن من دعا إَل 

ا وهلذا مل هدي كان له من اْلجر مثل أجور من اتبعه من غري أن ينقص من أجورهم شيء،
حج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ابت بذي احلليفة وهو وادي العقيق، فلما أصبح طاف 
على نسائه وكن تسعا، مث اغتسل وتطي ب وصلى ركعتني، مث أشعر هديه وقلده، وأهل للحج 
والعمرة، وكان هديه إبال كثرية تنيف على الستني من أحسن اْلشكال واْللوان، كما قال 

 وقال بعض السلف[ 32ذلك ومن يعظم شعائر هللا فِهنا من تقوى القلَو ]احلج: تعاَل: 
 إعظامها استحساهنا واستسماهنا، قال علي بن أيب

__________ 

 ( .9( صحيح البخاري )تفسري سورة براءة ابَ 1)

 ( رج ب مضر: شهر كانت مضر حترم القتال فيه.2)

 (1).". 394/ 4( تفسري الطْبي 3)
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ال حيملنكم بغض قوم على ترك العدل فِن العدل واج ب على كل  [ أي8"-128 .550
: ما عاملت من عصى هللا فيك مبثل وقال بعض السلفأحد ِف كل أحد ِف كل حال، 

 أن تطيع هللا فيه. والعدل به قامت السموات واْلرض.

وقال ابن أيب حامت: حدثنا أيب، حدثنا سهل بن عفان، حدثنا عبد هللا بن جعفر، عن زيد 
بن أسلم قال: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابحلديبية وأصحابه حني صدهم املشركون 
عن البيت وقد اشتد ذلك عليهم فمر ُّبم أانس من املشركني من أهل املشرق يريدون العمرة 
فقال أصحاَ النِب صلى هللا عليه وسلم: نصد هؤالء كما صدان أصحاُّبم فأنزل هللا هذه 

هو البغض قاله ابن عباس وغريه وهو مصدر من شنأته أشنؤه شنآان  اْلية، والشنآن
« : 1»ابلتحريك، مثل قوهلم مجزان ودرجان ورقالن من مجز ودرج ورقل، وقال ابن جرير 

من العَر من يسقط التحريك ِف شنآن فيقول شنان َو أعلم أحدا قرأ ُّبا. ومنه قول 
 الشاعر: ]الطويل[

 «2»هي ... وإن الم فيه ذو الشنان وفندا وما العيش إال ما حت ب وتشت
وقوله تعاَل: وتعاونوا على الْب والتقوى وال تعاونوا على اإلمث والعدوان أيمر تعاَل عباده 
املؤمنني ابملعاونة على فعل اْلريات وهو الْب، وترك املنكرات وهو التقوى وينهاهم عن التناصر 

اإلمث ترك ما أمر هللا بفعله « : 3»قال ابن جرير على الباطل والتعاون على املآمث واحملارم، 
والعدوان جماوزة ما حد هللا لكم ِف دينكم وجماوزة ما فرض هللا عليكم ِف أنفسكم وِف غريكم، 

حدثنا هشيم، حدثنا عبيد هللا بن أيب بكر بن أنس عن جده « : 4»وقد قال اإلمام أمحد 
 «انصر أخاك ظاملا أو مظلوما»ه وسلم أنس بن مالك قال: قال رسول هللا صلى هللا علي

 قيل:

من الظلم  حتجزه ومتنعه»اي رسول هللا هذا نصرته مظلوما فكيف أنصره إذا كان ظاملا؟ قال 
انفرد به البخاري من حديث هشيم به حنوه، وأخرجاه من طريق اثبت عن « فذاك نصره

: اي رسول قيل« أو مظلوماانصر أخاك ظاملا »أنس قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
 . «متنعه من الظلم فذلك نصرك إايه»هللا هذا نصرته مظلوما، فكيف أنصره ظاملا؟ قال 

حدثنا يزيد، حدثنا سفيان بن سعيد، عن اْلعمش، عن حيىي بن واثَ، « : 5»وقال أمحد 
 املؤمن الذي خيالط الناس ويصْب»عن رجل من أصحاَ النِب صلى هللا عليه وسلم قال 
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 على أذاهم أعظم أجرا

__________ 

 .404/ 4( تفسري الطْبي 1)
 150/ 3، ولسان العَر )شنأ وشنن( وجممل اللغة 99( البيت لألحوص ِف ديوانه ص 2)

 .526والشعر والشعراء ص  664وطبقات فحول الشعراء ص 
 .405/ 4( تفسري الطْبي 3)
 .99/ 3( مسند أمحد 4)
 (1).". 365/ 3( مسند أمحد 5)
 

"وقوله فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل أي فمن خالف -129 .551
هذا امليثاق بعد عقده وتوكيده وشده وجحده، وعامله معاملة من ال يعرفه، فقد أخطأ 
الطريق الواضح، وعدل عن اهلدى إَل الضالل، مث أخْب تعاَل عما حل ُّبم من العقوبة عند 

هم امليثاق ما نقضهم ميثاقهم لعناهم أي فسب ب نقضُمالفتهم ميثاقه ونقضهم عهده، فقال فب
الذي أخذ عليهم لعناهم، أي أبعدانهم عن احلق وطردانهم عن اهلدى، وجعلنا قلوُّبم قاسية 
أي فال يتعظون مبوعظة لغلظها وقساوهتا، حيرفون الكلم عن مواضعه أي فسدت فهومهم 

راده، وقالوا نزله، ومحلوه على غري موساء تصرفهم ِف آايت هللا، وَتولوا كتابه على غري ما أ
عليه ما َ يقل، عياذا ابهلل من ذلك، ونسوا حظا مما ذكروا به أي وتركوا العمل به رغبة عنه. 

، وقال « 1»وقال احلسن: تركوا عرى دينهم ووظائف هللا تعاَل اليت ال يقبل العمل إال ُّبا 
 أعمال سليمة، وال فطر مستقيمة، وال غريه: تركوا العمل فصاروا إَل حالة رديئة، فال قلَو

قوُية، وال تزال تطلع على خائنة منهم يعين مكرهم وغدرهم لك وْلصحابك. وقال جماهد 
وغريه: يعين بذلك متالؤهم على الفتك برسول هللا صلى هللا عليه وسلم فاعف عنهم واصفح 

ثل  فيك مب: ما عاملت من عصى هللاقال بعض السلفوهذا هو عني النصر والظفر، كما 
أن تطيع هللا فيه، وُّبذا حيصل هلم َتليف ومجع على احلق، ولعل هللا أن يهديهم، وهلذا قال 

هذه اْلية « : 2»تعاَل: إن هللا حي ب احملسنني يعين به الصفح عمن أساء إليك. وقال قتادة 
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التوبة: ] فاعف عنهم واصفح منسوخة بقوله قاتلوا الذين ال يؤمنون ابهلل وال ابليوم اْلخر
 [ اْلية.29

وقوله تعاَل: ومن الذين قالوا إان نصارى أخذان ميثاقهم أي ومن الذين ادعوا ْلنفسهم أهنم 
نصارى متابعون املسيح ابن مرمي عليه السالم وليسوا كذلك، أخذان عليهم العهود واملواثيق 

ره، وعلى اإلُيان آاثعلى متابعة الرسول صلى هللا عليه وسلم، ومناصرته، ومؤازرته، واقتفاء 
بكل نِب يرسله هللا إَل أهل اْلرض، ففعلوا كما فعل اليهود، خالفوا املواثيق، ونقضوا العهود، 
وهلذا قال تعاَل: فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إَل يوم القيامة أي 

اعة، وكذلك لك إَل قيام السفألقينا بينهم العداوة والبغضاء لبعضهم بعضا، وال يزالون كذ
طوائف النصارى على اختالف أجناسهم ال يزالون متباغضني متعادين يكفر بعضهم بعضا، 
ويلعن بعضهم بعضا، فكل فرقة حترم اْلخرى، وال تدعها تلج معبدها، فامللكية تكفر 

ذه ه اليعقوبية، وكذلك اْلخرون، وكذلك النسطورية واْلريوسية، كل طائفة تكفر اْلخرى ِف
الدنيا ويوم يقوم اْلشهاد، مث قال تعاَل: وسوف ينبئهم هللا مبا كانوا يصنعون وهذا هتديد 
ووعيد أكيد للنصارى على ما ارتكبوه من الكذَ على هللا وعلى رسوله، وما نسبوه إَل 
الَر عز وجل وتعاَل وتقدس عن قوهلم علوا كبريا، من جعلهم له صاحبة وولدا، تعاَل 

 الواحد

__________ 

 .497/ 4( تفسري الطْبي 1)
 (1).". 498/ 4( تفسري الطْبي 2)
 

"والليث بن سعد واْلوزاعي والشافعي وأصحابه، وإسحاق بن راهويه ِف -130 .552
 رواية عنه، وأبو ثور وداود بن علي الظاهري، رمحهم هللا.

بع من ر وذه ب اإلمام أمحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ِف رواية عنه، إَل أن كل واحد 
الدينار والثالثة دراهم مرد شرعي، فمن سرق واحدا منهما أو ما يساويه، قطع عمال حبديث 
ابن عمر وحبديث عائشة رضي هللا عنها، ووقع ِف لفظ عند اإلمام أمحد عن عائشة أن 
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ن اقطعوا ِف ربع دينار، وال تقطعوا فيما هو أدىن م»رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال 
وكان ربع الدينار يومئذ ثالثة دراهم، والدينار اثين عشر درمها. وِف لفظ للنسائي « 1« »ذلك

ار، قيل لعائشة: ما مثن اجملن؟ قالت: ربع دين« . ال تقطع يد السارق فيما دون مثن اجملن»
 فهذه كلها نصوص دالة على عدم اشَتاط عشرة دراهم، وهللا أعلم.

سف وحممد وزفر، وكذا سفيان الثوري، رمحهم هللا، وأما اإلمام أبو حنيفة وأصحابه أبو يو 
فِهنم ذهبوا إَل أن النصاَ عشرة دراهم مضروبة غري مغشوشة، واحتجوا أبن مثن اجملن الذي 
قطع فيه السارق على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان مثنه عشرة دراهم. وقد روى 

َ بن ى، حدثنا حممد بن إسحاق عن أيو أبو بكر بن أيب شيبة: حدثنا ابن منري وعبد اْلعل
موسى، عن عطاء، عن ابن عباس قال: كان مثن اجملن على عهد النِب صلى هللا عليه وسلم 

 عشرة دراهم، مث قال:

حدثنا عبد اْلعلى عن حممد بن إسحاق، عن عمرو بن شعي ب، عن أبيه، عن جده قال: 
وكان مثن اجملن  «ق ِف دون مثن اجملنال تقطع يد السار »قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

عشرة دراهم، قالوا: فهذا ابن عباس وعبد هللا بن عمرو قد خالفا ابن عمر ِف مثن اجملن، 
 فاالحتياط اْلخذ ابْلكثر، ْلن احلدود تدرأ ابلشبهات.

وذه ب بعض السلف إَل أنه تقطع يد السارق ِف عشرة دراهم أو دينار أو ما يبلغ قيمته 
واحدا منهما، حيكى هذا عن علي وابن مسعود وإبراهيم النخعي وأيب جعفر الباقر رمحهم 

: ال تقطع اْلمس إال ِف مخس، أي ِف مخسة داننري أو وقال بعض السلفهللا تعاَل. 
ن سعيد بن جبري رمحه هللا. وقد أجاَ اِلمهور عما متسك به مخسني درمها، وينقل هذا ع

أبجوبة  «يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق احلبل فتقطع يده»الظاهرية من حديث أيب هريرة 
]أحدها[ أنه منسوخ حبديث عائشة، وِف هذا نظر، ْلنه ال بد من بيان التاريخ. ]والثاين[ 

اْلعمش فيما حكاه البخاري وغريه عنه.  أنه مؤول ببيضة احلديد وحبل السفن، قاله
]والثالث[ أن هذه وسيلة إَل التدرج ِف السرقة من القليل إَل الكثري الذي تقطع فيه يده، 
وحيتمل أن يكون هذا خرج ُمرج اإلخبار عما كان اْلمر عليه ِف اِلاهلية حيث كانوا 

ياء املهينة، وقد ة ِف اْلشيقطعون ِف القليل والكثري، فلعن السارق الذي يبذل يده الثمين
 ذكروا أن أاب العالء املعري ملا قدم
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__________ 

 (1).". 80/ 6( مسند أمحد 1)
 

"ِف ذلك، فتكون طريا ِبذين أي فتنفخ ِف تلك الصورة اليت شكلتها ِبذين -131 .553
 لك ِف ذلك فتكون طريا ذا روح تطري ِبذن هللا وخلقه.

ا أغىن ذين قد تقدم الكالم عليه ِف سورة آل عمران مبوقوله تعاَل: وتْبئ اْلكمه واْلبرص ِب
عن إعادته. وقوله وإذ خترج املوتى ِبذين أي تدعوهم فيقومون من قبورهم ِبذن هللا وقدرته 
وإرادته ومشيئته، وقد قال ابن أيب حامت: حدثنا أيب، حدثنا مالك بن إَساعيل، حدثنا حممد 

يه أيب اهلذيل، قال: كان عيسى ابن مرمي عل بن طلحة يعين ابن مصرف، عن أيب بشر، عن
السالم إذا أراد أن حييي املوتى صلى ركعتني، يقرأ ِف اْلوَل تبارك الذي بيده امللك ]امللك: 

[ السجدة، فِذا فرغ منهما مدح هللا وأثىن عليه، مث 1[ ، وِف الثانية اَ تنزيل ]السجدة: 1
، اي فرد، اي وتر، اي أحد، اي صمد، وكان إذا دعا بسبعة أَساء: اي قدمي، اي خفي، اي دائم

أصابته شديدة دعا بسبعة أخر: اي حي، اي قيوم، اي هللا، اي رمحن، اي ذا اِلالل واإلكرام، اي 
، وهذا أثر عجي ب جدا.  نور السموات واْلرض وما بينهما، وَر العرش العظيم، اي َر

روا منهم إن بينات فقال الذين كفوقوله تعاَل: وإذ كففت بين إسرائيل عنك إذ جئتهم ابل
هذا إال سحر مبني أي واذكر نعميت عليك ِف كفي إايهم عنك حني جئتهم ابلْباهني 
واحلجج القاطعة على نبوتك ورسالتك من هللا إليهم، فكذبوك واهتموك أبنك ساحر، وسعوا 

ا ذِف قتلك وصلبك فنجيتك منهم، ورفعتك إيل، وطهرتك من دنسهم، وكفيتك شرهم، وه
يدل على أن هذا االمتنان كان من هللا إليه بعد رفعه إَل السماء الدنيا، أو يكون هذا 
االمتنان واقعا يوم القيامة، وعْب عنه بصيغة املاضي داللة على وقوعه ال حمالة، وهذا من 

 أسرار الغيَو اليت أطلع هللا عليها نبيه حممدا صلى هللا عليه وسلم.

واريني أن آمنوا يب وبرسويل وهذا أيضا من االمتنان عليه، عليه وقوله وإذ أوحيت إَل احل
السالم، أبن جعل له أصحااب وأنصارا، مث قيل: إن املراد ُّبذا الوحي وحي إهلام، كما قال 

[ اْلية، وهو وحي إهلام بال خالف، 7تعاَل: وأوحينا إَل أم موسى أن أرضعيه ]القصص: 
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ل أن اختذي من اِلبال بيوات ومن الشجر ومما يعرشون وكما قال تعاَل: وأوحى ربك إَل النح
قال بعض [ اْلية، وهكذا 68مث كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذلال ]النحل: 

ِف هذه اْلية وإذ أوحيت إَل احلواريني أن آمنوا يب وبرسويل قالوا آمنا واشهد أبننا  السلف
حلسن البصري: أهلمهم هللا عز وجل ذلك. مسلمون أي أهلموا ذلك، فامتثلوا ما أهلموا. قال ا

، وحيتمل أن يكون املراد وإذ أوحيت إليهم « 1»وقال السدي: قذف ِف قلوُّبم ذلك 
 بواسطتك فدعوهتم إَل اإلُيان ابهلل وبرسوله واستجابوا لك وانقادوا واتبعوك، فقالوا

__________ 

 (1).". 129/ 5( تفسري الطْبي 1)
 

،  « 1»نه موالينا وحلفاءان، فِمنا هم عبيدان وعتقاؤان "أخيك حممدا يطرد ع-132 .554
كان أعظم ِف صدوران، وأطوع له عندان، وأدىن التباعنا إايه، وتصديقنا له، قال: فأتى أبو 
طال ب النِب صلى هللا عليه وسلم فحدثه بذلك، فقال عمر بن اْلطاَ رضي هللا عنه: لو 

ذه يصريون من قوهلم، فأنزل هللا عز وجل هفعلت ذلك حىت تنظر ما الذي يريدون، وإَل ما 
اْلية وأنذر به الذين خيافون أن حيشروا إَل رُّبم إَل قوله أليس هللا أبعلم ابلشاكرين قال: 
وكانوا بالال وعمار بن ايسر وساملا موَل أيب حذيفة وصبيحا موَل أسيد، ومن احللفاء ابن 

د بن عبد هللا احلنظلي وعمرو بن عبمسعود واملقداد بن عمرو ومسعود بن القارئ، وواقد 
عمرو، وذو الشمالني، ومرثد بن أيب مرثد، وأبو مرثد الغنوي حليف محزة بن عبد املطل ب، 
وأشباههم من احللفاء، فنزلت ِف أئمة الكفر من قريش واملوايل واحللفاء، وكذلك فتنا بعضهم 

هللا عنه،  لت، أقبل عمر رضيببعض ليقولوا أهؤالء من هللا عليهم من بيننا اْلية، فلما نز 
فأتى النِب صلى هللا عليه وسلم فاعتذر من مقالته، فأنزل هللا عز وجل وإذا جاءك الذين 

 يؤمنون آبايتنا اْلية.

وقوله وإذا جاءك الذين يؤمنون آبايتنا فقل سالم عليكم أي فأكرمهم برد السالم عليهم، 
بها قال كت ب ربكم على نفسه الرمحة أي أوج وبشرهم برمحة هللا الواسعة الشاملة هلم، وهلذا

ال بعض قعلى نفسه الكرُية، تفضال منه وإحساان وامتناان، أنه من عمل منكم سوءا جبهالة 
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: كل من عصى هللا فهو جاهل، وقال معتمر بن سليمان عن احلكم بن أابن عن السلف
مت مث ، رواه ابن أيب حاعكرمة، ِف قوله من عمل منكم سوءا جبهالة قال: الدنيا كلها جهالة

اتَ من بعده وأصلح أي رجع عما كان عليه من املعاصي، وأقلع وعزم على أن ال يعود، 
 وأصلح العمل ِف املستقبل، فأنه غفور رحيم.

حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن مهام بن منبه، قال: هذا ما « : 2»قال اإلمام أمحد 
كت ب ِف    ملا قضى هللا اْللق» صلى هللا عليه وسلم حدثنا أبو هريرة، قال: قال رسول هللا

 « .كتاَ فهو عنده فوق العرش: إن رمحيت غلبت غضِب

، وهكذا رواه اْلعمش عن أيب صاحل، عن أيب هريرة، ورواه « 3»أخرجاه ِف الصحيحني 
موسى عن عقبة: عن اْلعرج، عن أيب هريرة، وكذا رواه الليث وغريه، عن حممد بن عجالن، 

 يه عن أيب هريرة، عن النِب صلى هللا عليه وسلم بذلك.عن أب

وقد روى ابن مردويه من طريق احلكم بن أابن: عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول 
، إذا فرغ هللا من القضاء بني اْللق، أخرج كتااب من حتت العرش»هللا صلى هللا عليه وسلم 

 إن رمحيت

__________ 

 مجع عسيف، وهو العبد واْلجري.« : وعسفاؤان»( ِف الطْبي 1)

 .313/ 2( مسند أمحد 2)
( وصحيح مسلم )توبة حديث 1وبدء اْللق ابَ  15( صحيح البخاري )توحيد ابَ 3)

14- 16 .". )(1) 
 

"مث قال تعاَل: ذلكم هللا أي فاعل هذا، هو هللا وحده ال شريك له فأىن -133 .555
. وقوله فالق إَل الباطل، فتعبدون معه غريهتؤفكون أي كيف تصرفون عن احلق وتعدلون عنه 

اإلصباح وجعل الليل سكنا أي خالق الضياء والظالم، كما قال ِف أول السورة وجعل 
الظلمات والنور أي فهو سبحانه يفلق ظالم الليل عن غرة الصباح، فيضيء الوجود، ويستنري 

ه وإشراقه،  ء النهار بضيائاْلفق، ويضمحل الظالم، ويذه ب الليل بسواده وظالم رواقه، وجيي
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[ فبني تعاَل قدرته على خلق اْلشياء 54كقوله يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا ]اْلعراف: 
املتضادة املختلفة، الدالة على كمال عظمته وعظيم سلطانه، فذكر أنه فالق اإلصباح، وقابل 

ضحى قال وال ذلك بقوله وجعل الليل سكنا أي ساجيا مظلما، لتسكن فيه اْلشياء، كما
 -1[ وقال والليل إذا يغشى والنهار إذا جتلى ]الليل: 2 -1والليل إذا سجى ]الضحى: 

[ وقال صهي ب الرومي 4 -3[ وقال والنهار إذا جالها والليل إذا يغشاها ]الشمس: 2
رضي هللا عنه المرأته وقد عاتبته ِف كثرة سهره: إن هللا جعل الليل سكنا إال لصهي ب، إن 

 ا ذكر اِلنة طال شوقه، وإذا ذكر النار طار نومه، رواه ابن أيب حامت.صهيبا إذ

، بل  وقوله والشمس والقمر حسباان أي جيراين حبساَ مقنن مقدر، ال يتغري وال يضطَر
لكل منهما منازل يسلكها ِف الصيف والشتاء، فيَتت ب على ذلك اختالف الليل والنهار 

س ضياء والقمر نورا وقدره منازل اْلية، وكما طوال وقصرا، كما قال هو الذي جعل الشم
قال ال الشمس ينبغي هلا أن تدرك القمر وال الليل سابق النهار وكل ِف فلك يسبحون ]يس: 

[ وقوله ذلك تقدير 54[ وقال والشمس والقمر والنجوم مسخرات أبمره ]اْلعراف: 40
كل شيء، فال ال خيالف، العليم بالعزيز العليم أي اِلميع جار بتقدير العزيز الذي ال ُيانع و 

يعَز عن علمه مثقال ذرة ِف اْلرض وال ِف السماء، وكثريا ما إذا ذكر هللا تعاَل خلق الليل 
والنهار والشمس والقمر، خيتم الكالم ابلعزة والعلم، كما ذكر ِف هذه اْلية، وكما ِف قوله 

دير ري ملستقر هلا ذلك تقوآية هلم الليل نسلخ منه النهار فِذا هم مظلمون والشمس جت
 [ .38 -37العزيز العليم ]يس: 

وملا ذكر خلق السموات واْلرض وما فيهن، ِف أول سورة حم السجدة، قال وزينا السماء 
 [ .12الدنيا مبصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم ]فصلت: 

قال بعض ر حوقوله تعاَل: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا ُّبا ِف ظلمات الْب والب
: من اعتقد ِف هذه النجوم غري ثالث فقد أخطأ وكذَ على هللا سبحانه، أن هللا السلف

 جعلها زينة للسماء، ورجوما للشياطني، ويهتدى ُّبا ِف الظلمات الْب والبحر.

وقوله قد فصلنا اْلايت أي قد بيناها ووضحناها لقوم يعلمون أي يعقلون ويعرفون احلق، 
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 (1)". ويتجنبون الباطل.
 

"صحيح عن قتادة عن حممد بن سريين: أن متيما الداري اشَتى رداء أبلف -134 .556
 الط ب كله ِف مجع هللا قال بعض السلفوكان يصلي فيه، وقوله تعاَل وكلوا واشربوا اْلية، 

وال تسرفوا وقال البخاري قال ابن عباس: كل ما شئت والبس « 1»نصف آية وكلوا واشربوا 
 خصلتان سرف وُميلة. ما شئت ما أخطأتك

حدثنا حممد بن عبد اْلعلى، حدثنا حممد بن ثور عن معمر عن « : 2»وقال ابن جرير 
ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: أحل هللا اْلكل والشَر ما َ يكن سرفا أو ُميلة، 

حدثنا ُّبز، حدثنا مهام عن قتادة عن عمرو بن « : 3»إسناده صحيح، وقال اإلمام أمحد 
ا والبسوا كلوا واشربو »ي ب عن أبيه عن جده، أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: شع

رواه النسائي و « وتصدقوا من غري ُميلة وال سرف، فِن هللا حي ب أن يرى نعمته على عبده
وابن ماجه من حديث قتادة عن عمرو بن شعي ب عن أبيه عن جده عن النِب صلى هللا 

 « .4« »وا والبسوا ِف غري إسراف وال ُميلةكلوا وتصدق»عليه وسلم قال 

حدثنا أبو املغرية، حدثنا سليمان بن سليم الكناين، حدثنا حيىي « : 5»وقال اإلمام أمحد 
بن جابر الطائي َسعت املقدام بن معديكَر الكندي، قال: َسعت رسول هللا صلى هللا 

 آدم أكالت يقمن صلبهما مأل ابن آدم وعاء شرا من بطنه حس ب ابن »عليه وسلم يقول 
ورواه النسائي « 6« »فِن كان فاعال ال حمالة، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه

 والَتمذي من طرق عن حيىي بن جابر به، وقال الَتمذي: حسن وِف نسخة حسن صحيح.

وقال احلافظ أبو يعلى املوصلي ِف مسنده: حدثنا سويد بن عبد العزيز، حدثنا بقية عن 
ن أيب كثري عن نوح بن ذكوان عن احلسن عن أنس بن مالك قال: قال رسول هللا يوسف ب

ْلفراد، ورواه الدارقطين ِف ا« إن من السرف أن َتكل كل ما اشتهيت»صلى هللا عليه وسلم 
وقال: هذا حديث غري ب تفرد به بقية، وقال السدي: كان الذين يطوفون ابلبيت عراة 

ِف املوسم، فقال هللا تعاَل هلم: كلوا واشربوا اْلية، يقول ال حيرمون عليهم الودك ما أقاموا 
، وقال جماهد: أمرهم أن أيكلوا ويشربوا مما رزقهم هللا، وقال عبد « 7»تسرفوا ِف التحرمي 
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 الرمحن بن زيد بن أسلم

__________ 

 .1( أخرجه البخاري ِف اللباس ابَ 1)
 .471/ 5( تفسري الطْبي 2)
 . ].....[182 ،181/ 2( املسند 3)

، والنسائي ِف الزكاة 1، والبخاري ِف اللباس ابَ 23( أخرجه ابن ماجة ِف اللباس ابَ 4)
 .66ابَ 

 .132/ 4( املسند 5)
 .47( أخرجه الَتمذي ِف الزهد ابَ 6)
 (1).". 472/ 5( انظر تفسري الطْبي 7)
 

 "وكن من الشاكرين أي على ذلك وال تطل ب ما ال طاقة لك به.-135 .557

أخْب تعاَل أنه كت ب له ِف اْللواح من كل شيء موعظة وتفصيال لكل شيء قيل كانت  مث
اْللواح من جوهر وأن هللا تعاَل كت ب له فيها مواعظ وأحكاما مفصلة مبينة للحالل واحلرام 
وكانت هذه اْللواح مشتملة على التوراة اليت قال هللا تعاَل فيها: ولقد آتينا موسى الكتاَ 

[ وقيل اْللواح أعطيها موسى 43هلكنا القرون اْلوَل بصائر للناس ]القصص: من بعد ما أ
قبل التوراة وهللا أعلم، وعلى كل تقدير فكانت كالتعويض له عما سأل من الرؤية ومنع منها 

 وهللا أعلم.

وقوله فخذها بقوة أي بعزم على الطاعة وأمر قومك أيخذوا أبحسنها قال سفيان بن عيينة 
عيد عن عكرمة عن ابن عباس قال أمر موسى عليه السالم أن أيخذ أبشد ما حدثنا أبو س

وقوله سأريكم دار الفاسقني أي سَتون عاقبة من خالف أمري وخرج عن « . 1»أمر قومه 
 طاعيت كيف يصري إَل اهلالك والدمار والتباَ.

أريك اطبه سوإمنا قال سأريكم دار الفاسقني كما يقول القائل ملن خي« : 2»قال ابن جرير 
غدا إَل ما يصري إليه حال من خالف أمري على وجه التهديد والوعيد ملن عصاه وخالف 

                                         
 3/366تفسري ابن كثري ط العلمية  (1)



607 

 

أمره، مث نقل معىن ذلك عن جماهد واحلسن البصري وقيل معناه سأريكم دار الفاسقني أي: 
من أهل الشام وأعطيكم إايها وقيل: منازل قوم فرعون واْلول أوَل وهللا أعلم ْلن هذا بعد 

 صال موسى وقومه عن بالد مصر وهو خطاَ لبين إسرائيل قبل دخوهلم التيه وهللا أعلم.انف

 

 [147اَل  146( : اْلايت 7]سورة اْلعراف )
سأصرف عن آاييت الذين يتكْبون ِف اْلرض بغري احلق وإن يروا كل آية ال يؤمنوا ُّبا وإن 

هنم كذبوا آبايتنا وه سبيال ذلك أبيروا سبيل الرشد ال يتخذوه سبيال وإن يروا سبيل الغي يتخذ
( والذين كذبوا آبايتنا ولقاء اْلخرة حبطت أعماهلم هل جيزون إال 146وكانوا عنها غافلني )

 (147ما كانوا يعملون )
يقول تعاَل: سأصرف عن آاييت الذين يتكْبون ِف اْلرض بغري احلق أي سأمنع فهم احلجج 

لى امي قلَو املتكْبين عن طاعيت ويتكْبون عواْلدلة الدالة على عظميت وشريعيت وأحك
الناس بغري حق، أي كما استكْبوا بغري حق أذهلم هللا ابِلهل كما قال تعاَل: ونقل ب أفئدهتم 

[ وقال تعاَل: فلما زاغوا أزاغ هللا قلوُّبم 110وأبصارهم كما َ يؤمنوا به أول مرة ]اْلنعام: 
 حيي وال مستكْب، وقال آخر:: ال ينال العلم وقال بعض السلف[ 5]الصف: 

من َ يصْب على ذل التعلم ساعة بقي ِف ذلك اِلهل أبدا، وقال سفيان بن عيينة ِف قوله: 
 سأصرف عن آاييت الذين يتكْبون ِف اْلرض بغري احلق قال: أنزع عنهم فهم القرآن وأصرفهم

__________ 

 .59/ 6( انظر تفسري الطْبي 1)
 (1).". 59/ 6( تفسري الطْبي 2)
 

 [154( : آية 7"]سورة اْلعراف )-136 .558
وملا سكت عن موسى الغض ب أخذ اْللواح وِف نسختها هدى ورمحة للذين هم لرُّبم يرهبون 

(154) 
يقول تعاَل: وملا سكت أي سكن عن موسى الغض ب أي غضبه على قومه أخذ اْللواح 
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 نسختها با له وِفأي اليت كان ألقاها من شدة الغض ب على عبادهتم العجل غرية هلل وغض
هدى ورمحة للذين هم لرُّبم يرهبون يقول كثري من املفسرين إهنا ملا ألقاها تكسرت مث مجعها 

فوجد فيها هدى ورمحة، وأما التفصيل فذه ب وزعموا  قال بعض السلفبعد ذلك وهلذا 
علم أأن رضاضها َ يزل موجودا ِف خزائن امللوك لبين إسرائيل إَل الدولة اإلسالمية وهللا 

بصحة هذا وأما الدليل الواضح على أهنا تكسرت حني ألقاها وهي من جوهر اِلنة فقد 
أخْب تعاَل أنه ملا أخذها بعد ما ألقاها وجد فيها هدى ورمحة للذين هم لرُّبم يرهبون ضمن 

 الرهبة معىن اْلضوع، وهلذا عداها ابلالم.

 جد ِف اْللواح أمة خري أمة أخرجتوقال قتادة: ِف قوله تعاَل: أخذ اْللواح قال َر إين أ
للناس أيمرون ابملعروف وينهون عن املنكر فاجعلهم أميت قال تلك أمة أمحد. قال َر إين 
أجد ِف اْللواح أمة هم اْلخرون السابقون أي آخرون ِف اْللق سابقون ِف دخول اِلنة َر 

  جيلهم ِف صدورهماجعلهم أميت قال تلك أمة أمحد. قال َر إين أجد ِف اْللواح أمة أان
يقرءوهنا وكان من قبلهم يقرءون كتاُّبم نظرا حىت إذا رفعوها َ حيفظوا شيئا َو يعرفوه وإن 
هللا أعطاهم من احلفظ شيئا: َ يعطه أحد من اْلمم. قال َر اجعلهم أميت قال تلك أمة 

اتلون ويق أمحد. قال َر إين أجد ِف اْللواح أمة يؤمنون ابلكتاَ اْلول وابلكتاَ اْلخر
 فصول الضاللة حىت يقاتلون اْلعور الكذاَ فاجعلهم أميت قال تلك أمة أمحد.

قال َر إين أجد ِف اْللواح أمة صدقاهتم أيكلوهنا ِف بطوهنم ويؤجرون عليها، وكان من 
قبلهم من اْلمم إذا تصدق بصدقة فقبلت منه بعث هللا عليها انرا فأكلتها وإن ردت عليه 

سباع والطري وإن هللا أخذ صدقاهتم من غنيهم لفقريهم قال َر فاجعلهم تركت فتأكلها ال
أميت قال تلك أمة أمحد. قال َر إين أجد ِف اْللواح أمة إذا هم أحدهم حبسنة مث َ يعملها  
كتبت له حسنة فِن عملها كتبت له عشر أمثاهلا إَل سبعمائة، َر اجعلهم أميت قال تلك 

اْللواح أمة هم املشفوعون واملشفوع هلم فاجعلهم أميت، قال  أمة أمحد. قال َر إين أجد ِف
تلك أمة أمحد. قال قتادة فذكر لنا أن نِب هللا موسى عليه السالم نبذ اْللواح وقال اللهم 

 (1)اجعلين من أمة أمحد.". 
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 [34اَل  32( : اْلايت 11"]سورة هود )-137 .559
( قال 32تعدان إن كنت من الصادقني ) قالوا اي نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا مبا

( وال ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح 33إمنا أيتيكم به هللا إن شاء وما أنتم مبعجزين )
 (34لكم إن كان هللا يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون )

يقول تعاَل ُمْبا عن استعجال قوم نوح نقمة هللا وعذابه وسخطه، والبالء موكل ابملنطق. 
الوا اي نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا أي حاججتنا فأكثرت من ذلك وحنن ال نتبعك ق

فأتنا مبا تعدان أي من النقمة والعذاَ ادع علينا مبا شئت فليأتنا ما تدعو به إن كنت من 
الصادقني قال إمنا أيتيكم به هللا إن شاء وما أنتم مبعجزين أي إمنا الذي يعاقبكم ويعجلها 

لذي ال يعجزه شيء وال ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان هللا يريد لكم هللا ا
أن يغويكم أي أي شيء جيدي عليكم إبالغي لكم وإنذاري إايكم ونصحي إن كان هللا 
يريد أن يغويكم أي إغواؤكم ودماركم هو ربكم وإليه ترجعون أي هو مالك أزمة اْلمور 

، له اْللق وله اْلمر وهو املبدئ املعيد مالك الدنيا املتصرف احلاكم العادل الذي ال جيور
 واْلخرة.

 

 [35( : آية 11]سورة هود )
 (35أم يقولون افَتاه قل إن افَتيته فعلي إجرامي وأان بريء مما جترمون )

هذا كالم معَتض ِف وسط هذه القصة مؤكد هلا. مقرر هلا يقول تعاَل حملمد: أم يقول هؤالء 
افَتى هذا وافتعله من عنده قل إن افَتيته فعلي إجرامي أي فِمث ذلك الكافرون اِلاحدون 

علي وأان بريء مما جترمون أي ليس ذلك مفتعال وال مفَتى ْلين أعلم ما عند هللا من العقوبة 
 ملن كذَ عليه.

 

 [39اَل  36( : اْلايت 11]سورة هود )
( 36س مبا كانوا يفعلون )وأوحي إَل نوح أنه لن يؤمن من قومك إال من قد آمن فال تبتئ

( ويصنع الفلك 37واصنع الفلك أبعيننا ووحينا وال ختاطبين ِف الذين ظلموا إهنم مغرقون )
وكلما مر عليه مأل من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فِان نسخر منكم كما تسخرون 
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 (39( فسوف تعلمون من أيتيه عذاَ خيزيه وحيل عليه عذاَ مقيم )38)
خيْب تعاَل أنه أوحى إَل نوح ملا استعجل قومه نقمة هللا ُّبم وعذابه هلم فدعا عليهم نوح 
دعوته اليت قال هللا تعاَل ُمْبا عنه أنه قال: َر ال تذر على اْلرض من الكافرين دايرا 

[ فعند ذلك أوحى هللا إليه أنه لن 10[ فدعا ربه أين مغلَو فانتصر ]القمر: 26]نوح: 
مك إال من قد آمن فال حتزن عليهم وال يهمنك أمرهم واصنع الفلك يعين يؤمن من قو 

السفينة أبعيننا أي مبرأى منا ووحينا أي تعليمنا لك ما تصنعه وال ختاطبين ِف الذين ظلموا 
 : أمره هللا تعاَل أن يغرز اْلش ب ويقطعه وييبسه فكانفقال بعض السلفإهنم مغرقون 

ئة سنة أخرى وقيل ِف أربعني سنة وهللا أعلم. وذكر حممد ذلك ِف مائة سنة وجنرها ِف ما
 (1)بن". 
 

"هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون يعين كيف فرقوا بينه -138 .560
وبني أخيه إذ أنتم جاهلون أي إمنا محلكم على هذا اِلهل مبقدار هذا الذي ارتكبتموه، كما 

وقرأ مث إن ربك للذين عملوا السوء  : كل من عصى هللا فهو جاهل،قال بعض السلف
 جبهالة ]النحل:

 [ اْلية.119

 أن يوسف عليه السالم إمنا تعرف إليهم بنفسه ِبذن هللا تعاَل له ِف -وهللا أعلم -والظاهر
ذلك، كما أنه إمنا أخفى منهم نفسه ِف املرتني اْلوليني أبمر هللا تعاَل له ِف ذلك، وهللا أعلم 

واشتد اْلمر، فرج هللا تعاَل من ذلك الضيق، كما قال تعاَل: فِن مع ولكن ملا ضاق احلال 
[ فعند ذلك قالوا أإنك ْلنت يوسف وقرأ 6 -5العسر يسرا إن مع العسر يسرا ]الشرح: 

أيب بن كع ب إنك ْلنت يوسف، وقرأ ابن حميصن أنت يوسف، والقراءة املشهورة هي اْلوَل، 
 إهنم تعجبوا من ذلك أهنم يَتددون إليه من سنتنيْلن االستفهام يدل على االستعظام أي 

وأكثر وهم ال يعرفونه وهو مع هذا يعرفهم ويكتم نفسه، فلهذا قالوا على سبيل االستفهام: 
 أإنك ْلنت يوسف قال أان يوسف وهذا أخي.

 وقوله: قد من هللا علينا أي جبمعه بيننا بعد التفرقة وبعد املدة إنه من يتق ويصْب فِن هللا ال
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ة يضيع أجر احملسنني قالوا اتهلل لقد آثرك هللا علينا اْلية، يقولون معَتفني له ابلفضل واْلثر 
عليهم ِف اْللق واْللق والسعة وامللك والتصرف والنبوة أيضا، على قول من َ جيعلهم أنبياء، 

 َتني ب الوأقروا له أبهنم أساؤوا إليه وأخطئوا ِف حقه قال ال تثري ب عليكم اليوم يقول: أي 
عليكم وال عت ب عليكم اليوم، وال أعيد عليكم ذنبكم ِف حقي بعد اليوم، مث زادهم الدعاء 

 هلم ابملغفرة فقال: يغفر هللا لكم وهو أرحم الرامحني قال السدي:

اعتذروا إَل يوسف فقال: ال تثري ب عليكم اليوم يقول: ال أذكر لكم ذنبكم: وقال ابن 
 يكم أي ال َتني ب عليكم اليوم عندي فيما صنعتم، يغفر هللاإسحاق والثوري ال تثري ب عل

 لكم أي يسَت هللا عليكم فيما فعلتم وهو أرحم الرامحني.

 

 [95اَل  93( : اْلايت 12]سورة يوسف )
( وملا 93اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أيب أيت بصريا وأتوين أبهلكم أمجعني )

( قالوا اتهلل إنك لفي 94يوسف لوال أن تفندون ) فصلت العري قال أبوهم إين ْلجد ريح
 (95ضاللك القدمي )

يقول: اذهبوا ُّبذا القميص فألقوه على وجه أيب أيت بصريا وكان قد عمي من كثرة البكاء، 
، وملا فصلت العري أي خرجت من مصر قال  وأتوين أبهلكم أمجعني أي جبميع بين يعقَو

فندون قي عنده من بنيه إين ْلجد ريح يوسف لوال أن تأبوهم يعين يعقَو عليه السالم ملن ب
تنسبوين إَل الفند والكْب قال عبد الرزاق: أنبأان إسرائيل عن أيب سنان، عن عبد هللا بن أيب 

 (1)اهلذيل، قال: َسعت ابن عباس يقول: وملا فصلت العري، قال: ملا خرجت". 
 

م ع، مث قد أرسل رسله من أوهل"وال برهان، بل جمرد الرأي واالخَتاع واالبتدا -139 .561
إَل آخرهم، تزجرهم عن ذلك وتنهاهم عن عبادة من سوى هللا، فكذبوهم وخالفوهم، فحقت 

 [ .49عليهم كلمة العذاَ ال حمالة وال يظلم ربك أحدا ]الكهف: 

 

 [17( : آية 13]سورة الرعد )
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ه ِف مما يوقدون عليأنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا و 
النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضَر هللا احلق والباطل فأما الزبد فيذه ب جفاء 

 (17وأما ما ينفع الناس فيمكث ِف اْلرض كذلك يضَر هللا اْلمثال )
 اشتملت هذه اْلية الكرُية على مثلني مضروبني للحق ِف ثباته وبقائه، والباطل ِف اضمحالله

ه، فقال تعاَل: أنزل من السماء ماء أي مطرا فسالت أودية بقدرها أي أخذ كل واد وفنائ
حبسبه، فهذا كبري وسع كثريا من املاء، وهذا صغري وسع بقدره، وهو إشارة إَل القلَو 
وتفاوهتا، فمنها ما يسع علما كثريا، ومنها من ال يتسع لكثري من العلوم بل يضيق عنها 

يا أي فجاء على وجه املاء الذي سال ِف هذه اْلودية زبد عال عليه، فاحتمل السيل زبدا راب
 هذا مثل.

وقوله: ومما يوقدون عليه ِف النار ابتغاء حلية أو متاع اْلية، هذا هو املثل الثاين وهو ما 
يسبك ِف النار من ذه ب أو فضة ابتغاء حلية، أي ليجعل حلية حناس أو حديد، فيجعل 

منه كما يعلو ذلك زبد منه كذلك يضَر هللا احلق والباطل أي إذا متاعا، فِنه يعلوه زبد 
اجتمعا، ال ثبات للباطل وال دوام له، كما أن الزبد ال يثبت مع املاء وال مع الذه ب والفضة، 
وحنومها مما يسبك ِف النار، بل يذه ب ويضمحل، وهلذا قال: فأما الزبد فيذه ب جفاء أي 

ه الرايح، يذه ب ِف جانِب الوادي، ويعلق ابلشجر، وتنسفال ينتفع به بل يتفرق ويتمزق، و 
وكذلك خبث الذه ب والفضة واحلديد والنحاس، يذه ب وال يرجع منه شيء وال يبقى إال 
املاء، وذلك الذه ب وحنوه ينتفع به، وهلذا قال: وأما ما ينفع الناس فيمكث ِف اْلرض  

ال العاملون رُّبا للناس وما يعقلها إكذلك يضَر هللا اْلمثال كقوله تعاَل: وتلك اْلمثال نض
: كنت إذا قرأت مثال من القرآن فلم أفهمه، بكيت وقال بعض السلف[ 43]العنكبوت: 

 على نفسي، ْلن هللا تعاَل يقول وما يعقلها إال العاملون.

قال علي بن أيب طلحة عن ابن عباس ِف قوله تعاَل: أنزل من السماء ماء فسالت أودية 
َ على قدر يقينها وشكها، فأما الشك  بقدرها اْلية، هذا مثل ضربه هللا، احتملت منه القلو

فال ينفع معه العمل، وأما اليقني فينفع هللا به أهله وهو قوله: فأما الزبد وهو الشك، فيذه ب 
جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث ِف اْلرض وهو اليقني، وكما جيعل احللي ِف النار فيؤخذ 

 « .1»ِف النار، فكذلك يقبل هللا اليقني ويَتك الشك  خالصه ويَتك خبثه
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__________ 

 (1).". 370/ 7( انظر تفسري الطْبي 1)
 

"وقال قتادة: إن هللا قد علم أن ِف الدنيا بيوعا وخالال يتخالون ُّبا ِف الدنيا، -140 .562
 عفينظر رجل من خيالل وعالم يصاح ب، فِن كان هلل فليداوم، وإن كان لغري هللا فيسقط

عنه، قلت: واملراد من هذا أنه خيْب تعاَل أنه ال ينفع أحدا بيع وال فدية، ولو افتدى مبلء 
اْلرض ذهبا لو وجده، وال تنفعه صداقة أحد وال شفاعة أحد إذا لقي هللا كافرا، قال هللا 
تعاَل: واتقوا يوما ال جتزي نفس عن نفس شيئا وال يقبل منها عدل وال تنفعها شفاعة وال 

[ وقال تعاَل: اي أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن 123ينصرون ]البقرة: هم 
 [ .254أييت يوم ال بيع فيه وال خلة وال شفاعة والكافرون هم الظاملون ]البقرة: 

 

 [34اَل  32( : اْلايت 14]سورة إبراهيم )
من الثمرات رزقا لكم  هللا الذي خلق السماوات واْلرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به

( وسخر لكم الشمس 32وسخر لكم الفلك لتجري ِف البحر أبمره وسخر لكم اْلهنار )
( وآاتكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمت 33والقمر دائبني وسخر لكم الليل والنهار )
 (34هللا ال حتصوها إن اإلنسان لظلوم كفار )

ن سموات سقفا حمفوظا واْلرض فرشا وأنزل ميعدد تعاَل نعمه على خلقه أبن خلق هلم ال
السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شىت ما بني مثار وزروع ُمتلفة اْللوان واْلشكال 
والطعوم والروائح واملنافع. وسخر الفلك أبن جعلها طافية على تيار ماء البحر جتري عليه 

ر ِلل ب ما ُّبا من إقليم إَل إقليم آخأبمر هللا تعاَل، وسخر البحر حلملها ليقطع املسافرون 
هنا إَل هناك، وما هناك إَل هنا، وسخر اْلهنار تشق اْلرض من قطر إَل قطر رزقا للعباد 

 من شَر وسقي، وغري ذلك من أنواع املنافع.

وسخر لكم الشمس والقمر دائبني أي يسريان ال يفَتان ليال وال هنارا ال الشمس ينبغي هلا 
[ يغشي الليل النهار 40 الليل سابق النهار وكل ِف فلك يسبحون ]يس: أن تدرك القمر وال
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يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات أبمره أال له اْللق واْلمر تبارك هللا َر 
[ فالشمس والقمر يتعاقبان، والليل والنهار يتعارضان، فتارة أيخذ 54العاملني ]اْلعراف: 

ْلخر من هذا فيقصر يو ج الليل ِف النهار ويو ج النهار ِف هذا من هذا فيطول، مث أيخذ ا
[ أال هو العزيز الغفار 13الليل وسخر الشمس والقمر كل جيري ْلجل مسمى ]فاطر: 

 [ .5]الزمر: 

وقوله وآاتكم من كل ما سألتموه بقول هيأ لكم ما حتتاجون إليه ِف مجيع أحوالكم مما 
كل ما سألتموه وما َ تسألوه، وقرأ بعضهم : من  وقال بعض السلفتسألونه حبالكم. 

وآاتكم من كل ما سألتموه وقوله وإن تعدوا نعمة هللا ال حتصوها خيْب تعاَل عن عجز لعباد 
عن تعداد النعم فضال عن القيام بشكرها، كما قال طلق بن حبي ب رمحه هللا: إن حق هللا". 

(1) 
 

 [119اَل  118( : اْلايت 16"]سورة النحل )-141 .563
على الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم و 

( مث إن ربك للذين عملوا السوء جبهالة مث اتبوا من بعد ذلك وأصلحوا إن 118يظلمون )
 (119ربك من بعدها لغفور رحيم )

ه وإمنا أرخص فيه  بملا ذكر تعاَل أنه إمنا حرم علينا امليتة والدم وحلم اْلنزير وما أهل لغري هللا
 -وِف ذلك توسعة هلذه اْلمة اليت يريد هللا ُّبا اليسرى وال يريد ُّبا العسرى -عند الضرورة

ذكر سبحانه وتعاَل ما كان حرمه على اليهود ِف شريعتهم قبل أن ينسخها، وما كانوا فيه 
ليك صصنا عمن اْلصار والتضييق واْلغالل واحلرج، فقال: وعلى الذين هادوا حرمنا ما ق

من قبل أي ِف سورة اْلنعام ِف قوله: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر 
[ 146لصادقون ]اْلنعام:  -إَل قوله -والغنم حرمنا عليهم شحومهما إال ما محلت ظهورمها

. 
وهلذا قال هاهنا: وما ظلمناهم أي فيما ضيقنا عليهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أي 

ذلك، كقوله: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت هلم وبصدهم  فاستحقوا
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[ مث أخْب تعاَل تكرما وامتناان ِف حق العصاة املؤمنني أن 160عن سبيل هللا كثريا ]النساء: 
ل بعض قامن اتَ منهم إليه اتَ عليه، فقال: مث إن ربك للذين عملوا السوء جبهالة 

جاهل مث اتبوا من بعد ذلك وأصلحوا أي أقلعوا عما كانوا  : كل من عصى هللا فهوالسلف
فيه من املعاصي وأقبلوا على فعل الطاعات إن ربك من بعدها أي تلك الفعلة والزلة لغفور 

 رحيم.

 

 [123اَل  120( : اْلايت 16]سورة النحل )
اجتباه وهداه ( شاكرا ْلنعمه 120إن إبراهيم كان أمة قانتا هلل حنيفا َو يك من املشركني )

( مث 122( وآتيناه ِف الدنيا حسنة وإنه ِف اْلخرة ملن الصاحلني )121إَل صراط مستقيم )
 (123أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من املشركني )

ُيدح تعاَل عبده ورسوله وخليله إبراهيم إمام احلنفاء ووالد اْلنبياء، ويْبئه من املشركني ومن 
ة والنصرانية، فقال: إن إبراهيم كان أمة قانتا هلل حنيفا فأما اْلمة: فهو اإلمام الذي اليهودي

يقتدى به، والقانت: هو اْلاشع املطيع، واحلنيف: املنحرف قصدا عن الشرك إَل التوحيد، 
وهلذا قال: َو يك من املشركني قال سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل، عن مسلم البطني 

ين: أنه سأل عبد هللا بن مسعود عن اْلمة القانت، فقال: اْلمة معلم اْلري، عن أيب العبيد
والقانت: املطيع هلل ورسوله، وعن مالك قال: قال ابن عمر: اْلمة الذي يعلم الناس دينهم، 

 وقال اْلعمش عن حيىي بن اِلزار عن أيب العبيدين أنه جاء إَل عبد هللا فقال:

بن مسعود رق له، فقال: أخْبين عن اْلمة، فقال: الذي من نسأل إذا َ نسألك؟ فكأن ا
 (1)يعلم الناس اْلري.". 

 

أيضا عن سليمان بن حَر عن محاد بن زيد عن مصع ب بن « 1»"أمحد -142 .564
 زهري به أطول من هذا وتفرد به.

حدثين نصر بن عبد الرمحن اْلودي، حدثنا حممد بن يعلى عن « : 2»وقال ابن جرير 
ن زيد بن أسلم، عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا موسى بن عبيدة ع
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أال أخْبكم بشيء أمر به نوح ابنه؟ إن نوحا عليه السالم قال البنه: »صلى هللا عليه وسلم: 
قال  «اي بين آمرك أن تقول: سبحان هللا، فِهنا صالة اْللق وتسبيح اْللق، وُّبا يرزق اْللق

شيء إال يسبح حبمده إسناده فيه ضعف، فِن اْلودي ضعيف عند هللا تعاَل: وإن من 
اْلكثرين. وقال عكرمة ِف قوله تعاَل: وإن من شيء إال يسبح حبمده قال اْلسطوانة تسبح 

رير : صرير الباَ تسبيحه وخوقال بعض السلفالسارية  -اْلسطوانة -والشجرة تسبح
منصور  حبمده وقال سفيان الثوري عن املاء تسبيحه قال هللا تعاَل وإن من شيء إال يسبح

عن إبراهيم قال: الطعام يسبح، ويشهد هلذا القول آية السجدة ِف احلج، وقال آخرون: إمنا 
 يسبح ما كان فيه روح، يعنون من حيوان ونبات.

قال قتادة ِف قوله: وإن من شيء إال يسبح حبمده قال: كل شيء فيه روح يسبح من شجر 
سن والضحاك ِف قوله وإن من شيء إال يسبح حبمده قاال: كل شيء أو شيء فيه، وقال احل

حدثنا حممد بن محيد، حدثنا حيىي بن واضح وزيد بن « : 3»فيه الروح. وقال ابن جرير 
حباَ، قاال: حدثنا جرير أبو اْلطاَ، قال كنا مع يزيد الرقاشي ومعه احلسن ِف طعام، 

 رة.سعيد، يسبح هذا اْلوان؟ فقال: كان يسبح م فقدموا اْلوان، فقال يزيد الرقاشي: اي أاب

فكأن احلسن رمحه هللا، ذه ب إَل أنه ملا كان حيا فيه  -قلت: اْلوان هو املائدة من اْلش ب
خضرة كان يسبح، فلما قطع وصار خشبة ايبسة انقطع تسبيحه، وقد يستأنس هلذا القول 

ما لعذابن وما إهن»ين فقال حبديث ابن عباس أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مر بقْب 
 «يعذابن ِف كبري، أما أحدمها فكان ال يستنزه من البول، وأما اْلخر فكان ُيشي ابلنميمة

خيفف عنهما  لعله»مث أخذ جريدة رطبة فشقها نصفني، مث غرز ِف كل قْب واحدة، مث قال 
من  أخرجاه ِف الصحيحني، قال بعض من تكلم على هذا احلديث« 4« »ما َ ييبسا

العلماء: إمنا قال ما َ ييبسا ْلهنما يسبحان ما دام فيهما خضرة، فِذا يبسا انقطع 
 تسبيحهما، وهللا أعلم.

__________ 

 .170، 169/ 2( املسند 1)
 .84/ 8( تفسري الطْبي 2)
 . ].....[85، 84/ 8( تفسري الطْبي 3)
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، وأخرجه بلفظ 111مسلم ِف الطهارة حديث « يستنزه من البول»( أخرجه بلفظ 4)
َ « يستَت من بوله» َ 55البخاري ِف الوضوء اب يستْبئ »، وأخرجه بلفظ 81، واِلنائز اب

 (1)البخاري ِف الوضوء ابَ". « من بوله
 

"وقال الطْباين: حدثنا عبدان بن أمحد حدثنا عمر بن سهل حدثنا عبيد هللا -143 .565
سول د هللا بن عمرو قال: قال ر بن متام عن خالد احلذاء عن بشر بن شغاف عن أبيه عن عب

اي رسول هللا  قيل« ما شيء أكرم على هللا يوم القيامة من ابن آدم»هللا صلى هللا عليه وسلم 
ث غري ب وهذا حدي« وال املالئكة، املالئكة جمبورون مبنزلة الشمس والقمر»وال املالئكة قال 

 جدا.

 

 [72اَل  71( : اْلايت 17]سورة اإلسراء )
كل أانس ِبمامهم فمن أويت كتابه بيمينه فأولئك يقرؤن كتاُّبم وال يظلمون فتيال يوم ندعوا  

 (72( ومن كان ِف هذه أعمى فهو ِف اْلخرة أعمى وأضل سبيال )71)
خيْب تبارك وتعاَل عن يوم القيامة أنه حياس ب كل أمة ِبمامهم، وقد اختلفوا ِف ذلك فقال 

ولكل أمة رسول فِذا جاء رسوهلم قضي بينهم  جماهد وقتادة أي نبيهم وهذا كقوله تعاَل
هذا أكْب شرف ْلصحاَ احلديث ْلن  وقال بعض السلف[ اْلية 47ابلقسط ]يونس: 

إمامهم النِب صلى هللا عليه وسلم وقال ابن زيد بكتاُّبم الذي أنزل على نبيهم من التشريع 
فيحتمل أن « 1»م واختاره ابن جرير وروي عن ابن أيب جنيح عن جماهد أنه قال: بكتبه

يكون أراد هذا وأن يكون أراد ما رواه العوِف عن ابن عباس ِف قوله يوم ندعوا كل أانس 
ِبمامهم أي بكتاَ أعماهلم وكذا قال أبو العالية واحلسن والضحاك وهذا القول هو اْلرجح 

 ى[ وقال تعاَل: ووضع الكتاَ فَت 12لقوله تعاَل وكل شيء أحصيناه ِف إمام مبني ]يس: 
 اجملرمني مشفقني مما فيه ]الكهف:

[ اْلية وحيتمل أن املراد ِبمامهم أي كل قوم مبن أيمتون به فأهل اإلُيان ائتموا ابْلنبياء 49
 عليهم السالم وأهل الكفر ائتموا أبئمتهم كما قال وجعلناهم أئمة يدعون إَل النار ]القصص:
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« 2« »يتع ما كان يعبد الطواغلتتبع كل أمة ما كانت تعبد فيتب»[ وِف الصحيحني 41
 احلديث.

وقال تعاَل وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إَل كتاُّبا اليوم جتزون ما كنتم تعملون هذا  
[ وهذا ال 29 -28كتابنا ينطق عليكم ابحلق إان كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ]اِلاثية: 

ه أبعماهلا  يكون شاهدا على أمتيناِف أن جياء ابلنِب إذا حكم هللا بني أمته فِنه ال بد أن 
[ 69كقوله تعاَل وأشرقت اْلرض بنور رُّبا ووضع الكتاَ وجيء ابلنبيني والشهداء ]الزمر: 

وقوله تعاَل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤالء شهيدا ]النساء: 
عوا كل أانس [ ولكن املراد هاهنا ابإلمام هو كتاَ اْلعمال ولذا قال تعاَل: يوم ند41

ِبمامهم فمن أويت كتابه بيمينه فأولئك يقرؤن كتاُّبم أي من فرحته وسروره مبا فيه من العمل 
إَل  -الصاحل يقرأه وحي ب قراءته كقوله: فأما من أويت كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤا كتابيه

 يظلمون [ اْلايت، وقوله تعاَل وال26 -19وأما من أويت كتابه بشماله ]احلاقة:  -قوله
 فتيال

__________ 

 .116/ 8( انظر تفسري الطْبي 1)
، ومسلم ِف اإلُيان حديث 52، والرقاق ابَ 24( أخرجه البخاري ِف التوحيد ابَ 2)

 (1).". 534، 293، 275/ 2، وأمحد ِف املسند 299
 

"فهمه وتدبره، َو خيْبان مبكان هذا الكهف ِف أي البالد من اْلرض، إذ ال -144 .566
لنا فيه وال قصد شرعي، وقد تكلف بعض املفسرين فذكروا فيه أقواال، فتقدم عن ابن  فائدة

 عباس أنه قال:

هو قري ب من أيلة. وقال ابن إسحاق: هو عند نينوى. وقيل: ببالد الروم. وقيل: ببالد 
وله سالبلقاء، وهللا أعلم أبي بالد هللا هو، ولو كان لنا فيه مصلحة دينية ْلرشدان هللا تعاَل ور 

لنار إال ما تركت شيئا يقربكم إَل اِلنة ويباعدكم من ا»إليه، فقد قال صلى هللا عليه وسلم: 
فأعلمنا تعاَل بصفته، َو يعلمنا مبكانه، فقال: وترى الشمس إذا طلعت « وقد أعلمتكم به
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تتزاور عن كهفهم قال مالك عن زيد بن أسلم: متيل ذات اليمني وإذا غربت تقرضهم ذات 
ال وهم ِف فجوة منه أي ِف متسع منه داخال حبيث ال تصبيهم، إذ لو أصابتهم ْلحرقت الشم

 أبداهنم وثياُّبم، قاله ابن عباس.

ذلك من آايت هللا حيث أرشدهم إَل هذا الغار الذي جعلهم فيه أحياء والشمس والريح 
: من يهد هللا لتدخل عليهم فيه لتبقى أبداهنم، وهلذا قال تعاَل: ذلك من آايت هللا، مث قا

فهو املهتد اْلية، أي هو الذي أرشد هؤالء الفتية إَل اهلداية من بني قومهم، فِنه من هداه 
 هللا اهتدى، ومن أضله فال هادي له.

 

 [18( : آية 18]سورة الكهف )
وحتسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمني وذات الشمال وكلبهم ابسط ذراعيه ابلوصيد 

 (18يهم لوليت منهم فرارا ومللئت منهم رعبا )لو اطلعت عل
ذكر بعض أهل العلم أهنم ملا ضَر هللا على آذاهنم ابلنوم، َ تنطبق لئال يسرع إليها البلى، 
فِذا بقيت ظاهرة للهواء كان أبقى هلا، وهلذا قال تعاَل: وحتسبهم أيقاظا وهم رقود وقد ذكر 

، كما قال مث يفتح هذه ويطبق هذه وهو راقد عن الذئ ب أنه ينام فيطبق عينا ويفتح عينا،
 الشاعر: ]الطويل[

 «1»ينام ِبحدى مقلتيه ويتقي ... أبخرى الرزااي فهو يقظان انئم 
 العام : يقلبون ِفقال بعض السلفوقوله: تعاَل: ونقلبهم ذات اليمني وذات الشمال 

ه ابلوصيد قال ابسط ذراعيمرتني. قال ابن عباس: لو َ يقلبوا ْلكلتهم اْلرض. قوله وكلبهم 
 ابن عباس وجماهد وسعيد بن جبري وقتادة: الوصيد الفناء، وقال ابن عباس: ابلباَ.

وقيل: ابلصعيد وهو الَتاَ، والصحيح أنه ابلفناء وهو الباَ، ومنه قوله تعاَل: إهنا عليهم 
 مؤصدة

__________ 

 ( يروى عجر البيت:1)

، وأمايل 105ت حلميد بن ثور ِف ديوانه ص أبخرى اْلعادي فهو يقظان هاجع والبي
، واملقاصد النحوية 398/ 1، والشعر والشعراء 292/ 4، وخزانة اْلدَ 213/ 2املرتضى 
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، وشرح ابن 106/ 1، وشرح اْلمشوين 214، وبال نسبة ِف ختليص الشواهد ص 562/ 1
 (1).". 132عقيل ص 

 

 هو آدم، مث جعل نسله من"ربه الذي خلقه، وابتدأ خلق اإلنسان من طني و -145 .567
[ 28ساللة من ماء مهني، كما قال تعاَل: كيف تكفرون ابهلل وكنتم أمواات فأحياكم ]البقرة: 

اْلية، أي كيف جتحدون ربكم وداللته عليكم ظاهرة جلية، كل أحد يعلمها من نفسه، فِنه 
 ن نفسه والما من أحد من املخلوقات إال ويعلم أنه كان معدوما، مث وجد وليس وجوده م

مستندا إَل شيء من املخلوقات، ْلنه مبثابته، فعلم إسناد إجياده إَل خالقه، وهو هللا ال إله 
إال هو خالق كل شيء، وهلذا قال املؤمن لكنا هو هللا ريب أي لكن أان ال أقول مبقالتك بل 

حده ال شريك و أعَتف هلل ابلوحدانية والربوبية، وال أشرك بريب أحدا أي بل هو هللا املعبود 
 له.

مث قال: ولوال إذ دخلت جنتك قلت ما شاء هللا ال قوة إال ابهلل إن ترن أان أقل منك ماال 
وولدا هذا حتضيض وحث على ذلك، أي هال إذ أعجبتك حني دخلتها ونظرت إليها، 
محدت هللا ما أنعم به عليك وأعطاك من املال والولد ما َ يعطه غريك، وقلت ما شاء هللا 

: من أعجبه شيء من حاله أو ماله أو ولده، قال بعض السلفقوة إال ابهلل، وهلذا  ال
فليقل: ما شاء هللا ال قوة إال ابهلل، وهذا مأخوذ من هذه اْلية الكرُية. وقد روي فيه حديث 
مرفوع، أخرجه احلافظ أبو يعلى املوصلي ِف مسنده: حدثنا جراح بن ُملد، حدثنا عمر بن 

سى بن عون، حدثنا عبد امللك بن زرارة عن أنس رضي هللا عنه قال: قال يونس، حدثنا عي
ما أنعم هللا على عبد نعمة من أهل أو مال أو ولد، فيقول »رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

ذ دخلت وكان يتأول هذه اْلية ولوال إ« ما شاء هللا ال قوة إال ابهلل، فريى فيه آفة دون املوت
 ال قوة إال ابهلل قال احلافظ أبو الفتح اْلزدي: عيسى بن عون عن جنتك قلت ما شاء هللا

 عبد امللك بن زرارة عن أنس ال يصح حديثه.

حدثنا حممد بن جعفر، حدثنا شعبة وحجاج، حدثين شعبة عن « : 1»وقال اإلمام أمحد 
سلم أنه و عاصم بن عبيد هللا عن عبيد موَل أيب رهم، عن أيب هريرة عن النِب صلى هللا عليه 
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 تفرد به أمحد. وقد ثبت ِف« أال أدلك على كنز من كنوز اِلنة؟ ال قوة إال ابهلل»قال: 
ز من  أال أدلك على كن»الصحيح عن أيب موسى أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: 

 « .2« »كنوز اِلنة؟ ال حول وال قوة إال ابهلل

نا أبو عوانة عن أيب بلج عن عمرو حدثنا بكر بن عيسى، حدث« : 3»وقال اإلمام أمحد 
 هريرة أال اي أاب»بن ميمون قال: قال أبو هريرة: قال يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

أن »قال: قلت نعم فداك أيب وأمي. قال: « أدلك على كنز من كنوز اِلنة حتت العرش؟
« واستسلم أسلم عبديقال أبو بلج: وأحس ب أنه قال فِن هللا يقول « تقول ال قوة إال ابهلل

 قال فقلت لعمرو: قال أبو بلج:

قال عمرو: قلت ْليب هريرة ال حول وال قوة إال ابهلل، فقال: ال إهنا ِف سورة الكهف ولوال 
 إذ دخلت جنتك قلت ما شاء هللا ال قوة إال ابهلل.

__________ 

 .469/ 2( املسند 1)
 .46، 45، 44الذكر حديث ، ومسلم ِف 51( أخرجه البخاري ِف الدعوات ابَ 2)
 (1).". 335/ 2( املسند 3)
 

 "سورة مرمي-146 .568

من حديث أم سلمة، وأمحد بن « 1»وهي مكية وقد روى حممد بن إسحاق ِف السرية 
عن ابن مسعود ِف قصة اهلجرة إَل أرض احلبشة من مكة أن جعفر بن أيب « 2»حنبل 

 وأصحابه. طال ب رضي هللا عنه قرأ صدر هذه السورة على النجاشي

 بسم هللا الرمحن الرحيم

 

 [6اَل  1( : اْلايت 19]سورة مرمي )
 بسم هللا الرمحن الرحيم

( قال َر إين 3( إذ اندى ربه نداء خفيا )2( ذكر رمحت ربك عبده زكراي )1كهيعص )
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 (4وهن العظم مين واشتعل الرأس شيبا َو أكن بدعائك َر شقيا )
( يرثين ويرث 5امرأيت عاقرا فه ب يل من لدنك وليا ) وإين خفت املوايل من ورائي وكانت
 (6من آل يعقَو واجعله َر رضيا )

أما الكالم على احلروف املقطعة فقد تقدم ِف أول سورة البقرة، وقوله ذكر رمحت ربك أي 
هذا ذكر رمحة هللا بعبده زكراي، وقرأ حيىي بن يعمر ذكر رمحت ربك عبده زكراي وزكراي ُيد 

اتن مشهوراتن وكان نبيا عظيما من أنبياء بين إسرائيل، وِف صحيح البخاري ويقصر، قراء
أنه كان جنارا أيكل من عمل يده ِف النجارة. وقوله إذ اندى ربه نداء خفيا قال بعض 

 املفسرين: إمنا أخفى دعاءه لئال ينس ب ِف طل ب الولد إَل الرعونة لكْبه، حكاه املاوردي.

ه أح ب إَل هللا، كما قال قتادة ِف هذه اْلية إذ اندى ربه نداء وقال آخرون: إمنا أخفاه ْلن
 « .3»خفيا إن هللا يعلم القل ب التقي، ويسمع الصوت اْلفي 

: قام من الليل عليه السالم وقد انم أصحابه، فجعل يهتف بربه يقول وقال بعض السلف
، فقال هللا له: لبيك لبيك لبيك قال َر إ ، اي َر ، اي َر ن العظم مين ين وهخفية: اي َر

أي ضعفت وخارت القوى واشتعل الرأس شيبا، أي اضطرم املشي ب ِف السواد، كما قال 
 ابن دريد ِف مقصورته: ]الطويل[

__________ 

 .336/ 1( سرية ابن هشام 1)
 .461/ 1( املسند 2)
 (1).". 306/ 8( انظر تفسري الطْبي 3)
 

 رضي هللا عنه قال: كان عيسى "عن عبد العزيز بن زايد، عن أنس بن مالك-147 .569
ابن مرمي قد درس اإلجنيل وأحكمها وهو ِف بطن أمه، فذلك قوله: إين عبد هللا آاتين الكتاَ 

 وجعلين نبيا حيىي بن سعيد العطار احلمصي مَتوك.

وقوله: وجعلين مباركا أين ما كنت قال جماهد وعمرو بن قيس والثوري: وجعلين معلما للخري. 
حدثين سليمان بن عبد اِلبار، حدثنا « : 1»جماهد: نفاعا. وقال ابن جرير وِف رواية عن 
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حممد بن يزيد بن خنيس املخزومي، َسعت وهي ب بن الورد موَل بين ُمزوم قال: لقي عاَ 
عاملا هو فوقه ِف العلم، فقال له: يرمحك هللا ما الذي أعلن من عملي؟ قال: اْلمر ابملعروف 

دين هللا الذي بعث به أنبياءه إَل عباده، وقد أمجع الفقهاء على والنهي عن املنكر، فِنه 
قول هللا: وجعلين مباركا أين ما كنت وقيل: ما بركته؟ قال: اْلمر ابملعروف والنهي عن املنكر 
أينما كان. وقوله: وأوصاين ابلصالة والزكاة ما دمت حيا كقوله تعاَل حملمد صلى هللا عليه 

[ . وقال عبد الرمحن بن القاسم عن 99تيك اليقني ]احلجر: وسلم: واعبد ربك حىت أي
مالك بن أنس ِف قوله وأوصاين ابلصالة والزكاة ما دمت حيا قال: أخْبه مبا هو كائن من 

 أمره إَل أن ُيوت، ما أبينها ْلهل القدر.

ثريا ما كوقوله: وبرا بوالديت أي وأمرين بْب والديت، ذكره بعد طاعة هللا ربه، ْلن هللا تعاَل  
يقرن بني اْلمر بعبادته وطاعة الوالدين، كما قال تعاَل: وقضى ربك أال تعبدوا إال إايه 

 [ وقال أن اشكر يل ولوالديك إيل املصري ]لقمان:23وابلوالدين إحساان ]اإلسراء: 

[ . وقوله: َو جيعلين جبارا شقيا أي َو جيعلين جبارا مستكْبا عن عبادته وطاعته وبر 14
قال و يت، فأشقى بذلك. قال سفيان الثوري: اِلبار الشقي الذي يقتل على الغض ب. والد

: ال جتد أحدا عاقا لوالديه إال وجدته جبارا شقيا، مث قرأ: وبرا بوالديت َو بعض السلف
 إال وجدته ُمتاال فخورا، مث قرأ:« 2»جيعلين جبارا شقيا قال: وال جتد سيئ امللكة 

 [ .36هللا ال حي ب من كان ُمتاال فخورا ]النساء: وما ملكت أُيانكم إن 

قال قتادة: ذكر لنا أن امرأة رأت ابن مرمي حييي املوتى ويْبئ اْلكمه واْلبرص ِف آايت 
سلطه هللا عليهن وأذن له فيهن، فقالت: طوىب للبطن الذي محلك، وطوىب للثدي الذي 

 فاتبع ما فيه، ىب ملن تال كتاَ هللاأرضعت به، فقال نِب هللا عيسى عليه السالم جييبها: طو 
وقوله: والسالم علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا « . 3»َو يكن جبارا شقيا 

إثبات منه لعبوديته هلل عز وجل، وأنه ُملوق من خلق هللا حيىي وُيوت ويبعث كسائر اْلالئق، 
سالمه باد، صلوات هللا و ولكن له السالمة ِف هذه اْلحوال اليت هي أشق ما يكون على الع

 عليه.

__________ 

 .338/ 8( تفسري الطْبي 1)
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 ( سيئ امللكة: هو الذي يسيء صحبة ومعاملة املماليك.2)

 (1).". 340، 339/ 8( انظر تفسري الطْبي 3)
 

"هو القطان، حدثنا سفيان عن عطاء بن السائ ب، عن سعيد بن جبري، عن -148 .570
، وهكذا قال جماهد وأبو « 1» حىت َسع صريف القلم ابن عباس وقربناه جنيا قال: أدين

العالية وغريهم: يعنون صريف القلم بكتابة التوراة. وقال السدي: وقربناه جنيا قال: أدخل 
 ِف السماء فكلم، وعن جماهد حنوه.

وقال عبد الرزاق عن معمر، عن قتادة وقربناه جنيا قال: جنا بصدقه. وروى ابن أيب حامت: 
اِلبار بن عاصم، حدثنا حممد بن سلمة احلراين عن أيب واصل، عن شهر بن حدثنا عبد 

 حوش ب، عن عمرو بن معد يكَر قال: ملا قَر هللا موسى جنيا بطور سيناء قال:

اي موسى إذا خلقت لك قلبا شاكرا ولساان ذاكرا وزوجة تعني على اْلري، فلم أخزن عنك 
 له من اْلري شيئا.من اْلري شيئا، ومن أخزن عنه هذا فلم أفتح 

وقوله: ووهبنا له من رمحتنا أخاه هارون نبيا أي وأجبنا سؤاله وشفاعته ِف أخيه، فجعلناه 
نبيا، كما قال ِف اْلية اْلخرى وأخي هارون هو أفصح مين لساان فأرسله معي ردءا يصدقين 

 [ وقال: قد أوتيت سؤلك اي موسى ]طه:34إين أخاف أن يكذبون ]القصص: 

[ 14 -13: فأرسل إَل هارون وهلم علي ذن ب فأخاف أن يقتلون ]الشعراء: [ وقال36
: ما شفع أحد ِف أحد شفاعة ِف الدنيا أعظم من شفاعة موسى قال بعض السلفوهلذا 

ِف هارون أن يكون نبيا، قال هللا تعاَل: ووهبنا له من رمحتنا أخاه هارون نبيا قال ابن جرير: 
، حدثنا ابن علية  عن داود عن عكرمة قال: قال ابن عباس قوله: ووهبنا له حدثنا يعقَو

 من رمحتنا أخاه هارون نبيا

قال: كان هارون أكْب من موسى، ولكن أراد وه ب نبوته له، وقد ذكره ابن أيب حامت معلقا 
 عن يعقَو وهو ابن إبراهيم الدورقي به.

 

 [55اَل  54( : اْلايت 19]سورة مرمي )
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( وكان أيمر أهله 54إنه كان صادق الوعد وكان رسوال نبيا )واذكر ِف الكتاَ إَساعيل 
 (55ابلصالة والزكاة وكان عند ربه مرضيا )

هذا ثناء من هللا تعاَل على إَساعيل بن إبراهيم اْلليل عليهما السالم، وهو والد عَر 
 ااحلجاز كلهم أبنه كان صادق الوعد. قال ابن جريج: َ يعد ربه عدة إال أجنزها، يعين م

حدثين يونس، أنبأان « : 2»التزم عبادة قط بنذر إال قام ُّبا ووفاها حقها. وقال ابن جرير 
ابن وه ب، أخْبين عمرو بن احلارث أن سهل بن عقيل حدثه أن إَساعيل النِب عليه السالم 
وعد رجال مكاان أن أيتيه فيه، فجاء ونسي الرجل، فظل به إَساعيل وابت حىت جاء الرجل 

قال: ما برحت من هاهنا؟ قال: ال. قال: إين نسيت قال: َ أكن أبرح حىت من الغد، ف
َتتيين، فلذلك كان صادق الوعد وقال سفيان الثوري: يلغين أنه أقام ِف ذلك املكان ينتظره 

 حوال حىت

__________ 

 .351/ 8( انظر تفسري الطْبي 1)
 (1).". 352، 351/ 8( تفسري الطْبي 2)
 

ما »عن ابن عباس، عن النِب صلى هللا عليه وسلم قال:  "سعيد بن جبري،-149 .571
 اِلهاد ِف وال»قالوا: وال اِلهاد ِف سبيل هللا؟ قال: « العمل ِف أايم أفضل منها ِف هذه

، رواه اإلمام أمحد وأبو « 1« »سبيل هللا إال رجل خيرج خياطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء
لَتمذي: حديث حسن، غري ب، صحيح، وِف داود والَتمذي وابن ماجه بنحوه. وقال ا

 الباَ عن ابن عمر وأيب هريرة وعبد هللا بن عمرو وجابر.

قلت: وقد تقصيت هذه الطرق، وأفردت هلا جزءا على حدته، فمن ذلك ما قال اإلمام 
حدثنا عثمان أنبأان أبو عوانة عن يزيد بن أيب زايد عن جماهد، عن ابن عمر « : 2»أمحد 

ما من أايم أعظم عند هللا وال أح ب إليه العمل »هللا صلى هللا عليه وسلم قال: قال رسول 
وروي من وجه  «فيهن من هذه اْلايم العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبري والتحميد

وكان ابن عمر وأبو هريرة « : 3»آخر عن جماهد عن ابن عمر بنحوه. وقال البخاري 
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 كْبان ويكْب الناس بتكبريمها.خيرجان إَل السوق ِف أايم العشر في

وقد روى أمحد عن جابر مرفوعا إن هذا هو العشر الذي أقسم به ِف قوله: والفجر وليال 
 : إنه املراد بقوله: وأمتمناها بعشر ]اْلعراف:وقال بعض السلف[ . 2 -1عشر ]الفجر: 

ر، ا العشأن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يصوم هذ« 4»[ وِف سنن أيب داود 142
عن أيب قتادة قال: « 5»وهذا العشر مشتمل على يوم عرفة الذي ثبت ِف صحيح مسلم 

سئل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن صيام يوم عرفة، فقال: أحتس ب على هللا أن يكفر 
به السنة املاضية واْلتية، ويشتمل على يوم النحر الذي هو يوم احلج اْلكْب، وقد ورد ِف 

، فهذا العشر قد قيل إنه أفضل أايم السنة،  « 6»فضل اْلايم عند هللا وابِلملة حديث أنه أ
كما نطق به احلديث، وفضله كثري على عشر رمضان اْلخري، ْلن هذا يشرع فيه ما يشرع 
ِف ذلك من صالة وصيام وصدقة وغريه، وُيتاز هذا ابختصاصه أبداء فرض احلج فيه. وقيل 

القدر اليت هي خري من ألف شهر، وتوسط آخرون فقالوا:  ذلك أفضل الشتماله على ليلة
 أايم هذا أفضل، وليايل ذاك أفضل، وُّبذا جيتمع مشل اْلدلة، وهللا أعلم.

]قول اثن[ ِف اْلايم املعلومات. قال احلكم عن مقسم عن ابن عباس: اْلايم املعلومات يوم 
 نالنخعي، وإليه ذه ب أمحد بالنحر وثالثة أايم بعده، ويروى هذا عن ابن عمر وإبراهيم 

__________ 

، والَتمذي ِف 60، وأبو داود ِف الصوم ابَ 11( أخرجه البخاري ِف العيدين ابَ 1)
 .52، وابن ماجة ِف الصوم ابَ 51الصوم ابَ 

 .132، 131، 75/ 2( املسند 2)
 .11( كتاَ العيدين ابَ 3)
 .60( كتاَ الصوم ابَ 4)
 .196( كتاَ الصيام حديث 5)
 (1).". 350/ 4( انظر أمحد ِف املسند 6)
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 « .1»"وستني بدنة جعل يطعنها حبربة ِف يده -150 .572

وقال عبد الرزاق: أخْبان معمر عن قتادة قال: ِف حرف ابن مسعود صوافن أي معقلة قياما. 
وقال سفيان الثوري عن منصور عن جماهد من قرأها صوافن قال: معقولة، ومن قرأها صواف 

بني يديها، وقال طاوس واحلسن وغريمها فاذكروا اسم هللا عليها صواِف يعين قال تصف 
خالصة هلل عز وجل، وكذا رواه مالك عن الزهري. وقال عبد الرمحن بن زيد: صواِف ليس 

 فيها شرك كشرك اِلاهلية ْلصنامهم.

 وقوله: فِذا وجبت جنوُّبا قال ابن أيب جنيح عن جماهد: يعين سقطت إَل اْلرض، وهو
رواية عن ابن عباس، وكذا قال مقاتل بن حيان وقال العوِف عن ابن عباس: فِذا وجبت 
جنوُّبا يعين حنرت. وقال عبد الرمحن بن زيد بن أسلم: فِذ وجبت جنوُّبا، يعين ماتت، 
وهذا القول هو مراد ابن عباس وجماهد، فِنه ال جيوز اْلكل من البدنة إذا حنرت حىت متوت 

واه الثوري ِف وقد ر « ال تعجلوا النفوس أن تزهق»جاء ِف حديث مرفوع  وتْبد حركتها. وقد
جامعه عن أيَو عن حيىي بن أيب كثري عن فرافصة احلنفي، عن عمر بن اْلطاَ أنه قال 

إن هللا كت ب اإلحسان على كل »ذلك، ويؤيده حديث شداد بن أوس ِف صحيح مسلم 
، ولريح حسنوا الذحبة، وليحد أحدكم شفرتهشيء فِذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذحبتم فأ

ما قطع من »وعن أيب واقد الليثي قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: « 2« »ذبيحته
 رواه أمحد وأبو داود والَتمذي وصححه.« 3« »البهيمة وهي حية فهو ميتة

ها أمر إابحة. ن: قوله: فكلوا مقال بعض السلفوقوله: فكلوا منها وأطعموا القانع واملعَت 
 وقال مالك: يستح ب ذلك، وقال غريه: جي ب، وهو وجه لبعض الشافعية.

هو واختلفوا ِف املراد ابلقانع واملعَت، فقال العوِف عن ابن عباس: القانع املستغين مبا أعطيته و 
ِف بيته، واملعَت الذي يتعرض لك ويلم بك أن تعطيه من اللحم وال يسأل، وكذا قال جماهد 

بن كع ب القرظي. وقال علي بن أيب طلحة عن ابن عباس: القانع املتعفف، واملعَت وحممد 
السائل، وهذا قول قتادة وإبراهيم النخعي وجماهد ِف رواية عنه. وقال ابن عباس وعكرمة 
وزيد بن أسلم وابن الكلِب واحلسن البصري ومقاتل بن حيان ومالك بن أنس: القانع هو 

 املعَت الذي يعَتيك يتضرع وال يسألك، وهذا لفظ احلسن.الذي يقنع إليك ويسألك، و 

 وقال سعيد بن جبري: القانع هو السائل، قال: أما َسعت قول الشماخ: ]الوافر[



628 

 

__________ 

 ( َ أجد احلديث ُّبذا اللفظ ِف صحيح مسلم.1)

 .57( أخرجه مسلم ِف الصيد حديث 2)
، وابن ماجة ِف 12ي ِف الصيد ابَ ، والَتمذ24( أخرجه أبو داود ِف اْلضاحي ابَ 3)

 (1).". 218/ 5، وأمحد ِف املسند 9، والدارمي ِف الصيد ابَ 8الصيد ابَ 
 

"وقال ابن مسعود ومسروق ِف قوله: والذين هم على صلواهتم حيافظون يعين -151 .573
ِف مواقيت الصالة، وكذا قال أبو الضحى وعلقمة بن قيس وسعيد بن جبري وعكرمة. وقال 

 قتادة:

على مواقيتها وركوعها وسجودها، وقد افتتح هللا ذكر هذه الصفات احلميدة ابلصالة 
استقيموا »واختتمها ابلصالة فدل على أفضليتها كما قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
وملا « 1« »ولن حتصوا، واعلموا أن خري أعمالكم الصالة، وال حيافظ على الوضوء إال مؤمن

قيام ُّبذه الصفات احلميدة واْلفعال الرشيدة قال: أولئك هم الوارثون الذين وصفهم تعاَل ابل
يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وثبت ِف الصحيحني أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

إذا سألتم هللا اِلنة فاسألوه الفردوس، فِنه أعلى اِلنة وأوسط اِلنة، ومنه تفجر أهنار »قال: 
 « .2« »الرمحناِلنة، وفوقه عرش 

وقال ابن أيب حامت: حدثنا أمحد بن سنان، حدثنا أبو معاوية، حدثنا اْلعمش عن أيب صاحل 
كم من أحد ما من»عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

 إال وله منزالن:

 وله:منزله، فذلك ق منزل ِف اِلنة، ومنزل ِف النار، فِن مات ودخل النار ورث أهل اِلنة

 وقال ابن جريج عن ليث عن جماهد أولئك هم الوارثون قال:« أولئك هم الوارثون

ما من عبد إال وله منزالن: منزل ِف اِلنة ومنزل ِف النار، فأما املؤمن فيبىن بيته الذي ِف 
الذي ِف  هاِلنة ويهدم بيته الذي ِف النار، وأما الكافر فيهدم بيته الذي ِف اِلنة ويبىن بيت

 النار.
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 وروي عن سعيد بن جبري حنو ذلك.

فاملؤمنون يرثون منازل الكفار ْلهنم خلقوا لعبادة هللا تعاَل وحده ال شريك له، فلما قام 
هؤالء املؤمنون مبا وج ب عليهم من العبادة، وترك أولئك ما أمروا به مما خلقوا له، أحرز 

وجل بل أبلغ من هذا أيضا، وهو ما ثبت ِف هؤالء نصي ب أولئك لو كانوا أطاعوا رُّبم عز 
يء انس يوم جي»صحيح مسلم عن أيب بردة عن أبيه عن النِب صلى هللا عليه وسلم قال: 

 «القيامة من املسلمني بذنَو أمثال اِلبال، فيغفرها هللا هلم ويضعها على اليهود والنصارى
ع هللا ا كان يوم القيامة دفإذ»، وِف لفظ له: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: « 3»

فاستحلف عمر بن عبد « لكل مسلم يهوداي أو نصرانيا، فيقال: هذا فكاكك من النار
العزيز أاب بردة ابهلل الذي ال إله إال هو ثالث مرات، أن أابه حدثه عن رسول هللا صلى هللا 

 ِلنة اليت، قلت: وهذه اْلية كقوله تعاَل: تلك ا« 4»عليه وسلم بذلك قال: فحلف له 
[ وكقوله: وتلك اِلنة اليت أورثتموها مبا كنتم 63نورث من عبادان من كان تقيا ]مرمي: 

قال و [ وقد قال جماهد وسعيد بن جبري، اِلنة ابلرومية هي الفردوس، 72تعملون ]الزخرف: 
 : ال يسمى البستان الفردوس إال إذا كان فيه عن ب، فاهلل أعلم.بعض السلف

__________ 

 .282، 277، 276/ 5، وأمحد ِف املسند 4خرجه ابن ماجة ِف الطهارة ابَ ( أ1)
 .22، والتوحيد ابَ 4( أخرجه البخاري ِف اِلهاد ابَ 2)
 . ].....[51( أخرجه مسلم ِف التوبة حديث 3)

 (1).". 49( أخرجه مسلم ِف التوبة حديث 4)
 

 "تذكرون-152 .574

 غريه.أنه ال تنبغي العبادة إال للخالق الرزاق ال ل

قل من َر السماوات السبع وَر العرش العظيم؟ أي من هو خالق العاَ العلوي مبا فيه 
من الكواك ب النريات واملالئكة اْلاضعني له ِف سائر اإلفطار منها واِلهات، ومن هو َر 
العرش العظيم، يعين الذي هو سقف املخلوقات، كما جاء ِف احلديث الذي رواه أبو داود 
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اته شأن هللا أعظم من ذلك إن عرشه على َساو »صلى هللا عليه وسلم أنه قال:  عن رسول هللا
ما السموات السبع واْلرضون »، وِف احلديث اْلخر « 1»وأشار بيده مثل القبة « هكذا

السبع وما بينهن وما فيهن ِف الكرسي إال كحلقة ملقاة أبرض فالة، وإن الكرسي مبا فيه 
إن مسافة ما  :قال بعض السلفوهلذا « قة ِف تلك الفالةابلنسبة إَل العرش كتلك احلل

بني قطري العرش من جان ب إَل جان ب مسرية مخسني ألف سنة، وارتفاعه عن اْلرض 
 السابعة مسرية مخسني ألف سنة، وقال الضحاك عن ابن عباس: إمنا َسي عرشا الرتفاعه.

القنديل املعلق بني وقال اْلعمش عن كع ب اْلحبار: إن السموات واْلرض ِف العرش ك
 السماء واْلرض. وقال جماهد: ما السموات واْلرض ِف العرش إال كحلقة ِف أرض فالة.

وقال ابن أيب حامت: حدثنا العالء بن ساَ، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان الثوري عن عمار 
الدهين عن مسلم البطني عن سعيد بن جبري عن ابن عباس قال: العرش ال يقدر قدره أحد، 

 ا:: العرش من ايقوتة محراء، وهلذا قال هاهنوقال بعض السلفِف رواية: إال هللا عز وجل، و 

وَر العرش العظيم أي الكبري. وقال ِف آخر السورة َر العرش الكرمي أي احلسن البهي، 
فقد مجع العرش بني العظمة ِف االتساع والعلو واحلسن الباهر، وهلذا قال من قال إنه من 

 . وقال ابن مسعود: إن ربكم ليس عنده ليل وال هنار، نور العرش من نور وجهه.ايقوتة محراء

وقوله: سيقولون هلل قل أفال تتقون أي إذا كنتم تعَتفون أبنه َر السموات وَر العرش 
العظيم، أفال ختافون عقابه وحتذرون عذابه ِف عبادتكم معه غريه وإشراككم به. قال أبو بكر 

أيب الدنيا القرشي ِف كتاَ التفكر واالعتبار: حدثنا إسحاق بن عبد هللا بن حممد بن 
إبراهيم، أخْبان عبد هللا بن جعفر، أخْبين عبد هللا بن دينار عن ابن عمر قال: كان رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم كثريا ما حيدث عن امرأة كانت ِف اِلاهلية على رأس جبل معها 

 ا:ابن هلا يرعى غنما، فقال هلا ابنه

 اي أمه من خلقك؟ قالت: هللا. قال فمن خلق أيب. قالت: هللا. قال: فمن خلقين؟

 قالت: هللا. قال: فمن خلق السموات؟ قالت: هللا. قال: فمن خلق اْلرض؟ قالت: هللا.

قال: فمن خلق اِلبل؟ قالت: هللا. قال: فمن خلق هذه الغنم؟ قالت: هللا. قال: فِين أَسع 
  نفسه من اِلبل فتقطع. قال ابن عمر: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلمهلل شأان مث ألقى 

 كثريا ما حيدثنا
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__________ 

 (1).". 18( أخرجه أبو داود ِف السنة ابَ 1)
 

"البجلي رضي هللا عنه قال: سألت النِب صلى هللا عليه وسلم عن نظرة -153 .575
 « .1»الفجأة، فأمرين أن أصرف بصري 

أمحد عن هشيم عن يونس بن عبيد به. ورواه أبو داود والَتمذي والنسائي وكذا رواه اإلمام 
« صركأطرق ب»من حديثه أيضا. وقال الَتمذي حسن صحيح، وِف رواية لبعضهم فقال 

يعين انظر إَل اْلرض، والصرف أعم، فِنه قد يكون إَل اْلرض وإَل جهة أخرى، وهللا 
 أعلم.

ى الفزاري، حدثنا شريك عن أيب ربيعة اإلايدي، وقال أبو داود: حدثنا إَساعيل بن موس
اي علي ال »عن عبد هللا بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لعلي 

ورواه الَتمذي من حديث « 2« »تتبع النظرة النظرة، فِن لك اْلوَل وليس لك اْلخرة
رسول  أيب سعيد قال: قالشريك وقال: غري ب ال نعرفه إال من حديثه. وِف الصحيح عن 

د لنا من قالوا: اي رسول هللا ال ب« إايكم واِللوس على الطرقات»هللا صلى هللا عليه وسلم 
« ا الطريق حقهإن أبيتم فأعطو »جمالسنا نتحدث فيها، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

ْلمر السالم وا غض البصر، وكف اْلذى، ورد»قالوا: وما حق الطريق اي رسول هللا؟ فقال 
 « .3« »ابملعروف، والنهي عن املنكر

وقال أبو القاسم البغوي: حدثنا طالوت بن عباد، حدثنا فضل بن جبري، َسعت أاب أمامة، 
نة: إذا اكفلوا يل ستا أكفل لكم ابِل»يقول: َسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول 

عد فال خيلف، وغضوا أبصاركم، حدث أحدكم فال يكذَ، وإذا اؤمتن فال خين، وإذا و 
وما بني  من يكفل يل ما بني حلييه»وِف صحيح البخاري « وكفوا أيدكم، واحفظوا فروجكم

وقال عبد الرزاق: أنبأان معمر عن أيَو عن ابن سريين عن « 4« »رجليه، أكفل له اِلنة
 يغضوا من نيعبيدة قال: كل ما عصي هللا به فهو كبرية، وقد ذكر الطرفني فقال قل للمؤمن

ام سم : النظر سهقال بعض السلفأبصارهم وملا كان النظر داعية إَل فساد القل ب، كما 
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إَل القل ب، ولذلك أمر هللا حبفظ الفروج كما أمر حبفظ اْلبصار اليت هي بواعث إَل ذلك، 
فقال تعاَل: قل للمؤمنني يغضوا من أبصارهم وحيفظوا فروجهم وحفظ الفرج اترة يكون مبنعه 

[ اْلية، واترة 30 -29ن الزان، كما قال تعاَل: والذين هم لفروجهم حافظون ]املعارج: م
عورتك إال  احفظ»يكون حبفظه من النظر إليه كما جاء ِف احلديث ِف مسند أمحد والسنن 

ذلك أزكى هلم أي أطهر لقلوُّبم وأنقى لدينهم، كما « 5« »من زوجتك أو ما ملكت ُيينك
 قيل من حفظ

__________ 

، والَتمذي ِف 43، وأبو داود ِف النكاح ابَ 45( أخرجه مسلم ِف اْلدَ حديث 1)
. 361، 358/ 4، وأمحد ِف املسند 15، والدارمي ِف االستئذان ابَ 28اْلدَ ابَ 

].....[ 

 .28، والَتمذي ِف اْلدَ ابَ 43( أخرجه أبو داود ِف النكاح ابَ 2)
، ومسلم ِف اللباس حديث 2واالستئذان ابَ  ،22( أخرجه البخاري ِف املظاَ ابَ 3)

114. 
 .23( أخرجه البخاري ِف الرقاق ابَ 4)
، 22، والَتمذي ِف اْلدَ ابَ 22، واْلدَ ابَ 2( أخرجه أبو داود ِف احلمام ابَ 5)

 (1).". 4، 3/ 5، وأمحد ِف املسند 28، وابن ماجة ِف النكاح ابَ 39
 

 خل عليهم اْلوف فاختذوا احلجزة والشرط"حىت وقعوا فيما وقعوا فيه، فأد-154 .576
: خالفة أيب بكر وعمر رضي هللا عنهما حق وقال بعض السلف، « 1»وغريوا فغري ما ُّبم 

 ِف كتاَ هللا، مث تال هذه اْلية.

: نزلت هذه اْلية وحنن ِف خوف شديد، وهذه اْلية الكرُية كقوله  وقال الْباء بن عاَز
]اْلنفال:  لعلكم تشكرون -إَل قوله -تضعفون ِف اْلرضتعاَل: واذكروا إذ أنتم قليل مس

[ . وقوله تعاَل: كما استخلف الذين من قبلهم كما قال تعاَل عن موسى عليه السالم 26
 أنه قال لقومه: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم ِف اْلرض ]اْلعراف:

                                         
 6/39تفسري ابن كثري ط العلمية  (1)



633 

 

 -5: ْلرض ]القصص[ اْلية، وقال تعاَل: ونريد أن منن على الذين استضعفوا ِف ا129
 [ اْليتني.6

وقوله وليمكنن هلم دينهم الذي ارتضى هلم اْلية، كما قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
. قال قال: َ أعرفها، ولكن قد َسعت ُّبا« أتعرف احلرية؟»لعدي بن حامت حني وفد عليه 

ىت تطوف ابلبيت ة حفو الذي نفسي بيده ليتمن هللا هذا اْلمر حىت خترج الظعينة من احلري »
نعم  »قلت: كسرى بن هرمز، قال « ِف غري جوار أحد، ولتفتحن كنوز كسرى بن هرمز
ينة قال عدي بن حامت: فهذه الظع« . كسرى بن هرمز، وليبذلن املال حىت ال يقبله أحد

خترج من احلرية فتطوف ابلبيت ِف غري جوار أحد، ولقد كنت فيمن افتتح كنوز كسرى بن 
« 2»ي نفسي بيده لتكونن الثالثة، ْلن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد قاهلا هرمز، والذ

. 
حدثنا عبد الرزاق، أخْبان سفيان عن أيب سلمة عن الربيع بن « : 3»وقال اإلمام أمحد 

بشر هذه »أنس عن أيب العالية، عن أيب بن كع ب قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
ة والدين والنصر والتمكني ِف اْلرض، فمن عمل منهم عمل اْلخرة اْلمة ابلسناء والرفع

 « .للدنيا َ يكن له ِف اْلخرة نصي ب

حدثنا عفان، حدثنا مهام « : 4»وقوله تعاَل: يعبدونين ال يشركون يب شيئا قال اإلمام أمحد 
سلم و  حدثنا قتادة عن أنس أن معاذ بن جبل حدثه قال: بينا أان رديف النِب صلى هللا عليه

 قلت: لبيك اي رسول هللا« . اي معاذ»على محار ليس بيين وبينه إال آخرة الرحل، قال 
قلت: لبيك اي رسول هللا « . اي معاذ بن جبل»وسعديك، قال: مث سار ساعة، مث قال 

. قلت: لبيك اي رسول هللا وسعديك« . اي معاذ بن جبل»وسعديك، مث سار ساعة، مث قال 
 هللا على هل تدري ما حق»قال 

__________ 

 .100/ 5( انظر الدر املنثور 1)
، وأمحد 2، ابَ 1، والَتمذي ِف تفسري سورة 25( أخرجه البخاري ِف املناق ب ابَ 2)

 .257/ 4ِف املسند أمحد ِف املسند 
 .134/ 5( املسند 3)
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 (1).". 242/ 5( املسند 4)
 

ن ل تعاَل: إَل فرعو "وصحة نبوة من جرى هذا اْلارق على يديه، وهلذا قا-155 .577
ومالئه أي وقومه من الرؤساء والكْباء واْلتباع إهنم كانوا قوما فاسقني أي خارجني عن طاعة 

 هللا، ُمالفني ْلمره ودينه.

 

 [35اَل  33( : اْلايت 28]سورة القصص )
( وأخي هارون هو أفصح مين لساان 33قال َر إين قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون )

( قال سنشد عضدك أبخيك وجنعل 34ردءا يصدقين إين أخاف أن يكذبون ) فأرسله معي
 (35لكما سلطاان فال يصلون إليكما آبايتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون )

ملا أمره هللا تعاَل ابلذهاَ إَل فرعون الذي إمنا خرج من داير مصر فرارا منه وخوفا من 
ين القبطي فأخاف أن يقتلون أي إذا رأو سطوته قال َر إين قتلت منهم نفسا يعين ذلك 

وأخي هارون هو أفصح مين لساان وذلك أن موسى عليه السالم كان ِف لسانه لثغة بسب ب 
ما كان تناول تلك اِلمرة حني خري بينها وبني التمرة أو الدرة، فأخذ اِلمرة فوضعها على 

وا قويل واجعل ين يفقهلسانه، فحصل فيه شدة ِف التعبري، وهلذا قال: واحلل عقدة من لسا
[ أي يؤنسين 32 -27يل وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه ِف أمري ]طه: 

فيما أمرتين به من هذا املقام العظيم، وهو القيام أبعباء النبوة والرسالة إَل هذا امللك املتكْب 
 ي ردءااِلبار العنيد، وهلذا قال: وأخي هارون هو أفصح مين لساان فأرسله مع

أي وزيرا ومعينا ومقواي ْلمري، يصدقين فيما أقوله وأخْب به عن هللا عز وجل، ْلن خْب 
 االثنني أجنع ِف النفوس من خْب الواحد، وهلذا قال: إين أخاف أن يكذبون.

وقال حممد بن إسحاق ردءا يصدقين أي يبني هلم عين ما أكلمهم به، فِنه يفهم عين ما ال 
لك موسى قال هللا تعاَل: سنشد عضدك أبخيك أي سنقوي أمرك، يفهمون، فلما سأل ذ

ونعز جانبك أبخيك الذي سألت له أن يكون نبيا معك، كما قال ِف اْلية اْلخرى: قد 
[ وقال تعاَل: ووهبنا له من رمحتنا أخاه هارون نبيا ]مرمي: 36أوتيت سؤلك اي موسى ]طه: 
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على أخيه من موسى على هارون : ليس أحد أعظم منة قال بعض السلف[ وهلذا 51
عليهما السالم، فِنه شفع فيه حىت جعله هللا نبيا ورسوال معه إَل فرعون وملئه، وهلذا قال 

 [ .69تعاَل ِف حق موسى وكان عند هللا وجيها ]اْلحزاَ: 

وقوله تعاَل: وجنعل لكما سلطاان أي حجة قاهرة فال يصلون إليكما آبايتنا أي ال سبيل هلم 
إَل الوصول إَل أذاكما بسب ب إبالغكما آايت هللا، كما قال تعاَل: اي أيها الرسول بلغ ما 

[ وقال تعاَل: الذين 67وهللا يعصمك من الناس ]املائدة:  -إَل قوله -أنزل إليك من ربك
[ أي وكفى ابهلل انصرا 39وكفى ابهلل حسيبا ]اْلحزاَ:  -إَل قوله -رساالت هللايبلغون 

ومعينا ومؤيدا، وهلذا أخْبمها أن العاقبة هلما وملن اتبعهما ِف الدنيا واْلخرة، فقال تعاَل: 
 (1)أنتما ومن اتبعكما الغالبون كما قال تعاَل:". 

 

 سبحن ابلعشي واإلشراق مث"ظننت أن هلذه الساعة صالة يقول عز وجل: ي-156 .578
رواه من حديث سعيد بن أيب عروبة عن أيب املتوكل عن أيَو بن صفوان عن مواله عبد 
هللا بن احلارث بن نوفل أن ابن عباس رضي هللا عنهما كان ال يصلي الضحى فأدخلته على 

لى صأم هانئ رضي هللا عنها فقلت أخْبي هذا ما أخْبتين به فقالت: دخل علي رسول هللا 
نه هللا عليه وسلم يوم الفتح ِف بييت مث أمر مباء ص ب ِف قصعة مث أمر بثَو فأخذ بيين وبي

فاغتسل مث رش انحية البيت فصلى مثان ركعات وذلك من الضحى قيامهن وركوعهن 
وسجودهن وجلوسهن سواء قري ب بعضهن من بعض فخرج ابن عباس رضي هللا عنهما وهو 

حني ما عرفت صالة الضحى إال اْلن يسبحن ابلعشي واإلشراق يقول: لقد قرأت ما بني اللو 
وكنت أقول أين صالة اإلشراق وكان بعد يقول صالة اإلشراق وهلذا قال عز وجل: والطري 
حمشورة أي حمبوسة ِف اهلواء كل له أواَ أي مطيع يسبح تبعا له، وقال سعيد بن جبري 

 اَ أي مطيع.وقتادة ومالك عن زيد بن أسلم وابن زيد كل له أو 

وقوله تعاَل: وشددان ملكه أي جعلنا له ملكا كامال من مجيع ما حيتاج إليه امللوك، قال ابن 
أيب جنيح عن جماهد كان أشد أهل الدنيا سلطاان، وقال السدي كان حيرسه كل يوم أربعة 

 بلغين أنه كان حيرسه ِف كل ليلة ثالثة وثالثني ألفا ال تدور وقال بعض السلفآالف، 
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 عليهم النوبة إَل مثلها من العام القابل، وقال غريه أربعون ألفا مشتملون ابلسالح.

وابن أيب حامت من رواية علباء بن أمحر عن عكرمة عن ابن عباس « 1»وقد ذكر ابن جرير 
رضي هللا عنهما أن نفرين من بين إسرائيل استعدى أحدمها على اْلخر إَل داود عليه الصالة 

تصبه بقرا فأنكر اْلخر َو يكن للمدعي بينة فأرجأ أمرمها فلما كان الليل أمر والسالم أنه اغ
داود عليه الصالة والسالم ِف املنام بقتل املدعي، فلما كان النهار طلبهما وأمر بقتل املدعي 

أان فقال اي نِب هللا عالم تقتلين وقد اغتصبين هذا بقري؟ فقال له إن هللا تعاَل أمرين بقتلك ف
ك ال حمالة، فقال وهللا إن هللا َ أيمرك بقتلي ْلجل هذا الذي ادعيت عليه وإين لصادق قاتل

فيما ادعيت ولكين كنت قد اغتلت أابه وقتلته َو يشعر بذلك أحد فأمر به داود عليه 
السالم فقتل، قال ابن عباس رضي هللا عنهما: فاشتدت هيبته ِف بين إسرائيل وهو الذي 

 وشددان ملكه.يقول هللا عز وجل 

 وقوله عز وعال: وآتيناه احلكمة قال جماهد يعين الفهم والعقل والفطنة، وقال مرة:

احلكمة والعدل، وقال مرة: الصواَ، وقال قتادة كتاَ هللا واتباع ما فيه، فقال السدي 
احلكمة النبوة وقوله جل جالله وفصل اْلطاَ قال شريح القاضي والشعِب: فصل اْلطاَ 

 ْلُيان وقال قتادة شاهدان على املدعي أو ُيني املدعى عليه هو فصلالشهود وا

__________ 

 (1).". 563/ 10( تفسري الطْبي 1)
 

"يقول تعاَل ُماطبا رسوله حممدا صلى هللا عليه وسلم: إان أنزلنا عليك -157 .579
دى تالكتاَ يعين القرآن للناس ابحلق أي ِلميع اْللق من اإلنس واِلن لتنذرهم به فمن اه

فلنفسه أي فِمنا يعود نفع ذلك إَل نفسه ومن ضل فِمنا يضل عليها أي إمنا يرجع وابل 
ذلك على نفسه وما أنت عليهم بوكيل أي مبوكل أن يهتدوا إمنا أنت نذير وهللا على كل 

[ . مث قال تعاَل 40[ فِمنا عليك البالغ وعلينا احلساَ ]الرعد: 12شيء وكيل ]هود: 
ى مبا كرُية أبنه املتصرف ِف الوجود مبا يشاء وأنه يتوىف اْلنفس الوفاة الكْب ُمْبا عن نفسه ال

يرسل من احلفظة الذين يقبضوهنا من اْلبدان والوفاة الصغرى عند املنام كما قال تبارك 
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وتعاَل: وهو الذي يتوفاكم ابلليل ويعلم ما جرحتم ابلنهار مث يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى 
 ينبئكم مبا كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حىت مث إليه مرجعكم مث

[ فذكر الوفاتني 61 -60إذا جاء أحدكم املوت توفته رسلنا وهم ال يفرطون ]اْلنعام: 
الصغرى مث الكْبى وِف هذه اْلية ذكر الكْبى مث الصغرى وهلذا قال تبارك وتعاَل: هللا يتوىف 

 متت ِف منامها فيمسك اليت قضى عليها املوت ويرسل اْلخرى اْلنفس حني موهتا واليت َ
إَل أجل مسمى فيه داللة على أنه جتتمع ِف املأل اْلعلى كما ورد بذلك احلديث املرفوع 

 الذي رواه ابن منده وغريه.

وِف صحيحي البخاري ومسلم من حديث عبيد هللا بن عمر عن سعيد بن أيب سعيد عن 
إذا أوى أحدكم »هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: أبيه عن أيب هريرة رضي 

إَل فراشه فلينفضه بداخلة إزاره فِنه ال يدري ما خلفه عليه مث ليقل ابَسك ريب وضعت 
جنِب وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فارمحها وإن أرسلتها فاحفظها مبا حتفظ به عبادك 

واح اْلموات إذا ماتوا وأرواح اْلحياء إذا تقبض أر  وقال بعض السلف« . 1« »الصاحلني
انموا فتتعارف ما شاء هللا تعاَل أن تتعارف فيمسك اليت قضى عليها املوت اليت قد ماتت 

 ويرسل اْلخرى إَل أجل مسمى.

قال السدي إَل بقية أجلها، وقال ابن عباس رضي هللا عنهما ُيسك أنفس اْلموات ويرسل 
 ذلك ْلايت لقوم يتفكرون. أنفس اْلحياء وال يغلط إن ِف

 

 [45اَل  43( : اْلايت 39]سورة الزمر )
( قل هلل الشفاعة 43أم اختذوا من دون هللا شفعاء قل أولو كانوا ال ُيلكون شيئا وال يعقلون )

( وإذا ذكر هللا وحده امشأزت قلَو 44مجيعا له ملك السماوات واْلرض مث إليه ترجعون )
 (45إذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون )الذين ال يؤمنون ابْلخرة و 

يقول تعاَل ذاما للمشركني ِف اختاذهم شفعاء من دون هللا وهم اْلصنام واْلنداد اليت اختذوها 
 من تلقاء أنفسهم بال دليل وال برهان حداهم على ذلك وهي ال متلك شيئا من اْلمر بل

__________ 
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 (1). ].....[".62ومسلم ِف الذكر حديث  ،12( أخرجه البخاري ِف الدعوات ابَ 1)
 

[ مبا أغىن عن 33"عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهريا ]اْلحزاَ: -158 .580
إعادهتا هاهنا، وهلل احلمد واملنة. وقال احلافظ أبو يعلى: حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا 

هو آخذ و مفضل بن عبد هللا عن أيب إسحاق عن حنش، قال: َسعت أاب ذر رضي هللا عنه 
حبلقة الباَ يقول: اي أيها الناس من عرفين فقد عرفين، ومن أنكرين فأان أبو ذر َسعت رسول 

صالة إمنا مثل أهل بييت فيكم كمثل سفينة نوح عليه ال»هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: 
 هذا ُّبذا اإلسناد ضعيف.« والسالم من دخلها جنا، ومن ختلف عنها هلك

يقَتف حسنة نزد له فيها حسنا أي ومن يعمل حسنة نزد له فيها وقوله عز وجل: ومن 
حسنا أي أجرا وثوااب، كقوله تعاَل: إن هللا ال يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها 

: إن من ثواَ احلسنة وقال بعض السلف[ ، 40ويؤت من لدنه أجرا عظيما ]النساء: 
غفر وله تعاَل: إن هللا غفور شكور أي ياحلسنة بعدها، ومن جزاء السيئة السيئة بعدها. وق

الكثري من السيئات ويكثر القليل من احلسنات، فيسَت ويغفر ويضاعف فيشكر، وقوله جل 
 وعال:

أم يقولون افَتى على هللا كذاب فِن يشِ هللا خيتم على قلبك أي لو افَتيت عليه كذاب كما 
ن القرآن،  ويسلبك ما كان آاتك ميزعم هؤالء اِلاهلون خيتم على قلبك أي يطبع على قلبك 

كقوله جل جالله: ولو تقول علينا بعض اْلقاويل ْلخذان منه ابليمني مث لقطعنا منه الوتني 
[ أي النتقمنا منه أشد االنتقام، وما 47 -40فما منكم من أحد عنه حاجزين ]احلاقة: 

 قدر أحد من الناس أن حيجز عنه.

هو  ليس معطوفا على قوله خيتم فيكون جمزوما بلوقوله جلت عظمته: وُيح هللا الباطل 
مرفوع على االبتداء. قاله ابن جرير، قال: وحذفت من كتابته الواو ِف رسم مصحف اإلمام،  

[ وقوله تعاَل: ويدع اإلنسان ابلشر دعاءه 18كما حذفت ِف قوله: سندع الزابنية ]العلق: 
لماته معطوف على وُيح هللا الباطل [ . وقوله عز وجل وحيق احلق بك11ابْلري ]اإلسراء: 

وحيق احلق أي حيققه ويثبته ويبينه ويوضحه بكلماته، أي حبججه وبراهينه إنه عليم بذات 
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 الصدور أي مبا تكنه الضمائر وتنطوي عليه السرائر.

 

 [28اَل  25( : اْلايت 42]سورة الشورى )
( ويستجي ب 25ا تفعلون )وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفوا عن السيئات ويعلم م

( ولو 26الذين آمنوا وعملوا الصاحلات ويزيدهم من فضله والكافرون هلم عذاَ شديد )
( 27بسط هللا الرزق لعباده لبغوا ِف اْلرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبري بصري )

 (28وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رمحته وهو الويل احلميد )
قول تعاَل ممتنا على عباده بقبول توبتهم إليه إذا اتبوا ورجعوا إليه أنه من كرمه وحلمه أن ي

يعفو ويصفح ويسَت ويغفر، وكقوله عز وجل: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه مث يستغفر 
 هللا جيد هللا غفورا رحيما

 (1)[ وقد ثبت ِف صحيح مسلم رمحه هللا عليه، حيث قال:". 110]النساء: 
 

 "أييت هللا بقوم حيبهم وحيبونه أذلة على املؤمنني أعزة على الكافرين-159 .581

[ وهذه صفة املؤمنني أن يكون أحدهم شديدا عنيفا على الكفار، رحيما برا 54]املائدة: 
ابْلخيار، غضواب عبوسا ِف وجه الكافر ضحوكا بشوشا ِف وجه أخيه املؤمن كما قال تعاَل: 

[ وقال 123وا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة ]التوبة: اي أيها الذين آمنوا قاتل
مثل املؤمنني ِف توادهم وترامحهم كمثل اِلسد الواحد، إذا »النِب صلى هللا عليه وسلم: 

وقال صلى هللا عليه « . 1« »اشتكى منه عضو تداعى له سائر اِلسد ابحلمى والسهر
وشبك صلى هللا عليه وسلم « . 2« »ه بعضااملؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعض»وسلم: 

 بني أصابعه، كال احلديثني ِف الصحيح.

وقوله سبحانه وتعاَل: تراهم ركعا سجدا يبتغون فضال من هللا ورضواان وصفهم بكثرة العمل 
وكثرة الصالة وهي خري اْلعمال، ووصفهم ابإلخالص فيها هلل عز وجل واالحتساَ عند 

 وهو اِلنة املشتملة على فضل هللا عز وجل وهو سعة الرزق عليهم هللا تعاَل جزيل الثواَ،
ورضاه تعاَل عنهم، وهو أكْب من اْلول كما قال جل وعال: ورضوان من هللا أكْب ]التوبة: 
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72. ] 

وقوله جل جالله: سيماهم ِف وجوههم من أثر السجود قال علي بن أيب طلحة عن ابن 
وقال جماهد وغري « . 3»ههم يعين السمت احلسن عباس رضي هللا عنهما: سيماهم ِف وجو 

واحد: يعين اْلشوع والتواضع. وقال ابن أيب حامت: حدثنا أيب، حدثنا علي بن حممد 
الطنافسي، حدثنا حسني اِلعفي عن زائدة عن منصور عن جماهد سيماهم ِف وجوههم من 

بني  ه، فقال: رمبا كانأثر السجود قال: اْلشوع. قلت: ما كنت أراه إال هذا اْلثر ِف الوج
ض وقال بععيين من هو أقسى قلبا من فرعون. وقال السدي: الصالة حتسن وجوههم، 

: من كثرت صالته ابلليل حسن وجهه ابلنهار، وقد أسنده ابن ماجه ِف سننه عن السلف
إَساعيل بن حممد الطلحي عن اثبت بن موسى عن شريك، عن اْلعمش عن أيب سفيان 

الته ابلليل من كثرت ص» عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: عن جابر رضي هللا
والصحيح أنه موقوف. وقال بعضهم: إن للحسنة نورا ِف القل ب « 4« »حسن وجهه ابلنهار

 وضياء ِف الوجه وسعة ِف الرزق وحمبة ِف قلَو الناس.

ى أبداها هللا تعاَل علوقال أمري املؤمنني عثمان رضي هللا عنه: ما أسر أحد سريرة إال 
صفحات وجهه وفلتات لسانه، والغرض أن الشيء الكامن ِف النفس يظهر على صفحات 
الوجه، فاملؤمن إذا كانت سريرته صحيحة مع هللا تعاَل أصلح هللا عز وجل ظاهره للناس،  

 كما

__________ 

 .67، 66، ومسلم ِف الْب حديث 27( أخرجه البخاري ِف اْلدَ ابَ 1)
 .65، ومسلم ِف الْب حديث 5أخرجه البخاري ِف املظاَ ابَ ( 2)
 .370/ 11( انظر تفسري الطْبي 3)
 (1).". 174( أخرجه ابن ماجة ِف اإلقامة ابَ 4)
 

"عباده، وأما عند الصراط فِن هللا تعاَل يعطي كل مؤمن نورا وكل منافق -160 .582
ن انظروان املنافقات، فقال املنافقو نورا، فِذا استووا على الصراط سل ب هللا نور املنافقني و 
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[ فال يذكر عند ذلك أحد 8نقتبس من نوركم وقال املؤمنون ربنا أمتم لنا نوران ]التحرمي: 
 « .أحدا

وقوله تعاَل: فضَر بينهم بسور له ابَ ابطنه فيه الرمحة وظاهره من قبله العذاَ قال 
قال  محن بن زيد بن أسلم هو الذياحلسن وقتادة: هو حائط بني اِلنة والنار، وقال عبد الر 

[ وهكذا روي عن جماهد رمحه هللا وغري واحد 46هللا تعاَل: وبينهما حجاَ ]اْلعراف: 
ر قاله وظاهره من قبله العذاَ أي النا -أي اِلنة وما فيها -وهو الصحيح ابطنه فيه الرمحة

ور بيت املقدس عند وقد قيل إن ذلك السور س« 1»قتادة وابن زيد وغريمها، قال ابن جرير 
وادي جهنم. مث قال: حدثنا ابن الْبقي، حدثنا عمرو بن أيب سلمة عن سعيد بن عطية بن 
قيس عن أيب العوام مؤذن بيت املقدس قال: َسعت عبد هللا بن عمرو يقول: إن السور 
الذي ذكره هللا ِف القرآن فضَر بينهم بسور له ابَ ابطنه فيه الرمحة وظاهره من قبله 

 « .2»ذاَ هو السور الشرقي ابطنه املسجد وما يليه وظاهره وادي جهنم الع

مث روي عن عبادة بن الصامت وكع ب اْلحبار وعلي بن احلسني زين العابدين حنو ذلك، 
وهذا حممول منهم على أهنم أرادوا ُّبذا تقري ب املعىن ومثاال لذلك، ال أن هذا هو الذي أريد 

فسه ونفس املسجد، وما وراءه من الوادي املعروف بوادي من القرآن هذا اِلدار املعني ن
جهنم، فِن اِلنة ِف السموات ِف أعلى عليني والنار ِف الدركات أسفل سافلني، وقول كع ب 
اْلحبار إن الباَ املذكور ِف القرآن هو ابَ الرمحة الذي هو أحد أبواَ املسجد فهذا من 

واملنافقني  يضَر يوم القيامة ليحجز بني املؤمنني إسرائيلياته وترهاته، وإمنا املراد بذلك سور
فِذا انتهى إليه املؤمنون دخلوه من اببه، فِذا استكملوا دخوهلم أغلق الباَ وبقي املنافقون 
 من ورائه ِف احلرية والظلمة والعذاَ كما كانوا ِف الدار الدنيا ِف كفر وجهل وشك وحرية.

قون املؤمنني أما كنا معكم ِف الدار الدنيا نشهد ينادوهنم أَ نكن معكم أي ينادي املناف
معكم اِلمعات ونصلي معكم اِلماعات، ونقف معكم بعرفات، وحنضر معكم الغزوات 

 ونؤدي معكم سائر الواجبات؟ قالوا بلى أي فأجاَ املؤمنون املنافقني قائلني:

: قال بعض السلف بلى قد كنتم معنا ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم اْلماين
أي فتنتم أنفسكم ابللذات واملعاصي والشهوات وتربصتم أي أخرمت التوبة من وقت إَل 

 وقت.
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__________ 

 .678/ 11( تفسري الطْبي 1)
 (1).". 678/ 11( انظر تفسري الطْبي 2)
 

"ابْللف. وقال أبو عبد الرمحن السلمي والضحاك وصدق ابحلسىن أي بال -161 .583
ِف رواية عن عكرمة وصدق ابحلسىن أي مبا أنعم هللا عليه، وِف رواية عن زيد بن إله إال هللا و 

أسلم وصدق ابحلسىن قال: الصالة والزكاة والصوم وقال مرة وصدقة الفطر. وقال ابن أيب 
حامت: حدثنا أبو زرعة، حدثنا صفوان بن صاحل الدمشقي، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا 

َسع أاب العالية الرايحي حيدث عن أيب بن كع ب قال: سألت زهري بن حممد، حدثين من 
 « .احلسىن: اِلنة»رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن احلسىن قال: 

وقوله تعاَل: فسنيسره لليسرى قال ابن عباس: يعين للخري، وقال زيد بن أسلم: يعين للجنة، 
دها، يئة السيئة بع: من ثواَ احلسنة احلسنة بعدها، ومن جزاء السوقال بعض السلف

وهلذا قال تعاَل: وأما من خبل أي مبا عنده واستغىن قال عكرمة عن ابن عباس: أي خبل 
مباله واستغىن عن ربه عز وجل. رواه ابن أيب حامت وكذَ ابحلسىن أي ابِلزاء ِف الدار اْلخرة 

يؤمنوا  فسنيسره للعسرى أي لطريق الشر كما قال تعاَل: ونقل ب أفئدهتم وأبصارهم كما َ
[ واْلايت ِف هذا املعىن كثرية دالة 110به أول مرة ونذرهم ِف طغياهنم يعمهون ]اْلنعام: 

على أن هللا عز وجل جيازي من قصد اْلري ابلتوفيق له، ومن قصد الشر ابْلذالن، وكل 
 ذلك بقدر مقدر واْلحاديث الدالة على هذا املعىن كثرية.

حدثنا علي بن عياش، « : 1»نه[ قال اإلمام أمحد ]رواية أيب بكر الصديق رضي هللا ع
حدثين العطاف بن خالد، حدثين رجل من أهل البصرة عن طلحة بن عبد هللا بن عبد 
الرمحن بن أيب بكر الصديق عن أبيه قال: َسعت أيب يذكر أن أابه َسع أاب بكر وهو يقول: 

لى أمر ى ما فرغ منه أو عقلت لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم: اي رسول هللا أنعمل عل
كل ميسر »قال: ففيم العمل اي رسول هللا؟ قال: « بل على أمر قد فرغ منه»مؤتنف؟ قال 

 « .ملا خلق له
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حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان عن اْلعمش « : 2»]رواية علي رضي هللا عنه[ قال البخاري 
 عنه قال:   ب رضي هللاعن سعد بن عبيدة عن أيب عبد الرمحن السلمي عن علي بن أيب طال

ما منكم من أحد »كنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ِف بقيع الغرقد ِف جنازة فقال: 
فقالوا: اي رسول هللا أفال نتكل؟ فقال: « إال وقد كت ب مقعده من اِلنة ومقعده من النار

سنيسره ف قال: مث قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق ابحلسىن« اعملوا فكل ميسر ملا خلق له»
 لليسرى إَل قوله للعسرى.

وكذا رواه من طريق شعبة ووكيع عن اْلعمش بنحوه. مث رواه عن عثمان بن أيب شيبة عن 
جرير عن منصور عن سعيد بن عبيدة عن أيب عبد الرمحن عن علي بن أيب طال ب رضي هللا 

م، فقعد وقعدان لعنه قال: كنا ِف جنازة ِف بقيع الغرقد فأتى رسول هللا صلى هللا عليه وس
 حوله ومعه

__________ 

 .6، 5/ 1( املسند 1)
 (1).". 6، ابَ 92( كتاَ التفسري، تفسري سورة 2)
 

"فثم وجه هللا قبلة هللا اليت وجهكم إليها فاستقبلوها يعين الكعبة، وقال أبو -162 .584
املقدس. فأنزل  تالعالية: ملا غريت القبلة إَل الكعبة عريت اليهود املؤمنني ِف احنرافهم من بي

 هللا تعاَل هذه اْلية جوااب إليهم.

عطاء وقتادة: نزلت ِف النجاشي وذلك إنه توِف، فأتى جْبئيل النِب صلى هللا عليه وسلم 
فقال: إن أخاكم النجاشي قد مات فصلوا عليه. فقال أصحاَ رسول هللا صلى هللا عليه 

ي إَل نا؟ وكان النجاشي يصلوسلم: كيف نصلي على رجل مات وهو يصلي إَل غري قبلت
 بيت املقدس حىت مات. فأنزل هللا تعاَل هذه اْلية.

قالوا أين « 1»وقال جماهد واحلسن والضحاك: ملا نزلت: وقال ربكم ادعوين أستج ب لكم 
ندعوه؟ فنزلت وهلل املشرق واملغَر ملكا وخلقا فأينما تولوا حتولوا وجوهكم فثم هناك وجه 

 هللا.
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ي لقتيِب: معناه فثم هللا عليم يرى والوجه صلة كقوله تعاَل. يريدون وجهه أوقال الكلِب وا
أي إال هو، وقوله تعاَل ويبقى « . 2»يريدونه ابلدعاء، وقوله كل شيء هالك إال وجهه 

 أي هلل.« 4»أي ويبقى ربك، وقوله إمنا نطعمكم لوجه هللا « 3»وجه ربك 

صا فثم قبلة هللا أضافها إَل نفسه ختصي وقال احلسن وجماهد وقتادة ومقاتل بن حيان:
 وتفصيال، كما يقال: بيت هللا، وانقة هللا، والوجه واِلهة والوجهة: القبلة.

إن هللا واسع قال الكلِب: واسع املغفرة ال يتعاظم مغفرته ذن ب دليله قوله تعاَل إن ربك واسع 
 « .5»املغفرة 

عة من عة أي من غىن قال هللا لينفق ذو سأبو عبيدة: الواسع الغين يقال: يعطي فالن من س
قال الفراء: الواسع اِلواد الذي يسع عطاءه كل شيء. دليله قوله تعاَل ورمحيت « 6»سعته 

وقيل: الواسع العاَ الذي يسع علمه كل شيء. قال هللا وسع كرسيه « 7»وسعت كل شيء 
 أي علمه.« 8»السماوات واْلرض 

فقلت  : دخلت ديرا فجاء وقت الصالةوقال بعض السلف عليم بنياهتم حيثما صلوا ودعوا،
لبعض من ِف الدير: دلين على بقعة طاهرة أصلي فيها. فقال يل: طهر قلبك عمن سواه، 

 وقف حيث شئت. قال: فخجلت منه.

__________ 

 .60( سورة غافر: 1)
 .88( سورة القصص: 2)
 .27( سورة الرمحن: 3)
 .9( سورة اإلنسان: 4)
 .32النجم: ( سورة 5)
 .7( سورة الطالق: 6)
 .156( سورة اْلعراف: 7)
 (1).". 255( سورة البقرة: 8)
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{ }والذين آمنوا وعملوا الصاحلات ال نكلف نفسا إال وسعها 43، 42"}-163 .585
أولئك أصحاَ اِلنة هم فيها خالدون * ونزعنا ما ِف صدورهم من غل جتري من حتتهم 

داان هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هداان هللا لقد جاءت رسل اْلهنار وقالوا احلمد هلل الذي ه
 ربنا ابحلق ونودوا أن تلكم اِلنة أورثتموها مبا كنتم تعملون{ .

ملا ذكر هللا تعاَل عقاَ العاصني الظاملني، ذكر ثواَ املطيعني فقال: }والذين آمنوا{ 
ل الظاهرة لعمل، بني اْلعمابقلوُّبم }وعملوا الصاحلات{ جبوارحهم، فجمعوا بني اإلُيان وا

واْلعمال الباطنة، بني فعل الواجبات وترك احملرمات، وملا كان قوله: }وعملوا الصاحلات{ 
لفظا عاما يشمل مجيع الصاحلات الواجبة واملستحبة، وقد يكون بعضها غري مقدور للعبد، 

على  يعسرقال تعاَل: }ال نكلف نفسا إال وسعها{ أي: مبقدار ما تسعه طاقتها، وال 
قدرهتا، فعليها ِف هذه احلال أن تتقي هللا حبس ب استطاعتها، وإذا عجزت عن بعض 
الواجبات اليت يقدر عليها غريها سقطت عنها كما قال تعاَل: }ال يكلف هللا نفسا إال 
وسعها{ }ال يكلف هللا نفسا إال ما آاتها{ }ما جعل عليكم ِف الدين من حرج{ 

 { فال واج ب مع العجز، وال حمرم مع الضرورة.}فاتقوا هللا ما استطعتم

}أولئك{ أي: املتصفون ابإلُيان والعمل الصاحل }أصحاَ اِلنة هم فيها خالدون{ أي: 
ال حيولون عنها وال يبغون ُّبا بدال ْلهنم يرون فيها من أنواع اللذات وأصناف املشتهيات ما 

 تقف عنده الغاايت، وال يطل ب أعلى منه.

صدورهم من غل{ وهذا من كرمه وإحسانه على أهل اِلنة، أن الغل الذي  }ونزعنا ما ِف 
كان موجودا ِف قلوُّبم، والتنافس الذي بينهم، أن هللا يقلعه ويزيله حىت يكونوا إخواان 

 متحابني، وأخالء متصافني.

قال تعاَل: }ونزعنا ما ِف صدورهم من غل إخواان على سرر متقابلني{ وخيلق هللا هلم من 
مة ما به حيصل لكل واحد منهم الغبطة والسرور، ويرى أنه ال فوق ما هو فيه من النعيم الكرا

 نعيم. فبهذا أيمنون من التحاسد والتباغض، ْلنه قد فقدت أسبابه.

وقوله: }جتري من حتتهم اْلهنار{ أي: يفجروهنا تفجريا، حيث شاءوا، وأين أرادوا، إن 
ف العاليات، أو ِف رايض اِلنات، من حتت تلك شاءوا ِف خالل القصور، أو ِف تلك الغر 

 احلدائق الزاهرات.
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أهنار جتري ِف غري أخدود، وخريات ليس هلا حد حمدود }و{ هلذا ملا رأوا ما أنعم هللا عليهم 
وأكرمهم به }قالوا احلمد هلل الذي هداان هلذا{ أبن من علينا وأوحى إَل قلوبنا، فآمنت به، 

إَل هذه الدار، وحفظ هللا علينا إُياننا وأعمالنا، حىت أوصلنا ُّبا وانقادت لألعمال املوصلة 
إَل هذه الدار، فنعم الَر الكرمي، الذي ابتدأان ابلنعم، وأسدى من النعم الظاهرة والباطنة 
ما ال حيصيه احملصون، وال يعده العادون، }وما كنا لنهتدي لوال أن هداان هللا{ أي: ليس 

 لوال أنه تعاَل من ُّبدايته واتباع رسله. ِف نفوسنا قابلية للهدى،

}لقد جاءت رسل ربنا ابحلق{ أي: حني كانوا يتمتعون ابلنعيم الذي أخْبت به الرسل، 
وصار حق يقني هلم بعد أن كان علم يقني ]هلم[ ، قالوا لقد حتققنا، ورأينا ما وعدتنا به 

م، شكال، }ونودوا{ هتنئة هلالرسل، وأن مجيع ما جاءوا به حق اليقني، ال مرية فيه وال إ
وإكراما، وحتية واحَتاما، }أن تلكم اِلنة أورثتموها{ أي: كنتم الوارثني هلا، وصارت إقطاعا 

 لكم، إذ كان إقطاع الكفار النار، أورثتموها }مبا كنتم تعملون{ .

وا م: أهل اِلنة جنوا من النار بعفو هللا، وأدخلوا اِلنة برمحة هللا، واقتسقال بعض السلف
 (1)املنازل وورثوها ابْلعمال الصاحلة وهي من رمحته، بل من أعلى أنواع رمحته.". 

 

{ }كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدان وقالوا جمنون وازدجر * 9-17"}-164 .586
فدعا ربه أين مغلَو فانتصر * ففتحنا أبواَ السماء مباء منهمر * وفجران اْلرض عيوان 

* ومحلناه على ذات ألواح ودسر * جتري أبعيننا جزاء ملن كان   فالتقى املاء على أمر قد قدر
كفر * ولقد تركناها آية فهل من مدكر * فكيف كان عذايب ونذر * ولقد يسران القرآن 

 للذكر فهل من مدكر{ .

ملا ذكر تبارك وتعاَل حال املكذبني لرسوله، وأن اْلايت ال تنفع فيهم، وال جتدي عليهم 
م بعقوابت اْلمم املاضية املكذبة للرسل، وكيف أهلكهم هللا وأحل ُّبم شيئا، أنذرهم وخوفه

 عقابه.

فذكر قوم نوح، أول رسول بعثه هللا إَل قوم يعبدون اْلصنام، فدعاهم إَل توحيد هللا وعبادته 
وحده ال شريك له، فامتنعوا من ترك الشرك وقالوا: }ال تذرن آهلتكم وال تذرن ودا وال 
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 عوق ونسرا{سواعا وال يغوث وي

َو يزل نوح يدعوهم إَل هللا ليال وهنارا، وسرا وجهارا، فلم يزدهم ذلك إال عنادا وطغياان، 
وقدحا ِف نبيهم، وهلذا قال هنا: }فكذبوا عبدان وقالوا جمنون{ لزعمهم أن ما هم عليه 
 وآابؤهم من الشرك والضالل هو الذي يدل عليه العقل، وأن ما جاء به نوح عليه الصالة

والسالم جهل وضالل، ال يصدر إال من اجملانني، وكذبوا ِف ذلك، وقلبوا احلقائق الثابتة 
شرعا وعقال فِن ما جاء به هو احلق الثابت، الذي يرشد العقول النرية املستقيمة، إَل اهلدى 
والنور والرشد، وما هم عليه جهل وضالل مبني، ]وقوله:[ }وازدجر{ أي: زجره قومه 

، وال تكذيبهم عدم اإلُيان به -قبحهم هللا-دعاهم إَل هللا تعاَل، فلم يكفهم  وعنفوه عندما
إايه، حىت أوصلوا إليه من أذيتهم ما قدروا عليه، وهكذا مجيع أعداء الرسل، هذه حاهلم مع 

 أنبيائهم.

{ ال قدرة يل على االنتصار منهم، ْلنه َ  فعند ذلك دعا نوح ربه ]فقال:[ }أين مغلَو
ومه إال القليل النادر، وال قدرة هلم على مقاومة قومهم، }فانتصر{ اللهم يل يؤمن من ق

 منهم، وقال ِف اْلية اْلخرى: }َر ال تذر على اْلرض من الكافرين دايرا{ اْلايت

فأجاَ هللا سؤاله، وانتصر له من قومه، قال تعاَل: }ففتحنا أبواَ السماء مباء منهمر{ 
 أي: كثري جدا متتابع

اْلرض عيوان{ فجعلت السماء ينزل منها من املاء شيء خارق للعادة، وتفجرت }وفجران 
اْلرض كلها، حىت التنور الذي َ جتر العادة بوجود املاء فيه، فضال عن كونه منبعا للماء، 

 ْلنه موضع النار.

}فالتقى املاء{ أي: ماء السماء واْلرض }على أمر{ من هللا له بذلك، }قد قدر{ أي: 
 هللا ِف اْلزل وقضاه، عقوبة هلؤالء الظاملني الطاغنيقد كتبه 

}ومحلناه على ذات ألواح ودسر{ أي: وجنينا عبدان نوحا على السفينة ذات اْللواح والدسر 
 ( .1أي: املسامري ]اليت[ قد َسرت ]ُّبا[ ألواحها وشد ُّبا أسرها )

رعاية ملخلوقات ب}جتري أبعيننا{ أي: جتري بنوح ومن آمن معه، ومن محله من أصناف ا
من هللا، وحفظ ]منه[ هلا عن الغرق ]ونظر[ ، وكالئه منه تعاَل، وهو نعم احلافظ الوكيل، 
}جزاء ملن كان كفر{ أي: فعلنا بنوح ما فعلنا من النجاة من الغرق العام، جزاء له حيث  
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ال صده و كذبه قومه وكفروا به فصْب على دعوهتم، واستمر على أمر هللا، فلم يرده عنه راد، 
( صاد، كما قال ]تعاَل[ عنه ِف اْلية اْلخرى: }قيل اي نوح اهبط بسالم منا 2عنه )

 وبركات عليك وعلى أمم ممن معك{ اْلية.

وحيتمل أن املراد: أان أهلكنا قوم نوح، وفعلنا ُّبم ما فعلنا من العذاَ واْلزي، جزاء هلم على  
 بفتح الكافكفرهم وعنادهم، وهذا متوجه على قراءة من قرأها 

}ولقد تركناها آية فهل من مدكر{ أي: ولقد تركنا قصة نوح مع قومه آية يتذكر ُّبا 
املتذكرون، على أن من عصى الرسل وعاندهم أهلكه هللا بعقاَ عام شديد، أو أن الضمري 

 يعود إَل السفينة وجنسها، وأن أصل صنعتها تعليم

ل  تعاَل صنعتها وجنسها بني الناس ليد( نوح عليه السالم، مث أبقى هللا3من هللا لعبده )
ذلك على رمحته خبلقه وعنايته، وكمال قدرته، وبديع صنعته، }فهل من مدكر{ ؟ أي: 

 ( لآلايت، ملق ذهنه وفكرته ملا أيتيه منها، فِهنا ِف غاية البيان واليسر؟4فهل من متذكر )

  اْلليم وإنذاره}فكيف كان عذايب ونذر{ أي: فكيف رأيت أيها املخاط ب عذاَ هللا
 الذي ال يبقي ْلحد عليه حجة.

 -[826]-}ولقد يسران القرآن للذكر فهل من مدكر{ أي: ولقد يسران وسهلنا هذا 
القرآن الكرمي، ألفاظه للحفظ واْلداء، ومعانيه للفهم والعلم، ْلنه أحسن الكالم لفظا، 

اية التيسري، وسهله يه مطلوبه غوأصدقه معىن، وأبينه تفسريا، فكل من أقبل عليه يسر هللا عل
عليه، والذكر شامل لكل ما يتذكر به العاملون من احلالل واحلرام، وأحكام اْلمر والنهي، 
وأحكام اِلزاء واملواعظ والعْب، والعقائد النافعة واْلخبار الصادقة، وهلذا كان علم القرآن 

ه العبد النافع الذي إذا طلب حفظا وتفسريا، أسهل العلوم، وأجلها على اإلطالق، وهو العلم
عند هذه اْلية: هل من طال ب علم فيعان ]عليه[ ؟ وهلذا  قال بعض السلفأعني عليه، 

 يدعو هللا عباده إَل اإلقبال عليه والتذكر بقوله: }فهل من مدكر{

__________ 

 ( كذا ِف َ، وِف أ: وشدت أسرها.1)

 ( ِف َ: وال صده عن ذلك صاد.2)

 لرسوله.( ِف َ: 3)
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 (1)( ِف َ: فهل من متذكر.". 4)
 

{ }بسم هللا الرمحن الرحيم إذا الشمس كورت * وإذا النجوم 14 - 1"}-165 .587
انكدرت * وإذا اِلبال سريت * وإذا العشار عطلت * وإذا الوحوش حشرت * وإذا البحار 
 سجرت * وإذا النفوس زوجت * وإذا املوءودة سئلت * أبي ذن ب قتلت * وإذا الصحف

نشرت * وإذا السماء كشطت * وإذا اِلحيم سعرت * وإذا اِلنة أزلفت * علمت نفس ما 
 أحضرت{ .

أي: إذا حصلت هذه اْلمور اهلائلة، متيز اْللق، وعلم كل أحد ما قدمه ْلخرته، وما أحضره 
فيها من خري وشر، وذلك إذا كان يوم القيامة تكور الشمس أي: جتمع وتلف، وخيسف 

 ن ِف النار.القمر، ويلقيا

 ( من أفالكها.1}وإذا النجوم انكدرت{ أي: تغريت، وتساقطت )

}وإذا اِلبال سريت{ أي:: صارت كثيبا مهيال مث صارت كالعهن املنفوش، مث تغريت 
وصارت هباء منبثا، وسريت عن أماكنها، }وإذا العشار عطلت{ أي: عطل الناس حينئذ 

نها، اعوهنا ِف مجيع اْلوقات، فجاءهم ما يذهلهم عنفائس أمواهلم اليت كانوا يهتمون هلا وير 
فنبه ابلعشار، وهي النوق اليت تتبعها أوالدها، وهي أنفس أموال العَر إذ ذاك عندهم، على 

 ما هو ِف معناها من كل نفيس.

}وإذا الوحوش حشرت{ أي: مجعت ليوم القيامة، ليقتص هللا من بعضها لبعض، ويرى 
 ( مث يقول هلا: كوين ترااب.2ه ليقتص من القرانء للجماء )العباد كمال عدله، حىت إن

 انرا تتوقد. -على عظمها-}وإذا البحار سجرت{ أي: أوقدت فصارت 

}وإذا النفوس زوجت{ أي: قرن كل صاح ب عمل مع نظريه، فجمع اْلبرار مع اْلبرار، 
قوله تعاَل: وهذا كوالفجار مع الفجار، وزوج املؤمنون ابحلور العني، والكافرون ابلشياطني، 

}وسيق الذين كفروا إَل جهنم زمرا{ }وسيق الذين اتقوا رُّبم إَل اِلنة زمرا{ }احشروا 
 الذين ظلموا وأزواجهم{ .

}وإذا املوءودة سئلت{ وهو الذي كانت اِلاهلية اِلهالء تفعله من دفن البنات وهن أحياء 
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هلا  ن املعلوم أهنا ليسمن غري سب ب، إال خشية الفقر، فتسأل: }أبي ذن ب قتلت{ وم
( . }وإذا الصحف{ املشتملة على ما عمله 3ذن ب، ففي هذا توبيخ وتقريع لقاتليها )

العاملون من خري وشر }نشرت{ وفرقت على أهلها، فآخذ كتابه بيمينه، وآخذ كتابه 
 بشماله، أو من وراء ظهره.

م اء ابلغمام{ }يو }وإذا السماء كشطت{ أي: أزيلت، كما قال تعاَل: }يوم تشقق السم
نطوي السماء كطي السجل للكت ب{ }واْلرض مجيعا قبضته يوم القيامة والسماوات 
مطوايت بيمينه{ }وإذا اِلحيم سعرت{ أي: أوقد عليها فاستعرت، والتهبت التهااب َ 
يكن هلا قبل ذلك، }وإذا اِلنة أزلفت{ أي: قربت للمتقني، }علمت نفس{ أي: كل 

 اق الشرط.نفس، إلتياهنا ِف سي

}ما أحضرت{ أي: ما حضر لديها من اْلعمال ]اليت قدمتها[ كما قال تعاَل: }ووجدوا 
ما عملوا حاضرا{ وهذه اْلوصاف اليت وصف هللا ُّبا يوم القيامة، من اْلوصاف اليت تنزعج 
، وترتعد الفرائص وتعم املخاوف، وحتث أويل اْللباَ  ، وتشتد من أجلها الكرَو هلا القلَو

من  :قال بعض السلفداد لذلك اليوم، وتزجرهم عن كل ما يوج ب اللوم، وهلذا لالستع
 أراد أن ينظر ليوم القيامة كأنه رأي عني، فليتدبر سورة }إذا الشمس كورت{

__________ 

 ( ِف َ: وتناثرت.1)

 ( ِف َ: حىت إنه يقتص للشاة اِلماء من الشاة القرانء.2)

 (1)يع لقاتليها.". ( ِف َ: ولكن هذا فيه توبيخ وتقر 3)
 

"}أبنائكم الذين من أصالبكم وأن جتمعوا بني اْلختني إال ما قد سلف إن -166 .588
( واحملصنات من النساء إال ما ملكت أُيانكم كتاَ هللا عليكم 23هللا كان غفورا رحيما )

 وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا أبموالكم حمصنني غري مسافحني{

 تم به منهن{ قيل: أراد به: فما استمتعتم به ابلنكاح منهن،أي: صببتها }فما استمتع
 }فأتوهن أجورهن فريضة{ أي: مهورهن، وقال ابن عباس: هو املتعة املعروفة.
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وكانت املتعة حالال ِف ابتداء اإلسالم، وصورهتا: أن يقول الرجل للمرأة: أجرتك أو عقدت 
مث نسخ، وكان ابن عباس يفىت عليك ْلستمتع بك عشرة أايم بكذا، وكان هذا حالال، 

 ِبابحتها، والصحيح أنه منسوخ.

 وروى علي، والربيع عن سْبة، عن النِب ": أنه هنى عن نكاح املتعة "

وقال علي البن عباس: إنك رجل اتئه هنى رسول هللا عن نكاح املتعة. وقيل: إن ابن عباس 
أحد  هنى عن املتعة؛ مازىن: لوال أن عمر وقال بعض السلفرجع عن إابحة املتعة، واتَ. 

 ِف العاَ.

}وال جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة{ فمن محل ما قبله على املتعة، قال: 
املراد ُّبذا: أن يزيد الرجل ِف املهر، وتزيد املرأة ِف اْلجل، ومن محل ذلك على االستمتاع 

، واالعتياض به{ يعىن: من اإلبراءابلنكاح؛ فاملراد بقوله: }وال جناح عليكم فيما تراضيتم 
 (1)عن املهر }إن هللا كان عليما حكيما{ .". 

 

"فنفى عنه أنه يهدي. وأثبت له احلق اهلداية ِف آية أخرى يقول فيها: -167 .589
 [52}وإنك لتهدي إَل صراط مستقيم{ ]الشورى: 

؟ نقول هلم: هفكيف يثبت هللا فعال واحدا لفاعل واحد مث ينفي الفعل ذاته عن الفاعل ذات
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  أن يدل الناس على منهج هللا ولكن ليس عليه أن حيملهم 
على منهج هللا؛ ْلن ذلك ليس من عمله هو، فِذا قال هللا: }إنك لتهدي{ أي ال حتمل 

أي تدل فقط، وعليك البالغ وعلينا « هتدي»ابلقصر والقهر من أحببت، وإمنا أنت 
 احلساَ.

فقول احلق: }ليس عليك هداهم ولكن هللا يهدي من يشآء{ ليس فيه حجة على إذن 
القسرية اإلُيانية اليت يريد بعض املتحللني أن يدخلوا منها إَل منفذ التحلل النفسي عن 
منهج هللا ونقول هلؤالء: فيه فرق بني هداية الداللة وهداية املعونة، فاهلل يهدي املؤمن ويهدي 

ولكن من آمن به يهديه هداية املعونة، ويهديه هداية التوفيق، ويهديه  الكافر أي يدهلم،
 هداية ختفيف أعمال الطاعة عليه.
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}ليس عليك هداهم ولكن هللا يهدي من يشآء وما تنفقوا من خري فألنفسكم{ تلك قضية 
تعا ج الشح منطقيا، وكل معط من اْللق عطاؤه عائد إليه هو، وال يوجد معط عطاؤه ال 

عليه إال هللا، هو وحده الذي ال يعود عطاؤه ْللقه عليه، ْلنه سبحانه أزال وقدُيا وقبل يعود 
أن خيلق اْللق له كل صفات الكمال، فعطاء اإلنسان يعود إَل اإلنسان وعطاء ربنا يعود 

 إلينا.

الذين هلم حملة إُيانية: ما فعلت ْلحد خريا قط؟ فقيل له: أتقول  قال بعض السلفولذلك 
 قد فعلت لفالن كذا ولفالن كذا ولفالن كذا؟ فقال: إمنا فعلته لنفسي.ذلك و 

احلسن »فكأنه نظر حينما فعل للغري أنه فعل لنفسه. ولقد قلنا سابقا: إن العارف ابهلل 
كان إذا دخل عليه من يسأله هش ِف وجهه وبش وقال له: مرحبا مبن جاء حيمل « البصري

 (1)زادي إَل اْلخرة بغري أجرة.". 
 

وينصر رسله وهو َ ير هللا، ْلن هللا تعاَل ينصر وال يبصر  -عز وجل  -"-168 .590
 ب{ : )ينصرونه وال يبصرونه( تفسريا لقوله: }ابلغيقال بعض السلفِف الدنيا، وهلذا 

 ينصرونه وال يبصرونه، فاملراد ال يبصرونه ِف الدنيا، أما ِف اْلخرة فنظر هللا تعاَل حق اثبت
هو إذن ابلغي ب، أي: ينصرون هللا و  -رضي هللا عنهم  -مجاع الصحابة ابلقرآن والسنة وإ

غائ ب، وحيتمل أن يكون املعىن ابلغي ب، أي: بغيبتهم عن الناس، فيكون ِف هذا دليل على 
إخالصهم، وأهنم ليسوا ممن يعبدون هللا إذا كانوا بني الناس، بل يعبدون هللا تعاَل ِف الغي ب 

ليس  -ز وجل ع -ز{ هذه اِلملة استئنافية لبيان أن نصر هللا والشهادة }إن هللا قوى عزي
عن ضعف وال عن قهر، بل هو قوي عزيز ال حيتاج إَل أحد ينصره بنفسه، ولكن النصر 

 لدينه، نسأل هللا أن جيعلنا من أنصار دينه إنه على كل شيء قدير.

كدة بثالثة ذه اِلملة مؤ }ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا ِف ذريتهما النبوة والكتاَ{ ه
مؤكدات، اْلول: القسم احملذوف. والثاين: الالم. والثالث: قد، ونوح عليه الصالة والسالم 
هو أول الرسل عليه الصالة والسالم من أويل العزم اْلمسة، وإبراهيم عليه الصالة والسالم 

يه املسلمون يتنازع ف هو أبو اْلنبياء من بعده، وإليه يرجع اْلنبياء، أي: إَل ملته، وهلذا
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واليهود والنصارى، فاليهود يقولون: إنه يهودي، والنصارى يقولون: إنه نصراين، واملسلمون 
يقولون: إنه حنيف مسلم، وهذا هو احلق، والعج ب أن اليهود والنصارى يقولون: إنه 

 (1)يهودي". 
 

 "البد أن يقع.-169 .591

 حزنك يرتفع املقدور؟!.صْبت، أم َ تصْب.: هل إذا جزعت، وندمت، واشتد 

 

: إما أن تصْب صْب الكرام؛ وإما أن تسلو سلو قال بعض السلفاِلواَ: ال؛ إذا كما 
 البهائم..

 

ومن فوائد اْلية: احلث على الصْب أبن حيبس اإلنسان نفسه، وحيملها املشقة حىت  4. 
. أن اإلنسان إذا صْب أدرك مناله؛ وإذا مل كسل، ؛ وهذا جمَر ري  وفاته خ حيصل املطلَو

كثري.؛ وهلذا قال النِب صلى هللا عليه وسلم: "احرص على ما ينفعك، واستعن ابهلل، وال 
( ؛ وكثري من الناس يرى أن بداءته ُّبذا العمل مفيدة له، فيبدأ، مث ال حيصل له 1تعجز" )

 مقصوده بسرعة، فيعجز، ويكل، ويَتك؛ إذا ضاع عليه وقته اْلول، ورمبا يكون زمنا كثريا؛
وال أيمن أنه إذا عدل عن اْلول، مث شرع ِف اثن أن يصيبه مثل ما أصابه أوال، ويَتكه؛ مث 
متضي عليه حياته بال فائدة؛ لكن إذا صْب مع كونه يعرف أنه ليس بينه وبني مراده إال 
امتداد اْلايم فقط، وليس هناك موج ب لقطعه؛ فليصْب: لنفرض أن إنساان من طلبة العلم 

"بلوغ املرام"، وشرع فيه، واستمر حىت حفظ نصفه؛ لكن حلقه امللل، فعجز، هم أن حيفظ: 
وترك: فاملدة اليت مضت خسارة عليه إال ما يبقى ِف ذاكرته مما حفظ فقط؛ لكن لو استمر، 

 وأكمل حصل املقصود؛ وعلى هذا فقس ...

ون احلياة؛ شؤ ومن فوائد اْلية: فضيلة الصالة، حيث إهنا مما يستعان ُّبا على اْلمور، و  5
 لقوله تعاَل: }والصالة{ ؛ وحنن نعلم علم اليقني أن هذا خْب صدق ال مرية فيه؛ وقد روي

_________ 
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: اإلُيان ابلقدر واإلذعان له، حديث 8، كتاَ القدر، ابَ 1142( أخرجه مسلم ص1)
 (1).". 2664[ 34] 6774رقم 
 

 بقرة صفراء{ ، فخرج"مرة أخرى ِف اللون: أوال حيث قال تعاَل: }إهنا -170 .592
ُّبذا ما عدا الصفرة من اْللوان. وهذا نوع تضييق؛ اثنيا بكوهنا: }فاقع لوهنا{ ؛ و "الفاقع" 
 يعين الصاِف؛ واملعىن: أنه ليس فيه ما يشوبه، وخيرجه عن الصفرة؛ وقيل: معىن }فاقع لوهنا{

ا: }تسر بكوهنأي شديد الصفرة، وهو كلما كان صافيا كان أبني ِف كونه أصفر؛ اثلثا 
الناظرين{ يعين ليست صفرهتا صفرة توج ب الغم؛ أو صفرهتا مستكرهة؛ بل هي صفرة 
جتل ب السرور ملن نظر إليها؛ فصار التضييق من ثالثة أوجه: صفراء؛ والثاين: فاقع لوهنا؛ 

 والثالث: تسر الناظرين..

 

؛ ضا طل ب اثلث{ قوله تعاَل: }قالوا ادع لنا ربك يبني لنا ما هي{ : هذا أي70. }
يقولون: }ادع لنا ربك يبني لنا ما هي{ أي من حيث العمل؛ }إن البقر تشابه علينا{ 
أي اشتبه علينا البقرة املطلوبة؛ وِف احلقيقة أنه ليس ِف هذا اشتباه؛ إذ ذكر هلم أهنا بقرة، 

طئهم اوذكر هلم سنها؛ وذكر هلم لوهنا؛ فأين التشابه؟! لكن هذا من عنادهم، وتعنتهم، وتب
 ِف تنفيذ أمر هللا..

قوهلم: }وإان إن شاء هللا ملهتدون{ : أكدوا اهلداية هنا مبؤكدين؛ ومها: "إن"، والالم؛ ومؤكد 
اثلث؛ وهو اِلملة االَسية؛ وهي أبلغ من اِلملة الفعلية، وأخذوا على أنفسهم أهنم 

ا: }إن شاء لو : "لو َ يقو قال بعض السلفسيهتدون؛ ولكنهم علقوا ذلك مبشيئة هللا، 
هللا{ َ يهتدوا إليها أبدا". وهذا فيما إذا كان قصدهم تفويض اْلمر إَل هللا عز وجل؛ 
وحيتمل أن يكون قصدهم أهنم لو َ يهتدوا الحتجوا ابملشيئة، وقالوا: "إن هللا َ يشأ أن 

 (2)هنتدي"! وما هذا االحتمال ببعيد عليهم..". 
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ر تعارض هني النِب صلى هللا عليه وسلم عن النذ"جائزة؛ وعلى هذا فاْلية ال -171 .593
( ؛ ْلن النهي عن النذر يعين إنشاءه ابتداء؛ فأما الوفاء به فواج ب إذا كان طاعة؛ لقول 1)

 ( .2« )من نذر أن يطيع هللا فليطعه»النِب صلى هللا عليه وسلم: 

 و كثري.ومنها: عموم علم هللا بكل ما ينفقه اإلنسان، أو ينذره من قليل، أ - 5

 

ومنها: الرد على القدرية الذين يقولون: إن اإلنسان مستقل بعمله، وليس هلل فيه تدخل  - 6
إطالقا؛ وجه ذلك: أنه إذا كان هللا يعلمه فال بد أن يقع على حس ب علمه؛ وإال لزم أن 

 : جادلوهم ابلعلم؛ فِن أقروا به خصموا؛ وإنقال بعض السلفيكون هللا غري عاَ؛ وهلذا 
 كروه كفروا.أن

 

ومنها: أن هللا سبحانه وتعاَل ال ينصر الظاَ؛ لقوله تعاَل: }وما للظاملني من أنصار{  - 7
 ؛ وال يرد على هذا ما وقع ِف أحد من انتصار الكافرين لوجهني:

 

الوجه اْلول: أنه نوع عقوبة، حيث حصل من بعض املسلمني عصياهنم ْلمر النِب صلى هللا 
ل تعاَل: }حىت إذا فشلتم وتنازعتم ِف اْلمر وعصيتم من بعد ما أراكم عليه وسلم، كما قا

 [ .152ما حتبون{ ]آل عمران: 

 

الوجه الثاين: أن هذا االنتصار من أجل أن ُيحق هللا الكافرين؛ ْلن انتصارهم يغريهم مبقاتلة 
 املسلمني؛ حىت تكون

_________ 

اء العبد النذر إَل القدر، حديث : إلق6، كتاَ القدر، ابَ 553( راجع البخاري ص1)
: النهي عن النذر وأنه ال يرد شيئا، 2، كتاَ النذر، ابَ 964؛ ومسلما ص6608رقم 
 .1639[ 2] 4237رقم 

: النذر ِف الطاعة )وما 28، كتاَ اْلُيان والنذور، ابَ 559( أخرجه البخاري ص2)
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 (1).". 6696أنفقتم من نفقة أو نذرمت من نذر( ، حديث رقم 
 

"}إن االبرار لفى نعيم * وإن الفجار لفى جحيم * يصلوهنا يوم الدين * -172 .594
وما هم عنها بغآئبني * ومآ أدراك ما يوم الدين * مث مآ أدراك ما يوم الدين * يوم ال متلك 

 نفس لنفس شيئا واالمر يومئذ هلل{ .

وا فعل وهم كثري  }إن اْلبرار لفي نعيم{ هذا بيان للنهاية واِلزاء }إن اْلبرار{ مجع بر
اْلري، املتباعدون عن الشر }لفي نعيم{ أي نعيم ِف القل ب، ونعيم ِف البدن وهلذا ال جتد 

و يعلم ل: »قال بعض السلفأحدا أطي ب قلبا، وال أنعم ابال من اْلبرار أهل الْب، حىت 
كون ِف ي ، وهذا النعيم احلاصل« امللوك، وأبناء امللوك ما حنن فيه ِلالدوان عليه ابلسيوف

الدنيا وِف اْلخرة، أما ِف اْلخرة فاِلنة، وأما ِف الدنيا فنعيم القل ب وطمأنينته ورضاه بقضاء 
هللا وقدره، فِن هذا هو النعيم احلقيقي، ليس النعيم ِف الدنيا أن تَتف بدنيا، النعيم نعيم 

 ةالقل ب }وإن الفجار{ الفجار هم الكفار ضد اْلبرار }لفي جحيم{ أي ِف انر حامي
}يصلوهنا{ يعين حيَتقون ُّبا }يوم الدين{ أي يوم اِلزاء وذلك يوم القيامة }وما هم عنها 
بغائبني{ أي لن يغيبوا عنها فيخرجوا منها كما قال هللا تبارك وتعاَل: }وما هم خبارجني 

 [ . ْلهنم ُملدون ُّبا أبدا   والعياذ ابهلل   }وما أدراك ما يوم الدين.37منها{ ]املائدة: 

 ما أدراك ما يوم الدين{ هذا االستهفام للتفخيم والتعظيم يعين أي شيء أعلمك بيوم مث
الدين؟ واملعىن أعلم هذا اليوم، وأقدره قدره }يوم ال متلك نفس لنفس شيئا{ ِف يوم القيامة 
ال أحد ُيلك ْلحد شيئا ال جبل ب خري وال بدفع ضرر إال ِبذن هللا عز وجل لقوله: }واْلمر 

{ ِف الدنيا هناك أانس أيمرون من اْلمراء، والوزراء، والرؤساء، واْلابء، واْلمهات، يومئذ هلل
 (2)لكن ِف اْلخرة اْلمر هلل عز". 

 

"ولكن ال يشَر ال يطاق أشد من كونه َ ينزل أصال فتأملوا القرآن الكرمي -173 .595
 جتدون فيه من اْلسرار واحلكم الشيء الكثري.
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واْلرض{ أي الذي مبلك السماوات واْلرض، وهذه امللكية }الذي له ملك السماوات 
شاملة مللك اْلعيان والتدبري وما فيها، فهو ُيلك السماوات ومن فيها، واْلراضني ومن 
فيها، وما بينهما، وما فيها كل شيء ملك هلل وال يشاركه أحد ِف ملكه،( هلل ملك السماوات 

 (120ائدة: واْلرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير( )امل
 

وما يضاف إلينا من امللك فيقال: مثال هذا البيت ملك لفالن، هذه السيارة ملك لفالن 
فهو ملك قاصر وليس ملكا حقيقيا؛ ْلنه لو أن إنسان أراد أن يهدم بيته بدون سب ب فال 

( ، لو أراد إنسان أن 1ُيلك ذلك، ْلن النِب صلى هللا عليه وسلم هنى عن إضاعة املال )
سيارته بدون سب ب فال ُيلك هذا. ولو أنه فعل حلجر القاضي عليه مبنعه من التصرف حيرق 

ِف ماله، مع أن هللا منعه قبل، إذن ملكنا قاصر، وامللك التام هلل، }وهللا على كل شيء 
شهيد{ أي: مطلع عز وجل على كل شيء، ومن مجلته ما يفعله هؤالء الكفار ابملؤمنني 

جيازيهم، ولكن مع ذلك ومع فعلهم هذه الفعلة الشنيعة قال:  من اإلحراق ابلنار، وسوف
ال ق}إن الذين فتنوا املؤمنني واملؤمنات مث َ يتوبوا فلهم عذاَ جهنم وهلم عذاَ احلريق{ 

: انظر إَل حلم هللا عز وجل حيرقون أولياءه، مث يعرض عليهم التوبة يقول: بعض السلف
  َ يتوبوا{ .}إن الذين فتنوا املؤمنني واملؤمنات مث

 

قال العلماء: }فتنوا{ مبعىن أحرقوا كما قال تعاَل: }يوم هم على النار يفتنون. ذوقوا فتنتكم 
 هذا الذي كنتم به تستعجلون{

_________ 

( ومسلم كتاَ 6473( أخرجه البخاري كتاَ الرقاق ابَ ما يكره من قيل وقال )1)
 (1)( .". 89( )1715اجة )اْلقضية، ابَ النهي عن كثرة املسائل من غري ح

 

"لكن الكتابة اْلخرية هذه تكون بعد العمل، يكت ب على اإلنسان ما يعمل -174 .596
من قول بلسانه، أو فعل جبوارحه، أو اعتقاد بقلبه، فِن املالئكة املوكلني حبفظ بين آدم أي 
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. كراما  حبفظ أعماهلم يكتبون قال هللا تعاَل: }كال بل تكذبون ابلدين. وإن عليكم حلافظني
[ . فِذا كان يوم القيامة فِنه يعطى هذا 12   9كاتبني. يعلمون ما تفعلون{ ]االنفطار: 

الكتاَ كما قال تعاَل: }وكل إنسان ألزمناه طائره ِف عنقه وُنرج له يوم القيامة كتااب يلقاه 
[ . يعين تعطى 14، 13منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا{ ]اإلسراء: 

: لقد أنصفك من قال بعض السلفالكتاَ ويقال لك أنت: اقرأ وحاس ب نفسك، 
جعلك حسيبا على نفسك، وهذا صحيح أي إنصاف أبلغ من أن يقال للشخص تفضل 
هذا ما عملت حاس ب نفسك، أليس هذا هو اإلنصاف؟! بل أكْب إنصاف هو هذا، فيوم 

ملت قا، تقرأ ويتبني لك أنك عالقيامة تعطى هذا الكتاَ منشورا مفتوحا أمامك ليس مغل
ِف يوم كذا، ِف مكان كذا، كذا وكذا، فهو شيء مضبوط ال يتغري، وإذا أنكرت فهناك من 
يشهد عليك }يوم تشهد عليهم ألسنتهم{ يقول اللسان: نطقت بكذا }وأيديهم وأرجلهم 

{ تقول اليد: بطشت، تقول الرجل: مشيت، بل يقول 24مبا كانوا يعملون{ }النور: 
ِللد أيضا، اِللود تشهد مبا ملست }وقالوا ِللودهم َ شهدمت علينا قالوا أنطقنا هللا الذي ا

 [ .21أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون{ ]فصلت: 

فاْلمر ليس ابْلمر اهلني   نسأل هللا تعاَل أن يتوالان وإايكم بعفوه ومغفرته   وإَل هنا ينتهي 
العظيمة اليت ابتدأها هللا تعاَل ابلقسم ابلسماء ذات الْبوج وأهناها الكالم على هذه السورة 

بقوله: }بل هو قرآن جميد ِف لوح حمفوظ{ فمن متسك ُّبذا القرآن العظيم فله اجملد والعزة 
 (1)والكرامة والرفعة، وهلذا". 

 

 ( ،1« )"له-175 .597

ل هو شاكر النعم، ب مطمئن راض بقضاء هللا وقدره، ال يسخط عند املصائ ب، وال يبطر عند
عند النعم، صابر عند البالء، فتجده مطمئنا، لكن الكافر أو ضعيف اإلُيان ال يطمئن، إذا 
أصابه البالء جزع وسخط، ورأى أنه مظلوم من قبل هللا   والعياذ ابهلل   حىت إن بعضهم 

ل املال، يينتحر وال يصْب، وال يطمئن، بل يكون دائما ِف قلق، ينظر إَل نفسه وإذا هو قل
قليل العيال ليس عنده زوجة، ليس له قوم حيمونه، فيقول: أان لست ِف نعمة، ْلن فالان 
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عنده مال، عنده زوجات، عنده أوالد، عنده قبيلة حتميه، أان ليس عندي، فال يرى هلل عليه 
نعمة، ْلنه ضعيف اإلُيان فليس مبطمئن، دائما ِف قلق، وهلذا جند الناس اْلن يذهبون إَل  
كل مكان لريفهوا عن أنفسهم ليزيلوا عنها اْلَ والتع ب، لكن اليزيل ذلك حقا إال اإلُيان، 
فاإلُيان احلقيقي هو الذي يؤدي إَل الطمأنينة، فالنفس املطمئنة هي املؤمنة، مؤمنة ِف 

مللوك كلمة عجيبة قال: لو يعلم ا  قال بعض السلفالدنيا، آمنة من عذاَ هللا يوم القيامة، 
ء امللوك ما حنن فيه ِلالدوان عليه ابلسيوف، هل جتدون أنعم ِف الدنيا من امللوك وأبنا

وأبنائهم، ال يوجد أحد أنعم منهم ِف الظاهر يعين نعومة اِلسد، لكن قلوُّبم ليست كقلَو 
املؤمنني، املؤمن الذي ليس عليه إال ثَو مرقع، وكوخ ال حيميه من املطر، وال من احلر، 

اه ونعيمه ِف الدنيا أفضل من امللوك وأبناء امللوك، ْلن قلبه مستنري بنور ولكنه مؤمن، دني
هللا، بنور اإلُيان، وها هو شيخ اإلسالم ابن تيمية   رمحه هللا   حبس وأوذي ِف هللا عز وجل، 
فلما أدخل احلبس وأغلقوا عليه الباَ قال رمحه هللا: }فضَر بينهم بسور له ابَ ابطنه 

 [ .13ه من قبله العذاَ{ ]احلديد: فيه الرمحة وظاهر 

 يقول هذا حتداث

_________ 

 (1)( ..". 78( تقدم خترجيه ص )1)
 

ال ق"خليفة هللا قال: لست خليفة هللا ولكين خليفة رسوله وأان راض بذلك، -176 .598
ُيوت  ال يغي ب وال -تعاَل  -: إمنا يستخلف من يغي ب، أو ُيوت وهللا بعض السلف

 }فعليه{ عقاَ كفره.

}قل أرءيتم شركآءكم الذين تدعون من دون هللا أروين ماذا خلقوا من اْلرض أم هلم شرك 
ِف السموت أمءاتينهم كتبا فهم على بينت منه بل إن يعد الظلمون بعضهم بعضا إال غرورا 

( إن هللا ُيسك السموت واْلرض أن تزوال ولئن زالتآ إن أمسكهما من أحد من بعده 40)
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 (1)( .". 41را )إنه كان حليما غفو 
 

 [ ، فسماه عبادة.60"]غافر: -177 .599

 « .1« »الشرك ِف هذه اْلمة أخفى من دبي ب النمل»وِف اْلْب: 

 قال مشس الدين بن القيم: وهلذا كان العبد مأمورا ِف كل صالة أن يقول:

إايك نعبد وإايك نستعني والشيطان أيمر ابلشرك، والنفس تطيعه ِف ذلك، فال تزال النفس 
فت إَل غري هللا، إما خوفا منه، أو رجاء له، فال يزال العبد مفتقرا إَل ختليص توحيده من تلت

شوائ ب الشرك، ولذا أخْب سبحانه عن املشركني أهنم ما قدروه حق قدره ِف ثالثة مواضع 
من كتابه، وكيف يقدره حق قدره من جعل له عدال وندا حيبه، وخيافه، ويرجوه، يذل وخيضع 

 ن سخطه، ويؤثر مرضاته، واملؤثر ال يرضى ِبيثاره انتهى.له، ويهَر م

: الفاحتة سر القرآن، وسرها هذه الكلمة إايك نعبد وإايك قال بعض السلف)فائدة( 
نستعني: فاْلول تْبؤ من الشرك، والثاين تْبؤ من احلول والقوة، والتفويض إَل هللا عز وجل. 

[ ، قل 123عاَل: فاعبده وتوكل عليه ]هود: وهذا املعىن ِف غري آية من القرآن كما قال ت
[ ، َر املشرق واملغَر ال إله إال هو فاختذه 29هو الرمحن آمنا به وعليه توكلنا ]امللك: 

 [ .9وكيال ]املزمل: 

 

 [6( : آية 1القول ِف َتويل قوله تعاَل: ]سورة الفاحتة )
 (6اهدان الصراط املستقيم )

  إليه، ووفقنا له.أي أهلمنا الطريق اهلادي، وأرشدان

اهلداية داللة بلطف. ومنه اهلدية، وهوادي الوحش وهي »قال اإلمام الراغ ب ِف تفسريه: 
 متقدماهتا لكوهنا هادية لسائرها. وخص ما كان داللة بفعلت حنو:

هديته الطريق، وما كان من اإلعطاء أبفعلت حنو أهديت اهلدية، وملا يصور العروس على 
يت وأهديت. فِن قيل: كيف جعلت اهلدى داللة بلطف وقد قال وجهني: قيل فيه: هد

 [ وقال تعاَل:23تعاَل: فاهدوهم إَل صراط اِلحيم ]الصافات: 
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 [ قيل:4كت ب عليه أنه من تواله فأنه يضله ويهديه إَل عذاَ السعري ]احلج: 

__________ 

(1) 
. عن أيب موسى اْلشعري قال: خطبنا رسول هللا 403/ 4أخرج اإلمام أمحد ِف املسند، 

 ب أيها الناس. اتقوا هذا الشرك، فِنه أخفى من دبي»صلى هللا عليه وسلم ذات ليلة فقال: 
فقال له من شاء أن يقول: وكيف نتقيه وهو أخفى من دبي ب النمل اي رسول هللا؟ « النمل
.".  «إان نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك ملا ال نعلم قولوا: اللهم»قال: 

(1) 
 

"قال البقاعي: ولقد أبلغ سبحانه ِف هذه اْلية ِف حسن الدعاء لعباده إليه، -178 .600
لطفا ُّبم ورمحة هلم، بتذكريهم ِف سياق االستدالل على وحدانيته، مبا أنعم عليهم: خبلقه هلم 

لك اثنيا، وإابحته هلم اثلثا، وحتذيره هلم من العدو رابعا ... إَل غري ذأوال، وجبعله مالئما هلم 
 من دقائق اْللطاف وجالئل املنن ... !

قال الرازي: قوله تعاَل وأن تقولوا على هللا ما ال تعلمون يتناول مجيع املذاه ب الفاسدة، بل 
حقا لمه، فصار مستلكنه قال ما ال يع -وإن كان مقلدا للحق -يتناول مقلد احلق..! ْلنه

 للذم الندراجه حتت الذم ِف هذه اْلية.! انتهى.

وقال اإلمام ابن القيم ِف )أعالم املوقعني( : القول على هللا بال علم يعم القول عليه سبحانه 
ِف أَسائه، وصفاته، وأفعاله، وِف دينه وشرعه. وقد جعله هللا تعاَل من أعظم احملرمات بل 

ا منها، فقال تعاَل قل إمنا حرم ريب الفواحش ما ظهر منها وما بطن جعله ِف املرتبة العلي
واإلمث والبغي بغري احلق وأن تشركوا ابهلل ما َ ينزل به سلطاان وأن تقولوا على هللا ما ال 

[ . وقال تعاَل وال تقولوا ملا تصف ألسنتكم الكذَ هذا حالل 33تعلمون ]اْلعراف: 
يل كذَ، إن الذين يفَتون على هللا الكذَ ال يفلحون متاع قلوهذا حرام لتفَتوا على هللا ال

 وهلم عذاَ أليم ]النحل:

[ .! فتقدم إليهم سبحانه ابلوعيد على الكذَ عليه ِف أحكامه. وقوهلم ملا 117 -116
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َ حيرمه: هذا حرام. وملا َ حيله: هذا حالل. وهذا بيان منه سبحانه أنه ال جيوز للعبد أن 
 وهذا حرام، إال مبا علم أن هللا سبحانه أحله وحرمه. يقول: هذا حالل

ه: : ليتق أحدكم أن يقول ملا ال يعلم وال ورد الوحي املبني بتحليله وحترُيوقال بعض السلف
 أحله هللا وحرمه، جملرد التقليد أو ابلتأويل.

عدوه أن ينزل « 1»وقد هنى النِب صلى هللا عليه وسلم، ِف احلديث الصحيح، أمريه بريدة 
 إذا

__________ 

(1) 
أخرجه مسلم ِف اِلهاد والسري: عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم، إذا أمر أمريا على جيش أو سرية، أوصاه ِف خاصته، بتقوى هللا ومن معه 

 من املسلمني خريا. مث قال:

 متثلوا وال ابهلل. اغزوا وال تغلوا وال تغدروا والاغزوا ابسم هللا ِف سبيل هللا. قاتلوا من كفر »
تقتلوا وليدا. وإذا لقيت عدوك من املشركني فادعهم إَل ثالث خصال )أو خالل( فأيتهن 
ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. مث ادعهم إَل اإلسالم. فِن أجابوك فاقبل منهم وكف 

رين. وأخْبهم أهنم، إن فعلوا ذلك، عنهم. مث ادعهم إَل التحول من دارهم إَل دار املهاج
فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على املهاجرين. فِن أبوا أن يتحولوا منها، فأخْبهم أهنم 

 يكونون كأعراَ املسلمني.

جيري عليهم حكم هللا الذي جيري على املؤمنني. وال يكون هلم ِف الغنيمة والفيء شيء". 
(1) 
 

وأصغر وصغرى ال من أمحر ومحراء، وهلذا "صيغة تفضيل مثل أكْب وكْبى -179 .601
 يقولون:

[ 163[ . وأان أول املسلمني ]اْلنعام: 108جئته أول من أمس وقال: من أول يوم ]التوبة: 
[ . ومثل هذا أول هؤالء، فهذا الذي فضل عليهم ِف 41. وال تكونوا أول كافر به ]البقرة: 
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ِن يه، وهذا السابق، كلهم يؤول إليه. فاْلول، ْلن كل واحد يرجع إَل ما قبله، فيعتمد عل
من تقدم من فعل، فاستبق به من بعده، كان السابق الذي يؤول الكل إليه. فاْلول له 
وصف السؤدد واالتباع. ولفظ اْلول مشعر ابلرجوع والعود. واْلول مشعر ابالبتداء، 

)أول  املسلمني( ، وواملبتدي خالف العائد. ْلنه إمنا كان أوال ملا بعده، فِنه يقال )أول 
يوم( ، فما فيه من معىن الرجوع والعود، هو للمضاف إليه ال للمضاف. وإذا قلنا: آل فالن 
فالعود ِف املضاف. ْلن ذلك صيغة تفضيل ِف كونه مآال ومرجعا لغريه. ْلنه كونه مفضال 

ئال آدل على أنه مآل ومرجع، ال آيل راجع. إذ ال فضل ِف كون الشيء راجعا إَل غريه، 
إليه، وإمنا الفضل ِف كونه هو الذي يرجع إليه ويؤال. فلما كانت الصيغة صيغة تفضيل 
أشعرت أبنه مفضل ِف كونه مآال ومرجعا، والتفضيل املطلق ِف ذلك يقتضي أن يكون هو 

 السابق املبتدئ. وهللا أعلم.

 له املتكلم.فتأويل الكالم ما أوله إليه املتكلم أو ما يؤول إليه الكالم أو ما َتو 

[ ، فيجوز أن يقال َتول 8فِن التفعيل جيري على غري فعل كقوله: وتبتل إليه تبتيال ]املزمل: 
الكالم إَل هذا املعىن َتويال، واملصدر واقع موقع الصفة، إذ قد حيصل املصدر صفة مبعىن 

تأويل لالفاعل. كعدل وصوم وفطر، ومبعىن املفعول كدرهم ضَر اْلمري، وهذا خلق هللا. فا
هو ما أول إليه الكالم أو يؤول إليه، أو َتول هو إليه. والكالم إمنا يرجع ويعود ويستقر 

 قوله: لكل ِف قال بعض السلفويؤول ويؤول إَل حقيقته اليت هي عني املقصود به، كما 
[ . قال: حقيقة. فِن كان خْبا فَِل احلقيقة اْلْب 67نبِ مستقر، وسوف تعلمون ]اْلنعام: 

يؤول ويرجع، وإال َ تكن له حقيقة وال مآل وال مرجع، بل كان كذاب. وإن كان طلبا ُّبا 
فَِل احلقيقة املطلوبة يؤول ويرجع، وإال َ يكن مقصوده موجودا وال حاصال، ومىت كان 

 اْلْب وعدا أو وعيدا فَِل احلقيقة املطلوبة املنتظرة يؤول. كما

يكم  هذه اْلية: قل هو القادر على أن يبعث علروي عن النِب صلى هللا عليه وسلم أنه تال
[ . قال: إهنا كائنة َو 65عذااب من فوقكم أو من حتت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ]اْلنعام: 

 (1)أيت َتويلها بعد.". 
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قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: من أح ب أن « : 1»"العاص قال -180 .602
 الناس ه وهو يؤمن ابهلل واليوم اْلخر، وليأت إَليزحزح عن النار ويدخل اِلنة، فلتدركه منيت

 ما حي ب أن يؤتى إليه.

 وأخرجه مسلم أيضا

وما احلياة الدنيا أي لذاهتا إال متاع الغرور املتاع: ما يتمتع وينتفع به، والغرور )بضم الغني( 
مصدر غره أي خدعه وأطمعه ابلباطل، وإمنا وصف عيش الدنيا بذلك ملا متنيه لذاهتا من 

وك يوشك : الدنيا متاع مَت قال بعض السلفطول البقاء، وأمل الدوام، فتخدعه مث تصرعه. 
 أن يضمحل ويزول. فخذوا من هذا املتاع واعملوا فيه بطاعة هللا ما استطعتم.

 

 [186( : آية 3القول ِف َتويل قوله تعاَل: ]سورة آل عمران )
شركوا ا الكتاَ من قبلكم ومن الذين ألتبلون ِف أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتو 

 (186أذى كثريا وإن تصْبوا وتتقوا فِن ذلك من عزم اْلمور )
لتبلون أي لتختْبن ِف أموالكم مبا يصيبها من اْلفات وأنفسكم ابلقتل واْلسر واِلراح وما 

 يرد عليها من أصناف املتاع ب واملخاوف والشدائد.

ت اْلوف واِلوع ونقص من اْلموال واْلنفس والثمرا وهذا كقوله تعاَل: ولنبلونكم بشيء من
أي ال بد أن يبتلي املؤمن ِف شيء من  -[ ، إَل آخر اْليتني156 -155... ]البقرة: 

 ماله أو نفسه أو ولده. أو أهله.

 يبتلى« : 2»وِف احلديث 

__________ 

(1) 
َر الكعبة قال: . ونصه: عن عبد الرمحن بن عبد 161/ 2أخرجه اإلمام أمحد ِف املسند 

انتهيت إَل عبد هللا بن عمرو بن العاص وهو جالس ِف ظل الكعبة. فسمعته يقول: بينا 
حنن مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ِف سفر، إذ نزل منزال. فمنا من يضَر خباءه ومنا 
من هو ِف جشره ومنا من ينتصل، إذ اندى مناديه: الصالة جامعة. قال فاجتمعنا. قال 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فخطبنا فقال: فقال
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إنه َ يكن نِب قبلي إال دل أمته على ما يعلمه خريا هلم، وحيذرهم ما يعلمه شرا هلم. وإن »
أمتكم هذه جعلت عافيتها ِف أوهلا. وإن آخرها سيصيبهم بالء شديد وأمور تنكروهنا. جتيء 

ف. مث جتيء : هذه مهلكيت. مث تنكشفنت يرقق بعضها لبعض. جتيء الفتنة فيقول املؤمن
الفتنة فيقول املؤمن: هذه، مث تنكشف. فمن سره منكم أن يزحزح عن النار وأن يدخل اِلنة 
فلتدركه موتته وهو يؤمن ابهلل واليوم اْلخر. وليأت إَل الناس الذي حي ب أن يؤتى إليه. ومن 

زعه فاضربوا فِن جاء آخر ينا ابيع إماما فأعطاه صفقة يده ومثرة قلبه فليطعمه ما استطاع.
 «عنق اْلخر

( .2) 
ابَ ما جاء ِف الصْب على البالء ونصه: عن مصع ب  -57أخرجه الَتمذي ِف: الزهد، 

ْلمثل اْلنبياء مث ا»بن سعد عن أبيه قال: قلت: اي رسول هللا! أي الناس أشد بالء؟ قال 
إن كان ِف دينه شتد بالؤه، و فاْلمثل. فيبتلى الرجل على حس ب دينه. فِن كان دينه صلبا ا

رقة ابتلي على حس ب دينه. فما يْبح البالء ابلعبد حىت يَتكه ُيشي على اْلرض، ما عليه 
 خطيئة.

."].....[(1) 
 

"إن يشأ يذهبكم أي: يفنكم ويستأصلكم ابملرة أيها الناس وأيت آبخرين -181 .603
أي: ويوجد، دفعة مكانكم، قوما آخرين من البشر. أو خلقا آخرين مكان اإلنس يعين أن 
إبقاءكم على ما أنتم عليه من العصيان إمنا هو لكمال غناه عن طاعتكم، ولعدم تعلق مشيئته 

ن هللا ة ِبفنائكم. ال لعجزه سبحانه وتعاَل عن ذلك علوا كبريا وكااملبنية على احلكم ابلبالغ
على ذلك أي: إهالككم ابملرة وختليق غريكم قديرا بليغ القدرة، كما قال تعاَل وإن تتولوا 

[ . وقال تعاَل: 38يستبدل قوما غريكم مث ال يكونوا أمثالكم ]حممد صلى هللا عليه وسلم: 
[ . ففيه تقرير 19يد وما ذلك على هللا بعزيز ]إبراهيم: إن يشأ يذهبكم وأيت خبلق جد
ا أضاعوا ، ما أهون العباد على هللا إذقال بعض السلفلغناه وقدرته، وهتديد ملن كفر به. 

 أمره!
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 [134( : آية 4القول ِف َتويل قوله تعاَل: ]سورة النساء )
 (134هللا َسيعا بصريا ) من كان يريد ثواَ الدنيا فعند هللا ثواَ الدنيا واْلخرة وكان

من كان يريد ثواَ الدنيا كاجملاهد جياهد للغنيمة فعند هللا ثواَ الدنيا واْلخرة أي: فما له 
يطل ب أخسهما. فليطلبهما، أو اْلشرف منهما. كما قال تعاَل: فمن الناس من يقول ربنا 

نة وِف  الدنيا حسآتنا ِف الدنيا وما له ِف اْلخرة من خالق ومنهم من يقول ربنا آتنا ِف
اْلخرة حسنة وقنا عذاَ النار أولئك هلم نصي ب مما كسبوا وهللا سريع احلساَ ]البقرة: 

[ . وقال تعاَل: من كان يريد حرث اْلخرة نزد له ِف حرثه ... ]الشورى: 202 -200
 [ اْلية. وقال تعاَل:20

 [ اْلية.18راء: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء ملن نريد ... ]اإلس

. فِهنم كانوا يقرون ابهلل تعاَل، خالقهم، وال يقرون  قال بعضهم: عين ابْلية مشركو العَر
ابلبعث يوم القيامة. وكانوا يتقربون إَل هللا تعاَل ليعطيهم من خري الدنيا ويصرف عنهم شرها 

 وكان هللا َسيعا بصريا فال خيفى عليه خافية. وجيازي كال حبس ب قصده.

 

 [135( : آية 4قول ِف َتويل قوله تعاَل: ]سورة النساء )ال
اي أيها الذين آمنوا كونوا قوامني ابلقسط شهداء هلل ولو على أنفسكم أو الوالدين واْلقربني 
إن يكن غنيا أو فقريا فاهلل أوَل ُّبما فال تتبعوا اهلوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فِن هللا  

 (1)(". 351كان مبا تعملون خبريا )
 

"فضال عن أن حتلوها. كما هنى عن إبداء الزينة بقوله تعاَل: وال يبدين -182 .604
 [ . مبالغة ِف النهي عن إبداء مواقعها. كذا ْليب السعود.31زينتهن ]النور: 

وقال احلافظ ابن كثري: يعين ال تَتكوا اإلهداء إَل البيت احلرام. فِن فيه تعظيم شعائر هللا. 
 ليدها ِف أعناقها لتتميز به عما عداها من اْلنعام.وال تَتكوا تق

وليعلم أنه هدي إَل الكعبة. فيجتنبها من يريدها بسوء. وتبعث من يراها على اإلتيان مبثلها. 
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فِن من دعا إَل هدي كان له من اْلجر مثل أجور من اتبعه من غري أن ينقص من أجورهم 
يق. وسلم ابت بذي احلليفة. وهو وادي العقشيء. وهلذا ملا حج رسول هللا صلى هللا عليه 

فلما أصبح طاف على نسائه، وكن تسعا. مث اغتسل وتطي ب وصلى ركعتني. مث أشعر هديه 
وقلده. وأهل للحج والعمرة، وكان هديه إبال كثرية تنيف على الستني، من أحسن اْلشكال 

 [ .32 القلَو ]احلج: واْللوان كما قال تعاَل: ذلك ومن يعظم شعائر هللا فِهنا من تقوى

أمران « : 1»: إعظامها استحساهنا واستسماهنا. قال علي بن أيب طال ب قال بعض السلف
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن نستشرف العني واْلذن. رواه أهل السنن. وقال مقاتل: 

احلرم.  روال القالئد، فال تستحلوه. وكان أهل اِلاهلية إذا خرجوا من أوطاهنم ِف غري اْلشه
قلدوا أنفسهم ابلشعر والوبر. وتقلد مشركو احلرم من حلاء شجره، فيأمنون به. رواه ابن أيب 

 حامت.

وقال عطاء: كانوا يتقلدون من شجر احلرم فيأمنون. فنهى هللا عن قطع شجره وكذا قال 
مطرف بن عبد هللا. وأماهنم بذلك منسوخ. كما روى ابن أيب حامت عن ابن عباس قال: 

خ من هذه السورة آيتان: آية القالئد وقوله: فِن جاؤك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم نس
 [ وبسنده إَل ابن عوف قال: قلت للحسن:42]املائدة: 

نسخ من املائدة شيء؟ قال: ال. وال آمني البيت احلرام أي: ال حتلوا قوما قاصدين زايرة 
 نه من دخلهاملسجد احلرام أبن تصدوهم أو تقاتلوهم أو تؤذوهم، ْل

__________ 

(1) 
ونصه:  2804ابَ ما يكره من الضحااي، حديث  -6أخرجه أبو داود ِف: اْلضاحي، 

عن علي رضي هللا عنه: أمران رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن نستشرف العني واْلذنني، 
 وال نضحي بعوراء، وال مقابلة، وال مداراة، وال خرقاء، وال شرقاء.

 ابَ ما يكره من اْلضاحي. -6اْلضاحي، والَتمذي ِف: 

 ابَ املدابرة وهي ما قطع من مؤخر أذهنا. -9والنسائي ِف: الضحااي، 
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 (1).". 3142ابَ ما يكره أن يضحى به، حديث  -8وابن ماجة ِف: اْلضاحي، 
 

"وإذا حللتم أي خرجتم من اإلحرام، أو خرجتم من احلرم إَل احلل فاصطادوا -183 .605
يكم ِف االصطياد وال جيرمنكم شنآن قوم أي: ال حيملنكم على اِلرُية، أي: فال جناح عل

شدة بغض قوم أن صدوكم عن املسجد احلرام. أي ْلن صدوكم عن زايرته والطواف به 
للعمرة. وقرئ بكسر اهلمزة من )إن( على أهنا شرطية أن تعتدوا أي: عليهم. قال أبو السعود: 

اء إَل أن املقصد اْلصلي من النهي، منع صدور وإمنا حذف، تعويال على ظهوره، وإُي
االعتداء عن املخاطبني، حمافظة على تعظيم الشعائر. ال منع وقوعه على القوم، مراعاة 
ِلانبهم، وهو اثين مفعويل جيرمنكم أي: ال يكسبنكم شدة بغضكم هلم، لصدهم إايكم عن 

 املسجد احلرام، اعتداءكم عليهم وانتقامكم منهم للتشفي.

 

 نبيهات:ت

قال ابن كثري: أي: ال حيملنكم بغض قوم، قد كانوا صدوكم عن الوصول إَل املسجد  -اْلول
احلرام، وذلك عام احلديبية، على أن تعتدوا حكم هللا فيهم، فتقتصوا منهم ظلما وعدواان، 
بل احكموا مبا أمركم هللا به من العدل ِف حق كل أحد. وهذه اْلية كما سيأيت من قوله: 

[ . أي: ال 8جيرمنكم شنآن قوم على أال تعدلوا، اعدلوا هو أقَر للتقوى ]املائدة:  وال
حيملنكم بغض أقوام على ترك العدل. فِن العدل واج ب على كل أحد، ِف كل أحد، ِف  

: ما عاملت من عصى هللا فيك، مبثل أن تطيع هللا فيه. وقال بعض السلفكل حال. 
وقال ابن أيب حامت: حدثنا أيب حدثنا سهل بن عفان،  والعدل، به قامت السموات واْلرض.

حدثنا عبد هللا بن جعفر عن زيد بن أسلم، قال: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
ابحلديبية وأصحابه، حني صدهم املشركون عن البيت. وقد اشتد ذلك عليهم. فمر ُّبم انس 

لم: َ النِب صلى هللا عليه وسمن املشركني من أهل املشرق، يريدون العمرة. فقال أصحا
 نصد هؤالء كما صدان أصحاُّبم. فأنزل إليه هذه اْلية.

الثاين: قوله: وال جيرمنكم هني عن إحالل قوم من اْلمني، خصوا به مع اندراجهم ِف النهي 
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 عن إحالل الكل كافة، الستقالهلم أبمور رمبا يتوهم كوهنا مصححة إلحالهلم، داعية إليه.

خري هذا النهي عن قوله تعاَل: وإذا حللتم فاصطادوا، مع ظهور تعلقه مبا لعل َت -الثالث
قبله، لإليذان أبن حرمة االعتداد ال تنتهي ابْلروج عن اإلحرام، كانتهاء حرمة االصطياد 

 (1)به، بل هي ابقية ما َ تنقطع عالمتهم عن الشعائر ابلكلية.". 
 

واحتجوا أبن مثن اجملن الذي  "النصاَ عشرة دراهم مضروبة غري مغشوشة.-184 .606
 قطع فيه السارق على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان مثنه عشرة دراهم،

وقد روى أبو بكر بن أيب شيبة: حدثنا ابن منري وعبد اْلعلى عن حممد بن إسحاق عن 
عمرو بن شعي ب عن أبيه عن جده قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ال تقطع يد 

 لسارق ِف دون مثن اجملن.ا

وكان مثن اجملن عشرة دراهم. قالوا: فهذا ابن عباس وعبد هللا بن عمرو قد خالفا ابن عمر 
 ِف مثن اجملن. فاالحتياط اْلخذ ابْلكثر، ْلن احلدود تدرأ ابلشبهات.

وذه ب بعض السلف إَل أنه تقطع يد السارق ِف عشرة دراهم أو دينار أو ما بلغ قيمة 
منهما. حيكى هذا عن علي وابن مسعود وإبراهيم النخعي وأيب جعفر الباقر، رمحهم واحد 

 هللا تعاَل.

: ال تقطع اْلمس إال ِف مخس. أي ِف مخسة داننري أو مخسني درمها. وقال بعض السلف
 وينقل هذا عن سعيد بن جبري رمحه هللا.

تقطع يسرق البيضة ف عما متسك به الظاهرية من حديث أيب هريرة: -وقد أجاَ اِلمهور
ر أبجوبة: )أحدها( أنه منسوخ حبديث عائشة. وِف هذا نظ -يده ويسرق احلبل فتقطع يده

ْلنه ال بد من بيان التاريخ. و )الثاين( أنه مؤول ببيضة احلديد وحبل السفن. قاله اْلعمش 
قة من ر وغريه عنه. و )الثالث( أن هذه وسيلة إَل التدرج ِف الس« 1»فيما حكاه البخاري 

 القليل إَل الكثري الذي تقطع فيه يده.

وحيتمل أن يكون هذا خرج ُمرج اإلخبار عما كان اْلمر عليه ِف اِلاهلية حيث كانوا 
 يقطعون ِف الكثري والقليل. فلعن السارق يبذل يده الثمينة ِف اْلشياء املهينة.
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اء ِف أورد إشكاال على الفقه وقد ذكروا أن أاب العالء املعرى، ملا قدم بغداد، اشتهر عنه أنه
 جعلهم نصاَ السرقة ربع دينار، ونظم ِف ذلك شعرا فقال:

 يد خبمس مئني عسجد وديت ... ما ابهلا قطعت ِف ربع دينار؟

وقد أجابه الناس ِف ذلك فكان جواَ القاضي عبد الوهاَ املالكي رمحه هللا أنه قال: ملا  
ومنهم من قال: هذا من متام احلكمة واملصلحة  كانت أمينة، كانت مثينة. وملا خانت هانت،

 وأسرار الشريعة العظيمة. فِن ِف ابَ اِلناايت، انس ب

__________ 

ابَ لعن السارق إذا َ يسم. ونصه: قال اْلعمش:   -7( أخرجه البخاري ِف: احلدود، 1)
 (1)كانوا يرون أنه بيض احلديد. واحلبل، كانوا يرون أنه منها ما يسوى دراهم.". 

 

 "تنبيهان-185 .607

ذكر تعاَل ِف غري هذه السورة كون هذه الكواك ب زينة للسماء، وكوهنا رجوما  -اْلول
: ممن اعتقد ِف هذه النجوم غري ثالث فقد أخطأ وكذَ قال بعض السلفللشياطني. 

على هللا سبحانه: أن هللا جعلها زينة للسماء، ورجوما للشياطني، ويهتدى ُّبا ِف ظلمات 
 .-نقله ابن كثري -رالْب والبح

أقول: مراده اعتقاد مناف للعقد الصحيح ال اعتقاد حكم وإسرار غري الثالث فيها إذ فوائد 
ال ق -فافهم الثاين -املكوانت غري حمصور. وذكر حكمة ِف مكون ال ينفي ما عداها

ا عالسيوطي ِف )اإلكليل( : هذه اْلية أصل ِف امليقات، وأدلة العقليات، مث بني تعاَل نو 
 آخر من نعمه، وأدلة قدرته الباهرة بقوله:

 

 [98( : آية 6القول ِف َتويل قوله تعاَل: ]سورة اْلنعام )
 (98وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا اْلايت لقوم يفقهون )

وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة يعين: آدم عليه السالم فمستقر ومستودع قرئ مستقر 
القاف وكسرها، وأما مستودع فبفتح الدال ال غري. ومها على اْلول، إما مصدران،  بفتح
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أي: فلكم استقرار واستيداع، أو اَسا مكان، أي: موضع استقرار واستيداع. واالستقرار إما 
ِف اْلصالَ، أو فوق اْلرض، لقوله تعاَل: ولكم ِف اْلرض مستقر ومتاع إَل حني ]البقرة: 

[ أو االستيداع ِف اْلرحام، 5حام، لقوله تعاَل: ونقر ِف اْلرحام ]احلج: [ . أو ِف اْلر 36
فجعل الصل ب مستقر النطفة، والرحم مستودعها، ْلهنا حتصل ِف الصل ب، ال من قبل 
شخص آخر، وِف الرحم من قبل اْلَ، فأشبهت الوديعة، كأن الرجل أودعها ما كان عنده، 

ا، فِهنا عليها، أو وضعت فيها لتخرج منها مرة أو ِف اْلصالَ، أو حتت اْلرض، أو فوقه
 أخرى كقوله:

 وما املال واْلهلون إال ودائع ... وال بد يوما أن ترد الودائع

ونقل الرازي عن اْلصم أن املستقر من خلق من النفس اْلوَل، ودخل الدنيا واستقر فيها. 
الذكر، و  كناية عن  واملستودع الذي َ خيلق بعد وسيخلق. وجعل اْلصفهاين )املستقر(

 (1))املستودع( كناية عن اْلنثى. قال: إمنا عْب عن". 
 

"اإلخراج من بينهم، ْلنه مضرة بال مصلحة. فِن الصِب إذا رأى صبيا يفعل -186 .608
شيئا تشبه به. واالجتماع ابلزانة واللوطية: فيه أعظم الفساد والضرر على الرجال والنساء 

هجرة  والزاين مبا فيه تقريعه وإبعاده. ومجاع اهلجرة هي والصبيان. فيج ب أن يعق ب اللوطي
السيئات وأهلها. وكذلك هجران الدعاء إَل البدع وهجران الفساق وهجران من خيالط 
هؤالء كلهم ويعاوهنم. وكذلك من يَتك اِلهاد الذي ال مصلحة هلم بدونه فِنه يعاق ب 

لمحذور. ء كان اتركا للمأمور فاعال لُّبجرهم له، ملا َ خيالطهم ِف الْب. فمن َ يهجر هؤال
فهذا ترك املأمور من االجتماع. وهذا فعل احملذور منه. فعوق ب كل منهما مبا يناس ب جرمه. 
وما جاءت به الشريعة من املأمورات والعقوابت والكفارات وغري ذلك، يفعل حبس ب 

هاده. در على جاالستطاعة. فِن َ يقدر املسلم على جهاد مجيع املشركني، جاهد من يق
وإذا َ يقدر على عقوبة مجيع املعتدين، عاق ب من يقدر على عقوبته. فِذا َ يكن النفي 
واحلبس عن مجيع الناس، كان النفي واحلبس على حس ب القدرة. ويكون هو املأمور به، 
فالقليل من اْلري، خري من تركه. ودفع بعض الشر خري من تركه كله. وكذلك املتشبهة 
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 حتبس، كحاهلا إذا زنت فِن جنس احلبس مما شرع ِف جنس الفاحشة.ابلرجال 

ومما يدخل ِف هذا: أن عمر نفى نصر ابن حجاج من املدينة إَل البصرة، ملا شب ب به 
النساء. وكان أوال قد أمر أبخذ شعره ليزيل مجاله الفاتن، فلما رآه من أحسن الناس وجنتني، 

ن صدر منه ذن ب يعاق ب عليه، لكن كان ِف النساء مغمه ذلك فنفاه إَل البصرة. فهذا َ ي
يفتنت به، فأمر ِبزالة مجاله الفاتن. فِن انتقاله من وطنه مما يضعف مهته وبدنه ويعلم أنه 
معاق ب. وهذا من ابَ التفريق بني الذين خياف عليهم الفاحشة والعشق قبل وقوعه. وليس 

من أقوى خيْب، زايدة ِف عقوبة شارُّبا. و  من ابَ املعاقبة. وقد كان عمر ينفي ِف اْلمر إَل
ما يهيج الفاحشة. إنشاد أشعار الذين ِف قلوُّبم مرض من العشق وحمبة الفواحش، وإن  

رقية : الغناء رقية الزىن. و قال بعض السلفكان القل ب ِف عافية، جعل فيه مرضا، كما 
أي تدعو إليه  ية الزىن.احلية هي اليت تستخرج ُّبا احلية من جحرها. وقية العني واحلمة ورق

وخترج من الرجل اْلمر اْلبيث. كما أن اْلمر أم اْلبائث. قال ابن مسعود: الغناء ينبت 
النفاق ِف القل ب، كما ينبت املاء البقل. وقال تعاَل: واستفزز من استطعت منهم بصوتك 

كما   اء،[ ، واستفزازه إايهم بصوته يكون ابلغن64وأجل ب عليهم خبيلك ورجلك ]اإلسراء: 
 قاله من قاله من السلف، وبغريه من اْلصوات كالنياحة وغري ذلك.

 (1)فِن هذه اْلصوات توج ب انزعاج القلَو والنفوس اْلبيثة إَل ذلك، وتوج ب حركتها". 
 

"الناس من حي ب َساعها ملا فيه من ذكر العشق وما يتعلق به، حملبته لذلك -187 .609
ن يسمعوا سمعها النساء حملبتهم للسوء، وال خيتارون أولرغبته ِف الفاحشة، حىت إن منهم من ي

لته ِف : كل ما حصقال بعض السلفما ِف سورة النور من العقوبة والنهي عن ذلك. حىت 
سورة يوسف أنفقته ِف سورة النور. وقد قال تعاَل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورمحة 

[ ، وقال: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم 82للمؤمنني وال يزيد الظاملني إال خسارا ]اإلسراء: 
 من يقول أيكم زادته هذه إُياان ]التوبة:

[ اْلايت. فكل أحد حي ب َساع ذلك لتحريك احملبة املذمومة، ويبغض َساع ذلك 124
إعراضا عن دفع هذه احملبة، فهو مذموم ومن هذا ذكر أحوال الكفار والفجار وغري ذلك 
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 كتبهم سبيل هللا، ومنه َساع كالم أهل البدع، والنظر ِف مما فيه ترغي ب ِف املعصية وصد عن
ملن يضره ذلك، فهذا الباَ جتتمع فيه الشبهات والشهوات. وهللا تعاَل ذم هؤالء ِف مثل 

[ ، وقوله: والشعراء يتبعهم 112قوله: يوحي بعضهم إَل بعض زخرف القول غرورا ]اْلنعام: 
[ ، 221كم على من تنزل الشياطني ]الشعراء: [ . وقوله: هل أنبئ224الغاوون ]الشعراء: 

[ ، وقوله مستكْبين به 6وما بعدها، وقوله: ومن الناس من يشَتي هلو احلديث ]لقمان: 
 [ ، وقوله:67سامرا هتجرون ]املؤمنون: 

[ 146وإن يروا سبيل الرشد ال يتخذوه سبيال وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيال ]اْلعراف: 
[ ، ومثل هذا كثري ِف القرآن، فأهل 116أكثر من ِف اْلرض ]اْلنعام:  ، وقوله: وإن تطع

 املعاصي كثري ِف العاَ، بل هم أكثر، كما قال تعاَل:

[ اْلية، وِف النفوس من 67وإن تطع أكثر من ِف اْلرض يضلوك عن سبيل هللا ]التوبة: 
يدعون الناس إليها  الشبهات املذمومة والشهوات قوال وعمال ما يعلمه إال هللا، وأهلها

ويقهرون من يعصيهم، ويزينوهنا ملن يطيعهم. فهم أعداء الرسل وأندادهم. فالرسل يدعون 
إَل الطاعة ابلرغبة والرهبة. وجياهدوهنم عليها. وينهون عن املعاصي وحيذرون منها ابلرغبة 

 والرهبة. وجياهدون من يفعلها. قال تعاَل:

[ 67ض، أيمرون ابملنكر وينهون عن املعروف ]التوبة: املنافقون واملنافقات بعضهم من بع
اْلية. مث قال: واملؤمنون واملؤمنات بعضهم أولياء بعض أيمرون ابملعروف وينهون عن املنكر 

[ اْلية، وقوله تعاَل: الذين آمنوا يقاتلون ِف سبيل هللا، والذين كفروا يقاتلون ِف 71]التوبة: 
ل هذا ِف القرآن كثري وهللا سبحانه قد أمران ابْلمر [ ، ومث76سبيل الطاغوت ]النساء: 

والنهي عن املنكر. واْلمر ابلشيء مسبوق مبعرفته، فمن ال يعلم املعروف ال ُيكنه اْلمر 
 (1)ابملعروف. والنهي". 

 

"تصيبها الشمس ِف إحدى طرِف النهار، بل هي ِف وسط القراح، حممية -188 .610
اْلفات إَل اْلطراف دوهنا. فمن شدة إضاءة زيتها أبطرافه تصيبها الشمس أعدل إصابة، و 

وصفائها وحسنها، يكاد يضيء من غري أن متسه انر. فهذا اجملموع املرك ب هو مثل نور هللا 
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تعاَل الذي وضعه ِف قل ب عبده املؤمن وخصه به. والطريقة الثانية، طريقة التشبيه املفصل. 
صالبتها. قلبه ابلزجاجة لرقتها وصفائها و  فقيل: املشكاة صدر املؤمن، والزجاجة قلبه. شبه

وكذلك قل ب املؤمن. فِنه قد مجع اْلوصاف الثالثة. فهو يرحم وحيسن ويتحنن ويشفق على 
اْللق برقته وبصفائه. تتجلى فيه صور احلقائق والعلوم على ما هي عليه. ويتباعد الكدر 

، ويتصل ب ِف ر هللا تعاَلوالدرن والوسخ حبس ب ما فيه من الصفاء. وبصالبته يشتد ِف أم
ذات هللا تعاَل، ويغلظ على أعداء هللا تعاَل. ويقوم ابحلق هلل تعاَل. وقد جعل هللا تعاَل 

َ آنية هللا ِف أرضه فأحبها إليه أرقها و قال بعض السلفالقلَو كاْلنية، كما  أصلبها : القلو
تضمنة ي شجرة الوحي املوأصفاها. واملصباح هو نور اإلُيان ِف قلبه. والشجرة املباركة ه

للهدى ودين احلق. وهي مادة املصباح اليت يتقد منها. والنور على النور، نور الفطرة 
الصحيحة، واإلدراك الصحيح، ونور الوحي والكتاَ. فينضاف أحد النورين إَل اْلخر، 

ثر. ْلفيزداد العبد نورا على نور. وهلذا يكاد ينطق ابحلق واحلكمة، قبل أن يسمع ما فيه اب
مث يبلغه اْلثر مبثل ما وقع ِف قلبه ونطق به. فيتفق عنده شاهد العقل والشرع والفطرة 
والوحي. فرييه عقله وفطرته وذوقه الذي جاء به الرسول صلى هللا عليه وسلم هو احلق ال 
يتعارض عنده العقل والنقل البتة. بل يتصادقان ويتوافقان. فهذا عالمة النور على النور. 

 . وقوله تعاَل:انتهى

 

 [38اَل  36( : اْلايت 24القول ِف َتويل قوله تعاَل: ]سورة النور )
( رجال ال 36ِف بيوت أذن هللا أن ترفع ويذكر فيها اَسه يسبح له فيها ابلغدو واْلصال )

تلهيهم جتارة وال بيع عن ذكر هللا وإقام الصالة وإيتاء الزكاة خيافون يوما تتقل ب فيه القلَو 
( ليجزيهم هللا أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله وهللا يرزق من يشاء بغري 37صار )واْلب

 (38حساَ )
ِف بيوت أذن هللا أن ترفع ويذكر فيها اَسه أي أمر أن تعظم عن اللغو، أو ترفع ابلبناء قدرا. 
ويتلى فيها اَسه، وال يعبد فيها غريه، ْلهنا شيدت على اَسه جل شأنه. والظرف صفة 
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 (1))ملشكاة( أو )ملصباح( أو )لزجاجة( أو متعلق َ )توقد( أو". 
 

، أو حقيقة؟ ِف معناها َتويالن للسلف، فعن "وهل الوجوه جماز عن الذوات-189 .611
ابن عباس سيماهم ِف وجوههم يعين السمت احلسن. وقال جماهد وغري واحد، يعين اْلشوع 
والتواضع. وقال منصور جملاهد: ما كنت أراه إال هذا اْلثر ِف الوجه، فقال جماهد، رمبا كان 

 وقال بعض السلف:بني عيين من هو أقسى قلبا من فرعون. 

من كثرت صالته ابلليل، حسن وجهه ابلنهار. وقد رفعه ابن ماجة. والصحيح أنه موقوف. 
وقال بعضهم: إن للحسنة لنورا ِف القل ب، وضياء ِف الوجه، وسعة ِف الرزق، وحمبة ِف قلَو 
الناس. وقال أمري املؤمنني عثمان رضي هللا عنه: ما أسر أحد سريرة إال أبداها هللا تعاَل على 

وجهه، وفلتات لسانه. وروى الطْباين مرفوعا: ما أسر أحد سريرة إال ألبسه هللا صفحات 
 .-وإسناده واه، ْلن فيه العرزمي وهو مَتوك -تعاَل رداءها، إن خريا فخري، وإن شرا فشر

عن أيب سعيد اْلدري عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: لو « 1»وروى اإلمام أمحد 
 ة صماء، ليس هلا ابَ وال كوة، ْلرج عمله للناس كائنا ما كان.أن أحدكم يعمل ِف صخر 

عن ابن عباس عن النِب صلى هللا عليه وسلم قال: إن اهلدى الصاحل، « 2»وأخرج أيضا 
 والسمت الصاحل واالقتصاد، جزء من مخسة وعشرين جزءا من النبوة. ورواه أبو داود أيضا.

 رى ِف الوجه من ثرى اْلرض، أو ندى الطهور. رويوالتأويل الثاين ِف اْلية، أن ذلك آاثر ت
ذلك عن ابن جبري وعكرمة. وقد كان ذلك ِف العهد النبوي، حيث ال فراش للمسجد إال 

 ترابه وحصباؤه.

 وكل من املعنيني من )سيماهم( رضي هللا عنهم وأرضاهم.

ِف اإلجنيل   موقوله تعاَل ذلك أي الوصف مثلهم ِف التوراة أي صفتهم العجيبة فيها ومثله
كزرع أخرج شطأه أي فراخه أو سنبله أو نباته فآزره أي قواه فاستغلظ أي فغلظ الزرع 
واشتد. فالسني للمبالغة ِف الغلظ، أو صار من الدقة إَل الغلظ فاستوى على سوقه أي 
استقام على قصبه. و )والسوق( مجع ساق يعج ب الزراع أي يعج ب هذا الزرع الذي 

ه ى سوقه ِف متامه، وحسن نباته، وبلوغه وانتهائه، الذين زرعوه. وقولاستغلظ فاستوى عل
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 تعاَل ليغيظ ُّبم الكفار

__________ 

 .28/ 3( أخرجه ِف املسند 1)
 (1).". 2698، واحلديث رقم 296/ 1( أخرجه ِف املسند 2)
 

"كان أيمر ابلصالة على السقط، ويقول َسوهم واغسلوهم وكفنوهم -190 .612
 أكرم ابإلسالم كبريكم وصغريكم، ويتلو هذه اْلية" فِان خلقناكم من وحنطوهم، فِن هللا

 " وغري ُملقة". قال ابن العريب: لعل املغرية بن شعبة أراد ابلسقط ما تبني خلقه-إَل -تراَ"
ى عليه مىت : يصلوقال بعض السلففهو الذي يسمى، وما َ يتبني خلقه فال وجود له. 

 أشهر. وروى أبو داود عن أيب هريرة رضي هللا عنه عن النِب نفخ فيه الروح ومتت له أربعة
صلى هللا عليه وسلم قال:" إذا استهل املولود ورث". االستهالل: رفع الصوت، فكل مولود  
كان ذلك منه أو حركة أو عطاس أو تنفس فِنه يورث لوجود ما فيه من داللة احلياة. وإَل 

ي. قال اْلطايب: وأحسنه قول أصحاَ الرأي. هذا ذه ب سفيان الثوري واْلوزاعي والشافع
وروي عن « [ . 1»وقال مالك: ال مرياث له وإن حترك أو عطس ما َ يستهل ]صارخا 

ه املرأة قال مالك رضي هللا عنه: ما طرحت -حممد ابن سريين والشعِب والزهري وقتادة. الثامنة
وقال الشافعي: « . 2»لغرة من مضغة أو علقة أو ما يعلم أنه ولد إذا ضَر بطنها ففيه ا

قال مالك: إذا سقط اِلنني فلم يستهل « [ . 3»ال شي فيه حىت يتبني من خلقه ]شي 
صارخا ففيه الغرة. وسواء حترك أو عطس فيه الغرة أبدا، حىت يستهل صارخا ففيه الدية  
 كاملة. وقال الشافعي رضي هللا عنه وسائر فقهاء اْلمصار: إذا علمت حياته حبركة أو

ذكر القاضي  -بعطاس أو ابستهالل أو بغري ذلك مما تستيقن به حياته ففيه الدية. التاسعة
إَساعيل أن عدة املرأة تنقضي ابلسقط املوضوع، واحتج عليه أبنه محل، وقال قال هللا تعاَل:" 

قال القاضي إَساعيل: والدليل على ذلك « . 4»وأوالت اْلمحال أجلهن أن يضعن محلهن" 
أابه، فدل على وجوده خلقا وكونه ولدا ومحال. قال ابن العريب: وال يرتبط به شي أنه يرث 

من هذه اْلحكام إال أن يكون ُملقا. قلت: ما ذكرانه من االشتقاق وقول عليه الصالة 
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والسالم:" إن أحدكم جيمع خلقه ِف بطن أمه" يدل على صحة ما قلناه، وْلن مسقطة 
 ة إذاالعلقة واملضغة يصدق على املرأ

__________ 

 ( . من ك.1)

 ( . الغرة عند الفقهاء: ما بلغ مثنه نصف عشر الدية من العبيد واإلماء.2)

 ( . من ك.3)

 (1)فما بعد.".  162ص  18( . راجع ج 4)
 

له ما دينك؟ « 1»"وقال السدي: شهادهتم ابلكفر هو أن النصراين تقول -191 .613
ينك ابئ فيقول صابئ. ويقال للمشرك ما دفيقول نصراين، واليهودي فيقول يهودي والص

 فيقول مشرك. )أولئك حبطت أعماهلم وِف النار هم خالدون( تقدم معناه.

 

 [18( : آية 9]سورة التوبة )
إمنا يعمر مساجد هللا من آمن ابهلل واليوم اْلخر وأقام الصالة وآتى الزكاة َو خيش إال هللا 

 (18فعسى أولئك أن يكونوا من املهتدين )
قوله تعاَل:" إمنا يعمر مساجد هللا" دليل على أن الشهادة لعمار  -فيه ثالث مسائل: اْلوَل

ال بعض قاملساجد ابإلُيان صحيحة ْلن هللا سبحانه ربطه ُّبا وأخْب عنه مبالزمتها. وقد 
: إذا رأيتم الرجل يعمر املسجد فحسنوا به الظن. وروى الَتمذي عن أيب سعيد السلف

ل هللا صلى هللا عليه وسلم: قال )إذا رأيتم الرجل يعتاد املسجد فاشهدوا له اْلدري أن رسو 
ابإلُيان( قال هللا تعاَل:" إمنا يعمر مساجد هللا من آمن ابهلل واليوم اْلخر". وِف رواية: 
)يتعاهد املسجد( . قال: حديث حسن غري ب. قال ابن العريب: وهذا ِف ظاهر الصالح 

فِن الشهادات هلا أحوال عند العارفني ُّبا فِن منهم الذكي ليس ِف مقاطع الشهادات، 
الفطن احملصل ملا يعلم اعتقادا وإخبارا ومنهم املغفل، وكل واحد ينزل على منزلته ويقدر على 

قوله تعاَل: )َو خيش إال هللا( إن قيل: ما من مؤمن إال وقد خشي غري هللا،  -صفته. الثانية
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خيشون االعداء من غري هم. قيل له: املعىن َو خيش إال هللا « 2»وما زال املؤمنون واْلنبياء 
أي َ خيف  -مما يعبد: فِن املشركني كانوا يعبدون اْلواثن وخيشوهنا ويرجوهنا. جواَ اثن

فِن قيل: فقد أثبت اإلُيان ِف اْلية ملن عمر املساجد  -ِف ابَ الدين إال هللا. الثالثة
ها ما وهى منها، وآمن ابهلل. َو يذكر اإلُيان ابلرسول في ابلصالة فيها، وتنظيفها وإصالح

 وال إُيان ملن َ يؤمن

__________ 

 ( . ِف ج وك: يسأل وِف َ وى: تسأله.1)

 (1)( . ِف ك: اْلولياء.". 2)
 

"وِف هؤالء املضلني قوالن: أحدمها: إبليس وذريته. الثاين: كل مضل من -192 .614
ا كان ذن ب املرء من قبل الشهوة فارجه ، وإذا كان : إذقال بعض السلفاْلالئق كلهم. 

من قبل الكْب فال ترجه ، ْلن إبليس كان ذنبه من قبل الكْب فلم تقبل توبته ، وكان ذن ب 
 آدم من قبل الشهوة فتاَ هللا عليه. وقد أشار بعض الشعراء إَل هذا املعىن فقال:

 )إذا ما الفىت طاح ِف غيه ... فرج الفىت للتقى رجه(

 (2)فقد يغلط الرك ب هنج الط ... ريق مث يعود إَل هنجه(". )
 

( )وكان رسوال نبيا( أي إن هللا أرسله إَل اْللق داعيا ومبشرا ونذيرا، 2")-193 .615
والرسول هو من أرسله هللا إَل الناس ومعه كتاَ فيه شريعته اليت أرسله ُّبا كموسى عليه 

 ليه السالم.قومه عنه، وليس معه كتاَ كيوشع عالسالم، والنىب هو الذي ينىبء عن هللا وخيْب 

( )وانديناه من جان ب الطور اْلُين( أي وكلمناه من اِلان ب اْلُين للطور أي الذي عن 3)
ُيني موسى حني أقبل من مدين متوجها إَل مصر، وأنبأانه أبنه رسولنا، مث واعدانه إليه بعد 

 َ عليهم.إغراق آل فرعون، ورمحنا بىن إسرائيل ِبنزال الكتا

( )وقربناه جنيا( أي وقربناه تقري ب تشريف وإجالل حني مناجاته لنا وقد مثل حاله عليه 4)
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 السالم حبال من قربه امللك ملناجاته، واصطفاه ملصاحبته، ورفع الوسائط بينه وبينه.

إنه جتاوز العاَ املادي، وانغمس ىف العاَ الروحى، فقَر من ربه وارتقت  -وقصارى ذلك
حىت بلغت أقصى مناها، واستعدت لالطالع على عاَ امللكوت، ورؤية ما غاَ عن  نفسه

 عاَ املادة.

( )ووهبنا له من رمحتنا أخاه هارون نبيا( أي ووهبنا له من رمحتنا معاضدة أخيه ومؤازرته، 5)
نا ما طلبه وحقق« واجعل َل وزيرا من أهلى هارون أخى»إجابة لدعوته عليه السالم بقوله: 

أحد ىف  : ما شفعقال بعض السلف« قال قد أوتيت سؤلك اي موسى»، وجعلناه نبيا: له
أحد ىف الدنيا أعظم من شفاعة موسى ىف هرون أن يكون نبيا، قال ابن عباس: كان هرون 

 أكْب من موسى أبربع سنني.

 قصص إَساعيل عليه السالم

 

 [55اَل  54( : اْلايت 19]سورة مرمي )
( وكان أيمر أهله 54اعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسوال نبيا )واذكر ِف الكتاَ إَس

 (1)(". 55ابلصالة والزكاة وكان عند ربه مرضيا )
 

")أقول( : وأما كيفية إجابته إايهم فليس من موضوع اْلية، وال شك أن -194 .616
الطرق  العارف ابهلل تعاَل والعاَ بشرعه وبسننه ِف خلقه ال يقصد بدعائه ربه إال هدايته إَل

واْلسباَ اليت جرت سنته تعاَل أبن حتصل الرغائ ب ُّبا، وتوفيقه ومعونته فيها، فهو إذا 
سأل هللا تعاَل أن يزيد ِف علمه أو ِف رزقه فال يقصد أن يكون العلم وحيا يوحى، وال أن 
متطر له السماء ذهبا وفضة، وكذلك إذا سأل هللا شفاء مرضه أو مريضه الذي أعياه عالجه 

ه ال يريد بذلك أن خيرق هللا العادات، أو جيعله مؤيدا ابملعجزات واْلايت، وإمنا يريد فِن
املؤمن العارف ابلدعاء ما ذكران من توفيق هللا إايه إَل العالج، أو العمل الذي يكون سب ب 
الشفاء، سواء كان ذلك ِبرشاد مرشد أو ِبهلام إهلي، فكم من عناية ابملتوجهني إليه، الداعني 

بعدما اجتهدوا ِف اْلخذ ابْلسباَ فلم يفلحوا. ومن عنايته اهلداية إَل سب ب جديد،  له
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وإهلام النفس العمل املفيد، وتقوية املزاج على املرض، وال دليل ِف اْلية على أن كل دعاء 
جياَ، بل هي نفسها دليل على أنه ال جيي ب الدعاء إال هللا، فيج ب أال يدعى سواه )وأن 

( فعسى أن يهتدي ُّبذا املوسومون بسمة 18: 72ال تدعوا مع هللا أحدا( )املساجد هلل ف
اإلُيان، الذين يدعون عند الضيق غري الرمحن، ويتوجهون إَل القبور: اي فالن اي فالن. 
ويتأول هلم هذا الشرك أدعياء العلم والعرفان، أبن الكرامات اثبتة عندهم لألموات كاْلحياء، 

 (41: 6م: )بل إايه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء( )ولكن هللا تعاَل يقول هل
وانظر كيف َ يقل: إنه جيي ب دعوة الداعي حىت قيدها بقوله: )إذا دعان( قال اْلستاذ 
اإلمام ما مثاله: إن الداعي شخص يطل ب شيئا، وهو يصدق على أكثر الناس الذين يطلبون  

ا بدعاء هللا تعاَل وحده كما جي ب أن كل يوم أشياء كثرية، وليس كل واحد منهم متحقق
يدعى، فهو يقول: أجي ب دعوة الداعي إذا خصين ابلدعاء والتجأ إيل التجاء حقيقيا حبيث 
ذه ب عن نفسه إيل، وشعر قلبه أبنه ال ملجأ له إال إيل، ومثل هذا ال يطمع ِف غري مطمع، 

ل من طرقها اذ مجيع الوسائوال يطل ب ما ال يصح أن يطل ب، وإمنا ُيتثل أمر هللا تعاَل ابخت
 الصحيحة املعروفة

وهي ال تتحقق إال ابلعلم والعزُية والعمل، فِن مت للعبد ما يريد بذلك فقد أعطاه هللا تعاَل 
من خزائنه اليت يفيض منها على مجيع متبعي سننه ِف اْللق، وإن بذل جهده َو يظفر 

ي القلَو إَل ما غاَ عنها وخف بسؤله فما عليه إال أن يلجأ إَل مسب ب اْلسباَ وهادي
: إن لفقال بعض السعليها، ويطل ب املعونة والتوفيق ممن بيده ملكوت كل شيء، وقد 

 مثل هذا جياَ ال حمالة.

عليه  -وقالت الصوفية: الدعاء اجملاَ هو الدعاء بلسان االستعداد، وقد استعاذ النِب 
 لسعي والكس ب ويقول: ))اي َرمن الطمع ِف غري مطمع، فمن يَتك ا -الصالة والسالم 

ألف جنيه(( فهو غري داع، وإمنا هو جاهل. ومثل ذلك املريض ال يراعي احلمية وال يتخذ 
الدواء، ويقول: َر اشفين وعافين، كأنه يقول: اللهم أبطل سننك اليت قلت: إهنا ال تبدل 

 (1)وال حتول ْلجلي". 
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و ع َ يفهم أحد من اْلية غريه، وه"قاربن إمتام العدة. قال القرطِب: هذا إمجا -195 .617
مبين على قاعدة ما قاَر الشيء يعطى حكمه جتوزا قرينته العرف، يقول املسافر: بلغنا البلد 

 أو وصلنا إليه إذا دان منه وشارفه. وقوله: )فأمسكوهن

إمساك املرأة ابملراجعة أو  -مبعروف أو سرحوهن مبعروف( معناه: فاعزموا أحد اْلمرين 
وليكن ما ختتارونه من أحد اْلمرين ابملعروف الذي شرع لكم ِف آية  -بيلها إطالق س

))الطالق مراتن(( )وال متسكوهن ضرارا لتعتدوا( أي: وال تراجعوهن إرادة مضارهتن وإيذائهن 
لالعتداء عليهن بتعمد ذلك، فالضرار مبعىن الضرر، وذكر ابلصيغة اليت َتيت للمشاركة 

يستلزم ضرها إايه، فالرجال يضرون أنفسهم ِبيذاء النساء، ويؤيد لإلشعار أبن ضره إايها 
هذا قوله: )ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه( ِف الدنيا بسلوك طرق الشر واالعتداء اليت ال 
راحة لضمري صاحبها، وجيعل املرأة وعصبتها أعداء له يناصبونه ويناوئونه، والعدو القري ب 

. وبتنفري الناس منه حىت يوشك أال يصاهره أحد، وظلم أقدر على اإليذاء من العدو البعيد
 نفسه ِف اْلخرى أيضا مبا خالف أمر هللا وتعرض لسخطه.

مث قال تعاَل: )وال تتخذوا آايت هللا هزوا( وهذا وعيد بعد وعيد، وهتديد ملن يتعدى حدود 
وجية، وتوقي ز هللا ِف هذه اْلحكام أي هتديد، والسب ب فيه محل املسلمني على احَتام صلة ال

ما كانوا عليه ِف عهد اِلاهلية، فقد كانوا يتخذون النساء لعبا، ويعبثون بطالقهن وإمساكهن 
عبثا، وِف أسباَ النزول: أخرج ابن أيب عمر ِف مسنده وابن مردويه عن أيب الدرداء قال: 

ذوا خ))كان الرجل يطلق، مث يقول: لعبت، ويعتق مث يقول: لعبت(( ، فأنزل هللا )وال تت
آايت هللا هزوا( أي: أنزله فيما أنزل من آايت أحكام الطالق، ال أنه أنزله على حدة كما 

لى تقدم نظريه ِف نظريه، واملعىن ال تتهاونوا حبدود هللا تعاَل اليت شرعها لكم ِف آايته جراي ع
تعاَل  سنن اِلاهلية؛ فِن هذا التهاون واالعتداء للحدود بعد هذا البيان والتأكيد من هللا

: املستغفر من الذن ب وهو مصر عليه  قال بعض السلفيعد استهزاء آبايته، ومن هنا 
كاملستهزئ بربه، وال شك أن الذي خيالف أمر هللا وينقض هذه العهود بعد توثيقها طلبا 
لشهوة من شهواته، أو استمساكا بعادة من عاداته، فهو جدير أبن يعد مستهزائ آبايت هللا 

 .غري مذعن هلا
 بعد التحذير من التهاون حبقوق النساء وجعل العابث أبحكام هللا فيها مستهزائ
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 النفوس أراد تعاَل أن يقرر هذه اْلحكام ِف -وِف ذلك من الوعيد والَتهي ب ما فيه  -آبايته 
بباعث الَتغي ب فيها ابلتذكري بفوائدها ومزاايها، وبيان املنة ِف هداية الدين اليت هي منها 

اذكروا نعمة هللا عليكم وما أنزل عليكم من الكتاَ واحلكمة يعظكم به( أي: فقال: )و 
 (1)امتثلوا ما ذكر آنفا من أمر وهني، وتذكروا نعمة هللا عليكم ابلفطرة السليمة ِف الرابطة". 

 

نه على : وروح منه فيأخذو -تعاَل  -"الزيغ من املشركني واجملسمة مثل قوله -196 .618
تهم اْلصل احملكم ليفتنوا الناس بدعوهتم إَل أهوائهم وخيتلبوهم بشبهظاهره من غري نظر إَل 

فيقولون: إن هللا روح واملسيح روح منه، فهو من جنسه وجنسه ال يتبعض فهو هو. فالتأويل 
هنا مبعىن اإلرجاع. أي أهنم يرجعونه إَل أهوائهم وتقاليدهم ال إَل اْلصل احملكم الذي بين 

خْب  غاء َتويله فهو أهنم يطبقونه على أحوال الناس ِف الدنيا فيحولونعليه االعتقاد، وأما ابت
اإلحياء بعد املوت وأخبار احلساَ واِلنة والنار عن معانيها ويصرفوهنا إَل معان من أحوال 

-تعاَل  -الناس ِف الدنيا ليخرجوا الناس عن الدين ابملرة، والقرآن مملوء ابلرد عليهم كقوله 
[ وما يعلم َتويله إال هللا والراسخون ِف العلم 79: 36أنشأها أول مرة ]: قل حيييها الذي 

إن قوله: والراسخون ِف العلم كالم  قال بعض السلفيقولون آمنا به كل من عند ربنا 
 مستأنف، وبعضهم: أنه معطوف على لفظ اِلاللة.

ستئنافا ا بعده اقال اْلستاذ اإلمام: استدل الذين قالوا ابلوقف عند لفظ اِلاللة وبكون م
 ذم الدين يتبعون َتويله و )منها( قوله: يقولون آمنا به كل -تعاَل  -أبدلة )منها( أن هللا 

من عند ربنا فِن ظاهر اْلية التسليم احملض هلل تعاَل، ومن عرف الشيء وفهمه ال يعْب عنه 
كأيب بن    -رضي هللا عنهم  -مبا يدل على التسليم احملض وهذا رأي كثري من الصحابة 

 كع ب وعائشة، وذه ب ابن

عباس ومجهور من الصحابة إَل القول الثاين. كان ابن عباس يقول: " أان من الراسخني ِف 
ين يبتغون إمنا ذم الذ -تعاَل  -العلم أان أعلم َتويله ". وقالوا ِف استدالل أولئك: إن هللا 

ون ِف العلم ليسوا  تنة، والراسخالتأويل بذهاُّبم فيه إَل ما خيالف احملكمات يبتغون بذلك الف
 -كذلك ؛ فِهنم أهل اليقني الثابت الذي ال زلزال فيه وال اضطراَ، فهؤالء يفيض هللا 
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عليهم فهم املتشابه مبا يتفق مع احملكم. وأما داللة قوهلم: آمنا به كل من عند ربنا  -تعاَل 
ره أو ابلنسبة إَل تشابه ِف ظاهعلى التسليم احملض فهو ال يناِف العلم، فِهنم إمنا سلموا ابمل

غريهم لعلمهم ابتفاقه مع احملكم فهم لرسوخهم ِف العلم ووقوفهم على حق اليقني ال يضطربون 
وال يتزعزعون بل يؤمنون ُّبذا وبذاك على حد سواء؛ ْلن كال منهما من عند هللا ربنا، وال 

قيقة ال على ينبوع احل غرو فاِلاهل ِف اضطراَ دائم والراسخ ِف ثبات الزم. ومن اطلع
تشتبه عليه اجملاري فهو يعرف احلق بذاته ويرجع كل قول إليه قائال: آمنا به كل من عند 

 ربنا.

هذا ما قاله اْلستاذ اإلمام ِف بيان التفسري املأثور ِف اْلية مث قال: بينا أن املتشابه ما استأثر 
اْلول  راد منه وورود املتشابه ابملعىنهللا بعلمه من أحوال اْلخرة أو ما خالف ظاهر لفظه امل

 (1)ِف القرآن ضروري؛ ْلن من أركان الدين ومقاصد الوحي اإلخبار أبحوال". 
 

"النهي عن إقامة احلد ِف الغزو، وتفصيل ذلك ِف حمله. وأما التوبة فقد بني -197 .619
فور غ هللا حكمها ِف قوله: )فمن اتَ من بعد ظلمه وأصلح فِن هللا يتَو عليه إن هللا

 رحيم(

أي فمن اتَ من السراق ورجع عن السرقة وغريها من املعاصي رجوع ندم وعزم على 
االستقامة، من بعد ظلمه لنفسه ابمتهاهنا وسفهها، وللناس ابالعتداء على أمواهلم، وأصلح 

اَل يقبل فِن هللا تع -نفسه وزكاها ابلصدقة املضادة للسرقة، وبغري ذلك من أعمال الْب 
ه ويرجع إليه ابلرضاء واإلاثبة، ويغفر له ويرمحه، فِن ذلك من مقتضى اَسه الغفور واَستوبته، 
 الرحيم.

: وقال بعض السلفوهل يسقط احلد عن التائ ب؟ قال اِلمهور: ال يسقط عنه مطلقا، 
بل يسقط عنه، وإذا قيست السرقة على احلرابة واإلفساد فالقول بسقوط احلد ظاهر إن اتَ 

إَل احلاكم، ولكن ال يسقط حق املسروق منه، بل ال تصح التوبة إال ِبعادة قبل رفع أمره 
املال املسروق إليه بعينه إن بقي، وإال دفع قيمته إن قدر، وال يظهر لنا وجه ملا قاله بعض 
الفقهاء من عدم اِلمع بني احلد وغرامة املال املسروق ؛ فِن احلد حق هللا تعاَل ملصلحة 
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 حق من سرق منه خاصة. عباده عامة، واملال

)أَ تعلم أن هللا له ملك السماوات واْلرض يعذَ من يشاء ويغفر ملن يشاء وهللا على كل 
شيء قدير( جعل هللا تعاَل هذه اْلية ذيال هلذا السياق بني فيه ما ينبغي أن حيضر القلَو 

طاَ أن هلذا اْل بعد تلك العْب واْلحكام، فقال ما حاصل املراد منه: أَ تعلم أيها السامع
هللا تعاَل له ملك السماوات واْلرض، يدبر اْلمر فيهما ابحلكمة والعدل، والرمحة والفضل، 
فكان من متعلقات اَسه العزيز احلكيم أن وضع هذا العقاَ لكل من يسرق ما يعد به 
سارقا من ذكر أو أنثى، كما وضع ذلك العقاَ للمحاربني املفسدين، ومن مقتضى اَسه 

ر الرحيم أن يغفر ملن اتَ من هؤالء وهؤالء ويرمحه إذا صدق ِف التوبة وأصلح عمله الغفو 
؛ فهو مبقتضى أَسائه احلسىن وصفاته العلى يعذَ من يشاء تعذيبه من اِلناة؛ تربية له 
 وَتمينا لعباده من شره، ويرحم من يشاء من التائبني واملصلحني برمحته وفضله؛ ترغيبا لعباده

سهم، وإصالح ذات بينهم، وهو على كل شيء من التعذي ب والرمحة قدير، ال ِف تزكية أنف
 يعجزه شيء ِف تدبري ملكه.

جيوز أن يكون اْلطاَ لكل من يسمع القرآن أو يقرؤه، وجيوز أن يكون موجها إَل الرسول 
 صلى هللا عليه وسلم، واالستفهام فيه للتقرير ؛ أي إنك تعلم هذا فتذكره،

بن جرير ْلهل الكتاَ الذين كانوا ِف املدينة وجوارها، ومن على شاكلتهم وذكر به. وجعله ا
الذين قالوا: حنن أبناء هللا وأحباؤه ؛ ْلن السياق الذي انتهى ببيان حد السرقة كان ِف 
حماجتهم، ومنها إبطال دعواهم أهنم أبناء هللا وأحباؤه، أبهنم بشر من مجلة خلقه، وأنه هو 

ملتصرف ِف أمرهم ابلعدل واحلكمة، يغفر ملن يشاء، ويعذَ من يشاء  َر العباد، ومالكهم ا
 (1)كما تقدم". 

 

"من بعده قوله من الكراهة الشرعية اليت جعلوا بعضها للتحرمي، وفسروها -198 .620
أبهنا خطاَ هللا املقتضي للَتك اقتضاء جازما وبعضها للتنزيه، وجعلوا االقتضاء فيها غري 

وللمحقق ابن القيم تفصيل حسن هلذه املسألة وتفسري لآلية ِف  جازم وعلى ذلك فقس. 
 كتابه مدارج السالكني هذا نصه:
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" وأما القول على هللا بال علم فهو أشد هذه احملرمات حترُيا وأعظمها إمثا، وهلذا ذكر ِف 
 حمرمة، الاملرتبة الرابعة من احملرمات اليت عليها الشرائع واْلداين، وال تباح حبال، بل ال تكون إ

وليست كامليتة والدم وحلم اْلنزير الذي يباح ِف حال دون حال، فِن احملرمات نوعان: حمرم 
لذاته ال يباح حبال، وحمرم حترُيه عارض ِف وقت دون وقت. قال هللا تعاَل ِف احملرم لذاته: 

فقال:  ه)قل إمنا حرم ريب الفواحش ما ظهر منها وما بطن( مث انتقل منه إَل ما هو أعظم من
)واإلمث والبغي بغري احلق( مث انتقل منه إَل ما هو أعظم منه فقال: )وأن تشركوا ابهلل ما َ 
ينزل به سلطاان( مث انتقل منه إَل ما هو أعظم منه فقال: )وأن تقولوا على هللا ما ال تعلمون( 

ه إَل ما ال تفهذا أعظم احملرمات عند هللا وأشدها إمثا، فِنه يتضمن الكذَ على هللا ونسب
يليق به، وتغيري دينه وتبديله، ونفي ما أثبته وإثبات ما نفاه، وحتقيق ما أبطله وإبطال ما 
أحقه، وعداوة من وااله ومواالة من عاداه. وح ب ما أبغضه وبغض ما أحبه. ووصفه مبا ال 

نه وال ميليق به ِف ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله، فليس ِف أجناس احملرمات أعظم عند هللا 
أشد إمثا، وهو أصل الشرك والكفر، وعليه أسست البدع والضالالت. فكل بدعة مضلة ِف 

 الدين أساسها القول على هللا بال علم.

" وهلذا اشتد نكري السلف واْلئمة هلا، وصاحوا أبهلها من أقطار اْلرض وحذروا فتنتهم 
العدوان، إذ نكار الفواحش والظلم و أشد التحذير، وابلغوا ِف ذلك ما َ يبالغوا ِف مثله ِف إ

مضرة البدع وهدمها للدين ومنافاهتا له أشد. وقد أنكر تعاَل على من نس ب إَل دينه حتليل 
شيء أو حترُيه من عنده بال برهان من هللا فقال: )وال تقولوا ملا تصف ألسنتكم الكذَ 

فكيف مبن نس ب إَل ( اْلية. 116: 16هذا حالل وهذا حرام لتفَتوا على هللا الكذَ( )
: السلف قال بعضأوصافه ما َ يصف به نفسه؟ أو نفى عنه منها ما وصف به نفسه؟ 

ليحذر أحدكم أن يقول أحل هللا كذا وحرم هللا كذا، فيقول هللا: كذبت َ أحل هذا َو أحرم 
 هذا. يعين: التحليل والتحرمي ابلرأي اجملرد بال برهان من هللا ورسوله.

 والكفر هو القول على هللا بال علم، فِن املشرك يزعم أن" وأصل الشرك 

من اختذه معبودا من دون هللا، يقربه إَل هللا ويشفع له عنده، ويقضي حاجته بواسطته، كما 
تكون الوسائط عند امللوك. فكل مشرك قائل على هللا بال علم، دون العكس، إذ القول 
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 (1)على هللا". 
 

 بد وإايك نستعني{ ."قوله عز وجل: }إايك نع-199 .621

سرها : الفاحتة سر القرآن، و قال بعض السلفأي: ال نعبد إال إايك، وال نتوكل إال عليك، 
هذه الكلمة: }إايك نعبد وإايك نستعني{ فاْلول: تْبؤ من الشرك، والثاين: تْبؤ من احلول 

توكل عليه و والقوة، وتفويض إَل هللا عز وجل، وهذا كثري ِف القرآن، قال تعاَل: }فاعبده 
وما ربك بغافل عما تعملون{ ، وقال تعاَل: }هو الرمحن آمنا به وعليه توكلنا{ ، وقال 
تعاَل: }َر املشرق واملغَر ال إله إال هو فاختذه وكيال{ ، قال ابن عباس: }إايك نعبد{ 
، يعين إايك نوحد وُناف، ونرجوك اي ربنا ال غريك. }وإايك نستعني{ ، على طاعتك 

ران كلها. قال البغوي: )والعبادة الطاعة مع التذلل واْلضوع، وَسي العبد عبدا وعلى أمو 
 لذلته وانقياده( .

 

 قوله عز وجل: }اهدان الصراط املستقيم{ .

 

قال ابن كثري: ملا تقدم الثناء على املسئول تبارك وتعاَل، انس ب أن يعق ب ابلسؤال كما 
ل( ، وهذا أكمل أحوال السؤال، أن قال: )فنصفها يل ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأ

 ُيدح مسئوله، مث يسأل حاجته وحاجة إخوانه املؤمنني، واهلداية ها هنا: اإلرشاد والتوفيق.

وقال البغوي: وهذا الدعاء من املؤمنني، مع كوهنم على اهلداية، مبعىن التثبيت، ومبعىن طل ب 
 (2).". مزيد اهلداية، ْلن اْللطاف واهلداايت من هللا ال تتناهى

 

"}حيرفون الكلم عن مواضعه{ . قال ابن عباس: يعين: حدود هللا ِف التوراة، -200 .622
يقولون: إن أمركم حممد مبا أنتم عليه فاقبلوه، فِن خالفكم فاحذروا. وعن احلسن ِف قوله: 
}ونسوا حظا مما ذكروا به{ . قال: ]تركوا[ عرى دينهم، ووظائف هللا جل ثناؤه اليت ال 

 مال إال ُّبا. وقال السدي: يقول: تركوا نصيبا.تقبل اْلع
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وقوله تعاَل: }وال تزال تطلع على خآئنة منهم إال قليال منهم فاعف عنهم واصفح إن هللا 
حي ب احملسنني{ ، عن قتادة ِف قوله: }وال تزال تطلع على خآئنة منهم{ . قال: على 

يع هللا فيك مبثل أن تط: ما عاملت من عصى هللا قال بعض السلفخيانة وكذَ وفجور. 
 فيه.

قال ابن كثري: وهلذا قال تعاَل: }إن هللا حي ب احملسنني{ ، يعين به: الصفح عمن أساء 
 إليك.

وقوله تعاَل: }ومن الذين قالوا إان نصارى أخذان ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا 
، عن قتادة:  ا كانوا يصنعون{بينهم العداوة والبغضاء إَل يوم القيامة وسوف ينبئهم هللا مب

}ومن الذين قالوا إان نصارى أخذان ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به{ نسوا كتاَ هللا بني 
أظهرهم، وعهد هللا الذي عهد إليهم، وأمر هللا الذي أمرهم به. وعن إبراهيم النخعي ِف 

 لفةقوله: }فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء{ . قال: هذه اْلهواء املخت

والتباغض، فهو اإلغراء. وقال قتادة: إن القوم ملا تركوا كتاَ هللا، وعصوا رسله، وضيعوا 
فرائضه، وعطلوا حدوده، ألقى بينهم العدواة والبغضاء إَل يوم القيامة، أبعماهلم أعمال 
 السوء، ولو أخذ القوم كتاَ هللا، وأمره ما افَتقوا. وقال الربيع: إن هللا عز ذكره تقدم إَل

 (1)بين إسرائيل أن". 
 

"غلبته نفسه فارفض دمعه ابكيا، مث ابح هلم ابلذي يكتم منهم، فقال }هل -201 .623
علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون{ َو يعن بذكر أخيه ما صنعه فيه حني 

 أخذه ولكن للتفريق بينه وبني أخيه، إذ صنعوا بيوسف ما صنعوا.

 ون{ مبا يؤول إليه أمر يوسف.قال البغوي: }إذ أنتم جاهل

ال بعض قوقال ابن كثري: أي: إمنا محلكم على هذا اِلهل مبقدار هذا الذي ارتكبتموه، كما 
كل من عصى هللا فهو جاهل، وقرأ: }مث إن ربك للذين عملوا السوء جبهالة{   السلف

 اْلية.

ف قال ْلنت يوس قال ابن إسحاق: ملا قال هلم ذلك كشف الغطاء، فعرفوه، فقالوا: }أإنك
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أان يوسف وهذا أخي قد من هللا علينا إنه من يتق ويصْب فِن هللا ال يضيع أجر احملسنني{ 
، وقال السدي: ملا قال هلم ذلك اعتذروا إليه و }قالوا اتهلل لقد آثرك هللا علينا وإن كنا 

 ْلاطئني{ فيما كنا صنعنا بك.

ما أي: ال َتني ب عليكم اليوم عندي فيوعن ابن إسحاق: }قال ال تثري ب عليكم اليوم{ ، 
صنعتم، }يغفر هللا لكم وهو أرحم الرامحني{ حني اعَتفوا بذنوُّبم وعن السدي: قال هلم 
يوسف: ما فعل أيب؟ قالوا: ملا فاته بنيامني عمي من احلزن قال: }اذهبوا بقميصي هذا 

 فألقوه على وجه أيب أيت بصريا وأتوين أبهلكم أمجعني{ .

( 94جل: }وملا فصلت العري قال أبوهم إين ْلجد ريح يوسف لوال أن تفندون )قوله عز و 
( فلما أن جاء البشري ألقاه على وجهه فارتد بصريا 95قالوا اتهلل إنك لفي ضاللك القدمي )

( قالوا اي أابان استغفر لنا ذنوبنا إان ...  96قال أَ أقل لكم إين أعلم من هللا ما ال تعلمون )
 (1)( { .". 98( قال سوف أستغفر لكم ريب إنه هو الغفور الرحيم )97)كنا خاطئني 

 

 ( { .119"اتبوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم )-202 .624

عن قتادة: قوله: }إمنا حرم عليكم امليتة والدم{ اْلية، وأن اإلسالم طهره هللا من كل سوء، 
 إَل شيء من ذلك.وجعل لك فيه اي ابن آدم سعة إذا اضطررت 

قوله: }فمن اضطر غري ابغ{ ِف أكله، }وال عاد{ أن يتعدى حالال إَل حرام وهو جيد 
 عنه مندوحة.

 وقوله تعاَل: }وال تقولوا ملا تصف ألسنتكم الكذَ{ .

قال ابن كثري: )وما( مصدرية أي: وال تقولوا الكذَ لوصف ألسنتكم }هذا حالل وهذا 
 ة والسائبة.حرام{ قال جماهد: ِف البحري 

قال ابن كثري: ويدخل ِف هذا كل من ابتدع بدعة ليس له فيها مستند شرعي، أو حلل شيئا 
 مما حرم هللا، أو حرم شيئا مما أابح هللا مبجرد رأيه وتشهيه.

وعن قتادة: قوله: }وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل{ قال: ما قص هللا 
 يقول: }وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر{ اْلية.تعاَل ِف سورة اْلنعام حيث 
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وقوله تعاَل: }مث إن ربك للذين عملوا السوء جبهالة مث اتبوا من بعد ذلك وأصلحوا{ ، 
 أي: استقاموا على الطاعة، }إن ربك من بعدها{ ،

 : كل من عصى هللا فهو جاهل.قال بعض السلفأي: التوبة، }لغفور رحيم{ ، 

 

( شاكرا 120ن إبراهيم كان أمة قانتا هلل حنيفا َو يك من املشركني )قوله عز وجل: }إ
( وآتيناه ِف الدنيا حسنة وإنه ِف اْلخرة ملن 121ْلنعمه اجتباه وهداه إَل صراط مستقيم )

 (1)( مث أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم". 122الصاحلني )
 

لناهم ن جريج: وفض"}وفضلناهم على كثري ممن خلقنا تفضيال{ ، قال اب-203 .625
 ِف اليدين، أيكل ُّبما ويعمل ُّبما، وما سوى اإلنس أيكل بغري ذلك.

: قال بعض السلفوقوله تعاَل: }يوم ندعو كل أانس ِبمامهم{ ، قال جماهد: نبيهم. 
 .-صلى هللا عليه وسلم  -هذا أكْب شرف ْلصحاَ احلديث، ْلن إمامهم النِب 

{ . قال قتادة: نه فأولئك يقرؤون كتاُّبم وال يظلمون فتيالوقوله تعاَل: }فمن أويت كتابه بيمي
 الذي ِف شق النواة.

وقوله تعاَل: }ومن كان ِف هذه أعمى فهو ِف اْلخرة أعمى وأضل سبيال{ ، قال قتادة: 
}ومن كان ِف هذه أعمى{ ، ِف الدنيا ِف ما أراه هللا من آايته، من خلق السماوات واْلرض 

 ِف اْلخرة{ ، الغائبة اليت َ يرها، }أعمى وأضل سبيال{ ، واِلبال والنجوم، }فهو

: من كان ِف هذه الدنيا أعمى عن االعتبار، فهو ِف اْلخرة أعمى عن وقال بعض السلف
 االعتذار.

 

قوله عز وجل: }وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفَتي علينا غريه وإذا الختذوك 
( إذا ْلذقناك ضعف 74قد كدت تركن إليهم شيئا قليال )( ولوال أن ثبتناك ل73خليال )

 ( { .75احلياة وضعف املمات مث ال جتد لك علينا نصريا )
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قال قتادة: أطافوا به ليلة فقالوا: أنت سيدان وابن سيدان، فأرادوه على بعض ما يريدون، 
ن إليهم{ كفهم أن يقارفهم ِف بعض ما يريدون، مث عصمه هللا، فذلك قوله: }لقد كدت تر 

 . وقال جماهد: قالوا له: ائت آهلتنا فامسسها.

وعن ابن عباس: قوله: }إذا ْلذقناك ضعف احلياة وضعف املمات{ يعين: ضعف عذاَ 
 الدنيا واْلخرة.

 (1)قوله عز وجل: }وإن كادوا ليستفزونك من اْلرض ليخرجوك". 
 

ثرة فيف لك"قال البغوي: وأصله: )لكن إان( فحذفت اهلمزة طلبا للتخ-204 .626
 استعماهلا، مث أدغمت إحدى النونني ِف اْلخرى.

وقال ابن كثري: }لكنا هو هللا ريب{ أي: لكن أان ال أقول مبقالتك، بل أعَتف هلل ابلوحدانية 
 والربوبية، }وال أشرك بريب أحدا{ ، أي: بل هو هللا املعبود وحده ال شريك له.

 ء هللا ال قوة إال ابهلل إن ترن أان أقل منكقوله تعاَل: }ولوال إذ دخلت جنتك قلت ما شا
: من أعجبه شيء من قال بعض السلفماال وولدا{ ، أي: فتكْبت وتعظمت علي: 

حاله، أو ماله، أو ولده فليقل: ما شاء هللا ال قوة إال ابهلل. }فعسى ريب أن يؤتني خريا من 
ا أو صعيدا زلق جنتك{ ، أي: ِف اْلخرة، }ويرسل عليها حسباان من السماء فتصبح

يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا{ . قال قتادة: }حسباان{ : عذااب، }فتصبح 
صعيدا زلقا{ ، قال ابن عباس: مثل اِلزر، }أو يصبح ماؤها غورا{ ، قال قتادة: ذاهبا 
قد غار ِف اْلرض، }فلن تستطيع له طلبا{ . }وأحيط بثمره فأصبح يقل ب كفيه على ما 

متلهفا على ما فاته وهو }يقول اي ليتين َ أشرك بريب أحدا{ . وعن جماهد  أنفق فيها{ ،
ِف قول هللا عز وجل: }َو تكن له فئة ينصرونه من دون هللا{ ، قال: عشريته، ... }وما  

 كان منتصرا{ ، قال قتادة: ممتعنا.

 وقوله تعاَل: }هنالك الوالية هلل احلق{ .

ؤمن، أو كافر يرجع إَل هللا، وإَل مواالته واْلضوع له قال ابن كثري: أي: هنالك كل أحد م
إذا وقع العذاَ. كقوله: }فلما رأوا أبسنا قالوا آمنا ابهلل وحده وكفران مبا كنا به مشركني{ 
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. }هو خري ثوااب{ ، أي: جزاء. }وخري عقبا{ ، أي: اْلعمال اليت تكون هلل عز وجل، 
 (1)ثواُّبا خري، وعاقبتها محيدة رشيدة.". 

 

( ذلك عيسى ابن مرمي قول 33"يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا )-205 .627
( ما كان هلل أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فِمنا يقول 34احلق الذي فيه ُيَتون )

 ( { .36( وإن هللا ريب وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم )35... له كن فيكون )

 

قال: عظيما، }اي أخت هارون ما كان أبوك امرأ عن قتادة: }لقد جئت شيئا فراي{ ، 
 سوء وما كانت أمك بغيا{ ، قال: كانت من

أهل بيت يعرفون ابلصالح وال يعرفون ابلفساد، قال: وكان من بين إسرائيل رجل صاحل 
يسمى هارون، فشبهوها به، يعين: ِف الصالح. وعن املغرية بن شعبة قال: بعثين رسول هللا 

إَل أهل جنران فقالوا يل: ألستم تقرءون }اي أخت هارون{ ؟  -وسلم صلى هللا عليه  -
لى هللا ص -قلت: بلى، وقد علمتم ما كان بني عيسى، وموسى، فرجعت إَل رسول هللا 

« . لهمأال أخْبهتم أهنم كانوا يسمون أبنبيائهم والصاحلني قب»فأخْبته فقال:  -عليه وسلم 
 رواه مسلم وغريه.

}فأشارت إليه{ ، يقول: أشارت إليه أن كلموه، }قالوا كيف نكلم وعن وه ب بن منبه: 
من كان ِف املهد صبيا{ ، فأجاُّبم عيسى عنها فقال هلم: }إين عبد هللا آاتين الكتاَ 
وجعلين نبيا{ اْلية. وقال عكرمة: }آاتين الكتاَ{ قضى أن يؤتيين الكتاَ. وعن جماهد: 

ا. وقال سفيان: معلما للغري. وقال قتادة: ذكر }وجعلين مباركا أين ما كنت{ ، قال: مقام
لنا أنه كان يقول: سلوين فِن قلِب لني، وإين صغري ِف نفسي، مما أعطاه هللا من التواضع. 

: ال جتد عاقا إال وجدته جبارا شقيا، وال جتد سيئ امللكة إال وجدته وقال بعض السلف
 ُمتاال فخورا.

قول احلق الذي فيه ُيَتون{ امَتت اليهود وعن قتادة قوله: }ذلك عيسى ابن مرمي 
والنصارى، فأما اليهود فزعموا أنه ساحر كذاَ، وأما النصارى فزعموا أنه ابن هللا، واثلث 
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 (1)وثالثة، وإله، وكذبوا كلهم، ولكنه عبد هللا ورسوله، وكلمته وروحه.". 
 

ء ا"عن ابن عباس قوله: }وجعلنا هلم لسان صدق عليا{ ، يقول: الثن-206 .628
 احلسن.

 

( وانديناه 51قوله عز وجل: }واذكر ِف الكتاَ موسى إنه كان ُملصا وكان رسوال نبيا )
 ( { .53( ووهبنا له من رمحتنا أخاه هارون نبيا )52من جان ب الطور اْلُين وقربناه جنيا )

 

 قال البغوي: }ُملصا{ ، أي: ُمتارا اختاره هللا عز وجل.

ن ب الطور اْلُين{ ، أي: جانبه اْلُين من موسى حني ذه ب وقوله تعاَل: }وانديناه من جا
 يبتغي من تلك النار جذوة.

وعن ابن عباس: }وقربناه جنيا{ ، قال: أدين حىت َسع صريف القلم. }ووهبنا له من رمحتنا 
 أخاه هارون نبيا{ ، قال: كان هارون أكْب من موسى، ولكن أراد وه ب له نبوته.

 

( 54الكتاَ إَساعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسوال نبيا )قوله عز وجل: }واذكر ِف 
 ( { .55وكان أيمر أهله ابلصالة والزكاة وكان عند ربه مرضيا )

ال بعض قعن جماهد ِف قوله: }إنه كان صادق الوعد{ ، قال: َ يعد شيئا إال وىف به. 
رين.  من الصاب: إمنا قيل له: صادق الوعد ْلنه قال ْلبيه: ستجدين إن شاء هللاالسلف

ا حدث  آية املنافق ثالث: إذ: »-صلى هللا عليه وسلم  -فصدق ِف ذلك. وقد قال النِب 
 « .كذَ، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤمتن خان

 

( ورفعناه مكاان عليا 56قوله عز وجل: }واذكر ِف الكتاَ إدريس إنه كان صديقا نبيا )
ن ذرية آدم وممن محلنا مع نوح ومن ذرية ( أولئك الذين أنعم هللا عليهم من النبيني م57)

إبراهيم وإسرائيل ... وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آايت الرمحن خروا سجدا وبكيا 
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(58 .". } )(1) 
 

 "على جيوُّبن{ ، شققن الْبد مما يلي-207 .629

احلواشي فاختمرن به. رواه ابن جرير وغريه وقال سعيد بن جبري: ... }وليضربن{ 
، }خبمرهن على جيوُّبن{ ، يعين: على النحر والصدر فال يرى منه شيء. وعن وليشددن

ابن عباس: }وال يبدين زينتهن إال لبعولتهن{ إَل قوله: }عورات النساء{ ، قال: الزينة 
اليت يبدينها هلؤالء: قرطاها، وقالدهتا، وسوارها، فأما خلخاهلا، ومعضداها، وحنراها، وشعرها 

َ يذكر العم  :قال بعض السلفزوجها. وقال قتادة: تبدي هلؤالء الرأس. فِنه ال تبديه إال ل
واْلال ومها من حمارمهن لئال يصفوهن لبنيهم. وقال احلسن البصري: إهنما كسائر احملارم ِف 

 جواز النظر، وقد يذكر البعض لينبه على اِلملة. وهذا أظهر.

و: تبديه ليهودية وال نصرانية، وهوعن ابن عباس: }أو نسائهن{ ، قال: هن املسلمات، ال 
النحر، والقرط، والوشاح، وما ال حيل أن يراه إال حمرم. وعن ابن جريج قوله: }أو نسائهن{ 
، قال: بلغين أن نساء املسلمني ال حيل ملسلمة أن ترى مشركة عريتها إال أن تكون أمة هلا، 

ر كثرون: بل جيوز أن تظهفذلك قوله: }أو ما ملكت أُياهنن{ . قال ابن كثري: وقال اْل
زينتها على رقيقها من الرجال والنساء واستدلوا ابحلديث الذي رواه أبو داود عن أنس أن 

ذا أتى فاطمة بعبد قد وهبه هلا، قال: وعلى فاطمة ثَو إ -صلى هللا عليه وسلم  -النِب 
صلى  -أى النِب ر قنعت به رأسها َ يبلغ رجليها، وإذا غطت به رجليها َ يبلغ رأسها، فلما 

 « .إنه ليس عليك أبس إمنا هو أبوك وغالمك»ما تلقى قال:  -هللا عليه وسلم 

وقال البغوي: قوله تعاَل: }أو ما ملكت أُياهنن{ ، اختلفوا فيها فقال قوم: عبد املرأة حمرم 
كبة  ر هلا فيجوز له الدخول عليها إذا كان عفيفا، وينظر إَل بدن موالته إال ما بني السرة وال

 كاحملارم، وهو ظاهر القرآن.

 (2)وعن ابن عباس قوله: }أو التابعني غري أويل اإلربة من الرجال{ ، قال: كان". 
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)أخرجه أصحاَ السنة غري الَتمذي، وأوىف بفتح اهلمزة والفاء  1"اخل( )-208 .630
والقصر اسم عقبة اْلسلمي من أصحاَ بيعة الرضوان روى له البخاري وهو آخر من بقي 

ن الصحابة رضوان هللا عليهم ابلكوفة سنة سبع ومثانني. قوله:( شهادة من هللا اخل( معتقدهم م
مصدر ميمي مبعىن اعتقادهم، وحرف التنبيه أال وتوله والضمري لنفقتهم املعلومة من السياق 

سني لأو ملا اليت هي مبعناها فهو راجع له ابعتبار معناها فلذا أنث أو ملراعاة اْلْب. قوله: )وا
لتحقيقه( أي. لتحقيق الوعد، وتقدم أن السني ِف مثله تفيد التحقيق والتأكيد ْلهنا ِف 
اإلثبات ِف مقابلة لن ِف النفي فتفيد ذلك بقرينة تقابلهما ِف االستعمال، وهذا هو املنقول 
عنهم، وِف االنتصاف النكتة ِف إشعارها ابلتحقيق أن معىن الكالم معها أفعل، كذا وان 

اْلمر أي ال بد من ذلك، وفيه َتمل واإلحاطة من ِف ْلن الظرف حييط مبظروفه. قوله:  أبطأ
)لتقريره اخل( يعين أن معناه أنه غفور رحيم، وهذا مقتضى فضله وكرمه فيكون مقررا لدخوهلم 
ِف رمحته، وكالدليل عليه أو أنه متضمن ملعناه فهو مؤكد له. قوله: )قبل اْلوَل( أي ومن 

ن يتخذ ما ينفق مغرما والثانية قوله: )ومن االعراَ من يؤمن ابلثه )اخل، وذو اإلعراَ م
 اليجادين لق ب عبد هللا بن هنم بضم النون املزين لق ب به ْلنه ملا سار إَل النِب صلى هللا عليه

وسلم قطعت أمه جباداهلا وهو بكسر الباء املوحدة وابِليم والدال املهملة كساء نصفني فاتزر 
ارتدى ابْلخر ومات ِف عصر النبيئ ع! ز ودفنه ع! يرو بنفسه وقال: " اللهم إيت بنصفه و 

أمسيت راضيا عنه فارض! عته " فقال عبد الفه بن مسعود رضي هللا عته ليتين كنت صاح ب 
)وِف اْلية أقوال أخر. قوله: )هم الذين صلوا إَل القبلتني اخل( ِف السابقون وجوه  2احلفرية )

َ أظه رها أنه مبتدأ ال معطوف على من يؤمن وخْبه رضي هللا عنهم اخل ال اْلولون من االعرا
 وال من املهاجرين، وهل املراد ُّبم مجيع املهاجرين واْلنصار

ومن بيانية لتقدمهم على من عداهم أو بعضهم ومن تبعيضية قوالن اختار املصنف رمحه هللا 
خصيص ه هللا، فِن قلت ال وجه لتالثاين واختلف ِف تعيينهم على ما ذكره املصنف رمح

املهاجرين ابلصالة إَل القبلتني وشهود بدر ملساواة اْلنصار هلم ِف ذلك قلت املراد تعيني 
سبقهم لصحبته ومهاجرهتم له صلى هللا عليه وسلم على من عداهم من ذلك القبيل، فمن 

جرته سابقة على ه النبيئ! هتخت ابملدينة، وهاجر قبل حتويل القبلة وقبل بدر كانت--حلق
هجرة غريه، ومن شهد العقبتني أو أجاَ دعوة مصع ب رضي هللا عنه كان أسبق وأرسخ 
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قدما من غريه من اْلنصار رضي هللا عنهم فال تضر تلك املشاركة وتقدمي املهاجرين لفضلهم 
على اْلنصار كما ذكر ِف قصة السقيفة، ومنه علم فضل أيب بكر رضي هللا عنه على من 

ْلنه أول من هاجر معه صلى هللا عليه وسلم، وقيل إنه سكت عن اشَتاك اْلنصار عداه 
ِف القبلتني وشهود بدر لظهور أمره وال وجه له فالصواَ ما قدمناه. قوله: )أهل بيعة العقبة 
اْلوَل )كانت ِف سنة إحدى عشرة من البعثة والثانية ِف سنة اثنيت عشرة وِف عدد من ابيع 

 السري، وأما حديث مصع ب رضي هللا عنه فهو أن أهل البيعة الثانية ملا ُّبا وذكره بسط ِف
انصرفوا بعث معهم رسول هللاءجملييه مصع ب بن عمري رضي هللا عنه ابن هاشم بن عبد 
املناف إَل املدينة يقرئهم القرآن، ويفقههم ِف الدين فأسلم منهم خلق كثري، وهو أول من 

يهم وله: )وقرئ ابلرفع اخل )فيكون مجيع اْلنصار حمكوما علمجع ابملدينة أي صلى اِلمعة، وق
ابلرضا خبالف بزاءة اِلر وفيه َتمل. قوله: )الالحقون ابلسابقني من القبيلتني اخل( من 
 القبيلتني متعلق ابلالحقني والسابقني على التنازع، أو ابلالحقني فقط ْلن تقييد السابقني

ميع نصرة، وعلى الوجه الثاىن ابإلُيان والطاعة لشموله ِلبه علم مما مر فاالتباع ابهلجرة وال
: إنه تعاَل أوج ب ملتقدميئ الصحابة رضي هللا عنهم اِلنة وقال بعض السلفاملؤمنني، 

مطلقا وشرط ملتبعيهم شرطا وهو اْلعملى الصاحلة، وقوله بقبول طاعتهم بيان ملعىن رضا هللا 
 ن كونه مستغرقا ِف نعمه ذاكرا هلا، وقوله:( ِفوهو ظاهر، وأما رضا العبد عن ربه فمجاز ع

سائر املواضع )ِف الدر املصون وأكثر ما جاء ِف القرآن موافق لقراءة ابن كثري وقوله: )حول 
 بلدتكم )تفسري للمعىن املراد أو تقدير للمضاف. قوله: )عطف

 (1)على ممن حولكم( فيكون كاملعطوف عليه خْبا عن قوله منافقون كأنه". 
 

"املشاهدة واملعاينة عني اليقني اى الرؤية اليت هى نفس اليقني فان علم -209 .631
املشاهدة للمحسوسات أقصى مرات ب اليقني فال يرد أن أعلى اليقينيات االوليات وامنا قيد 
الرؤية بعني اليقني احَتازا عن رؤية فيها غلط احلس فانتصاَ عني اليقني على انه صفة 

ذ عن ؤية اليت هى سب ب اليقني نفس اليقني مبالغة مث لتسئلن يومئاملصدر لَتوهنا وجعل الر 
النعيم قال ىف التيسري كلمة مث للَتتي ب ىف االخبار ال ىف الوجود فان السؤال ابنك أشكرت 
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ىف تلك النعمة أم كفرت يكون ىف موقف احلساَ قبل دخول النار واملعىن مث لتسألن يوم 
ى ي أهلاكم االلتذاذ به عن الدين وتكاليفه فتعذبون علرؤية اِلحيم وورودها عن النعيم الذ

ترك الشكر فان اْلطاَ ىف لتسألن ُمصوص مبن عكف مهته على استيفاء اللذات َو يعش 
إال ليأكل الطي ب ويلبس اللني ويقطع أوقاته ابللهو والطَر ال يعبأ ابلعلم والعمل وال حيمل 

شكر قوى ُّبا على طاعته وكان انهضا ابلعلى نفسه مشاقهما فان من متتع بنعمة هللا وت
فهو من ذلك مبنزل بعيد واليه أشار رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيما أكل هو وأصحابه 
مترا وشربوا ماء فقال احلمد هلل الذي أطعمنا وسقاان كما ىف الكشاف فدخلت ىف اْلية كفار 

ال بعضهم صوصة ابلكفار وقمكة ومن حلق ُّبم ىف وصفهم من فسقة املؤمنني وقيل اْلية ُم
املراد ابلنعيم هو الصحة والفراغ وىف احلديث نعمتان مغبون فيهما كثري من الناس الصحة 
والفراغ وىف هذا احلديث داللة على عظم حمل هاتني النعمتني وجاللة خطرمها وذلك الن 

لقوى اُّبما يستدرك مصاحل الدنيا ويكتس ب درجات اْلخرة فان الصحة تنبئ عن اجتماع 
الذاتية والفراغ يدل على انتظام اْلسباَ اْلارجة املنفصلة وال قدرة على متهيد مصلحة من 
مصاحل الدنيا واالخرة اال ُّبذين االمرين مث سائر النعم يعد من توابعهما وقد قال معاوية بن 
قرة شدة احلساَ القيامة على الصحيح الفارغ يقال له كيف أديت شكرمها وعن احلسن 

قال بعض و هللا ما سوى كن يؤويه وثَو يواريه وكسرة تقويه يسأل عنه وحياس ب عليه  رمحه
من أكل فسمى وفرغ فحمد َ يسأل عن نعيم ذلك الطعام وقال رجل للحسن  السلف

رمحه هللا ان لنا جارا ال أيكل الفالوذج ويقول ال أقوم بشكره فقال ما أجهل جاركم نعمة 
ر من نعمته جبميع احلالوى ولذلك قال عليه السالم أول ما يسال هللا عليه ابملاء البارد اكث

َ نصح جسمك ونروك من املاء البارد وىف عني املعاين عن النعم اْلمس  العبد عنه من النعيم أ
شبع البطون وبرد الشراَ ولذة النوم وظالل املساكن واعتدال اْللق وقال ابن كع ب النعيم 

عمة ذ هو الرمحة والنعمة ابْليتني ومها قوله تعاَل يعرفون نذات حممد صلى هللا عليه وسلم إ
هللا مث ينكروهنا وقوله تعاَل وما أرسلناك اال رمحة للعاملني. ومهه را از دعوت وملت واتباع 

 سنت او خواهند پرسيد

 چه  نعمتيست بزرك از خدا كه بر ثقلني ... سپس دارئ اين نعمت است فرض العني

اما نعيم جسماىن وشكره مبحافظة احكام الشريعة واما نعيم روحاىن يقول الفقري النعيم 
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وشكره مبراعاة آداَ الطريقة فانه كلما ازدادت احملافظة واملراعاة ازداد النعيم كما قال تعاَل 
لئن شكرمت ْلزيدنكم وما من عضو من اْلعضاء وقوة من القوى اال وهى مطلوبة بنوع 

 (1)شكر". 
 

كل ما شغلك عن هللا سبحانه من مال وولد فهو مشئوم   قال بعض السلف"-210 .632
عليك واما ما كان من الدنيا يقَر من هللا ويعني على عبادته فهو احملمود بكل لسان 

 احملبَو لكل انسان:

 قال ىف املثنوى

 چيست دنيا از خدا غافل بدن ... ىن قماش ونقره وميزان وزن

 احل خواندش رسولمال را كز ُّبر دين ابشى محول ... نعم مال ص

 آَ در كشىت هالك كشىت است ... آَ اندر زير كشىت پشىت است

 چونكه مال وملك را از دل براند ... زان سليمان خويش جز مسكني ُنواند

وىف احلديث )ان البد إذا قال لعن هللا الدنيا قالت الدنيا لعن هللا من عصى ربه( فعلى العاقل 
دس بل يلوم نفسه ولعنها ىف ح ب الدنيا قال ابو يزيد ق ان ال يشتغل بسب ب الدنيا ولعنها

سره مجعت فكرى وأحضرت ضمريى ومثلت نفسى واقفا بني يدى رىب فقال َل اي أاب يزيد 
أبى شىء جئتىن قلت اي َر ابلزهد ىف الدنيا قال اي أاب يزيد امنا كان مقدار الدنيا عندى 

ئت استغفرك من هذه احلالة ج مثل جناح بعوضة ففيم زهدت منها فقلت اهلى وسيدى
ابلتوكل عليك قال اي أاب يزيد أَ أكن ثقة فيما ضمنت لك حىت توكلت على قلت اهلى 
وسيدى استغفرك من هاتني احلالتني جئتك ابالفتقار إليك فقال عند ذلك قبلناك فهذه 

ان اْليانة  محال العارفني ابهلل تعاَل وفوا عهودهم ىف طلبه فجعلهم هللا أمناء السراره واعل
على انواع فالفرائض والسنن اعمال ائتمن هللا تعاَل عليها عباده ليحافظوا على أدائها ىف 
أوقاهتا برعاية حدودها وحقوقها فمن ضيعها فقد خان هللا تعاَل فيها. والوجود وما يتبعه 

 ئر اْلدممن اْلعضاء والقوى أماانت واْلهل واْلوالد واْلموال أماانت واإلماء والعبيد وسا
أماانت والسلطنة والوزارة واالمارة والقضاء والفتوى وما يلحقها أماانت وىف احلديث )من 
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قلد إنساان عمال وىف رعيته من هو اوَل منه فقد خان هللا ورسوله ومجاعة املؤمنني( : قال 
 السعدي قدس سره

 كسى را كه اب خواجه تست جنك ... بدستش چرا ميدهى چَو وسنك

 ابشد كه خوانش هنند ... بفرماى ات استخوانش دهند سك آخر كه

وىف احلديث )اان اثلث الشريكني ما َ خين أحدمها صاحبه فاذا خان خرجت من بينهما 
وجاء الشيطان( ففى كل ذلك يلزم العبد ان يكون أمينا غري خائن وإال فقد تعرض لسخط 

ح ب خاءن ا كل ب أمني خري من صاهللا تعاَل ونعوذ ابهلل منه قال ابن عباس رضى هللا عنهم
وكان للحارث بن صعصعة ندماء ال يفارقهم وكان شديد احملبة هلم فخرج ىف بعض منتزهاته 
ومعه ندماؤه فتخلف منهم واحد فدخل على زوجته فاكال وشراب مث اضطجعا فوث ب الكل ب 

 عليهما فلما رجع احلارث اَل منزله وجدمها قتيلني فعرف اْلمر فانشد يقول

 زال يرعى ذمىت وحيوطىن ... وحيفط عرسى واْلليل خيون وما

 فيا عجبا للخل حتليل حرمىت ... واي عجبا للكل ب كيف يصون

املستعدة  املنورة بنور االُيانواالشارة ىف اْلية اي أيها الذين آمنوا اى اي أيها اْلرواح والقلَو 
بسعادات العرفان ال ختونوا هللا فيما آاتكم من املواه ب فتجعلوها شبكة الدنيا واصطياد". 

(1) 
 

"وبعضهم ابلنهار إذا مضى فريق خلفه فريق اى يعق ب مالئكة الليل مالئكة -211 .633
له مالئكة  واملعىنالنهار ومالئكة النهار مالئكة الليل وجيتمعون ىف صالة الفجر والعصر. 

يتعاق ب بعضهم بعضا كائنون من امام اإلنسان ووراء ظهره اى حييطون به من جوانبه حيفظونه 
من أمر هللا من أبسه ونقمته إذا أذن ب بدعائهم له ومسألتهم رُّبم ان ُيهله رجاء ان يتَو 

من عبد اال  امن ذنبه ويني ب او حيفظونه من املضار اليت امر هللا ابحلفظ منها قال جماهد م
له ملك موكل به حيفظه ىف نومه ويقظته من اِلن واالنس واهلوام فما أيتيه منهم شىء يريده 

نا عن عمرو بن اىب جندَ قال ك -وروى -اال قال وراءك اال شىء أيذن هللا فيه فيصيبه
جلوسا عند سعيد بن قيس بصفني فاقبل على رضى هللا عنه يتوكأ على عنزة له بعد ما 
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 اختلط

الظالم فقال سعيد أامري املؤمنني قال نعم قال أما ختاف ان يغتالك أحد قال انه ليس من 
أحد اال ومعه من هللا حفظة من ان يَتدى ىف بئر او خير من جبل او يصيبه حجر او تصيبه 
دابة فاذا جاء القدر خلوا بينه وبني القدر قال ىف اسئلة احلكم اختلف العلماء ىف عدد 

يت وكلت على كل انسان فقيل عشرون ملكا وقيل اكثر واالول أصح الن عثمان املالئكة ال
رضى هللا عنه سأل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن ذلك فذكر عشرين ملكا وقال ملك 
عن ُيينك على حسناتك وهو امري على امللك الذي عن يسارك كما قال تعاَل عن اليمني 

من خلفك لقوله تعاَل له معقبات من بني يديه وعن الشمال قعيد وملكان بني يديك و 
ومن خلفه حيفظونه من أمر هللا وملك قائم على انصيته إذا تواضع هلل رفعه وإذا جتْب على 
هللا قصمه وملكان على شفتيك حيفظان عليك الصالة على النِب عليه السالم وملك على 

ي امالك على كل آدم فيك ال يدع احلية تدخل فيك وملكان على عينيك فهؤالء عشرة
فتنزل مالئكة الليل على مالئكة النهار فهؤالء عشرون ملكا على كل آدمي وإبليس ابلنهار 
وأوالده ابلليل قال بعض االئمة ان قلت املالئكة اليت ترفع عمل العبد ىف اليوم هم الذين 

يا فاذا ام حأيتون أم غريهم قلت الظاهر اهنم هم وان ملكى اإلنسان ال يتغريان عليه ما د
مات قاال اي َر قد قبضت عبدك فاَل اين نذه ب قال تعاَل )َسائى مملوءة من مالئكىت 
وارضى مملوءة من خلقى يطيعونىن اذهبا اَل قْب عبدى فسبحاىن ومحداىن وهلالىن وكْباىن 
وجمداىن وعظماىن واكتبا ذلك كله لعبدى اَل يوم القيامة( وقيل املعقبات أعوان السلطان 

توبيخ الغافل املتمادى ىف غروره والتهكم به على اختاذه احلراس بناء على توهم اهنم فهو 
حيفظونه من امر هللا وقضائه كما يشاهد من بعض امللوك والسالطني والعاقل يعلم ان القضااي 

 االهلية والنوازل املقدرة مما ال ُيكن التحفظ منه فانظروا رأيهم وما ذهبوا اليه

 ري قدر ... بدر آمد نشد مفيد سپراز كمان قضا چوت

ويقال للمؤمن طاعات وصدقات حيفظونه من عذاَ هللا عند املوت وىف القْب وىف القيامة 
إذا احتضر املؤمن يقال للملك شم رأسه فيقول أجد ىف رأسه القرآن  قال بعض السلف

ه القيام يفيقال شم قلبه فيقول أجد ىف قلبه الصيام فيقال شم قدميه فيقول أجد ىف قدم
فيقال حفظ نفسه حفظه هللا إن هللا ال يغري ما بقوم من العافية والنعمة حىت يغريوا ما 
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 (1)أبنفسهم حىت يَتكوا الشكر وينقلبوا من اْلحوال اِلميلة اَل القبيحة". 
 

"يعىن ]پديد كردمي در زمني راهها از هر موضعى مبوضعي[ لعلكم هتتدون -212 .634
مقاصدكم ومنازلكم قال بعضهم خذوا الطريق ولو دارت واسكنوا  ارادة ان هتتدوا ُّبا اَل

املدن ولو جارت وتزوجوا البكر ولو ابرت اى ولو كانت البكر بورا اى فاسدة هالكة ال 
 خري فيها

 زن نو كن اى دوست هر نو ُّبار ... كه تقومي اپرين نيايد بكار

ق ابلنهار م املختلفة على الطريوعالمات اى وجعل فيها معاَ يستدل ُّبا السابلة وهى القو 
من جبل وسهل ومياه وأشجار وريح كما قال االمام رأيت مجاعة يشمون الَتاَ وبواسطة 
ذلك الشم يتعرفون الطرقات وابلنجم هم يهتدون ابلليل ىف الْباري والبحار حيث ال عالمة 

هتداء ابلنجوم ىف غريه ولعل الضمري لقريش فاهنم كانوا كثريى الَتدد للتجارة مشهورين ابال
أسفارهم وصرف النظم عن سنن اْلطاَ وتقدمي النجم واقحام الضمري للتخصيص كأنه 
قيل وابلنجم خصوصا هؤالء يهتدون فاالعتبار بذلك الزم هلم والشكر عليه أوج ب عليهم 
 واملراد ابلنجم اِلنس او هو الثراي والفرقدان وبنات نعش واِلدى وذلك الهنا تعلم ُّبا اِلهات

ليال الهنا دائرة حول القط ب الشمايل فهى ال تغي ب والقط ب ىف وسط بنات نعش الصغرى 
واِلدى هو النجم املفرد الذي ىف طرفها والفرقدان مها النجمان اللذان ىف الطرف اْلخر. 
ومها من النعس واِلدى من البنات ويقَر من بنات نعش الصغرى بنات نعش الكْبى وهى 

وثالث بنات وِبزاء اْلوسط من البنات السهى وهو كوك ب خفى سبعة ايضا اربعة نعش 
صغري كانت الصحابة رضى هللا عنهم متتحن فيه أبصارهم كذ ىف التكملة البن عسكر قال 
عمر بن اْلطاَ رضى هللا عنه تعلموا من النجوم ما هتتدون به ىف طرقكم وقبلتكم مث كفوا 

أول من نظر ىف النجوم واحلساَ إدريس  وتعلموا من اْلنساَ ما تصلون به أرحامكم قيل
وم العلوم اربعة الفقه لالداين والط ب لالبدان والنج قال بعض السلفالنِب عليه السالم 

لالزمان والنحو للسان واما قوله عليه السالم )من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من 
ه أهلها النجوم هو ما يدعيالسحر( اى تعلم قطعة منه فقد قال احلافظ املنهي عنه من علم 
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من معرفة احلوادث اْلتية من مستقبل الزمان كمجيئ املطر ووقوع الثلج وهبَو الريح وتغري 
اْلسعار وحنو ذلك ويزعمون اهنم يدركون هذا بسري الكواك ب واقَتاهنا وافَتاقها وظهورها ىف 

ملا وقع  ا حكى انهبعض الزمان دون بعض وهذا علم استأثر هللا به ال يعلمه أحد غريه كم
قران الكواك ب السبعة ىف دقيقة من الدرجة الثالثة من امليزان سنة احدى ومثانني ومخسمائة 
حكم املنجمون خبراَ الربع املسكون من الرايح وكان وقت البيدر َو يتحرك ريح َو يقدر 

فقال  هالدهاقني على رفع احلبَو ولذا استوصى تلميذ من شيخه بعد التكميل عند افَتاق
ان أردت ان ال حتزن ابدا فال تصح ب منجما وان أردت ان تبقى لذة فمك فال تصح ب 
طبيبا قال الشيخ ]منجمى خبانه خود در آمد مرد بيگانه را ديد اب زن او ُّبم نشسته دشنام 

 داد وسقط گفت وفتنه وآشَو برخاست صاح ب دَل برين حال واقف شد وگفت

 . چونداىن كه در سراى تو كيستتو بر اوج فلك چه  داىن چيست ..

فاما ما يدرك من طريق املشاهدة من علم النجوم الذي يعرف به الزوال وجهة القبلة وكم 
مضى وكم بقي فانه غري داخل ىف النهى انتهى كالم احلافظ مع زايدة يقول الفقري اصحاَ 

 (1)النظر واالستدالل". 
 

سب ب ظر در آوردند ودانستند كه ب"وبىن إسرائيل تفرج كنان بر ساحل دراي بن-213 .635
ظلم وتعدى مغلَو ومقهور شده مظلومان وبيچارگان مبراد رسيده غال ب وسر إفراز شدند 

 آشكارا شد[« يوم املظلوم على الظاَ أشد من يوم الظاَ على املظلوم»وسر 

 اى ستمكار بر انديش از ان روز سياه ... كه ترا شومىء ظلم افكند از چاه بچاه

 كنون حبقارت نكرى جان ب وى ... بشماتت كند آن روز بسوى تونكاآنكه ا 

 قال الشيخ سعدى قدس سره

 خْب ايفت كردن كشى در عراق ... كه ميكفت مسكيىن از زير طاق

 تو هم بر درى هسىت اميدوار ... پس اميد بر درنشينان برآر

 ُنواهى كه ابشد دلت دردمند ... دل دردمندان برآور ز بند

 خاطر داد خواه ... بر اندازد از مملكت اپدشاهپريشاىنء 

                                         
 5/21روح البيان  (1)



702 

 

 حتمل كن اى انتوان از قوى ... كه روزى تواان ترازوى شوى

 ل ب خشك مظلوم را كو خبند ... كه دندان ظاَ خبواهند كند

ى دعواتن أرجو إحدامها كما أخش قال بعض السلفيقال الظلم جيل ب النقم ويسل ب النعم 
 وة ضعيف ظلمتهاالخرى دعوة مظلوم أعنته ودع

 ُنفته است مظلوم از آهش بَتس ... ز دود دل صبحكاهش بَتس

 نَتسى كه اپك اندروىن شىب ... برآرد ز سوز جكر اي رىب

وىف احلديث )اسرع اْلري ثوااب صلة الرحم واعجل الشر عقوبة البغي( ومن البغي استيالء 
ان بعد حني ومن أع صفات النفس على صفات الروح فمن أعان النفس صار مقهورا ولو

الروح صار من اهل التمكني ومن االئمة ىف الدين وأوحينا إَل أم موسى اَسها ايرخا وقيل 
أايرخت كما ىف التعريف للسهيلى ونوحايذ ابلنون ويوحانذ ابلياء املثناة حتت ىف االول كما 

َ عليه السالم. واصل الوحى اال ارة السريعة شىف عني املعاين وكانت من أوالد الوى بن يعقو
ويقع على كل تنبيه خفى واإلحياء اعالم ىف خفاء قال االمام الراغ ب يقال للكلمة االهلية 
اليت تلقى اَل أنبيائه وحي وذلك. اما برسول مشاهد يرى ذاته ويسمع كالمه كتبليغ جْبيل 
 للنىب عليه السالم ىف صورة معينة. واما بسماع كالم من غري معاينة كسماع موسى عليه

السالم كالم هللا تعاَل. واما ِبلقاء ىف الروع كما ذكر عليه السالم )ان روح القدس نفث ىف 
روعى( واما ابهلام حنو قوله )وأوحينا إَل أم موسى( . واما بتسخري حنو قوله )وأوحى ربك 
إَل النحل( او مبنام كقوله عليه السالم )انقطع الوحى وبقيت املبشرات رؤاي املؤمن( انتهى 

مجال فاملراد وحي اإلهلام كما ذكره الراغ ب. فاملعىن قذفنا ىف قلبها وعلمناها وقال بعضهم  اب
كان وحي الرؤاي وعلم اهلدى ]فرموده كه شايد رسول فرستاده ابشد از مالئكه[ يعىن أاتها 
ملك كما اتى مرمي من غري وحي نبوة حيث قال تعاَل )وإذ قالت املالئكة اي مرمي( وذلك 

سى حبلت مبوسى فلم يظهر ُّبا اثر احلبل من نتوء البطن وتغري اللون وظهور اللنب ان أم مو 
وذلك شىء سَته هللا ملا أراد ان ُين به على بىن إسرائيل حىت ولدت موسى ليلة ال رقي ب". 

(1) 
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 [213( : آية 2"]سورة البقرة )-214 .636
ق ليحكم عهم الكتاَ ابحلكان الناس أمة واحدة فبعث هللا النبيني مبشرين ومنذرين وأنزل م

بني الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إال الذين أوتوه من بعد ما جاءهتم البينات بغيا 
بينهم فهدى هللا الذين آمنوا ملا اختلفوا فيه من احلق ِبذنه وهللا يهدي من يشاء إَل صراط 

 (213مستقيم )
أحدها: « : 1»هاهنا ثالثة أقوال « لناسا»قوله تعاَل: كان الناس أمة واحدة، ِف املراد َ 

مجيع بين آدم، وهو قول اِلمهور. والثاين: آدم وحده، قاله جماهد. قال ابن اْلنباري: وهذا 
الوجه جائز، ْلن العَر توقع اِلمع على الواحد. ومعىن اْلية: كان آدم ذا دين واحد، 

 فاختلف ولده بعده.

اري. فاختلفوا حني قتل قابيل هابيل. ذكره ابن اْلنبوالثالث: آدم وأوالده كانوا على احلق، 
واْلمة هاهنا: الصنف الواحد على مقصد واحد. وِف ذلك املقصد الذي كانوا عليه قوالن: 
أحدمها: أنه اإلسالم، قاله أيب بن كع ب، وقتادة، والسدي، ومقاتل. والثاين: أنه الكفر، 

 رواه عطية عن ابن عباس.

أقوال: أحدها: أنه حني عرضوا على آدم وأقروا ابلعبودية، قاله  ومىت كان ذلك، فيه مخسة
أيب بن كع ب. والثاين: ِف عهد إبراهيم كانوا كفارا، قاله ابن عباس. والثالث: بني آدم ونوح، 

 وهو قول قتادة.

والرابع: حني ركبوا السفينة، كانوا على احلق، قاله مقاتل. واْلامس: ِف عهد آدم. ذكره ابن 
 اْلنباري.

: ال بعض السلفوقفبعث هللا النبيني مبشرين ابِلنة ومنذرين ابلنار. هذا قول اْلكثرين. 
مبشرين ملن آمن بك اي حممد، ومنذرين ملن كذبك. والكتاَ: اسم جنس، كما تقول: كثر 
الدرهم ِف أيدي الناس. وذكر بعضهم أنه ِف التوراة. وِف املراد ابحلق هاهنا قوالن: أحدمها: 
أنه مبعىن الصدق والعدل. والثاين: أنه القضاء فيما اختلفوا فيه. ليحكم بني الناس، ِف احلاكم 
هاهنا ثالثة أقوال: أحدها: أنه هللا تعاَل. والثاين: النِب الذي أنزل عليه الكتاَ. والثالث: 

ياء بضم ال« حكملي»الكتاَ كقوله تعاَل: هذا كتابنا ينطق عليكم ابحلق، وقرأ أبو جعفر: 
 ابلتاء على اْلطاَ للنِب صلى هللا عليه وسلم.« لتحكم»وفتح الكاف. وقرأ جماهد 
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ة قوله تعاَل: فيما اختلفوا فيه، يعين: الدين. قوله تعاَل: وما اختلف فيه ِف هذه اهلاء ثالث
أقوال: أحدها: أهنا تعود إَل حممد صلى هللا عليه وسلم، قاله ابن مسعود. والثاين: إَل 

 قاله مقاتل.الدين، 

لكتاَ فعائدة على ا« أوتوه»والثالث: إَل الكتاَ، قاله أبو سليمان الدمشقي. فأما هاء 
 من غري خالف.

، على معىن املفعول له، فاملعىن: َ يوقعوا االختالف إال للبغي« بغيا»قال الزجاج: ونص ب 
مها: كفر بعضهم : أحدْلهنم عاملون حبقيقة اْلمر ِف كتبهم. وقال الفراء: ِف اختالفهم وجهان

 بكتاَ بعض. والثاين: تبديل ما بدلوا.

__________ 

: أخرج ابن جرير عن عكرمة عن ابن 250/ 1« تفسريه»( قال ابن كثري رمحه هللا ِف 1)
عباس قال: كان بني نوح وآدم عشرة قرون على شريعة من احلق فاختلفوا فبعث هللا النبيني 

 «كان الناس أمة واحدة فاختلفوا» قراءة عبد هللا مبشرين ومنذرين قال: وكذلك هي ِف
ورواه احلاكم ِف مستدركه من حديث بندار عن حممد بن بشار مث قال. صحيح اإلسناد َو 
خيرجاه. وقال العوِف عن ابن عباس كان الناس أمة واحدة يقول كانوا كفارا فبعث هللا النبيني 

ح إسنادا ومعىن ْلن الناس كانوا على ملة مبشرين ومنذرين والقول اْلول عن ابن عباس أص
آدم حىت عبدوا اْلصنام فبعث هللا إليهم نوحا عليه السالم فكان أول رسول بعثه هللا إَل 

 (1)أهل اْلرض.". 
 

"الفرائض والنوافل، وأدوهنا ِف احلسن: املباح. والرابع: أن يكون للكلمة -215 .637
ض ْلامس: أن أحسنها: اِلمع بني الفرائمعنيان أو ثالثة، فتصرف إَل االشبه ابحلق. وا

 والنوافل.

أحدها: أهنا جهنم، قاله احلسن، « : 1»قوله تعاَل: سأريكم دار الفاسقني فيها أربعة أقوال 
وجماهد. والثاين: اهنا دار فرعون وقومه، وهي مصر، قاله عطية العوِف. والثالث: أهنا منازل 

ها عند دخوهلم الشام، قاله قتادة. والرابع: أهنا من هلك من اِلبابرة والعمالقة، يريهم إاي
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مصارع الفاسقني، قاله السدي. ومعىن الكالم: سأريكم عاقبة من خالف أمري، وهذا هتديد 
 للمخالف، وحتذير للموافق.

 

 [147اَل  146( : اْلايت 7]سورة اْلعراف )
ؤمنوا ُّبا وإن ال ي سأصرف عن آاييت الذين يتكْبون ِف اْلرض بغري احلق وإن يروا كل آية

ا يروا سبيل الرشد ال يتخذوه سبيال وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيال ذلك أبهنم كذبوا آبايتن
( والذين كذبوا آبايتنا ولقاء اْلخرة حبطت أعماهلم هل جيزون إال 146وكانوا عنها غافلني )

 (147ما كانوا يعملون )
 ة قوالن: اْلرض بغري احلق ِف هذه اْليقوله تعاَل: سأصرف عن آاييت الذين يتكْبون ِف

أحدمها: أهنا خاصة ْلهل مصر فيما رأوا من اْلايت. والثاين: أهنا عامة، وهو أصح. وِف 
« : 2»اْلايت قوالن: أحدمها: أهنا آايت الكتاَ املتلوة. مث ِف معىن الكالم ثالثة أقوال 

 أحدها: أمنعهم فهمها.

والثالث: أصرفهم عن االعَتاض عليها ابإلبطال. والثاين: والثاين: أمنعهم من اإلُيان ُّبا. 
أهنا آايت املخلوقات كالسماء واْلرض والشمس والقمر وغريها، فيكون املعىن: أصرفهم عن 
التفكر واالعتبار مبا خلقت. وِف معىن يتكْبون قوالن: أحدمها: يتكْبون عن اإلُيان واتباع 

 الرسول. والثاين:

 م الفضل عليهم.حيقرون الناس ويرون هل

 قوله تعاَل: وإن يروا سبيل الرشد قرأ ابن كثري، وانفع، وأبو عمرو، وابن عامر، وعاصم:

ح الراء والشني بفت« سبيل الرشد»بضم الراء خفيفة. وقرأ محزة، والكسائي: « سبيل الرشد»
 مثقلة.

 وكانوا عنها غافلني، اقوله تعاَل: ذلك أبهنم قال الزجاج: فعل هللا ُّبم ذلك أبهنم كذبوا آبايتن

__________ 

: قوله سأريكم دار الفاسقني أي 311/ 2« تفسريه»( قال احلافظ ابن كثري رمحه هللا ِف 1)
سَتون عاقبة من خالف أمري، وخرج عن طاعيت، كيف يصري إَل اهلالك والدمار والشتات. 

ك غدا خياطبه. سأري قال ابن جرير: وإمنا قال سأريكم دار الفاسقني كما يقول القائل ملن
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 إالم، يصري إليه حال من خالف أمري؟

على وجه التهديد والوعيد ملن عصاه وخالف أمره مث نقل معىن ذلك عن جماهد، واحلسن 
البصري. وقيل سأريكم دار الفاسقني أي من أهل الشام وأعطيكم إايها، وقيل منازل قوم 

ى وقومه عن بالد مصر. وهو خطاَ واْلول أوَل، ْلن هذا كان بعد انفصال موس« فرعون»
 لبين إسرائيل قبل دخوهلم التيه وهللا أعلم.

قوله تعاَل: سأصرف عن آاييت الذين  312/ 2« تفسريه»( قال احلافظ ابن كثري ِف 2)
: ال ينال العلم حيي وال مستكْب، وقال آخر: من َ يصْب وقال بعض السلفيتكْبون 

رآن ل أبدا. وقال سفيان بن عيينة: أنزع عنهم فهم القعلى ذل التعلم ساعة بقي ِف ذل اِله
وأصرفهم عن آاييت. قال ابن جرير وهذا يدل على أن هذا خطاَ هلذه اْلمة. قلت: ليس 
هذا بالزم ْلن ابن عيينة إمنا أراد أن هذا مطرد ِف حق كل أمة، وال فرق بني أحد وأحد ِف 

 (1)هذا وهللا أعلم. ا. ه .". 
 

 "سورة الزمر-216 .638

 وتسمى سورة الغرف

 

 فصل ِف نزوهلا:

روى العوِف وابن أيب طلحة عن ابن عباس أهنا مكية، وبه قال احلسن، وجماهد، وعكرمة، 
 وقتادة، وجابر بن زيد. وروي عن ابن عباس أنه قال: فيها آيتان نزلتا ابملدينة:

مقاتل: فيها  وقال« 2»وقوله: اي عبادي الذين أسرفوا « 1»قوله: هللا نزل أحسن احلديث 
 من املدين:

وِف « . 3»قل اي عبادي الذين أسرفوا اْلية، وقوله: للذين أحسنوا ِف هذه الدنيا حسنة 
رواية أخرى عنه قال: فيها آيتان مدنيتان: اي عبادي الذين أسرفوا وقوله: اي عباد الذين آمنوا 

 عبادي الذين: فيها ثالث آايت مدنيات: قل اي وقال بعض السلف« . 4»اتقوا ربكم 
 « .5»أسرفوا إَل قوله: وأنتم ال تشعرون 
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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 

 [4اَل  1( : اْلايت 39]سورة الزمر )
 بسم هللا الرمحن الرحيم

( إان أنزلنا إليك الكتاَ ابحلق فاعبد هللا ُملصا له 1تنزيل الكتاَ من هللا العزيز احلكيم )
 ين اختذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إال ليقربوان إَل هللا( أال هلل الدين اْلالص والذ2الدين )

( لو 3زلفى إن هللا حيكم بينهم ِف ما هم فيه خيتلفون إن هللا ال يهدي من هو كاذَ كفار )
 (4أراد هللا أن يتخذ ولدا الصطفى مما خيلق ما يشاء سبحانه هو هللا الواحد القهار )

 من وجهني: «تنزيل»الزجاج: الكتاَ هاهنا القرآن، ورفع قوله تعاَل: تنزيل الكتاَ قال 

أحدمها: االبتداء، ويكون اْلْب من هللا، فاملعىن: نزل من عند هللا. والثاين: على إضمار: هذا 
تنزيل الكتاَ وُملصا منصَو على احلال فاملعىن: فاعبد هللا موحدا ال تشرك به شيئا. قوله 

: اْلالص من الشرك، وما سواه ليس بدين هللا الذي أمر تعاَل: أال هلل الدين اْلالص يعين
 به وقيل:

والذين اختذوا من دونه أولياء يعين آهلة، « . 6»املعىن: ال يستحق الدين اْلالص إال هللا 
 ويدخل

__________ 

 .23( الزمر: 1)
 .53( الزمر: 2)
 .10( الزمر: 3)
 .10( الزمر: 4)
 .55 -53( الزمر: 5)
: قال ابن العريب: هذه 205/ 15« : اِلامع ْلحكام القرآن» رمحه هللا ِف ( قال القرطِب6)

اْلية دليل على وجَو النية ِف كل عمل، وأعظمه الوضوء الذي هو شطر اإلُيان، خالفا 
ْليب حنيفة والوليد بن مسلم عن مالك اللذين يقوالن إن الوضوء يكفي من غري نية، وما  
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 (1)ليخرج اْلطااي من بني اْلظافر والشعر بغري نية.".  كان ليكون من اإلُيان شطره وال
 

 ْلن« عطف اْلاص على العام»}ابلسواء والفحشآء{ هو من ابَ  - 2"-217 .639
 السوء يتناول مجيع املعاصي، والفحساء وأفحش املعاصي.

}ومثل الذين كفروا{ فيه تشبيه )مرسل وجممل( مرسل لذكر اْلداة وجممل حلذف  - 3
شبه الكفار ابلبهائم اليت تسمع صوت املنادي دون أن تفقه كالمه وتعرف  وجه الشبه فقد

 مراده.

هم كالصم  أي« تشبيه بليغ»}صم بكم عمي{ حذفت أداة الشبه ووجه الشبه فهو  - 4
 ِف عدم َساع احلق وكالعمي وكالبكم ِف عدم االنتفاع بنور القرآن.

عتبار ما يؤول إليه أي إمنا أيكلون }ما أيكلون ِف بطوهنم إال النار{ جماز مرسل اب - 5
املال احلرام الذي يفضي ُّبم إَل النار وقوله }ِف بطوهنم{ زايدة تشنيع وتقبيح حلاهلم 

 وتصويرهم مبن يتناول رضف جهنم، وذلك أفظع َساعا وأشد إجياعا.

ل و }اشَتوا الضاللة ابهلدى{ استعارة واملراد استبدلوا الكفر ابإلُيان وقد تقدم ِف أ - 6
 السورة إجراء هذه االستعارة.

الفوائد: اْلوَل: عن ابن عباس قال: تليت هذه اْلية عند النِب صلى هللا عليه وسلم  }ايأيها 
الذين آمنوا كلوا من طيبات{ فقام سعد بن أيب وقاص فقال اي رسول هللا: أدع هللا أن جيعلين 

عوة، والذي نفس مستجاَ الدعوة! فقال اي سعد: أط ب مطعمك تكن مستجاَ الد
حممد بيده إن الرجل ليقذف اللقمة احلرام ِف جوفه ما يتقبل منه أربعني يوما، وأُيا عبد نبت 

 حلمة من السحت والراب فالنار أوَل به.

يدخل ِف اتباع خطوات الشيطان كل معصية هلل، وكل نذر : »قال بعض السلفالثانية: 
من  ه فأقناه مسروق بذبح كبش وقال: هذاِف املعاصي قال الشعِب: نذر رجل أن ينحر ابن

 « .خطوات الشيطان

الثالثة: قال ابن القيم ِف أعالم املوقعني عن قوله تعاَل }ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق 
مبا ال يسمع إال دعآء وندآء{ قال: لك أن جتعل هذا من التشبيه املرك ب، وأن جتعله من 
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 -هم وانتفاعهم ِف عدم فقه - ب كان تشبيها للكفار التشبيه املفرق، فِن جعلته من املرك
ابلغنم اليت ينعق ُّبا الراعي فال تفقه من قوله شيئا غري الصوت اجملرد الذي هو الدعاء 
والنداء، وإن جعلته من التشبيه املفرق: فالذين كفروا مبنزلة البهائم، ودعاء داعيهم إَل الطريق 

اء  إَل اهلدى مبنزلة النعق، وإدراكهم جمرد الدعاء والند واهلدى مبنزلة الذي ينعق ُّبا، ودعاؤهم
 (1)كِدراك البهائم جمرد صوت الناعق وهللا أعلم.". 

 

}سنكت ب ما قالوا{ فيه جماز يسمى اجملاز العقلي أي ستكت ب  - 2"-218 .640
 مالئكتنا وملا كان هللا ال يكت ب وإمنا أيمر ابلكتابة أسند الفعل إليه جمازا.

مت أيديكم{ فيه جماز مرسل من إطالق اسم اِلزء وإرادة الكل وذكر }ذلك مبا قد - 3
 اْليدي ْلن أكثر اْلعمال نزوال ُّبن.

}َتكله النار{ إسناد اْلكل إَل النار بطريق االستعارة إذ حقيقة اْلكل إمنا تكون ِف  - 4
كون ي اإلنسان واحليوان وكذلك توجد استعارة ِف قوله }ذآئقة املوت{ ْلن حقيقة الذوق ما

 حباسة اللسان.

ر شبه الدنيا ابملتاع الذي يدلس به على املستام ويغ»}متاع الغرور{ قال الزُمشري:  - 5
 فهو من ابَ االستعارة.« حىت يشَتيه والشيطان هو املدلس الغرور

}فنبذوه ورآء ظهورهم واشَتوا به مثنا قليال{ كذلك توجد استعارة ِف النبذ واالشَتاء  - 6
تمسك والعمل به ابلشيء امللقى خلف ظهر اإلنسان وابشَتاء مثن قليل ما شبه عدم ال

 تعوضوه من احلطام على كتم آايت هللا.

وِف اْلايت الكرُية من احملسنات البديعية الطباق ِف }فقري أغنيآء{ واملقابلة }فمن  - 7
ِف }قول  رزحزح عن النار وأدخل اِلنة{ وِف }لتبيننه ... وال تكتمونه{ واِلناس املغاي

 الذين قالوا{ وِف }كذبوك فقد كذَ{ .

[ ليست للمبالغة وإمنا 46فائدة: صيغة فعال ِف اْلية }وما ربك بظالم للعبيد{ ]فصلت: 
 هي للنس ب مثل عطار وجنار ومتار كلها ليست للمبالغة وإمنا هي للنس ب قال ابن مالك.

 ومع فاعل وفعال فعل ... ِف نس ب أغىن من الياء قبل
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: إمنا وصف تعاَل عيش الدنيا ونعيمها أبنه متاع الغرور، ملا متنيه لذاهتا وشهواهتا من تنبيه
اع مَتوك : الدنيا متقال بعض السلفطول البقاء وأمل الدوام فتخدعه مث تصرعه، وهلذا 

يوشك أن يضمحل ويزول، فخذوا من هذا املتاع واعملوا فيه بطاعة هللا ما استطعتم وهللا 
 (1)املستعان.". 

 

"السماوات واْلرض{ أي له جل وعال ما ِف الكون ملكا وخلقا وعبيدا -219 .641
}قد يعلم مآ أنتم عليه{ أي قد علم ما نفوسكم من اإلُيان أو النفاق، واإلخالص أو الرايء 
}ويوم يرجعون إليه فينبئهم مبا عملوا{ أي ويوم القيامة يرجعون إليه فيخْبهم مبا فعلوا ِف 

كبري، وجليل وحقري وجيازي كال بعمله }وهللا بكل شيء عليم{ أي ال الدينا من صغري و 
 خيفى عليه خافية ْلن الكل خلقه وملكه.

 البالغة: تضمنت اْلايت وجوها من البالغة والبيان نوجزها فيما يلي:

االستعارة اللطيفة }جهد أُياهنم{ شبه اْلُيان اليت حيلف ُّبا املنافقون ابلغني فيها  - 1
ات ب ِف الشدة والتوكيد مبن جيهد نفسه ِف أمر شاق ال يستطيعه ويبذل أقصى أقصى املر 

 وسعه وطاقته بطريق االستعارة.

 املشاكلة }عليه ما محل وعليكم ما محلتم{ أي عليه أمر التبليغ وعليكم وزر التكذي ب. - 2

الطباق بني اْلوف واْلمن }من بعد خوفهم أمنا{ وكذلك بني اِلميع واْلشتات  - 3
 }مجيعا أو أشتاات{ ْلن املعىن جمتمعني ومتفرقني.

اإلطناَ بتكرير لفظ احلرج لَتسيخ احلكم ِف اْلذهان }ليس على اْلعمى حرج وال  - 4
 على اْلعرج حرج وال على املريض حرج{ .

 صيغة املبالغة }غفور رحيم{ . - 5

من أمر كمة، و : من أمر السنة على نفسه قوال وفعال نطق ابحلقال بعض السلففائدة: 
 واهلوى على نفسه قوال وفعال نطق ابلبدعة لقوله تعاَل }وإن تطيعوه هتتدوا{ .

لطيفة: قيل لبعضهم: من أح ب إليك أخوك أم صديق؟ فقال: ال أح ب أخي إذا َ يكن 
الصديق أوكد من القري ب أال ترى استغاثة اِلهنميني حني قالوا »صديقي. وقال ابن عباس: 
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[ َو يستغيثوا ابْلابء 101 - 100ني وال صديق محيم{ ]الشعراء: }فما لنا من شافع
 « .واْلمهات

تنبيه: كان بعض العَر يرى أحدهم أن عارا وخزاي عليه أن أيكل وحده ويبقى جائعاص 
 حىت جيد من يؤاكله ويشاربه واشتهر هذا عن حامت فكان يقول:

 وحدي إذا ما صنعت الزاد فالتمسي له ... أكيال فِين لست أكله

 (1)وهذا من مآثر العَر ومفاخرهم، فقد اشتهروا ابِلود والكرم، وقرى الضيف.". 
 

"حقه }وال حيض على طعام املسكني{ أي وال حيث على إطعام املسكني -220 .642
قال أبو حيان: وِف قوله }وال حيض{ إشارة إَل أنه هو ال يطعم إذا قدر، وهذا من ابَ 

، فألن يَتك هو ذلك فعال أوَل وأحرى وقال الرازي: فِن اْلوَل ْلنه إذا َ حيض غريه خبال
قيل: َ قال }وال حيض على طعام املسكني{ َو يقل: وال يطعم املسكني؟ فاِلواَ أنه إذا 
منع اليتيم حقه، فكيف يطعم املسكني من مال نفسه؟ بل هو خبيل من مال غريه، وهذا هو 

 يطعم سة قلبه، وخساسة طبعه، واحلاصل أنه الالنهاية ِف اْلسة، ويدل على هناية خبله، وقا
املسكني وال أيمر ِبطعامه، ْلنه يكذَ ابلقيامة، ولو آمن ابِلزاء وأيقن ابحلساَ ملا صدر 
عنه ذلك }فويل للمصلني{ أي هالك وعذاَ للمصلني املناقني، املتصفني ُّبذه اْلوصاف 

ا عن عن صالهتم، يؤخروهن القبيحة }الذين هم عن صالهتم ساهون{ أي الذين هم غافلون
أوقاهتا هتاوان ُّبا قال ابن عباس: هو املصلي الذي إن صلى َ يرج هلا ثوااب، وإن تركها َ 
خيش عليها عقااب وقال أبو العالية: ال يصلوهنا ملواقيتها، وال يتمون ركوعها وال سجودها، 

لصالة عن ين يؤخرون اهم الذ« سئل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  عن اْلية فقال:»وقد 
قال املفسرون: ملا قال تعاَل }عن صالهتم ساهون{ بلفظة }عن{ علم أهنا ِف »وقتها 

ِف  «: احلمد هلل الذي قال }عن صالهتم{ َو يقلقال بعض السلفاملنافقني، وهلذا 
لكانت ِف املؤمنني، واملؤمن قد يسهو ِف صالته، »ِف صالهتم « ْلنه لو قال»صالهتم 
ني السهوين واضح، فِن سهو املنافق سهو ترك وقلة التفات إليها، فهو ال يتذكرها والفرق ب

ويكون مشغوال عنها، واملؤمن إذا سها ِف صالته تداركه ِف احلال وجْبه بسجود السهو، 
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فظهر الفارق بني السهوين، مث اد ِف بيان أوصافهم الذميمة فقال }الذين هم يرآءون{ أي 
ليقال إهنم صلحاء، ويتخشعون ليقال إهنم أتقياء، ويتصدقون ليقال  يصلون أمام الناس رايء

إهنم كرماء، وهكذا سائر أعماهلم للشهوة والرايء }وُينعون املاعون{ أي وُينعون الناس 
املنافع اليسرية، من كل ما يستعان به كاإلبرة، والفأس، والقدر، وامللح، واملاء وغريها قال 

متعة وما يتعاطاه الناس بينهم كالفأس والدلو واْلنية وقال الطْبي: جماهد: املاعون العارية لأل
 أي ُيعنون الناس منافع ما عندهم، وأصل املاعون من كل شيء منفعته.

. وِف اْلية زجر عن البخل ُّبذه اْلشياء القلية احلقرية فِن البخل ُّبا هناية البخل وهو ُمل 
 ابملروءة.

 وها من البديع والبيان نوجزها فيما يلي:البالغة: تضمنت السورة الكرُية وج

االستفهام الذي يراد به تشويق السامع إَل اْلْب والتعجي ب منه }أرأيت الذي يكذَ  - 1
 ابلدين{ ؟

اإلجياز ابحلذف }فذلك الذي يدع اليتيم{ حذف منه الشرط أي إن أردت أن تعرفه  - 2
 (1)فذلك الذي يدع اليتيم، وهذا من أسالي ب البالغة.". 

 

"قال هللا تعاَل عن هؤالء احملرومني: }أم حتس ب أن أكثرهم يسمعون أو -221 .643
 [ .44يعقلون إن هم إال كاْلنعام بل هم أضل سبيال{ ]الفرقان: 

يقول الشيخ عمر اْلشقر حفظه هللا: "إن معرفة هللا والعلم به والتوجه إليه، هي نقطة البداية 
ياة عن هللا واِلهل به هو نقطة الضياع ِف احل والصحيحة ِف املسرية اإلنسانية، والضالل

اإلنسانية، إن اإلُيان ابهلل قاعدة يبىن عليها بناء هائل، وأصل ال يغين عنه غريه، فِذا قام 
البناء على غري هذه القاعدة كان بناء ضعيفا ُمتال، وِف كثري من اْلحيان يقتل من بناه، 

 .1ويدمر من سكنه"
ه الدنيا حياة ضالل، واضطراَ وختبط، فهو ِف أمر مريج، ما يثبتفحياة الكافر وامللحد ِف 

اليوم ينقضه غدا، وما يطمئن إليه اليوم يتشكك فيه غدا، وأما حياة املؤمن ِف الدنيا فطيبة 
صاحلة، قال تعاَل: }من عمل صاحلا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة 
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: "ما قال بعض السلف[ . 97ن{ ]النحل: ولنجزينهم أجرهم أبحسن ما كانوا يعملو 
 .2طابت الدنيا إال بتوحيده، وما طابت اْلخرة إال جبنته، والنظر إليه تعاَل"

فاملؤمن ِف الدنيا ينعم ابطمئنان نفسه، واسَتاحة عقله، وطهارة قلبه، وصالح عمله، فِذا 
يامة وصار امت القمات وصار إَل قْبه كان ِف حياة طيبة ِف روضة من رايض اِلنة، فِذا ق

 إَل اِلنة دار الطيبني فقد كملت النعمة ومتت املنة.

__________ 

 .15التوحيد حمور احلياة للدكتور عمر اْلشقر ص 1
 (1)".". 319/ 4صفة الصفوة البن اِلوزي " 2
 

وإن املؤمن يعلم حقيقة الدنيا وسرعة تقلبها، فال خيرج عند حلول كدرها؛  -"-222 .644
 عيش عيش اْلخرة.ْلنه يعلم أن ال

واملؤمن مع رضاه وعدم جزعه مغمور ابلسعادة ِف حياته؛ ْلن غايته إرضاء ربه، فهو يلهج -
 ُّبذه الكلمة: "إن َ يكن بك غض ب علي فال أابيل".

مث إن لذات الدنيا زائلة خسيسة، وأعظم لذاهتا الوقاع والطعام، وقد حيتقرمها اإلنسان إذا  -
 تفكر فيهما.

دما تقبل عليه الدنيا ال يعانقها معانقة العاشق؛ ْلنه يعلم زواهلا، فيأخذ منها فاملؤمن عن -
 .1بقدر ما يتزود إَل اْلخرة

: فقال بعض السلواملؤمن يتلذذ بلذات معنوية هي أعظم من كل اللذات احلسية، ولذا 
"إن ِف  ، وقال غريه:2"لو يعلم امللوك وأبناء امللوك ما حنن فيه، ِلالدوان عليه ابلسيوف"

 .3الدنيا جنة من َ يدخلها َ يدخل جنة اْلخرة"
قال شيخ اإلسالم رمحه هللا ِف قوله تعاَل: }فضَر بينهم بسور له ابَ ابطنه فيه الرمحة 

[ : "ما يصنع أعدائي يب؟ أان جنيت وبستاين ِف 13وظاهره من قبله العذاَ{ ]احلديد: 
خلوة، وقتلي شهادة وإخراجي من صدري، أىن رحت فهي معي ال تفارقين، إن حبسي 

 .4بلدي سياحة"
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__________ 

 ".112/ 20التفسري الكبري للرازي " 1

 .168القائل هو الفضيل به عياض. انظر: اِلواَ الكاِف البن القيم ص 2
 .69القائل هو ابن تيمية. انظر: الوابل الصي ب البن القيم ص 3
 (1).". 69الوابل الصي ب البن القيم ص 4
 

"أو غريها، والتقريع والتوبيخ له ما ال مزيد عليه، وفيه من الدفع ِف صدور -223 .645
عباد القبور، والصد ِف وجوههم، والفت ِف أعضادهم، ما ال يقادر قدره، وال يبلغ مداه، 

 والذي يستفاد منه فوق ما يستفاد من قوله تعاَل:

  السماوات ال تغين شفاعتهموقوله تعاَل: وكم من ملك ِف« 1»وال يشفعون إال ملن ارتضى 
وقوله تعاَل: ال يتكلمون إال من أذن « 2»شيئا إال من بعد أن أيذن هللا ملن يشاء ويرضى 

بدرجات كثرية. وقد بينت اْلحاديث الصحيحة الثابتة ِف دواوين اإلسالم « 3»له الرمحن 
 صفة الشفاعة، وملن هي؟ ومن يقوم ُّبا؟.

خلفهم الضمريان ملا ِف السموات واْلرض بتغلي ب العقالء قوله: يعلم ما بني أيديهم وما 
على غريهم، وما بني أيديهم وما خلفهم: عبارة عن املتقدم عليهم واملتأخر عنهم، أو عن 

 الدنيا واْلخرة وما فيهما. قوله:

وال حييطون بشيء من علمه قد تقدم معىن اإلحاطة، والعلم هنا: مبعىن املعلوم، أي: ال 
من معلوماته. قوله: وسع كرسيه الكرسي: الظاهر أنه اِلسم الذي وردت  حييطون بشيء

اْلاثر بصفته، كما سيأيت بيان ذلك. وقد نفى وجوده مجاعة من املعتزلة وأخطئوا ِف ذلك 
 خطأ بينا، وغلطوا غلطا فاحشا.

: إن الكرسي هنا: عبارة عن العلم. قالوا: ومنه قيل للعلماء: الكراسي، وقال بعض السلف
 ومنه: الكراسة اليت جيمع فيها العلم، ومنه قول الشاعر:

 حيف ُّبم بيض الوجوه وعصبة ... كراسي ابْلحداث حني تنَو

ورجح هذا القول ابن جرير الطْبي وقيل: كرسيه: قدرته اليت ُيسك ُّبا السموات واْلرض،  
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يل: ش، وقكما يقال: اجعل هلذا احلائط كرسيا، أي: ما يعمده وقيل: إن الكرسي هو العر 
هو تصوير لعظمته وال حقيقة له، وقيل: هو عبارة عن امللك. واحلق القول اْلول، وال وجه 
للعدول عن املعىن احلقيقي إال جمرد خياالت تسببت عن جهاالت وضالالت، واملراد بكونه 
وسع السموات واْلرض أهنا صارت فيه، وأنه وسعها، َو يضق عنها لكونه بسيطا واسعا. 

 وال يؤده حفظهما معناه: ال يثقله، يقال:وقوله: 

أدىن الشيء، مبعىن: أثقلين وحتملت منه مشقة. وقال الزجاج: جيوز أن يكون الضمري ِف 
قوله: يؤده هلل سبحانه، وجيوز أن يكون للكرسي ْلنه من أمر هللا والعلي يراد به: علو القدرة 

ن عن خلقه ابرتفاع مكانه عن أماكواملنزلة. وحكى الطْبي عن قوم أهنم قالوا: هو العلي 
خلقه. قال ابن عطية: وهذه أقوال جهلة جمسمني، وكان الواج ب أن ال حتكى. انتهى. 
واْلالف ِف إثبات اِلهة معروف ِف السلف واْللف، والنزاع فيه كائن بينهم، واْلدلة من 

ينظر ِف  الكتاَ والسنة معروفة، ولكن الناشئ على مذه ب يرى غريه خارجا عن الشرع وال
أدلته وال يلتفت إليها، والكتاَ والسنة مها املعيار الذي يعرف به احلق من الباطل، ويتبني 

وال شك « 4»به الصحيح من الفاسد: ولو اتبع احلق أهواءهم لفسدت السماوات واْلرض 
وقال « 5»أن هذا اللفظ يطلق على الظاهر الغال ب كما ِف قوله: إن فرعون عال ِف اْلرض 

 عر:الشا

 فلما علوان واستوينا عليهم ... تركناهم صرعى لنسر وكاسر

والعظيم: مبعىن: عظم شأنه وخطره. قال ِف الكشاف: إن اِلملة اْلوَل: بيان لقيامه بتدبري 
 اْللق

__________ 

 .28( . اْلنبياء: 1)
 .26( . النجم: 2)
 .28( . النبأ: 3)
 .71( . املؤمنون: 4)
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 (1).". 4( . القصص: 5)
 

 [28اَل  23( : اْلايت 4"]سورة النساء )-224 .646
حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخاالتكم وبنات اْلخ وبنات اْلخت 
وأمهاتكم الاليت أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم ورابئبكم الاليت ِف 

يكم وحالئل جناح عل حجوركم من نسائكم الاليت دخلتم ُّبن فِن َ تكونوا دخلتم ُّبن فال
أبنائكم الذين من أصالبكم وأن جتمعوا بني اْلختني إال ما قد سلف إن هللا كان غفورا 

( واحملصنات من النساء إال ما ملكت أُيانكم كتاَ هللا عليكم وأحل لكم ما 23رحيما )
رهن و وراء ذلكم أن تبتغوا أبموالكم حمصنني غري مسافحني فما استمتعتم به منهن فآتوهن أج
( 24فريضة وال جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن هللا كان عليما حكيما )

ومن َ يستطع منكم طوال أن ينكح احملصنات املؤمنات فمن ما ملكت أُيانكم من فتياتكم 
املؤمنات وهللا أعلم ِبُيانكم بعضكم من بعض فانكحوهن ِبذن أهلهن وآتوهن أجورهن 

ت غري مسافحات وال متخذات أخدان فِذا أحصن فِن أتني بفاحشة ابملعروف حمصنا
فعليهن نصف ما على احملصنات من العذاَ ذلك ملن خشي العنت منكم وأن تصْبوا خري 

( يريد هللا ليبني لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتَو 25لكم وهللا غفور رحيم )
عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن ( وهللا يريد أن يتَو 26عليكم وهللا عليم حكيم )

 (27متيلوا ميال عظيما )
 (28يريد هللا أن خيفف عنكم وخلق اإلنسان ضعيفا )

قوله: حرمت عليكم أمهاتكم أي: نكاحهن، وقد بني هللا سبحانه ِف هذه اْلية ما حيل وما 
املتواترة  ةحيرم من النساء فحرم سبعا من النس ب، وستا من الرضاع والصهر، وأحلقت السن

حترمي اِلمع بني املرأة وعمتها، وبني املرأة وخالتها، ووقع عليه اإلمجاع. فالسبع احملرمات من 
النس ب: اْلمهات، والبنات، واْلخوات، والعمات، واْلاالت، وبنات اْلخ، وبنات اْلخت. 

ساء، لنواحملرمات ابلصهر والرضاع: اْلمهات من الرضاعة، واْلخوات من الرضاعة، وأمهات ا
والرابئ ب، وحالئل اْلبناء، واِلمع بني اْلختني، فهؤالء ست، والسابعة: منكوحات اْلابء، 
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والثامنة: اِلمع بني املرأة وعمتها. قال الطحاوي: وكل هذا من احملكم املتفق عليه، وغري 
جائز نكاح واحدة منهن ابإلمجاع إال أمهات النساء اللوايت َ يدخل ُّبن أزواجهن، فِن 

هور السلف ذهبوا إَل أن اْلم حترم ابلعقد على االبنة، وال حترم االبنة إال ابلدخول ابْلم. مج
: اْلم والربيبة سواء ال حترم منهما واحدة إال ابلدخول ابْلخرى. قالوا: وقال بعض السلف

ومعىن قوله: وأمهات نسائكم أي: الاليت دخلتم ُّبن، وزعموا: أن قيد الدخول راجع إَل 
والرابئ ب مجيعا، رواه خالس عن علي بن أيب طال ب. وروي عن ابن عباس، وجابر،  اْلمهات

وزيد بن اثبت، وابن الزبري، وجماهد. قال القرطِب: ورواية خالس عن علي ال تقوم ُّبا حجة، 
وال تصح روايته عند أهل احلديث، والصحيح عنه مثل قول اِلماعة. وقد أجي ب عن قوهلم: 

 اْلمهات والرابئ ب: أبن ذلك ال جيوز من جهة اإلعراَ، وبيانه: إن قيد الدخول راجع إَل
َ يكن نعتهما واحدا، فال جيوز عند النحويني مررت بنسائك  أن اْلْبين إذا اختلفا ِف العامل 
وهويت نساء زيد الظريفات، على أن يكون الظريفات نعتا للجميع، فكذلك ِف اْلية ال 

ر: تا هلما مجيعا، ْلن اْلْبين ُمتلفان. قال ابن املنذجيوز أن يكون الاليت دخلتم ُّبن نع
والصحيح: قول اِلمهور: لدخول مجيع أمهات النساء ِف قوله: وأمهات نسائكم. ومما يدل 
على ما ذه ب إليه اِلمهور: ما أخرجه عبد الرزاق، وعبد بن محيد، وابن جرير، وابن املنذر، 

 والبيهقي ِف سننه من طريقني:

إذا نكح »ي ب عن أبيه عن جده عن النِب صلى هللا عليه وسلم قال: عن عمرو بن شع
الرجل املرأة فال حيل له أن يتزوج أمها دخل ابالبنة أو َ يدخل، وإذا تزوج اْلم فلم يدخل 

 (1)قال ابن". « ُّبا مث طلقها، فِن شاء تزوج االبنة
 

رة، حديث اْلخ"ذلك مبلغهم من العلم وإمنا رضوا ابلدنيا ْلهنم َ يعلموا -225 .647
 وإن ربك عليم ابلضال، عليم ابملهتدي ... وهو جيازى كال مبا يستحق.

 قوله جل ذكره:

 

 [31( : آية 53]سورة النجم )

                                         
 1/511فتح القدير للشوكاين  (1)



718 

 

وهلل ما ِف السماوات وما ِف اْلرض ليجزي الذين أساؤا مبا عملوا وجيزي الذين أحسنوا 
 (31ابحلسىن )

 نوا ابحلسىن.جيزى الذين أساءوا ابلعقوابت، وجيزى الذين أحس

 قوله جل ذكره:

 

 [32( : آية 53]سورة النجم )
الذين جيتنبون كبائر اإلمث والفواحش إال اللمم إن ربك واسع املغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم 

 (32من اْلرض وإذ أنتم أجنة ِف بطون أمهاتكم فال تزكوا أنفسكم هو أعلم مبن اتقى )
هللا، ولكن بعضها أكْب من بعض. وال شىء أعظم من الذنَو كلها كبائر ْلهنا ُمالفة ْلمر 

 املعاصي.« والفواحش»الشرك. 

تكلموا فيه، وقالوا: إنه استثناء منقطع، واللمم ليس ِبمث وال من مجلة « : إال اللمم»
 الفواحش.

 فأخْب أنه يغفرها. -ويقال: اللمم من مجلة الفواحش ولكن فيها اشتباها

 املرء ذلك مث يقلع عنه ابلتوبة.ويقال: اللمم هو أن أيتى 

: هو الوقعة من الزان حتصل مرة مث ال يعود إليها، وكذلك شَر اْلمر، وقال بعض السلف
 والسرقة.. وغري ذلك، مث ال يعود إليها.

 ويقال: هو أن يهم ابلزلة مث ال يفعلها.

 ويقال: هو النظر. ويقال: ما ال حد عليه من املعاصي، وتكفر عنه الصلوات.

 « .1»واْلصح أنه استثناء منقطع وأن اللمم ليس من مجلة املعاصي( )

قوله جل ذكره: إن ربك واسع املغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من اْلرض وإذ أنتم أجنة ِف 
 بطون أمهاتكم فال تزكوا أنفسكم هو أعلم مبن اتقى

__________ 

 (1)( ما بني القوسني موجود ِف م وغري موجود ِف ص.". 1)
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إن هللا ال يستحيي أن يضَر مثال ما بعوضة فما فوقها فأما  - 26 -"-226 .648
الذين آمنوا فيعلمون أنه احلق من رُّبم وأما الذين كفروا فيقولون ماذآ أراد هللا ُّبذا مثال يضل 

 به كثريا ويهدي به كثريا وما يضل به إال الفاسقني

ويفسدون  مآ أمر هللا به أن يوصل الذين ينقضون عهد هللا من بعد ميثاقه ويقطعون - 27 -
 ِف اْلرض أولئك هم اْلاسرون

 

قال السدي: ملا ضَر هللا هذين املثلني للمنافقني يعين قوله تعاَل }مثلهم كمثل الذي 
استوقد انرا{ ، وقوله: }أو كصي ب من السماء{ اْلايت الثالث قال املنافقون: هللا أعلى 

هللا هذه اْلية إَل قوله تعاَل: }هم اْلاسرون{ وأجل من أن يضَر هذه اْلمثال، فأنزل 
)ذكره السدي ِف تفسريه عن ابن عبا وابن مسعود( وقال قتادة: ملا ذكر هللا تعاَل العنكبوت 
والذابَ قال املشركون: ما ابل العنكبوت والذابَ يذكران؟ فأنزل هللا: }إن هللا ال يستحيي 

  اليستحي من احلق إن يذكر شيئا مما قلأن يضَر مثال ما بعوضة فما فوقها{ أي أن هللا
أو كثر، وإن هللا حني ذكر ِف كتابه الذابَ العنكبوت قال أهل الضاللة: ما أراد هللا من 

 ذكر هذا؟ فأنزل هللا: }إن هللا ال يستحيي أن يضَر مثال ما بعوضة فما فوقها{ .

أن يضَر  : ال خيشىومعىن اْلية أنه تعاَل أخْب أنه ال يستحيي أي ال يستنكف، وقيل
مثال ما، أي مثل كان أبي شيء كان صغريا كان أو كبريا و )ما( ههنا للتقليل، وتكون 
بعوضة منصوبة على البدل، كما تقول: ْلضربن ضراب ما، فيصدق أبدىن شيء أو تكون 
)ما( نكرة موصوفة ببعوضة، وجيوز أن تكون بعوضة منصوبة حبذف اِلار، وتقدير الكالم: 

اره وهذا الذي اخت«  ال يستحيي أن يضَر مثال ما بني بعوضة إَل ما فوقهاإن هللا»
 الكسائي والفراء.

وقوله تعاَل: }فما فوقها{ فيه قوالن: أحدمها: فما دوهنا ِف الصغر واحلقارة، كما إذا وصف 
هذا قول و  -يعين فيما وصفت  -رجل ابللؤم والشح فيقول السامع نعم وهو فوق ذلك 

ها لو أن الدنيا تزن عند هللا جناح بعوضة ملا سقى كافرا من»ني، وِف احلديث:: أكثر احملقق
والثاين فما فوقها ملا هو أكْب منها ْلنه ليس شيء أحقر وال أصغر من البعوضة « شربة ماء

وهذا قول قتادة بن دعامة واختيار بن جرير فِنه يؤيده ما رواه مسلم عن عائشة رضي هللا 
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 ب ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إال كت»صلى هللا عليه وسلم قال:  عنها أن رسول هللا
و كان ِف فأخْب أنه ال يستصغر شيئا يضَر به مثال ول« له ُّبا درجة وحميت عنه ُّبا خطيئة

احلقارة والصغر كالبعوضة، فكما ال يستنكف عن خلقها كذلك ال يستنكف من ضَر 
 لن كبوت ِف قوله: }إن الذين تدعون من دون هللااملثل ُّبا، كما ضَر املثل ابلذابَ والعن

خيلقوا ذاباب ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذابَ شيئا ال يستنقذوه منه ضعف الطال ب 
}  واملطلَو

وقال: }مثل الذين اختذوا من دون هللا أوليآء كمثل العنكبوت اختذت بيتا، وإن  -[46]-
دا مملوكا وقال تعاَل: }ضَر هللا مثال عبأوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون{ 

ال يقدر على شيء{ اْلية، مث قال: }ضَر هللا مثال رجلني أحدمهآ أبكم ال يقدر على 
شيء وهو كل على مواله، أينما يوجهه ال أيت خبري هل يستوي هو من أيمر ابلعدل{ ؟ 

 مثال كثرية.وِف القرآن أ اْلية. وقال: }وتلك اْلمثال نضرُّبا للناس وما يعقلهآ إال العاملون{

: إذا َسعت املثل ِف القرآن فلم أفهمه بكيت على نفسي ْلن هللا قال: قال بعض السلف
}وتلك اْلمثال نضرُّبا للناس وما يعقلهآ إال العاملون{ ، قال قتادة: }أما الذين آمنوا 

أبو العالية:  قالفيعلمون إنه احلق من رُّبم{ أي يعلمون أنه كالم الرمحن وأنه من عند هللا. و 
}فأما لذين آمنوا فيعلمون أنه احلق من رُّبم{ يعين هذا املثل، }وأما الذين كفروا فيقولون 
ماذآ أراد هللا ُّبذا مثال{ كما قال تعاَل: }وال يراتَ الذين أوتوا الكتاَ واملؤمنون وليقول 

آء ويهدي  من يشالذين ِف قلوُّبم مرض والكافرون ماذآ أراد هللا ُّبذا مثال كذلك يضل هللا
من يشآء وما يعلم جنود ربك إَل هو{ ، وكذلك قال ههنا: }يضل به كثريا ويهدي به  

 كثريا وما يضل به إال الفاسقني{ .

يد قال ابن عباس: يضل به كثريا يعين به )املنافقني( ويهدي به كثريا يعين به )املؤمنني( فيز 
هللا،  وه حقا يقينا من املثل الذي ضربههؤالء ضاللة إَل ضاللتهم، لتكذيبهم مبا قد علم

ويهدي به يعين املثل كثريا من أهل اإلُيان والتصديق فيزيدهم هدى إَل هداهم وإُياان إَل 
إُياهنم، }وما يضل به إال الفاسقني{ ، قال أبو العالية: هم أهل النفاق، وقال جماهد عن 

ل قتادة رون فيكفرون به. وقاابن عباس }وما يضل به إال الفاسقني{ قال: يعرفه الكاف
 }وما يضل به إال الفاسقني{ فسقوا فأضلهم هللا على فسقهم.
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: فسقت الرطبة إذا خرجت من  والفاسق ِف اللغة: هو اْلارج عن الطاعة. تقول العَر
قشرهتا، وهلذا يقال للفأرة )فويسقة( ْلروجها عن جحرها للفساد. وثبت ِف الصحيحني عن 

صلى هللا عليه وسلم قال: "مخس فواسق يقتلن ِف احلل واحلرم: الغراَ عائشة أن رسول هللا 
واحلدأة والعقَر والفأرة والكل ب العقور" فالفاسق يشمل الكافر والعاصي، ولكن فسق 
الكافر أشد وأفحش، واملراد به من اْلية الفاسق الكافر وهللا أعلم، بدليل أنه وصفهم بقوله 

سدون من بعد ميثاقه ويقطعون مآ أمر هللا به أن يوصل ويف تعاَل: }الذين ينقضون عهد هللا
ِف اْلرض أولئك هم اْلاسرون{ ، وهذه الصفات صفات الكفار املباينة لصفات املؤمنني،  
كما قال تعاَل: }أفمن يعلم أمنآ أنزل إليك من ربك احلق كمن هو أعمى؟ إمنا يتذكر أولو 

نقضون امليثاق{ اْلايت، إَل أن قال: }والذين ياْللباَ الذين يوفون بعهد هللا وال ينقضون 
عهد هللا من بعد ميثاقه ويقطعون مآ أمر هللا به أن يوصل ويفسدون ِف اْلرض أولئك هلم 
اللعنة وهلم سوء الدار{ وقد اختلف أهل التفسري ِف معىن العهد الذي وصف هؤالء 

به من طاعته،  هم مبا أمرهمالفاسقني بنقضه، فقال بعضهم هو وصية هللا إَل خلقه وأمره إاي
وهنيه إايهم عما هناهم عنه من معصيته ِف كتبه وعلى لسان رسله، ونقضهم ذلك هو تركهم 

 العمل به.

وقال آخرون: بل هي ِف كفار أهل الكتاَ واملنافقني منهم، وعهد هللا الذي نقضوه هو ما 
لم إذا بعث، لى هللا عليه وسأخذه هللا عليهم ِف التوراة من العمل مبا فيها واتباع حممد ص

والتصديق به ومبا جاء به من عند رُّبم، ونقضهم ذلك هو جحودهم به بعد معرفتهم حبقيقته 
وإنكارهم ذلك، وكتماهنم علم ذلك عن الناس، وهذا اختيار ابن جرير رمحه هللا وهو قول 

 -[47]-مقاتل بن حيان. 
 الشرك والنفاق، وعهده مجيعهم ِفوقال آخرون: بل عىن ُّبذه اْلية مجيع أهل الكفر و 

توحيده ما وضع هلم من اْلدلة على ربوبيته، وعهده إليهم ِف أمره وهنيه ما احتج به لرسله 
من املعجزات اليت ال يقدر أحد من الناس غريهم أن أييت مبثله، الشاهد هلم على صدقهم. 

م الرسل والكت ب ة وتكذيبهقالوا: ونقضهم ذلك تركهم اإلقرار مبا قد تبينت هلم صحته ابْلدل
مع علمهم أن ما أتوا به حق. وروي عن مقاتل بن حيان أيضا حنو هذا وهو حسن وإليه 
مال الزُمشري. فِنه قال: )فِن قلت( فما املراد بعهد هللا؟ قلت ما ركز ِف عقوهلم من احلجة 
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على  معلى التوحد كأنه أمر وصاهم به ووثقه عليهم، وهو معىن قوله تعاَل: }وأشهده
أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى{ ، إذ أخذ امليثاق عليهم من الكت ب املنزلة عليهم كقوله: 
}أوفوا بعهدي أوف بعهدكم{ وقال آخرون: العهد الذي ذكر تعاَل هو العهد الذي أخذه 
عليهم حني أخرجهم من صل ب آدم الذي وصف ِف قوله: }وإذا أخذ ربك من بين آدم 

هدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدان{ اْليتني. من ظهورهم ذريتهم وأش
ونقضهم ذلك تركهم الوفاء به وهكذا روي عن مقاتل بن حيان أيضا. حكى هذه اْلقوال 
 ابن جرير ِف تفسريه وقال السدي ِف تفسريه ِبسناده قوله تعاَل: }الذين ينقضون عهد هللا

 أقروا به مث كفروا فنقضوه.من بعد ميثاقه{ قال: ما عهد إليهم من القرآن ف

وقوله: }ويقطعون مآ أمر هللا به أن يوصل{ قيل: املراد به صلة اْلرحام والقراابت كما 
فسهر قتادة، كقوله تعاَل: }فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا ِف اْلرض وتقطعوا أرحامكم{ 

عوه وتركوه. ه فقطورجحه ابن جرير. وقيل: املراد أعم من ذلك، فكل ما أمر هللا بوصله وفعل
وقال مقاتل: }أولئك هم اْلاسرون{ قال ِف اْلخرة، وهذا كما قال تعاَل: }أولئك هلم 
اللعنة وهلم سوء الدار{ وقال ابن عباس: كل شيء نسبه هللا إَل غري أهل اإلسالم من اسم، 

ال ابن قمثل خاسر، فِمنا يعين به الكفر. وما نسبه إَل أهل اإلسالم فِمنا يعين به الذن ب. و 
جرير ِف قوله تعاَل: }أولئك هم اْلاسرون{ : اْلاسرون مجع خاسر وهم الناقصون أنفسهم 
حظوظهم مبعصيتهم هللا من رمحته كما خيسر الرجل ِف جتارته، أبن يوضع من رأس ماله ِف 
 بيعه، وكذلك املنافق والكافر خسر حبرمان هللا إايه رمحته اليت خلقها لعباده ِف القيامة أحوج

 (1)ما كانوا إَل رمحته.". 
 

كمآ أرسلنا فيكم رسوال منكم يتلو عليكم آايتنا ويزكيكم   - 151 -"-227 .649
 ويعلمكم الكتاَ واحلكمة ويعلمكم ما َ تكونوا تعلمون

 فاذكروين أذكركم واشكروا يل وال تكفرون - 152 -

 

 عليه وسلم صلى هللايذكر تعاَل عباده املؤمنني، ما أنعم به عليهم من بعثة الرسول حممد 
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إليهم، يتلو عليهم آايت هللا مبينات }ويزكيهم{ أي يطهرهم من رذائل اْلخالق، ودنس 
النفوس وأفعال اِلاهلية، وخيرجهم من الظلمات إَل النور، ويعلمهم الكتاَ وهو القرآن، 

ون هواحلكمة وهي السنة، ويعلمهم ما َ يكونوا يعلمون، فكانوا ِف اِلاهلية اِلهالء يسف
ابلقول القراء، فانتقلوا بْبكة رسالته، وُين سفارته، إَل حال اْلولياء، وسجااي العلماء، فصاروا 
أعمق الناس علما، وأبرهم قلواب، وأقلهم تكلفا، وأصدقهم هلجة. وقال تعاَل: }قد من هللا 

ذم و منهم يتلو عليهم آايته ويزكيهم{ اْلية.  -[142]-على املؤمنني إذ بعث فيهم رسوال 
من َ يعرف قدر هذه النعمة فقال تعاَل: }أَ تر إَل الذين بدلوا نعمة هللا كفرا وأحلوا 
قومهم دار البوار{ قال ابن عباس: يعين بنعمة هللا حممدا صلى هللا عليه وسلم وهلذا ندَ 
هللا املؤمنني إَل االعَتاف ُّبذه النعمة ومقابلتها بذكره وشكره. وقال: }فاذكروين أذكركم 
واشكروا يل وال تكفرون{ قال جماهد ِف قوله: }كمآ أرسلنا فيكم رسوال منكم{ يقول:  

 كما فعلت فاذكروين.

تذكرين »قال زيد بن أسلم: أن موسى عليه السالم قال: اي َر كيف أشكرك؟ قال له ربه: 
 ن البصري: إن هللاقال احلس« وال تنساين فِذا ذكرتين فقد شكرتين، وإذ نسيتين فقد كفرتين

عاَل: ِف قوله ت وقال بعض السلفيذكر من ذكره، ويزيد من شكره، ويعذَ من كفره، 
 «أن يطاع فال يعصى، ويذكر فال ينسى، ويشكر فال يكفر»}اتقوو هللا حق تقاته{ هو 

وقال احلسن البصري ِف قوله: }فاذكروين أذكركم{ اذكروين فيما افَتضت عليكم اذكركم 
 رواية ن سعيد بن جبري: اذكروين بطاعيت أذكركم مبغفريت، وِففيا أوجبت لكم على نفسي، ع

رين ِف يقول هللا تعاَل من ذكرين ِف نفسه ذكرته ِف نفسي، ومن ذك»برمحيت. وِف الصحيح: 
قال »وعن أنس قال: قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: « مأل ذكرته ِف مأل خري منه

تك نفسك ذكرتك ِف نفسي، وإن ذكرتين ِف مأل ذكر  هللا عز وجل اي ابن آدم إن ذكرتين ِف
وإن دنوت مين شْبا دنوت منك ذراعا،  -أو قال ِف مأل خري منه  -ِف مأل من املالئكة 

خاري )أخرجه الب« وإن دنوت مين ذراعا دنوت منك ابعا، وإن أتيتين متشي أتيتك هرولة
قتادة: هللا أقَر ابلرمحة  من حديث قتادة، ورواه اإلمام أمحد عن أنس بن مالك( " قال

وقوله: }واشكروا يل وال تكفرون{ أم هللا تعاَل بشكره ووعد على شكره مبزيد اْلري، فقال: 
}وإذ َتذن ربكم لئن شركتم ْلزيدنكم ولئن كفرمت إن عذايب لشديد{ روى أبو رجاء 
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لك ذ العطاردي قال: خرج علينا )عمران بن حصني( وعليه مطرف من خز َ نره عليه قبل
ة فِن هللا من أنعم هللا عليه نعم»وال بعده، فقال: إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: 

وروي:  «حي ب أن يرى أثر نعمته على خلقه )أخرجه اإلمام أمحد عن ايب رجاء العطاردي( 
 (1)على عبده.". 

 

ولنبلونكم بشيء من اْلوف واِلوع ونقص من اْلموال واْلنفس  - 155 -"-228 .650
 الثمرات وبشر الصابرينو 

 الذين إذآ أصابتهم مصيبة قالوا إان هلل وإآن إليه راجعون - 156 -

 أولئك عليهم صلوات من رُّبم ورمحة وأولئك هم املهتدون - 157 -

 

أخْبان تعاَل أنه يبتلي عباده أي خيتْبهم وُيتحنهم، كما قال تعاَل: }ولنبونكم حىت نعلم 
بلو أخباركم{ فتارة ابلسراء، واترة ابلضراء من خوف وجوع،  اجملاهدين منكم والصابرين ون

كما قال تعاَل: }فأذاقها هللا لباس اِلوع واْلوف{ ، فِن اِلائع واْلائف كل منهما يظهر 
ذلك عليه، وهلذا قال: }لباس اِلوع واْلوف{ وقال ههنا: }بشيء من اْلوف واِلوع{ 

بعضها }واْلنفس{ كموت أي بقليل من ذلك، }ونقص من اْلموال{ أي ذهاَ 
ال قاْلصحاَ واْلقاَر واْلحباَ، }والثمرات{ أي ال تغل احلدائق واملزارع كعادهتا، 

فكانت بعض النخيل ال تثمر غري واحة، وكل هذا وأمثاله مما خيتْب هللا به  بعض السلف
 عباده، فمن صْب أاثبه ومن قنط أحل به عقابه، وهلذا قال تعاَل: }وبشر الصابرين{

بني تعاَل من الصابرون الذين شكرهم فقال: }الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إان هلل وإآن  مث
أي تسلوا بقوهلم هذا عما أصاُّبم، وعلموا أهنم ملك هلل يتصرف  -[144]-إليه راجعون{ 

ِف عبيده مبا يشاء، وعلموا أنه ال يضيع لديه مثقال ذرة يوم القيامة، فأحدث هلم ذلك 
م عبيده وأهنم إليه راجعون ِف الدار اْلخرة، وهلذا أخْب تعاَل عما أعطاهم على اعَتافهم أبهن

ذلك فقال: }أولئك عليهم صلوات من رُّبم ورمحة{ أي ثناء من هللا عليهم }وأولئك هم 
املهتدون{ قال أمري املؤمنني عمر بن اْلطاَ: نعم العدالن ونعمت العالوة }أولئك عليهم 
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هذان العدالن }وأولئك هم املهتدون{ فهذه العالوة، وهي ما صلوات من رُّبم ورمحة{ 
 توضع بني العدلني، وهي زايدة ِف احلمل فكذلك هؤالء أعطوا ثواُّبم وزيدوا أيضا.

وقد ورد ِف ثواَ االسَتجاع عند املصائ ب أحاديث كثرية فمن ذلك ما رواه اإلمام أمحد 
عن أم سلمة قالت: أاتين أبو سلمى يوما من عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال: 
لقد َسعت من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قوال سررت به، قال: "ال يصي ب أحدا من 

 خريا ع عند مصيبته مث يقول: اللهم أجرين ِف مصيبيت واخلف يلاملسلمني مصيبة فيسَتج
منها، إال فعل ذلك به" قالت أم سلمة: فحفظت ذلك منه، فلما توِف أبو سلمة اسَتجعت 
وقلت: اللهم أجرين ِف مصيبيت واخلف يل خريا منها، مث رجعت إَل نفسي فقلت: من أن 

م وأان يل رسول هللا صلى هللا عليه وسليل خري من أيب سلمة؟ فلما انقضت عديت استأذن 
أدبغ إهااب يل، فغسلت يدي من القرظ وأذنت له، فوضعت له وسادة أدم حشوها ليف 
فقعد عليها فخطبين إَل نفسي، فلما فرغ من مقالته قلت: اي رسول هللا ما يب أن ال يكون 

 به، وأان امرأة ين هللابك الرغبة، ولكين امرأة ِف غرية شديدة، فأخاف أن ترى مين شيئا يعذب
أما ما ذكرت من الغرية فسوف يذهبها هللا »قد دخلت ِف السن وأان ذات عيال، فقال: 

عز وجل عنك، وأما ما ذكرت من السن فقد أصابين مثل الذي أصابك، وأما ما ذكرت 
، قالت: فقد سلمت لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم، « من العيال فِمنا عيالك عيايل

ا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فقالت أم سلمة بعد: أبدلين هللا أبيب سلمة خريا فتزوجه
منه: رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. وعن أم سلمة قالت: َسعت رسول هللا صلى هللا عليه 

ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول }إان هلل وإآن إليه راجعون{ اللهم أجرين ِف »وسلم يقول: 
، قالت: فلما  « خريا منها إال آجره هللا ِف مصيبته وأخلف له خريا منهامصيبيت واخلف يل

توِف أبو سلمة قلت كما أمرين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأخلف هللا يل خريا منه: 
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " )رواه مسلم عن أم سلمة( .

رها وإن مسلمة يصاَ مبصيبة فيذكما من مسلم وال »وعن النِب صلى هللا عليه وسلم قال: 
طال عهدها فيحدث لذلك اسَتجاعا إال جدد هللا له عند ذلك فأعطاه مثل أجرها يوم 

)رواه أمحد وابن ماجة( وعن أيب سنان قال: دفنت ابنا يل فِين لفي القْب إذ أخذ « أصي ب
: قال رسول لبيدي أبو طلحة )يعين اْلوالين( فأخرجين وقال يل: أال أبشرك؟ قلت: بلى، قا
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هللا صلى هللا عليه وسلم: "قال هللا: اي ملك املوت قبضت ولد عبدي؟ قبضت قرة عينه ومثرة 
فؤاده؟ قال: نعم، قال: فما قال؟ قال: محدك واسَتجع، قال: ابنوا له بيتا ِف اِلنة وَسوه 

 (1)بيت احلمد" )رواه أمحد والَتمذي(". 
 

تمن ثالثة قروء وال حيل هلن أن يك واملطلقات يَتبصن أبنفسهن - 228 -"-229 .651
ما خلق هللا ِف أرحامهن إن كن يؤمن ابهلل واليوم اْلخر وبعولتهن أحق بردهن ِف ذلك إن 

وللرجال عليهن درجة وهللا  -[202]-أرادوا إصالحا وهلن مثل الذي عليهن ابملعروف 
 عزيز حكيم

 

ن ذوات اْلقراء، أبن يَتبصهذا أمر من هللا سبحانه وتعاَل للمطلقات املدخول ُّبن من 
أبنفسهن ثالثة قروء، أي أبن متكث إحداهن بعد طالق زوجها هلا ثالثة قروء مث تتزوج إن 
شاءت، وقد أخرج اْلئمة اْلربعة من هذا العموم اْلمة إذا طلقت فِهنا تعتد عندهم بقرأين 

ْلمة ق اطال»ْلهنا على النصف من احلرة، والقرء ال يتبعض فكمل هلا قرآن حلديث: 
)رواه أبو داود والَتمذي وابن ماجه عن ابن عمر مرفوعا « تطليقتان وعدهتا حيضتان

 والصحيح أنه موقوف من قول ابن عمر(

: بل عدهتا كعدة احلرة لعموم اْلية وْلن هذا أمر جلي فكان احلرائر وقال بعض السلف
أَساء بنت يزيد  واإلماء ِف هذا سواء حكي هذا القول عن بعض أهل الظاهر. وروي عن

بن السكن اْلنصارية قالت: طلقت على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم َو يكن 
للمطلقة عدة فأنزل هللا عز وجل حني طلقت )أَساء( العدة للطالق فكانت أول من نزلت 
فيها العدة للطالق يعين: }واملطلقات يَتبصن أبنفسهن ثالثة قروء{ )قال ابن كثري: هذا 

ري ب من هذا الوجه( وقد اختلف السلف واْللف واْلئمة ِف املراد ابْلقراء ما هو حديث غ
على قولني، )أحدمها( : أن املراد ُّبا )اْلطهار( وقال مالك ِف املوطأ عن عروة عن عائشة 
أهنا انتقلت حفصة بنت عبد الرمحن بن أيب بكر حني دخلت ِف الدم من احليضة الثالثة، 

عبد الرمحن، فقالت: صدق عروة، وقد جادهلا ِف ذلك انس فقالوا: فذكرت ذلك لعمرة بنت 
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إن هللا تعاَل يقول ِف كتابه: }ثالثة قروء{ ، فقالت عائشة: صدقتم وتدرون ما اْلقراء؟ 
إمنا اْلقراء اْلطهار. وعن عبد هللا بن عمر أنه كان يقول: إذا طلق الرجل امرأته فدخلت ِف 

ئت منه وبرئ منها، وهو مذه ب مالك والشافعي ورواية عن الدم من احليضة الثالثة فقد بر 
أمحد، واستدلوا عليه بقوله تعاَل: }فطلقوهن لعدهتن{ أي ِف اْلطهار، وملا كان الطهر 
الذي يطلق فيه حمتسبا، دل على أنه أحد اْلقراء الثالثة املأمور ُّبا، وهلذا قال هؤالء: إن 

عبيدة وغريه  عن ِف احليضة الثالثة، واستشهد أبواملعتدة تنقضي عدهتا وتبني من زوجها ابلط
 على ذلك بقول اْلعشى:

 مورثة ماال وِف اْلصل رفعة * ملا ضاع فيها من قروء نسائكا

َ يواقعهن  َ آثر الغزو على املقام حىت ضاعت أايم الطهر من نسائه  ُيدح أمريا من أمراء العر
يضة يض( فال تنقضي العدة حىت تطهر من احلفيها. )والقول الثاين( : أن املراد ابْلقراء )احل

الثالثة، زاد آخرون وتغتسل منها، وهذا مذه ب أيب حنيفة وأصحابه وأصح الروايتني عن 
اإلمام أمحد بن حنبل، وحكى عن اْلثرم أنه قال: اْلكابر من أصحاَ رسول اله صلى هللا 

يؤيد هذا وابن أيب ليلى، و  عليه وسلم يقولون اْلقراء: احليض، وهو مذه ب الثوري واْلوزاعي
ما جاء ِف احلديث عن فاطمة بنت أيب حبيش أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال هلا: 

 ، فهذا لو صح لكان صرحيا ِف أن القرء هو احليض.« دعي الصالة أايم أقرائك»

لوم، عوقال ابن جرير: أصل القرء ِف كالم العَر الوقت جمليء الشيء املعتاد جميئه ِف وقت م
املعتاد إدابره لوقت معلوم، وهذه العبارة تقتضي أن يكون مشَتكا  -[203]-وإلدابر الشيء 

بني هذا وهذا، وقد ذه ب إليه بعض اْلصوليني وهللا أعلم، وهذا قول اْلصمعي: أن القرء 
هو الوقت، وقال أبو عمرو بن العالء: العَر تسمي احليض قرءا، وتسمي الطهر قرءا 

واحليض مجيعا قرءا وقال ابن عبد الْب: ال خيتلف أهل العلم بلسان العَر وتسمي الطهر 
والفقهاء أن القرء أن القرء يراد به احليض، ويراد به الطهر، وإمنا اختلفوا ِف املراد من اْلية 

 ما هو على قولني.

وقوله تعاَل: }وال حيل هلن أن يكتمن ما خلق هللا ِف أرحامهن{ أي من حبل أو حيض، 
ه ابن عباس وابن عمر وجماهد، وقوله: }إن كن يؤمن ابهلل واليوم اْلخر{ هتديد هلن على قال

خالف احلق، ودل هذا على أن املرجع ِف هذا إليهن، ْلنه أمر ال يعلم إال من جهتهن، 
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ويتعذر إقامة البينة غالبا على ذلك فرد اْلمر إليهن، وتوعدن فيه لئال خيْبن بغري احلق، إما 
منها النقضاء العدة، أو رغبة منها ِف تطويلها ملا هلا ِف ذلك من املقاصد، فأمرت استعجاال 

 أن ختْب ابحلق ِف ذلك من غري زايدة وال نقصان.

وقوله تعاَل: }وبعولتهن أحق بردهن ِف ذلك إن أرادوا إصالحا{ أي زوجها الذي طلقها 
 واْلري، وهذا ِف الرجعيات،أحق بردها ما دامت ِف عدهتا، إذا كان مراده بردها اإلصالح 

فأما املطلقات البوائن فلم يكن حال نزول هذه اْلية مطلقة ابئن، وإمنا كان ذلك ملا حصروا 
ِف الطالق الثالث، فأما حال نزول هذه اْلية، فكان الرجل أحق برجعة امرأته وإن طلقها 

طلقة ابئن لناس ممائة مرة، فلما قصروا ِف اْلية اليت بعدها على ثالث تطليقات، صار ل
 وغري ابئن.

وقوله تعاَل: }وهلن مثل الذي عليهن ابملعروف{ أي وهلن على الرجال من احلق مثل ما 
للرجال عليهن، فليؤد كل واحد منهما إَل اْلخر ما جي ب عليه ابملعروف، كما ثبت عن 

 ِف اتقوا هللاف»جابر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ِف خطبته ِف حجة الوداع: 
النساء، فِنكم أخذمتوهن أبمانة هللا، واستحللتم فروجهن بكلمة هللا، ولكم عليهن أن ال 
يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فِن فعلن ذلك فاضربوهن ضراب غري مْبح، وهلن عليكم رزقهن 

)رواه مسلم عن جابر مرفوعا( وِف حديث عن معاوية بن حيدة « وكسوهتن ابملعروف
عمها أن تط»عن جده أنه قال: اي رسول هللا ما حق زوجة أحدان؟ قال:  القشريي عن أبيه

 «إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، وال تضَر الوجه، وال تقبح وال هتجر إال ِف البيت
. وقال ابن عباس: إين ْلح ب أن أتزين للمرأة كما أح ب أن تتزين يل املرأة ْلن هللا يقول: 

)رواه ابن أيب حامت وابن جرير( وقوله: }وللرجال  }وهلن مثل الذي عليهن ابملعروف{
عليهن درجة{ أي ِف الفضيلة ِف اْللق واْللق، واملنزلة وطاعة اْلمر، واإلنفاق والقيام 
ابملصاحل، والفضل ِف الدنيا واْلخرة كما قال تعاَل: }الرجال قوامون على النساء مبا فضل 

 .هللا بعضهم على بعض ومبآ أنفقوا من أمواهلم{ 
وقوله تعاَل: }وهللا عزيز حكيم{ أي عزيز ِف انتقامه ممن عصاه وخالف أمره، حكيم ِف 
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 (1)أمره وشرعه وقدره.". 
 

 "املقربني-230 .652

 ويكلم الناس ِف املهد وكهال ومن الصاحلني - 46 -

قالت َر إين يكون يل ولد َو ُيسسين بشر قال كذلك هللا خيلق ما يشاء إذا  - 47 -
 ا يقول له كن فيكونقضى أمرا فِمن

 

هذه بشارة من املالئكة ملرمي عليها السالم، أبنه سيوجد منها ولد عظيم له شأن كبري، قال 
هللا تعاَل: }إذ قالت املالئكة اي مرمي إن هللا يبشرك بكلمة منه{ أي بولد يكون وجوده 

{ كما هللابكلمة من هللا، أي يقول له كن فيكون، وهذا تفسري قوله: }مصدقا بكلمة من 
ذكره اِلمهور على ما سبق بيانه }اَسه املسيح عيسى ابن مرمي{ أي يكون مشهورا ِف 

ته، وقيل: : لكثرة سياح- قال بعض السلف -الدنيا يعرفه املؤمنون بذلك، وَسي املسيح 
ْلنه كان مسيح القدمني ال أمخص هلما، وقيل: ْلنه كان إذا مسح أحدا من ذوي العاهات 

  تعاَل.برىء ِبذن هللا

وقوله تعاَل: }عيسى ابن مرمي{ نسبة إَل أمه حيث ال أَ له، }وجيها ِف الدنيا واْلخرة 
ومن املقربني{ أي له وجاهة ومكانة عند هللا ِف الدنيا مبا يوحيه هللا إليه من الشريعة، وينزله 

من أيذن له يعليه من الكتاَ وغري ذلك مما منحه هللا به، وِف الدار اْلخرة يشفع عند هللا ف
فيه، فيقبل منه أسوة ِبخوانه من أويل العزم صلوات هللا وسالمه عليه وعليهم أمجعني، وقوله: 
}ويكلم الناس ِف املهد وكهال{ أي يدعو إَل عبادة هللا وحده ال شريك له ِف حال صغره، 

ه لمعجزة وآية، وِف حال كهولته حني يوحي هللا إليه: }ومن الصاحلني{ أي ِف قوله وعم
له علم صحيح وعمل صاحل. وقال ابن أيب حامت: عن أيب هريرة عن النِب صلى هللا عليه 

 «َ يتكلم ِف املهد إال ثالث، عيسى وصِب كان ِف زمن جريج، وصِب آخر»وسلم قال: 
فلما َسعت بشارة املالئكة هلا بذلك عن هللا عز وجل، قالت ِف مناجاهتا: }أىن يكون يل 

{ ؟ تقول: كيف يوجد هذا الولد مين وأان لست بذات زوج، وال من ولد َو ُيسسين بشر
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عزمي أن أتزوج، ولست بغيا حاش هلل!! فقال هلا امللك عن هللا عز وجل ِف جواَ ذلك 
السؤال }كذلك هللا خيلف ما يشآء{ أي هكذا أمر هللا عظيم، ال يعجزه شيء، وصرح 

ى أنه ِف قصة زكراي، بل نص ههنا علههنا بقوله: }خيلق ما يشآء{ ، َو يقل يفعل كما 
خيلق لئال يبقى ملبطل شبهة، وأكذ ذلك بقوله: }إذا قضى أمرا فِمنا يقول له من فيكون{ 
أي فال يتأخر شيئا، بل يوجد عقي ب اْلمر بال مهلة كقوله: و }ومآ أمرآن إال واحدة كلمح 

بصر.". ء سريعا كلمح الابلبصر{ أي إمنا أنمر مرة احدة ال مثنوية فيها، فيكون ذلك الشي
(1) 
 

"ابهلل غري احلق ظن اِلاهلية{ كما قال ِف اْلية اْلخرى: }بل ظننتم أن لن -231 .653
ينقل ب الرسول واملؤمنون إَل أهليهم أبدا{ وهكذا هؤالء اعتقدوا أن املشركني ملا أظهروا تلك 

ل لشك، إذا حصالساعة أهنا الفيصلة، وأن اإلسالم قد ابد وأهله، وهذا شأن أهل الري ب وا
أمر من اْلمور الفظيعة حتصل هلم هذه الظنون الشنيعة، مث أخْب تعاَل عنهم أهنم }يقولون{ 
ِف تلك احلال }هل لنا من اْلمر من شيء{ فقال تعاَل: }قل إن اْلمر كله هلل خيفون ِف 
 أنفسهم ما ال يبدون لك{ ، مث فسر ما أخفوه ِف أنفسهم بقوله: }يقولون لو كان لنا من

اْلمر شيء ما قتلنا ههنا{ ، أي يسرون هذه املقالة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. 
قال ابن إسحاق، عن عبد هللا بن الزبري قال: قال الزبري: لقد رأيتين مع رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم حني اشتد اْلوف علينا أرسل هللا علينا النوم، فما منا من رجل إال ذقنه ِف 

قال: فوهللا إين ْلَسع قول متع ب بن قشري ما أَسعه إال كاحللم يقول: )لو كان لنا صدره، 
من اْلمر شيء ما قتلنا ههنا( ، فحفظتها منه، وِف ذلك أنزل هللا: )يقولون لو كان لنا من 

 اْلمر شيء ما قتلنا ههنا( لقول معت ب )رواه ابن أيب حامت( .

عهم{ أي لْبز الذين كت ب عليهم القتل إَل مضاجقال هللا تعاَل: }قل لو كنتم ِف بيوتكم 
 هذا قدر قدره هللا عز وجل وحكم حتم ال حميد عنه وال مناص منه.

وقوله تعاَل: }وليبتلي هللا ما ِف صدوركم وليمحص ما ِف قلوبكم{ أي خيتْبكم مبا جرى 
اْلفعال، و  عليكم ليميز اْلبيث من الطي ب، ويظهر أمر املؤمن من املنافق للناس ِف اْلقوال
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}وهللا عليم بذات الصدور{ أي مبا خيتلج ِف الصدور من السرائر والضمائر. مث قال تعاَل: 
}إن الذين تولوا منكم يوم التقى اِلمعان إمنا استزهلم الشيطان ببعض ما كسبوا{ أي ببعض 

: إن من ثواَ احلسنة احلسنة بعدها، وإن من جزاء قال بعض السلفذنوُّبم السالفة، كما 
السيئة السيئة بعدها. مث قال تعاَل: }ولقد عفا هللا عنهم{ أي عما كان منهم من الفرار، 

 (1)}إن هللا غفور حليم{ أي يغفر الذن ب وحيلم عن خلقه ويتجاوز عنهم.". 
 

وهلل ما ِف السماوات وما ِف اْلرض ولقد وصينا الذين أوتوا  - 131 -"-232 .654
 وإن تكفروا فِن هلل ما ِف السماوات وما ِف اْلرض الكتاَ من قبلكم وإايكم أن اتقوا هللا

 وكان هللا غنيا محيدا

 وهلل ما ِف السماوات وما ِف اْلرض وكفى ابهلل وكيال - 132 -

 إن يشأ يذهبكم أيها الناس وأيت آبخرين وكان هللا على ذلك قديرا - 133 -

 ا بصريارة وكان هللا َسيعمن كان يريد ثواَ الدنيا فعند هللا ثواَ الدنيا واْلخ - 134 -

 

خيْب تعاَل أنه مالك السموات واْلرض وأنه احلاكم فيهما وهلذا قال: }ولقد وصينا الذين 
أوتوا الكتاَ من قبلكم وإايكم{ أي وصيناكم مبا وصيناهم به من تقوى هللا عزض وجل 

 اْلرض{ ِفبعبادته وحده ال شريك له، مث قال: }وإن تكفروا فِن هلل ما ِف السموات وما 
اْلية، كما قال تعاَل إخبارا عن موسى أنه قال لقومه: }إن تكفروا أنتم ومن ِف اْلرض 
مجيعا فِن هللا لغين محيد{ وقال: }فكفروا وتولوا واستغىن هللا وهللا غين محيد{ أي غين عن 
 عباده، }محيد أي حممود ِف مجيع ما يقدره ويشرعه، وقوله: }وهلل ما ِف السموات وما ِف

اْلرض اْلرض وكفى ابهلل وكيال{ أي هو القائم على كل نفس مبا كسبت، الرقي ب الشهيد 
على كل شيء، وقوله: }إن يشأ يذهبكم أيها الناس وأيت آبخرين وكان هللا على ذلك 
قديرا{ أي هو قادر على إذهابكم وتبديلكم بغريكم إذا عصيتموه، كما قال: }وإن تتولوا 

هللا إذا  : ما أهون العباد علىقال بعض السلف يكونوا أمثالكم{ يستبدل قوما غريكم مث ال
أضاعوا أمره!! وقال تعاَل: }إن يشأ يذهبكم وأيت خبلق جديد* وما ذلك على هللا بعزيز{ 
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 أي وما هو عليه مبمتنع.

وقوله تعاَل: }من كان يريد ثواَ الدنيا فعند هللا ثواَ الدينا واْلخرة{ أي اي من ليس له 
 الدنيا اعلم أن عند هللا ثواَ الدنيا واْلخرة وإذا سألته من هذه وهذه أعطاك وأغناك مهه إال

وأقناك كما قال تعاَل: }فمن الناس من يقول ربنآ آتنا ِف الدنيا وما له ِف اْلخرة من 
خالق{ وقال تعاَل: }من كان يريد حرث اْلخرة نزد له ِف حرثه{ اْلية، وقال تعاَل: 

اجلة عجلنا له فيها ما نشآء ملن نريد{ اْلية. وقوله: }فعند هللا ثواَ }من كان يريد الع
الدنيا واْلخرة{ ظاهر ِف حصول اْلري ِف الدنيا واْلخرة، أي بيده هذا وهذا، فال يقتصران 
قاصر اهلمة على السعي للدنيا فقط، بل لتكن مهته سامية إَل نيل املطال ب العالية ِف الدنيا 

لك كله إَل الذي بيده الضر والنفع، وهو هللا الذي ال إله إال هو، واْلخرة، فِن مرجع ذ
الذي قد قسم السعادة والشقاوة بني الناس ِف الدنيا واْلخرة، وعدل بينهم فيما علمه فيهم 

 (1)ممن يستحق هذا، وممن يستحق هذا، وهلذا قال: }وكان هللا َسيعا بصريا{". 
 

ام: ثىن من الوحشي الصيد ِف حال اإلحر "فاستثىن من اإلنسي ما تقدم، واست-233 .655
وقيل املراد، أحللنا لكم اْلنعام إال ما استثين منها ملن التزم حترمي الصيد وهو حرام، لقوله: 
}فمن اضطر غري ابغ وال عاد فِن هللا غفور رحيم{ ، أي أحبنا تناول امليتة للمضطر بشرط 

نا اْلنعام ِف مجيع اْلحوال، فحرموا أن يكون غري ابغ وال متعد، وهكذا هنا، أي كما أحلل
الصيد ِف حال اإلحرام، فِن هللا قد حكم ُّبذا، وهو احلكيم ِف مجيع ما أيمر به وينهى عنه، 

 وهلذا قال هللا تعاَل: }إن هللا حيكم ما يريد{ .

مث قال تعاَل: }اي أيها الذين آمنوا ال حتلوا شعآئر هللا{ قال ابن عباس: يعين بذلك مناسك 
احلج، وقال جماهد: الصفا واملروة، واهلدي والبدن من شعائر هللا، وقيل: شعائر هللا حمارمه، 

ين عأي ال حتلوا حمارم هللا اليت حرمها هللا تعاَل، وهلذا قال تعاَل: }وال الشهر احلرام{ ي
يد بذلك حترُيه واالعَتاف بتعظيمه وترك ما هنى هللا عن تعاطيه فيه من االبتداء ابلقتال، وَتك

اجتناَ احملارم، كما قال تعاَل: }يسألونك عن الشهر احلرام قتال فيه قل قتال فيه كبري{ 
، وقال تعاَل: }إن عدة الشهور عند هللا اثنا عشر شهرا{ اْلية، وِف صحيح البخاري: 
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أيب بكرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ِف حجة الوداع: "إن الزمان قد استدار   عن
كهيئته يوم خلق هللا السماوات واْلرض. السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم، ثالث 
متواليات: ذو القعدة وذو احلجة واملرحم، ورج ب مضر الذي بني مجادى وشعبان"، وهذا 

ُيها إَل آخر وقت كما هو مذه ب طائفة من السلف. وقال ابن عباس يدل على استمرار حتر 
رضي هللا عنهما ِف قوله تعاَل: }وال الشهر احلرام{ يعين ال تستحلوا القتال فيه، واختاره 
ابن جرير أيضا، وذه ب اِلمهور إَل أن ذلك منسوخ وأنه جيوز ابتداء القتال ِف اْلشهر 

وهم{ انسلخ اْلشهر احلرم فاقتلوا املشركني حيث وجدمت احلرم، واحتجوا بقوله تعاَل: }فِذا
قالوا: فلم يستثن شهرا حراما من غريه، وقد حكى اإلمام أبو جعفر اإلمجاع على أن هللا قد 

 أحل قتال أهل الشرك ِف اْلشهر احلرم وغريها من شهور السنة.

ام، فِن فيه البيت احلر وقوله تعاَل: }وال اهلدي وال القالئد{ يعين ال تَتكوا اإلهداء إَل 
تعظيم شعآئر هللا، وال تَتكوا تقليدها ِف أعناقها لتتميز به عما عداها من اْلنعام وليعلم أهنا 
هدي إَل الكعبة فيجتنبها من يريدها بسوء، وتبعث من يراها على اإلتيان مبثلها، فِن من 

من أجورهم شيء، دعا إَل هدي كان له من اْلجر مثل أجور من اتبعه من غري أن ينقص 
وهلذا ملا حج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابت بذي احلليفة وهو وادي العقيق، فلما 
أصبح طاف على نسائه وكن تسعا، مث اغتسل وتطي ب وصلى ركعتني، مث أشعر هديه وقلده، 
وأهل للحج والعمرة، وكان هديه إبال كثرية تنيف على الستني من أحسن اْلشكال واْللوان؛  

{ كم : السلف وقال بعضا قال تعاَل: }ذلك ومن يعظم شعائر هللا فِهنا من تقوى القلَو
إعظامها استحساهنا واستسماهنا، قال علي بن أيب طال ب: أمران رسول هللا صلى هللا عليه 

، وقال مقاتل بن حيان قوله: }وال « رواه أهل السنن»وسلم أن نستشرف العني واْلذن. 
، وكان أهل اِلاهلية إذا خرجوا من أوطاهنم ِف غري اْلشهر احلرم القالئد{ فال تستحلوها

قلدوا أنفسهم ابلشعر والوبر، وتقلد مشركو احلرم من حلاء شجره فيأمنون به. وقوله تعاَل: 
}وال آمني البيت احلرام يتبغون فضال من رُّبم ورضواان{ أي وال تستحلوا قتال القاصدين 

له كان آمنا، وكذا من قصده طالبا فضل هللا، وراغبا ِف إَل بيت هللا احلرام الذي من دخ
رضوانه فال تصدوه وال متنعوه وال هتيجوه، قال جماهد وعطاء ِف قوله: }يبتغون فضال من 
رُّبم{ يعين بذلك التجارة وهذا كما تقدم ِف قوله: }ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضال من 



734 

 

 (1)ربكم{ وقوله:". 
 

عباس: يَتضون هللا حبجهم، وقد ذكر عكرمة والسدي  "}ورضواان{ قال ابن-234 .656
وابن جرير أن هذه اْلية نزلت ِف )احلطيم بن هند البكري( ، كان قد أغار على سرح املدينة، 
فلما كان من العام املقبل اعتمر إَل البيت، فأراد بعض الصحابة أن يعَتضوا ِف طريقه إَل 

)أخرج  ت احلرام يبتغون فضال من رُّبم ورضواان{البيت، فأنزل هللا عز وجل: }وال آمني البي
ابن جرير: أن احلطيم قدم املدينة ِف عري له حيمل طعاما فباعه مث دخل على النِب صلى هللا 
عليه وسلم فبايعه واسلم، فلما قدم اليمامة ارتد عن اإلسالم، وخرج ِف عري له يريد مكة، 

  عريه، فأنزل هللا هذه اْلية(فتهيأ له نفر من املهاجرين واْلنصار ليقطعوه ِف

وقد حكى ابن جرير ابإلمجاع على أن املشرك جيوز قتله إذا َ يكن له أمان، وإن أم البيت 
احلرام أو بيت املقدس، وأن هذا احلكم منسوخ ِف حقهم، وهللا أعلم، فأما من قصده ابإلحلاد 

شركون جنس لذين آمنوا إمنا املفيه والشرك عنده والكفر به فهذا ُينع، قال تعاَل: }اي أيها ا
فال يقربوا املسجد احلرام بعد عامهم هذا{ ، وهلذا بعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عام 
تسع ملا أمر الصديق على احلجيج عليا، وأمره أن ينادي على سبيل النيابة عن رسول هللا 

راين. وقال ف ابلبيت عصلى هللا عليه وسلم بْباءة، وأن ال حيج بعد العام مشرك، وال يطو 
ابن عباس قوله }وال آمني البيت احلرام{ : يعين من توجه قبل البيت احلرام، فكان املؤمنون 
واملشركون حيجون، فنهى هللا املؤمنني أن ُينعوا أحدا من مؤمن أو كافر، مث أنزل هللا بعدها: 

}ما   ية، وقال تعاَل:}إمنا املشركون جنس فال يقربوا املسجد احلرام بعد عامهم هذا{ اْل
كان للمشركني أن يعمروا مساجد هللا{ وقال: }إمنا يعمر مساجد هللا من آمن ابهلل واليوم 
اْلخر{ فنفى املشركني من املسجد احلرام. وقال قتادة ِف قوله }وال القالئد وال آمني البيت 

د من الشجر، تقل احلرام{ قال: منسوخ. كان الرجل ِف اِلاهلية إذا خرج من بيته يريد احلج
فلم يعرض له أحد، فِذا رجع تقلد قالدة من شعر، فلم يعرض له أحد )ونقل: أن اْلية 
نزلت ِف احلطيم البكري، وشريح بن ضبيعة القيسي وكاان معتمرين، واحلطيم: هو الذي قال 

يت، وكان املشرك يومئذ ال يصد عن الب« .( دخل بوجه كافر، وخرج بقنا غادر»فيه الرسول 
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أمروا أن ال يقاتلوا ِف الشهر احلرام وال عند البيت، فنسخها قوله: }فاقتلوا املشركني حيث ف
 وجدمتوهم{ .

وقوله تعاَل: }وإذا حللتم فاصطادوا{ أي إذا فرغتم من إحرامكم وأحللتم منه، فقد أحبنا 
ال و لكم ما كان حمرما عليكم ِف حال اإلحرام من الصيد، وهذا أمر بعد احلظر، وقوله: }

جيرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن املسجد احلرام أن تعتدوا{ أي ال حيملنكم بغض قوم قد  
كانوا صدوكم عن الوصول إَل املسجد احلرام، وذلك عام احلديبية على أن تعتدوا حكم هللا 
فيهم فتقتصوا منهم ظلما وعدواان، بل احكموا مبا أمركم هللا به من العدل ِف حق كل أحد، 

ية كما سيأيت من قوله: }وال جيرمنكم شنآن قوم على أن ال تعدلوا اعدلوا هو أقَر وهذه اْل
دل : ما عاملت من عصى هللا فيك مبثل أن تطيع هللا فيه، والعوقال بعض السلفللتقوى{ 

به قامت السموات واْلرض. وقال ابن أيب حامت، عن زيد بن أسلم قال: كان رسول هللا 
 يبية وأصحابه حني صدهم املشركون عن البيت، وقد اشتد ذلكصلى هللا عليه وسلم ابحلد

 (1)عليهم، فمر ُّبم أانس من املشركني من أهل املشرق يريدون العمرة، فقال". 
 

َ سليمة وال فطر مستقيمة وال أعمال -235 .657 "العمل فصاروا إَل حالة رديئة فال قلو
 لك وْلصحابك. وقالقوُية }وال تزال تطلع على خآئنة منهم{ يعين مكرهم وغدرهم 

جماهد: يعين بذلك متالؤهم على الفتك برسول هللا صلى هللا عليه وسلم }فاعف عنهم 
 ما عاملت من عصى هللا» قال بعض السلفواصفح{ وهذا هو عني النصر والظفر كما 

هديهم، وُّبذا حيصل هلم َتليف ومجع على احلق ولعل هللا أن ي« فيك مبثل أن تطيع هللا فيه
ال تعاَل: }إن هللا حي ب احملسنني{ يعين به الصفح عمن أساء إليك. وقال قتادة: وهلذا ق

هذه اْلية: }فاعف عنهم واصفح{ منسوخة بقوله: }قاتلوا الذين ال يؤمنون ابهلل وال ابليوم 
 اْلخر{ اْلية.

 وقوله تعاَل: }ومن الذين قالوا إان نصارى أخذان ميثاقهم{ أي ومن الذين ادعوا أهنم نصارى
متابعون املسيح ابن مرمي عليه السالم وليسو كذلك، أخذان عليهم العهود واملواثيق على 
متابعة الرسول صلى هللا عليه وسلم ومناصرته وموازرته واقتفاء آاثره، وعلى اإلُيان بكل نِب 
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يرسله هللا إَل أهل اْلرض، ففعلوا كما فعل اليهود: خالفوا املواثيق ونقضوا العهود، وهلذا 
ال تعاَل: }فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إَل يوم القيامة{ أي ق

فألقينا بينهم العداوة والبغضاء لبعضهم بعضا وال يزالون كذلك إَل قيام الساعة. وكذلك 
طوائف النصارى على اختالف أجناسهم ال يزالون متباغضني متعادين يكفر بعضهم بعضا 

عضا، فكل فرقة حترم اْلخرى وال تدعها تلج معبدها: فامللكية تكفر ويلعن بعضهم ب
اليعقوبية، وكذلك اْلخرون، وكذلك النسطورية واْلريوسية، كل طائفة تكفر اْلخرى ِف هذه 
الدنيا ويوم يقوم اْلشهاد، مث قال تعاَل: }وسوف ينبئهم هللا مبا كانوا يصنعون{ وهذا هتديد 

ارتكبوه من الكذَ على هللا وعلى رسوله، وما نسبوه إَل  ووعيد أكيد للنصارى على ما
الَر عز وجل وتقد عن قوهلم علوا كبريا من جعلهم له صاحبة وولدا، تعاَل الواحد اْلحد 

 (1)الفرد الصمد، الذي َ يلد َو يولد َو يكن له كفوا أحد.". 
 

ه عن ي"حدثنا عبد اْلعلى عن حممد بن إسحاق عن عمرو بن شعِب عن أب-236 .658
« نال تقطع يد السارق ِف دون مثن اجمل»جده قال، قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

وكان مثن اجملن عشرة دراهم قالوا: فهذا ابن عباس وعبد هللا بن عمرو قد خالفا ابن عمر ِف 
مثن اجملن، فاالحتياط اْلخذ ابْلكثر ْلن احلدود تدرأ ابلشبهات. وذه ب بعض السلف إَل 

قطع يد السارق ِف عشرة دراهم أو دينار أو ما يبلغ قيمته واحدا منهما؛ حيكى هذا أنه ت
 عن علي وابن مسعود وإبراهيم النخعي رمحهم هللا تعاَل.

: ال تقطع اْلمس إال ِف مخس أي ِف مخسة داننري أو مخسني درمها، وقال بعض السلف
ة من عما متسك به الظاهري وينقل هذا عن سعيد بن جبري رمحه هللا، وقد أجاَ اِلمهور

أبجوبة )أحدها(  «يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق احلبل فتقطع يده»حديث أيب هريرة: 
: أنه منسوخ حبديث عائشة، )والثاين( : أنه مؤول ببيضة احلديد وحبل السفن قاله اْلعمش 

ة من القليل قفيما حكاه البخاري وغريه عنه، )والثالث( : أن هذه وسيلة إَل التدرج ِف السر 
إَل الكثري الذي تقطع فيه يده، وحيتمل أن يكون هذا خرج ُمرج اإلخبار عما كان اْلمر 
عليه ِف اِلاهلية، حيث كانوا يقطعون ِف القليل والكثري، فلعن السارق الذي يبذل يده 
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نه أورد أالثمينة ِف اْلشياء املهينة، وقد ذكروا أن أاب العالء املعري ملا قدم بغداد اشتهر عنه 
إشكاال على الفقهاء ِف جعلهم نصاَ السرقة ربع دينار ونظم ِف ذلك شعرا دل على 

 جهله، وقلة عقله فقال:

 يد خبمس مئني عسجد وديت * ما ابهلا قطعت ِف ربع دينار؟

 تناقض مالنا إال السكوت له * وأن نعوذ مبوالان من النار

 نهم، وقد أجابه اانس ِف ذلك، فكانوملا قال ذلك واشتهر عنه تطلبه الفقهاء فهَر م
َ املالكي رمحة هللا إن قال: ملا كانت أمينة كانت مثينة، وملا خانت  َ القاضي عبد الوها جوا

 هانت )ويروى أنه أجابه شعرا بقوله:

عز اْلمانة أغالها وأرخصها * ذل اْليانة فافهم حكمة الباري( ومنهم من قال: هذا من 
رار الشريعة العظيمة، فِن ِف ابَ اِلناايت انس ب أن تعظم قيمة متام احلكمة واملصلحة وأس

اليد خبمسمائة دينار لئال جيىن عليها، وِف ابَ السرقة انس ب أن يكون القدر الذي تقطع 
فيه ربع دينار لئال يسارع الناس ِف سرقة اْلموال، فهذا هو عني احلكمة عند ذوي اْللباَ، 

من هللا وهللا عزيز حكيم{ أي جمازاة على صنيعها السيء وهلذا قال: }جزآء مبا كسبا نكاال 
ِف أخذها أموال الناس أبيديهم فناس ب أن يقطع ما استعاان به ِف ذلك }نكاال من هللا{ 
أي تنكيال من هللا ُّبما على ارتكاَ ذلك، }وهللا عزيز{ أي ِف انتقامه، }حكيم{ أي 

 يتَو َ من بعد ظلمه وأصلح فِن هللاِف أمره وهنيه وشرعه وقدره. مث قال تعاَل: }فمن ات
عليه إن هللا غفور رحيم{ أي من اتَ بعد سرقته وأانَ إَل هللا، فِن هللا يتَو عليه فيما 
بينه وبينه، فأما أموال الناس فال بد من ردها إليهم أو بدهلا عند اِلمهور، وقال أبو حنيفة: 

 فمىت قطع، وقد تلفت ِف يده فِنه ال يرد بدهلا.

روى اإلمام أمحد عن عبد هللا بن عمرو: أن امرأة سرقت على عهد الرسول صلى هللا وقد 
عليه وسلم، فجاء ُّبا الذين سرقتهم، فقالوا: اي رسول هللا إن هذه املرأة سرقتنا، قال قومها: 

 (1)اقطعوا". »فنحن نقديها، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
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 ي إايهم عنك حني جئتهم ابلْباهني واحلجج"أي واذكر نعميت عليك ِف كف-237 .659
القاطعة على نبوتك ورسالتك من هللا إليهم،، فكذبوك، واهتموك أبنك ساحر، وسعوا ِف 
قتلك وصلبك، فنجيتك منهم، ورفعتك إيل، وطهرتك من دنسهم، وكفيتك شرهم، وهذا 

نان ون هذا االمتيدل على أن هذا االمتنان كان من هللا إليه بعد رفعه إَل السماء، أو يك
واقعا يوم القيامة، وعْب عنه بصيغة املاضي داللة على وقوعه ال حمالة، وهذا من أسرار الغيَو 
اليت أطلع هللا عليها نبيه حممدا صلى هللا عليه وسلم. وقوله: }وإذا أوحيت إَل احلواريني أن 

ااب وأنصارا، ل له أصحآمنوا يب وبرسويل{ وهذا أيضا من االمتنان عليه، عليه السالم أبن جع
مث قيل: إن املراد نبهاذ الوحي وحي إهلام كما قال تعاَل: }وأوحينآ إَل أم موسى أن أرضعيه{ 
اْلية، وهو وحي إهلام بال خالف، وكما قال تعاَل: }وأوحى ربك إَل النحل أن اختذي 

حلواريني ا ِف هذه اْلية }وإذ أوحيت إَل قال بعض السلفمن اِلبال بيوات{ اْلية، وهكذا 
أن آمنوا يب وبرسويل قالوا آمنا واشهد أبننا مسلمون{ ، أي أهلموا ذلك فامتثلوا ما أهلموا، 
قال احلسن البصري: أهلمهم هللا عز وجل ذلك. وقال السدي: قذف ِف قلوُّبم ذلك، 
وحيتمل أن يكون املراد: وإذا أوحيت إليهم بواسطتك فدعوهتم إَل اإلُيان ابهلل وبرسوله، 

 (1)ستجابوا وانقادوا واتبعوك، فقالوا: }آمنا واشهد أبننا مسلمون{ .". وا
 

"}أهؤالء من هللا عليهم من بيننآ{ }أليس هللا أبعلم ابلشاكرين{ ؟ أي -238 .660
أليس هو أعلم ابلشاكرين له أبقواهلم وأفعاهلم وضمائرهم فيوفقهم ويهديهم سبل السالم 

ن هديهم إَل صراط مستقيم، كما قال تعاَل: }والذيوخيرجهم من الظلمات إَل النور ِبذنه وي
إن هللا ال ينظر »جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن هللا ملع احملسنني{ وِف احلديث الصحيح: 

إن »)أخرجه مسلم بلفظ: « إَل صوركم وال إَل ألوانكم ولكن ينظر إَل قلوبكم وأعمالكم
 ديث.(احل« هللا ال ينظر إَل أجسامكم وال إَل صوركم..

وقوله تعاَل: }وإذا جآءك الذين يؤمنون آبايتنا فقل سالم عليكم{ أي فأكرمهم برد السالم 
عليهم وبشرهم برمحة هللا الواسعة الشاملة هلم، وهلذا قال: }كت ب ربكم على نفسه الرمحة{ 
أي أوجبها على نفسه الكرُية تفضال منه وإحساان وامتناان }أنه من عمل منكم سوءا 
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: كل من عصى هللا فهو جاهل وقال بعضهم: الدنيا كلها قال بعض السلف، جبهالة{ 
جهالة: }مث اتَ من بعده وأصلح{ أي رجع عما كان عليه من املعاصي وأقلع، وعزم على 
أن ال يعود وأصلح العمل ِف املستقبل }فأنه غفور رحيم{ قال اإلمام أمحد عن أيب هريرة 

فهو  ملا قضى هللا على اْللق كت ب ِف كتاَ»وسلم: قال، قال رسول هللا صلى هللا عليه 
 (1)أخرجاه ِف الصحيحني.". « . عنده فوق العرش إن رمحيت غلبت غضِب

 

، بل لكل منهما منازل يسلكها ِف الصيف والشتاء، فيَتت ب -239 .661 "وال يضطَر
على ذلك اختالف الليل والنهار طوال وقصرا كما قال: }هو الذي جعل الشمس ضيآء 

نورا وقدره منازل{ اْلية، وكما قال: }ال الشمس ينبغي هلآ أن تدرك القمر وال الليل  والقمر
سابق النهار وكل ِف فلك يسبحون{ ، وقال: }والشمس والقمر والنجوم مسخرات أبمره{ 
، وقوله: }ذلك تقدير العزيز العليم{ أي اِلميع جار بتقدير العزيز الذي ال ُيانع وال 

يء فال يعَز عن علمه مثقال ذرة ِف اْلرض وال ِف السماء، وكثريا خيالف، العليم بكل ش
ما إذا ذكر هللا تعاَل خلق الليل والنهار والشمس والقمر خيتم الكالم ابلعزة والعلم كما ذكر 
ِف هذه اْلية، وكما ِف قوله: }وآية هلم الليل نسلخ منه النهار فِذا هم مظلمون * والشمس 

ير العزيز العليم{ ، وملا ذكر خلق السموات اْلرض وما فيهن ِف جتري ملستقر هلا ذلك تقد
أول سورة حم السجدة قال: }وزينا السماء الدنيا مبصابيح وحفظا، ذلك تقدير العزيز 
العليم{ ، وقوله تعاَل: }وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا ُّبا ِف ظلمات الْب والبحر{ 

م غري ثالث فقد أخطأ وكذَ على هللا : من اعتقد ِف هذه النجو قال بعض السلف، 
سبحانه: أن هللا جعلها زينة للسماء، ورجوما للشياطني، ويهتدى ُّبا ِف ظلمات الْب والبحر. 
وقوله: }قد فصلنا اْلايت{ أي قد بيناها ووضحناها }لقوم يعلمون{ أي يعقلون ويعرفون 

 (2)احلق ويتجنبون الباطل.". 
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 نهم نفسا فأخاف أن يقتلونقال َر إين قتلت م - 33 -"-240 .662

وأخي هارون هو أفصح مين لساان فأرسله معي ردء يصدقين إين أخاف إن  - 34 -
 يكذبون

قال سنشد عضدك أبخيك وجنعل لكما سلطاان فال يصلون إليكما آبايتنا أنتما  - 35 -
 ومن اتبعكما الغالبون

 

ملا أمره هللا تعاَل ابلذهاَ إَل فرعون }قال َر إين قتلت منهم نفسا{ يعين ذلك القبطي، 
}فأخاف أن يقتلون{ أي إذا رأوين، }وأخي هارون هو أفصح مين لساان{ وذلك أن 
موسى عليه السالم كان ِف لسانه لثغة بسب ب ما كان تناول تلك اِلمرة، فحصل فيه شدة 

واحلل عقدة من لساين يفقهوا قويل{ }فأرسله معي ردءا{ أي ِف التعبري، وهلذا قال: }
وزيرا ومعينا ومقواي ْلمري، يصدقين فيما أقوله وأخْب به عن هللا عز وجل، ْلن خْب االثنني 
أجنع ِف النفوس من خْب الواحد، وهلذا قال: }إين أخاف أن يكذبون{ ، وقال حممد بن 

لهم به فِنه يفهم عين ما ال يعلمون، فلما إسحاق: }ردءا يصدقين{ أي يبني هلم ما أكم
سأل ذلك موسى، قال هللا تعاَل: }سنشد عضدك أبخيك{ أي سنقوي أمرك ونعز جانبك 
أبخيك، الذي سألت له أن يكون نبيا معك، كما قال ِف اْلية اْلخرى: }قد أوتيت 

( ى: ليس أحد أعظم منة على أخيه من )موسقال بعض السلفسؤلك اي موسى{ . وهلذا 
على )هارون( عليهما السالم، فِنه شفع فيه حىت جعله هللا نبيا ورسوال، وهلذا قال تعاَل ِف 
حق موسى }وكان عند هللا وجيها{ ، وقوله تعاَل: }وجنعل لكما سلطاان{ أي حجة 
قاهرة }فال يصلون إليكما آبايتنآ{ أي ال سبيل هلم إَل الوصول إَل أذاكما بسب ب إبالغكما 

وهللا  -ه إَل قول -كما قال تعاَل: }اي أيها الرسول بلغ مآ أنزل إليك من ربك آايت هللا،  
يعصمك من الناس{ ، وهلذا أخْبمها أن العاقبة هلما وملن اتبعهما ِف الدنيا واْلخرة فقال 
تعاَل: }أنتما ومن اتبعكما الغالبون{ ، كما قال تعاَل: }كت ب هللا ْلغلنب أان ورسلي إن 

، وقال تعاَل: }إان لننصر رسلنا والذين آمنوا ِف احلياة الدنيا{ إَل آخر هللا قوي عزيز{ 
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 (1)اْلية.". 
 

"قال: كانوا يطوفون ابلبيت عراة الرجال والنساء، الرجال ابلنهارن والنساء -241 .663
 ابلليل، وكانت املرأة تقول:

 اليوم يبدو بعضه أو كله * وما بدا منه فال أحله

ينتكم عند كل مسجد{ )رواه مسلم والنسائي وابن جرير واللفظ فقال هللا تعاَل: }خذوا ز 
له( ، وقال العوِف عن ابن عباس: كان رجال يطوفون ابلبيت عراة، فأمرهم هللا ابلزينة، والزينة 
اللباس، وهو ما يواري السوأة، وما سوى ذلك من جيد البز واملتاع، فأمروا أن أيخذوا زينتهم 

د وعطاء والنخعي وقتادة والسدي والضحاك وغريهم( . عند كل مسجد )وروي عن جماه
وهلذه اْلية وما ورد ِف معناها من السنة يستح ب التجمل عند الصالة، وال سيما يوم 
اِلمعة، ويوم العيد، والطي ب ْلنه من الزينة، والسواك ْلنه من متام ذلك، ومن أفضل اللباس 

قال، قال رسول هللا صلى هللا عليه  البياض، كما قال اإلمام أمحد عن ابن عباس مرفوعا
البسوا من ثيابكم البياض فِهنا من خري ثيابكم، وكفنوا فيها مواتكم، وإن خري »وسلم: 

 ، ولإلمام أمحد أيضا وأهل السنن، عن« أكحالكم اإلمثد فِنه جيلو البصر، وينبت الشعر
ياض فالبسوها اَ البعليكم بثي»َسرة بن جندَ قال، قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

ويروى أن متيما الداري اشَتى رداء أبلف وكان « . فِهنا أطهر وأطي ب وكفنوا فيها مواتكم
 يصلي فيه.

صف آية: : مجع هللا الط ب كله ِف نقال بعض السلفوقوله تعاَل: }وكلوا واشربوا{ اْلية، 
ما  ئت، والبس}وكلوا واشربوا وال تسرفوا{ ، وقال البخاري، قال ابن عباس: كل ما ش

، ما  شئت، ما أخطأتك خصلتان: سرف وُميلة. وقال ابن عباس: أحل هللا اْلكل والشَر
ِن كلوا واشربوا وتصدقوا من غري ُميلة وال سرف، ف»َ يكن سرفا أو ُميلة، وِف احلديث: 

)رواه أمحد والنسائي وابن ماجه( ، وقال اإلمام أمحد « هللا حي ب أن يرى نعمته على عبده
ما مأل ابن آدم وعاء شرا من بطنه، حس ب ابن آدم »رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  قال

 «أكالت يقمن صلبه، فِن كان فاعال ال حمالة، فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه
                                         

 2/13ُمتصر تفسري ابن كثري  (1)



742 

 

سرف إن من ال»)ورواه النسائي والَتمذي، وقال الَتمذي: حسن صحيح( ، وِف احلديث: 
واه احلافظ املوصلي والدارقطين وقال فيه: هذا حديث غري ب( )ر « أن َتكل كل ما اشتهيت

. وقال السدي: كان الذين يطوفون ابلبيت عراة حيرمون عليهم الودك )الدسم( ما أقاموا ِف 
املواسم، فقال هللا تعاَل هلم: }كلوا واشربوا{ اْلية، يقول: ال تسرفوا ِف التحرمي، وقال 

ا رزقهم هللا، وقال عبد الرمحن بن زيد بن أسلم }وال جماهد: أمرهم أن أيكلوا ويشربوا مم
تسرفوا{ وال َتكلوا حراما ذلك اإلسراف، وقال ابن جرير، وقوله: }إنه ال حي ب املسرفني{ 
، يقول هللا تعاَل: }إن هللا ال حي ب املعتدين{ حده ِف حالل أو حرام، الغالني فيما أحل 

أن حيلل ما أحل وحيرم ما حرم، وذلك العدل  ِبحالل احلرام أو بتحرمي احلالل، ولكنه حي ب
 (1)الذي أمر به.". 

 

سأصرف عن آاييت الذين يتكْبون ِف اْلرض بغري احلق وإن  - 146 -"-242 .664
يروا كل آية ال يؤمنوا ُّبا وإن يروا سبيل الرشد ال يتخذوه سبيال وإن يروا سبيل الغي يتخذوه 

 غافلنيسبيال ذلك أبهنم كذبوا آبايتنا وكانوا عنها 

 والذين كذبوا آبايتنا ولقآء اْلخرة حبطت أعماهلم هل جيزون إال ما كانوا يعملون - 147 -

 

يقول تعاَل: }سأصرف عن آاييت الذين يتكْبون ِف اْلرض بغري احلق{ أي سأمنع فهم 
احلجج واْلدلة الدالة على عظميت وشريعيت، قلَو املتكْبين عن طاعيت، ويتكْبون على 

حق، أي كما استكْبوا بغري حق أذهلم ابِلهل، كما قال تعاَل: }ونقل ب أفئدهتم الناس بغري 
قال و وأبصارهم كما َ يؤمنوا به أول مرة{ ، وقال تعاَل: }فلما زاغوا أزاغ هللا قلوُّبم{ ، 

: ال ينال العلم حيي وال مستكْب، وقال آخر: من َ يصْب على ذل التعلم بعض السلف
بدا، وقال سفيان بن عيينه: أنزع عنهم فهم القرآن وأصرفهم عن ساعة بقي ِف ذل اِلهل أ

آاييت، }وإن يروا كل آية ال يؤمنوا ُّبا{ ، كما قال تعاَل: }إن الذين حقت عليهم كلمة 
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 (1)ربك ال يؤمنون ولو جآءهتم". 
 

وملا سكت عن موسى الغض ب أخذ اْللواح وِف نسختها هدى  - 154 -"-243 .665
 رهبونورمحة للذين هم لرُّبم ي

 

 يقول تعاَل: }وملا سكت{ أي سكن }عن موسى الغض ب{ أي غضبه على قومه،

}أخذ اْللواح{ أي اليت كان ألقاها من شدة الغض ب على عبادهتم العجل غرية هلل وغضبا 
له }وِف نسختها هدى ورمحة للذين هم لرُّبم يرهبون{ يقول كثري من املفسرين: إهنا ملا 

ة، : فوجد فيها هدى ورمحقال بعض السلفذلك، وهلذا  ألقاها تكسرت، مث مجعها بعد
وقال قتادة ِف قوله تعاَل: }أخذ اْللواح{ قال: َر إين أجد ِف اْللواح أمة خري أمة 
أخرجت للناس أيمرون ابملعروف وينهون عن املنكر فاجعلهم أميت! قال تلك أمة أمحد، قال 

ي آخرون ِف اْللق سابقون ِف دخول َر إين أجد ِف اْللواح أمة هم اْلخرون السابقون، أ
اِلنة، َر اجعلهم أميت، قال: تلك أمة أمحد، قال: َر إين أجد ِف اْللواح أمة أانجيلهم 
ِف صدورهم يقرؤوهنا َر اجعلهم أميت! قال: تلك أمة أمحد. قال قتادة: فذكر لنا أن نِب 

وال محد )ذكر هذا اْلثر مطهللا موسى عليه السالم نبذ اْللواح وقال: اللهم اجعلين من أمة أ
 (2)عن قتادة َو يرمز إليه ابن كثري بضعف( .". 

 

إآن أنزلنا عليك الكتاَ للناس ابحلق فمن اهتدى فلنفسه ومن  - 41 -"-244 .666
 ضل فِمنا يضل عليها ومآ أنت عليهم بوكيل

 اهللا يتوىف اْلنفس حني موهتا واليت َ متت ِف منامها فيمسك اليت قضى عليه - 42 -
 املوت ويرسل اْلخرى إَل أجل مسمى إن ِف ذلك ْلايت لقوم يتفكرون

 

يقول تعاَل ُماطبا رسوله حممدا صلى هللا عليه وسلم: }إآن أنزلنا عليك الكتاَ{ يعين 
القرآن }للناس ابحلق{ أي ِلميع اْللق من اإلنس واِلن، لتنذرهم به، }فمن اهتدى 
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رجع ه، }ومن ضل فِمنا يضل عليها{ أي إمنا يفلنفسه{ أي فِمنا يعود نفع ذلك إَل نفس
وابل ذلك على نفسه، }ومآ أنت عليهم بوكيل{ أي مبوكل أن يهتدوا، }إمنآ أنت نذير{ 
، }إمنا عليك البالغ وعلينا احلساَ{ ، مث قال تعاَل ُمْبا عن نفسه الكرُية أبنه املتصرف 

ين يقبضوهنا ا يرسل من احلفظة الذِف الوجود مبا يشاء، وأنه يتوىف اْلنفس الوفاة الكْبى مب
من اْلبدان، والوفاة الصغرى عند املنام، كما قال تبارك وتعاَل: }وهو الذي يتوفاكم ابلليل 
ويعلم ما جرحتم ابلنهار{ اْلية، وقال: }حىت إذا جآء أحدكم املوت توفته رسلنا وهم ال 

 الصغرى، ذكر الكْبى مثيفرطون{ ، فذكر الوفاتني الصغرى مث الكْبى، وِف هذه اْلية 
 وهلذا قال تبارك وتعاَل: }هللا يتوىف اْلنفس حني موهتا واليت َ متت ِف منامها فيمسك اليت

قضى عليها املوت ويرسل اْلخرى إَل أجل مسمى{ ، فيه داللة على أهنا جتتمع ِف املأل 
 صلى هللا هللااْلعلى، كما ورد ِف الصحيحني عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال، قال رسول 

إذا أوى أحدكم إَل فراشه فلينفضه بداخلة إزاره، فِنه ال يدري ما خلفه عليه، »عليه وسلم: 
مث ليقل ابَسك ريب وضعت جنِب، وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارمحها، وإن أرسلتها 

عا( ، )أخرجه البخاري ومسلم عن أيب هريرة مرفو « فاحفظها مبا حتفظ به عبادك الصاحلني
: يقبض أرواح اْلموات إذا ماتوا، وأرواح اْلحياء إذا انموا، فتتعارف ما ال بعض السلفوق

شاء هللا أن تتعارف }فيمسك اليت قضى عليها املوت{ اليت قد ماتت، ويرسل اْلخرى إَل 
أجل مسمى، قال السدي: إَل بقية أجلها، وقال ابن عباس: ُيسك أنفس اْلموات، ويرسل 

 (1)غلط }إن ِف ذلك ْلايت لقوم يتفكرون{ .". أنفس اْلحياء، وال ي
 

"الثاين وهو ما يسبك ِف النار من ذه ب أو فضة }ابتغاء حلية{ أي ليجعل -245 .667
حلية أو حناسا أو حديدا فيجعل متاعا، فِنه يعلوه زبد منه، كما يعلو ذلك زبد منه، 

ما أن دوام له، ك}كذلك يضَر هللا احلق والباطل{ ، أي إذا اجتمعا إلثبات الباطل وال 
الزبد ال يثبت مع املاء، وال مع الذه ب والفضة مما سبك ِف النار، بل يذه ب ويضمحل، 
وهلذا قال: }فأما الزبد فيذه ب جفآء{ أي ال ينتفع به بل يتفرق ويتمزق ويذه ب ِف جانِب 
الوادي، ويعلق ابلشجر وتنسفه الرايح، وكذلك خبث الذه ب والفضة واحلديد والنحاس 
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ال يرجع منه شيء وال يبقى إال املاء، وذلك الذه ب وحنوه ينتفع به، وهلذا قال: يذه ب و 
َ هللا اْلمثال{ ، كقوله تعاَل: }وتلك  }وأما ما ينفع الناس فيمكث ِف اْلرض كذلك يضر

رأت مثال : كنت إذا قوقال بعض السلفاْلمثال نضرُّبا للناس وما يعقلهآ إال العاملون{ . 
بكيت على نفسي ْلن هللا تعاَل يقول: }وما يعقلهآ إال العاملون{ ، من القرآن فلم أفهمه 

قال ابن عباس: هذا مثل ضربه هللا احتملت منه القلَو على قدر يقينها وشكها، فأما 
الشك فال ينفع معه العمل، وأما اليقني فينفع هللا به أهله، وهو قوله: }فأما الزبد{ وهو 

ناس فيمكث ِف اْلرض{ وهو اليقني، وكما جيعل الشك }فيذه ب جفآء وأما ما ينفع ال
احللي ِف النار فيؤخذ خالصه ويَتك خبثه ِف النار، فكذلك يقبل هللا اليقني ويَتك الشك. 
وقال العوِف عن ابن عباس قوله: }أنزل من السماء مآء فسالت أودية بقدرها فاحتمل 

يه ودمنة، }ومما يوقدون عل السيل زبدا رابيا{ يقول: احتمل السيل ما ِف الوادي من عود
ِف النار{ فهو الذه ب والفضة واحللية واملتاع والنحاس واحلديث، فللنحاس واحلديد خبث، 
فجعل هللا مثل خبثه كزبد املاء، فأما ما ينفع الناس فالذه ب والفضة، وأما ما ينفع اْلرض 

مل السيء لعفما شربت من املاء فأنبتت فجعل ذاك مثل العمل الصاحل يبقى ْلهله، وا
يضمحل عن أهله، كما يذه ب هذا الزبد، وكذلك اهلدى واحلق، جاءا من عند هللا فمن 
عمل ابحلق كان له وبقي كما بقي ما ينفع الناس ِف اْلرض، وكذلك احلديد ال يستطاع أن 
يعمل منه سكني وال سيف حىت يدخل ِف النار فتأكل خبثه وخيرج جيده فينتفع به، فكذلك 

ل، فِذا كان يوم القيامة وأقيم الناس وعرضت اْلعمال فيزيع الباطل ويهلك، يضمحل الباط
 وينتفع أهل احلق ابحلق.

وِف الصحيحني عن أيب موسى اْلشعري رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
إن مثل ما بعثين هللا به من اهلدى والعلم كمثل غيث أصاَ أرضا فكان منها طائفة »قال: 
املاء فأنبت الكأل والعش ب الكثري، وكان منها أجادَ أمسكت املاء فنفع هللا ُّبا  قبلت

الناس فشربوا ورعوا وسقوا وزرعوا، وأصابت طائفة منها أخرى، إمنا هي قيعان ال متسك ماء 
ل وال تنبت كأل؛ فذلك مثل من فقه ِف دين هللا ونفعه هللا مبا بعثين ونفع به فعلم وعلم؛ ومث
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 (1)« .". بذلك رأسا َو يقبل هدى هللا الذي أرسلت به من َ يرفع
 

"من إقليم إَل إقليم آخر ِلل ب ما هنا إَل هناك، وما هناك إَل هنا، وسخر -246 .668
اْلهنار تشق اْلرض من قطر إَل قطر، رزقا للعباد، }وسخر لكم الشمس والقمر دآئبني{ 

سابق  آ أن تدرك القمر وال الليلأي يسريان ال يفَتان ليال وال هنارا }ال الشمس ينبغي هل
النهار وكل ِف فلك يسبحون{ ، }يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا{ فالشمس والقمر 
يتعاقبان، والليل والنهار يتعارضان، فتارة أيخذ هذا من هذا فيطول، مث أيخذ اْلخر من هذا 

مر كل جيري ْلجل لقفيقصر، }يو ج الليل ِف النهار ويو ج النهار ِف الليل، وسخر الشمس وا
مسمى إال هو العزيز الغفار{ ، وقوله: }وآاتكم من كل ما سألتموه{ يقول: هيأ لكم كل 

: من  لفوقال بعض السما حتتاجون إليه ِف مجيع أحوالكم مما تسألونه حبالكم وقالكم. 
ن عكل ما سألتموه وما َ تسألوه، وقوله: }وإن تعدوا نعمة هللا ال حتصوها{ ، خيْب تعاَل 

عجز العباد عن تعداد النعم فضال عن القيام بشكرها، كما قال طلق بن حبي ب رمحة هللا: 
إن حق هللا أثقل من أن يقوم به العباد، وإن نعم هللا أكثر من أن حيصيها العباد، ولكن 
أصحبوا اتئبني وأمسوا اتئبني. وِف صحيح البخاري أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان 

 اْلثر وقد روي ِف« . لهم لك احلمد غري مكفي وال مودع وال مستغىن عنه ربناال»يقول: 
أن داود عليه السالم قال: اي َر كيف أشكرك وشكري لك نعمة منك علي؟ فقال هللا 
تعاَل: اْلن شكرتين اي داود، أي حني اعَتفت ابلتقصري عن أداء شكر املنعم. وقال اإلمام 

الذي ال يؤدى شكر نعمة من نعمه، إال بنعمة حادثة توج ب  الشافعي رمحه هللا: احلمد هلل
 على مؤديها شكره ُّبا، وقال القائل ِف ذلك:

 لو كان جارحة مين هلا لغة * تثين عليك مبا أوليت من حسن

 (2)لكان ما زاد شكري إذ شكرت به * إليك أبلغ ِف اإلحسان واملنن.". 
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نا عليك من قبل وما ظلمناهم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصص - 118 -"-247 .669
 ولكن كانوا أنفسهم يظلمون

مث إن ربك للذين عملوا السوء جبهالة مث اتبوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك  - 119 -
 من بعدها لغفور رحيم

 

ملا ذكر تعاَل أنه إمنا حرم علينا امليتة والدم وحلم اْلنزير وما أهل لغري هللا به، ذكر سبحانه 
وتعاَل ما كان حرمه على اليهود ِف شريعتهم قبل أن ينسخها، وما كانوا فيه من اْلصار 
والتضيق واْلغالل واحلرج فقال: }وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل{ 

رة اْلنعام، }وما ظلمناهم{ أي فيما ضيقنا عليهم، }ولكن كانوا أنفسهم أي ِف سو 
يظلمون{ أي فاستحقوا ذلك، كقوله: }فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت 
هلم وبصدهم عن سبيل هللا كثريا{ ، مث أخْب تعاَل تكرما وامتناان ِف حق العصاة املؤمنني أن 

ال بعض قفقال: }مث إن ربك للذين عملوا السوء جبهالة{ من اتَ منهم إليه اتَ عليه 
 (1): كل من عصى هللا فهو جاهل }مث اتبوا من". السلف

 

"بينهم{ ، كما قال عز وجل: }أذلة على املؤمنني أعزة على الكافرين{ -248 .670
وهذه صفة املؤمنني، أن يكون أحدهم شديدا على الكفار، رحيما ابْلخيار، عبوسا ِف وجه 

، بشوشا ِف وجه املؤمن، كما قال تعاَل: }وليجدوا فيكم غلظة{ ، وقال النِب صلى الكافر
مثل املؤمنني ِف توادهم وترامحهم كمثل اِلسد الواحد إذا اشتكى منه عضو »هللا عليه وسلم: 

)أخرجه الشيخان عن النعمان بن بشري( . وِف « تداعى له سائر اِلسد ابحلمى والسهر
 ، وشبك بني أصابعه.« من كالبنيان يشد بعضه بعضااملؤمن للمؤ »الصحيح: 

وقوله سبحانه وتعاَل: }تراهم ركعا سجدا يبتغون فضال من هللا ورضواان{ وصفهم بكثرة 
الصالة، وهي خري اْلعمال، ووصفهم ابإلخالص فيها هلل عز وجل، واالحتساَ عند هللا 

عنهم وهو  ز وجل، ورضاه تعاَلتعاَل جزيل الثواَ، وهو )اِلنة( املشتملة على فضل هللا ع
أكْب من اْلول، كما قال جال وعال: }ورضوان من هللا أكْب{ وقوله جل جالله: }سيماهم 
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ِف وجوههم من أثر السجود{ قال ابن عباس: يعين السمت احلسن، وقال جماهد: يعين 
كثرت   : منوقال بعض السلفاْلشوع والتواضع، وقال السدي: الصالة حتسن وجوههم، 

ته ابلليل حسن وجهه ابلنهار )أسنده ابن ماجة ِف سننه والصحيح أنه موقوف( . وقال صال
بعضهم: إن للحسنة نورا ِف القل ب، وضياء ِف الوجه، وسعة ِف الرزق، وحمبة ِف قلَو 

ما أسر أحد سريرة إال أبداها هللا تعاَل على صفحات »الناس. وقال عثمان رضي هللا عنه: 
والغرض أن الشيء الكامن ِف النفس يظهر على صفحات الوجه، « وجهه وفلتات لسانه

فاملؤمن إذا كانت سريرته صحيحة مع هللا تعاَل، أصلح هللا عز وجل ظاهره للناس، كما 
، وقال  «من أصلح سريرته أصلح هللا تعاَل عالنيته»روي عن عمر رضي هللا عنه أنه قال: 

خري ة إال ألبسه هللا تعاَل رداءها إن خريا فما أسر أحد سرير »النِب صلى هللا عليه وسلم: 
إن اهلدي »)أخرجه الطْباين عن جندَ بن سفيان البجلي( . وِف احلديث: « وإن شرا فشر

ه أمحد )أخرج« الصاحل، والسمت الصاحل، واالقتصاد جزء من مخسة وعشرين جزءا من النبوة
هلم، اهتم وحسنت أعماوأبو داود عن ابن عباس( ، فالصحابة رضي هللا عنهم خلصت ني

فكل من نظر إليهم أعجبوه ِف َستهم وهديهم، وقال مالك رضي هللا عنه: بلغين أن النصارى  
كانوا إذا رأوا الصحابة رضي هللا عنهم الذين فتحوا الشام يقولون: وهللا هلؤالء خري من 

ة، وأعظمها ماحلوارين فيما بلغنا، وصدقوا ِف ذلك، فِن هذه اْلمة معظمة ِف الكت ب املتقد
وأفضلها أصحاَ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وقد نوه هللا تبارك وتعاَل بذكرهم، ِف 
الكت ب املنزلة واْلخبار املتداولة، وهلذا قال سبحانه وتعاَل ههنا: }ذلك مثلهم ِف التوراة{ 
، مث قال: }ومثلهم ِف اإلجنيل كزرع أخرج شطأه{ أي فراخه }فآزره{ أي شده 

ظ{ أي ش ب وطال }فاستوى على سوقه يعج ب الزراع{ أي فكذلك أصحاَ }فاستغل
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، آزروه وأيدوه ونصروه، فهم معه كالشطء مع الزرع }ليغيظ 
ُّبم الكفار{ ، ومن هذه اْلية انتزع اإلمام مالك رمحه هللا بتكفري الروافض الذين يبغضون 

م يغيظوهنم، ومن غاظ الصحابة فهو كافر هلذه اْلية، الصحابة رضي هللا عنهم، قال: ْلهن
 (1)ووافقه طائفة من العلماء رضي هللا عنهم على ذلك.". 
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تسبح له السماوات السبع واْلرض ومن فيهن وإن من شيء إال  - 44 -"-249 .671
 يسبح حبمده ولكن ال تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا

 

مه واْلرض ومن فيهن، أي من املخلوقات، وتنزهه وتعظ يقول تعاَل تقدسه السماوات السبع
 ووتبجله وتكْبه عما يقول هؤالء املشركون، وتشهد له ابلوحدانية ِف ربويته وإهليته:

 ففي كل شيء له آية * تدل على أنه واحد

كما قال تعاَل: }تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق اْلرض وختر اِلبال هدا * أن دعوا 
. وقوله: }وإن من شيء إال يسبح حبمده{ أي وما من شيء من املخلوقات  للرمحن ولدا{

إال يسبح حبمد هللا }ولكن ال تفقهون تسبيحهم{ أي ال تفهمون تسبيحهم ْلهنا خبالف 
لغاتكم، وهذا عام ِف احليواانت واِلمادات والنبااتت، كما ثبت ِف صحيح البخاري عن 

لى طعام وهو يؤكل، وِف حديث أيب ذر أن النِب صابن مسعود أنه قال: كنا نسمع تسبيح ال
هللا عليه وسلم أخذ ِف يده حصيات فسمع هلن تسبيح كحنني النحل، وكذا ِف يد أيب بكر 
وعمر وعثمان رضي هللا عنهم )قال ابن كثري: وهو حديث مشهور ِف املسانيد( . وقال 

قوم  ه وسلم أنه دخل علىاإلمام أمحد عن أنس رضي هللا عنه عن رسول هللا صلى هللا علي
اركبوها ساملة ودعوها ساملة، وال تتخذوها  »وهم وقوف على دواَ هلم ورواحل، فقال هلم: 

.  «كراسي ْلحاديثكم ِف الطرق واْلسواق، فَر مركوبة خري من راكبها، وأكثر ذكرا منه
ن قتل ع وِف سنن النسائي عن عبد هللا بن عمرو قال: هنى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

الضفدع، وقال: نقيقها تسبيح. وعن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنه قال، قال رسول هللا 
 صلى هللا عليه وسلم: "أال أخْبكم بشيء أمر به نوح

ابنه؟ إن نوح عليه السالم قال البنه: اي بين آمرك أن تقول سبحان هللا فِهنا صالة اْللق، 
خرجه ل هللا تعاَل: }وإن من شيء إال يسبح حبمده{ )أوتسبيح اْللق، وُّبا يرزق اْللق"، قا

ابن جرير، قال ابن كثري: ِف إسناده ضعف( . وقال عكرمة ِف قوله تعاَل: }وإن من شيء 
صرير  :وقال بعض السلفإال يسبح حبمده{ قال: اْلسطوانة تسبح، والشجرة تسبح، 

 الباَ تسبيحه، وخرير املاء تسبيحه.

من كان فيه روح من حيوان ونبات، قال قتادة ِف قوله: }وإن من وقال آخرون: إمنا يسبح 



750 

 

شيء إال يسبح حبمده{ قال: كل شيء فيه روح يسبح من شجر أو شيء فيه، وقال احلسن 
 (1)والضحاك: كل شيء فيه الروح. وقد يستأنس". 

 

وحتسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمني وذات الشمال  - 18 -"-250 .672
 ذراعيه ابلوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ومللئت منهم رعبا وكلبهم ابسط

 

ذكر أهنم ملا ضَر هللا على آذاهنم ابلنوم، َ تنطبق أعينهم لئال يسرع إليهم البلى، وقوله 
عام : يقلبون ِف القال بعض السلفتعاَل: }ونقلبهم ذات اليمني وذات الشمال{ ، 

وا ْلكلتهم اْلرض، وقوله: }وكلبهم ابسط ذراعيه مرتني، قال ابن عباس: لو َ يقلب
ابلوصيد{ الوصيد الفناء، وقال ابن عباس: ابلباَ، قال ابن جريج: حيرس عليهم الباَ، 
وهذا من سجيته وطبيعته حيث يربض بباُّبم، كأنه حيرسهم، وكان جلوسه خارج الباَ ْلن 

كلبهم   صورة وال جن ب، ومشلتاملالئكة ال تدخل بيتا فيه كل ب، كما ورد ِف الصحيح، وال 
بركتهم فأصابه ما أصاُّبم من النوم على تلك احلال، وهذه فائدة صحبة اْلخيار فِنه صار 
هلذا الكل ب ذكر وخْب وشأن، وقوله تعاَل: }لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ومللئت 

 هاُّبم ملا المنهم رعبا{ أي أنه تعاَل ألقى عليهم املهابة حبيث ال يقع نظر أحد عليهم إ
ألبسوا من املهابة والذعر، لئال يدنو منهم أحد وال متسهم يد المس، حىت يبلغ الكتاَ 

 (2)أجله، ملا له ِف ذلك من احلكمة البالغة، والرمحة الواسعة.". 
 

"منك ماال وولدا{ ، هذا ختضيض وحث على ذلك، أي هال إذا أعجبتك -251 .673
ما أنعم به عليك، وأعطاك من املال والولد ما َ  حني دخلتها ونظرت إليها محدت هللا على

به شيء من أعج قال بعض السلفيعطه غريك، وقلت ما شاء هللا ال قوة إال ابهلل، وهلذا 
من حاله أو ماله أو ولده فليقل: ما شاء هللا ال قوة إال ابهلل، وهذا مأخوذ من هذه اْلية 

هللا   عنه قال، قال رسول هللا صلىالكرُية. وقد روي فيه حديث مرفوع عن أنس رضي هللا
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عليه وسلم: "ما أنعم هللا على عبد نعمة من أهل أو مال أو ولد فيقول ما شاء هللا ال قوة 
إال ابهلل، فريى فيه آفة دون املوت )أخرجه احلافظ أبو يعلى املوصلي( . وكان يتأول هذه 

يح ابهلل{ ، وقد ثبت ِف الصحاْلية: }ولوال إذ دخلت جنتك قلت ما شاء هللا ال قوة إال 
وز أال أدلك على كنز من كن»عن أيب موسى أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال له: 

 .؟« اِلنة؟ ال حول وال قوة إال ابهلل

ى كنز اي أاب هريرة أال أدلك عل»وقال أبو هريرة، قال يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
« هللأن تقول ال قوة إال اب»قلت: فداك أيب وأمي، قال: قال، « من كنوز اِلنة حتت العرش؟

إلمام )أخرجه ا« فِن هللا يقول أسلم عبدي واستسلم». قال أبو بلخ وأحس ب أنه قال: 
أمحد ِف املسند( . وقوله: }فعسى ريب أن يؤتني خريا من جنتك{ أي ِف الدار اْلخرة، 

حسباان من ا ال تبيد وال تفىن }}ويرسل عليها{ أي على جنتك ِف الدينا اليت ظننت أهن
السماء{ ، قال ابن عباس والضحاك: أي عذااب من السماء، والظاهر أنه مطر عظيم مزعج، 
يقلع زرعها وأشجارها، وهلذا قال: }فتصبح صعيدا زلقا{ ، أي بلقعا ترااب أملس، ال يثبت 

ؤها غورا{ أي مآ فيه قدم. وقال ابن عباس: كاِلرز الذي ال ينبت شيئا، وقوله: }أو يصبح
غائرا ِف اْلرض وهو ضد النابع الذي يطل ب وجه اْلرض. فالغائر يطل ب أسفلها، كما قال 
تعاَل: }قل أرأيتم إن أصبح مآؤكم غورا فمن أيتيكم مبآء معني{ أي جار وسائح، وقال 
ههنا: }أو يصبح مآؤها غورا فلن تستطيع له طلبا{ ، والغور مصدر. مبعىن غائر، وهو أبلغ 

 نه كما قال الشاعر:م

 تظل جياده نوحا عليه * تقلده أعنتها صفوفا

 (1)مبعىن انئحات عليه.". 
 

 كهيعص  - 1 -"-252 .674

 ذكر رمحة ربك عبده زكرآي - 2 -

 إذ اندى ربه ندآء خفيا - 3 -

 قال َر إين وهن العظم مين واشتعل الرأس شيبا َو أكن بدعآئك َر شقيا - 4 -
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 من ورائي وكانت امرأيت عاقرا فه ب يل من لدنك ولياوإين خفت املوايل  - 5 -

 يرثين ويرث من آل يعقَو واجعله َر رضيا - 6 -

 

أما الكالم على احلروف املقطعة فقد تقدم ِف أول سورة البقرة. وقوله: }ذكر رمحت ربك{ 
ا مأي هذا ذكر رمحة هللا عبده زكراي، وزكراي ُيد ويقصر، قراءاتن مشهوراتن، وكان نبيا عظي

من أنبياء بين إسرائيل، وِف صحيح البخاري، أنه كان جنارا أيكل من عمل يده ِف النجارة، 
وقوله: }إذ اندى ربه ندآء خفيا{ قال بعض املفسرين: إمنا أخفى دعاءه لئال ينس ب ِف 
طل ب الولد إَل الرعونة لكْبه، حكاه املاوردي، وقال اْلخرون: إمنا أخفاه ْلنه أح ب إَل 

قال قتادة ِف هذه اْلية }إذ اندى ربه ندآء خفيا{ : أن هللا يعلم القل ب التقي، هللا، كما 
: قام من الليل عليه السالم وقد انم أصحابه، وقال بعض السلفويسمع الصوت اْلفي، 

، فقال هللا له: لبيك لبيك لبيك }قال  فجعل يهتف بربه يقول خفية: اي َر اي َر اي َر
عفت وخارت القوى }واشتعل الرأس شيبا{ أي اضطرم َر إين وهن العظم مين{ أي ض

املشي ب ِف السواد. واملراد من هذا اإلخبار عن الضعف والكْب، ودالئله الظاهرة والباطنة، 
وقوله: }َو أكن بدعآئك َر شقيا{ أي َو أعهد منك إال اإلجابة ِف الدعاء، َو تردين 

ئي{ ، قال جماهد وقتادة والسدي: قط فيما سألتك، وقوله: }وإين خفت املوايل من ورآ
أراد ابملوايل العصبة، ووجه خوفه أنه خشي أن يتصرفوا من بعده ِف الناس تصرفا سيئا، فسأل 
هللا ولدا يكون نبيا من بعده ليسوسهم بنبوته ما يوحى إليه، فأجي ب ِف ذلك، ال أنه خشي 

ذا شفق على ماله إَل ما همن وراثتهم له ماله، فِن النِب أعظم منزلة وأجل قدرا من أن ي
 (1)حده، وأن أينف من ورائه عصباته له، ويسأل أن يكون له ولد ليحوز مرياثه". 

 

"اتبعوهم، فأظلم هللا على املنافقني، فقالوا حينئذ: }انظروان نقتبس من -253 .675
نوركم{ فِان كنا معكم ِف الدنيا قال املؤمنون }ارجعوا ورآءكم{ من حيث جئتم من الظلمة 

تمسوا هنالك النور، وروى الطْباين عن ابن أيب مليكة عن ابن عباس قال، قال رسول هللا فال
صلى هللا عليه وسلم: "إن هللا تعاَل يدعو الناس يوم القيامة أبَسائهم سَتا منه على عباده، 
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وأما عند الصراط، فِن هللا تعاَل يعطي كل مؤمن نورا وكل منافق نورا، فِذا استووا على 
سل ب هللا نور املنافقني واملنافقات، فقال املنافقون: انظروان نقتبس من نوركم، وقال  الصراط

 املؤمنون: ربنآ أمتم لنا نوران فال يذكر عند ذلك أحد أحدا".

َ ابطنه فيه الرمحة وظاهره فيه العذاَ{ قال احلسن  َ بينهم بسور له اب وقوله تعاَل: }فضر
وقتادة: هو حائط بني اِلنة والنار، وقال عبد الرمحن بن زيد: هو الذي قال هللا تعاَل: 
}وبينهما حجاَ{ ، وهكذا روي عن جماهد وهو الصحيح }ابطنه فيه الرمحة{ أي اِلنة 

فيه العذاَ{ أي النار، واملراد بذلك سور يضَر يوم القيامة ليحجز  وما فيها }وظاهره
بني املؤمنني واملنافقني، فِذا انتهى إليه املؤمنون دخلوه من اببه، فِذا استكملوا دخوهلم أغلق 
الباَ، وبقي املنافقني من ورائه ِف احلرية والظلمة والعذاَ، كما كانوا ِف الدار الدنيا ِف كفر 

}ينادوهنم أَ نكن معكم{ أي ينادي املنافقني املؤمنني: أما كنا معكم ِف وشك وحرية، 
الدار الدنيا نشهد معكم اِلمعات؟ ونصلي معكم اِلماعات؟ ونقف معكم بعرفات؟ وحنضر 
معكم الغزوات؟ ونؤدي معكم سائر الواجبات؟ قالوا: بلى، أي فأجاَ املؤمنون النافقني 

قال { ، م فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم اْلماينقائلني: بلى قد كنتم معنا }ولكنك
: أي فتنتم أنفسكم ابللذات واملعاصي والشهوات }وتربصتم{ أي أخرمت بعض السلف

التوبة من وقت إَل وقت، وقال قتادة: }تربصتم{ ابحلق وأهله، }وارتبتم{ أي ابلبعث بعد 
{ رتكم الدنيا }حىت جآء أمر هللااملوت، }وغوتكم اْلماين{ أي قلتم: سيغفر لنا، وقبل غ

أي ما زلتم ِف هذا حىت جاءكم املوت، }وغركم ابهلل الغرور{ أي الشيطان، وقال قتادة:  
كانوا على خدعة من الشيطان وهللا ما زالوا عليها حىت قذفهم هللا ِف النار، ومعىن هذا 

ا، وإمنا  ا وال قلَو معهالكالم من املؤمنني للمنافقني: إنكم كنتم معنا أي أببدان ال نية هل
كنتم ِف حرية وشك فكنتم تراءون الناس وال تذكرون هللا إال قليال، وهذا القول من املؤمنني 
ال يناِف قوهلم الذي أخْب هللا تعاَل به عنهم حيث يقول: }كل نفس مبا كسبت رهينة إال 

هذا إمنا ؟ فأصحاَ اليمني * ِف جنات يتسآءلون * عن اجملرمني * ما سلككم ِف سقر{ 
خرج منهم على وجه التقريع هلم والتوبيخ؛ مث قال تعاَل: }فاليوم ال يؤخذ منكم فدية وال 
من الذين كفروا{ أي لو جاء أحدكم اليوم مبلء اْلرض ذهبا ومثله معه ليفتدي به من 
 عذاَ هللا ما قبل منه، وقوله تعاَل: }مأواكم النار{ أي هي مصريكم وإليها منقلبكم، وقوله
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تعاَل: }هي موالكم{ أي هي أوَل بكم من كل منزل، على كفركم وارتيابكم وبئس 
 (1)املصري.". 

 

"أي َو جيعلين جبارا مستكْبا عن عبادته وطاعته وبر والديت فأشقى بذلك، -254 .676
ال جتد  :وقال بعض السلفقال سفيان الثوري: اِلبار الشقي الذي يقتل على الغض ب، 

وجدته جبارا شقيا، مث قرأ: }وبرا بوالديت َو جيعلين جبارا شقيا{ .  أحدا عاقا لوالديه إال
وقوله: }والسالم علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا{ إثبات منه لعبوديته هلل عز 
وجل، وأنه ُملوق من خلق هللا حييا وُيوت ويبعث كسائر اْلالئق، ولكن له السالمة ِف 

 (2)على العباد، صلوات هللا وسالمه عليه.".  هذه اْلحوال اليت هي أشق ما يكون
 

 واذكر ِف الكتاَ موسى إنه كان ُملصا وكان رسوال نبيا - 51 -"-255 .677

 وانديناه من جان ب الطور اْلُين وقربناه جنيا - 52 -

 ووهبنا له من رمحتنآ أخاه هارون نبيا - 53 -

 

الكتاَ  م فقال: }واذكر ِفملا ذكر تعاَل إبراهيم اْلليل وأثىن عليه، عطف بذكر الكلي
 موسى

إنه كان ُملصا{ بكسر الالم من اإلخالص ِف العبادة، وقرأ اْلخرون بفتحها، مبعىن أنه  
كان مصطفى، كما قال تعاَل: }إين اصطفيتك على الناس{ ، }وكان رسوال نبيا{ مجع 

نوح وإبراهيم ) هللا له بني الوصفني، فِنه كان من املرسلني الكبار، أويل العزم اْلمسة، وهم
وموسى وعيسى وحممد( صلوات هللا وسالمه عليهم وعلى سائر اْلنبياء أمجعني، وقوله: 
}وانديناه من جان ب الطور{ أي اِلان ب }اْلُين{ من موسى حني ذه ب يبتغي من تلك 
النار جذوة، فرآها تلوح فقصدها فوجدها ِف جان ب الطور اْلُين منه، غربية عند شاطئ 

 هللا تعاَل وانداه وقربه فناجاه. روى ابن جرير، عن ابن عباس }وقربناه جنيا{ الوادي، فكلمه
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قال: أدين حىت َسع صريف القلم. وقال السدي }وقربناه جنيا{ قال: أدخل ِف السماء 
فكلم، وعن جماهد حنوه، وروى ابن أيب حامت، عن عمرو بن معد يكَر قال: ملا قَر هللا 

 موسى إذا خلقت لك قلبا شاكرا، ولساان ذاكرا، وزوجة موسى جنيا بطور سيناء قال: اي
تعني على اْلري، فلم أخزن عنك من اْلري شيئا، ومن أخزن عنه هذا فلم أفتح له من اْلري 
شيئا، وقوله: }ووهبنا له من رمحتنآ أخاه هارون نبيا{ أي وأجبنا سؤاله وشفاعته ِف أخيه 

 وأخي هارون هو أفصح مين لساان فأرسله معيفجعلناه نبيا، كما قال ِف اْلية اْلخرى: }
ردءا يصدقين إين أخاف إن يكذبون{ ، وقال: }قد أوتيت سؤلك اي موسى{ ، وهلذا 

: ما شفع أحد شفاعة ِف الدنيا أعظم من شفاعة موسى ِف هارون أن قال بعض السلف
بن عباس: كان ايكون نبيا، قال هللا تعاَل: }ووهبنا له من رمحتنآ أخاه هارون نبيا{ ، قال 

هارون أكْب من موسى، ولكن أراد وه ب نبوته له )أخرجه ابن جرير وابن أيب حامت( .". 
(1) 
 

"قال ابن عباس }ليشهدوا منافع هلم{ ، قال: منافع الدنيا واْلخرة، أما -256 .678
منافع اْلخرة فرضوان هللا تعاَل، وأما منافع الدنيا فما يصيبون من منافع البدن والذابئح 

تجارات، وكذا قال جماهد وغري واحد: إهنا منافع الدنيا واْلخرة، كقوله: }ليس عليكم وال
جناح أن تتبغوا فضال من ربكم{ ، وقوله: }ويذكروا اسم هللا ِف أايم معلومات على ما 
رزقهم من ُّبيمة اْلنعام{ ، قال ابن عباس: اْلايم املعلومات أايم العشر، وهو مذه ب 

أمحد بن حنبل، وقال البخاري عن سعيد بن جبري عن ابن عباس الشافعي واملشهور عن 
الوا: وال اِلهاد ق« ما العمل ِف أايم أفضل منها ِف هذه»عن النِب صلى هللا عليه وسلم قال: 

جع وال اِلهاد ِف سبيل هللا إال رجل خيرج خياطر بنفسه وماله فلم ير »ِف سبيل هللا؟ قال: 
ما »ن عمر قال، قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ، وروى اإلمام أمحد عن اب« بشيء

من أايم أعظم عند هللا وال أح ب إليه العلم فيهن من هذه اْلايم العشر، فأكثروا فيهن من 
 ، وقال البخاري: وكان ابن عمر وأبو هريرة خيرجان إَل السوق« التهليل والتكبري والتحميد

و العشر مها، وقد روى عن جابر مرفوعا إن هذا هِف أايم العشر فيكْبان ويكْب الناس بتكبري 
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املراد بقوله:  : إنهوقال بعض السلفالذي أقسم هللا به ِف قوله: }والفجر وليال عشر{ ؛ 
 }وأمتمناها بعشر{ .

وِف سنن أيب داود أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يصوم هذا العشر، وهذا العشر 
ال: ل هللا صلى هللا عليه وسلم عن صيام يوم عرفة فقمشتمل على يوم عرفة، وقد سئل رسو 

أحتس ب على هللا أن يكفر السنة املاضية واْلتية )أخرجه اإلمام مسلم ِف صحيحه( ، 
ويشتمل على يوم النحر الذي هو يوم احلج اْلكْب، وقد ورد ِف حديث أنه أفضل اْلايم 

فضله  سنة كما نطق به احلديث، و عند هللا، وابِلملة فهذا العشر قد قيل إنه أفضل أايم ال
كثري على عشر رمضان اْلخري، ْلن هذا يشرع فيه ما يشرع ِف ذلك من صالة وصيام 
وصدقة وغريها، وُيتاز هذا ابختصاصه أبداء فرض احلج فيه، وقيل ذلك أفضل الشتماله 

 يلعلى ليلة القدر اليت هي خري من ألف شهر؛ وتوسط آخرون فقالوا: أايم هذا أفضل وليا
ذاك أفضل؛ وُّبذا جيتمع مشل اْلدلة وهللا أعلم، )قول اثن( ِف اْلايم املعلومات: قال ابن 
عباس: اْلايم املعلومات يوم النحر وثالثة أايم بعده؛ وإليه ذه ب أمحد بن حنبل ِف رواية 
عنه. )قول اثلث( : عن انفع عن ابن عمر كان يقول: اْلايم املعلومات املعدوات هن 

عة أايم، فاْلايم املعلومات يوم النحر ويومان بعده، واْلايم املعدوات ثالثة أايم مجيعهن أرب
بعد يوم النحر، وهو مذه ب اإلمام مالك بن أنس. )قول رابع( : إهنا يوم عرفة ويوم النحر 
ويوم آخر بعده وهو مذه ب أيب حنيفة، وقوله: }على ما رزقهم من ُّبيمة اْلنعام{ يعين 

م كما فصلها تعاَل ِف سورة اْلنعام. وقوله: }فكلوا منها وأطعموا البائس اإلبل والبقر والغن
الفقري{ استدل ُّبذه اْلية من ذه ب إَل وجَو اْلكل من اْلضاحي، وهو قول غري ب 
والذي عليه اْلكثرون أنه من ابَ الرخصة أو االستحباَ، كما ثبت أن رسول هللا صلى 

بدنة ببضعة فتطبخ فأكل من حلمها وحسا من هللا عليه وسلم ملا حنر هديه أمر من كل 
مرقها، وقال مالك أح ب أن أيكل من أضحيته، ْلن هللا يقول: }فكلوا منها{ ، وقال 
سفيان الثوري عن إبراهيم }فكلوا منها{ قال: املشركون ال أيكلون من ذابئحهم، فرخص 

 للمسلمني، فمن شاء أكل ومن َ يشأ َ أيكل. وعن جماهد ِف قوله:

لوا منها{ قال: هي كقوله: }فِذا حللتم فاصطادوا{ }فِذا قضيت الصالة فانتشروا }فك
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 (1)ِف اْلرض{ ، وهذا اختيار ابن جرير ِف تفسريه.". 
 

"أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأصحابه: كانوا ينحرون البدون معقولة -257 .679
بن عباس . وقال العوِف عن ا اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها )رواه أبو داود ِف سننه(

}فِذا وجبت جنوُّبا{ يعين حنرت، وقال ابن أسلم: }فِذا وجبت جنوُّبا{ يعين ماتت؛ 
وهذا القول هو مراد ابن عباس وجماهد، فِنه ال جيوز اْلكل من البدنة إذا حنرت حىت متوت 

ه حديث ؤيد، وي« ال تعجلوا النفوس أن تزهق»وتْبد حركتها، وقد جاء ِف حديث مرفوع: 
إن هللا كت ب اإلحسان على كل شيء فِذا قتلتم فأحسنوا »شداد بن أوس ِف صحيح مسلم: 

)أخرجه مسلم ِف  «القتلة، وإذا ذحبتم فأحسنوا الذحبة، وليحد أحدكم شفرته ولريح ذبيحته
وله: }فكلوا : ققال بعض السلفصحيحه( . وقوله: }فكلوا منها وأطعموا القانع واملعَت{ 

إابحة، وقال مالك: يستح ب ذلك، وقال غريه جي ب، واختلفوا ِف املراد ابلقانع منها{ أمر 
 واملعَت، فقال ابن عباس: القانع املستغين مبا أعطيته وهو ِف بيته، واملعَت الذي يتعرض لك

ويلم بك أن تعطيه من اللحم وال يسأل، وكذا قال جماهد، وقال ابن عباس: القانع املتعفف، 
وهذا قول قتادة وإبراهيم النخعي وجماهد ِف رواية عنه( ، وقال سعيد ابن واملعَت السائل )

 جبري: القانع هو السائل، أما َسعت قول الشماخ:

 ملال املرء يصلحه فيغين * مفاقره أعف من القنوع

أي: يغين من السؤال، وقال زيد بن أسلم: القانع املسكني الذي يطوف، واملعَت الصديق 
واختار ابن جرير: أن القانع هو السائل ْلنه من أقنع بيده إذا رفعها  والضعيف الذي يزور،

للسؤال، واملعَت من االعَتاء وهو الذي يتعرص ْلكل اللحم، وِف احلديث الصحيح أن رسول 
إين كنت هنيتكم عن ادخار حلوم اْلضاحي فوق »هللا صلى هللا عليه وسلم قال للناس: 

 « .فكلوا وادخروا وتصدقوا»وِف رواية:  ،« ثالث فكلوا وادخروا ما بدا لكم

 مسألة

 يومنا إن أول ما نبدأ به ِف»عن الْباء بن عاَز قال، قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
هذا أن نصلي مث نرجع فننحر، فمن فعل فقد أصاَ سنتنا، ومن ذبح قبل الصالة فِمنا هو 
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عي لصحيحني( ، فلهذا قال الشاف)أخرجاه ِف ا« حلم قدمه ْلهله ليس من النسك ِف شيء
ومجاعة من العلماء: إن أول وقت ذبح اْلضاحي إذا طلعت الشمس يوم النحر ومضى قدر 
صالة العيد واْلطبتني، زاد أمحد: وأن يذبح اإلمام بعد ذلك، ملا جاء ِف صحيح مسلم: 

ا فلهم حنوهوأن ال تذحبوا حىت يذبح اإلمام، وقال أبو حنيفة: أما أهل السواد من القرى و 
أن يذحبوا بعد طلوع الفجر إذ ال صالة عيد تشرع عنده هلم، وأما أهل اْلمصار فال يذحبوا 
حىت يصلي اإلمام وهللا أعلم. مث قيل: ال يشرع الذبح إال يوم النحر وحده، وقيل: يوم النحر 

ثة أايم الويوم بعده للجميع، وقيل: ويومان بعده، وبه قال اإلمام أمحد، وقيل: يوم النحر وث
التشريق بعده، وبه قال الشافعي، حلديث جبري بن مطعم أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

)رواه اإلمام أمحد وابن حبان( ، وقوله: }كذلك سخرانها « أايم التشريق كلها ذبح»قال: 
لكم لعلكم تشكرون{ ، يقول تعاَل من أجل هذا }سخرانها لكم{ أي ذللناها لكم 

ادة لكم خاضعة إن شئتم ركبتم وإن شئتم حلبتم وإن شئتم ذحبتم }كذلك وجعلناها منق
 (1)سخرانها لكم لعلكم تشكرون{ .". 

 

"حيافظون{ يعين مواقيت الصالة، وقال قتادة: على مواقيتها وروكوعها -258 .680
وسجودها، وقد افتتح هللا ذكر هذه الصفات احلميدة ابلصالة واختتمها ابلصالة، فدل على 

وا أن خري استقيموا ولن حتصوا، واعلم»كما قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:   أفضليتها
وملا وصفهم تعاَل ابلقيام ُّبذه « . أعمالكم الصالة، وال حيافظ على الوضوء إال مؤمن

الصفات احلميدة واْلفعال الرشيدة قال: }أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها 
نة إذا سألتم هللا اِلنة فاسألوه الفردوس فِنه أعلى اِل»الصحيحني: خالدون{ ، وثبت ِف 

 عليه وقال رسول هللا صلى هللا« . وأوسط اِلنة، ومنه تفجر أهنار اِلنة، وفوقه عرش الرمحن
وسلم: "ما منكم من أحد إال وله منزالن منزل ِف اِلنة ومنزل ِف النار، فِن مات ودخل 

فذلك قوله: }أولئك هم الوارثون{ )أخرجه ابن أيب حامت عن النار ورث أهل اِلنة منزله، 
أيب هريرة( ". وقال جماهد: ما من عبد إال وله منزالن منزل ِف اِلنة ومنزل ِف النار، فأما 
 املؤمن فيبىن بيته الذي ِف اِلنة، ويهدم بيته الذي ِف النار، وأما الكافر فيهدم بيته الذي ِف
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ل النار، فاملؤمنون يرثون منازل الكفار ْلهنم أطاعوا رُّبم عز وجاِلنة، ويبىن بيته الذي ِف 
بل أبلغ من هذا أيضا، وهو ما ثبت ِف صحيح مسلم عن النِب صلى هللا عليه وسلم قال: 

 «إذا كان يوم القيامة دفع هللا لكل مسلم يهوداي أو نصرانيا فيقال هذا فكاكك من النار»
ه دة ابهلل الذي ال إله إال هو ثالث مرات أن أابه حدث، فاستخلف عمر بن عبد العزيز أاب بر 

عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بذلك، قال: فحلف له )أخرجه مسلم عن أيب بردة عن 
أبيه مرفوعا( . قلت: وهذه اْلية كقوله تعاَل: }تلك اِلنة اليت نورث من عبادان من كان 

نة هي ا كنتم تعملون{ وقد قال جماهد: اِلتقيا{ ، وكقوله: }وتلك اِلنة اليت أورثتموها مب
: ال يسمى البستان الفردوس إال إذا كان فيه عن ب، فاهلل وقال بعض السلفالفردوس، 

 (1)أعلم.". 
 

"حبظ مما أخذ اْلاصة، ويتكرر على أَساعهم ِف قراءة اْلئمة له ِف الصلوات -259 .681
ور يفوهتم من مضمون سائر الساملفروضة اليت ال مندوحة هلم عنها ما يكون هلم خلقا مما 

املطوالت، فكان أحق ما افتتح به مفصلهم حرف القاف الذي هو وتر اْلحاد حىت صارت 
عشرة، مث إذا ضربت ِف نفسها صارت مائة، فافتتح به املفصل، ليكون مضمون ما حيتوي 

قرأ ِف ي عليه أظهر مما حيتوي عليه ما افتتح آبَ، ولذلك كان صلى هللا عليه وسلم يكثر أن
فيفتتح للعامة املتوجه خبطبة يوم اِلمعة إليهم ْلهنا صالة جامعة « ق»خطبة اِلمعة سورة 

الظاهر بفاحتة املفصل اْلاص، وِف مضموهنا من معىن القدرة والقهر احملتاج إليه ِف إقامة أمر 
إلابنة، وا فخصوا مبا فيه القهر« ق»املظهرة ظاهر « ن»العامة ما فيه كفاية، وشفعت بسورة 

من مقتضى العلم مبا هو حميط أبمر العامة املنتهي إَل غاية الذكر « ن»واختصت سورة 
ال بعض قالشامل للعاملني، ْلن القوة املعربة عن العلم رمبا كان ضررها أكثر من نفعها، كما 

: كل عز َ يوطده علم فَِل ذل يؤول، وكما كان مجيع السور التسع والعشرين السلف
يتار ابحلروف املتضمنة للمرات ب التسع ِف التسعة وللعاشر اِلامع للمرات ب التسع ِباملفتتحة 
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 ."  (1)آحادها والعاشر اِلامع يضَر
 

 "}آبايتنا{ }سالم{ }جبهالة{-260 .682

أبن يكرم الذين أيتون إليه من املؤمنني، وأبن يرد السالم  Aأيمر هللا تعاَل نبيه  -( 54)
ُية الواسعة، الشاملة هلم، اليت أوجبها هللا على نفسه الكر  عليهم، وأبن يبشرهم برمحة هللا

ل من ك  وقال بعض السلفتفضال وإحساان وامتناان وأنه من عمل منهم سوءا وهو جاهل )
عصى هللا فهو جاهل. وقال بعضهم الدنيا كلها جهالة( ، مث اتَ ورجع عما كان عليه، 
وأقلع عن املعاصي، وعزم على أن ال يعود إليها، وأصلح العمل ِف املستقبل، فِن هللا يعده 

 ابملغفرة.

ذي هو أن نقول: إن ال -من عمل منكم سوءا جبهالة  -)ولعل أقَر تفسري لقوله تعاَل 
عمل السوء جبهالة هو الذي يرتك ب الذن ب ِف حلظة من حلظات الطيش أو االنفعال، أو ي

الضعف اإلنساين، أو اهلوى اِلامح أو ثورة الغض ب. . . وما ماثل تلك اْلحوال، وهو يعلم 
أنه إمنا يرتك ب إمثا وذنبا، ويقدم على الذن ب وهو يستشعر ِف نفسه الندامة، مث حينما يثَو 

ه. على ما فعل، ويتَو إَل ربه، ويستغفره، وهو يشعر بثقل الذن ب على نفس إَل نفسه يندم
وهذا غري حال من أقدم على اقَتاف الذن ب وهو مستخف ابلدين وحبرمات هللا، غري عاىبء 

 ُّبا وغري مستشعر ندما على فعله( .

 قضى ربكم وأوج ب الرمحة تفضال منه وإحساان. -كت ب ربكم على نفسه الرمحة 

 (2)وكل عاص مسيء جاهل.".  -بسفاهة  -جبهالة 
 

 "مكانة احلجرات ِف تبليغ الشرع-261 .683

هنا لفتة قد يتساءل عنها كل عاقل، وهي: ما مكانة تلك احلجرات النبوية؟ كل إنسان 
يعتقد أبن هللا قد شرفها سبحانه وتعاَل مبا وجه إليها زوجات رسول هللا، فقال: }واذكرن 

[ ، ويتفق املسلمون على أن 34هللا واحلكمة{ ]اْلحزاَ:ما يتلى ِف بيوتكن من آايت 
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احلكمة املذكورة مع آايت الكتاَ هي السنة، وكن زوجات رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
أكثر من ينشر السنة للمسلمني، وكل ما اختلفوا فيه من بعد وفاته عليه الصالة والسالم أو 

ليه عون فيه إَل زوجات رسول هللا صلى هللا عأشكل عليهم َو جيدوا له حال وال جوااب يرج
وسلم، فيجدون اِلواَ واحلل العملي عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؛ وهلذا وجدت 
قضااي عديدة ذكرها مالك رمحه هللا ِف املوطأ، منها: من أصبح جنبا ِف رمضان؛ هل له 

دوا غسل أم ال؟ َو جي صوم أم ال؟ ومنها: قضية عمر فيمن جامع أهله َو ينزل هل عليه
عند أحد نصا ِف ذلك، فأرسلوا إَل زوجات رسول هللا فأجابوا بفعل رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم ِف صحة الصوم ووجَو الغسل، وغريها إذا: فاحلجرات كان هلا شأن كبري ِف 
إبالغ السنة وبيان اْلحكام، ويوم أن هدمت وأدخلت ِف املسجد ِف إمارة عمر بن عبد 

ليه رسول : ليتها بقيت لريى الناس ما كان عقال بعض السلفالعزيز على املدينة لبين أمية، 
هللا صلى هللا عليه وسلم، وأييت القادمون من اْلفاق فريون كيف كانت حياة رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم من التواضع والرضا مبا قسم هللا له: ولو أفردت احلجرات برسائل جامعية 

 حرية بذلك، وهللا تعاَل أعلم.لكانت 

وابملناسبة كانت احلجرات مطيفة ابملسجد من اِلنَو من انحية القبلة، وتبدأ حبجرة 
حفصة، وهناك الطاقة املواجهة جتدون جدار القبلة كله مصمت ما عدا طاقة مقابل احلجرة 

ائشة  عالنبوية، كانت هناك حجرة حفصة، وكان هناك دار آل اْلطاَ، وكان بني حفصة و 
كوة يتبادلن احلديث منها، مث َتيت احلجرات من جهة الشرق بعضها إثر بعض حىت تصل 
إَل جهة الشمال، فكانت احلجرات ابملسجد من ثالث جهات، اِلنوبية من حفصة، 

 (1)والشمالية لزوجات رسول هللا، والشرقية لبعضهن أيضا، وهللا تعاَل أعلم.". 
 

 م وأشرفها"علم القرآن هو أفضل العلو -262 .684

بسم هللا الرمحن الرحيم }تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعاملني نذيرا{ 
 [ .1]القرقان:

[ 30وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، }إنه كان بعباده خبريا بصريا{ ]اإلسراء:
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ا ونذيرا، ري ، وأشهد أن سيدان ونبينا حممدا عبده ورسوله الذي اصطفاه واجتباه فجعله بش
[ ، صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه 46}وداعيا إَل هللا ِبذنه وسراجا منريا{ ]اْلحزاَ:

 ومن تبعه وسلم تسليما كثريا.

أما بعد: احلمد هلل الذي مجعنا ِف هذا املكان الطي ب املبارك، واحلمد هلل الذي مجعنا ِف 
ته ودار وجل نورا وطريقا إَل رمح بيت من بيوته على أشرف كالم وأكمل نظام، جعله هللا عز

السالم، احلمد هلل الذي مجعنا على القرآن، وألف بني قلوبنا ابلقرآن، وهداان إَل رمحته 
ابلقرآن، فليس هناك مكان أشرف عند هللا عز وجل من مكان تتلى فيه آايت هللا، وال زمان 

 أفضل من زمان يقضى ِف بيان كتاَ هللا.

هللا عز وجل ومذاكرته وتفهم معانيه وترسم هديه، نعمة من هللا  لذلك فِن العناية بكتاَ
 تبارك وتعاَل.

ولذلك اصطلح العلماء رمحهم هللا على تسمية هذا العلم بعلم التفسري، وإن عمموه قالوا: 
علم القرآن، وأرادوا بذلك العناية بكتاَ هللا عز وجل مبعرفة حدوده، والوقوف عند آايته 

 وعظاته.

ن أشرف العلوم وأزكاها وأعالها: علم تفسري كتاَ هللا مبعرفة حالله وحرامه، ومن مث كا
ووعده ووعيده، وبشارته ونذارته، والوقوف على أحكامه، وتبني مسائله وشرائعه، فالعناية 

 بذلك كله توفيق من هللا تبارك وتعاَل، ومنحة وعطية من هللا سبحانه وتعاَل.

ة إَل صراطه املبني، وحجته على اِلاحدين، وحمجته املفضيإن كتاَ هللا هو حبله املتني، و 
، فكم أدمع هلل  رضوانه املبني، إنه كتاَ هللا الذي تنشرح به الصدور، وتستنري به القلَو
عيوان، وكم أسهر من خشية هللا عز وجل جفوان، وكم أخشع هلل قلواب، وكم أقام بني يدي 

روته ما، إنه كالم هللا الذي هو حبل هللا املتني، وعهللا أقداما، وكم أصبح من أجله العباد صيا
الوثقى، بني هللا عز وجل فيه احلالل واحلرام، وجعله السبيل الوحيد إَل دار الكرامة والسالم، 
إنه كتاَ هللا الذي ال تنتهي عجائبه، وال تنقضي غرائبه، من ارتوى منه فقد ارتوى من 

  فال يضل وال يشقى.املعني الصاِف، ومن ارتوى من ذلك املعني

: ضمن هللا عز وجل ملن قرأ كتابه، فأحل حالله وحرم حرامه؛ أن ال قال بعض السلف
[ 123يضل وال يشقى، قال هللا عز وجل: }فمن اتبع هداي فال يضل وال يشقى{ ]طه:
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 "التجريد من الثياَ حال اِللد-263 .685

ة هل جيردان من الثياَ أم تبقى عليهما املسألة الثالثة: إذا جلد الزاين أو جلدت الزاني
ثياُّبما؟ أما الزانية فاتفق العلماء رمحهم هللا على أهنا يبقى عليها من ثياُّبا ما يسَتها؛ ْلنه 
إمنا يطل ب إيالمها، وإيالمها يتأتى مع وجود الثَو عليها، وْلنه من املطلَو شرعا حفظ 

ود وفتنة للناظر، وكل ذلك ُمالف ملقص عورة املرأة، فكشفها أمام الناس فضيحة وأذية هلا
الشرع الذي يراعي سد أبواَ الفتنة، بل إن حد الزان إمنا شرعه هللا لقفل ابَ الفتنة، فالقول 
بتجريدها موج ب لذلك؛ فلذلك أمجع العلماء على عدم جتريدها، ولذلك ثبت ِف احلديث 

ايب رضي هللا بزانها قال الصح الصحيح عن النِب صلى هللا عليه وسلم أنه ملا اعَتفت املرأة
 عنه: )فأمر ُّبا فشكت عليها ثياُّبا، وِف رواية: فشدت عليها ثياُّبا( .

فقوله: )فشكت( : أي: وضع الشوك ِف داخل العباءة حىت يكون مبثابة اْليط، حىت ال 
 تتكشف إذا حتركت من شدة ضرُّبا ورمجها.

تشد ثياُّبا  النِب صلى هللا عليه وسلم أن وِف الرواية الثانية: )فشدت عليها ثياُّبا( أي: أمر
 عليها على وجه إذا حتركت َ يبد شيء من عورهتا وأعضائها.

 فهذه السنة تدل داللة واضحة على أنه ينبغي سَت املرأة إذا أقيم عليها احلد.

 أما ابلنسبة للرجل فللعلماء ِف جتريده أقوال: القول اْلول: أنه جيرد أثناء إقامة احلد عليه،
 وهذا هو مذه ب الشافعية واملالكية، يقولون: إنه جيرد من ثوبه.

والقول الثاين: يقول أبنه ال جيرد من ثوبه، وهذا مأثور عن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه 
 : إنه ال يشرع جتريد الزاين من ثوبه.وقال بعض السلفوأرضاه، 

 ده من ثيابه إذا أراد أن يزجر الناس،والقول الثالث: أن القاضي أو اإلمام ُمري، فِن شاء جر 
 وكان ذلك أبلغ ِف زجره وزجرهم فِنه يشرع له أن جيرده وإال ضربه وثيابه عليه.

به إال أنه ال حيكم بتجريده من ثيا -والذي يظهر والعلم عند هللا-ولكن ينبغي أن يعلم 
إيالم  دل على طل ببدليل يدل على ذلك، اللهم إال أن يقال: إن أمر هللا عز وجل ابِللد ي
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اِللد، وذلك إمنا يكون ابلتجريد أكثر مما إذا كان عليه ثوبه؛ ولكن جياَ أبنه وإن كان 
عليه ثوبه فِن اْلَ موجود، وإيالم اِللد ممكن، فال وجه لزايدة ذلك بطل ب جتريده، وْلنه 

الذي  صأبلغ كذلك ِف أذيته واإلضرار به، فهو نوع عقوبة قد تكون زائدة لعدم وجود الن
يدل على ذلك، فالقول أبنه يبقى عليه من الثياَ ما يسَته من القوة مبكان؛ لكن ينبغي 
أن يستثىن من ذلك الثياَ الغليظة، ولذلك قال العلماء: إذا كان له ثوابن أحدمها غليظ 
واْلخر رقيق فِنه جيرد عن الثَو الغليظ ويطل ب منه أن يلبس الثَو الذي هو أرق منه 

؛ فلذلك يشرع إزالة ما ُينع من إقامة احلد حىت ال يكو  ن الثَو مانعا من وصول الضَر
 (1)على وجهه.". 

 

 "العقوابت املَتتبة على من قذف شخصا َو تكن عنده بينة-264 .686

[ : هذه هي العقوبة اْلوَل، فقد 4قال هللا عز وجل: }فاجلدوهم مثانني جلدة{ ]النور:
قذف الشخص غريه، َو تكن عنده بينة، فِنه جيلد  أمجع العلماء رمحهم هللا على أنه إذا

 [ .4مثانني جلدة، لقوله تعاَل: }فاجلدوهم مثانني جلدة{ ]النور:

وقوله: )فاجلدوهم( أمر عام واملراد به خاص، وهم والة اْلمر كالقضاة وحنوهم، فِهنم هم 
 املطالبون ِبقامة احلد على القاذف.

 نني جلدة( وقد تقدمت صفة اِللد، وأنه جيلد الزاينوقوله تبارك وتعاَل: )فاجلدوهم مثا
 بسوط ليس ُّبش يتهشم عند الضَر به، وال بلني، وإمنا بسوط بني السوطني.

[ : أمجع العلماء رمحهم هللا على أن 4يقول تعاَل: }وال تقبلوا هلم شهادة أبدا{ ]النور:
هادته إَل بعدم قبول شالقاذف إذا قذف غريه وثبت عند القاضي قذفه، فِن القاضي حيكم 

اْلبد، يقول بعض العلماء، وِف هذا أدَ إهلي يبني لنا حرمة اْلعراض وكيف تؤدَ اْللسن 
إذا انطلقت دون خوف من هللا عز وجل ِف أعراض املسلمني، قال بعض العلماء ملا كان 

كي لهذا اللسان جريئا على أعراض املسلمني، عاقبه هللا عز وجل فقطع شهادته إَل اْلبد 
يكون ِف ذلك زجر ْلهل الفساد، الذين حيبون أن تشيع الفاحشة ِف الذين آمنوا، وِف هذا 
دليل على َسو منهج الشرع، فِن اإلنسان إذا كان ال يتقي هللا عز وجل ِف أعراض املسلمني، 
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فيشهد عليهم ابلتهم، ويلصق ُّبم ما ال أصل له من الفواحش، فِنه جريء على الكذَ ِف 
وإذا َ يتق هللا ِف أعراض املسلمني، فِنه إذا شهد ابْلموال من ابَ أوَل وأحرى غري ذلك، 

أن يكذَ، فكما كذَ ِف اْلعراض فِنه من ابَ أوَل وأحرى أن يكذَ كذلك ِف 
اْلموال، فاْلموال أهون من اْلعراض، وِف هذا دليل على حكمة الشرع، وأن هللا تبارك 

 وتعاَل قد وضع العقوبة ِف موضعها.

قال بعض [ : 4يقول تعاَل: }وال تقبلوا هلم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون{ ]النور:
: لو قال يل القاذف قبل توبته: السماء فوقك، ما صدقته ولصدقت غريه، كل ذلك السلف

 [ ، فمنع من قبول الشهادة منهم أبدا.4ْلن هللا قال: }وال تقبلوا هلم شهادة أبدا{ ]النور:

[ : الفاسقون مجع فاسق، 4ة: ِف قوله تعاَل: }وأولئك هم الفاسقون{ ]النور:العقوبة الثالث
فاهلل عز وجل وصف القاذف ابلفسق، والفسق ِف اللغة: اْلروج، ومنه قوهلم: فسقت الرطبة: 

 -هللوالعياذ اب-إذا خرجت من قشرها، قال بعض العلماء: َسي الفسق فسقا ْلن صاحبه 
ل اَل، فالفاسقون هم اْلارجون عن طاعة هللا، اجملانبون لسبيخارج عن طاعة هللا تبارك وتع

 (1)هللا، املنتهكون حلدود هللا وحمارم هللا.". 
 

[ ال 19"}يوم ال متلك نفس لنفس شيئا واْلمر يومئذ هلل{ ]اإلنفطار: -265 .687
 يشاركه ِف ذلك أحد ممن خلق.

 عىن يناس ب املقام.معان كثرية، منها املكافأة والعقوبة، وهذا امل« الدين»وللفظ 

وِف هذا تربية أخرى للعبد، فِنه إذا آمن أبن هناك يوما يظهر فيه احسان احملسن، واساءة 
املسيء، وأن زمام احلكم ِف ذلك اليوم العظيم بيد هللا تكون عنده خلق املراقبة، وتوقع 

 احملاسبة، فكا ذلك أعظم سبيل إلصالح كل ما يعمل.

ة : ُنصك ابلعبادة وُنصك بطل ب املعونة. والعبادة أقصى غاي}إايك نعبد وإايك نستعني{ 
اْلضوع والتذلل، لذلك َ يستعمل اللفظ اال ِف اْلضوع هلل تعاَل، ْلنه مويل أعظم النعم، 

 فكان حقيقا أبقصى غاية اْلضوع.

أمران هللا تعاَل أن ال نعبد غريه ْلنه هو اإلله الواحد ال شريك له. وترشدان عبارة }وإايك 
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 نستعني{ اَل أمرين عظيمني مها معراج السعادة ِف الدنيا واْلخرة.

أحدمها: أن نعمل االعمال النافعة وجنتهد ِف إتقاهنا ما استطعنا، ْلن طل ب املعونة ال يكون 
 اال على عمل يود املرء أن يبذل فيه طاقته، فهو يطل ب املعونة على امتامه.

 ه.واثنيهما: قصر االستعانة ابهلل عليه وحد

 وليس ِف هذا ما يناِف بني الناس.

 [ .2}وتعاونوا على الْب والتقوى{ ]املائدة: 

 فان هذا التعاون ِف دائرة احلدود البشري ال خيرج عنها.

: الفاحتة سر القرآن. وسرها هذه الكلمة }إايك نعبد وإايك نستعني{ قال بعض السلف
 .Dهللا  من احلول والقوة، وتفويض إَل فالقسم اْلول من اْلية تْبؤ من الشرك، والثاين تْبؤ

}اهدان الصراط املستقيم{ : هداه هللا هدى وهداية اَل اإلُيان أرشدهخ، وهداه اَل الطريق 
وهداه الطريق وللطريق بينة له وعرفه به. واهلداية داللة بلطف، كما يقول الراغ ب االصفهاين، 

 يه وال احنراف.والصراط املستقيم: هو الطريق الواضح الذي ال عوج ف

والصراط املستقيم هنا هو مجلة ما يوصل الناس اَل سعادة الداني واْلخرة من عقائد وآداَ 
وأحكام من جهيت العلم، وهو سبيل االسالم الذي ختم هللا به الرساالت وجعل القرآن 

ورها مدستوره الشامل، ووكل اَل الرسول الكرمي تبليغه وبيانه. فالشريعة االسالمية ِف مجيع أ
من عقيدة، واخالق، وتشريع، وِف صلة االنسان ابحلياة، وعالقته ابجملتمع، وعالقة املسلمني 

 ابْلمم َتخذ الطريق الصائ ب، ال إفراط وال تفريط. هذا هو الصراط املستقيم.

 وهداية هللا تعاَل ال حتصى، نذكر منها:

ملعارف لعقل والفطنة واأوال: اهلداية اليت تعم كل مكلف حبيث يهتدي اَل مصاحله، كا
 [ .50}الذي أعطى كل شيء خلقه مث هدى{ ]طه:  Dالضرورية كما قال 

اثنيا: نص ب الدالئل الفارقة بني احلق والباطل، والصالح والفساد: }وهديناه النجدين{ 
[ 17[ ، وقوله: }وأما مثود فهديناهم فاستحبوا العمى على اهلدى{ ]فصلت: 10]البلد: 

. 
[ 73ة ِبرسال الرسل وانزال الكت ب: }وجعلناهم أئمة يهدون أبمران{ ]اْلنبياء: اثلثا: اهلداي
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 (1)، وقوله: }إن هذا القرآن يهدي لليت هي أقوم{". 
 

 "ذم الساهني عن الصالة-266 .688

[ وقد 5-4قال هللا تعاَل: }فويل للمصلني * الذين هم عن صالهتم ساهون{ ]املاعون:
ذي َ يقل: الذين هم ِف صالهتم ساهون؛ ْلن السهو قال فريق من السلف: احلمد هلل ال

 ِف الصالة يعَتي كل شخص.

السهو عن الصالة للعلماء فيه أقوال: أحدها: أن املراد ابلسهو عن الصالة َتخريها عن 
وقتها، فال يبايل الشخص أصلى أم َ يصل، دخل الوقت أم َ يدخل الوقت، إن تيسر له 

 قال بعضالوقت، فهذا هو السهو عن الصالة، كما صلى ِف الوقت أو بعد أن فات 
 : إهنم َ يَتكوها ابلكلية، وإمنا أخروها عن وقتها، فتوعدهم هللا ابلويل.السلف

 ومن العلماء من فسر السهو هنا مبعىن الَتك.

فِذا كان هللا توعد الذين سهوا عن الصالة وأمهلوها حىت خرج وقتها، فمن ابَ أوَل الذي 
 [ .5-4يل للمصلني * الذين هم عن صالهتم ساهون{ ]املاعون:ال يصلي، }فو 

[ دليل على أهنم يصلون، فهذا يضعف قول من 4وِف قوله: }فويل للمصلني{ ]املاعون:
 (2)قال: إن املراد ابلَتك ابلكلية.". 

 

: مجيع ما تقوله اْلمة شرح للسنة، -رضي هللا عنه  -"وقال اإلمام الشافعي -1 .689
 شرح للقرآن.ومجيع شرح السنة 

 : ما َسعت حديثا إال التمست له آية من كتاَ هللا.وقال بعض السلف

على وجهه  -صلى هللا عليه وسلم  -وقال سعيد بن جبري: ما بلغين حديث عن رسول هللا 
 إال وجدت مصداقه ِف كتاَ هللا. أخرجه ابن أيب حامت.

ن أيب كتاَ هللا. أخرجه ابوقال ابن مسعود: إذا حدثتكم حبديث أنبأتكم بتصديقه من  
 حامت.
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وقال ابن مسعود أيضا: أنزل ِف القرآن كل علم، وبني لنا فيه كل شيء، ولكن علمنا يقصر 
 عما بني لنا ِف القرآن. أخرجه ابن جرير، وابن أيب حامت.

يه وسلم صلى هللا عل -وأخرج أبو الشيخ ِف العظمة، عن أيب هريرة، قال: قال رسول هللا 
 « . لو أغفل شيئا ْلغفل الذرة واْلردلة والبعوضةإن هللا: »-

ا فهمه من فهو مم -صلى هللا عليه وسلم  -وقال الشافعي أيضا: مجيع ما حكم به النِب 
 القرآن.

ه، إين ال أحل إال ما أحل هللا ِف كتاب: »-صلى هللا عليه وسلم  -قلت: ويؤيد هذا قوله 
 شة.واه ُّبذا اللفظ الطْباين ِف اْلوسط من حديث عائ، ر « وال أحرم إال ما حرم هللا ِف كتابه

وقال الشافعي أيضا: ليست تنزل أبحد ِف الدين انزلة إال ِف كتاَ هللا الدليل على سبيل 
اهلدى فيها، فِن قيل: من اْلحكام ما ثبت ابتداء ابلسنة؟ قلنا: ذلك مأخوذ من كتاَ هللا 

، وفرض -صلى هللا عليه وسلم  -ع الرسول ِف احلقيقة ؛ ْلن كتاَ هللا أوج ب علينا اتبا 
 علينا اْلخذ بقوله.

وقال الشافعي مرة مبكة: سلوين عما شئتم، أخْبكم عنه من كتاَ هللا. فقيل له: ما تقول 
[ ، قال هللا تعاَل: وما 1 \ 1« ]بسم هللا الرمحن الرحيم»ِف احملرم يقتل الزنبور؟ فقال: 

[ ، وحدثنا سفيان بن عيينة، عن 7 \ 59فانتهوا ]آاتكم الرسول فخذوه وما هناكم عنه 
لى هللا ص -عبد امللك بن عمري، عن ربعي بن حراش، عن حذيفة بن اليمان، عن النِب 

يان، عن ، وحدثنا سف« اقتدوا ابللذين من بعدي: أيب بكر، وعمر»أنه قال:  -عليه وسلم 
ن اْلطاَ: أنه أمر مسعر بن كدام، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاَ، عن عمر ب

 (1)بقتل احملرم الزنبور.". 
 

"ويدل هلذا القول قوله تعاَل: ولكل أمة رسول فِذا جاء رسوهلم قضي بينهم -2 .690
[ ، وقوله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا 47 \ 10ابلقسط وهم ال يظلمون ]

شهيدا عليهم من [ ، وقوله: ويوم نبعث ِف كل أمة 41 \ 4بك على هؤالء شهيدا اْلية ]
[ ، وقوله: وأشرقت اْلرض بنور 89 \ 16أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤالء اْلية ]
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 [ .69 \ 39رُّبا ووضع الكتاَ وجيء ابلنبيني والشهداء اْلية ]

: وِف هذا أكْب شرف ْلصحاَ احلديث ؛ ْلن إمامهم النِب صلى هللا قال بعض السلف
 عليه وسلم.

امهم ؛ أي بكتاُّبم الذي أنزل على نبيهم من التشريع ؛ وممن قال وقال بعض أهل العلم: ِبم
 به: ابن زيد، واختاره ابن جرير.

[ ، أي ندعو كل قوم مبن 71 \ 17وقال بعض أهل العلم: يوم ندعوا كل أانس ِبمامهم ]
أيمتون به، فأهل اإلُيان أئمتهم اْلنبياء صلوات هللا وسالمه عليهم، وأهل الكفر أئمتهم 

م وكْباؤهم من رؤساء الكفرة ؛ كما قال تعاَل: وجعلناهم أئمة يدعون إَل النار اْلية سادهت
 [ ، وهذا اْلخري أظهر اْلقوال عندي، والعلم عند هللا تعاَل.41 \ 28]

فقد رأيت أقوال العلماء ِف هذه اْلية وما يشهد هلا من قرآن، وقوله بعد هذا: فمن أويت  
القرائن الدالة على ترجيح ما اختاره ابن كثري من أن اإلمام [ ، من 71 \ 17كتابه بيمينه ]

 ِف هذه اْلية كتاَ اْلعمال.

وذكر جل وعال ِف هذه اْلية الكرُية: أن الذين يؤتون كتاُّبم أبُياهنم يقرءونه وال يظلمون 
 فتيال.

ابيه توقد أوضح هذا ِف مواضع أخر ؛ كقوله: فأما من أويت كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا ك
 \ 69وأما من أويت كتابه بشماله فيقول ايليتين َ أوت كتابيه ] -إَل قوله  -[19 \ 69]

 [ ، وقد قدمنا هذا مستوىف ِف أول هذه السورة الكرُية.25

أي يقال: اي فالن ابن « أمهاهتم»وقول من قال: إن املراد ب  ِبمامهم كمحمد بن كع ب 
يرفع »الصحيح من حديث ابن عمر مرفوعا: قول ابطل بال شك. وقد ثبت ِف  -فالنة 

 « .يوم القيامة لكل غادر لواء فيقال هذه غدرة فالن ابن فالن

 

 قوله تعاَل: ومن كان ِف هذه أعمى فهو ِف اْلخرة أعمى وأضل سبيال.

املراد ابلعمى ِف هذه اْلية الكرُية: عمى القل ب ال عمى العني، ويدل هلذا قوله تعاَل:". 
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(1) 
 

 الكالم ِف هاتني الصفتني، وختم ُّبما ترغيبا ِف التوبة وإشعارا أبن هاتني"تقدم -3 .691
 الصفتني مها له، فمن رجع إليه عطف عليه ورمحه.

وذكروا ِف هذه اْلية من اْلحكام مجلة، منها أن كتمان العلم حرام، يعنون علم الشريعة 
كون متعينا ى نفسه، وأن يلقوله: ما أنزلنا من البينات، وبشرط أن يكون املعلم ال خيشى عل

 لذلك. فِن َ يكن من أمور الشرائع، فال حترج ِف كتمها.

روي عن عبد هللا أنه قال: ما أنت مبحدث قوما حديثا ال تبلغه عقوهلم إال كان لبعضهم 
 فتنة.

 « .حدث الناس مبا يفهمون»وروي عنه صلى هللا عليه وسلم أنه قال: 

كم وا: واملنصوص عليه من الشرائع واملستنبط منه ِف احلأحتبون أن يكذَ هللا ورسوله؟ قال
َ يتعني عليه فكذلك،  سواء، وإن خشي على نفسه فال حيرج عليه، كما فعل أبو هريرة، وإن 
ما َ يسأل فيتعني عليه، ومنها: حترمي اْلجرة على تعليم العلم، وقد أجازه بعض العلماء. 

حىت يسلم، وال تعليم اْلصم حجة على خصمه  ومنها: أن الكافر ال جيوز تعليمه القرآن
ليقطع ُّبا ماله، وال السلطان َتويال يتطرق به إَل مكاره الرعية، وال تعليم الرخص إذا علم 
أهنا جتعل طريقا إَل ارتكاَ احملظورات وترك الواجبات. ومنها: وجَو قبول خْب الواحد، 

هلدى يعم له، ْلن قوله من البينات واْلنه ال جي ب عليه البيان إال وقد وج ب عليهم قبول قو 
لعن من  : ال فائدة ِفوقال بعض السلفاملنصوص واملستنبط وجواز لعن من مات كافرا، 

مات أو جن من الكفار، ومجهور العلماء على جواز لعن الكفار مجلة من غري تعيني. وقال 
قد لعن رسول لعنه. و  بعضهم بوجوُّبا، وأما الكافر املعني فجمهور العلماء على أنه ال جيوز

هللا صلى هللا عليه وسلم قوما أبعياهنم. وقال ابن العريب: الصحيح عندي جواز لعنه. وذكر 
ابن العريب االتفاق على أنه ال جيوز لعن العاصي واملتجاهر ابلكبائر من املسلمني. وذكر 

ا: أن التوبة هبعض العلماء فيه خالفا، وبعضهم تفصيال، فأجازه قبل إقامة احلد عليه. ومن
املعتْبة شرعا أن يظهر التائ ب خالف ما كان عليه ِف اْلول، فِن كان مرتدا، فبالرجوع إَل 
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اإلسالم وإظهار شرائعه، أو عاصيا، فبالرجوع إَل العمل الصاحل وجمانبة أهل الفساد. وأما 
بة و التوبة ابللسان فقط، أو عن ذن ب واحد، فليس ذلك بتوبة. وقد تقدم الكالم ِف الت

 مشبعا.

إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة هللا: ملا ذكر حال من كتم العلم وحال 
من اتَ، ذكر حال من مات مصرا على الكفر، وابلغ ِف اللعنة، أبن جعلها مستعلية عليه، 
وقد جتللته وغشيته، فهو حتتها، وهي عامة ِف كل من كان كذلك. وقال أبو مسلم: هي 

 (1)ابلذين يكتمون ما أنزل هللا ِف اْلية قبل، وذلك أنه ذكر حال".  ُمتصة
 

 "وجه هللا-4 .692

، حمق اْلاثر ِبفالك اْلنوار، وامنحت اْلنوار أبحدية اْلسرار، وانفرد ابلوجود الواحد القهار، 
 وهلل در القائل:

 مذ عرفت اإلله َ أر غريا ... وكذا الغري عندان ممنوع

 اقا ... فأان اليوم واصل جمموعمذ جتمعت ما خشيت افَت 

 «1»وقال آخر: 
 فالكل دون هللا إن حققته ... عدم على التفصيل واإلمجال

 من ال وجود لذاته من ذاته ... فوجوده لواله عني حمال

 وقال صاح ب العينية:

 جتلى حبيِب ِف مرائي مجاله ... ففي كل مرئي للحبي ب طالئع

 أبَساء فهن مطالعفلما تبدى حسنه متنوعا ... تسمى 

 وقال الششَتي:

 حمبويب قد عم الوجود ... وقد ظهر ِف بيض وسود

: )دخلت ديرا فجاء وقت الصالة، فقلت لبعض النصارى: دلين على قال بعض السلف
بقعة طاهرة أصلي فيها، فقال يل: طهر قلبك عما سواه، وقف حيث شئت، قال: فخجلت 

ه أنه كان يصلي إَل أي جهة شاء، ويتلو هذه منه( . وحيكى عن أىب يزيد رضي هللا عن
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فالوجه عند أهل التحقيق هو عني الذات، يعين أسرار الذات وأنوار الصفات. « 2»اْلية، 
قال تعاَل: كل شيء هالك إال وجهه أي: كل شيء فان ومستهلك ِف احلال واالستقبال 

 إال ذاته املقدسة، وأنشدوا:

 شيئا سوى املتكْب املتعايلفالعارفون فنوا أبن َ يشهدوا ... 

 ورأوا سواه على احلقيقة هالكا ... ِف احلال واملاضي واالستقبال

__________ 

 ( وهو الشيخ أبو مدين.1)

يث ومن ح»( التوجه حنو البيت احلرام شرط من شروط صحة الصالة لقوله تعاَل: 2)
 « .خرجت فول وجهك شطر املسجد احلرام

هنا ، فسبق أهنا نزلت ىف مناسبة ُمصوصة، وقيل: إ« م وجه هللافأينما تولوا فث»وأما آية: 
منسوخة. وقيل: املعىن: أينما كنتم ىف شرق وغَر فثم وجه هللا الذي أمران ابستقباله وهو 

فهو من قبيل الشطحات فال أنخذ  -إن صح -الكعبة الشريفة. وما حكى عن أىب يزيد
 (1)ُّبا.". 
 

يقال هلذه اْلمة احملمدية على طريق اإلشارة،  "اإلشارة: ما قيل ْلهل الكتاَ-5 .693
فيقال هلم: لستم على شيء، يعبأ به من أعمالكم وأحوالكم، حىت تقيموا كتابكم القرآن، 

 -فتحلوا حالله، وحترموا حرامه، وتقفوا عند حدوده، ومتتثلوا أوامره، وجتتنبوا نواهيه، وتقيموا
جهد االستطاعة،  آبدابه، وتتخلقوا أبخالقه، علىسنة نبيكم فتقتدوا أبفعاله، وتتأدبوا  -أيضا

: ليس علي ِف القرآن أشد من هذه اْلية: قل اي أهل الكتاَ قال بعض السلفولذلك 
 « .1»لستم على شيء اْلية. كما ِف البخاري 

 مث ذكر عتو اليهود وطغياهنم، فقال:

كافرين س على القوم ال... وليزيدن كثريا منهم ما أنزل إليك من ربك طغياان وكفرا فال َت
يقول احلق جل جالله: وليزيدن كثريا من اليهود ما أنزل إليك من القرآن والوحي طغياان 
وكفرا على ما عندهم، فال حتزن عليهم بزايدة طغياهنم وكفرهم مبا تبلغه إليهم، فِن ضرر ذلك 
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رافع بن  مال حق ُّبم، ال يتخطاهم، قال ابن عباس: جاء رسول هللا صلى هللا عليه وسل
حارثة وسالم بن مشكم وملك بن الصيف ورافع بن حرُيلة ِف مجاعة من اليهود، فقالوا: اي 
حممد، ألست تزعم أنك على ملة إبراهيم، وأنك مؤمن ابلتوراة وبنبوة موسى، وأن مجيع ذلك 

ق، ِنه احلفقالوا: إان أنخذ مبا ِف أيدينا ف« . حق؟ قال: بلى، ولكنكم أحدثتم وكتمتم وغريمت
 وال نصدقك وال نتبعك، فنزلت فيهم هذه اْلية.

اإلشارة: من شأن أهل احملبة واالعتقاد، الذين سبقت هلم من هللا العناية والوداد، إذا ازداد 
على أشياخهم فيض علوم وأنوار وأسرار زادهم ذلك يقينا وإُياان وعرفاان، جيدون حالوة ذلك 

البعاد دا، وأهل العناد الذين سبق هلم من هللا الطرد و ِف قلوُّبم وأسرارهم فيزدادون قراب وشهو 
إذا َسعوا بزايدة علوم وأنوار على أولياء هللا، زادهم ذلك طغياان وبعدا، فال ينبغي االلتفات 

 إليهم، وال االحتفال بشأهنم، فِن هللا كاف شرهم، وابهلل التوفيق.

 مث رغ ب أهل امللل ىف اإلسالم، فقال:

 

 [69( : آية 5]سورة املائدة )
إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن ابهلل واليوم اْلخر وعمل صاحلا 

 (69فال خوف عليهم وال هم حيزنون )
قلت: )والصابئون( : مبتدأ، واْلْب حمذوف، أي: إن الذين آمنوا والذين هادوا من آمن ابهلل 

والصابئون كذلك. انظر البيضاوي وابن واليوم اْلخر فال خوف عليهم وال هم حيزنون، 
 هشام.

__________ 

ء واْلوف( ابَ الرجا -( القائل هو سيدان سفيان بن عيينة، وذكره البخاري ىف )الرقاق1)
 .".(1) 
 

: لوال -حني َسعوا ذكر البعث والرجوع إَل هللا -"يقول احلق جل جالله: وقالوا-6 .694
البعث والرجوع إَل هللا، وعلى أنه رسول من  نزل عليه آية من ربه تدل على ما ادعاه من
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عند هللا، قل هلم: إن هللا قادر على أن ينزل آية خارقة للعوائد، يروهنا عياان، وتضطرهم إَل 
اإلُيان، ولكن أكثرهم ال يعلمون أن إنزاهلا وابل عليهم ْلهنم إن عاينوها َو يؤمنوا عوجلوا 

 ى أكثر مما طلبوا؟.ابلعقاَ، أو: ال يعلمون أن هللا قادر عل

وهذا الطل ب قد تكرر منهم ِف مواضع من القرآن، وأجاُّبم احلق تعاَل أبجوبة ُمتلفة، منها: 
ما يقتضي الرد عليهم ِف طلبهم اْلايت ْلهنم قد أاتهم آبايت، وحتصيل احلاصل ال ينبغي،  

ومنها: « 2»م ، أَو يكفهم أان أنزلنا عليك الكتاَ يتلى عليه« 1»كقوله: قد بينا اْلايت 
ما يقتضي اإلعراض عنهم ْلن اْلصم إذا تبني عناده سقطت مكاملته. وحيتمل أن يكون منه 

 قوله هنا: قل إن هللا قادر ... اْلية.

فِن قيل: كيف طلبوا آية وهم قد رأوا آايت كثرية، كانشقاق القمر، وإخبارهم ابلغي ب، وغري 
 ذلك؟ فاِلواَ:

سر الربوبية ال يظهر إال ومعه شيء من أردية القهرية، وهم قد أهنم َ يعتدوا مبا رأوا ْلن 
 طلبوا آية يدركوهنا من غري نظر وال تفكر، وهو خالف احلكمة.

مث ذكر دالئل قدرته على البعث وغريه، فقال: وما من دابة تدَ ِف اْلرض وال طائر يطري 
ها، هلا، معدودة أجناسها وأصنافجبناحيه ِف اهلواء، إال أمم أمثالكم مقدرة أرزاقها، حمدودة آجا

حمفوظة ذواهتا، معلومة أماكنها، كلها ِف قبضة احلق، وحتت قدرته ومشيئته، فدل ذلك على  
كمال قدرته ومشول علمه وسعة تدبريه، فيدل على قدرته على أن ينزل آية، وعلى بعثهم 

ي: اللوح لكتاَ أوحشرهم ْلنه عاَ مبا تنقص اْلرض منهم، كما قال تعاَل: ما فرطنا ِف ا
احملفوظ، من شيء فِنه مشتمل على ما جيري ِف العاَ من جليل ودقيق، َ يهمل فيه أمر 
حيوان وال مجاد، ظاهرا وال ابطنا، أو القرآن فِنه قد اشتمل على كل ما حيتاج إليه من أمر 

 (: )لو ضاع َل عقال لوجدته ِف كتاَ هللاقال بعض السلفالدين مفصال وجممال، حىت 
 أي: ابعتبار العموم وأصول املسائل.

قال تعاَل: مث إَل رُّبم حيشرون أي: اْلمم كلها، فينصف بعضها من بعض. كما روي أنه 
وعن أىب هريرة رضى هللا عنه أنه قال ِف هذه اْلية: )حيشر « 3»يؤخذ للجماء من القرانء 

تعاَل أن  من عدل هللا اْللق كلهم يوم القيامة: البهائم والدواَ والطري وكل شيء، فيبلغ
 أيخذ للجماء من القرانء، مث يقول: كوين ترااب، فذلك حني يقول الكافر: اليتين كنت ترااب
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 وِف املسألة اضطراَ بني العلماء، والصحيح هو حشرها، كما قال تعاَل:« . 4»

وعن ابن عباس رضى هللا عنه: )حشرها موهتا( . وهللا تعاَل « 5»وإذا الوحوش حشرت 
 م.أعل

__________ 

 من سورة البقرة. 118( من اْلية 1)

 من سورة العنكبوت. 51( من اْلية 2)

لتؤدون احلقوق إَل أهلها يوم القيامة، حىت يقاد للشاة اِللحاء من »( كما ىف حديث: 3)
الشاة القرانء، أخرجه مسلم ىف )الْب والصلة، ابَ حترمي الظلم( من حديث أىب هريرة. 

  قرن هلا.واِلماء: اليت ال

 من سورة النبأ. 40( من اْلية 4)

 (1)من سورة التكوير.".  5( اْلية 5)
 

"يقول احلق جل جالله: واذكر إذ قالوا اللهم إن كان هذا الذي أتى به حممد -7 .695
هو احلق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء كأصحاَ لوط، أو ائتنا بعذاَ أليم، 

إن هذا »قيل: القائل هذا هو النضر بن احلارث، وهو أبلغ ِف اِلحود. روي أنه ملا قال: 
فقال هذه  «ويلك إنه كالم هللا»له النِب صلى هللا عليه وسلم: ، قال « إال أساطري اْلولني

، وقيل: سائر « 1»املقالة. والذي ِف صحيحي البخاري ومسلم: أن القائل هو أبو جهل 
قريش ملا كذبوا النِب صلى هللا عليه وسلم دعوا على أنفسهم، زايدة ِف تكذيبهم وعتوهم. 

د، أي: إن كان هذا هو احلق فأمطر علينا، وقال الزُمشري: ليس بدعاء، وإمنا هو جحو 
 لكنه ليس حبق فال نستوج ب عقااب. ابملعىن.

اإلشارة: قد وقعت هذه املقالة لبعض املنكرين على اْلولياء، فعجلت عقوبته، ولعل ذلك 
الويل َ تتسع دائرة حلمه ومعرفته، وإال لكان على قدم نبيه صلى هللا عليه وسلم حيث قال 

 شأنه: هللا تعاَل ىف
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 [34اَل  33( : اْلايت 8]سورة اْلنفال )
( وما هلم أال يعذُّبم 33وما كان هللا ليعذُّبم وأنت فيهم وما كان هللا معذُّبم وهم يستغفرون )

هللا وهم يصدون عن املسجد احلرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إال املتقون ولكن أكثرهم ال 
 (34يعلمون )

ا كان هللا ليعذُّبم وأنت موجود فيهم، وانزل بني أظهرهم، وقد يقول احلق جل جالله: وم
جعلتك رمحة للعاملني، خصوصا عشريتك اْلقربني، وما كان هللا معذُّبم وهم يستغفرون قيل:  
كانوا يقولون: غفرانك اللهم، فلما تركوه عذبوا يوم بدر، وقيل: وفيهم من يستغفر، وهو من 

 ا كلهم عذبوا، وقيل: على الفرض والتقدير، أي: ما كانبقي فيهم من املؤمنني، فلما هاجرو 
 هللا ليعذُّبم لو آمنوا واستغفروا.

: كان لنا أماانن من العذاَ: النِب صلى هللا عليه وسلم واالستغفار، قال بعض السلف
، واملقصود من « 2»فلما مات النِب صلى هللا عليه وسلم ذه ب اْلمان الواحد وبقي اْلخر 

ا كان املوج ب إلمهاله هلم والتوقف على إجابة دعائهم، وهو وجوده صلى هللا اْلية: بيان م
 عليه وسلم أو من يستغفر فيهم.

مث قال تعاَل: وما هلم أال يعذُّبم هللا أي: وأي شيء ُينع من عذاُّبم؟ وكيف ال يعذبون وهم 
رسوله  نيصدون الناس عن املسجد احلرام؟ أي: ُينعون املتقني من املسجد احلرام، ويصدو 

 عن

__________ 

( أخرجه البخاري ىف )تفسري سورة اْلنفال( ومسلم ىف )صفات املنافقني، ابَ ِف قوله 1)
 تعاَل: وما كان هللا ليعذُّبم وأنت فيهم( من حديث أنس بن مالك رضى هللا عنه.

. "( رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابق فينا ُّبديه وسنته، واعلموا أن فيكم رسول هللا.2)
(1) 
 

 "فاِلهاد املأمور للفريقني ُمتلف، ولفظ )اِلهاد( مستعمل ِف حقيقته وجمازه.-8 .696

وفائدة القرن بني الكفار واملنافقني ِف اِلهاد: إلقاء الرع ب ِف قلوُّبم، فِن كل واحد منهم 
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 خيشى أن يظهر أمره فيعامل معاملة الكفار احملاربني فيكون ذلك خاضدا شوكتهم.

فعل فمتعذر، ْلهنم غري مظهرين الكفر، ولذلك َتول أكثر املفسرين اِلهاد وأما جهادهم ابل
ابلنسبة إَل املنافقني ابملقاومة ابحلجة وإقامة احلدود عند ظهور ما يقتضيها، وكان غال ب من 

هي إَل الكشر جهادهم ينت وقال بعض السلفأقيم عليه احلد ِف عهد النبوءة من املنافقني. 
لزجاج والطْبي على ظاهر اْلمر ابِلهاد، ونسبه الطْبي إَل عبد هللا ِف وجوههم. ومحلها ا

 بن مسعود، ولكنهما َ أيتيا مبقنع من حتقيق املعىن.

وهذه اْلية إيذان للمنافقني أبن النفاق يوج ب جهادهم قطعا لشأفتهم من بني املسلمني، 
كان املسلمون مان، و وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يعلمهم ويعرفهم حلذيفة بن الي

يعرفون منهم من تكررت بوادر أحواله، وفلتات مقاله. وإمنا كان النِبء ممسكا عن قتلهم 
حدث ال يت»سدا لذريعة دخول الشك ِف اْلمان على الداخلني ِف اإلسالم كما قال لعمر: 

َل معرفة إْلن العامة والغائبني عن املدينة ال يبلغون بعلمهم « الناس أن حممدا يقتل أصحابه
حقائق اْلمور اِلارية ابملدينة، فيستطيع دعاة الفتنة أن يشوهوا اْلعمال النافعة مبا فيها من 
صورة بشيعة عند من ال يعلم احلقيقة، فلما كثر الداخلون ِف اإلسالم واشتهر من أمان 

ته عاملسلمني ما ال شك معه ِف وفاء املسلمني، وشاع من أمر املنافقني وخيانتهم ما تسام
القبائل وحتققه املسلم والكافر، متحضت املصلحة ِف استئصال شأفتهم، وانتفت ذريعة تطرق 
، وأنه إن  الشك ِف أمان املسلمني، وعلم هللا أن أجل رسوله عليه الصالة والسالم قد اقََت
بقيت بعده هذه الفئة ذات الفتنة تفاقم أمرها وعسر تداركها، واقتدى ُّبا كل من ِف قلبه 

ال جرم آذهنم حبَر لريتدعوا ويقلعوا عن النفاق. والذي يوج ب قتاهلم أهنم صرحوا  مرض،
بكلمات الكفر، أي صرح كل واحد مبا يدل على إبطانه الكفر وَسعها اْلخرون فرضوا ُّبا، 

 (1)وصدرت من فريق منهم أقوال وأفعال تدل على أهنم مستخفون ابلدين،". 
 

« أفضل الدعاء: احلمد هلل» عليه وسلم: "لتضمنه الطل ب، كما قال صلى هللا-9 .697
فسمى احلمد دعاء، وهو ثناء حمض، ْلن احلمد يتضمن احل ب والثناء، واحل ب أعلى أنواع 

.!  الطل ب للمحبَو
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 مث يقول ابن القيم:

وىف آية  «واذكر ربك ِف نفسك تضرعا وخيفة»ىف آية الذكر: « تعاَل»وَتمل كيف قال »
فذكر التضرع فيهما معا، وهو التذلل والتمسكن، « فيةادعوا ربكم تضرعا وخ»الدعاء: 

 واالنكسار، وهو روح الذكر والدعاء..

وخص الذكر ابْلفية حلاجة الذكر إَل اْلوف، فِن الذكر يستلزم احملبة ويثمرها وال بد، فمن 
 لأكثر من ذكر هللا أمثر له ذلك حمبته، واحملبة ما َ تقَتن ابْلوف، فِهنا ال تنفع صاحبها، ب

تضره، ْلهنا توج ب اإلدالل واالنبساط ورمبا آلت بكثري من اِلهال املغرورين إَل أهنم استغنوا 
ُّبا عن الواجبات، وقالوا: املقصود من العبادات إمنا هو عبادة القل ب، وإقباله على هللا وحمبته 

لك هذا فِن من س»له، وَتليهه له.. فِذا حصل املقصود، فاالشتغال ابلوسيلة ابطل! 
 املسلك انسلخ عن اإلسالم العام كانسالخ احلبة عن قشرها..

 وسب ب هذا، عدم اقَتان اْلوف من هللا، حببه وإرادته )أي كونه مريدا له( .»

من عبد هللا ابحل ب وحده، فهو زنديق، ومن عبده ابْلوف : »قال بعض السلفوهلذا 
 ،« 2»ومن عبده ابلرجاء وحده، فهو مرجىء « 1»وحده، فهو حرورى 
__________ 

( احلروري: نسبة إَل فرقة من فرق اْلوارج، تعرف ابحلرورية، الذين يقولون ابلقدرة املطلقة 1)
 للعبد.

( املرجئة: من الفرق اْلارجة على امللة اإلسالمية، وهى اليت تتعلق ابلرجاء من غري 2)
 (1)عمل.". 

 

يعين، وهو وال يض"إين توكلت على هللا ريب وربكم أي هو ريب، فال يسلمين -10 .698
ربكم فال يسلطكم علي وال ُينعكم مين! فِن نواصيكم بيده، ال تفعلون شيئا بدون مشيئته. 
فِن انصية كل دابة بيده، ال ُيكنها أن تتحرك إال ِبذنه. فهو املتصرف فيها. ومع هذا ِف 

فعل ي تصرفه فيها وحتريكه هلا، ونفوذ قضائه وقدره فيها: على صراط مستقيم، ال يفعل ما
من ذلك إال حبكمة وعدل ومصلحة، ولو سلطكم علي فله من احلكمة ِف ذلك ما له 
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احلمد عليه. ْلنه تسليط من هو على صراط مستقيم. ال يظلم وال يفعل شيئا عبثا بغري 
 حكمة.

فهكذا تكون املعرفة ابهلل، ال معرفة القدرية اجملوسية، والقدرية اِلْبية، نفاة احلكم واملصاحل 
 عليل. وهللا املوفق سبحانه.والت

 

 فصل

وملا كان طال ب الصراط املستقيم طال ب أمر أكثر الناس انكبون عنه، مريد لسلوك طريق 
مرافقه فيها غاية العزة. والنفوس جمبولة على وحشة التفرق، وعلى اْلنس ابلرفيق، نبه هللا 

يني والصديقني هم من النبسبحانه على الرفيق ِف هذه الطريق، وأهنم مع الذين أنعم هللا علي
والشهداء والصاحلني. وحسن أولئك رفيقا فأضاف الصراط إَل الرفيق السالكني له. وهم 
الذين أنعم هللا عليهم، ليزول عن الطال ب للهداية وسلوك الصراط وحشة تفرده عن أهل 

كَتث ي زمانه وبين جنسه. وليعلم أن رفيقه ِف هذا الصراط هم الذين أنعم هللا عليهم. فال
ال بعض قمبخالفة الناكبني عنه له. فِهنم هم اْلقلون قدرا، وإن كانوا اْلكثرين عددا، كما 

: عليك بطريق احلق، وال تستوحش لقلة السالكني. وإايك وطريق الباطل، وال تغَت السلف
بكثرة اهلالكني. وكلما استوحشت ِف تفردك فانظر إَل الرفيق السابق، واحرص على اللحاق 

وغض الطرف عمن سواهم. فِهنم لن يغنوا عنك من هللا شيئا. وإذا صاحوا بك ِف  ُّبم.
طريق سريك، فال تلتفت إليهم. فِنك مىت التفت إليهم أخذوك وعاقوك. وقد ضربت لك 

 (1)مثلني، فليكوان منك على ابل.". 
 

 ينها.ب"أيكلها وينفقها ويستمتع ُّبا، واْلماانت اليت يؤديها إَل أرابُّبا ليميز -11 .699

 وحنو ذلك.

والنظر احلرام: النظر إَل اْلجنبيات بشهوة مطلقا، وبغريها إال حلاجة، كنظر اْلاط ب، 
 واملستام واملعامل، والشاهد، واحلاكم، والطبي ب، ذي احملرم.

واملستح ب: النظر ِف كت ب العلم والدين اليت يزداد ُّبا الرجل إُياان وعلما والنظر ِف املصحف 
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لصاحلني، الوالدين، والنظر ِف آايت هللا املشهودة، ليستدل ُّبا على توحيده ووجوه العلماء ا
 ومعرفته وحكمته.

واملكروه: فضول النظر الذي ال مصلحة فيه. فِن له فضوال كما للسان فضوال، وكم قاد 
كرهون : كانوا يوقال بعض السلففضوهلا إَل فضول عز التخلص منها، وأعيي دواؤها. 

 كرهون فضول الكالم.فضول النظر كما ي

 واملباح: النظر الذي ال مضرة فيه ِف العاجل واْلجل وال منفعة.

 ومن النظر احلرام: النظر إَل العورات. وهي قسمان.

 عورة وراء الثياَ، وعورة وراء اْلبواَ.

ولو نظر ِف العورة اليت وراء اْلبواَ فرماه صاح ب العورة ففقأ عينه َ يكن عليه شيء، 
، بنص رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ِف احلديث املتفق على صحته. وإن وذهبت هدرا

ضعفه بعض الفقهاء، لكونه َ يبلغه النص، أو َتوله، وهذا إذا َ يكن للناظر سب ب يباح 
 ْلجله، كعورة له هناك ينظرها. أو ريبة هو مأمور أو مأذون له ِف اطالعها.

َ عند االضطرار إليه، وخوف املوت، فِن تركه وأما الذوق الواج ب: فتناول الطعام والشرا
 (1)حىت مات، مات عاصيا قاتال لنفسه. قال اإلمام". 

 

هو زنديق من عبد هللا ابحل ب وحده ف قال بعض السلف"هللا حببه وإرادته وهلذا -12 .700
 ومن عبده ابْلوف وحده فهو حروري. ومن عبده ابلرجاء وحده فهو مرجئ.

رجاء فهو مؤمن. وقد مجع تعاَل هذه املقامات الثالث بقوله: ومن عبده ابحل ب واْلوف وال
، ويرجون رمحته وخيافون  57: 17 أولئك الذين يدعون يبتغون إَل رُّبم الوسيلة أيهم أقَر

عذابه فابتغاء الوسيلة هو حمبته الداعية إَل التقَر إليه. مث ذكر بعدها الرجاء واْلوف. فهذه 
 طريقة عباده وأوليائه.

اْلمر مبن عبده ابحل ب اجملرد إَل استحالل احملرمات، ويقول: احمل ب ال يضره ذن ب  ورمبا آل
ضره إذا أح ب هللا العبد َ ت»وقد صنف بعضهم ِف ذلك مصنفا وذكر فيه أثرا مكذواب 

وهذا كذَ قطعا مناف لإلسالم. فالذنَو تضر ابلذات لكل أحد كضرر السم « الذنَو
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عن بعض الشيوخ. وأما رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  للبدن. ولو قدر أن هذا الكالم صح
فله حممل، وهو أنه إذا أحبه َ يدعه حبه إايه إَل أن يصر على ذن ب.  -فمعاذ هللا من ذلك

ْلن اإلصرار على الذن ب مناف لكونه حمبا هلل، وإذا َ يصر على الذن ب بل ابدر إَل التوبة 
 ن ب. وكلما أذن ب واتَ وأانَ إَل هللا زال عنهالنصوح منه، فِنه ُيحى أثره وال يضره الذ

 أثر الذن ب وضرره، فهذا املعىن صحيح.

واملقصود أن جتريد احل ب والذكر عن اْلوف يوقع ِف هذه املعاط ب، فِذا اقَتن ابْلوف مجعه 
َ به مطيته لئال خترج عن الدَر  على الطريق ورده إليها كلما شرد، فكأن اْلوف سوط يضر

وها يطي ب هلا السري، واحل ب قائدها وزمامها الذي يسوقها. فِذا َ يكن والرجاء حاد حيد
للمطية سوط وال عصا تردها إذا حادت عن الطريق، وتركت ترك ب تعاسيف خرجت عن 

 الطريق وضلت عنها، فما حفظت حدود هللا وحمارمه.

 (1)وما وصل الواصلون إليه مبثل خوفه ورجائه وحمبته، فمىت خال القل ب عن". 
 

"فيها مصباح. وذلك املصباح داخل زجاجة تشبيه الكوك ب الدري ِف صفائها -13 .701
وحسنها، ومادته من أصفى اْلدهان وأمتها وقودا، من زيت شجرة ِف وسط القراح، ال شرقية 
وال غربية، حبيث تصيبها الشمس ِف إحدى طرِف النهار، بل هي ِف وسط القراح، حممية 

بة. واْلفات إَل اْلطراف دوهنا. فمن شدة إضاءة زيتها أبطرافه، تصيبها الشمس أعدل إصا
وصفائه وحسنه يكاد يضيء من غري أن متسه انر فهذا اجملموع املرك ب هو مثل نور هللا تعاَل 

 الذي وصفه ِف قل ب عبده املؤمن، وخصه به.

به شوالطريقة الثانية: طريقة التشبيه املفصل، فقيل: املشكاة صدر املؤمن. والزجاجة: قلبه. 
 قلبه ابلزجاجة لرقتها وصفائها وصالبتها.

وكذلك قل ب املؤمن فِنه قد مجع اْلوصاف الثالثة، فهو يرحم وحيسن، ويتحنن، ويشفق 
على اْللق برقته، وبصفائه تتجلى فيه صور احلقائق والعلوم على ما هي عليه. ويباعد الكدر 

ل ب ِف ذات هللا أمر هللا ويتصوالدرن والوسخ حبس ب ما فيه من الصفاء وبصالبته يشتد ِف 
 تعاَل، ويغلظ على أعداء هللا تعاَل، ويقوم ابحلق هلل تعاَل.
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 أرضه، القلَو آنية هللا ِف» قال بعض السلفوقد جعل هللا تعاَل القلَو كاْلنية، كما 
ملباركة: واملصباح هو نور اإلُيان ِف قلبه، والشجرة ا« فأحبها إَل هللا أرقها وأصلبها وأصفاها

هي شجرة الوحي املتضمنة للهدى ودين احلق. وهي مادة املصباح اليت يتقد منها. والنور 
على النور نور الفطرة الصحيحة، واإلدراك الصحيح ونور الوحي والكتاَ، فينضاف أحد 
النورين إَل اْلخر فيزداد العبد نورا على نور. وهلذا يكاد ينطق ابحلق واحلكمة قبل أن يسمع 

 ثر، مث يبلغه اْلثر مبثل ما وقع ِف قلبه ونطق به، فيتفق عنده شاهد العقلما فيه من اْل
والشرع، والفطرة والوحي فرييه عقله وفطرته وذوقه الذي جاء به الرسول صلى هللا عليه وسلم 
هو احلق ال يتعارض عنده العقل والنقل، بل يتصادقان ويتوافقان فهذا عالمة النور على 

 (1)ِف قلبه".  النور، عكس من تالطمت
 

"وإخباات، وخشية، ورجاء. وخلص عمله وأمره كله هلل، فِن أح ب أح ب ِف -14 .702
هللا، وإن بغض أبغض ِف هللا، وإن أعطى أعطى هلل، وإن منع منع هلل، وال يكفيه هذا حىت 
يسلم من االنقياد والتحكم لكل من عدا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فيعقد قلبه معه 

على االئتمام واالقتداء به وحده، دون كل أحد ِف اْلموال واْلعمال: من أقوال  عقدا حمكما
القل ب، وهي العقائد. وأقوال اللسان، وهي اْلْب عما ِف القل ب وأعمال القل ب وهي اإلرادة 

 واحملبة والكراهية وتوابعها، وأعمال اِلوارح، فيكون احلكم عليه ِف ذلك كله دقة وجله:

صلى هللا عليه وسلم. فال يتقدم بني يديه بعقيدة وال قول وال عمل، كما  ملا جاء به الرسول
اي أيها الذين آمنوا ال تقدموا بني يدي هللا ورسوله أي ال تقولوا حىت  1: 49قال تعاَل: 

 يقول، وال تفعلوا حىت أيمر.

 : ما من فعلة، وإن صغرت، إال ينشر هلا ديواانن:قال بعض السلف

 لت؟ وكيف فعلت؟.َ؟ وكيف؟ أي َ فع

فاْلول سؤال: عن علة الفعل وابعثه وداعيه: هل هو حظ عاجل من حظوظ العامل، 
وغرض من أغراض النفس ِف حمبة املدح من الناس وخوف ذمهم؟ أو استجالَ حمبَو 
عاجل أو دفع مكروه عاجل، أم الباعث على الفعل القيام حبق العبودية هلل، وطل ب التودد 
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 سبحانه، وابتغاء الوسيلة إليه؟.والتقَر إَل الَر 

 وحمل هذا السؤال: أنه هل كان عليك أن تفعل هذا الفعل ملوالك أم فعلته حلظك وهواك؟.

والثاين: سؤالك عن متابعة الرسول عليه الصالة والسالم ِف ذلك التعبد؟ أي هل كان ذلك 
 ؟.العمل مبا شرعته لك على لسان رسويل، أم كان عمال َ أشرعه َو أرضه

فاْلول: سؤال عن اإلخالص. والثاين: عن املتابعة. فِن هللا سبحانه ال يقبل عمال إال 
 (1)ُّبما.". 

 

703. 15-.  "وقال ابن زيد: ظهر الفساد ِف الْب والبحر، قال: الذنَو

قلت: أراد أن الذن ب سب ب الفساد الذي ظهر، وإن الفساد الذي ظهر هو الذنَو نفسها، 
فيكون الالم ِف قوله: ليذيقهم بعض الذي عملوا الم العاقبة والتعليل. وعلى اْلول: فاملراد 
ابلفساد: النقص والشر واْلالم اليت حيدثها هللا ِف اْلرض مبعاصي العباد فكلما أحدثوا ذنبا 

: كلما أحدثتم ذنبا أحدث هللا لكم من قال بعض السلف هلم عقوبة. كما أحدث هللا
 سلطانه عقوبة.

 أن الفساد املراد به الذنَو وموجباهتا. -وهللا أعلم -والظاهر

ويدل عليه قوله تعاَل: ليذيقهم بعض الذي عملوا فهذا حالنا دائما، أذاقنا هللا الشيء اليسري 
 (2)عمالنا ملا ترك على ظهرها من دابة.". من أعمالنا، فلو أذاقنا كل أ

 

 "هللا-16 .704

فِذا كان هللا قد ضمن له النصر، مع أنه قد استوىف حقه أوال، فكيف مبن َ يستوف شيئا 
من حقه، بل بغى عليه وهو صابر؟ وما من الذنَو ذن ب أسرع عقوبة من البغي وقطيعة 

 عل الباغي منهما دكا.الرحم. وقد سبقت سنة هللا: أنه لو بغى جبل على جبل ِل

 السب ب الرابع: التوكل على هللا. فمن يتوكل على هللا فهو حسبه.

َ اليت يدفع ُّبا العبد ما ال يطيق من أذى اْللق وظلمهم وعدواهنم.  والتوكل من أقوى اْلسبا
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وهو من أقوى اْلسباَ ِف ذلك. فِن هللا حسبه، أي كافيه. ومن كان هللا كافيه وواقيه فال 
يه لعدوه، وال يضره إال أذى ال بد منه، كاحلر والْبد، واِلوع والعطش، وإما أن يضره مطمع ف

 مبا يبلغ منه مراده فال يكون أبدا.

وفرق بني اْلذى الذي هو ِف الظاهر إيذاء له، وهو ِف احلقيقة إحسان إليه وإضرار بنفسه، 
 قال بعض السلف:وبني الضرر الذي يتشفى به منه. 

مل جزاء من جنسه، وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته لعبده، فقال: جعل هللا لكل ع
ومن يتوكل على هللا فهو حسبه َو يقل: نؤته كذا وكذا من اْلجر كما قال ِف  3: 65

اْلعمال، بل جعل نفسه سبحانه كاِف عبده املتوكل عليه وحسبه، وواقيه، فلو توكل العبد 
اه ْلرض ومن فيهن ِلعل له ربه ُمرجا من ذلك، وكفعلى هللا حق توكله وكادته السموات وا

 ونصره.

كتاَ الفتح »وقد ذكران حقيقة التوكل وفوائده، وعظم منفعته، وشدة حاجة العبد إليه ِف 
وذكران هناك فساد من جعله من املقامات املعلولة، وأنه من مقامات العوام. « القدسي

عبد  مقامات العارفني، وأنه كلما عال مقام ال وأبطلنا قوله من وجوه كثرية. وبينا أنه من أجل
 كانت حاجته إَل التوكل أعظم وأشد، وأنه على قدر إُيان العبد يكون توكله.

وإمنا املقصود هنا ذكر اْلسباَ اليت يندفع ُّبا شر احلاسد، والعائن، والساحر، والباغي.". 
(1) 
 

 « ."أن يضروك بشيء َ يضروك إال بشيء كتبه هللا عليك-17 .705

فِذا جرد العبد التوحيد فقد خرج من قلبه خوف ما سواه، وكان عدوه أهون عليه من أن 
خيافه مع هللا، بل يفرد هللا ابملخافة وقد أمنه منه. وخرج من قلبه اهتمامه به، واشتغاله به 
وفكره فيه، وجترد هلل حمبة وخشية وإانبة وتوكال، واشتغاال به عن غريه، فريى أن إعماله فكره 

 أمر عدوه وخوفه منه واشتغاله به من نقص توحيده، وإال فلو جرد توحيده لكان له فيه ِف
شغل شاغل، وهللا يتوَل حفظه والدفع عنه، فِن هللا يدافع عن الذين آمنوا، فِن كان مؤمنا 

 ابهلل فاهلل يدافع عنه وال بد. وحبس ب إُيانه يكون دفاع هللا عنه.
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نه أمت دفع، وإن مزج، مزج له. وإن كان مرة هللا عليه مجلة. فِن كمل إُيانه كان دفع هللا ع
 ومن أعرض عن هللا بكليته أعرض هللا عنه مجلة. ومن كان مرة ومرة فاهلل له مرة ومرة.

من  :قال بعض السلففالتوحيد حصن هللا اْلعظم الذي من دخله كان من اْلمنني، 
 كل شيء.خاف هللا خافه كل شيء. ومن َ خيف هللا أخافه من  

هذه عشرة أسباَ يندفع ُّبا شر احلاسد والعائن والساحر، وليس له أنفع من التوجه إَل هللا 
وإقباله عليه، وتوكله عليه، وثقته به، وأن ال خياف معه غريه، بل يكون خوفه منه وحده، وال 

ايه. إيرجو سواه، بل يرجوه وحده، فال يعلق قلبه بغريه، وال يستغيث بسواه. وال يرجو إال 
ومىت علق قلبه بغريه ورجاه وخافه: وكل إليه وخذل من جهته، فمن خاف شيئا غري هللا 
سلط عليه. ومن رجا شيئا سوى هللا خذل من جهته وحرم خريه. هذه سنة هللا ِف خلقه. 

 ولن جتد لسنة هللا تبديال.

 

 فصل

 (1)فقد عرفت بعض ما اشتملت عليه هذه السورة من القواعد النافعة". 
 

 "التفسري والبيان:-18 .706

فلما ذهبوا ِف املرة الثالثة، فدخلوا مصر، ودخلوا على يوسف عليه السالم، فقالوا ُمتْبين 
 -بذكر حاهلم، واستعطافهم، وشكواهم إليه رقة احلال وقلة املال مما يرقق القل ب: اي أيها العزيز

 ر الشديد من اِلدَقد أصابنا وأهلنا الضر  -وكان أبوهم يرى أن هذا العزيز هو يوسف
والقحط واِلوع وقلة الطعام، وأتينا إليك بثمن الطعام الذي منتاره، وهو مثن قليل أو رديء 
زيوف ال يروج بني التجار ِف اْلسواق، فأمت لنا الكيل كما عودتنا من إحسانك، وتصدق 

ا، إن هتعلينا بقبض هذه البضاعة املزجاة، وتسامح فيها بعد أن تتغاضى عن قلتها أو رداء
 هللا جيزي املتصدقني أحسن اِلزاء، فيخلف هلم ما ينفقون، ويضاعف الثواَ هلم.

وكان القصد من هذا الكالم الرقيق والتضرع والتذلل اختبار حال العزيز، هل يرق قلبه، 
ويظهر نفسه، ويعلن عن شخصه؟ بعد أن ذكروا له ما أصاُّبم من اِلهد والضيق وقلة 
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 من احلزن لفقد ولديه.الطعام، وما لدى أبيه 

وقد جنحوا ِف هذا االستعطاف، فأخذته رقة ورأفة ورمحة على أبيه وإخوته، وهو ِف حال 
امللك والتصرف والسعة، فأجاُّبم بقوله، مستفهما عن مدى استقباح فعلهم السابق بيوسف: 
 هل علمتم قبح ما فعلتم بيوسف وأخيه بنيامني؟ حيث ألقيتم يوسف ِف اِل ب، وعرضتموه

للهالك، وفرقتم بينه وبني أخيه، وما عاملتم به أخاه من معاملة جافة قاسية، حال كونكم 
ال بعض قجاهلني قبح ما فعلتموه، من عقوق الوالدين، وقطيعة الرحم والقرابة، وذلك كما 

: كل من عصى هللا فهو جاهل، وقرأ: مث إن ربك للذين عملوا السوء جبهالة اْلية السلف
 [ .119/ 16]النحل 

واملراد ُّبذا االستفهام التقريع والتوبيخ، ومراد يوسف تعظيم الواقعة، أي ما أعظم ما ارتكبتم 
 (1)بيوسف، كما يقال: هل تدري من عصيت؟ والصحيح أنه". 

 

 "وأما الفريق الثاين وهم املؤمنون اْلتقياء فهم الذين أخْب هللا تعاَل عنهم:-19 .707

.. أي ومن طل ب اْلخرة، وكانت هي مهه ومقصده، ومن أراد اْلخرة وسعى هلا سعيها .
فعمل هلا ما استطاع من القَر والطاعات، وهو مؤمن مصدق ابهلل وبكتبه ورسله واليوم 
اْلخر، فأولئك أهل الكمال املشكورون على طاعاهتم، املثابون على أعماهلم من قبل هللا 

 تعاَل.

 بشروط ثالثة:فال يثاَ هؤالء وال ينالون هذا اِلزاء احلسن إال 

إرادة ثواَ اْلخرة وما فيها من النعيم والسرور، جاء ِف احلديث الذي رواه الشيخان  -اْلول
 « .إمنا اْلعمال ابلنيات»عن عمر: 

أن يكون العمل من القَر والطاعات ومتابعة الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم، ال  -الثاين
الئكة هللا تعاَل بعبادة اْلواثن، والكواك ب وامل من اْلعمال الباطلة، فِن الكفار يتقربون إَل

وبعض البشر من اْلنبياء، فقوله: وسعى هلا سعيها أي أعطاها حقها من السعي ابْلعمال 
 الصاحلة.

أن يكون العمل ِف دائرة اإلُيان والتصديق ابلثواَ واِلزاء، فال ينفع العمل بغري  -الثالث
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 الثالثة ِف كون السعي مشكورا.اإلُيان الصحيح. وهذه هي الشرائط 

: من َ يكن معه ثالث َ ينفعه عمله: إُيان اثبت، ونية صادقة، وعمل قال بعض السلف
 مصي ب، وتال هذه اْلية.

هؤالء املؤمنون الصلحاء الذين اختاروا غىن اْلخرة ال يبالون بشيء بعدها، فِن أوتوا حظا 
 ورضوا ْلن ما عند هللا خري وأبقى.من الدنيا شكروا رُّبم، وإن حرموا منه صْبوا، 

 (1)مث أابن هللا تعاَل أن الرزق ِف الدنيا مضمون مكفول لكال الفريقني، فقال:". 
 

 "وقد وصفه صاحبه أبنه كافر ابهلل، جاحد ْلنعمه لشكه ِف البعث.-20 .708

ية نلكنا هو هللا ريب وال أشرك بريب أحدا أي لكن أان ال أقول مبقالتك، بل أقر هلل ابلوحدا
 والربوبية، وال أشرك به أحدا، بل هو هللا املعبود وحده ال شريك له.

مث قال له مذكرا بوجَو اإلُيان ابهلل: ولوال إذ دخلت جنتك، قلت: ما شاء هللا، ال قوة إال 
ابهلل أي هال إذا أعجبتك حني دخلتها ونظرت إليها، محدت هللا على ما أنعم به عليك، 

ما َ يعط غريك، وقلت: ما شاء هللا، ال قوة إال ابهلل، أي اْلمر ما  وأعطاك من املال والولد
 شاء هللا، والكائن ما قدره هللا، ليكون ذلك دليال على عبوديتك واالعَتاف ابلعجز.

: من أعجبه شيء من حاله أو ماله أو ولده، فليقل: ما شاء هللا، قال بعض السلفوهلذا 
 ، ومبا روي منال قوة إال ابهلل، عمال ُّبذه اْلية

احلديث املرفوع الذي أخرجه احلافظ أبو يعلى عن أنس رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا 
 ما أنعم هللا على عبد نعمة من أهل أو مال أو ولد فيقول:»صلى هللا عليه وآله وسلم: 

 « .ما شاء هللا، ال قوة إال ابهلل، فريى فيه آفة دون املوت

أال »موسى أن رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم قال له:  وثبت ِف صحيح مسلم عن أيب
 « .أدلك على كنز من كنوز اِلنة؟ ال حول وال قوة إال ابهلل

 مث أجابه عن قضية االفتخار ابملال والولد:

إن ترن أان أقل منك ماال وولدا، فعسى ريب أن يؤتني خريا من جنتك.. أي إنك إذ تنظر 
ال، وأقل منك أوالدا وعشرية ِف هذه الدنيا الفانية، فِين أتوقع إيل أبين أفقر منك ِف امل
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انقالَ احلال ِف اْلخرة، وأرجو أن يعطيين هللا خريا من جنتك ِف الدار اْلخرة، ويرسل 
على جنتك ِف الدنيا اليت ظننت أهنا ال تبيد وال تفىن عذااب من السماء، كمطر شديد يقلع 

 (1)زرعها وأشجارها". 
 

هللا وسالمه( أرسله هللا إَل عباده داعيا ومبشرا ونذيرا، فأنبأهم عن  "صلوات-21 .709
 هللا بشرائعه.

والرسول: هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، وكان معه كتاَ فيه شريعته كموسى عليه 
 السالم، سواء أنزل عليه كتاَ مستقل أم كتاَ من سبقه.

َ، كيوشع وخيْب به قومه، وليس معه كتا والنِب: هو من أوحي إليه بشرع خيْب به عن هللا
 عليه السالم.

وانديناه من جان ب الطور اْلُين أي كلمناه من جان ب الطور عن ُيني موسى أو عن  -3
ُيني اِلبل نفسه، حني جاء من مدين متجها إَل مصر، فهو كليم هللا بعدئذ، وأصبح رسوال، 

َ التوراة. واملناداة عن ُيني موسوواعدانه إليه بعد إغراق آل فرعون، وأنزلنا عليه ك ى أصح، تا
 فِن اِلبال ال ُيني هلا وال مشال.

وقربناه جنيا أي أدنيناه إدانء تشريف وتقري ب منزلة، حىت كلمناه، أو حني مناجاته لنا.  -4
فقوله: جنيا من املناجاة ِف املخاطبة، أي أنه أصبح ِف العاَ الروحي قري ب املنزلة من هللا 

 تعاَل.

ووهبنا له من رمحتنا أخاه هارون نبيا أي منحناه من فضلنا ونعمتنا، فجعلنا أخاه نبيا،  -5
حني سأل ربه قائال: واجعل يل وزيرا من أهلي هارون أخي، اشدد به أزري وأشركه ِف أمري 

[ فحقق له مطلبه وأجاَ دعاءه وسؤاله وشفاعته بقوله: قال: قد 32 -29/ 20]طه 
/ 28[ ، وقوله: سنشد عضدك أبخيك ]القصص 36/ 20ه أوتيت سؤلك اي موسى ]ط

35. ] 
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 (1): ما شفع أحد ِف أحد شفاعة ِف الدنيا أعظم من شفاعة". قال بعض السلف
 

 « ."الفجأة، فأمرين أن أصرف بصري-22 .710

لي ال تتبع اي ع»وروى أبو داود عن بريدة قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لعلي: 
 « .ِن لك اْلوَل، وليس لك اْلخرةالنظرة النظرة، ف

وِف صحيح البخاري عن أيب سعيد اْلدري قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
إايكم واِللوس على الطرقات، قالوا: اي رسول هللا، ال بد لنا من جمالسنا نتحدث فيها، »

 :افقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: إن أبيتم فأعطوا الطريق حقه، قالو 
وما حق الطريق اي رسول هللا؟ قال: غض البصر، وكف اْلذى، ورد السالم، واْلمر ابملعروف، 

 « .والنهي عن املنكر

وسب ب اْلمر بغض البصر هو سد الذرائع إَل الفساد، ومنع الوصول إَل اإلمث والذن ب، فِن 
 ِف اْلية : النظر سهم سم إَل القل ب، ولذلك مجع هللاوقال بعض السلفالنظر بريد الزىن، 

بني اْلمر حبفظ الفروج، واْلمر حبفظ اْلبصار اليت هي بواعث إَل احملظور اْلصلي وهو 
 الزىن، فقال:

 وحيفظوا فروجهم أي من ارتكاَ الفاحشة كالزىن واللواط ومن نظر أحد إليها، كما

 « .احفظ عورتك إال من زوجتك، أو ما ملكت ُيينك»روى أمحد وأصحاَ السنن: 

 اَل مبينا حكمة اْلمر ابحلكمني:وقال تع

ذلك أزكى هلم أي إن غض البصر وحفظ الفرج خري وأطهر لقلوُّبم، وأنقى لدينهم، كما 
 قيل: من حفظ بصره أورثه هللا نورا ِف بصريته، أو ِف قلبه.

ما من »وروى اإلمام أمحد عن أيب أمامة رضي هللا عنه عن النِب صلى هللا عليه وسلم قال: 
 «إَل حماسن امرأة، مث يغض بصره، إال أخلف هللا له عبادة جيد حالوهتامسلم ينظر 

وروى الطْباين عن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه 
إن النظر سهم من سهام إبليس مسموم، من تركه ُمافيت أبدلته إُياان جيد حالوته »وسلم: 
 « .ِف قلبه
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 (1)وأزكى الذي هو أفعل التفضيل للمبالغة ِف أن". 
 

"مث أكد هللا تعاَل اْلمر بطاعة أوامر هللا تعاَل وحكم الرسول صلى هللا عليه -23 .711
وسلم ِبخالص ال نفاق فيه، فِن تولوا عن الطاعة، فما على النِب صلى هللا عليه وسلم إال 

قروان عوه اهتدوا إَل احلق، فجعل االهتداء متبليغ الرسالة، وما عليهم إال الطاعة له، فِن أطا
بطاعته، مث أكد أنه ما على الرسول صلى هللا عليه وسلم إال التبليغ الواضح الذي ال شائبة 
فيه لكل ما كلف فيه الناس، فهو ال حيمل أحدا على اإلُيان احلق، وال يكره إنساان على 

 الدين القومي.

سه قوال وفعال نطق ابحلكمة، ومن أمر اهلوى : من أمر السنة على نفقال بعض السلف
 على نفسه قوال وفعال نطق ابلبدعة لقوله تعاَل: وإن تطيعوه هتتدوا.

 

 أصول دولة اإلُيان

 

 [57اَل  55( : اْلايت 24]سورة النور )
وعد هللا الذين آمنوا منكم وعملوا الصاحلات ليستخلفنهم ِف اْلرض كما استخلف الذين 

ن هلم دينهم الذي ارتضى هلم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونين ال من قبلهم وليمكن
( وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة 55يشركون يب شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون )

( ال حتسنب الذين كفروا معجزين ِف اْلرض ومأواهم 56وأطيعوا الرسول لعلكم ترمحون )
 (57النار ولبئس املصري )

 

 عراَ:اإل

وعد: وعد ِف اْلصل يتعدى إَل مفعولني، وجيوز االقتصار على أحدمها، وهلذا اقتصر ِف 
هذه اْلية على مفعول واحد، وفسر العدة بقوله: ليستخلفنهم. وهو جواَ قسم مضمر 
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 (1)تقديره: وعدهم هللا وأقسم ليستخلفنهم.". 
 

 ل موسى:"قال: َر إين قتلت منهم نفسا، فأخاف أن يقتلون أي قا-24 .712

اي َر كيف أذه ب إَل فرعون وقومه، وقد قتلت منهم فرعونيا، فأخاف إذا رأوين أن يقتلوين 
 أثرا منهم.

وأخي هارون هو أفصح مين لساان، فأرسله معي ردءا يصدقين، إين أخاف أن يكذبون أي 
إن أخي هارون أفصح لساان مين، وأحسن بياان بسب ب ما ِف لساين من لثغة أو عقدة من 

 الصغر حني تناولت اِلمرة، ملا خريت بينها وبني التمرة، فوضعتها على لساين، فحصل حني
فيه شدة ِف التعبري، فاجعل معي هارون أخي رسوال وزيرا ومعينا يصدقين فيما أقوله وأخْب 
به عن هللا عز وجل، ويوضح الْباهني واْلدلة، ويفند الشبهات املثارة من قبل هؤالء 

خاف أن يكذبوين ِف رساليت. ونظري اْلية: واحلل عقدة من لساين يفقهوا اِلاحدين، وإين أ
/ 20قويل، واجعل يل وزيرا من أهلي، هارون أخي، اشدد به أزري، وأشركه ِف أمري ]طه 

27- 32. ] 

 فأجابه هللا تعاَل إَل طلبه:

َ ملوس : ىقال: سنشد عضدك أبخيك، وجنعل لكما سلطاان، فال يصلون إليكما أي قال الر
سنقويك ونعزز جانبك أبخيك الذي سألت أن يكون نبيا معك، كما قال تعاَل: قد أوتيت 

[ 53/ 19[ ووهبنا له من رمحتنا أخاه هارون نبيا ]مرمي 36/ 20سؤلك اي موسى ]طه 
وجنعل لكما حجة قاهرة، وغلبة ظاهرة على عدوكما، فال سبيل هلم إَل الوصول إَل أذاكما، 

 هللا تعاَل.بسب ب إبالغكما آايت 

عن طل ب موسى بعثة أخيه هارون: ليس أحد أعظم منة على أخيه من  قال بعض السلف
موسى على هارون عليهما السالم، فِنه شفع فيه، حىت جعله هللا نبيا ورسوال معه إَل فرعون 

 (2)وملئه، وهلذا قال تعاَل ِف حق موسى: وكان". 
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 ورضواان أي تشاهدهم يكثرون تراهم ركعا سجدا، يبتغون فضال من هللا -"-25 .713
الصالة ِبخالص، فتبصرهم غالبا راكعني ساجدين، يلتمسون ويطلبون الثواَ والرضا، 
وحيتسبون عند هللا تعاَل جزيل الثواَ وهو اِلنة، ورضا هللا تعاَل عنهم، والرضا أكْب من 

 [ .72/ 9اِلنة: ورضوان من هللا أكْب ]التوبة 

السجود أي عالمتهم املميزة هلم وجود النور والبهاء والوقار  سيماهم ِف وجوههم من أثر -
ض وقال بعِف الوجه والسمت احلسن واْلشوع. قال السدي: الصالة حتسن وجوههم. 

 : من كثرت صالته ابلليل حسن وجهه ابلنهار،السلف

وقد أسنده ابن ماجه عن جابر رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
 «ن كثرت صالته ابلليل، حسن وجهه ابلنهارم»

 والصحيح أنه موقوف.

وقال بعضهم: إن للحسنة نورا ِف القل ب، وضياء ِف الوجه، وسعة ِف الرزق، وحمبة ِف قلَو 
الناس. وقال أمري املؤمنني عثمان رضي هللا عنه: ما أسر أحد سريرة إال أبداها هللا تعاَل على 

املراد أن أثر العبادة والصالح واإلخالص مع هللا تعاَل صفحات وجهه، وفلتات لسانه. و 
، أصلح من أصلح سريرته»يظهر على وجه املؤمن، لذا قال عمر بن اْلطاَ رضي هللا عنه: 

 « .هللا تعاَل عالنيته

وروى اإلمام أمحد عن أيب سعيد اْلدري رضي هللا عنه عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
يعمل ِف صخرة صماء، ليس هلا ابَ وال كوة، ْلرج عمله للناس،   لو أن أحدكم»أنه قال: 

 « .كائنا ما كان

وروى أمحد أيضا وأبو داود عن ابن عباس رضي هللا عنهما عن النِب صلى هللا عليه وسلم 
إن اهلدي الصاحل، والسمت الصاحل، واالقتصاد جزء من مخسة وعشرين جزءا من »قال: 
 « .النبوة

 (1)توراة ومثلهم ِف اإلجنيل، كزرع أخرج شطأه، فآزره". ذلك مثلهم ِف ال -
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"سبحانه: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن هللا هو الرزاق ذو -26 .714
 [ .58 -57/ 51القوة املتني ]الذارايت 

مث كرر القول للتأكيد: وهلل ما ِف السموات وما ِف اْلرض خلقا وملكا يتصرف فيهما كيف 
وإعداما، إحياء وإماتة، وكفى ابهلل وكيال، أي قيما وحافظا وكفيال ْلمور العباد شاء إجيادا 

 ِف أرزاقهم وسائر شؤوهنم.

قال الزُمشري: تكرير قوله: ما ِف السموات وما ِف اْلرض: تقرير ملا هو موج ب تقواه، 
 « .1»ليتقوه فيطيعوه وال يعصوه ْلن اْلشية والتقوى أصل اْلري كله 

 ا عاما صرحيا فقال:مث هدد هتديد

إن يشأ يذهبكم أيها الناس وأيت آبخرين، أي إن يرد إفناءكم وإجياد قوم آخرين بدال عنكم، 
فهو قادر على ذلك ْلن كل شيء ِف السموات واْلرض حتت قبضته وخاضع لسلطانه، 

 وكان هللا على ذلك من اإلعدام واإلجياد بليغ القدرة، ال ُيتنع عليه شيء أراده.

ض ب على املشركني الذين كانوا يؤذون النِب صلى هللا عليه وسلم ويقاومون دعوته، وهذا غ
وختويف وبيان القتداره على اإلذهاَ والتبديل إذا عصيتموه، كما قال: وإن تتولوا يستبدل 

: ما أهون العباد قال بعض السلف[ ، 38/ 47قوما غريكم، مث ال يكونوا أمثالكم ]حممد 
أمره. وقال تعاَل: إن يشأ يذهبكم وأيت خبلق جديد، وما ذلك على  على هللا إذا أضاعوا
 [ أي وما هو عليه مبمتنع.20 -19/ 14هللا بعزيز ]إبراهيم 

 مث قال تعاَل: من كان يريد ثواَ الدنيا ... أي من كان بسعيه وعمله

__________ 

 (1)". 429( املرجع السابق: ص 1)
 

يعين بذلك متالؤهم على الفتك برسول هللا "وْلصحابك، قال جماهد وغريه: -27 .715
 صلى هللا عليه وسلم.

 واْلائنة: اْليانة كالقائلة مبعىن القيلولة واْلاطئة مبعىن اْلطيئة. وقال بعضهم:

معىن ذلك: وال تزال تطلع على خائن منهم، والعَر تزيد اهلاء ِف آخر املذكر، كقوهلم: هو 
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 « .1»راوية للشعر، ورجل عالمة 

طْبي: والصواَ من القول أن هللا عىن ُّبذه اْلية يهود بين النضري الذين مهوا بقتل قال ال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأصحابه إذ أاتهم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يستعينهم 

 « .ِف دية العامريني، فأطلعه هللا على ما قد مهوا به

و من املتكررة الصادرة منهم إال قليال منهم وه إال قليال منهم أي ما تزال تطلع على خياانهتم
 آمن وحسن إُيانه، كعبد هللا بن سالم وأصحابه ممن أسلموا، فال ختف منهم خيانة.

فاعف عما بدر منهم، واصفح عمن أساء منهم، وعاملهم ابإلحسان، إن هللا حي ب احملسنني 
لنصر وهذا هو عني ا الذين أحسنوا العفو والصفح عن املسيء، ويثيبهم على إحساهنم،

 «ما عاملت من عصى هللا فيك مبثل أن تطيع هللا فيه: »قال بعض السلفوالظفر، كما 
 « .3»وُّبذا حيصل هلم َتليف ومجع على احلق، ولعل هللا أن يهديهم 

وقد ثبت أن النِب صلى هللا عليه وسلم عامل طوائف اليهود الثالث حول املدينة )وهم بنو 
ة بعد  وبنو قريظة( أحسن معاملة ِف بدء اْلمر وأثنائه وهنايته، ففي البدايقينقاع وبنو النضري

اهلجرة إَل املدينة عقد معهم صلحا معروفا هو وثيقة املدينة، ووادعهم وعاهدهم على املساملة 
 وأال حياربوه وال ُيالئوا عليه عدوا له، وأهنم آمنون

__________ 

 101/ 6( تفسري الطْبي: 1)

 واملكان السابق. ( املرجع2)

 (1)". 33/ 2( تفسري ابن كثري: 3)
 

"الذي يتعلق به مصاحل العباد، ْلنه تعاَل قدر حركة الشمس والقمر حبساَ -28 .716
معني، وكل ذلك دليل على كمال قدرة هللا تعاَل وكونه فضال من هللا ورمحة وإحساان على 

 اْللق.

نورها إَل لنجوم ملنافع العباد، ابالهتداء بظاهرة َساوية وهو أنه تعاَل خلق ا -والنوع الثالث
الطرق واملسالك، ِف ظلمات الْب والبحر، حيث ال يرون مشسا وال قمرا، وذلك من أدلة  
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كمال القدرة والرمحة واحلكمة. ويستدل ابلنجوم والكواك ب والشمس والقمر أيضا على 
 ء الدنيا بزينة الكواك بمعرفة القبلة، كما أن هذه الكواك ب زينة للسماء: إان زينا السما

/ 67[ وهي أيضا رجوم للشياطني: وجعلناها رجوما للشياطني ]امللك 6/ 37]الصافات 
[ وهي كذلك مثار التفكري ِف عظمة السموات: ويتفكرون ِف خلق السماوات واْلرض، 5

قال بعض [ 191/ 3ربنا ما خلقت هذا ابطال، سبحانك فقنا عذاَ النار ]آل عمران 
اعتقد ِف هذه النجوم غري ثالث فقد أخطأ وكذَ على هللا سبحانه: أن هللا : من السلف

 « .1»جعلها زينة للسماء، ورجوما للشياطني، ويهتدى ُّبا ِف ظلمات الْب والبحر 

االستدالل أبحوال اإلنسان، وخلق البشر من نفس واحدة هي آدم عليه  -والنوع الرابع
 َ واْلرحام، والتفكري ِف تكوين النفس: وِفالسالم، وإيداع أصول البشرية ِف اْلصال

[ وهذا من دالئل وجود اإلله وكمال قدرته 21/ 51أنفسكم أفال تبصرون ]الذارايت 
 وعلمه.

مأخوذ من طريقة اإلنبات وتنوع النبات واختالف أصناف الفواكه والثمار:  -والنوع اْلامس
اد ع النبااتت والزروع ابملاء، وإجيوهو إنزال املطر من السماء )السحاَ( وإخراج ُمتلف أنوا 

 الكثرة اهلائلة من الثمار والفواكه

__________ 

 (1)". 159/ 2( تفسري ابن كثري: 1)
 

"ابن آدم أكالت يقمن صلبه، فِن كان فاعال ال حمالة، فثلث لطعامه، وثلث -29 .717
 « .لشرابه، وثلث لنفسه

 .واشربوا، وال تسرفوا : مجع هللا الط ب كله ِف نصف آية: وكلواقال بعض السلف
يذكر أن الرشيد كان له طبي ب نصراين حاذق فقال لعلي بن احلسني: ليس ِف كتابكم من 
علم الط ب شيء، والعلم علمان: علم اْلداين وعلم اْلبدان، فقال له علي: قد مجع هللا 

ال و  الط ب كله ِف نصف آية من كتابنا. فقال له: ما هي؟ قال: قوله عز وجل: وكلوا واشربوا
تسرفوا فقال النصراين: وال يؤثر عن رسولكم شيء من الط ب. فقال علي: مجع رسول هللا 
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اء شرا ما مأل ابن آدم وع»صلى هللا عليه وسلم الط ب ِف ألفاظ يسرية. قال: ما هي؟ قال: 
ابكم احلديث، فقال النصراين: ما ترك كت« من بطنه، حبس ب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه

 « .1»ينوس طبا وال نبيكم ِلال

كل ما شئت، والبس ما شئت ما أخطأتك خصلتان: »وقال البخاري: قال ابن عباس: 
 أي كْب وإعجاَ ابلنفس.« سرف وُميلة

واإلسراف: جتاوز احلد ِف كل شيء. وهللا تعاَل حي ب إحالل ما أحل، وحترمي ما حرم، وذلك 
، وال العطش والشبع والريالعدل الذي أمر به، فال يصح جتاوز احلد الطبيعي كاِلوع و 

املادي أبن تكون النفقة بنسبة معينة من الدخل ال تستأصله كله، وال الشرعي فال جيوز 
تناول ما حرم هللا من امليتة والدم وحلم اْلنزير وما ذبح لغري هللا، واْلمر، إال للضرورة، وال 

ه الرجال ي أو تشبحيل اْلكل والشَر ِف أواين الذه ب والفضة، وال لبس احلرير الطبيع
 ابلنساء أو ابلعكس.

 وبناء عليه يكون فعل كل من البخالء واملَتفني املسرفني حراما ال يسوغ

__________ 

 (1)". 2664/ 7، حماسن التأويل للقاَسي: 192/ 7( تفسري القرطِب: 1)
 

بغضكم الشديد لقوم بسب ب أهنم  -أيها املؤمنون -"واملعىن: وال حيملنكم-30 .718
ن دخول املسجد احلرام، ال حيملنكم ذلك على أن تعتدوا عليهم، فِن الشرك إذا  منعوكم م

لكن ال يْبره وال يقبله، و  -وهو دين العدل والتسامح -كان يْبر هذا العمل، فِن اإلسالم
الذي يقبله اإلسالم هو احَتام املسجد احلرام، وفتح الطريق إليه أمام الناس حىت يزداد املؤمن 

 العاصي إَل رشده وصوابه. إُياان، ويفيء

انوا صدوكم قد ك»قال ابن كثري: وقوله: وال جيرمنكم شنآن قوم أى: وال حيملنكم بغض قوم، 
، على أن تعتدوا حكم هللا فيهم فتقتصوا منهم -وذلك عام احلديبية -عن املسجد احلرام

اج ب العدل و  ظلما وعدواان، بل احكموا مبا أمركم هللا به من العدل ِف حق كل أحد.. فِن
 على كل أحد. ِف كل أحد، وِف كل حال. والعدل، به قامت السموات واْلرض.
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 : ما عاملت من عصى هللا فيك مبثل أن تطيع هللا فيه.وقال بعض السلف

وعن زيد بن أسلم، قال: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأصحابه ابحلديبية، حني 
ذلك عليهم، فمر ُّبم انس من املشركني من أهل صدهم املشركون عن البيت، وقد اشتد 

 «املشرق يريدون العمرة. فقال الصحابة. نصد هؤالء كما صدان أصحاُّبم، فنزلت هذه اْلية
«1. » 

 وقوله: شنآن قوم مصدر مضاف ملفعوله. أى: ال حيملنكم بغضكم قوما.

 .صدوكممفعول ْلجله بتقدير الالم. أى: ْلن  -بفتح مهزة أن -وقوله: أن صدوكم
 فهو متعلق ابلشنآن.

 وقوله أن تعتدوا ِف موضع نص ب على أنه مفعول به.

 أى: ال حيملنكم بغضكم قوما لصدهم إايكم عن املسجد احلرام االعتداء عليهم.

هي قراءة اِلمهور، وهي تشري إَل أن الصد كان ِف املاضي،  -وقراءة أن صدوكم بفتح اهلمزة
 وهي واضحة وال إشكال عليها.

اِلمل: وِف قراءة ْلىب عمرو وابن كثري بكسر مهزة أن على أهنا شرطية وجواَ الشرط  قال
دل عليه ما قبله. وفيها إشكال من حيث إن الشرط يقتضى أن اْلمر املشروط َ يقع. مع 
أن الصد كان قد وقع. ْلنه كان ِف عام احلديبية وهي سنة ست. واْلية نزلت عام الفتح 

 عام الفتح ِف أيدى املسلمني فكيف يصدون عنه؟ وأجي ب بوجهني:سنة مثان، وكانت مكة 

 أو هلما: ال نسلم أن الصد كان قبل نزول اْلية فِن نزوهلا عام الفتح غري جممع عليه.

__________ 

 (1)].....[". 5ص  2( تفسري ابن كثري ج 1)
 

 ن"قال ابن كثري ما ملخصه: وقوله وإذ أوحيت إَل احلواريني هذا أيضا م-31 .719
ذا الوحى واملراد ُّب -وهم احلواريون -االمتنان على عيسى، أبن جعل هللا له أصحااب وأنصارا

اإلهلام كما ِف قوله: وأوحينا إَل أم موسى أن أرضعيه وكما ِف قوله وأوحى ربك إَل النحل 
ِف هذه اْلية وإذ أوحيت إَل احلواريني أى: أهلموا ذلك فامتثلوا ما  وقال بعض السلف
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 « .1» أهلموا

فأنت ترى أن اإلمام ابن كثري يرى أن املراد ابلوحي هنا اإلهلام. وعلى ذلك كثري من املفسرين، 
ومنهم من يرى أن املراد بقوله وإذ أوحيت إَل احلواريني أى: أمرهتم ِف اإلجنيل على لسانك 

 أو أمرهتم على ألسنة رسلي.

، كما قال اْللوسى معززا هذا الرأى: وقد جاء استعمال الوح ى مبعىن اْلمر ِف كالم العَر
 قال الزجاج وأنشد:

 احلمد هلل الذي استقلت ... ِبذنه السماء واطمأنت

 « .2»أوحى هلا القرار فاستقرت أى: أمرها أن تقر فامتثلت 

واحلواريون مجع حوارى. وهم أنصار عيسى الذين الزموه وآمنوا به وصدقوه. وكانوا عوان له 
 ِف الدعوة إَل احلق.

يقال: فالن حوارى فالن. أى: خاصته من أصحابه. ومنه قول النِب صلى هللا عليه وسلم 
 « .ِف الزبري بن العوام: لكل نِب حوارى وحوارى الزبري

الداللة على شدة الصفاء ونصوع البياض، ولذلك قالوا ِف خالص « حور»وأصل مادة 
 ت واحلوارايت.لباَ الدقيق: احلوارى وقالوا ِف النساء البيض: احلواراي

__________ 

 114ص  2( تفسري ابن كثري ج 1)

 (1)". 58ص  7( تفسري اْللوسى ج 2)
 

"فكانوا جمبورين عليها، يدل على هذا تعليلها على طريق االستئناف البياين -32 .720
بقوله: إهنم اختذوا الشياطني أولياء من دون هللا وحيسبون أهنم مهتدون ومعىن اختاذهم 

ء، أهنم أطاعوهم ِف كل ما يزينونه هلم من الفواحش واملنكرات، وحيسبون أهنم الشياطني أوليا
 « « .1»مهتدون فيما تلقنهم الشياطني إايه من الشبهات 

مث وجه القرآن بعد ذلك نداء اثلثا إَل بىن آدم أمرهم فيه ابلتمتع ابحلالل، وبزينة هللا اليت 
 :-َلتعا -أخرجها لعباده بدون إسراف أو تبذير فقال
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 [31( : آية 7]سورة اْلعراف )
 (31اي بين آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا وال تسرفوا إنه ال حي ب املسرفني )

واملعىن: عليكم اي بىن آدم أن تتجملوا مبا يسَت عورتكم، وأن تتحلوا بلباس زينتكم كلما 
 رااي.صليتم أو طفتم، واحذروا أن تطوفوا ابلبيت احلرام وأنتم ع

اي بىن آدم هو خطاَ ِلميع العاَ، وإن كان املقصود ُّبا من كان يطوف »قال القرطِب: 
من العَر ابلبيت عرايان، فِنه عام ِف كل مسجد للصالة، ْلن العْبة بعموم اللفظ ال 

 « « .2»خبصوص السب ب 

لليل. اب كان بعض العَر يطوفون ابلبيت عراة، الرجال ابلنهار، والنساء»وقال ابن عباس: 
ين آدم خذوا زينتكم : اي ب-تعاَل -فأنزل هللا« . يقولون: ال نطوف ِف ثياَ عصينا هللا فيها

 « .3»عند كل مسجد 

أن يتمتعوا ابلطيبات بدون إسراف أو تقتري فقال: وكلوا واشربوا وال  -سبحانه -مث أمرهم
 تسرفوا إنه ال حي ب املسرفني.

كم ا املشاَر احلالل وال تسرفوا ال ِف زينتكم وال ِف مأكلأى: كلوا من املآكل الطيبة، واشربو 
 يكره املسرفني. -سبحانه -أو مشربكم. ْلنه

: مجع هللا الط ب ِف نصف آية ِف قوله: وكلوا قال بعض السلف»قال اإلمام ابن كثري: 
كل ما شئت والبس ما شئت ما »وقال البخاري: قال ابن عباس: »واشربوا وال تسرفوا 

 « .4« »خصلتان: سرف وُميلةأخطأتك 

__________ 

 .179ص  8( تفسري املنار ج 1)
 .179ص  7( تفسري القرطِب ج 2)
 .125ص  8( حاشية اِلمل على اِلاللني ج 3)
 (1).". 21ص  2( تفسري ابن كثري ج 4)
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وحده ريب، وال أشرك معه أحدا من خلقه ال ِف الربوبية، وال ِف  -"تعاَل-33 .721
 الذات وال ِف الصفات. اْللوهية، وال ِف

. أى: لكن أان أقول هو هللا ريب« لكن أان»ِف هذه اْلية لكنا ... أصله:  -سبحانه -وقوله
 ِف نون أان بعد حذف اهلمزة.« لكن»وأدغمت نون « أان»فحذفت مهزة 

بدون ألف بعد النون املشددة وقرأ أبو عامر ِف « لكن»ومجهور القراء يقرءون ِف الوصل 
 أما ِف حالة الوقف فقد اتفق اِلميع على إثبات اْللف. -ابْللف« الكن»الوصل 

قال صاح ب الكشاف: قوله: لكنا هو هللا ريب أصله: لكن أان فحذفت اهلمزة، وألقيت 
 حركتها على نون لكن، فتالقت النوانن فكان اإلدغام، وحنوه قول القائل:

  أقلىوترمينىن ابلطرف أى أنت مذن ب ... وتقلينىن، لكن إايك ال

 أى: لكن أان ال أقليك.

ضمري الشأن: أى: والشأن أن هللا ريب: واِلملة خْب أان. والراجع منها إليه ايء « هو»و 
 الضمري.

، قال ْلخيه أنت كافر ابهلل« أكفرت..»فِن قلت: هو استدراك ْلى شيء؟ قلت: لقوله 
 « .1« »لكين مؤمن موحد، كما تقول: زيد غائ ب لكن عمرا حاضر

شده إَل ما كان جي ب عليه أن يقوله عند دخوله جنته فقال: ولوال إذ دخلت جنتك مث أر 
 قلت ما شاء هللا ال قوة إال ابهلل....

قال اإلمام ابن كثري: هذا حتضيض وحث على ذلك. أى: هال إذ أعجبتك جنتك حني 
 يعط َ دخلتها ونظرت إليها، محدت هللا على ما أنعم به عليك وأعطاك من املال والولد ما

ن : من أعجبه شيء مقال بعض السلفغريك وقلت ما شاء هللا ال قوة إال ابهلل، وهلذا 
حاله أو ولده أو ماله، فليقل: ما شاء هللا ال قوة إال ابهلل.. وهذا مأخوذ من هذه اْلية 

هللا  قال: قال رسول -رضى هللا عنه -الكرُية. وقد روى فيه حديث مرفوع.. فعن أنس
يه وسلم ما أنعم هللا على عبد نعمة من أهل أو مال أو ولد فيقول: ما شاء هللا صلى هللا عل

 « .2« »ال قوة إال ابهلل، فريى فيه آفة دون املوت

__________ 

 .485ص  2( تفسري الكشاف ج 1)
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 (1).". 154ص  15( تفسري ابن كثري ج 2)
 

 ب املشركون لذين طلِف القوم ا -ِف رأي مجهور املفسرين -"نزلت هااتن اْليتان-34 .722
طردهم من جملس النِب صلى هللا عليه وسلم حىت يؤمنوا ويتفردوا ابِللوس، فنهى هللا عز 
وجل عن طردهم، وضم إَل ذلك النهي اْلمر أبن يسلم النِب صلى هللا عليه وسلم عليهم 

 ويؤنسهم.

م، فكان إذا هقال عكرمة: نزلت ِف الذين هنى هللا تعاَل نبيه صلى هللا عليه وسلم عن طرد
ميت من احلمد هلل الذي جعل ِف أ»رآهم النِب صلى هللا عليه وسلم بدأهم ابلسالم، وقال: 

 « .أمرين أن أبدأهم ابلسالم

وقال الفضيل بن عياض: قال قوم للنِب صلى هللا عليه وسلم: إان قد أصبنا ذنواب فاستغفر 
 آبايتنا. لنا، فأعرض عنهم، فنزلت اْلية: وإذا جاءك الذين يؤمنون

واملعىن: وإذا جاءك أيها الرسول الذين يؤمنون ابهلل ورسله، ويصدقون بكتبه تصديقا قلبيا 
وعمليا، ويؤمنون آبايت القرآن وعالمات النبوة كلها، فقل هلم: أمان لكم من عذاَ هللا ِف 

إحساان و الدنيا واْلخرة ْلن هللا سبحانه أوج ب على نفسه الكرُية الرمحة بعباده، تفضال منه 
َ بعد التوبة، ويعفو عن السيئات ابحلسنات.  وامتناان، فهو واسع الفضل واملغفرة، يغفر الذنو

جاء ِف الصحيحني وِف مسند اإلمام أمحد عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
 . «إن هللا تبارك وتعاَل كت ب كتااب، فهو عنده فوق العرش: إن رمحيت سبقت غضِب»قال: 

فمن ارتك ب منكم ذنبا أو خطيئة جبهالة كغض ب شديد، أو شهوة جاحمة، وخفة عارمة، 
وطيش بني، مث اتَ إَل هللا وندم على ذلك الذن ب، وصمم على عدم العودة إَل املعصية 
ِف املستقبل، وأصلح عمله، فاهلل يغفر له ذنبه، ْلنه واسع املغفرة والرمحة، ونظري هذه اْلية 

 السيئات الواقعة عن جهالة قوله تعاَل: الدالة على غفران

[ . 17/ 4إمنا التوبة على هللا للذين يعملون السوء جبهالة مث يتوبون من قري ب ]النساء: 
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 (1)من اِلهالة:". »وقال جماهد: « كل من عصى هللا فهو جاهل: »قال بعض السلف
 

يناه إدانء نوقربناه جنيا: هو التقري ب ابلتشريف ابلكالم والنبوة، أي أد -"-35 .723
تشريف وتقري ب منزلة حىت انجيناه أو كلمناه، فقوله تعاَل جنيا من املناجاة ِف املخاطبة، 

 جعلته ِف العاَ الروحي قري ب املنزلة من هللا تعاَل.

ومنحناه من فضلنا ونعمتنا، فجعلنا أخاه هارون نبيا لكونه أفصح لساان وألني عريكة،  -
( هارون أخي 29يا قائال: واجعل يل وزيرا من أهلي )حني سأل موسى ربه أن جيعله نب

[ . وِف آية 32 -29/ 20( ]طه: 32( وأشركه ِف أمري )31( اشدد به أزري )30)
أخرى طال ب به حني إرساله لفرعون: وأخي هارون هو أفصح مين لساان فأرسله معي ردءا 

 [ .34/ 28( ]القصص: 34يصدقين إين أخاف أن يكذبون )

: ما شفع أحد ِف أحد شفاعة ِف الدنيا أعظم من شفاعة موسى ِف فقال بعض السل
 ( .53هارون أن يكون نبيا، قال هللا تعاَل: ووهبنا له من رمحتنا أخاه هارون نبيا )

 قال ابن عباس: كان هارون أكْب من موسى أبربع سنني.

َ خْب وصفات ر مث أمر هللا تعاَل نبيه حممدا صلى هللا عليه وسلم أن يذكر ِف القرآن للع
إَساعيل ابن إبراهيم عليهما السالم، الذي هو والد عَر احلجاز كلهم، وأَ العَر اليوم، 
وهم اليمنية واملضرية، وصفاته أربع جعلته أيضا من بركة لسان الصدق والشرف املضمون 

 بقاؤه على آل إبراهيم عليه السالم، وهو الذبيح ِف قول اِلمهور:

إنه كان صادق الوعد، مشهورا ابلوفاء ابلعهد والوعد، فما وعد وعدا مع هللا أو مع الناس 
إال وىف به، فكان ال خيالف شيئا مما يؤثر به من طاعة ربه. وصف بصدق الوعد ْلنه كان 

 مبالغا ِف ذلك.

 مثروي أنه وعد رجال ِف موضع، فجاء إَساعيل عليه السالم، وانتظر الرجل يومه وليلته، 
 جاء الرجل ِف اليوم اْلخر، فقال له: ما زلت ِف انتظارك هنا منذ أمس.
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 (1)وكان رسوال نبيا جامعا بني هذين الوصفني كأبيه إبراهيم، وكموسى عليهم".  -
 

"روى الطْبي عن عكرمة ِف قوله تعاَل: }اي أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم -36 .724
ن الرجل يريد أن أييت النِب صلى هللا عليه وسلم  وأوالدكم عدوا لكم فاحذروهم{ . قال: كا

 فيقول أهله: أين تذه ب وتدعنا؟ .

قال: فِذا أسلم وفقه قال: ْلرجعن إَل الذين كانوا ينهون عن هذا اْلمر فألفعلن وْلفعلن. 
 }وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فِن هللا غفور رحيم{ . -عز وجل  -قال: فأنزل هللا 

اْلية: ما عادوهم ِف الدنيا، ولكن محلتهم مودهتم هلم على أن اختذوا وقال جماهد ِف هذه 
 هلم احلرام فأعطوه إايهم.

واْلية عامة ِف كل معصية يرتكبها اإلنسان بسب ب اْلهل والولد، وخصوص السب ب ال ُينع 
 عموم احلكم.

 قوله: }إمنآ أموالكم وأوالدكم فتنة{ .

ية ومنع حق هللا تعاَل فال تطيعوهم ِف معص أي: بالء واختبار حيملكم على كس ب احلرام
 هللا.

 « .يؤتى برجل يوم القيامة، فيقال: أكل عياله حسناته»وِف احلديث: 

 : العيال سوس الطاعات.وقال بعض السلف

وقال ابن مسعود: ال يقولن أحدكم، اللهم اعصمين من الفتنة، فِنه ليس أحد منكم يرجع 
لى فتنة، ولكن ليقل: اللهم إين أعوذ بك من مضالت إَل مال وال ولد إال وهو مشتمل ع

 الفنت.

سوا للتبعيض؛ ْلن كلهم لي« من»وقال احلسن ِف قوله تعاَل: }إن من أزواجكم{ ، أدخل 
أبعداء، َو يذكر من ِف قوله تعاَل: }إمنآ أموالكم وأوالدكم فتنة{ ؛ ْلهنما ال خيلوان من 

 الفتنة، واشتغال القل ب ُّبما.

عليه وسلم   رأيت النِب صلى هللا»ي وغريه عن عبد هللا بن بريدة عن أبيه قال: روى الَتمذ
وعليهما قميصان أمحران ُيشيان  -رضي هللا عنهما  -خيط ب، فجاء احلسن واحلسني 
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ويعثران، فنزل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  فحملهما ووضعهما بني يديه، مث قال: صدق 
 (1):". -عز وجل  -هللا 
 

 "السابعة: قوله: }وادكر بعد أمة{ أي: دهر. فيه أن الدهر يسمى أمة.-37 .725

 الثامنة: أنه َ يذه ب مع حتققه ما طل ب امللك إال بعد االستئذان.

التاسعة: قوله: }يوسف أيها الصديق{ يدل على أنه يعرف معىن الصديقية؛ وأنه عرف 
 اتصاف يوسف بذلك.

 الناس مبا أشكل عليهم.العاشرة: أنه ذكر ليوسف العلة، وهي علم 

احلادية عشرة: أنه عْب البقر السمان ابلسنني املخصبة، والبقر العجاف ابلسنني اجملدبة، 
وأكلها السمان كون غلة السنني املخصبة أيكلها الناس ِف السنني اجملدبة، وكذلك السنابل 

بسات قد اياْلضر واليابسات قيل: إنه رأى سبع سنابل خضر قد انعقد حبها، وسبعا أخر 
 استحصدت، فالتوت اليابسات على اْلضر حىت غنب عليهن.

 الثانية عشرة: أنه أجاَ السائل أبكثر مما سأله عنه، خالفا ملن جعل هذا من عدم اْلدَ.

املسؤول  : لو كنتقال بعض السلفالثالثة عشرة: كرمه وطي ب أخالقه عليه السالم، كما 
 ما أجبتهم إال بكذا وكذا.

 ة: معرفته عليه السالم أبمور الدنيا، وأن احل ب إذا كان ِف سنبلة َ َتته اْلفة ولوالرابعة عشر 
 لبث سنني.

 اْلامسة عشرة: أنه أمرهم بتدبري املعيشة ْلجل السنني اِلدَ، وال أيكلون إال قليال.

 (2)السادسة عشرة: أنه فهم من الرؤاي أن اْلص ب أييت بعد سبع سنني.". 
 

فهذا املعرض عن القرآن ملا عميت بصريته ِف  1البصر.  "عمى القل ب، وعمى-38 .726
ى عن : أعمقال بعض السلفالدنيا عن القرآن جازاه هللا أبن حشره يوم القيامة أعمى. 

 احلجة، ال يقدر على اجملادلة ابلباطل، كما كان يصنع ِف الدنيا.
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بسب ب  3 فذكر هللا أنه يقال له: هذا 2}قال َر َ حشرتين أعمى وقد كنت بصريا{ 
 إعراضك عن القرآن ِف الدنيا، وطلبك العلم من غريه.

أي: خالف أمري وما أنزلته على  5}ومن أعرض عن ذكري{  4قال ابن كثري ِف اْلية 
أي ِف الدنيا،  6رسويل، أعرض عنه وتناساه، وأخذ من غريه هداه }فِن له معيشة ضنكا{ 

 فال طمأنينة له وال انشراح وال تنعم.

وما أعرضوا عن احلق وكانوا ِف سعة من الدنيا فكانت معيشتهم ضنكا وذلك ظاهره أن ق
هلم معاشهم مع سوء ظنهم ابهلل. مث ذكر كالما طويال  7أهنم كانوا يرون أن هللا ليس ُملفا 

 وذكر ما ذكرته من أنواع الضنك، وهللا أعلم.

__________ 

 البصرية.ِف س "وعمى البصرية". والظاهر أن عمى القل ب هو عمى  1

 .125سورة طه آية:  2
 ِف س "إن هذا". 3

 )طبعة املكتبة التجارية( . 168ص  3راجع: تفسري ابن كثري ج   4

 .124سورة طه آية:  5
 .124سورة طه آية:  6
 (1)"ُمالفا".".  86-516ِف  7
 

( وابن عدي ِف 252/ 4( والَتغي ب )342/ 9( والفتح )5289"واملشكاة )-39 .727
 ( .127( والدرر )472/ 2« )الكامل»

بد إايك نع»: الفاحتة سر القرآن وسرها هذه الكلمة: قال بعض السلف: 2: كلها: 30: 
 فاْلول تْبؤ من الشرك، والثاين تْبؤ من احلول والقوة والتفويض إَل هللا عز« وإايك نستعني

ا ربك مفاعبده وتوكل عليه و »وجل، وهذا املعىن ِف غري آية من القرآن كما قال تعاَل: 
 وقوله تعاَل: ،« قل هو الرمحن آمنا به وعليه توكلنا»، وقوله تعاَل: « بغافل عما تعملون

 « .َر املشرق واملغَر ال إله إال هو فاختذه وكيال»
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وأول هذه السورة خْب من هللا تعاَل ابلثناء على نفسه الكرُية جبميل صفاته احلسىن، وإرشاد 
ذا ال تصح صالة من َ يقل ذلك وهو قادر عليه، كما جاء لعباده أبن يثنوا عليه بذلك وهل

ال صالة »ِف الصحيحني عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
 « .ملن َ يقرأ بفاحتة الكتاَ

( وأبو داود 34( ومسلم ِف )الصالة، ح/ 192/ 1صحيح. متفق عليه. رواه البخاري )
( 314/ 5( وأمحد )138، 137/ 2( والنسائي )311، 247( والَتمذي )ح/ 822)ح/ 

، 321/ 1( الدارقطين )360/ 1( وابن أىب شيبة )375، 164، 61، 38/ 2والبيهقي )
 (1)( .". 11، 10/ 2( واإلرواء )365/ 1( ونص ب الراية )124/ 2( وأبو عوانة )322
 

حة: ف"رقم الصفحة: رقم احلديث: لفظ التخريج: أرقام التخريج ابلص-40 .728
التحقيقات:::: يكون ِف الشر، وهنضهم وبشرهم وأمرهم أن ال ييأسوا من روح هللا أي: ال 
يقطعوا رجاءهم وأملهم من هللا فيما يرومونه ويقصدونه، فِنه ال يقطع الرجاء وال ييأس من 

 روح هللا إال القوم الكافرون.

عنون: ي« سنا وأهلنا الضرقالوا اي أيها العزيز م»: قوله تعاَل: 1: الضر: 11915: 2190
 من اِلدَ والقحط وقلة الطعام.

 البضاعة القطعة من« وجئنا ببضاعة»: قوله تعاَل: 1: وجئنا ببضاعة: 11918: 2191
املال يقصد ُّبا شراء شيء، تقول: أبضعت الشيء واستبضعته أي جعلته بضاعة وِف املثل:  

 كمستبضع التمر إَل هجر.

 البضاعة املزجاة الناقصة غري« مزجاة» ب ِف قوله تعاَل: : قال ثعل2: مزجاة: 11919: 
 التامة.

: قال القرطِب ِف تفسري هذه اْلية: أي: إمنا محلكم على 1: جاهلون: 11937: 2193
 : كل من عصى هللا فهوقال بعض السلفهذا اِلهل مبقدار هذا الذي ارتكبتموه كما 

 جاهل.

 ِف تفسري هذه اْلية: أي: : قال القرطِب1: كنا ْلاطئني: 11945: 2194
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مذنبني من خطىء وخيطأ إذا أتى اْلطيئة، وِف ضمن هذا سؤال العفو. وقيل البن عباس:  
وقد تعمدوا لذلك؟ قال: وإن تعمدوا لذلك، وما تعمدوا « وإن كنا ْلاطئني»كيف قالوا: 

قع يحىت أخطئوا احلق، وكذلك كل من أتى ذنبا ختطى املنهاج الذي عليه من احلق، حىت 
 ِف الشبهة واملعصية.

 (1)( .". 489/ 2: تفسري ابن كثري: )1: فيما صنعتم: 11948: 2195
 

 "على ال ختونوا أو منصَو-41 .729

جيعل لكم فرقاان أي تفرقة بني احلق والباطل، وذلك دليل على أن التقوى تنور القل ب، 
إذ أنتم قليل،  على وتشرح الصدر، وتزيد ِف العلم واملعرفة وإذ ُيكر بك الذين كفروا عطف

أو استئناف، وهي إشارة إَل اجتماع قريش بدار الندوة مبحضر إبليس ِف صورة شيخ جندي 
احلديث بطوله ليثبتوك أي ليسجنونك قالوا قد َسعنا قيل: نزلت ِف النضر بن احلارث كان 

قلت ل قد تعلم من أخبار فارس والروم، فِذا َسع القرآن وفيه أخبار اْلنبياء قال: لو شئت
مثل هذا، وقيل: هي ِف سائر قريش أساطري اْلولني أي أخبارهم املسطورة وإذ قالوا اللهم 
اْلية، قاهلا النضر بن احلارث أو سائر قريش ملا كذبوا النِب صلى هللا عليه وسلم: دعوا على 
أنفسهم إن كان أمره هو احلق، والصحيح أن الذي دعا بذلك أبو جهل رواه البخاري 

  كتابيهما، وانتص ب احلق ْلنه خْب كان.ومسلم ِف

وقال الزُمشري: معىن كالمهم جحود أي: إن كان هذا هو احلق فعاقبنا على إنكاره، ولكنه 
ليس حبق فال نستوج ب عقااب، وليس مرادهم الدعاء على أنفسهم، إمنا مرادهم نفي العقوبة 

وما كان هللا  ى هللا عليه وسلمعن أنفسهم وما كان هللا ليعذُّبم وأنت فيهم إكراما للنِب صل
ال بعض قمعذُّبم وهم يستغفرون أي لو آمنوا واستغفروا فِن االستغفار أمان من العذاَ، 

: كان لنا أماانن من العذاَ ومها وجود النِب صلى هللا عليه وسلم واالستغفار، فلما السلف
 يعذُّبم يل: الضمري ِفمات النِب صلى هللا عليه وسلم ذه ب اْلمان الواحد، وبقي اْلخر، وق

للكفار، وِف وهم يستغفرون للمؤمنني الذين كانوا بني أظهرهم وما هلم أال يعذُّبم هللا املعىن 
أي شيء ُينع من عذاُّبم وهم يصدون املؤمنني من املسجد احلرام واِلملة ِف موضع احلال، 
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كان    تعاَل وماوذلك من املوج ب لعذاُّبم وما كانوا أولياءه الضمري للمسجد احلرام أو هلل
صالهتم عند البيت إال مكاء وتصدية املكاء: التصفري ابلفم، والتصدية: التصفيق ابليد. 

 وكانوا يفعلوهنما إذ صلى املسلمون ليخلطوا عليهم صالهتم

ينفقون أمواهلم اْلية نزلت ِف إنفاق قريش ِف غزوة أحد وقيل: إهنا نزلت ِف أيب سفيان بن 
، فِنه استأجر الع  ري من اْلحباش فقاتل ُّبم النِب صلى هللا عليه وسلم يوم أحد تكونحَر

 (1)عليهم حسرة أي يتأسفون". 
 

 "والشبهات، وجعل ِف النفس داعيا إَل حبها مع متكن العبد منها وقدرته-42 .730

 فمن أدى اْلمانة، وحفظ حدود هللا ومنع نفسه ما حيبه من حمارم هللا

( 40)وأما من خاف مقام ربه وهنى النفس عن اهلوى ) كان عاقبته اِلنة؛ كما قال تعاَل:
 ( .41فِن اِلنة هي املأوى )

  -عز وجل  -فلذلك حيتاج العبد ِف هذه الدار إَل جماهدة عظيمة، جياهد نفسه ِف هللا 
 كما ِف احلديث:

 عز وجل " -"اجملاهد من جاهد نفسه ِف هللا 

 ملعاصي، فِهنا خيانةفمن كانت نفسه شريفة، ومهته عالية َ يرض هلا اب

 وال يرضى ابْليانة إال من ال نفس له.

 : رأيت املعاصي نذالة، فَتكتها مروة فاستحالت داينة.قال بعض السلف

 وقال آخر منهم: تركت الذنَو حياء أربعني سنة، مث أدركين الورع.

 وقال آخر: من عمل ِف السر عمال يستحيي منه إذا ظهر عليه، فليس

 لنفسه عنده قدر.

 قال بعضهم: ما أكرم العباد أنفسهم مبثل طاعة هللا، وال أهانوها مبثل

 معاصي هللا عز وجل. فمن ارتك ب احملارم فقد أهان نفسه.

: أن الكل ب قال لألسد: اي سيد السباع، غري اَسي فِنه قبيح.  وِف املثل املضرَو

 فقال له: أنت خائن، ال يصلح لك غري هذا االسم.
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ه شقة حلم، وقال: احفظ يل هذه إَل غد، وأان أغري اَسك. فجاع، قال: فجربين. فأعطا
 (1)وجعل". 

 

ِف  يدعو اْللق ابلقرآن إَل الدخول -صلى هللا عليه وسلم  -"وقد كان النِب -43 .731
اإلسالم، الذي هو الصراط املستقيم، وبذلك استجاَ له خواص املؤمنني كأكابر املهاجرين 

 واْلنصار.

 ك: فتحت املدينة ابلقرآن.وهلذا املعىن قال مال

 يعين: أن أهلها إمنا دخلوا ِف اإلسالم بسماع القرآن.

. مصع ب بن عمري، قبل أن يهاجر إَل املدينة -صلى هللا عليه وسلم  -كما بعث النِب 
 فدعا أهل املدينة إَل اإلسالم بتالوة القرآن عليهم، فأسلم كثري منهم.

 ملوت، لو تناطحت اِلبال بني: من َ يردعه القرآن واقال بعض السلف

 يديه َ يرتدع.

 وقال آخر: من َ يتعظ بثالث، َ يتعظ بشيء: اإلسالم والقرآن.

 واملشي ب، كما قيل:

 كفى الشي ب واإلسالم للمرء انهيا

 قال حيىي بن معاذ: اإلسالم نقي فال تدنسه آباثمك.

 منع اهلوى من كاع ب ومدام. . . نور املشي ب وواعظ اإلسالم

 كان ِف الدنيا قد خرج عن االستقامة على الصراط، ففتح أبواَومن  

 سواء كانت احملارم -احملارم اليت ِف ستور الصراط ُينة ويسرة، ودخل إليها 

أخذته الكاللي ب الذي على ذلك الصراط ُينة ويسرة،  -من الشهوات أو من الشبهات 
 حبس ب ما فتح ِف الدنيا من أبواَ احملارم ودخل إليها.

 هم املكدوش ِف النار، ومنهم من ختدشه الكاللي ب وينجو.فمن

 ِف منامه: كأن الناس حشروا، وإذا بنهر -وكان شااب  -رأى بعض السلف 
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 (1)من هل ب النار عليه جسر جيوز الناس عليه يدعون أبَسائهم. فمن دعي". 
 

"أجاَ، فناج وهالك. قال: فدعي ابَسي، فدخلت ِف اِلسر فِذا حد كحد -44 .732
 ف ُيور يب ُيينا ومشاال.السي

 فأصبح الرجل أبيض الرأس واللحية، مما رأى.

 َسع بعضهم قائال يقول شعرا:

 أمامي موقف قدام ريب. . . يسائلين وينكشف الغطاء

 وحسِب أن أمر على صراط. . . كحد السيف أسفله لظاء

 فغشي عليه.

 قال الفضيل لبشر: بلغين أن الصراط مسرية مخسة عشر ألف فرسخ.

 فانظر كيف تكون عليه.

 : بلغنا أن الصراط يكون على بعض الناس أدق منقال بعض السلف

 الشعر، وعلى بعضهم كالوادي الواسع.

 قال سهل التسَتي: من دق على الصراط ِف الدنيا عرض له ِف اْلخرة

 ومن عرض له ِف الدنيا الصراط دق عليه ِف اْلخرة.

 االستقامة على الصراط َو يعرج عنه ُينةواملعىن: أن من صْب نفسه على 

وات أو مما هتواه النفوس من الشه -ويسرة، وال كشف شيئا من الستور املرخاة على جانبيه 
 بل سار على منت الصراط املستقيم حىت أتى ربه -الشبهات 

 وصْب على دقة ذلك، عرض له الصراط ِف اْلخرة.

توره املرخاة بل كشف س -يستقم على جادته ومن وسع على نفسه الصراط ِف الدنيا، فلم 
الصراط  دق عليه -من جانبيه ُينة ويسرة، ودخل مما شاءت نفسه من الشهوات والشبهات 

 (2)ِف اْلخرة، فكان عليه أدق من الشعر.". 
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 "إذا أنت َ تزدد على كل نعمة. . . ملؤتيكها حبا فلست بشاكر-45 .733

 لى كل ما هتوى فلست بصابرإذا أنت َ تؤثر رضا هللا وحده. . . ع

 والشكر ابللسان: الثناء ابلنعم وذكرها وتعدادها، وإظهارها، قال هللا

 تعاَل: )وأما بنعمة ربك فحدث( . وِف حديث النعمان بن بشري

 املرفوع: "التحدث ابلنعم شكر وتركها كفر".

 وقال عمر بن عبد العزيز: "ذكر النعم شكرها".

 م إين أعوذ بك أن أبدلوكان يقول ِف دعائه: "الله

 نعمتك كفرا، وأن أكفرها بعد معرفتها أو أنساها فال أثين ُّبا".

 قال فضيل: "كان يقال: من شكر النعمة أن حتدث ُّبا"

 وجلس ليلة هو وابن عيينة يتذاكرن النعم إَل الصباح.

 والشكر ابِلوارح: أن ال يستعان ابلنعم إال على طاعة هللا عز وجل، وأن

 ستعماهلا ِف شيء من معاصيه؛ قال تعاَل: )اعملوا آل داوودحيذر من ا

 شكرا( .

 : "ملا قيل هلم هذا؛ َ َتت عليهم ساعةقال بعض السلف

 إال وفيهم مصل.

 يقوم حىت تتورم قدماه. -صلى هللا عليه وسلم  -وكان النِب 

 وقال: "أفال أكون عبدا شكورا".

 اي بين ما هذا جزاء نعمة هللاومر ابن املنكدر بشاَ يقاوم امرأة، فقال: "

 عليك ".

 العج ب ممن يعلم أن كل ما به من النعم من هللا مث ال يستحيي من

 (1)االستعانة ُّبا على ارتكاَ ما هناه.". 
 

 : أصبحتم ِف أمنية انس كثري، يعين أن املوتى كلهمقال بعض السلف"-46 .734

  سبيل هلم إَليتمنون حياة ساعة، ليتوبوا فيها وجيتهدوا ِف الطاعة، وال
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 ذلك، وقد أنشد بعضهم:

 لو قيل للقوم ما مناكم طلبوا. . . حياة يوم ليتوبوا فاعلم

 وحيك اي نفس أال تيقظ. . . ينفع قبل أن تزل قدمي

 مضى الزمان ِف توان وهوى. . . فاستدركي ما قد بقي واغتنمي

 الناس ِف التوبة على أقسام:

 ييسر له عمل السيئات من أول عمرهفمنهم: من ال يوفق لتوبة نصوح، بل 

 إَل آخره حىت ُيوت مصرا عليها، وهذه حالة اْلشقياء.

وأقبح من ذلك من يسر له ِف أول عمر عمل الطاعات، مث ختم له بعمل سىي حىت مات 
 عليه، كما ِف احلديث الصحيح:

ليه الكتاَ ع"إن أحدكم ليعمل بعمل أهل اِلنة، حىت ما يكون بينه وبينها إال ذراع، فيسبق 
 فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها".

 وِف احلديث الذي خرجه أهل السنن:

"إن العبد ليعمل بعمل أهل اِلنة سبعني عاما، مث حيضره املوت فيجور ِف وصيته فيدخل 
 النار".

 ما أصع ب االنتقال من البصر إَل العمى، وأصع ب منه الضاللة بعد

وه خاشعة وقع على قصص أعماهلا: )عاملة انصبة اهلدى، واملعصية بعد التقى. كم من وج
 (1)( تصلى انرا حامية( ، كم من شارف مركبه". 3)
 

 "وِف سنده ضعف، فأمر ابملبادرة ابلتوبة قبل املوت، وكل ساعة متر على-47 .735

 ابن آدم فِنه ُيكن أن تكون ساعة موته، بل كل نفس، كما قيل:

 نعت ابحلجاَ واحلرسال َتمن املوت ِف طرف وال نفس. . . ولو مت

 قال لقمان البنه: اي بين، ال تؤخر التوبة، فِن املوت أييت بغتة.

 وقال بعض احلكماء: ال تكن ممن يرجو اْلخرة بغري عمل، ويؤخر التوبة لطول اْلمل.

 إَل هللا ت ب قبل انقضاء من العمر. . . أخي وال َتمن مفاجأة اْلمر
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 إشفاقا عليك من الوزر وال تستصمن عن دعائي فِمنا. . . دعوتك

 فقد حذرتك احلاداثت نزوهلا. . . واندتك إال أن َسعك ذو وقر

 تنوح وتبكي لألحبة إن مضوا.. ونفسك ال تبكي وأنت على اإلثر

 : أصبحوا اتئبني، وأمسوا اتئبني، يشري إَل أن املؤمن القال بعض السلف

 اجأه املوت صباحينبغي أن يصبح وُيسي إال على توبة، فِنه ال يدري مىت يف
 أو مساء، فمن أصبح أو أمسى على غري توبة، فهو على خطر، ْلنه خيشى

 أن يلقى هللا غري اتئ ب، فيحشر ِف زمرة الظاملني، قال هللا تعاَل:

 )ومن َ يت ب فأولئك هم الظاملون( .

 ت ب من خطاايك وابك خشية. . . ما أثبت منها عليك ِف الكت ب

 صار إَل ربه َو يت ب أية حال تكون حال فىت. . .

 َتخري التوبة ِف حال الشباَ قبيح، ففي حال املشي ب أقبح وأقبح.

 ."  (1)نعى لك ظل الشباَ املشي ب. . . واندتك ابسم سواك اْلطَو
 

 "قوله تعاَل: )إمنا يتقبل هللا من املتقني(-48 .736

 كانت هذه اْلية  يشتد منها خوف السلف على نفوسهم فخافوا أن ال

 املتقني الذين يتقبل منهم.يكونوا من 

 وسئل اإلمام أمحد عن معىن "املتقني " فيها، فقال: يتقي اْلشياء، فال يقع

 فيما ال حيل له.

* * * 

 وكان السلف يوصون ِبتقان العمل وحتسينه دون جمرد اإلكثار منه، فِن

 العمل القليل مع التحسني واإلتقان أفضل من الكثري مع عدم اإلتقان.

 : "إن الرجلني ليقومان ِف الصف وبني صالتيهما كما بنيالسلفقال بعض 

 السماء واْلرض، كم بني من تصعد صالته هلا نور وبرهان كْبهان الشمس.

 وتقول: حفظك هللا كما حفظتين، وبني من تلف صالته كما يلف الثَو
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 اْللق ويضَر ُّبا وجه صاحبها، وتقول: ضيعك هللا كما ضيعتين ".

 عباس وغريه: "صالة ركعتني ِف تفكر خري من قيام ليلةوهلذا قال ابن 

 والقل ب ساه ".

 : "ال يقل عمل مع تقوى، وكيف يقل ما يتقبل؟ "قال بعض السلف

 يشري إَل قوله تعاَل: )إمنا يتقبل هللا من املتقني( ، وهلذا قال من قال

 من الصحابة: لو علمت أبن هللا قبل مين ركعتني كان أح ب إيل من كذا

 ا، فمن اتقى هللا ِف العمل قبله منه، ومن َ يتقه َ يقبله منه.وكذ

 (1)والتقوى ِف العمل: أن أييت به على وجه إكمال واجباته الظاهرة والباطنة،". 
 

 "وقال: )الذي خلق املوت واحلياة ليبلوكم أيكم أحسن عمال( .-49 .737

 ما: أيهم أزهد ِف الدنيا، وأرغ ب ِف اْلخرة، وجعل قال بعض السلف

 ِف الدنيا من البهجة والنضرة حمنة لينظر من يقف منهم معه، ويركن إليه.

ومن ليس كذلك، كما قال تعاَل: )إائ جعلنا ما على اْلرض زينة هلا لنبلوهم أيهم أحسن 
عمال( ، مث بني انقطاعه ونفاده، فقال: )وإان ِلاعلون ما عليها صعيدا جرزا( ، فلما فهموا 

 الدنيا، جعلوا أن هذا هو املقصود من

 مههم التزود منها لآلخرة اليت هي دار القرار، واكتفوا من الدنيا مبا يكتفي به

 يقول: -صلى هللا عليه وسلم  -املسافر ِف سفر، كما كان النِب 

 "ما يل وللدنيا، إمنا مثلي ومثل الدنيا كراك ب قال ِف ظل شجرة، مث راح وتركها".

عة من الصحابة أن يكون بالغ أحدهم من الدنيا  مجا -صلى هللا عليه وسلم  -ووصى 
كزاد الراك ب، منهم: سلمان، وأبو عبيدة بن اِلراح، وأبو ذر، وعائشة، ووصى ابن عمر أن 

 يكون ِف الدنيا كأنه غري ب أو عابر سبيل، وأن يعد نفسه من أهل القبور.

* * * 

 قوله تعاَل: )للذين أحسنوا احلسىن وزايدة(

 بعد هذا: -يه وسلم صلى هللا عل -قوله 
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 "وأسألك لذة النظر إَل وجهك والشوق إَل لقاتك من غري

 (1)ضراء مضرة وال فتنة مضلة".". 
 

 "سورة هود-50 .738

قوله تعاَل: )أال إهنم يثنون صدورهم ليستخفوا منه أال حني يستغشون ثياُّبم يعلم ما يسرون 
 (5وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور )

 سريه" عن ابن عباس: ِف قوله تعاَل.وخرج البخاري ِف "تف

 )أال إهنم يثنون صدورهم ليستخفوا منه( : إهنا نزلت ِف قوم كانوا جيامعون

 نساءهم، ويتخلون، فيستحيون من هللا، فنزلت اْلية.

 وكان الصديق يقول: استحيوا من هللا، فِين أذه ب إَل الغائط فأظل

 متقنعا بثويب حياء من ريب عز وجل.

 موسى إذا اغتسل ِف بيت مظلم، ال يقيم صلبه، حياء من هللاوكان أبو 

 عز وجل.

 : خف هللا على قدر قدرته عليك، واستح منه على قدرقال بعض السلف

 قربه منك.

 وقد يتولد احلياء من هللا من مطالعة النعم، فيستحيي العبد من هللا أن

 .يستعني بنعمته على معاصيه، فهذا كله من أعلى خصال اإلُيان
 ."* * *(2) 

 

 "سورة الرعد-51 .739

 قوله تعاَل: )له معقبات من بني يديه ومن خلفه حيفظونه من أمر هللا(

 قول هللا تعاَل: )له معقبات من بني يديه ومن خلفه( اْلية.

: هم املالئكة حيفظونه أبمر هللا فِذا جاء القدر خلوا -رضي هللا عنهما  -قال ابن عباس 
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 عنه.

 عنه: إن مع كل رجل ملكني حيفظانه مما َ يقدر. وقال علي رضي هللا

 فِذا جاء القدر خليا بينه وبينه، وإن اْلجل جنة حصينة.

 وقال جماهد: ما من عبد إال له ملك حيفظه ِف نومه ويقظته من اِلن

 واإلنس واهلوام، فما من شيء أيتيه إال قال: وراءك، إال شيئا قد أذن هللا

 فيه فيصيبه.

 للعبد: أن حيفظه ِف صحة بدنه وقوته وعقله وماله.ومن حفظ هللا 

 : العاَ ال حيزن.قال بعض السلف

 وقال بعضهم: من حفظ القرآن متع بعقله.

 وَتول ذلك بعضهم على قوله تعاَل: )مث رددانه أسفل سافلني( .

 وكان أبو الطي ب الطْبي قد جاوز املائة سنة وهو ممتع بعقله وقوته، فوث ب

 (1)ان فيها إَل اْلرض وثبة شديدة، فعوت ب على ذلك، فقال:". يوما من سفينة ك
 

 "عن ُيينه ملكا، وال يفرق ِف هذا بني مصلي مجاعة وفرادى.-52 .740

* * * 

 (82قوله تعاَل: )وننزل من القرآن ما هو شفاء ورمحة للمؤمنني وال يزيد الظاملني إال خسارا )
 أو عليك ".: "والقرآن حجة لك -صلى هللا عليه وسلم  -وقوله 

قال هللا عز وجل: )وننزل من القرآن ما هو شفاء ورمحة للمؤمنني وال يزيد الظاملني إال خسارا 
(82) 

: ما جالس أحد القرآن، فقام عنه ساملا؛ بل إما أن يربح أو أن خيسر، قال بعض السلف
 مث تال هذه اْلية.

* * * 

وحنشرهم  فلن جتد هلم أولياء من دونه قال هللا عز وجل: )ومن يهد هللا فهو املهتد ومن يضلل
 (97يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدانهم سعريا )
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 قال ابن عباس: كلما طفئت أوقدت، وقال ابن عباس: خبت سكنت.

 وقال ابن قتيبة: خبت النار إذا سكن هلبها، فالله ب يسكن واِلمر يعمل.

 ن: َتكلهم.وقال غريه من املفسري

 فِذا صاروا فحما َو جتد النار شيئا َتكله أعيد خلقهم خلقا جديدا فتعود

 (1)ْلكلهم.". 
 

 "الشهادة، ولكن الشأن ِف خشية هللا ِف الغي ب إذا غاَ عن أعني الناس.-53 .741

وقد مدح هللا من خيافه ابلغي ب قال تعاَل: )الذين خيشون رُّبم ابلغي ب وهم من الساعة 
 ( .33وقال: )من خشي الرمحن ابلغي ب وجاء بقل ب مني ب )مشفقون( ، 

 وقال تعاَل: )ليعلم هللا من خيافه ابلغي ب( .

 وقال: )إن الذين خيشون رُّبم ابلغي ب هلم مغفرة وأجر كبري( .

 وقد فسر الغي ب ِف هذه اْلايت ابلدنيا ْلن أهلها ِف غي ب عما وعدوا به

ض ذلك، كما ترى ملقابلته ابلشهادة، كان بعِف اْلخرة، وأما ِف هذا احلديث فال يتأتى 
السلف يقول إلخوانه: زهدان هللا وإايكم ِف احلرام زهادة من قدر عليه ِف اْللوة فعلم أن هللا 

 يراه فَتكه.

 ومن هذا قول بعضهم: ليس اْلائف من بكى وعصر عينيه، إمنا اْلائف

 اَ من أطاعمن ترك ما اشتهى من احلرام إذا قدر عليه، ومن هنا عظم ثو 

 هللا، سرا بينه وبينه، ومن ترك احملرمات اليت يقدر عليها سرا.

 فأما اْلول فمثل قوله تعاَل: )تتجاىف جنوُّبم عن املضاجع( إَل قوله:

 )فال تعلم نفس ما أخفي هلم من قرة أعني( .

 : أخفوا هلل العمل فأخفى هلم اْلجر.قال بعض السلف

  ِف ظله يوم ال ظل إال ظله، "رجلوِف حديث السبعة الذين يظلهم هللا

 ذكر هللا خاليا ففاضت عيناه، ورجل تصدق بصدقة، حىت ال تعلم مشاله ما تنفق ُيينه ".
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 (1)وِف احلديث: "إذا صلى العبد ِف العالنية فأحسن وصلى ِف السر فأحسن،". 
 

 ( .ني"منكم ابلعمل، أَ تسمعوا هللا عز وجل يقول: )إمنا يتقبل هللا من املتق-54 .742

 وعن فضالة بن عبيد قال: ْلن أكون أعلم أن هللا قد تقبل مين

 مثقال حبة من خردل أح ب إيل من الدنيا وما فيها؛ ْلن هللا يقول:

 )إمنا يتقبل هللا من املتقني( .

 وقال ابن دينار: اْلوف على العمل أن ال يتقبل أشد من العمل.

 أن ال يكون هلل. وقال عطاء السليمي: احلذر: االتقاء على العمل

 وقال عبد العزيز بن أيب رواد: أدركتهم جيتهدون ِف العمل الصاحل، فِذا

 فعلوه وقع عليهم اهلم، أيقبل منهم أم ال؟

 : كانوا يدعون هللا ستة أشهر أن يبلغهم شهر رمضان.قال بعض السلف

 مث يدعون هللا ستة أشهر أن يتقبله منهم.

 ِف يوم عيد فطر، فقال ِف - رمحه هللا -خرج عمر بن عبد العزيز 

 خطبته: أيها الناس؛ إنكم صمتم هلل ثالثني يوما، وقمتم ثالثني ليلة.

 وخرجتم اليوم تطلبون من هللا أن يتقبل منكم.

 كان بعض السلف يظهر عليه احلزن يوم عيد الفطر، فيقال له: إنه يوم فرح

مين  ه عمال، فال أدري أيقبلهوسرور، فيقول: صدقتم، ولكين عبد أمرين موالي أن أعمل ل
 أم ال؟

 رأى وهي ب بن الورد قوما يضحكون ِف يوم عيد، فقال: إن كان هؤالء

تقبل منهم صيامهم فما هذا فعل الشاكرين، وإن كانوا َ يتقبل منهم صيامهم فما هذا فعل 
 اْلائفني.

 وعن احلسن قال: إن هللا جعل شهر رمضان مضمارا ْللقه يستبقون فيه

 إَل مرضاته، فسبق قوم ففازوا، وختلف آخرون فخابوا. بطاعته
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 (1)فالعج ب من". 
 

 (44"قوله تعاَل: )من كفر فعليه كفره ومن عمل صاحلا فألنفسهم ُيهدون )-55 .743
 قال هللا تعاَل: )من عمل صاحلا فلنفسه ومن أساء فعليها( .

 وقال تعاَل: )من كفر فعليه كفره ومن عمل صاحلا فألنفسهم ُيهدون( .

 : ِف القْب، يعين: أن العمل الصاحل يكون مهاداقال بعض السلف

 لصحابه ِف القْب، حيث ال يكون للعبد من متاع الدنيا فراش وال وساد وال

 مهاد، بل كل عامل يفَتش عمله ويتوسده من خري أو شر.

 ."* * *(2) 
 

َل وإن ا"يلحقه عقوابت كثرية منها: ما فاته من ثواَ احملسنني، فِن هللا تع-56 .744
عفا عن املذن ب فال جيعله كالذين آمنوا وعملوا الصاحلات، كما قال تعاَل: )أم حس ب 
الذين اجَتحوا السيئات أن جنعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصاحلات سواء حمياهم ومماهتم ساء 

 ( .21ما حيكمون )

قني  املت وقال: )أم جنعل الذين آمنوا وعملوا الصاحلات كاملفسدين ِف اْلرض أم جنعل
 ( .28كالفجار )

 : عد أن املسيء قد عفي عنه.قال بعض السلفوهلذا 

 أليس قد فاته ثواَ احملسنني؟

 ولوال أن هللا تعاَل رضى أهل اِلنة كلهم مبا حصل هلم من

 املنازل لتقطعت أصحاَ اليمني حسرات مما فاهتم من منازل املقربني مع

 ا ُّبا منازهلم العالية، وقد جاء ِفإمكان مشاركتهم هلم ِف أعماهلم اليت انلو 

 اْلحاديث واْلاثر أهنم يقولون: أَ نكن مع هؤالء ِف الدنيا؟

فيقال: كنتم تفطرون، وكانوا يصومون، وكنتم تنامون، وكانوا يقومون، وكنتم تبخلون، وكانوا 
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 ينفقون، وحنو ذلك.

ن خيم ى خيمة موكذلك جاء: "أن الرجل من أهل عليني ليخرج فيسري ِف ملكه فما تبق
اِلنة إال دخلها من ضوء وجهه، فيستبشرون برحيه فيقولون: واها هلذه الريح، هذا رجل من 

 أهل عليني قد خرج يسري ِف ملكه ".

 هذا قد روي من حديث ابن مسعود مرفوعا، وروي من كالم كع ب.

 ومنها: ما يلحقه من اْلجل واحلياء من هللا عز وجل عند عرضه عليه.

 عماله، ورمبا كان ذلك أصع ب عليه من دخول النار ابتداء، وقدوتقريره أب

 أخْب بذلك بعض احملتضرين ِف زمان السلف عند احتضاره وكان أغمي عليه

 (1)حىت ظن أنه مات، مث أفاق فأخْب بذلك.". 
 

 "فِسباغ الوضوء ِف الْبد السيما ِف الليل يطلع هللا عليه ويرضى به-57 .745

 تحضار ذلك يهون أَ برد املاء.ويباهي به املالئكة، فاس

 -يه وسلم صلى هللا عل -وِف "املسند" و"صحيح ابن حبان " عن عقبة بن عامر عن النِب 
قال: "رجالن من أميت، يقوم أحدمها من الليل يعا ج نفسه إَل الطهور وعليه عقد فيتوضأ، 

دة، احنلت عق فِذا وضأ يديه احنلت عقدة، وإذا وضأ وجهه احنلت عقدة، وإذا مسح رأسه
وإذا وضأ رجليه احنلت عقدة، فيقول الَر عز وجل للذي وراء احلجاَ: انظروا إَل عبدي 

 هذا يعا ج نفسه يسألين، ما سألين عبدي هذا فهو له "

 وذكر بقية احلديث.

 :-صلى هللا عليه وسلم  -وروي عن عطية عن أيب سعيد عن النِب 
ن جوف الليل فأحسن الطهور فصلى" وذكر "إن هللا يضحك إَل ثالثة نفر، رجل قام م

 احلديث.

 كان بعض السلف له ورد ابلليل ففَت عنه فهتف به هاتف: ينظر هللا ِف

 الليل ملا يصنع خدامه إذا قاموا أوحشتهم على اْلدمة أحكامه.

 اْلامس: االستغراق ِف حمبة من أمر ُّبذه الطاعة وأنه يرضى ُّبا وحيبها.
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 حي ب التوابني وحي ب املتطهرين( ، فمن امتأل كما قال تعاَل: )إن هللا

 قلبه من حمبة هللا عز وجل أح ب ما حيبه وإن شق على النفس وَتملت به.

 كما يقال: احملبة هتون اْلثقال.

 ِف مرضه: أحبه إيل أحبه إليه. وقال بعض السلف

 وكما قيل:

 (1)فما ِلرح إذا أرضاكم أَ". 
 

 اْلمر ابملعروف والنهي عن املنكر وأن يكون "ومما يندَ إَل إالنة القول فيه-58 .746

 برفق، كما قال تعاَل: )وجادهلم ابليت هي أحسن( .

 : ما أغضبت أحدا فقبل منك، وكان أصحاَ ابنقال بعض السلف

 مسعود إذا رأوا قوما على ما يكره يقولون هلم: مهال مهال ابرك هللا فيكم.

 هلما: إن هللا يراكما سَتان هللاورأى بعض التابعني رجال واقفا مع امرأة فقال 

 وإايكما، ودعي احلسن إَل دعو فجيء آبنية فضة فيها حلواء، قأخذ احلسن

 احللواء فقلبها على رغيف وأكل منها، فقال بعض من حضر: هذا هنى ِف

 سكون.

 ورأى الفضيل رجال يعبث ِف صالته فزبره، فقال له الرجل: اي

 يال، فبكى الفضيل وقال له: صدقت.هذا ينبغي ملن يقوم هلل أن يكون ذل

: رمبا مر سفيان الثوري بقوم يلعبون ابلشطرنج  قال شعي ب بن حَر

 فيقول: ما يصنع هؤالء؟

 فيقال له: اي عبد هللا ينظرون ِف كتاَ، فيطاطئ

 رأسه وُيضي، وإمنا يريد بذلك ليعلم أنه قد أنكر.

 من كان فيه خصال وقال سفيان: ال أيمر ابملعروف وال ينهى عن املنكر إال

 ثالث: رفيق مبا أيمر، رفيق مبا ينهى، عدل مبا أيمر، عدل مبا ينهى، عاَ مبا

 أيمر، عاَ مبا ينهى.
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وقال اإلمام أمحد: الناس حيتاجون إَل مداراة ورفق ِف اْلمر ابملعروف بال غلظة إال رجال 
 معلنا ابلفسق، فِنه ال صْب عليه.

 ملعروف وال ينهى عن املنكر إال سرا فيماوكان كثري من السلف ال أيمر اب

 بينه وبني من أيمره وينهاه. وقال أبو الدرداء: من وعظ أخاه سرا فقد زانه

 ومن وعظه عالنية فقد شانه.

 وكذلك مقابلة اْلذى ِبالنة القول كما قال تعاَل:

 (1))ادفع ابليت هي أحسن السيئة(". 
 

 أولئك هلم عقىب الدار( . "وقال تعاَل: )ويدرءون ابحلسنة السيئة-59 .747

 : هو الرجل يسبه الرجل، فيقول له: إنقال بعض السلف

 كنت صادقا فغفر هللا يل، وإن كنت كاذاب فغفر هللا لك.

 قال رجل لساَ بن عبد هللا وقد زمحت راحلته ِف سفر: ما أراك إال

 رجل سوء، فقال له ساَ: ما أراك أبعدت.

 مرائي، قال: مىت عرفت اَسي؟ وقالت امرأة ملالك بن دينار: اي

 ما عرفه أحد من أهل البصرة غريك.

 ومر بعضهم على صبيان يلعبون جبوز فوطئ على بعض اِلوز بغري

 اختياره فكسره، فقال له الصِب: اي شيخ، النار، فجلس الشيخ يبكي

 ويقول: ما عرفين غريه. ومر بعضهم مع أصحابه ِف طريق فرموا عليهم

 ْلصحابه: من يستحق النار فصاحلوه على الرماد، يعين رمادا، فقال الشيخ

 فهو رابح.

 ورأى جندي إبراهيم بن أدهم خارج البلد فسأله عن العمران فأشار له إَل

 القبور فضَر رأسه ومضى فقيل له: إنه إبراهيم بن أدهم فرجع يعتذر إليه.

خر وهو ينظر به جندي آ فقال له إبراهيم: الرأس الذي حيتاج إَل اعتذارك تركته ببلخ، ومر
بستاان لقوم أبجرة فسأله أن يناوله شيئا فلم يفعل وقال: إن أصحابه َ أيذنوا ِف ذلك، 
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 فضَر رأسه فجعل إبراهيم يطأطئ رأسه وهو يقول: اضَر رأسا طاملا عصى هللا.

 من أجلك قد جعلت خدي أرضا. . . للشامت واحلسود حىت ترضى

 الثالث من الدرجات:

 (1)لليل والناس نيام: فالصالة ابلليل من موجبات اِلنة كما سبق ذكره". الصالة اب
 

 : أخفوا هلل العمل فأخفى هللا هلمقال بعض السلف"-60 .748

 اِلزاء فلو قدموا عليه ْلقر تلك اْلعني عنده.

 ومما جيزي به املتهجدين ِف الليل كثرة اْلزواج من احلور العني ِف اِلنة

ه لنوم ابلليل ولذة التمتع أبزواجه طلبا ملا عند هللا عز وجل فعوضفِن املتهجد قد ترك لذة ا
 هللا تعاَل خريا مما تركه وهو احلور العني ِف اِلنة، ومن هنا

 قال بعضهم: طول التهجد مهور احلور العني ِف اِلنة.

 وكان بعض السلف حييي الليل ابلصالة، ففَت عن ذلك فأاته آت، فقال

 ِف اْلطبة، فما الذي قصر بك عن ذاك؟ له: قد كنت اي فالن تدأَ

كنت تقوم من الليل أو ما علمت أن املتهجد إذا قام إَل التهجد قالت املالئكة: قد قام 
 اْلاط ب إَل خطبته؟!

 ورأى بعضهم ِف منامه امرأة ال تشبه نساء الدنيا فقال هلا: من أنت؟

، قال:  إَل سيدي وامهرينقالت: حوراء أمة هللا، فقال هلا: زوجيين نفسك، قالت: اخطبين
 وما مهرك؟

 قالت: طول التهجد.

 قام بعض املتهجدين ذات ليلة فرأى ِف منامه حوراء تنشد:

 أختط ب مثلي وعين تنام. . . ونوم احملبني عنا حرام

 ْلان خلقنا لكل امرئ. . . كثري الصالة براه الصيام

 امه جارية كأنوكان لبعض السلف ورد من الليل فنام عنه ليلة فرأى ِف من

 وجهها القمر، ومعها رق فيه كتاَ فقالت: أتقرأ؟
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 قال: نعم، فأعطته إايه ففتحه فِذا فيه مكتَو

 (1)أتلهو ابلكرى عن طي ب عيش. . . مع اْلريات ِف غرف اِلنان". 
 

 -صلى هللا عليه وسلم  -"قوله -61 .749
 "وأسألك حبك وح ب من حيبك وح ب العمل الذي يبلغين حبك"

جيمع كل خري، فِن اْلفعال االختيارية من العباد إمنا تنشأ عن حمبة وإرادة، فِن   هذا الدعاء
كانت حمبة هللا اثبتة ِف قل ب العبد نشأت عنها حركات اِلوارح فكانت حبس ب ما حيبه هللا 
ويرتضيه، فأح ب ما حيبه هللا عز وجل من اْلعمال واْلقوال كلها، ففعل حينئذ اْلريات كلها 

كلها، وأح ب من حيبه هللا من خلقه، وهذا الدعاء كانت اْلنبياء عليهم   وترك املنكرات
 السالم

 :-صلى هللا عليه وسلم  -يدعون به كما ِف الَتمذي عن النِب 
 "أن داود عليه السالم كان يقول:

اللهم إين أسألك حبك وح ب من حيبك، وح ب عمل يبلغين إَل حبك، اللهم اجعل حبك 
 من املاء البارد"أح ب إيل من نفسي وأهلي و 

 كان يدعو:  -صلى هللا عليه وسلم  -وفيه أيضا أن النِب 

"اللهم ارزقين حبك، وح ب من حيبك، وح ب عمل يبلغين إَل حبك، اللهم ما رزقتين مما 
 أح ب فاجعله قوة يل فيما حت ب.

 وما زويت عين مما أح ب فاجعله فراغا يل فيما حت ب ".

 كان يقول:  -صلى هللا عليه وسلم  -وغريه أن النِب وِف حديث مرسل خرجه ابن أيب الدنيا 

"اللهم اجعل حبك أح ب اْلشياء إيل، وخشيتك أخوف اْلشياء عندي واقطع عين حاجات 
 الدنيا ابلشوق إَل لقائك وإذا أقررت أعني أهل الدنيا من دنياهم فأقرر عيين ِف عبادتك "

 يريده ومن كان مهه طل ب حمبة هللا عز وجل أعطاه هللا فوق ما

 من الدنيا تبعا.

 : ملا توِف داود عليه السالم أرسل هللا عز وجل إَلقال بعض السلف
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 سليمان عليه السالم ألك حاجة تسألين إايها؟

فقال سليمان: أسأل هللا أن جيعل قلِب حيبه كما كان قل ب أيب داود حيبه، وأن جيعل قلِب 
 (1)خيشاه كما". 

 

 "سورة الزخرف-62 .750

 (58ا ضربوه لك إال جدال بل هم قوم خصمون )قوله تعاَل: )م
 ومما أنكره السلف: اِلدال واْلصام واملراء ِف مسائل احلالل واحلرام، َو

 يكن ذلك طريقة أئمة اإلسالم، وإمنا أحدث ذلك بعدهم كما أحدثه فقهاء

 العراقيني ِف مسائل اْلالف بني الشافعية واحلنفية، وصنفوا كت ب اْلالف

 واِلدال فيها، وكل ذلك ال أصل له وصار ذلك علمهم.ووسعوا البحث 

 حىت شغلهم عن العلم النافع.

 وقد أنكر ذلك السلف وورد ِف احلديث املرفوع ِف "السنن ":

 " ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إال أوتوا اِلدل ".

 ( .58مث قرأ: )ما ضربوه لك إال جدال بل هم قوم خصمون )

 د هللا بعبد خريا فتح له ابَ العمل وأغلق عنه: إذا أراوقال بعض السلف

 ابَ اِلدل، وإذا أراد هللا بعبد شرا أغلق عنه ابَ العمل، وفتح له ابَ

 اِلدل.

 وقال مالك: أدركت أهل هذه البلدة وإهنم ليكرهون هذا اإلكثار الذي

 عليه الناس اليوم، يريد املسائل.

 وكان يعي ب كثرة الكالم والفتيا ويقول:

أحدهم كأنه مجل مغتلم، يقول: هو كذا هو كذا، يهدر كالمه، وكان يكره اِلواَ يتكلم 
ِف كثرة املسائل، ويقول: قال هللا عز وجل: )ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ريب( ، 
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 (1)فلم أيته ِف ذلك جواَ.". 
 

 "سورة الدخان-63 .751

 (4قوله تعاَل: )فيها يفرق كل أمر حكيم )
 ( .4وغري من املفسرين ِف قوله تعاَل: )فيها يفرق كل أمر حكيم )وقد روي عن عكرمة 

 أهنا ليلة النصف من شعبان.

 واِلمهور على أهنا ليلة القدر، وهو الصحيح.

 وقال عطاء بن يسار: إذا كان ليلة النصف من شعبان دفع إَل ملك املوت

 صحيفة، فيقال: اقبض من ِف هذه الصحيفة، فِن العبد ليغرس الغراس.

 وينكح اْلزواج، ويبين البنيان، وإن اَسه قد نسخ ِف املوتى ما ينتظر به

 ملك املوت إال أن يؤمر به فيقبضه..

 اي مغرورا بطول اْلمل، اي مسرورا بسوء العمل، كن من املوت على

 وجل، فما تدري مىت يهجم اْلجل.

 كل امرئ مصئح ِف أهله. . . واملوت أدىن من شراك نعله

 : كم من مستقبل يوما ال يستكمله، ومن مؤمل غدا القال بعض السلف

 يدركه، إنكم لو رأيتم اْلجل ومسريه ْلبغضتم اْلمل وغروره.

 أؤمل أن أخلد واملنااي. . . . تدور علي من كل النواحي

 وما أدري وإن أمسيت يوما. . . لعلي ال أعيش إَل الصباح

 (2)ان القبور غدا". كم ممن راح ِف طل ب الدنيا أو غدا. . . أصبح من سك
 

"يدخلون النار بذنوُّبم، فيقول هلم عبدة الالت والعزى: ما أغىن عنكم قول: -64 .752
 ال إله إال هللا، فيغض ب هللا هلم فيخرجهم من النار، فيدخلون اِلنة".

 ومن كان ِف سخطه حيسن. . . فكيف يكون إذا ما رضي؟
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 من أشرك به. ال يسوي بني من وحده وإن قصر ِف حقوق توحيده، وبني

 يقول: -عليه السالم  -: كان إبراهيم قال بعض السلف

 اللهم ال تشرك من كان يشرك بك شيئا مبن كان ال يشرك بك.

 كان بعض السلف يقول ِف دعائه: اللهم إنك قلت عن أهل النار: إهنم

 أقسموا ابهلل جهد أُياهنم ال يبعث هللا من ُيوت، وحنن نقسم ابهلل جهد

 عثن هللا من ُيوت، اللهم ال جتمع بني أهل القسمني ِف دار واحدة.أُياننا ليب

 كان أبو سليمان يقول: إن طالبين ببخلي طالبته جبوده، وإن طالبين

 بذنويب طالبته بعفوه، وإن أدخلين النار أخْبت أهل النار أين أحبه.

 ما أطي ب وصله وما أعذبه! . . . وما أثقل هجره وما أصعبه!

 رضى ما أهيبه! . . . القل ب حي ب وإن عذبهوِف السخط وال

 وكان بعض العارفني يبكي طول ليله ويقول:

 إن تعذبين فِين لك حم ب، وإن ترمحين فِين لك حم ب.

 العارفون خيافون من احلجاَ أكثر مما خيافون من العذاَ.

 قال ذو النون: خوف النار عند خوف الفراق كقطرة ِف حبر ِلي.

 وسيدي وموالي! لو أنك عذبتين بعذابك كله.كان بعضهم يقول: إهلي 

 (1)كان ما فاتين من قربك أعظم عندي من العذاَ.". 
 

 "أحفظ فيك، مث تال هذه اْلية: )وكان أبومها صاحلا( .-65 .753

 وقال عمر بن عبد العزيز: ما من مؤمن ُيوت إال حفظه هللا ِف عقبه وعق ب عقبه.

 الصاحل ولده وولد ولدهوقال ابن املنكدر: إن هللا ليحفظ ابلرجل 

 والدويرات اليت حوله، فما يزالون ِف حفظ من هللا وسَت.

 ومىت كان العبد مشتغال بطاعة هللا، فِن هللا حيفظه ِف تلك احلال، وِف

 ، قال:-صلى هللا عليه وسلم  -"مسند اإلمام أمحد" عن النِب 

زا وصيصيتها  عشرة عن "كانت امرأة ِف بيت، فخرجت ِف سرية من املسلمني، وتركت ثنيت
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 كانت تنسج ُّبا، قال: ففقدت

، إنك قد ضمنت ملن خرج ِف سبيلك أن حتفظ عليه،  عنزا هلا وصيصيتها، فقالت: اي َر
 وإين قد فقدت عنزا من غنمي وصيصييت، وإين أنشدك عنزي وصيصييت ".

تعاَل، و يذكر شدة مناشدهتا رُّبا تبارك  -صلى هللا عليه وسلم  -قال: وجعل رسول هللا 
 :-صلى هللا عليه وسلم  -قال رسول هللا 

 "فأصبحت عنزها ومثلها، وصيصيتها ومثلها ".

 والصيصية: هي الصنارة اليت يغزل ُّبا وينسج.

 فمن حفظ هللا حفظه هللا من كل أذى.

: من اتقى هللا، فقد حفظ نفسه، ومن ضيع تقواه، فقد ضيع نفسه، قال بعض السلف
 وهللا الغين عنه.

 عجي ب حفظ هللا ملن حفظه أن جيعل احليواانت املؤذية ابلطبع حافظةومن 

ر به املرك ب، حيث كس -صلى هللا عليه وسلم  -له من اْلذى، كما جرى لسفينة موَل النِب 
وخرج إَل جزيرة، فرأى اْلسد، فجعل ُيشي معه حىت دله على الطريق، فلما أوقفه عليها، 

 (1)". جعل يهمهم كأنه يودعه، مث رجع عنه.
 

 "وروي أن إبراهيم بن أدهم كان انئما ِف بستان وعنده حية ِف فمها طاقة-66 .754

 نرجس، فما زالت تذَ عنه حىت استيقظ.

 وعكس هذا، أن من ضيع هللا، ضيعه هللا، فضاع بني خلقه حىت يدخل

 عليه الضرر واْلذى ممن كان يرجو نفعه من أهله وغريهم، كما قال بعض

 ، فأعرف ذلك ِف خلق خادمي ودابيت.السلف: إين ْلعصي هللا

 النوع الثاين من احلفظ: وهو أشرف النوعني: حفظ هللا للعبد ِف دينه

 وإُيانه، فيحفظه ِف حياته من الشبهات املضلة، ومن الشهوات احملرمة.

 وحيفظ عليه دينه عند موته، فيتوفاه على اإلُيان.

 : شم رأسه، قال:: إذا حضر الرجل املوت يقال للملكقال بعض السلف
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أجد ِف رأسه القرآن، قال: شم قلبه، قال: أجد ِف قلبه الصيام، قال: شم قدميه، قال: أجد 
 ِف قدميه القيام، قال: حفظ نفسه، فحفظه هللا.

نه أمره أن يقول أ -صلى هللا عليه وسلم  -وِف "الصحيحني " عن الْباء بن عاَز عن النِب 
ها، وإن أرسلتها، فاحفظها مبا حتفظ به عبادك عند منامه: "إن قبضت نفسي، فارمح

 الصاحلني ".

 علمه أن يقول: -صلى هللا عليه وسلم  -وِف حديث عمر أن النِب 

"اللهم احفظين ابإلسالم قائما، واحفظين ابإلسالم قاعدا، واحفظين ابإلسالم راقدا، وال 
 تطع ِف عدوا وال حاسدا".

 خرجه ابن حبان ِف "صحيحه ".

مانتك يودع من أراد سفرا، فيقول: "أستودع هللا دينك وأ -صلى هللا عليه وسلم  -ِب وكان الن
 (1)وخواتيم عملك "،". 

 

 "السلف خيرجون إَل احلدادين ينظرون إَل ما يصنعون ابحلديد، فيبكون-67 .755

 ويتعوذون ابهلل من النار.

 ورأى عطاء السليمي امرأة قد سجرت تنورها، فغشي عليه.

كان عمر رمبا توقد له النار، مث يدين يده منها، مث يقول: اي ابن اْلطاَ! هل قال احلسن:  
 لك على هذا صْب؟

 كان اْلحنف بن قيس جييء إَل املصباح فيضع أصبعه فيه، ويقول:

 حس، مث يعات ب نفسه على ذنوبه.

 أجج بعض العباد انرا بني يديه وعات ب نفسه، فلم يزل يعاتبها حىت مات.

 من سبعني جزءا من انر جهنم، وغسلت ابلبحر مرتني حىت انر الدنيا جزء

 أشرقت وخف حرها، ولوال ذلك ما انتفع ُّبا أهل الدنيا، وهي تدعو هللا

 أال يعيدها إليها.

 : لو أخرج أهل النار منها إَل انر الدنياقال بعض السلف
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 لقالوا فيها ألفي عام.

 يعين أهنم كانوا ينامون فيها ويروهنا بردا.

 مر يقول: أكثروا ذكر النار؛ فِن حرها شديد، وإن قعرها بعيد.كان ع

 وإن مقامعها حديد.

 كان ابن عمر وغريه من السلف إذا شربوا ماء ابردا بكوا وذكروا أمنية أهل

 النار وأهنم يشتهون املاء البارد، وقد حيل بينهم وبني ما يشتهون، ويقولون

 ا رزقكم هللا( ، فيقولونْلهل اِلنة: )أفيضوا علينا من املاء أو مم

 هلم: إن هللا قد حرمهما على الكافرين.

واملصيبة العظمى حني تطبق النار على أهلها، وييأسون من الفرج، وهو الفزع اْلكْب الذي 
 (1)( .". 101أيمنه أهل اِلنة )إن الذين سبقت هلم منا احلسىن أولئك عنها مبعدون )

 

 عز وجل من قول ليس من القرآن وهو من ""ما أتفق عبد نفقة أفضل عند هللا-68 .756
 القرآن: سبحان هللا، واحلمد هلل، وال إله إال هللا وهللا اكْب" .

* * * 

 قوله تعاَل: )سابقوا إَل مغفرة من ربكم(

 ِف قول هللا تعاَل: )السابقون السابقون( : وقال بعض السلف

 إهنم أول الناس خروجا إَل املسجد وإَل اِلهاد.

 )سابقوا إَل مغفرة من ربكم( .وِف قوله: 

 قال مكحول: التكبرية اْلوَل مع اإلمام.

 وقال غريه: التكبرية اْلوَل والصف اْلول.

 ."* * *(2) 
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 : أفضل اْلعمال سالمة الصدور، وسخاوة النفوس.قال بعض السلف"-69 .757

 والنصيحة لألمة، وُّبذه اْلصال بلغ من بلغ، ال بكثرة االجتهاد ِف الصوم

 .والصالة
* * * 

قوله تعاَل: )اي أيها الذين آمنوا اتقوا هللا ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا هللا إن هللا خبري 
 (19( وال تكونوا كالذين نسوا هللا فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون )18مبا تعملون )

 وأعظم الشدائد اليت تنزل ابلعبد ِف الدنيا املوت، وما بعده أشد منه إن َ

 مصري العبد إَل خري، فالواج ب على املؤمن االستعداد للموت وما بعده يكن

 ِف حال الصحة ابلتقوى واْلعمال الصاحلة، قال هللا عز وجل:

)اي أيها الذين آمنوا اتقوا هللا ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا هللا إن هللا خبري مبا تعملون 
 ( .19سهم أولئك هم الفاسقون )( وال تكونوا كالذين نسوا هللا فأنساهم أنف18)

 فمن ذكر هللا ِف حال صحته ورخائه، واستعد حينئذ للقاء هللا عز وجل

ابملوت وما بعده، ذكره هللا عند هذه الشدائد، فكان معه فيها، ولطف به، وأعانه، وتواله، 
ستعد يوثبته على التوحيد، فلقيه وهو عنه راض، ومن نسي هللا ِف حال صحته ورخائه، َو 

 حينئذ للقائه، نسيه هللا ِف هذه

الشدائد، مبعىن أنه أعرض عنه، وأمهله، فِذا نزل املوت ابملؤمن املستعد له، أحسن الظن 
 بربه، وجاءته البشرى من هللا فأح ب لقاء هللا، وأح ب هللا

 (1)لقاءه، والفاجر بعكس ذلك، وحينئذ يفرح املؤمن، ويستبشر مبا قدمه مما". 
 

 هم هللا ِف قضائه """ال تت-70 .758

 قال أبو الدرداء: إن هللا إذا قضى قضاء أح ب أن يرضى به.

وقال ابن مسعود: إن هللا بقسطه وعدله جعل الروح والفرح ِف اليقني والرضا، وجعل اهلم 
 واحلزن ِف الشك والسخط؛ فالراضي ال يتمىن غري ما هو عليه من شدة ورخاء.

 .كذا روي عن عمر وابن مسعود وغريمها
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 وقال عمر بن عبد العزيز:

 أصبحت ومايل سرور إال ِف مواضع القضاء والقدر.

 فمن وصل إَل هذه الدرجة، كان عيشه كله ِف نعيم وسرور، قال

 تعاَل: )من عمل صاحلا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة( .

 : احلياة الطيبة: هي الرضا والقناعة.قال بعض السلف

 حد بن زيد: الرضا ابَ هللا اْلعظم وجنة الدنيا ومسَتاح العابدين.وقال عبد الوا

 وأهل الرضا اترة يالحظون حكمة املبتلي وخريته لعبده ِف البالء، وأنه

 غري متهم ِف قضائه، واترة يالحظون ثواَ الرضا ابلقضاء، فينسيهم أَ

 ِف املقضي به، واترة يالحظون عظمة املبتلي وجالله وكماله، فيستغرقون
 مشاهدة ذلك، حىت ال يشعرون ابْلَ، وهذا يصل إليه خواص أهل املعرفة

 واحملبة، حىت رمبا تلذذوا مبا أصاُّبم ملالحظتهم صدوره عن حبيبهم، كما

 قال بعضهم: أوجدهم ِف عذابه عذوبة.

 وسئل بعض التابعني عن حاله ِف مرضه، فقال: أحبه إيل.

 ؟وسئل السري: هل جيد احمل ب أَ البالء
 (1)فقال: ال. وقال بعضهم:". 

 

 : حبسبك من التوسل إليه أن يعلم من قلبك حسنقال بعض السلف"-71 .759

 توكلك عليه، فكم من عبد من عباده قد فوض إليه أمره فكفاه منه ما أمهه.

 ( ويرزقه من حيث ال حيتس ب( .2مث قرأ: )ومن يتق هللا جيعل له ُمرجا )

 قل ب على هللا عز وجل ِف استجالَوحقيقة التوكل: هو صدق اعتماد ال

املصاحل، ودفع املضار من أمور الدنيا واْلخرة كلها، وكلة اْلمور كلها إليه، وحتقيق اإلُيان 
 أبنه ال يعطي وال ُينع وال يضر وال ينفع سواه.

 قال سعيد بن جبري: التوكل مجاع اإلُيان.

 وقال وه ب بن منبه: الغاية القصوى التوكل.
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 توكل العبد على ربه: أن يعلم أن هللا هو ثقته. قال احلسن: إن

 ، قال:-صلى هللا عليه وسلم  -وِف حديث ابن عباس عن النِب 

 "من سرة أن يكون أقوى الناس فليتوكل على هللا ".

 أنه كان يقول ِف دعائه: -صلى هللا عليه وسلم  -وروي عنه 

 "اللهم إين أسالك صدق التوكل عليك "، وأنه كان يقول:

 "اللهم اجعلين ممن توكل عليك فكفيته " .

 واعلم أن حتقيق التوكل ال يناِف السعي ِف اْلسباَ اليت قدر هللا سبحانه

 املقدورات ُّبا، وجرت سنته ِف خلقه بذلك، فِن هللا تعاَل أمر بتعاطي

اْلسباَ مع أمره ابلتوكل، فالسعي ِف اْلسباَ ابِلوارح طاعة له، والتوكل ابلقل ب عليه 
 (1)ان به، قال هللا تعاَل: )اي أيها الذين آمنوا خذوا حذركم(". إُي
 

"قال: "ينشئ هللا سبحانه ْلهل النار سحابة سوداء مظلمة، فيقال: اي أهل -72 .760
 النار، أي شيء تطلبون؟

 فيذكرون ُّبا سحابة الدنيا، فيقولون: اي ربنا الشراَ، فتمطرهم

 السلهم، ومجرا يلته ب عليهم".أغالال تزيد ِف أغالهلم، وسالسل تزيد ِف س

 وخرجه ابن أيب الدنيا موقوفا َ يرفعه.

 وروى أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أيب العالية وغريه عن أيب

 يعين النِب -هريرة، فذكر قصة اإلسرإء بطوهلا وفيها قال: "مث أتى على واد 

ْبيل؟ تنة، فقال: ما هذا اي جفسمع صوات منكرا ووجد رحيا من - -صلى هللا عليه وسلم  -
َ آتين ما وعدتين، فقد كثرت سالسلي وأغاليل وسعريي  " فقال: هذا صوت جهنم تقول: ر
ومحيمي وغساقي وعذايب، وقد برد قعري واشتد حري فآتين ما وعدتين، قال: لك كل مشرك 

 ومشركة، وكافر وكافرة، وكل خبيث وخبيثة وكل جبار ال يؤمن بيوم

 احلساَ ".

* * * 
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 (13قوله تعاَل: )متكئني فيها على اْلرائك ال يرون فيها مشسا وال زمهريرا )
 : إن هللا تعاَل وصف اِلنة بصفة الصيف ال بصفةقال بعض السلف

( وماء 30( وظل ممدود )29( وطلح منضود )28الشتاء، فقال تعاَل: )ِف سدر ُمضود )
 ( .32( وفاكهة كثرية )31مسكَو )

 وقد قال هللا تعاَل

 ( .13ِف صفة أهل اِلنة: )متكئني فيها على اْلرائك ال يرون فيها مشسا وال زمهريرا )

 فنفى عنهم شدة احلر والْبد.

 (1)قال قتادة: علم هللا أن شدة احلر". 
 

 ")ومن كل شيء خلقنا زوجني لعلكم تذكرون( .-73 .761

 : )لعلكم تذكرون( فتعلمون أن خالق اْلزواج واحد.قال بعض السلف

 تعاَل: )والشفع والوتر( ، قال جماهد: كل شيء خلقه هللا فهوقال 

 شفع قال تعاَل: )ومن كل شيء خلقنا زوجني لعلكم تذكرون( .

 الكفر واإلُيان، واهلدى والضاللة، والشقاوة والسعادة، والليل والنهار.

 تعاَل.و  والسماء واْلرض، والْب والبحر، والشمس والقمر، واِلن واإلنس، والوتر هللا تبارك

 وهو الذي ذكره البخاري ِف "صحيحه " فِته يعتمد قول جماهد ْلنه أصح

 التفسري، قال الثوري: إذا جاءك التفسري عن جماهد فحسبك به، واختاره

 الشيخ جمد الدين ابن تيمية.

 وحقيقة الكفؤ: هو املساوي واملقاوم، فال كفو له تعاَل ِف ذاته، وال ِف

 ال ِف أفعاله، وال ِف ربوبيته، وال ِف إالهيته.صفاته، وال ِف أَسائه، و 

 وهلذا كان اإلُيان ابلقدر نظام التوحيد، كما قال ابن عباس، ْلن القدرية

 جعلوا له كفوا ِف اْللق.

 وأما توحيد اإلهلية فالشرك فيه اترة يوج ب الكفر واْلروج من امللة.

رجائه والنذر له، وخشية غري هللا و واْللود ِف النار، ومنه ما هو أصغر كاحللف بغري هللا 
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 والتوكل عليه والذل له وقول القائل: ما شاء هللا وشئت.

 ومنه ابتغاء الرزق من عند غري هللا، ومحد غريه على ما أعطى، والغنية

 بذلك عن محده، ومنه العمل لغري هللا وهو الرايء، وهو أقسام.

 (1)أبَسائه املختصة به".  وهلذا حرم التشبه أبفعاله ابلتصوير، وحرم التسمي
 

"وهو مأخوذ من الولوج، فاملعىن أمرا ابطنا مما ينكره احلق، وهذه اْلية ُماطبة -74 .762
للمؤمنني معناها أنه ال بد من اختبارهم فهي كقوله أم حسبتم أن تدخلوا اِلنة وملا أيتكم 

وا أن يقولوا آمنا [ وكقوله اَ أحس ب الناس أن يَتك214مثل الذين خلوا من قبلكم ]البقرة: 
[ وِف هذه اْلية طعن على املنافقني الذين اختذوا الوالئج 2 -1وهم ال يفتنون ]العنكبوت: 

اء على ابلت« وهللا خبري مبا تعملون»ال سيما عند ما فرض القتال، وقرأ مجهور الناس 
، وقوله  باملخاطبة، وقرأ احلسن ويعقَو ِف رواية رويس وسالم ابلياء على احلكاية عن الغائ

تعاَل ما كان للمشركني اْلية، معناه ما كان للمشركني حبق الواج ب أن يعمروا، وهذا هو 
الذي نفى هللا عز وجل وإال فقد عمروا مساجده قدُيا وحديثا وتغلبا وظلما، وقرأ محاد بن 

اصم ابإلفراد ِف املوضعني، وقرأ انفع وع« مسجد هللا»أيب سلمة عن ابن كثري واِلحدري 
« ساجدم»ن عامر ومحزة والكسائي واْلعرج وشيبة وأبو جعفر وجماهد وقتادة وغريهم واب

ملوضع اْلول ابإلفراد ِف هذا ا« مسجد»ابِلمع ِف املوضعني، وقرأ ابن كثري أيضا وأبو عمرو 
ابِلمع ِف الثاين، كأنه ذكر أوال فيه النازلة ذلك الوقت، مث عمت املساجد « مساجد»و 

لثابت ما بقيت الدنيا، ولفظ اِلمع يقتضي عموم املساجد كلها، وحيتمل اثنيا ِف احلكم ا
أن يراد به املسجد احلرام ِف املوضعني وحده على أن يقدر كل موضع سجود فيه مسجدا 
مث جيمع، ولفظ اإلفراد ِف املوضعني يقتضي خصوص املسجد احلرام وحده، وحيتمل أن يراد 

 ع من ذلك إضافته كما ذه ب إليه من ال بصر له، وقالبه اِلنس فيعم املساجد كلها وال ُين
أبو علي الثاين ِف هذه القراءة يراد به اْلول وسائر املساجد كلها حكمها حكم املسجد 
احلرام، وقوله شاهدين على أنفسهم ابلكفر إشارة إَل حاهلم إذ أقواهلم وأفعاهلم تقتضي اإلقرار 

وحكى  م ِف التلبية إال شريك هو لك وحنو ذلك،ابلكفر والتحلي به، وقيل اإلشارة إَل قوهل
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الطْبي عن السدي أنه قال: اإلشارة إَل أن النصراين كان يقول أان نصراين واليهودي كذلك 
 والوثين يقول أان مشرك.

قال القاضي أبو حممد: وهذا َ حيفظ، مث حكم هللا تعاَل عليهم أبن أعماهلم حبطت أي 
ِف السعي والعمل، ويشبه أن يكون من احلبط وهو داء بطلت وال أحفظها تستعمل إال 

إن »قاتل أيخذ السائمة إذا رعت وبيال وهو الذي ِف قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
 احلديث.« مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم

 قوله عز وجل:

 

 [19اَل  18( : اْلايت 9]سورة التوبة )
 واليوم اْلخر وأقام الصالة وآتى الزكاة َو خيش إال هللا إمنا يعمر مساجد هللا من آمن ابهلل

( أجعلتم سقاية احلاج وعمارة املسجد احلرام كمن 18فعسى أولئك أن يكونوا من املهتدين )
آمن ابهلل واليوم اْلخر وجاهد ِف سبيل هللا ال يستوون عند هللا وهللا ال يهدي القوم الظاملني 

(19) 
منا يعمر مساجد هللا ابحلق هلم والواج ب، ولفظ هذه اْلية اْلْب وِف املعىن ِف هذه اْلية إ

جد إذا رأيتم الرجل يعمر املس قال بعض السلفضمنها أمر املؤمنني بعمارة املساجد، وقد 
 (1)فحسنوا به". 

 

"وختصيص امللك بيوم الدين ال ينفيه عما عداه، ْلنه قد تقدم اإلخبار أبنه -75 .763
ِف الدنيا واْلخرة، وإمنا أضيف إَل يوم الدين ْلنه ال يدعي أحد  َر العاملني، وذلك عام

هنالك شيئا، وال يتكلم أحد إال ِبذنه، كما قال: }يوم يقوم الروح واملالئكة صفا ال 
[ وقال تعاَل: }وخشعت اْلصوات 38يتكلمون إال من أذن له الرمحن وقال صوااب{ ]النبأ: 

، وقال: }يوم أيت ال تكلم نفس إال ِبذنه  [108للرمحن فال تسمع إال مهسا{ ]طه: 
 [ .105فمنهم شقي وسعيد{ ]هود: 

وقال الضحاك عن ابن عباس: }مالك يوم الدين{ يقول: ال ُيلك أحد ِف ذلك اليوم معه 
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حكما، كملكهم ِف الدنيا. قال: ويوم الدين يوم احلساَ للخالئق، وهو يوم القيامة يدينهم 
شرا فشر، إال من عفا عنه. وكذلك قال غريه من الصحابة أبعماهلم إن خريا فخري وإن 

 والتابعني والسلف، وهو ظاهر.

وحكى ابن جرير عن بعضهم أنه ذه ب إَل تفسري }مالك يوم الدين{ أنه القادر على 
 إقامته، مث شرع يضعفه.

بله ( ، وأن كال من القائلني ُّبذا ومبا ق1والظاهر أنه ال منافاة بني هذا القول وما تقدم )
يعَتف بصحة القول اْلخر، وال ينكره، ولكن السياق أدل على املعىن اْلول من هذا، كما 

[ والقول الثاين يشبه قوله: }ويوم يقول  26قال: }امللك يومئذ احلق للرمحن{ ]الفرقان: 
 [ وهللا أعلم.73كن فيكون{ ، ]اْلنعام: 

لك هللا الذي ال إله إال هو امل وامللك ِف احلقيقة هو هللا عز وجل؛ قال هللا تعاَل: }هو
القدوس السالم{ وِف الصحيحني عن أيب هريرة رضي هللا عنه مرفوعا أخنع اسم عند هللا 
رجل تسمى مبلك اْلمالك وال مالك إال هللا، وفيهما عنه عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

؟ أين ن ملوك اْلرضقال: "يقبض هللا اْلرض ويطوي السماء بيمينه مث يقول أان امللك أي
اِلبارون؟ أين املتكْبون؟ " وِف القرآن العظيم: }ملن امللك اليوم هلل الواحد القهار{ فأما 
تسمية غريه ِف الدنيا مبلك فعلى سبيل اجملاز كما قال تعاَل: }إن هللا قد بعث لكم طالوت 

ني: حيحملكا{ ، }وكان وراءهم ملك{ }إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا{ وِف الص
 )مثل امللوك على اْلسرة( .

والدين اِلزاء واحلساَ؛ كما قال تعاَل: }يومئذ يوفيهم هللا دينهم احلق{ ، وقال: }أئنا 
ملدينون{ أي جمزيون حماسبون، وِف احلديث: "الكيس من دان نفسه وعمل ملا بعد املوت" 

اسبوا، قبل أن حتأي حاس ب نفسه لنفسه؛ كما قال عمر رضي هللا عنه: "حاسبوا أنفسكم 
وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، وَتهبوا للعرض اْلكْب على من ال ختفى عليه أعمالكم: }يومئذ 

 تعرضون ال ختفى منكم خافية{ ".

 

 ( { .5}إايك نعبد وإايك نستعني )

]قرأ السبعة واِلمهور بتشديد الياء من }إايك{ وقرأ عمرو بن فايد بتخفيفها مع الكسر 
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ذة مردودة؛ ْلن "إاي" ضوء الشمس. وقرأ بعضهم: "أايك" بفتح اهلمزة وتشديد وهي قراءة شا
 الياء، وقرأ بعضهم: "هياك" ابهلاء بدل اهلمزة، كما قال الشاعر:

 فهياك واْلمر الذي إن تراحبت ... موارده ضاقت عليك مصادره

عمش فِهنما  و }نستعني{ بفتح النون أول الكلمة ِف قراءة اِلميع سوى حيىي بن واثَ واْل
( . العبادة ِف اللغة من الذلة، يقال: 2كسراها وهي لغة بين أسد وربيعة وبين متيم وقيس[ )

طريق معبد، وبعري معبد، أي: مذلل، وِف الشرع: عبارة عما جيمع كمال احملبة واْلضوع 
 واْلوف.

وكل إال ال نتوقدم املفعول وهو }إايك{ ، وكرر؛ لالهتمام واحلصر، أي: ال نعبد إال إايك، و 
قال ( إَل هذين املعنيني، وهذا كما 3عليك، وهذا هو كمال الطاعة. والدين يرجع كله )

: الفاحتة سر القرآن، وسرها هذه الكلمة: }إايك نعبد وإايك نستعني{ بعض السلف
 [ فاْلول تْبؤ من الشرك، والثاين تْبؤ من احلول والقوة، والتفويض5]الفاحتة: 

__________ 

 ج ، ط: "وبني ما تقدم". ( ِف1)

 ( زايدة من ج ، ط، أ، و.2)

 (1)( ِف ؟ط: "كله يرجع".". 3)
 

"]ويؤيده ما رواه مسلم عن عائشة، رضي هللا عنها: أن رسول هللا صلى هللا -76 .764
عليه وسلم قال: "ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إال كتبت له ُّبا درجة وحميت عنه ُّبا 

 ( .2( [ )1خطيئة" )

( شيئا يضَر به مثال ولو كان ِف احلقارة والصغر كالبعوضة، كما 3ْب أنه ال يستصغر )فأخ
( ضَر املثل ابلذابَ والعنكبوت ِف 4]َ يستنكف عن خلقها كذلك ال يستنكف من[ )

قوله: }اي أيها الناس ضَر مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون هللا لن خيلقوا ذاباب 
{ ولو اجتمعوا له وإن  يسلبهم الذابَ شيئا ال يستنقذوه منه ضعف الطال ب واملطلَو

[ ، وقال: }مثل الذين اختذوا من دون هللا أولياء كمثل العنكبوت اختذت بيتا 73]احلج: 
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[ وقال تعاَل: }أَ 41وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون{ ]العنكبوت: 
ؤيت ة أصلها اثبت وفرعها ِف السماء * تتر كيف ضَر هللا مثال كلمة طيبة كشجرة طيب

أكلها كل حني ِبذن رُّبا ويضَر هللا اْلمثال للناس لعلهم يتذكرون * ومثل كلمة خبيثة  
كشجرة خبيثة اجتثت من فوق اْلرض ما هلا من قرار * يثبت هللا الذين آمنوا ابلقول الثابت 

[ ، 27-24:  ما يشاء{ ]إبراهيمِف احلياة الدنيا وِف اْلخرة ويضل هللا الظاملني ويفعل هللا
وقال تعاَل: }ضَر هللا مثال عبدا مملوكا ال يقدر على شيء ]ومن رزقناه منا رزقا حسنا[ 

[ ، مث قال: }وضَر هللا مثال رجلني أحدمها أبكم ال يقدر على 75( { اْلية ]النحل: 5)
عدل[ مر ابلشيء وهو كل على مواله أينما يوجهه ال أيت خبري ]هل يستوي هو ومن أي

[ ، كما قال: }ضَر لكم مثال من أنفسكم هل لكم من ما 76( { اْلية ]النحل: 6)
[ . وقال: }ضَر هللا مثال 28ملكت أُيانكم من شركاء ِف ما رزقناكم{ اْلية ]الروم: 

[ ، وقد قال 29( { اْلية ]الزمر: 7رجال فيه شركاء متشاكسون ]ورجال سلما لرجل[ )
[ وِف القرآن 43ال نضرُّبا للناس وما يعقلها إال العاملون{ ]العنكبوت: تعاَل: }وتلك اْلمث

 أمثال كثرية.

 : إذا َسعت املثل ِف القرآن فلم أفهمه بكيت على نفسي؛ ْلن هللا تعاَلقال بعض السلف
 يقول: }وتلك اْلمثال نضرُّبا للناس وما يعقلها إال العاملون{

يضَر مثال ما بعوضة فما فوقها{ اْلمثال  وقال جماهد قوله: }إن هللا ال يستحيي أن
 صغريها وكبريها يؤمن ُّبا املؤمنون ويعلمون أهنا احلق من رُّبم، ويهديهم هللا ُّبا.

وقال قتادة: }فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه احلق من رُّبم{ أي: يعلمون أنه كالم الرمحن، 
 وأنه من عند هللا.

 حنو ذلك.وروي عن جماهد واحلسن والربيع بن أنس 

وقال أبو العالية: }فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه احلق من رُّبم{ يعين: هذا املثل: }وأما 
الذين كفروا فيقولون ماذا أراد هللا ُّبذا مثال{ كما قال ِف سورة املدثر: }وما جعلنا أصحاَ 

كتاَ ويزداد لالنار إال مالئكة وما جعلنا عدهتم إال فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا ا
الذين آمنوا إُياان وال يراتَ الذين أوتوا الكتاَ واملؤمنون وليقول الذين ِف قلوُّبم مرض 
والكافرون ماذا أراد هللا ُّبذا مثال كذلك يضل هللا من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود 
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 [ ،31ربك إال هو{ ]املدثر: 

__________ 

 (2572( صحيح مسلم برقم )1)
 من ج ، ط، أ، و. ( زايدة2)

 ( ِف ج : "ال يستنكف".3)

 ( زايدة من ج ، ط.4)

 ( زايدة من ج ، ط.5)

 ( زايدة من ج .6)

 (1)( زايدة من ج .". 7)
 

[ . وذم من َ يعرف قدر هذه النعمة، فقال تعاَل: 164"اْلية ]آل عمران: -77 .765
 [ .28]إبراهيم:  }أَ تر إَل الذين بدلوا نعمة هللا كفرا وأحلوا قومهم دار البوار{

قال ابن عباس: يعين بنعمة هللا حممدا صلى هللا عليه وسلم؛ وهلذا ندَ هللا املؤمنني إَل 
االعَتاف ُّبذه النعمة ومقابلتها بذكره وشكره، فقال: }فاذكروين أذكركم واشكروا يل وال 

 تكفرون{ .

 علت فاذكروين.( يقول: كما ف1قال جماهد ِف قوله: }كما أرسلنا فيكم رسوال منكم{ )

قال عبد هللا بن وه ب، عن هشام بن سعيد، عن زيد بن أسلم: أن موسى، عليه السالم، 
، كيف أشكرك؟ قال له ربه: تذكرين وال تنساين، فِذا ذكرتين فقد شكرتين، وإذا  قال: اي َر

 نسيتين فقد كفرتين.

كره، ويزيد يذكر من ذ  وقال احلسن البصري، وأبو العالية، والسدي، والربيع بن أنس، إن هللا
 من شكره ويعذَ من كفره.

[ قال: هو 102ِف قوله تعاَل: }اتقوا هللا حق تقاته{ ]آل عمران:  وقال بعض السلف
 أن يطاع فال يعصى، ويذكر فال ينسى، ويشكر فال يكفر.

وقال ابن أيب حامت: حدثنا احلسن بن حممد بن الصباح، أخْبان يزيد بن هارون، أخْبان عمارة 
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لصيدالين، حدثنا مكحول اْلزدي قال: قلت البن عمر: أرأيت قاتل النفس، وشاَر ا
اْلمر والسارق والزاين يذكر هللا، وقد قال هللا تعاَل: }فاذكروين أذكركم{ ؟ قال: إذا ذكر 

 هللا هذا ذكره هللا بلعنته، حىت يسكت.

ت عليكم ما افَتضوقال احلسن البصري ِف قوله: }فاذكروين أذكركم{ قال: اذكروين، في
 أذكركم فيما أوجبت لكم على نفسي.

 وعن سعيد بن جبري: اذكروين بطاعيت أذكركم مبغفريت، وِف رواية: برمحيت.

 ( قال: ذكر هللا إايكم أكْب من ذكركم إايه.2وعن ابن عباس ِف قوله }فاذكروين أذكركم{ )

سي، ومن ذكرين ته ِف نفوِف احلديث الصحيح: "يقول هللا تعاَل: من ذكرين ِف نفسه ذكر 
 ِف مأل ذكرته ِف مأل خري منه".

قال اإلمام أمحد: حدثنا عبد الرزاق، أخْبان معمر، عن قتادة، عن أنس قال: قال رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم: "قال هللا عز وجل: اي ابن آدم، إن ذكرتين ِف نفسك ذكرتك ِف 

( مأل خري منهم 3أو قال: ]ِف[ )-الئكة نفسي، وإن ذكرتين ِف مأل ذكرتك، ِف مأل من امل
وإن دنوت مين شْبا دنوت منك ذراعا، وإن دنوت مين ذراعا دنوت منك ابعا، وإن أتيتين -

 متشي أتيتك أهرول"

( . وعنده قال قتادة: هللا أقَر 4صحيح اإلسناد: أخرجه البخاري من حديث قتادة )
 ابلرمحة.

زيد أمر هللا تعاَل بشكره، ووعده على شكره مب وقوله تعاَل: }واشكروا يل وال تكفرون{
اْلري، فقال: }وإذ َتذن ربكم لئن شكرمت ْلزيدنكم ولئن كفرمت إن عذايب لشديد{ ]إبراهيم: 

7. ] 

 -رجل من قيس-( بن فضالة 5وقال اإلمام أمحد: حدثنا روح، حدثنا شعبة، عن الفضيل )
__________ 

 ( ِف ط: "فيكم" وهو خطأ.1)

 : "اذكروين" واملثبت من ط.( ِف ه 2)

 ( زايدة من أ، واملسند.3)

 ( .7536( وصحيح البخاري برقم )3/138( املسند )4)



842 

 

 (1)( ِف أ: "عن الفضل".". 5)
 

"فقال: ماذا تبغون؟ فقالوا: اي ربنا، وأي شيء نبغي، وقد أعطيتنا ما َ تعط -78 .766
ريد يَتكون من أن يسألوا، قالوا: ن أحدا من خلقك؟ مث عاد إليهم مبثل هذا، فلما رأوا أهنم ال

أن تردان إَل الدار الدنيا، فنقاتل ِف سبيلك، حىت نقتل فيك مرة أخرى؛ ملا يرون من ثواَ 
 ( .1فيقول الَر جل جالله: إين كتبت أهنم إليها ال يرجعون" )-الشهادة 

الزهري،  وِف احلديث الذي رواه اإلمام أمحد، عن اإلمام الشافعي، عن اإلمام مالك، عن
عن عبد الرمحن بن كع ب بن مالك، عن أبيه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

 ( .2"نسمة املؤمن طائر تعلق ِف شجر اِلنة، حىت يرجعه هللا إَل جسده يوم يبعثه" )

( ابلذكر ِف القرآن، 3ففيه داللة لعموم املؤمنني أيضا، وإن كان الشهداء قد خصصوا )
 ( .4كرُيا وتعظيما )تشريفا هلم وت

}ولنبلونكم بشيء من اْلوف واِلوع ونقص من اْلموال واْلنفس والثمرات وبشر الصابرين 
( أولئك عليهم 156( الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إان هلل وإان إليه راجعون )155)

 ( {157صلوات من رُّبم ورمحة وأولئك هم املهتدون )

( أي: خيتْبهم وُيتحنهم، كما قال تعاَل: 5أخْب تعاَل أنه يبتلي عباده ]املؤمنني[ )
[ فتارة 31}ولنبلونكم حىت نعلم اجملاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم{ ]حممد: 

ابلسراء، واترة ابلضراء من خوف وجوع، كما قال تعاَل: }فأذاقها هللا لباس اِلوع واْلوف{ 
اِلائع واْلائف كل منهما يظهر ذلك عليه؛ وهلذا قال: لباس اِلوع  [ فِن112]النحل: 

واْلوف. وقال هاهنا }بشيء من اْلوف واِلوع{ أي: بقليل من ذلك }ونقص من 
اْلموال{ أي: ذهاَ بعضها }واْلنفس{ كموت اْلصحاَ واْلقاَر واْلحباَ 

بعض  : فكانتلسلفقال بعض ا}والثمرات{ أي: ال تغل احلدائق واملزارع كعادهتا. كما 
النخيل ال تثمر غري واحدة. وكل هذا وأمثاله مما خيتْب هللا به عباده، فمن صْب أاثبه ]هللا[ 

 ( به عقابه. وهلذا قال: }وبشر الصابرين{7( ومن قنط أحل ]هللا[ )6)

( هاهنا: خوف هللا، وابِلوع: صيام 8وقد حكى بعض املفسرين أن املراد من اْلوف )
                                         

 1/465تفسري ابن كثري ت سالمة  (1)



843 

 

 ( اْلموال: الزكاة، واْلنفس: اْلمراض، والثمرات: اْلوالد.9رمضان، ونقص )

 وِف هذا نظر، وهللا أعلم.

( الذين شكرهم، قال: }الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إان 10مث بني تعاَل من الصابرون )
هلل وإان إليه راجعون{ أي: تسلوا بقوهلم هذا عما أصاُّبم، وعلموا أهنم ملك هلل يتصرف ِف 

 عبيده

__________ 

( من حديث ابن مسعود رضي هللا عنه ولفظه ُمتلف لكن 1887( صحيح مسلم برقم )1)
 معناه واحد.

 ( .3/455( املسند )2)

 ( ِف ج : "قد خصوا".3)

 ( ِف ج : "تعظيما وتكرُيا".4)

 ( زايدة من ج .5)

 ( زايدة من ج .6)

 ( زايدة من ج .7)

 ( ِف ج : "أن املراد ابْلوف".8)

 ج : "وبنقص".( ِف 9)

 (1)( ِف ج :"الصابرين".". 10)
 

"رواه أبو داود، والَتمذي وابن ماجه. ولكن مظاهر هذا ضعيف ابلكلية. وقال -79 .767
 احلافظ الدارقطين وغريه: الصحيح أنه من قول القاسم بن حممد نفسه.

ا مورواه ابن ماجه من طريق عطية العوِف عن ابن عمر مرفوعا. قال الدارقطين: والصحيح 
رواه ساَ وانفع، عن ابن عمر قوله. وهكذا روي عن عمر بن اْلطاَ. قالوا: َو يعرف بني 

: بل عدهتا كعدة احلرة لعموم اْلية؛ وْلن هذا أمر وقال بعض السلفالصحابة خالف. 
جبلي فكان اإلماء واحلرائر ِف هذا سواء، وهللا أعلم، حكى هذا القول الشيخ أبو عمر بن 
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 حممد بن سريين وبعض أهل الظاهر، وضعفه.عبد الْب، عن 

-ن عياش يعين اب-وقد قال ابن أيب حامت: حدثنا أيب، حدثنا أبو اليمان، حدثنا إَساعيل 
عن عمرو بن مهاجر، عن أبيه: أن أَساء بنت يزيد بن السكن اْلنصارية قالت: طلقت 

عز وجل،  زل هللا،على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، َو يكن للمطلقة عدة، فأن
حني طلقت أَساء العدة للطالق، فكانت أول من نزلت فيها العدة للطالق، يعين: 

 }واملطلقات يَتبصن أبنفسهن ثالثة قروء{ .

 هذا حديث غري ب من هذا الوجه.

 وقد اختلف السلف واْللف واْلئمة ِف املراد ابْلقراء ما هو؟ على قولني:

وقال مالك ِف املوطأ عن ابن شهاَ، عن عروة، عن عائشة  أحدمها: أن املراد ُّبا: اْلطهار،
أهنا قالت: انتقلت حفصة بنت عبد الرمحن بن أيب بكر، حني دخلت ِف الدم من احليضة 
الثالثة، قال الزهري: فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرمحن، فقالت: صدق عروة. وقد جادهلا 

: صدقتم، : " ثالثة قروء " فقالت عائشةِف ذلك انس فقالوا: إن هللا تعاَل يقول ِف كتابه
 وتدرون ما اْلقراء؟ إمنا اْلقراء: اْلطهار.

وقال مالك: عن ابن شهاَ، َسعت أاب بكر بن عبد الرمحن يقول: ما أدركت أحدا من 
فقهائنا إال وهو يقول ذلك، يريد قول عائشة. وقال مالك: عن انفع، عن عبد هللا بن عمر، 

 الرجل امرأته فدخلت ِف الدم من احليضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ أنه كان يقول: إذا طلق
منها. وقال مالك: وهو اْلمر عندان. وروي مثله عن ابن عباس وزيد بن اثبت، وساَ، 
والقاسم، وعروة، وسليمان بن يسار، وأيب بكر بن عبد الرمحن، وأابن بن عثمان، وعطاء 

 الفقهاء السبعة، وهو مذه ب مالك، والشافعي ]وغري ابن أيب رابح، وقتادة، والزهري، وبقية
واحد، وداود وأيب ثور، وهو رواية عن أمحد، واستدلوا عليه بقوله تعاَل: }فطلقوهن لعدهتن{ 

[ أي: ِف اْلطهار. وملا كان الطهر الذي يطلق فيه حمتسبا، دل على أنه أحد 1]الطالق: 
 (1): إن املعتدة". اْلقراء الثالثة املأمور ُّبا؛ وهلذا قال هؤالء
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( مجيع أشجار احلرم، َ يكن ذلك له أماان من القتل، 2( بلحاء )1"ذراعيه )-80 .768
( وهلذه املسألة حبث آخر، له موضع 3إذا َ يكن تقدم له عقد ذمة من املسلمني أو أمان )

 أبسط من هذا.

فيه تعظيما  بيت؛ فِن( قوله: }وال اهلدي وال القالئد{ يعين: ال تَتكوا اإلهداء إَل ال4]و[ )
لشعائر هللا، وال تَتكوا تقليدها ِف أعناقها لتتميز به عما عداها من اْلنعام، وليعلم أهنا هدي 
إَل الكعبة فيجتنبها من يريدها بسوء، وتبعث من يراها على اإلتيان مبثلها، فِن من دعا إَل 

ا ورهم شيئا؛ وهلذا ملهدي كان له من اْلجر مثل أجور من اتبعه، من غري أن ينقص من أج
حج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابت بذي احلليفة، وهو وادي العقيق، فلما أصبح طاف 
على نسائه، وكن تسعا، مث اغتسل وتطي ب وصلى ركعتني، مث أشعر هديه وقلده، وأهل 
 ابحلج والعمرة وكان هديه إبال كثرية تنيف على الستني، من أحسن اْلشكال واْللوان، كما

{ ]احلج:  [ .32قال تعاَل: }ذلك ومن يعظم شعائر هللا فِهنا من تقوى القلَو

 : إعظامها: استحساهنا واستسماهنا.قال بعض السلف

وقال علي بن أيب طال ب: أمران رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن نستشرف العني واْلذن. 
 (5رواه أهل السنن )

( وكان أهل اِلاهلية إذا خرجوا من 6ستحلوا )وقال مقاتل بن حيان: }وال القالئد{ فال ت
( قلدوا أنفسهم ابلشعر والوبر، وتقلد مشركو احلرم من حلاء 7أوطاهنم ِف غري اْلشهر احلرم )

 شجر احلرم، فيأمنون به.

رواه ابن أيب حامت، مث قال: حدثنا حممد بن عمار، حدثنا سعيد بن سليمان، حدثنا عباد 
ني، عن احلكم، عن جماهد، عن ابن عباس قال: نسخ من بن العوام، عن سفيان بن حس

هذه السورة آيتان: آية القالئد، وقوله: }فِن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم{ 
 [ .42]املائدة:

وحدثنا املنذر بن شاذان، حدثنا زكراي بن عدي، حدثنا حممد بن أيب عدي، عن ابن عون 
 ال. قال: قلت للحسن: نسخ من املائدة شيء؟ قال:

وقال عطاء: كانوا يتقلدون من شجر احلرم، فيأمنون، فنهى هللا عن قطع شجره. وكذا قال 
 مطرف بن عبد هللا.
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وقوله: }وال آمني البيت احلرام يبتغون فضال من رُّبم ورضواان{ أي: وال تستحلوا قتال 
ل هللا ضالقاصدين إَل بيت هللا احلرام، الذي من دخله كان آمنا، وكذا من قصده طالبا ف

 وراغبا ِف رضوانه، فال تصدوه وال متنعوه وال هتيجوه.

( بن عبيد بن عمري، 8قال جماهد، وعطاء، وأبو العالية، ومطرف بن عبد هللا، وعبد هللا )
 والربيع

__________ 

 ( ِف د: ذراعيه أو عنقه".1)

 ( ِف د، ر: "حلاء".2)

 ( .9/479( تفسري الطْبي )3)

 ( زايدة من د.4)

( 7/216( وسنن النسائي )1498( وسنن الَتمذي برقم )2804سنن أيب داود برقم )( 5)
 ( .3142وسنن ابن ماجة برقم )

 ( ِف د، ر، أ: "فال تستحلوه".6)

 ( ِف ر: "أشهر احلرم".7)

 (1)( ِف أ: "وعبيد هللا".". 8)
 

 (1"أَ تقتال احلرجني إذ أعورا لكم ... ُيران اْليدي اللحاء املضفرا )-81 .769
وقوله: }وإذا حللتم فاصطادوا{ أي: إذا فرغتم من إحرامكم وأحللتم منه، فقد أحبنا لكم 
ما كان حمرما عليكم ِف حال اإلحرام من الصيد. وهذا أمر بعد احلظر، والصحيح الذي 
يثبت على السْب: أنه يرد احلكم إَل ما كان عليه قبل النهي، فِن كان واجبا رده واجبا، وإن  

، ينتقض عليه آبايت  كان مستحبا ف مستح ب، أو مباحا فمباح. ومن قال: إنه على الوجَو
كثرية، ومن قال: إنه لإلابحة، يرد عليه آايت أخر، والذي ينتظم اْلدلة كلها هذا الذي 

 ذكرانه، كما اختاره بعض علماء اْلصول، وهللا أعلم.

ن دوا{ ومن القراء موقوله: }وال جيرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن املسجد احلرام أن تعت
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قرأ: "أن صدوكم" بفتح اْللف من "أن" ومعناها ظاهر، أي: ال حيملنكم بغض قوم قد كانوا 
( 2صدوكم عن الوصول إَل املسجد احلرام، وذلك عام احلديبية، على أن تعتدوا ]ِف[ )

ل ِف  د( فتقتصوا منهم ظلما وعدواان، بل احكموا مبا أمركم هللا به من الع3حكم هللا فيكم )
كل أحد. وهذه اْلية كما سيأيت من قوله تعاَل: }وال جيرمنكم شنآن قوم على أال تعدلوا 

[ أي: ال حيملنكم بغض أقوام على ترك العدل، فِن 8اعدلوا هو أقَر للتقوى{ ]املائدة: 
 العدل واج ب على كل أحد، ِف كل أحد ِف كل حال.

به قامت  أن تطيع هللا فيه، والعدل : ما عاملت من عصى هللا فيك مبثلوقال بعض السلف
 السموات واْلرض.

( حدثنا عبد هللا بن جعفر، عن 4وقال ابن أيب حامت: حدثنا أيب، حدثنا سهل بن عثمان )
زيد بن أسلم قال: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابحلديبية وأصحابه حني صدهم 

، س من املشركني من أهل املشرقاملشركون عن البيت، وقد اشتد ذلك عليهم، فمر ُّبم أان
( هؤالء كما صدان 5يريدون العمرة، فقال أصحاَ النِب صلى هللا عليه وسلم: نصد )

 ( .6أصحاُّبم. فأنزل هللا هذه اْلية )

والشنآن هو: البغض. قاله ابن عباس وغريه، وهو مصدر من شنأته أشنؤه شنآان، ابلتحريك، 
ن مجز، ودرج، ورفل. قال ابن جرير: من العَر من مثل قوهلم: مجزان، ودرجان ورفالن، م

يسقط التحريك ِف شنآن، فيقول: شنان. قال: َو أعلم أحدا قرأ ُّبا، ومنه قول الشاعر 
(7: ) 

 ( وإن الم فيه ذو الشنان وفندا ...8وما العيش إال ما حت ب وتشتهي )

 عباده املؤمنني ان{ أيمر تعاَلوقوله: }وتعاونوا على الْب والتقوى وال تعاونوا على اإلمث والعدو 
ابملعاونة على فعل اْلريات، وهو الْب، وترك املنكرات وهو التقوى، وينهاهم عن التناصر 

 على الباطل.

__________ 

 ( ِف ر: "للحاء املضفرا".1)

 ( زايدة من د.2)

 ( ِف د، أ: "فيهم".3)
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 ( ِف أ: "سهل بن عفان".4)

 ( ِف ر، أ: "قصد"5)

 احدي ِف أسباَ النزول َو يسنده( وذكره الو 6)

 ( .9/487( هو اْلحوص بن حممد اْلنصاري، والبيت ِف تفسري الطْبي )7)

 (1)( ِف د: "إال ما حي ب ويشتهي". 8)
 

( قالت َر أىن يكون يل 46"}ويكلم الناس ِف املهد وكهال ومن الصاحلني )-82 .770
يكون أمرا فِمنا يقول له كن فولد َو ُيسسين بشر قال كذلك هللا خيلق ما يشاء إذا قضى 

(46} ) 

هذه بشارة من املالئكة ملرمي، عليها السالم، أبن سيوجد منها ولد عظيم، له شأن كبري. 
قال هللا تعاَل: }إذ قالت املالئكة اي مرمي إن هللا يبشرك بكلمة منه{ أي: بولد يكون 

كلمة وله: }مصدقا بوجوده بكلمة من هللا، أي: بقوله له: "كن" فيكون، وهذا تفسري ق
[ كما ذكره اِلمهور على ما سبق بيانه }اَسه املسيح عيسى ابن 39من هللا{ ]آل عمران: 

 مرمي{ أي يكون مشهورا ُّبذا ِف الدنيا، يعرفه املؤمنون بذلك.

( القدمني: 1: لكثرة سياحته. وقيل: ْلنه كان مسيح )قال بعض السلفوَسي املسيح، 
( إذا مسح أحدا من ذوي العاهات برئ 3يل: ْلنه ]كان[ )( ال أمخص هلما. وق2]أي[ )

 ِبذن هللا تعاَل.

وقوله: }عيسى ابن مرمي{ نسبة له إَل أمه، حيث ال أَ له }وجيها ِف الدنيا واْلخرة 
ومن املقربني{ أي: له وجاهة ومكانة عند هللا ِف الدنيا، مبا يوحيه هللا إليه من الشريعة، 

، وغري ذلك مما منحه به، وِف الدار اْلخرة يشفع عند هللا فيمن ( عليه من الكتا4َوينزل )
 ( من أويل العزم، صلوات هللا عليهم.5أيذن له فيه، فيقبل منه، أسوة ِبخوانه )

وقوله: }ويكلم الناس ِف املهد وكهال{ أي: يدعو إَل عبادة هللا وحده ال شريك له، ِف 
( حني يوحي هللا إليه بذلك }ومن 7ته )( حال كهولي6حال صغره، معجزة وآية، و ]ِف[ )

 الصاحلني{ أي: ِف قوله وعمله، له علم صحيح وعمل صاحل.
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قال حممد بن إسحاق، عن يزيد بن عبد هللا بن قسيط، عن حممد بن شرحبيل، عن أيب 
هريرة قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "ما تكلم مولود ِف صغره إال عيسى 

 ( .8وصاح ب جريج" )

-يعين املروزي-وقال ابن أيب حامت: حدثنا أبو الصقر حيىي بن حممد بن قزعة، حدثنا احلسني 
: عن حممد، عن أيب هريرة، عن النِب صلى هللا عليه وسلم قال-يعين ابن حازم-حدثنا جرير 

 ( .9"َ يتكلم ِف املهد إال ثالثة، عيسى، وصِب كان ِف زمن جريج، وصِب آخر" )

__________ 

 ِف ر: "يسيح".( 1)

 ( زايدة من أ.2)

 ( زايدة من أ.3)

 ( ِف أ، و: "وينزله".4)

 ( ِف ج ، أ: "إخوانه"، وِف ر، و: "إخوته".5)

 ( زايدة من ج ، ر، أ، و.6)

 ( ِف ج ، أ، و: "كهولته".7)

( من طريق أبيه عن أمحد بن شعي ب 273، 2/272( ورواه ابن أيب حامت ِف تفسريه )8)
 عن ابن إسحاق به.عن حممد بن سلمة 

( 2482( )3436( ورواه البخاري ِف صحيحه برقم )2/272( تفسري ابن أيب حامت )9)
( من طريق جرير بن حازم عن حممد بن سريين عن أيب 2550ومسلم ِف صحيحه برقم )

 (1)هريرة به.". 
 

( }لو كان لنا من اْلمر شيء ما 1"قشري، ما أَسعه إال كاحللم، ]يقول[ )-83 .771
( }لو كان لنا من اْلمر شيء 2اهنا{ فحفظتها منه، وِف ذلك أنزل هللا ]تعاَل[ )قتلنا ه

 ما قتلنا هاهنا{ لقول معت ب. رواه ابن أيب حامت.

قال هللا تعاَل: }قل لو كنتم ِف بيوتكم لْبز الذين كت ب عليهم القتل إَل مضاجعهم{ أي: 
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 وال مناص منه. ( عنه،3هذا قدر مقدر من هللا عز وجل، وحكم حتم ال حياد )

وقوله: }وليبتلي هللا ما ِف صدوركم وليمحص ما ِف قلوبكم{ أي: خيتْبكم مبا جرى عليكم، 
وليميز اْلبيث من الطي ب، ويظهر أمر املؤمن واملنافق للناس ِف اْلقوال واْلفعال، }وهللا 

 ( ِف الصدور من السرائر والضمائر.4عليم بذات الصدور{ أي: مبا خيتلج )

( }إن الذين تولوا منكم يوم التقى اِلمعان إمنا استزهلم الشيطان ببعض ما  5مث قال )
سنة : إن من ثواَ احلسنة احلقال بعض السلفكسبوا{ أي: ببعض ذنوُّبم السالفة، كما 

 ( .6بعدها، وإن من جزاء السيئة السيئة بعدها )

حليم{  ن هللا غفورمث قال تعاَل: }ولقد عفا هللا عنهم{ أي: عما كان منهم من الفرار }إ
أي: يغفر الذن ب وحيلم عن خلقه، ويتجاوز عنهم، وقد تقدم حديث ابن عمر ِف شأن 

( عفا عنهم، عند قوله: }ولقد 7عثمان، رضي هللا عنه، وتوليه يوم أحد، وأن هللا ]قد[ )
 عفا عنكم{ ومناس ب ذكره هاهنا.

عن عاصم، عن شقيق، قال:  ( اإلمام أمحد: حدثنا معاوية بن عمرو، حدثنا زائدة،8قال )
( فقال له الوليد: ما يل أراك جفوت أمري 9لقي عبد الرمحن بن عوف الوليد بن عقبة )

قال عاصم: يقول -( 10املؤمنني عثمان؟ فقال له عبد الرمحن: أبلغه أين َ أفر يوم عينني )
قال:  ،َو أختلف عن بدر، َو أترك سنة عمر. قال: فانطلق فخْب ذلك عثمان-يوم أحد

( عفا هللا عنه، 12( فكيف يعريين بذن ب قد )11فقال: أما قوله: إين َ أفر يوم عينني )
فقال: }إن الذين تولوا منكم يوم التقى اِلمعان إمنا استزهلم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد 
عفا هللا عنهم{ وأما قوله: إين ختلفت يوم بدر فِين كنت أمرض رقية بنت رسول هللا صلى 

 عليه وسلم حىت ماتت، وقد ضَر يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بسهم، ومن ضَر هللا
له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بسهم فقد شهد. وأما قوله: "إين َ أترك سنة عمر" فِين 

 ( .13ال أطيقها وال هو، فأته فحدثه بذلك )

__________ 

 ( زايدة من ر.1)

 "عز وجل".( زايدة من ر، وِف ج ، أ: 2)

 ( ِف ر، أ، و: "جميد".3)
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 ( ِف ج ، ر، أ: "يتخا ج".4)

 ( ِف أ: "وقال".5)

( ِف ج ، ر، أ، و: "إن من جزاء السيئة السيئة بعدها وإن من جزاء احلسنة احلسنة 6)
 بعدها".

 ( زايدة من ج ، ر، أ، و.7)

 ( ِف ر، أ، و: "وقال".8)

 ( ِف و: "عتبة".9)

 ".( ِف ج ، ر، أ: "حنني10)

 ( ِف ر، أ: "حنني".11)

 ( ِف ج ، ر، أ، و: "بذلك وقد".12)

 (1)( .". 1/68( املسند )13)
 

"وقوله: }إن يشأ يذهبكم أيها الناس وأيت آبخرين وكان هللا على ذلك -84 .772
( 1قديرا{ أي: هو قادر على إذهابكم وتبديلكم بغريكم إذا عصيتموه، وكما قال ]تعاَل[ )

: وقال بعض السلف[ . 38ا غريكم مث ال يكونوا أمثالكم{ ]حممد: }وإن تتولوا يستبدل قوم
ما أهون العباد على هللا إذا أضاعوا أمره! وقال تعاَل: }إن يشأ يذهبكم وأيت خبلق جديد. 

 [ أي: ما هو عليه مبمتنع.20، 19وما ذلك على هللا بعزيز{ ]إبراهيم: 

( 2لدنيا واْلخرة{ أي: اي من ليس )وقوله: }من كان يريد ثواَ الدنيا فعند هللا ثواَ ا
مهه إال الدنيا، اعلم أن عند هللا ثواَ الدنيا واْلخرة، وإذا سألته من هذه وهذه أعطاك 
وأغناك وأقناك، كما قال تعاَل: }فمن الناس من يقول ربنا آتنا ِف الدنيا وما له ِف اْلخرة 

ر. خرة حسنة وقنا عذاَ النامن خالق. ومنهم من يقول ربنا آتنا ِف الدنيا حسنة وِف اْل
[ ، وقال 202-200( { ]البقرة: 3أولئك هلم نصي ب مما كسبوا ]وهللا سريع احلساَ[ )

تعاَل: }من كان يريد حرث اْلخرة نزد له ِف حرثه ]ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها 
لعاجلة [ ، وقال تعاَل: }من كان يريد ا20( { ]الشورى:4وما له ِف اْلخرة من نصي ب[ )
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عجلنا له فيها ما نشاء ملن نريد مث جعلنا له جهنم يصالها مذموما مدحورا. ومن أراد اْلخرة 
وسعى هلا سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كال مند هؤالء وهؤالء من عطاء 
ربك وما كان عطاء ربك حمظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ]ولآلخرة أكْب 

 [ .21-18( { ]اإلسراء: 5فضيال[ )درجات وأكْب ت

وقد زعم ابن جرير أن املعىن ِف هذه اْلية: }من كان يريد ثواَ الدنيا{ أي: من املنافقني 
الذين أظهروا اإلُيان ْلجل ذلك، }فعند هللا ثواَ الدنيا{ وهو ما حصل هلم من املغاِن 

اْلخرة، وهو ما ادخره  ( ثوا6َوغريها مع املسلمني. وقوله: }واْلخرة{ أي: وعند هللا )
هلم من العقوبة ِف انر جهنم. وجعلها كقوله: }من كان يريد احلياة الدنيا وزينتها ]نوف 

( وهم فيها ال يبخسون. أولئك الذين ليس هلم ِف اْلخرة إال النار 7إليهم أعماهلم فيها[ )
 [ .16، 15وحبط ما صنعوا فيها وابطل ما كانوا يعملون{ ]هود: 

هذه اْلية معناها ظاهر، وأما تفسريه اْلية اْلوَل ُّبذا ففيه نظر؛ فِن قوله وال شك أن 
}فعند هللا ثواَ الدنيا واْلخرة{ ظاهر ِف حضور اْلري ِف الدنيا واْلخرة، أي: بيده هذا 
وهذا، فال يقتصرن قاصر اهلمة على السعي للدنيا فقط، بل لتكن مهته سامية إَل نيل 

 ا واْلخرة، فِن مرجع ذلك كله إَل الذي بيده الضر والنفع، وهو هللااملطال ب العالية ِف الدني
الذي ال إله إال هو، الذي قد قسم السعادة والشقاوة ِف الدنيا واْلخرة بني الناس، وعدل 

( هذا؛ وهلذا قال: }وكان هللا 8بينهم فيما علمه فيهم، ممن يستحق هذا، وممن يستحق )
 َسيعا بصريا{

__________ 

 دة من: د.( زاي1)

 ( ِف د، ر: "وليس له".2)

 ( زايدة من ر، أ، وِف ه : "اْلية".3)

 ( زايدة من ر، أ، وِف ه : "اْلية".4)

 ( زايدة من ر، أ، وِف ه : "اْلية".5)

 ( ِف د، ر، أ: "أي وعنده".6)

 ( زايدة من ر، أ.7)
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 (1)( ِف أ: "وعدل بينهم مبن يستحق هذا ومن يستحق هذا".". 8)
 

م املهدي املبشر به ِف اْلحاديث الواردة بذكره: أنه يواطئ اَسه اسم النِب "منه-85 .773
صلى هللا عليه وسلم، واسم أبيه اسم أبيه، فيمأل اْلرض عدال وقسطا، كما ملئت جورا 
وظلما، وليس هذا ابملنتظر الذي يتوهم الرافضة وجوده مث ظهوره من سرداَ "سامراء". فِن 

ابلكلية، بل هو من هوس العقول السخيفة، وتوهم اْلياالت  ذلك ليس له حقيقة وال وجود
( الذين يعتقد فيهم 1الضعيفة، وليس املراد ُّبؤالء اْللفاء االثين عشر اْلئمة ]االثين عشر[ )

االثنا عشرية من الروافض، ِلهلهم وقلة عقلهم. وِف التوراة البشارة ِبَساعيل، عليه السالم، 
ث عشر عظيما، وهم هؤالء اْللفاء االثنا عشر املذكورون ِف حديوأن هللا يقيم من صلبه اثين 

( من اليهود إذا اقَتن ُّبم بعض 2ابن مسعود، وجابر بن َسرة، وبعض اِلهلة ممن أسلم )
الشيعة يومهوهنم أهنم اْلئمة االثنا عشر، فيتشيع كثري منهم جهال وسفها، لقلة علمهم وعلم 

 ِب صلى هللا عليه وسلم.من لقنهم ذلك ابلسنن الثابتة عن الن

وقوله تعاَل: }وقال هللا إين معكم{ أي: حبفظي وكالءيت ونصري }لئن أقمتم الصالة 
وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي{ أي: صدقتموهم فيما جييئونكم به من الوحي }وعزرمتوهم{ 
 أي: نصرمتوهم وآزرمتوهم على احلق }وأقرضتم هللا قرضا حسنا{ وهو: اإلنفاق ِف سبيله

وابتغاء مرضاته }ْلكفرن عنكم سيئاتكم{ أي: ذنوبكم أحموها وأسَتها، وال أؤاخذكم ُّبا 
}وْلدخلنكم جنات جتري من حتتها اْلهنار{ أي: أدفع عنكم احملذور، وأحصل لكم 

 املقصود.

وقوله: }فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل{ أي: فمن خالف هذا امليثاق 
ه، وجحده وعامله معاملة من ال يعرفه، فقد أخطأ الطريق احلق، بعد عقده وتوكيده وشد

 وعدل عن اهلدى إَل الضالل.

مث أخْب تعاَل عما أحل ُّبم من العقوبة عند ُمالفتهم ميثاقه ونقضهم عهده، فقال: }فبما 
نقضهم ميثاقهم لعناهم{ أي: فبسب ب نقضهم امليثاق الذي أخذ عليهم لعناهم، أي أبعدانهم 

( مبوعظة 3طردانهم عن اهلدى، }وجعلنا قلوُّبم قاسية{ أي: فال يتعظون )عن احلق و 
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( فهومهم، وساء تصرفهم 4لغلظها وقساوهتا، }حيرفون الكلم عن مواضعه{ أي: فسدت )
ِف آايت هللا، وَتولوا كتابه على غري ما أنزله، ومحلوه على غري مراده، وقالوا عليه ما َ يقل، 

 وا حظا مما ذكروا به{ أي: وتركوا العمل به رغبة عنه.عياذا ابهلل من ذلك، }ونس

قال احلسن: تركوا عرى دينهم ووظائف هللا اليت ال يقبل العمل إال ُّبا. وقال غريه: تركوا 
 العمل فصاروا إَل حالة رديئة، فال قلَو سليمة، وال فطر مستقيمة، وال أعمال قوُية.

 وغدرهم لك وْلصحابك. }وال تزال تطلع على خائنة منهم{ يعين: مكرهم

 وقال جماهد وغريه: يعين بذلك متالؤهم على الفتك ابلنِب، صلى هللا عليه وسلم.

املت : ما عقال بعض السلف}فاعف عنهم واصفح{ وهذا هو عني النصر والظفر، كما 
 من

__________ 

 ( زايدة من ر، أ.1)

 ( ِف ر: "يسلم".2)

 ( ِف أ: "فال تنتفع".3)

 (1)ت".". ( ِف ر: "وفسد4)
 

: ال تقطع اْلمس إال ِف مخس، أي: ِف مخسة داننري، وقال بعض السلف"-86 .774
 أو مخسني درمها. وينقل هذا عن سعيد بن جبري، رمحه هللا.

وقد أجاَ اِلمهور عما متسك به الظاهرية من حديث أيب هريرة: "يسرق البيضة فتقطع 
 يده، ويسرق احلبل فتقطع يده" أبجوبة:

 سوخ حبديث عائشة. وِف هذا نظر؛ ْلنه ال بد من بيان التاريخ.أحدها: أنه من

 والثاين: أنه مؤول ببيضة احلديد وحبل السفن، قاله اْلعمش فيما حكاه البخاري وغريه عنه.

والثالث: أن هذا وسيلة إَل التدرج ِف السرقة من القليل إَل الكثري الذي تقطع فيه يده، 
خبار عما كان اْلمر عليه ِف اِلاهلية، حيث كانوا وحيتمل أن يكون هذا خرج ُمرج اإل

 يقطعون ِف القليل والكثري، فلعن السارق الذي يبذل يده الثمينة ِف اْلشياء املهينة.
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وقد ذكروا أن أاب العالء املعري، ملا قدم بغداد، اشتهر عنه أنه أورد إشكاال على الفقهاء ِف 
 شعرا دل على جهله، وقلة عقله فقال:جعلهم نصاَ السرقة ربع دينار، ونظم ِف ذلك 

 ( ما ابهلا قطعت ِف ربع دينار ...1يد خبمس مئني عسجد وديت )

 (2تناقض ما لنا إال السكوت له ... وأن نعوذ مبوالان من النار )
( الفقهاء فهَر منهم. وقد أجابه الناس ِف ذلك، فكان 3وملا قال ذلك واشتهر عنه تطلبه )

َ املالكي، رمحه هللا، أنه قال: ملا كانت أمينة كانت مثينة، فلما جواَ القاضي عبد الوها
خانت هانت. ومنهم من قال: هذا من متام احلكمة واملصلحة وأسرار الشريعة العظيمة، فِنه 
ِف ابَ اِلناايت انس ب أن تعظم قيمة اليد خبمسمائة دينار لئال جيىن عليها، وِف ابَ 

وال، قطع فيه ربع دينار لئال يتسارع الناس ِف سرقة اْلمالسرقة انس ب أن يكون القدر الذي ت
( }جزاء مبا كسبا نكاال 4فهذا هو عني احلكمة عند ذوي اْللباَ؛ وهلذا قال ]تعاَل[ )

من هللا وهللا عزيز حكيم{ أي: جمازاة على صنيعهما السيئ ِف أخذمها أموال الناس أبيديهم، 
 ال من هللا{ أي: تنكيال من هللا ُّبما علىفناس ب أن يقطع ما استعاان به ِف ذلك }نكا

 ارتكاَ ذلك }وهللا عزيز{ أي: ِف انتقامه }حكيم{ أي: ِف أمره وهنيه وشرعه وقدره.

مث قال تعاَل: }فمن اتَ من بعد ظلمه وأصلح فِن هللا يتَو عليه إن هللا غفور رحيم{ 
( أموال 5ينه، فأما )بينه وب أي: من اتَ بعد سرقته وأانَ إَل هللا، فِن هللا يتَو عليه فيما

 الناس فال بد من ردها إليهم أو بدهلا عند اِلمهور.

وقال أبو حنيفة: مىت قطع وقد تلفت ِف يده فِنه ال يرد بدهلا. وقد روى احلافظ أبو احلسن 
الدارقطين من حديث حممد بن عبد الرمحن بن ثوابن، عن أيب هريرة؛ أن رسول هللا صلى هللا 

أيت بسارق قد سرق مشلة فقال: "ما إخاله سرق"! فقال السارق: بلى اي رسول عليه وسلم 
 هللا. قال: "اذهبوا به

__________ 

 ( ِف ر، أ: "فديت".1)

 ( .18/30( روامها الذهِب ِف سري أعالم النبالء )2)

 ( ِف أ: "فطلبه".3)

 ( زايدة من ر، أ.4)
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 (1)( ِف د: "وأما".". 5)
 

ِذا فرغ منهما مدح هللا وأثىن عليه، مث دعا بسبعة أَساء: "]سورة السجدة[ . ف-87 .775
ا وكان إذا أصابته شدة دع-اي قدمي، اي خفي، اي دائم، اي فرد، اي وتر، اي أحد، اي صمد 

بسبعة أخر: اي حي، اي قيوم، اي هللا، اي رمحن، اي ذا اِلالل واإلكرام، اي نور السموات 
. واْلرض، وما بينهما وَر العرش العظيم،  اي َر

 (1وهذا أثر عجي ب جدا. )
وقوله: }وإذ كففت بين إسرائيل عنك إذ جئتهم ابلبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا 
إال سحر مبني{ أي: واذكر نعميت عليك ِف كفي إايهم عنك حني جئتهم ابلْباهني واحلجج 

سعوا ِف قتلك و  القاطعة على نبوتك ورسالتك من هللا إليهم، فكذبوك واهتموك أبنك ساحر،
( إيل، وطهرتك من دنسهم، وكفيتك شرهم. وهذا 2وصلبك، فنجيتك منهم، ورفعتك )

يدل على أن هذا االمتنان كان من هللا إليه بعد رفعه إَل السماء الدنيا، أو يكون هذا 
االمتنان واقعا يوم القيامة، وعْب عنه بصيغة املاضي داللة على وقوعه ال حمالة. وهذا من 

 الغيَو اليت أطلع هللا عليها رسوله حممدا صلى هللا عليه وسلم. أسرار

وقوله: }وإذ أوحيت إَل احلواريني أن آمنوا يب وبرسويل{ وهذا أيضا من االمتنان عليه، عليه 
السالم، أبن جعل له أصحااب وأنصارا. مث قيل: املراد ُّبذا الوحي وحي إهلام، كما قال: 

( وحي إهلام بال خوف، 3[ ، وهذا )7يه{ اْلية ]القصص:}وأوحينا إَل أم موسى أن أرضع
وكما قال تعاَل: }وأوحى ربك إَل النحل أن اختذي من اِلبال بيوات ومن الشجر ومما 

[ . 69، 68يعرشون. مث كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذلال{ اْلية ]النحل:
رسويل ني أن آمنوا يب وبِف هذه اْلية: }وإذ أوحيت إَل احلواري قال بعض السلفوهكذا 

( }واشهد أبننا مسلمون{ أي: أهلموا ذلك فامتثلوا 4قالوا آمنا{ ]أي: ابهلل وبرسول هللا[ )
 ما أهلموا.

 قال احلسن البصري: أهلمهم هللا. عز وجل ذلك، وقال السدي: قذف ِف قلوُّبم ذلك.

وبرسوله،  ُيان ابهللوحيتمل أن يكون املراد: وإذ أوحيت إليهم بواسطتك، فدعوهتم إَل اإل
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 ( واتبعوك، فقالوا: }آمنا واشهد أبننا مسلمون{5واستجابوا لك وانقادوا )

__________ 

 ( وهو من أخبار بين إسرائيل اليت َ يرد ما يؤيدها واْلقَر بطالهنا.1)

 ( ِف د: "فرفعتك".2)

 ( ِف د: "وهو".3)

 ( زايدة من د.4)

 (1)( ِف د: "فانقادوا".". 5)
 

وجل، هذه اْلية: }وأنذر به الذين خيافون أن حيشروا إَل رُّبم ]ليس هلم  "عز-88 .776
من دونه ويل وال شفيع لعلهم يتقون * وال تطرد الذين يدعون رُّبم ابلغداة والعشي يريدون 

( إَل قوله: }أليس هللا أبعلم ابلشاكرين{ قال: وكانوا بالال وعمار بن ايسر، 1وجهه[ { )
وصبيحا موَل أسيد، ومن احللفاء: ابن مسعود، واملقداد بن عمرو،  وساملا موَل أيب حذيفة،

ومسعود بن القاري، وواقد بن عبد هللا احلنظلي، وعمرو بن عبد عمرو، وذو الشمالني، 
م من احللفاء. وأشباهه-وأبو مرثد من غين حليف محزة بن عبد املطل ب -ومرثد بن أيب مرثد 

وا أهؤالء  واحللفاء: }وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولونزلت ِف أئمة الكفر من قريش واملوايل
من هللا عليهم من بيننا{ اْلية. فلما نزلت، أقبل عمر، رضي هللا عنه، فاعتذر من مقالته، 

 (3( اْلية )2فأنزل هللا، عز وجل: }وإذا جاءك الذين يؤمنون آبايتنا ]فقل سالم[ { )
سالم عليكم{ أي: فأكرمهم برد السالم وقوله: }وإذا جاءك الذين يؤمنون آبايتنا فقل 

عليهم، وبشرهم برمحة هللا الواسعة الشاملة هلم؛ وهلذا قال: }كت ب ربكم على نفسه الرمحة{ 
أي: أوجبها على نفسه الكرُية، تفضال منه وإحساان وامتناان }أنه من عمل منكم سوءا 

 : كل من عصى هللا، فهو جاهل.قال بعض السلفجبهالة{ 

( أابن، عن عكرمة ِف قوله: }من عمل منكم 4بن سليمان، عن احلكم بن ) وقال معتمر
 سوءا جبهالة{ قال: الدنيا كلها جهالة. رواه ابن أيب حامت.

}مث اتَ من بعده وأصلح{ أي: رجع عما كان عليه من املعاصي، وأقلع وعزم على أال 
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 يعود وأصلح العمل ِف املستقبل، }فأنه غفور رحيم{

د: حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر، عن مهام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو قال اإلمام أمح
هريرة قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "ملا قضى هللا اْللق، كت ب ِف كتابه فهو 

( وهكذا رواه 6( غضِب". أخرجاه ِف الصحيحني )5عنده فوق العرش: إن رمحيت غلبت )
( ورواه موسى بن عقبة عن اْلعرج، عن أيب 7هريرة ) اْلعمش، عن أيب صاحل، عن أيب

هريرة. وكذا رواه الليث وغريه، عن حممد بن عجالن، عن أبيه، عن أيب هريرة عن النِب صلى 
 (9( بذلك )8هللا عليه وسلم )

وقد روى ابن مردويه، من طريق احلكم بن أابن، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول 
وسلم "إذا فرغ هللا من القضاء بني اْللق، أخرج كتااب من حتت العرش:  هللا صلى هللا عليه

إن رمحيت سبقت غضِب، وأان أرحم الرامحني، فيقبض قبضة أو قبضتني فيخرج من النار خلقا 
 َ يعملوا خريا،

__________ 

 ( زايدة من م، أ.1)

 ( زايدة من، م، أ.2)

 ( .11/379( تفسري الطْبي )3)

 ( ِف أ: "عن".4)

 ( ِف أ: "سبقت"5)

( ومسلم ِف صحيحه برقم 3194( ورواه البخاري ِف صحيحه برقم )2/313( املسند )6)
 ( من وجوه أخرى عن أيب هريرة.2751)

 (7404( رواه البخاري ِف صحيحه برقم )7)
 ( زايدة من م، أ.8)

 (1)( .". 2/433( رواه أمحد ِف مسنده )9)
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}ال الشمس ينبغي هلا أن تدرك القمر وال [ ، وكما قال: 5"اْلية ]يونس: -89 .777
[ ، وقال }والشمس والقمر والنجوم 40الليل سابق النهار وكل ِف فلك يسبحون{ ]يس: 

 [ .54مسخرات أبمره{ ]اْلعراف: 

وقوله: }ذلك تقدير العزيز العليم{ أي: اِلميع جار بتقدير العزيز الذي ال ُيانع وال خيالف 
ن علمه مثقال ذرة ِف اْلرض وال ِف السماء، وكثريا ما إذا العليم بكل شيء، فال يعَز ع

ذكر هللا تعاَل خلق الليل والنهار والشمس والقمر، خيتم الكالم ابلعزة والعلم، كما ذكر ِف 
هذه اْلية، وكما ِف قوله: }وآية هلم الليل نسلخ منه النهار فِذا هم مظلمون * والشمس 

 [ .38، 37لعليم{ ]يس: جتري ملستقر هلا ذلك تقدير العزيز ا

وملا ذكر خلق السموات واْلرض وما فيهن ِف أول سورة }حم{ السجدة، قال: }وزينا 
 [ .12السماء الدنيا مبصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم{ ]فصلت: 

بعض  قالوقوله: }وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا ُّبا ِف ظلمات الْب والبحر{ 
ذه النجوم غري ثالث فقد أخطأ وكذَ على هللا: أن هللا جعلها : من اعتقد ِف هالسلف

 ( ورجوما للشياطني، ويهتدى ُّبا ِف ظلمات الْب والبحر.1زينة للسماء )

وقوله: }قد فصلنا اْلايت{ أي: قد بيناها ووضحناها }لقوم يعلمون{ أي: يعقلون 
 ( الباطل.2ويعرفون احلق وجيتنبون )

حدة فمستقر ومستودع قد فصلنا اْلايت لقوم يفقهون }وهو الذي أنشأكم من نفس وا
( وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا ُنرج 98)

منه حبا مَتاكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناَ والزيتون والرمان 
 ( {99نون )ِف ذلكم ْلايت لقوم يؤم مشتبها وغري متشابه انظروا إَل مثره إذا أمثر وينعه إن

يقول تعاَل: }وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة{ يعين: آدم عليه السالم، كما قال: 
}اي أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما 

 [ .1رجاال كثريا ونساء{ ]النساء: 

الرمحن  عن ابن مسعود، وابن عباس، وأيب عبدوقوله: }فمستقر{ اختلفوا ِف معىن ذلك، ف
السلمي، وقيس بن أيب حازم وجماهد، وعطاء، وإبراهيم النخعي، والضحاك وقتادة والسدي، 

 : }ومستودع{ أي:-أو: أكثرهم -وعطاء اْلراساين: }فمستقر{ أي: ِف اْلرحام قالوا 
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 ِف اْلصالَ.

 ا،ا وطائفة: فمستقر ِف الدنيوعن ابن مسعود وطائفة عكس ذلك. وعن ابن مسعود أيض

__________ 

 ( ِف أ: "السماء".1)

 (1)( ِف أ: "ويتجنبون".". 2)
 

"ومالك عن الزهري، وغري واحد من أئمة السلف ِف تفسريها: أهنا أنزلت ِف -90 .778
 طوائف املشركني ابلبيت عراة.

أنس  نوقد روى احلافظ بن مردويه، من حديث سعيد بن بشري واْلوزاعي، عن قتادة، ع
 ( وهللا أعلم.2( ِف الصالة ِف النعال. ولكن ِف صحته نظر )1مرفوعا؛ أهنا أنزلت )

وهلذه اْلية، وما ورد ِف معناها من السنة، يستح ب التجمل عند الصالة، وال سيما يوم 
اِلمعة ويوم العيد، والطي ب ْلنه من الزينة، والسواك ْلنه من متام ذلك، ومن أفضل الثياَ 

 ، كما قال اإلمام أمحد:( البياض3)

حدثنا علي بن عاصم، حدثنا عبد هللا بن عثمان بن خثيم، عن سعيد بن جبري، عن ابن 
عباس قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "البسوا من ثيابكم البياض، فِهنا من خري 

 لشعر".ا ثيابكم، وكفنوا فيها مواتكم، وإن خري أكحالكم اإلمثد، فِنه جيلو البصر، وينبت

( على شرط مسلم. ورواه أبو داود، والَتمذي، وابن 4هذا حديث جيد اإلسناد، رجاله )
 ( وقال الَتمذي: حسن صحيح.5ماجه، من حديث عبد هللا بن عثمان بن خثيم، به )

ولإلمام أمحد أيضا، وأهل السنن ِبسناد جيد، عن َسرة بن جندَ قال: قال رسول هللا 
ها عليكم ابلثياَ البياض فالبسوها؛ فِهنا أطهر وأطي ب، وكفنوا فيصلى هللا عليه وسلم: "

 (6مواتكم" )
( صحيح، عن قتادة، عن حممد بن سريين: أن متيما الداري اشَتى 7وروى الطْباين بسند )

 رداء أبلف، فكان يصلي فيه.

بعض قال ( اْلية. 8وقوله تعاَل: }وكلوا واشربوا ]وال تسرفوا إنه ال حي ب املسرفني[ { )
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 : مجع هللا الط ب كله ِف نصف آية: }وكلوا واشربوا وال تسرفوا{السلف

وقال البخاري: قال ابن عباس: كل ما شئت، والبس ما شئت، ما أخطأتك خصلتان: 
 سرف وُميلة.

 وقال ابن جرير: حدثنا حممد بن عبد اْلعلى، حدثنا حممد بن ثور، عن معمر، عن

، ما َ يكن سرفا أو ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قا ل: أحل هللا اْلكل والشَر
 ُميلة. إسناده

__________ 

 ( ِف أ: "نزلت".1)

( من طريق عباد بن جويرية، عن اْلوزاعي، 3/143( ورواه العقيلي ِف الضعفاء الكبري )2)
 عن قتادة به. وعباد بن جويرية قال فيه اإلمام أمحد: "كذاَ أفاك".

، الدعاء عن حيىي بن عبد هللا 14/287اد )ورواه اْلطي ب ِف اتريخ بغد ( من طريق يعقَو
 الدمشقي، عن اْلوزاعي به.

 ويعقَو وشيخه ال يعرفان.

 ( ِف د، ك، م، أ: "اللباس".3)

 ( ِف م: "رجاله كلهم ثقات".4)

( وسنن 944( وسنن الَتمذي برقم )4061( وسنن أيب داود برقم )1/247( املسند )5)
 .( 1472ابن ماجة برقم )

 ( .8/205( وسنن النسائي )5/7( املسند )6)

 ( ِف م: "ِبسناد".7)

 (1)( زايدة من ك، م، أ. وِف ه : "اْلية".". 8)
 

َ املتكْبين عن طاعيت، ويتكْبون -91 .779 "واْلدلة على عظميت وشريعيت وأحكامي قلو
عاَل: ت( بغري حق، أي: كما استكْبوا بغري حق أذهلم هللا ابِلهل، كما قال 1على الناس )

[ وقال تعاَل: }فلما 110}ونقل ب أفئدهتم وأبصارهم كما َ يؤمنوا به أول مرة{ ]اْلنعام:
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 [5زاغوا أزاغ هللا قلوُّبم{ ]الصف:
 : ال ينال العلم حيي وال مستكْب.وقال بعض السلف

 وقال آخر: من َ يصْب على ذل التعلم ساعة، بقي ِف ذل اِلهل أبدا.

ق{ له: }سأصرف عن آاييت الذين يتكْبون ِف اْلرض بغري احلوقال سفيان بن عيينة ِف قو 
 قال: أنزع عنهم فهم القرآن، وأصرفهم عن آاييت.

 (2قال ابن جرير: وهذا يدل على أن هذا خطاَ هلذه اْلمة )
قلت: ليس هذا بالزم؛ ْلن ابن عيينة إمنا أراد أن هذا مطرد ِف حق كل أمة، وال فرق بني 

  أعلم.أحد وأحد ِف هذا، وهللا

وقوله: }وإن يروا كل آية ال يؤمنوا ُّبا{ كما قال تعاَل: }إن الذين حقت عليهم كلمة 
 [ .97، 96ربك ال يؤمنون ولو جاءهتم كل آية حىت يروا العذاَ اْلليم{ ]يونس:

وقوله: }وإن يروا سبيل الرشد ال يتخذوه سبيال{ أي: وإن ظهر هلم سبيل الرشد، أي: 
 ها، وإن ظهر هلم طريق اهلالك والضالل يتخذوه سبيال.طريق النجاة ال يسلكو 

مث علل مصريهم إَل هذه احلال بقوله: }ذلك أبهنم كذبوا آبايتنا{ أي: كذبت ُّبا قلوُّبم، 
 }وكانوا عنها غافلني{ أي: ال يعلمون شيئا مما فيها.

 كوقوله: }والذين كذبوا آبايتنا ولقاء اْلخرة حبطت أعماهلم{ أي: من فعل منهم ذل
 واستمر عليه إَل املمات، حبط عمله.

( أعماهلم اليت 3وقوله: }هل جيزون إال ما كانوا يعملون{ أي: إمنا جنازيهم حبس ب )
 أسلفوها، إن خريا فخري وإن شرا فشر، وكما تدين تدان.

}واختذ قوم موسى من بعده من حليهم عجال جسدا له خوار أَ يروا أنه ال يكلمهم وال 
( وملا سقط ِف أيديهم ورأوا أهنم قد ضلوا قالوا 148ختذوه وكانوا ظاملني )يهديهم سبيال ا

 ( {149لئن َ يرمحنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من اْلاسرين )

خيْب تعاَل عن ضالل من ضل من بين إسرائيل ِف عبادهتم العجل، الذي اختذه هلم السامري 
ة من منه عجال مث ألقى فيه القبضمن حلي القبط، الذي كانوا استعاروه منهم، فشكل هلم 

َ اليت أخذها من أثر فرس جْبيل، عليه السالم، فصار عجال جسدا له خوار، و"اْلوار"  الَتا
 صوت البقر.
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__________ 

 ( ِف أ: "على هللا".1)

 ( .13/113( تفسري الطْبي )2)

 (1)( ِف أ: "جنازيهم إال حبس ب".". 3)
 

( متصلة من قلبه 1دعة وُمالفة الرسالة )"لكل من افَتى بدعة، فِن ذل الب-92 .780
على كتفيه، كما قال احلسن البصري: إن ذل البدعة على أكتافهم، وإن مهلجت ُّبم 

 البغالت، وطقطقت ُّبم الْباذين.

وهكذا روى أيَو السختياين، عن أيب قالبة اِلرمي، أنه قرأ هذه اْلية: }وكذلك جنزي 
 يوم القيامة.املفَتين{ قال: هي وهللا لكل مفَت إَل 

 وقال سفيان بن عيينة: كل صاح ب بدعة ذليل.

مث نبه تعاَل عباده وأرشدهم إَل أنه يقبل توبة عباده من أي ذن ب كان، حىت ولو كان من  
كفر أو شرك أو نفاق أو شقاق؛ وهلذا عق ب هذه القصة بقوله: }والذين عملوا السيئات 

( }من 2اي رسول الرمحة ونِب النور ) مث اتبوا من بعدها وآمنوا إن ربك{ أي: اي حممد،
 بعدها{ أي: من بعد تلك الفعلة }لغفور رحيم{

وقال ابن أيب حامت: حدثنا أيب، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا أابن، حدثنا قتادة، عن 
-( عن احلسن العرِف، عن علقمة، عن عبد هللا بن مسعود؛ أنه سئل عن ذلك 3عزرة )

 اتبوا فتال هذه اْلية: }والذين عملوا السيئات مث-أة، مث يتزوجها يعين عن الرجل يزين ابملر 
من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم{ فتالها عبد هللا عشر مرات، فلم أيمرهم 

 ( ُّبا َو ينههم عنها.4)

}وملا سكت عن موسى الغض ب أخذ اْللواح وِف نسختها هدى ورمحة للذين هم لرُّبم 
 ( {154يرهبون )

قول تعاَل: }وملا سكت{ أي: سكن }عن موسى الغض ب{ أي: غضبه على قومه ي
}أخذ اْللواح{ أي: اليت كان ألقاها من شدة الغض ب على عبادهتم العجل، غرية هلل 
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 وغضبا له }وِف نسختها هدى ورمحة{

ال بعض قيقول كثري من املفسرين: إهنا ملا ألقاها تكسرت، مث مجعها بعد ذلك؛ وهلذا 
فوجد فيها هدى ورمحة. وأما التفصيل فذه ب، وزعموا أن رضاضها َ يزل موجودا : السلف

ِف خزائن امللوك لبين إسرائيل إَل الدولة اإلسالمية، وهللا أعلم بصحة هذا. وأما الدليل 
( 7( أخْب ]هللا[ )6( فقد )5القاطع على أهنا تكسرت حني ألقاها، وهي من جوهر اِلنة )

 عد ما ألقاها وجد فيها هدى ورمحة.تعاَل أنه ملا أخذها ب

}للذين هم لرُّبم يرهبون{ ضمن الرهبة معىن اْلضوع؛ وهلذا عداها ابلالم. وقال قتادة: ِف 
، إين أجد ِف اْللواح أمة خري أمة أخرجت للناس،  قوله تعاَل: }أخذ اْللواح{ قال: َر

، ( أميت. قال: تلك 8أيمرون ابملعروف وينهون عن املنكر، فاجعلهم ) أمة أمحد. قال: َر
 ( ِف دخول اِلنة،9السابقون )-أي آخرون ِف اْللق -إين أجد ِف اْللواح أمة هم اْلخرون 

__________ 

 ( ِف م: "الرسل".1)

 ( ِف ك، م، أ: "التوبة".2)

 ( ِف م: "عروة".3)

 ( ِف ك، م: "أيمر".4)

 ( ِف أ: "من جوهر من اِلنة".5)

 ( ِف ك: "وقد".6)

 أ.( زايدة من 7)

 ( ِف د، ك، م، أ: "اجعلهم".8)

 (1)( ِف د، أ: "سابقون".". 9)
 

"}ويصنع الفلك وكلما مر عليه مأل من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا -93 .781
( فسوف تعلمون من أيتيه عذاَ خيزيه وحيل عليه 38فِان نسخر منكم كما تسخرون )

 ( {39عذاَ مقيم )
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نوح  ستعجل قومه نقمة هللا ُّبم وعذابه هلم، فدعا عليهمخيْب تعاَل أنه أوحى إَل نوح ملا ا
( ُمْبا عنه أنه قال: }َر ال تذر على اْلرض من الكافرين 1دعوته اليت قال هللا تعاَل )

[ ، فعند ذلك أوحى 10[ ، }فدعا ربه أين مغلَو فانتصر{ ]القمر: 26دايرا{ ]نوح: 
آمن{ فال حتزن عليهم وال يهمنك  هللا تعاَل إليه: }أنه لن يؤمن من قومك إال من قد

 أمرهم.

}واصنع الفلك{ يعين: السفينة }أبعيننا{ أي: مبرأى منا، }ووحينا{ أي: وتعليمنا لك 
 ماذا تصنعه، }وال ختاطبين ِف الذين ظلموا إهنم مغرقون{ .

( اْلش ب ويقطعه وييبسه، فكان ذلك ِف 2: أمره هللا تعاَل أن يغرز )فقال بعض السلف
 ( أعلم.3، وجنرها ِف مائة سنة أخرى، وقيل: ِف أربعني سنة، فاهلل )مائة سنة

وذكر حممد بن إسحاق عن التوراة: أن هللا أمره أن يصنعها من خش ب الساج، وأن جيعل 
 طوهلا مثانني ذراعا وعرضها مخسني ذراعا.

: كان ةوأن يطلي ابطنها وظاهرها ابلقار، وأن جيعل هلا جؤجؤا أزور يشق املاء. وقال قتاد
 طوهلا ثالمثائة ذراع، ِف عرض مخسني.

 وعن احلسن: طوهلا ستمائة ذراع وعرضها ثالمثائة ذراع.

 وعنه مع ابن عباس: طوهلا ألف ومائتا ذراع، ِف عرض ستمائة.

 وقيل: طوهلا ألفا ذراع، وعرضها مائة ذراع، فاهلل أعلم.

ذرع، طبقات، كل طبقة عشرة أ قالوا كلهم: وكان ارتفاعها ِف السماء ثالثني ذراعا، ثالث
فالسفلى للدواَ والوحوش: والوسطى لإلنس: والعليا للطيور. وكان ابُّبا ِف عرضها، وهلا 

 غطاء من فوقها مطبق عليها.

وقد ذكر اإلمام أبو جعفر بن جرير أثرا غريبا، من حديث علي بن زيد بن جدعان، عن 
و بعثت ال احلواريون لعيسى ابن مرمي: ليوسف بن مهران، عن عبد هللا بن عباس؛ أنه قال: ق

( إَل كثي ب من تراَ، 4لنا رجال شهد السفينة فحدثنا عنها. قال: فانطلق ُّبم حىت أتى )
( أتدرون ما هذا؟ قالوا: هللا ورسوله أعلم، قال: 5فأخذ كفا من ذلك الَتاَ بكفه، قال )

ائم ذن هللا فِذا هو ق( حام بن نوح. قال: وضَر الكثي ب بعصاه، قال: قم ِب6هذا كع ب )
 ينفض الَتاَ عن رأسه، قد شاَ. قال له
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__________ 

 ( ِف أ: "عز وجل".1)

 ( ِف أ: "يغرس".2)

 ( ِف ت: "وهللا".3)

 ( ِف ت، أ: "انتهى".4)

 ( ِف أ: "فقال".5)

 (1)( ِف أ: "قْب".". 6)
 

ئنك ( قالوا أ89"}قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون )-94 .782
ْلنت يوسف قال أان يوسف وهذا أخي قد من هللا علينا إنه من يتق ويصْب فِن هللا ال 

( قال ال 91( قالوا اتهلل لقد آثرك هللا علينا وإن كنا ْلاطئني )90يضيع أجر احملسنني )
 ( {92تثري ب عليكم اليوم يغفر هللا لكم وهو أرحم الرامحني )

ضيق الم: أنه ملا ذكر له إخوته ما أصاُّبم من اِلهد واليقول تعاَل ُمْبا عن يوسف، عليه الس
وقلة الطعام وعموم اِلدَ، وتذكر أابه وما هو فيه من احلزن لفقد ولديه، مع ما هو فيه 
من امللك والتصرف والسعة، فعند ذلك أخذته رقة ورأفة ورمحة وشفقة على أبيه وإخوته، 

التاج عن جبهته، وكان فيها شامة، وقال: ( إنه رفع 1وبدره البكاء، فتعرف إليهم، يقال )
}هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون{ ؟ يعين: كيف فرقوا بينه وبينه }إذ 

قال ( اِلهل مبقدار هذا الذي ارتكبتموه، كما 2أنتم جاهلون{ أي: إمنا محلكم على هذا )
 ن عملوا السوء: كل من عصى هللا فهو جاهل، وقرأ: }مث إن ربك للذيبعض السلف

 [ .119جبهالة{ إَل قوله: }إن ربك من بعدها لغفور رحيم{ ]النحل: 

أن يوسف، عليه السالم، إمنا تعرف إليهم بنفسه، ِبذن هللا له ِف -وهللا أعلم -والظاهر 
( أبمر هللا تعاَل له ِف ذلك، وهللا 3ذلك، كما أنه إمنا أخفى منهم نفسه ِف املرتني اْلوليني )

كن ملا ضاق احلال واشتد اْلمر، فرج هللا تعاَل من ذلك الضيق، كما قال تعاَل: أعلم، ول
[ ، فعند ذلك قالوا: }أئنك 6، 5( ]الشرح: 4}فِن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا{ )
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 ْلنت يوسف{ ؟

( يوسف". 6( يوسف"، وقرأ ابن حميصن: "إنك ْلنت )5وقرأ أيب بن كع ب: "أو أنت )
هي اْلوَل؛ ْلن االستفهام يدل على االستعظام، أي: إهنم تعجبوا من  والقراءة املشهورة

ذلك أهنم يَتددون إليه من سنتني وأكثر، وهم ال يعرفونه، وهو مع هذا يعرفهم ويكتم نفسه، 
فلهذا قالوا على سبيل االستفهام: }أئنك ْلنت يوسف قال أان يوسف وهذا أخي{ }قد 

 ال د التفرقة وبعد املدة، }إنه من يتق ويصْب فِن هللامن هللا علينا{ أي: جبمعه بيننا بع
يضيع أجر احملسنني قالوا اتهلل لقد آثرك هللا علينا وإن كنا ْلاطئني{ يقولون معَتفني له 

على قول -ابلفضل واْلثرة عليهم ِف اْللق واْللق، والسعة وامللك، والتصرف والنبوة أيضا 
 أساءوا إليه وأخطئوا ِف حقه. وأقروا له أبهنم-من َ جيعلهم أنبياء 

}قال ال تثري ب عليكم اليوم{ يقول: ال َتني ب عليكم وال عت ب عليكم اليوم، وال أعيد 
 ( ذنبكم ِف حقي بعد اليوم.7)

__________ 

 ( ِف ت، أ: "فيقال".1)

 ( ِف أ: "ذلك".2)

 ( ِف ت، أ: "اْلولتني".3)

 ( ِف ت، أ: "إن" وهو خطأ.4)

 ( ِف أ: "أو إنك".5)

 ( ِف ت، أ: "وأنت".6)

 (1)( ِف ت، أ: "وال أعيد عليكم".". 7)
 

"ذلك، وهو تعاَل ال يشفع عنده أحدإال ِبذنه، }وال تنفع الشفاعة عنده إال -95 .783
[ ، }وكم من ملك ِف السماوات ال تغين شفاعتهم شيئا إال من 23ملن أذن له{ ]سبأ: 

وقال: }إن كل من ِف السماوات [ 26بعد أن أيذن هللا ملن يشاء ويرضى{ ]النجم: 
واْلرض إال آيت الرمحن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا{ ]مرمي: 
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[ فِذا كان اِلميع عبيدا، فلم يعبد بعضهم بعضا بال دليل وال برهان، بل مبجرد 95- 93
وتنهاهم  جرهم عن ذلك،الرأي واالخَتاع واالبتداع؟ مث قد أرسل رسله من أوهلم إَل آخرهم تز 

عن عبادة من سوى هللا، فكذبوهم وخالفوهم، فحقت عليهم كلمة العذاَ ال حمالة، }وال 
 [ .49يظلم ربك أحدا{ ]الكهف: 

}أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه ِف 
 ب جفاء هللا احلق والباطل فأما الزبد فيذهالنار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضَر 

 ( {17وأما ما ينفع الناس فيمكث ِف اْلرض كذلك يضَر هللا اْلمثال )

 اشتملت هذه اْلية الكرُية على مثلني مضروبني للحق ِف ثباته وبقائه، والباطل ِف اضمحالله
: رها{ أيوفنائه، فقال تعاَل: }أنزل من السماء ماء{ أي: مطرا، }فسالت أودية بقد

أخذ كل واد حبسبه، فهذا كبري وسع كثريا من املاء، وهذا صغري فوسع بقدره، وهو إشارة 
إَل القلَو وتفاوهتا، فمنها ما يسع علما كثريا، ومنها ما ال يتسع لكثري من العلوم بل يضيق 
عنها، }فاحتمل السيل زبدا رابيا{ أي: فجاء على وجه املاء الذي سال ِف هذه اْلودية 

بد عال عليه، هذا مثل، وقوله: }ومما يوقدون عليه ِف النار{ هذا هو املثل الثاين، وهو ما ز 
يسبك ِف النار من ذه ب أو فضة }ابتغاء حلية{ أي: ليجعل حلية أو حناسا أو حديدا، 

( زبد منه. }كذلك يضَر هللا احلق 1فيجعل متاعا فِنه يعلوه زبد منه، كما يعلو ذلك )
اجتمعا ال ثبات للباطل وال دوام له، كما أن الزبد ال يثبت مع املاء، وال  والباطل{ أي: إذا

مع الذه ب وحنوه مما يسبك ِف النار، بل يذه ب ويضمحل؛ وهلذا قال: }فأما الزبد فيذه ب 
جفاء{ أي: ال ينتفع به، بل يتفرق ويتمزق ويذه ب ِف جانِب الوادي، ويعلق ابلشجر 

( منه 2والفضة واحلديد والنحاس يذه ب، ال يرجع )وتنسفه الرايح. وكذلك خبث الذه ب 
( وذلك الذه ب وحنوه ينتفع به؛ وهلذا قال: }وأما ما ينفع الناس 3شيء، وال يبقى إال املاء )

فيمكث ِف اْلرض كذلك يضَر هللا اْلمثال{ كما قال تعاَل: }وتلك اْلمثال نضرُّبا 
 [ .43للناس وما يعقلها إال العاملون{ ]العنكبوت: 

: كنت إذا قرأت مثال من القرآن فلم أفهمه بكيت على نفسي؛ ْلن هللا ل بعض السلفقا
 تعاَل يقول: }وما يعقلها إال العاملون{

قال علي بن أيب طلحة، عن ابن عباس: قوله تعاَل: }أنزل من السماء ماء فسالت أودية 
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 بقدرها{

__________ 

 ( ِف ت: "ذاك".1)

 ( ِف ت، أ: "منه إَل شيء".2)

 (1)( ِف ت، أ: "ويبقى املاء".". 3)
 

"}وآاتكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة هللا ال حتصوها إن اإلنسان -96 .784
 ( {34لظلوم كفار )

( واْلرض فراشا، 1يعدد تعاَل نعمه على خلقه، أبن خلق هلم السماوات سقفا حمفوظا )
وان ار وزروع، ُمتلفة اْللوأنزل من السماء ماء فأخرج به أزواجا من نبات شىت، ما بني مث

واْلشكال، والطعوم والروائح واملنافع، وسخر الفلك أبن جعلها طافية على تيار ماء البحر، 
جتري عليه أبمر هللا تعاَل، وسخر البحر حيملها ليقطع املسافرون ُّبا من إقليم إَل إقليم آخر، 

ق اْلرض من قطر إَل قطر، ِلل ب ما هنا إَل هناك، وما هناك إَل هاهنا، وسخر اْلهنار تش
 رزقا للعباد من شَر وسقي وغري ذلك من أنواع املنافع.

( ليال وال هنارا، }ال 2}وسخر لكم الشمس والقمر دائبني{ أي: يسريان ال يقران )
الشمس ينبغي هلا أن تدرك القمر وال الليل سابق النهار وكل ِف فلك يسبحون{ ]يس: 

حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات أبمره أال له  [ ، }يغشي الليل النهار يطلبه40
[ ، فالشمس والقمر يتعاقبان، والليل 54اْللق واْلمر تبارك هللا َر العاملني{ ]اْلعراف: 

( فتارة أيخذ هذا من هذا فيطول، مث أيخذ اْلخر من هذا فيقصر، 3والنهار عارضان )
جل مسمى ر الشمس والقمر كل جيري إَل أ}يو ج الليل ِف النهار ويو ج النهار ِف الليل وسخ

[ ، وقال تعاَل: }يكور الليل على النهار 29( { ]لقمان: 4وأن هللا مبا تعملون خبري )
 [ .5ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل جيري ْلجل مسمى{ ]الزمر: 

يع أحوالكم  مجوقوله: }وآاتكم من كل ما سألتموه{ يقول: هيأ لكم كل ما حتتاجون إليه ِف
 ( وقالكم.5مما تسألونه حبالكم )
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 : من كل ما سألتموه وما َ تسألوه.وقال بعض السلف

 وقرأ بعضهم: "وأاتكم من كل ما سألتموه".

وقوله: }وإن تعدوا نعمة هللا ال حتصوها{ خيْب عن عجز العباد عن تعداد النعم فضال عن 
باد، : إن حق هللا أثقل من أن يقوم به العالقيام بشكرها، كما قال طلق بن حبي ب، رمحه هللا

 ( العباد، ولكن أصبحوا توابني وامسوا توابني.7( من أن حيصيها )6وإن نعم هللا أكثر )

__________ 

 ( ِف أ: "مرفوعا".1)

 ( ِف أ: "ال يفَتان".2)

 ( ِف ت، أ: "يتعارضان".3)

 ثبتناه.( ِف ه ، ت، أ: "أال وهو العزيز الغفار" والصواَ ما أ4)

 ( ِف ت، أ: "حلالكم".5)

 ( ِف أ: "أكْب".6)

 (1)( ِف ت، أ: "حتصيها".". 7)
 

"}مث إن ربك للذين عملوا السوء جبهالة مث اتبوا من بعد ذلك وأصلحوا إن -97 .785
 ( {119ربك من بعدها لغفور رحيم )

( 2ري هللا به، وأنه )( والدم وحلم اْلنزير، وما أهل لغ1ملا ذكر تعاَل أنه إمنا حرم علينا امليتة )
ا وِف ذلك توسعة هلذه اْلمة، اليت يريد هللا ُّبا اليسر وال يريد ُّب-أرخص فيه عند الضرورة 

ذكر سبحانه وتعاَل ما كان حرمه على اليهود ِف شريعتهم قبل أن ينسخها، وما  -العسر 
منا ما ر كانوا فيه من اْلصار واْلغالل واحلرج والتضييق، فقال: }وعلى الذين هادوا ح

قصصنا عليك من قبل{ يعين: ِف "سورة اْلنعام" ِف قوله: }وعلى الذين هادوا حرمنا كل 
ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إال ما محلت ظهورمها ]أو احلوااي أو ما 

( ؛ وهلذا قال 3[ )146اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإان لصادقون[ { ]اْلنعام: 
ا ظلمناهم{ أي: فيما ضيقنا عليهم، }ولكن كانوا أنفسهم يظلمون{ أي: هاهنا: }وم
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فاستحقوا ذلك، كما قال: }فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت هلم 
 [ .160وبصدهم عن سبيل هللا كثريا{ ]النساء: 

يه، لمث أخْب تعاَل تكرما وامتناان ِف حق العصاة املؤمنني: أن من اتَ منهم إليه اتَ ع
 : كل من عصى هللاقال بعض السلففقال: }مث إن ربك للذين عملوا السوء جبهالة{ 

 فهو جاهل.

}مث اتبوا من بعد ذلك وأصلحوا{ أي: أقلعوا عما كانوا فيه من املعاصي، وأقبلوا على فعل 
 الطاعات، }إن ربك من بعدها{ أي: تلك الفعلة والذلة }لغفور رحيم{

( شاكرا ْلنعمه اجتباه 120تا هلل حنيفا َو يك من املشركني )}إن إبراهيم كان أمة قان
( وآتيناه ِف الدنيا حسنة وإنه ِف اْلخرة ملن الصاحلني 121وهداه إَل صراط مستقيم )

 ( {123( مث أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من املشركني )122)

ئه إبراهيم، إمام احلنفاء ووالد اْلنبياء، ويْب ( تعاَل عبده ورسوله وخليله 4ُيدح ]تبارك و[ )
من املشركني، ومن اليهودية والنصرانية فقال: }إن إبراهيم كان أمة قانتا هلل حنيفا{ فأما 

 "اْلمة"، فهو

__________ 

 ( ِف ت: "املدينة".1)

 ( ِف ف: "وإمنا".2)

 ( زايدة من ت، ف، أ، وِف ه : "إَل قوله: وإان لصادقون".3)

 (1)دة من ف، أ.". ( زاي4)
 

فقال: إن صاحبكم -أو: مزورة بديباج -( بديباج 1"من طيالسة مكفوفة )-98 .786
هذا يريد أن يرفع كل راع ابن راع، ويضع كل رأس ابن رأس. فقام إليه النِب صلى هللا عليه 
وسلم مغضبا، فأخذ مبجامع جبته فاجتذبه، فقال: "ال أرى عليك ثياَ من ال يعقل". مث 

ل هللا صلى هللا عليه وسلم فجلس فقال: "إن نوحا، عليه السالم، ملا حضرته رجع رسو 
( فقال: إين قاص عليكما الوصية: آمركما ابثنتني وأهناكما عن اثنتني: 2الوفاة، دعا ابنيه )
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أهناكما عن الشرك ابهلل والكْب، وآمركما بال إله إال هللا، فِن السماوات واْلرض وما بينهما 
فة امليزان، ووضعت "ال إله إال هللا" ِف الكفة اْلخرى، كانت أرجح، ولو لو وضعت ِف ك

( حلقة، فوضعت "ال إله إال هللا" عليهما لفصمتهما أو 3أن السماوات واْلرض كانتا )
( 4لقصمتهما. وآمركما بسبحان هللا وحبمده، فِهنا صالة كل شيء، وُّبا يرزق كل شيء" )

. 
، عن محاد بن زيد، عن الصقع ب )ورواه اإلمام أمحد، أيضا، عن س ( بن 5ليمان بن حَر

 ( .6زهري، به أطول من هذا. تفرد به )

وقال ابن جرير: حدثين نصر بن عبد الرمحن اْلودي، حدثنا حممد بن يعلى، عن موسى بن 
( قال: قال رسول هللا 7عبيدة، عن زيد بن أسلم، عن جابر بن عبد هللا، رضي هللا عنه )

سلم: "أال أخْبكم بشيء أمر به نوح ابنه؟ إن نوحا، عليه السالم، قال البنه: صلى هللا عليه و 
اي بين، آمرك أن تقول: "سبحان هللا"، فِهنا صالة اْللق وتسبيح اْللق، وُّبا يرزق اْللق، 

( إسناده فيه ضعف، فِن الربذي 8قال هللا تعاَل: }وإن من شيء إال يسبح حبمده{ )
 ( ضعيف عند اْلكثرين.9)

ال عكرمة ِف قوله تعاَل: }وإن من شيء إال يسبح حبمده{ قال: اْلسطوانة تسبح، وق
 اْلسطوانة: السارية.-( 10والشجرة تسبح )

: إن صرير الباَ تسبيحه، وخرير املاء تسبيحه، قال هللا تعاَل: }وإن وقال بعض السلف
 من شيء إال يسبح حبمده{

 ل: الطعام يسبح.وقال سفيان الثوري، عن منصور، عن إبراهيم قا

 ( احلج.11ويشهد هلذا القول آية السجدة أول ]سورة[ )

 وقال آخرون: إمنا يسبح ما كان فيه روح. يعنون من حيوان أو نبات.

وقال قتادة ِف قوله: }وإن من شيء إال يسبح حبمده{ قال: كل شيء فيه الروح يسبح من 
 ( أو شيء فيه.12شجر )

__________ 

 فة".( ِف ت، ف: "ملفو 1)

 ( ِف ت: "بنيه".2)
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 ( ِف ت: "كانت".3)

 ( .2/225( املسند )4)

 ( ِف ف: "الصعق ب".5)

 ( .2/169( املسند )6)

 ( ِف ف: "عنهما".7)

 ( .15/65( تفسري الطْبي )8)

 ( ِف ت: "الزيدي"، وِف ف: "اْلودي".9)

 ( ِف ت، ف: "والشجر يسبح".10)

 ( زايدة من ف.11)

 (1)( ِف ف: "من شجرة".". 12)
 

: هذا أكْب شرف ْلصحاَ احلديث؛ ْلن إمامهم النِب وقال بعض السلف"-99 .787
 صلى هللا عليه وسلم.

 وقال ابن زيد: بكتاُّبم الذي أنزل على نبيهم، من التشريع.

واختاره ابن جرير، وروي عن ابن أيب جنيح، عن جماهد أنه قال: بكتبهم. فيحتمل أن يكون 
ه العوِف عن ابن عباس ِف قوله: }يوم ندعو كل أانس أراد هذا، وأن يكون أراد ما روا

ِبمامهم{ أي: بكتاَ أعماهلم، وكذا قال أبو العالية، واحلسن، والضحاك. وهذا القول هو 
[ . وقال تعاَل: 12اْلرجح؛ لقوله تعاَل: }وكل شيء أحصيناه ِف إمام مبني{ ]يس: 

تاَ ال يغادر ويلتنا مال هذا الك }ووضع الكتاَ فَتى اجملرمني مشفقني مما فيه ويقولون اي
صغرية وال كبرية إال أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا وال يظلم ربك أحدا{ ]الكهف: 

49. ] 

وقال تعاَل: }وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إَل كتاُّبا اليوم جتزون ما كنتم تعملون هذا  
 [ .29، 28ِلاثية: كتابنا ينطق عليكم ابحلق إان كنا نستنسخ ما كنتم تعملون{ ]ا

( أن جياء ابلنِب إذا حكم هللا بني أمته، فِنه ال بد أن يكون شاهدا عليها 1وهذا ال يناِف )
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أبعماهلا، كما قال: }وأشرقت اْلرض بنور رُّبا ووضع الكتاَ وجيء ابلنبيني والشهداء{ 
ا{ د[ ، وقال }فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤالء شهي69]الزمر: 

 [ ..41]النساء: 

( هو كتاَ اْلعمال؛ وهلذا قال تعاَل: }يوم ندعو كل أانس 2ولكن املراد هاهنا ابإلمام )
ِبمامهم فمن أويت كتابه بيمينه فأولئك يقرءون كتاُّبم{ أي: من فرحته وسروره مبا فيه من 

يمينه فيقول هاؤم بالعمل الصاحل، يقرؤه وحي ب قراءته، كما قال تعاَل: }فأما من أويت كتابه 
اقرءوا كتابيه إين ظننت أين مالق حسابيه{ إَل أن قال: }وأما من أويت كتابه بشماله فيقول 

 [ ..26- 19اي ليتين َ أوت كتابيه َو أدر ما حسابيه{ ]احلاقة: 

 ( فتيال{ قد تقدم أن "الفتيل" هو اْليط املستطيل ِف شق النواة.3وقوله: }وال يظلمون )

( وحممد بن 4حلافظ أبو بكر البزار حديثا ِف هذا فقال: حدثنا حممد بن يعمر )وقد روى ا
عثمان بن كرامة قاال حدثنا عبيد هللا بن موسى، عن إسرائيل، عن السدي، عن أبيه، عن 
أيب هريرة، رضي هللا عنه، عن النِب صلى هللا عليه وسلم ِف قول هللا: }يوم ندعو كل أانس 

حدهم فيعطى كتابه بيمينه، وُيد له ِف جسمه، ويبيض وجهه، ِبمامهم{ قال: "يدعى أ
وجيعل على رأسه اتج من لؤلؤة تتألْل فينطلق إَل أصحابه فريونه من بعيد، فيقولون: اللهم 

( ُّبذا، وابرك لنا ِف هذا. فيأتيهم فيقول هلم: أبشروا، فِن لكل رجل منكم مثل 5ائتنا )
ن ِف جسمه، ويراه أصحابه فيقولون: نعوذ ابهلل م هذا. وأما الكافر فيسود وجهه، وُيد له

( فيقول: أبعدكم 6اللهم ال َتتنا به. فيأتيهم فيقولون: اللهم أخزه )-أو: من شر هذا -هذا 
 هللا، فِن لكل رجل منكم مثل هذا".

__________ 

 ( ِف ت، ف: "ال ينفي".1)

 ( ِف ف: "ابإلمام هاهنا".2)

 ( ِف ف: "تظلمون".3)

 ف، أ: "معمر".( ِف ت، 4)

 ( ِف ه ، ت: "اعَتينا"، واملثبت من ف.5)
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 (1)( ِف ت: "أجران".". 6)
 

 "ينام ِبحدى مقلتيه ويتقي ... أبخرى الرزااي فهو يقظان انئم ...-100 .788

ِف العام  : يقلبونقال بعض السلفوقوله تعاَل: }ونقلبهم ذات اليمني وذات الشمال{ 
 ( ْلكلتهم اْلرض.1)مرتني. قال ابن عباس: لو َ يقلبوا 

وقوله: }وكلبهم ابسط ذراعيه ابلوصيد{ قال ابن عباس، وقتادة وجماهد وسعيد بن جبري 
 ( الوصيد: الفناء.2)

وقال ابن عباس: ابلباَ. وقيل: ابلصعيد، وهو الَتاَ. والصحيح أنه ابلفناء، وهو الباَ، 
مغلقة. ويقال: "وصيد"  [ أي: مطبقة8ومنه قوله تعاَل: }إهنا عليهم مؤصدة{ ]اهلمزة: 

 و "أصيد".

 ربض كلبهم على الباَ كما جرت به عادة الكالَ.

( بباُّبم  4( حيرس عليهم الباَ. وهذا من سجيته وطبيعته، حيث يربض )3قال ابن جريج )
كما ورد -كأنه حيرسهم، وكان جلوسه خارج الباَ؛ ْلن املالئكة ال تدخل بيتا فيه كل ب 

( ومشلت  6وال جن ب وال كافر، كما ورد به احلديث احلسن ) وال صورة-( 5ِف الصحيح )
كلبهم بركتهم، فأصابه ما أصاُّبم من النوم على تلك احلال. وهذا فائدة صحبة اْلخيار؛ 

 فِنه صار هلذا الكل ب ذكر وخْب وشأن.

وقد قيل: إنه كان كل ب صيد ْلحدهم، وهو اْلشبه. وقيل: كان كل ب طباخ امللك، وقد  
 ى الدين فصحبه كلبه فاهلل أعلم.كان وافقهم عل

وقد روى احلافظ ابن عساكر ِف ترمجة "مهام بن الوليد الدمشقي": حدثنا صدقة بن عمر 
الغساين، حدثنا عباد املنقري، َسعت احلسن البصري، رمحه هللا، يقول: كان اسم كبش 

 مإبراهيم: جرير واسم هدهد سليمان: عنقز، واسم كل ب أصحاَ الكهف: قطمري، واس
عجل بين إسرائيل الذي عبدوه: ُّبموت. وهبط آدم، عليه السالم، ابهلند، وحواء جبدة، 

 (7وإبليس بدست بيسان، واحلية أبصبهان )
 ( عن شعي ب اِلبائي أنه َساه: محران.8وقد تقدم )
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( على أقوال ال حاصل هلا، وال طائل حتتها وال دليل عليها، وال حاجة 9واختلفوا ِف لونه )
 ل هي مما ينهى عنه، فِن مستندها رجم ابلغي ب.إليها، ب

__________ 

 ( ِف ت: "تتقلبون"، وِف أ: "يتقلبوا".1)

 ( ِف ف: "ابن عباس وجماهد وسعيد بن جبري وقتادة".2)

 ( ِف أ: "جرير".3)

 ( ِف ف: "ربض".4)

 ( من حديث ابن عمر، رضي هللا عنهما.3227( رواه البخاري ِف صحيحه برقم )5)

( والنسائي ِف السنن 227( وأبو داود ِف السنن برقم )1/80ه أمحد ِف مسنده )( روا6)
( من حديث علي بن أيب طال ب مرفوعا: "ال تدخل املالئكة بيتا فيه صورة وال  1/141)

 كل ب وال جن ب".

 ( .27/143( انظر: ُمتصر اتريخ دمشق البن منظور )7)

 ( ِف ت: "وقيل".8)

 (1)( ِف ت: "كونه".". 9)
 

"وجل، وكان سب ب نزوهلا ِف العاص بن وائل، كما سيأيت بيانه ِف موضعه -101 .789
 إن شاء هللا تعاَل، وبه الثقة.

}قال له صاحبه وهو حياوره أكفرت ابلذي خلقك من تراَ مث من نطفة مث سواك رجال 
( ولوال إذ دخلت جنتك قلت ما شاء هللا 38( لكنا هو هللا ريب وال أشرك بريب أحدا )37)

( فعسى ريب أن يؤتني خريا من جنتك 39ة إال ابهلل إن ترن أان أقل منك ماال وولدا )ال قو 
( أو يصبح ماؤها غورا فلن 40ويرسل عليها حسباان من السماء فتصبح صعيدا زلقا )

 ( {41تستطيع له طلبا )

 يقول تعاَل ُمْبا عما أجابه صاحبه املؤمن، واعظا له وزاجرا عما هو فيه من الكفر ابهلل
واالغَتار: }أكفرت ابلذي خلقك من تراَ مث من نطفة مث سواك رجال{ ؟ وهذا إنكار 
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وتعظيم ملا وقع فيه من جحود ربه، الذي خلقه وابتدأ خلق اإلنسان من طني وهو آدم، مث 
جعل نسله من ساللة من ماء مهني، كما قال تعاَل: }كيف تكفرون ابهلل وكنتم أمواات 

[ أي: كيف جتحدون ربكم، وداللته عليكم 280ييكم{ ]البقرة:فأحياكم مث ُييتكم مث حي
ظاهرة جلية، كل أحد يعلمها من نفسه، فِنه ما من أحد من املخلوقات إال ويعلم أنه كان 
معدوما مث وجد، وليس وجوده من نفسه وال مستندا إَل شيء من املخلوقات؛ ْلنه مبثابته 

( قال: 2، ال إله إال هو، خالق كل شيء؛ ولذا )( إجياده إَل خالقه، وهو هللا1فعلم إسناد )
}لكنا هو هللا ريب{ أي: أان ال أقول مبقالتك، بل أعَتف هلل ابلربوبية والوحدانية }وال 

 أشرك بريب أحدا{ أي: بل هو هللا املعبود وحده ال شريك له.

نك ماال قل ممث قال: }ولوال إذ دخلت جنتك قلت ما شاء هللا ال قوة إال ابهلل إن ترن أان أ
وولدا{ هذا حتضيض وحث على ذلك، أي: هال إذا أعجبتك حني دخلتها ونظرت إليها 
محدت هللا على ما أنعم به عليك، وأعطاك من املال والولد ما َ يعطه غريك، وقلت: }ما 

 : من أعجبه شيء من حاله أو ماله أوقال بعض السلفشاء هللا ال قوة إال ابهلل{ ؛ وهلذا 
ماله، فليقل: }ما شاء هللا ال قوة إال ابهلل{ وهذا مأخوذ من هذه اْلية الكرُية. ولده أو 

 وقد روي فيه حديث مرفوع أخرجه احلافظ أبو يعلى املوصلي ِف مسنده:

حدثنا جراح بن ُملد، حدثنا عمر بن يونس، حدثنا عيسى بن عون، حدثنا عبد امللك بن 
ى سول هللا صلى هللا عليه وسلم: "ما أنعم هللا علزرارة، عن أنس، رضي هللا عنه، قال: قال ر 

عبد نعمة من أهل أو مال أو ولد، فيقول: }ما شاء هللا ال قوة إال ابهلل{ فريى فيه آفة دون 
املوت". وكان يتأول هذه اْلية: }ولوال إذ دخلت جنتك قلت ما شاء هللا ال قوة إال ابهلل{ 

(3. ) 

__________ 

 ( ِف ف: "استناد".1)

 ( ِف ف: "وهلذا".2)

( من طريق احلسن بن صباح، عن عمر 4525( ورواه البيهقي ِف شع ب اإلُيان برقم )3)
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 (1)بن يونس به.". 
 

 (1"تفسري سورة مرمي ]عليها السالم[ )-102 .790
 وهي مكية.

وقد روى حممد بن إسحاق ِف السرية من حديث أم سلمة، وأمحد بن حنبل عن ابن مسعود 
رض احلبشة من مكة: أن جعفر بن أيب طال ب رضي هللا عنه، قرأ صدر ِف قصة اهلجرة إَل أ

 ( .2هذه السورة على النجاشي وأصحابه )

 بسم هللا الرمحن الرحيم

( قال َر إين 3( إذ اندى ربه نداء خفيا )2( ذكر رمحة ربك عبده زكراي )1}كهيعص )
إين خفت املوايل من ( و 4وهن العظم مين واشتعل الرأس شيبا َو أكن بدعائك َر شقيا )

( يرثين ويرث من آل يعقَو واجعله 5ورائي وكانت امرأيت عاقرا فه ب يل من لدنك وليا )
 ( { .6َر رضيا )

 أما الكالم على احلروف املقطعة فقد تقدم ِف أول سورة البقرة.

 وقوله: }ذكر رمحة ربك{ أي: هذا ذكر رمحة هللا بعبده زكراي.

 ة ربك عبده زكراي".وقرأ حيىي بن يعمر "ذكر رمح

( }زكراي{ : ُيد ويقصر قراءاتن مشهوراتن. وكان نبيا عظيما من أنبياء بين إسرائيل. 3]و[ )
 وِف صحيح البخاري: أنه كان جنارا، أي: كان أيكل من عمل يديه ِف النجارة.

وقوله: }إذ اندى ربه نداء خفيا{ : قال بعض املفسرين: إمنا أخفى دعاءه، لئال ينس ب ِف 
 ل ب الولد إَل الرعونة لكْبه. حكاه املاوردي.ط

وقال آخرون: إمنا أخفاه ْلنه أح ب إَل هللا. كما قال قتادة ِف هذه اْلية }إذ اندى ربه 
 ( ، ويسمع الصوت اْلفي.4نداء خفيا{ : إن هللا يعلم القل ب التقي )

ربه يقول ب : قام من الليل، عليه السالم، وقد انم أصحابه، فجعل يهتفوقال بعض السلف
، اي َر فقال هللا: لبيك، لبيك، لبيك. ، اي َر  خفية: اي َر

( وخارت القوى، }واشتعل الرأس شيبا{ 5}قال َر إين وهن العظم مين{ أي: ضعفت )
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 أي

__________ 

 ( زايدة من ت، ف، أ.1)

( 1/461( ومن حديث ابن مسعود )5/290( رواه اإلمام أمحد من حديث أم سلمة )2)
. 
 دة من ت، ف.( زاي3)

 ( ِف ت: "النقي".4)

 (1)( ِف ت، ف: "ضعف".". 5)
 

: ال جتد أحدا عاقا لوالديه إال وجدته جبارا شقيا، مث وقال بعض السلف"-103 .791
قرأ: }وبرا بوالديت َو جيعلين جبارا شقيا{ ، قال: وال جتد سيئ امللكة إال وجدته ُمتاال 

 [36 حي ب من كان ُمتاال فخورا{ ]النساء: فخورا، مث قرأ: }وما ملكت أُيانكم إن هللا ال
وقال قتادة: ذكر لنا أن امرأة رأت ابن مرمي حييي املوتى ويْبئ اْلكمه واْلبرص، ِف آايت 
سلطه هللا عليهن، وأذن له فيهن، فقالت: طوىب للبطن الذي محلك وللثدي الذي أرضعت 

( هللا، فاتبع ما فيه َو 1ال كالم )به، فقال نِب هللا عيسى، عليه السالم، جييبها: طوىب ملن ت
 يكن جبارا شقيا.

وقوله: }والسالم علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا{ : إثبات منه لعبوديته هلل 
( وُيوت ويبعث كسائر اْلالئق، ولكن له السالمة 2عز وجل، وأنه ُملوق من خلق هللا حييا )

 (3اد، ]صلوات هللا وسالمه عليه[ )ِف هذه اْلحوال اليت هي أشق ما يكون على العب
( ما كان هلل أن يتخذ من ولد 34}ذلك عيسى ابن مرمي قول احلق الذي فيه ُيَتون )

( وإن هللا ريب وربكم فاعبدوه هذا صراط 35سبحانه إذا قضى أمرا فِمنا يقول له كن فيكون )
( 37) عظيم ( فاختلف اْلحزاَ من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم36مستقيم )

. } 

( عليك من خْب 4يقول تعاَل لرسوله حممد صلى هللا عليه وسلم: عليه ذلك الذي قصصنا )
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عيسى، }قول احلق الذي فيه ُيَتون{ أي: خيتلف املبطلون واحملقون ممن آمن به وكفر به؛ 
 وهلذا قرأ اْلكثرون: "قول احلق" برفع قول. وقرأ عاصم، وعبد هللا بن عامر: }قول احلق{

. 
وعن ابن مسعود أنه قرأ: "ذلك عيسى ابن مرمي قال احلق"، والرفع أظهر إعرااب، ويشهد له 

 [ .60، 59قوله تعاَل: }احلق من ربك فال تكن من املمَتين{ ]آل عمران: 

وملا ذكر تعاَل أنه خلقه عبدا نبيا، نزه نفسه املقدسة فقال: }ما كان هلل أن يتخذ من ولد 
ل هؤالء اِلاهلون الظاملون املعتدون علوا كبريا، }إذا قضى أمرا فِمنا سبحانه{ أي: عما يقو 

( كما يشاء، كما قال 5يقول له كن فيكون{ أي: إذا أراد شيئا فِمنا أيمر به، فيصري )
تعاَل: }إن مثل عيسى عند هللا كمثل آدم خلقه من تراَ مث قال له كن فيكون احلق من 

 [60، 59ان: ربك فال تكن من املمَتين{ ]آل عمر 
( 7( أمر عيسى به )6وقوله: }وإن هللا ريب وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم{ أي: ومما )

( ، وأمرهم بعبادته، فقال: 8قومه وهو ِف مهده، أن أخْبهم إذ ذاك أن هللا رُّبم وربه )
 }فاعبدوه هذا صراط مستقيم{

__________ 

 ( ِف أ: "كتاَ".1)

 ( ِف أ: "حييي وُييت".2)

 زايدة من أ. (3)

 ( ِف ف: "قصصناه".4)

 ( ِف ت: "فتصري".5)

 ( ِف ت: "رمبا".6)

 ( ِف ت، ف، أ: "به عيسى".7)

 (1)( ِف ت، ف: "ربه ورُّبم".". 8)
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 "وهكذا قال جماهد، وأبو العالية، وغريهم. يعنون صريف القلم بكتابة التوراة.-104 .792

 لم، وعن جماهد حنوه.وقال السدي: }وقربناه جنيا{ قال: أدخل ِف السماء فك

 (1وقال عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة: }وقربناه جنيا{ قال: جنا بصدقه )
قال ابن أيب حامت: حدثنا عبد اِلبار بن عاصم، حدثنا حممد بن سلمة احلراين، عن أيب 
الوصل، عن شهر بن حوش ب، عن عمرو بن معد يكَر قال: ملا قَر هللا موسى جنيا بطور 

اي موسى، إذا خلقت لك قلبا شاكرا، ولساان ذاكرا، وزوجة تعني على اْلري،  سيناء، قال:
 فلم أخزن عنك من اْلري شيئا، ومن أخزن عنه هذا فلم أفتح له من اْلري شيئا.

وقوله: }ووهبنا له من رمحتنا أخاه هارون نبيا{ أي: وأجبنا سؤاله وشفاعته ِف أخيه، 
رى: }وأخي هارون هو أفصح مين لساان فأرسله معي فجعلناه نبيا، كما قال ِف اْلية اْلخ

( : }قد أوتيت سؤلك 2[ ، وقال )34ردءا يصدقين إين أخاف أن يكذبون{ ]القصص: 
[ ، وقال: }فأرسل إَل هارون. وهلم علي ذن ب فأخاف أن يقتلون{ 36اي موسى{ ]طه: 

يا ِف الدن: ما شفع أحد ِف أحد شفاعة قال بعض السلف[ ؛ وهلذا 14، 13]الشعراء: 
أعظم من شفاعة موسى ِف هارون أن يكون نبيا، قال هللا تعاَل: }ووهبنا له من رمحتنا أخاه 

 هارون نبيا{ .

، حدثنا ابن علية، عن داود، عن عكرمة قال: قال ابن عباس:  قال ابن جرير: حدثنا يعقَو
لكن موسى، و  قوله: }ووهبنا له من رمحتنا أخاه هارون نبيا{ ، قال: كان هارون أكْب من

 أراد: وه ب له نبوته.

 وقد ذكره ابن أيب حامت معلقا، عن يعقَو وهو ابن إبراهيم الدورقي، به.

( وكان أيمر أهله 54}واذكر ِف الكتاَ إَساعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسوال نبيا )
 ( { .55ابلصالة والزكاة وكان عند ربه مرضيا )

 اعيل بن إبراهيم اْلليل، عليهما السالم، وهو والد عَر( ثناء من هللا تعاَل على إَس3هذا )
 احلجاز كلهم أبنه }كان صادق الوعد{

( بنذر إال قام 5( ابن جريج: َ يعد ربه عدة إال أجنزها، يعين: ما التزم قط عبادة )4قال )
 ُّبا، ووفاها حقها.

ل بن أن سه وقال ابن جرير: حدثين يونس، أنبأان ابن وه ب، أخْبين عمرو بن احلارث،
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عقيل حدثه، أن إَساعيل النِب، عليه السالم، وعد رجال مكاان أن أيتيه، فجاء ونسي الرجل، 
فظل به إَساعيل وابت حىت جاء الرجل من الغد، فقال: ما برحت من هاهنا؟ قال: ال. 

 قال: إين نسيت. قال: َ أكن ْلبرح حىت َتتيين. فلذلك }كان صادق الوعد{ .

__________ 

 ِف ت: "لصدقه".( 1)

 ( ِف ت، ف: "إَل أن قال".2)

 ( ِف أ: "وهذا".3)

 ( ِف ت: "قالت".4)

 (1)( ِف ف، أ: "عبادة قط".". 5)
 

( على ما رزقهم من ُّبيمة 1"وقوله: }ويذكروا اسم هللا ]ِف أايم معلومات[ )-105 .793
م ( عن ابن عباس: اْلاي3( عن ]أيب بشر عن سعيد[ )2اْلنعام{ قال شعبة ]وهشيم[ )

( . ويروى مثله عن أيب 4املعلومات: أايم العشر، وعلقه البخاري عنه بصيغة اِلزم به )
موسى اْلشعري، وجماهد، وعطاء، وسعيد بن جبري، واحلسن، وقتادة، والضحاك، وعطاء 

 اْلراساين، وإبراهيم النخعي. وهو مذه ب الشافعي، واملشهور عن أمحد بن حنبل.

ن عرعرة، حدثنا شعبة، عن سليمان، عن مسلم البطني، عن وقال البخاري: حدثنا حممد ب
سعيد بن جبري، عن ابن عباس، عن النِب صلى هللا عليه وسلم قال: "ما العمل ِف أايم 
أفضل منها ِف هذه" قالوا: وال اِلهاد ِف سبيل هللا؟ قال: "وال اِلهاد ِف سبيل هللا، إال 

 .رجل، خيرج خياطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء"
( . وقال الَتمذي: حديث حسن 5ورواه اإلمام أمحد، وأبو داود، والَتمذي، وابن ماجه )

 غري ب صحيح. وِف الباَ عن ابن عمر، وأيب هريرة، وعبد هللا بن عمرو، وجابر.

( ، فمن ذلك ما قال 6قلت: وقد تقصيت هذه الطرق، وأفردت هلا جزءا على حدته )
أبو عوانة، عن يزيد بن أيب زايد، عن جماهد، عن ابن عمر اإلمام أمحد: حدثنا عفان، أنبأان 

قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "ما من أايم أعظم عند هللا وال أح ب إليه العمل 
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( وروي من 7فيهن، من هذه اْلايم العشر، فأكثروا فيهم من التهليل والتكبري والتحميد" )
( . وقال البخاري: وكان ابن عمر، وأبو 8)وجه آخر، عن جماهد، عن ابن عمر، بنحوه 

 ( .9هريرة خيرجان إَل السوق ِف أايم العشر، فيكْبان ويكْب الناس بتكبريمها )

وقد روى أمحد عن جابر مرفوعا: إن هذا هو العشر الذي أقسم هللا به ِف قوله: }والفجر 
 ( .10[ )2، 1وليال عشر{ ]الفجر: 

 [ .142ه: }وأمتمناها بعشر{ ]اْلعراف: : إنه املراد بقولوقال بعض السلف

 ( .11وِف سنن أيب داود: أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يصوم هذا العشر )

وهذا العشر مشتمل على يوم عرفة الذي ثبت ِف صحيح مسلم عن أيب قتادة قال: سئل 
ن يكفر أرسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن صيام يوم عرفة، فقال: "أحتس ب على هللا 

 ( .12السنة املاضية واْلتية" )

__________ 

 ( زايدة من ف، أ.1)

 ( زايدة من ف، أ.2)

 ( زايدة من ف، أ.3)

 ( "فتح".2/457( صحيح البخاري )4)

( وسنن الَتمذي برقم 2438( وسنن أيب داود برقم )969( صحيح البخاري برقم )5)
 ( .1727( وسنن ابن ماجه برقم )757)

 "اْلحاديث الواردة ِف فضل اْلايم العشرة من ذي احلجة".( َساه: 6)

 ( .2/75( املسند )7)

من طريق  -( عن احلافظ ابن حجر39813كما ِف إرواء الغليل )-( رواه أبو عوانة 8)
 موسى بن أيب عائشة عن جماهد عن ابن عمر رضي هللا عنهما.

 ( "فتح".2/457( صحيح البخاري )9)

 ( .3/327( املسند )10)

 ( .2437( سنن أيب داود برقم )11)
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 (1)( من حديث أيب قتادة رضي هللا عنه.". 1162( صحيح مسلم برقم )12)
 

"وقال سفيان الثوري، عن منصور، عن جماهد: من قرأها "صوافن" قال: -106 .794
 معقولة. ومن قرأها }صواف{ قال: تصف بني يديها.

جل. ليها صواِف" يعين: خالصة هلل عز و وقال طاوس، واحلسن، وغريمها: "فاذكروا اسم هللا ع
 وكذا رواه مالك، عن الزهري.

 وقال عبد الرمحن بن زيد: "صواِف": ليس فيها شرك كشرك اِلاهلية ْلصنامهم.

 وقوله: }فِذا وجبت جنوُّبا{ قال: ابن أيب جنيح، عن جماهد: يعين: سقطت إَل اْلرض.

 وهو رواية عن ابن عباس، وكذا قال مقاتل بن حيان.

 وقال العوِف، عن ابن عباس: }فِذا وجبت جنوُّبا{ يعين: حنرت.

 وقال عبد الرمحن بن زيد بن أسلم: }فِذا وجبت جنوُّبا{ يعين: ماتت.

( إذا حنرت حىت 1وهذا القول هو مراد ابن عباس وجماهد، فِنه ال جيوز اْلكل من البدنة )
( . وقد 2النفوس أن تزهق" ) متوت وتْبد حركتها. وقد جاء ِف حديث مرفوع: "وال تعجلوا

، عن حيىي ابن أيب كثري، عن فرافصة احلنفي، عن عمر بن  رواه الثوري ِف جامعه، عن أيَو
( ويؤيده حديث شداد بن أوس ِف صحيح مسلم: "إن هللا كت ب 3اْلطاَ؛ أنه قال ذلك )

( وليحد 4اإلحسان على كل شيء، فِذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذحبتم فأحسنوا الذبح )
 ( .5أحدكم شفرته، ولريح ذبيحته" )

وعن أيب واقد الليثي قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "ما قطع من البهيمة وهي 
 حية، فهو ميتة".

 ( .6رواه أمحد، وأبو داود، والَتمذي وصححه )

لوا ( : قوله: }فك7) قال بعض السلفوقوله: }فكلوا منها وأطعموا القانع واملعَت { 
 منها{ أمر إابحة.

وقال مالك: يستح ب ذلك. وقال غريه: جي ب. وهو وجه لبعض الشافعية. واختلف ِف املراد 
ابلقانع واملعَت، فقال العوِف، عن ابن عباس: القانع: املستغين مبا أعطيته، وهو ِف بيته. 
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هد، اواملعَت: الذي يتعرض لك، ويلم بك أن تعطيه من اللحم، وال يسأل. وكذا قال جم
 وحممد بن كع ب القرظي.

__________ 

 ( ِف ت: "البدن".1)

( من طريق سعيد بن سالم العطار عن عبد هللا بن 4/283( رواه الدارقطين ِف السنن )2)
بديل عن الزهري عن سعيد عن أيب هريرة رضي هللا عنه مرفوعا وسعيد بن سالم العطار  

 ( .9/278ِف السنن الكْبى ) كذبه أمحد وابن منري، وضعف البيهقي هذا احلديث

 ( .9/278( ومن طريقه رواه البيهقي ِف السنن الكْبى )3)

 ( ِف ت: "الذحبة".4)

 ( .1955( صحيح مسلم برقم )5)

 ( .1480( وسنن الَتمذي برقم )2858( وسنن أيب داود برقم )5/218( املسند )6)

 (1)( ِف أ: "الناس".". 7)
 

م عز وجل، بل أبلغ من هذا أيضا، وهو ما ثبت "أولئك لو كانوا أطاعوا رُّب-107 .795
( ، عن أبيه، عن النِب صلى هللا عليه وسلم قال: "جييء 1ِف صحيح مسلم، عن أيب بردة )

يوم القيامة انس من املسلمني بذنَو أمثال اِلبال، فيغفرها هللا هلم، ويضعها على اليهود 
 ( .2والنصارى" )

سلم عليه وسلم: "إذا كان يوم القيامة دفع هللا لكل م وِف لفظ له: قال رسول هللا صلى هللا
( : هذا فكاكك من النار". فاستحلف عمر بن عبد العزيز أاب 3يهوداي أو نصرانيا، فيقال )

بردة ابهلل الذي ال إله إال هو، ثالث مرات، أن أابه حدثه عن رسول هللا صلى هللا عليه 
كقوله تعاَل: }تلك اِلنة اليت نورث من ( . قلت: وهذه اْلية  4وسلم، قال: فحلف له )

[ ، وكقوله: }وتلك اِلنة اليت أورثتموها مبا كنتم تعملون{ 63عبادان من كان تقيا{ ]مرمي: 
 [ . وقد قال جماهد، وسعيد بن جبري: اِلنة ابلرومية هي الفردوس.73]الزخرف: 

 ( .5م )هلل أعل: ال يسمى البستان فردوسا إال إذا كان فيه عن ب، فاوقال بعض السلف
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( مث 13( مث جعلناه نطفة ِف قرار مكني )12}ولقد خلقنا اإلنسان من ساللة من طني )
خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا املضغة عظاما فكسوان العظام حلما مث 

( مث إنكم 15( مث إنكم بعد ذلك مليتون )14أنشأانه خلقا آخر فتبارك هللا أحسن اْلالقني )
 ( { .16وم القيامة تبعثون )ي

يقول تعاَل ُمْبا عن ابتداء خلق اإلنسان من ساللة من طني، وهو آدم، عليه السالم، خلقه 
 هللا من صلصال من محأ مسنون.

وقال اْلعمش، عن املنهال بن عمرو، عن أيب حيىي، عن ابن عباس: }من ساللة من طني{ 
 قال: صفوة املاء.

 ي: من مين آدم.وقال جماهد: }من ساللة{ أ

 قال ابن جرير: وإمنا َسي آدم طينا ْلنه ُملوق منه.

وقال قتادة: استل آدم من الطني. وهذا أظهر ِف املعىن، وأقَر إَل السياق، فِن آدم، عليه 
، وهو الصلصال من احلمأ املسنون، وذلك ُملوق من الَتاَ،   السالم، خلق من طني الَز

[ 20قكم من تراَ مث إذا أنتم بشر تنتشرون{ ]الروم: كما قال تعاَل: }ومن آايته أن خل
. 

__________ 

 ( ِف ف، أ: "بردة بن أيب موسى".1)

 ( .2767( صحيح مسلم برقم )2)

 ( ِف ف، أ: "فيقول".3)

 ( .2767( صحيح مسلم برقم )4)

 (1)( ِف ف، أ: "وهللا أعلم.". 5)
 

شيئا،  ن عبدوهم ال خيلقون"اإلهلية، فعبدوا غريه معه، مع اعَتافهم أن الذي-108 .796
( نعبدهم 1وال ُيلكون شيئا، وال يستبدون بشيء، بل اعتقدوا أهنم يقربوهنم إليه زلفى: }ما )

[ ، فقال: }قل ملن اْلرض ومن فيها{ أي: من مالكها 3إال ليقربوان إَل هللا زلفى{ ]الزمر: 
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 ئر صنوف املخلوقات( فيها من احليواانت والنبااتت والثمرات، وسا2الذي خلقها ومن )
}إن كنتم تعلمون. سيقولون هلل{ أي: فيعَتفون لك أبن ذلك هلل وحده ال شريك له، فِذا  

( العبادة إال 5( أنه ال تنبغي )4( }قل أفال تذكرون{ ]أي: ال تذكرون[ )3كان ذلك )
 ( ال لغريه.6للخالق الرازق )

خالق العاَ العلوي مبا  }قل من َر السماوات السبع وَر العرش العظيم{ أي: من هو
فيه من الكواك ب النريات، واملالئكة اْلاضعني له ِف سائر اْلقطار منها واِلهات، ومن هو 
َر العرش العظيم، يعين: الذي هو سقف املخلوقات، كما جاء ِف احلديث الذي رواه أبو 

( عرشه 7ن )داود، عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال: "شأن هللا أعظم من ذلك، إ
 ( .8على َسواته هكذا" وأشار بيده مثل القبة )

وِف احلديث اْلخر: "ما السموات السبع واْلرضون السبع وما فيهن وما بينهن ِف الكرسي 
إال كحلقة ملقاة أبرض فالة، وإن الكرسي مبا فيه ابلنسبة إَل العرش كتلك احللقة ِف تلك 

 ( .9الفالة" )

مسافة ما بني قطري العرش من جان ب إَل جان ب مسرية : إن قال بعض السلفوهلذا 
 ( .10مخسني ألف سنة، ]وارتفاعه عن اْلرض السابعة مسرية مخسني ألف سنة[ )

 وقال الضحاك، عن ابن عباس: إمنا َسي عرشا الرتفاعه.

وقال اْلعمش عن كع ب اْلحبار: إن السموات واْلرض ِف العرش، كالقنديل املعلق بني 
 .السماء واْلرض

 وقال جماهد: ما السموات واْلرض ِف العرش إال كحلقة ِف أرض فالة.

( سفيان الثوري، عن 11وقال ابن أيب حامت: حدثنا العالء بن ساَ، حدثنا وكيع، حدثنا )
( ، عن مسلم البطني، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس قال: العرش 12عمار الدهين )

 ( .13 عز وجل )ال يقدر أحد قدره. وِف رواية: إال هللا

 : العرش من ايقوتة محراء.وقال بعض السلف

وهلذا قال هاهنا: }وَر العرش العظيم{ يعين: الكبري: وقال ِف آخر السورة: }َر العرش 
 الكرمي{

__________ 
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 ( ِف أ: "إمنا" وهو خطأ1)

 ( ِف ف، أ: "وما".2)

 ( ِف ف، أ: "كذلك".3)

 ( زايدة من ف، أ.4)

 ( ِف أ: "يليق".5)

 ( ِف ف: "الرزاق".6)

 ( ِف ف: "ْلن".7)

 ( عن حديث جبري بن مطعم رضي هللا عنه.4726( سنن أيب داود برقم )8)

( من طريق ابن وه ب عن ابن زيد عن أبيه عن أيب 5/399( رواه الطْبي ِف تفسريه )9)
 من سورة الرعد. 2ذر رضي هللا عنه، وقد سبق من رواية ابن مردوية عند تفسري اْلية: 

 ( زايدة من أ.10)

 ( ِف أ: "عن".11)

 ( ِف أ: "الذهِب".12)

( من 2/282( واحلاكم ِف املستدرك )114( ورواه ابن أيب شيبة ِف صفة العرش )ق 13)
طريق الضحاك بن ُملد عن سفيان عن عمار الذهين به، وقال احلاكم: "صحيح على شرط 

 (1)الشيخني َو خيرجاه" وأقره الذهِب.". 
 

( . وقال الَتمذي: حسن صحيح. وِف رواية 1"والنسائي، من حديثه أيضا )-109 .797
لبعضهم: فقال: "أطرق بصرك"، يعين: انظر إَل اْلرض. والصرف أعم؛ فِنه قد يكون إَل 

 ( جهة أخرى، وهللا أعلم.2اْلرض، وإَل )

إلايدي، اوقال أبو داود: حدثنا إَساعيل بن موسى الفزاري، حدثنا شريك، عن أيب ربيعة 
عن عبد هللا بن بريدة، عن أبيه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لعلي: "اي علي، 

 ال تتبع النظرة النظرة، فِن لك اْلوَل وليس لك اْلخرة"

 ( ، وقال: غري ب، ال نعرفه إال من حديثه.3ورواه الَتمذي من حديث شريك )
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وس على لى هللا عليه وسلم: "إايكم واِللوِف الصحيح عن أيب سعيد قال: قال رسول هللا ص
الطرقات". قالوا: اي رسول هللا، ال بد لنا من جمالسنا، نتحدث فيها. فقال رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم: "إن أبيتم، فأعطوا الطريق حقه". قالوا: وما حق الطريق اي رسول هللا؟ قال: 

 ( .4وف، والنهي عن املنكر" )"غض البصر، وكف اْلذى، ورد السالم، واْلمر ابملعر 

( بن جبري: َسعت أاب 5وقال أبو القاسم البغوي: حدثنا طالوت بن عباد، حدثنا فضل )
أمامة يقول: َسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: "اكفلوا يل بست أكفل لكم 
 اابِلنة: إذا حدث أحدكم فال يكذَ، وإذا اؤمتن فال خين، وإذا وعد فال خيلف. وغضو 

 ( .6أبصاركم، وكفوا أيديكم، واحفظوا فروجكم" )

( 8( يل ما بني حلييه وما بني رجليه، أكفل له اِلنة" )7وِف صحيح البخاري: "من يكفل )
. 

، عن ابن سريين، عن عبيدة قال: كل ما عصي  وقال عبد الرزاق: أنبأان معمر، عن أيَو
 . ؤمنني يغضوا من أبصارهم{هللا به، فهو كبرية. وقد ذكر الطرفني فقال: }قل للم

: "النظر سهام سم إَل قال بعض السلفوملا كان النظر داعية إَل فساد القل ب، كما 
القل ب"؛ ولذلك أمر هللا حبفظ الفروج كما أمر حبفظ اْلبصار اليت هي بواعث إَل ذلك، 
فقال: }قل للمؤمنني يغضوا من أبصارهم وحيفظوا فروجهم{ . وحفظ الفرج اترة يكون 

نعه من الزىن، كما قال }والذين هم لفروجهم حافظون إال على أزواجهم أو ما ملكت مب
[ واترة يكون حبفظه من النظر إليه، كما جاء 30، 29أُياهنم فِهنم غري ملومني{ ]املعارج:

 ( والسنن:9ِف احلديث ِف مسند أمحد )

__________ 

( وسنن 2148داود برقم )( وسنن أيب 4/361( واملسند )2159( صحيح مسلم برقم )1)
 ( .9233( والنسائي ِف السنن الكْبى برقم )2776الَتمذي برقم )

 ( ِف أ: "أو إَل".2)

 ( .2777( وسنن الَتمذي برقم )2149( سنن أيب داود برقم )3)

( من حديث أيب سعيد 2121( وصحيح مسلم برقم )2465( صحيح البخاري برقم )4)
 اْلدري، رضي هللا عنه.
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  : "فضال".( ِف ه5)

( من طريق أيب القاسم البغوي، به. 7/392( رواه اْلطي ب البغدادي ِف اتريخ بغداد )6)
( من طريق 2/204( وابن حبان ِف اجملروحني )8/314ورواه الطْباين ِف املعجم الكبري )

فضال بن جبري. ويقال: ابن زبري، به. وقال ابن حبان: "فضال بن جبري ال حيل االحتجاج 
 به".

 ( ِف أ: "كفل".7)

 ( من حديث سهل بن سعد، رضي هللا عنه.6474( صحيح البخاري برقم )8)

 (1)( ِف أ: "املسند".". 9)
 

 ( .1"يكون ملكا عضوضا" )-110 .798

وقال الربيع بن أنس، عن أيب العالية ِف قوله: }وعد هللا الذين آمنوا منكم وعملوا الصاحلات 
ى هلم من قبلهم وليمكنن هلم دينهم الذي ارتض ليستخلفنهم ِف اْلرض كما استخلف الذين

( اْلية، قال: كان النِب صلى هللا عليه وسلم وأصحابه 2وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا{ )
( حنوا من عشر سنني، يدعون إَل هللا وحده، وعبادته وحده ال شريك له سرا وهم 3مبكة )

أمرهم هللا  املدينة، فقدموا املدينة، فخائفون، ال يؤمرون ابلقتال، حىت أمروا بعد ابهلجرة إَل
( بذلك ما 4ابلقتال، فكانوا ُّبا خائفني ُيسون ِف السالح ويصبحون ِف السالح، فغريوا )

( قال: اي رسول هللا، أبد الدهر حنن خائفون هكذا؟ 5شاء هللا. مث إن رجال من أصحابه )
فقال رسول هللا صلى هللا عليه ( السالح؟ 6أما أييت علينا يوم أنمن فيه ونضع عنا ]فيه[ )

وسلم: " لن تغْبوا إال يسريا حىت جيلس الرجل منكم ِف املأل العظيم حمتبيا ليست فيهم 
، فأمنوا ووضعوا السالح.  حديدة". وأنزل هللا هذه اْلية، فأظهر هللا نبيه على جزيرة العَر

إمارة أيب بكر  منني ِفمث إن هللا، عز وجل، قبض نبيه صلى هللا عليه وسلم فكانوا كذلك آ
( عليهم اْلوف فاختذوا احلجزة 7وعمر وعثمان حىت وقعوا فيما وقعوا، فأدخل ]هللا[ )

 والشرط وغريوا، فغري ُّبم.

: خالفة أيب بكر وعمر، رضي هللا عنهما، حق ِف كتابه، مث تال هذه وقال بعض السلف
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 اْلية.

: نزلت هذه اْلية، وحنن ِف خوف  شديد. وقال الْباء بن عاَز

وهذه اْلية الكرُية كقوله تعاَل: }واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون ِف اْلرض ختافون أن 
يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون{ ]اْلنفال: 

26. ] 

وقوله: }كما استخلف الذين من قبلهم{ كما قال تعاَل عن موسى، عليه السالم، أنه قال 
}عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم ِف اْلرض فينظر كيف تعملون{  لقومه:

[ ، وقال تعاَل: }ونريد أن منن على الذين استضعفوا ِف اْلرض وجنعلهم 129]اْلعراف: 
أئمة وجنعلهم الوارثني ومنكن هلم ِف اْلرض ونري فرعون وهامان وجنودمها منهم ما كانوا 

 [ .6، 5حيذرون{ ]القصص: 

ليمكنن هلم دينهم الذي ارتضى هلم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا{ ، كما قال وقوله: }و 
( 8رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لعدي بن حامت، حني وفد عليه: "أتعرف احلرية؟ " قال )

( َسعت ُّبا. قال: "فوالذي نفسي بيده، ليتمن هللا هذا اْلمر حىت 9: َ أعرفها، ولكن قد )
 رية حىتخترج الظعينة من احل

__________ 

( 2226( وسنن الَتمذي برقم )4646( وسنن أيب داود برقم )5/220( املسند )1)
( وقال الَتمذي: "حديث حسن ال نعرفه إال من 8155والنسائي ِف السنن الكْبى برقم )

حديث سعيد بن مجهان" َو ترد لفظة: "عضوض" ِف هذه املصادر، وإمنا وردت ِف حديث 
دة بن اِلراح ومعاذ بن جبل عن النِب صلى هللا عليه وسلم قال: "إن هللا آخر عن أيب عبي

تعاَل بدأ هذا اْلمر نبوة ورمحة، وكائنا خالفة ورمحة، وكائنا ملكا عضوضا، وكائنا عنوة 
 ( .8/159وجْبية وفسادا ِف اْلمة ... احلديث" أخرجه البيهقي ِف السنن الكْبى )

 ( ِف ف: "لنستخلفنهم".2)

 ف، أ: " مبكة وأصحابة". ( ِف3)

 ( ِف ف: "فصْبوا" وِف أ: "فعريوا".4)

 ( ِف ف، أ: "الصحابة".5)
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 .5/55( زايدة من أ، والدر املنثور 6)
 .5/55( زايدة من أ، والدر املنثور 7)
 ( ِف ف: "قلت له".8)

 (1)( ِف ف، أ: "َ أرها وقد"". 9)
 

( وأخي هارون 33يقتلون )"}قال َر إين قتلت منهم نفسا فأخاف أن -111 .799
( قال سنشد 34هو أفصح مين لساان فأرسله معي ردءا يصدقين إين أخاف أن يكذبون )

عضدك أبخيك وجنعل لكما سلطاان فال يصلون إليكما آبايتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون 
(35. } ) 

وفا من ا منه وخملا أمره هللا تعاَل ابلذهاَ إَل فرعون، الذي إمنا خرج من داير مصر فرار 
سطوته، }قال َر إين قتلت منهم نفسا{ يعين: ذلك القبطي، }فأخاف أن يقتلون{ 

 أي: إذا رأوين.

}وأخي هارون هو أفصح مين لساان{ ، وذلك أن موسى، عليه السالم، كان ِف لسانه 
 ةلثغة، بسب ب ما كان تناول تلك اِلمرة، حني خري بينها وبني التمرة أو الدرة، فأخذ اِلمر 

فوضعها على لسانه، فحصل فيه شدة ِف التعبري؛ وهلذا قال: }واحلل عقدة من لساين. 
يفقهوا قويل. واجعل يل وزيرا من أهلي. هارون أخي. اشدد به أزري. وأشركه ِف أمري{ 

[ أي: يؤنسين فيما أمرتين به من هذا املقام العظيم، وهو القيام أبعباء النبوة 32- 27]طه: 
ذا امللك املتكْب اِلبار العنيد. وهلذا قال: }وأخي هارون هو أفصح مين لساان والرسالة إَل ه

( ، أي: وزيرا ومعينا ومقواي ْلمري، يصدقين فيما أقوله 1فأرسله معي ردءا ]يصدقين[ { )
وأخْب به عن هللا عز وجل؛ ْلن خْب اثنني أجنع ِف النفوس من خْب واحد؛ وهلذا قال: }إين 

 أخاف أن يكذبون{ .

وقال حممد بن إسحاق: }ردءا يصدقين{ أي: يبني هلم عين ما أكلمهم به، فِنه يفهم 
 ( .2]عين[ )

فلما سأل ذلك قال هللا تعاَل: }سنشد عضدك أبخيك{ أي: سنقوي أمرك، ونعز جانبك 
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أبخيك، الذي سألت له أن يكون نبيا معك. كما قال ِف اْلية اْلخرى: }قد أوتيت 
، وقال تعاَل: }ووهبنا له من رمحتنا أخاه هارون نبيا{  [36سؤلك اي موسى{ ]طه: 

: ليس أحد أعظم منة على أخيه، من موسى على قال بعض السلف[ . وهلذا 53]مرمي: 
هارون، عليهما السالم، فِنه شفع فيه حىت جعله هللا نبيا ورسوال معه إَل فرعون وملئه، 

 [ .69هللا وجيها{ ]اْلحزاَ:  ( ِف حق موسى: }وكان عند3وهلذا قال ]هللا تعاَل[ )

وقوله تعاَل: }وجنعل لكما سلطاان{ أي: حجة قاهرة، }فال يصلون إليكما آبايتنا{ أي: 
ال سبيل هلم إَل الوصول إَل أذاكما بسب ب إبالغكما آايت هللا، كما قال هللا تعاَل ]لرسوله 

ك من ربك ]وإن َ ( : }اي أيها الرسول بلغ ما أنزل إلي4حممد صلى هللا عليه وسلم[ )
( . وقال تعاَل: 5[ )67تفعل فما بلغت رسالته[ وهللا يعصمك من الناس{ ]املائدة: 

}الذين يبلغون رساالت هللا وخيشونه وال خيشون أحدا إال هللا وكفى ابهلل حسيبا{ 
[ ، أي: وكفى ابهلل انصرا ومعينا ومؤيدا. وهلذا أخْبمها أن العاقبة هلما وملن 39]اْلحزاَ: 

 اتبعهما ِف الدنيا واْلخرة، فقال: }أنتما ومن اتبعكما الغالبون{ ، كما قال

__________ 

 ( زايدة من ت.1)

 ( زايدة من أ.2)

 ( زايدة من ت، ف، أ.3)

 ( زايدة من ت، أ.4)

 (1)( زايدة من ت، أ، وِف ه : "إَل قوله".". 5)
 

 (1"املنافقون: تراءون." )-112 .800
نا أبو سعيد موَل بين هاشم، حدثنا شداد أبو طلحة الراسِب، ( اإلمام أمحد: حدث2وقال )

َسعت أاب الوازع جابر بن عمرو حيدث عن عبد هللا بن عمرو قال: قال رسول هللا صلى هللا 
 (3عليه وسلم: "ما من قوم جلسوا جملسا َ يذكروا هللا فيه، إال رأوه حسرة يوم القيامة." )

 س ِف قوله تعاَل: }اذكروا هللا ذكرا كثريا{ : إن هللاوقال علي بن أيب طلحة، عن ابن عبا
                                         

 6/236تفسري ابن كثري ت سالمة  (1)
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( عذر أهلها ِف حال 5( فريضة إال ]جعل هلا حدا معلوما، مث[ )4َ يفرض ]على عباده[ )
عذر، غري الذكر، فِن هللا َ جيعل له حدا ينتهي إليه، َو يعذر أحدا ِف تركه، إال مغلواب 

[ ، ابلليل 103عودا وعلى جنوبكم{ ]النساء:على تركه، فقال: }فاذكروا هللا قياما وق
( ، وِف السفر واحلضر، والغىن والفقر، والصحة والسقم، والسر 6والنهار، ]ِف الْب والبحر[ )

والعالنية، وعلى كل حال، وقال: }وسبحوه بكرة وأصيال{ فِذا فعلتم ذلك صلى عليكم 
 هو ومالئكته.

ث هللا كثرية جدا، وِف هذه اْلية الكرُية احل واْلحاديث واْلايت واْلاثر ِف احلث على ذكر
 ( من ذلك.7على اإلكثار )

( ، 8وقد صنف الناس ِف اْلذكار املتعلقة آبانء الليل والنهار كالنسائي واملعمري وغريمها )
ومن أحسن الكت ب املؤلفة ِف ذلك كتاَ اْلذكار للشيخ حميي الدين النووي، رمحه هللا تعاَل 

(9) 
__________ 

( : "فيه احلسني 10/76( وقال اهليثمي ِف اجملمع )12/169املعجم الكبري للطْباين ) (1)
 بن أيب جعفر اِلعفري وهو ضعيف".

 ( ِف أ: "زاده".2)

 ( : "رجاله رجال الصحيح".10/80( وقال اهليثمي ِف اجملمع )2/224( املسند )3)

 ( زايدة من ت، ف، أ.4)

 ( زايدة من ت، ف، أ.5)

 ت، ف، أ. ( زايدة من6)

 ( ِف أ: "اإلكثرار".7)

 ( ِف ت: "واملعمري والكلم الطي ب لشيخ اإلسالم وغريهم".8)

( وقد طبع كتاَ اْلذكار بتحقيق الشيخ عبد القادر اْلرانؤوط ِف دار اهلدى وعليه 9)
 ختريج البن عالن اَسه: "الفتوحات الرابنية" طبع ِف اهلند.

 قرة ما يلي:هذا وقد جاء ِف نسخة "ت" بعد هذه الف

"فذكر هللا أصل مواالة هللا، عز وجل، ورأسها. والغفلة أصل معاداته ورأسها، فِن العبد ال 



895 

 

: )وال يزال يذكر ربه حىت حيبه فيواليه، وال يزال يغفل عنه حىت يبغضه ويعاديه. قال هللا تعاَل
هللا تعاَل  متطع من أغفلنا قلبه عن ذكران واتبع هواه وكان أمره فرطا( وما استجلبت نع

واستدفعت نقمة مبثل ذكر هللا، فالذكر جالَ النعم دفاع النقم. قال تعاَل: )إن هللا يدفع 
عن الذين آمنوا( وِف القراءة اْلخرى: )يدافع عن الذين آمنوا( فدفعه ودفاعه عنهم حبس ب 

را كان دفاع كقوة إُياهنم وكماله ومادة اإلُيان وقوته بذكر هللا، فمن كان أكمل إُياان وأكثر ذ 
هللا عنه، ودفعه أعظم. ومن نقص نقص ذكر بذكر ونسيان بنسيان، وقال تعاَل: )وإذ َتذن 
ربكم لئن شكرمت ْلزيدنكم( والذكر رأس الشكر، والشكر جالَ النعم، موج ب للمزيد. 

: ما أقبح الغفلة عن ذكر من ال يغفل عن برك. وجمالس الذكر رايض قال بعض السلف
اِلنة كما روى ابن أيب الدنيا من حديث جابر، عن عبد هللا قال: خرج علينا رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم، فقال: "أييها الناس ارتعوا ِف رايض اِلنة" قلنا اي رسول هللا: وما رايض 

مث قال: "اغدوا وروحوا فاذكروا فمن كان حي ب أن يعلم منزلته  اِلنة؟ قال: "جمالس الذكر"،
عند هللا، فلينظر كيف منزلة هللا عنده، فِن هللا ينزل العبد منه حيث أنزله من نفسه". 
فمجالس الذكر جمالس املالئكة كما ِف الصحيحني عن أيب هريرة، رضي هللا عنه، قال: قال 

ريق  مالئكة فضال عن كتاَ الناس يطوفون ِف الطرسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "إن هلل
يلتمسون أهل الذكر، فِذا وجدوا قوما يذكرون هللا تنادوا هلم إَل حاجتكم، فتحف أبجنحتها 
إَل السماء الدنيا، فيسأهلم رُّبم وهو أعلم ُّبم: ما يقول عبادي؟ قال: يقولون: يسبحونك 

ال: يقولون: ال وهللا اي ربنا ما رأوك، ويكْبونك وحيمدونك وُيجدونك قال: وهل رأوين؟ ق
فيقول: كيف لو أهنم رأوين؟ قال: فيقولون: لو أهنم رأوك كانوا أشد عبادة وأشد حتميدا 
ومتجيدا، وأكثر تسبيحا، فيقول: ما يسألوين؟ فيقولون: يسألونك اِلنة، فيقول: وهل رأوها؟ 

شد ها؟ فيقولون: لو رأوها كانوا أفيقولون: ال وهللا اي ربنا ما رأوها، فيقول: كيف لو رأو 
حرصا عليها، وأشد هلا طلبا، وأعظم فيها رغبة، فيقول: مم يتعوذون؟ قال: فيقولون: من 
النار، فيقول: هل رأوها؟ فيقولون: ال وهللا اي ربنا ما رأوها، فيقول: كيف لو رأوها؟ فيقولون: 

قول أشهدكم أين قد غفرت هلم، فيلو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد هلا ُمافة، فيقول: ف
ملك من املالئكة: إن فيهم فالان ليس منهم، إمنا جاء حلاجة. قال: هم القوم ال يشقى ُّبم 
جليسهم"، فهذا من بركتهم على نفوسهم وعلى جليسهم، فلهم نصي ب من قوله: )وجعلين 
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ئكة، كما روى [ وإن هللا، عز وجل، ليباهى ابلذاكرين املال31مباركا أينما كنت( ]مرمي:
مسلم ِف صحيحه عن أيب سعيد اْلدري قال: خرج معاوية على حلقة ِف املسجد، فقال: 
ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر هللا. قال: ما أجلسكم إال ذلك؟ قالوا: وهللا ما أجلسنا 
إال ذلك. قال: أما إين َ أسألكم هتمة لكم، وما كان أحد مبنزليت من رسول هللا صلى هللا 

 يه وسلم أقلعل

عنه حديثا مين، وإن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه. قالوا: 
جلسنا نذكر هللا وحنمده على ما هداان لإلسالم، ومن علينا بك. قال: "آهلل ما أجلسكم 
إال ذلك؟ " قالوا: آهلل ما أجلسنا إال ذلك؟ قال: "أما إين َ أستحلفكم هتمة لكم، ولكن 

ين جْبيل فأخْبين أن هللا يباهي بكم املالئكة" فهذه املباهاة من الَر تبارك وتعاَل، دليل أات
 على شرف الذكر عنده وحمبته له وأن له مزية على غريه من اْلعمال.

والذكر نوعان: أحدمها: ذكر أَساء الَر وصفاته والثناء عليه، وتنزيهه وتقديسه عما ال يليق 
حدمها: إنشاء الثناء ُّبا من الذاكر، وهذا النوع هو املذكور ِف احلديث به وهذا أيضا نوعان: أ

حنو: سبحان هللا واحلمد هلل، وال إله إال هللا وهللا أكْب، وسبحان هللا وحبمده، وال إله إال هللا 
وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير، وحنو ذلك، فأفضل هذا 

وأعمه حنو: سبحان هللا عدد خلقه، فهذا أفضل من جمرد سبحان هللا،  النوع أمجعه للثناء
وقول: احلمد هلل عدد ما خلق ِف السماء، وعدد ما خلق ِف اْلرض، وعدد ما خلق بينهما، 
وعدد ما هو خالق، أفضل من جمرد قولك: احلمد هلل، وهذا ِف حديث جويرية أن النِب 

ت بعدك أربع كلمات ثالث مرات لو وزنت مبا قلصلى هللا عليه وسلم قال هلا: "لقد قلت 
منذ اليوم، لوزنتهن: سبحان هللا عدد خلقه، سبحان هللا رضا نفسه، سبحان هللا زنة عرشه، 
سبحان هللا مداد كلماته". رواه مسلم. وِف الَتمذي وسنن أيب داود عن سعد بن أيب وقاص 

ح به، بني يديها نوى أو حصى تسبأنه دخل مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على امرأة 
فقال: "أخْبك مبا هو أيسر عليك من هذا وأفضل؟ " فقال: سبحان هللا عدد ما خلق ِف 
السماء، وسبحان هللا عدد ما خلق ِف اْلرض، وسبحان هللا عدد ما بني ذلك، وسبحان 

وة إال ل وال قهللا عدد ما هو خالق، وهللا أكْب مثل ذلك، وال إله إال هللا مثل ذلك، وال حو 
 ابهلل مثل ذلك".
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والنوع الثاين: اْلْب عن الَر تبارك وتعاَل أبحكام أَسائه وصفاته حنو قولك: إن هللا، عز 
وجل، يسمع أصوات عباده، ويرى حركاهتم، وال خيفى عليه خافية من أعماهلم، وهو أرحم 

الواجد وحنو  الفاقد من آابئهم وأمهاهتم، وهو على كل شيء قدير، وهو أفرح بتوبة عبده من
ذلك. وأفضل هذا النوع الثناء عليه مبا أثىن به على نفسه، ومبا أثىن عليه رسوله صلى هللا 
عليه وسلم من غري حتريف وال تعطيل، ومن غري تشبيه وال متثيل كما قال: )ليس كمثله 

 شيء وهو السميع البصري( ، وهذا النوع أيضا ثالثة أنواع: محد، وثناء، وجمد.

احلمد: اإلخبار عنه بصفات كماله مع حمبته والرضا عنه، وال يكون احمل ب الساكت حامدا، ف
وال املثىن بال حمبة حامدا، حىت جيمع له احملبة والثناء، فِن كرر احملامد شيئا بعد شيء، كانت 
 ثناء، فِن كان املدح بصفات اِلالل والعظمة والكْبايء وامللك كان جمدا. قد مجع هللا تعاَل

لعبده اْلنواع الثالثة ىف أول سورة فاحتة الكتاَ، فِذا قال العبد: )احلمد هلل َر العاملني( 
قال هللا: محدين عبدي، وإذا قال: )الرمحن الرحيم( قال: أثىن علي عبدي. وإذا قال: )مالك 

 يوم الدين( قال: جمدين عبدي.

ضا نوعان: أحدمها: ذكره بذلك والنوع الثاين من الذكر: ذكر أمره وهنيه وأحكامه، وهذا أي
إخبارا عنه أبنه أمر بكذا وهنى عن كذا وأح ب كذا وسخط كذا، والثاين: ذكره عند أمره 
فيبادر إليه، وعند هنيه فيهَر منه، فذكر أمره وهنيه شيء، وذكره عند أمره وهنيه شيء آخر، 

 فِذا اجتمعت هذه اْلنواع للذاكر، فذكره أفضل الذكر وأجله وأعظمه.

 ائدة:ف

فهذا ذكره هو الفقه اْلكْب، وما دونه من أفضل الذكر إذا صحت فيه النية، ومن ذكره تعاَل 
ذكر آالئه وإنعامه وإحسانه وأايديه ومواقع فضله على عبيده، وهذا من أجل أنواع الذكر، 
فهذه مخسة أنواع، وهي تكون ابلقل ب واللسان، وإمنا كان ذكر القل ب وحده أفضل من ذكر 

ن؛ ْلن ذكر القل ب يثمر املعرفة، ويصح احملبة، ويثري احلياء، ويبعث على املخافة، اللسا
ويدعو إَل املراقبة، ويردع عن التقصري ِف الطاعة والتهاون ِف املعاصي والسيئات، وذكر 

 اللسان وحده ال يوج ب شيئا ما من تلك اْلمثار، وإن أمثر شيئا ما، فثمرته ضعيفة.

؛ ْلن الذكر ثناء على هللا، عز وجل، جبميل صفاته وآالئه وأَسائه، والذكر أفضل من الدعاء
والدعاء سؤال العبد حاجته، فأين هذا من هذا؟ وهلذا جاء ِف احلديث: "من شغله ذكري 
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عن مسأليت أعطيته أفضل ما أعطي السائلني". وهلذا كان مستحبا ِف الدعاء أن يبدأ الداعي 
 اجته، مث يسأل حاجته كما جاء ِف حديث فضالة بنحبمد هللا والثناء عليه بني يدي ح

عبيد أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم َسع رجال يدعو ِف صالته َ حيمد هللا َو يصل 
على النِب صلى هللا عليه وسلم، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "لقد عجل هذا"، مث 

لي على تحميد ربه والثناء عليه، مث يصدعاه فقال له أو لغريه: "إذا صلى أحدكم، فليبدأ ب
النِب صلى هللا عليه وسلم، مث يدعو مبا شاء ". رواه اإلمام أمحد والَتمذي، وقال: حديث 
حسن صحيح. وهكذا دعا ذو النون الذي قال فيه النِب صلى هللا عليه وسلم: "دعوة أخي 

سبحانك إين كنت من  ذي النون ما دعا ُّبا مكرَو إال فرج هللا كربه: ال إله إال أنت
الظاملني" وِف الَتمذي: دعوة أخي ذي النون إذ دعا ُّبا ِف بطن احلوت: ال إله إال أنت 
سبحانك إين كنت من الظاملني، فِنه َ يدع ُّبا مسلم ِف شيء قط إال استجاَ هللا له". 

 وهكذا عامة اْلدعية النبوية، ومنه

:  إله "ال إله إال هللا َر العرش العظيم، ال قول النِب صلى هللا عليه وسلم ِف دعاء الكَر
َ العرش الكرمي". ومنه حديث بريدة اْلسلمي،  َ اْلرض ور َ السموات السبع ور إال هللا ر
رواه أهل السنن أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم َسع رجال يدعو وهو يقول: اللهم أسألك 

 صمد الذي َ يلد َو يولد، َو يكنأبين أشهد أنك أنت هللا الذي ال إله إال أنت اْلحد ال
له كفوا أحد، فقال: "والذي نفسي بيده لقد سأل هللا ابَسه اْلعظم الذي إذا دعي به 
أجاَ وإذا سئل به أعطى". وروى أبو داود والنسائي من حديث أنس أنه كان مع النِب 

إله إال  الصلى هللا عليه وسلم جالسا ورجل يصلي مث دعا: اللهم أسألك أبن لك احلمد 
أنت بديع السموات واْلرض اي ذا اِلالل واإلكرام اي حي اي قيوم فقال النِب: "لقد دعا هللا 
ابَسه العظيم الذي إذا دعى به أجاَ وإذا سئل به أعطى" وروى أبو داود والنسائي من 
حديث أنس، فأخْب النِب صلى هللا عليه وسلم أن الدعاء يستجاَ إذا تقدمه هذا الثناء 

لذكر، وأنه اسم هللا اْلعظم، فكان ذكر هللا والثناء عليه أجنح ما سأل به حوائجه، فهذا وا
من فوائد الذكر، وهو أنه جيعل الدعاء مستجااب فلهذا قال تعاَل: )اي أيها الذين آمنوا اذكروا 

ة بهللا ذكرا كثريا وسبحوه بكرة وأصيال( فالدعاء الذي يتقدمه الذكر والثناء أقَر إَل اإلجا
من الدعاء اجملرد، فِن انضاف إَل ذلك إخبار العبد حباله ومسكنته وافتقاره واعَتافه، كان 
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أبلغ ِف اإلجابة وأفضل. فِنه يكون قد توسل إَل املدعو بصفات كماله وإحسانه وفضله، 
وعرض، بل صرح، بشدة حالته وضرورته وفقره ومسكنته، فهذا املقتضى منه وأوصاف 

، فاجتمع املقتضى من السائل واملقتضى من املسؤول ِف الدعاء، فكان املسؤول مقتضى منه
أبلغ وألطف موقعا وأمت معرفة وعبودية، وأنت ترى ِف الشاهد وهلل املثل اْلعلى أن الرجل إذا 
توسل إَل من يريد معروفه بكرمه وجوده وبره، وذكر حاجته هو وفقره ومسكنته، كان أعطف 

ء حاجته من أن يقول له ابتداء أعطين كذا وكذا، فِذا عرف لقل ب املسؤول وأقَر إَل قضا
هذا فتأمل قول موسى، عليه السالم: )َر إين ملا أنزلت إيل من خري فقري( وقول ذي النون 
ِف دعائه: )ال إله إال أنت سبحانك إين كنت من الظاملني( وقول أبينا آدم: )ربنا ظلمنا 

ديق من اْلاسرين( وِف الصحيحني أن أاب بكر الصأنفسنا وإن َ تغفر لنا وترمحنا لنكونن 
رضي هللا عنه؛ قال اي رسول هللا، علمين دعاء أدعو به ِف صاليت فقال: "قل اللهم إين 
ظلمت نفسي ظلما كثريا وال يغفر الذنَو إال أنت فاغفر يل مغفرة من عندك وارمحين إنك 

اله، القدر بني االعَتاف حبأنت الغفور الرحيم" فجمع ِف هذا الدعاء الشريف العظيم 
والتوسل إَل ربه بفضله وجوده، وأنه املتفرد بغفران الذنَو مث سأل حاجته بعد التوسل 

 ابْلمرين معا فهكذا آداَ الدعاء والعبودية.

وقراءة القرآن أفضل اْلذكار وهي أفضل من الذكر، والذكر أفضل من الدعاء، وهذا من 
دا، وقد تعرض للمفضول ما جيعله أوَل من الفاضل، حيث النظر إَل كل واحد منهما جمر 

بل تعينه فال جيوز أن يعدل عنه إَل الفاضل، وهذا كالتسبيح ِف الركوع والسجود، فِنه أفضل 
من قراءة القرآن، وكذلك التشهد، وكذلك َر اغفر يل بني السجدتني، وقول َر اغفر يل 

 ب من القراءة. وكذلك الذكر عقي وارمحين واهدين وعافين وارزقين بني السجدتني أفضل
السالم من الصالة، ذكر التهليل والتسبيح والتكبري والتحميد أفضل من االشتغال عنه 
ابلقراءة. وكذلك إجابة املؤذن، والقول كما يقول، أفضل من القراءة، وإن كان فضل القرآن 

وعدل عنه  فيهعلى كل كالم كفضل هللا على خلقه، لكن لكل مقام مقال، مىت فات مقاله 
إَل غريه، واختلت احلكمة، وفقدت املصلحة املطلوبة منه، وهكذا اْلذكار املفيدة مبحال 
ُمصوصة أفضل من القراءة املطلقة اللهم إال أن يعرض للعبد ما جيعل الذكر أو الدعاء أنفع 

و أ له من قراءة القرآن، مثاله أن حيدث له من التفكر ِف ذنوبه فيحصل له توبة واستغفار
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حيصل له ما خياف أذاه من شياطني اإلنس واِلن، فيعدل إَل اْلذكار والدعوات اليت حتصنه 
وحتوطه، وكذلك أيضا قد يعرض للعبد حاجة ضرورية إذا اشتغل عن سؤاهلا بقراءة القرآن، 
َ حيضر قلبه فيها. وإذا أقبل على الذكر والدعاء إليها اجتمع قلبه كله على هللا، وأحدث له 

عا وخشوعا وابتهاال، فهذا قد يكون اشتغاله ابلدعاء واحلالة هذه أنفع له، وإن كان كل تضر 
من القراءة والذكر أفضل وأكثر أجرا، وهذا ابَ انفع حيتاج إَل فقه نص وفرقان بني فضيلة 
الشيء ِف نفسه وبني فضيلته العارضة، فيعطي كل ذي حق حقه ويضع كل شيء موضعه، 

موضع، وللماء موضع، وللحم موضع، وحفظ املرات ب هو من متام  فللعني موضع، وللرجل
 احلكمة اليت هي نظام اْلمر والنهي، وهللا املوفق.

وهكذا الصابون واْلشنان أنفع للثَو ِف وقت، والتحمري وماء الورد أنفع له ِف وقت. 
لعبد ل وقلت لشيخ اإلسالم ابن تيمية، رمحه هللا، يوما: سئل بعض أهل العلم: أُيا أنفع

َ نقيا فالبخور وماء الورد انفع له، وإن كاد دنسا  التسبيح أو االستغفار؟ فقال: إذا كان الثو
 فالصابون واملاء اِلاري أنفع له فقال: كيف والثياَ ال تزال دنسة؟.

ومن هذا الباَ أن سورة )قل هو هللا أحد هللا( تعدل ثلث القرآن، ومع هذا فال تقوم مقام 
والطالق واْللع والعدد وحنوها، بل هذه اْلايت ِف وقتها، وعند احلاجة إليها آايت املواريث 

أنفع من تالوة سورة اإلخالص. وملا كانت الصالة مشتملة على القراءة والذكر والدعاء، 
وهي جامعة ْلجزاء العبودية على أمت الوجوه، فكانت أفضل من كل القراءة والذكر والدعاء 

د مع عبودية سائر اْلعضاء فهذا أصل انفع جدا للعبد يفتح للعبمبفرده جبمعها ذلك كله 
 ابَ معرفة مرات ب اْلعمال وينزهلا منازهلا لئال يشتغل مبفضوهلا عن فاضلها فرينح عليه إبليس

الفضل الذي بينهما أو ينظر إَل فاضلها فيشتغل عن مفضوهلا، وإن كان ذلك وقته فتفوته 
 (1)به أكثر ثوااب وأعظم أجرا". اه .". مصلحته ابلكلية لظنه أن اشتغاله 

 

( أنه بلغه: أن أم هانئ ذكرت 2( عن ابن عباس )1"موسى بن أيب كثري )-113 .801
( ابن 3أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم فتح مكة صلى الضحى مثان ركعات، قال )

ق{ اعباس: قد ظننت أن هلذه الساعة صالة يقول هللا تعاَل: }يسبحن ابلعشي واإلشر 
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(4) 
مث رواه من حديث سعيد بن أيب عروبة، عن أيب املتوكل عن أيَو بن صفوان عن مواله عبد 

( نوفل أن ابن عباس كان ال يصلي الضحى قال: فأدخلته على أم 5هللا بن احلارث بن )
هانئ فقلت: أخْبي هذا ما أخْبتين به. فقالت أم هانئ: دخل علي رسول هللا صلى هللا 

نه الفتح ِف بييت مث أمر مباء ص ب ِف قصعة مث أمر بثَو فأخذ بيين وبي عليه وسلم يوم
فاغتسل مث رش انحية البيت فصلى مثان ركعات، وذلك من الضحى قيامهن وركوعهن 
وسجودهن وجلوسهن سواء قري ب بعضهن من بعض فخرج ابن عباس وهو يقول: لقد قرأت 

بحن ابلعشي واإلشراق{ وكنت ما بني اللوحني ما عرفت صالة الضحى إال اْلن: }يس
 (6أقول: أين صالة اإلشراق وكان بعد يقول: صالة اإلشراق. )

وهلذا قال: }والطري حمشورة{ أي: حمبوسة ِف اهلواء، }كل له أواَ{ أي: مطيع يسبح 
 تبعا له.

 قال سعيد بن جبري وقتادة ومالك عن زيد بن أسلم وابن زيد: }كل له أواَ{ أي: مطيع.

 }وشددان ملكه{ أي: جعلنا له ملكا كامال من مجيع ما حيتاج إليه امللوك. (7]وقوله[ )

 قال ابن أيب جنيح عن جماهد: كان أشد أهل الدنيا سلطاان.

 وقال السدي: كان حيرسه ِف كل يوم أربعة آالف.

: بلغين أنه كان حرسه ِف كل ليلة ثالثة وثالثني ألفا ال تدور عليهم وقال بعض السلف
 مثلها من العام القابل. النوبة إَل

( ابن جرير وابن أيب حامت من 9( ابلسالح. وقد ذكر )8وقال غريه: أربعون ألفا مشتملون )
رواية علباء بن أمحر عن عكرمة عن ابن عباس: أن نفرين من بين إسرائيل استعدى أحدمها 

( للمدعي 10على اْلخر إَل داود عليه السالم أنه اغتصبه بقرا فأنكر اْلخر، َو يكن )
بينة فأرجأ أمرمها فلما كان الليل أمر داود عليه السالم، ِف املنام بقتل املدعي فلما كان 
النهار طلبهما وأمر بقتل املدعي فقال: اي نِب هللا عالم تقتلين وقد اغتصبين هذا بقري؟ 

 فقال: إن هللا عز وجل أمرين بقتلك فأان قاتلك ال حمالة. فقال: وهللا اي نِب

__________ 

 ( ِف ت: "ِبسناده".1)
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 ( ِف أ: "ابن عباس رضي هللا عنهما".2)

 ( ِف ت: "فقال".3)

 ( .23/87( تفسري الطْبي )4)

 ( ِف أ: "عن".5)

 ( .23/87( تفسري الطْبي )6)

 ( زايدة من ت، س، أ.7)

 ( ِف ت، س، أ: "مشتكون".8)

 ( ِف ت: "وروى".9)

 (1)( ِف س: "تكن".". 10)
 

ل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "إذا أوى أحدكم إَل فراشه "قال: قا-114 .802
فلينفضه بداخلة إزاره، فِنه ال يدري ما خلفه عليه، مث ليقل: ابَسك ريب وضعت جنِب، 
وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارمحها، وإن أرسلتها فاحفظها مبا حتفظ به عبادك 

 ( .1الصاحلني" )

( يقبض أرواح اْلموات إذا ماتوا، وأرواح اْلحياء إذا 2]رمحهم هللا[ ) وقال بعض السلف
انموا، فتتعارف ما شاء هللا تعاَل أن تتعارف }فيمسك اليت قضى عليها املوت{ اليت قد 

 ماتت ويرسل اْلخرى إَل أجل مسمى.

قال السدي: إَل بقية أجلها. وقال ابن عباس: ُيسك أنفس اْلموات، ويرسل أنفس 
 اء، وال يغلط. }إن ِف ذلك ْلايت لقوم يتفكرون{اْلحي

( قل هلل 43}أم اختذوا من دون هللا شفعاء قل أولو كانوا ال ُيلكون شيئا وال يعقلون )
( وإذا ذكر هللا وحده امشأزت 44الشفاعة مجيعا له ملك السموات واْلرض مث إليه ترجعون )

 ( { .45ونه إذا هم يستبشرون )قلَو الذين ال يؤمنون ابْلخرة وإذا ذكر الذين من د

يقول تعاَل ذاما للمشركني ِف اختاذهم شفعاء من دون هللا، وهم اْلصنام واْلنداد، اليت 
اختذوها من تلقاء أنفسهم بال دليل وال برهان حداهم على ذلك، وهي ال متلك شيئا من 
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هي مجادات  لاْلمر، بل وليس هلا عقل تعقل به، وال َسع تسمع به، وال بصر تبصر به، ب
 ( .3أسوأ حاال من احليوان بكثري )

( شفعاء هلم عند هللا، أخْبهم أن 4مث قال: قل: أي اي حممد هلؤالء الزاعمني أن ما اختذوه )
الشفاعة ال تنفع عند هللا إال ملن ارتضاه وأذن له، فمرجعها كلها إليه، }من ذا الذي يشفع 

 [ .255عنده إال ِبذنه{ ]البقرة:

لسموات واْلرض{ أي: هو املتصرف ِف مجيع ذلك. }مث إليه ترجعون{ أي: }له ملك ا
 يوم القيامة، فيحكم بينكم بعدله، وجيزي كال بعمله.

مث قال تعاَل ذاما للمشركني أيضا: }وإذا ذكر هللا وحده{ أي: إذا قيل: ال إله إال هللا 
 قبضت.}امشأزت قلَو الذين ال يؤمنون ابْلخرة{ قال جماهد: }امشأزت{ ان

وقال السدي: نفرت. وقال قتادة: كفرت واستكْبت. وقال مالك، عن زيد بن أسلم: 
استكْبت. كما قال تعاَل: }إهنم كانوا إذا قيل هلم ال إله إال هللا يستكْبون{ 

( ال تقبل اْلري، ومن َ يقبل 5[ ، أي: عن املتابعة واالنقياد هلا. فقلوُّبم )35]الصافات:
ذا قال: }وإذا ذكر الذين من دونه{ أي: من اْلصنام واْلنداد، قاله اْلري يقبل الشر؛ وهل

 جماهد، }إذا هم يستبشرون{ أي: يفرحون ويسرون.

__________ 

 ( .2714( وصحيح مسلم برقم )6320( صحيح البخاري برقم )1)

 ( زايدة من ت.2)

 ( ِف س: "بكبري".3)

 ( ِف ت: "ما اختذوا".4)

 (1)( ِف ت: "بقلوُّبم".". 5)
 

 ( .1"من دخلها جنا، ومن ختلف عنها هلك" )-115 .803

 هذا ُّبذا اإلسناد ضعيف.

وقوله: }ومن يقَتف حسنة نزد له فيها حسنا{ أي: ومن يعمل حسنة }نزد له فيها 
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حسنا{ أي: أجرا وثوااب، كقوله }إن هللا ال يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت 
 [ .40من لدنه أجرا عظيما{ ]النساء:

( من ثواَ احلسنة احلسنة بعدها، ومن جزاء السيئة )السيئة( 2: ]إن[ )وقال بعض السلف
 بعدها.

وقوله: }إن هللا غفور شكور{ أي: يغفر الكثري من السيئات، ويكثر القليل من احلسنات، 
 فيسَت ويغفر، ويضاعف فيشكر.

: لو افَتيت عليه  بك{ أيوقوله: }أم يقولون افَتى على هللا كذاب فِن يشأ هللا خيتم على قل
كذاب كما يزعم هؤالء اِلاهلون }خيتم على قلبك{ أي: لطبع على قلبك وسلبك ما كان 
آاتك من القرآن، كقوله تعاَل: }ولو تقول علينا بعض اْلقاويل ْلخذان منه ابليمني مث لقطعنا 

أشد  [ أي: النتقمنا منه47-44منه الوتني فما منكم من أحد عنه حاجزين{ ]احلاقة:
 االنتقام، وما قدر أحد من الناس أن حيجز عنه.

وقوله: }وُيح هللا الباطل{ ليس معطوفا على قوله: }خيتم{ فيكون جمزوما، بل هو مرفوع 
على االبتداء، قاله ابن جرير، قال: وحذفت من كتابته "الواو" ِف رسم املصحف اإلمام،  

[ وقوله: }ويدع اإلنسان ابلشر 18( قوله: }سندع الزابنية{ ]العلق:3كما حذفت ِف )
 [ .11دعاءه ابْلري{ ]اإلسراء:

وقوله: }وحيق احلق بكلماته{ معطوف على }وُيح هللا الباطل وحيق احلق{ أي: حيققه 
ويثبته ويبينه ويوضحه بكلماته، أي: حبججه وبراهينه، }إنه عليم بذات الصدور{ أي: مبا 

 تكنه الضمائر، وتنطوي عليه السرائر.

( ويستجي ب 25لذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون )}وهو ا
( ولو 26الذين آمنوا وعملوا الصاحلات ويزيدهم من فضله والكافرون هلم عذاَ شديد )

( 27بسط هللا الرزق لعباده لبغوا ِف اْلرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبري بصري )
 ( {28بعد ما قنطوا وينشر رمحته وهو الويل احلميد ) وهو الذي ينزل الغيث من

يقول تعاَل ممتنا على عباده بقبول توبتهم إليه إذا اتبوا ورجعوا إليه: أنه من كرمه وحلمه أنه 
 يعفو ويصفح ويسَت ويغفر، كقوله: }ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه مث يستغفر هللا جيد هللا

 ِف صحيح مسلم، رمحه هللا، حيث قال: [ وقد ثبت110غفورا رحيما{ ]النساء:
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__________ 

( من طريق مفضل بن صاحل عن أيب 3/150( ورواه احلاكم ِف املستدرك وصححه )1)
إسحاق به، وتعقبه الذهِب بقوله: "فيه مفضل ابن صاحل واه"، ورواه الطْباين ِف املعجم 

ن القدوس عن اْلعمش ع( من طريق عبد هللا بن داهر عن عبد هللا بن عبد 3/37الكبري )
 أيب إسحاق به، وِف إسناده عبد هللا بن داهر الرازي مَتوك.

 ( زايدة من ت، م، أ.2)

 (1)( ِف ت، أ: "من".". 3)
 

( ، وقال: "املؤمن 1"منه عضو تداعى له سائر اِلسد ابحلمى والسهر" )-116 .804
 ِف الصحيح.( كال احلديثني 2للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا" وشبك بني أصابعه )

وقوله: }تراهم ركعا سجدا يبتغون فضال من هللا ورضواان{ : وصفهم بكثرة العمل وكثرة 
( الصالة، وهي خري اْلعمال، ووصفهم ابإلخالص فيها هلل، عز وجل، واالحتساَ عند 3)

( املشتملة على فضل هللا، وهو سعة الرزق عليهم، ورضاه، 4هللا جزيل الثواَ، وهو اِلنة )
 [ .72عنهم وهو أكْب من اْلول، كما قال: }ورضوان من هللا أكْب{ ]التوبة:  تعاَل،

وقوله: }سيماهم ِف وجوههم من أثر السجود{ : قال علي بن أيب طلحة، عن ابن عباس: 
 }سيماهم ِف وجوههم{ يعين: السمت احلسن.

 وقال جماهد وغري واحد: يعين: اْلشوع والتواضع.

يب، حدثنا علي بن حممد الطنافسي، حدثنا حسني اِلعفي، وقال ابن أيب حامت: حدثنا أ
( ، عن منصور عن جماهد: }سيماهم ِف وجوههم من أثر السجود{ قال: 5عن زائدة )

اْلشوع قلت: ما كنت أراه إال هذا اْلثر ِف الوجه، فقال: رمبا كان بني عيين من هو أقسى 
 قلبا من فرعون.

 وقال السدي: الصالة حتسن وجوههم.

 : من كثرت صالته ابلليل حسن وجهه ابلنهار.ل بعض السلفوقا

وقد أسنده ابن ماجه ِف سننه، عن إَساعيل بن حممد الطلحي، عن اثبت بن موسى، عن 
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( صلى هللا عليه 6شريك، عن اْلعمش، عن أيب سفيان، عن جابر قال: قال رسول هللا )
 ( .7أنه موقوف ) وسلم: "من كثرت صالته ابلليل حسن وجهه ابلنهار" والصحيح

وقال بعضهم: إن للحسنة نورا ِف القل ب، وضياء ِف الوجه، وسعة ِف الرزق، وحمبة ِف قلَو 
 الناس.

وقال أمري املؤمنني عثمان: ما أسر أحد سريرة إال أبداها هللا على صفحات وجهه، وفلتات 
 لسانه.

سريرته  إذا كانت والغرض أن الشيء الكامن ِف النفس يظهر على صفحات الوجه، فاملؤمن
صحيحة مع هللا أصلح هللا ظاهره للناس، كما روي عن عمر بن اْلطاَ، رضي هللا عنه، 

 أنه قال: من أصلح سريرته أصلح هللا عالنيته.

 وقال أبو القاسم الطْباين: حدثنا حممود بن حممد املروزي، حدثنا حامد بن آدم املروزي،

__________ 

( من 2586( ومسلم فس صحيحه برقم )3011برقم )( رواه البخاري ِف صحيحه 1)
 حديث النعمان بن بشري رضي هللا عنه.

( من حديث 2585( ومسلم ِف صحيحه برقم )481( رواه البخاري ِف صحيحه برقم )2)
 أيب موسى اْلشعري رضي هللا عنه.

 ( ِف ت، م: "وذكر".3)

 ( ِف م: "احملبة".4)

 ( ِف م: "احملبة".5)

 لنِب".( ِف ت: "عن ا6)

 (1)( .". 1333( سنن ابن ماجة برقم )7)
 

قال: َسعت عبد هللا بن عمرو يقول: إن السور الذي -"مؤذن بيت املقدس-117 .805
( هللا ِف القرآن: }فضَر بينهم بسور له ابَ ابطنه فيه الرمحة وظاهره من قبله 1ذكر )

 .العذاَ{ هو السور الشرقي ابطنه املسجد وما يليه، وظاهره وادي جهنم
                                         

 7/361تفسري ابن كثري ت سالمة  (1)



907 

 

مث روي عن عبادة بن الصامت، وكع ب اْلحبار، وعلي بن احلسني زين العابدين، حنو ذلك. 
وهذا حممول منهم على أهنم أرادوا ُّبذا تقري ب املعىن ومثاال لذلك، ال أن هذا هو الذي أريد 
من القرآن هذا اِلدار املعني ونفس املسجد وما وراءه من الوادي املعروف بوادي جهنم؛ 

ِف السموات ِف أعلى عليني، والنار ِف الدركات أسفل سافلني. وقول كع ب  فِن اِلنة
اْلحبار: إن الباَ املذكور ِف القرآن هو ابَ الرمحة الذي هو أحد أبواَ املسجد، فهذا 
من إسرائيلياته وترهاته. وإمنا املراد بذلك: سور يضَر يوم القيامة ليحجز بني املؤمنني 

قي يه املؤمنون دخلوه من اببه، فِذا استكملوا دخوهلم أغلق الباَ وبواملنافقني، فِذا انتهى إل
املنافقون من ورائه ِف احلرية والظلمة والعذاَ، كما كانوا ِف الدار الدنيا ِف كفر وجهل وشك 

( كنا معكم ِف الدار 2وحرية }ينادوهنم أَ نكن معكم{ أي: ينادي املنافقون املؤمنني: أما )
اِلمعات، ونصلي معكم اِلماعات، ونقف معكم بعرفات، وحنضر الدنيا، نشهد معكم 

معكم الغزوات، ونؤدي معكم سائر الواجبات؟ }قالوا بلى{ أي: فأجاَ املؤمنون املنافقني 
ال ققائلني: بلى، قد كنتم معنا، }ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم اْلماين{ 

 ملعاصي والشهوات }وتربصتم{ أي: أخرمت: أي فتنتم أنفسكم ابللذات وابعض السلف
 التوبة من وقت إَل وقت.

وقال قتادة: }وتربصتم{ ابحلق وأهله }وارتبتم{ أي: ابلبعث بعد املوت }وغرتكم 
اْلماين{ أي: قلتم: سيغفر لنا. وقيل: غرتكم الدنيا }حىت جاء أمر هللا{ أي: ما زلتم ِف 

 : الشيطان.هذا حىت جاء املوت }وغركم ابهلل الغرور{ أي

 قال قتادة: كانوا على خدعة من الشيطان، وهللا ما زالوا عليها حىت قذفهم هللا ِف النار.

( أببدان ال نية هلا وال 3ومعىن هذا الكالم من املؤمنني للمنافقني: إنكم كنتم معنا ]أي[ )
 ال.يقلَو معها، وإمنا كنتم ِف حرية وشك فكنتم تراؤون الناس وال تذكرون هللا إال قل

قال جماهد: كان املنافقون مع املؤمنني أحياء يناكحوهنم ويغشوهنم ويعاشروهنم، وكانوا معهم 
أمواات، ويعطون النور مجيعا يوم القيامة، ويطفأ النور من املنافقني إذا بلغوا السور، وُياز بينهم 

 حينئذ.

وهو أصدق -ث يقولوهذا القول من املؤمنني ال يناِف قوهلم الذي أخْب هللا به عنهم، حي
َ اليمني ِف جنات يتساءلون عن اجملرمني -القائلني : }كل نفس مبا كسبت رهينة إال أصحا
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ما سلككم ِف سقر قالوا َ نك من املصلني َو نك نطعم املسكني وكنا ُنوض مع اْلائضني 
 [ ،47-38وكنا نكذَ بيوم الدين حىت أاتان اليقني{ ]املدثر: 

__________ 

 ذكره".( ِف م: "1)

 ( ِف م: "إان".2)

 (1)( زايدة من م.". 3)
 

"فأقسم تعاَل ب  }والليل إذا يغشى{ أي: إذا غشي اْلليقة بظالمه، -118 .806
}والنهار إذا جتلى{ أي: بضيائه وإشراقه، }وما خلق الذكر واْلنثى{ كقوله: }وخلقناكم 

 [ .49: [ ، وكقوله: }ومن كل شيء خلقنا زوجني{ ]الذارايت8أزواجا{ ]النبأ: 

وملا كان القسم ُّبذه اْلشياء املتضادة كان القسم عليه أيضا متضادا؛ وهلذا قال: }إن 
سعيكم لشىت{ أي: أعمال العباد اليت اكتسبوها متضادة أيضا ومتخالفة، فمن فاعل خريا 

 ومن فاعل شرا.

موره، أ قال هللا تعاَل: }فأما من أعطى واتقى{ أي: أعطى ما أمر ِبخراجه، واتقى هللا ِف
قاله قتادة، وقال خصيف: ابلثواَ. وقال -}وصدق ابحلسىن{ أي: ابجملازاة على ذلك 

ابن عباس، وجماهد، وعكرمة، وأبو صاحل، وزيد بن أسلم: }وصدق ابحلسىن{ أي: ابْللف. 
وقال أبو عبد الرمحن السلمي، والضحاك: }وصدق ابحلسىن{ أي: بال إله إال هللا. وِف 

وصدق ابحلسىن{ أي: مبا أنعم هللا عليه. وِف رواية عن زيد بن أسلم: رواية عن عكرمة: }
 }وصدق ابحلسىن{ قال: الصالة والزكاة والصوم. وقال مرة: وصدقة الفطر.

وقال ابن أيب حامت: حدثنا أبو زرعة، حدثنا صفوان بن صاحل الدمشقي، حدثنا الوليد بن 
 ب الية الرايحي حيدث عن أيب بن كعمسلم، حدثنا زهري بن حممد، حدثين من َسع أاب الع

 ( .1قال: سألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن احلسىن قال: "احلسىن: اِلنة" )

 وقوله: }فسنيسره لليسرى{ قال ابن عباس: يعين للخري. وقال زيد بن أسلم: يعين للجنة.

ا؛ يئة بعده( احلسنة بعدها، ومن جزاء السيئة الس2: من ثواَ احلسنة )وقال بعض السلف
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وهلذا قال تعاَل: }وأما من خبل{ أي: مبا عنده، }واستغىن{ قال عكرمة، عن ابن عباس: 
 أي خبل مباله، واستغىن عن ربه، عز وجل. رواه ابن أيب حامت.

 }وكذَ ابحلسىن{ أي: ابِلزاء ِف الدار اْلخرة.

صارهم كما َ ب}فسنيسره للعسرى{ أي: لطريق الشر، كما قال تعاَل: }ونقل ب أفئدهتم وأ
[ ، واْلايت ِف هذا املعىن  11يؤمنوا به أول مرة ونذرهم ِف طغياهنم يعمهون{ ]اْلنعام: 

كثرية دالة على أن هللا، عز وجل، جيازي من قصد اْلري ابلتوفيق له، ومن قصد الشر 
 ابْلذالن. وكل ذلك بقدر مقدر، واْلحاديث الدالة على هذا املعىن كثرية:

لصديق، رضي هللا عنه: قال اإلمام أمحد: حدثنا علي بن عياش، حدثين رواية أيب بكر ا
العطاف بن خالد، حدثين رجل من أهل البصرة، عن طلحة بن عبد هللا بن عبد الرمحن بن 
أيب بكر الصديق، عن أبيه قال: َسعت أيب يذكر أن أابه َسع أاب بكر وهو يقول: قلت 

نف؟ هللا، أنعمل على ما فرغ منه أو على أمر مؤت لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم: اي رسول
 قال: "بل على أمر قد فرغ منه".

__________ 

املعارف، من طريق عمرو بن أيب سلمة عن  -( ط  15/69( ورواه الطْبي ِف تفسريه )1)
 زهري به.

 (1)( ِف أ: "عن ثواَ احلسىن".". 2)
 

وِف القرآن العظيم ملن امللك « « 1»"اْلرض؟ أين اِلبارون؟ أين املتكْبون؟ -119 .807
[ فأما تسمية غريه ِف الدنيا مبلك فعلى سبيل اجملاز كما 16اليوم هلل الواحد القهار ]غافر: 

 قال تعاَل:

[ إذ 79[ وكان وراءهم ملك ]الكهف: 247إن هللا قد بعث لكم طالوت ملكا ]البقرة: 
 «مثل امللوك على اْلسرة» [ وِف الصحيحني20جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا ]املائدة: 

. 
[ وقال أإان 25والدين اِلزاء واحلساَ كما قال تعاَل: يومئذ يوفيهم هللا دينهم احلق ]النور: 

                                         
 8/417تفسري ابن كثري ت سالمة  (1)



910 

 

الكيس من دان نفسه وعمل »[ أي جمزيون حماسبون، وِف احلديث 53ملدينون ]الصافات: 
ل أن كم قبأي حاس ب نفسه كما قال عمر رضي هللا عنه: حاسبوا أنفس« ملا بعد املوت

حتاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، وَتهبوا للعرض اْلكْب على من ال ختفى عليه أعمالكم 
 [ .18يومئذ تعرضون ال ختفى منكم خافية. ]احلاقة: 

 

 [5( : آية 1]سورة الفاحتة )
 (5إايك نعبد وإايك نستعني )

سر اهلمزة د بتخفيفها مع كقرأ السبعة واِلمهور بتشديد الياء من إايك وقرأ عمرو بن فائ
، وقرأ بعضهم أايك بفتح اهلمزة « 2»وهي قراءة شاذة مردودة ْلن إاي: ضوء الشمس 

 وتشديد الياء، وقرأ بعضهم هياك ابهلاء بدل اهلمزة كما قال الشاعر: ]الطويل[

 «3»فهياكو اْلمر الذي إن توسعت ... موارده ضاقت عليك مصادره 
لكلمة ِف قراءة اِلميع سوى حيىي بن واثَ واْلعمش فِهنما  ونستعني بفتح النون أول ا

كسراها وهي لغة بين أسد وربيعة وبين متيم، والعبادة ِف اللغة من الذلة يقال طريق معبد 
وبعري معبد أي مذلل، وِف الشرع: عبارة عما جيمع كمال احملبة واْلضوع واْلوف. وقدم 

ال نعبد إال إايك وال نتوكل إال عليك وهذا هو   املفعول وهو إايك وكرر لالهتمام واحلصر أي
الفاحتة  :قال بعض السلفكمال الطاعة، والدين كله يرجع إَل هذين املعنيني، وهذا كما 

سر القرآن، وسرها هذه الكلمة إايك نعبد وإايك نستعني فاْلول تْبؤ من الشرك، والثاين 
 تْبؤ من احلول

__________ 

( وابن ماجة )مقدمة، 19( وأبو داود )سنة، ابَ 24حديث ( أخرجه مسلم )منافقني، 1)
 ( .309ص  3( وأمحد ِف املسند )ج 33وزهد، ابَ  13ابَ 

( ِف لسان العَر )أاي( : إاي الشمس وأايؤها: نورها وضوؤها وحسنها. وكذلك إايهتا 2)
 وأايهتا، ومجعها آايء وإايء كأكمة وإكام. وأنشد الكسائي:

 لثاته ... أسف َو تكدم عليه ِبمثدسقته إاية الشمس إال 

 .146/ 1والشاهد ِف القرطِب 
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ولطفيل الغنوي أو ملضرس  476( البيت ملضرس بن ربعي ِف شرح شواهد الشافية ص 3)
/ 2وسر صناعة اإلعراَ  215/ 1وبال نسبة ِف اإلنصاف  102ِف ديوان طفيل ص 

 223/ 3ن احلاج ب وشرح شافية اب 1152وشرح ديوان احلماسة للمرزوقي ص  552
 (1)( . ].....[".40/ 1ولسان العَر )هيا، أاي( واحملتس ب ) 118/ 8وشرح املفصل 

 

 [ وِف القرآن أمثال كثرية.43"]العنكبوت: -120 .808

 : إذا َسعت املثل ِف القرآن فلم أفهمه بكيت على نفسي ْلن هللا قال:قال بعض السلف

 ال عاملون وقال جماهد ِف قوله تعاَل: إن هللاوتلك اْلمثال نضرُّبا للناس وما يعقلها إال ال
يستحيي أن يضَر مثال ما بعوضة فما فوقها اْلمثال صغريها وكبريها يؤمن ُّبا املؤمنون 
ويعلمون أهنا احلق من رُّبم ويهديهم هللا ُّبا. وقال قتادة فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه احلق 

 ند هللا، وروي عن جماهد واحلسن والربيع بنمن رُّبم أي يعلمون أنه كالم الرمحن وأنه من ع
أنس حنو ذلك. وقال أبو العالية فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه احلق من رُّبم يعين هذا املثل 

 وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد هللا ُّبذا مثال

ة نكما قال ِف سورة املدثر وما جعلنا أصحاَ النار إال مالئكة وما جعلنا عدهتم إال فت
للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاَ ويزداد الذين آمنوا إُياان. وال يراتَ الذين أوتوا 
الكتاَ واملؤمنون وليقول الذين ِف قلوُّبم مرض والكافرون ماذا أراد هللا ُّبذا مثال. كذلك 

[ وكذلك قال 31يضل هللا من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إال هو ]املدثر: 
اهنا يضل به كثريا ويهدي به كثريا وما يضل به إال الفاسقني قال السدي ِف تفسريه عن ه

أيب مالك وعن أيب صاحل عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن انس من الصحابة: 
)يضل به كثريا( يعين املنافقني )ويهدي به كثريا( يعين املؤمنني، فيزيد هؤالء ضاللة إَل 

ا مبا قد علموه حقا يقينا من املثل الذي ضربه هللا مبا ضَر هلم، وأنه ملضاللتهم لتكذيبهم 
ضَر له موافق، فذلك إضالل هللا إايهم به، )ويهدي به( يعين ابملثل كثريا من أهل اإلُيان 
والتصديق فيزيدهم هدى إَل هداهم وإُياان إَل إُياهنم لتصديقهم مبا قد علموه حقا يقينا أنه 

  له مثال وإقرارهم به وذلك هداية من هللا هلم به وما يضل به إال الفاسقنيموافق ملا ضربه هللا
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قال: هم املنافقون. وقال أبو العالية وما يضل به إال الفاسقني قال: هم أهل النفاق، وكذا 
قال الربيع بن أنس. وقال ابن جريج عن جماهد عن ابن عباس وما يضل به إال الفاسقني 

كافرون فيكفرون به. وقال قتادة وما يضل به إال الفاسقني فسقوا قال: يقول: يعرفه ال
فأضلهم هللا على فسقهم. وقال ابن أيب حامت حدثنا أيب عن إسحاق بن سليمان عن أيب 
سنان عن عمرو بن مرة عن مصع ب بن سعد عن سعد يضل به كثريا يعين اْلوارج. وقال 

 يب فقلت:شعبة عن عمرو بن مرة عن مصع ب بن سعد قال سألت أ

« 1»قوله تعاَل الذين ينقضون عهد هللا من بعد ميثاقه إَل آخر اْلية: فقال: هم احلرورية 
، وهذا اإلسناد وإن صح عن سعد بن أيب وقاص رضي هللا عنه فهو تفسري على املعىن ال 
أن اْلية أريد منها التنصيص على اْلوارج الذين خرجوا على علي ابلنهروان، فِن أولئك َ 

ونوا حال نزول اْلية وإمنا هم داخلون بوصفهم فيها مع من دخل ْلهنم َسوا خوارج يك
 ْلروجهم عن طاعة

__________ 

( احلرورية: لق ب أطلق على اْلوارج، نسبة إَل حروراء، قرية قريبة من الكوفة ِلئوا إليها 1)
م داد، ْلهنأول ما انفضوا عن علي بن أيب طال ب. ويسمون أيضا احملكمة، من أَساء اْلض

 (1)رفضوا التحكيم.". 
 

 "ويعذَ من كفره.-121 .809

[ قال، هو أن 102ِف قوله تعاَل، اتقوا هللا حق تقاته ]آل عمران:  وقال بعض السلف
 يطاع فال يعصى ويذكر فال ينسى ويشكر فال يكفر.

رة اوقال ابن أيب حامت، حدثنا احلسن بن حممد بن الصباح، أخْبان يزيد بن هارون، أخْبان عم
الصيدالين، أخْبان مكحول اْلزدي، قال: قلت البن عمر: أرأيت قاتل النفس وشاَر 
اْلمر والسارق والزاين يذكر هللا، وقد قال هللا تعاَل: فاذكروين أذكركم؟ قال: إذا ذكر هللا 

 هذا ذكره هللا بلعنته حىت يسكت.

ليكم أذكركم ا افَتضت عوقال احلسن البصري ِف قوله: فاذكروين أذكركم قال: اذكروين فيم
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فيما أوجبت لكم على نفسي، وعن سعيد بن جبري: اذكروين بطاعيت أذكركم مبغفريت، وِف 
رواية، برمحيت. وعن ابن عباس ِف قوله: فاذكروين أذكركم قال: ذكر هللا إايكم أكْب من ذكركم 

 إايه.

سي ومن ذكرين ِف فيقول هللا تعاَل من ذكرين ِف نفسه ذكرته ِف ن»وِف احلديث الصحيح: 
 « .مأل ذكرته ِف مأل خري منه

حدثنا عبد الرزاق، أخْبان معمر عن قتادة عن أنس قال: قال « : 1»قال اإلمام أمحد 
قال هللا عز وجل: اي ابن آدم، إن ذكرتين ِف نفسك »رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

 خري أو قال، ِف مأل -ذكرتك ِف نفسي، إن ذكرتين ِف مأل ذكرتك ِف مأل من املالئكة
وإن دنوت مين شْبا دنوت منك ذراعا، وإن دنوت مين ذراعا دنوت منك ابعا، وإن  -منه

، صحيح اإلسناد أخرجه البخاري من حديث قتادة، وعنده قال « أتيتين متشي أتيتك هرولة
 « .2»قتادة: هللا أقَر ابلرمحة 

فقال: وإذ  ه ووعد على شكره مبزيد اْلريوقوله: واشكروا يل وال تكفرون أمر هللا تعاَل بشكر 
[ وقال اإلمام 7َتذن ربكم لئن شكرمت ْلزيدنكم ولئن كفرمت إن عذايب لشديد ]إبراهيم: 

دثنا أبو ح -رجل من قيس -حدثنا روح، حدثنا شعبة عن الفضيل بن فضالة« : 3»أمحد 
ه قبل نره علي رجاء العطاردي، قال: خرج علينا عمران بن حصني وعليه مطرف من خز َ

ه نعمة فِن من أنعم هللا علي»ذلك وال بعده، فقال، إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال، 
 ، وقال روح مرة: على عبده.« هللا حي ب أن يرى أثر نعمته على خلقه

 

 [154اَل  153( : اْلايت 2]سورة البقرة )
( وال تقولوا ملن يقتل 153الصابرين )اي أيها الذين آمنوا استعينوا ابلصْب والصالة إن هللا مع 

 (154ِف سبيل هللا أموات بل أحياء ولكن ال تشعرون )
__________ 

 ( .138ص  3( مسند أمحد )ج 1)

 « .قال قتادة: فاهلل عز وجل أسرع ابملغفرة»( عبارة املسند: 2)
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 (1)( . ].....[".438ص  4( مسند أمحد )ج 3)
 

ملا يرون من  -سبيلك حىت نقتل فيك مرة أخرى "إَل الدار الدنيا فنقاتل ِف-122 .810
 فيقول الَر جل جالله: إين كتبت أهنم إليها ال يرجعون. -ثواَ الشهادة

عن اإلمام الشافعي عن اإلمام مالك عن الزهري « 1»وِف احلديث الذي رواه اإلمام أمحد 
ه وسلم: يعن عبد الرمحن بن كع ب بن مالك عن أبيه، قال: قال رسول هللا صلى هللا عل

ففيه داللة  «نسمة املؤمن طائر يعلق ِف شجر اِلنة حىت يرجعه هللا إَل جسده يوم يبعثه»
 لعموم املؤمنني أيضا وإن كان الشهداء قد خصصوا ابلذكر ِف القرآن تشريفا وتكرُيا وتعظيما.

 

 [157اَل  155( : اْلايت 2]سورة البقرة )
 اْلموال واْلنفس والثمرات وبشر الصابرينولنبلونكم بشيء من اْلوف واِلوع ونقص من 

( أولئك عليهم 156( الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إان هلل وإان إليه راجعون )155)
 (157صلوات من رُّبم ورمحة وأولئك هم املهتدون )

أخْبان تعاَل أنه يبتلي عباده، أي خيتْبهم وُيتحنهم كما قال تعاَل: ولنبلونكم حىت نعلم 
[ فتارة ابلسراء واترة ابلضراء من خوف 31منكم والصابرين ونبلوا أخباركم ]حممد:  اجملاهدين

[ فِن اِلائع واْلائف  112وجوع كما قال تعاَل: فأذاقها هللا لباس اِلوع واْلوف ]النحل: 
كل منهما يظهر ذلك عليه، وهلذا قال لباس اِلوع واْلوف. وقال هاهنا: بشيء من اْلوف 

َ بعضها واْلنفس كموت اْلصحاَ واِلوع أي بقليل م ن ذلك ونقص من اْلموال أي ذها
 واْلقاَر واْلحباَ والثمرات أي ال تغل احلدائق واملزارع كعادهتا.

: فكانت بعض النخيل ال تثمر غري واحدة، وكل هذا وأمثاله مما خيتْب قال بعض السلف
شر الصابرين وقد تعاَل: وب هللا به عباده فمن صْب أاثبه ومن قنط أحل به عقابه، وهلذا قال

حكى بعض املفسرين أن املراد من اْلوف هاهنا خوف هللا، وابِلوع صيام رمضان، وبنقص 
 اْلموال الزكاة، واْلنفس اْلمراض، والثمرات اْلوالد، وِف هذا نظر، وهللا أعلم.

 وإان هلل مث بني تعاَل من الصابرين الذين شكرهم فقال: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إان
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إليه راجعون أي تسلوا بقوهلم هذا عما أصاُّبم وعلموا أهنم ملك هلل يتصرف ِف عبيده مبا 
يشاء، وعلموا أنه ال يضيع لديه مثقال ذرة يوم القيامة فأحدث هلم ذلك اعَتافهم أبهنم 
 عبيده وأهنم إليه راجعون ِف الدار اْلخرة. وهلذا أخْب تعاَل عما أعطاهم على ذلك، فقال:

أولئك عليهم صلوات من رُّبم ورمحة أي ثناء من هللا عليهم. قال سعيد بن جبري: أي أمنة 
من العذاَ وأولئك هم املهتدون قال أمري املؤمنني عمر بن اْلطاَ: نعم العدالن ونعمت 
العالوة أولئك عليهم صلوات من رُّبم ورمحة فهذان العدالن وأولئك هم املهتدون فهذه 

 وضع بني العدلني وهي زايدة ِف احلمل فكذلك هؤالء أعطوا ثواُّبمالعالوة وهي ما ت

__________ 

 (1)( .". 455ص  3( مسند أمحد )ج 1)
 

: بل عدهتا كعدة احلرة لعموم اْلية، وْلن هذا وقال بعض السلف"خالف، -123 .811
أمر جبلي، فكان احلرائر واإلماء ِف هذا سواء، حكى هذا القول الشيخ أبو عمر بن عبد 
الْب، عن حممد بن سريين وبعض أهل الظاهر وضعفه. وقد قال ابن أيب حامت: حدثنا أيب 
حدثنا أبو اليمان، حدثنا إَساعيل، يعين ابن عياش، عن عمرو بن مهاجر، عن أبيه، أن 
أَساء بنت يزيد بن السكن اْلنصارية، قالت: طلقت على عهد رسول هللا صلى هللا عليه 

عدة، فأنزل هللا عز وجل حني طلقت أَساء العدة للطالق، فكانت وسلم، َو يكن للمطلقة 
من هذا الوجه فيها العدة للطالق يعين واملطلقات يَتبصن أبنفسهن ثالثة قروء، وهذا حديث 
غري ب من هذا الوجه. وقد اختلف السلف واْللف واْلئمة ِف املراد ابْلقراء ما هو على 

عن ابن شهاَ، عن « 1»ر، وقال مالك ِف املوطأ قولني: ]أحدمها[ أن املراد ُّبا اْلطها
عروة، عن عائشة أهنا انتقلت حفصة بنت عبد الرمحن بن أيب بكر حني دخلت ِف الدم من 
احليضة الثالثة، فذكر ذلك لعمرة بنت عبد الرمحن، فقالت: صدق عروة، وقد جادهلا ِف 

دقتم، وتدرون قالت عائشة: صذلك انس فقالوا: إن هللا تعاَل يقول ِف كتابه ثالثة قروء. ف
 ، عن ابن شهاَ:« 2»ما اْلقراء؟ إمنا اْلقراء اْلطهار. وقال مالك 

َسعت أاب بكر بن عبد الرمحن يقول: ما أدركت أحدا من فقهائنا إال وهو يقول ذلك، يريد 
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عن انفع، عن عبد هللا بن عمر، أنه كان يقول: إذا طلق « 3»قول عائشة. وقال مالك 
ته، فدخلت ِف الدم من احليضة الثالثة فقد برئت منه وبرىء منها، وقال مالك: الرجل امرأ

 وهو اْلمر عندان.

وروي مثله عن ابن عباس وزيد بن اثبت وساَ والقاسم وعروة وسليمان بن يسار، وأيب بكر 
بن عبد الرمحن وأابن بن عثمان وعطاء بن أيب رابح وقتادة والزهري وبقية الفقهاء السبعة 

مذه ب مالك والشافعي وغري واحد وداود وأيب ثور، وهو رواية عن أمحد واستدلوا عليه  وهو
بقوله تعاَل: فطلقوهن لعدهتن أي ِف اْلطهار وملا كان الطهر الذي يطلق فيه حمتسبا، دل 
على أنه أحد اْلقراء الثالثة املأمور ُّبا وهلذا قال هؤالء: إن املعتدة تنقضي عدهتا وتبني من 

لطعن ِف احليضة الثالثة، وأقل مدة تصدق فيها املرأة ِف انقضاء عدهتا اثنان وثالثون زوجها اب
 يوما وحلظتان، واستشهد أبو عبيد وغريه على ذلك بقول الشاعر وهو اْلعشى: ]الطويل[

 ففي كل عام أنت جاشم غزوة ... تشد ْلقصاها عزمي عزائكا

 «4»ن قروء نسائكا مورثة ماال وِف الذكر رفعة ... ملا ضاع فيها م
من أمراء العَر آثر الغزو على املقام، حىت ضاعت أايم الطهر من نسائه « 5»ُيدح أمريا 

َ 
__________ 

 ( .54( املوطأ )طالق حديث 1)

 ( .55( املوطأ )طالق حديث 2)

 ( .58( املوطأ )طالق حديث 3)

وجماز  458/ 2ي ولسان العَر )غزا( والطْب  141( البيتان لألعشى ِف ديوانه ص 4)
 .74/ 1القرآن 

 (1)( هو هوذة بن علي احلنفي.". 5)
 

 [47اَل  45( : اْلايت 3"]سورة آل عمران )-124 .812
إذ قالت املالئكة اي مرمي إن هللا يبشرك بكلمة منه اَسه املسيح عيسى ابن مرمي وجيها ِف 
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( قالت 46لصاحلني )( ويكلم الناس ِف املهد وكهال ومن ا45الدنيا واْلخرة ومن املقربني )
َر أىن يكون يل ولد َو ُيسسين بشر قال كذلك هللا خيلق ما يشاء إذا قضى أمرا فِمنا 

 (47يقول له كن فيكون )
 هذه بشارة من املالئكة ملرمي عليها السالم أبن سيوجد منها ولد عظيم له شأن كبري.

ن وجوده مة منه أي بولد يكو قال هللا تعاَل: إذ قالت املالئكة اي مرمي إن هللا يبشرك بكل
بكلمة من هللا، أي يقول له: كن فيكون، وهذا تفسري قوله: مصدقا بكلمة من هللا ]آل 

[ كما ذكر اِلمهور على ما سبق بيانه اَسه املسيح عيسى ابن مرمي أي يكون 39عمران: 
ثرة : لكقال بعض السلفمشهورا ُّبذا ِف الدنيا، ويعرفه املؤمنون بذلك وَسي املسيح، 

هلما، وقيل: ْلنه كان إذا مسح « 1»سياحته. وقيل: ْلنه كان مسيح القدمني، ال أمخص 
أحدا من ذوي العاهات برىء، ِبذن هللا تعاَل. وقوله: عيسى ابن مرمي نسبة إَل أمه حيث 
ال أَ له. وجيها ِف الدنيا واْلخرة ومن املقربني أي له وجاهة ومكانة عند هللا ِف الدنيا مبا 

ه هللا إليه من الشريعة وينزله عليه من الكتاَ وغري ذلك مما منحه هللا به، وِف الدار يوحي
اْلخرة يشفع عند هللا فيمن أيذن له فيه، فيقبل منه أسوة ِبخوانه من أويل العزم، صلوات 

 هللا وسالمه عليه وعليهم أمجعني.

حال  وحده ال شريك له ِفوقوله: ويكلم الناس ِف املهد وكهال أي يدعو إَل عبادة هللا 
صغره، معجزة وآية، وِف حال كهولته حني يوحي هللا إليه بذلك ومن الصاحلني أي ِف قوله 

 وعمله، له علم صحيح وعمل صاحل.

قال حممد بن إسحاق: عن يزيد بن عبد هللا بن قسيط، عن حممد بن شرحبيل، عن أيب 
 تكلم مولود ِف صغره إال عيسى ما»هريرة، قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

وقال ابن أيب حامت: حدثنا أبو الصقر حيىي بن حممد بن قزعة، حدثنا « وصاح ب جريج
احلسني يعين املروزي، حدثنا جرير يعين ابن حازم، عن حممد، عن أيب هريرة، عن النِب صلى 

ن جريج، وصِب مَ يتكلم ِف املهد إال ثالثة: عيسى، وصِب كان ِف ز »هللا عليه وسلم، قال 
فلما َسعت بشارة املالئكة هلا بذلك عن هللا عز وجل، قالت ِف مناجاهتا َر أىن « آخر

يكون يل ولد َو ُيسسين بشر؟ تقول: كيف يوجد هذا الولد مين وأان لست بذات زوج، 
وال من عزمي أن أتزوج، ولست بغيا حاشا هلل؟ فقال هلا امللك عن هللا عز وجل ِف جواَ 
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ؤال كذلك هللا خيلق ما يشاء أي هكذا أمر هللا عظيم ال يعجزه شيء، وصرح هاهنا ذلك الس
بقوله: خيلق ما يشاء َو يقل: يفعل، كما ِف قصة زكراي، بل نص هاهنا على أنه خيلق لئال 
يبقى ملبطل شبهة، وأكد ذلك بقوله: إذا قضى أمرا فِمنا يقول له كن فيكون أي فال يتأخر 

 اْلمر شيئا بل يوجد عقي ب

__________ 

 (1)( اْلمخص: ابطن القدم الذي يتجاىف عن اْلرض.". 1)
 

"وآخذه. قال: والطائفة اْلخرى املنافقون ليس هلم هم إال أنفسهم أجنب قوم -125 .813
وأرعنه وأخذله للحق يظنون ابهلل غري احلق ظن اِلاهلية أي إمنا هم كذبة أهل شك وري ب 

زايدة وكأهنا من كالم قتادة رمحه هللا وهو كما قال، فِن ِف هللا عز وجل هكذا رواه ُّبذه ال
 هللا عز وجل يقول:

مث أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم يعين أهل اإلُيان واليقني والثبات 
 والتوكل الصادق وهم اِلازمون أبن هللا عز وجل سينصر رسوله وينجز له مأموله، وهلذا قال:

 هم أنفسهم يعين ال يغشاهم النعاس من القلق واِلزع واْلوف يظنون ابهلل غريوطائفة قد أمهت
احلق ظن اِلاهلية كما قال ِف اْلية اْلخرى بل ظننتم أن لن ينقل ب الرسول واملؤمنون إَل 

 [ إَل آخر اْلية.12أهليهم أبدا ]الفتح: 

د ابد لة وأن اإلسالم قوهكذا هؤالء اعتقدوا أن املشركني ملا ظهروا تلك الساعة أهنا الفيص
وأهله، وهذا شأن أهل الري ب والشك إذا حصل أمر من اْلمور الفظيعة حتصل هلم هذه 
الظنون الشنيعة، مث أخْب تعاَل عنهم أهنم يقولون ِف تلك احلال هل لنا من اْلمر من شيء 

ه ِف و فقال تعاَل: قل إن اْلمر كله هلل خيفون ِف أنفسهم ما ال يبدون لك مث فسر ما أخف
أنفسهم بقوله يقولون لو كان لنا من اْلمر شيء ما قتلنا هاهنا أي يسرون هذه املقالة عن 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

قال ابن إسحاق: فحدثين حيىي بن عباد بن عبد هللا بن الزبري، عن أبيه، عن عبد هللا بن 
تد اْلوف  عليه وسلم حني اشالزبري، قال: قال الزبري: لقد رأيتين مع رسول هللا صلى هللا
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علينا أرسل هللا علينا النوم فما منا من رجل إال ذقنه ِف صدره، قال: فو هللا إين ْلَسع قول 
معت ب بن قشري ما أَسعه إال كاحللم يقول: لو كان لنا من اْلمر شيء ما قتلنا هاهنا فحفظتها 

واه ا قتلنا هاهنا لقول معت ب، ر منه وِف ذلك أنزل هللا يقولون لو كان لنا من اْلمر شيء م
 ابن أيب حامت.

قال هللا تعاَل: قل لو كنتم ِف بيوتكم لْبز الذين كت ب عليهم القتل إَل مضاجعهم أي هذا 
قدر قدره هللا عز وجل وحكم حتم ال حميد عنه وال مناص منه، وقوله تعاَل: وليبتلي هللا ما 

ن الطي ب جرى عليكم ليميز اْلبيث م ِف صدوركم وليمحص ما ِف قلوبكم أي خيتْبكم مبا
ويظهر أمر املؤمن من املنافق للناس ِف اْلقوال واْلفعال وهللا عليم بذات الصدور أي مبا 
خيتلج ِف الصدور من السرائر والضمائر، مث قال تعاَل: إن الذين تولوا منكم يوم التقى 

ال بعض قالسابقة كما اِلمعان إمنا استزهلم الشيطان ببعض ما كسبوا أي ببعض ذنوُّبم 
: إن من ثواَ احلسنة احلسنة بعدها وإن من جزاء السيئة السيئة بعدها، مث قال السلف

تعاَل ولقد عفا هللا عنهم أي عما كان منهم من الفرار إن هللا غفور حليم أي يغفر الذن ب 
د حوحيلم عن خلقه ويتجاوز عنهم، وقد تقدم حديث ابن عمر ِف شأن عثمان وتوليه يوم أ

وأن هللا قد عفا عنه مع من عفا عنهم عند قوله ولقد عفا عنكم ومناس ب ذكره هاهنا.". 
(1) 
 

"بعض النساء دون بعض، مث قال تعاَل: وإن يتفرقا يغن هللا كال من سعته -126 .814
وكان هللا واسعا حكيما وهذه هي احلالة الثالثة، وهي حالة الفراق وقد أخْب هللا تعاَل أهنما 

 فِن هللا يغنيه عنها ويغنيها عنه أبن يعوضه هللا من هو خري له منها، ويعوضها عنهإذا تفرقا 
مبن هو خري هلا منه، وكان هللا واسعا حكيما أي واسع الفضل عظيم املن حكيما ِف مجيع 

 أفعاله وأقداره وشرعه.

 

 [134اَل  131( : اْلايت 4]سورة النساء )
د وصينا الذين أوتوا الكتاَ من قبلكم وإايكم أن وهلل ما ِف السماوات وما ِف اْلرض ولق
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( 131اتقوا هللا وإن تكفروا فِن هلل ما ِف السماوات وما ِف اْلرض وكان هللا غنيا محيدا )
( إن يشأ يذهبكم أيها الناس 132وهلل ما ِف السماوات وما ِف اْلرض وكفى ابهلل وكيال )

كان يريد ثواَ الدنيا فعند هللا ثواَ   ( من133وأيت آبخرين وكان هللا على ذلك قديرا )
 (134الدنيا واْلخرة وكان هللا َسيعا بصريا )

خيْب تعاَل أنه مالك السموات واْلرض وأنه احلاكم فيهما، وهلذا قال: ولقد وصينا الذين 
أوتوا الكتاَ من قبلكم وإايكم أي وصيناكم مبا وصيناهم به من تقوى هللا عز وجل بعبادته 

ك له. مث قال: وإن تكفروا فِن هلل ما ِف السماوات وما ِف اْلرض اْلية كما وحده ال شري
قال تعاَل إخبارا عن موسى أنه قال لقومه إن تكفروا أنتم ومن ِف اْلرض مجيعا فِن هللا 

[ أي 6[ . وقال: فكفروا وتولوا واستغىن هللا وهللا غين محيد ]التغابن: 8لغين محيد ]إبراهيم: 
 )محيد( أي حممود ِف مجيع ما يقدره ويشرعه.غين عن عباده، 

قوله: وهلل ما ِف السماوات وما ِف اْلرض وكفى ابهلل وكيال أي هو القائم على كل نفس مبا  
كسبت، الرقي ب الشهيد على كل شيء. وقوله: إن يشأ يذهبكم أيها الناس وأيت آبخرين 

، وكما بغريكم إذا عصيتموه وكان هللا على ذلك قديرا أي هو قادر على إذهابكم وتبديلكم
: وقال بعض السلف[ 38قال: وإن تتولوا يستبدل قوما غريكم مث ال يكونوا أمثالكم ]حممد: 

ما أهون العباد على هللا إذا أضاعوا أمره. وقال تعاَل: إن يشأ يذهبكم وأيت خبلق جديد 
 [ أي وما هو عليه مبمتنع.20 -19وما ذلك على هللا بعزيز ]إبراهيم: 

وله: من كان يريد ثواَ الدنيا فعند هللا ثواَ الدنيا واْلخرة أي اي من ليس له مهه إال وق
الدنيا، اعلم أن عند هللا ثواَ الدنيا واْلخرة، وإذا سألته من هذه أغناك وأعطاك وأقناك،  
كما قال تعاَل: فمن الناس من يقول ربنا آتنا ِف الدنيا وما له ِف اْلخرة من خالق ومنهم 

قول ربنا آتنا ِف الدنيا حسنة وِف اْلخرة حسنة وقنا عذاَ النار أولئك هلم نصي ب مما  من ي
[ ، وقال تعاَل: من كان يريد حرث اْلخرة نزد له ِف حرثه 202 -200كسبوا ]البقرة: 

إَل  -[ ، وقال تعاَل: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء ملن نريد20]الشورى: 
[ اْلية، وقد زعم ابن جرير 21 -18ضلنا بعضهم على بعض ]اإلسراء: انظر كيف ف -قوله

«1» 
__________ 
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 (1).". 318/ 4( تفسري الطْبي 1)
 

"مث قال تعاَل: اي أيها الذين آمنوا ال حتلوا شعائر هللا قال ابن عباس: يعين -127 .815
يل: ، وقبذلك مناسك احلج. وقال جماهد: الصفا واملروة، واهلدي والبدن من شعائر هللا

شعائر هللا حمارمه، أي ال حتلوا حمارم هللا اليت حرمها تعاَل، وهلذا قال تعاَل: وال الشهر احلرام 
ل يعين بذلك حترُيه واالعَتاف بتعظيمه، وترك ما هنى هللا عن تعاطيه فيه من االبتداء ابلقتا

ل قتال فيه  فيه ق وَتكيد اجتناَ احملارم، كما قال تعاَل: يسئلونك عن الشهر احلرام قتال
[ ، 36[ وقال تعاَل: إن عدة الشهور عند هللا اثنا عشر شهرا ]التوبة: 217كبري ]البقرة: 

عن أيب بكرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ِف حجة « 1»وِف صحيح البخاري 
را، هإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق هللا السموات واْلرض السنة اثنا عشر ش»الوداع: 

الذي « 2»منها أربعة حرم، ثالث متواليات: ذو العقدة وذو احلجة واحملرم، ورج ب مضر 
وهذا يدل على استمرار حترُيها إَل آخر وقت، كما هو مذه ب طائفة « بني مجادى وشعبان

 من السلف.

قال علي بن أيب طلحة عن ابن عباس رضي هللا عنهما ِف قوله تعاَل: وال الشهر احلرام يعين 
 تستحلوا القتال فيه، وكذا قال مقاتل بن حيان وعبد الكرمي بن مالك اِلزري، واختاره ال

أيضا، وذه ب اِلمهور إَل أن ذلك منسوخ وأنه جيوز ابتداء القتال ِف « 3»ابن جرير 
اْلشهر احلرم، واحتجوا بقوله تعاَل: فِذا انسلخ اْلشهر احلرم فاقتلوا املشركني حيث 

[ واملراد أشهر التسيري اْلربعة، قالوا: فلم يستثن شهرا حراما من غريه، 5وجدمتوهم ]التوبة: 
وقد حكى اإلمام أبو جعفر اإلمجاع على أن هللا قد أحل قتال أهل الشرك ِف اْلشهر احلرم 
وغريها من شهور السنة، قال: وكذلك أمجعوا على أن املشرك لو قلد عنقه أو ذراعيه بلحاء 

ذلك له أماان من القتل إذا َ يكن تقدم له عقد ذمة من املسلمني  مجيع أشجار احلرم َ يكن
 أو أمان، وهلذه املسألة حبث آخر له موضع أبسط من هذا.

وقوله تعاَل: وال اهلدي وال القالئد يعين ال تَتكوا اإلهداء إَل البيت احلرام، فِن فيه تعظيم 
علم أهنا هدي عما عداها من اْلنعام، وليشعائر هللا، وال تَتكوا تقليدها ِف أعناقها لتتميز به 
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إَل الكعبة فيجتنبها من يريدها بسوء، وتبعث من يراها على اإلتيان مبثلها، فِن من دعا إَل 
هدي كان له من اْلجر مثل أجور من اتبعه من غري أن ينقص من أجورهم شيء، وهلذا ملا 

ا أصبح طاف ادي العقيق، فلمحج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ابت بذي احلليفة وهو و 
على نسائه وكن تسعا، مث اغتسل وتطي ب وصلى ركعتني، مث أشعر هديه وقلده، وأهل للحج 
والعمرة، وكان هديه إبال كثرية تنيف على الستني من أحسن اْلشكال واْللوان، كما قال 

 السلفوقال بعض [ 32تعاَل: ذلك ومن يعظم شعائر هللا فِهنا من تقوى القلَو ]احلج: 
 إعظامها استحساهنا واستسماهنا، قال علي بن أيب

__________ 

 ( .9( صحيح البخاري )تفسري سورة براءة ابَ 1)

 ( رج ب مضر: شهر كانت مضر حترم القتال فيه.2)

 (1).". 394/ 4( تفسري الطْبي 3)
 

[ أي ال حيملنكم بغض قوم على ترك العدل فِن العدل واج ب على كل 8"-128 .816
: ما عاملت من عصى هللا فيك مبثل وقال بعض السلفأحد ِف كل حال،  أحد ِف كل

 أن تطيع هللا فيه. والعدل به قامت السموات واْلرض.

وقال ابن أيب حامت: حدثنا أيب، حدثنا سهل بن عفان، حدثنا عبد هللا بن جعفر، عن زيد 
 صدهم املشركون نيبن أسلم قال: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابحلديبية وأصحابه ح

عن البيت وقد اشتد ذلك عليهم فمر ُّبم أانس من املشركني من أهل املشرق يريدون العمرة 
فقال أصحاَ النِب صلى هللا عليه وسلم: نصد هؤالء كما صدان أصحاُّبم فأنزل هللا هذه 
اْلية، والشنآن هو البغض قاله ابن عباس وغريه وهو مصدر من شنأته أشنؤه شنآان 

« : 1»ريك، مثل قوهلم مجزان ودرجان ورقالن من مجز ودرج ورقل، وقال ابن جرير ابلتح
من العَر من يسقط التحريك ِف شنآن فيقول شنان َو أعلم أحدا قرأ ُّبا. ومنه قول 

 الشاعر: ]الطويل[

 «2»وما العيش إال ما حت ب وتشتهي ... وإن الم فيه ذو الشنان وفندا 
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ه الْب والتقوى وال تعاونوا على اإلمث والعدوان أيمر تعاَل عبادوقوله تعاَل: وتعاونوا على 
املؤمنني ابملعاونة على فعل اْلريات وهو الْب، وترك املنكرات وهو التقوى وينهاهم عن التناصر 

اإلمث ترك ما أمر هللا بفعله « : 3»على الباطل والتعاون على املآمث واحملارم، قال ابن جرير 
حد هللا لكم ِف دينكم وجماوزة ما فرض هللا عليكم ِف أنفسكم وِف غريكم،  والعدوان جماوزة ما

حدثنا هشيم، حدثنا عبيد هللا بن أيب بكر بن أنس عن جده « : 4»وقد قال اإلمام أمحد 
 «انصر أخاك ظاملا أو مظلوما»أنس بن مالك قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 قيل:

من الظلم  حتجزه ومتنعه»لوما فكيف أنصره إذا كان ظاملا؟ قال اي رسول هللا هذا نصرته مظ
انفرد به البخاري من حديث هشيم به حنوه، وأخرجاه من طريق اثبت عن « فذاك نصره

: اي رسول قيل« انصر أخاك ظاملا أو مظلوما»أنس قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
 . «متنعه من الظلم فذلك نصرك إايه»قال هللا هذا نصرته مظلوما، فكيف أنصره ظاملا؟ 

حدثنا يزيد، حدثنا سفيان بن سعيد، عن اْلعمش، عن حيىي بن واثَ، « : 5»وقال أمحد 
 املؤمن الذي خيالط الناس ويصْب»عن رجل من أصحاَ النِب صلى هللا عليه وسلم قال 

 على أذاهم أعظم أجرا

__________ 

 .404/ 4( تفسري الطْبي 1)
 150/ 3، ولسان العَر )شنأ وشنن( وجممل اللغة 99لألحوص ِف ديوانه ص  ( البيت2)

 .526والشعر والشعراء ص  664وطبقات فحول الشعراء ص 
 .405/ 4( تفسري الطْبي 3)
 .99/ 3( مسند أمحد 4)
 (1).". 365/ 3( مسند أمحد 5)
 

"وقوله فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل أي فمن خالف -129 .817
امليثاق بعد عقده وتوكيده وشده وجحده، وعامله معاملة من ال يعرفه، فقد أخطأ  هذا
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الطريق الواضح، وعدل عن اهلدى إَل الضالل، مث أخْب تعاَل عما حل ُّبم من العقوبة عند 
ُمالفتهم ميثاقه ونقضهم عهده، فقال فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم أي فسب ب نقضهم امليثاق 

هم، أي أبعدانهم عن احلق وطردانهم عن اهلدى، وجعلنا قلوُّبم قاسية الذي أخذ عليهم لعنا
أي فال يتعظون مبوعظة لغلظها وقساوهتا، حيرفون الكلم عن مواضعه أي فسدت فهومهم 
وساء تصرفهم ِف آايت هللا، وَتولوا كتابه على غري ما أنزله، ومحلوه على غري مراده، وقالوا 

. ذلك، ونسوا حظا مما ذكروا به أي وتركوا العمل به رغبة عنه عليه ما َ يقل، عياذا ابهلل من
، وقال « 1»وقال احلسن: تركوا عرى دينهم ووظائف هللا تعاَل اليت ال يقبل العمل إال ُّبا 

غريه: تركوا العمل فصاروا إَل حالة رديئة، فال قلَو سليمة، وال فطر مستقيمة، وال أعمال 
منهم يعين مكرهم وغدرهم لك وْلصحابك. وقال جماهد  قوُية، وال تزال تطلع على خائنة

وغريه: يعين بذلك متالؤهم على الفتك برسول هللا صلى هللا عليه وسلم فاعف عنهم واصفح 
 : ما عاملت من عصى هللا فيك مبثلقال بعض السلفوهذا هو عني النصر والظفر، كما 

يهم، وهلذا قال ، ولعل هللا أن يهدأن تطيع هللا فيه، وُّبذا حيصل هلم َتليف ومجع على احلق
هذه اْلية « : 2»تعاَل: إن هللا حي ب احملسنني يعين به الصفح عمن أساء إليك. وقال قتادة 

فاعف عنهم واصفح منسوخة بقوله قاتلوا الذين ال يؤمنون ابهلل وال ابليوم اْلخر ]التوبة: 
 [ اْلية.29

 ميثاقهم أي ومن الذين ادعوا ْلنفسهم أهنم وقوله تعاَل: ومن الذين قالوا إان نصارى أخذان
نصارى متابعون املسيح ابن مرمي عليه السالم وليسوا كذلك، أخذان عليهم العهود واملواثيق 
على متابعة الرسول صلى هللا عليه وسلم، ومناصرته، ومؤازرته، واقتفاء آاثره، وعلى اإلُيان 

قضوا العهود، فعل اليهود، خالفوا املواثيق، ونبكل نِب يرسله هللا إَل أهل اْلرض، ففعلوا كما 
وهلذا قال تعاَل: فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إَل يوم القيامة أي 
فألقينا بينهم العداوة والبغضاء لبعضهم بعضا، وال يزالون كذلك إَل قيام الساعة، وكذلك 

عضا، لون متباغضني متعادين يكفر بعضهم بطوائف النصارى على اختالف أجناسهم ال يزا
ويلعن بعضهم بعضا، فكل فرقة حترم اْلخرى، وال تدعها تلج معبدها، فامللكية تكفر 
اليعقوبية، وكذلك اْلخرون، وكذلك النسطورية واْلريوسية، كل طائفة تكفر اْلخرى ِف هذه 

وهذا هتديد  كانوا يصنعون  الدنيا ويوم يقوم اْلشهاد، مث قال تعاَل: وسوف ينبئهم هللا مبا
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ووعيد أكيد للنصارى على ما ارتكبوه من الكذَ على هللا وعلى رسوله، وما نسبوه إَل 
الَر عز وجل وتعاَل وتقدس عن قوهلم علوا كبريا، من جعلهم له صاحبة وولدا، تعاَل 

 الواحد

__________ 

 .497/ 4( تفسري الطْبي 1)
 (1).". 498/ 4( تفسري الطْبي 2)
 

"والليث بن سعد واْلوزاعي والشافعي وأصحابه، وإسحاق بن راهويه ِف -130 .818
 رواية عنه، وأبو ثور وداود بن علي الظاهري، رمحهم هللا.

وذه ب اإلمام أمحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ِف رواية عنه، إَل أن كل واحد من ربع 
ث يساويه، قطع عمال حبدي الدينار والثالثة دراهم مرد شرعي، فمن سرق واحدا منهما أو ما

ابن عمر وحبديث عائشة رضي هللا عنها، ووقع ِف لفظ عند اإلمام أمحد عن عائشة أن 
ن اقطعوا ِف ربع دينار، وال تقطعوا فيما هو أدىن م»رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال 

فظ للنسائي لوكان ربع الدينار يومئذ ثالثة دراهم، والدينار اثين عشر درمها. وِف « 1« »ذلك
ار، قيل لعائشة: ما مثن اجملن؟ قالت: ربع دين« . ال تقطع يد السارق فيما دون مثن اجملن»

 فهذه كلها نصوص دالة على عدم اشَتاط عشرة دراهم، وهللا أعلم.

وأما اإلمام أبو حنيفة وأصحابه أبو يوسف وحممد وزفر، وكذا سفيان الثوري، رمحهم هللا، 
النصاَ عشرة دراهم مضروبة غري مغشوشة، واحتجوا أبن مثن اجملن الذي فِهنم ذهبوا إَل أن 

قطع فيه السارق على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان مثنه عشرة دراهم. وقد روى 
أبو بكر بن أيب شيبة: حدثنا ابن منري وعبد اْلعلى، حدثنا حممد بن إسحاق عن أيَو بن 

كان مثن اجملن على عهد النِب صلى هللا عليه وسلم   موسى، عن عطاء، عن ابن عباس قال:
 عشرة دراهم، مث قال:

حدثنا عبد اْلعلى عن حممد بن إسحاق، عن عمرو بن شعي ب، عن أبيه، عن جده قال: 
وكان مثن اجملن  «ال تقطع يد السارق ِف دون مثن اجملن»قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
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اس وعبد هللا بن عمرو قد خالفا ابن عمر ِف مثن اجملن، عشرة دراهم، قالوا: فهذا ابن عب
 فاالحتياط اْلخذ ابْلكثر، ْلن احلدود تدرأ ابلشبهات.

وذه ب بعض السلف إَل أنه تقطع يد السارق ِف عشرة دراهم أو دينار أو ما يبلغ قيمته 
هم واحدا منهما، حيكى هذا عن علي وابن مسعود وإبراهيم النخعي وأيب جعفر الباقر رمح

: ال تقطع اْلمس إال ِف مخس، أي ِف مخسة داننري أو وقال بعض السلفهللا تعاَل. 
مخسني درمها، وينقل هذا عن سعيد بن جبري رمحه هللا. وقد أجاَ اِلمهور عما متسك به 

أبجوبة  «يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق احلبل فتقطع يده»الظاهرية من حديث أيب هريرة 
حبديث عائشة، وِف هذا نظر، ْلنه ال بد من بيان التاريخ. ]والثاين[  ]أحدها[ أنه منسوخ

أنه مؤول ببيضة احلديد وحبل السفن، قاله اْلعمش فيما حكاه البخاري وغريه عنه. 
]والثالث[ أن هذه وسيلة إَل التدرج ِف السرقة من القليل إَل الكثري الذي تقطع فيه يده، 

بار عما كان اْلمر عليه ِف اِلاهلية حيث كانوا وحيتمل أن يكون هذا خرج ُمرج اإلخ
يقطعون ِف القليل والكثري، فلعن السارق الذي يبذل يده الثمينة ِف اْلشياء املهينة، وقد 

 ذكروا أن أاب العالء املعري ملا قدم

__________ 

 (1).". 80/ 6( مسند أمحد 1)
 

كلتها ِبذين اليت ش"ِف ذلك، فتكون طريا ِبذين أي فتنفخ ِف تلك الصورة -131 .819
 لك ِف ذلك فتكون طريا ذا روح تطري ِبذن هللا وخلقه.

وقوله تعاَل: وتْبئ اْلكمه واْلبرص ِبذين قد تقدم الكالم عليه ِف سورة آل عمران مبا أغىن 
عن إعادته. وقوله وإذ خترج املوتى ِبذين أي تدعوهم فيقومون من قبورهم ِبذن هللا وقدرته 

قد قال ابن أيب حامت: حدثنا أيب، حدثنا مالك بن إَساعيل، حدثنا حممد وإرادته ومشيئته، و 
بن طلحة يعين ابن مصرف، عن أيب بشر، عن أيب اهلذيل، قال: كان عيسى ابن مرمي عليه 
السالم إذا أراد أن حييي املوتى صلى ركعتني، يقرأ ِف اْلوَل تبارك الذي بيده امللك ]امللك: 

[ السجدة، فِذا فرغ منهما مدح هللا وأثىن عليه، مث 1يل ]السجدة: [ ، وِف الثانية اَ تنز 1
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دعا بسبعة أَساء: اي قدمي، اي خفي، اي دائم، اي فرد، اي وتر، اي أحد، اي صمد، وكان إذا 
أصابته شديدة دعا بسبعة أخر: اي حي، اي قيوم، اي هللا، اي رمحن، اي ذا اِلالل واإلكرام، اي 

، وهذا أثر عجي ب جدا. نور السموات واْلرض وما  بينهما، وَر العرش العظيم، اي َر

وقوله تعاَل: وإذ كففت بين إسرائيل عنك إذ جئتهم ابلبينات فقال الذين كفروا منهم إن 
هذا إال سحر مبني أي واذكر نعميت عليك ِف كفي إايهم عنك حني جئتهم ابلْباهني 

سعوا فكذبوك واهتموك أبنك ساحر، و واحلجج القاطعة على نبوتك ورسالتك من هللا إليهم، 
ِف قتلك وصلبك فنجيتك منهم، ورفعتك إيل، وطهرتك من دنسهم، وكفيتك شرهم، وهذا 
يدل على أن هذا االمتنان كان من هللا إليه بعد رفعه إَل السماء الدنيا، أو يكون هذا 

ة، وهذا من حمالاالمتنان واقعا يوم القيامة، وعْب عنه بصيغة املاضي داللة على وقوعه ال 
 أسرار الغيَو اليت أطلع هللا عليها نبيه حممدا صلى هللا عليه وسلم.

وقوله وإذ أوحيت إَل احلواريني أن آمنوا يب وبرسويل وهذا أيضا من االمتنان عليه، عليه 
السالم، أبن جعل له أصحااب وأنصارا، مث قيل: إن املراد ُّبذا الوحي وحي إهلام، كما قال 

[ اْلية، وهو وحي إهلام بال خالف، 7حينا إَل أم موسى أن أرضعيه ]القصص: تعاَل: وأو 
وكما قال تعاَل: وأوحى ربك إَل النحل أن اختذي من اِلبال بيوات ومن الشجر ومما يعرشون 

قال بعض [ اْلية، وهكذا 68مث كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذلال ]النحل: 
 َل احلواريني أن آمنوا يب وبرسويل قالوا آمنا واشهد أبنناِف هذه اْلية وإذ أوحيت إ السلف

مسلمون أي أهلموا ذلك، فامتثلوا ما أهلموا. قال احلسن البصري: أهلمهم هللا عز وجل ذلك. 
، وحيتمل أن يكون املراد وإذ أوحيت إليهم « 1»وقال السدي: قذف ِف قلوُّبم ذلك 

 الواواستجابوا لك وانقادوا واتبعوك، فقبواسطتك فدعوهتم إَل اإلُيان ابهلل وبرسوله 

__________ 

 (1).". 129/ 5( تفسري الطْبي 1)
 

،  « 1»"أخيك حممدا يطرد عنه موالينا وحلفاءان، فِمنا هم عبيدان وعتقاؤان -132 .820
كان أعظم ِف صدوران، وأطوع له عندان، وأدىن التباعنا إايه، وتصديقنا له، قال: فأتى أبو 
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 عليه وسلم فحدثه بذلك، فقال عمر بن اْلطاَ رضي هللا عنه: لو طال ب النِب صلى هللا
فعلت ذلك حىت تنظر ما الذي يريدون، وإَل ما يصريون من قوهلم، فأنزل هللا عز وجل هذه 
اْلية وأنذر به الذين خيافون أن حيشروا إَل رُّبم إَل قوله أليس هللا أبعلم ابلشاكرين قال: 

وساملا موَل أيب حذيفة وصبيحا موَل أسيد، ومن احللفاء ابن وكانوا بالال وعمار بن ايسر 
مسعود واملقداد بن عمرو ومسعود بن القارئ، وواقد بن عبد هللا احلنظلي وعمرو بن عبد 
عمرو، وذو الشمالني، ومرثد بن أيب مرثد، وأبو مرثد الغنوي حليف محزة بن عبد املطل ب، 

بعضهم  ر من قريش واملوايل واحللفاء، وكذلك فتناوأشباههم من احللفاء، فنزلت ِف أئمة الكف
ببعض ليقولوا أهؤالء من هللا عليهم من بيننا اْلية، فلما نزلت، أقبل عمر رضي هللا عنه، 
فأتى النِب صلى هللا عليه وسلم فاعتذر من مقالته، فأنزل هللا عز وجل وإذا جاءك الذين 

 يؤمنون آبايتنا اْلية.

يؤمنون آبايتنا فقل سالم عليكم أي فأكرمهم برد السالم عليهم، وقوله وإذا جاءك الذين 
وبشرهم برمحة هللا الواسعة الشاملة هلم، وهلذا قال كت ب ربكم على نفسه الرمحة أي أوجبها 

ال بعض قعلى نفسه الكرُية، تفضال منه وإحساان وامتناان، أنه من عمل منكم سوءا جبهالة 
وقال معتمر بن سليمان عن احلكم بن أابن عن  : كل من عصى هللا فهو جاهل،السلف

عكرمة، ِف قوله من عمل منكم سوءا جبهالة قال: الدنيا كلها جهالة، رواه ابن أيب حامت مث 
اتَ من بعده وأصلح أي رجع عما كان عليه من املعاصي، وأقلع وعزم على أن ال يعود، 

 وأصلح العمل ِف املستقبل، فأنه غفور رحيم.

حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن مهام بن منبه، قال: هذا ما « : 2»محد قال اإلمام أ
كت ب ِف    ملا قضى هللا اْللق»حدثنا أبو هريرة، قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 « .كتاَ فهو عنده فوق العرش: إن رمحيت غلبت غضِب

أيب هريرة، ورواه  ، وهكذا رواه اْلعمش عن أيب صاحل، عن« 3»أخرجاه ِف الصحيحني 
موسى عن عقبة: عن اْلعرج، عن أيب هريرة، وكذا رواه الليث وغريه، عن حممد بن عجالن، 

 عن أبيه عن أيب هريرة، عن النِب صلى هللا عليه وسلم بذلك.

وقد روى ابن مردويه من طريق احلكم بن أابن: عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول 
، إذا فرغ هللا من القضاء بني اْللق، أخرج كتااب من حتت العرش» هللا صلى هللا عليه وسلم
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 إن رمحيت

__________ 

 مجع عسيف، وهو العبد واْلجري.« : وعسفاؤان»( ِف الطْبي 1)

 .313/ 2( مسند أمحد 2)
( وصحيح مسلم )توبة حديث 1وبدء اْللق ابَ  15( صحيح البخاري )توحيد ابَ 3)

14- 16 .". )(1) 
 

ال تعاَل: ذلكم هللا أي فاعل هذا، هو هللا وحده ال شريك له فأىن "مث ق-133 .821
تؤفكون أي كيف تصرفون عن احلق وتعدلون عنه إَل الباطل، فتعبدون معه غريه. وقوله فالق 
اإلصباح وجعل الليل سكنا أي خالق الضياء والظالم، كما قال ِف أول السورة وجعل 

تنري م الليل عن غرة الصباح، فيضيء الوجود، ويسالظلمات والنور أي فهو سبحانه يفلق ظال
اْلفق، ويضمحل الظالم، ويذه ب الليل بسواده وظالم رواقه، وجييء النهار بضيائه وإشراقه،  

[ فبني تعاَل قدرته على خلق اْلشياء 54كقوله يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا ]اْلعراف: 
، وقابل م سلطانه، فذكر أنه فالق اإلصباحاملتضادة املختلفة، الدالة على كمال عظمته وعظي

ذلك بقوله وجعل الليل سكنا أي ساجيا مظلما، لتسكن فيه اْلشياء، كما قال والضحى 
 -1[ وقال والليل إذا يغشى والنهار إذا جتلى ]الليل: 2 -1والليل إذا سجى ]الضحى: 

صهي ب الرومي [ وقال 4 -3[ وقال والنهار إذا جالها والليل إذا يغشاها ]الشمس: 2
رضي هللا عنه المرأته وقد عاتبته ِف كثرة سهره: إن هللا جعل الليل سكنا إال لصهي ب، إن 

 صهيبا إذا ذكر اِلنة طال شوقه، وإذا ذكر النار طار نومه، رواه ابن أيب حامت.

، بل  وقوله والشمس والقمر حسباان أي جيراين حبساَ مقنن مقدر، ال يتغري وال يضطَر
منازل يسلكها ِف الصيف والشتاء، فيَتت ب على ذلك اختالف الليل والنهار لكل منهما 

طوال وقصرا، كما قال هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل اْلية، وكما 
قال ال الشمس ينبغي هلا أن تدرك القمر وال الليل سابق النهار وكل ِف فلك يسبحون ]يس: 

[ وقوله ذلك تقدير 54وم مسخرات أبمره ]اْلعراف: [ وقال والشمس والقمر والنج40
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العزيز العليم أي اِلميع جار بتقدير العزيز الذي ال ُيانع وال خيالف، العليم بكل شيء، فال 
يعَز عن علمه مثقال ذرة ِف اْلرض وال ِف السماء، وكثريا ما إذا ذكر هللا تعاَل خلق الليل 

لعزة والعلم، كما ذكر ِف هذه اْلية، وكما ِف قوله والنهار والشمس والقمر، خيتم الكالم اب
وآية هلم الليل نسلخ منه النهار فِذا هم مظلمون والشمس جتري ملستقر هلا ذلك تقدير 

 [ .38 -37العزيز العليم ]يس: 

وملا ذكر خلق السموات واْلرض وما فيهن، ِف أول سورة حم السجدة، قال وزينا السماء 
 [ .12لك تقدير العزيز العليم ]فصلت: الدنيا مبصابيح وحفظا ذ

ال بعض قوقوله تعاَل: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا ُّبا ِف ظلمات الْب والبحر 
: من اعتقد ِف هذه النجوم غري ثالث فقد أخطأ وكذَ على هللا سبحانه، أن هللا السلف

 البحر.جعلها زينة للسماء، ورجوما للشياطني، ويهتدى ُّبا ِف الظلمات الْب و 

وقوله قد فصلنا اْلايت أي قد بيناها ووضحناها لقوم يعلمون أي يعقلون ويعرفون احلق، 
 (1)ويتجنبون الباطل.". 

 

"صحيح عن قتادة عن حممد بن سريين: أن متيما الداري اشَتى رداء أبلف -134 .822
كله ِف  الط ب  مجع هللا قال بعض السلفوكان يصلي فيه، وقوله تعاَل وكلوا واشربوا اْلية، 

وال تسرفوا وقال البخاري قال ابن عباس: كل ما شئت والبس « 1»نصف آية وكلوا واشربوا 
 ما شئت ما أخطأتك خصلتان سرف وُميلة.

حدثنا حممد بن عبد اْلعلى، حدثنا حممد بن ثور عن معمر عن « : 2»وقال ابن جرير 
يلة، َ يكن سرفا أو ُم ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: أحل هللا اْلكل والشَر ما

حدثنا ُّبز، حدثنا مهام عن قتادة عن عمرو بن « : 3»إسناده صحيح، وقال اإلمام أمحد 
ا والبسوا كلوا واشربو »شعي ب عن أبيه عن جده، أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: 

سائي رواه النو « وتصدقوا من غري ُميلة وال سرف، فِن هللا حي ب أن يرى نعمته على عبده
وابن ماجه من حديث قتادة عن عمرو بن شعي ب عن أبيه عن جده عن النِب صلى هللا 

 « .4« »كلوا وتصدقوا والبسوا ِف غري إسراف وال ُميلة»عليه وسلم قال 
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حدثنا أبو املغرية، حدثنا سليمان بن سليم الكناين، حدثنا حيىي « : 5»وقال اإلمام أمحد 
ن معديكَر الكندي، قال: َسعت رسول هللا صلى هللا بن جابر الطائي َسعت املقدام ب

ما مأل ابن آدم وعاء شرا من بطنه حس ب ابن آدم أكالت يقمن صلبه »عليه وسلم يقول 
ورواه النسائي « 6« »فِن كان فاعال ال حمالة، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه

 يح.ِف نسخة حسن صحوالَتمذي من طرق عن حيىي بن جابر به، وقال الَتمذي: حسن و 

وقال احلافظ أبو يعلى املوصلي ِف مسنده: حدثنا سويد بن عبد العزيز، حدثنا بقية عن 
يوسف بن أيب كثري عن نوح بن ذكوان عن احلسن عن أنس بن مالك قال: قال رسول هللا 

ْلفراد، ورواه الدارقطين ِف ا« إن من السرف أن َتكل كل ما اشتهيت»صلى هللا عليه وسلم 
قال: هذا حديث غري ب تفرد به بقية، وقال السدي: كان الذين يطوفون ابلبيت عراة و 

حيرمون عليهم الودك ما أقاموا ِف املوسم، فقال هللا تعاَل هلم: كلوا واشربوا اْلية، يقول ال 
، وقال جماهد: أمرهم أن أيكلوا ويشربوا مما رزقهم هللا، وقال عبد « 7»تسرفوا ِف التحرمي 

 ن زيد بن أسلمالرمحن ب

__________ 

 .1( أخرجه البخاري ِف اللباس ابَ 1)
 .471/ 5( تفسري الطْبي 2)
 . ].....[182، 181/ 2( املسند 3)

، والنسائي ِف الزكاة 1، والبخاري ِف اللباس ابَ 23( أخرجه ابن ماجة ِف اللباس ابَ 4)
 .66ابَ 

 .132/ 4( املسند 5)
 .47 ( أخرجه الَتمذي ِف الزهد اب6َ)
 (1).". 472/ 5( انظر تفسري الطْبي 7)
 

 "وكن من الشاكرين أي على ذلك وال تطل ب ما ال طاقة لك به.-135 .823

مث أخْب تعاَل أنه كت ب له ِف اْللواح من كل شيء موعظة وتفصيال لكل شيء قيل كانت 
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رام حلاْللواح من جوهر وأن هللا تعاَل كت ب له فيها مواعظ وأحكاما مفصلة مبينة للحالل وا
وكانت هذه اْللواح مشتملة على التوراة اليت قال هللا تعاَل فيها: ولقد آتينا موسى الكتاَ 

[ وقيل اْللواح أعطيها موسى 43من بعد ما أهلكنا القرون اْلوَل بصائر للناس ]القصص: 
قبل التوراة وهللا أعلم، وعلى كل تقدير فكانت كالتعويض له عما سأل من الرؤية ومنع منها 

 وهللا أعلم.

وقوله فخذها بقوة أي بعزم على الطاعة وأمر قومك أيخذوا أبحسنها قال سفيان بن عيينة 
حدثنا أبو سعيد عن عكرمة عن ابن عباس قال أمر موسى عليه السالم أن أيخذ أبشد ما 

وقوله سأريكم دار الفاسقني أي سَتون عاقبة من خالف أمري وخرج عن « . 1»أمر قومه 
 يصري إَل اهلالك والدمار والتباَ.طاعيت كيف 

وإمنا قال سأريكم دار الفاسقني كما يقول القائل ملن خياطبه سأريك « : 2»قال ابن جرير 
غدا إَل ما يصري إليه حال من خالف أمري على وجه التهديد والوعيد ملن عصاه وخالف 

قني أي: ار الفاسأمره، مث نقل معىن ذلك عن جماهد واحلسن البصري وقيل معناه سأريكم د
من أهل الشام وأعطيكم إايها وقيل: منازل قوم فرعون واْلول أوَل وهللا أعلم ْلن هذا بعد 
 انفصال موسى وقومه عن بالد مصر وهو خطاَ لبين إسرائيل قبل دخوهلم التيه وهللا أعلم.

 

 [147اَل  146( : اْلايت 7]سورة اْلعراف )
إن رض بغري احلق وإن يروا كل آية ال يؤمنوا ُّبا و سأصرف عن آاييت الذين يتكْبون ِف اْل

ا يروا سبيل الرشد ال يتخذوه سبيال وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيال ذلك أبهنم كذبوا آبايتن
( والذين كذبوا آبايتنا ولقاء اْلخرة حبطت أعماهلم هل جيزون إال 146وكانوا عنها غافلني )

 (147ما كانوا يعملون )
أصرف عن آاييت الذين يتكْبون ِف اْلرض بغري احلق أي سأمنع فهم احلجج يقول تعاَل: س

واْلدلة الدالة على عظميت وشريعيت وأحكامي قلَو املتكْبين عن طاعيت ويتكْبون على 
الناس بغري حق، أي كما استكْبوا بغري حق أذهلم هللا ابِلهل كما قال تعاَل: ونقل ب أفئدهتم 

[ وقال تعاَل: فلما زاغوا أزاغ هللا قلوُّبم 110أول مرة ]اْلنعام: وأبصارهم كما َ يؤمنوا به 
 : ال ينال العلم حيي وال مستكْب، وقال آخر:وقال بعض السلف[ 5]الصف: 
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من َ يصْب على ذل التعلم ساعة بقي ِف ذلك اِلهل أبدا، وقال سفيان بن عيينة ِف قوله: 
 وأصرفهم احلق قال: أنزع عنهم فهم القرآنسأصرف عن آاييت الذين يتكْبون ِف اْلرض بغري 

__________ 

 .59/ 6( انظر تفسري الطْبي 1)
 (1).". 59/ 6( تفسري الطْبي 2)
 

 [154( : آية 7"]سورة اْلعراف )-136 .824
وملا سكت عن موسى الغض ب أخذ اْللواح وِف نسختها هدى ورمحة للذين هم لرُّبم يرهبون 

(154) 
عن موسى الغض ب أي غضبه على قومه أخذ اْللواح يقول تعاَل: وملا سكت أي سكن 

أي اليت كان ألقاها من شدة الغض ب على عبادهتم العجل غرية هلل وغضبا له وِف نسختها 
هدى ورمحة للذين هم لرُّبم يرهبون يقول كثري من املفسرين إهنا ملا ألقاها تكسرت مث مجعها 

موا وأما التفصيل فذه ب وزعفوجد فيها هدى ورمحة،  قال بعض السلفبعد ذلك وهلذا 
أن رضاضها َ يزل موجودا ِف خزائن امللوك لبين إسرائيل إَل الدولة اإلسالمية وهللا أعلم 
بصحة هذا وأما الدليل الواضح على أهنا تكسرت حني ألقاها وهي من جوهر اِلنة فقد 

رهبون ضمن م يأخْب تعاَل أنه ملا أخذها بعد ما ألقاها وجد فيها هدى ورمحة للذين هم لرُّب
 الرهبة معىن اْلضوع، وهلذا عداها ابلالم.

وقال قتادة: ِف قوله تعاَل: أخذ اْللواح قال َر إين أجد ِف اْللواح أمة خري أمة أخرجت 
للناس أيمرون ابملعروف وينهون عن املنكر فاجعلهم أميت قال تلك أمة أمحد. قال َر إين 

أي آخرون ِف اْللق سابقون ِف دخول اِلنة َر  أجد ِف اْللواح أمة هم اْلخرون السابقون
اجعلهم أميت قال تلك أمة أمحد. قال َر إين أجد ِف اْللواح أمة أان جيلهم ِف صدورهم 
يقرءوهنا وكان من قبلهم يقرءون كتاُّبم نظرا حىت إذا رفعوها َ حيفظوا شيئا َو يعرفوه وإن 

م. قال َر اجعلهم أميت قال تلك أمة هللا أعطاهم من احلفظ شيئا: َ يعطه أحد من اْلم
أمحد. قال َر إين أجد ِف اْللواح أمة يؤمنون ابلكتاَ اْلول وابلكتاَ اْلخر ويقاتلون 

                                         
 3/426تفسري ابن كثري ط العلمية  (1)



934 

 

 فصول الضاللة حىت يقاتلون اْلعور الكذاَ فاجعلهم أميت قال تلك أمة أمحد.

كان من و  قال َر إين أجد ِف اْللواح أمة صدقاهتم أيكلوهنا ِف بطوهنم ويؤجرون عليها،
قبلهم من اْلمم إذا تصدق بصدقة فقبلت منه بعث هللا عليها انرا فأكلتها وإن ردت عليه 
تركت فتأكلها السباع والطري وإن هللا أخذ صدقاهتم من غنيهم لفقريهم قال َر فاجعلهم 
أميت قال تلك أمة أمحد. قال َر إين أجد ِف اْللواح أمة إذا هم أحدهم حبسنة مث َ يعملها  

تبت له حسنة فِن عملها كتبت له عشر أمثاهلا إَل سبعمائة، َر اجعلهم أميت قال تلك ك
أمة أمحد. قال َر إين أجد ِف اْللواح أمة هم املشفوعون واملشفوع هلم فاجعلهم أميت، قال 
تلك أمة أمحد. قال قتادة فذكر لنا أن نِب هللا موسى عليه السالم نبذ اْللواح وقال اللهم 

 (1)أمة أمحد.".  اجعلين من
 

 [34اَل  32( : اْلايت 11"]سورة هود )-137 .825
( قال 32قالوا اي نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا مبا تعدان إن كنت من الصادقني )

( وال ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح 33إمنا أيتيكم به هللا إن شاء وما أنتم مبعجزين )
 (34بكم وإليه ترجعون )لكم إن كان هللا يريد أن يغويكم هو ر 

يقول تعاَل ُمْبا عن استعجال قوم نوح نقمة هللا وعذابه وسخطه، والبالء موكل ابملنطق. 
قالوا اي نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا أي حاججتنا فأكثرت من ذلك وحنن ال نتبعك 

كنت من   نفأتنا مبا تعدان أي من النقمة والعذاَ ادع علينا مبا شئت فليأتنا ما تدعو به إ
الصادقني قال إمنا أيتيكم به هللا إن شاء وما أنتم مبعجزين أي إمنا الذي يعاقبكم ويعجلها 
لكم هللا الذي ال يعجزه شيء وال ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان هللا يريد 
أن يغويكم أي أي شيء جيدي عليكم إبالغي لكم وإنذاري إايكم ونصحي إن كان هللا 

يغويكم أي إغواؤكم ودماركم هو ربكم وإليه ترجعون أي هو مالك أزمة اْلمور  يريد أن
املتصرف احلاكم العادل الذي ال جيور، له اْللق وله اْلمر وهو املبدئ املعيد مالك الدنيا 

 واْلخرة.
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 [35( : آية 11]سورة هود )
 (35أم يقولون افَتاه قل إن افَتيته فعلي إجرامي وأان بريء مما جترمون )

هذا كالم معَتض ِف وسط هذه القصة مؤكد هلا. مقرر هلا يقول تعاَل حملمد: أم يقول هؤالء 
الكافرون اِلاحدون افَتى هذا وافتعله من عنده قل إن افَتيته فعلي إجرامي أي فِمث ذلك 
علي وأان بريء مما جترمون أي ليس ذلك مفتعال وال مفَتى ْلين أعلم ما عند هللا من العقوبة 

 ن كذَ عليه.مل

 

 [39اَل  36( : اْلايت 11]سورة هود )
( 36وأوحي إَل نوح أنه لن يؤمن من قومك إال من قد آمن فال تبتئس مبا كانوا يفعلون )

( ويصنع الفلك 37واصنع الفلك أبعيننا ووحينا وال ختاطبين ِف الذين ظلموا إهنم مغرقون )
سخروا منا فِان نسخر منكم كما تسخرون وكلما مر عليه مأل من قومه سخروا منه قال إن ت

 (39( فسوف تعلمون من أيتيه عذاَ خيزيه وحيل عليه عذاَ مقيم )38)
خيْب تعاَل أنه أوحى إَل نوح ملا استعجل قومه نقمة هللا ُّبم وعذابه هلم فدعا عليهم نوح 

ن دايرا يدعوته اليت قال هللا تعاَل ُمْبا عنه أنه قال: َر ال تذر على اْلرض من الكافر 
[ فعند ذلك أوحى هللا إليه أنه لن 10[ فدعا ربه أين مغلَو فانتصر ]القمر: 26]نوح: 

يؤمن من قومك إال من قد آمن فال حتزن عليهم وال يهمنك أمرهم واصنع الفلك يعين 
السفينة أبعيننا أي مبرأى منا ووحينا أي تعليمنا لك ما تصنعه وال ختاطبين ِف الذين ظلموا 

 : أمره هللا تعاَل أن يغرز اْلش ب ويقطعه وييبسه فكانفقال بعض السلفرقون إهنم مغ
ذلك ِف مائة سنة وجنرها ِف مائة سنة أخرى وقيل ِف أربعني سنة وهللا أعلم. وذكر حممد 

 (1)بن". 
 

"هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون يعين كيف فرقوا بينه -138 .826
أي إمنا محلكم على هذا اِلهل مبقدار هذا الذي ارتكبتموه، كما وبني أخيه إذ أنتم جاهلون 

: كل من عصى هللا فهو جاهل، وقرأ مث إن ربك للذين عملوا السوء قال بعض السلف
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 جبهالة ]النحل:

 [ اْلية.119

 أن يوسف عليه السالم إمنا تعرف إليهم بنفسه ِبذن هللا تعاَل له ِف -وهللا أعلم -والظاهر
م إمنا أخفى منهم نفسه ِف املرتني اْلوليني أبمر هللا تعاَل له ِف ذلك، وهللا أعل ذلك، كما أنه

ولكن ملا ضاق احلال واشتد اْلمر، فرج هللا تعاَل من ذلك الضيق، كما قال تعاَل: فِن مع 
[ فعند ذلك قالوا أإنك ْلنت يوسف وقرأ 6 -5العسر يسرا إن مع العسر يسرا ]الشرح: 

نت يوسف، وقرأ ابن حميصن أنت يوسف، والقراءة املشهورة هي اْلوَل، أيب بن كع ب إنك ْل
ْلن االستفهام يدل على االستعظام أي إهنم تعجبوا من ذلك أهنم يَتددون إليه من سنتني 
وأكثر وهم ال يعرفونه وهو مع هذا يعرفهم ويكتم نفسه، فلهذا قالوا على سبيل االستفهام: 

 هذا أخي.أإنك ْلنت يوسف قال أان يوسف و 

 وقوله: قد من هللا علينا أي جبمعه بيننا بعد التفرقة وبعد املدة إنه من يتق ويصْب فِن هللا ال
ة يضيع أجر احملسنني قالوا اتهلل لقد آثرك هللا علينا اْلية، يقولون معَتفني له ابلفضل واْلثر 

َ جيعلهم أنبياء،  منعليهم ِف اْللق واْللق والسعة وامللك والتصرف والنبوة أيضا، على قول 
وأقروا له أبهنم أساؤوا إليه وأخطئوا ِف حقه قال ال تثري ب عليكم اليوم يقول: أي ال َتني ب 
عليكم وال عت ب عليكم اليوم، وال أعيد عليكم ذنبكم ِف حقي بعد اليوم، مث زادهم الدعاء 

 هلم ابملغفرة فقال: يغفر هللا لكم وهو أرحم الرامحني قال السدي:

وا إَل يوسف فقال: ال تثري ب عليكم اليوم يقول: ال أذكر لكم ذنبكم: وقال ابن اعتذر 
إسحاق والثوري ال تثري ب عليكم أي ال َتني ب عليكم اليوم عندي فيما صنعتم، يغفر هللا 

 لكم أي يسَت هللا عليكم فيما فعلتم وهو أرحم الرامحني.

 

 [95اَل  93( : اْلايت 12]سورة يوسف )
( وملا 93هذا فألقوه على وجه أيب أيت بصريا وأتوين أبهلكم أمجعني ) اذهبوا بقميصي

( قالوا اتهلل إنك لفي 94فصلت العري قال أبوهم إين ْلجد ريح يوسف لوال أن تفندون )
 (95ضاللك القدمي )

يقول: اذهبوا ُّبذا القميص فألقوه على وجه أيب أيت بصريا وكان قد عمي من كثرة البكاء، 
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، وملا فصلت العري أي خرجت من مصر قال وأتوين أبهلك م أمجعني أي جبميع بين يعقَو
أبوهم يعين يعقَو عليه السالم ملن بقي عنده من بنيه إين ْلجد ريح يوسف لوال أن تفندون 
تنسبوين إَل الفند والكْب قال عبد الرزاق: أنبأان إسرائيل عن أيب سنان، عن عبد هللا بن أيب 

 (1)عباس يقول: وملا فصلت العري، قال: ملا خرجت".  اهلذيل، قال: َسعت ابن
 

"وال برهان، بل جمرد الرأي واالخَتاع واالبتداع، مث قد أرسل رسله من أوهلم -139 .827
إَل آخرهم، تزجرهم عن ذلك وتنهاهم عن عبادة من سوى هللا، فكذبوهم وخالفوهم، فحقت 

 [ .49 عليهم كلمة العذاَ ال حمالة وال يظلم ربك أحدا ]الكهف:

 

 [17( : آية 13]سورة الرعد )
أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه ِف 
النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضَر هللا احلق والباطل فأما الزبد فيذه ب جفاء 

 (17اْلمثال )وأما ما ينفع الناس فيمكث ِف اْلرض كذلك يضَر هللا 
 اشتملت هذه اْلية الكرُية على مثلني مضروبني للحق ِف ثباته وبقائه، والباطل ِف اضمحالله

وفنائه، فقال تعاَل: أنزل من السماء ماء أي مطرا فسالت أودية بقدرها أي أخذ كل واد 
 حبسبه، فهذا كبري وسع كثريا من املاء، وهذا صغري وسع بقدره، وهو إشارة إَل القلَو

وتفاوهتا، فمنها ما يسع علما كثريا، ومنها من ال يتسع لكثري من العلوم بل يضيق عنها 
فاحتمل السيل زبدا رابيا أي فجاء على وجه املاء الذي سال ِف هذه اْلودية زبد عال عليه، 

 هذا مثل.

و ما هوقوله: ومما يوقدون عليه ِف النار ابتغاء حلية أو متاع اْلية، هذا هو املثل الثاين و 
يسبك ِف النار من ذه ب أو فضة ابتغاء حلية، أي ليجعل حلية حناس أو حديد، فيجعل 
متاعا، فِنه يعلوه زبد منه كما يعلو ذلك زبد منه كذلك يضَر هللا احلق والباطل أي إذا 
اجتمعا، ال ثبات للباطل وال دوام له، كما أن الزبد ال يثبت مع املاء وال مع الذه ب والفضة، 

ا مما يسبك ِف النار، بل يذه ب ويضمحل، وهلذا قال: فأما الزبد فيذه ب جفاء أي وحنومه
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ال ينتفع به بل يتفرق ويتمزق، ويذه ب ِف جانِب الوادي، ويعلق ابلشجر، وتنسفه الرايح، 
وكذلك خبث الذه ب والفضة واحلديد والنحاس، يذه ب وال يرجع منه شيء وال يبقى إال 

فع به، وهلذا قال: وأما ما ينفع الناس فيمكث ِف اْلرض  املاء، وذلك الذه ب وحنوه ينت
كذلك يضَر هللا اْلمثال كقوله تعاَل: وتلك اْلمثال نضرُّبا للناس وما يعقلها إال العاملون 

: كنت إذا قرأت مثال من القرآن فلم أفهمه، بكيت وقال بعض السلف[ 43]العنكبوت: 
  العاملون.على نفسي، ْلن هللا تعاَل يقول وما يعقلها إال

قال علي بن أيب طلحة عن ابن عباس ِف قوله تعاَل: أنزل من السماء ماء فسالت أودية 
َ على قدر يقينها وشكها، فأما الشك  بقدرها اْلية، هذا مثل ضربه هللا، احتملت منه القلو

ذه ب يفال ينفع معه العمل، وأما اليقني فينفع هللا به أهله وهو قوله: فأما الزبد وهو الشك، ف
جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث ِف اْلرض وهو اليقني، وكما جيعل احللي ِف النار فيؤخذ 

 « .1»خالصه ويَتك خبثه ِف النار، فكذلك يقبل هللا اليقني ويَتك الشك 

__________ 

 (1).". 370/ 7( انظر تفسري الطْبي 1)
 

 الدنيا، ال يتخالون ُّبا ِف"وقال قتادة: إن هللا قد علم أن ِف الدنيا بيوعا وخال-140 .828
فينظر رجل من خيالل وعالم يصاح ب، فِن كان هلل فليداوم، وإن كان لغري هللا فيسقطع 
عنه، قلت: واملراد من هذا أنه خيْب تعاَل أنه ال ينفع أحدا بيع وال فدية، ولو افتدى مبلء 

هللا   كافرا، قالاْلرض ذهبا لو وجده، وال تنفعه صداقة أحد وال شفاعة أحد إذا لقي هللا
تعاَل: واتقوا يوما ال جتزي نفس عن نفس شيئا وال يقبل منها عدل وال تنفعها شفاعة وال 

[ وقال تعاَل: اي أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن 123هم ينصرون ]البقرة: 
 [ .254أييت يوم ال بيع فيه وال خلة وال شفاعة والكافرون هم الظاملون ]البقرة: 

 

 [34اَل  32( : اْلايت 14]سورة إبراهيم )
هللا الذي خلق السماوات واْلرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم 
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( وسخر لكم الشمس 32وسخر لكم الفلك لتجري ِف البحر أبمره وسخر لكم اْلهنار )
ألتموه وإن تعدوا نعمت ( وآاتكم من كل ما س33والقمر دائبني وسخر لكم الليل والنهار )
 (34هللا ال حتصوها إن اإلنسان لظلوم كفار )

يعدد تعاَل نعمه على خلقه أبن خلق هلم السموات سقفا حمفوظا واْلرض فرشا وأنزل من 
السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شىت ما بني مثار وزروع ُمتلفة اْللوان واْلشكال 

ه الفلك أبن جعلها طافية على تيار ماء البحر جتري علي والطعوم والروائح واملنافع. وسخر
أبمر هللا تعاَل، وسخر البحر حلملها ليقطع املسافرون ُّبا من إقليم إَل إقليم آخر ِلل ب ما 
هنا إَل هناك، وما هناك إَل هنا، وسخر اْلهنار تشق اْلرض من قطر إَل قطر رزقا للعباد 

 فع.من شَر وسقي، وغري ذلك من أنواع املنا

وسخر لكم الشمس والقمر دائبني أي يسريان ال يفَتان ليال وال هنارا ال الشمس ينبغي هلا 
[ يغشي الليل النهار 40أن تدرك القمر وال الليل سابق النهار وكل ِف فلك يسبحون ]يس: 

يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات أبمره أال له اْللق واْلمر تبارك هللا َر 
[ فالشمس والقمر يتعاقبان، والليل والنهار يتعارضان، فتارة أيخذ 54 ]اْلعراف: العاملني

هذا من هذا فيطول، مث أيخذ اْلخر من هذا فيقصر يو ج الليل ِف النهار ويو ج النهار ِف 
[ أال هو العزيز الغفار 13الليل وسخر الشمس والقمر كل جيري ْلجل مسمى ]فاطر: 

 [ .5]الزمر: 

م من كل ما سألتموه بقول هيأ لكم ما حتتاجون إليه ِف مجيع أحوالكم مما وقوله وآاتك
: من كل ما سألتموه وما َ تسألوه، وقرأ بعضهم وقال بعض السلفتسألونه حبالكم. 

وآاتكم من كل ما سألتموه وقوله وإن تعدوا نعمة هللا ال حتصوها خيْب تعاَل عن عجز لعباد 
بشكرها، كما قال طلق بن حبي ب رمحه هللا: إن حق هللا".  عن تعداد النعم فضال عن القيام

(1) 
 

 [119اَل  118( : اْلايت 16"]سورة النحل )-141 .829
وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم 
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( مث إن ربك للذين عملوا السوء جبهالة مث اتبوا من بعد ذلك وأصلحوا إن 118يظلمون )
 (119بك من بعدها لغفور رحيم )ر 

ملا ذكر تعاَل أنه إمنا حرم علينا امليتة والدم وحلم اْلنزير وما أهل لغري هللا به وإمنا أرخص فيه 
 -وِف ذلك توسعة هلذه اْلمة اليت يريد هللا ُّبا اليسرى وال يريد ُّبا العسرى -عند الضرورة

ا فيه عتهم قبل أن ينسخها، وما كانو ذكر سبحانه وتعاَل ما كان حرمه على اليهود ِف شري
من اْلصار والتضييق واْلغالل واحلرج، فقال: وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك 
من قبل أي ِف سورة اْلنعام ِف قوله: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر 

[ 146]اْلنعام:  لصادقون -إَل قوله -والغنم حرمنا عليهم شحومهما إال ما محلت ظهورمها
. 

وهلذا قال هاهنا: وما ظلمناهم أي فيما ضيقنا عليهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أي 
فاستحقوا ذلك، كقوله: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت هلم وبصدهم 

 ن[ مث أخْب تعاَل تكرما وامتناان ِف حق العصاة املؤمنني أ160عن سبيل هللا كثريا ]النساء: 
ل بعض قامن اتَ منهم إليه اتَ عليه، فقال: مث إن ربك للذين عملوا السوء جبهالة 

: كل من عصى هللا فهو جاهل مث اتبوا من بعد ذلك وأصلحوا أي أقلعوا عما كانوا السلف
فيه من املعاصي وأقبلوا على فعل الطاعات إن ربك من بعدها أي تلك الفعلة والزلة لغفور 

 رحيم.

 

 [123اَل  120( : اْلايت 16ل )]سورة النح
( شاكرا ْلنعمه اجتباه وهداه 120إن إبراهيم كان أمة قانتا هلل حنيفا َو يك من املشركني )

( مث 122( وآتيناه ِف الدنيا حسنة وإنه ِف اْلخرة ملن الصاحلني )121إَل صراط مستقيم )
 (123أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من املشركني )

ُيدح تعاَل عبده ورسوله وخليله إبراهيم إمام احلنفاء ووالد اْلنبياء، ويْبئه من املشركني ومن 
اليهودية والنصرانية، فقال: إن إبراهيم كان أمة قانتا هلل حنيفا فأما اْلمة: فهو اإلمام الذي 

لتوحيد، ا يقتدى به، والقانت: هو اْلاشع املطيع، واحلنيف: املنحرف قصدا عن الشرك إَل
وهلذا قال: َو يك من املشركني قال سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل، عن مسلم البطني 
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عن أيب العبيدين: أنه سأل عبد هللا بن مسعود عن اْلمة القانت، فقال: اْلمة معلم اْلري، 
 والقانت: املطيع هلل ورسوله، وعن مالك قال: قال ابن عمر: اْلمة الذي يعلم الناس دينهم،

 وقال اْلعمش عن حيىي بن اِلزار عن أيب العبيدين أنه جاء إَل عبد هللا فقال:

من نسأل إذا َ نسألك؟ فكأن ابن مسعود رق له، فقال: أخْبين عن اْلمة، فقال: الذي 
 (1)يعلم الناس اْلري.". 

 

أيضا عن سليمان بن حَر عن محاد بن زيد عن مصع ب بن « 1»"أمحد -142 .830
 ذا وتفرد به.زهري به أطول من ه

حدثين نصر بن عبد الرمحن اْلودي، حدثنا حممد بن يعلى عن « : 2»وقال ابن جرير 
موسى بن عبيدة عن زيد بن أسلم، عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا 

أال أخْبكم بشيء أمر به نوح ابنه؟ إن نوحا عليه السالم قال البنه: »صلى هللا عليه وسلم: 
قال  «بين آمرك أن تقول: سبحان هللا، فِهنا صالة اْللق وتسبيح اْللق، وُّبا يرزق اْللق اي

هللا تعاَل: وإن من شيء إال يسبح حبمده إسناده فيه ضعف، فِن اْلودي ضعيف عند 
اْلكثرين. وقال عكرمة ِف قوله تعاَل: وإن من شيء إال يسبح حبمده قال اْلسطوانة تسبح 

رير : صرير الباَ تسبيحه وخوقال بعض السلفالسارية  -طوانةاْلس -والشجرة تسبح
املاء تسبيحه قال هللا تعاَل وإن من شيء إال يسبح حبمده وقال سفيان الثوري عن منصور 
عن إبراهيم قال: الطعام يسبح، ويشهد هلذا القول آية السجدة ِف احلج، وقال آخرون: إمنا 

 نبات.يسبح ما كان فيه روح، يعنون من حيوان و 

قال قتادة ِف قوله: وإن من شيء إال يسبح حبمده قال: كل شيء فيه روح يسبح من شجر 
أو شيء فيه، وقال احلسن والضحاك ِف قوله وإن من شيء إال يسبح حبمده قاال: كل شيء 

حدثنا حممد بن محيد، حدثنا حيىي بن واضح وزيد بن « : 3»فيه الروح. وقال ابن جرير 
جرير أبو اْلطاَ، قال كنا مع يزيد الرقاشي ومعه احلسن ِف طعام،  حباَ، قاال: حدثنا

 فقدموا اْلوان، فقال يزيد الرقاشي: اي أاب سعيد، يسبح هذا اْلوان؟ فقال: كان يسبح مرة.

فكأن احلسن رمحه هللا، ذه ب إَل أنه ملا كان حيا فيه  -قلت: اْلوان هو املائدة من اْلش ب
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 ر خشبة ايبسة انقطع تسبيحه، وقد يستأنس هلذا القولخضرة كان يسبح، فلما قطع وصا
ما لعذابن وما إهن»حبديث ابن عباس أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مر بقْبين فقال 

 «يعذابن ِف كبري، أما أحدمها فكان ال يستنزه من البول، وأما اْلخر فكان ُيشي ابلنميمة
خيفف عنهما  لعله»قْب واحدة، مث قال مث أخذ جريدة رطبة فشقها نصفني، مث غرز ِف كل 

أخرجاه ِف الصحيحني، قال بعض من تكلم على هذا احلديث من « 4« »ما َ ييبسا
العلماء: إمنا قال ما َ ييبسا ْلهنما يسبحان ما دام فيهما خضرة، فِذا يبسا انقطع 

 تسبيحهما، وهللا أعلم.

__________ 

 .170، 169/ 2( املسند 1)
 .84/ 8ي ( تفسري الطْب 2)
 . ].....[85، 84/ 8( تفسري الطْبي 3)

، وأخرجه بلفظ 111مسلم ِف الطهارة حديث « يستنزه من البول»( أخرجه بلفظ 4)
َ « يستَت من بوله» َ 55البخاري ِف الوضوء اب يستْبئ »، وأخرجه بلفظ 81، واِلنائز اب

 (1)البخاري ِف الوضوء ابَ". « من بوله
 

حدثنا عبدان بن أمحد حدثنا عمر بن سهل حدثنا عبيد هللا "وقال الطْباين: -143 .831
بن متام عن خالد احلذاء عن بشر بن شغاف عن أبيه عن عبد هللا بن عمرو قال: قال رسول 

اي رسول هللا  قيل« ما شيء أكرم على هللا يوم القيامة من ابن آدم»هللا صلى هللا عليه وسلم 
ث غري ب وهذا حدي« ئكة جمبورون مبنزلة الشمس والقمروال املالئكة، املال»وال املالئكة قال 

 جدا.

 

 [72اَل  71( : اْلايت 17]سورة اإلسراء )
يوم ندعوا كل أانس ِبمامهم فمن أويت كتابه بيمينه فأولئك يقرؤن كتاُّبم وال يظلمون فتيال 

 (72( ومن كان ِف هذه أعمى فهو ِف اْلخرة أعمى وأضل سبيال )71)
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عن يوم القيامة أنه حياس ب كل أمة ِبمامهم، وقد اختلفوا ِف ذلك فقال  خيْب تبارك وتعاَل
جماهد وقتادة أي نبيهم وهذا كقوله تعاَل ولكل أمة رسول فِذا جاء رسوهلم قضي بينهم 

هذا أكْب شرف ْلصحاَ احلديث ْلن  وقال بعض السلف[ اْلية 47ابلقسط ]يونس: 
تشريع زيد بكتاُّبم الذي أنزل على نبيهم من الإمامهم النِب صلى هللا عليه وسلم وقال ابن 

فيحتمل أن « 1»واختاره ابن جرير وروي عن ابن أيب جنيح عن جماهد أنه قال: بكتبهم 
يكون أراد هذا وأن يكون أراد ما رواه العوِف عن ابن عباس ِف قوله يوم ندعوا كل أانس 

 لضحاك وهذا القول هو اْلرجحِبمامهم أي بكتاَ أعماهلم وكذا قال أبو العالية واحلسن وا
[ وقال تعاَل: ووضع الكتاَ فَتى 12لقوله تعاَل وكل شيء أحصيناه ِف إمام مبني ]يس: 

 اجملرمني مشفقني مما فيه ]الكهف:

[ اْلية وحيتمل أن املراد ِبمامهم أي كل قوم مبن أيمتون به فأهل اإلُيان ائتموا ابْلنبياء 49
 ا أبئمتهم كما قال وجعلناهم أئمة يدعون إَل النار ]القصص:عليهم السالم وأهل الكفر ائتمو 

« 2» «لتتبع كل أمة ما كانت تعبد فيتبع ما كان يعبد الطواغيت»[ وِف الصحيحني 41
 احلديث.

وقال تعاَل وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إَل كتاُّبا اليوم جتزون ما كنتم تعملون هذا  
[ وهذا ال 29 -28ستنسخ ما كنتم تعملون ]اِلاثية: كتابنا ينطق عليكم ابحلق إان كنا ن

يناِف أن جياء ابلنِب إذا حكم هللا بني أمته فِنه ال بد أن يكون شاهدا على أمته أبعماهلا  
[ 69كقوله تعاَل وأشرقت اْلرض بنور رُّبا ووضع الكتاَ وجيء ابلنبيني والشهداء ]الزمر: 

د وجئنا بك على هؤالء شهيدا ]النساء: وقوله تعاَل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهي
[ ولكن املراد هاهنا ابإلمام هو كتاَ اْلعمال ولذا قال تعاَل: يوم ندعوا كل أانس 41

ِبمامهم فمن أويت كتابه بيمينه فأولئك يقرؤن كتاُّبم أي من فرحته وسروره مبا فيه من العمل 
إَل  -رؤا كتابيهينه فيقول هاؤم اقالصاحل يقرأه وحي ب قراءته كقوله: فأما من أويت كتابه بيم

[ اْلايت، وقوله تعاَل وال يظلمون 26 -19وأما من أويت كتابه بشماله ]احلاقة:  -قوله
 فتيال

__________ 

 .116/ 8( انظر تفسري الطْبي 1)
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، ومسلم ِف اإلُيان حديث 52، والرقاق ابَ 24( أخرجه البخاري ِف التوحيد ابَ 2)
 (1).". 534، 293، 275/ 2، وأمحد ِف املسند 299
 

"فهمه وتدبره، َو خيْبان مبكان هذا الكهف ِف أي البالد من اْلرض، إذ ال -144 .832
فائدة لنا فيه وال قصد شرعي، وقد تكلف بعض املفسرين فذكروا فيه أقواال، فتقدم عن ابن 

 عباس أنه قال:

الد روم. وقيل: ببهو قري ب من أيلة. وقال ابن إسحاق: هو عند نينوى. وقيل: ببالد ال
البلقاء، وهللا أعلم أبي بالد هللا هو، ولو كان لنا فيه مصلحة دينية ْلرشدان هللا تعاَل ورسوله 

لنار إال ما تركت شيئا يقربكم إَل اِلنة ويباعدكم من ا»إليه، فقد قال صلى هللا عليه وسلم: 
لشمس إذا طلعت : وترى افأعلمنا تعاَل بصفته، َو يعلمنا مبكانه، فقال« وقد أعلمتكم به

تتزاور عن كهفهم قال مالك عن زيد بن أسلم: متيل ذات اليمني وإذا غربت تقرضهم ذات 
الشمال وهم ِف فجوة منه أي ِف متسع منه داخال حبيث ال تصبيهم، إذ لو أصابتهم ْلحرقت 

 أبداهنم وثياُّبم، قاله ابن عباس.

لذي جعلهم فيه أحياء والشمس والريح ذلك من آايت هللا حيث أرشدهم إَل هذا الغار ا
تدخل عليهم فيه لتبقى أبداهنم، وهلذا قال تعاَل: ذلك من آايت هللا، مث قال: من يهد هللا 
فهو املهتد اْلية، أي هو الذي أرشد هؤالء الفتية إَل اهلداية من بني قومهم، فِنه من هداه 

 هللا اهتدى، ومن أضله فال هادي له.

 

 [18: آية  (18]سورة الكهف )
وحتسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمني وذات الشمال وكلبهم ابسط ذراعيه ابلوصيد 

 (18لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ومللئت منهم رعبا )
ذكر بعض أهل العلم أهنم ملا ضَر هللا على آذاهنم ابلنوم، َ تنطبق لئال يسرع إليها البلى، 

كان أبقى هلا، وهلذا قال تعاَل: وحتسبهم أيقاظا وهم رقود وقد ذكر   فِذا بقيت ظاهرة للهواء
عن الذئ ب أنه ينام فيطبق عينا ويفتح عينا، مث يفتح هذه ويطبق هذه وهو راقد، كما قال 
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 الشاعر: ]الطويل[

 «1»ينام ِبحدى مقلتيه ويتقي ... أبخرى الرزااي فهو يقظان انئم 
 العام : يقلبون ِفقال بعض السلفوذات الشمال وقوله: تعاَل: ونقلبهم ذات اليمني 

مرتني. قال ابن عباس: لو َ يقلبوا ْلكلتهم اْلرض. قوله وكلبهم ابسط ذراعيه ابلوصيد قال 
 ابن عباس وجماهد وسعيد بن جبري وقتادة: الوصيد الفناء، وقال ابن عباس: ابلباَ.

: إهنا عليهم باَ، ومنه قوله تعاَلوقيل: ابلصعيد وهو الَتاَ، والصحيح أنه ابلفناء وهو ال
 مؤصدة

__________ 

 ( يروى عجر البيت:1)

، وأمايل 105أبخرى اْلعادي فهو يقظان هاجع والبيت حلميد بن ثور ِف ديوانه ص 
، واملقاصد النحوية 398/ 1، والشعر والشعراء 292/ 4، وخزانة اْلدَ 213/ 2املرتضى 

، وشرح ابن 106/ 1، وشرح اْلمشوين 214ص ، وبال نسبة ِف ختليص الشواهد 562/ 1
 (1).". 132عقيل ص 

 

"ربه الذي خلقه، وابتدأ خلق اإلنسان من طني وهو آدم، مث جعل نسله من -145 .833
[ 28ساللة من ماء مهني، كما قال تعاَل: كيف تكفرون ابهلل وكنتم أمواات فأحياكم ]البقرة: 

ِنه ة جلية، كل أحد يعلمها من نفسه، فاْلية، أي كيف جتحدون ربكم وداللته عليكم ظاهر 
ما من أحد من املخلوقات إال ويعلم أنه كان معدوما، مث وجد وليس وجوده من نفسه وال 
مستندا إَل شيء من املخلوقات، ْلنه مبثابته، فعلم إسناد إجياده إَل خالقه، وهو هللا ال إله 

ل أي لكن أان ال أقول مبقالتك ب إال هو خالق كل شيء، وهلذا قال املؤمن لكنا هو هللا ريب
أعَتف هلل ابلوحدانية والربوبية، وال أشرك بريب أحدا أي بل هو هللا املعبود وحده ال شريك 

 له.

مث قال: ولوال إذ دخلت جنتك قلت ما شاء هللا ال قوة إال ابهلل إن ترن أان أقل منك ماال 
خلتها ونظرت إليها، وولدا هذا حتضيض وحث على ذلك، أي هال إذ أعجبتك حني د
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محدت هللا ما أنعم به عليك وأعطاك من املال والولد ما َ يعطه غريك، وقلت ما شاء هللا 
: من أعجبه شيء من حاله أو ماله أو ولده، قال بعض السلفال قوة إال ابهلل، وهلذا 

يه حديث ف فليقل: ما شاء هللا ال قوة إال ابهلل، وهذا مأخوذ من هذه اْلية الكرُية. وقد روي
مرفوع، أخرجه احلافظ أبو يعلى املوصلي ِف مسنده: حدثنا جراح بن ُملد، حدثنا عمر بن 
يونس، حدثنا عيسى بن عون، حدثنا عبد امللك بن زرارة عن أنس رضي هللا عنه قال: قال 

ما أنعم هللا على عبد نعمة من أهل أو مال أو ولد، فيقول »رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
ذ دخلت وكان يتأول هذه اْلية ولوال إ« شاء هللا ال قوة إال ابهلل، فريى فيه آفة دون املوت ما

جنتك قلت ما شاء هللا ال قوة إال ابهلل قال احلافظ أبو الفتح اْلزدي: عيسى بن عون عن 
 عبد امللك بن زرارة عن أنس ال يصح حديثه.

ا شعبة وحجاج، حدثين شعبة عن حدثنا حممد بن جعفر، حدثن« : 1»وقال اإلمام أمحد 
عاصم بن عبيد هللا عن عبيد موَل أيب رهم، عن أيب هريرة عن النِب صلى هللا عليه وسلم أنه 

 تفرد به أمحد. وقد ثبت ِف« أال أدلك على كنز من كنوز اِلنة؟ ال قوة إال ابهلل»قال: 
نز من  دلك على كأال أ»الصحيح عن أيب موسى أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: 

 « .2« »كنوز اِلنة؟ ال حول وال قوة إال ابهلل

حدثنا بكر بن عيسى، حدثنا أبو عوانة عن أيب بلج عن عمرو « : 3»وقال اإلمام أمحد 
 هريرة أال اي أاب»بن ميمون قال: قال أبو هريرة: قال يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

أن »قال: قلت نعم فداك أيب وأمي. قال: « ؟أدلك على كنز من كنوز اِلنة حتت العرش
 «قال أبو بلج: وأحس ب أنه قال فِن هللا يقول أسلم عبدي واستسلم« تقول ال قوة إال ابهلل

 قال فقلت لعمرو: قال أبو بلج:

قال عمرو: قلت ْليب هريرة ال حول وال قوة إال ابهلل، فقال: ال إهنا ِف سورة الكهف ولوال 
 شاء هللا ال قوة إال ابهلل. إذ دخلت جنتك قلت ما

__________ 

 .469/ 2( املسند 1)
 .46، 45، 44، ومسلم ِف الذكر حديث 51( أخرجه البخاري ِف الدعوات ابَ 2)
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 (1).". 335/ 2( املسند 3)
 

 "سورة مرمي-146 .834

من حديث أم سلمة، وأمحد بن « 1»وهي مكية وقد روى حممد بن إسحاق ِف السرية 
مسعود ِف قصة اهلجرة إَل أرض احلبشة من مكة أن جعفر بن أيب عن ابن « 2»حنبل 

 طال ب رضي هللا عنه قرأ صدر هذه السورة على النجاشي وأصحابه.

 بسم هللا الرمحن الرحيم

 

 [6اَل  1( : اْلايت 19]سورة مرمي )
 بسم هللا الرمحن الرحيم

( قال َر إين 3)( إذ اندى ربه نداء خفيا 2( ذكر رمحت ربك عبده زكراي )1كهيعص )
 (4وهن العظم مين واشتعل الرأس شيبا َو أكن بدعائك َر شقيا )

( يرثين ويرث 5وإين خفت املوايل من ورائي وكانت امرأيت عاقرا فه ب يل من لدنك وليا )
 (6من آل يعقَو واجعله َر رضيا )

ت ربك أي أما الكالم على احلروف املقطعة فقد تقدم ِف أول سورة البقرة، وقوله ذكر رمح
هذا ذكر رمحة هللا بعبده زكراي، وقرأ حيىي بن يعمر ذكر رمحت ربك عبده زكراي وزكراي ُيد 
ويقصر، قراءاتن مشهوراتن وكان نبيا عظيما من أنبياء بين إسرائيل، وِف صحيح البخاري 
أنه كان جنارا أيكل من عمل يده ِف النجارة. وقوله إذ اندى ربه نداء خفيا قال بعض 

 سرين: إمنا أخفى دعاءه لئال ينس ب ِف طل ب الولد إَل الرعونة لكْبه، حكاه املاوردي.املف

وقال آخرون: إمنا أخفاه ْلنه أح ب إَل هللا، كما قال قتادة ِف هذه اْلية إذ اندى ربه نداء 
 « .3»خفيا إن هللا يعلم القل ب التقي، ويسمع الصوت اْلفي 

ول سالم وقد انم أصحابه، فجعل يهتف بربه يق: قام من الليل عليه الوقال بعض السلف
، فقال هللا له: لبيك لبيك لبيك قال َر إين وهن العظم مين  ، اي َر ، اي َر خفية: اي َر
أي ضعفت وخارت القوى واشتعل الرأس شيبا، أي اضطرم املشي ب ِف السواد، كما قال 
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 ابن دريد ِف مقصورته: ]الطويل[

__________ 

 .336/ 1( سرية ابن هشام 1)
 .461/ 1( املسند 2)
 (1).". 306/ 8( انظر تفسري الطْبي 3)
 

"عن عبد العزيز بن زايد، عن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال: كان عيسى -147 .835
ابن مرمي قد درس اإلجنيل وأحكمها وهو ِف بطن أمه، فذلك قوله: إين عبد هللا آاتين الكتاَ 

 مَتوك. وجعلين نبيا حيىي بن سعيد العطار احلمصي

وقوله: وجعلين مباركا أين ما كنت قال جماهد وعمرو بن قيس والثوري: وجعلين معلما للخري. 
حدثين سليمان بن عبد اِلبار، حدثنا « : 1»وِف رواية عن جماهد: نفاعا. وقال ابن جرير 

حممد بن يزيد بن خنيس املخزومي، َسعت وهي ب بن الورد موَل بين ُمزوم قال: لقي عاَ 
ا هو فوقه ِف العلم، فقال له: يرمحك هللا ما الذي أعلن من عملي؟ قال: اْلمر ابملعروف عامل

والنهي عن املنكر، فِنه دين هللا الذي بعث به أنبياءه إَل عباده، وقد أمجع الفقهاء على 
قول هللا: وجعلين مباركا أين ما كنت وقيل: ما بركته؟ قال: اْلمر ابملعروف والنهي عن املنكر 

نما كان. وقوله: وأوصاين ابلصالة والزكاة ما دمت حيا كقوله تعاَل حملمد صلى هللا عليه أي
[ . وقال عبد الرمحن بن القاسم عن 99وسلم: واعبد ربك حىت أيتيك اليقني ]احلجر: 

مالك بن أنس ِف قوله وأوصاين ابلصالة والزكاة ما دمت حيا قال: أخْبه مبا هو كائن من 
 ، ما أبينها ْلهل القدر.أمره إَل أن ُيوت

وقوله: وبرا بوالديت أي وأمرين بْب والديت، ذكره بعد طاعة هللا ربه، ْلن هللا تعاَل كثريا ما 
يقرن بني اْلمر بعبادته وطاعة الوالدين، كما قال تعاَل: وقضى ربك أال تعبدوا إال إايه 

  املصري ]لقمان:[ وقال أن اشكر يل ولوالديك إيل23وابلوالدين إحساان ]اإلسراء: 

[ . وقوله: َو جيعلين جبارا شقيا أي َو جيعلين جبارا مستكْبا عن عبادته وطاعته وبر 14
قال و والديت، فأشقى بذلك. قال سفيان الثوري: اِلبار الشقي الذي يقتل على الغض ب. 
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َ و  : ال جتد أحدا عاقا لوالديه إال وجدته جبارا شقيا، مث قرأ: وبرا بوالديتبعض السلف
 إال وجدته ُمتاال فخورا، مث قرأ:« 2»جيعلين جبارا شقيا قال: وال جتد سيئ امللكة 

 [ .36وما ملكت أُيانكم إن هللا ال حي ب من كان ُمتاال فخورا ]النساء: 

قال قتادة: ذكر لنا أن امرأة رأت ابن مرمي حييي املوتى ويْبئ اْلكمه واْلبرص ِف آايت 
فيهن، فقالت: طوىب للبطن الذي محلك، وطوىب للثدي الذي سلطه هللا عليهن وأذن له 

ه، أرضعت به، فقال نِب هللا عيسى عليه السالم جييبها: طوىب ملن تال كتاَ هللا فاتبع ما في
وقوله: والسالم علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا « . 3»َو يكن جبارا شقيا 

سائر اْلالئق، من خلق هللا حيىي وُيوت ويبعث ك إثبات منه لعبوديته هلل عز وجل، وأنه ُملوق
ولكن له السالمة ِف هذه اْلحوال اليت هي أشق ما يكون على العباد، صلوات هللا وسالمه 

 عليه.

__________ 

 .338/ 8( تفسري الطْبي 1)
 ( سيئ امللكة: هو الذي يسيء صحبة ومعاملة املماليك.2)

 (1) .".340، 339/ 8( انظر تفسري الطْبي 3)
 

"هو القطان، حدثنا سفيان عن عطاء بن السائ ب، عن سعيد بن جبري، عن -148 .836
، وهكذا قال جماهد وأبو « 1»ابن عباس وقربناه جنيا قال: أدين حىت َسع صريف القلم 

العالية وغريهم: يعنون صريف القلم بكتابة التوراة. وقال السدي: وقربناه جنيا قال: أدخل 
 اهد حنوه.ِف السماء فكلم، وعن جم

وقال عبد الرزاق عن معمر، عن قتادة وقربناه جنيا قال: جنا بصدقه. وروى ابن أيب حامت: 
حدثنا عبد اِلبار بن عاصم، حدثنا حممد بن سلمة احلراين عن أيب واصل، عن شهر بن 

 حوش ب، عن عمرو بن معد يكَر قال: ملا قَر هللا موسى جنيا بطور سيناء قال:

لك قلبا شاكرا ولساان ذاكرا وزوجة تعني على اْلري، فلم أخزن عنك اي موسى إذا خلقت 
 من اْلري شيئا، ومن أخزن عنه هذا فلم أفتح له من اْلري شيئا.
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وقوله: ووهبنا له من رمحتنا أخاه هارون نبيا أي وأجبنا سؤاله وشفاعته ِف أخيه، فجعلناه 
دقين  لساان فأرسله معي ردءا يصنبيا، كما قال ِف اْلية اْلخرى وأخي هارون هو أفصح مين

 [ وقال: قد أوتيت سؤلك اي موسى ]طه:34إين أخاف أن يكذبون ]القصص: 

[ 14 -13[ وقال: فأرسل إَل هارون وهلم علي ذن ب فأخاف أن يقتلون ]الشعراء: 36
: ما شفع أحد ِف أحد شفاعة ِف الدنيا أعظم من شفاعة موسى قال بعض السلفوهلذا 

ون نبيا، قال هللا تعاَل: ووهبنا له من رمحتنا أخاه هارون نبيا قال ابن جرير: ِف هارون أن يك
، حدثنا ابن علية عن داود عن عكرمة قال: قال ابن عباس قوله: ووهبنا له  حدثنا يعقَو

 من رمحتنا أخاه هارون نبيا

لقا عقال: كان هارون أكْب من موسى، ولكن أراد وه ب نبوته له، وقد ذكره ابن أيب حامت م
 عن يعقَو وهو ابن إبراهيم الدورقي به.

 

 [55اَل  54( : اْلايت 19]سورة مرمي )
( وكان أيمر أهله 54واذكر ِف الكتاَ إَساعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسوال نبيا )

 (55ابلصالة والزكاة وكان عند ربه مرضيا )
َر عليهما السالم، وهو والد عهذا ثناء من هللا تعاَل على إَساعيل بن إبراهيم اْلليل 

احلجاز كلهم أبنه كان صادق الوعد. قال ابن جريج: َ يعد ربه عدة إال أجنزها، يعين ما 
حدثين يونس، أنبأان « : 2»التزم عبادة قط بنذر إال قام ُّبا ووفاها حقها. وقال ابن جرير 

ليه السالم النِب عابن وه ب، أخْبين عمرو بن احلارث أن سهل بن عقيل حدثه أن إَساعيل 
وعد رجال مكاان أن أيتيه فيه، فجاء ونسي الرجل، فظل به إَساعيل وابت حىت جاء الرجل 
من الغد، فقال: ما برحت من هاهنا؟ قال: ال. قال: إين نسيت قال: َ أكن أبرح حىت 

ه ر َتتيين، فلذلك كان صادق الوعد وقال سفيان الثوري: يلغين أنه أقام ِف ذلك املكان ينتظ
 حوال حىت

__________ 

 .351/ 8( انظر تفسري الطْبي 1)
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 (1).". 352، 351/ 8( تفسري الطْبي 2)
 

ما »"سعيد بن جبري، عن ابن عباس، عن النِب صلى هللا عليه وسلم قال: -149 .837
 اِلهاد ِف وال»قالوا: وال اِلهاد ِف سبيل هللا؟ قال: « العمل ِف أايم أفضل منها ِف هذه

، رواه اإلمام أمحد وأبو « 1« »رجل خيرج خياطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء سبيل هللا إال
داود والَتمذي وابن ماجه بنحوه. وقال الَتمذي: حديث حسن، غري ب، صحيح، وِف 

 الباَ عن ابن عمر وأيب هريرة وعبد هللا بن عمرو وجابر.

ام ا قال اإلمقلت: وقد تقصيت هذه الطرق، وأفردت هلا جزءا على حدته، فمن ذلك م
حدثنا عثمان أنبأان أبو عوانة عن يزيد بن أيب زايد عن جماهد، عن ابن عمر « : 2»أمحد 

ما من أايم أعظم عند هللا وال أح ب إليه العمل »قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
 وروي من وجه «فيهن من هذه اْلايم العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبري والتحميد

وكان ابن عمر وأبو هريرة « : 3»آخر عن جماهد عن ابن عمر بنحوه. وقال البخاري 
 خيرجان إَل السوق ِف أايم العشر فيكْبان ويكْب الناس بتكبريمها.

وقد روى أمحد عن جابر مرفوعا إن هذا هو العشر الذي أقسم به ِف قوله: والفجر وليال 
 املراد بقوله: وأمتمناها بعشر ]اْلعراف:: إنه وقال بعض السلف[ . 2 -1عشر ]الفجر: 

أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يصوم هذا العشر، « 4»[ وِف سنن أيب داود 142
عن أيب قتادة قال: « 5»وهذا العشر مشتمل على يوم عرفة الذي ثبت ِف صحيح مسلم 

هللا أن يكفر  ىسئل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن صيام يوم عرفة، فقال: أحتس ب عل
به السنة املاضية واْلتية، ويشتمل على يوم النحر الذي هو يوم احلج اْلكْب، وقد ورد ِف 

، فهذا العشر قد قيل إنه أفضل أايم السنة،  « 6»حديث أنه أفضل اْلايم عند هللا وابِلملة 
ع ر كما نطق به احلديث، وفضله كثري على عشر رمضان اْلخري، ْلن هذا يشرع فيه ما يش

ِف ذلك من صالة وصيام وصدقة وغريه، وُيتاز هذا ابختصاصه أبداء فرض احلج فيه. وقيل 
ذلك أفضل الشتماله على ليلة القدر اليت هي خري من ألف شهر، وتوسط آخرون فقالوا: 

 أايم هذا أفضل، وليايل ذاك أفضل، وُّبذا جيتمع مشل اْلدلة، وهللا أعلم.
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. قال احلكم عن مقسم عن ابن عباس: اْلايم املعلومات يوم ]قول اثن[ ِف اْلايم املعلومات
 النحر وثالثة أايم بعده، ويروى هذا عن ابن عمر وإبراهيم النخعي، وإليه ذه ب أمحد بن

__________ 

، والَتمذي ِف 60، وأبو داود ِف الصوم ابَ 11( أخرجه البخاري ِف العيدين ابَ 1)
 .52َ ، وابن ماجة ِف الصوم اب51الصوم ابَ 

 .132، 131، 75/ 2( املسند 2)
 .11( كتاَ العيدين ابَ 3)
 .60( كتاَ الصوم ابَ 4)
 .196( كتاَ الصيام حديث 5)
 (1).". 350/ 4( انظر أمحد ِف املسند 6)
 

 « .1»"وستني بدنة جعل يطعنها حبربة ِف يده -150 .838

ة قياما. فن أي معقلوقال عبد الرزاق: أخْبان معمر عن قتادة قال: ِف حرف ابن مسعود صوا
وقال سفيان الثوري عن منصور عن جماهد من قرأها صوافن قال: معقولة، ومن قرأها صواف 
قال تصف بني يديها، وقال طاوس واحلسن وغريمها فاذكروا اسم هللا عليها صواِف يعين 
خالصة هلل عز وجل، وكذا رواه مالك عن الزهري. وقال عبد الرمحن بن زيد: صواِف ليس 

 ها شرك كشرك اِلاهلية ْلصنامهم.في

وقوله: فِذا وجبت جنوُّبا قال ابن أيب جنيح عن جماهد: يعين سقطت إَل اْلرض، وهو 
رواية عن ابن عباس، وكذا قال مقاتل بن حيان وقال العوِف عن ابن عباس: فِذا وجبت 

اتت، مجنوُّبا يعين حنرت. وقال عبد الرمحن بن زيد بن أسلم: فِذ وجبت جنوُّبا، يعين 
وهذا القول هو مراد ابن عباس وجماهد، فِنه ال جيوز اْلكل من البدنة إذا حنرت حىت متوت 

واه الثوري ِف وقد ر « ال تعجلوا النفوس أن تزهق»وتْبد حركتها. وقد جاء ِف حديث مرفوع 
جامعه عن أيَو عن حيىي بن أيب كثري عن فرافصة احلنفي، عن عمر بن اْلطاَ أنه قال 

إن هللا كت ب اإلحسان على كل »يده حديث شداد بن أوس ِف صحيح مسلم ذلك، ويؤ 
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شيء فِذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذحبتم فأحسنوا الذحبة، وليحد أحدكم شفرته، ولريح 
ما قطع من »وعن أيب واقد الليثي قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: « 2« »ذبيحته

 رواه أمحد وأبو داود والَتمذي وصححه. «3« »البهيمة وهي حية فهو ميتة

إابحة.  : قوله: فكلوا منها أمرقال بعض السلفوقوله: فكلوا منها وأطعموا القانع واملعَت 
 وقال مالك: يستح ب ذلك، وقال غريه: جي ب، وهو وجه لبعض الشافعية.

 مبا أعطيته وهو ينواختلفوا ِف املراد ابلقانع واملعَت، فقال العوِف عن ابن عباس: القانع املستغ
ِف بيته، واملعَت الذي يتعرض لك ويلم بك أن تعطيه من اللحم وال يسأل، وكذا قال جماهد 
وحممد بن كع ب القرظي. وقال علي بن أيب طلحة عن ابن عباس: القانع املتعفف، واملعَت 

مة ر السائل، وهذا قول قتادة وإبراهيم النخعي وجماهد ِف رواية عنه. وقال ابن عباس وعك
وزيد بن أسلم وابن الكلِب واحلسن البصري ومقاتل بن حيان ومالك بن أنس: القانع هو 

 الذي يقنع إليك ويسألك، واملعَت الذي يعَتيك يتضرع وال يسألك، وهذا لفظ احلسن.

 وقال سعيد بن جبري: القانع هو السائل، قال: أما َسعت قول الشماخ: ]الوافر[

__________ 

 يث ُّبذا اللفظ ِف صحيح مسلم.( َ أجد احلد1)

 .57( أخرجه مسلم ِف الصيد حديث 2)
، وابن ماجة ِف 12، والَتمذي ِف الصيد ابَ 24( أخرجه أبو داود ِف اْلضاحي ابَ 3)

 (1).". 218/ 5، وأمحد ِف املسند 9، والدارمي ِف الصيد ابَ 8الصيد ابَ 
 

يعين  صلواهتم حيافظون "وقال ابن مسعود ومسروق ِف قوله: والذين هم على-151 .839
ِف مواقيت الصالة، وكذا قال أبو الضحى وعلقمة بن قيس وسعيد بن جبري وعكرمة. وقال 

 قتادة:

على مواقيتها وركوعها وسجودها، وقد افتتح هللا ذكر هذه الصفات احلميدة ابلصالة 
استقيموا »واختتمها ابلصالة فدل على أفضليتها كما قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
وملا « 1« »ولن حتصوا، واعلموا أن خري أعمالكم الصالة، وال حيافظ على الوضوء إال مؤمن
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وصفهم تعاَل ابلقيام ُّبذه الصفات احلميدة واْلفعال الرشيدة قال: أولئك هم الوارثون الذين 
يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وثبت ِف الصحيحني أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

إذا سألتم هللا اِلنة فاسألوه الفردوس، فِنه أعلى اِلنة وأوسط اِلنة، ومنه تفجر أهنار »قال: 
 « .2« »اِلنة، وفوقه عرش الرمحن

وقال ابن أيب حامت: حدثنا أمحد بن سنان، حدثنا أبو معاوية، حدثنا اْلعمش عن أيب صاحل 
كم من أحد ما من»عليه وسلم: عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا 

 إال وله منزالن:

 منزل ِف اِلنة، ومنزل ِف النار، فِن مات ودخل النار ورث أهل اِلنة منزله، فذلك قوله:

 وقال ابن جريج عن ليث عن جماهد أولئك هم الوارثون قال:« أولئك هم الوارثون

الذي ِف  فأما املؤمن فيبىن بيتهما من عبد إال وله منزالن: منزل ِف اِلنة ومنزل ِف النار، 
 اِلنة ويهدم بيته الذي ِف النار، وأما الكافر فيهدم بيته الذي ِف اِلنة ويبىن بيته الذي ِف

 النار.

 وروي عن سعيد بن جبري حنو ذلك.

فاملؤمنون يرثون منازل الكفار ْلهنم خلقوا لعبادة هللا تعاَل وحده ال شريك له، فلما قام 
مبا وج ب عليهم من العبادة، وترك أولئك ما أمروا به مما خلقوا له، أحرز هؤالء املؤمنون 

هؤالء نصي ب أولئك لو كانوا أطاعوا رُّبم عز وجل بل أبلغ من هذا أيضا، وهو ما ثبت ِف 
يء انس يوم جي»صحيح مسلم عن أيب بردة عن أبيه عن النِب صلى هللا عليه وسلم قال: 

« رىاِلبال، فيغفرها هللا هلم ويضعها على اليهود والنصا القيامة من املسلمني بذنَو أمثال
ع هللا إذا كان يوم القيامة دف»، وِف لفظ له: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: « 3»

فاستحلف عمر بن عبد « لكل مسلم يهوداي أو نصرانيا، فيقال: هذا فكاكك من النار
 مرات، أن أابه حدثه عن رسول هللا صلى هللاالعزيز أاب بردة ابهلل الذي ال إله إال هو ثالث 

، قلت: وهذه اْلية كقوله تعاَل: تلك اِلنة اليت « 4»عليه وسلم بذلك قال: فحلف له 
[ وكقوله: وتلك اِلنة اليت أورثتموها مبا كنتم 63نورث من عبادان من كان تقيا ]مرمي: 

قال و لرومية هي الفردوس، [ وقد قال جماهد وسعيد بن جبري، اِلنة اب72تعملون ]الزخرف: 
 : ال يسمى البستان الفردوس إال إذا كان فيه عن ب، فاهلل أعلم.بعض السلف
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__________ 

 .282، 277، 276/ 5، وأمحد ِف املسند 4( أخرجه ابن ماجة ِف الطهارة ابَ 1)
 .22، والتوحيد ابَ 4( أخرجه البخاري ِف اِلهاد ابَ 2)
 . ].....[51 ( أخرجه مسلم ِف التوبة حديث3)

 (1).". 49( أخرجه مسلم ِف التوبة حديث 4)
 

 "تذكرون-152 .840

 أنه ال تنبغي العبادة إال للخالق الرزاق ال لغريه.

قل من َر السماوات السبع وَر العرش العظيم؟ أي من هو خالق العاَ العلوي مبا فيه 
و َر اِلهات، ومن همن الكواك ب النريات واملالئكة اْلاضعني له ِف سائر اإلفطار منها و 

العرش العظيم، يعين الذي هو سقف املخلوقات، كما جاء ِف احلديث الذي رواه أبو داود 
اته شأن هللا أعظم من ذلك إن عرشه على َساو »عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال: 

 ما السموات السبع واْلرضون»، وِف احلديث اْلخر « 1»وأشار بيده مثل القبة « هكذا
السبع وما بينهن وما فيهن ِف الكرسي إال كحلقة ملقاة أبرض فالة، وإن الكرسي مبا فيه 

إن مسافة ما  :قال بعض السلفوهلذا « ابلنسبة إَل العرش كتلك احللقة ِف تلك الفالة
بني قطري العرش من جان ب إَل جان ب مسرية مخسني ألف سنة، وارتفاعه عن اْلرض 

 نة، وقال الضحاك عن ابن عباس: إمنا َسي عرشا الرتفاعه.السابعة مسرية مخسني ألف س

وقال اْلعمش عن كع ب اْلحبار: إن السموات واْلرض ِف العرش كالقنديل املعلق بني 
 السماء واْلرض. وقال جماهد: ما السموات واْلرض ِف العرش إال كحلقة ِف أرض فالة.

مار ، حدثنا سفيان الثوري عن عوقال ابن أيب حامت: حدثنا العالء بن ساَ، حدثنا وكيع
الدهين عن مسلم البطني عن سعيد بن جبري عن ابن عباس قال: العرش ال يقدر قدره أحد، 

 ا:: العرش من ايقوتة محراء، وهلذا قال هاهنوقال بعض السلفوِف رواية: إال هللا عز وجل، 

لبهي، ي احلسن اوَر العرش العظيم أي الكبري. وقال ِف آخر السورة َر العرش الكرمي أ
فقد مجع العرش بني العظمة ِف االتساع والعلو واحلسن الباهر، وهلذا قال من قال إنه من 

                                         
 5/405تفسري ابن كثري ط العلمية  (1)



956 

 

 ايقوتة محراء. وقال ابن مسعود: إن ربكم ليس عنده ليل وال هنار، نور العرش من نور وجهه.

رش عوقوله: سيقولون هلل قل أفال تتقون أي إذا كنتم تعَتفون أبنه َر السموات وَر ال
العظيم، أفال ختافون عقابه وحتذرون عذابه ِف عبادتكم معه غريه وإشراككم به. قال أبو بكر 
عبد هللا بن حممد بن أيب الدنيا القرشي ِف كتاَ التفكر واالعتبار: حدثنا إسحاق بن 
إبراهيم، أخْبان عبد هللا بن جعفر، أخْبين عبد هللا بن دينار عن ابن عمر قال: كان رسول 

صلى هللا عليه وسلم كثريا ما حيدث عن امرأة كانت ِف اِلاهلية على رأس جبل معها  هللا
 ابن هلا يرعى غنما، فقال هلا ابنها:

 اي أمه من خلقك؟ قالت: هللا. قال فمن خلق أيب. قالت: هللا. قال: فمن خلقين؟

 .هللا قالت: هللا. قال: فمن خلق السموات؟ قالت: هللا. قال: فمن خلق اْلرض؟ قالت:
قال: فمن خلق اِلبل؟ قالت: هللا. قال: فمن خلق هذه الغنم؟ قالت: هللا. قال: فِين أَسع 
هلل شأان مث ألقى نفسه من اِلبل فتقطع. قال ابن عمر: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  

 كثريا ما حيدثنا

__________ 

 (1).". 18( أخرجه أبو داود ِف السنة ابَ 1)
 

رضي هللا عنه قال: سألت النِب صلى هللا عليه وسلم عن نظرة "البجلي -153 .841
 « .1»الفجأة، فأمرين أن أصرف بصري 

وكذا رواه اإلمام أمحد عن هشيم عن يونس بن عبيد به. ورواه أبو داود والَتمذي والنسائي 
« صركأطرق ب»من حديثه أيضا. وقال الَتمذي حسن صحيح، وِف رواية لبعضهم فقال 

َل اْلرض، والصرف أعم، فِنه قد يكون إَل اْلرض وإَل جهة أخرى، وهللا يعين انظر إ
 أعلم.

وقال أبو داود: حدثنا إَساعيل بن موسى الفزاري، حدثنا شريك عن أيب ربيعة اإلايدي، 
اي علي ال »عن عبد هللا بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لعلي 

ورواه الَتمذي من حديث « 2« »ن لك اْلوَل وليس لك اْلخرةتتبع النظرة النظرة، فِ
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شريك وقال: غري ب ال نعرفه إال من حديثه. وِف الصحيح عن أيب سعيد قال: قال رسول 
د لنا من قالوا: اي رسول هللا ال ب« إايكم واِللوس على الطرقات»هللا صلى هللا عليه وسلم 

« ا الطريق حقهإن أبيتم فأعطو » عليه وسلم جمالسنا نتحدث فيها، فقال رسول هللا صلى هللا
غض البصر، وكف اْلذى، ورد السالم واْلمر »قالوا: وما حق الطريق اي رسول هللا؟ فقال 

 « .3« »ابملعروف، والنهي عن املنكر

وقال أبو القاسم البغوي: حدثنا طالوت بن عباد، حدثنا فضل بن جبري، َسعت أاب أمامة، 
نة: إذا اكفلوا يل ستا أكفل لكم ابِل»صلى هللا عليه وسلم يقول  يقول: َسعت رسول هللا

حدث أحدكم فال يكذَ، وإذا اؤمتن فال خين، وإذا وعد فال خيلف، وغضوا أبصاركم، 
وما بني  من يكفل يل ما بني حلييه»وِف صحيح البخاري « وكفوا أيدكم، واحفظوا فروجكم

أنبأان معمر عن أيَو عن ابن سريين عن  وقال عبد الرزاق:« 4« »رجليه، أكفل له اِلنة
عبيدة قال: كل ما عصي هللا به فهو كبرية، وقد ذكر الطرفني فقال قل للمؤمنني يغضوا من 

ام سم : النظر سهقال بعض السلفأبصارهم وملا كان النظر داعية إَل فساد القل ب، كما 
إَل ذلك،  اليت هي بواعثإَل القل ب، ولذلك أمر هللا حبفظ الفروج كما أمر حبفظ اْلبصار 

فقال تعاَل: قل للمؤمنني يغضوا من أبصارهم وحيفظوا فروجهم وحفظ الفرج اترة يكون مبنعه 
[ اْلية، واترة 30 -29من الزان، كما قال تعاَل: والذين هم لفروجهم حافظون ]املعارج: 

عورتك إال  احفظ»يكون حبفظه من النظر إليه كما جاء ِف احلديث ِف مسند أمحد والسنن 
ذلك أزكى هلم أي أطهر لقلوُّبم وأنقى لدينهم، كما « 5« »من زوجتك أو ما ملكت ُيينك

 قيل من حفظ

__________ 

، والَتمذي ِف 43، وأبو داود ِف النكاح ابَ 45( أخرجه مسلم ِف اْلدَ حديث 1)
. 361، 358/ 4، وأمحد ِف املسند 15، والدارمي ِف االستئذان ابَ 28اْلدَ ابَ 

].....[ 

 .28، والَتمذي ِف اْلدَ ابَ 43( أخرجه أبو داود ِف النكاح ابَ 2)
، ومسلم ِف اللباس حديث 2، واالستئذان ابَ 22( أخرجه البخاري ِف املظاَ ابَ 3)

114. 
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 .23( أخرجه البخاري ِف الرقاق ابَ 4)
، 22ابَ  ، والَتمذي ِف اْلد22َ، واْلدَ ابَ 2( أخرجه أبو داود ِف احلمام ابَ 5)

 (1).". 4، 3/ 5، وأمحد ِف املسند 28، وابن ماجة ِف النكاح ابَ 39
 

"حىت وقعوا فيما وقعوا فيه، فأدخل عليهم اْلوف فاختذوا احلجزة والشرط -154 .842
: خالفة أيب بكر وعمر رضي هللا عنهما حق وقال بعض السلف، « 1»وغريوا فغري ما ُّبم 

 ِف كتاَ هللا، مث تال هذه اْلية.

: نزلت هذه اْلية وحنن ِف خوف شديد، وهذه اْلية الكرُية كقوله  وقال الْباء بن عاَز
]اْلنفال:  لعلكم تشكرون -إَل قوله -تعاَل: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون ِف اْلرض

[ . وقوله تعاَل: كما استخلف الذين من قبلهم كما قال تعاَل عن موسى عليه السالم 26
 ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم ِف اْلرض ]اْلعراف: أنه قال لقومه: عسى

 -5[ اْلية، وقال تعاَل: ونريد أن منن على الذين استضعفوا ِف اْلرض ]القصص: 129
 [ اْليتني.6

وقوله وليمكنن هلم دينهم الذي ارتضى هلم اْلية، كما قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
. قال قال: َ أعرفها، ولكن قد َسعت ُّبا« رية؟أتعرف احل»لعدي بن حامت حني وفد عليه 

فو الذي نفسي بيده ليتمن هللا هذا اْلمر حىت خترج الظعينة من احلرية حىت تطوف ابلبيت »
نعم  »قلت: كسرى بن هرمز، قال « ِف غري جوار أحد، ولتفتحن كنوز كسرى بن هرمز
ظعينة ن حامت: فهذه القال عدي ب« . كسرى بن هرمز، وليبذلن املال حىت ال يقبله أحد

خترج من احلرية فتطوف ابلبيت ِف غري جوار أحد، ولقد كنت فيمن افتتح كنوز كسرى بن 
« 2»هرمز، والذي نفسي بيده لتكونن الثالثة، ْلن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد قاهلا 

. 
بن  ربيعحدثنا عبد الرزاق، أخْبان سفيان عن أيب سلمة عن ال« : 3»وقال اإلمام أمحد 

بشر هذه »أنس عن أيب العالية، عن أيب بن كع ب قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
اْلمة ابلسناء والرفعة والدين والنصر والتمكني ِف اْلرض، فمن عمل منهم عمل اْلخرة 
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 « .للدنيا َ يكن له ِف اْلخرة نصي ب

حدثنا عفان، حدثنا مهام « : 4»د وقوله تعاَل: يعبدونين ال يشركون يب شيئا قال اإلمام أمح
حدثنا قتادة عن أنس أن معاذ بن جبل حدثه قال: بينا أان رديف النِب صلى هللا عليه وسلم 

 قلت: لبيك اي رسول هللا« . اي معاذ»على محار ليس بيين وبينه إال آخرة الرحل، قال 
 اي رسول هللاقلت: لبيك « . اي معاذ بن جبل»وسعديك، قال: مث سار ساعة، مث قال 

. قلت: لبيك اي رسول هللا وسعديك« . اي معاذ بن جبل»وسعديك، مث سار ساعة، مث قال 
 هل تدري ما حق هللا على»قال 

__________ 

 .100/ 5( انظر الدر املنثور 1)
، وأمحد 2، ابَ 1، والَتمذي ِف تفسري سورة 25( أخرجه البخاري ِف املناق ب ابَ 2)

 .257/ 4سند ِف املسند أمحد ِف امل
 .134/ 5( املسند 3)
 (1).". 242/ 5( املسند 4)
 

"وصحة نبوة من جرى هذا اْلارق على يديه، وهلذا قال تعاَل: إَل فرعون -155 .843
ومالئه أي وقومه من الرؤساء والكْباء واْلتباع إهنم كانوا قوما فاسقني أي خارجني عن طاعة 

 هللا، ُمالفني ْلمره ودينه.

 

 [35اَل  33( : اْلايت 28]سورة القصص )
( وأخي هارون هو أفصح مين لساان 33قال َر إين قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون )
( قال سنشد عضدك أبخيك وجنعل 34فأرسله معي ردءا يصدقين إين أخاف أن يكذبون )

 (35لكما سلطاان فال يصلون إليكما آبايتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون )
عاَل ابلذهاَ إَل فرعون الذي إمنا خرج من داير مصر فرارا منه وخوفا من ملا أمره هللا ت

سطوته قال َر إين قتلت منهم نفسا يعين ذلك القبطي فأخاف أن يقتلون أي إذا رأوين 
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وأخي هارون هو أفصح مين لساان وذلك أن موسى عليه السالم كان ِف لسانه لثغة بسب ب 
 نها وبني التمرة أو الدرة، فأخذ اِلمرة فوضعها علىما كان تناول تلك اِلمرة حني خري بي

لسانه، فحصل فيه شدة ِف التعبري، وهلذا قال: واحلل عقدة من لساين يفقهوا قويل واجعل 
[ أي يؤنسين 32 -27يل وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه ِف أمري ]طه: 

املتكْب  أبعباء النبوة والرسالة إَل هذا امللكفيما أمرتين به من هذا املقام العظيم، وهو القيام 
 اِلبار العنيد، وهلذا قال: وأخي هارون هو أفصح مين لساان فأرسله معي ردءا

أي وزيرا ومعينا ومقواي ْلمري، يصدقين فيما أقوله وأخْب به عن هللا عز وجل، ْلن خْب 
 ن يكذبون.االثنني أجنع ِف النفوس من خْب الواحد، وهلذا قال: إين أخاف أ

وقال حممد بن إسحاق ردءا يصدقين أي يبني هلم عين ما أكلمهم به، فِنه يفهم عين ما ال 
يفهمون، فلما سأل ذلك موسى قال هللا تعاَل: سنشد عضدك أبخيك أي سنقوي أمرك، 
ونعز جانبك أبخيك الذي سألت له أن يكون نبيا معك، كما قال ِف اْلية اْلخرى: قد 

[ وقال تعاَل: ووهبنا له من رمحتنا أخاه هارون نبيا ]مرمي: 36سى ]طه: أوتيت سؤلك اي مو 
: ليس أحد أعظم منة على أخيه من موسى على هارون قال بعض السلف[ وهلذا 51

عليهما السالم، فِنه شفع فيه حىت جعله هللا نبيا ورسوال معه إَل فرعون وملئه، وهلذا قال 
 [ .69ا ]اْلحزاَ: تعاَل ِف حق موسى وكان عند هللا وجيه

وقوله تعاَل: وجنعل لكما سلطاان أي حجة قاهرة فال يصلون إليكما آبايتنا أي ال سبيل هلم 
إَل الوصول إَل أذاكما بسب ب إبالغكما آايت هللا، كما قال تعاَل: اي أيها الرسول بلغ ما 

اَل: الذين [ وقال تع67وهللا يعصمك من الناس ]املائدة:  -إَل قوله -أنزل إليك من ربك
[ أي وكفى ابهلل انصرا 39وكفى ابهلل حسيبا ]اْلحزاَ:  -إَل قوله -يبلغون رساالت هللا

ومعينا ومؤيدا، وهلذا أخْبمها أن العاقبة هلما وملن اتبعهما ِف الدنيا واْلخرة، فقال تعاَل: 
 (1)أنتما ومن اتبعكما الغالبون كما قال تعاَل:". 

 

الة يقول عز وجل: يسبحن ابلعشي واإلشراق مث "ظننت أن هلذه الساعة ص-156 .844
رواه من حديث سعيد بن أيب عروبة عن أيب املتوكل عن أيَو بن صفوان عن مواله عبد 

                                         
 6/212تفسري ابن كثري ط العلمية  (1)



961 

 

هللا بن احلارث بن نوفل أن ابن عباس رضي هللا عنهما كان ال يصلي الضحى فأدخلته على 
ل هللا صلى دخل علي رسو أم هانئ رضي هللا عنها فقلت أخْبي هذا ما أخْبتين به فقالت: 

نه هللا عليه وسلم يوم الفتح ِف بييت مث أمر مباء ص ب ِف قصعة مث أمر بثَو فأخذ بيين وبي
فاغتسل مث رش انحية البيت فصلى مثان ركعات وذلك من الضحى قيامهن وركوعهن 
وسجودهن وجلوسهن سواء قري ب بعضهن من بعض فخرج ابن عباس رضي هللا عنهما وهو 

د قرأت ما بني اللوحني ما عرفت صالة الضحى إال اْلن يسبحن ابلعشي واإلشراق يقول: لق
وكنت أقول أين صالة اإلشراق وكان بعد يقول صالة اإلشراق وهلذا قال عز وجل: والطري 
حمشورة أي حمبوسة ِف اهلواء كل له أواَ أي مطيع يسبح تبعا له، وقال سعيد بن جبري 

 وابن زيد كل له أواَ أي مطيع. وقتادة ومالك عن زيد بن أسلم

وقوله تعاَل: وشددان ملكه أي جعلنا له ملكا كامال من مجيع ما حيتاج إليه امللوك، قال ابن 
أيب جنيح عن جماهد كان أشد أهل الدنيا سلطاان، وقال السدي كان حيرسه كل يوم أربعة 

 ألفا ال تدور ثنيبلغين أنه كان حيرسه ِف كل ليلة ثالثة وثال وقال بعض السلفآالف، 
 عليهم النوبة إَل مثلها من العام القابل، وقال غريه أربعون ألفا مشتملون ابلسالح.

وابن أيب حامت من رواية علباء بن أمحر عن عكرمة عن ابن عباس « 1»وقد ذكر ابن جرير 
ة الرضي هللا عنهما أن نفرين من بين إسرائيل استعدى أحدمها على اْلخر إَل داود عليه الص

والسالم أنه اغتصبه بقرا فأنكر اْلخر َو يكن للمدعي بينة فأرجأ أمرمها فلما كان الليل أمر 
داود عليه الصالة والسالم ِف املنام بقتل املدعي، فلما كان النهار طلبهما وأمر بقتل املدعي 

 بقتلك فأان ينفقال اي نِب هللا عالم تقتلين وقد اغتصبين هذا بقري؟ فقال له إن هللا تعاَل أمر 
قاتلك ال حمالة، فقال وهللا إن هللا َ أيمرك بقتلي ْلجل هذا الذي ادعيت عليه وإين لصادق 
فيما ادعيت ولكين كنت قد اغتلت أابه وقتلته َو يشعر بذلك أحد فأمر به داود عليه 
 السالم فقتل، قال ابن عباس رضي هللا عنهما: فاشتدت هيبته ِف بين إسرائيل وهو الذي

 يقول هللا عز وجل وشددان ملكه.

 وقوله عز وعال: وآتيناه احلكمة قال جماهد يعين الفهم والعقل والفطنة، وقال مرة:

احلكمة والعدل، وقال مرة: الصواَ، وقال قتادة كتاَ هللا واتباع ما فيه، فقال السدي 
اْلطاَ  لاحلكمة النبوة وقوله جل جالله وفصل اْلطاَ قال شريح القاضي والشعِب: فص
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 الشهود واْلُيان وقال قتادة شاهدان على املدعي أو ُيني املدعى عليه هو فصل

__________ 

 (1).". 563/ 10( تفسري الطْبي 1)
 

"يقول تعاَل ُماطبا رسوله حممدا صلى هللا عليه وسلم: إان أنزلنا عليك -157 .845
فمن اهتدى  لتنذرهم به الكتاَ يعين القرآن للناس ابحلق أي ِلميع اْللق من اإلنس واِلن

فلنفسه أي فِمنا يعود نفع ذلك إَل نفسه ومن ضل فِمنا يضل عليها أي إمنا يرجع وابل 
ذلك على نفسه وما أنت عليهم بوكيل أي مبوكل أن يهتدوا إمنا أنت نذير وهللا على كل 

 [ . مث قال تعاَل40[ فِمنا عليك البالغ وعلينا احلساَ ]الرعد: 12شيء وكيل ]هود: 
ا ُمْبا عن نفسه الكرُية أبنه املتصرف ِف الوجود مبا يشاء وأنه يتوىف اْلنفس الوفاة الكْبى مب

يرسل من احلفظة الذين يقبضوهنا من اْلبدان والوفاة الصغرى عند املنام كما قال تبارك 
 وتعاَل: وهو الذي يتوفاكم ابلليل ويعلم ما جرحتم ابلنهار مث يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى

مث إليه مرجعكم مث ينبئكم مبا كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حىت 
[ فذكر الوفاتني 61 -60إذا جاء أحدكم املوت توفته رسلنا وهم ال يفرطون ]اْلنعام: 

الصغرى مث الكْبى وِف هذه اْلية ذكر الكْبى مث الصغرى وهلذا قال تبارك وتعاَل: هللا يتوىف 
حني موهتا واليت َ متت ِف منامها فيمسك اليت قضى عليها املوت ويرسل اْلخرى اْلنفس 

إَل أجل مسمى فيه داللة على أنه جتتمع ِف املأل اْلعلى كما ورد بذلك احلديث املرفوع 
 الذي رواه ابن منده وغريه.

وِف صحيحي البخاري ومسلم من حديث عبيد هللا بن عمر عن سعيد بن أيب سعيد عن 
إذا أوى أحدكم »عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  أبيه

إَل فراشه فلينفضه بداخلة إزاره فِنه ال يدري ما خلفه عليه مث ليقل ابَسك ريب وضعت 
جنِب وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فارمحها وإن أرسلتها فاحفظها مبا حتفظ به عبادك 

تقبض أرواح اْلموات إذا ماتوا وأرواح اْلحياء إذا  بعض السلف وقال« . 1« »الصاحلني
انموا فتتعارف ما شاء هللا تعاَل أن تتعارف فيمسك اليت قضى عليها املوت اليت قد ماتت 
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 ويرسل اْلخرى إَل أجل مسمى.

قال السدي إَل بقية أجلها، وقال ابن عباس رضي هللا عنهما ُيسك أنفس اْلموات ويرسل 
 ياء وال يغلط إن ِف ذلك ْلايت لقوم يتفكرون.أنفس اْلح

 

 [45اَل  43( : اْلايت 39]سورة الزمر )
( قل هلل الشفاعة 43أم اختذوا من دون هللا شفعاء قل أولو كانوا ال ُيلكون شيئا وال يعقلون )

( وإذا ذكر هللا وحده امشأزت قلَو 44مجيعا له ملك السماوات واْلرض مث إليه ترجعون )
 (45ال يؤمنون ابْلخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون )الذين 

يقول تعاَل ذاما للمشركني ِف اختاذهم شفعاء من دون هللا وهم اْلصنام واْلنداد اليت اختذوها 
 من تلقاء أنفسهم بال دليل وال برهان حداهم على ذلك وهي ال متلك شيئا من اْلمر بل

__________ 

 (1). ].....[".62، ومسلم ِف الذكر حديث 12ِف الدعوات ابَ  ( أخرجه البخاري1)
 

[ مبا أغىن عن 33"عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهريا ]اْلحزاَ: -158 .846
إعادهتا هاهنا، وهلل احلمد واملنة. وقال احلافظ أبو يعلى: حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا 

خذ اب ذر رضي هللا عنه وهو آمفضل بن عبد هللا عن أيب إسحاق عن حنش، قال: َسعت أ
حبلقة الباَ يقول: اي أيها الناس من عرفين فقد عرفين، ومن أنكرين فأان أبو ذر َسعت رسول 

صالة إمنا مثل أهل بييت فيكم كمثل سفينة نوح عليه ال»هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: 
 هذا ُّبذا اإلسناد ضعيف.« والسالم من دخلها جنا، ومن ختلف عنها هلك

وقوله عز وجل: ومن يقَتف حسنة نزد له فيها حسنا أي ومن يعمل حسنة نزد له فيها 
حسنا أي أجرا وثوااب، كقوله تعاَل: إن هللا ال يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها 

: إن من ثواَ احلسنة وقال بعض السلف[ ، 40ويؤت من لدنه أجرا عظيما ]النساء: 
ئة السيئة بعدها. وقوله تعاَل: إن هللا غفور شكور أي يغفر احلسنة بعدها، ومن جزاء السي

الكثري من السيئات ويكثر القليل من احلسنات، فيسَت ويغفر ويضاعف فيشكر، وقوله جل 
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 وعال:

أم يقولون افَتى على هللا كذاب فِن يشِ هللا خيتم على قلبك أي لو افَتيت عليه كذاب كما 
ن،  ك أي يطبع على قلبك ويسلبك ما كان آاتك من القرآيزعم هؤالء اِلاهلون خيتم على قلب

كقوله جل جالله: ولو تقول علينا بعض اْلقاويل ْلخذان منه ابليمني مث لقطعنا منه الوتني 
[ أي النتقمنا منه أشد االنتقام، وما 47 -40فما منكم من أحد عنه حاجزين ]احلاقة: 

 قدر أحد من الناس أن حيجز عنه.

: وُيح هللا الباطل ليس معطوفا على قوله خيتم فيكون جمزوما بل هو وقوله جلت عظمته
مرفوع على االبتداء. قاله ابن جرير، قال: وحذفت من كتابته الواو ِف رسم مصحف اإلمام،  

[ وقوله تعاَل: ويدع اإلنسان ابلشر دعاءه 18كما حذفت ِف قوله: سندع الزابنية ]العلق: 
عز وجل وحيق احلق بكلماته معطوف على وُيح هللا الباطل [ . وقوله 11ابْلري ]اإلسراء: 

وحيق احلق أي حيققه ويثبته ويبينه ويوضحه بكلماته، أي حبججه وبراهينه إنه عليم بذات 
 الصدور أي مبا تكنه الضمائر وتنطوي عليه السرائر.

 

 [28اَل  25( : اْلايت 42]سورة الشورى )
( ويستجي ب 25عن السيئات ويعلم ما تفعلون ) وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفوا

( ولو 26الذين آمنوا وعملوا الصاحلات ويزيدهم من فضله والكافرون هلم عذاَ شديد )
( 27بسط هللا الرزق لعباده لبغوا ِف اْلرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبري بصري )

 (28الويل احلميد )وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رمحته وهو 
يقول تعاَل ممتنا على عباده بقبول توبتهم إليه إذا اتبوا ورجعوا إليه أنه من كرمه وحلمه أن 
يعفو ويصفح ويسَت ويغفر، وكقوله عز وجل: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه مث يستغفر 

 هللا جيد هللا غفورا رحيما

 (1)ه، حيث قال:". [ وقد ثبت ِف صحيح مسلم رمحه هللا علي110]النساء: 
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 "أييت هللا بقوم حيبهم وحيبونه أذلة على املؤمنني أعزة على الكافرين-159 .847

[ وهذه صفة املؤمنني أن يكون أحدهم شديدا عنيفا على الكفار، رحيما برا 54]املائدة: 
ابْلخيار، غضواب عبوسا ِف وجه الكافر ضحوكا بشوشا ِف وجه أخيه املؤمن كما قال تعاَل: 

[ وقال 123ها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة ]التوبة: اي أي
مثل املؤمنني ِف توادهم وترامحهم كمثل اِلسد الواحد، إذا »النِب صلى هللا عليه وسلم: 

وقال صلى هللا عليه « . 1« »اشتكى منه عضو تداعى له سائر اِلسد ابحلمى والسهر
وشبك صلى هللا عليه وسلم « . 2« »من كالبنيان يشد بعضه بعضااملؤمن للمؤ »وسلم: 

 بني أصابعه، كال احلديثني ِف الصحيح.

وقوله سبحانه وتعاَل: تراهم ركعا سجدا يبتغون فضال من هللا ورضواان وصفهم بكثرة العمل 
وكثرة الصالة وهي خري اْلعمال، ووصفهم ابإلخالص فيها هلل عز وجل واالحتساَ عند 

تعاَل جزيل الثواَ، وهو اِلنة املشتملة على فضل هللا عز وجل وهو سعة الرزق عليهم  هللا
ورضاه تعاَل عنهم، وهو أكْب من اْلول كما قال جل وعال: ورضوان من هللا أكْب ]التوبة: 

72. ] 

وقوله جل جالله: سيماهم ِف وجوههم من أثر السجود قال علي بن أيب طلحة عن ابن 
وقال جماهد وغري « . 3»نهما: سيماهم ِف وجوههم يعين السمت احلسن عباس رضي هللا ع

واحد: يعين اْلشوع والتواضع. وقال ابن أيب حامت: حدثنا أيب، حدثنا علي بن حممد 
الطنافسي، حدثنا حسني اِلعفي عن زائدة عن منصور عن جماهد سيماهم ِف وجوههم من 

  هذا اْلثر ِف الوجه، فقال: رمبا كان بنيأثر السجود قال: اْلشوع. قلت: ما كنت أراه إال
ض وقال بععيين من هو أقسى قلبا من فرعون. وقال السدي: الصالة حتسن وجوههم، 

: من كثرت صالته ابلليل حسن وجهه ابلنهار، وقد أسنده ابن ماجه ِف سننه عن السلف
ان يإَساعيل بن حممد الطلحي عن اثبت بن موسى عن شريك، عن اْلعمش عن أيب سف

الته ابلليل من كثرت ص»عن جابر رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
والصحيح أنه موقوف. وقال بعضهم: إن للحسنة نورا ِف القل ب « 4« »حسن وجهه ابلنهار

 وضياء ِف الوجه وسعة ِف الرزق وحمبة ِف قلَو الناس.

سر أحد سريرة إال أبداها هللا تعاَل على وقال أمري املؤمنني عثمان رضي هللا عنه: ما أ
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صفحات وجهه وفلتات لسانه، والغرض أن الشيء الكامن ِف النفس يظهر على صفحات 
الوجه، فاملؤمن إذا كانت سريرته صحيحة مع هللا تعاَل أصلح هللا عز وجل ظاهره للناس،  

 كما

__________ 

 .67، 66حديث ، ومسلم ِف الْب 27( أخرجه البخاري ِف اْلدَ ابَ 1)
 .65، ومسلم ِف الْب حديث 5( أخرجه البخاري ِف املظاَ ابَ 2)
 .370/ 11( انظر تفسري الطْبي 3)
 (1).". 174( أخرجه ابن ماجة ِف اإلقامة ابَ 4)
 

"عباده، وأما عند الصراط فِن هللا تعاَل يعطي كل مؤمن نورا وكل منافق -160 .848
روان  نور املنافقني واملنافقات، فقال املنافقون انظنورا، فِذا استووا على الصراط سل ب هللا

[ فال يذكر عند ذلك أحد 8نقتبس من نوركم وقال املؤمنون ربنا أمتم لنا نوران ]التحرمي: 
 « .أحدا

وقوله تعاَل: فضَر بينهم بسور له ابَ ابطنه فيه الرمحة وظاهره من قبله العذاَ قال 
نار، وقال عبد الرمحن بن زيد بن أسلم هو الذي قال احلسن وقتادة: هو حائط بني اِلنة وال

[ وهكذا روي عن جماهد رمحه هللا وغري واحد 46هللا تعاَل: وبينهما حجاَ ]اْلعراف: 
ر قاله وظاهره من قبله العذاَ أي النا -أي اِلنة وما فيها -وهو الصحيح ابطنه فيه الرمحة

يل إن ذلك السور سور بيت املقدس عند وقد ق« 1»قتادة وابن زيد وغريمها، قال ابن جرير 
وادي جهنم. مث قال: حدثنا ابن الْبقي، حدثنا عمرو بن أيب سلمة عن سعيد بن عطية بن 
قيس عن أيب العوام مؤذن بيت املقدس قال: َسعت عبد هللا بن عمرو يقول: إن السور 

اهره من قبله ظالذي ذكره هللا ِف القرآن فضَر بينهم بسور له ابَ ابطنه فيه الرمحة و 
 « .2»العذاَ هو السور الشرقي ابطنه املسجد وما يليه وظاهره وادي جهنم 

مث روي عن عبادة بن الصامت وكع ب اْلحبار وعلي بن احلسني زين العابدين حنو ذلك، 
وهذا حممول منهم على أهنم أرادوا ُّبذا تقري ب املعىن ومثاال لذلك، ال أن هذا هو الذي أريد 
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ا اِلدار املعني نفسه ونفس املسجد، وما وراءه من الوادي املعروف بوادي من القرآن هذ
جهنم، فِن اِلنة ِف السموات ِف أعلى عليني والنار ِف الدركات أسفل سافلني، وقول كع ب 
اْلحبار إن الباَ املذكور ِف القرآن هو ابَ الرمحة الذي هو أحد أبواَ املسجد فهذا من 

افقني ا املراد بذلك سور يضَر يوم القيامة ليحجز بني املؤمنني واملنإسرائيلياته وترهاته، وإمن
فِذا انتهى إليه املؤمنون دخلوه من اببه، فِذا استكملوا دخوهلم أغلق الباَ وبقي املنافقون 
 من ورائه ِف احلرية والظلمة والعذاَ كما كانوا ِف الدار الدنيا ِف كفر وجهل وشك وحرية.

م أي ينادي املنافقون املؤمنني أما كنا معكم ِف الدار الدنيا نشهد ينادوهنم أَ نكن معك
معكم اِلمعات ونصلي معكم اِلماعات، ونقف معكم بعرفات، وحنضر معكم الغزوات 

 ونؤدي معكم سائر الواجبات؟ قالوا بلى أي فأجاَ املؤمنون املنافقني قائلني:

: ال بعض السلفقبتم وغرتكم اْلماين بلى قد كنتم معنا ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارت
أي فتنتم أنفسكم ابللذات واملعاصي والشهوات وتربصتم أي أخرمت التوبة من وقت إَل 

 وقت.

__________ 

 .678/ 11( تفسري الطْبي 1)
 (1).". 678/ 11( انظر تفسري الطْبي 2)
 

ال ب"ابْللف. وقال أبو عبد الرمحن السلمي والضحاك وصدق ابحلسىن أي -161 .849
إله إال هللا وِف رواية عن عكرمة وصدق ابحلسىن أي مبا أنعم هللا عليه، وِف رواية عن زيد بن 
أسلم وصدق ابحلسىن قال: الصالة والزكاة والصوم وقال مرة وصدقة الفطر. وقال ابن أيب 
حامت: حدثنا أبو زرعة، حدثنا صفوان بن صاحل الدمشقي، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا 

بن حممد، حدثين من َسع أاب العالية الرايحي حيدث عن أيب بن كع ب قال: سألت زهري 
 « .احلسىن: اِلنة»رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن احلسىن قال: 

وقوله تعاَل: فسنيسره لليسرى قال ابن عباس: يعين للخري، وقال زيد بن أسلم: يعين للجنة، 
عدها، ومن جزاء السيئة السيئة بعدها، : من ثواَ احلسنة احلسنة بوقال بعض السلف
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وهلذا قال تعاَل: وأما من خبل أي مبا عنده واستغىن قال عكرمة عن ابن عباس: أي خبل 
مباله واستغىن عن ربه عز وجل. رواه ابن أيب حامت وكذَ ابحلسىن أي ابِلزاء ِف الدار اْلخرة 

ما َ يؤمنوا هتم وأبصارهم كفسنيسره للعسرى أي لطريق الشر كما قال تعاَل: ونقل ب أفئد
[ واْلايت ِف هذا املعىن كثرية دالة 110به أول مرة ونذرهم ِف طغياهنم يعمهون ]اْلنعام: 

على أن هللا عز وجل جيازي من قصد اْلري ابلتوفيق له، ومن قصد الشر ابْلذالن، وكل 
 ذلك بقدر مقدر واْلحاديث الدالة على هذا املعىن كثرية.

حدثنا علي بن عياش، « : 1»الصديق رضي هللا عنه[ قال اإلمام أمحد  ]رواية أيب بكر
حدثين العطاف بن خالد، حدثين رجل من أهل البصرة عن طلحة بن عبد هللا بن عبد 
الرمحن بن أيب بكر الصديق عن أبيه قال: َسعت أيب يذكر أن أابه َسع أاب بكر وهو يقول: 

 رسول هللا أنعمل على ما فرغ منه أو على أمرقلت لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم: اي 
كل ميسر »قال: ففيم العمل اي رسول هللا؟ قال: « بل على أمر قد فرغ منه»مؤتنف؟ قال 

 « .ملا خلق له

حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان عن اْلعمش « : 2»]رواية علي رضي هللا عنه[ قال البخاري 
قال:   عن علي بن أيب طال ب رضي هللا عنه عن سعد بن عبيدة عن أيب عبد الرمحن السلمي

ما منكم من أحد »كنا مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ِف بقيع الغرقد ِف جنازة فقال: 
فقالوا: اي رسول هللا أفال نتكل؟ فقال: « إال وقد كت ب مقعده من اِلنة ومقعده من النار

سنيسره واتقى وصدق ابحلسىن فقال: مث قرأ فأما من أعطى « اعملوا فكل ميسر ملا خلق له»
 لليسرى إَل قوله للعسرى.

وكذا رواه من طريق شعبة ووكيع عن اْلعمش بنحوه. مث رواه عن عثمان بن أيب شيبة عن 
جرير عن منصور عن سعيد بن عبيدة عن أيب عبد الرمحن عن علي بن أيب طال ب رضي هللا 

فقعد وقعدان   صلى هللا عليه وسلم،عنه قال: كنا ِف جنازة ِف بقيع الغرقد فأتى رسول هللا
 حوله ومعه

__________ 

 .6، 5/ 1( املسند 1)
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 (1).". 6، ابَ 92( كتاَ التفسري، تفسري سورة 2)
 

"فثم وجه هللا قبلة هللا اليت وجهكم إليها فاستقبلوها يعين الكعبة، وقال أبو -162 .850
ت املقدس. فأنزل ِف احنرافهم من بي العالية: ملا غريت القبلة إَل الكعبة عريت اليهود املؤمنني

 هللا تعاَل هذه اْلية جوااب إليهم.

عطاء وقتادة: نزلت ِف النجاشي وذلك إنه توِف، فأتى جْبئيل النِب صلى هللا عليه وسلم 
فقال: إن أخاكم النجاشي قد مات فصلوا عليه. فقال أصحاَ رسول هللا صلى هللا عليه 

يصلي إَل غري قبلتنا؟ وكان النجاشي يصلي إَل  وسلم: كيف نصلي على رجل مات وهو
 بيت املقدس حىت مات. فأنزل هللا تعاَل هذه اْلية.

قالوا أين « 1»وقال جماهد واحلسن والضحاك: ملا نزلت: وقال ربكم ادعوين أستج ب لكم 
ندعوه؟ فنزلت وهلل املشرق واملغَر ملكا وخلقا فأينما تولوا حتولوا وجوهكم فثم هناك وجه 

 .هللا
وقال الكلِب والقتيِب: معناه فثم هللا عليم يرى والوجه صلة كقوله تعاَل. يريدون وجهه أي 

أي إال هو، وقوله تعاَل ويبقى « . 2»يريدونه ابلدعاء، وقوله كل شيء هالك إال وجهه 
 أي هلل.« 4»أي ويبقى ربك، وقوله إمنا نطعمكم لوجه هللا « 3»وجه ربك 

دة ومقاتل بن حيان: فثم قبلة هللا أضافها إَل نفسه ختصيصا وقال احلسن وجماهد وقتا
 وتفصيال، كما يقال: بيت هللا، وانقة هللا، والوجه واِلهة والوجهة: القبلة.

إن هللا واسع قال الكلِب: واسع املغفرة ال يتعاظم مغفرته ذن ب دليله قوله تعاَل إن ربك واسع 
 « .5»املغفرة 

ال: يعطي فالن من سعة أي من غىن قال هللا لينفق ذو سعة من أبو عبيدة: الواسع الغين يق
قال الفراء: الواسع اِلواد الذي يسع عطاءه كل شيء. دليله قوله تعاَل ورمحيت « 6»سعته 

وقيل: الواسع العاَ الذي يسع علمه كل شيء. قال هللا وسع كرسيه « 7»وسعت كل شيء 
 أي علمه.« 8»السماوات واْلرض 

فقلت  : دخلت ديرا فجاء وقت الصالةوقال بعض السلفحيثما صلوا ودعوا،  عليم بنياهتم
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لبعض من ِف الدير: دلين على بقعة طاهرة أصلي فيها. فقال يل: طهر قلبك عمن سواه، 
 وقف حيث شئت. قال: فخجلت منه.

__________ 

 .60( سورة غافر: 1)
 .88( سورة القصص: 2)
 .27( سورة الرمحن: 3)
 .9سان: ( سورة اإلن4)
 .32( سورة النجم: 5)
 .7( سورة الطالق: 6)
 .156( سورة اْلعراف: 7)
 (1).". 255( سورة البقرة: 8)
 

{ }والذين آمنوا وعملوا الصاحلات ال نكلف نفسا إال وسعها 43، 42"}-163 .851
أولئك أصحاَ اِلنة هم فيها خالدون * ونزعنا ما ِف صدورهم من غل جتري من حتتهم 

احلمد هلل الذي هداان هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هداان هللا لقد جاءت رسل  اْلهنار وقالوا
 ربنا ابحلق ونودوا أن تلكم اِلنة أورثتموها مبا كنتم تعملون{ .

ملا ذكر هللا تعاَل عقاَ العاصني الظاملني، ذكر ثواَ املطيعني فقال: }والذين آمنوا{ 
اهرة وا بني اإلُيان والعمل، بني اْلعمال الظبقلوُّبم }وعملوا الصاحلات{ جبوارحهم، فجمع

واْلعمال الباطنة، بني فعل الواجبات وترك احملرمات، وملا كان قوله: }وعملوا الصاحلات{ 
لفظا عاما يشمل مجيع الصاحلات الواجبة واملستحبة، وقد يكون بعضها غري مقدور للعبد، 

تسعه طاقتها، وال يعسر على قال تعاَل: }ال نكلف نفسا إال وسعها{ أي: مبقدار ما 
قدرهتا، فعليها ِف هذه احلال أن تتقي هللا حبس ب استطاعتها، وإذا عجزت عن بعض 
الواجبات اليت يقدر عليها غريها سقطت عنها كما قال تعاَل: }ال يكلف هللا نفسا إال 
وسعها{ }ال يكلف هللا نفسا إال ما آاتها{ }ما جعل عليكم ِف الدين من حرج{ 
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 ا هللا ما استطعتم{ فال واج ب مع العجز، وال حمرم مع الضرورة.}فاتقو 

}أولئك{ أي: املتصفون ابإلُيان والعمل الصاحل }أصحاَ اِلنة هم فيها خالدون{ أي: 
ال حيولون عنها وال يبغون ُّبا بدال ْلهنم يرون فيها من أنواع اللذات وأصناف املشتهيات ما 

 ه.تقف عنده الغاايت، وال يطل ب أعلى من

}ونزعنا ما ِف صدورهم من غل{ وهذا من كرمه وإحسانه على أهل اِلنة، أن الغل الذي  
كان موجودا ِف قلوُّبم، والتنافس الذي بينهم، أن هللا يقلعه ويزيله حىت يكونوا إخواان 

 متحابني، وأخالء متصافني.

 هلم من هللاقال تعاَل: }ونزعنا ما ِف صدورهم من غل إخواان على سرر متقابلني{ وخيلق 
الكرامة ما به حيصل لكل واحد منهم الغبطة والسرور، ويرى أنه ال فوق ما هو فيه من النعيم 

 نعيم. فبهذا أيمنون من التحاسد والتباغض، ْلنه قد فقدت أسبابه.

وقوله: }جتري من حتتهم اْلهنار{ أي: يفجروهنا تفجريا، حيث شاءوا، وأين أرادوا، إن 
ر، أو ِف تلك الغرف العاليات، أو ِف رايض اِلنات، من حتت تلك شاءوا ِف خالل القصو 

 احلدائق الزاهرات.

أهنار جتري ِف غري أخدود، وخريات ليس هلا حد حمدود }و{ هلذا ملا رأوا ما أنعم هللا عليهم 
وأكرمهم به }قالوا احلمد هلل الذي هداان هلذا{ أبن من علينا وأوحى إَل قلوبنا، فآمنت به، 

لألعمال املوصلة إَل هذه الدار، وحفظ هللا علينا إُياننا وأعمالنا، حىت أوصلنا ُّبا  وانقادت
إَل هذه الدار، فنعم الَر الكرمي، الذي ابتدأان ابلنعم، وأسدى من النعم الظاهرة والباطنة 
ما ال حيصيه احملصون، وال يعده العادون، }وما كنا لنهتدي لوال أن هداان هللا{ أي: ليس 

 سنا قابلية للهدى، لوال أنه تعاَل من ُّبدايته واتباع رسله.ِف نفو 

}لقد جاءت رسل ربنا ابحلق{ أي: حني كانوا يتمتعون ابلنعيم الذي أخْبت به الرسل، 
وصار حق يقني هلم بعد أن كان علم يقني ]هلم[ ، قالوا لقد حتققنا، ورأينا ما وعدتنا به 

ال مرية فيه وال إشكال، }ونودوا{ هتنئة هلم، الرسل، وأن مجيع ما جاءوا به حق اليقني، 
وإكراما، وحتية واحَتاما، }أن تلكم اِلنة أورثتموها{ أي: كنتم الوارثني هلا، وصارت إقطاعا 

 لكم، إذ كان إقطاع الكفار النار، أورثتموها }مبا كنتم تعملون{ .

، واقتسموا برمحة هللا: أهل اِلنة جنوا من النار بعفو هللا، وأدخلوا اِلنة قال بعض السلف



972 

 

 (1)املنازل وورثوها ابْلعمال الصاحلة وهي من رمحته، بل من أعلى أنواع رمحته.". 
 

{ }كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدان وقالوا جمنون وازدجر * 9-17"}-164 .852
فدعا ربه أين مغلَو فانتصر * ففتحنا أبواَ السماء مباء منهمر * وفجران اْلرض عيوان 

اء على أمر قد قدر * ومحلناه على ذات ألواح ودسر * جتري أبعيننا جزاء ملن كان  فالتقى امل
كفر * ولقد تركناها آية فهل من مدكر * فكيف كان عذايب ونذر * ولقد يسران القرآن 

 للذكر فهل من مدكر{ .

ملا ذكر تبارك وتعاَل حال املكذبني لرسوله، وأن اْلايت ال تنفع فيهم، وال جتدي عليهم 
يئا، أنذرهم وخوفهم بعقوابت اْلمم املاضية املكذبة للرسل، وكيف أهلكهم هللا وأحل ُّبم ش

 عقابه.

فذكر قوم نوح، أول رسول بعثه هللا إَل قوم يعبدون اْلصنام، فدعاهم إَل توحيد هللا وعبادته 
وحده ال شريك له، فامتنعوا من ترك الشرك وقالوا: }ال تذرن آهلتكم وال تذرن ودا وال 

 سواعا وال يغوث ويعوق ونسرا{

َو يزل نوح يدعوهم إَل هللا ليال وهنارا، وسرا وجهارا، فلم يزدهم ذلك إال عنادا وطغياان، 
وقدحا ِف نبيهم، وهلذا قال هنا: }فكذبوا عبدان وقالوا جمنون{ لزعمهم أن ما هم عليه 

ة ه نوح عليه الصالوآابؤهم من الشرك والضالل هو الذي يدل عليه العقل، وأن ما جاء ب
والسالم جهل وضالل، ال يصدر إال من اجملانني، وكذبوا ِف ذلك، وقلبوا احلقائق الثابتة 
شرعا وعقال فِن ما جاء به هو احلق الثابت، الذي يرشد العقول النرية املستقيمة، إَل اهلدى 

ه قوموالنور والرشد، وما هم عليه جهل وضالل مبني، ]وقوله:[ }وازدجر{ أي: زجره 
، وال تكذيبهم عدم اإلُيان به -قبحهم هللا-وعنفوه عندما دعاهم إَل هللا تعاَل، فلم يكفهم 

إايه، حىت أوصلوا إليه من أذيتهم ما قدروا عليه، وهكذا مجيع أعداء الرسل، هذه حاهلم مع 
 أنبيائهم.

{ ال قدرة يل على االنتصار منهم،  نه َ ْلفعند ذلك دعا نوح ربه ]فقال:[ }أين مغلَو
يؤمن من قومه إال القليل النادر، وال قدرة هلم على مقاومة قومهم، }فانتصر{ اللهم يل 
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 منهم، وقال ِف اْلية اْلخرى: }َر ال تذر على اْلرض من الكافرين دايرا{ اْلايت

فأجاَ هللا سؤاله، وانتصر له من قومه، قال تعاَل: }ففتحنا أبواَ السماء مباء منهمر{ 
 ا متتابعأي: كثري جد

}وفجران اْلرض عيوان{ فجعلت السماء ينزل منها من املاء شيء خارق للعادة، وتفجرت 
اْلرض كلها، حىت التنور الذي َ جتر العادة بوجود املاء فيه، فضال عن كونه منبعا للماء، 

 ْلنه موضع النار.

: قدر{ أي}فالتقى املاء{ أي: ماء السماء واْلرض }على أمر{ من هللا له بذلك، }قد 
 قد كتبه هللا ِف اْلزل وقضاه، عقوبة هلؤالء الظاملني الطاغني

}ومحلناه على ذات ألواح ودسر{ أي: وجنينا عبدان نوحا على السفينة ذات اْللواح والدسر 
 ( .1أي: املسامري ]اليت[ قد َسرت ]ُّبا[ ألواحها وشد ُّبا أسرها )

ة ن محله من أصناف املخلوقات برعاي}جتري أبعيننا{ أي: جتري بنوح ومن آمن معه، وم
من هللا، وحفظ ]منه[ هلا عن الغرق ]ونظر[ ، وكالئه منه تعاَل، وهو نعم احلافظ الوكيل، 
}جزاء ملن كان كفر{ أي: فعلنا بنوح ما فعلنا من النجاة من الغرق العام، جزاء له حيث  

نه راد، وال صده لم يرده عكذبه قومه وكفروا به فصْب على دعوهتم، واستمر على أمر هللا، ف
( صاد، كما قال ]تعاَل[ عنه ِف اْلية اْلخرى: }قيل اي نوح اهبط بسالم منا 2عنه )

 وبركات عليك وعلى أمم ممن معك{ اْلية.

وحيتمل أن املراد: أان أهلكنا قوم نوح، وفعلنا ُّبم ما فعلنا من العذاَ واْلزي، جزاء هلم على  
 ى قراءة من قرأها بفتح الكافكفرهم وعنادهم، وهذا متوجه عل

}ولقد تركناها آية فهل من مدكر{ أي: ولقد تركنا قصة نوح مع قومه آية يتذكر ُّبا 
املتذكرون، على أن من عصى الرسل وعاندهم أهلكه هللا بعقاَ عام شديد، أو أن الضمري 

 يعود إَل السفينة وجنسها، وأن أصل صنعتها تعليم

السالم، مث أبقى هللا تعاَل صنعتها وجنسها بني الناس ليدل ( نوح عليه 3من هللا لعبده )
ذلك على رمحته خبلقه وعنايته، وكمال قدرته، وبديع صنعته، }فهل من مدكر{ ؟ أي: 

 ( لآلايت، ملق ذهنه وفكرته ملا أيتيه منها، فِهنا ِف غاية البيان واليسر؟4فهل من متذكر )

ا املخاط ب عذاَ هللا اْلليم وإنذاره }فكيف كان عذايب ونذر{ أي: فكيف رأيت أيه
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 الذي ال يبقي ْلحد عليه حجة.

 -[826]-}ولقد يسران القرآن للذكر فهل من مدكر{ أي: ولقد يسران وسهلنا هذا 
القرآن الكرمي، ألفاظه للحفظ واْلداء، ومعانيه للفهم والعلم، ْلنه أحسن الكالم لفظا، 

تيسري، وسهله عليه يسر هللا عليه مطلوبه غاية ال وأصدقه معىن، وأبينه تفسريا، فكل من أقبل
عليه، والذكر شامل لكل ما يتذكر به العاملون من احلالل واحلرام، وأحكام اْلمر والنهي، 
وأحكام اِلزاء واملواعظ والعْب، والعقائد النافعة واْلخبار الصادقة، وهلذا كان علم القرآن 

د إلطالق، وهو العلم النافع الذي إذا طلبه العبحفظا وتفسريا، أسهل العلوم، وأجلها على ا
عند هذه اْلية: هل من طال ب علم فيعان ]عليه[ ؟ وهلذا  قال بعض السلفأعني عليه، 

 يدعو هللا عباده إَل اإلقبال عليه والتذكر بقوله: }فهل من مدكر{

__________ 

 ( كذا ِف َ، وِف أ: وشدت أسرها.1)

 ( ِف َ: وال صده عن ذلك صاد.2)

 ( ِف َ: لرسوله.3)

 (1)( ِف َ: فهل من متذكر.". 4)
 

{ }بسم هللا الرمحن الرحيم إذا الشمس كورت * وإذا النجوم 14 - 1"}-165 .853
انكدرت * وإذا اِلبال سريت * وإذا العشار عطلت * وإذا الوحوش حشرت * وإذا البحار 

وإذا الصحف  سجرت * وإذا النفوس زوجت * وإذا املوءودة سئلت * أبي ذن ب قتلت *
نشرت * وإذا السماء كشطت * وإذا اِلحيم سعرت * وإذا اِلنة أزلفت * علمت نفس ما 

 أحضرت{ .

أي: إذا حصلت هذه اْلمور اهلائلة، متيز اْللق، وعلم كل أحد ما قدمه ْلخرته، وما أحضره 
فيها من خري وشر، وذلك إذا كان يوم القيامة تكور الشمس أي: جتمع وتلف، وخيسف 

 قمر، ويلقيان ِف النار.ال

 ( من أفالكها.1}وإذا النجوم انكدرت{ أي: تغريت، وتساقطت )

                                         
 825تفسري السعدي = تيسري الكرمي الرمحن ص/ (1)



975 

 

}وإذا اِلبال سريت{ أي:: صارت كثيبا مهيال مث صارت كالعهن املنفوش، مث تغريت 
وصارت هباء منبثا، وسريت عن أماكنها، }وإذا العشار عطلت{ أي: عطل الناس حينئذ 

 مون هلا ويراعوهنا ِف مجيع اْلوقات، فجاءهم ما يذهلهم عنها،نفائس أمواهلم اليت كانوا يهت
فنبه ابلعشار، وهي النوق اليت تتبعها أوالدها، وهي أنفس أموال العَر إذ ذاك عندهم، على 

 ما هو ِف معناها من كل نفيس.

}وإذا الوحوش حشرت{ أي: مجعت ليوم القيامة، ليقتص هللا من بعضها لبعض، ويرى 
 ( مث يقول هلا: كوين ترااب.2دله، حىت إنه ليقتص من القرانء للجماء )العباد كمال ع

 انرا تتوقد. -على عظمها-}وإذا البحار سجرت{ أي: أوقدت فصارت 

}وإذا النفوس زوجت{ أي: قرن كل صاح ب عمل مع نظريه، فجمع اْلبرار مع اْلبرار، 
ه تعاَل: ابلشياطني، وهذا كقولوالفجار مع الفجار، وزوج املؤمنون ابحلور العني، والكافرون 

}وسيق الذين كفروا إَل جهنم زمرا{ }وسيق الذين اتقوا رُّبم إَل اِلنة زمرا{ }احشروا 
 الذين ظلموا وأزواجهم{ .

}وإذا املوءودة سئلت{ وهو الذي كانت اِلاهلية اِلهالء تفعله من دفن البنات وهن أحياء 
 ن ب قتلت{ ومن املعلوم أهنا ليس هلامن غري سب ب، إال خشية الفقر، فتسأل: }أبي ذ

( . }وإذا الصحف{ املشتملة على ما عمله 3ذن ب، ففي هذا توبيخ وتقريع لقاتليها )
العاملون من خري وشر }نشرت{ وفرقت على أهلها، فآخذ كتابه بيمينه، وآخذ كتابه 

 بشماله، أو من وراء ظهره.

م تشقق السماء ابلغمام{ }يوم }وإذا السماء كشطت{ أي: أزيلت، كما قال تعاَل: }يو 
نطوي السماء كطي السجل للكت ب{ }واْلرض مجيعا قبضته يوم القيامة والسماوات 
مطوايت بيمينه{ }وإذا اِلحيم سعرت{ أي: أوقد عليها فاستعرت، والتهبت التهااب َ 
يكن هلا قبل ذلك، }وإذا اِلنة أزلفت{ أي: قربت للمتقني، }علمت نفس{ أي: كل 

 ياهنا ِف سياق الشرط.نفس، إلت

}ما أحضرت{ أي: ما حضر لديها من اْلعمال ]اليت قدمتها[ كما قال تعاَل: }ووجدوا 
ما عملوا حاضرا{ وهذه اْلوصاف اليت وصف هللا ُّبا يوم القيامة، من اْلوصاف اليت تنزعج 

، وترتعد الفرائص وتعم املخاوف، وحتث أويل اْل ، وتشتد من أجلها الكرَو باَ لهلا القلَو
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من  :قال بعض السلفلالستعداد لذلك اليوم، وتزجرهم عن كل ما يوج ب اللوم، وهلذا 
 أراد أن ينظر ليوم القيامة كأنه رأي عني، فليتدبر سورة }إذا الشمس كورت{

__________ 

 ( ِف َ: وتناثرت.1)

 ( ِف َ: حىت إنه يقتص للشاة اِلماء من الشاة القرانء.2)

 (1)( ِف َ: ولكن هذا فيه توبيخ وتقريع لقاتليها.". 3)
 

"}أبنائكم الذين من أصالبكم وأن جتمعوا بني اْلختني إال ما قد سلف إن -166 .854
( واحملصنات من النساء إال ما ملكت أُيانكم كتاَ هللا عليكم 23هللا كان غفورا رحيما )

  مسافحني{وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا أبموالكم حمصنني غري

أي: صببتها }فما استمتعتم به منهن{ قيل: أراد به: فما استمتعتم به ابلنكاح منهن، 
 }فأتوهن أجورهن فريضة{ أي: مهورهن، وقال ابن عباس: هو املتعة املعروفة.

وكانت املتعة حالال ِف ابتداء اإلسالم، وصورهتا: أن يقول الرجل للمرأة: أجرتك أو عقدت 
عشرة أايم بكذا، وكان هذا حالال، مث نسخ، وكان ابن عباس يفىت  عليك ْلستمتع بك

 ِبابحتها، والصحيح أنه منسوخ.

 وروى علي، والربيع عن سْبة، عن النِب ": أنه هنى عن نكاح املتعة "

وقال علي البن عباس: إنك رجل اتئه هنى رسول هللا عن نكاح املتعة. وقيل: إن ابن عباس 
 : لوال أن عمر هنى عن املتعة؛ مازىن أحدوقال بعض السلفاتَ. رجع عن إابحة املتعة، و 

 ِف العاَ.

}وال جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة{ فمن محل ما قبله على املتعة، قال: 
املراد ُّبذا: أن يزيد الرجل ِف املهر، وتزيد املرأة ِف اْلجل، ومن محل ذلك على االستمتاع 

 له: }وال جناح عليكم فيما تراضيتم به{ يعىن: من اإلبراء، واالعتياضابلنكاح؛ فاملراد بقو 
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 (1)عن املهر }إن هللا كان عليما حكيما{ .". 
 

"فنفى عنه أنه يهدي. وأثبت له احلق اهلداية ِف آية أخرى يقول فيها: -167 .855
 [52}وإنك لتهدي إَل صراط مستقيم{ ]الشورى: 

ول هلم: مث ينفي الفعل ذاته عن الفاعل ذاته؟ نق فكيف يثبت هللا فعال واحدا لفاعل واحد
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  أن يدل الناس على منهج هللا ولكن ليس عليه أن حيملهم 
على منهج هللا؛ ْلن ذلك ليس من عمله هو، فِذا قال هللا: }إنك لتهدي{ أي ال حتمل 

ا وعليك البالغ وعلين أي تدل فقط،« هتدي»ابلقصر والقهر من أحببت، وإمنا أنت 
 احلساَ.

إذن فقول احلق: }ليس عليك هداهم ولكن هللا يهدي من يشآء{ ليس فيه حجة على 
القسرية اإلُيانية اليت يريد بعض املتحللني أن يدخلوا منها إَل منفذ التحلل النفسي عن 

دي املؤمن ويهدي همنهج هللا ونقول هلؤالء: فيه فرق بني هداية الداللة وهداية املعونة، فاهلل ي
الكافر أي يدهلم، ولكن من آمن به يهديه هداية املعونة، ويهديه هداية التوفيق، ويهديه 

 هداية ختفيف أعمال الطاعة عليه.

}ليس عليك هداهم ولكن هللا يهدي من يشآء وما تنفقوا من خري فألنفسكم{ تلك قضية 
 ه هو، وال يوجد معط عطاؤه التعا ج الشح منطقيا، وكل معط من اْللق عطاؤه عائد إلي

يعود عليه إال هللا، هو وحده الذي ال يعود عطاؤه ْللقه عليه، ْلنه سبحانه أزال وقدُيا وقبل 
أن خيلق اْللق له كل صفات الكمال، فعطاء اإلنسان يعود إَل اإلنسان وعطاء ربنا يعود 

 إلينا.

ه: أتقول حد خريا قط؟ فقيل لالذين هلم حملة إُيانية: ما فعلت ْل قال بعض السلفولذلك 
 ذلك وقد فعلت لفالن كذا ولفالن كذا ولفالن كذا؟ فقال: إمنا فعلته لنفسي.

احلسن »فكأنه نظر حينما فعل للغري أنه فعل لنفسه. ولقد قلنا سابقا: إن العارف ابهلل 
كان إذا دخل عليه من يسأله هش ِف وجهه وبش وقال له: مرحبا مبن جاء حيمل « البصري
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 (1)زادي إَل اْلخرة بغري أجرة.". 
 

وينصر رسله وهو َ ير هللا، ْلن هللا تعاَل ينصر وال يبصر  -عز وجل  -"-168 .856
 ب{ : )ينصرونه وال يبصرونه( تفسريا لقوله: }ابلغيقال بعض السلفِف الدنيا، وهلذا 

تعاَل حق اثبت  ينصرونه وال يبصرونه، فاملراد ال يبصرونه ِف الدنيا، أما ِف اْلخرة فنظر هللا
هو إذن ابلغي ب، أي: ينصرون هللا و  -رضي هللا عنهم  -ابلقرآن والسنة وإمجاع الصحابة 

غائ ب، وحيتمل أن يكون املعىن ابلغي ب، أي: بغيبتهم عن الناس، فيكون ِف هذا دليل على 
الغي ب  إخالصهم، وأهنم ليسوا ممن يعبدون هللا إذا كانوا بني الناس، بل يعبدون هللا تعاَل ِف

ليس  -ز وجل ع -والشهادة }إن هللا قوى عزيز{ هذه اِلملة استئنافية لبيان أن نصر هللا 
عن ضعف وال عن قهر، بل هو قوي عزيز ال حيتاج إَل أحد ينصره بنفسه، ولكن النصر 

 لدينه، نسأل هللا أن جيعلنا من أنصار دينه إنه على كل شيء قدير.

ة علنا ِف ذريتهما النبوة والكتاَ{ هذه اِلملة مؤكدة بثالث}ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وج
مؤكدات، اْلول: القسم احملذوف. والثاين: الالم. والثالث: قد، ونوح عليه الصالة والسالم 
هو أول الرسل عليه الصالة والسالم من أويل العزم اْلمسة، وإبراهيم عليه الصالة والسالم 

ون رجع اْلنبياء، أي: إَل ملته، وهلذا يتنازع فيه املسلمهو أبو اْلنبياء من بعده، وإليه ي
واليهود والنصارى، فاليهود يقولون: إنه يهودي، والنصارى يقولون: إنه نصراين، واملسلمون 
يقولون: إنه حنيف مسلم، وهذا هو احلق، والعج ب أن اليهود والنصارى يقولون: إنه 

 (2)يهودي". 
 

 "البد أن يقع.-169 .857

 تصْب.: هل إذا جزعت، وندمت، واشتد حزنك يرتفع املقدور؟!.صْبت، أم َ 

 

: إما أن تصْب صْب الكرام؛ وإما أن تسلو سلو قال بعض السلفاِلواَ: ال؛ إذا كما 

                                         
 2/1176تفسري الشعراوي  (1)
 426احلديد ص/ -تفسري العثيمني: احلجرات  (2)



979 

 

 البهائم..

 

ومن فوائد اْلية: احلث على الصْب أبن حيبس اإلنسان نفسه، وحيملها املشقة حىت  4. 
. أن اإلنسان ؛ وهذا جمَر إذا صْب أدرك مناله؛ وإذا مل كسل، وفاته خري   حيصل املطلَو

كثري.؛ وهلذا قال النِب صلى هللا عليه وسلم: "احرص على ما ينفعك، واستعن ابهلل، وال 
( ؛ وكثري من الناس يرى أن بداءته ُّبذا العمل مفيدة له، فيبدأ، مث ال حيصل له 1تعجز" )

كثريا؛   قته اْلول، ورمبا يكون زمنامقصوده بسرعة، فيعجز، ويكل، ويَتك؛ إذا ضاع عليه و 
وال أيمن أنه إذا عدل عن اْلول، مث شرع ِف اثن أن يصيبه مثل ما أصابه أوال، ويَتكه؛ مث 
متضي عليه حياته بال فائدة؛ لكن إذا صْب مع كونه يعرف أنه ليس بينه وبني مراده إال 

بة العلم إنساان من طلامتداد اْلايم فقط، وليس هناك موج ب لقطعه؛ فليصْب: لنفرض أن 
هم أن حيفظ: "بلوغ املرام"، وشرع فيه، واستمر حىت حفظ نصفه؛ لكن حلقه امللل، فعجز، 
وترك: فاملدة اليت مضت خسارة عليه إال ما يبقى ِف ذاكرته مما حفظ فقط؛ لكن لو استمر، 

 وأكمل حصل املقصود؛ وعلى هذا فقس ...

إهنا مما يستعان ُّبا على اْلمور، وشؤون احلياة؛ ومن فوائد اْلية: فضيلة الصالة، حيث  5
 لقوله تعاَل: }والصالة{ ؛ وحنن نعلم علم اليقني أن هذا خْب صدق ال مرية فيه؛ وقد روي

_________ 

: اإلُيان ابلقدر واإلذعان له، حديث 8، كتاَ القدر، ابَ 1142( أخرجه مسلم ص1)
 (1).". 2664[ 34] 6774رقم 
 

اللون: أوال حيث قال تعاَل: }إهنا بقرة صفراء{ ، فخرج "مرة أخرى ِف -170 .858
ُّبذا ما عدا الصفرة من اْللوان. وهذا نوع تضييق؛ اثنيا بكوهنا: }فاقع لوهنا{ ؛ و "الفاقع" 
 يعين الصاِف؛ واملعىن: أنه ليس فيه ما يشوبه، وخيرجه عن الصفرة؛ وقيل: معىن }فاقع لوهنا{

فيا كان أبني ِف كونه أصفر؛ اثلثا بكوهنا: }تسر أي شديد الصفرة، وهو كلما كان صا
الناظرين{ يعين ليست صفرهتا صفرة توج ب الغم؛ أو صفرهتا مستكرهة؛ بل هي صفرة 
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جتل ب السرور ملن نظر إليها؛ فصار التضييق من ثالثة أوجه: صفراء؛ والثاين: فاقع لوهنا؛ 
 والثالث: تسر الناظرين..

 

لنا ربك يبني لنا ما هي{ : هذا أيضا طل ب اثلث؛  { قوله تعاَل: }قالوا ادع70. }
يقولون: }ادع لنا ربك يبني لنا ما هي{ أي من حيث العمل؛ }إن البقر تشابه علينا{ 
أي اشتبه علينا البقرة املطلوبة؛ وِف احلقيقة أنه ليس ِف هذا اشتباه؛ إذ ذكر هلم أهنا بقرة، 

ئهم ! لكن هذا من عنادهم، وتعنتهم، وتباطوذكر هلم سنها؛ وذكر هلم لوهنا؛ فأين التشابه؟
 ِف تنفيذ أمر هللا..

قوهلم: }وإان إن شاء هللا ملهتدون{ : أكدوا اهلداية هنا مبؤكدين؛ ومها: "إن"، والالم؛ ومؤكد 
اثلث؛ وهو اِلملة االَسية؛ وهي أبلغ من اِلملة الفعلية، وأخذوا على أنفسهم أهنم 

إن شاء : "لو َ يقولوا: }قال بعض السلفة هللا، سيهتدون؛ ولكنهم علقوا ذلك مبشيئ
هللا{ َ يهتدوا إليها أبدا". وهذا فيما إذا كان قصدهم تفويض اْلمر إَل هللا عز وجل؛ 
وحيتمل أن يكون قصدهم أهنم لو َ يهتدوا الحتجوا ابملشيئة، وقالوا: "إن هللا َ يشأ أن 

 (1)هنتدي"! وما هذا االحتمال ببعيد عليهم..". 
 

"جائزة؛ وعلى هذا فاْلية ال تعارض هني النِب صلى هللا عليه وسلم عن النذر -171 .859
( ؛ ْلن النهي عن النذر يعين إنشاءه ابتداء؛ فأما الوفاء به فواج ب إذا كان طاعة؛ لقول 1)

 ( .2« )من نذر أن يطيع هللا فليطعه»النِب صلى هللا عليه وسلم: 

 نفقه اإلنسان، أو ينذره من قليل، أو كثري.ومنها: عموم علم هللا بكل ما ي - 5

 

ومنها: الرد على القدرية الذين يقولون: إن اإلنسان مستقل بعمله، وليس هلل فيه تدخل  - 6
إطالقا؛ وجه ذلك: أنه إذا كان هللا يعلمه فال بد أن يقع على حس ب علمه؛ وإال لزم أن 

؛ وإن لعلم؛ فِن أقروا به خصموا: جادلوهم ابقال بعض السلفيكون هللا غري عاَ؛ وهلذا 
 أنكروه كفروا.
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ومنها: أن هللا سبحانه وتعاَل ال ينصر الظاَ؛ لقوله تعاَل: }وما للظاملني من أنصار{  - 7
 ؛ وال يرد على هذا ما وقع ِف أحد من انتصار الكافرين لوجهني:

 

 صلى هللا النِب الوجه اْلول: أنه نوع عقوبة، حيث حصل من بعض املسلمني عصياهنم ْلمر
عليه وسلم، كما قال تعاَل: }حىت إذا فشلتم وتنازعتم ِف اْلمر وعصيتم من بعد ما أراكم 

 [ .152ما حتبون{ ]آل عمران: 

 

الوجه الثاين: أن هذا االنتصار من أجل أن ُيحق هللا الكافرين؛ ْلن انتصارهم يغريهم مبقاتلة 
 املسلمني؛ حىت تكون

_________ 

: إلقاء العبد النذر إَل القدر، حديث 6، كتاَ القدر، ابَ 553خاري ص( راجع الب1)
: النهي عن النذر وأنه ال يرد شيئا، 2، كتاَ النذر، ابَ 964؛ ومسلما ص6608رقم 
 .1639[ 2] 4237رقم 

: النذر ِف الطاعة )وما 28، كتاَ اْلُيان والنذور، ابَ 559( أخرجه البخاري ص2)
 (1).". 6696من نذر( ، حديث رقم  أنفقتم من نفقة أو نذرمت

 

"}إن االبرار لفى نعيم * وإن الفجار لفى جحيم * يصلوهنا يوم الدين * -172 .860
وما هم عنها بغآئبني * ومآ أدراك ما يوم الدين * مث مآ أدراك ما يوم الدين * يوم ال متلك 

 نفس لنفس شيئا واالمر يومئذ هلل{ .

نهاية واِلزاء }إن اْلبرار{ مجع بر وهم كثريوا فعل }إن اْلبرار لفي نعيم{ هذا بيان لل
اْلري، املتباعدون عن الشر }لفي نعيم{ أي نعيم ِف القل ب، ونعيم ِف البدن وهلذا ال جتد 

و يعلم ل: »قال بعض السلفأحدا أطي ب قلبا، وال أنعم ابال من اْلبرار أهل الْب، حىت 
يكون ِف  ، وهذا النعيم احلاصل« ه ابلسيوفامللوك، وأبناء امللوك ما حنن فيه ِلالدوان علي
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الدنيا وِف اْلخرة، أما ِف اْلخرة فاِلنة، وأما ِف الدنيا فنعيم القل ب وطمأنينته ورضاه بقضاء 
هللا وقدره، فِن هذا هو النعيم احلقيقي، ليس النعيم ِف الدنيا أن تَتف بدنيا، النعيم نعيم 

اْلبرار }لفي جحيم{ أي ِف انر حامية القل ب }وإن الفجار{ الفجار هم الكفار ضد 
}يصلوهنا{ يعين حيَتقون ُّبا }يوم الدين{ أي يوم اِلزاء وذلك يوم القيامة }وما هم عنها 
بغائبني{ أي لن يغيبوا عنها فيخرجوا منها كما قال هللا تبارك وتعاَل: }وما هم خبارجني 

 هلل   }وما أدراك ما يوم الدين.[ . ْلهنم ُملدون ُّبا أبدا   والعياذ اب37منها{ ]املائدة: 

مث ما أدراك ما يوم الدين{ هذا االستهفام للتفخيم والتعظيم يعين أي شيء أعلمك بيوم 
الدين؟ واملعىن أعلم هذا اليوم، وأقدره قدره }يوم ال متلك نفس لنفس شيئا{ ِف يوم القيامة 

}واْلمر   عز وجل لقوله:ال أحد ُيلك ْلحد شيئا ال جبل ب خري وال بدفع ضرر إال ِبذن هللا
يومئذ هلل{ ِف الدنيا هناك أانس أيمرون من اْلمراء، والوزراء، والرؤساء، واْلابء، واْلمهات، 

 (1)لكن ِف اْلخرة اْلمر هلل عز". 
 

"ولكن ال يشَر ال يطاق أشد من كونه َ ينزل أصال فتأملوا القرآن الكرمي -173 .861
 لكثري.جتدون فيه من اْلسرار واحلكم الشيء ا

}الذي له ملك السماوات واْلرض{ أي الذي مبلك السماوات واْلرض، وهذه امللكية 
شاملة مللك اْلعيان والتدبري وما فيها، فهو ُيلك السماوات ومن فيها، واْلراضني ومن 
فيها، وما بينهما، وما فيها كل شيء ملك هلل وال يشاركه أحد ِف ملكه،( هلل ملك السماوات 

 (120يهن وهو على كل شيء قدير( )املائدة: واْلرض وما ف
 

وما يضاف إلينا من امللك فيقال: مثال هذا البيت ملك لفالن، هذه السيارة ملك لفالن 
فهو ملك قاصر وليس ملكا حقيقيا؛ ْلنه لو أن إنسان أراد أن يهدم بيته بدون سب ب فال 

( ، لو أراد إنسان أن 1) ُيلك ذلك، ْلن النِب صلى هللا عليه وسلم هنى عن إضاعة املال
حيرق سيارته بدون سب ب فال ُيلك هذا. ولو أنه فعل حلجر القاضي عليه مبنعه من التصرف 
ِف ماله، مع أن هللا منعه قبل، إذن ملكنا قاصر، وامللك التام هلل، }وهللا على كل شيء 
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منني ؤ شهيد{ أي: مطلع عز وجل على كل شيء، ومن مجلته ما يفعله هؤالء الكفار ابمل
من اإلحراق ابلنار، وسوف جيازيهم، ولكن مع ذلك ومع فعلهم هذه الفعلة الشنيعة قال: 

ال ق}إن الذين فتنوا املؤمنني واملؤمنات مث َ يتوبوا فلهم عذاَ جهنم وهلم عذاَ احلريق{ 
: انظر إَل حلم هللا عز وجل حيرقون أولياءه، مث يعرض عليهم التوبة يقول: بعض السلف

 ين فتنوا املؤمنني واملؤمنات مث َ يتوبوا{ .}إن الذ

 

قال العلماء: }فتنوا{ مبعىن أحرقوا كما قال تعاَل: }يوم هم على النار يفتنون. ذوقوا فتنتكم 
 هذا الذي كنتم به تستعجلون{

_________ 

( ومسلم كتاَ 6473( أخرجه البخاري كتاَ الرقاق ابَ ما يكره من قيل وقال )1)
 (1)( .". 89( )1715لنهي عن كثرة املسائل من غري حاجة )اْلقضية، ابَ ا

 

"لكن الكتابة اْلخرية هذه تكون بعد العمل، يكت ب على اإلنسان ما يعمل -174 .862
من قول بلسانه، أو فعل جبوارحه، أو اعتقاد بقلبه، فِن املالئكة املوكلني حبفظ بين آدم أي 

فظني. كراما  ذبون ابلدين. وإن عليكم حلاحبفظ أعماهلم يكتبون قال هللا تعاَل: }كال بل تك
[ . فِذا كان يوم القيامة فِنه يعطى هذا 12   9كاتبني. يعلمون ما تفعلون{ ]االنفطار: 

الكتاَ كما قال تعاَل: }وكل إنسان ألزمناه طائره ِف عنقه وُنرج له يوم القيامة كتااب يلقاه 
[ . يعين تعطى 14، 13اإلسراء: منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا{ ]

: لقد أنصفك من قال بعض السلفالكتاَ ويقال لك أنت: اقرأ وحاس ب نفسك، 
جعلك حسيبا على نفسك، وهذا صحيح أي إنصاف أبلغ من أن يقال للشخص تفضل 
هذا ما عملت حاس ب نفسك، أليس هذا هو اإلنصاف؟! بل أكْب إنصاف هو هذا، فيوم 

َ منشورا مفتوحا أمامك ليس مغلقا، تقرأ ويتبني لك أنك عملت القيامة تعطى هذا الكتا
ِف يوم كذا، ِف مكان كذا، كذا وكذا، فهو شيء مضبوط ال يتغري، وإذا أنكرت فهناك من 
يشهد عليك }يوم تشهد عليهم ألسنتهم{ يقول اللسان: نطقت بكذا }وأيديهم وأرجلهم 
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، تقول الرجل: مشيت، بل يقول { تقول اليد: بطشت24مبا كانوا يعملون{ }النور: 
اِللد أيضا، اِللود تشهد مبا ملست }وقالوا ِللودهم َ شهدمت علينا قالوا أنطقنا هللا الذي 

 [ .21أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون{ ]فصلت: 

نتهي ي فاْلمر ليس ابْلمر اهلني   نسأل هللا تعاَل أن يتوالان وإايكم بعفوه ومغفرته   وإَل هنا
الكالم على هذه السورة العظيمة اليت ابتدأها هللا تعاَل ابلقسم ابلسماء ذات الْبوج وأهناها 
بقوله: }بل هو قرآن جميد ِف لوح حمفوظ{ فمن متسك ُّبذا القرآن العظيم فله اجملد والعزة 

 (1)والكرامة والرفعة، وهلذا". 
 

 ( ،1« )"له-175 .863

سخط عند املصائ ب، وال يبطر عند النعم، بل هو شاكر مطمئن راض بقضاء هللا وقدره، ال ي
عند النعم، صابر عند البالء، فتجده مطمئنا، لكن الكافر أو ضعيف اإلُيان ال يطمئن، إذا 
أصابه البالء جزع وسخط، ورأى أنه مظلوم من قبل هللا   والعياذ ابهلل   حىت إن بعضهم 

ل املال، قلق، ينظر إَل نفسه وإذا هو قليينتحر وال يصْب، وال يطمئن، بل يكون دائما ِف 
قليل العيال ليس عنده زوجة، ليس له قوم حيمونه، فيقول: أان لست ِف نعمة، ْلن فالان 
عنده مال، عنده زوجات، عنده أوالد، عنده قبيلة حتميه، أان ليس عندي، فال يرى هلل عليه 

هبون إَل  ذا جند الناس اْلن يذنعمة، ْلنه ضعيف اإلُيان فليس مبطمئن، دائما ِف قلق، وهل
كل مكان لريفهوا عن أنفسهم ليزيلوا عنها اْلَ والتع ب، لكن اليزيل ذلك حقا إال اإلُيان، 
فاإلُيان احلقيقي هو الذي يؤدي إَل الطمأنينة، فالنفس املطمئنة هي املؤمنة، مؤمنة ِف 

م امللوك يبة قال: لو يعلكلمة عج  قال بعض السلفالدنيا، آمنة من عذاَ هللا يوم القيامة، 
وأبناء امللوك ما حنن فيه ِلالدوان عليه ابلسيوف، هل جتدون أنعم ِف الدنيا من امللوك 
وأبنائهم، ال يوجد أحد أنعم منهم ِف الظاهر يعين نعومة اِلسد، لكن قلوُّبم ليست كقلَو 

احلر،  وال من املؤمنني، املؤمن الذي ليس عليه إال ثَو مرقع، وكوخ ال حيميه من املطر،
ولكنه مؤمن، دنياه ونعيمه ِف الدنيا أفضل من امللوك وأبناء امللوك، ْلن قلبه مستنري بنور 
هللا، بنور اإلُيان، وها هو شيخ اإلسالم ابن تيمية   رمحه هللا   حبس وأوذي ِف هللا عز وجل، 
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ه ابَ ابطنه لفلما أدخل احلبس وأغلقوا عليه الباَ قال رمحه هللا: }فضَر بينهم بسور 
 [ .13فيه الرمحة وظاهره من قبله العذاَ{ ]احلديد: 

 يقول هذا حتداث

_________ 

 (1)( ..". 78( تقدم خترجيه ص )1)
 

ال ق"خليفة هللا قال: لست خليفة هللا ولكين خليفة رسوله وأان راض بذلك، -176 .864
ال ُيوت و  ال يغي ب -تعاَل  -: إمنا يستخلف من يغي ب، أو ُيوت وهللا بعض السلف

 }فعليه{ عقاَ كفره.

}قل أرءيتم شركآءكم الذين تدعون من دون هللا أروين ماذا خلقوا من اْلرض أم هلم شرك 
ِف السموت أمءاتينهم كتبا فهم على بينت منه بل إن يعد الظلمون بعضهم بعضا إال غرورا 

 أحد من بعده( إن هللا ُيسك السموت واْلرض أن تزوال ولئن زالتآ إن أمسكهما من 40)
 (2)( .". 41إنه كان حليما غفورا )

 

 [ ، فسماه عبادة.60"]غافر: -177 .865

 « .1« »الشرك ِف هذه اْلمة أخفى من دبي ب النمل»وِف اْلْب: 

 قال مشس الدين بن القيم: وهلذا كان العبد مأمورا ِف كل صالة أن يقول:

 تزال النفس عه ِف ذلك، فالإايك نعبد وإايك نستعني والشيطان أيمر ابلشرك، والنفس تطي
تلتفت إَل غري هللا، إما خوفا منه، أو رجاء له، فال يزال العبد مفتقرا إَل ختليص توحيده من 
شوائ ب الشرك، ولذا أخْب سبحانه عن املشركني أهنم ما قدروه حق قدره ِف ثالثة مواضع 

ه، يذل وخيضع ويرجو من كتابه، وكيف يقدره حق قدره من جعل له عدال وندا حيبه، وخيافه، 
 له، ويهَر من سخطه، ويؤثر مرضاته، واملؤثر ال يرضى ِبيثاره انتهى.

: الفاحتة سر القرآن، وسرها هذه الكلمة إايك نعبد وإايك قال بعض السلف)فائدة( 

                                         
 206تفسري العثيمني: جزء عم ص/ (1)
 3/31تفسري العز بن عبد السالم  (2)



986 

 

نستعني: فاْلول تْبؤ من الشرك، والثاين تْبؤ من احلول والقوة، والتفويض إَل هللا عز وجل. 
[ ، قل 123 غري آية من القرآن كما قال تعاَل: فاعبده وتوكل عليه ]هود: وهذا املعىن ِف

[ ، َر املشرق واملغَر ال إله إال هو فاختذه 29هو الرمحن آمنا به وعليه توكلنا ]امللك: 
 [ .9وكيال ]املزمل: 

 

 [6( : آية 1القول ِف َتويل قوله تعاَل: ]سورة الفاحتة )
 (6اهدان الصراط املستقيم )

 أهلمنا الطريق اهلادي، وأرشدان إليه، ووفقنا له. أي

اهلداية داللة بلطف. ومنه اهلدية، وهوادي الوحش وهي »قال اإلمام الراغ ب ِف تفسريه: 
 متقدماهتا لكوهنا هادية لسائرها. وخص ما كان داللة بفعلت حنو:

وس على العر هديته الطريق، وما كان من اإلعطاء أبفعلت حنو أهديت اهلدية، وملا يصور 
وجهني: قيل فيه: هديت وأهديت. فِن قيل: كيف جعلت اهلدى داللة بلطف وقد قال 

 [ وقال تعاَل:23تعاَل: فاهدوهم إَل صراط اِلحيم ]الصافات: 

 [ قيل:4كت ب عليه أنه من تواله فأنه يضله ويهديه إَل عذاَ السعري ]احلج: 

__________ 

(1) 
. عن أيب موسى اْلشعري قال: خطبنا رسول هللا 403/ 4أخرج اإلمام أمحد ِف املسند، 

 ب أيها الناس. اتقوا هذا الشرك، فِنه أخفى من دبي»صلى هللا عليه وسلم ذات ليلة فقال: 
فقال له من شاء أن يقول: وكيف نتقيه وهو أخفى من دبي ب النمل اي رسول هللا؟ « النمل
.".  «نعلمه، ونستغفرك ملا ال نعلم قولوا: اللهم إان نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا»قال: 

(1) 
 

"قال البقاعي: ولقد أبلغ سبحانه ِف هذه اْلية ِف حسن الدعاء لعباده إليه، -178 .866
لطفا ُّبم ورمحة هلم، بتذكريهم ِف سياق االستدالل على وحدانيته، مبا أنعم عليهم: خبلقه هلم 

                                         
 1/230تفسري القاَسي = حماسن التأويل  (1)



987 

 

.. إَل غري ذلك ره هلم من العدو رابعا .أوال، وجبعله مالئما هلم اثنيا، وإابحته هلم اثلثا، وحتذي
 من دقائق اْللطاف وجالئل املنن ... !

قال الرازي: قوله تعاَل وأن تقولوا على هللا ما ال تعلمون يتناول مجيع املذاه ب الفاسدة، بل 
لكنه قال ما ال يعلمه، فصار مستحقا  -وإن كان مقلدا للحق -يتناول مقلد احلق..! ْلنه

 حتت الذم ِف هذه اْلية.! انتهى.للذم الندراجه 

وقال اإلمام ابن القيم ِف )أعالم املوقعني( : القول على هللا بال علم يعم القول عليه سبحانه 
ِف أَسائه، وصفاته، وأفعاله، وِف دينه وشرعه. وقد جعله هللا تعاَل من أعظم احملرمات بل 

ما بطن ريب الفواحش ما ظهر منها و جعله ِف املرتبة العليا منها، فقال تعاَل قل إمنا حرم 
واإلمث والبغي بغري احلق وأن تشركوا ابهلل ما َ ينزل به سلطاان وأن تقولوا على هللا ما ال 

[ . وقال تعاَل وال تقولوا ملا تصف ألسنتكم الكذَ هذا حالل 33تعلمون ]اْلعراف: 
ون متاع قليل لكذَ ال يفلحوهذا حرام لتفَتوا على هللا الكذَ، إن الذين يفَتون على هللا ا

 وهلم عذاَ أليم ]النحل:

[ .! فتقدم إليهم سبحانه ابلوعيد على الكذَ عليه ِف أحكامه. وقوهلم ملا 117 -116
َ حيرمه: هذا حرام. وملا َ حيله: هذا حالل. وهذا بيان منه سبحانه أنه ال جيوز للعبد أن 

 سبحانه أحله وحرمه. يقول: هذا حالل وهذا حرام، إال مبا علم أن هللا

ه: : ليتق أحدكم أن يقول ملا ال يعلم وال ورد الوحي املبني بتحليله وحترُيوقال بعض السلف
 أحله هللا وحرمه، جملرد التقليد أو ابلتأويل.

أن ينزل عدوه « 1»وقد هنى النِب صلى هللا عليه وسلم، ِف احلديث الصحيح، أمريه بريدة 
 إذا

__________ 

(1) 
سلم ِف اِلهاد والسري: عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول هللا صلى أخرجه م

هللا عليه وسلم، إذا أمر أمريا على جيش أو سرية، أوصاه ِف خاصته، بتقوى هللا ومن معه 
 من املسلمني خريا. مث قال:

ا وال متثلوا وال و اغزوا ابسم هللا ِف سبيل هللا. قاتلوا من كفر ابهلل. اغزوا وال تغلوا وال تغدر »



988 

 

تقتلوا وليدا. وإذا لقيت عدوك من املشركني فادعهم إَل ثالث خصال )أو خالل( فأيتهن 
ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. مث ادعهم إَل اإلسالم. فِن أجابوك فاقبل منهم وكف 

 ،عنهم. مث ادعهم إَل التحول من دارهم إَل دار املهاجرين. وأخْبهم أهنم، إن فعلوا ذلك
فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على املهاجرين. فِن أبوا أن يتحولوا منها، فأخْبهم أهنم 

 يكونون كأعراَ املسلمني.

جيري عليهم حكم هللا الذي جيري على املؤمنني. وال يكون هلم ِف الغنيمة والفيء شيء". 
(1) 
 

هلذا و "صيغة تفضيل مثل أكْب وكْبى وأصغر وصغرى ال من أمحر ومحراء، -179 .867
 يقولون:

[ 163[ . وأان أول املسلمني ]اْلنعام: 108جئته أول من أمس وقال: من أول يوم ]التوبة: 
[ . ومثل هذا أول هؤالء، فهذا الذي فضل عليهم ِف 41. وال تكونوا أول كافر به ]البقرة: 

فِن  .اْلول، ْلن كل واحد يرجع إَل ما قبله، فيعتمد عليه، وهذا السابق، كلهم يؤول إليه
من تقدم من فعل، فاستبق به من بعده، كان السابق الذي يؤول الكل إليه. فاْلول له 
وصف السؤدد واالتباع. ولفظ اْلول مشعر ابلرجوع والعود. واْلول مشعر ابالبتداء، 
واملبتدي خالف العائد. ْلنه إمنا كان أوال ملا بعده، فِنه يقال )أول املسلمني( ، و )أول 

يه من معىن الرجوع والعود، هو للمضاف إليه ال للمضاف. وإذا قلنا: آل فالن يوم( ، فما ف
فالعود ِف املضاف. ْلن ذلك صيغة تفضيل ِف كونه مآال ومرجعا لغريه. ْلنه كونه مفضال 
دل على أنه مآل ومرجع، ال آيل راجع. إذ ال فضل ِف كون الشيء راجعا إَل غريه، آئال 

 هو الذي يرجع إليه ويؤال. فلما كانت الصيغة صيغة تفضيلإليه، وإمنا الفضل ِف كونه 
أشعرت أبنه مفضل ِف كونه مآال ومرجعا، والتفضيل املطلق ِف ذلك يقتضي أن يكون هو 

 السابق املبتدئ. وهللا أعلم.

 فتأويل الكالم ما أوله إليه املتكلم أو ما يؤول إليه الكالم أو ما َتوله املتكلم.

[ ، فيجوز أن يقال َتول 8ى غري فعل كقوله: وتبتل إليه تبتيال ]املزمل: فِن التفعيل جيري عل
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الكالم إَل هذا املعىن َتويال، واملصدر واقع موقع الصفة، إذ قد حيصل املصدر صفة مبعىن 
الفاعل. كعدل وصوم وفطر، ومبعىن املفعول كدرهم ضَر اْلمري، وهذا خلق هللا. فالتأويل 

يؤول إليه، أو َتول هو إليه. والكالم إمنا يرجع ويعود ويستقر  هو ما أول إليه الكالم أو
 قوله: لكل ِف قال بعض السلفويؤول ويؤول إَل حقيقته اليت هي عني املقصود به، كما 

[ . قال: حقيقة. فِن كان خْبا فَِل احلقيقة اْلْب 67نبِ مستقر، وسوف تعلمون ]اْلنعام: 
ة وال مآل وال مرجع، بل كان كذاب. وإن كان طلبا ُّبا يؤول ويرجع، وإال َ تكن له حقيق

فَِل احلقيقة املطلوبة يؤول ويرجع، وإال َ يكن مقصوده موجودا وال حاصال، ومىت كان 
 اْلْب وعدا أو وعيدا فَِل احلقيقة املطلوبة املنتظرة يؤول. كما

بعث عليكم ن يروي عن النِب صلى هللا عليه وسلم أنه تال هذه اْلية: قل هو القادر على أ
[ . قال: إهنا كائنة َو 65عذااب من فوقكم أو من حتت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ]اْلنعام: 

 (1)أيت َتويلها بعد.". 
 

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: من أح ب أن « : 1»"العاص قال -180 .868
ليأت إَل الناس و يزحزح عن النار ويدخل اِلنة، فلتدركه منيته وهو يؤمن ابهلل واليوم اْلخر، 

 ما حي ب أن يؤتى إليه.

 وأخرجه مسلم أيضا

وما احلياة الدنيا أي لذاهتا إال متاع الغرور املتاع: ما يتمتع وينتفع به، والغرور )بضم الغني( 
مصدر غره أي خدعه وأطمعه ابلباطل، وإمنا وصف عيش الدنيا بذلك ملا متنيه لذاهتا من 

وك يوشك : الدنيا متاع مَت قال بعض السلفمث تصرعه.  طول البقاء، وأمل الدوام، فتخدعه
 أن يضمحل ويزول. فخذوا من هذا املتاع واعملوا فيه بطاعة هللا ما استطعتم.

 

 [186( : آية 3القول ِف َتويل قوله تعاَل: ]سورة آل عمران )
وا كلتبلون ِف أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاَ من قبلكم ومن الذين أشر 

 (186أذى كثريا وإن تصْبوا وتتقوا فِن ذلك من عزم اْلمور )

                                         
 2/266تفسري القاَسي = حماسن التأويل  (1)



990 

 

لتبلون أي لتختْبن ِف أموالكم مبا يصيبها من اْلفات وأنفسكم ابلقتل واْلسر واِلراح وما 
 يرد عليها من أصناف املتاع ب واملخاوف والشدائد.

س والثمرات اْلنفوهذا كقوله تعاَل: ولنبلونكم بشيء من اْلوف واِلوع ونقص من اْلموال و 
أي ال بد أن يبتلي املؤمن ِف شيء من  -[ ، إَل آخر اْليتني156 -155... ]البقرة: 

 ماله أو نفسه أو ولده. أو أهله.

 يبتلى« : 2»وِف احلديث 

__________ 

(1) 
. ونصه: عن عبد الرمحن بن عبد َر الكعبة قال: 161/ 2أخرجه اإلمام أمحد ِف املسند 

 بن عمرو بن العاص وهو جالس ِف ظل الكعبة. فسمعته يقول: بينا انتهيت إَل عبد هللا
حنن مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ِف سفر، إذ نزل منزال. فمنا من يضَر خباءه ومنا 
من هو ِف جشره ومنا من ينتصل، إذ اندى مناديه: الصالة جامعة. قال فاجتمعنا. قال 

 خطبنا فقال:فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ف

إنه َ يكن نِب قبلي إال دل أمته على ما يعلمه خريا هلم، وحيذرهم ما يعلمه شرا هلم. وإن »
أمتكم هذه جعلت عافيتها ِف أوهلا. وإن آخرها سيصيبهم بالء شديد وأمور تنكروهنا. جتيء 
 فنت يرقق بعضها لبعض. جتيء الفتنة فيقول املؤمن: هذه مهلكيت. مث تنكشف. مث جتيء

الفتنة فيقول املؤمن: هذه، مث تنكشف. فمن سره منكم أن يزحزح عن النار وأن يدخل اِلنة 
فلتدركه موتته وهو يؤمن ابهلل واليوم اْلخر. وليأت إَل الناس الذي حي ب أن يؤتى إليه. ومن 
ابيع إماما فأعطاه صفقة يده ومثرة قلبه فليطعمه ما استطاع. فِن جاء آخر ينازعه فاضربوا 

 «اْلخر عنق
( .2) 

ابَ ما جاء ِف الصْب على البالء ونصه: عن مصع ب  -57أخرجه الَتمذي ِف: الزهد، 
ْلمثل اْلنبياء مث ا»بن سعد عن أبيه قال: قلت: اي رسول هللا! أي الناس أشد بالء؟ قال 

فاْلمثل. فيبتلى الرجل على حس ب دينه. فِن كان دينه صلبا اشتد بالؤه، وإن كان ِف دينه 
ابتلي على حس ب دينه. فما يْبح البالء ابلعبد حىت يَتكه ُيشي على اْلرض، ما عليه رقة 
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 خطيئة.

."].....[(1) 
 

"إن يشأ يذهبكم أي: يفنكم ويستأصلكم ابملرة أيها الناس وأيت آبخرين -181 .869
أي: ويوجد، دفعة مكانكم، قوما آخرين من البشر. أو خلقا آخرين مكان اإلنس يعين أن 

ما أنتم عليه من العصيان إمنا هو لكمال غناه عن طاعتكم، ولعدم تعلق مشيئته  إبقاءكم على
املبنية على احلكم ابلبالغة ِبفنائكم. ال لعجزه سبحانه وتعاَل عن ذلك علوا كبريا وكان هللا 
على ذلك أي: إهالككم ابملرة وختليق غريكم قديرا بليغ القدرة، كما قال تعاَل وإن تتولوا 

[ . وقال تعاَل: 38غريكم مث ال يكونوا أمثالكم ]حممد صلى هللا عليه وسلم:  يستبدل قوما
[ . ففيه تقرير 19إن يشأ يذهبكم وأيت خبلق جديد وما ذلك على هللا بعزيز ]إبراهيم: 

ا أضاعوا ، ما أهون العباد على هللا إذقال بعض السلفلغناه وقدرته، وهتديد ملن كفر به. 
 أمره!

 

 [134( : آية 4قوله تعاَل: ]سورة النساء )القول ِف َتويل 
 (134من كان يريد ثواَ الدنيا فعند هللا ثواَ الدنيا واْلخرة وكان هللا َسيعا بصريا )

من كان يريد ثواَ الدنيا كاجملاهد جياهد للغنيمة فعند هللا ثواَ الدنيا واْلخرة أي: فما له 
 ال تعاَل: فمن الناس من يقول ربنايطل ب أخسهما. فليطلبهما، أو اْلشرف منهما. كما ق

آتنا ِف الدنيا وما له ِف اْلخرة من خالق ومنهم من يقول ربنا آتنا ِف الدنيا حسنة وِف 
اْلخرة حسنة وقنا عذاَ النار أولئك هلم نصي ب مما كسبوا وهللا سريع احلساَ ]البقرة: 

 ه ... ]الشورى:[ . وقال تعاَل: من كان يريد حرث اْلخرة نزد له ِف حرث202 -200
 [ اْلية. وقال تعاَل:20

 [ اْلية.18من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء ملن نريد ... ]اإلسراء: 

. فِهنم كانوا يقرون ابهلل تعاَل، خالقهم، وال يقرون  قال بعضهم: عين ابْلية مشركو العَر
ويصرف عنهم شرها  من خري الدنياابلبعث يوم القيامة. وكانوا يتقربون إَل هللا تعاَل ليعطيهم 
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 وكان هللا َسيعا بصريا فال خيفى عليه خافية. وجيازي كال حبس ب قصده.

 

 [135( : آية 4القول ِف َتويل قوله تعاَل: ]سورة النساء )
اي أيها الذين آمنوا كونوا قوامني ابلقسط شهداء هلل ولو على أنفسكم أو الوالدين واْلقربني 

هللا   ا فاهلل أوَل ُّبما فال تتبعوا اهلوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فِنإن يكن غنيا أو فقري 
 (1)(". 135كان مبا تعملون خبريا )

 

"فضال عن أن حتلوها. كما هنى عن إبداء الزينة بقوله تعاَل: وال يبدين -182 .870
 [ . مبالغة ِف النهي عن إبداء مواقعها. كذا ْليب السعود.31زينتهن ]النور: 

احلافظ ابن كثري: يعين ال تَتكوا اإلهداء إَل البيت احلرام. فِن فيه تعظيم شعائر هللا.  وقال
 وال تَتكوا تقليدها ِف أعناقها لتتميز به عما عداها من اْلنعام.

وليعلم أنه هدي إَل الكعبة. فيجتنبها من يريدها بسوء. وتبعث من يراها على اإلتيان مبثلها. 
له من اْلجر مثل أجور من اتبعه من غري أن ينقص من أجورهم  فِن من دعا إَل هدي كان

شيء. وهلذا ملا حج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابت بذي احلليفة. وهو وادي العقيق. 
فلما أصبح طاف على نسائه، وكن تسعا. مث اغتسل وتطي ب وصلى ركعتني. مث أشعر هديه 

ال رية تنيف على الستني، من أحسن اْلشكوقلده. وأهل للحج والعمرة، وكان هديه إبال كث
 [ .32واْللوان كما قال تعاَل: ذلك ومن يعظم شعائر هللا فِهنا من تقوى القلَو ]احلج: 

أمران « : 1»: إعظامها استحساهنا واستسماهنا. قال علي بن أيب طال ب قال بعض السلف
مقاتل:  أهل السنن. وقالرسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن نستشرف العني واْلذن. رواه 

وال القالئد، فال تستحلوه. وكان أهل اِلاهلية إذا خرجوا من أوطاهنم ِف غري اْلشهر احلرم. 
قلدوا أنفسهم ابلشعر والوبر. وتقلد مشركو احلرم من حلاء شجره، فيأمنون به. رواه ابن أيب 

 حامت.

ال عن قطع شجره وكذا ق وقال عطاء: كانوا يتقلدون من شجر احلرم فيأمنون. فنهى هللا
مطرف بن عبد هللا. وأماهنم بذلك منسوخ. كما روى ابن أيب حامت عن ابن عباس قال: 
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نسخ من هذه السورة آيتان: آية القالئد وقوله: فِن جاؤك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم 
 [ وبسنده إَل ابن عوف قال: قلت للحسن:42]املائدة: 

 آمني البيت احلرام أي: ال حتلوا قوما قاصدين زايرة نسخ من املائدة شيء؟ قال: ال. وال
 املسجد احلرام أبن تصدوهم أو تقاتلوهم أو تؤذوهم، ْلنه من دخله

__________ 

(1) 
ونصه:  2804ابَ ما يكره من الضحااي، حديث  -6أخرجه أبو داود ِف: اْلضاحي، 

 واْلذنني، نستشرف العني عن علي رضي هللا عنه: أمران رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن
 وال نضحي بعوراء، وال مقابلة، وال مداراة، وال خرقاء، وال شرقاء.

 ابَ ما يكره من اْلضاحي. -6والَتمذي ِف: اْلضاحي، 

 ابَ املدابرة وهي ما قطع من مؤخر أذهنا. -9والنسائي ِف: الضحااي، 

 (1).". 1423ابَ ما يكره أن يضحى به، حديث  -8وابن ماجة ِف: اْلضاحي، 
 

"وإذا حللتم أي خرجتم من اإلحرام، أو خرجتم من احلرم إَل احلل فاصطادوا -183 .871
أي: فال جناح عليكم ِف االصطياد وال جيرمنكم شنآن قوم أي: ال حيملنكم على اِلرُية، 
شدة بغض قوم أن صدوكم عن املسجد احلرام. أي ْلن صدوكم عن زايرته والطواف به 

اهلمزة من )إن( على أهنا شرطية أن تعتدوا أي: عليهم. قال أبو السعود: للعمرة. وقرئ بكسر 
وإمنا حذف، تعويال على ظهوره، وإُياء إَل أن املقصد اْلصلي من النهي، منع صدور 
االعتداء عن املخاطبني، حمافظة على تعظيم الشعائر. ال منع وقوعه على القوم، مراعاة 

 أي: ال يكسبنكم شدة بغضكم هلم، لصدهم إايكم عنِلانبهم، وهو اثين مفعويل جيرمنكم 
 املسجد احلرام، اعتداءكم عليهم وانتقامكم منهم للتشفي.

 

 تنبيهات:

قال ابن كثري: أي: ال حيملنكم بغض قوم، قد كانوا صدوكم عن الوصول إَل املسجد  -اْلول
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لما وعدواان، م ظاحلرام، وذلك عام احلديبية، على أن تعتدوا حكم هللا فيهم، فتقتصوا منه
بل احكموا مبا أمركم هللا به من العدل ِف حق كل أحد. وهذه اْلية كما سيأيت من قوله: 

[ . أي: ال 8وال جيرمنكم شنآن قوم على أال تعدلوا، اعدلوا هو أقَر للتقوى ]املائدة: 
حيملنكم بغض أقوام على ترك العدل. فِن العدل واج ب على كل أحد، ِف كل أحد، ِف  

: ما عاملت من عصى هللا فيك، مبثل أن تطيع هللا فيه. وقال بعض السلفال. كل ح
والعدل، به قامت السموات واْلرض. وقال ابن أيب حامت: حدثنا أيب حدثنا سهل بن عفان، 
حدثنا عبد هللا بن جعفر عن زيد بن أسلم، قال: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

س شركون عن البيت. وقد اشتد ذلك عليهم. فمر ُّبم انابحلديبية وأصحابه، حني صدهم امل
من املشركني من أهل املشرق، يريدون العمرة. فقال أصحاَ النِب صلى هللا عليه وسلم: 

 نصد هؤالء كما صدان أصحاُّبم. فأنزل إليه هذه اْلية.

نهي لالثاين: قوله: وال جيرمنكم هني عن إحالل قوم من اْلمني، خصوا به مع اندراجهم ِف ا
 عن إحالل الكل كافة، الستقالهلم أبمور رمبا يتوهم كوهنا مصححة إلحالهلم، داعية إليه.

لعل َتخري هذا النهي عن قوله تعاَل: وإذا حللتم فاصطادوا، مع ظهور تعلقه مبا  -الثالث
قبله، لإليذان أبن حرمة االعتداد ال تنتهي ابْلروج عن اإلحرام، كانتهاء حرمة االصطياد 

 (1)بل هي ابقية ما َ تنقطع عالمتهم عن الشعائر ابلكلية.". به، 
 

"النصاَ عشرة دراهم مضروبة غري مغشوشة. واحتجوا أبن مثن اجملن الذي -184 .872
 قطع فيه السارق على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان مثنه عشرة دراهم،

عن  عن حممد بن إسحاق وقد روى أبو بكر بن أيب شيبة: حدثنا ابن منري وعبد اْلعلى
عمرو بن شعي ب عن أبيه عن جده قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ال تقطع يد 

 السارق ِف دون مثن اجملن.

وكان مثن اجملن عشرة دراهم. قالوا: فهذا ابن عباس وعبد هللا بن عمرو قد خالفا ابن عمر 
 تدرأ ابلشبهات. ِف مثن اجملن. فاالحتياط اْلخذ ابْلكثر، ْلن احلدود

وذه ب بعض السلف إَل أنه تقطع يد السارق ِف عشرة دراهم أو دينار أو ما بلغ قيمة 
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واحد منهما. حيكى هذا عن علي وابن مسعود وإبراهيم النخعي وأيب جعفر الباقر، رمحهم 
 هللا تعاَل.

. ا: ال تقطع اْلمس إال ِف مخس. أي ِف مخسة داننري أو مخسني درمهوقال بعض السلف
 وينقل هذا عن سعيد بن جبري رمحه هللا.

عما متسك به الظاهرية من حديث أيب هريرة: يسرق البيضة فتقطع  -وقد أجاَ اِلمهور
ر أبجوبة: )أحدها( أنه منسوخ حبديث عائشة. وِف هذا نظ -يده ويسرق احلبل فتقطع يده

قاله اْلعمش  حبل السفن.ْلنه ال بد من بيان التاريخ. و )الثاين( أنه مؤول ببيضة احلديد و 
وغريه عنه. و )الثالث( أن هذه وسيلة إَل التدرج ِف السرقة من « 1»فيما حكاه البخاري 

 القليل إَل الكثري الذي تقطع فيه يده.

وحيتمل أن يكون هذا خرج ُمرج اإلخبار عما كان اْلمر عليه ِف اِلاهلية حيث كانوا 
 يبذل يده الثمينة ِف اْلشياء املهينة.يقطعون ِف الكثري والقليل. فلعن السارق 

وقد ذكروا أن أاب العالء املعرى، ملا قدم بغداد، اشتهر عنه أنه أورد إشكاال على الفقهاء ِف 
 جعلهم نصاَ السرقة ربع دينار، ونظم ِف ذلك شعرا فقال:

 يد خبمس مئني عسجد وديت ... ما ابهلا قطعت ِف ربع دينار؟

كان جواَ القاضي عبد الوهاَ املالكي رمحه هللا أنه قال: ملا  وقد أجابه الناس ِف ذلك ف
كانت أمينة، كانت مثينة. وملا خانت هانت، ومنهم من قال: هذا من متام احلكمة واملصلحة 

 وأسرار الشريعة العظيمة. فِن ِف ابَ اِلناايت، انس ب

__________ 

يسم. ونصه: قال اْلعمش:  ابَ لعن السارق إذا َ  -7( أخرجه البخاري ِف: احلدود، 1)
 (1)كانوا يرون أنه بيض احلديد. واحلبل، كانوا يرون أنه منها ما يسوى دراهم.". 

 

 "تنبيهان-185 .873

ذكر تعاَل ِف غري هذه السورة كون هذه الكواك ب زينة للسماء، وكوهنا رجوما  -اْلول
كذَ و  : ممن اعتقد ِف هذه النجوم غري ثالث فقد أخطأقال بعض السلفللشياطني. 
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على هللا سبحانه: أن هللا جعلها زينة للسماء، ورجوما للشياطني، ويهتدى ُّبا ِف ظلمات 
 .-نقله ابن كثري -الْب والبحر

أقول: مراده اعتقاد مناف للعقد الصحيح ال اعتقاد حكم وإسرار غري الثالث فيها إذ فوائد 
ال ق -افهم الثاينف -املكوانت غري حمصور. وذكر حكمة ِف مكون ال ينفي ما عداها

السيوطي ِف )اإلكليل( : هذه اْلية أصل ِف امليقات، وأدلة العقليات، مث بني تعاَل نوعا 
 آخر من نعمه، وأدلة قدرته الباهرة بقوله:

 

 [98( : آية 6القول ِف َتويل قوله تعاَل: ]سورة اْلنعام )
 (98ون )لقوم يفقهوهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا اْلايت 

وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة يعين: آدم عليه السالم فمستقر ومستودع قرئ مستقر 
بفتح القاف وكسرها، وأما مستودع فبفتح الدال ال غري. ومها على اْلول، إما مصدران، 
أي: فلكم استقرار واستيداع، أو اَسا مكان، أي: موضع استقرار واستيداع. واالستقرار إما 

 اْلصالَ، أو فوق اْلرض، لقوله تعاَل: ولكم ِف اْلرض مستقر ومتاع إَل حني ]البقرة: ِف
[ أو االستيداع ِف اْلرحام، 5[ . أو ِف اْلرحام، لقوله تعاَل: ونقر ِف اْلرحام ]احلج: 36

فجعل الصل ب مستقر النطفة، والرحم مستودعها، ْلهنا حتصل ِف الصل ب، ال من قبل 
م من قبل اْلَ، فأشبهت الوديعة، كأن الرجل أودعها ما كان عنده، شخص آخر، وِف الرح

أو ِف اْلصالَ، أو حتت اْلرض، أو فوقها، فِهنا عليها، أو وضعت فيها لتخرج منها مرة 
 أخرى كقوله:

 وما املال واْلهلون إال ودائع ... وال بد يوما أن ترد الودائع

لنفس اْلوَل، ودخل الدنيا واستقر فيها. ونقل الرازي عن اْلصم أن املستقر من خلق من ا
واملستودع الذي َ خيلق بعد وسيخلق. وجعل اْلصفهاين )املستقر( كناية عن الذكر، و 

 (1))املستودع( كناية عن اْلنثى. قال: إمنا عْب عن". 
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"اإلخراج من بينهم، ْلنه مضرة بال مصلحة. فِن الصِب إذا رأى صبيا يفعل -186 .874
الجتماع ابلزانة واللوطية: فيه أعظم الفساد والضرر على الرجال والنساء شيئا تشبه به. وا

والصبيان. فيج ب أن يعق ب اللوطي والزاين مبا فيه تقريعه وإبعاده. ومجاع اهلجرة هي هجرة 
السيئات وأهلها. وكذلك هجران الدعاء إَل البدع وهجران الفساق وهجران من خيالط 

يَتك اِلهاد الذي ال مصلحة هلم بدونه فِنه يعاق ب هؤالء كلهم ويعاوهنم. وكذلك من 
ُّبجرهم له، ملا َ خيالطهم ِف الْب. فمن َ يهجر هؤالء كان اتركا للمأمور فاعال للمحذور. 
فهذا ترك املأمور من االجتماع. وهذا فعل احملذور منه. فعوق ب كل منهما مبا يناس ب جرمه. 

ت والكفارات وغري ذلك، يفعل حبس ب وما جاءت به الشريعة من املأمورات والعقواب
االستطاعة. فِن َ يقدر املسلم على جهاد مجيع املشركني، جاهد من يقدر على جهاده. 
وإذا َ يقدر على عقوبة مجيع املعتدين، عاق ب من يقدر على عقوبته. فِذا َ يكن النفي 

ر به، املأمو واحلبس عن مجيع الناس، كان النفي واحلبس على حس ب القدرة. ويكون هو 
فالقليل من اْلري، خري من تركه. ودفع بعض الشر خري من تركه كله. وكذلك املتشبهة 

 ابلرجال حتبس، كحاهلا إذا زنت فِن جنس احلبس مما شرع ِف جنس الفاحشة.

ومما يدخل ِف هذا: أن عمر نفى نصر ابن حجاج من املدينة إَل البصرة، ملا شب ب به 
أبخذ شعره ليزيل مجاله الفاتن، فلما رآه من أحسن الناس وجنتني،  النساء. وكان أوال قد أمر

غمه ذلك فنفاه إَل البصرة. فهذا َ يصدر منه ذن ب يعاق ب عليه، لكن كان ِف النساء من 
يفتنت به، فأمر ِبزالة مجاله الفاتن. فِن انتقاله من وطنه مما يضعف مهته وبدنه ويعلم أنه 

 ني الذين خياف عليهم الفاحشة والعشق قبل وقوعه. وليسمعاق ب. وهذا من ابَ التفريق ب
من ابَ املعاقبة. وقد كان عمر ينفي ِف اْلمر إَل خيْب، زايدة ِف عقوبة شارُّبا. ومن أقوى 
ما يهيج الفاحشة. إنشاد أشعار الذين ِف قلوُّبم مرض من العشق وحمبة الفواحش، وإن  

رقية : الغناء رقية الزىن. و عض السلفقال بكان القل ب ِف عافية، جعل فيه مرضا، كما 
احلية هي اليت تستخرج ُّبا احلية من جحرها. وقية العني واحلمة ورقية الزىن. أي تدعو إليه 
وخترج من الرجل اْلمر اْلبيث. كما أن اْلمر أم اْلبائث. قال ابن مسعود: الغناء ينبت 

م بصوتك فزز من استطعت منهالنفاق ِف القل ب، كما ينبت املاء البقل. وقال تعاَل: واست
[ ، واستفزازه إايهم بصوته يكون ابلغناء، كما 64وأجل ب عليهم خبيلك ورجلك ]اإلسراء: 
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 قاله من قاله من السلف، وبغريه من اْلصوات كالنياحة وغري ذلك.

 (1)فِن هذه اْلصوات توج ب انزعاج القلَو والنفوس اْلبيثة إَل ذلك، وتوج ب حركتها". 
 

من حي ب َساعها ملا فيه من ذكر العشق وما يتعلق به، حملبته لذلك "الناس -187 .875
ولرغبته ِف الفاحشة، حىت إن منهم من يسمعها النساء حملبتهم للسوء، وال خيتارون أن يسمعوا 

لته ِف : كل ما حصقال بعض السلفما ِف سورة النور من العقوبة والنهي عن ذلك. حىت 
وقد قال تعاَل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورمحة سورة يوسف أنفقته ِف سورة النور. 

[ ، وقال: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم 82للمؤمنني وال يزيد الظاملني إال خسارا ]اإلسراء: 
 من يقول أيكم زادته هذه إُياان ]التوبة:

[ اْلايت. فكل أحد حي ب َساع ذلك لتحريك احملبة املذمومة، ويبغض َساع ذلك 124
ع هذه احملبة، فهو مذموم ومن هذا ذكر أحوال الكفار والفجار وغري ذلك إعراضا عن دف

مما فيه ترغي ب ِف املعصية وصد عن سبيل هللا، ومنه َساع كالم أهل البدع، والنظر ِف كتبهم 
ملن يضره ذلك، فهذا الباَ جتتمع فيه الشبهات والشهوات. وهللا تعاَل ذم هؤالء ِف مثل 

[ ، وقوله: والشعراء يتبعهم 112زخرف القول غرورا ]اْلنعام:  قوله: يوحي بعضهم إَل بعض
[ ، 221[ . وقوله: هل أنبئكم على من تنزل الشياطني ]الشعراء: 224الغاوون ]الشعراء: 

[ ، وقوله مستكْبين به 6وما بعدها، وقوله: ومن الناس من يشَتي هلو احلديث ]لقمان: 
 [ ، وقوله:67سامرا هتجرون ]املؤمنون: 

[ 146ن يروا سبيل الرشد ال يتخذوه سبيال وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيال ]اْلعراف: وإ
[ ، ومثل هذا كثري ِف القرآن، فأهل 116، وقوله: وإن تطع أكثر من ِف اْلرض ]اْلنعام: 

 املعاصي كثري ِف العاَ، بل هم أكثر، كما قال تعاَل:

[ اْلية، وِف النفوس من 67]التوبة:  وإن تطع أكثر من ِف اْلرض يضلوك عن سبيل هللا
الشبهات املذمومة والشهوات قوال وعمال ما يعلمه إال هللا، وأهلها يدعون الناس إليها 
ويقهرون من يعصيهم، ويزينوهنا ملن يطيعهم. فهم أعداء الرسل وأندادهم. فالرسل يدعون 

ها ابلرغبة اصي وحيذرون منإَل الطاعة ابلرغبة والرهبة. وجياهدوهنم عليها. وينهون عن املع
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 والرهبة. وجياهدون من يفعلها. قال تعاَل:

[ 67املنافقون واملنافقات بعضهم من بعض، أيمرون ابملنكر وينهون عن املعروف ]التوبة: 
اْلية. مث قال: واملؤمنون واملؤمنات بعضهم أولياء بعض أيمرون ابملعروف وينهون عن املنكر 

ِف  تعاَل: الذين آمنوا يقاتلون ِف سبيل هللا، والذين كفروا يقاتلون [ اْلية، وقوله71]التوبة: 
[ ، ومثل هذا ِف القرآن كثري وهللا سبحانه قد أمران ابْلمر 76سبيل الطاغوت ]النساء: 

والنهي عن املنكر. واْلمر ابلشيء مسبوق مبعرفته، فمن ال يعلم املعروف ال ُيكنه اْلمر 
 (1)ابملعروف. والنهي". 

 

"تصيبها الشمس ِف إحدى طرِف النهار، بل هي ِف وسط القراح، حممية -188 .876
أبطرافه تصيبها الشمس أعدل إصابة، واْلفات إَل اْلطراف دوهنا. فمن شدة إضاءة زيتها 
وصفائها وحسنها، يكاد يضيء من غري أن متسه انر. فهذا اجملموع املرك ب هو مثل نور هللا 

ه املفصل. ؤمن وخصه به. والطريقة الثانية، طريقة التشبيتعاَل الذي وضعه ِف قل ب عبده امل
فقيل: املشكاة صدر املؤمن، والزجاجة قلبه. شبه قلبه ابلزجاجة لرقتها وصفائها وصالبتها. 
وكذلك قل ب املؤمن. فِنه قد مجع اْلوصاف الثالثة. فهو يرحم وحيسن ويتحنن ويشفق على 

تباعد الكدر ئق والعلوم على ما هي عليه. وياْللق برقته وبصفائه. تتجلى فيه صور احلقا
والدرن والوسخ حبس ب ما فيه من الصفاء. وبصالبته يشتد ِف أمر هللا تعاَل، ويتصل ب ِف 
ذات هللا تعاَل، ويغلظ على أعداء هللا تعاَل. ويقوم ابحلق هلل تعاَل. وقد جعل هللا تعاَل 

َ آنية هللاقال بعض السلفالقلَو كاْلنية، كما  قها وأصلبها  ِف أرضه فأحبها إليه أر : القلو
وأصفاها. واملصباح هو نور اإلُيان ِف قلبه. والشجرة املباركة هي شجرة الوحي املتضمنة 
للهدى ودين احلق. وهي مادة املصباح اليت يتقد منها. والنور على النور، نور الفطرة 

ر، لنورين إَل اْلخالصحيحة، واإلدراك الصحيح، ونور الوحي والكتاَ. فينضاف أحد ا
فيزداد العبد نورا على نور. وهلذا يكاد ينطق ابحلق واحلكمة، قبل أن يسمع ما فيه ابْلثر. 
مث يبلغه اْلثر مبثل ما وقع ِف قلبه ونطق به. فيتفق عنده شاهد العقل والشرع والفطرة 

حلق ال ا والوحي. فرييه عقله وفطرته وذوقه الذي جاء به الرسول صلى هللا عليه وسلم هو
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يتعارض عنده العقل والنقل البتة. بل يتصادقان ويتوافقان. فهذا عالمة النور على النور. 
 انتهى. وقوله تعاَل:

 

 [38اَل  36( : اْلايت 24القول ِف َتويل قوله تعاَل: ]سورة النور )
ال ( رجال 36ِف بيوت أذن هللا أن ترفع ويذكر فيها اَسه يسبح له فيها ابلغدو واْلصال )

تلهيهم جتارة وال بيع عن ذكر هللا وإقام الصالة وإيتاء الزكاة خيافون يوما تتقل ب فيه القلَو 
( ليجزيهم هللا أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله وهللا يرزق من يشاء بغري 37واْلبصار )
 (38حساَ )

لبناء قدرا. اب ِف بيوت أذن هللا أن ترفع ويذكر فيها اَسه أي أمر أن تعظم عن اللغو، أو ترفع
ويتلى فيها اَسه، وال يعبد فيها غريه، ْلهنا شيدت على اَسه جل شأنه. والظرف صفة 

 (1))ملشكاة( أو )ملصباح( أو )لزجاجة( أو متعلق َ )توقد( أو". 
 

"وهل الوجوه جماز عن الذوات، أو حقيقة؟ ِف معناها َتويالن للسلف، فعن -189 .877
لسمت احلسن. وقال جماهد وغري واحد، يعين اْلشوع ابن عباس سيماهم ِف وجوههم يعين ا

والتواضع. وقال منصور جملاهد: ما كنت أراه إال هذا اْلثر ِف الوجه، فقال جماهد، رمبا كان 
 وقال بعض السلف:بني عيين من هو أقسى قلبا من فرعون. 

وف. قمن كثرت صالته ابلليل، حسن وجهه ابلنهار. وقد رفعه ابن ماجة. والصحيح أنه مو 
وقال بعضهم: إن للحسنة لنورا ِف القل ب، وضياء ِف الوجه، وسعة ِف الرزق، وحمبة ِف قلَو 
الناس. وقال أمري املؤمنني عثمان رضي هللا عنه: ما أسر أحد سريرة إال أبداها هللا تعاَل على 
 صفحات وجهه، وفلتات لسانه. وروى الطْباين مرفوعا: ما أسر أحد سريرة إال ألبسه هللا

 .-وإسناده واه، ْلن فيه العرزمي وهو مَتوك -تعاَل رداءها، إن خريا فخري، وإن شرا فشر
عن أيب سعيد اْلدري عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: لو « 1»وروى اإلمام أمحد 

 أن أحدكم يعمل ِف صخرة صماء، ليس هلا ابَ وال كوة، ْلرج عمله للناس كائنا ما كان.

عن ابن عباس عن النِب صلى هللا عليه وسلم قال: إن اهلدى الصاحل،  «2»وأخرج أيضا 

                                         
 7/390تفسري القاَسي = حماسن التأويل  (1)



1001 

 

 والسمت الصاحل واالقتصاد، جزء من مخسة وعشرين جزءا من النبوة. ورواه أبو داود أيضا.

والتأويل الثاين ِف اْلية، أن ذلك آاثر ترى ِف الوجه من ثرى اْلرض، أو ندى الطهور. روي 
كان ذلك ِف العهد النبوي، حيث ال فراش للمسجد إال ذلك عن ابن جبري وعكرمة. وقد  

 ترابه وحصباؤه.

 وكل من املعنيني من )سيماهم( رضي هللا عنهم وأرضاهم.

وقوله تعاَل ذلك أي الوصف مثلهم ِف التوراة أي صفتهم العجيبة فيها ومثلهم ِف اإلجنيل  
لظ الزرع غلظ أي فغكزرع أخرج شطأه أي فراخه أو سنبله أو نباته فآزره أي قواه فاست

واشتد. فالسني للمبالغة ِف الغلظ، أو صار من الدقة إَل الغلظ فاستوى على سوقه أي 
استقام على قصبه. و )والسوق( مجع ساق يعج ب الزراع أي يعج ب هذا الزرع الذي 
استغلظ فاستوى على سوقه ِف متامه، وحسن نباته، وبلوغه وانتهائه، الذين زرعوه. وقوله 

 غيظ ُّبم الكفارتعاَل لي

__________ 

 .28/ 3( أخرجه ِف املسند 1)
 (1).". 2698، واحلديث رقم 296/ 1( أخرجه ِف املسند 2)
 

"كان أيمر ابلصالة على السقط، ويقول َسوهم واغسلوهم وكفنوهم -190 .878
وحنطوهم، فِن هللا أكرم ابإلسالم كبريكم وصغريكم، ويتلو هذه اْلية" فِان خلقناكم من 

 " وغري ُملقة". قال ابن العريب: لعل املغرية بن شعبة أراد ابلسقط ما تبني خلقه-إَل -تراَ"
ى عليه مىت : يصلوقال بعض السلففهو الذي يسمى، وما َ يتبني خلقه فال وجود له. 

نفخ فيه الروح ومتت له أربعة أشهر. وروى أبو داود عن أيب هريرة رضي هللا عنه عن النِب 
وسلم قال:" إذا استهل املولود ورث". االستهالل: رفع الصوت، فكل مولود  صلى هللا عليه 

كان ذلك منه أو حركة أو عطاس أو تنفس فِنه يورث لوجود ما فيه من داللة احلياة. وإَل 
هذا ذه ب سفيان الثوري واْلوزاعي والشافعي. قال اْلطايب: وأحسنه قول أصحاَ الرأي. 

وروي عن « [ . 1»ك أو عطس ما َ يستهل ]صارخا وقال مالك: ال مرياث له وإن حتر 
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ه املرأة قال مالك رضي هللا عنه: ما طرحت -حممد ابن سريين والشعِب والزهري وقتادة. الثامنة
وقال الشافعي: « . 2»من مضغة أو علقة أو ما يعلم أنه ولد إذا ضَر بطنها ففيه الغرة 

الك: إذا سقط اِلنني فلم يستهل قال م« [ . 3»ال شي فيه حىت يتبني من خلقه ]شي 
صارخا ففيه الغرة. وسواء حترك أو عطس فيه الغرة أبدا، حىت يستهل صارخا ففيه الدية  
كاملة. وقال الشافعي رضي هللا عنه وسائر فقهاء اْلمصار: إذا علمت حياته حبركة أو 

ذكر القاضي  -بعطاس أو ابستهالل أو بغري ذلك مما تستيقن به حياته ففيه الدية. التاسعة
إَساعيل أن عدة املرأة تنقضي ابلسقط املوضوع، واحتج عليه أبنه محل، وقال قال هللا تعاَل:" 

قال القاضي إَساعيل: والدليل على ذلك « . 4»وأوالت اْلمحال أجلهن أن يضعن محلهن" 
شي  هأنه يرث أابه، فدل على وجوده خلقا وكونه ولدا ومحال. قال ابن العريب: وال يرتبط ب

من هذه اْلحكام إال أن يكون ُملقا. قلت: ما ذكرانه من االشتقاق وقول عليه الصالة 
والسالم:" إن أحدكم جيمع خلقه ِف بطن أمه" يدل على صحة ما قلناه، وْلن مسقطة 

 العلقة واملضغة يصدق على املرأة إذا

__________ 

 ( . من ك.1)

 عشر الدية من العبيد واإلماء.( . الغرة عند الفقهاء: ما بلغ مثنه نصف 2)

 ( . من ك.3)

 (1)فما بعد.".  162ص  18( . راجع ج 4)
 

له ما دينك؟ « 1»"وقال السدي: شهادهتم ابلكفر هو أن النصراين تقول -191 .879
فيقول نصراين، واليهودي فيقول يهودي والصابئ فيقول صابئ. ويقال للمشرك ما دينك 

 ِف النار هم خالدون( تقدم معناه.فيقول مشرك. )أولئك حبطت أعماهلم و 

 

 [18( : آية 9]سورة التوبة )
إمنا يعمر مساجد هللا من آمن ابهلل واليوم اْلخر وأقام الصالة وآتى الزكاة َو خيش إال هللا 

                                         
 12/10تفسري القرطِب  (1)



1003 

 

 (18فعسى أولئك أن يكونوا من املهتدين )
لشهادة لعمار ن اقوله تعاَل:" إمنا يعمر مساجد هللا" دليل على أ -فيه ثالث مسائل: اْلوَل

ال بعض قاملساجد ابإلُيان صحيحة ْلن هللا سبحانه ربطه ُّبا وأخْب عنه مبالزمتها. وقد 
: إذا رأيتم الرجل يعمر املسجد فحسنوا به الظن. وروى الَتمذي عن أيب سعيد السلف

 هاْلدري أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: قال )إذا رأيتم الرجل يعتاد املسجد فاشهدوا ل
ابإلُيان( قال هللا تعاَل:" إمنا يعمر مساجد هللا من آمن ابهلل واليوم اْلخر". وِف رواية: 
)يتعاهد املسجد( . قال: حديث حسن غري ب. قال ابن العريب: وهذا ِف ظاهر الصالح 
ليس ِف مقاطع الشهادات، فِن الشهادات هلا أحوال عند العارفني ُّبا فِن منهم الذكي 

ا يعلم اعتقادا وإخبارا ومنهم املغفل، وكل واحد ينزل على منزلته ويقدر على الفطن احملصل مل
قوله تعاَل: )َو خيش إال هللا( إن قيل: ما من مؤمن إال وقد خشي غري هللا،  -صفته. الثانية

خيشون االعداء من غري هم. قيل له: املعىن َو خيش إال هللا « 2»وما زال املؤمنون واْلنبياء 
أي َ خيف  -فِن املشركني كانوا يعبدون اْلواثن وخيشوهنا ويرجوهنا. جواَ اثن مما يعبد:

فِن قيل: فقد أثبت اإلُيان ِف اْلية ملن عمر املساجد  -ِف ابَ الدين إال هللا. الثالثة
ابلصالة فيها، وتنظيفها وإصالح ما وهى منها، وآمن ابهلل. َو يذكر اإلُيان ابلرسول فيها 

 َ يؤمنوال إُيان ملن 

__________ 

 ( . ِف ج وك: يسأل وِف َ وى: تسأله.1)

 (1)( . ِف ك: اْلولياء.". 2)
 

"وِف هؤالء املضلني قوالن: أحدمها: إبليس وذريته. الثاين: كل مضل من -192 .880
: إذا كان ذن ب املرء من قبل الشهوة فارجه ، وإذا كان قال بعض السلفاْلالئق كلهم. 

ن ب ْلن إبليس كان ذنبه من قبل الكْب فلم تقبل توبته ، وكان ذ من قبل الكْب فال ترجه ،
 آدم من قبل الشهوة فتاَ هللا عليه. وقد أشار بعض الشعراء إَل هذا املعىن فقال:

 )إذا ما الفىت طاح ِف غيه ... فرج الفىت للتقى رجه(

                                         
 8/90تفسري القرطِب  (1)



1004 

 

 (1))فقد يغلط الرك ب هنج الط ... ريق مث يعود إَل هنجه(". 
 

رسوال نبيا( أي إن هللا أرسله إَل اْللق داعيا ومبشرا ونذيرا،  ( )وكان2")-193 .881
والرسول هو من أرسله هللا إَل الناس ومعه كتاَ فيه شريعته اليت أرسله ُّبا كموسى عليه 
 السالم، والنىب هو الذي ينىبء عن هللا وخيْب قومه عنه، وليس معه كتاَ كيوشع عليه السالم.

اْلُين( أي وكلمناه من اِلان ب اْلُين للطور أي الذي عن  ( )وانديناه من جان ب الطور3)
ُيني موسى حني أقبل من مدين متوجها إَل مصر، وأنبأانه أبنه رسولنا، مث واعدانه إليه بعد 

 إغراق آل فرعون، ورمحنا بىن إسرائيل ِبنزال الكتاَ عليهم.

ثل حاله عليه لنا وقد م( )وقربناه جنيا( أي وقربناه تقري ب تشريف وإجالل حني مناجاته 4)
 السالم حبال من قربه امللك ملناجاته، واصطفاه ملصاحبته، ورفع الوسائط بينه وبينه.

إنه جتاوز العاَ املادي، وانغمس ىف العاَ الروحى، فقَر من ربه وارتقت  -وقصارى ذلك
 ننفسه حىت بلغت أقصى مناها، واستعدت لالطالع على عاَ امللكوت، ورؤية ما غاَ ع

 عاَ املادة.

( )ووهبنا له من رمحتنا أخاه هارون نبيا( أي ووهبنا له من رمحتنا معاضدة أخيه ومؤازرته، 5)
نا ما طلبه وحقق« واجعل َل وزيرا من أهلى هارون أخى»إجابة لدعوته عليه السالم بقوله: 

ىف أحد  : ما شفعقال بعض السلف« قال قد أوتيت سؤلك اي موسى»له، وجعلناه نبيا: 
أحد ىف الدنيا أعظم من شفاعة موسى ىف هرون أن يكون نبيا، قال ابن عباس: كان هرون 

 أكْب من موسى أبربع سنني.

 قصص إَساعيل عليه السالم

 

 [55اَل  54( : اْلايت 19]سورة مرمي )
( وكان أيمر أهله 54واذكر ِف الكتاَ إَساعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسوال نبيا )
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 (1)(". 55لزكاة وكان عند ربه مرضيا )ابلصالة وا
 

")أقول( : وأما كيفية إجابته إايهم فليس من موضوع اْلية، وال شك أن -194 .882
 العارف ابهلل تعاَل والعاَ بشرعه وبسننه ِف خلقه ال يقصد بدعائه ربه إال هدايته إَل الطرق

نته فيها، فهو إذا و واْلسباَ اليت جرت سنته تعاَل أبن حتصل الرغائ ب ُّبا، وتوفيقه ومع
سأل هللا تعاَل أن يزيد ِف علمه أو ِف رزقه فال يقصد أن يكون العلم وحيا يوحى، وال أن 
متطر له السماء ذهبا وفضة، وكذلك إذا سأل هللا شفاء مرضه أو مريضه الذي أعياه عالجه 

إمنا يريد و  فِنه ال يريد بذلك أن خيرق هللا العادات، أو جيعله مؤيدا ابملعجزات واْلايت،
املؤمن العارف ابلدعاء ما ذكران من توفيق هللا إايه إَل العالج، أو العمل الذي يكون سب ب 
الشفاء، سواء كان ذلك ِبرشاد مرشد أو ِبهلام إهلي، فكم من عناية ابملتوجهني إليه، الداعني 

جديد،   بله بعدما اجتهدوا ِف اْلخذ ابْلسباَ فلم يفلحوا. ومن عنايته اهلداية إَل سب
وإهلام النفس العمل املفيد، وتقوية املزاج على املرض، وال دليل ِف اْلية على أن كل دعاء 
جياَ، بل هي نفسها دليل على أنه ال جيي ب الدعاء إال هللا، فيج ب أال يدعى سواه )وأن 

( فعسى أن يهتدي ُّبذا املوسومون بسمة 18: 72املساجد هلل فال تدعوا مع هللا أحدا( )
ان، الذين يدعون عند الضيق غري الرمحن، ويتوجهون إَل القبور: اي فالن اي فالن. اإلُي

ويتأول هلم هذا الشرك أدعياء العلم والعرفان، أبن الكرامات اثبتة عندهم لألموات كاْلحياء، 
 (41: 6ولكن هللا تعاَل يقول هلم: )بل إايه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء( )

ل: إنه جيي ب دعوة الداعي حىت قيدها بقوله: )إذا دعان( قال اْلستاذ وانظر كيف َ يق
اإلمام ما مثاله: إن الداعي شخص يطل ب شيئا، وهو يصدق على أكثر الناس الذين يطلبون  
كل يوم أشياء كثرية، وليس كل واحد منهم متحققا بدعاء هللا تعاَل وحده كما جي ب أن 

 ا خصين ابلدعاء والتجأ إيل التجاء حقيقيا حبيثيدعى، فهو يقول: أجي ب دعوة الداعي إذ
ذه ب عن نفسه إيل، وشعر قلبه أبنه ال ملجأ له إال إيل، ومثل هذا ال يطمع ِف غري مطمع، 
وال يطل ب ما ال يصح أن يطل ب، وإمنا ُيتثل أمر هللا تعاَل ابختاذ مجيع الوسائل من طرقها 

 الصحيحة املعروفة
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عاَل زُية والعمل، فِن مت للعبد ما يريد بذلك فقد أعطاه هللا توهي ال تتحقق إال ابلعلم والع
من خزائنه اليت يفيض منها على مجيع متبعي سننه ِف اْللق، وإن بذل جهده َو يظفر 
بسؤله فما عليه إال أن يلجأ إَل مسب ب اْلسباَ وهادي القلَو إَل ما غاَ عنها وخفي 

: إن لفقال بعض السكوت كل شيء، وقد عليها، ويطل ب املعونة والتوفيق ممن بيده مل
 مثل هذا جياَ ال حمالة.

عليه  -وقالت الصوفية: الدعاء اجملاَ هو الدعاء بلسان االستعداد، وقد استعاذ النِب 
من الطمع ِف غري مطمع، فمن يَتك السعي والكس ب ويقول: ))اي َر  -الصالة والسالم 

ذلك املريض ال يراعي احلمية وال يتخذ  ألف جنيه(( فهو غري داع، وإمنا هو جاهل. ومثل
الدواء، ويقول: َر اشفين وعافين، كأنه يقول: اللهم أبطل سننك اليت قلت: إهنا ال تبدل 

 (1)وال حتول ْلجلي". 
 

"قاربن إمتام العدة. قال القرطِب: هذا إمجاع َ يفهم أحد من اْلية غريه، وهو -195 .883
ا البلد حكمه جتوزا قرينته العرف، يقول املسافر: بلغنمبين على قاعدة ما قاَر الشيء يعطى 

 أو وصلنا إليه إذا دان منه وشارفه. وقوله: )فأمسكوهن

إمساك املرأة ابملراجعة أو  -مبعروف أو سرحوهن مبعروف( معناه: فاعزموا أحد اْلمرين 
ة يوليكن ما ختتارونه من أحد اْلمرين ابملعروف الذي شرع لكم ِف آ -إطالق سبيلها 

))الطالق مراتن(( )وال متسكوهن ضرارا لتعتدوا( أي: وال تراجعوهن إرادة مضارهتن وإيذائهن 
لالعتداء عليهن بتعمد ذلك، فالضرار مبعىن الضرر، وذكر ابلصيغة اليت َتيت للمشاركة 
لإلشعار أبن ضره إايها يستلزم ضرها إايه، فالرجال يضرون أنفسهم ِبيذاء النساء، ويؤيد 

ه: )ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه( ِف الدنيا بسلوك طرق الشر واالعتداء اليت ال هذا قول
راحة لضمري صاحبها، وجيعل املرأة وعصبتها أعداء له يناصبونه ويناوئونه، والعدو القري ب 
أقدر على اإليذاء من العدو البعيد. وبتنفري الناس منه حىت يوشك أال يصاهره أحد، وظلم 

 ضا مبا خالف أمر هللا وتعرض لسخطه.نفسه ِف اْلخرى أي

مث قال تعاَل: )وال تتخذوا آايت هللا هزوا( وهذا وعيد بعد وعيد، وهتديد ملن يتعدى حدود 
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هللا ِف هذه اْلحكام أي هتديد، والسب ب فيه محل املسلمني على احَتام صلة الزوجية، وتوقي 
هن وإمساكهن لعبا، ويعبثون بطالق ما كانوا عليه ِف عهد اِلاهلية، فقد كانوا يتخذون النساء

عبثا، وِف أسباَ النزول: أخرج ابن أيب عمر ِف مسنده وابن مردويه عن أيب الدرداء قال: 
))كان الرجل يطلق، مث يقول: لعبت، ويعتق مث يقول: لعبت(( ، فأنزل هللا )وال تتخذوا 

نه أنزله على حدة كما آايت هللا هزوا( أي: أنزله فيما أنزل من آايت أحكام الطالق، ال أ
لى تقدم نظريه ِف نظريه، واملعىن ال تتهاونوا حبدود هللا تعاَل اليت شرعها لكم ِف آايته جراي ع

سنن اِلاهلية؛ فِن هذا التهاون واالعتداء للحدود بعد هذا البيان والتأكيد من هللا تعاَل 
ليه   ب وهو مصر ع: املستغفر من الذنقال بعض السلفيعد استهزاء آبايته، ومن هنا 

كاملستهزئ بربه، وال شك أن الذي خيالف أمر هللا وينقض هذه العهود بعد توثيقها طلبا 
لشهوة من شهواته، أو استمساكا بعادة من عاداته، فهو جدير أبن يعد مستهزائ آبايت هللا 

 غري مذعن هلا.

 هزائمستبعد التحذير من التهاون حبقوق النساء وجعل العابث أبحكام هللا فيها 

 النفوس أراد تعاَل أن يقرر هذه اْلحكام ِف -وِف ذلك من الوعيد والَتهي ب ما فيه  -آبايته 
بباعث الَتغي ب فيها ابلتذكري بفوائدها ومزاايها، وبيان املنة ِف هداية الدين اليت هي منها 

: يفقال: )واذكروا نعمة هللا عليكم وما أنزل عليكم من الكتاَ واحلكمة يعظكم به( أ
 (1)امتثلوا ما ذكر آنفا من أمر وهني، وتذكروا نعمة هللا عليكم ابلفطرة السليمة ِف الرابطة". 

 

نه على : وروح منه فيأخذو -تعاَل  -"الزيغ من املشركني واجملسمة مثل قوله -196 .884
ظاهره من غري نظر إَل اْلصل احملكم ليفتنوا الناس بدعوهتم إَل أهوائهم وخيتلبوهم بشبهتهم 

قولون: إن هللا روح واملسيح روح منه، فهو من جنسه وجنسه ال يتبعض فهو هو. فالتأويل في
هنا مبعىن اإلرجاع. أي أهنم يرجعونه إَل أهوائهم وتقاليدهم ال إَل اْلصل احملكم الذي بين 
عليه االعتقاد، وأما ابتغاء َتويله فهو أهنم يطبقونه على أحوال الناس ِف الدنيا فيحولون خْب 

إلحياء بعد املوت وأخبار احلساَ واِلنة والنار عن معانيها ويصرفوهنا إَل معان من أحوال ا
-تعاَل  -الناس ِف الدنيا ليخرجوا الناس عن الدين ابملرة، والقرآن مملوء ابلرد عليهم كقوله 
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 [ وما يعلم َتويله إال هللا والراسخون ِف العلم79: 36: قل حيييها الذي أنشأها أول مرة ]
إن قوله: والراسخون ِف العلم كالم  قال بعض السلفيقولون آمنا به كل من عند ربنا 

 مستأنف، وبعضهم: أنه معطوف على لفظ اِلاللة.

قال اْلستاذ اإلمام: استدل الذين قالوا ابلوقف عند لفظ اِلاللة وبكون ما بعده استئنافا 
ا به كل له و )منها( قوله: يقولون آمنذم الدين يتبعون َتوي -تعاَل  -أبدلة )منها( أن هللا 

من عند ربنا فِن ظاهر اْلية التسليم احملض هلل تعاَل، ومن عرف الشيء وفهمه ال يعْب عنه 
كأيب بن    -رضي هللا عنهم  -مبا يدل على التسليم احملض وهذا رأي كثري من الصحابة 

 كع ب وعائشة، وذه ب ابن

. كان ابن عباس يقول: " أان من الراسخني ِف عباس ومجهور من الصحابة إَل القول الثاين
ين يبتغون إمنا ذم الذ -تعاَل  -العلم أان أعلم َتويله ". وقالوا ِف استدالل أولئك: إن هللا 

التأويل بذهاُّبم فيه إَل ما خيالف احملكمات يبتغون بذلك الفتنة، والراسخون ِف العلم ليسوا  
 - زلزال فيه وال اضطراَ، فهؤالء يفيض هللا كذلك ؛ فِهنم أهل اليقني الثابت الذي ال

عليهم فهم املتشابه مبا يتفق مع احملكم. وأما داللة قوهلم: آمنا به كل من عند ربنا  -تعاَل 
على التسليم احملض فهو ال يناِف العلم، فِهنم إمنا سلموا ابملتشابه ِف ظاهره أو ابلنسبة إَل 

 يضطربون رسوخهم ِف العلم ووقوفهم على حق اليقني الغريهم لعلمهم ابتفاقه مع احملكم فهم ل
وال يتزعزعون بل يؤمنون ُّبذا وبذاك على حد سواء؛ ْلن كال منهما من عند هللا ربنا، وال 
غرو فاِلاهل ِف اضطراَ دائم والراسخ ِف ثبات الزم. ومن اطلع على ينبوع احلقيقة ال 

كل من عند   كل قول إليه قائال: آمنا بهتشتبه عليه اجملاري فهو يعرف احلق بذاته ويرجع  
 ربنا.

هذا ما قاله اْلستاذ اإلمام ِف بيان التفسري املأثور ِف اْلية مث قال: بينا أن املتشابه ما استأثر 
هللا بعلمه من أحوال اْلخرة أو ما خالف ظاهر لفظه املراد منه وورود املتشابه ابملعىن اْلول 

 (1)الدين ومقاصد الوحي اإلخبار أبحوال". ِف القرآن ضروري؛ ْلن من أركان 
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"النهي عن إقامة احلد ِف الغزو، وتفصيل ذلك ِف حمله. وأما التوبة فقد بني -197 .885
هللا حكمها ِف قوله: )فمن اتَ من بعد ظلمه وأصلح فِن هللا يتَو عليه إن هللا غفور 

 رحيم(

جوع ندم وعزم على أي فمن اتَ من السراق ورجع عن السرقة وغريها من املعاصي ر 
االستقامة، من بعد ظلمه لنفسه ابمتهاهنا وسفهها، وللناس ابالعتداء على أمواهلم، وأصلح 

اَل يقبل فِن هللا تع -نفسه وزكاها ابلصدقة املضادة للسرقة، وبغري ذلك من أعمال الْب 
لغفور واَسه ا توبته، ويرجع إليه ابلرضاء واإلاثبة، ويغفر له ويرمحه، فِن ذلك من مقتضى اَسه

 الرحيم.

: وقال بعض السلفوهل يسقط احلد عن التائ ب؟ قال اِلمهور: ال يسقط عنه مطلقا، 
بل يسقط عنه، وإذا قيست السرقة على احلرابة واإلفساد فالقول بسقوط احلد ظاهر إن اتَ 

 ةقبل رفع أمره إَل احلاكم، ولكن ال يسقط حق املسروق منه، بل ال تصح التوبة إال ِبعاد
املال املسروق إليه بعينه إن بقي، وإال دفع قيمته إن قدر، وال يظهر لنا وجه ملا قاله بعض 
الفقهاء من عدم اِلمع بني احلد وغرامة املال املسروق ؛ فِن احلد حق هللا تعاَل ملصلحة 

 عباده عامة، واملال حق من سرق منه خاصة.

ل من يشاء ويغفر ملن يشاء وهللا على ك)أَ تعلم أن هللا له ملك السماوات واْلرض يعذَ 
شيء قدير( جعل هللا تعاَل هذه اْلية ذيال هلذا السياق بني فيه ما ينبغي أن حيضر القلَو 
بعد تلك العْب واْلحكام، فقال ما حاصل املراد منه: أَ تعلم أيها السامع هلذا اْلطاَ أن 

ضل، ابحلكمة والعدل، والرمحة والف هللا تعاَل له ملك السماوات واْلرض، يدبر اْلمر فيهما
فكان من متعلقات اَسه العزيز احلكيم أن وضع هذا العقاَ لكل من يسرق ما يعد به 
سارقا من ذكر أو أنثى، كما وضع ذلك العقاَ للمحاربني املفسدين، ومن مقتضى اَسه 

صلح عمله أالغفور الرحيم أن يغفر ملن اتَ من هؤالء وهؤالء ويرمحه إذا صدق ِف التوبة و 
؛ فهو مبقتضى أَسائه احلسىن وصفاته العلى يعذَ من يشاء تعذيبه من اِلناة؛ تربية له 
 وَتمينا لعباده من شره، ويرحم من يشاء من التائبني واملصلحني برمحته وفضله؛ ترغيبا لعباده

ِف تزكية أنفسهم، وإصالح ذات بينهم، وهو على كل شيء من التعذي ب والرمحة قدير، ال 
 عجزه شيء ِف تدبري ملكه.ي
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جيوز أن يكون اْلطاَ لكل من يسمع القرآن أو يقرؤه، وجيوز أن يكون موجها إَل الرسول 
 صلى هللا عليه وسلم، واالستفهام فيه للتقرير ؛ أي إنك تعلم هذا فتذكره،

 وذكر به. وجعله ابن جرير ْلهل الكتاَ الذين كانوا ِف املدينة وجوارها، ومن على شاكلتهم
الذين قالوا: حنن أبناء هللا وأحباؤه ؛ ْلن السياق الذي انتهى ببيان حد السرقة كان ِف 
حماجتهم، ومنها إبطال دعواهم أهنم أبناء هللا وأحباؤه، أبهنم بشر من مجلة خلقه، وأنه هو 
َر العباد، ومالكهم املتصرف ِف أمرهم ابلعدل واحلكمة، يغفر ملن يشاء، ويعذَ من يشاء  

 (1)دم". كما تق
 

"من بعده قوله من الكراهة الشرعية اليت جعلوا بعضها للتحرمي، وفسروها -198 .886
أبهنا خطاَ هللا املقتضي للَتك اقتضاء جازما وبعضها للتنزيه، وجعلوا االقتضاء فيها غري 
جازم وعلى ذلك فقس. وللمحقق ابن القيم تفصيل حسن هلذه املسألة وتفسري لآلية ِف  

 الكني هذا نصه:كتابه مدارج الس

" وأما القول على هللا بال علم فهو أشد هذه احملرمات حترُيا وأعظمها إمثا، وهلذا ذكر ِف 
املرتبة الرابعة من احملرمات اليت عليها الشرائع واْلداين، وال تباح حبال، بل ال تكون إال حمرمة، 

وعان: حمرم احملرمات ن وليست كامليتة والدم وحلم اْلنزير الذي يباح ِف حال دون حال، فِن
لذاته ال يباح حبال، وحمرم حترُيه عارض ِف وقت دون وقت. قال هللا تعاَل ِف احملرم لذاته: 
)قل إمنا حرم ريب الفواحش ما ظهر منها وما بطن( مث انتقل منه إَل ما هو أعظم منه فقال: 

وا ابهلل ما َ )وأن تشرك)واإلمث والبغي بغري احلق( مث انتقل منه إَل ما هو أعظم منه فقال: 
ينزل به سلطاان( مث انتقل منه إَل ما هو أعظم منه فقال: )وأن تقولوا على هللا ما ال تعلمون( 
فهذا أعظم احملرمات عند هللا وأشدها إمثا، فِنه يتضمن الكذَ على هللا ونسبته إَل ما ال 

يق ما أبطله وإبطال ما وحتق يليق به، وتغيري دينه وتبديله، ونفي ما أثبته وإثبات ما نفاه،
أحقه، وعداوة من وااله ومواالة من عاداه. وح ب ما أبغضه وبغض ما أحبه. ووصفه مبا ال 
يليق به ِف ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله، فليس ِف أجناس احملرمات أعظم عند هللا منه وال 

ضلة ِف بدعة مأشد إمثا، وهو أصل الشرك والكفر، وعليه أسست البدع والضالالت. فكل 
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 الدين أساسها القول على هللا بال علم.

" وهلذا اشتد نكري السلف واْلئمة هلا، وصاحوا أبهلها من أقطار اْلرض وحذروا فتنتهم 
أشد التحذير، وابلغوا ِف ذلك ما َ يبالغوا ِف مثله ِف إنكار الفواحش والظلم والعدوان، إذ 

ليل د. وقد أنكر تعاَل على من نس ب إَل دينه حتمضرة البدع وهدمها للدين ومنافاهتا له أش
شيء أو حترُيه من عنده بال برهان من هللا فقال: )وال تقولوا ملا تصف ألسنتكم الكذَ 

( اْلية. فكيف مبن نس ب إَل 116: 16هذا حالل وهذا حرام لتفَتوا على هللا الكذَ( )
: السلف قال بعضه؟ أوصافه ما َ يصف به نفسه؟ أو نفى عنه منها ما وصف به نفس

ليحذر أحدكم أن يقول أحل هللا كذا وحرم هللا كذا، فيقول هللا: كذبت َ أحل هذا َو أحرم 
 هذا. يعين: التحليل والتحرمي ابلرأي اجملرد بال برهان من هللا ورسوله.

 " وأصل الشرك والكفر هو القول على هللا بال علم، فِن املشرك يزعم أن

ما دون هللا، يقربه إَل هللا ويشفع له عنده، ويقضي حاجته بواسطته، كمن اختذه معبودا من 
تكون الوسائط عند امللوك. فكل مشرك قائل على هللا بال علم، دون العكس، إذ القول 

 (1)على هللا". 
 

 "قوله عز وجل: }إايك نعبد وإايك نستعني{ .-199 .887

سرها : الفاحتة سر القرآن، و لفقال بعض السأي: ال نعبد إال إايك، وال نتوكل إال عليك، 
هذه الكلمة: }إايك نعبد وإايك نستعني{ فاْلول: تْبؤ من الشرك، والثاين: تْبؤ من احلول 
والقوة، وتفويض إَل هللا عز وجل، وهذا كثري ِف القرآن، قال تعاَل: }فاعبده وتوكل عليه 

، وقال  ليه توكلنا{وما ربك بغافل عما تعملون{ ، وقال تعاَل: }هو الرمحن آمنا به وع
تعاَل: }َر املشرق واملغَر ال إله إال هو فاختذه وكيال{ ، قال ابن عباس: }إايك نعبد{ 
، يعين إايك نوحد وُناف، ونرجوك اي ربنا ال غريك. }وإايك نستعني{ ، على طاعتك 
 اوعلى أموران كلها. قال البغوي: )والعبادة الطاعة مع التذلل واْلضوع، وَسي العبد عبد

 لذلته وانقياده( .
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 قوله عز وجل: }اهدان الصراط املستقيم{ .

 

قال ابن كثري: ملا تقدم الثناء على املسئول تبارك وتعاَل، انس ب أن يعق ب ابلسؤال كما 
قال: )فنصفها يل ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل( ، وهذا أكمل أحوال السؤال، أن 

 ق.املؤمنني، واهلداية ها هنا: اإلرشاد والتوفيُيدح مسئوله، مث يسأل حاجته وحاجة إخوانه 

وقال البغوي: وهذا الدعاء من املؤمنني، مع كوهنم على اهلداية، مبعىن التثبيت، ومبعىن طل ب 
 (1)مزيد اهلداية، ْلن اْللطاف واهلداايت من هللا ال تتناهى.". 

 

 التوراة، ِف"}حيرفون الكلم عن مواضعه{ . قال ابن عباس: يعين: حدود هللا -200 .888
يقولون: إن أمركم حممد مبا أنتم عليه فاقبلوه، فِن خالفكم فاحذروا. وعن احلسن ِف قوله: 
}ونسوا حظا مما ذكروا به{ . قال: ]تركوا[ عرى دينهم، ووظائف هللا جل ثناؤه اليت ال 

 تقبل اْلعمال إال ُّبا. وقال السدي: يقول: تركوا نصيبا.

 على خآئنة منهم إال قليال منهم فاعف عنهم واصفح إن هللا وقوله تعاَل: }وال تزال تطلع
حي ب احملسنني{ ، عن قتادة ِف قوله: }وال تزال تطلع على خآئنة منهم{ . قال: على 

 : ما عاملت من عصى هللا فيك مبثل أن تطيع هللاقال بعض السلفخيانة وكذَ وفجور. 
 فيه.

أساء  احملسنني{ ، يعين به: الصفح عمنقال ابن كثري: وهلذا قال تعاَل: }إن هللا حي ب 
 إليك.

وقوله تعاَل: }ومن الذين قالوا إان نصارى أخذان ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا 
بينهم العداوة والبغضاء إَل يوم القيامة وسوف ينبئهم هللا مبا كانوا يصنعون{ ، عن قتادة: 

 سوا حظا مما ذكروا به{ نسوا كتاَ هللا بني}ومن الذين قالوا إان نصارى أخذان ميثاقهم فن
أظهرهم، وعهد هللا الذي عهد إليهم، وأمر هللا الذي أمرهم به. وعن إبراهيم النخعي ِف 

 قوله: }فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء{ . قال: هذه اْلهواء املختلفة

، وضيعوا صوا رسلهوالتباغض، فهو اإلغراء. وقال قتادة: إن القوم ملا تركوا كتاَ هللا، وع
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فرائضه، وعطلوا حدوده، ألقى بينهم العدواة والبغضاء إَل يوم القيامة، أبعماهلم أعمال 
السوء، ولو أخذ القوم كتاَ هللا، وأمره ما افَتقوا. وقال الربيع: إن هللا عز ذكره تقدم إَل 

 (1)بين إسرائيل أن". 
 

قال }هل لذي يكتم منهم، ف"غلبته نفسه فارفض دمعه ابكيا، مث ابح هلم اب-201 .889
علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون{ َو يعن بذكر أخيه ما صنعه فيه حني 

 أخذه ولكن للتفريق بينه وبني أخيه، إذ صنعوا بيوسف ما صنعوا.

 قال البغوي: }إذ أنتم جاهلون{ مبا يؤول إليه أمر يوسف.

ال بعض قمبقدار هذا الذي ارتكبتموه، كما  وقال ابن كثري: أي: إمنا محلكم على هذا اِلهل
كل من عصى هللا فهو جاهل، وقرأ: }مث إن ربك للذين عملوا السوء جبهالة{   السلف

 اْلية.

قال ابن إسحاق: ملا قال هلم ذلك كشف الغطاء، فعرفوه، فقالوا: }أإنك ْلنت يوسف قال 
حملسنني{ هللا ال يضيع أجر اأان يوسف وهذا أخي قد من هللا علينا إنه من يتق ويصْب فِن 

، وقال السدي: ملا قال هلم ذلك اعتذروا إليه و }قالوا اتهلل لقد آثرك هللا علينا وإن كنا 
 ْلاطئني{ فيما كنا صنعنا بك.

وعن ابن إسحاق: }قال ال تثري ب عليكم اليوم{ ، أي: ال َتني ب عليكم اليوم عندي فيما 
م ني{ حني اعَتفوا بذنوُّبم وعن السدي: قال هلصنعتم، }يغفر هللا لكم وهو أرحم الرامح

يوسف: ما فعل أيب؟ قالوا: ملا فاته بنيامني عمي من احلزن قال: }اذهبوا بقميصي هذا 
 فألقوه على وجه أيب أيت بصريا وأتوين أبهلكم أمجعني{ .

( 94قوله عز وجل: }وملا فصلت العري قال أبوهم إين ْلجد ريح يوسف لوال أن تفندون )
( فلما أن جاء البشري ألقاه على وجهه فارتد بصريا 95لوا اتهلل إنك لفي ضاللك القدمي )قا

( قالوا اي أابان استغفر لنا ذنوبنا إان ...  96قال أَ أقل لكم إين أعلم من هللا ما ال تعلمون )
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 (1)( { .". 98( قال سوف أستغفر لكم ريب إنه هو الغفور الرحيم )97كنا خاطئني )
 

 ( { .119بوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم )"ات-202 .890

عن قتادة: قوله: }إمنا حرم عليكم امليتة والدم{ اْلية، وأن اإلسالم طهره هللا من كل سوء، 
 وجعل لك فيه اي ابن آدم سعة إذا اضطررت إَل شيء من ذلك.

د ال إَل حرام وهو جيقوله: }فمن اضطر غري ابغ{ ِف أكله، }وال عاد{ أن يتعدى حال
 عنه مندوحة.

 وقوله تعاَل: }وال تقولوا ملا تصف ألسنتكم الكذَ{ .

قال ابن كثري: )وما( مصدرية أي: وال تقولوا الكذَ لوصف ألسنتكم }هذا حالل وهذا 
 حرام{ قال جماهد: ِف البحرية والسائبة.

أو حلل شيئا  ند شرعي،قال ابن كثري: ويدخل ِف هذا كل من ابتدع بدعة ليس له فيها مست
 مما حرم هللا، أو حرم شيئا مما أابح هللا مبجرد رأيه وتشهيه.

وعن قتادة: قوله: }وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل{ قال: ما قص هللا 
 تعاَل ِف سورة اْلنعام حيث يقول: }وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر{ اْلية.

للذين عملوا السوء جبهالة مث اتبوا من بعد ذلك وأصلحوا{ ،  وقوله تعاَل: }مث إن ربك
 أي: استقاموا على الطاعة، }إن ربك من بعدها{ ،

 : كل من عصى هللا فهو جاهل.قال بعض السلفأي: التوبة، }لغفور رحيم{ ، 

 

( شاكرا 120قوله عز وجل: }إن إبراهيم كان أمة قانتا هلل حنيفا َو يك من املشركني )
( وآتيناه ِف الدنيا حسنة وإنه ِف اْلخرة ملن 121اجتباه وهداه إَل صراط مستقيم ) ْلنعمه

 (2)( مث أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم". 122الصاحلني )
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"}وفضلناهم على كثري ممن خلقنا تفضيال{ ، قال ابن جريج: وفضلناهم -203 .891
 ري ذلك.ِف اليدين، أيكل ُّبما ويعمل ُّبما، وما سوى اإلنس أيكل بغ

: قال بعض السلفوقوله تعاَل: }يوم ندعو كل أانس ِبمامهم{ ، قال جماهد: نبيهم. 
 .-صلى هللا عليه وسلم  -هذا أكْب شرف ْلصحاَ احلديث، ْلن إمامهم النِب 

ة: وقوله تعاَل: }فمن أويت كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتاُّبم وال يظلمون فتيال{ . قال قتاد
 ة.الذي ِف شق النوا

وقوله تعاَل: }ومن كان ِف هذه أعمى فهو ِف اْلخرة أعمى وأضل سبيال{ ، قال قتادة: 
}ومن كان ِف هذه أعمى{ ، ِف الدنيا ِف ما أراه هللا من آايته، من خلق السماوات واْلرض 

 واِلبال والنجوم، }فهو ِف اْلخرة{ ، الغائبة اليت َ يرها، }أعمى وأضل سبيال{ ،

من كان ِف هذه الدنيا أعمى عن االعتبار، فهو ِف اْلخرة أعمى عن  :وقال بعض السلف
 االعتذار.

 

قوله عز وجل: }وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفَتي علينا غريه وإذا الختذوك 
( إذا ْلذقناك ضعف 74( ولوال أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليال )73خليال )

 ( { .75ال جتد لك علينا نصريا ) احلياة وضعف املمات مث

 

قال قتادة: أطافوا به ليلة فقالوا: أنت سيدان وابن سيدان، فأرادوه على بعض ما يريدون، 
فهم أن يقارفهم ِف بعض ما يريدون، مث عصمه هللا، فذلك قوله: }لقد كدت تركن إليهم{ 

 . وقال جماهد: قالوا له: ائت آهلتنا فامسسها.

قوله: }إذا ْلذقناك ضعف احلياة وضعف املمات{ يعين: ضعف عذاَ وعن ابن عباس: 
 الدنيا واْلخرة.

 (1)قوله عز وجل: }وإن كادوا ليستفزونك من اْلرض ليخرجوك". 
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"قال البغوي: وأصله: )لكن إان( فحذفت اهلمزة طلبا للتخفيف لكثرة -204 .892
 استعماهلا، مث أدغمت إحدى النونني ِف اْلخرى.

}لكنا هو هللا ريب{ أي: لكن أان ال أقول مبقالتك، بل أعَتف هلل ابلوحدانية  وقال ابن كثري:
 والربوبية، }وال أشرك بريب أحدا{ ، أي: بل هو هللا املعبود وحده ال شريك له.

قوله تعاَل: }ولوال إذ دخلت جنتك قلت ما شاء هللا ال قوة إال ابهلل إن ترن أان أقل منك 
: من أعجبه شيء من قال بعض السلفوتعظمت علي: ماال وولدا{ ، أي: فتكْبت 

حاله، أو ماله، أو ولده فليقل: ما شاء هللا ال قوة إال ابهلل. }فعسى ريب أن يؤتني خريا من 
جنتك{ ، أي: ِف اْلخرة، }ويرسل عليها حسباان من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو 

صبح اان{ : عذااب، }فتيصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا{ . قال قتادة: }حسب
صعيدا زلقا{ ، قال ابن عباس: مثل اِلزر، }أو يصبح ماؤها غورا{ ، قال قتادة: ذاهبا 
قد غار ِف اْلرض، }فلن تستطيع له طلبا{ . }وأحيط بثمره فأصبح يقل ب كفيه على ما 

 دأنفق فيها{ ، متلهفا على ما فاته وهو }يقول اي ليتين َ أشرك بريب أحدا{ . وعن جماه
ِف قول هللا عز وجل: }َو تكن له فئة ينصرونه من دون هللا{ ، قال: عشريته، ... }وما  

 كان منتصرا{ ، قال قتادة: ممتعنا.

 وقوله تعاَل: }هنالك الوالية هلل احلق{ .

قال ابن كثري: أي: هنالك كل أحد مؤمن، أو كافر يرجع إَل هللا، وإَل مواالته واْلضوع له 
كقوله: }فلما رأوا أبسنا قالوا آمنا ابهلل وحده وكفران مبا كنا به مشركني{ إذا وقع العذاَ.  

. }هو خري ثوااب{ ، أي: جزاء. }وخري عقبا{ ، أي: اْلعمال اليت تكون هلل عز وجل، 
 (1)ثواُّبا خري، وعاقبتها محيدة رشيدة.". 

 

( ذلك عيسى ابن مرمي قول 33"يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا )-205 .893
( ما كان هلل أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فِمنا يقول 34حلق الذي فيه ُيَتون )ا

 ( { .36( وإن هللا ريب وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم )35... له كن فيكون )
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عن قتادة: }لقد جئت شيئا فراي{ ، قال: عظيما، }اي أخت هارون ما كان أبوك امرأ 
 قال: كانت منسوء وما كانت أمك بغيا{ ، 

أهل بيت يعرفون ابلصالح وال يعرفون ابلفساد، قال: وكان من بين إسرائيل رجل صاحل 
يسمى هارون، فشبهوها به، يعين: ِف الصالح. وعن املغرية بن شعبة قال: بعثين رسول هللا 

إَل أهل جنران فقالوا يل: ألستم تقرءون }اي أخت هارون{ ؟  -صلى هللا عليه وسلم  -
لى هللا ص -لى، وقد علمتم ما كان بني عيسى، وموسى، فرجعت إَل رسول هللا قلت: ب

« . لهمأال أخْبهتم أهنم كانوا يسمون أبنبيائهم والصاحلني قب»فأخْبته فقال:  -عليه وسلم 
 رواه مسلم وغريه.

وعن وه ب بن منبه: }فأشارت إليه{ ، يقول: أشارت إليه أن كلموه، }قالوا كيف نكلم 
املهد صبيا{ ، فأجاُّبم عيسى عنها فقال هلم: }إين عبد هللا آاتين الكتاَ  من كان ِف

وجعلين نبيا{ اْلية. وقال عكرمة: }آاتين الكتاَ{ قضى أن يؤتيين الكتاَ. وعن جماهد: 
}وجعلين مباركا أين ما كنت{ ، قال: مقاما. وقال سفيان: معلما للغري. وقال قتادة: ذكر 

. فِن قلِب لني، وإين صغري ِف نفسي، مما أعطاه هللا من التواضعلنا أنه كان يقول: سلوين 
: ال جتد عاقا إال وجدته جبارا شقيا، وال جتد سيئ امللكة إال وجدته وقال بعض السلف

 ُمتاال فخورا.

وعن قتادة قوله: }ذلك عيسى ابن مرمي قول احلق الذي فيه ُيَتون{ امَتت اليهود 
أنه ساحر كذاَ، وأما النصارى فزعموا أنه ابن هللا، واثلث والنصارى، فأما اليهود فزعموا 

 (1)وثالثة، وإله، وكذبوا كلهم، ولكنه عبد هللا ورسوله، وكلمته وروحه.". 
 

"عن ابن عباس قوله: }وجعلنا هلم لسان صدق عليا{ ، يقول: الثناء -206 .894
 احلسن.

 

( وانديناه 51ال نبيا )قوله عز وجل: }واذكر ِف الكتاَ موسى إنه كان ُملصا وكان رسو 
 ( { .53( ووهبنا له من رمحتنا أخاه هارون نبيا )52من جان ب الطور اْلُين وقربناه جنيا )
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 قال البغوي: }ُملصا{ ، أي: ُمتارا اختاره هللا عز وجل.

وقوله تعاَل: }وانديناه من جان ب الطور اْلُين{ ، أي: جانبه اْلُين من موسى حني ذه ب 
 ار جذوة.يبتغي من تلك الن

وعن ابن عباس: }وقربناه جنيا{ ، قال: أدين حىت َسع صريف القلم. }ووهبنا له من رمحتنا 
 أخاه هارون نبيا{ ، قال: كان هارون أكْب من موسى، ولكن أراد وه ب له نبوته.

 

( 54قوله عز وجل: }واذكر ِف الكتاَ إَساعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسوال نبيا )
 ( { .55ابلصالة والزكاة وكان عند ربه مرضيا ) وكان أيمر أهله

ال بعض قعن جماهد ِف قوله: }إنه كان صادق الوعد{ ، قال: َ يعد شيئا إال وىف به. 
: إمنا قيل له: صادق الوعد ْلنه قال ْلبيه: ستجدين إن شاء هللا من الصابرين. السلف

ذا حدث  ة املنافق ثالث: إآي: »-صلى هللا عليه وسلم  -فصدق ِف ذلك. وقد قال النِب 
 « .كذَ، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤمتن خان

 

( ورفعناه مكاان عليا 56قوله عز وجل: }واذكر ِف الكتاَ إدريس إنه كان صديقا نبيا )
( أولئك الذين أنعم هللا عليهم من النبيني من ذرية آدم وممن محلنا مع نوح ومن ذرية 57)

واجتبينا إذا تتلى عليهم آايت الرمحن خروا سجدا وبكيا  إبراهيم وإسرائيل ... وممن هدينا
(58 .". } )(1) 
 

 "على جيوُّبن{ ، شققن الْبد مما يلي-207 .895

احلواشي فاختمرن به. رواه ابن جرير وغريه وقال سعيد بن جبري: ... }وليضربن{ 
وليشددن، }خبمرهن على جيوُّبن{ ، يعين: على النحر والصدر فال يرى منه شيء. وعن 
ابن عباس: }وال يبدين زينتهن إال لبعولتهن{ إَل قوله: }عورات النساء{ ، قال: الزينة 

، وقالدهتا، وسوارها، فأما خلخاهلا، ومعضداها، وحنراها، وشعرها اليت يبدينها هلؤالء: قرطاها
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َ يذكر العم  :قال بعض السلففِنه ال تبديه إال لزوجها. وقال قتادة: تبدي هلؤالء الرأس. 
واْلال ومها من حمارمهن لئال يصفوهن لبنيهم. وقال احلسن البصري: إهنما كسائر احملارم ِف 

 ض لينبه على اِلملة. وهذا أظهر.جواز النظر، وقد يذكر البع

وعن ابن عباس: }أو نسائهن{ ، قال: هن املسلمات، ال تبديه ليهودية وال نصرانية، وهو: 
النحر، والقرط، والوشاح، وما ال حيل أن يراه إال حمرم. وعن ابن جريج قوله: }أو نسائهن{ 

أمة هلا،  تها إال أن تكون، قال: بلغين أن نساء املسلمني ال حيل ملسلمة أن ترى مشركة عري
فذلك قوله: }أو ما ملكت أُياهنن{ . قال ابن كثري: وقال اْلكثرون: بل جيوز أن تظهر 
زينتها على رقيقها من الرجال والنساء واستدلوا ابحلديث الذي رواه أبو داود عن أنس أن 

ة ثَو إذا مأتى فاطمة بعبد قد وهبه هلا، قال: وعلى فاط -صلى هللا عليه وسلم  -النِب 
صلى  -قنعت به رأسها َ يبلغ رجليها، وإذا غطت به رجليها َ يبلغ رأسها، فلما رأى النِب 

 « .إنه ليس عليك أبس إمنا هو أبوك وغالمك»ما تلقى قال:  -هللا عليه وسلم 

وقال البغوي: قوله تعاَل: }أو ما ملكت أُياهنن{ ، اختلفوا فيها فقال قوم: عبد املرأة حمرم 
ا فيجوز له الدخول عليها إذا كان عفيفا، وينظر إَل بدن موالته إال ما بني السرة والركبة  هل

 كاحملارم، وهو ظاهر القرآن.

 (1)وعن ابن عباس قوله: }أو التابعني غري أويل اإلربة من الرجال{ ، قال: كان". 
 

ء ا)أخرجه أصحاَ السنة غري الَتمذي، وأوىف بفتح اهلمزة والف 1"اخل( )-208 .896
والقصر اسم عقبة اْلسلمي من أصحاَ بيعة الرضوان روى له البخاري وهو آخر من بقي 
من الصحابة رضوان هللا عليهم ابلكوفة سنة سبع ومثانني. قوله:( شهادة من هللا اخل( معتقدهم 
مصدر ميمي مبعىن اعتقادهم، وحرف التنبيه أال وتوله والضمري لنفقتهم املعلومة من السياق 

اليت هي مبعناها فهو راجع له ابعتبار معناها فلذا أنث أو ملراعاة اْلْب. قوله: )والسني  أو ملا
لتحقيقه( أي. لتحقيق الوعد، وتقدم أن السني ِف مثله تفيد التحقيق والتأكيد ْلهنا ِف 
اإلثبات ِف مقابلة لن ِف النفي فتفيد ذلك بقرينة تقابلهما ِف االستعمال، وهذا هو املنقول 

، وِف االنتصاف النكتة ِف إشعارها ابلتحقيق أن معىن الكالم معها أفعل، كذا وان عنهم
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أبطأ اْلمر أي ال بد من ذلك، وفيه َتمل واإلحاطة من ِف ْلن الظرف حييط مبظروفه. قوله: 
)لتقريره اخل( يعين أن معناه أنه غفور رحيم، وهذا مقتضى فضله وكرمه فيكون مقررا لدخوهلم 

الدليل عليه أو أنه متضمن ملعناه فهو مؤكد له. قوله: )قبل اْلوَل( أي ومن ِف رمحته، وك
اإلعراَ من يتخذ ما ينفق مغرما والثانية قوله: )ومن االعراَ من يؤمن ابلثه )اخل، وذو 
 اليجادين لق ب عبد هللا بن هنم بضم النون املزين لق ب به ْلنه ملا سار إَل النِب صلى هللا عليه

جباداهلا وهو بكسر الباء املوحدة وابِليم والدال املهملة كساء نصفني فاتزر  وسلم قطعت أمه
بنصفه وارتدى ابْلخر ومات ِف عصر النبيئ ع! ز ودفنه ع! يرو بنفسه وقال: " اللهم إيت 
أمسيت راضيا عنه فارض! عته " فقال عبد الفه بن مسعود رضي هللا عته ليتين كنت صاح ب 

قوال أخر. قوله: )هم الذين صلوا إَل القبلتني اخل( ِف السابقون وجوه )وِف اْلية أ 2احلفرية )
َ أظهرها أنه مبتدأ ال معطوف على من يؤمن وخْبه رضي هللا عنهم اخل ال اْلولون  من االعرا

 وال من املهاجرين، وهل املراد ُّبم مجيع املهاجرين واْلنصار

محه هللا ضية قوالن اختار املصنف ر ومن بيانية لتقدمهم على من عداهم أو بعضهم ومن تبعي
الثاين واختلف ِف تعيينهم على ما ذكره املصنف رمحه هللا، فِن قلت ال وجه لتخصيص 
املهاجرين ابلصالة إَل القبلتني وشهود بدر ملساواة اْلنصار هلم ِف ذلك قلت املراد تعيني 

لقبيل، فمن ذلك اسبقهم لصحبته ومهاجرهتم له صلى هللا عليه وسلم على من عداهم من 
النبيئ! هتخت ابملدينة، وهاجر قبل حتويل القبلة وقبل بدر كانت هجرته سابقة على --حلق

هجرة غريه، ومن شهد العقبتني أو أجاَ دعوة مصع ب رضي هللا عنه كان أسبق وأرسخ 
قدما من غريه من اْلنصار رضي هللا عنهم فال تضر تلك املشاركة وتقدمي املهاجرين لفضلهم 

ى اْلنصار كما ذكر ِف قصة السقيفة، ومنه علم فضل أيب بكر رضي هللا عنه على من عل
عداه ْلنه أول من هاجر معه صلى هللا عليه وسلم، وقيل إنه سكت عن اشَتاك اْلنصار 
ِف القبلتني وشهود بدر لظهور أمره وال وجه له فالصواَ ما قدمناه. قوله: )أهل بيعة العقبة 

 ة إحدى عشرة من البعثة والثانية ِف سنة اثنيت عشرة وِف عدد من ابيعاْلوَل )كانت ِف سن
ُّبا وذكره بسط ِف السري، وأما حديث مصع ب رضي هللا عنه فهو أن أهل البيعة الثانية ملا 
انصرفوا بعث معهم رسول هللاءجملييه مصع ب بن عمري رضي هللا عنه ابن هاشم بن عبد 

 ويفقههم ِف الدين فأسلم منهم خلق كثري، وهو أول من املناف إَل املدينة يقرئهم القرآن،
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مجع ابملدينة أي صلى اِلمعة، وقوله: )وقرئ ابلرفع اخل )فيكون مجيع اْلنصار حمكوما عليهم 
ابلرضا خبالف بزاءة اِلر وفيه َتمل. قوله: )الالحقون ابلسابقني من القبيلتني اخل( من 

قييد السابقني التنازع، أو ابلالحقني فقط ْلن ت القبيلتني متعلق ابلالحقني والسابقني على
به علم مما مر فاالتباع ابهلجرة والنصرة، وعلى الوجه الثاىن ابإلُيان والطاعة لشموله ِلميع 

: إنه تعاَل أوج ب ملتقدميئ الصحابة رضي هللا عنهم اِلنة وقال بعض السلفاملؤمنني، 
رضا هللا  الصاحلة، وقوله بقبول طاعتهم بيان ملعىنمطلقا وشرط ملتبعيهم شرطا وهو اْلعملى 

وهو ظاهر، وأما رضا العبد عن ربه فمجاز عن كونه مستغرقا ِف نعمه ذاكرا هلا، وقوله:( ِف 
سائر املواضع )ِف الدر املصون وأكثر ما جاء ِف القرآن موافق لقراءة ابن كثري وقوله: )حول 

 لمضاف. قوله: )عطفبلدتكم )تفسري للمعىن املراد أو تقدير ل

 (1)على ممن حولكم( فيكون كاملعطوف عليه خْبا عن قوله منافقون كأنه". 
 

"املشاهدة واملعاينة عني اليقني اى الرؤية اليت هى نفس اليقني فان علم -209 .897
املشاهدة للمحسوسات أقصى مرات ب اليقني فال يرد أن أعلى اليقينيات االوليات وامنا قيد 

ني احَتازا عن رؤية فيها غلط احلس فانتصاَ عني اليقني على انه صفة الرؤية بعني اليق
املصدر لَتوهنا وجعل الرؤية اليت هى سب ب اليقني نفس اليقني مبالغة مث لتسئلن يومئذ عن 
النعيم قال ىف التيسري كلمة مث للَتتي ب ىف االخبار ال ىف الوجود فان السؤال ابنك أشكرت 

ن ىف موقف احلساَ قبل دخول النار واملعىن مث لتسألن يوم ىف تلك النعمة أم كفرت يكو 
رؤية اِلحيم وورودها عن النعيم الذي أهلاكم االلتذاذ به عن الدين وتكاليفه فتعذبون على 
ترك الشكر فان اْلطاَ ىف لتسألن ُمصوص مبن عكف مهته على استيفاء اللذات َو يعش 

وال حيمل  ابللهو والطَر ال يعبأ ابلعلم والعملإال ليأكل الطي ب ويلبس اللني ويقطع أوقاته 
على نفسه مشاقهما فان من متتع بنعمة هللا وتقوى ُّبا على طاعته وكان انهضا ابلشكر 
فهو من ذلك مبنزل بعيد واليه أشار رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيما أكل هو وأصحابه 

كفار   ما ىف الكشاف فدخلت ىف اْليةمترا وشربوا ماء فقال احلمد هلل الذي أطعمنا وسقاان ك
مكة ومن حلق ُّبم ىف وصفهم من فسقة املؤمنني وقيل اْلية ُمصوصة ابلكفار وقال بعضهم 
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املراد ابلنعيم هو الصحة والفراغ وىف احلديث نعمتان مغبون فيهما كثري من الناس الصحة 
لك الن خطرمها وذ والفراغ وىف هذا احلديث داللة على عظم حمل هاتني النعمتني وجاللة

ُّبما يستدرك مصاحل الدنيا ويكتس ب درجات اْلخرة فان الصحة تنبئ عن اجتماع القوى 
الذاتية والفراغ يدل على انتظام اْلسباَ اْلارجة املنفصلة وال قدرة على متهيد مصلحة من 

وية بن امصاحل الدنيا واالخرة اال ُّبذين االمرين مث سائر النعم يعد من توابعهما وقد قال مع
قرة شدة احلساَ القيامة على الصحيح الفارغ يقال له كيف أديت شكرمها وعن احلسن 

قال بعض و رمحه هللا ما سوى كن يؤويه وثَو يواريه وكسرة تقويه يسأل عنه وحياس ب عليه 
من أكل فسمى وفرغ فحمد َ يسأل عن نعيم ذلك الطعام وقال رجل للحسن  السلف

 أيكل الفالوذج ويقول ال أقوم بشكره فقال ما أجهل جاركم نعمة رمحه هللا ان لنا جارا ال
هللا عليه ابملاء البارد اكثر من نعمته جبميع احلالوى ولذلك قال عليه السالم أول ما يسال 
َ نصح جسمك ونروك من املاء البارد وىف عني املعاين عن النعم اْلمس  العبد عنه من النعيم أ

لذة النوم وظالل املساكن واعتدال اْللق وقال ابن كع ب النعيم شبع البطون وبرد الشراَ و 
ذات حممد صلى هللا عليه وسلم إذ هو الرمحة والنعمة ابْليتني ومها قوله تعاَل يعرفون نعمة 
هللا مث ينكروهنا وقوله تعاَل وما أرسلناك اال رمحة للعاملني. ومهه را از دعوت وملت واتباع 

 سنت او خواهند پرسيد

 نعمتيست بزرك از خدا كه بر ثقلني ... سپس دارئ اين نعمت است فرض العنيچه  

يقول الفقري النعيم اما نعيم جسماىن وشكره مبحافظة احكام الشريعة واما نعيم روحاىن 
وشكره مبراعاة آداَ الطريقة فانه كلما ازدادت احملافظة واملراعاة ازداد النعيم كما قال تعاَل 

وما من عضو من اْلعضاء وقوة من القوى اال وهى مطلوبة بنوع  لئن شكرمت ْلزيدنكم
 (1)شكر". 

 

كل ما شغلك عن هللا سبحانه من مال وولد فهو مشئوم   قال بعض السلف"-210 .898
عليك واما ما كان من الدنيا يقَر من هللا ويعني على عبادته فهو احملمود بكل لسان 

 احملبَو لكل انسان:
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 قال ىف املثنوى

 از خدا غافل بدن ... ىن قماش ونقره وميزان وزن چيست دنيا

 مال را كز ُّبر دين ابشى محول ... نعم مال صاحل خواندش رسول

 آَ در كشىت هالك كشىت است ... آَ اندر زير كشىت پشىت است

 چونكه مال وملك را از دل براند ... زان سليمان خويش جز مسكني ُنواند

عاقل هللا الدنيا قالت الدنيا لعن هللا من عصى ربه( فعلى الوىف احلديث )ان البد إذا قال لعن 
ان ال يشتغل بسب ب الدنيا ولعنها بل يلوم نفسه ولعنها ىف ح ب الدنيا قال ابو يزيد قدس 
سره مجعت فكرى وأحضرت ضمريى ومثلت نفسى واقفا بني يدى رىب فقال َل اي أاب يزيد 

ندى ال اي أاب يزيد امنا كان مقدار الدنيا عأبى شىء جئتىن قلت اي َر ابلزهد ىف الدنيا ق
مثل جناح بعوضة ففيم زهدت منها فقلت اهلى وسيدى استغفرك من هذه احلالة جئت 
ابلتوكل عليك قال اي أاب يزيد أَ أكن ثقة فيما ضمنت لك حىت توكلت على قلت اهلى 

بلناك فهذه قوسيدى استغفرك من هاتني احلالتني جئتك ابالفتقار إليك فقال عند ذلك 
حال العارفني ابهلل تعاَل وفوا عهودهم ىف طلبه فجعلهم هللا أمناء السراره واعلم ان اْليانة 
على انواع فالفرائض والسنن اعمال ائتمن هللا تعاَل عليها عباده ليحافظوا على أدائها ىف 

ما يتبعه و  أوقاهتا برعاية حدودها وحقوقها فمن ضيعها فقد خان هللا تعاَل فيها. والوجود
من اْلعضاء والقوى أماانت واْلهل واْلوالد واْلموال أماانت واإلماء والعبيد وسائر اْلدم 
أماانت والسلطنة والوزارة واالمارة والقضاء والفتوى وما يلحقها أماانت وىف احلديث )من 

قال  : قلد إنساان عمال وىف رعيته من هو اوَل منه فقد خان هللا ورسوله ومجاعة املؤمنني(
 السعدي قدس سره

 كسى را كه اب خواجه تست جنك ... بدستش چرا ميدهى چَو وسنك

 سك آخر كه ابشد كه خوانش هنند ... بفرماى ات استخوانش دهند

وىف احلديث )اان اثلث الشريكني ما َ خين أحدمها صاحبه فاذا خان خرجت من بينهما 
ط أمينا غري خائن وإال فقد تعرض لسخوجاء الشيطان( ففى كل ذلك يلزم العبد ان يكون 

هللا تعاَل ونعوذ ابهلل منه قال ابن عباس رضى هللا عنهما كل ب أمني خري من صاح ب خاءن 
وكان للحارث بن صعصعة ندماء ال يفارقهم وكان شديد احملبة هلم فخرج ىف بعض منتزهاته 
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ث ب الكل ب جعا فو ومعه ندماؤه فتخلف منهم واحد فدخل على زوجته فاكال وشراب مث اضط
 عليهما فلما رجع احلارث اَل منزله وجدمها قتيلني فعرف اْلمر فانشد يقول

 وما زال يرعى ذمىت وحيوطىن ... وحيفط عرسى واْلليل خيون

 فيا عجبا للخل حتليل حرمىت ... واي عجبا للكل ب كيف يصون

املستعدة  املنورة بنور االُيان واالشارة ىف اْلية اي أيها الذين آمنوا اى اي أيها اْلرواح والقلَو
بسعادات العرفان ال ختونوا هللا فيما آاتكم من املواه ب فتجعلوها شبكة الدنيا واصطياد". 

(1) 
 

"وبعضهم ابلنهار إذا مضى فريق خلفه فريق اى يعق ب مالئكة الليل مالئكة -211 .899
له مالئكة  واملعىن النهار ومالئكة النهار مالئكة الليل وجيتمعون ىف صالة الفجر والعصر.

يتعاق ب بعضهم بعضا كائنون من امام اإلنسان ووراء ظهره اى حييطون به من جوانبه حيفظونه 
من أمر هللا من أبسه ونقمته إذا أذن ب بدعائهم له ومسألتهم رُّبم ان ُيهله رجاء ان يتَو 

ا من عبد اال ممن ذنبه ويني ب او حيفظونه من املضار اليت امر هللا ابحلفظ منها قال جماهد 
له ملك موكل به حيفظه ىف نومه ويقظته من اِلن واالنس واهلوام فما أيتيه منهم شىء يريده 

نا عن عمرو بن اىب جندَ قال ك -وروى -اال قال وراءك اال شىء أيذن هللا فيه فيصيبه
جلوسا عند سعيد بن قيس بصفني فاقبل على رضى هللا عنه يتوكأ على عنزة له بعد ما 

 طاختل
الظالم فقال سعيد أامري املؤمنني قال نعم قال أما ختاف ان يغتالك أحد قال انه ليس من 
أحد اال ومعه من هللا حفظة من ان يَتدى ىف بئر او خير من جبل او يصيبه حجر او تصيبه 
دابة فاذا جاء القدر خلوا بينه وبني القدر قال ىف اسئلة احلكم اختلف العلماء ىف عدد 

ليت وكلت على كل انسان فقيل عشرون ملكا وقيل اكثر واالول أصح الن عثمان املالئكة ا
رضى هللا عنه سأل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن ذلك فذكر عشرين ملكا وقال ملك 
عن ُيينك على حسناتك وهو امري على امللك الذي عن يسارك كما قال تعاَل عن اليمني 

ومن خلفك لقوله تعاَل له معقبات من بني يديه وعن الشمال قعيد وملكان بني يديك 
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ومن خلفه حيفظونه من أمر هللا وملك قائم على انصيته إذا تواضع هلل رفعه وإذا جتْب على 
هللا قصمه وملكان على شفتيك حيفظان عليك الصالة على النِب عليه السالم وملك على 

ي ة امالك على كل آدمفيك ال يدع احلية تدخل فيك وملكان على عينيك فهؤالء عشر 
فتنزل مالئكة الليل على مالئكة النهار فهؤالء عشرون ملكا على كل آدمي وإبليس ابلنهار 
وأوالده ابلليل قال بعض االئمة ان قلت املالئكة اليت ترفع عمل العبد ىف اليوم هم الذين 

يا فاذا دام حأيتون أم غريهم قلت الظاهر اهنم هم وان ملكى اإلنسان ال يتغريان عليه ما 
مات قاال اي َر قد قبضت عبدك فاَل اين نذه ب قال تعاَل )َسائى مملوءة من مالئكىت 
وارضى مملوءة من خلقى يطيعونىن اذهبا اَل قْب عبدى فسبحاىن ومحداىن وهلالىن وكْباىن 
وجمداىن وعظماىن واكتبا ذلك كله لعبدى اَل يوم القيامة( وقيل املعقبات أعوان السلطان 

توبيخ الغافل املتمادى ىف غروره والتهكم به على اختاذه احلراس بناء على توهم اهنم  فهو
حيفظونه من امر هللا وقضائه كما يشاهد من بعض امللوك والسالطني والعاقل يعلم ان القضااي 

 االهلية والنوازل املقدرة مما ال ُيكن التحفظ منه فانظروا رأيهم وما ذهبوا اليه

 تري قدر ... بدر آمد نشد مفيد سپراز كمان قضا چو 

ويقال للمؤمن طاعات وصدقات حيفظونه من عذاَ هللا عند املوت وىف القْب وىف القيامة 
إذا احتضر املؤمن يقال للملك شم رأسه فيقول أجد ىف رأسه القرآن  قال بعض السلف

يه القيام مفيقال شم قلبه فيقول أجد ىف قلبه الصيام فيقال شم قدميه فيقول أجد ىف قد
فيقال حفظ نفسه حفظه هللا إن هللا ال يغري ما بقوم من العافية والنعمة حىت يغريوا ما 

 (1)أبنفسهم حىت يَتكوا الشكر وينقلبوا من اْلحوال اِلميلة اَل القبيحة". 
 

"يعىن ]پديد كردمي در زمني راهها از هر موضعى مبوضعي[ لعلكم هتتدون -212 .900
 مقاصدكم ومنازلكم قال بعضهم خذوا الطريق ولو دارت واسكنوا ارادة ان هتتدوا ُّبا اَل

املدن ولو جارت وتزوجوا البكر ولو ابرت اى ولو كانت البكر بورا اى فاسدة هالكة ال 
 خري فيها

 زن نو كن اى دوست هر نو ُّبار ... كه تقومي اپرين نيايد بكار
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ق ابلنهار وم املختلفة على الطريوعالمات اى وجعل فيها معاَ يستدل ُّبا السابلة وهى الق
من جبل وسهل ومياه وأشجار وريح كما قال االمام رأيت مجاعة يشمون الَتاَ وبواسطة 
ذلك الشم يتعرفون الطرقات وابلنجم هم يهتدون ابلليل ىف الْباري والبحار حيث ال عالمة 

هتداء ابلنجوم ىف الغريه ولعل الضمري لقريش فاهنم كانوا كثريى الَتدد للتجارة مشهورين اب
أسفارهم وصرف النظم عن سنن اْلطاَ وتقدمي النجم واقحام الضمري للتخصيص كأنه 
قيل وابلنجم خصوصا هؤالء يهتدون فاالعتبار بذلك الزم هلم والشكر عليه أوج ب عليهم 

 تواملراد ابلنجم اِلنس او هو الثراي والفرقدان وبنات نعش واِلدى وذلك الهنا تعلم ُّبا اِلها
ليال الهنا دائرة حول القط ب الشمايل فهى ال تغي ب والقط ب ىف وسط بنات نعش الصغرى 
واِلدى هو النجم املفرد الذي ىف طرفها والفرقدان مها النجمان اللذان ىف الطرف اْلخر. 
ومها من النعس واِلدى من البنات ويقَر من بنات نعش الصغرى بنات نعش الكْبى وهى 

وثالث بنات وِبزاء اْلوسط من البنات السهى وهو كوك ب خفى  سبعة ايضا اربعة نعش
صغري كانت الصحابة رضى هللا عنهم متتحن فيه أبصارهم كذ ىف التكملة البن عسكر قال 
عمر بن اْلطاَ رضى هللا عنه تعلموا من النجوم ما هتتدون به ىف طرقكم وقبلتكم مث كفوا 

ل أول من نظر ىف النجوم واحلساَ إدريس وتعلموا من اْلنساَ ما تصلون به أرحامكم قي
وم العلوم اربعة الفقه لالداين والط ب لالبدان والنج قال بعض السلفالنِب عليه السالم 

لالزمان والنحو للسان واما قوله عليه السالم )من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من 
ه أهلها النجوم هو ما يدعي السحر( اى تعلم قطعة منه فقد قال احلافظ املنهي عنه من علم

من معرفة احلوادث اْلتية من مستقبل الزمان كمجيئ املطر ووقوع الثلج وهبَو الريح وتغري 
اْلسعار وحنو ذلك ويزعمون اهنم يدركون هذا بسري الكواك ب واقَتاهنا وافَتاقها وظهورها ىف 

ملا وقع  ما حكى انهبعض الزمان دون بعض وهذا علم استأثر هللا به ال يعلمه أحد غريه ك
قران الكواك ب السبعة ىف دقيقة من الدرجة الثالثة من امليزان سنة احدى ومثانني ومخسمائة 
حكم املنجمون خبراَ الربع املسكون من الرايح وكان وقت البيدر َو يتحرك ريح َو يقدر 

ه فقال قالدهاقني على رفع احلبَو ولذا استوصى تلميذ من شيخه بعد التكميل عند افَتا
ان أردت ان ال حتزن ابدا فال تصح ب منجما وان أردت ان تبقى لذة فمك فال تصح ب 
طبيبا قال الشيخ ]منجمى خبانه خود در آمد مرد بيگانه را ديد اب زن او ُّبم نشسته دشنام 
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 داد وسقط گفت وفتنه وآشَو برخاست صاح ب دَل برين حال واقف شد وگفت

 .. چونداىن كه در سراى تو كيستتو بر اوج فلك چه  داىن چيست .

فاما ما يدرك من طريق املشاهدة من علم النجوم الذي يعرف به الزوال وجهة القبلة وكم 
مضى وكم بقي فانه غري داخل ىف النهى انتهى كالم احلافظ مع زايدة يقول الفقري اصحاَ 

 (1)النظر واالستدالل". 
 

سب ب بنظر در آوردند ودانستند كه ب"وبىن إسرائيل تفرج كنان بر ساحل دراي -213 .901
ظلم وتعدى مغلَو ومقهور شده مظلومان وبيچارگان مبراد رسيده غال ب وسر إفراز شدند 

 آشكارا شد[« يوم املظلوم على الظاَ أشد من يوم الظاَ على املظلوم»وسر 

 اى ستمكار بر انديش از ان روز سياه ... كه ترا شومىء ظلم افكند از چاه بچاه

 اكنون حبقارت نكرى جان ب وى ... بشماتت كند آن روز بسوى تونكا آنكه

 قال الشيخ سعدى قدس سره

 خْب ايفت كردن كشى در عراق ... كه ميكفت مسكيىن از زير طاق

 تو هم بر درى هسىت اميدوار ... پس اميد بر درنشينان برآر

 ُنواهى كه ابشد دلت دردمند ... دل دردمندان برآور ز بند

 ء خاطر داد خواه ... بر اندازد از مملكت اپدشاهپريشاىن

 حتمل كن اى انتوان از قوى ... كه روزى تواان ترازوى شوى

 ل ب خشك مظلوم را كو خبند ... كه دندان ظاَ خبواهند كند

ى دعواتن أرجو إحدامها كما أخش قال بعض السلفيقال الظلم جيل ب النقم ويسل ب النعم 
 دعوة ضعيف ظلمتهاالخرى دعوة مظلوم أعنته و 

 ُنفته است مظلوم از آهش بَتس ... ز دود دل صبحكاهش بَتس

 نَتسى كه اپك اندروىن شىب ... برآرد ز سوز جكر اي رىب

وىف احلديث )اسرع اْلري ثوااب صلة الرحم واعجل الشر عقوبة البغي( ومن البغي استيالء 
ان لو بعد حني ومن أعصفات النفس على صفات الروح فمن أعان النفس صار مقهورا و 
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الروح صار من اهل التمكني ومن االئمة ىف الدين وأوحينا إَل أم موسى اَسها ايرخا وقيل 
أايرخت كما ىف التعريف للسهيلى ونوحايذ ابلنون ويوحانذ ابلياء املثناة حتت ىف االول كما 

َ عليه السالم. واصل الوحى ا شارة السريعة الىف عني املعاين وكانت من أوالد الوى بن يعقو
ويقع على كل تنبيه خفى واإلحياء اعالم ىف خفاء قال االمام الراغ ب يقال للكلمة االهلية 
اليت تلقى اَل أنبيائه وحي وذلك. اما برسول مشاهد يرى ذاته ويسمع كالمه كتبليغ جْبيل 

ه يللنىب عليه السالم ىف صورة معينة. واما بسماع كالم من غري معاينة كسماع موسى عل
السالم كالم هللا تعاَل. واما ِبلقاء ىف الروع كما ذكر عليه السالم )ان روح القدس نفث ىف 
روعى( واما ابهلام حنو قوله )وأوحينا إَل أم موسى( . واما بتسخري حنو قوله )وأوحى ربك 
 إَل النحل( او مبنام كقوله عليه السالم )انقطع الوحى وبقيت املبشرات رؤاي املؤمن( انتهى
ابمجال فاملراد وحي اإلهلام كما ذكره الراغ ب. فاملعىن قذفنا ىف قلبها وعلمناها وقال بعضهم  
كان وحي الرؤاي وعلم اهلدى ]فرموده كه شايد رسول فرستاده ابشد از مالئكه[ يعىن أاتها 
ملك كما اتى مرمي من غري وحي نبوة حيث قال تعاَل )وإذ قالت املالئكة اي مرمي( وذلك 

موسى حبلت مبوسى فلم يظهر ُّبا اثر احلبل من نتوء البطن وتغري اللون وظهور اللنب ان أم 
وذلك شىء سَته هللا ملا أراد ان ُين به على بىن إسرائيل حىت ولدت موسى ليلة ال رقي ب". 

(1) 
 

 [213( : آية 2"]سورة البقرة )-214 .902
ق ليحكم معهم الكتاَ ابحل كان الناس أمة واحدة فبعث هللا النبيني مبشرين ومنذرين وأنزل

بني الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إال الذين أوتوه من بعد ما جاءهتم البينات بغيا 
بينهم فهدى هللا الذين آمنوا ملا اختلفوا فيه من احلق ِبذنه وهللا يهدي من يشاء إَل صراط 

 (213مستقيم )
أحدها: « : 1»هاهنا ثالثة أقوال « الناس»قوله تعاَل: كان الناس أمة واحدة، ِف املراد َ 

مجيع بين آدم، وهو قول اِلمهور. والثاين: آدم وحده، قاله جماهد. قال ابن اْلنباري: وهذا 
الوجه جائز، ْلن العَر توقع اِلمع على الواحد. ومعىن اْلية: كان آدم ذا دين واحد، 
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 فاختلف ولده بعده.

ري. ، فاختلفوا حني قتل قابيل هابيل. ذكره ابن اْلنباوالثالث: آدم وأوالده كانوا على احلق
واْلمة هاهنا: الصنف الواحد على مقصد واحد. وِف ذلك املقصد الذي كانوا عليه قوالن: 
أحدمها: أنه اإلسالم، قاله أيب بن كع ب، وقتادة، والسدي، ومقاتل. والثاين: أنه الكفر، 

 رواه عطية عن ابن عباس.

سة أقوال: أحدها: أنه حني عرضوا على آدم وأقروا ابلعبودية، قاله ومىت كان ذلك، فيه مخ
أيب بن كع ب. والثاين: ِف عهد إبراهيم كانوا كفارا، قاله ابن عباس. والثالث: بني آدم ونوح، 

 وهو قول قتادة.

والرابع: حني ركبوا السفينة، كانوا على احلق، قاله مقاتل. واْلامس: ِف عهد آدم. ذكره ابن 
 ري.اْلنبا

: ال بعض السلفوقفبعث هللا النبيني مبشرين ابِلنة ومنذرين ابلنار. هذا قول اْلكثرين. 
مبشرين ملن آمن بك اي حممد، ومنذرين ملن كذبك. والكتاَ: اسم جنس، كما تقول: كثر 
الدرهم ِف أيدي الناس. وذكر بعضهم أنه ِف التوراة. وِف املراد ابحلق هاهنا قوالن: أحدمها: 

 عىن الصدق والعدل. والثاين: أنه القضاء فيما اختلفوا فيه. ليحكم بني الناس، ِف احلاكمأنه مب
هاهنا ثالثة أقوال: أحدها: أنه هللا تعاَل. والثاين: النِب الذي أنزل عليه الكتاَ. والثالث: 

بضم الياء « حكملي»الكتاَ كقوله تعاَل: هذا كتابنا ينطق عليكم ابحلق، وقرأ أبو جعفر: 
 ابلتاء على اْلطاَ للنِب صلى هللا عليه وسلم.« لتحكم»تح الكاف. وقرأ جماهد وف

ة قوله تعاَل: فيما اختلفوا فيه، يعين: الدين. قوله تعاَل: وما اختلف فيه ِف هذه اهلاء ثالث
أقوال: أحدها: أهنا تعود إَل حممد صلى هللا عليه وسلم، قاله ابن مسعود. والثاين: إَل 

 قاتل.الدين، قاله م

لكتاَ فعائدة على ا« أوتوه»والثالث: إَل الكتاَ، قاله أبو سليمان الدمشقي. فأما هاء 
 من غري خالف.

، على معىن املفعول له، فاملعىن: َ يوقعوا االختالف إال للبغي« بغيا»قال الزجاج: ونص ب 
ا: كفر بعضهم ْلهنم عاملون حبقيقة اْلمر ِف كتبهم. وقال الفراء: ِف اختالفهم وجهان: أحدمه

 بكتاَ بعض. والثاين: تبديل ما بدلوا.
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__________ 

: أخرج ابن جرير عن عكرمة عن ابن 250/ 1« تفسريه»( قال ابن كثري رمحه هللا ِف 1)
عباس قال: كان بني نوح وآدم عشرة قرون على شريعة من احلق فاختلفوا فبعث هللا النبيني 

 «كان الناس أمة واحدة فاختلفوا»ة عبد هللا مبشرين ومنذرين قال: وكذلك هي ِف قراء
ورواه احلاكم ِف مستدركه من حديث بندار عن حممد بن بشار مث قال. صحيح اإلسناد َو 
خيرجاه. وقال العوِف عن ابن عباس كان الناس أمة واحدة يقول كانوا كفارا فبعث هللا النبيني 

 دا ومعىن ْلن الناس كانوا على ملةمبشرين ومنذرين والقول اْلول عن ابن عباس أصح إسنا
آدم حىت عبدوا اْلصنام فبعث هللا إليهم نوحا عليه السالم فكان أول رسول بعثه هللا إَل 

 (1)أهل اْلرض.". 
 

"الفرائض والنوافل، وأدوهنا ِف احلسن: املباح. والرابع: أن يكون للكلمة -215 .903
رائض أن أحسنها: اِلمع بني الف معنيان أو ثالثة، فتصرف إَل االشبه ابحلق. واْلامس:

 والنوافل.

أحدها: أهنا جهنم، قاله احلسن، « : 1»قوله تعاَل: سأريكم دار الفاسقني فيها أربعة أقوال 
وجماهد. والثاين: اهنا دار فرعون وقومه، وهي مصر، قاله عطية العوِف. والثالث: أهنا منازل 

 دخوهلم الشام، قاله قتادة. والرابع: أهنا من هلك من اِلبابرة والعمالقة، يريهم إايها عند
مصارع الفاسقني، قاله السدي. ومعىن الكالم: سأريكم عاقبة من خالف أمري، وهذا هتديد 

 للمخالف، وحتذير للموافق.

 

 [147اَل  146( : اْلايت 7]سورة اْلعراف )
نوا ُّبا وإن مسأصرف عن آاييت الذين يتكْبون ِف اْلرض بغري احلق وإن يروا كل آية ال يؤ 

ا يروا سبيل الرشد ال يتخذوه سبيال وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيال ذلك أبهنم كذبوا آبايتن
( والذين كذبوا آبايتنا ولقاء اْلخرة حبطت أعماهلم هل جيزون إال 146وكانوا عنها غافلني )

 (147ما كانوا يعملون )

                                         
 1/177زاد املسري ِف علم التفسري  (1)



1031 

 

 ية قوالن:ض بغري احلق ِف هذه اْلقوله تعاَل: سأصرف عن آاييت الذين يتكْبون ِف اْلر 

أحدمها: أهنا خاصة ْلهل مصر فيما رأوا من اْلايت. والثاين: أهنا عامة، وهو أصح. وِف 
« : 2»اْلايت قوالن: أحدمها: أهنا آايت الكتاَ املتلوة. مث ِف معىن الكالم ثالثة أقوال 

 أحدها: أمنعهم فهمها.

والثاين: أمنعهم من اإلُيان ُّبا. والثالث: أصرفهم عن االعَتاض عليها ابإلبطال. والثاين: 
أهنا آايت املخلوقات كالسماء واْلرض والشمس والقمر وغريها، فيكون املعىن: أصرفهم عن 
التفكر واالعتبار مبا خلقت. وِف معىن يتكْبون قوالن: أحدمها: يتكْبون عن اإلُيان واتباع 

 ل. والثاين:الرسو 

 حيقرون الناس ويرون هلم الفضل عليهم.

 قوله تعاَل: وإن يروا سبيل الرشد قرأ ابن كثري، وانفع، وأبو عمرو، وابن عامر، وعاصم:

ح الراء والشني بفت« سبيل الرشد»بضم الراء خفيفة. وقرأ محزة، والكسائي: « سبيل الرشد»
 مثقلة.

 ا غافلني،هللا ُّبم ذلك أبهنم كذبوا آبايتنا وكانوا عنه قوله تعاَل: ذلك أبهنم قال الزجاج: فعل

__________ 

: قوله سأريكم دار الفاسقني أي 311/ 2« تفسريه»( قال احلافظ ابن كثري رمحه هللا ِف 1)
سَتون عاقبة من خالف أمري، وخرج عن طاعيت، كيف يصري إَل اهلالك والدمار والشتات. 

دار الفاسقني كما يقول القائل ملن خياطبه. سأريك غدا قال ابن جرير: وإمنا قال سأريكم 
 إالم، يصري إليه حال من خالف أمري؟

على وجه التهديد والوعيد ملن عصاه وخالف أمره مث نقل معىن ذلك عن جماهد، واحلسن 
البصري. وقيل سأريكم دار الفاسقني أي من أهل الشام وأعطيكم إايها، وقيل منازل قوم 

أوَل، ْلن هذا كان بعد انفصال موسى وقومه عن بالد مصر. وهو خطاَ واْلول « فرعون»
 لبين إسرائيل قبل دخوهلم التيه وهللا أعلم.

قوله تعاَل: سأصرف عن آاييت الذين  312/ 2« تفسريه»( قال احلافظ ابن كثري ِف 2)
: ال ينال العلم حيي وال مستكْب، وقال آخر: من َ يصْب وقال بعض السلفيتكْبون 

لى ذل التعلم ساعة بقي ِف ذل اِلهل أبدا. وقال سفيان بن عيينة: أنزع عنهم فهم القرآن ع
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وأصرفهم عن آاييت. قال ابن جرير وهذا يدل على أن هذا خطاَ هلذه اْلمة. قلت: ليس 
هذا بالزم ْلن ابن عيينة إمنا أراد أن هذا مطرد ِف حق كل أمة، وال فرق بني أحد وأحد ِف 

 (1)م. ا. ه .". هذا وهللا أعل
 

 "سورة الزمر-216 .904

 وتسمى سورة الغرف

 

 فصل ِف نزوهلا:

روى العوِف وابن أيب طلحة عن ابن عباس أهنا مكية، وبه قال احلسن، وجماهد، وعكرمة، 
 وقتادة، وجابر بن زيد. وروي عن ابن عباس أنه قال: فيها آيتان نزلتا ابملدينة:

وقال مقاتل: فيها « 2»: اي عبادي الذين أسرفوا وقوله« 1»قوله: هللا نزل أحسن احلديث 
 من املدين:

وِف « . 3»قل اي عبادي الذين أسرفوا اْلية، وقوله: للذين أحسنوا ِف هذه الدنيا حسنة 
رواية أخرى عنه قال: فيها آيتان مدنيتان: اي عبادي الذين أسرفوا وقوله: اي عباد الذين آمنوا 

: فيها ثالث آايت مدنيات: قل اي عبادي الذين فوقال بعض السل« . 4»اتقوا ربكم 
 « .5»أسرفوا إَل قوله: وأنتم ال تشعرون 

 بسم هللا الرمحن الرحيم

 

 [4اَل  1( : اْلايت 39]سورة الزمر )
 بسم هللا الرمحن الرحيم

( إان أنزلنا إليك الكتاَ ابحلق فاعبد هللا ُملصا له 1تنزيل الكتاَ من هللا العزيز احلكيم )
( أال هلل الدين اْلالص والذين اختذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إال ليقربوان إَل هللا 2ين )الد

( لو 3زلفى إن هللا حيكم بينهم ِف ما هم فيه خيتلفون إن هللا ال يهدي من هو كاذَ كفار )
 (4أراد هللا أن يتخذ ولدا الصطفى مما خيلق ما يشاء سبحانه هو هللا الواحد القهار )
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 من وجهني: «تنزيل»ه تعاَل: تنزيل الكتاَ قال الزجاج: الكتاَ هاهنا القرآن، ورفع قول

أحدمها: االبتداء، ويكون اْلْب من هللا، فاملعىن: نزل من عند هللا. والثاين: على إضمار: هذا 
تنزيل الكتاَ وُملصا منصَو على احلال فاملعىن: فاعبد هللا موحدا ال تشرك به شيئا. قوله 

: أال هلل الدين اْلالص يعين: اْلالص من الشرك، وما سواه ليس بدين هللا الذي أمر تعاَل
 به وقيل:

والذين اختذوا من دونه أولياء يعين آهلة، « . 6»املعىن: ال يستحق الدين اْلالص إال هللا 
 ويدخل

__________ 

 .23( الزمر: 1)
 .53( الزمر: 2)
 .10( الزمر: 3)
 .10( الزمر: 4)
 .55 -53مر: ( الز 5)
: قال ابن العريب: هذه 205/ 15« : اِلامع ْلحكام القرآن»( قال القرطِب رمحه هللا ِف 6)

اْلية دليل على وجَو النية ِف كل عمل، وأعظمه الوضوء الذي هو شطر اإلُيان، خالفا 
ْليب حنيفة والوليد بن مسلم عن مالك اللذين يقوالن إن الوضوء يكفي من غري نية، وما  

 (1)ليكون من اإلُيان شطره وال ليخرج اْلطااي من بني اْلظافر والشعر بغري نية.".  كان
 

 ْلن« عطف اْلاص على العام»}ابلسواء والفحشآء{ هو من ابَ  - 2"-217 .905
 السوء يتناول مجيع املعاصي، والفحساء وأفحش املعاصي.

ذف ة وجممل حل}ومثل الذين كفروا{ فيه تشبيه )مرسل وجممل( مرسل لذكر اْلدا - 3
وجه الشبه فقد شبه الكفار ابلبهائم اليت تسمع صوت املنادي دون أن تفقه كالمه وتعرف 

 مراده.

هم كالصم  أي« تشبيه بليغ»}صم بكم عمي{ حذفت أداة الشبه ووجه الشبه فهو  - 4
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 ِف عدم َساع احلق وكالعمي وكالبكم ِف عدم االنتفاع بنور القرآن.

هنم إال النار{ جماز مرسل ابعتبار ما يؤول إليه أي إمنا أيكلون }ما أيكلون ِف بطو  - 5
املال احلرام الذي يفضي ُّبم إَل النار وقوله }ِف بطوهنم{ زايدة تشنيع وتقبيح حلاهلم 

 وتصويرهم مبن يتناول رضف جهنم، وذلك أفظع َساعا وأشد إجياعا.

 أول الكفر ابإلُيان وقد تقدم ِف}اشَتوا الضاللة ابهلدى{ استعارة واملراد استبدلوا  - 6
 السورة إجراء هذه االستعارة.

الفوائد: اْلوَل: عن ابن عباس قال: تليت هذه اْلية عند النِب صلى هللا عليه وسلم  }ايأيها 
الذين آمنوا كلوا من طيبات{ فقام سعد بن أيب وقاص فقال اي رسول هللا: أدع هللا أن جيعلين 

عد: أط ب مطعمك تكن مستجاَ الدعوة، والذي نفس مستجاَ الدعوة! فقال اي س
حممد بيده إن الرجل ليقذف اللقمة احلرام ِف جوفه ما يتقبل منه أربعني يوما، وأُيا عبد نبت 

 حلمة من السحت والراب فالنار أوَل به.

يدخل ِف اتباع خطوات الشيطان كل معصية هلل، وكل نذر : »قال بعض السلفالثانية: 
الشعِب: نذر رجل أن ينحر ابنه فأقناه مسروق بذبح كبش وقال: هذا من  ِف املعاصي قال

 « .خطوات الشيطان

الثالثة: قال ابن القيم ِف أعالم املوقعني عن قوله تعاَل }ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق 
مبا ال يسمع إال دعآء وندآء{ قال: لك أن جتعل هذا من التشبيه املرك ب، وأن جتعله من 

 -هم وانتفاعهم ِف عدم فقه -ه املفرق، فِن جعلته من املرك ب كان تشبيها للكفار التشبي
ابلغنم اليت ينعق ُّبا الراعي فال تفقه من قوله شيئا غري الصوت اجملرد الذي هو الدعاء 
والنداء، وإن جعلته من التشبيه املفرق: فالذين كفروا مبنزلة البهائم، ودعاء داعيهم إَل الطريق 

نزلة الذي ينعق ُّبا، ودعاؤهم إَل اهلدى مبنزلة النعق، وإدراكهم جمرد الدعاء والنداء  واهلدى مب
 (1)كِدراك البهائم جمرد صوت الناعق وهللا أعلم.". 

 

}سنكت ب ما قالوا{ فيه جماز يسمى اجملاز العقلي أي ستكت ب  - 2"-218 .906
 إليه جمازا. مالئكتنا وملا كان هللا ال يكت ب وإمنا أيمر ابلكتابة أسند الفعل
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}ذلك مبا قدمت أيديكم{ فيه جماز مرسل من إطالق اسم اِلزء وإرادة الكل وذكر  - 3
 اْليدي ْلن أكثر اْلعمال نزوال ُّبن.

}َتكله النار{ إسناد اْلكل إَل النار بطريق االستعارة إذ حقيقة اْلكل إمنا تكون ِف  - 4
كون قة املوت{ ْلن حقيقة الذوق ما ياإلنسان واحليوان وكذلك توجد استعارة ِف قوله }ذآئ

 حباسة اللسان.

ر شبه الدنيا ابملتاع الذي يدلس به على املستام ويغ»}متاع الغرور{ قال الزُمشري:  - 5
 فهو من ابَ االستعارة.« حىت يشَتيه والشيطان هو املدلس الغرور

لنبذ واالشَتاء  ا}فنبذوه ورآء ظهورهم واشَتوا به مثنا قليال{ كذلك توجد استعارة ِف - 6
شبه عدم التمسك والعمل به ابلشيء امللقى خلف ظهر اإلنسان وابشَتاء مثن قليل ما 

 تعوضوه من احلطام على كتم آايت هللا.

وِف اْلايت الكرُية من احملسنات البديعية الطباق ِف }فقري أغنيآء{ واملقابلة }فمن  - 7
قول وال تكتمونه{ واِلناس املغاير ِف } زحزح عن النار وأدخل اِلنة{ وِف }لتبيننه ...

 الذين قالوا{ وِف }كذبوك فقد كذَ{ .

[ ليست للمبالغة وإمنا 46فائدة: صيغة فعال ِف اْلية }وما ربك بظالم للعبيد{ ]فصلت: 
 هي للنس ب مثل عطار وجنار ومتار كلها ليست للمبالغة وإمنا هي للنس ب قال ابن مالك.

 نس ب أغىن من الياء قبل ومع فاعل وفعال فعل ... ِف

تنبيه: إمنا وصف تعاَل عيش الدنيا ونعيمها أبنه متاع الغرور، ملا متنيه لذاهتا وشهواهتا من 
اع مَتوك : الدنيا متقال بعض السلفطول البقاء وأمل الدوام فتخدعه مث تصرعه، وهلذا 

تم وهللا استطع يوشك أن يضمحل ويزول، فخذوا من هذا املتاع واعملوا فيه بطاعة هللا ما
 (1)املستعان.". 

 

"السماوات واْلرض{ أي له جل وعال ما ِف الكون ملكا وخلقا وعبيدا -219 .907
}قد يعلم مآ أنتم عليه{ أي قد علم ما نفوسكم من اإلُيان أو النفاق، واإلخالص أو الرايء 

ا فعلوا ِف }ويوم يرجعون إليه فينبئهم مبا عملوا{ أي ويوم القيامة يرجعون إليه فيخْبهم مب
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الدينا من صغري وكبري، وجليل وحقري وجيازي كال بعمله }وهللا بكل شيء عليم{ أي ال 
 خيفى عليه خافية ْلن الكل خلقه وملكه.

 البالغة: تضمنت اْلايت وجوها من البالغة والبيان نوجزها فيما يلي:

ن ابلغني فيها نافقو االستعارة اللطيفة }جهد أُياهنم{ شبه اْلُيان اليت حيلف ُّبا امل - 1
أقصى املرات ب ِف الشدة والتوكيد مبن جيهد نفسه ِف أمر شاق ال يستطيعه ويبذل أقصى 

 وسعه وطاقته بطريق االستعارة.

 املشاكلة }عليه ما محل وعليكم ما محلتم{ أي عليه أمر التبليغ وعليكم وزر التكذي ب. - 2

وكذلك بني اِلميع واْلشتات  الطباق بني اْلوف واْلمن }من بعد خوفهم أمنا{ - 3
 }مجيعا أو أشتاات{ ْلن املعىن جمتمعني ومتفرقني.

اإلطناَ بتكرير لفظ احلرج لَتسيخ احلكم ِف اْلذهان }ليس على اْلعمى حرج وال  - 4
 على اْلعرج حرج وال على املريض حرج{ .

 صيغة املبالغة }غفور رحيم{ . - 5

لى نفسه قوال وفعال نطق ابحلكمة، ومن أمر : من أمر السنة عقال بعض السلففائدة: 
 واهلوى على نفسه قوال وفعال نطق ابلبدعة لقوله تعاَل }وإن تطيعوه هتتدوا{ .

لطيفة: قيل لبعضهم: من أح ب إليك أخوك أم صديق؟ فقال: ال أح ب أخي إذا َ يكن 
ني قالوا ح الصديق أوكد من القري ب أال ترى استغاثة اِلهنميني»صديقي. وقال ابن عباس: 

[ َو يستغيثوا ابْلابء 101 - 100}فما لنا من شافعني وال صديق محيم{ ]الشعراء: 
 « .واْلمهات

تنبيه: كان بعض العَر يرى أحدهم أن عارا وخزاي عليه أن أيكل وحده ويبقى جائعاص 
 حىت جيد من يؤاكله ويشاربه واشتهر هذا عن حامت فكان يقول:

 له ... أكيال فِين لست أكله وحدي إذا ما صنعت الزاد فالتمسي

 (1)وهذا من مآثر العَر ومفاخرهم، فقد اشتهروا ابِلود والكرم، وقرى الضيف.". 
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"حقه }وال حيض على طعام املسكني{ أي وال حيث على إطعام املسكني -220 .908
قال أبو حيان: وِف قوله }وال حيض{ إشارة إَل أنه هو ال يطعم إذا قدر، وهذا من ابَ 

َل ْلنه إذا َ حيض غريه خبال، فألن يَتك هو ذلك فعال أوَل وأحرى وقال الرازي: فِن اْلو 
قيل: َ قال }وال حيض على طعام املسكني{ َو يقل: وال يطعم املسكني؟ فاِلواَ أنه إذا 
منع اليتيم حقه، فكيف يطعم املسكني من مال نفسه؟ بل هو خبيل من مال غريه، وهذا هو 

ة، ويدل على هناية خبله، وقاسة قلبه، وخساسة طبعه، واحلاصل أنه ال يطعم النهاية ِف اْلس
املسكني وال أيمر ِبطعامه، ْلنه يكذَ ابلقيامة، ولو آمن ابِلزاء وأيقن ابحلساَ ملا صدر 
عنه ذلك }فويل للمصلني{ أي هالك وعذاَ للمصلني املناقني، املتصفني ُّبذه اْلوصاف 

م ساهون{ أي الذين هم غافلون عن صالهتم، يؤخروهنا عن القبيحة }الذين هم عن صالهت
أوقاهتا هتاوان ُّبا قال ابن عباس: هو املصلي الذي إن صلى َ يرج هلا ثوااب، وإن تركها َ 
خيش عليها عقااب وقال أبو العالية: ال يصلوهنا ملواقيتها، وال يتمون ركوعها وال سجودها، 

الة عن هم الذين يؤخرون الص« سلم  عن اْلية فقال:سئل رسول هللا صلى هللا عليه و »وقد 
قال املفسرون: ملا قال تعاَل }عن صالهتم ساهون{ بلفظة }عن{ علم أهنا ِف »وقتها 

ِف  «: احلمد هلل الذي قال }عن صالهتم{ َو يقلقال بعض السلفاملنافقني، وهلذا 
الته، قد يسهو ِف ص لكانت ِف املؤمنني، واملؤمن»ِف صالهتم « ْلنه لو قال»صالهتم 

والفرق بني السهوين واضح، فِن سهو املنافق سهو ترك وقلة التفات إليها، فهو ال يتذكرها 
ويكون مشغوال عنها، واملؤمن إذا سها ِف صالته تداركه ِف احلال وجْبه بسجود السهو، 

{ أي نفظهر الفارق بني السهوين، مث اد ِف بيان أوصافهم الذميمة فقال }الذين هم يرآءو 
يصلون أمام الناس رايء ليقال إهنم صلحاء، ويتخشعون ليقال إهنم أتقياء، ويتصدقون ليقال 
إهنم كرماء، وهكذا سائر أعماهلم للشهوة والرايء }وُينعون املاعون{ أي وُينعون الناس 
 املنافع اليسرية، من كل ما يستعان به كاإلبرة، والفأس، والقدر، وامللح، واملاء وغريها قال

جماهد: املاعون العارية لألمتعة وما يتعاطاه الناس بينهم كالفأس والدلو واْلنية وقال الطْبي: 
 أي ُيعنون الناس منافع ما عندهم، وأصل املاعون من كل شيء منفعته.

. وِف اْلية زجر عن البخل ُّبذه اْلشياء القلية احلقرية فِن البخل ُّبا هناية البخل وهو ُمل 
 ابملروءة.
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 غة: تضمنت السورة الكرُية وجوها من البديع والبيان نوجزها فيما يلي:البال

االستفهام الذي يراد به تشويق السامع إَل اْلْب والتعجي ب منه }أرأيت الذي يكذَ  - 1
 ابلدين{ ؟

اإلجياز ابحلذف }فذلك الذي يدع اليتيم{ حذف منه الشرط أي إن أردت أن تعرفه  - 2
 (1)ذا من أسالي ب البالغة.". فذلك الذي يدع اليتيم، وه

 

"قال هللا تعاَل عن هؤالء احملرومني: }أم حتس ب أن أكثرهم يسمعون أو -221 .909
 [ .44يعقلون إن هم إال كاْلنعام بل هم أضل سبيال{ ]الفرقان: 

يقول الشيخ عمر اْلشقر حفظه هللا: "إن معرفة هللا والعلم به والتوجه إليه، هي نقطة البداية 
املسرية اإلنسانية، والضالل عن هللا واِلهل به هو نقطة الضياع ِف احلياة  والصحيحة ِف

اإلنسانية، إن اإلُيان ابهلل قاعدة يبىن عليها بناء هائل، وأصل ال يغين عنه غريه، فِذا قام 
البناء على غري هذه القاعدة كان بناء ضعيفا ُمتال، وِف كثري من اْلحيان يقتل من بناه، 

 .1ويدمر من سكنه"
فحياة الكافر وامللحد ِف الدنيا حياة ضالل، واضطراَ وختبط، فهو ِف أمر مريج، ما يثبته 
اليوم ينقضه غدا، وما يطمئن إليه اليوم يتشكك فيه غدا، وأما حياة املؤمن ِف الدنيا فطيبة 
صاحلة، قال تعاَل: }من عمل صاحلا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة 

: "ما قال بعض السلف[ . 97أجرهم أبحسن ما كانوا يعملون{ ]النحل:  ولنجزينهم
 .2طابت الدنيا إال بتوحيده، وما طابت اْلخرة إال جبنته، والنظر إليه تعاَل"

فاملؤمن ِف الدنيا ينعم ابطمئنان نفسه، واسَتاحة عقله، وطهارة قلبه، وصالح عمله، فِذا 
ر روضة من رايض اِلنة، فِذا قامت القيامة وصا مات وصار إَل قْبه كان ِف حياة طيبة ِف

 إَل اِلنة دار الطيبني فقد كملت النعمة ومتت املنة.

__________ 

 .15التوحيد حمور احلياة للدكتور عمر اْلشقر ص 1

                                         
 3/583صفوة التفاسري  (1)
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 (1)".". 319/ 4صفة الصفوة البن اِلوزي " 2
 

لول كدرها؛ حوإن املؤمن يعلم حقيقة الدنيا وسرعة تقلبها، فال خيرج عند  -"-222 .910
 ْلنه يعلم أن العيش عيش اْلخرة.

واملؤمن مع رضاه وعدم جزعه مغمور ابلسعادة ِف حياته؛ ْلن غايته إرضاء ربه، فهو يلهج -
 ُّبذه الكلمة: "إن َ يكن بك غض ب علي فال أابيل".

ا ذمث إن لذات الدنيا زائلة خسيسة، وأعظم لذاهتا الوقاع والطعام، وقد حيتقرمها اإلنسان إ -
 تفكر فيهما.

فاملؤمن عندما تقبل عليه الدنيا ال يعانقها معانقة العاشق؛ ْلنه يعلم زواهلا، فيأخذ منها  -
 .1بقدر ما يتزود إَل اْلخرة

: فقال بعض السلواملؤمن يتلذذ بلذات معنوية هي أعظم من كل اللذات احلسية، ولذا 
، وقال غريه: "إن ِف 2عليه ابلسيوف" "لو يعلم امللوك وأبناء امللوك ما حنن فيه، ِلالدوان

 .3الدنيا جنة من َ يدخلها َ يدخل جنة اْلخرة"
قال شيخ اإلسالم رمحه هللا ِف قوله تعاَل: }فضَر بينهم بسور له ابَ ابطنه فيه الرمحة 

[ : "ما يصنع أعدائي يب؟ أان جنيت وبستاين ِف 13وظاهره من قبله العذاَ{ ]احلديد: 
هي معي ال تفارقين، إن حبسي خلوة، وقتلي شهادة وإخراجي من صدري، أىن رحت ف

 .4بلدي سياحة"
__________ 

 ".112/ 20التفسري الكبري للرازي " 1

 .168القائل هو الفضيل به عياض. انظر: اِلواَ الكاِف البن القيم ص 2
 .69القائل هو ابن تيمية. انظر: الوابل الصي ب البن القيم ص 3
 (2).". 69بن القيم صالوابل الصي ب ال 4
 

                                         
 159طريق اهلداية مبادىء ومقدمات علم التوحيد عند أهل السنة واِلماعة ص/ (1)
 181طريق اهلداية مبادىء ومقدمات علم التوحيد عند أهل السنة واِلماعة ص/ (2)
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"أو غريها، والتقريع والتوبيخ له ما ال مزيد عليه، وفيه من الدفع ِف صدور -223 .911
عباد القبور، والصد ِف وجوههم، والفت ِف أعضادهم، ما ال يقادر قدره، وال يبلغ مداه، 

 والذي يستفاد منه فوق ما يستفاد من قوله تعاَل:

ه تعاَل: وكم من ملك ِف السماوات ال تغين شفاعتهم وقول« 1»وال يشفعون إال ملن ارتضى 
وقوله تعاَل: ال يتكلمون إال من أذن « 2»شيئا إال من بعد أن أيذن هللا ملن يشاء ويرضى 

بدرجات كثرية. وقد بينت اْلحاديث الصحيحة الثابتة ِف دواوين اإلسالم « 3»له الرمحن 
 صفة الشفاعة، وملن هي؟ ومن يقوم ُّبا؟.

لم ما بني أيديهم وما خلفهم الضمريان ملا ِف السموات واْلرض بتغلي ب العقالء قوله: يع
على غريهم، وما بني أيديهم وما خلفهم: عبارة عن املتقدم عليهم واملتأخر عنهم، أو عن 

 الدنيا واْلخرة وما فيهما. قوله:

، أي: ال موال حييطون بشيء من علمه قد تقدم معىن اإلحاطة، والعلم هنا: مبعىن املعلو 
حييطون بشيء من معلوماته. قوله: وسع كرسيه الكرسي: الظاهر أنه اِلسم الذي وردت 
اْلاثر بصفته، كما سيأيت بيان ذلك. وقد نفى وجوده مجاعة من املعتزلة وأخطئوا ِف ذلك 

 خطأ بينا، وغلطوا غلطا فاحشا.

راسي، يل للعلماء: الك: إن الكرسي هنا: عبارة عن العلم. قالوا: ومنه قوقال بعض السلف
 ومنه: الكراسة اليت جيمع فيها العلم، ومنه قول الشاعر:

 حيف ُّبم بيض الوجوه وعصبة ... كراسي ابْلحداث حني تنَو

ورجح هذا القول ابن جرير الطْبي وقيل: كرسيه: قدرته اليت ُيسك ُّبا السموات واْلرض،  
يل: إن الكرسي هو العرش، وقيل: كما يقال: اجعل هلذا احلائط كرسيا، أي: ما يعمده وق

هو تصوير لعظمته وال حقيقة له، وقيل: هو عبارة عن امللك. واحلق القول اْلول، وال وجه 
للعدول عن املعىن احلقيقي إال جمرد خياالت تسببت عن جهاالت وضالالت، واملراد بكونه 

ا واسعا. بسيط وسع السموات واْلرض أهنا صارت فيه، وأنه وسعها، َو يضق عنها لكونه
 وقوله: وال يؤده حفظهما معناه: ال يثقله، يقال:

أدىن الشيء، مبعىن: أثقلين وحتملت منه مشقة. وقال الزجاج: جيوز أن يكون الضمري ِف 
قوله: يؤده هلل سبحانه، وجيوز أن يكون للكرسي ْلنه من أمر هللا والعلي يراد به: علو القدرة 
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أهنم قالوا: هو العلي عن خلقه ابرتفاع مكانه عن أماكن واملنزلة. وحكى الطْبي عن قوم 
خلقه. قال ابن عطية: وهذه أقوال جهلة جمسمني، وكان الواج ب أن ال حتكى. انتهى. 
واْلالف ِف إثبات اِلهة معروف ِف السلف واْللف، والنزاع فيه كائن بينهم، واْلدلة من 

 ريه خارجا عن الشرع وال ينظر ِفالكتاَ والسنة معروفة، ولكن الناشئ على مذه ب يرى غ
أدلته وال يلتفت إليها، والكتاَ والسنة مها املعيار الذي يعرف به احلق من الباطل، ويتبني 

وال شك « 4»به الصحيح من الفاسد: ولو اتبع احلق أهواءهم لفسدت السماوات واْلرض 
وقال « 5» اْلرض أن هذا اللفظ يطلق على الظاهر الغال ب كما ِف قوله: إن فرعون عال ِف

 الشاعر:

 فلما علوان واستوينا عليهم ... تركناهم صرعى لنسر وكاسر

والعظيم: مبعىن: عظم شأنه وخطره. قال ِف الكشاف: إن اِلملة اْلوَل: بيان لقيامه بتدبري 
 اْللق

__________ 

 .28( . اْلنبياء: 1)
 .26( . النجم: 2)
 .28( . النبأ: 3)
 .71( . املؤمنون: 4)
 (1).". 4( . القصص: 5)
 

 [28اَل  23( : اْلايت 4"]سورة النساء )-224 .912
حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخاالتكم وبنات اْلخ وبنات اْلخت 
وأمهاتكم الاليت أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم ورابئبكم الاليت ِف 

ئل َ تكونوا دخلتم ُّبن فال جناح عليكم وحالحجوركم من نسائكم الاليت دخلتم ُّبن فِن 
أبنائكم الذين من أصالبكم وأن جتمعوا بني اْلختني إال ما قد سلف إن هللا كان غفورا 

( واحملصنات من النساء إال ما ملكت أُيانكم كتاَ هللا عليكم وأحل لكم ما 23رحيما )
                                         

 1/312فتح القدير للشوكاين  (1)
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آتوهن أجورهن متعتم به منهن فوراء ذلكم أن تبتغوا أبموالكم حمصنني غري مسافحني فما است
( 24فريضة وال جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن هللا كان عليما حكيما )

ومن َ يستطع منكم طوال أن ينكح احملصنات املؤمنات فمن ما ملكت أُيانكم من فتياتكم 
جورهن ن أاملؤمنات وهللا أعلم ِبُيانكم بعضكم من بعض فانكحوهن ِبذن أهلهن وآتوه

ابملعروف حمصنات غري مسافحات وال متخذات أخدان فِذا أحصن فِن أتني بفاحشة 
فعليهن نصف ما على احملصنات من العذاَ ذلك ملن خشي العنت منكم وأن تصْبوا خري 

( يريد هللا ليبني لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتَو 25لكم وهللا غفور رحيم )
( وهللا يريد أن يتَو عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن 26عليكم وهللا عليم حكيم )

 (27متيلوا ميال عظيما )
 (28يريد هللا أن خيفف عنكم وخلق اإلنسان ضعيفا )

قوله: حرمت عليكم أمهاتكم أي: نكاحهن، وقد بني هللا سبحانه ِف هذه اْلية ما حيل وما 
رة ضاع والصهر، وأحلقت السنة املتواتحيرم من النساء فحرم سبعا من النس ب، وستا من الر 

حترمي اِلمع بني املرأة وعمتها، وبني املرأة وخالتها، ووقع عليه اإلمجاع. فالسبع احملرمات من 
النس ب: اْلمهات، والبنات، واْلخوات، والعمات، واْلاالت، وبنات اْلخ، وبنات اْلخت. 

ات من الرضاعة، وأمهات النساء، واحملرمات ابلصهر والرضاع: اْلمهات من الرضاعة، واْلخو 
والرابئ ب، وحالئل اْلبناء، واِلمع بني اْلختني، فهؤالء ست، والسابعة: منكوحات اْلابء، 
والثامنة: اِلمع بني املرأة وعمتها. قال الطحاوي: وكل هذا من احملكم املتفق عليه، وغري 

دخل ُّبن أزواجهن، فِن جائز نكاح واحدة منهن ابإلمجاع إال أمهات النساء اللوايت َ ي
مجهور السلف ذهبوا إَل أن اْلم حترم ابلعقد على االبنة، وال حترم االبنة إال ابلدخول ابْلم. 

: اْلم والربيبة سواء ال حترم منهما واحدة إال ابلدخول ابْلخرى. قالوا: وقال بعض السلف
َل الدخول راجع إومعىن قوله: وأمهات نسائكم أي: الاليت دخلتم ُّبن، وزعموا: أن قيد 

اْلمهات والرابئ ب مجيعا، رواه خالس عن علي بن أيب طال ب. وروي عن ابن عباس، وجابر، 
وزيد بن اثبت، وابن الزبري، وجماهد. قال القرطِب: ورواية خالس عن علي ال تقوم ُّبا حجة، 

 :وال تصح روايته عند أهل احلديث، والصحيح عنه مثل قول اِلماعة. وقد أجي ب عن قوهلم
إن قيد الدخول راجع إَل اْلمهات والرابئ ب: أبن ذلك ال جيوز من جهة اإلعراَ، وبيانه: 
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َ يكن نعتهما واحدا، فال جيوز عند النحويني مررت بنسائك  أن اْلْبين إذا اختلفا ِف العامل 
وهويت نساء زيد الظريفات، على أن يكون الظريفات نعتا للجميع، فكذلك ِف اْلية ال 

كون الاليت دخلتم ُّبن نعتا هلما مجيعا، ْلن اْلْبين ُمتلفان. قال ابن املنذر: جيوز أن ي
والصحيح: قول اِلمهور: لدخول مجيع أمهات النساء ِف قوله: وأمهات نسائكم. ومما يدل 
على ما ذه ب إليه اِلمهور: ما أخرجه عبد الرزاق، وعبد بن محيد، وابن جرير، وابن املنذر، 

 ن طريقني:والبيهقي ِف سننه م

إذا نكح »عن عمرو بن شعي ب عن أبيه عن جده عن النِب صلى هللا عليه وسلم قال: 
الرجل املرأة فال حيل له أن يتزوج أمها دخل ابالبنة أو َ يدخل، وإذا تزوج اْلم فلم يدخل 

 (1)قال ابن". « ُّبا مث طلقها، فِن شاء تزوج االبنة
 

لدنيا ْلهنم َ يعلموا حديث اْلخرة، "ذلك مبلغهم من العلم وإمنا رضوا اب-225 .913
 وإن ربك عليم ابلضال، عليم ابملهتدي ... وهو جيازى كال مبا يستحق.

 قوله جل ذكره:

 

 [31( : آية 53]سورة النجم )
وهلل ما ِف السماوات وما ِف اْلرض ليجزي الذين أساؤا مبا عملوا وجيزي الذين أحسنوا 

 (31ابحلسىن )
 عقوابت، وجيزى الذين أحسنوا ابحلسىن.جيزى الذين أساءوا ابل

 قوله جل ذكره:

 

 [32( : آية 53]سورة النجم )
الذين جيتنبون كبائر اإلمث والفواحش إال اللمم إن ربك واسع املغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم 

 (32من اْلرض وإذ أنتم أجنة ِف بطون أمهاتكم فال تزكوا أنفسكم هو أعلم مبن اتقى )
بائر ْلهنا ُمالفة ْلمر هللا، ولكن بعضها أكْب من بعض. وال شىء أعظم من الذنَو كلها ك
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 املعاصي.« والفواحش»الشرك. 

تكلموا فيه، وقالوا: إنه استثناء منقطع، واللمم ليس ِبمث وال من مجلة « : إال اللمم»
 الفواحش.

 فأخْب أنه يغفرها. -ويقال: اللمم من مجلة الفواحش ولكن فيها اشتباها

 ل: اللمم هو أن أيتى املرء ذلك مث يقلع عنه ابلتوبة.ويقا

: هو الوقعة من الزان حتصل مرة مث ال يعود إليها، وكذلك شَر اْلمر، وقال بعض السلف
 والسرقة.. وغري ذلك، مث ال يعود إليها.

 ويقال: هو أن يهم ابلزلة مث ال يفعلها.

 وتكفر عنه الصلوات.ويقال: هو النظر. ويقال: ما ال حد عليه من املعاصي، 

 « .1»)واْلصح أنه استثناء منقطع وأن اللمم ليس من مجلة املعاصي( 

قوله جل ذكره: إن ربك واسع املغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من اْلرض وإذ أنتم أجنة ِف 
 بطون أمهاتكم فال تزكوا أنفسكم هو أعلم مبن اتقى

__________ 

 (1)موجود ِف ص.".  ( ما بني القوسني موجود ِف م وغري1)
 

إن هللا ال يستحيي أن يضَر مثال ما بعوضة فما فوقها فأما  - 26 -"-226 .914
الذين آمنوا فيعلمون أنه احلق من رُّبم وأما الذين كفروا فيقولون ماذآ أراد هللا ُّبذا مثال يضل 

 به كثريا ويهدي به كثريا وما يضل به إال الفاسقني

ون ن بعد ميثاقه ويقطعون مآ أمر هللا به أن يوصل ويفسدالذين ينقضون عهد هللا م - 27 -
 ِف اْلرض أولئك هم اْلاسرون

 

قال السدي: ملا ضَر هللا هذين املثلني للمنافقني يعين قوله تعاَل }مثلهم كمثل الذي 
استوقد انرا{ ، وقوله: }أو كصي ب من السماء{ اْلايت الثالث قال املنافقون: هللا أعلى 

هذه اْلمثال، فأنزل هللا هذه اْلية إَل قوله تعاَل: }هم اْلاسرون{  وأجل من أن يضَر
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)ذكره السدي ِف تفسريه عن ابن عبا وابن مسعود( وقال قتادة: ملا ذكر هللا تعاَل العنكبوت 
والذابَ قال املشركون: ما ابل العنكبوت والذابَ يذكران؟ فأنزل هللا: }إن هللا ال يستحيي 

فما فوقها{ أي أن هللا اليستحي من احلق إن يذكر شيئا مما قل  أن يضَر مثال ما بعوضة
أو كثر، وإن هللا حني ذكر ِف كتابه الذابَ العنكبوت قال أهل الضاللة: ما أراد هللا من 

 ذكر هذا؟ فأنزل هللا: }إن هللا ال يستحيي أن يضَر مثال ما بعوضة فما فوقها{ .

َ ي أي ال يستنكف، وقيل: ال خيشى أن يضر ومعىن اْلية أنه تعاَل أخْب أنه ال يستحي
مثال ما، أي مثل كان أبي شيء كان صغريا كان أو كبريا و )ما( ههنا للتقليل، وتكون 
بعوضة منصوبة على البدل، كما تقول: ْلضربن ضراب ما، فيصدق أبدىن شيء أو تكون 

دير الكالم: ق)ما( نكرة موصوفة ببعوضة، وجيوز أن تكون بعوضة منصوبة حبذف اِلار، وت
اره وهذا الذي اخت« إن هللا ال يستحيي أن يضَر مثال ما بني بعوضة إَل ما فوقها»

 الكسائي والفراء.

وقوله تعاَل: }فما فوقها{ فيه قوالن: أحدمها: فما دوهنا ِف الصغر واحلقارة، كما إذا وصف 
هذا قول و  -يعين فيما وصفت  -رجل ابللؤم والشح فيقول السامع نعم وهو فوق ذلك 

ها لو أن الدنيا تزن عند هللا جناح بعوضة ملا سقى كافرا من»أكثر احملققني، وِف احلديث:: 
والثاين فما فوقها ملا هو أكْب منها ْلنه ليس شيء أحقر وال أصغر من البعوضة « شربة ماء

 وهذا قول قتادة بن دعامة واختيار بن جرير فِنه يؤيده ما رواه مسلم عن عائشة رضي هللا
 ب ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إال كت»عنها أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: 

و كان ِف فأخْب أنه ال يستصغر شيئا يضَر به مثال ول« له ُّبا درجة وحميت عنه ُّبا خطيئة
احلقارة والصغر كالبعوضة، فكما ال يستنكف عن خلقها كذلك ال يستنكف من ضَر 

املثل ابلذابَ والعنكبوت ِف قوله: }إن الذين تدعون من دون هللا لن  املثل ُّبا، كما ضَر
خيلقوا ذاباب ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذابَ شيئا ال يستنقذوه منه ضعف الطال ب 

}  واملطلَو

وقال: }مثل الذين اختذوا من دون هللا أوليآء كمثل العنكبوت اختذت بيتا، وإن  -[46]-
العنكبوت لو كانوا يعلمون{ وقال تعاَل: }ضَر هللا مثال عبدا مملوكا أوهن البيوت لبيت 

ال يقدر على شيء{ اْلية، مث قال: }ضَر هللا مثال رجلني أحدمهآ أبكم ال يقدر على 



1046 

 

شيء وهو كل على مواله، أينما يوجهه ال أيت خبري هل يستوي هو من أيمر ابلعدل{ ؟ 
 رية.س وما يعقلهآ إال العاملون{ وِف القرآن أمثال كثاْلية. وقال: }وتلك اْلمثال نضرُّبا للنا

: إذا َسعت املثل ِف القرآن فلم أفهمه بكيت على نفسي ْلن هللا قال: قال بعض السلف
}وتلك اْلمثال نضرُّبا للناس وما يعقلهآ إال العاملون{ ، قال قتادة: }أما الذين آمنوا 

الية: الرمحن وأنه من عند هللا. وقال أبو العفيعلمون إنه احلق من رُّبم{ أي يعلمون أنه كالم 
}فأما لذين آمنوا فيعلمون أنه احلق من رُّبم{ يعين هذا املثل، }وأما الذين كفروا فيقولون 
ماذآ أراد هللا ُّبذا مثال{ كما قال تعاَل: }وال يراتَ الذين أوتوا الكتاَ واملؤمنون وليقول 

 هللا ُّبذا مثال كذلك يضل هللا من يشآء ويهديالذين ِف قلوُّبم مرض والكافرون ماذآ أراد 
من يشآء وما يعلم جنود ربك إَل هو{ ، وكذلك قال ههنا: }يضل به كثريا ويهدي به  

 كثريا وما يضل به إال الفاسقني{ .

يد قال ابن عباس: يضل به كثريا يعين به )املنافقني( ويهدي به كثريا يعين به )املؤمنني( فيز 
لتهم، لتكذيبهم مبا قد علموه حقا يقينا من املثل الذي ضربه هللا، هؤالء ضاللة إَل ضال

ويهدي به يعين املثل كثريا من أهل اإلُيان والتصديق فيزيدهم هدى إَل هداهم وإُياان إَل 
إُياهنم، }وما يضل به إال الفاسقني{ ، قال أبو العالية: هم أهل النفاق، وقال جماهد عن 

الفاسقني{ قال: يعرفه الكافرون فيكفرون به. وقال قتادة ابن عباس }وما يضل به إال 
 }وما يضل به إال الفاسقني{ فسقوا فأضلهم هللا على فسقهم.

: فسقت الرطبة إذا خرجت من  والفاسق ِف اللغة: هو اْلارج عن الطاعة. تقول العَر
ني عن حقشرهتا، وهلذا يقال للفأرة )فويسقة( ْلروجها عن جحرها للفساد. وثبت ِف الصحي

عائشة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: "مخس فواسق يقتلن ِف احلل واحلرم: الغراَ 
واحلدأة والعقَر والفأرة والكل ب العقور" فالفاسق يشمل الكافر والعاصي، ولكن فسق 
الكافر أشد وأفحش، واملراد به من اْلية الفاسق الكافر وهللا أعلم، بدليل أنه وصفهم بقوله 

َل: }الذين ينقضون عهد هللا من بعد ميثاقه ويقطعون مآ أمر هللا به أن يوصل ويفسدون تعا
ِف اْلرض أولئك هم اْلاسرون{ ، وهذه الصفات صفات الكفار املباينة لصفات املؤمنني،  
كما قال تعاَل: }أفمن يعلم أمنآ أنزل إليك من ربك احلق كمن هو أعمى؟ إمنا يتذكر أولو 

وفون بعهد هللا وال ينقضون امليثاق{ اْلايت، إَل أن قال: }والذين ينقضون اْللباَ الذين ي
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عهد هللا من بعد ميثاقه ويقطعون مآ أمر هللا به أن يوصل ويفسدون ِف اْلرض أولئك هلم 
اللعنة وهلم سوء الدار{ وقد اختلف أهل التفسري ِف معىن العهد الذي وصف هؤالء 

اعته، صية هللا إَل خلقه وأمره إايهم مبا أمرهم به من طالفاسقني بنقضه، فقال بعضهم هو و 
وهنيه إايهم عما هناهم عنه من معصيته ِف كتبه وعلى لسان رسله، ونقضهم ذلك هو تركهم 

 العمل به.

وقال آخرون: بل هي ِف كفار أهل الكتاَ واملنافقني منهم، وعهد هللا الذي نقضوه هو ما 
ث، عمل مبا فيها واتباع حممد صلى هللا عليه وسلم إذا بعأخذه هللا عليهم ِف التوراة من ال

والتصديق به ومبا جاء به من عند رُّبم، ونقضهم ذلك هو جحودهم به بعد معرفتهم حبقيقته 
وإنكارهم ذلك، وكتماهنم علم ذلك عن الناس، وهذا اختيار ابن جرير رمحه هللا وهو قول 

 -[47]-مقاتل بن حيان. 
ذه اْلية مجيع أهل الكفر والشرك والنفاق، وعهده مجيعهم ِف وقال آخرون: بل عىن ُّب

توحيده ما وضع هلم من اْلدلة على ربوبيته، وعهده إليهم ِف أمره وهنيه ما احتج به لرسله 
من املعجزات اليت ال يقدر أحد من الناس غريهم أن أييت مبثله، الشاهد هلم على صدقهم. 

كت ب ا قد تبينت هلم صحته ابْلدلة وتكذيبهم الرسل والقالوا: ونقضهم ذلك تركهم اإلقرار مب
مع علمهم أن ما أتوا به حق. وروي عن مقاتل بن حيان أيضا حنو هذا وهو حسن وإليه 
مال الزُمشري. فِنه قال: )فِن قلت( فما املراد بعهد هللا؟ قلت ما ركز ِف عقوهلم من احلجة 

 و معىن قوله تعاَل: }وأشهدهم علىعلى التوحد كأنه أمر وصاهم به ووثقه عليهم، وه
أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى{ ، إذ أخذ امليثاق عليهم من الكت ب املنزلة عليهم كقوله: 
}أوفوا بعهدي أوف بعهدكم{ وقال آخرون: العهد الذي ذكر تعاَل هو العهد الذي أخذه 

م  آدعليهم حني أخرجهم من صل ب آدم الذي وصف ِف قوله: }وإذا أخذ ربك من بين
من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدان{ اْليتني. 
ونقضهم ذلك تركهم الوفاء به وهكذا روي عن مقاتل بن حيان أيضا. حكى هذه اْلقوال 
 ابن جرير ِف تفسريه وقال السدي ِف تفسريه ِبسناده قوله تعاَل: }الذين ينقضون عهد هللا

 : ما عهد إليهم من القرآن فأقروا به مث كفروا فنقضوه.من بعد ميثاقه{ قال

وقوله: }ويقطعون مآ أمر هللا به أن يوصل{ قيل: املراد به صلة اْلرحام والقراابت كما 
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فسهر قتادة، كقوله تعاَل: }فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا ِف اْلرض وتقطعوا أرحامكم{ 
وه. فكل ما أمر هللا بوصله وفعله فقطعوه وتركورجحه ابن جرير. وقيل: املراد أعم من ذلك، 

وقال مقاتل: }أولئك هم اْلاسرون{ قال ِف اْلخرة، وهذا كما قال تعاَل: }أولئك هلم 
اللعنة وهلم سوء الدار{ وقال ابن عباس: كل شيء نسبه هللا إَل غري أهل اإلسالم من اسم، 

. وقال ابن الم فِمنا يعين به الذن بمثل خاسر، فِمنا يعين به الكفر. وما نسبه إَل أهل اإلس
جرير ِف قوله تعاَل: }أولئك هم اْلاسرون{ : اْلاسرون مجع خاسر وهم الناقصون أنفسهم 
حظوظهم مبعصيتهم هللا من رمحته كما خيسر الرجل ِف جتارته، أبن يوضع من رأس ماله ِف 

ده ِف القيامة أحوج قها لعبابيعه، وكذلك املنافق والكافر خسر حبرمان هللا إايه رمحته اليت خل
 (1)ما كانوا إَل رمحته.". 

 

كمآ أرسلنا فيكم رسوال منكم يتلو عليكم آايتنا ويزكيكم   - 151 -"-227 .915
 ويعلمكم الكتاَ واحلكمة ويعلمكم ما َ تكونوا تعلمون

 فاذكروين أذكركم واشكروا يل وال تكفرون - 152 -

 

سلم عليهم من بعثة الرسول حممد صلى هللا عليه و يذكر تعاَل عباده املؤمنني، ما أنعم به 
إليهم، يتلو عليهم آايت هللا مبينات }ويزكيهم{ أي يطهرهم من رذائل اْلخالق، ودنس 
النفوس وأفعال اِلاهلية، وخيرجهم من الظلمات إَل النور، ويعلمهم الكتاَ وهو القرآن، 

هون وا ِف اِلاهلية اِلهالء يسفواحلكمة وهي السنة، ويعلمهم ما َ يكونوا يعلمون، فكان
ابلقول القراء، فانتقلوا بْبكة رسالته، وُين سفارته، إَل حال اْلولياء، وسجااي العلماء، فصاروا 
أعمق الناس علما، وأبرهم قلواب، وأقلهم تكلفا، وأصدقهم هلجة. وقال تعاَل: }قد من هللا 

يهم آايته ويزكيهم{ اْلية. وذم منهم يتلو عل -[142]-على املؤمنني إذ بعث فيهم رسوال 
من َ يعرف قدر هذه النعمة فقال تعاَل: }أَ تر إَل الذين بدلوا نعمة هللا كفرا وأحلوا 
قومهم دار البوار{ قال ابن عباس: يعين بنعمة هللا حممدا صلى هللا عليه وسلم وهلذا ندَ 

وين أذكركم ه. وقال: }فاذكر هللا املؤمنني إَل االعَتاف ُّبذه النعمة ومقابلتها بذكره وشكر 

                                         
 1/45ُمتصر تفسري ابن كثري  (1)
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واشكروا يل وال تكفرون{ قال جماهد ِف قوله: }كمآ أرسلنا فيكم رسوال منكم{ يقول:  
 كما فعلت فاذكروين.

تذكرين »قال زيد بن أسلم: أن موسى عليه السالم قال: اي َر كيف أشكرك؟ قال له ربه: 
ن البصري: إن هللا قال احلس« وال تنساين فِذا ذكرتين فقد شكرتين، وإذ نسيتين فقد كفرتين

عاَل: ِف قوله ت وقال بعض السلفيذكر من ذكره، ويزيد من شكره، ويعذَ من كفره، 
 «أن يطاع فال يعصى، ويذكر فال ينسى، ويشكر فال يكفر»}اتقوو هللا حق تقاته{ هو 

 وقال احلسن البصري ِف قوله: }فاذكروين أذكركم{ اذكروين فيما افَتضت عليكم اذكركم
فيا أوجبت لكم على نفسي، عن سعيد بن جبري: اذكروين بطاعيت أذكركم مبغفريت، وِف رواية 

رين ِف يقول هللا تعاَل من ذكرين ِف نفسه ذكرته ِف نفسي، ومن ذك»برمحيت. وِف الصحيح: 
قال »وعن أنس قال: قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: « مأل ذكرته ِف مأل خري منه

جل اي ابن آدم إن ذكرتين ِف نفسك ذكرتك ِف نفسي، وإن ذكرتين ِف مأل ذكرتك هللا عز و 
وإن دنوت مين شْبا دنوت منك ذراعا،  -أو قال ِف مأل خري منه  -ِف مأل من املالئكة 

خاري )أخرجه الب« وإن دنوت مين ذراعا دنوت منك ابعا، وإن أتيتين متشي أتيتك هرولة
أمحد عن أنس بن مالك( " قال قتادة: هللا أقَر ابلرمحة من حديث قتادة، ورواه اإلمام 

وقوله: }واشكروا يل وال تكفرون{ أم هللا تعاَل بشكره ووعد على شكره مبزيد اْلري، فقال: 
}وإذ َتذن ربكم لئن شركتم ْلزيدنكم ولئن كفرمت إن عذايب لشديد{ روى أبو رجاء 

ك مطرف من خز َ نره عليه قبل ذلالعطاردي قال: خرج علينا )عمران بن حصني( وعليه 
ة فِن هللا من أنعم هللا عليه نعم»وال بعده، فقال: إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: 

وروي:  «حي ب أن يرى أثر نعمته على خلقه )أخرجه اإلمام أمحد عن ايب رجاء العطاردي( 
 (1)على عبده.". 

 

ونقص من اْلموال واْلنفس  ولنبلونكم بشيء من اْلوف واِلوع - 155 -"-228 .916
 والثمرات وبشر الصابرين

 الذين إذآ أصابتهم مصيبة قالوا إان هلل وإآن إليه راجعون - 156 -
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 أولئك عليهم صلوات من رُّبم ورمحة وأولئك هم املهتدون - 157 -

 

أخْبان تعاَل أنه يبتلي عباده أي خيتْبهم وُيتحنهم، كما قال تعاَل: }ولنبونكم حىت نعلم 
جملاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم{ فتارة ابلسراء، واترة ابلضراء من خوف وجوع،  ا

كما قال تعاَل: }فأذاقها هللا لباس اِلوع واْلوف{ ، فِن اِلائع واْلائف كل منهما يظهر 
ذلك عليه، وهلذا قال: }لباس اِلوع واْلوف{ وقال ههنا: }بشيء من اْلوف واِلوع{ 

}ونقص من اْلموال{ أي ذهاَ بعضها }واْلنفس{ كموت أي بقليل من ذلك، 
ال قاْلصحاَ واْلقاَر واْلحباَ، }والثمرات{ أي ال تغل احلدائق واملزارع كعادهتا، 

فكانت بعض النخيل ال تثمر غري واحة، وكل هذا وأمثاله مما خيتْب هللا به  بعض السلف
 رين{تعاَل: }وبشر الصاب عباده، فمن صْب أاثبه ومن قنط أحل به عقابه، وهلذا قال

مث بني تعاَل من الصابرون الذين شكرهم فقال: }الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إان هلل وإآن 
أي تسلوا بقوهلم هذا عما أصاُّبم، وعلموا أهنم ملك هلل يتصرف  -[144]-إليه راجعون{ 

هلم ذلك  فأحدثِف عبيده مبا يشاء، وعلموا أنه ال يضيع لديه مثقال ذرة يوم القيامة، 
اعَتافهم أبهنم عبيده وأهنم إليه راجعون ِف الدار اْلخرة، وهلذا أخْب تعاَل عما أعطاهم على 
ذلك فقال: }أولئك عليهم صلوات من رُّبم ورمحة{ أي ثناء من هللا عليهم }وأولئك هم 

يهم لاملهتدون{ قال أمري املؤمنني عمر بن اْلطاَ: نعم العدالن ونعمت العالوة }أولئك ع
صلوات من رُّبم ورمحة{ هذان العدالن }وأولئك هم املهتدون{ فهذه العالوة، وهي ما 

 توضع بني العدلني، وهي زايدة ِف احلمل فكذلك هؤالء أعطوا ثواُّبم وزيدوا أيضا.

وقد ورد ِف ثواَ االسَتجاع عند املصائ ب أحاديث كثرية فمن ذلك ما رواه اإلمام أمحد 
 أبو سلمى يوما من عند رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال: عن أم سلمة قالت: أاتين

لقد َسعت من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قوال سررت به، قال: "ال يصي ب أحدا من 
املسلمني مصيبة فيسَتجع عند مصيبته مث يقول: اللهم أجرين ِف مصيبيت واخلف يل خريا 

ت ذلك منه، فلما توِف أبو سلمة اسَتجعمنها، إال فعل ذلك به" قالت أم سلمة: فحفظت 
وقلت: اللهم أجرين ِف مصيبيت واخلف يل خريا منها، مث رجعت إَل نفسي فقلت: من أن 
يل خري من أيب سلمة؟ فلما انقضت عديت استأذن يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأان 



1051 

 

يف حشوها لأدبغ إهااب يل، فغسلت يدي من القرظ وأذنت له، فوضعت له وسادة أدم 
فقعد عليها فخطبين إَل نفسي، فلما فرغ من مقالته قلت: اي رسول هللا ما يب أن ال يكون 
بك الرغبة، ولكين امرأة ِف غرية شديدة، فأخاف أن ترى مين شيئا يعذبين هللا به، وأان امرأة 

أما ما ذكرت من الغرية فسوف يذهبها هللا »قد دخلت ِف السن وأان ذات عيال، فقال: 
عز وجل عنك، وأما ما ذكرت من السن فقد أصابين مثل الذي أصابك، وأما ما ذكرت 

، قالت: فقد سلمت لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم، « من العيال فِمنا عيالك عيايل
فتزوجها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فقالت أم سلمة بعد: أبدلين هللا أبيب سلمة خريا 

 عليه وسلم. وعن أم سلمة قالت: َسعت رسول هللا صلى هللا عليه منه: رسول هللا صلى هللا
ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول }إان هلل وإآن إليه راجعون{ اللهم أجرين ِف »وسلم يقول: 

، قالت: فلما  «مصيبيت واخلف يل خريا منها إال آجره هللا ِف مصيبته وأخلف له خريا منها
ه: ل هللا صلى هللا عليه وسلم فأخلف هللا يل خريا منتوِف أبو سلمة قلت كما أمرين رسو 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " )رواه مسلم عن أم سلمة( .

إن ما من مسلم وال مسلمة يصاَ مبصيبة فيذكرها و »وعن النِب صلى هللا عليه وسلم قال: 
وم ي طال عهدها فيحدث لذلك اسَتجاعا إال جدد هللا له عند ذلك فأعطاه مثل أجرها

)رواه أمحد وابن ماجة( وعن أيب سنان قال: دفنت ابنا يل فِين لفي القْب إذ أخذ « أصي ب
بيدي أبو طلحة )يعين اْلوالين( فأخرجين وقال يل: أال أبشرك؟ قلت: بلى، قال: قال رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم: "قال هللا: اي ملك املوت قبضت ولد عبدي؟ قبضت قرة عينه ومثرة 

ه؟ قال: نعم، قال: فما قال؟ قال: محدك واسَتجع، قال: ابنوا له بيتا ِف اِلنة وَسوه فؤاد
 (1)بيت احلمد" )رواه أمحد والَتمذي(". 

 

واملطلقات يَتبصن أبنفسهن ثالثة قروء وال حيل هلن أن يكتمن  - 228 -"-229 .917
 ذلك إن ردهن ِفما خلق هللا ِف أرحامهن إن كن يؤمن ابهلل واليوم اْلخر وبعولتهن أحق ب

وللرجال عليهن درجة وهللا  -[202]-أرادوا إصالحا وهلن مثل الذي عليهن ابملعروف 
 عزيز حكيم
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هذا أمر من هللا سبحانه وتعاَل للمطلقات املدخول ُّبن من ذوات اْلقراء، أبن يَتبصن 
ج إن و أبنفسهن ثالثة قروء، أي أبن متكث إحداهن بعد طالق زوجها هلا ثالثة قروء مث تتز 

شاءت، وقد أخرج اْلئمة اْلربعة من هذا العموم اْلمة إذا طلقت فِهنا تعتد عندهم بقرأين 
مة طالق اْل»ْلهنا على النصف من احلرة، والقرء ال يتبعض فكمل هلا قرآن حلديث: 

)رواه أبو داود والَتمذي وابن ماجه عن ابن عمر مرفوعا « تطليقتان وعدهتا حيضتان
 ف من قول ابن عمر(والصحيح أنه موقو 

: بل عدهتا كعدة احلرة لعموم اْلية وْلن هذا أمر جلي فكان احلرائر وقال بعض السلف
واإلماء ِف هذا سواء حكي هذا القول عن بعض أهل الظاهر. وروي عن أَساء بنت يزيد 
بن السكن اْلنصارية قالت: طلقت على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم َو يكن 

دة فأنزل هللا عز وجل حني طلقت )أَساء( العدة للطالق فكانت أول من نزلت للمطلقة ع
فيها العدة للطالق يعين: }واملطلقات يَتبصن أبنفسهن ثالثة قروء{ )قال ابن كثري: هذا 
حديث غري ب من هذا الوجه( وقد اختلف السلف واْللف واْلئمة ِف املراد ابْلقراء ما هو 

ملراد ُّبا )اْلطهار( وقال مالك ِف املوطأ عن عروة عن عائشة على قولني، )أحدمها( : أن ا
أهنا انتقلت حفصة بنت عبد الرمحن بن أيب بكر حني دخلت ِف الدم من احليضة الثالثة، 
فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرمحن، فقالت: صدق عروة، وقد جادهلا ِف ذلك انس فقالوا: 

قراء؟ ، فقالت عائشة: صدقتم وتدرون ما اْل إن هللا تعاَل يقول ِف كتابه: }ثالثة قروء{
إمنا اْلقراء اْلطهار. وعن عبد هللا بن عمر أنه كان يقول: إذا طلق الرجل امرأته فدخلت ِف 
الدم من احليضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها، وهو مذه ب مالك والشافعي ورواية عن 

الطهر  أي ِف اْلطهار، وملا كان أمحد، واستدلوا عليه بقوله تعاَل: }فطلقوهن لعدهتن{
الذي يطلق فيه حمتسبا، دل على أنه أحد اْلقراء الثالثة املأمور ُّبا، وهلذا قال هؤالء: إن 
 املعتدة تنقضي عدهتا وتبني من زوجها ابلطعن ِف احليضة الثالثة، واستشهد أبو عبيدة وغريه

 على ذلك بقول اْلعشى:

 اع فيها من قروء نسائكامورثة ماال وِف اْلصل رفعة * ملا ض

َ يواقعهن  َ آثر الغزو على املقام حىت ضاعت أايم الطهر من نسائه  ُيدح أمريا من أمراء العر
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فيها. )والقول الثاين( : أن املراد ابْلقراء )احليض( فال تنقضي العدة حىت تطهر من احليضة 
ني عن وأصح الروايتالثالثة، زاد آخرون وتغتسل منها، وهذا مذه ب أيب حنيفة وأصحابه 

اإلمام أمحد بن حنبل، وحكى عن اْلثرم أنه قال: اْلكابر من أصحاَ رسول اله صلى هللا 
عليه وسلم يقولون اْلقراء: احليض، وهو مذه ب الثوري واْلوزاعي وابن أيب ليلى، ويؤيد هذا 

ا: هل ما جاء ِف احلديث عن فاطمة بنت أيب حبيش أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال
 ، فهذا لو صح لكان صرحيا ِف أن القرء هو احليض.« دعي الصالة أايم أقرائك»

وقال ابن جرير: أصل القرء ِف كالم العَر الوقت جمليء الشيء املعتاد جميئه ِف وقت معلوم، 
املعتاد إدابره لوقت معلوم، وهذه العبارة تقتضي أن يكون مشَتكا  -[203]-وإلدابر الشيء 

ا، وقد ذه ب إليه بعض اْلصوليني وهللا أعلم، وهذا قول اْلصمعي: أن القرء بني هذا وهذ
هو الوقت، وقال أبو عمرو بن العالء: العَر تسمي احليض قرءا، وتسمي الطهر قرءا 
وتسمي الطهر واحليض مجيعا قرءا وقال ابن عبد الْب: ال خيتلف أهل العلم بلسان العَر 

 به احليض، ويراد به الطهر، وإمنا اختلفوا ِف املراد من اْليةوالفقهاء أن القرء أن القرء يراد 
 ما هو على قولني.

وقوله تعاَل: }وال حيل هلن أن يكتمن ما خلق هللا ِف أرحامهن{ أي من حبل أو حيض، 
قاله ابن عباس وابن عمر وجماهد، وقوله: }إن كن يؤمن ابهلل واليوم اْلخر{ هتديد هلن على 

على أن املرجع ِف هذا إليهن، ْلنه أمر ال يعلم إال من جهتهن، خالف احلق، ودل هذا 
ويتعذر إقامة البينة غالبا على ذلك فرد اْلمر إليهن، وتوعدن فيه لئال خيْبن بغري احلق، إما 
استعجاال منها النقضاء العدة، أو رغبة منها ِف تطويلها ملا هلا ِف ذلك من املقاصد، فأمرت 

 غري زايدة وال نقصان. أن ختْب ابحلق ِف ذلك من

وقوله تعاَل: }وبعولتهن أحق بردهن ِف ذلك إن أرادوا إصالحا{ أي زوجها الذي طلقها 
أحق بردها ما دامت ِف عدهتا، إذا كان مراده بردها اإلصالح واْلري، وهذا ِف الرجعيات، 

ا حصروا مل فأما املطلقات البوائن فلم يكن حال نزول هذه اْلية مطلقة ابئن، وإمنا كان ذلك
ِف الطالق الثالث، فأما حال نزول هذه اْلية، فكان الرجل أحق برجعة امرأته وإن طلقها 
مائة مرة، فلما قصروا ِف اْلية اليت بعدها على ثالث تطليقات، صار للناس مطلقة ابئن 

 وغري ابئن.
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ما  لوقوله تعاَل: }وهلن مثل الذي عليهن ابملعروف{ أي وهلن على الرجال من احلق مث
للرجال عليهن، فليؤد كل واحد منهما إَل اْلخر ما جي ب عليه ابملعروف، كما ثبت عن 

اتقوا هللا ِف ف»جابر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ِف خطبته ِف حجة الوداع: 
النساء، فِنكم أخذمتوهن أبمانة هللا، واستحللتم فروجهن بكلمة هللا، ولكم عليهن أن ال 

أحدا تكرهونه، فِن فعلن ذلك فاضربوهن ضراب غري مْبح، وهلن عليكم رزقهن  يوطئن فرشكم
)رواه مسلم عن جابر مرفوعا( وِف حديث عن معاوية بن حيدة « وكسوهتن ابملعروف

عمها أن تط»القشريي عن أبيه عن جده أنه قال: اي رسول هللا ما حق زوجة أحدان؟ قال: 
 «َر الوجه، وال تقبح وال هتجر إال ِف البيتإذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، وال تض

. وقال ابن عباس: إين ْلح ب أن أتزين للمرأة كما أح ب أن تتزين يل املرأة ْلن هللا يقول: 
}وهلن مثل الذي عليهن ابملعروف{ )رواه ابن أيب حامت وابن جرير( وقوله: }وللرجال 

القيام طاعة اْلمر، واإلنفاق و عليهن درجة{ أي ِف الفضيلة ِف اْللق واْللق، واملنزلة و 
ابملصاحل، والفضل ِف الدنيا واْلخرة كما قال تعاَل: }الرجال قوامون على النساء مبا فضل 

 هللا بعضهم على بعض ومبآ أنفقوا من أمواهلم{ .

وقوله تعاَل: }وهللا عزيز حكيم{ أي عزيز ِف انتقامه ممن عصاه وخالف أمره، حكيم ِف 
 (1) أمره وشرعه وقدره.".

 

 "املقربني-230 .918

 ويكلم الناس ِف املهد وكهال ومن الصاحلني - 46 -

قالت َر إين يكون يل ولد َو ُيسسين بشر قال كذلك هللا خيلق ما يشاء إذا  - 47 -
 قضى أمرا فِمنا يقول له كن فيكون

 

كبري، قال   شأنهذه بشارة من املالئكة ملرمي عليها السالم، أبنه سيوجد منها ولد عظيم له 
هللا تعاَل: }إذ قالت املالئكة اي مرمي إن هللا يبشرك بكلمة منه{ أي بولد يكون وجوده 
بكلمة من هللا، أي يقول له كن فيكون، وهذا تفسري قوله: }مصدقا بكلمة من هللا{ كما 
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ذكره اِلمهور على ما سبق بيانه }اَسه املسيح عيسى ابن مرمي{ أي يكون مشهورا ِف 
ته، وقيل: : لكثرة سياح- قال بعض السلف -ا يعرفه املؤمنون بذلك، وَسي املسيح الدني

ْلنه كان مسيح القدمني ال أمخص هلما، وقيل: ْلنه كان إذا مسح أحدا من ذوي العاهات 
 برىء ِبذن هللا تعاَل.

وقوله تعاَل: }عيسى ابن مرمي{ نسبة إَل أمه حيث ال أَ له، }وجيها ِف الدنيا واْلخرة 
ومن املقربني{ أي له وجاهة ومكانة عند هللا ِف الدنيا مبا يوحيه هللا إليه من الشريعة، وينزله 
عليه من الكتاَ وغري ذلك مما منحه هللا به، وِف الدار اْلخرة يشفع عند هللا فيمن أيذن له 

قوله: و  فيه، فيقبل منه أسوة ِبخوانه من أويل العزم صلوات هللا وسالمه عليه وعليهم أمجعني،
}ويكلم الناس ِف املهد وكهال{ أي يدعو إَل عبادة هللا وحده ال شريك له ِف حال صغره، 
معجزة وآية، وِف حال كهولته حني يوحي هللا إليه: }ومن الصاحلني{ أي ِف قوله وعمله 
له علم صحيح وعمل صاحل. وقال ابن أيب حامت: عن أيب هريرة عن النِب صلى هللا عليه 

 «َ يتكلم ِف املهد إال ثالث، عيسى وصِب كان ِف زمن جريج، وصِب آخر»وسلم قال: 
فلما َسعت بشارة املالئكة هلا بذلك عن هللا عز وجل، قالت ِف مناجاهتا: }أىن يكون يل 
ولد َو ُيسسين بشر{ ؟ تقول: كيف يوجد هذا الولد مين وأان لست بذات زوج، وال من 

!! فقال هلا امللك عن هللا عز وجل ِف جواَ ذلك عزمي أن أتزوج، ولست بغيا حاش هلل
السؤال }كذلك هللا خيلف ما يشآء{ أي هكذا أمر هللا عظيم، ال يعجزه شيء، وصرح 
ههنا بقوله: }خيلق ما يشآء{ ، َو يقل يفعل كما ِف قصة زكراي، بل نص ههنا على أنه 

من فيكون{  ِمنا يقول لهخيلق لئال يبقى ملبطل شبهة، وأكذ ذلك بقوله: }إذا قضى أمرا ف
أي فال يتأخر شيئا، بل يوجد عقي ب اْلمر بال مهلة كقوله: و }ومآ أمرآن إال واحدة كلمح 
ابلبصر{ أي إمنا أنمر مرة احدة ال مثنوية فيها، فيكون ذلك الشيء سريعا كلمح البصر.". 

(1) 
 

تم أن لن ن"ابهلل غري احلق ظن اِلاهلية{ كما قال ِف اْلية اْلخرى: }بل ظن-231 .919
ينقل ب الرسول واملؤمنون إَل أهليهم أبدا{ وهكذا هؤالء اعتقدوا أن املشركني ملا أظهروا تلك 
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الساعة أهنا الفيصلة، وأن اإلسالم قد ابد وأهله، وهذا شأن أهل الري ب والشك، إذا حصل 
لون{ و أمر من اْلمور الفظيعة حتصل هلم هذه الظنون الشنيعة، مث أخْب تعاَل عنهم أهنم }يق

ِف تلك احلال }هل لنا من اْلمر من شيء{ فقال تعاَل: }قل إن اْلمر كله هلل خيفون ِف 
أنفسهم ما ال يبدون لك{ ، مث فسر ما أخفوه ِف أنفسهم بقوله: }يقولون لو كان لنا من 
اْلمر شيء ما قتلنا ههنا{ ، أي يسرون هذه املقالة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. 

سحاق، عن عبد هللا بن الزبري قال: قال الزبري: لقد رأيتين مع رسول هللا صلى هللا قال ابن إ
عليه وسلم حني اشتد اْلوف علينا أرسل هللا علينا النوم، فما منا من رجل إال ذقنه ِف 
صدره، قال: فوهللا إين ْلَسع قول متع ب بن قشري ما أَسعه إال كاحللم يقول: )لو كان لنا 

ا قتلنا ههنا( ، فحفظتها منه، وِف ذلك أنزل هللا: )يقولون لو كان لنا من من اْلمر شيء م
 اْلمر شيء ما قتلنا ههنا( لقول معت ب )رواه ابن أيب حامت( .

قال هللا تعاَل: }قل لو كنتم ِف بيوتكم لْبز الذين كت ب عليهم القتل إَل مضاجعهم{ أي 
  مناص منه.هذا قدر قدره هللا عز وجل وحكم حتم ال حميد عنه وال

وقوله تعاَل: }وليبتلي هللا ما ِف صدوركم وليمحص ما ِف قلوبكم{ أي خيتْبكم مبا جرى 
عليكم ليميز اْلبيث من الطي ب، ويظهر أمر املؤمن من املنافق للناس ِف اْلقوال واْلفعال، 

: }وهللا عليم بذات الصدور{ أي مبا خيتلج ِف الصدور من السرائر والضمائر. مث قال تعاَل
}إن الذين تولوا منكم يوم التقى اِلمعان إمنا استزهلم الشيطان ببعض ما كسبوا{ أي ببعض 

: إن من ثواَ احلسنة احلسنة بعدها، وإن من جزاء قال بعض السلفذنوُّبم السالفة، كما 
السيئة السيئة بعدها. مث قال تعاَل: }ولقد عفا هللا عنهم{ أي عما كان منهم من الفرار، 

 (1)غفور حليم{ أي يغفر الذن ب وحيلم عن خلقه ويتجاوز عنهم.".  }إن هللا
 

وهلل ما ِف السماوات وما ِف اْلرض ولقد وصينا الذين أوتوا  - 131 -"-232 .920
الكتاَ من قبلكم وإايكم أن اتقوا هللا وإن تكفروا فِن هلل ما ِف السماوات وما ِف اْلرض 

 وكان هللا غنيا محيدا

 سماوات وما ِف اْلرض وكفى ابهلل وكيالوهلل ما ِف ال - 132 -
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 إن يشأ يذهبكم أيها الناس وأيت آبخرين وكان هللا على ذلك قديرا - 133 -

 من كان يريد ثواَ الدنيا فعند هللا ثواَ الدنيا واْلخرة وكان هللا َسيعا بصريا - 134 -

 

ا الذين ولقد وصينخيْب تعاَل أنه مالك السموات واْلرض وأنه احلاكم فيهما وهلذا قال: }
أوتوا الكتاَ من قبلكم وإايكم{ أي وصيناكم مبا وصيناهم به من تقوى هللا عزض وجل 
بعبادته وحده ال شريك له، مث قال: }وإن تكفروا فِن هلل ما ِف السموات وما ِف اْلرض{ 
اْلية، كما قال تعاَل إخبارا عن موسى أنه قال لقومه: }إن تكفروا أنتم ومن ِف اْلرض 

يعا فِن هللا لغين محيد{ وقال: }فكفروا وتولوا واستغىن هللا وهللا غين محيد{ أي غين عن مج
عباده، }محيد أي حممود ِف مجيع ما يقدره ويشرعه، وقوله: }وهلل ما ِف السموات وما ِف 
اْلرض اْلرض وكفى ابهلل وكيال{ أي هو القائم على كل نفس مبا كسبت، الرقي ب الشهيد 

وقوله: }إن يشأ يذهبكم أيها الناس وأيت آبخرين وكان هللا على ذلك على كل شيء، 
قديرا{ أي هو قادر على إذهابكم وتبديلكم بغريكم إذا عصيتموه، كما قال: }وإن تتولوا 

هللا إذا  : ما أهون العباد علىقال بعض السلفيستبدل قوما غريكم مث ال يكونوا أمثالكم{ 
يشأ يذهبكم وأيت خبلق جديد* وما ذلك على هللا بعزيز{ أضاعوا أمره!! وقال تعاَل: }إن 

 أي وما هو عليه مبمتنع.

وقوله تعاَل: }من كان يريد ثواَ الدنيا فعند هللا ثواَ الدينا واْلخرة{ أي اي من ليس له 
مهه إال الدنيا اعلم أن عند هللا ثواَ الدنيا واْلخرة وإذا سألته من هذه وهذه أعطاك وأغناك 

ا قال تعاَل: }فمن الناس من يقول ربنآ آتنا ِف الدنيا وما له ِف اْلخرة من وأقناك كم
خالق{ وقال تعاَل: }من كان يريد حرث اْلخرة نزد له ِف حرثه{ اْلية، وقال تعاَل: 
}من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشآء ملن نريد{ اْلية. وقوله: }فعند هللا ثواَ 

حصول اْلري ِف الدنيا واْلخرة، أي بيده هذا وهذا، فال يقتصران الدنيا واْلخرة{ ظاهر ِف 
قاصر اهلمة على السعي للدنيا فقط، بل لتكن مهته سامية إَل نيل املطال ب العالية ِف الدنيا 
واْلخرة، فِن مرجع ذلك كله إَل الذي بيده الضر والنفع، وهو هللا الذي ال إله إال هو، 

بني الناس ِف الدنيا واْلخرة، وعدل بينهم فيما علمه فيهم  الذي قد قسم السعادة والشقاوة
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 (1)ممن يستحق هذا، وممن يستحق هذا، وهلذا قال: }وكان هللا َسيعا بصريا{". 
 

"فاستثىن من اإلنسي ما تقدم، واستثىن من الوحشي الصيد ِف حال اإلحرام: -233 .921
قوله: التزم حترمي الصيد وهو حرام، لوقيل املراد، أحللنا لكم اْلنعام إال ما استثين منها ملن 

}فمن اضطر غري ابغ وال عاد فِن هللا غفور رحيم{ ، أي أحبنا تناول امليتة للمضطر بشرط 
أن يكون غري ابغ وال متعد، وهكذا هنا، أي كما أحللنا اْلنعام ِف مجيع اْلحوال، فحرموا 

نهى عنه،  مجيع ما أيمر به ويالصيد ِف حال اإلحرام، فِن هللا قد حكم ُّبذا، وهو احلكيم ِف
 وهلذا قال هللا تعاَل: }إن هللا حيكم ما يريد{ .

مث قال تعاَل: }اي أيها الذين آمنوا ال حتلوا شعآئر هللا{ قال ابن عباس: يعين بذلك مناسك 
احلج، وقال جماهد: الصفا واملروة، واهلدي والبدن من شعائر هللا، وقيل: شعائر هللا حمارمه، 

لوا حمارم هللا اليت حرمها هللا تعاَل، وهلذا قال تعاَل: }وال الشهر احلرام{ يعين أي ال حت
يد بذلك حترُيه واالعَتاف بتعظيمه وترك ما هنى هللا عن تعاطيه فيه من االبتداء ابلقتال، وَتك

اجتناَ احملارم، كما قال تعاَل: }يسألونك عن الشهر احلرام قتال فيه قل قتال فيه كبري{ 
ال تعاَل: }إن عدة الشهور عند هللا اثنا عشر شهرا{ اْلية، وِف صحيح البخاري: ، وق

عن أيب بكرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ِف حجة الوداع: "إن الزمان قد استدار  
كهيئته يوم خلق هللا السماوات واْلرض. السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم، ثالث 

وذو احلجة واملرحم، ورج ب مضر الذي بني مجادى وشعبان"، وهذا متواليات: ذو القعدة 
يدل على استمرار حترُيها إَل آخر وقت كما هو مذه ب طائفة من السلف. وقال ابن عباس 
رضي هللا عنهما ِف قوله تعاَل: }وال الشهر احلرام{ يعين ال تستحلوا القتال فيه، واختاره 

لك منسوخ وأنه جيوز ابتداء القتال ِف اْلشهر ابن جرير أيضا، وذه ب اِلمهور إَل أن ذ
احلرم، واحتجوا بقوله تعاَل: }فِذا انسلخ اْلشهر احلرم فاقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم{ 
قالوا: فلم يستثن شهرا حراما من غريه، وقد حكى اإلمام أبو جعفر اإلمجاع على أن هللا قد 

 شهور السنة.أحل قتال أهل الشرك ِف اْلشهر احلرم وغريها من 

وقوله تعاَل: }وال اهلدي وال القالئد{ يعين ال تَتكوا اإلهداء إَل البيت احلرام، فِن فيه 
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تعظيم شعآئر هللا، وال تَتكوا تقليدها ِف أعناقها لتتميز به عما عداها من اْلنعام وليعلم أهنا 
ثلها، فِن من مبهدي إَل الكعبة فيجتنبها من يريدها بسوء، وتبعث من يراها على اإلتيان 

دعا إَل هدي كان له من اْلجر مثل أجور من اتبعه من غري أن ينقص من أجورهم شيء، 
وهلذا ملا حج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ابت بذي احلليفة وهو وادي العقيق، فلما 
أصبح طاف على نسائه وكن تسعا، مث اغتسل وتطي ب وصلى ركعتني، مث أشعر هديه وقلده، 

ج والعمرة، وكان هديه إبال كثرية تنيف على الستني من أحسن اْلشكال واْللوان؛  وأهل للح
 } : السلف وقال بعضكما قال تعاَل: }ذلك ومن يعظم شعائر هللا فِهنا من تقوى القلَو

إعظامها استحساهنا واستسماهنا، قال علي بن أيب طال ب: أمران رسول هللا صلى هللا عليه 
، وقال مقاتل بن حيان قوله: }وال « رواه أهل السنن»ْلذن. وسلم أن نستشرف العني وا

القالئد{ فال تستحلوها، وكان أهل اِلاهلية إذا خرجوا من أوطاهنم ِف غري اْلشهر احلرم 
قلدوا أنفسهم ابلشعر والوبر، وتقلد مشركو احلرم من حلاء شجره فيأمنون به. وقوله تعاَل: 

دين من رُّبم ورضواان{ أي وال تستحلوا قتال القاص}وال آمني البيت احلرام يتبغون فضال 
إَل بيت هللا احلرام الذي من دخله كان آمنا، وكذا من قصده طالبا فضل هللا، وراغبا ِف 
رضوانه فال تصدوه وال متنعوه وال هتيجوه، قال جماهد وعطاء ِف قوله: }يبتغون فضال من 

فضال من  }ليس عليكم جناح أن تبتغوارُّبم{ يعين بذلك التجارة وهذا كما تقدم ِف قوله: 
 (1)ربكم{ وقوله:". 

 

"}ورضواان{ قال ابن عباس: يَتضون هللا حبجهم، وقد ذكر عكرمة والسدي -234 .922
وابن جرير أن هذه اْلية نزلت ِف )احلطيم بن هند البكري( ، كان قد أغار على سرح املدينة، 

يقه إَل بعض الصحابة أن يعَتضوا ِف طر فلما كان من العام املقبل اعتمر إَل البيت، فأراد 
البيت، فأنزل هللا عز وجل: }وال آمني البيت احلرام يبتغون فضال من رُّبم ورضواان{ )أخرج 
ابن جرير: أن احلطيم قدم املدينة ِف عري له حيمل طعاما فباعه مث دخل على النِب صلى هللا 

د مكة، سالم، وخرج ِف عري له يريعليه وسلم فبايعه واسلم، فلما قدم اليمامة ارتد عن اإل
 فتهيأ له نفر من املهاجرين واْلنصار ليقطعوه ِف عريه، فأنزل هللا هذه اْلية(
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وقد حكى ابن جرير ابإلمجاع على أن املشرك جيوز قتله إذا َ يكن له أمان، وإن أم البيت 
ابإلحلاد  من قصده احلرام أو بيت املقدس، وأن هذا احلكم منسوخ ِف حقهم، وهللا أعلم، فأما

فيه والشرك عنده والكفر به فهذا ُينع، قال تعاَل: }اي أيها الذين آمنوا إمنا املشركون جنس 
فال يقربوا املسجد احلرام بعد عامهم هذا{ ، وهلذا بعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عام 

ن رسول هللا ة عتسع ملا أمر الصديق على احلجيج عليا، وأمره أن ينادي على سبيل النياب
صلى هللا عليه وسلم بْباءة، وأن ال حيج بعد العام مشرك، وال يطوف ابلبيت عراين. وقال 
ابن عباس قوله }وال آمني البيت احلرام{ : يعين من توجه قبل البيت احلرام، فكان املؤمنون 

هللا بعدها:  لواملشركون حيجون، فنهى هللا املؤمنني أن ُينعوا أحدا من مؤمن أو كافر، مث أنز 
}إمنا املشركون جنس فال يقربوا املسجد احلرام بعد عامهم هذا{ اْلية، وقال تعاَل: }ما  
كان للمشركني أن يعمروا مساجد هللا{ وقال: }إمنا يعمر مساجد هللا من آمن ابهلل واليوم 

 البيت نياْلخر{ فنفى املشركني من املسجد احلرام. وقال قتادة ِف قوله }وال القالئد وال آم
احلرام{ قال: منسوخ. كان الرجل ِف اِلاهلية إذا خرج من بيته يريد احلج تقلد من الشجر، 
فلم يعرض له أحد، فِذا رجع تقلد قالدة من شعر، فلم يعرض له أحد )ونقل: أن اْلية 
نزلت ِف احلطيم البكري، وشريح بن ضبيعة القيسي وكاان معتمرين، واحلطيم: هو الذي قال 

يت، وكان املشرك يومئذ ال يصد عن الب« .( دخل بوجه كافر، وخرج بقنا غادر»رسول فيه ال
فأمروا أن ال يقاتلوا ِف الشهر احلرام وال عند البيت، فنسخها قوله: }فاقتلوا املشركني حيث 

 وجدمتوهم{ .

وقوله تعاَل: }وإذا حللتم فاصطادوا{ أي إذا فرغتم من إحرامكم وأحللتم منه، فقد أحبنا 
لكم ما كان حمرما عليكم ِف حال اإلحرام من الصيد، وهذا أمر بعد احلظر، وقوله: }وال 
جيرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن املسجد احلرام أن تعتدوا{ أي ال حيملنكم بغض قوم قد  
كانوا صدوكم عن الوصول إَل املسجد احلرام، وذلك عام احلديبية على أن تعتدوا حكم هللا 

هم ظلما وعدواان، بل احكموا مبا أمركم هللا به من العدل ِف حق كل أحد، فيهم فتقتصوا من
وهذه اْلية كما سيأيت من قوله: }وال جيرمنكم شنآن قوم على أن ال تعدلوا اعدلوا هو أقَر 

دل : ما عاملت من عصى هللا فيك مبثل أن تطيع هللا فيه، والعوقال بعض السلفللتقوى{ 
قال ابن أيب حامت، عن زيد بن أسلم قال: كان رسول هللا به قامت السموات واْلرض. و 
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صلى هللا عليه وسلم ابحلديبية وأصحابه حني صدهم املشركون عن البيت، وقد اشتد ذلك 
 (1)عليهم، فمر ُّبم أانس من املشركني من أهل املشرق يريدون العمرة، فقال". 

 

َ سليمة وال فطر مستقيمة وال أعمال -235 .923 "العمل فصاروا إَل حالة رديئة فال قلو
قوُية }وال تزال تطلع على خآئنة منهم{ يعين مكرهم وغدرهم لك وْلصحابك. وقال 
جماهد: يعين بذلك متالؤهم على الفتك برسول هللا صلى هللا عليه وسلم }فاعف عنهم 

 ما عاملت من عصى هللا» قال بعض السلفما واصفح{ وهذا هو عني النصر والظفر ك
هديهم، وُّبذا حيصل هلم َتليف ومجع على احلق ولعل هللا أن ي« فيك مبثل أن تطيع هللا فيه

وهلذا قال تعاَل: }إن هللا حي ب احملسنني{ يعين به الصفح عمن أساء إليك. وقال قتادة: 
وال ابليوم  ذين ال يؤمنون ابهللهذه اْلية: }فاعف عنهم واصفح{ منسوخة بقوله: }قاتلوا ال

 اْلخر{ اْلية.

وقوله تعاَل: }ومن الذين قالوا إان نصارى أخذان ميثاقهم{ أي ومن الذين ادعوا أهنم نصارى 
متابعون املسيح ابن مرمي عليه السالم وليسو كذلك، أخذان عليهم العهود واملواثيق على 

ان بكل نِب ازرته واقتفاء آاثره، وعلى اإلُيمتابعة الرسول صلى هللا عليه وسلم ومناصرته ومو 
يرسله هللا إَل أهل اْلرض، ففعلوا كما فعل اليهود: خالفوا املواثيق ونقضوا العهود، وهلذا 
قال تعاَل: }فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إَل يوم القيامة{ أي 

كذلك وال يزالون كذلك إَل قيام الساعة. و  فألقينا بينهم العداوة والبغضاء لبعضهم بعضا
طوائف النصارى على اختالف أجناسهم ال يزالون متباغضني متعادين يكفر بعضهم بعضا 
ويلعن بعضهم بعضا، فكل فرقة حترم اْلخرى وال تدعها تلج معبدها: فامللكية تكفر 

خرى ِف هذه فر اْلاليعقوبية، وكذلك اْلخرون، وكذلك النسطورية واْلريوسية، كل طائفة تك
الدنيا ويوم يقوم اْلشهاد، مث قال تعاَل: }وسوف ينبئهم هللا مبا كانوا يصنعون{ وهذا هتديد 
ووعيد أكيد للنصارى على ما ارتكبوه من الكذَ على هللا وعلى رسوله، وما نسبوه إَل 

ْلحد ا الَر عز وجل وتقد عن قوهلم علوا كبريا من جعلهم له صاحبة وولدا، تعاَل الواحد
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 (1)الفرد الصمد، الذي َ يلد َو يولد َو يكن له كفوا أحد.". 
 

"حدثنا عبد اْلعلى عن حممد بن إسحاق عن عمرو بن شعِب عن أبيه عن -236 .924
« نال تقطع يد السارق ِف دون مثن اجمل»جده قال، قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

 عباس وعبد هللا بن عمرو قد خالفا ابن عمر ِف وكان مثن اجملن عشرة دراهم قالوا: فهذا ابن
مثن اجملن، فاالحتياط اْلخذ ابْلكثر ْلن احلدود تدرأ ابلشبهات. وذه ب بعض السلف إَل 
أنه تقطع يد السارق ِف عشرة دراهم أو دينار أو ما يبلغ قيمته واحدا منهما؛ حيكى هذا 

 عن علي وابن مسعود وإبراهيم النخعي رمحهم هللا تعاَل.

: ال تقطع اْلمس إال ِف مخس أي ِف مخسة داننري أو مخسني درمها، وقال بعض السلف
وينقل هذا عن سعيد بن جبري رمحه هللا، وقد أجاَ اِلمهور عما متسك به الظاهرية من 

أبجوبة )أحدها(  «يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق احلبل فتقطع يده»حديث أيب هريرة: 
)والثاين( : أنه مؤول ببيضة احلديد وحبل السفن قاله اْلعمش : أنه منسوخ حبديث عائشة، 

فيما حكاه البخاري وغريه عنه، )والثالث( : أن هذه وسيلة إَل التدرج ِف السرقة من القليل 
إَل الكثري الذي تقطع فيه يده، وحيتمل أن يكون هذا خرج ُمرج اإلخبار عما كان اْلمر 

يده  ِف القليل والكثري، فلعن السارق الذي يبذل عليه ِف اِلاهلية، حيث كانوا يقطعون
الثمينة ِف اْلشياء املهينة، وقد ذكروا أن أاب العالء املعري ملا قدم بغداد اشتهر عنه أنه أورد 
إشكاال على الفقهاء ِف جعلهم نصاَ السرقة ربع دينار ونظم ِف ذلك شعرا دل على 

 جهله، وقلة عقله فقال:

 * ما ابهلا قطعت ِف ربع دينار؟ يد خبمس مئني عسجد وديت

 تناقض مالنا إال السكوت له * وأن نعوذ مبوالان من النار

وملا قال ذلك واشتهر عنه تطلبه الفقهاء فهَر منهم، وقد أجابه اانس ِف ذلك، فكان 
َ املالكي رمحة هللا إن قال: ملا كانت أمينة كانت مثينة، وملا خانت  َ القاضي عبد الوها جوا

 روى أنه أجابه شعرا بقوله:هانت )وي

عز اْلمانة أغالها وأرخصها * ذل اْليانة فافهم حكمة الباري( ومنهم من قال: هذا من 
                                         

 1/498ُمتصر تفسري ابن كثري  (1)



1063 

 

متام احلكمة واملصلحة وأسرار الشريعة العظيمة، فِن ِف ابَ اِلناايت انس ب أن تعظم قيمة 
ر الذي تقطع داليد خبمسمائة دينار لئال جيىن عليها، وِف ابَ السرقة انس ب أن يكون الق

فيه ربع دينار لئال يسارع الناس ِف سرقة اْلموال، فهذا هو عني احلكمة عند ذوي اْللباَ، 
وهلذا قال: }جزآء مبا كسبا نكاال من هللا وهللا عزيز حكيم{ أي جمازاة على صنيعها السيء 

{ ِف أخذها أموال الناس أبيديهم فناس ب أن يقطع ما استعاان به ِف ذلك }نكاال من هللا
أي تنكيال من هللا ُّبما على ارتكاَ ذلك، }وهللا عزيز{ أي ِف انتقامه، }حكيم{ أي 
ِف أمره وهنيه وشرعه وقدره. مث قال تعاَل: }فمن اتَ من بعد ظلمه وأصلح فِن هللا يتَو 
عليه إن هللا غفور رحيم{ أي من اتَ بعد سرقته وأانَ إَل هللا، فِن هللا يتَو عليه فيما 

نه، فأما أموال الناس فال بد من ردها إليهم أو بدهلا عند اِلمهور، وقال أبو حنيفة: بينه وبي
 فمىت قطع، وقد تلفت ِف يده فِنه ال يرد بدهلا.

وقد روى اإلمام أمحد عن عبد هللا بن عمرو: أن امرأة سرقت على عهد الرسول صلى هللا 
ال قومها:  إن هذه املرأة سرقتنا، قعليه وسلم، فجاء ُّبا الذين سرقتهم، فقالوا: اي رسول هللا

 (1)اقطعوا". »فنحن نقديها، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
 

"أي واذكر نعميت عليك ِف كفي إايهم عنك حني جئتهم ابلْباهني واحلجج -237 .925
القاطعة على نبوتك ورسالتك من هللا إليهم،، فكذبوك، واهتموك أبنك ساحر، وسعوا ِف 

، فنجيتك منهم، ورفعتك إيل، وطهرتك من دنسهم، وكفيتك شرهم، وهذا قتلك وصلبك
يدل على أن هذا االمتنان كان من هللا إليه بعد رفعه إَل السماء، أو يكون هذا االمتنان 
واقعا يوم القيامة، وعْب عنه بصيغة املاضي داللة على وقوعه ال حمالة، وهذا من أسرار الغيَو 

 أن يه حممدا صلى هللا عليه وسلم. وقوله: }وإذا أوحيت إَل احلوارينياليت أطلع هللا عليها نب
آمنوا يب وبرسويل{ وهذا أيضا من االمتنان عليه، عليه السالم أبن جعل له أصحااب وأنصارا، 
مث قيل: إن املراد نبهاذ الوحي وحي إهلام كما قال تعاَل: }وأوحينآ إَل أم موسى أن أرضعيه{ 

م بال خالف، وكما قال تعاَل: }وأوحى ربك إَل النحل أن اختذي اْلية، وهو وحي إهلا
اريني ِف هذه اْلية }وإذ أوحيت إَل احلو  قال بعض السلفمن اِلبال بيوات{ اْلية، وهكذا 
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أن آمنوا يب وبرسويل قالوا آمنا واشهد أبننا مسلمون{ ، أي أهلموا ذلك فامتثلوا ما أهلموا، 
عز وجل ذلك. وقال السدي: قذف ِف قلوُّبم ذلك،  قال احلسن البصري: أهلمهم هللا

وحيتمل أن يكون املراد: وإذا أوحيت إليهم بواسطتك فدعوهتم إَل اإلُيان ابهلل وبرسوله، 
 (1)واستجابوا وانقادوا واتبعوك، فقالوا: }آمنا واشهد أبننا مسلمون{ .". 

 

؟ أي  اكرين{"}أهؤالء من هللا عليهم من بيننآ{ }أليس هللا أبعلم ابلش-238 .926
أليس هو أعلم ابلشاكرين له أبقواهلم وأفعاهلم وضمائرهم فيوفقهم ويهديهم سبل السالم 
وخيرجهم من الظلمات إَل النور ِبذنه ويهديهم إَل صراط مستقيم، كما قال تعاَل: }والذين 

ينظر إن هللا ال »جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن هللا ملع احملسنني{ وِف احلديث الصحيح: 
إن »)أخرجه مسلم بلفظ: « إَل صوركم وال إَل ألوانكم ولكن ينظر إَل قلوبكم وأعمالكم

 احلديث.(« هللا ال ينظر إَل أجسامكم وال إَل صوركم..

وقوله تعاَل: }وإذا جآءك الذين يؤمنون آبايتنا فقل سالم عليكم{ أي فأكرمهم برد السالم 
ة{ ة هلم، وهلذا قال: }كت ب ربكم على نفسه الرمحعليهم وبشرهم برمحة هللا الواسعة الشامل

أي أوجبها على نفسه الكرُية تفضال منه وإحساان وامتناان }أنه من عمل منكم سوءا 
: كل من عصى هللا فهو جاهل وقال بعضهم: الدنيا كلها قال بعض السلفجبهالة{ ، 

على  أقلع، وعزمجهالة: }مث اتَ من بعده وأصلح{ أي رجع عما كان عليه من املعاصي و 
أن ال يعود وأصلح العمل ِف املستقبل }فأنه غفور رحيم{ قال اإلمام أمحد عن أيب هريرة 

فهو  ملا قضى هللا على اْللق كت ب ِف كتاَ»قال، قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
 (2)أخرجاه ِف الصحيحني.". « . عنده فوق العرش إن رمحيت غلبت غضِب

 

، ب-239 .927 ل لكل منهما منازل يسلكها ِف الصيف والشتاء، فيَتت ب "وال يضطَر
على ذلك اختالف الليل والنهار طوال وقصرا كما قال: }هو الذي جعل الشمس ضيآء 
والقمر نورا وقدره منازل{ اْلية، وكما قال: }ال الشمس ينبغي هلآ أن تدرك القمر وال الليل 
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{ والقمر والنجوم مسخرات أبمرهسابق النهار وكل ِف فلك يسبحون{ ، وقال: }والشمس 
، وقوله: }ذلك تقدير العزيز العليم{ أي اِلميع جار بتقدير العزيز الذي ال ُيانع وال 
خيالف، العليم بكل شيء فال يعَز عن علمه مثقال ذرة ِف اْلرض وال ِف السماء، وكثريا 

م كما ذكر ابلعزة والعلما إذا ذكر هللا تعاَل خلق الليل والنهار والشمس والقمر خيتم الكالم 
ِف هذه اْلية، وكما ِف قوله: }وآية هلم الليل نسلخ منه النهار فِذا هم مظلمون * والشمس 
جتري ملستقر هلا ذلك تقدير العزيز العليم{ ، وملا ذكر خلق السموات اْلرض وما فيهن ِف 

عزيز ر الأول سورة حم السجدة قال: }وزينا السماء الدنيا مبصابيح وحفظا، ذلك تقدي
العليم{ ، وقوله تعاَل: }وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا ُّبا ِف ظلمات الْب والبحر{ 

: من اعتقد ِف هذه النجوم غري ثالث فقد أخطأ وكذَ على هللا قال بعض السلف، 
سبحانه: أن هللا جعلها زينة للسماء، ورجوما للشياطني، ويهتدى ُّبا ِف ظلمات الْب والبحر. 

قد فصلنا اْلايت{ أي قد بيناها ووضحناها }لقوم يعلمون{ أي يعقلون ويعرفون وقوله: }
 (1)احلق ويتجنبون الباطل.". 

 

 قال َر إين قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون - 33 -"-240 .928

وأخي هارون هو أفصح مين لساان فأرسله معي ردء يصدقين إين أخاف إن  - 34 -
 يكذبون

ك وجنعل لكما سلطاان فال يصلون إليكما آبايتنا أنتما قال سنشد عضدك أبخي - 35 -
 ومن اتبعكما الغالبون

 

ملا أمره هللا تعاَل ابلذهاَ إَل فرعون }قال َر إين قتلت منهم نفسا{ يعين ذلك القبطي، 
}فأخاف أن يقتلون{ أي إذا رأوين، }وأخي هارون هو أفصح مين لساان{ وذلك أن 

ة لثغة بسب ب ما كان تناول تلك اِلمرة، فحصل فيه شد موسى عليه السالم كان ِف لسانه
ِف التعبري، وهلذا قال: }واحلل عقدة من لساين يفقهوا قويل{ }فأرسله معي ردءا{ أي 
وزيرا ومعينا ومقواي ْلمري، يصدقين فيما أقوله وأخْب به عن هللا عز وجل، ْلن خْب االثنني 
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ين أخاف أن يكذبون{ ، وقال حممد بن أجنع ِف النفوس من خْب الواحد، وهلذا قال: }إ
إسحاق: }ردءا يصدقين{ أي يبني هلم ما أكملهم به فِنه يفهم عين ما ال يعلمون، فلما 
سأل ذلك موسى، قال هللا تعاَل: }سنشد عضدك أبخيك{ أي سنقوي أمرك ونعز جانبك 

ت يأبخيك، الذي سألت له أن يكون نبيا معك، كما قال ِف اْلية اْلخرى: }قد أوت
: ليس أحد أعظم منة على أخيه من )موسى( قال بعض السلفسؤلك اي موسى{ . وهلذا 

على )هارون( عليهما السالم، فِنه شفع فيه حىت جعله هللا نبيا ورسوال، وهلذا قال تعاَل ِف 
حق موسى }وكان عند هللا وجيها{ ، وقوله تعاَل: }وجنعل لكما سلطاان{ أي حجة 

ا آبايتنآ{ أي ال سبيل هلم إَل الوصول إَل أذاكما بسب ب إبالغكما قاهرة }فال يصلون إليكم
وهللا  -ه إَل قول -آايت هللا، كما قال تعاَل: }اي أيها الرسول بلغ مآ أنزل إليك من ربك 

يعصمك من الناس{ ، وهلذا أخْبمها أن العاقبة هلما وملن اتبعهما ِف الدنيا واْلخرة فقال 
الغالبون{ ، كما قال تعاَل: }كت ب هللا ْلغلنب أان ورسلي إن  تعاَل: }أنتما ومن اتبعكما

هللا قوي عزيز{ ، وقال تعاَل: }إان لننصر رسلنا والذين آمنوا ِف احلياة الدنيا{ إَل آخر 
 (1)اْلية.". 

 

"قال: كانوا يطوفون ابلبيت عراة الرجال والنساء، الرجال ابلنهارن والنساء -241 .929
 ل:ابلليل، وكانت املرأة تقو 

 اليوم يبدو بعضه أو كله * وما بدا منه فال أحله

فقال هللا تعاَل: }خذوا زينتكم عند كل مسجد{ )رواه مسلم والنسائي وابن جرير واللفظ 
له( ، وقال العوِف عن ابن عباس: كان رجال يطوفون ابلبيت عراة، فأمرهم هللا ابلزينة، والزينة 

لك من جيد البز واملتاع، فأمروا أن أيخذوا زينتهم اللباس، وهو ما يواري السوأة، وما سوى ذ
عند كل مسجد )وروي عن جماهد وعطاء والنخعي وقتادة والسدي والضحاك وغريهم( . 
وهلذه اْلية وما ورد ِف معناها من السنة يستح ب التجمل عند الصالة، وال سيما يوم 

لباس متام ذلك، ومن أفضل ال اِلمعة، ويوم العيد، والطي ب ْلنه من الزينة، والسواك ْلنه من
البياض، كما قال اإلمام أمحد عن ابن عباس مرفوعا قال، قال رسول هللا صلى هللا عليه 
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البسوا من ثيابكم البياض فِهنا من خري ثيابكم، وكفنوا فيها مواتكم، وإن خري »وسلم: 
نن، عن الس ، ولإلمام أمحد أيضا وأهل« أكحالكم اإلمثد فِنه جيلو البصر، وينبت الشعر

فالبسوها  عليكم بثياَ البياض»َسرة بن جندَ قال، قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
ويروى أن متيما الداري اشَتى رداء أبلف وكان « . فِهنا أطهر وأطي ب وكفنوا فيها مواتكم

 يصلي فيه.

صف آية: ن: مجع هللا الط ب كله ِف قال بعض السلفوقوله تعاَل: }وكلوا واشربوا{ اْلية، 
}وكلوا واشربوا وال تسرفوا{ ، وقال البخاري، قال ابن عباس: كل ما شئت، والبس ما 
، ما  شئت، ما أخطأتك خصلتان: سرف وُميلة. وقال ابن عباس: أحل هللا اْلكل والشَر

ِن كلوا واشربوا وتصدقوا من غري ُميلة وال سرف، ف»َ يكن سرفا أو ُميلة، وِف احلديث: 
)رواه أمحد والنسائي وابن ماجه( ، وقال اإلمام أمحد « يرى نعمته على عبدههللا حي ب أن 

ما مأل ابن آدم وعاء شرا من بطنه، حس ب ابن آدم »قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
 «أكالت يقمن صلبه، فِن كان فاعال ال حمالة، فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه

سرف إن من ال»ال الَتمذي: حسن صحيح( ، وِف احلديث: )ورواه النسائي والَتمذي، وق
)رواه احلافظ املوصلي والدارقطين وقال فيه: هذا حديث غري ب( « أن َتكل كل ما اشتهيت

. وقال السدي: كان الذين يطوفون ابلبيت عراة حيرمون عليهم الودك )الدسم( ما أقاموا ِف 
، وقال اْلية، يقول: ال تسرفوا ِف التحرمياملواسم، فقال هللا تعاَل هلم: }كلوا واشربوا{ 

جماهد: أمرهم أن أيكلوا ويشربوا مما رزقهم هللا، وقال عبد الرمحن بن زيد بن أسلم }وال 
تسرفوا{ وال َتكلوا حراما ذلك اإلسراف، وقال ابن جرير، وقوله: }إنه ال حي ب املسرفني{ 

يما أحل حالل أو حرام، الغالني ف ، يقول هللا تعاَل: }إن هللا ال حي ب املعتدين{ حده ِف
ِبحالل احلرام أو بتحرمي احلالل، ولكنه حي ب أن حيلل ما أحل وحيرم ما حرم، وذلك العدل 

 (1)الذي أمر به.". 
 

سأصرف عن آاييت الذين يتكْبون ِف اْلرض بغري احلق وإن  - 146 -"-242 .930
لغي يتخذوه بيال وإن يروا سبيل ايروا كل آية ال يؤمنوا ُّبا وإن يروا سبيل الرشد ال يتخذوه س
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 سبيال ذلك أبهنم كذبوا آبايتنا وكانوا عنها غافلني

 والذين كذبوا آبايتنا ولقآء اْلخرة حبطت أعماهلم هل جيزون إال ما كانوا يعملون - 147 -

 

يقول تعاَل: }سأصرف عن آاييت الذين يتكْبون ِف اْلرض بغري احلق{ أي سأمنع فهم 
دالة على عظميت وشريعيت، قلَو املتكْبين عن طاعيت، ويتكْبون على احلجج واْلدلة ال

الناس بغري حق، أي كما استكْبوا بغري حق أذهلم ابِلهل، كما قال تعاَل: }ونقل ب أفئدهتم 
قال و وأبصارهم كما َ يؤمنوا به أول مرة{ ، وقال تعاَل: }فلما زاغوا أزاغ هللا قلوُّبم{ ، 

حيي وال مستكْب، وقال آخر: من َ يصْب على ذل التعلم : ال ينال العلم بعض السلف
ساعة بقي ِف ذل اِلهل أبدا، وقال سفيان بن عيينه: أنزع عنهم فهم القرآن وأصرفهم عن 
آاييت، }وإن يروا كل آية ال يؤمنوا ُّبا{ ، كما قال تعاَل: }إن الذين حقت عليهم كلمة 

 (1)ربك ال يؤمنون ولو جآءهتم". 
 

وملا سكت عن موسى الغض ب أخذ اْللواح وِف نسختها هدى  - 154 -"-243 .931
 ورمحة للذين هم لرُّبم يرهبون

 

 يقول تعاَل: }وملا سكت{ أي سكن }عن موسى الغض ب{ أي غضبه على قومه،

ضبا العجل غرية هلل وغ}أخذ اْللواح{ أي اليت كان ألقاها من شدة الغض ب على عبادهتم 
له }وِف نسختها هدى ورمحة للذين هم لرُّبم يرهبون{ يقول كثري من املفسرين: إهنا ملا 

ة، : فوجد فيها هدى ورمحقال بعض السلفألقاها تكسرت، مث مجعها بعد ذلك، وهلذا 
وقال قتادة ِف قوله تعاَل: }أخذ اْللواح{ قال: َر إين أجد ِف اْللواح أمة خري أمة 

رجت للناس أيمرون ابملعروف وينهون عن املنكر فاجعلهم أميت! قال تلك أمة أمحد، قال أخ
َر إين أجد ِف اْللواح أمة هم اْلخرون السابقون، أي آخرون ِف اْللق سابقون ِف دخول 
اِلنة، َر اجعلهم أميت، قال: تلك أمة أمحد، قال: َر إين أجد ِف اْللواح أمة أانجيلهم 

هنا َر اجعلهم أميت! قال: تلك أمة أمحد. قال قتادة: فذكر لنا أن نِب ِف صدورهم يقرؤو 
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هللا موسى عليه السالم نبذ اْللواح وقال: اللهم اجعلين من أمة أمحد )ذكر هذا اْلثر مطوال 
 (1)عن قتادة َو يرمز إليه ابن كثري بضعف( .". 

 

ومن  فلنفسهإآن أنزلنا عليك الكتاَ للناس ابحلق فمن اهتدى  - 41 -"-244 .932
 ضل فِمنا يضل عليها ومآ أنت عليهم بوكيل

هللا يتوىف اْلنفس حني موهتا واليت َ متت ِف منامها فيمسك اليت قضى عليها  - 42 -
 املوت ويرسل اْلخرى إَل أجل مسمى إن ِف ذلك ْلايت لقوم يتفكرون

 

تاَ{ يعين ك الكيقول تعاَل ُماطبا رسوله حممدا صلى هللا عليه وسلم: }إآن أنزلنا علي
القرآن }للناس ابحلق{ أي ِلميع اْللق من اإلنس واِلن، لتنذرهم به، }فمن اهتدى 
فلنفسه{ أي فِمنا يعود نفع ذلك إَل نفسه، }ومن ضل فِمنا يضل عليها{ أي إمنا يرجع 
وابل ذلك على نفسه، }ومآ أنت عليهم بوكيل{ أي مبوكل أن يهتدوا، }إمنآ أنت نذير{ 

ك البالغ وعلينا احلساَ{ ، مث قال تعاَل ُمْبا عن نفسه الكرُية أبنه املتصرف ، }إمنا علي
ِف الوجود مبا يشاء، وأنه يتوىف اْلنفس الوفاة الكْبى مبا يرسل من احلفظة الذين يقبضوهنا 
من اْلبدان، والوفاة الصغرى عند املنام، كما قال تبارك وتعاَل: }وهو الذي يتوفاكم ابلليل 

رحتم ابلنهار{ اْلية، وقال: }حىت إذا جآء أحدكم املوت توفته رسلنا وهم ال ويعلم ما ج
يفرطون{ ، فذكر الوفاتني الصغرى مث الكْبى، وِف هذه اْلية ذكر الكْبى مث الصغرى، 
 وهلذا قال تبارك وتعاَل: }هللا يتوىف اْلنفس حني موهتا واليت َ متت ِف منامها فيمسك اليت

ل اْلخرى إَل أجل مسمى{ ، فيه داللة على أهنا جتتمع ِف املأل قضى عليها املوت ويرس
اْلعلى، كما ورد ِف الصحيحني عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال، قال رسول هللا صلى هللا 

إذا أوى أحدكم إَل فراشه فلينفضه بداخلة إزاره، فِنه ال يدري ما خلفه عليه، »عليه وسلم: 
 بك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارمحها، وإن أرسلتهامث ليقل ابَسك ريب وضعت جنِب، و 

عا( ، )أخرجه البخاري ومسلم عن أيب هريرة مرفو « فاحفظها مبا حتفظ به عبادك الصاحلني
: يقبض أرواح اْلموات إذا ماتوا، وأرواح اْلحياء إذا انموا، فتتعارف ما وقال بعض السلف
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خرى إَل اليت قد ماتت، ويرسل اْلشاء هللا أن تتعارف }فيمسك اليت قضى عليها املوت{ 
أجل مسمى، قال السدي: إَل بقية أجلها، وقال ابن عباس: ُيسك أنفس اْلموات، ويرسل 

 (1)أنفس اْلحياء، وال يغلط }إن ِف ذلك ْلايت لقوم يتفكرون{ .". 
 

"الثاين وهو ما يسبك ِف النار من ذه ب أو فضة }ابتغاء حلية{ أي ليجعل -245 .933
و حديدا فيجعل متاعا، فِنه يعلوه زبد منه، كما يعلو ذلك زبد منه، حلية أو حناسا أ

}كذلك يضَر هللا احلق والباطل{ ، أي إذا اجتمعا إلثبات الباطل وال دوام له، كما أن 
الزبد ال يثبت مع املاء، وال مع الذه ب والفضة مما سبك ِف النار، بل يذه ب ويضمحل، 

 جانِب أي ال ينتفع به بل يتفرق ويتمزق ويذه ب ِفوهلذا قال: }فأما الزبد فيذه ب جفآء{ 
الوادي، ويعلق ابلشجر وتنسفه الرايح، وكذلك خبث الذه ب والفضة واحلديد والنحاس 
يذه ب وال يرجع منه شيء وال يبقى إال املاء، وذلك الذه ب وحنوه ينتفع به، وهلذا قال: 

َ هللا اْلمث : }وتلك ال{ ، كقوله تعاَل}وأما ما ينفع الناس فيمكث ِف اْلرض كذلك يضر
رأت مثال : كنت إذا قوقال بعض السلفاْلمثال نضرُّبا للناس وما يعقلهآ إال العاملون{ . 

من القرآن فلم أفهمه بكيت على نفسي ْلن هللا تعاَل يقول: }وما يعقلهآ إال العاملون{ ، 
كها، فأما شقال ابن عباس: هذا مثل ضربه هللا احتملت منه القلَو على قدر يقينها و 

الشك فال ينفع معه العمل، وأما اليقني فينفع هللا به أهله، وهو قوله: }فأما الزبد{ وهو 
الشك }فيذه ب جفآء وأما ما ينفع الناس فيمكث ِف اْلرض{ وهو اليقني، وكما جيعل 
احللي ِف النار فيؤخذ خالصه ويَتك خبثه ِف النار، فكذلك يقبل هللا اليقني ويَتك الشك. 

العوِف عن ابن عباس قوله: }أنزل من السماء مآء فسالت أودية بقدرها فاحتمل  وقال
السيل زبدا رابيا{ يقول: احتمل السيل ما ِف الوادي من عود ودمنة، }ومما يوقدون عليه 
ِف النار{ فهو الذه ب والفضة واحللية واملتاع والنحاس واحلديث، فللنحاس واحلديد خبث، 

د املاء، فأما ما ينفع الناس فالذه ب والفضة، وأما ما ينفع اْلرض فجعل هللا مثل خبثه كزب
فما شربت من املاء فأنبتت فجعل ذاك مثل العمل الصاحل يبقى ْلهله، والعمل السيء 
يضمحل عن أهله، كما يذه ب هذا الزبد، وكذلك اهلدى واحلق، جاءا من عند هللا فمن 
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أن  ِف اْلرض، وكذلك احلديد ال يستطاع عمل ابحلق كان له وبقي كما بقي ما ينفع الناس
يعمل منه سكني وال سيف حىت يدخل ِف النار فتأكل خبثه وخيرج جيده فينتفع به، فكذلك 
يضمحل الباطل، فِذا كان يوم القيامة وأقيم الناس وعرضت اْلعمال فيزيع الباطل ويهلك، 

 وينتفع أهل احلق ابحلق.

وسلم  هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وِف الصحيحني عن أيب موسى اْلشعري رضي
إن مثل ما بعثين هللا به من اهلدى والعلم كمثل غيث أصاَ أرضا فكان منها طائفة »قال: 

قبلت املاء فأنبت الكأل والعش ب الكثري، وكان منها أجادَ أمسكت املاء فنفع هللا ُّبا 
ماء  رى، إمنا هي قيعان ال متسكالناس فشربوا ورعوا وسقوا وزرعوا، وأصابت طائفة منها أخ

ل وال تنبت كأل؛ فذلك مثل من فقه ِف دين هللا ونفعه هللا مبا بعثين ونفع به فعلم وعلم؛ ومث
 (1)« .". من َ يرفع بذلك رأسا َو يقبل هدى هللا الذي أرسلت به

 

"من إقليم إَل إقليم آخر ِلل ب ما هنا إَل هناك، وما هناك إَل هنا، وسخر -246 .934
هنار تشق اْلرض من قطر إَل قطر، رزقا للعباد، }وسخر لكم الشمس والقمر دآئبني{ اْل

أي يسريان ال يفَتان ليال وال هنارا }ال الشمس ينبغي هلآ أن تدرك القمر وال الليل سابق 
النهار وكل ِف فلك يسبحون{ ، }يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا{ فالشمس والقمر 

ر يتعارضان، فتارة أيخذ هذا من هذا فيطول، مث أيخذ اْلخر من هذا يتعاقبان، والليل والنها
فيقصر، }يو ج الليل ِف النهار ويو ج النهار ِف الليل، وسخر الشمس والقمر كل جيري ْلجل 
مسمى إال هو العزيز الغفار{ ، وقوله: }وآاتكم من كل ما سألتموه{ يقول: هيأ لكم كل 

: من  لفوقال بعض السمما تسألونه حبالكم وقالكم. ما حتتاجون إليه ِف مجيع أحوالكم 
كل ما سألتموه وما َ تسألوه، وقوله: }وإن تعدوا نعمة هللا ال حتصوها{ ، خيْب تعاَل عن 
عجز العباد عن تعداد النعم فضال عن القيام بشكرها، كما قال طلق بن حبي ب رمحة هللا: 

 هللا أكثر من أن حيصيها العباد، ولكنإن حق هللا أثقل من أن يقوم به العباد، وإن نعم 
أصحبوا اتئبني وأمسوا اتئبني. وِف صحيح البخاري أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان 

 اْلثر وقد روي ِف« . اللهم لك احلمد غري مكفي وال مودع وال مستغىن عنه ربنا»يقول: 
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علي؟ فقال هللا  أن داود عليه السالم قال: اي َر كيف أشكرك وشكري لك نعمة منك
تعاَل: اْلن شكرتين اي داود، أي حني اعَتفت ابلتقصري عن أداء شكر املنعم. وقال اإلمام 
الشافعي رمحه هللا: احلمد هلل الذي ال يؤدى شكر نعمة من نعمه، إال بنعمة حادثة توج ب 

 على مؤديها شكره ُّبا، وقال القائل ِف ذلك:

 ك مبا أوليت من حسنلو كان جارحة مين هلا لغة * تثين علي

 (1)لكان ما زاد شكري إذ شكرت به * إليك أبلغ ِف اإلحسان واملنن.". 
 

وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم  - 118 -"-247 .935
 ولكن كانوا أنفسهم يظلمون

 مث إن ربك للذين عملوا السوء جبهالة مث اتبوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك - 119 -
 من بعدها لغفور رحيم

 

ملا ذكر تعاَل أنه إمنا حرم علينا امليتة والدم وحلم اْلنزير وما أهل لغري هللا به، ذكر سبحانه 
وتعاَل ما كان حرمه على اليهود ِف شريعتهم قبل أن ينسخها، وما كانوا فيه من اْلصار 

ل{ عليك من قب والتضيق واْلغالل واحلرج فقال: }وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا
أي ِف سورة اْلنعام، }وما ظلمناهم{ أي فيما ضيقنا عليهم، }ولكن كانوا أنفسهم 
يظلمون{ أي فاستحقوا ذلك، كقوله: }فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت 
هلم وبصدهم عن سبيل هللا كثريا{ ، مث أخْب تعاَل تكرما وامتناان ِف حق العصاة املؤمنني أن 

ال بعض قَ منهم إليه اتَ عليه فقال: }مث إن ربك للذين عملوا السوء جبهالة{ من ات
 (2): كل من عصى هللا فهو جاهل }مث اتبوا من". السلف

 

"بينهم{ ، كما قال عز وجل: }أذلة على املؤمنني أعزة على الكافرين{ -248 .936
 وجه ر، عبوسا ِفوهذه صفة املؤمنني، أن يكون أحدهم شديدا على الكفار، رحيما ابْلخيا
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الكافر، بشوشا ِف وجه املؤمن، كما قال تعاَل: }وليجدوا فيكم غلظة{ ، وقال النِب صلى 
مثل املؤمنني ِف توادهم وترامحهم كمثل اِلسد الواحد إذا اشتكى منه عضو »هللا عليه وسلم: 

 )أخرجه الشيخان عن النعمان بن بشري( . وِف« تداعى له سائر اِلسد ابحلمى والسهر
 ، وشبك بني أصابعه.« املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا»الصحيح: 

وقوله سبحانه وتعاَل: }تراهم ركعا سجدا يبتغون فضال من هللا ورضواان{ وصفهم بكثرة 
الصالة، وهي خري اْلعمال، ووصفهم ابإلخالص فيها هلل عز وجل، واالحتساَ عند هللا 

و ملشتملة على فضل هللا عز وجل، ورضاه تعاَل عنهم وهتعاَل جزيل الثواَ، وهو )اِلنة( ا
أكْب من اْلول، كما قال جال وعال: }ورضوان من هللا أكْب{ وقوله جل جالله: }سيماهم 
ِف وجوههم من أثر السجود{ قال ابن عباس: يعين السمت احلسن، وقال جماهد: يعين 

كثرت   : منبعض السلف وقالاْلشوع والتواضع، وقال السدي: الصالة حتسن وجوههم، 
صالته ابلليل حسن وجهه ابلنهار )أسنده ابن ماجة ِف سننه والصحيح أنه موقوف( . وقال 
بعضهم: إن للحسنة نورا ِف القل ب، وضياء ِف الوجه، وسعة ِف الرزق، وحمبة ِف قلَو 

ت اما أسر أحد سريرة إال أبداها هللا تعاَل على صفح»الناس. وقال عثمان رضي هللا عنه: 
والغرض أن الشيء الكامن ِف النفس يظهر على صفحات الوجه، « وجهه وفلتات لسانه

فاملؤمن إذا كانت سريرته صحيحة مع هللا تعاَل، أصلح هللا عز وجل ظاهره للناس، كما 
، وقال  «من أصلح سريرته أصلح هللا تعاَل عالنيته»روي عن عمر رضي هللا عنه أنه قال: 

 ما أسر أحد سريرة إال ألبسه هللا تعاَل رداءها إن خريا فخري»وسلم: النِب صلى هللا عليه 
إن اهلدي »)أخرجه الطْباين عن جندَ بن سفيان البجلي( . وِف احلديث: « وإن شرا فشر

ه أمحد )أخرج« الصاحل، والسمت الصاحل، واالقتصاد جزء من مخسة وعشرين جزءا من النبوة
رضي هللا عنهم خلصت نياهتم وحسنت أعماهلم،  وأبو داود عن ابن عباس( ، فالصحابة

فكل من نظر إليهم أعجبوه ِف َستهم وهديهم، وقال مالك رضي هللا عنه: بلغين أن النصارى  
كانوا إذا رأوا الصحابة رضي هللا عنهم الذين فتحوا الشام يقولون: وهللا هلؤالء خري من 

ظمها معظمة ِف الكت ب املتقدمة، وأع احلوارين فيما بلغنا، وصدقوا ِف ذلك، فِن هذه اْلمة
وأفضلها أصحاَ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وقد نوه هللا تبارك وتعاَل بذكرهم، ِف 
الكت ب املنزلة واْلخبار املتداولة، وهلذا قال سبحانه وتعاَل ههنا: }ذلك مثلهم ِف التوراة{ 
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}فآزره{ أي شده ، مث قال: }ومثلهم ِف اإلجنيل كزرع أخرج شطأه{ أي فراخه 
}فاستغلظ{ أي ش ب وطال }فاستوى على سوقه يعج ب الزراع{ أي فكذلك أصحاَ 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، آزروه وأيدوه ونصروه، فهم معه كالشطء مع الزرع }ليغيظ 
ُّبم الكفار{ ، ومن هذه اْلية انتزع اإلمام مالك رمحه هللا بتكفري الروافض الذين يبغضون 

ضي هللا عنهم، قال: ْلهنم يغيظوهنم، ومن غاظ الصحابة فهو كافر هلذه اْلية، الصحابة ر 
 (1)ووافقه طائفة من العلماء رضي هللا عنهم على ذلك.". 

 

تسبح له السماوات السبع واْلرض ومن فيهن وإن من شيء إال  - 44 -"-249 .937
 يسبح حبمده ولكن ال تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا

 

 تقدسه السماوات السبع واْلرض ومن فيهن، أي من املخلوقات، وتنزهه وتعظمه يقول تعاَل
 ووتبجله وتكْبه عما يقول هؤالء املشركون، وتشهد له ابلوحدانية ِف ربويته وإهليته:

 ففي كل شيء له آية * تدل على أنه واحد

أن دعوا  *كما قال تعاَل: }تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق اْلرض وختر اِلبال هدا 
للرمحن ولدا{ . وقوله: }وإن من شيء إال يسبح حبمده{ أي وما من شيء من املخلوقات 
إال يسبح حبمد هللا }ولكن ال تفقهون تسبيحهم{ أي ال تفهمون تسبيحهم ْلهنا خبالف 
لغاتكم، وهذا عام ِف احليواانت واِلمادات والنبااتت، كما ثبت ِف صحيح البخاري عن 

قال: كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل، وِف حديث أيب ذر أن النِب صلى ابن مسعود أنه 
هللا عليه وسلم أخذ ِف يده حصيات فسمع هلن تسبيح كحنني النحل، وكذا ِف يد أيب بكر 
وعمر وعثمان رضي هللا عنهم )قال ابن كثري: وهو حديث مشهور ِف املسانيد( . وقال 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه دخل على قوم اإلمام أمحد عن أنس رضي هللا عنه عن 
اركبوها ساملة ودعوها ساملة، وال تتخذوها  »وهم وقوف على دواَ هلم ورواحل، فقال هلم: 

.  «كراسي ْلحاديثكم ِف الطرق واْلسواق، فَر مركوبة خري من راكبها، وأكثر ذكرا منه
لم عن قتل  صلى هللا عليه وسوِف سنن النسائي عن عبد هللا بن عمرو قال: هنى رسول هللا
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الضفدع، وقال: نقيقها تسبيح. وعن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنه قال، قال رسول هللا 
 صلى هللا عليه وسلم: "أال أخْبكم بشيء أمر به نوح

ابنه؟ إن نوح عليه السالم قال البنه: اي بين آمرك أن تقول سبحان هللا فِهنا صالة اْللق، 
، وُّبا يرزق اْللق"، قال هللا تعاَل: }وإن من شيء إال يسبح حبمده{ )أخرجه وتسبيح اْللق

ابن جرير، قال ابن كثري: ِف إسناده ضعف( . وقال عكرمة ِف قوله تعاَل: }وإن من شيء 
صرير  :وقال بعض السلفإال يسبح حبمده{ قال: اْلسطوانة تسبح، والشجرة تسبح، 

 الباَ تسبيحه، وخرير املاء تسبيحه.

وقال آخرون: إمنا يسبح من كان فيه روح من حيوان ونبات، قال قتادة ِف قوله: }وإن من 
شيء إال يسبح حبمده{ قال: كل شيء فيه روح يسبح من شجر أو شيء فيه، وقال احلسن 

 (1)والضحاك: كل شيء فيه الروح. وقد يستأنس". 
 

 وذات الشمالوحتسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمني  - 18 -"-250 .938
 وكلبهم ابسط ذراعيه ابلوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ومللئت منهم رعبا

 

ذكر أهنم ملا ضَر هللا على آذاهنم ابلنوم، َ تنطبق أعينهم لئال يسرع إليهم البلى، وقوله 
عام : يقلبون ِف القال بعض السلفتعاَل: }ونقلبهم ذات اليمني وذات الشمال{ ، 

ال ابن عباس: لو َ يقلبوا ْلكلتهم اْلرض، وقوله: }وكلبهم ابسط ذراعيه مرتني، ق
ابلوصيد{ الوصيد الفناء، وقال ابن عباس: ابلباَ، قال ابن جريج: حيرس عليهم الباَ، 
وهذا من سجيته وطبيعته حيث يربض بباُّبم، كأنه حيرسهم، وكان جلوسه خارج الباَ ْلن 

م كما ورد ِف الصحيح، وال صورة وال جن ب، ومشلت كلبهاملالئكة ال تدخل بيتا فيه كل ب،  
بركتهم فأصابه ما أصاُّبم من النوم على تلك احلال، وهذه فائدة صحبة اْلخيار فِنه صار 
هلذا الكل ب ذكر وخْب وشأن، وقوله تعاَل: }لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ومللئت 

م ملا ال يقع نظر أحد عليهم إال هاُّب منهم رعبا{ أي أنه تعاَل ألقى عليهم املهابة حبيث
ألبسوا من املهابة والذعر، لئال يدنو منهم أحد وال متسهم يد المس، حىت يبلغ الكتاَ 
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 (1)أجله، ملا له ِف ذلك من احلكمة البالغة، والرمحة الواسعة.". 
 

"منك ماال وولدا{ ، هذا ختضيض وحث على ذلك، أي هال إذا أعجبتك -251 .939
ظرت إليها محدت هللا على ما أنعم به عليك، وأعطاك من املال والولد ما َ حني دخلتها ون

به شيء من أعج قال بعض السلفيعطه غريك، وقلت ما شاء هللا ال قوة إال ابهلل، وهلذا 
من حاله أو ماله أو ولده فليقل: ما شاء هللا ال قوة إال ابهلل، وهذا مأخوذ من هذه اْلية 

ديث مرفوع عن أنس رضي هللا عنه قال، قال رسول هللا صلى هللا الكرُية. وقد روي فيه ح
عليه وسلم: "ما أنعم هللا على عبد نعمة من أهل أو مال أو ولد فيقول ما شاء هللا ال قوة 
إال ابهلل، فريى فيه آفة دون املوت )أخرجه احلافظ أبو يعلى املوصلي( . وكان يتأول هذه 

ما شاء هللا ال قوة إال ابهلل{ ، وقد ثبت ِف الصحيح اْلية: }ولوال إذ دخلت جنتك قلت 
وز أال أدلك على كنز من كن»عن أيب موسى أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال له: 

 .؟« اِلنة؟ ال حول وال قوة إال ابهلل

ى كنز اي أاب هريرة أال أدلك عل»وقال أبو هريرة، قال يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
« هللأن تقول ال قوة إال اب»قال، قلت: فداك أيب وأمي، قال: « اِلنة حتت العرش؟من كنوز 

إلمام )أخرجه ا« فِن هللا يقول أسلم عبدي واستسلم». قال أبو بلخ وأحس ب أنه قال: 
أمحد ِف املسند( . وقوله: }فعسى ريب أن يؤتني خريا من جنتك{ أي ِف الدار اْلخرة، 

ن ِف الدينا اليت ظننت أهنا ال تبيد وال تفىن }حسباان م}ويرسل عليها{ أي على جنتك 
السماء{ ، قال ابن عباس والضحاك: أي عذااب من السماء، والظاهر أنه مطر عظيم مزعج، 
يقلع زرعها وأشجارها، وهلذا قال: }فتصبح صعيدا زلقا{ ، أي بلقعا ترااب أملس، ال يثبت 

أي  ت شيئا، وقوله: }أو يصبح مآؤها غورا{فيه قدم. وقال ابن عباس: كاِلرز الذي ال ينب
غائرا ِف اْلرض وهو ضد النابع الذي يطل ب وجه اْلرض. فالغائر يطل ب أسفلها، كما قال 
تعاَل: }قل أرأيتم إن أصبح مآؤكم غورا فمن أيتيكم مبآء معني{ أي جار وسائح، وقال 

ائر، وهو أبلغ مبعىن غ ههنا: }أو يصبح مآؤها غورا فلن تستطيع له طلبا{ ، والغور مصدر.
 منه كما قال الشاعر:
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 تظل جياده نوحا عليه * تقلده أعنتها صفوفا

 (1)مبعىن انئحات عليه.". 
 

 كهيعص  - 1 -"-252 .940

 ذكر رمحة ربك عبده زكرآي - 2 -

 إذ اندى ربه ندآء خفيا - 3 -

 قال َر إين وهن العظم مين واشتعل الرأس شيبا َو أكن بدعآئك َر شقيا - 4 -

 وإين خفت املوايل من ورائي وكانت امرأيت عاقرا فه ب يل من لدنك وليا - 5 -

 يرثين ويرث من آل يعقَو واجعله َر رضيا - 6 -

 

أما الكالم على احلروف املقطعة فقد تقدم ِف أول سورة البقرة. وقوله: }ذكر رمحت ربك{ 
ا عظيما مشهوراتن، وكان نبيأي هذا ذكر رمحة هللا عبده زكراي، وزكراي ُيد ويقصر، قراءاتن 

من أنبياء بين إسرائيل، وِف صحيح البخاري، أنه كان جنارا أيكل من عمل يده ِف النجارة، 
وقوله: }إذ اندى ربه ندآء خفيا{ قال بعض املفسرين: إمنا أخفى دعاءه لئال ينس ب ِف 

َل ْلنه أح ب إطل ب الولد إَل الرعونة لكْبه، حكاه املاوردي، وقال اْلخرون: إمنا أخفاه 
هللا، كما قال قتادة ِف هذه اْلية }إذ اندى ربه ندآء خفيا{ : أن هللا يعلم القل ب التقي، 

: قام من الليل عليه السالم وقد انم أصحابه، وقال بعض السلفويسمع الصوت اْلفي، 
، فقال هللا له: لبيك لبيك لبيك }قال  فجعل يهتف بربه يقول خفية: اي َر اي َر اي َر

إين وهن العظم مين{ أي ضعفت وخارت القوى }واشتعل الرأس شيبا{ أي اضطرم َر 
املشي ب ِف السواد. واملراد من هذا اإلخبار عن الضعف والكْب، ودالئله الظاهرة والباطنة، 
وقوله: }َو أكن بدعآئك َر شقيا{ أي َو أعهد منك إال اإلجابة ِف الدعاء، َو تردين 

وإين خفت املوايل من ورآئي{ ، قال جماهد وقتادة والسدي: قط فيما سألتك، وقوله: }
أراد ابملوايل العصبة، ووجه خوفه أنه خشي أن يتصرفوا من بعده ِف الناس تصرفا سيئا، فسأل 
هللا ولدا يكون نبيا من بعده ليسوسهم بنبوته ما يوحى إليه، فأجي ب ِف ذلك، ال أنه خشي 
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منزلة وأجل قدرا من أن يشفق على ماله إَل ما هذا من وراثتهم له ماله، فِن النِب أعظم 
 (1)حده، وأن أينف من ورائه عصباته له، ويسأل أن يكون له ولد ليحوز مرياثه". 

 

"اتبعوهم، فأظلم هللا على املنافقني، فقالوا حينئذ: }انظروان نقتبس من -253 .941
ظلمة حيث جئتم من ال نوركم{ فِان كنا معكم ِف الدنيا قال املؤمنون }ارجعوا ورآءكم{ من

فالتمسوا هنالك النور، وروى الطْباين عن ابن أيب مليكة عن ابن عباس قال، قال رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم: "إن هللا تعاَل يدعو الناس يوم القيامة أبَسائهم سَتا منه على عباده، 

ا على فِذا استوو  وأما عند الصراط، فِن هللا تعاَل يعطي كل مؤمن نورا وكل منافق نورا،
الصراط سل ب هللا نور املنافقني واملنافقات، فقال املنافقون: انظروان نقتبس من نوركم، وقال 

 املؤمنون: ربنآ أمتم لنا نوران فال يذكر عند ذلك أحد أحدا".

َ ابطنه فيه الرمحة وظاهره فيه العذاَ{ قال احلسن  َ بينهم بسور له اب وقوله تعاَل: }فضر
حائط بني اِلنة والنار، وقال عبد الرمحن بن زيد: هو الذي قال هللا تعاَل: وقتادة: هو 

}وبينهما حجاَ{ ، وهكذا روي عن جماهد وهو الصحيح }ابطنه فيه الرمحة{ أي اِلنة 
وما فيها }وظاهره فيه العذاَ{ أي النار، واملراد بذلك سور يضَر يوم القيامة ليحجز 

م أغلق نتهى إليه املؤمنون دخلوه من اببه، فِذا استكملوا دخوهلبني املؤمنني واملنافقني، فِذا ا
الباَ، وبقي املنافقني من ورائه ِف احلرية والظلمة والعذاَ، كما كانوا ِف الدار الدنيا ِف كفر 
وشك وحرية، }ينادوهنم أَ نكن معكم{ أي ينادي املنافقني املؤمنني: أما كنا معكم ِف 

معات؟ ونصلي معكم اِلماعات؟ ونقف معكم بعرفات؟ وحنضر الدار الدنيا نشهد معكم اِل
معكم الغزوات؟ ونؤدي معكم سائر الواجبات؟ قالوا: بلى، أي فأجاَ املؤمنون النافقني 

ال ققائلني: بلى قد كنتم معنا }ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم اْلماين{ ، 
مت صي والشهوات }وتربصتم{ أي أخر : أي فتنتم أنفسكم ابللذات واملعابعض السلف

التوبة من وقت إَل وقت، وقال قتادة: }تربصتم{ ابحلق وأهله، }وارتبتم{ أي ابلبعث بعد 
املوت، }وغوتكم اْلماين{ أي قلتم: سيغفر لنا، وقبل غرتكم الدنيا }حىت جآء أمر هللا{ 

تادة:  طان، وقال قأي ما زلتم ِف هذا حىت جاءكم املوت، }وغركم ابهلل الغرور{ أي الشي
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كانوا على خدعة من الشيطان وهللا ما زالوا عليها حىت قذفهم هللا ِف النار، ومعىن هذا 
الكالم من املؤمنني للمنافقني: إنكم كنتم معنا أي أببدان ال نية هلا وال قلَو معها، وإمنا  

ل من املؤمنني قو كنتم ِف حرية وشك فكنتم تراءون الناس وال تذكرون هللا إال قليال، وهذا ال
ال يناِف قوهلم الذي أخْب هللا تعاَل به عنهم حيث يقول: }كل نفس مبا كسبت رهينة إال 
أصحاَ اليمني * ِف جنات يتسآءلون * عن اجملرمني * ما سلككم ِف سقر{ ؟ فهذا إمنا 
 خرج منهم على وجه التقريع هلم والتوبيخ؛ مث قال تعاَل: }فاليوم ال يؤخذ منكم فدية وال

من الذين كفروا{ أي لو جاء أحدكم اليوم مبلء اْلرض ذهبا ومثله معه ليفتدي به من 
عذاَ هللا ما قبل منه، وقوله تعاَل: }مأواكم النار{ أي هي مصريكم وإليها منقلبكم، وقوله 
تعاَل: }هي موالكم{ أي هي أوَل بكم من كل منزل، على كفركم وارتيابكم وبئس 

 (1)املصري.". 
 

َو جيعلين جبارا مستكْبا عن عبادته وطاعته وبر والديت فأشقى بذلك،  "أي-254 .942
ال جتد  :وقال بعض السلفقال سفيان الثوري: اِلبار الشقي الذي يقتل على الغض ب، 

أحدا عاقا لوالديه إال وجدته جبارا شقيا، مث قرأ: }وبرا بوالديت َو جيعلين جبارا شقيا{ . 
 ويوم أموت ويوم أبعث حيا{ إثبات منه لعبوديته هلل عز وقوله: }والسالم علي يوم ولدت

وجل، وأنه ُملوق من خلق هللا حييا وُيوت ويبعث كسائر اْلالئق، ولكن له السالمة ِف 
 (2)هذه اْلحوال اليت هي أشق ما يكون على العباد، صلوات هللا وسالمه عليه.". 

 

 ن رسوال نبياواذكر ِف الكتاَ موسى إنه كان ُملصا وكا - 51 -"-255 .943

 وانديناه من جان ب الطور اْلُين وقربناه جنيا - 52 -

 ووهبنا له من رمحتنآ أخاه هارون نبيا - 53 -

 

ملا ذكر تعاَل إبراهيم اْلليل وأثىن عليه، عطف بذكر الكليم فقال: }واذكر ِف الكتاَ 
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 موسى

ىن أنه  تحها، مبعإنه كان ُملصا{ بكسر الالم من اإلخالص ِف العبادة، وقرأ اْلخرون بف
كان مصطفى، كما قال تعاَل: }إين اصطفيتك على الناس{ ، }وكان رسوال نبيا{ مجع 
هللا له بني الوصفني، فِنه كان من املرسلني الكبار، أويل العزم اْلمسة، وهم )نوح وإبراهيم 
وموسى وعيسى وحممد( صلوات هللا وسالمه عليهم وعلى سائر اْلنبياء أمجعني، وقوله: 

انديناه من جان ب الطور{ أي اِلان ب }اْلُين{ من موسى حني ذه ب يبتغي من تلك }و 
النار جذوة، فرآها تلوح فقصدها فوجدها ِف جان ب الطور اْلُين منه، غربية عند شاطئ 
الوادي، فكلمه هللا تعاَل وانداه وقربه فناجاه. روى ابن جرير، عن ابن عباس }وقربناه جنيا{ 

يف القلم. وقال السدي }وقربناه جنيا{ قال: أدخل ِف السماء قال: أدين حىت َسع صر 
فكلم، وعن جماهد حنوه، وروى ابن أيب حامت، عن عمرو بن معد يكَر قال: ملا قَر هللا 
موسى جنيا بطور سيناء قال: اي موسى إذا خلقت لك قلبا شاكرا، ولساان ذاكرا، وزوجة 

ْلري ومن أخزن عنه هذا فلم أفتح له من ا تعني على اْلري، فلم أخزن عنك من اْلري شيئا،
شيئا، وقوله: }ووهبنا له من رمحتنآ أخاه هارون نبيا{ أي وأجبنا سؤاله وشفاعته ِف أخيه 
فجعلناه نبيا، كما قال ِف اْلية اْلخرى: }وأخي هارون هو أفصح مين لساان فأرسله معي 

اي موسى{ ، وهلذا  ردءا يصدقين إين أخاف إن يكذبون{ ، وقال: }قد أوتيت سؤلك
: ما شفع أحد شفاعة ِف الدنيا أعظم من شفاعة موسى ِف هارون أن قال بعض السلف

يكون نبيا، قال هللا تعاَل: }ووهبنا له من رمحتنآ أخاه هارون نبيا{ ، قال ابن عباس: كان 
هارون أكْب من موسى، ولكن أراد وه ب نبوته له )أخرجه ابن جرير وابن أيب حامت( .". 

(1) 
 

"قال ابن عباس }ليشهدوا منافع هلم{ ، قال: منافع الدنيا واْلخرة، أما -256 .944
منافع اْلخرة فرضوان هللا تعاَل، وأما منافع الدنيا فما يصيبون من منافع البدن والذابئح 
والتجارات، وكذا قال جماهد وغري واحد: إهنا منافع الدنيا واْلخرة، كقوله: }ليس عليكم 

فضال من ربكم{ ، وقوله: }ويذكروا اسم هللا ِف أايم معلومات على ما جناح أن تتبغوا 
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رزقهم من ُّبيمة اْلنعام{ ، قال ابن عباس: اْلايم املعلومات أايم العشر، وهو مذه ب 
الشافعي واملشهور عن أمحد بن حنبل، وقال البخاري عن سعيد بن جبري عن ابن عباس 

الوا: وال اِلهاد ق« عمل ِف أايم أفضل منها ِف هذهما ال»عن النِب صلى هللا عليه وسلم قال: 
جع وال اِلهاد ِف سبيل هللا إال رجل خيرج خياطر بنفسه وماله فلم ير »ِف سبيل هللا؟ قال: 

ما »، وروى اإلمام أمحد عن ابن عمر قال، قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: « بشيء
 من هذه اْلايم العشر، فأكثروا فيهن من من أايم أعظم عند هللا وال أح ب إليه العلم فيهن

 ، وقال البخاري: وكان ابن عمر وأبو هريرة خيرجان إَل السوق« التهليل والتكبري والتحميد
ِف أايم العشر فيكْبان ويكْب الناس بتكبريمها، وقد روى عن جابر مرفوعا إن هذا هو العشر 

املراد بقوله:  : إنهال بعض السلفوقالذي أقسم هللا به ِف قوله: }والفجر وليال عشر{ ؛ 
 }وأمتمناها بعشر{ .

وِف سنن أيب داود أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يصوم هذا العشر، وهذا العشر 
مشتمل على يوم عرفة، وقد سئل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن صيام يوم عرفة فقال: 
أحتس ب على هللا أن يكفر السنة املاضية واْلتية )أخرجه اإلمام مسلم ِف صحيحه( ، 

الذي هو يوم احلج اْلكْب، وقد ورد ِف حديث أنه أفضل اْلايم  ويشتمل على يوم النحر
عند هللا، وابِلملة فهذا العشر قد قيل إنه أفضل أايم السنة كما نطق به احلديث، وفضله  
كثري على عشر رمضان اْلخري، ْلن هذا يشرع فيه ما يشرع ِف ذلك من صالة وصيام 

ماله احلج فيه، وقيل ذلك أفضل الشت وصدقة وغريها، وُيتاز هذا ابختصاصه أبداء فرض
على ليلة القدر اليت هي خري من ألف شهر؛ وتوسط آخرون فقالوا: أايم هذا أفضل وليايل 
ذاك أفضل؛ وُّبذا جيتمع مشل اْلدلة وهللا أعلم، )قول اثن( ِف اْلايم املعلومات: قال ابن 

رواية  ه ب أمحد بن حنبل ِفعباس: اْلايم املعلومات يوم النحر وثالثة أايم بعده؛ وإليه ذ
عنه. )قول اثلث( : عن انفع عن ابن عمر كان يقول: اْلايم املعلومات املعدوات هن 
مجيعهن أربعة أايم، فاْلايم املعلومات يوم النحر ويومان بعده، واْلايم املعدوات ثالثة أايم 

حر رفة ويوم النبعد يوم النحر، وهو مذه ب اإلمام مالك بن أنس. )قول رابع( : إهنا يوم ع
ويوم آخر بعده وهو مذه ب أيب حنيفة، وقوله: }على ما رزقهم من ُّبيمة اْلنعام{ يعين 
اإلبل والبقر والغنم كما فصلها تعاَل ِف سورة اْلنعام. وقوله: }فكلوا منها وأطعموا البائس 
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الفقري{ استدل ُّبذه اْلية من ذه ب إَل وجَو اْلكل من اْلضاحي، وهو قول غري ب 
ي عليه اْلكثرون أنه من ابَ الرخصة أو االستحباَ، كما ثبت أن رسول هللا صلى والذ

هللا عليه وسلم ملا حنر هديه أمر من كل بدنة ببضعة فتطبخ فأكل من حلمها وحسا من 
مرقها، وقال مالك أح ب أن أيكل من أضحيته، ْلن هللا يقول: }فكلوا منها{ ، وقال 

منها{ قال: املشركون ال أيكلون من ذابئحهم، فرخص سفيان الثوري عن إبراهيم }فكلوا 
 للمسلمني، فمن شاء أكل ومن َ يشأ َ أيكل. وعن جماهد ِف قوله:

}فكلوا منها{ قال: هي كقوله: }فِذا حللتم فاصطادوا{ }فِذا قضيت الصالة فانتشروا 
 (1)ِف اْلرض{ ، وهذا اختيار ابن جرير ِف تفسريه.". 

 

ى هللا عليه وسلم وأصحابه: كانوا ينحرون البدون معقولة "أن رسول هللا صل-257 .945
اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها )رواه أبو داود ِف سننه( . وقال العوِف عن ابن عباس 
}فِذا وجبت جنوُّبا{ يعين حنرت، وقال ابن أسلم: }فِذا وجبت جنوُّبا{ يعين ماتت؛ 

جيوز اْلكل من البدنة إذا حنرت حىت متوت  وهذا القول هو مراد ابن عباس وجماهد، فِنه ال
ؤيده حديث ، وي« ال تعجلوا النفوس أن تزهق»وتْبد حركتها، وقد جاء ِف حديث مرفوع: 

إن هللا كت ب اإلحسان على كل شيء فِذا قتلتم فأحسنوا »شداد بن أوس ِف صحيح مسلم: 
)أخرجه مسلم ِف  «يحتهالقتلة، وإذا ذحبتم فأحسنوا الذحبة، وليحد أحدكم شفرته ولريح ذب

وله: }فكلوا : ققال بعض السلفصحيحه( . وقوله: }فكلوا منها وأطعموا القانع واملعَت{ 
منها{ أمر إابحة، وقال مالك: يستح ب ذلك، وقال غريه جي ب، واختلفوا ِف املراد ابلقانع 

ي يتعرض لك ذواملعَت، فقال ابن عباس: القانع املستغين مبا أعطيته وهو ِف بيته، واملعَت ال
ويلم بك أن تعطيه من اللحم وال يسأل، وكذا قال جماهد، وقال ابن عباس: القانع املتعفف، 
واملعَت السائل )وهذا قول قتادة وإبراهيم النخعي وجماهد ِف رواية عنه( ، وقال سعيد ابن 

 جبري: القانع هو السائل، أما َسعت قول الشماخ:

 أعف من القنوعملال املرء يصلحه فيغين * مفاقره 

أي: يغين من السؤال، وقال زيد بن أسلم: القانع املسكني الذي يطوف، واملعَت الصديق 
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والضعيف الذي يزور، واختار ابن جرير: أن القانع هو السائل ْلنه من أقنع بيده إذا رفعها 
 لللسؤال، واملعَت من االعَتاء وهو الذي يتعرص ْلكل اللحم، وِف احلديث الصحيح أن رسو 

إين كنت هنيتكم عن ادخار حلوم اْلضاحي فوق »هللا صلى هللا عليه وسلم قال للناس: 
 « .فكلوا وادخروا وتصدقوا»، وِف رواية: « ثالث فكلوا وادخروا ما بدا لكم

 مسألة

 يومنا إن أول ما نبدأ به ِف»عن الْباء بن عاَز قال، قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
رجع فننحر، فمن فعل فقد أصاَ سنتنا، ومن ذبح قبل الصالة فِمنا هو هذا أن نصلي مث ن

 )أخرجاه ِف الصحيحني( ، فلهذا قال الشافعي« حلم قدمه ْلهله ليس من النسك ِف شيء
ومجاعة من العلماء: إن أول وقت ذبح اْلضاحي إذا طلعت الشمس يوم النحر ومضى قدر 

اإلمام بعد ذلك، ملا جاء ِف صحيح مسلم:  صالة العيد واْلطبتني، زاد أمحد: وأن يذبح
وأن ال تذحبوا حىت يذبح اإلمام، وقال أبو حنيفة: أما أهل السواد من القرى وحنوها فلهم 
أن يذحبوا بعد طلوع الفجر إذ ال صالة عيد تشرع عنده هلم، وأما أهل اْلمصار فال يذحبوا 

وم النحر ال يوم النحر وحده، وقيل: يحىت يصلي اإلمام وهللا أعلم. مث قيل: ال يشرع الذبح إ
ويوم بعده للجميع، وقيل: ويومان بعده، وبه قال اإلمام أمحد، وقيل: يوم النحر وثالثة أايم 
التشريق بعده، وبه قال الشافعي، حلديث جبري بن مطعم أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

بان( ، وقوله: }كذلك سخرانها )رواه اإلمام أمحد وابن ح« أايم التشريق كلها ذبح»قال: 
لكم لعلكم تشكرون{ ، يقول تعاَل من أجل هذا }سخرانها لكم{ أي ذللناها لكم 
وجعلناها منقادة لكم خاضعة إن شئتم ركبتم وإن شئتم حلبتم وإن شئتم ذحبتم }كذلك 

 (1)سخرانها لكم لعلكم تشكرون{ .". 
 

 على مواقيتها وروكوعها"حيافظون{ يعين مواقيت الصالة، وقال قتادة: -258 .946
وسجودها، وقد افتتح هللا ذكر هذه الصفات احلميدة ابلصالة واختتمها ابلصالة، فدل على 

وا أن خري استقيموا ولن حتصوا، واعلم»أفضليتها كما قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
ُّبذه  ياموملا وصفهم تعاَل ابلق« . أعمالكم الصالة، وال حيافظ على الوضوء إال مؤمن
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الصفات احلميدة واْلفعال الرشيدة قال: }أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها 
نة إذا سألتم هللا اِلنة فاسألوه الفردوس فِنه أعلى اِل»خالدون{ ، وثبت ِف الصحيحني: 

ليه  عوقال رسول هللا صلى هللا« . وأوسط اِلنة، ومنه تفجر أهنار اِلنة، وفوقه عرش الرمحن
وسلم: "ما منكم من أحد إال وله منزالن منزل ِف اِلنة ومنزل ِف النار، فِن مات ودخل 
النار ورث أهل اِلنة منزله، فذلك قوله: }أولئك هم الوارثون{ )أخرجه ابن أيب حامت عن 
أيب هريرة( ". وقال جماهد: ما من عبد إال وله منزالن منزل ِف اِلنة ومنزل ِف النار، فأما 

 ن فيبىن بيته الذي ِف اِلنة، ويهدم بيته الذي ِف النار، وأما الكافر فيهدم بيته الذي ِفاملؤم
اِلنة، ويبىن بيته الذي ِف النار، فاملؤمنون يرثون منازل الكفار ْلهنم أطاعوا رُّبم عز وجل 
بل أبلغ من هذا أيضا، وهو ما ثبت ِف صحيح مسلم عن النِب صلى هللا عليه وسلم قال: 

 «ان يوم القيامة دفع هللا لكل مسلم يهوداي أو نصرانيا فيقال هذا فكاكك من النارإذا ك»
، فاستخلف عمر بن عبد العزيز أاب بردة ابهلل الذي ال إله إال هو ثالث مرات أن أابه حدثه 
عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بذلك، قال: فحلف له )أخرجه مسلم عن أيب بردة عن 

لت: وهذه اْلية كقوله تعاَل: }تلك اِلنة اليت نورث من عبادان من كان أبيه مرفوعا( . ق
تقيا{ ، وكقوله: }وتلك اِلنة اليت أورثتموها مبا كنتم تعملون{ وقد قال جماهد: اِلنة هي 

: ال يسمى البستان الفردوس إال إذا كان فيه عن ب، فاهلل وقال بعض السلفالفردوس، 
 (1)أعلم.". 

 

اْلاصة، ويتكرر على أَساعهم ِف قراءة اْلئمة له ِف الصلوات "حبظ مما أخذ -259 .947
املفروضة اليت ال مندوحة هلم عنها ما يكون هلم خلقا مما يفوهتم من مضمون سائر السور 
املطوالت، فكان أحق ما افتتح به مفصلهم حرف القاف الذي هو وتر اْلحاد حىت صارت 

توي تح به املفصل، ليكون مضمون ما حيعشرة، مث إذا ضربت ِف نفسها صارت مائة، فافت
عليه أظهر مما حيتوي عليه ما افتتح آبَ، ولذلك كان صلى هللا عليه وسلم يكثر أن يقرأ ِف 

فيفتتح للعامة املتوجه خبطبة يوم اِلمعة إليهم ْلهنا صالة جامعة « ق»خطبة اِلمعة سورة 
ِف إقامة أمر  ة والقهر احملتاج إليهالظاهر بفاحتة املفصل اْلاص، وِف مضموهنا من معىن القدر 
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واإلابنة،  فخصوا مبا فيه القهر« ق»املظهرة ظاهر « ن»العامة ما فيه كفاية، وشفعت بسورة 
من مقتضى العلم مبا هو حميط أبمر العامة املنتهي إَل غاية الذكر « ن»واختصت سورة 

ال بعض قأكثر من نفعها، كما الشامل للعاملني، ْلن القوة املعربة عن العلم رمبا كان ضررها 
: كل عز َ يوطده علم فَِل ذل يؤول، وكما كان مجيع السور التسع والعشرين السلف

ار املفتتحة ابحلروف املتضمنة للمرات ب التسع ِف التسعة وللعاشر اِلامع للمرات ب التسع ِبيت
 ."  (1)آحادها والعاشر اِلامع يضَر

 

 "}آبايتنا{ }سالم{ }جبهالة{-260 .948

أبن يكرم الذين أيتون إليه من املؤمنني، وأبن يرد السالم  Aأيمر هللا تعاَل نبيه  -( 54)
عليهم، وأبن يبشرهم برمحة هللا الواسعة، الشاملة هلم، اليت أوجبها هللا على نفسه الكرُية 

ل من ك  وقال بعض السلفتفضال وإحساان وامتناان وأنه من عمل منهم سوءا وهو جاهل )
جاهل. وقال بعضهم الدنيا كلها جهالة( ، مث اتَ ورجع عما كان عليه،  عصى هللا فهو

وأقلع عن املعاصي، وعزم على أن ال يعود إليها، وأصلح العمل ِف املستقبل، فِن هللا يعده 
 ابملغفرة.

ذي هو أن نقول: إن ال -من عمل منكم سوءا جبهالة  -)ولعل أقَر تفسري لقوله تعاَل 
الذي يرتك ب الذن ب ِف حلظة من حلظات الطيش أو االنفعال، أو  يعمل السوء جبهالة هو

الضعف اإلنساين، أو اهلوى اِلامح أو ثورة الغض ب. . . وما ماثل تلك اْلحوال، وهو يعلم 
أنه إمنا يرتك ب إمثا وذنبا، ويقدم على الذن ب وهو يستشعر ِف نفسه الندامة، مث حينما يثَو 

ى نفسه. إَل ربه، ويستغفره، وهو يشعر بثقل الذن ب علإَل نفسه يندم على ما فعل، ويتَو 
وهذا غري حال من أقدم على اقَتاف الذن ب وهو مستخف ابلدين وحبرمات هللا، غري عاىبء 

 ُّبا وغري مستشعر ندما على فعله( .

 قضى ربكم وأوج ب الرمحة تفضال منه وإحساان. -كت ب ربكم على نفسه الرمحة 
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 (1)سيء جاهل.". وكل عاص م -بسفاهة  -جبهالة 
 

 "مكانة احلجرات ِف تبليغ الشرع-261 .949

هنا لفتة قد يتساءل عنها كل عاقل، وهي: ما مكانة تلك احلجرات النبوية؟ كل إنسان 
يعتقد أبن هللا قد شرفها سبحانه وتعاَل مبا وجه إليها زوجات رسول هللا، فقال: }واذكرن 

[ ، ويتفق املسلمون على أن 34زاَ:ما يتلى ِف بيوتكن من آايت هللا واحلكمة{ ]اْلح
احلكمة املذكورة مع آايت الكتاَ هي السنة، وكن زوجات رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
أكثر من ينشر السنة للمسلمني، وكل ما اختلفوا فيه من بعد وفاته عليه الصالة والسالم أو 

هللا عليه  سول هللا صلىأشكل عليهم َو جيدوا له حال وال جوااب يرجعون فيه إَل زوجات ر 
وسلم، فيجدون اِلواَ واحلل العملي عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؛ وهلذا وجدت 
قضااي عديدة ذكرها مالك رمحه هللا ِف املوطأ، منها: من أصبح جنبا ِف رمضان؛ هل له 

ا و صوم أم ال؟ ومنها: قضية عمر فيمن جامع أهله َو ينزل هل عليه غسل أم ال؟ َو جيد
عند أحد نصا ِف ذلك، فأرسلوا إَل زوجات رسول هللا فأجابوا بفعل رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم ِف صحة الصوم ووجَو الغسل، وغريها إذا: فاحلجرات كان هلا شأن كبري ِف 
إبالغ السنة وبيان اْلحكام، ويوم أن هدمت وأدخلت ِف املسجد ِف إمارة عمر بن عبد 

ليه رسول : ليتها بقيت لريى الناس ما كان عقال بعض السلفلبين أمية، العزيز على املدينة 
هللا صلى هللا عليه وسلم، وأييت القادمون من اْلفاق فريون كيف كانت حياة رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم من التواضع والرضا مبا قسم هللا له: ولو أفردت احلجرات برسائل جامعية 

 اَل أعلم.لكانت حرية بذلك، وهللا تع

وابملناسبة كانت احلجرات مطيفة ابملسجد من اِلنَو من انحية القبلة، وتبدأ حبجرة 
حفصة، وهناك الطاقة املواجهة جتدون جدار القبلة كله مصمت ما عدا طاقة مقابل احلجرة 
النبوية، كانت هناك حجرة حفصة، وكان هناك دار آل اْلطاَ، وكان بني حفصة وعائشة  

حلديث منها، مث َتيت احلجرات من جهة الشرق بعضها إثر بعض حىت تصل كوة يتبادلن ا
إَل جهة الشمال، فكانت احلجرات ابملسجد من ثالث جهات، اِلنوبية من حفصة، 
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 (1)والشمالية لزوجات رسول هللا، والشرقية لبعضهن أيضا، وهللا تعاَل أعلم.". 
 

 "علم القرآن هو أفضل العلوم وأشرفها-262 .950

الرمحن الرحيم }تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعاملني نذيرا{ بسم هللا 
 [ .1]القرقان:

[ 30وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، }إنه كان بعباده خبريا بصريا{ ]اإلسراء:
، وأشهد أن سيدان ونبينا حممدا عبده ورسوله الذي اصطفاه واجتباه فجعله بشريا ونذيرا، 

[ ، صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه 46إَل هللا ِبذنه وسراجا منريا{ ]اْلحزاَ: }وداعيا
 ومن تبعه وسلم تسليما كثريا.

أما بعد: احلمد هلل الذي مجعنا ِف هذا املكان الطي ب املبارك، واحلمد هلل الذي مجعنا ِف 
رمحته ودار  بيت من بيوته على أشرف كالم وأكمل نظام، جعله هللا عز وجل نورا وطريقا إَل

السالم، احلمد هلل الذي مجعنا على القرآن، وألف بني قلوبنا ابلقرآن، وهداان إَل رمحته 
ابلقرآن، فليس هناك مكان أشرف عند هللا عز وجل من مكان تتلى فيه آايت هللا، وال زمان 

 أفضل من زمان يقضى ِف بيان كتاَ هللا.

 ته وتفهم معانيه وترسم هديه، نعمة من هللالذلك فِن العناية بكتاَ هللا عز وجل ومذاكر 
 تبارك وتعاَل.

ولذلك اصطلح العلماء رمحهم هللا على تسمية هذا العلم بعلم التفسري، وإن عمموه قالوا: 
علم القرآن، وأرادوا بذلك العناية بكتاَ هللا عز وجل مبعرفة حدوده، والوقوف عند آايته 

 وعظاته.

وأزكاها وأعالها: علم تفسري كتاَ هللا مبعرفة حالله وحرامه، ومن مث كان أشرف العلوم 
ووعده ووعيده، وبشارته ونذارته، والوقوف على أحكامه، وتبني مسائله وشرائعه، فالعناية 

 بذلك كله توفيق من هللا تبارك وتعاَل، ومنحة وعطية من هللا سبحانه وتعاَل.

فضية إَل وحجته على اِلاحدين، وحمجته املإن كتاَ هللا هو حبله املتني، وصراطه املبني، 
، فكم أدمع هلل  رضوانه املبني، إنه كتاَ هللا الذي تنشرح به الصدور، وتستنري به القلَو
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عيوان، وكم أسهر من خشية هللا عز وجل جفوان، وكم أخشع هلل قلواب، وكم أقام بني يدي 
وعروته   الذي هو حبل هللا املتني،هللا أقداما، وكم أصبح من أجله العباد صياما، إنه كالم هللا

الوثقى، بني هللا عز وجل فيه احلالل واحلرام، وجعله السبيل الوحيد إَل دار الكرامة والسالم، 
إنه كتاَ هللا الذي ال تنتهي عجائبه، وال تنقضي غرائبه، من ارتوى منه فقد ارتوى من 

 يشقى.املعني الصاِف، ومن ارتوى من ذلك املعني فال يضل وال 

: ضمن هللا عز وجل ملن قرأ كتابه، فأحل حالله وحرم حرامه؛ أن ال قال بعض السلف
[ 123يضل وال يشقى، قال هللا عز وجل: }فمن اتبع هداي فال يضل وال يشقى{ ]طه:

 .".(1) 
 

 "التجريد من الثياَ حال اِللد-263 .951

هما الثياَ أم تبقى علي املسألة الثالثة: إذا جلد الزاين أو جلدت الزانية هل جيردان من
ثياُّبما؟ أما الزانية فاتفق العلماء رمحهم هللا على أهنا يبقى عليها من ثياُّبا ما يسَتها؛ ْلنه 
إمنا يطل ب إيالمها، وإيالمها يتأتى مع وجود الثَو عليها، وْلنه من املطلَو شرعا حفظ 

قصود وكل ذلك ُمالف مل عورة املرأة، فكشفها أمام الناس فضيحة وأذية هلا وفتنة للناظر،
الشرع الذي يراعي سد أبواَ الفتنة، بل إن حد الزان إمنا شرعه هللا لقفل ابَ الفتنة، فالقول 
بتجريدها موج ب لذلك؛ فلذلك أمجع العلماء على عدم جتريدها، ولذلك ثبت ِف احلديث 

حايب رضي هللا صالصحيح عن النِب صلى هللا عليه وسلم أنه ملا اعَتفت املرأة بزانها قال ال
 عنه: )فأمر ُّبا فشكت عليها ثياُّبا، وِف رواية: فشدت عليها ثياُّبا( .

فقوله: )فشكت( : أي: وضع الشوك ِف داخل العباءة حىت يكون مبثابة اْليط، حىت ال 
 تتكشف إذا حتركت من شدة ضرُّبا ورمجها.

لم أن تشد ثياُّبا  عليه وسوِف الرواية الثانية: )فشدت عليها ثياُّبا( أي: أمر النِب صلى هللا
 عليها على وجه إذا حتركت َ يبد شيء من عورهتا وأعضائها.

 فهذه السنة تدل داللة واضحة على أنه ينبغي سَت املرأة إذا أقيم عليها احلد.

أما ابلنسبة للرجل فللعلماء ِف جتريده أقوال: القول اْلول: أنه جيرد أثناء إقامة احلد عليه، 
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 الشافعية واملالكية، يقولون: إنه جيرد من ثوبه.وهذا هو مذه ب 

والقول الثاين: يقول أبنه ال جيرد من ثوبه، وهذا مأثور عن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه 
 : إنه ال يشرع جتريد الزاين من ثوبه.وقال بعض السلفوأرضاه، 

ناس، ا أراد أن يزجر الوالقول الثالث: أن القاضي أو اإلمام ُمري، فِن شاء جرده من ثيابه إذ
 وكان ذلك أبلغ ِف زجره وزجرهم فِنه يشرع له أن جيرده وإال ضربه وثيابه عليه.

به إال أنه ال حيكم بتجريده من ثيا -والذي يظهر والعلم عند هللا-ولكن ينبغي أن يعلم 
م بدليل يدل على ذلك، اللهم إال أن يقال: إن أمر هللا عز وجل ابِللد يدل على طل ب إيال

اِللد، وذلك إمنا يكون ابلتجريد أكثر مما إذا كان عليه ثوبه؛ ولكن جياَ أبنه وإن كان 
عليه ثوبه فِن اْلَ موجود، وإيالم اِللد ممكن، فال وجه لزايدة ذلك بطل ب جتريده، وْلنه 
أبلغ كذلك ِف أذيته واإلضرار به، فهو نوع عقوبة قد تكون زائدة لعدم وجود النص الذي 

ذلك، فالقول أبنه يبقى عليه من الثياَ ما يسَته من القوة مبكان؛ لكن ينبغي  يدل على
أن يستثىن من ذلك الثياَ الغليظة، ولذلك قال العلماء: إذا كان له ثوابن أحدمها غليظ 
واْلخر رقيق فِنه جيرد عن الثَو الغليظ ويطل ب منه أن يلبس الثَو الذي هو أرق منه 

؛ فلذلك يشرع إزالة ما ُينع من إقامة احلد حىت ال يكون الثَو مانعا  من وصول الضَر
 (1)على وجهه.". 

 

 "العقوابت املَتتبة على من قذف شخصا َو تكن عنده بينة-264 .952

[ : هذه هي العقوبة اْلوَل، فقد 4قال هللا عز وجل: }فاجلدوهم مثانني جلدة{ ]النور:
لد ه، َو تكن عنده بينة، فِنه جيأمجع العلماء رمحهم هللا على أنه إذا قذف الشخص غري 

 [ .4مثانني جلدة، لقوله تعاَل: }فاجلدوهم مثانني جلدة{ ]النور:

وقوله: )فاجلدوهم( أمر عام واملراد به خاص، وهم والة اْلمر كالقضاة وحنوهم، فِهنم هم 
 املطالبون ِبقامة احلد على القاذف.

لزاين تقدمت صفة اِللد، وأنه جيلد اوقوله تبارك وتعاَل: )فاجلدوهم مثانني جلدة( وقد 
 بسوط ليس ُّبش يتهشم عند الضَر به، وال بلني، وإمنا بسوط بني السوطني.
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[ : أمجع العلماء رمحهم هللا على أن 4يقول تعاَل: }وال تقبلوا هلم شهادة أبدا{ ]النور:
ه إَل تالقاذف إذا قذف غريه وثبت عند القاضي قذفه، فِن القاضي حيكم بعدم قبول شهاد

اْلبد، يقول بعض العلماء، وِف هذا أدَ إهلي يبني لنا حرمة اْلعراض وكيف تؤدَ اْللسن 
إذا انطلقت دون خوف من هللا عز وجل ِف أعراض املسلمني، قال بعض العلماء ملا كان 
هذا اللسان جريئا على أعراض املسلمني، عاقبه هللا عز وجل فقطع شهادته إَل اْلبد لكي 

ك زجر ْلهل الفساد، الذين حيبون أن تشيع الفاحشة ِف الذين آمنوا، وِف هذا يكون ِف ذل
دليل على َسو منهج الشرع، فِن اإلنسان إذا كان ال يتقي هللا عز وجل ِف أعراض املسلمني، 
فيشهد عليهم ابلتهم، ويلصق ُّبم ما ال أصل له من الفواحش، فِنه جريء على الكذَ ِف 

 ِف أعراض املسلمني، فِنه إذا شهد ابْلموال من ابَ أوَل وأحرى غري ذلك، وإذا َ يتق هللا
أن يكذَ، فكما كذَ ِف اْلعراض فِنه من ابَ أوَل وأحرى أن يكذَ كذلك ِف 
اْلموال، فاْلموال أهون من اْلعراض، وِف هذا دليل على حكمة الشرع، وأن هللا تبارك 

 وتعاَل قد وضع العقوبة ِف موضعها.

قال بعض [ : 4ال تقبلوا هلم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون{ ]النور:يقول تعاَل: }و 
: لو قال يل القاذف قبل توبته: السماء فوقك، ما صدقته ولصدقت غريه، كل ذلك السلف

 [ ، فمنع من قبول الشهادة منهم أبدا.4ْلن هللا قال: }وال تقبلوا هلم شهادة أبدا{ ]النور:

[ : الفاسقون مجع فاسق، 4َل: }وأولئك هم الفاسقون{ ]النور:العقوبة الثالثة: ِف قوله تعا
فاهلل عز وجل وصف القاذف ابلفسق، والفسق ِف اللغة: اْلروج، ومنه قوهلم: فسقت الرطبة: 

 -هللوالعياذ اب-إذا خرجت من قشرها، قال بعض العلماء: َسي الفسق فسقا ْلن صاحبه 
سبيل هم اْلارجون عن طاعة هللا، اجملانبون ل خارج عن طاعة هللا تبارك وتعاَل، فالفاسقون

 (1)هللا، املنتهكون حلدود هللا وحمارم هللا.". 
 

[ ال 19"}يوم ال متلك نفس لنفس شيئا واْلمر يومئذ هلل{ ]اإلنفطار: -265 .953
 يشاركه ِف ذلك أحد ممن خلق.

 ام.قمعان كثرية، منها املكافأة والعقوبة، وهذا املعىن يناس ب امل« الدين»وللفظ 
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وِف هذا تربية أخرى للعبد، فِنه إذا آمن أبن هناك يوما يظهر فيه احسان احملسن، واساءة 
املسيء، وأن زمام احلكم ِف ذلك اليوم العظيم بيد هللا تكون عنده خلق املراقبة، وتوقع 

 احملاسبة، فكا ذلك أعظم سبيل إلصالح كل ما يعمل.

غاية  ة وُنصك بطل ب املعونة. والعبادة أقصى}إايك نعبد وإايك نستعني{ : ُنصك ابلعباد
اْلضوع والتذلل، لذلك َ يستعمل اللفظ اال ِف اْلضوع هلل تعاَل، ْلنه مويل أعظم النعم، 

 فكان حقيقا أبقصى غاية اْلضوع.

أمران هللا تعاَل أن ال نعبد غريه ْلنه هو اإلله الواحد ال شريك له. وترشدان عبارة }وإايك 
 رين عظيمني مها معراج السعادة ِف الدنيا واْلخرة.نستعني{ اَل أم

أحدمها: أن نعمل االعمال النافعة وجنتهد ِف إتقاهنا ما استطعنا، ْلن طل ب املعونة ال يكون 
 اال على عمل يود املرء أن يبذل فيه طاقته، فهو يطل ب املعونة على امتامه.

 واثنيهما: قصر االستعانة ابهلل عليه وحده.

 ما يناِف بني الناس. وليس ِف هذا

 [ .2}وتعاونوا على الْب والتقوى{ ]املائدة: 

 فان هذا التعاون ِف دائرة احلدود البشري ال خيرج عنها.

: الفاحتة سر القرآن. وسرها هذه الكلمة }إايك نعبد وإايك نستعني{ قال بعض السلف
 .Dإَل هللا  وة، وتفويضفالقسم اْلول من اْلية تْبؤ من الشرك، والثاين تْبؤ من احلول والق

}اهدان الصراط املستقيم{ : هداه هللا هدى وهداية اَل اإلُيان أرشدهخ، وهداه اَل الطريق 
وهداه الطريق وللطريق بينة له وعرفه به. واهلداية داللة بلطف، كما يقول الراغ ب االصفهاين، 

 والصراط املستقيم: هو الطريق الواضح الذي ال عوج فيه وال احنراف.

والصراط املستقيم هنا هو مجلة ما يوصل الناس اَل سعادة الداني واْلخرة من عقائد وآداَ 
وأحكام من جهيت العلم، وهو سبيل االسالم الذي ختم هللا به الرساالت وجعل القرآن 
دستوره الشامل، ووكل اَل الرسول الكرمي تبليغه وبيانه. فالشريعة االسالمية ِف مجيع أمورها 

، واخالق، وتشريع، وِف صلة االنسان ابحلياة، وعالقته ابجملتمع، وعالقة املسلمني من عقيدة
 ابْلمم َتخذ الطريق الصائ ب، ال إفراط وال تفريط. هذا هو الصراط املستقيم.

 وهداية هللا تعاَل ال حتصى، نذكر منها:
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ملعارف اأوال: اهلداية اليت تعم كل مكلف حبيث يهتدي اَل مصاحله، كالعقل والفطنة و 
 [ .50}الذي أعطى كل شيء خلقه مث هدى{ ]طه:  Dالضرورية كما قال 

اثنيا: نص ب الدالئل الفارقة بني احلق والباطل، والصالح والفساد: }وهديناه النجدين{ 
[ 17[ ، وقوله: }وأما مثود فهديناهم فاستحبوا العمى على اهلدى{ ]فصلت: 10]البلد: 

. 
[ 73وانزال الكت ب: }وجعلناهم أئمة يهدون أبمران{ ]اْلنبياء:  اثلثا: اهلداية ِبرسال الرسل

 (1)، وقوله: }إن هذا القرآن يهدي لليت هي أقوم{". 
 

 "ذم الساهني عن الصالة-266 .954

[ وقد 5-4قال هللا تعاَل: }فويل للمصلني * الذين هم عن صالهتم ساهون{ ]املاعون:
ين هم ِف صالهتم ساهون؛ ْلن السهو قال فريق من السلف: احلمد هلل الذي َ يقل: الذ

 ِف الصالة يعَتي كل شخص.

السهو عن الصالة للعلماء فيه أقوال: أحدها: أن املراد ابلسهو عن الصالة َتخريها عن 
وقتها، فال يبايل الشخص أصلى أم َ يصل، دخل الوقت أم َ يدخل الوقت، إن تيسر له 

 قال بعضالسهو عن الصالة، كما  صلى ِف الوقت أو بعد أن فات الوقت، فهذا هو
 : إهنم َ يَتكوها ابلكلية، وإمنا أخروها عن وقتها، فتوعدهم هللا ابلويل.السلف

 ومن العلماء من فسر السهو هنا مبعىن الَتك.

فِذا كان هللا توعد الذين سهوا عن الصالة وأمهلوها حىت خرج وقتها، فمن ابَ أوَل الذي 
 [ .5-4لذين هم عن صالهتم ساهون{ ]املاعون:ال يصلي، }فويل للمصلني * ا

[ دليل على أهنم يصلون، فهذا يضعف قول من 4وِف قوله: }فويل للمصلني{ ]املاعون:
 (2)قال: إن املراد ابلَتك ابلكلية.". 
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"ومن هذا قول بعضهم وقد ُسئل عن حسن اْللق، فقال: بذل الندى وكف -1 .955
مل من هذا، ْلنه وصفهم ببذل الندى، واحتمال اْلذى. وهذا الوصف املذكور ِف القرآن أك

اْلذى. وحسن اْللق يبلغ به العبد درجات اجملتهدين ِف العبادة، كما قال النِب ): " إن 
الرجل ليدرك حبسن خلقه درجة الصائم النهار، القائم الليل ". ورؤي بعض السلف ِف املنام 

 .ع ِف اِلنة حُبسن خلقهفسئل عن بعض إخوانه الصاحلني، فقال: وأين ذلك؟! رُف
ومما يُندَ إَل إالنة القول فيه: اْلمر ابملعروف والنهي عن املنكر، وأن يكون برفق كما قال 

بت أحداً : ما أغضقال بعض السلفتعاَل ِف حق الكفار: )وجاِدهلم ابليت هَي أحسُن( ، 
هالً م: مهاًل مفقبل منك. وكان أصحاَ ابن مسعود إذا رأوا قومًا على ما ُيكره يقولون هل

ابرك هللا فيكم. ورأى بعض التابعني رجاًل واقفًا مع امرأة فقال هلما: إن هللا يراكما، سَتان 
هللا وإايكما. وُدعي احلسن إَل دعوة، فجيء آبنيٍة فضٍة فيها حلواء، فأخذ احلسن احللواء 

 فقلبها على رغيف وأكل منها، فقال بعض من حضر: هذا هنٌي ِف سكون.

 (1)الفضيل رجالً يعبث ِف صالته فزبره، فقال له الرجل: اي هذا!". ورأى 
 

"ينبغي ملن يقوم هلل أن يكون ذلياًل، فبكى الفضيل، وقال له: صدقت. قال -2 .956
: رمبا مر سفيان الثوري بقوم يلعبون الشطرنج، فيقول: ما يصنع هؤالء؟  شعي ب بن حَر

ذلك لُيعلم فُيطأطيء رأسه وُيضي، وإمنا يريد بفيقال له: اي أاب عبد هللا ينظرون ِف كتاَ. 
أنه قد أنكر. وقال سفيان: ال أيمر ابملعروف وال ينهى عن املنكر إال من كان فيه خصال 
ثالث: رفيق مبا أيمر، رفيق مبا ينهى، عدل مبا أيمر، عدل مبا ينهى، عاَ مبا أيمر، عاَ مبا 

داراة ورفق ِف اْلمر ابملعروف بال غلظة إال ينهى. وقال اإلمام أمحد: الناس حيتاجون إَل م
 رجالً معلناً ابلفسق فِنه ال حرمة له.

وكان كثري من السلف ال أيمر ابملعروف وال ينهى عن املنكر إال سراً فيما بينه وبني من أيمره 
 وينهاه. وقالت أم الدرداء: من وعظ أخاه سراً فقد زانه، ومن وعظه عالنية فقد شانه.

لة اْلذى ِبالنة القول كما قال تعاَل: )ادفْع ابليت هَي أحسُن( ، وقال تعاَل: وكذلك مقاب
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لرجل يسبه : هو اقال بعض السلف)ويدَرُؤن ابحلسنِة السيئَة أولئك هلم ُعْقىب الداِر( ، 
الرجل فيقول له: إن كنت صادقًا فغفر هللا يل، وإن كنت كاذاًب فغفر هللا لك. قال رجل 

وقد زمحت راحلُته راحلَته ِف سفر: ما أراك إال رجل سوء. فقال له ساَ:  لساَ بن عبد هللا
 ما أراك أبعدت.

وقالت امرأة ملالك بن دينار: اي ُمرائي!. قال: مىت عرفت اَسي؟! ما عرفه أحد من أهل 
 (1)البصرة غريك. ومر بعضهم على صبيان يلعبون جبوز،". 

 

لليل نة، قال هللا تعاَل لنبيه ): )ومن ا"وقيام الليل يوج ب علو  الدرجات ِف اِل-3 .957
فتهجَّْد به انفلًة لك عسى أْن يبَعثك ربهك مقامًا حمموداً( ، فجعل جزاءه على التهجد 

 ابلقرآن ابلليل أن يبعثه املقام احملمود، وهو أعلى درجاته ).

انس ِف  مقال عون بن عبد هللا: " إن هللا يدخل اِلنة أقوامًا فيعطيهم حىت ُيل وا، وفوقه
الدرجات الُعلى، فلما نظروا إليهم عرفوهم، فقالوا: ربنا إخواننا كنا معهم، فبم فضلتهم علينا؟ 
فيقول: هيهات هيهات! إهنم كانوا جيوعون حني تشبعون، ويظمئون حني تروون، ويقومون 

 حني تنامون، ويشخصون حني ختفضون ".

جاىف ُجُنوُُّبُم ِف الدنيا، قال هللا عز وجل: )تَ تَ ويوج ب أيضاً نعيم اِلنة ما َ يطلع عليه العباد 
م خوفًا وطمعاً ومما رزقناهم يُنفقون " فال تعلم نفٌس مآ ُأخِفَي هلم  عن املضاجع يدعون رُّبَّ
من قُ رَّة َأْعنُيٍ جزآًء مبا كانوا يعملون( . وِف الصحيح عن النِب )قال: " يقول هللا عز وجل: 

عني رأت، وال أذن َسعت، وال خطر على قل ب بشر. اقرءوا  أعددت لعبادي الصاحلني ما ال
ال بعض قإن شئتم: )فال تعلُم نفٌس ما ُأخِفي هلم من قُ رَِّة أعنُيٍ جزاًء مبا كانوا يعملون( ". 

 : أخفوا هلل العمل فأخفى هللا هلم اِلزاء، فلو قدموا عليه ْلقر  تلك اْلعني عنده.السلف

د ليل: كثرة اْلزواج من احلور العني ِف اِلنة، فِن املتهجد قومما جيزي به املتهجدين ِف ال
ترك لذة النوم ولذة التمتع أبزواجه طلباً ملا عند هللا عز وجل، فعوضه هللا تعاَل خرياً مما تركه 

ِف  : طول التهجد مهور احلور العنيقال بعض السلفوهو احلور العني ِف اِلنة، ومن هنا 
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ه: ي الليل ابلصالة ففَت عن ذلك، فأاته آٍت ِف منامه فقال لاِلنة. وكان بعض السلف حيي
 (1)قد". 
 

"قوله ): " وأسألك حبك، وح ب من حيبك، وح ب العمل الذي يبلغين حبك -4 .958
". هذا الدعاء جيمع كل خري، فِن اْلفعال االختيارية من العباد إمنا تنشأ عن حمبة وإرادة، 

ما حيبه  شأت عنها حركات اِلوارح فكانت حبس بفِن كانت حمبة هللا اثبتة ِف قل ب العبد ن
هللا ويرتضيه، فأح ب ما حيبه هللا عز وجل من اْلعمال واْلقوال كلها، ففعل حينئذ اْلريات  
كلها وترك املنكرات كلها، وأح ب من حيبه هللا من خلقه، وهذا الدعاء كانت اْلنبياء عليهم 

 ود عليه السالم كان يقول: " اللهم إينالسالم يدعون به كما ِف الَتمذي عن النِب )أن دا
أسألك حبك، وح ب من حيبك، وح ب عمل يبلغين إَل حبك، اللهم اجعل حبك أح ب 
إيل من نفسي وأهلي ومن املاء البارد ". وفيه أيضًا أن النِب )كان يدعو: " اللهم ارزقين 

عله جحبك، وح ب من حيبك، وح ب عمل يبلغين إَل حبك، اللهم ما رزقتين مما أح ب فا
قوة يل فيما حت ب، وما زويت عين مما أح ب فاجعله فراغاً يل فيما حت ب ". وِف حديث مرسل 
خرجه ابن أيب الدنيا وغريه أن النِب )كان يقول: " اللهم اجعل حبك أح ب اْلشياء إيل، 
وخشيتك أخوف اْلشياء عندي، واقطع عين حاجات الدنيا ابلشوق إَل لقائك، وإذا أقررت 

 نيا من دنياهم فأقرر عيين من عبادتك ".أعني أهل الد

ال بعض قومن كان مهه طل ب حمبة هللا عز وجل أعطاه هللا فوق ما يريده من الدنيا تبعاً، 
 (2): ملا توِف داود عليه السالم أرسل هللا عز". السلف

 

"وإعظاُمه، وحمبُته، وأنه أهل أن يُطاع، ويذكر، فال يُنسى، ويشكر، فال يكفر، -5 .959
اْللق   : وددت أنقال بعض السلفتدى من انتهاك حمارمه ابلنفوس واْلموال، كما وأنه يف

 كلهم أطاعوا هللا، وأن حلمي قُِرض ابملقاريض.

يقول ْلبيه: وددت أين ِ َغَلت يب وبك القدور ِف  1وكان عبد امللك بن عمر بن عبد العزيز
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 تعاَل، يلقى من اْلذى ِف هللاهللا تعاَل. ومن حلظ هذا املقام والذي قبله هان عليه كل ما 
ورمبا دعا ملن آذاه، كما قال ذلك النِب صلى هللا عليه وسلم ملا ضربه قومه، فجعل ُيسح 
الدم عن وجهه، ويقول: "َر اغفر لقومي، فِهنم ال يعلمون" وبكل حال فتبني الرفق ِف 

ثالث  ن كان فيهاإلنكار. قال سفيان الثوري: ال أيمرابملعروف، وال ينهى عن املنكرإال م
خصال: رفيق مبا أيمر، ورفيق مبا ينهى، عدل مبا أيمر، عدل مبا ينهى، عاَ مبا أيمر، عاَ مبا 
ينهى. وقال أمحد: الناس حمتاجون إَل مداراٍة ورفق، اْلمر ابملعروف بالغلظة إال رجل معلن 

كرهون نهم ما يابلفسق، فال حرمة له. قال: وكان أصحاَ ابن مسعود إذا مروا بقوم يرون م
يقولون: مهالً رمحكم هللا! مهال رمحكم هللا! وقال أمحد: أيمر ابلرفق، واْلضوع، فِن أَسعوه 
ما يكره ال يغض ب، فيكون يريد أن ينتصر لنفسه. وقد ذكر احلافظ املنذري ِف كتابه 
"الَتغي ب والَتهي ب" حديث الكتاَ عن عائشة رضي هللا عنهما، عن النِب صلى هللا عليه 
وسلم قال: "اي أيها الناس! إن هللا يقول لكم: مروا ابملعروف، واهنوا عن املنكر قبل أن تدعوا 

رواه ابن ماجه، وابن  2فال أجي ب لكم، وتسألوين فال أعطيكم، وتستنصروين فال أنصركم"
 حبان ِف صحيحه.

__________ 

، وكان مات قبيل وفاتهعبد امللك بن عمر بن عبد العزيز. أمري أموي عاش مالزماً أابه،  1
من أح ب الناس إليه قال ابن عبد احلكم: أعان هللا عمر بن عبد العزيز بثالثة أحدهم ابنه 

 "ه .101عبد امللك، توِف رمحه هللا سنة "

"ِف الفنت من حديث عائشة رضي 4004"، وابن ماجه رقم "290رواه ابن حبان رقم " 2
 (1)شواهده.". هللا عنها. وإسناده ضعيف. وهو حديث حسن ب

 

وجالسهم يغفر  -على وجه السنة  -"العلماء ". ومن أح ب أهل الطاعة والذكر -6 .960
 له معهم وإن َ يكن منهم " فِهنم القوم ال يشقى جليسهم ".

 فأما التشبه أبهل اْلري ِف الظاهر، والباطن ال يشبههم فهو بعيد منهم، وإمنا القصد ابلتشبيه
: لفقال بعض السمنهم وليس منهم من خصال النفاق كما  أن يقال عن املتشبه ُّبم انه
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 " استعيذوا ابهلل من خشوع النفاق ان يرى اِلسد خاشعاً، والقل ب ليس خباشع ".

كان السلف جيتهدون ِف أعمال اْلري ويعدون أنفسهم من املقصرين املذنبني، وحنن مع 
 (1)إساءتنا نعد أنفسنا من احملسنني.". 

 

ان( مشتق من الوله، )سرگشتگي( ، ِف موطأ مالك: أن رجالً [ قوله: )وهل57"]-7 .961
سأل سعيد بن املسي ب: إين أتوسوس ِف الصالة فقال سعيد ال تنصرف عن الصالة، وإن 

ال تنصرف وإن ضرطت، ومثلهما حيمل على  قال بعض السلفسال على كعبك. وكذلك 
 (2)املبالغة.". 

 

أكل الصيد وإن َ ُيصد بداللته : ال جيوز للمحرم قال بعض السلف[ 846"]-8 .962
وإشارته أو إعانته أو بنيته، واْلخص منه مذه ب العراقيني، أي ال اعتبار لنية من صاد، 
والشرط أن ال يصاد بداللته أو إشارته أو إعانته، واختار البخاري مذه ب العراقيني، مث 

ه أو نيته، ته وإشارتاْلخص منه مذه ب احلجازيني فِهنم جوزوا له أكله إذا َ يكن فيه دالل
 وغرض هذا الباَ بيان خالف ذلك السلف.

)ف( قال صاح ب البحر: إن إشارة احملرم ِف الشاهد والداللة ِف الغائ ب، وقال علماء اللغة: 
 إن املستعمل ِف املعاين الداللة بفتح اْلول وِف اْلعيان الداللة بكسره.

 ب العراقيون بوجوه منها ما قال صاحقوله: )يصد لكم إخل( متسك احلجازيون ُّبذا، وأجاَ 
 مبعىن إال أن، وقال: ِف« أو»ابْللف و « أو يصاد لكم»العناية على اهلداية: إن الرواية 

يصاد »أقول: إن عامة الطرق خالية عن اْللف أي « أو يصاد لكم»بعض اْللفاظ تصريح 
 لى اِلملة الوأيضًا إن كان اْللف موجودًا فيصاد لكم مرفوع من عطف اِلملة ع« لكم

منصَو والقرينة رواية الباَ ابِلزم وغريها من عامة الطرق، ومنها إن لكم ِف )يصاد لكم( 
مبعىن ِبعانتكم أو إشارتكم، ولكن التأويل هذا َتويل ال يشفي ما ِف الصدور، واحلق أن 

ي هيقال: إن مراد احلديث هو ما قاله احلجازيون ولكنه حيمل على الكراهة، ويقال: إن الن
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لسد الذرائع كما أنه أخذ صيد أيب قتادة للداللة على اِلواز َو أيخذ صيد صع ب بن 
 جثامة.

قوله: )أحسن حديث روي إخل( أقول: إن اْلحسن إسنادًا حديث أيب قتادة حديث 
ِف رواية ِف الزيلعي حلم صيد أيب قتادة، و  -َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -الصحيحني، وأخذ النِب 

ه َ أيخذ حلم صيد أيب قتادة وحكم عليها الزيلعي أبنه وهم الراوي قطعاً وواقعة عدم اْلخذ أن
 (1)واقعة صع ب بن جثامة.". 

 

: إن الرجل الذي لنب املرأة منه ْلجله ليس أَ قال بعض السلف[ 1148"]-9 .963
 الرضيع فال تكون احلرمة من جان ب اْلم خالف الفقهاء اْلربعة فِن لنب الفحل عندهم

معتْب، وِف حديث الباَ إشكال بضم حديث آخر وهو أن ِف الرواايت أن رجاًل دخل 
جالً أجنبياً دخل على أن ر  -َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -بيت حفصة فشكت عائشة إَل النِب 

إن كان شكوى  فِذن« إنه عمها رضاعاً : »-َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم  -حفصة فقال النِب 
شة مقدمة على واقعة الباَ فالسؤال ِف واقعة الباَ على غري حمله فِهنا علمت املسألة عائ

من قبل، وإن كانت الشكوى متأخرة فشكواها على غري حملها ْلهنا عاملة املسألة، وحل 
 (2)اإلشكال أن للعم رضاعاً ثالث صور فعلمت صورة ال أخرى.". 

 

 "ِكَتاَ اَْلَدَ-10 .964

 

 ه واحلث على التخلق بهابَ احلياء وفضل -84

 

رَّ َعَلى مَ  -صلى هللا عليه وسلم  -[ عن ابن عمر رضي هللا عنهما أنَّ رسول هللا 681]
: -هللا عليه وسلم  صلى -َرُجٍل ِمَن اْلْنَصار َوُهَو يَِعُظ أَخاُه ِف احلََياِء، فَ َقاَل رسوُل هللِا 

. متفقٌ « . َدْعُه، فَِنَّ احْلََياَء ِمَن اإلُيَانِ » ًِ  َعَلْيِه
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صلى  -اْلدَ: اْلخذ مبكارم اْلخالق. واحلياء: من اْلدَ وهو من اإلُيان. قال النِب 
 « .بعثت ْلمتم مكارم اْلخالق: »-هللا عليه وسلم 

 

عليه  صلى هللا -[ وعن عمران بن حصنٍي رضي هللا عنهما قَاَل: قَاَل رسوُل هللا 682]
.« . خِبَرْيٍ احْلََياُء ال أَيْيت ِإال : »-وسلم  ًِ  متفٌق َعَلْيِه

 « .احْلََياُء ُكلهُه َخرْيٌ »َأْو قَاَل: « احلياُء َخرْيٌ ُكلههُ »وِف رواية ملسلٍم: 

 

احلياء يكف صاحبه عن ارتكاَ القبائح ودانءة اْلخالق، وحيثه على مكارم اْلخالق 
 داينًة. لت: رأيت املعاصي نذالة فَتكتها مروءًة، فاستحاقال بعض السلفومعاليها. 

 

قَاَل:  -صلى هللا عليه وسلم  -أنَّ رسول هللا  -رضي هللا عنه  -[ وعن َأيب هريرة 683]
ُعوَن َأْو ِبْضٌع َوِستهوَن ُشْعَبًة: َفأْفَضُلَها قَ ْوُل: ال إلَه ِإال". »  (1)اإلُيَاُن ِبْضٌع َوَسب ْ
 

َفُأيتَ فقيل َلُه: أمَّا  ى زَانَِيٍة وعلى َغيِنٍ !"فَ َقاَل: اللَُّهمَّ َلَك احلَْمُد َعَلى َسارٍِق َوَعلَ -11 .965
ِعفه َعْن زاَِنَها، َصَدقَ ُتَك َعَلى سارٍق فَ َلَعلَُّه أْن َيْسَتِعفَّ َعْن َسرِقَِتِه، وأمَّا الزَّانَِيُة فَ َلَعلََّها َتْستَ 

اُه هللاُ  ًَ  بخاري بلفظه ومسلم مبعناه.رواه ال« . وأمَّا الَغيِنه فَ َلَعلَُّه َأْن يَ ْعَتْبَ فَ يُ ْنِفَق ممَّا آَت

 

 قال البخاري: ابَ إذا تصدق على غين، وهو ال يعلم. وذكر احلديث.

 قال احلافظ: أي فصدقته مقبولة.

 وفيه: أن نية املتصدق إذا كانت صاحلة، قبلت صدقته ولو َ تقع املوقع.

 املوقع. ا َ تقع ِفوفيه: فضل صدقة السر، وفضل اإلخالص، واستحباَ إعادة الصدقة إذ
ال قوأن احلكم للظاهر حىت يتبني سواه، وبركة التسليم، والرضا، وذم التضجر ابلقضاء، كما 

 : ال تقطع اْلدمة، ولو ظهر لك عدم القبول. انتهى ملخًصا.بعض السلف

رَاُع،  َدْعوَ ِف -َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -[ وعنه قَاَل: كنَّا َمَع َرُسوِل هللِا 1866] ٍة فَ رُِفَع إِلَْيِه الذِ 
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َها هَنَْسًة وقال:  ، َهْل َتْدُروَن ِممَّ َذاَك؟ أان َسيِ ُد النَّاِس يَ ْوَم الِقَياَمةِ »وََكاَنْت تُ ْعِجُبُه، فَ نَ َهَس ِمن ْ
 الدَّاِعي، َوَتْدنُو مُ جَيَْمُع هللُا اْلوَِّلنَي َواْلِخرِيَن ِف َصِعيٍد َواِحٍد، فَ يُ ْبِصُرُهُم النَّاِظُر، َوُيْسِمُعهُ 

َِ َما ال يُِطيُقوَن َوال حَيَْتِمُلوَن، فَيُقوُل ا ُلُغ النَّاس ِمَن الَغمِ  َوالَكْر ُهُم الشَّْمُس، فَ يَ ب ْ لنَّاُس: َأال ِمن ْ
يُقوُل بَ ْعُض فَ  تَ َرْوَن إَل َما أنْ ُتْم ِفيِه ِإََل َما بَ َلَغُكْم، أال تَ ْنظُُروَن َمْن َيْشَفُع َلُكْم ِإََل َربِ ُكْم؟

َيِدِه، َونَ َفَخ". النَّاِس لِبَ ْعٍض: أبُوُكْم آَدُم، َوأَيُتونَهُ فَيُقوُلوَن: اَي آَدُم أْنَت أَبُو الَبَشِر، َخَلَقَك هللاُ بِ 
(1) 
 

ُ َعَلْيِه َوسَ -12 .966 ، َعِن النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ اَل »، قَاَل: لَّمَ "َوَخرََّج الطََّْبَاينه ِمْن َحِديِث َأيب َذرٍ 
نْ َيا ُلَكُع ْبُن ُلَكعٍ  َماُم َأمْحَُد َوالطََّْبَاينه ِمْن َوَخرََّج اإْلِ « . تَ ُقوُم السَّاَعُة َحىتَّ يَ ْغِل َب َعَلى الده
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل:  ٌة، يُ ت ََّهُم ِي السَّاَعِة ُسُنوَن َخدَّاعَ َبنْيَ َيدَ »َحِديِث أََنٍس َعِن النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ

َضُة؟ قَاَل: السَِّفيُه ِفيَها اْْلَِمنُي، َويُ ْؤمَتَُن ِفيَها اْلُمت ََّهُم، َويَ ْنِطُق ِفيَها الرهَوْيِبَضُة، قَاُلوا: َوَما الرهَوْيبِ 
َماِم َأمْحََد « " اْلَفاِسُق يَ َتَكلَُّم ِف أَْمِر اْلَعامَّةِ »َوِف رَِوايٍَة: " « . يَ ْنِطُق ِف أَْمِر اْلَعامَّةِ  َوِف رَِوايَِة اإْلِ

َُ ِفيَها الصَّادِ " » ، َوُيَكذَّ َُ اَعًة، ُيَصدَُّق ِفيَها اْلَكاِذ ُق، ِإنَّ َبنْيَ َيَدِي الدَّجَّاِل ِسِننَي َخدَّ
َر ِمْن َأْشرَاِط السَّاَعِة وُن َما ذُكِ ، َوذََكَر اَبِقَيُه. َوَمْضمُ « َوخُيَوَُّن ِفيَها اْْلَِمنُي، َويُ ْؤمَتَُن ِفيَها اْْلَاِئنُ 

اَّللَُّ َعَلْيِه  ِف َهَذا احْلَِديِث يَ ْرِجُع ِإََل َأنَّ اْْلُُموَر تَ َوسَُّد ِإََل َغرْيِ أَْهِلَها، َكَما قَاَل النَِّبه َصلَّى
"، فَِِنَُّه ِإَذا « انْ َتِظِر السَّاَعةَ فَ  ِإَذا ُوسِ َد اْْلَْمُر ِإََل َغرْيِ أَْهِلهِ »َوَسلََّم: ِلَمْن َسأَلَُه، َعِن السَّاَعِة: " 

ََ الث َّْرَوِة ُرُؤوَس ا -َوُهْم أَْهُل اِْلَْهِل َواِْلََفاِء  -َصاَر احْلَُفاُة اْلُعرَاُة رَِعاُء الشَّاِء  لنَّاِس، َوَأْصَحا
َياِن، فَِِنَّهُ يَ ْفَسُد ِبَذِلَك نِ  نْ َيا، فَِِنَُّه ِإَذا َكاَن رَْأُس ظَ َواْْلَْمَواِل، َحىتَّ يَ َتطَاَوُلوا ِف اْلبُ ن ْ يِن َوالده اُم الدِ 

 النَّاِس َمْن َكاَن َفِقريًا َعاِئاًل، َفَصاَر َمِلًكا َعَلى النَّاِس، َسَواًء َكاَن ُمْلُكُه َعامًّا أَْو َخاصًّا ِف 
ثُِر َعَلْيِهْم مبَا اْستَ ْوََل َعَلْيِه ِمَن َيْسَتأْ بَ ْعِض اْْلَْشَياِء، فَِِنَُّه اَل َيَكاُد يُ ْعِطي النَّاَس ُحُقوقَ ُهْم، َبْل 

 (2)ُمَها،". : ِْلَْن مَتُدَّ َيَدَك ِإََل َفِم التِ نِ نِي، فَ يَ ْقضِ قَاَل بَ ْعُض السََّلف  اْلَماِل، فَ َقْد 
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ِة ِعْنَد اْلَمْوِت، "َعَمٍل َسيِ ٍئ َوحَنِْو َذِلَك، فَِتْلَك اْلَْْصَلُة اْْلَِفيَُّة تُوِج ُب ُسوَء اْْلَامتَِ -13 .967
، فَ تَ ْغِل ُب وََكَذِلَك َقْد يَ ْعَمُل الرَُّجُل َعَمَل أَْهِل النَّاِر َوِف اَبِطِنِه َخْصَلٌة َخِفيٌَّة ِمْن ِخَصاِل اْلَْرْيِ 

 ْبُن َأيب َروَّاٍد: زِ َعَلْيِه تِْلَك اْلَْْصَلُة ِف آِخِر ُعُمرِِه، فَ ُتوِج ُب لَُه ُحْسَن اْْلَامتَِة. قَاَل َعْبُد اْلَعزِي
ُ، فَ َقاَل ِف آِخِر َما قَاَل: ُهَو َكاِفٌر مبَِ  ا تَ ُقوُل، َحَضْرُت َرُجاًل ِعْنَد اْلَمْوِت يُ َلقَُّن اَل إَِلَه ِإالَّ اَّللَّ

وُل: ات َُّقوا قُ َوَماَت َعَلى َذِلَك، قَاَل َفَسأَْلُت َعْنُه، فََِِذا ُهَو ُمْدِمُن مَخٍْر. َفَكاَن َعْبُد اْلَعزِيِز ي َ 
َا ِهَي الَّيِت َأْوقَ َعْتُه. َوِف اِْلُْمَلِة: فَاْْلََواتِيُم ِمريَاُث السََّواِبِق، فَ  ، فَِِهنَّ ََ نُو ُكله َذِلَك َسَبَق ِف الذه

ُهمْ  َِ السَّاِبِق، َوِمْن ُهَنا َكاَن َيْشَتده َخْوُف السََّلِف ِمْن ُسوِء اْْلََواتِيِم، َوِمن ْ ْن َكاَن يَ ْقَلُق مَ  اْلِكَتا
ََ اْْلَبْ رَاِر ُمَعلََّقةٌ اِبْْلََواتِيِم، يَ ُقوُلوَن: مبَاَذا َُ  ِمْن ذِْكِر السََّواِبِق. َوَقْد ِقيَل: ِإنَّ قُ ُلو خُيَْتُم لَنَا؟ َوقُ ُلو

لصََّحابَِة ِعْنَد َمْوتِِه، َفُسِئَل ااْلُمَقرَِّبنَي ُمَعلََّقٌة اِبلسََّواِبِق، يَ ُقوُلوَن: َماَذا َسَبَق لََنا. َوَبَكى بَ ْعُض 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: "  َ تَ َعاََل قَ َبَض َخْلَقُه »َعْن َذِلَك فَ َقاَل: َسَِْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ِإنَّ اَّللَّ

ي ِف َأيِ  اْلَقْبَضَتنْيِ ُكْنُت؟ . رِ َواَل أَدْ « " قَ ْبَضَتنْيِ، فَ َقاَل: َهُؤاَلِء ِف اِْلَنَِّة، َوَهُؤاَلِء ِف النَّارِ 
َُ السَّاِبُق. َوقَاَل ُسْفَيانُ قَاَل بَ ْعُض السََّلف    لِبَ ْعِض : َما أَْبَكى اْلُعُيوَن َما أَْبَكاَها اْلِكَتا

 أََبًدا. وََكاَن الصَّاحِلِنَي: َهْل أَْبَكاَك َقطه ِعْلُم اَّللَِّ ِفيَك؟ فَ َقاَل َلُه َذِلَك الرَُّجُل: تَ رََكيِن اَل أَف ْرَحُ 
َِ َواِبِق َواْْلََواتِيِم، َفَكاَن يَ ْبِكي َويَ ُقوُل: َأخَ ُسْفَياُن َيْشَتده قَ َلُقهُ ِمَن السَّ  اُف َأْن َأُكوَن ِف أُمِ  اْلِكَتا

ُيَاَن ِعْنَد اْلَمْوِت.".   (1)َشِقيًّا، َويَ ْبِكي، َويَ ُقوُل: َأَخاُف َأْن ُأْسَل َب اإْلِ
 

صََّن ِعْرَضُه ِمَن اْلَقْدِح ا، فَ َقْد حَ "َأْهِلِه، َفَمِن ات ََّقى اْْلُُموَر اْلُمْشَتِبَهَة َواْجتَ نَ بَ هَ -14 .968
اِخِل َعَلى َمْن اَل جَيَْتِنبُ َها، َوِف َهَذا َدلِيٌل َعَلى َأنَّ َمِن اْرَتَك َب الشهبُ َهاتِ  ، فَ َقْد َوالشَّنْيِ الدَّ

ْفَسُه لِلت هَهِم، َفاَل َعرََّض ن َ  : َمنْ قَاَل بَ ْعُض السََّلف  َعرََّض نَ ْفَسُه لِْلَقْدِح ِفيِه َواْلطَّْعِن، َكَما 
ِْمِذَي ِف َهَذا احْلَِديِث: "  َفَمْن تَ رََكَها اْسِتْْبَاًء ِلِديِنِه »يَ ُلوَمنَّ َمْن َأَساَء ِبِه الظَّنَّ. َوِف رَِوايٍَة لِلَتِ 

ُة ِديِنِه َوِعْرِضِه َعِن الن َّْقِص َو بَ رَاءَ َوهُ  -َواْلَمْعىَن: أَنَّهُ َيَْتُُكَها ُِّبََذا اْلَقْصِد « " َوِعْرِضِه، فَ َقْد َسِلمَ 
 مَمُْدوٌح  اَل لَِغَرٍض آَخَر فَاِسٍد ِمْن راَِيٍء َوحَنْوِِه. َوِفيِه َدلِيٌل َعَلى َأنَّ طََل َب اْلَْبَاَءِة لِْلِعْرضِ  -

يِن، َوهِلََذا َوَرَد " َأنَّ َما َوَقى بِِه اْلَمْرُء ِعْرَضُه، ف َ  َو َصَدَقٌة ". َوِف رَِوايٍَة ِف هُ َكطََل ِب اْلَْبَاَءِة لِلدِ 
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، َكاَن ِلَما اْستَ َباَن َفَمْن تَ َرَك َما َيْشَتِبُه َعَلْيِه ِمَن اإْلِمثِْ »" الصَِّحيَحنْيِ " ِف َهَذا احْلَِديِث: " 
مْثَ َمَع اْشِتَباِهِه َعَلْيِه، َوَعَدِم حَتَقهِقِه،« " أَتْ َركَ  ُهَو َأْوََل ِبََتِْكِه ِإَذا اْستَ َباَن ف َ  يَ ْعيِن: َأنَّ َمْن تَ َرَك اإْلِ

، َفَأمَّا َمْن يَ ْقِصُد التََّصنهَع لِلنَّا مثِْ ِس، فَِِنَّهُ اَل َيَْتُُك ِإالَّ َلهُ أَنَّهُ ِإمْثٌ، َوَهَذا ِإَذا َكاَن تَ رُْكهُ حَتَرهزًا ِمَن اإْلِ
اِت َمَع َكْوهِنَا ُمْشَتِبَهةً ِعْنَدُه، ُم الثَّاين: َمْن يَ َقُع ِف الشهبُ هَ َما َيُظنه أَنَّهُ مَمُْدوٌح ِعْنَدُهْم تَ رُْكُه. اْلِقسْ 

َهًة، لِِعْلِمِه أِبَنَُّه َحاَلٌل ِف نَ ْفِس اْْلَْمِر، فَ  ًئا ممَّا َيظُنهُه النَّاُس ُشب ْ اَل َحرََج َعَلْيِه َفَأمَّا َمْن أََتى َشي ْ
ينَِئٍذ اْسِتْْبَاًء َخِشَي ِمْن طَْعِن النَّاِس َعَلْيِه ِبَذِلَك، َكاَن تَ رُْكَها حِ ِمَن اَّللَِّ ِف َذِلَك، َلِكْن ِإَذا 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ »لِِعْرِضِه، فَ َيُكوُن َحَسًنا، َوَهَذا َكَما   ِلَمْن َرآُه َواِقًفا َمَع َصِفيََّة: قَاَل النَِّبه َصلَّى اَّللَّ
َا َصِفيَُّة بِْنُت ُحَيي ٍ   (1)ْوا". َوَخرََج أََنٌس ِإََل اِْلُُمَعِة، فَ رََأى النَّاَس َقْد َصلَّ « " " ِإهنَّ

 

ِه، َوالدهَعاءُ إِلَْيِه، "َواْلُوُقوُف َمَع َأَواِمرِِه َونَ َواِهيِه، َوتَ َفههُم ُعُلوِمِه َوأَْمثَالِِه، َوَتَدب هُر آاَيتِ -15 .969
َِ  حَتْرِيِف اْلَغاِلنَي َوطَْعِن اْلُمْلِحدِ  ُيَاُن بِِه يَن َعْنُه. َوالنَِّصيَحُة لَِرُسولِِه َقرِيَوَذ  ٌب ِمْن َذِلَك: اإْلِ

ارَُة ُعُلوِمَها َوَنْشرَُها َومبَا َجاَء بِِه َوتَ ْوِقريُُه َوتَ ْبِجيُلُه، َوالتََّمسهُك ِبطَاَعِتِه، َوِإْحَياُء ُسنَِّتِه َواْسِتثَ 
َُ آِبَداِبِه، ُمَوااَلُة َمْن َوااَلُه َوَوااَلَها، َوالتََّخلهُق أبَِْخاَلِقِه، َوالتَّ َوُمَعاَداُة َمْن َعاَداُه َوَعاَداَها، وَ  أَده

، َوطَاَعتُ ُهْم َوحَمَبَّةُ آلِِه َوَصَحابَِتِه، َوحَنُْو َذِلَك. َوالنَِّصيَحةُ ِْلَِئمَِّة اْلُمْسِلِمنَي: ُمَعاَونَ تُ ُهْم َعلَ  ى احلَْقِ 
َِ َعَليْ  ِفيِه، َوَتْذِكريُُهمْ  ِهْم، َوالدهَعاُء هَلُْم اِبلت َّْوِفيِق ِبِه، َوتَ ْنِبيُهُهْم ِف رِْفٍق َوُلْطٍف، َوجُمَانَ َبُة اْلُوثُو

ْعِليُمُهْم َوَحثه اْْلَْغَياِر َعَلى َذِلَك. َوالنَِّصيَحُة لَِعامَِّة اْلُمْسِلِمنَي: ِإْرَشاُدُهْم ِإََل َمَصاحِلِِهْم، َوت َ 
هِتِْم، َوُنْصَرهُتُْم َعَلى أَْعَداِئِهمْ أُُموَر ِدينِ  ُهْم، ِهْم َوُدنْ َياُهْم، َوِسَْتُ َعْورَاهِتِْم، َوَسده َخالَّ َه َعن ْ ، َوالذَّ

، َواحلََْسُد هَلُْم، َوَأْن حيُِ بَّ هَلُْم َما حيُِ به لِنَ ْفِسِه، َوَيْكَرَه هَلُْم َما َيكْ  ، َوَما َرُهُه لِنَ ْفِسهِ َوجُمَانَ َبُة اْلِغشِ 
ُهْم إِيثَارُ   َفِقريِِهْم َشابََه َذِلَك. انْ تَ َهى َما ذََكَرُه. َوِمْن أَنْ َواِع ُنْصِحِهْم ِبَدْفِع اْْلََذى َواْلَمْكُروِه َعن ْ

ُهْم َعِن احلَْقِ  ِف قَ ْوٍل َأْو َعَمٍل اِبلت ََّلطهِف ِف َرد ِ  ،  ِهمْ َوتَ ْعِليُم َجاِهِلِهْم، َوَرده َمْن َزاَغ ِمن ْ ِإََل احلَْقِ 
زَاَلِة َفَساِدِهْم َوَلوْ  حِبُُصوِل َضَرٍر لَُه  َوالر ِْفُق ُِّبِْم ِف اْْلَْمِر اِبْلَمْعُروِف َوالن َّْهِي َعِن اْلُمْنَكِر حَمَبًَّة إِلِ

 حلَِْمي قُِرَض نَّ : َوِدْدُت َأنَّ َهَذا اْْلَْلَق َأطَاُعوا اَّللََّ َوإِ قَاَل بَ ْعُض السََّلف  ِف ُدنْ َياُه، َكَما 
َِ اَّللَِّ  َتيِن َعِمْلُت ِفيُكْم ِبِكَتا  َوَعِمْلُتْم ِبِه، اِبْلَمَقارِيِض، وََكاَن ُعَمُر ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز يَ ُقوُل: اَي لَي ْ
َها ُخُروُج ن َ  ِسي. َوِمْن فْ َفُكلََّما َعِمْلُت ِفيُكْم ِبُسنٍَّة، َوَقَع ِمينِ  ُعْضٌو َحىتَّ َيُكوَن آَخَر َشْيٍء ِمن ْ
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َرده اْْلَْهَواِء اْلُمِضلَِّة  - اْلُعَلَماُء َوُهَو ممَّا خَيَْتصه ِبهِ  -أَنْ َواِع النهْصِح َّللَِِّ تَ َعاََل وَِكَتاِبِه َوَرُسولِِه 
َِ َوالسهنَِّة، َوبَ َياُن َداَللَِتِهَما َعَلى َما خُيَاِلُف اْْلَْهَواَء ُكلََّها".   (1)اِبْلِكَتا

 

"التََّكْبهُ، َوطََل ُب الشََّرِف َواْلَمْنزَِلِة ِعْنَد ِذي ُسْلطَاهِنَا، َواْلَفَساُد: اْلَعَمُل -16 .970
 اِبْلَمَعاِصي.

َماُم َوَقْد َوَرَد َما َيُدله َعَلى أَنَُّه اَل أَيْمَثُ َمْن َكرَِه َأْن يَ ُفوَقُه ِمَن النَّاِس َأَحٌد ِف اِْلََماِل، فَ  َخرََّج اإْلِ
ُ َعْنُه، قَ أَ  ُ َواحْلَاِكُم ِف " َصِحيِحِه " ِمْن َحِديِث اْبِن َمْسُعوٍد َرِضَي اَّللَّ أَتَ ْيُت »اَل: مْحَُد َرمِحَهُ اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوِعْنَدُه َماِلُك ْبُن َمرَاَرَة الرََّهاِويه، َفَأْدرَْكُتهُ َوُهَو ي َ  ، ُقوُل: اَي َرسُ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ وَل اَّللَِّ
قَ ُهَما، َقْد ُقِسَم يل ِمَن اِْلََماِل َما تَ َرى، َفَما ُأِح به َأَحًدا ِمَن النَّاِس َفَضَليِن ِبِشرَاَكنْيِ َفَما فَ وْ 

 - َأْو قَاَل: -أَلَْيَس َذِلَك ُهَو اْلبَ ْغُي؟ فَ َقاَل: " اَل، لَْيَس َذِلَك اِبْلبَ ْغِي، َوَلِكنَّ اْلبَ ْغَي َمْن َبِطَر 
 « ".َسِفَه احلَْقَّ َوَغَمَص النَّاسَ 

ْيِه َوَسلََّم َمْعَناُه، َوَخرََّج أَبُو َداُوَد ِمْن َحِديِث َأيب ُهَريْ َرَة َرِضَي اَّللَُّ َعْنُه، َعِن النَِّبِ  َصلَّى اَّللَُّ َعلَ 
 َوِف َحِديِثِه: " اْلِكْْبُ " َبَدُل " اْلبَ ْغِي ".

 اْلِكْْبَ َواْلبَ ْغَي بَِبطَِر اَهُتُه ِْلَْن يَ ُفوَقُه َأَحٌد ِف اِْلََماِل بَ ْغًيا َأْو ِكْْبًا، َوَفسَّرَ فَ نَ َفى َأْن َيُكوَن َكرَ 
، َوُهَو التََّكْبهُ َعَلْيِه، َوااِلْمِتَناُع ِمْن قَ ُبولِِه ِكْْبًا ِإَذا َخاَلَف َهَواُه، َوِمْن ُهَنا  اَل بَ ْعُض قَ احلَْقِ 

ِبَل احلَْقَّ ممَّْن اُضُع َأنَّ تَ ْقَبَل احلَْقَّ ِمْن ُكلِ  َمْن َجاَء ِبِه، َوِإْن َكاَن َصِغريًا، َفَمْن قَ : الت َّوَ السََّلف  
، َوَمْن َأىَب قَ ُبوَل َجاءَ بِِه، َسَواًء َكاَن َصِغريًا َأْو َكِبريًا، َوَسَواًء َكاَن حيُِبههُ أَْو اَل حيُِبهُه، فَ ُهَو ُمتَ َواِضعٌ 

 تَ َعاظًُما َعَلْيِه، فَ ُهَو ُمَتَكْبِ ٌ. احلَْق ِ 

 

ْلَكَماِل، َوَغْمُص النَّاِس: ُهَو اْحِتَقارُُهْم َواْزِدرَاُؤُهْم، َوَذِلَك حَيُْصُل ِمَن النَّظَِر ِإََل الن َّْفِس ِبَعنْيِ ا
 (2)َوِإََل َغرْيِِه ِبَعنْيِ الن َّْقِص.". 
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َما ِقيَل ِف قَ ْولِِه تَ َعاََل: َصاَلِحِه بَ ْعَد َمْوتِِه ِف ُذر ِيَِّتِه كَ "َوَقْد حَيَْفُظ اَّللَُّ اْلَعْبَد بِ -17 .971
َُما ُحِفظَا ِبَصاَلِح أَبِيِهَما. قَاَل 82[ ]اْلَكْهِف: 82}وََكاَن أَبُومُهَا َصاحِلًا{ ]الكهف:  [ : َأهنَّ

ْن ُأْحَفَظ ِفيَك، مُثَّ َتاَل َهِذِه ِلَك، َرَجاَء أَ َسِعيُد ْبُن اْلُمَسيَّ ِب اِلْبِنِه: َْلَزِيَدنَّ ِف َصاَليت ِمْن َأجْ 
[ ، َوقَاَل ُعَمُر ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز: َما ِمْن ُمْؤِمٍن َُيُوُت 82اْْليَةَ }وََكاَن أَبُومُهَا َصاحِلًا{ ]الكهف: 

ُ ِف َعِقِبِه َوَعِق ِب َعِقِبِه.  ِإالَّ َحِفظَُه اَّللَّ

َويْ رَاِت الَّيِت َحْولَُه : ِإنَّ اَّللََّ لََيْحَفُظ اِبلرَُّجِل الصَّاِلِح َوَلَدُه َوَوَلَد َوَلِدِه َوالده َوقَاَل اْبُن اْلُمْنَكِدرِ 
 َفَما يَ زَاُلوَن ِف ِحْفٍظ ِمَن اَّللَِّ َوِسَْتٍ.

َ حَيَْفظُُه ِف تِْلَك ا ، فَِِنَّ اَّللَّ َماِم َأمْحََد حلَْ َوَمىَت َكاَن اْلَعْبُد ُمْشَتِغاًل ِبطَاَعِة اَّللَِّ اِل، َوِف " ُمْسَنِد اإْلِ
َخَرَجْت ِف َسرِيٍَّة ِمَن َكاَنِت اْمَرأٌَة ِف بَ ْيٍت، فَ »" َعِن النَِّبِ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم، قَاَل: 

زًا هَلَا ااْلُمْسِلِمنَي، َوتَ رََكْت ثِْنيَتْ َعْشَرَة َعنَ َزًة َوِصيِصيَ تَ َها َكاَنْت تَ ْنِسُج ُّبَِ  ، قَاَل: فَ َفَقَدْت َعن ْ
َِ  ِإنََّك َقْد َضِمْنَت ِلَمْن َخرََج ِف َسِبيِلَك َأْن حَتَْفَظ َعلَ  ْيِه، َوِإين ِ َقْد َوِصيِصيَ تَ َها، فَ َقاَلْت: اَي َر

زًا ِمْن َغَنِمي َوِصيِصَييِت، َوِإين ِ أَْنُشُدَك َعْنزِي َوِصيِصَييِت قَاَل: َوجَ  ِ َصلَّى عَ فَ َقْدُت َعن ْ َل َرُسوُل اَّللَّ
َا تَ َباَرَك َوتَ َعاََل، قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ صَ  َة ُمَناَشَدهِتَا َرُّبَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيْذُكُر ِشدَّ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: اَّللَّ لَّى اَّللَّ

ِهَي الصِ نَّارَُة الَّيِت يُ ْغَزُل ُِّبَا  :َوالصِ يِصَيةُ « . َفَأْصَبَحْت َعن ْزَُها َوِمثْ ُلَها، َوَصْيِصيَ تُ َها َوِمثْ ُلَها
 َويُ ْنَسُج.

ُ ِمْن ُكلِ  أًَذى  َ َحِفظَهُ اَّللَّ َ فَ َقْد َحِفَظ نَ ْفَسُه، : َمنِ قَاَل بَ ْعُض السََّلف  َفَمْن َحِفَظ اَّللَّ  ات ََّقى اَّللَّ
ُ اْلَغيِنه عَ   (1)ْنُه.". َوَمْن َضيََّع تَ ْقَواُه، فَ َقْد َضيََّع نَ ْفَسُه، َواَّللَّ

 

ِ ِلَمْن َحِفظَهُ َأْن جَيَْعَل احْلَيَ َوااَنِت اْلُمْؤِذيَةَ اِبلطَّ -18 .972 ْبِع َحاِفظًَة "َوِمْن َعِجي ِب ِحْفِظ اَّللَّ
،  ِبِه اْلَمرِْك بُ َلُه ِمَن اْْلََذى، َكَما َجَرى ِلَسِفيَنَة َمْوََل النَِّبِ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َحْيُث ُكِسرَ 

َها، َوَخرََج ِإََل َجزِيَرٍة، فَ رََأى اْْلََسَد، َفَجَعَل َُيِْشي َمَعُه َحىتَّ َدلَُّه َعَلى الطَّرِيِق، فَ َلمَّ  ا أَْوقَ َفُه َعَلي ْ
 َجَعَل يُ َهْمِهْم َكأَنَُّه يُ َودِ ُعُه، مُثَّ َرَجَع َعْنُه.

َه َوِعْنَدُه َحيٌَّة ِف َفِمَها طَاَورُِئَي ِإبْ رَاِهيُم ْبُن أَْدَهَم اَنئًِما ِف ُبْسَتاٍن  َقُة نَ ْرِجٍس، َفَما زَاَلْت َتُذ
َقَظ.  َعْنُه َحىتَّ اْستَ ي ْ
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ُ، َفَضاَع َبنْيَ َخْلِقِه َحىتَّ َيْدُخَل َعَليْ  ِه الضََّرُر َواْْلََذى َوَعْكُس َهَذا َأنَّ َمْن َضيََّع اَّللََّ، َضي ََّعُه اَّللَّ
ِإين ِ َْلَْعِصي اَّللََّ َفَأْعِرُف  :قَاَل بَ ْعُض السََّلف  َعُه ِمْن أَْهِلِه َوَغرْيِِهْم، َكَما ممَّْن َكاَن يَ ْرُجو نَ فْ 

 َذِلَك ِف ُخُلِق َخاِدِمي َوَدابَّيِت.

، فَ َيْحَفظُُه ِف انِهِ الن َّْوُع الثَّاين ِمَن احْلِْفِظ، َوُهَو َأْشَرُف الن َّْوَعنْيِ: ِحْفُظ اَّللَِّ لِْلَعْبِد ِف ِديِنِه َوِإُيَ 
َمْوتِِه، فَ يَ تَ َوفَّاُه  َحَياتِِه ِمَن الشهبُ َهاِت اْلُمِضلَِّة، َوِمَن الشََّهَواِت اْلُمَحرََّمِة، َوحَيَْفُظ َعَلْيِه ِديَنُه ِعْندَ 

ُيَاِن  رَْأَسُه، قَاَل:  : ِإَذا َحَضَر الرَُّجَل اْلَمْوُت يُ َقاُل لِْلَمَلِك: َشمَّ قَاَل بَ ْعُض السََّلف  َعَلى اإْلِ
ِه قَاَل: َأِجُد َأِجُد ِف رَْأِسِه اْلُقْرآَن، قَاَل: َشمَّ قَ ْلَبُه، قَاَل: َأِجُد ِف قَ ْلِبِه الصِ َياَم، قَاَل: َشمَّ َقَدَميْ 

.ُ  ِف َقَدَمْيِه اْلِقَياَم قَاَل: َحِفَظ نَ ْفَسُه، َفَحِفظَُه اَّللَّ

ٍَ َعِن النَِّبِ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه وَ َعِن اْلْبََ »َوِف " الصَِّحيَحنْيِ "  َسلََّم أَنَُّه أََمرَُه َأْن يَ ُقوَل اِء ْبِن َعاِز
 (1)ِعْنَد". 
 

َضا، َوَجَعَل "َمْسُعوٍد: ِإنَّ اَّللََّ ِبِقْسِطِه َوَعْدلِِه َجَعَل الرهوَح َواْلَفرََح ِف اْلَيِقنِي َوالر ِ -19 .973
دٍَّة َوَرَخاٍء َكَذا ُرِوَي شَّكِ  َوالسهْخِط؛ فَالرَّاِضي اَل يَ َتَمىنَّ َغرْيَ َما ُهَو َعَلْيِه ِمْن شِ اهْلَمَّ َواحْلُْزَن ِف ال

 ِف َعْن ُعَمَر َواْبِن َمْسُعوٍد َوَغرْيمِِهَا. َوقَاَل ُعَمُر ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز: َأْصَبْحُت َوَمايل ُسُروٌر ِإالَّ 
 َقَدِر.َمَواِضِع اْلَقَضاِء َوالْ 

َرَجِة، َكاَن َعْيُشُه ُكلهُه ِف نَِعيٍم َوُسُروٍر، قَاَل اَّللَُّ تَ َعاََل: } َمْن َعِمَل َفَمْن َوَصَل ِإََل َهِذِه الدَّ
[ 97[ ]النَّْحِل: 97َصاحِلًا ِمْن ذََكٍر َأْو أُنْ َثى َوُهَو ُمْؤِمٌن فَ َلُنْحِييَ نَُّه َحَياًة طَيِ َبًة{ ]النحل: 

ُن َزْيٍد: الرِ َضا : احْلََياُة الطَّيِ َبُة: ِهَي الرِ َضا َواْلَقَناَعُة. َوقَاَل َعْبُد اْلَواِحِد بْ ُض السََّلف  قَاَل بَ عْ 
نْ َيا َوُمْسََتَاُح اْلَعاِبِديَن. َُ اَّللَِّ اْْلَْعَظُم َوَجنَُّة الده  اَب

َتِلي َوَخرْيَتَهُ لَِعْبِدِه ِف اْلَباَلِء، َوأَنَّهُ غَ  رْيُ ُمت ََّهٍم ِف َقَضائِِه، َوأَْهُل الرِ َضا اَترًَة ُياَلِحظُوَن ِحْكَمَة اْلُمب ْ
َََ اْلَمْقِضيِ  ِبِه، َواَترًَة ُياَلحِ  ََ الرِ َضا اِبْلَقَضاِء، فَ يُ ْنِسيِهْم َأ وَن َعَظَمَة ظُ َواَتَرًة ُياَلِحظُوَن ثَ َوا

َتِلي َوَجاَلَلُه وََكَمالَُه، فَ َيْستَ ْغرُِقوَن ِف ُمَشاَهَدِة َذِلَك، َحىتَّ اَل َيْشُعُروَن اِبْْلَ  ، َوَهَذا َيِصُل اْلُمب ْ ََِ
َا تَ َلذَُّذوا مبَا َأَصاَُّبُْم ِلُماَلَحظَ  ِهْم ُصُدوَرُه َعْن تِ إِلَْيِه َخَواصه أَْهِل اْلَمْعرَِفِة َواْلَمَحبَِّة، َحىتَّ ُرمبَّ
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ْن َحالِِه ِف َحِبيِبِهْم، َكَما قَاَل بَ ْعُضُهْم: َأَوَجَدُهْم ِف َعَذاِبِه ُعُذوبًَة. َوُسِئَل بَ ْعُض التَّاِبِعنَي عَ 
َََ اْلبَ  ُد اْلُمِح به َأ ِء؟ فَ َقاَل: اَل َوقَاَل اَل َمَرِضِه، فَ َقاَل: َأَحبههُ إِلَْيِه َأَحبههُ ِإيَلَّ. َوُسِئَل السَّرِيه: َهْل جيَِ

 بَ ْعُضُهْم:

 َُ ٌَ ... َوبُ ْعُدُه ِفيَك قُ ْر  َعَذابُُه ِفيَك َعْذ

 ." َها َأَح به  (1)َوأَْنَت ِعْنِدي َكُروِحي ... َبْل أَْنَت ِمن ْ
 

لثَّاَلثَِة، ِْلَنَُّه ا "َوِمْن أَْفَضِل أَنْ َواِع الصَّْْبِ: الصِ َياُم، فَِِنَُّه جَيَْمُع الصَّْْبَ َعَلى اْْلَنْ َواعِ -20 .974
، ِْلَنَّ اْلَعْبَد َيَْتُُك َشَهَواتِ  ِه َّللَِِّ َونَ ْفُسُه َقْد َصْْبٌ َعَلى طَاَعِة اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ، َوَصْْبٌ َعْن َمَعاِصي اَّللَِّ

َها، َوهِلََذا ِف احْلَِديِث الصَِّحيِح:  َ َعزَّ َوَجلَّ ي َ »تُ َنازُِعُه إِلَي ْ وُل: ُكله َعَمِل اْبِن آَدَم َلُه ِإالَّ قُ ِإنَّ اَّللَّ
، َوِفيِه أَْيًضا َصْْبٌ  «الصِ َياَم، فَِِنَُّه يل َوَأاَن َأْجزِي ِبِه، ِإنَُّه تَ َرَك َشْهَوَتُه َوطََعاَمهُ َوَشرَابَُه ِمْن َأْجِلي

َكاَن النَِّبه َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه وِع َواْلَعَطِش، َو َعَلى اْْلَْقَداِر اْلُمْؤِلَمِة مبَا َقْد حَيُْصُل لِلصَّائِِم ِمَن اِلُْ 
َعِن النَِّبِ  » َوَسلََّم ُيَسمِ ي َشْهَر الصِ َياِم َشْهَر الصَّْْبِ. َوَقْد َجاَء ِف َحِديِث الرَُّجِل ِمْن َبيِن ُسَلْيمٍ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: َأنَّ الصَّْوَم ِنْصُف الصَّْْبِ  َا ُعْسُر ا« َصلَّى اَّللَّ ْلُوُقوُف َعَلى ِسرِ  َكْونِِه ِنْصَف ، َوُرمبَّ
ُيَاِن، َواَّللَُّ أَْعَلُم. َوق َ  ْولُُه َصلَّى الصَّْْبِ َأْكثَ ُر ِمْن ُعْسِر اْلُوُقوِف َعَلى ِسرِ  َكْوِن الطهُهوِر َشْطَر اإْلِ

 َعزَّ َوَجلَّ: }َونُ نَ ز ُِل ِمَن ، قَاَل اَّللَُّ « َعَلْيكَ  َواْلُقْرآُن ُحجٌَّة َلَك َأْو ُحجَّةٌ »اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم: 
ْسرَاِء: 82اْلُقْرآِن َما ُهَو ِشَفاءٌ َوَرمْحَةٌ لِْلُمْؤِمِننَي َواَل يَزِيُد الظَّاِلِمنَي ِإالَّ َخَسارًا{ ]اإلسراء:  [ ]اإْلِ

 ِإمَّا َأْن يَ ْرَبَح أَْو َعْنُه َساِلًما؛ َبلْ  : َما َجاَلَس َأَحٌد اْلُقْرآَن، فَ َقامَ قَاَل بَ ْعُض السََّلف  [ . 82
ِه، َعنِ  النَِّبِ   َأْن خَيَْسَر، مُثَّ َتاَل َهِذِه اْْليََة. َوُرِوَي َعْن َعْمرِو ْبِن ُشَعْي ٍب، َعْن أَبِيِه، َعْن َجدِ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:  ، فَ يُ ْؤَتى اِبلرَُّجِل َقْد مَحََلُه، َفَخاَلَف َرُجاًل  ُُيَثَُّل اْلُقْرآُن يَ ْوَم اْلِقَياَمةِ »َصلَّى اَّللَّ
َي َفَشره َحاِمٍل تَ َعدَّى ُحُدو  َِ  مَحَّْلَتُه ِإايَّ ِدي، َوَضيََّع أَْمَرُه، فَ يَ َتَمثَُّل َلُه َخْصًما، فَ يَ ُقوُل: اَي َر

ْيِه اِبحْلَُجِج َحىتَّ يُ َقاَل: َشْأَنَك ُف َعلَ فَ رَاِئِضي، َورَِك َب َمْعِصَييِت، َوتَ َرَك طَاَعيِت، َفَما يَ زَاُل يَ ْقذِ 
لرَُّجِل الصَّاِلِح َكاَن َقْد ِبِه، فَ َيْأُخُذهُ بَِيِدِه، َفَما يُ ْرِسُلهُ َحىتَّ َيُكبَّهُ َعَلى َمْنَخرِِه ِف النَّاِر، َويُ ْؤَتى ابِ 

َِ  مَحَّْلتَ مَحََلُه َوَحِفَظ أَْمَرُه، فَ َيْمَتِثُل َخْصًما ُدونَُه، فَ يَ ُقوُل:  َي، َفَخرْيُ َحاِمٍل: ِحِفَظ اَي َر ُه ِإايَّ
ُه اِبحْلَُجِج ُحُدوِدي، َوَعِمَل ِبَفرَاِئِضي، َواْجتَ َن َب َمْعِصَييِت، َوات ََّبَع طَاَعيِت، َفَما يَ زَاُل يَ ْقِذُف لَ 
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ْسَتْْبَِق، َويَ ْعِقَد َعَلْيِه لْ َحىتَّ يُ َقاَل: َشْأَنَك ِبِه، فَ َيْأُخُذُه بَِيِدِه، َفَما يُ ْرِسُلُه َحىتَّ ي ُ  ِبَسُه ُحلََّة اإْلِ
فٌَّع َوَماِحٌل ُمَصدٌَّق، َوقَاَل اْبُن َمْسُعوٍد: اْلُقْرآُن َشاِفٌع ُمشَ « . اَتَج اْلُمْلِك، َوَيْسِقَيُه َكْأَس اْْلَْمرِ 

يءُ ْهرِِه، قَاَدهُ َفَمْن َجَعَلُه أََماَمُه، قَاَدُه ِإََل اِْلَنَِّة، َوِمْن َجَعَلُه َخْلَف ظَ   ِإََل النَّاِر. َوَعْنُه قَاَل: جيَِ
ِه، فَ َيُكوُن َسائًِقا اْلُقْرآُن يَ ْوَم اْلِقَياَمِة، فَ َيْشَفُع ِلَصاِحِبِه، فَ َيُكوُن قَاِئًدا ِإََل اِْلَنَِّة، أَْو َيْشَهُد َعَليْ 

 (1)ِإََل النَّاِر.". 
 

بُو َداُوَد ِمْن النِ َعِم، َوَيُدله َعَلى َذِلَك َما َخرََّجُه أَ "ِمْنُه، َوَيْكِفي ِف ُشْكِر َهِذِه -21 .975
، قَاَل:  يِليِ  ، فَ َقاَل: ُيْصِبُح َعلَ »َحِديِث َأيب اْْلَْسَوِد الدِ  ى ُكلِ  ُساَلَمى ِمْن ُكنَّا ِعْنَد َأيب َذرٍ 

ٌة، َوَحجٍ  َصَدَقٌة، َوَتْسِبيٍح َوِصَياٍم َصَدقَ َأَحدُِكْم ِف ُكلِ  يَ ْوٍم َصَدَقٌة، فَ َلُه ِبُكلِ  َصاَلٍة َصَدَقٌة، 
ُ َعَلْيِه َوَسلَّ  ِ َصلَّى اَّللَّ َم ِمْن َهِذهِ اْْلَْعَماِل َصَدَقٌة، َوَتْكِبرٍي َصَدَقٌة، َوحَتِْميٍد َصَدَقٌة، فَ َعدَّ َرُسوُل اَّللَّ

 َحِديِث َأيب ُموَسى َوَقْد تَ َقدََّم ِف « ىالصَّاحِلَاِت قَاَل: جُيْزُِئ َأَحدُُكْم ِمْن َذِلَك رَْكَعَتا الضهحَ 
، فَِِنَّهُ »اْلُمَخرَِّج ِف " الصَِّحيَحنْيِ ":  ََْ يَ ْفَعْل، فَ ْلُيْمِسْك َعِن الشَّرِ  َوَهَذا « .  َلُه َصَدَقةٌ فَِِْن 

َا َيكُ  ، َوِإمنَّ ًئا ِمَن الشَّرِ  ُن جُمَْتِنًبا لِلشَّرِ  ِإَذا قَاَم اِبْلَفرَاِئِض، و َيُدله َعَلى أَنَُّه َيْكِفيِه َأْن اَل يَ ْفَعَل َشي ْ
: الشهْكُر تَ ْرُك  بَ ْعُض السََّلف  قَالَ َواْجتَ َن َب اْلَمَحارَِم، فَِِنَّ أَْعَظَم الشَّرِ  تَ ْرُك اْلَفرَاِئِض، َوِمْن ُهَنا 
َلى َمْعِصَيٍة. َوذََكَر أَبُو َن النِ َعِم عَ اْلَمَعاِصي. َوقَاَل بَ ْعُضُهْم: الشهْكُر َأْن اَل ُيْستَ َعاَن ِبَشْيٍء مِ 

 قَاَل: َحازٍِم الزَّاِهُد ُشْكَر اِْلََوارِِح ُكلِ َها َوَأْن ُتَكفَّ َعِن اْلَمَعاِصي، َوُتْستَ ْعَمَل ِف الطَّاَعاِت، مُثَّ 
ْ َيْشُكْر جِبَِميِع أَْعَضائِِه، َفَمثَ ُلهُ  َمَثِل َرُجٍل لَُه ِكَساٌء، فََأَخَذ ِبطََرِفِه، كَ   َوأَمَّا َمْن َشَكَر بِِلَسانِِه، َوََ

َفْعُه َذِلَك ِمَن احْلَرِ  َواْلَْبِْد َوالث َّْلِج َواْلَمطَِر. َوقَاَل َعْبُد الرَّ  مْحَِن ْبُن َزْيِد ْبِن فَ َلْم يَ ْلَبْسُه، فَ َلْم يَ ن ْ
رِِه َوَيَدْيِه َورِْجَلْيِه َوَغرْيِ َذِلَك، لَْيَس ِمْن َدنِِه َوََسِْعِه َوَبصَ َأْسَلَم: لِيَ ْنظُِر اْلَعْبُد ِف نَِعِم اَّللَِّ َعَلْيِه ِف بَ 

يت ِهَي ِف َهَذا َشْيٌء ِإالَّ َوِفيِه نِْعَمٌة ِمَن اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ، َحقٌّ َعَلى اْلَعْبِد َأْن يَ ْعَمَل اِبلنِ َعِم الالَّ 
 (2)َبَدنِِه َّللَِِّ َعزَّ َوَجلَّ". 
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َْسَائِِه َوِصَفاتِِه َوِبُكلِ  َحاٍل، فَالَِّذي حَيُْصُل ِْلَْهِل اِْلَنَِّة ِمْن تَ َفاِصيِل اْلِعْلِم اِبَّللَِّ َوأَ "-22 .976
ِة ذِْكرِِه، ُهَو أَْمٌر اَل ُُيِْكُن الت َّْعِبرُي َعْن ُكْنِههِ  نْ َيا، ِْلَ َوأَف َْعالِِه، َوِمْن قُ ْرِبِه َوُمَشاَهَدتِِه َوَلذَّ نَّ  ِف الده

ََْ يُْدرُِكوُه َعَلى َوْجِهِه، َبْل ُهَو ممَّا اَل َعنْيٌ رََأْت، َواَل أُُذٌن َسََِعْت، َواَل َخطََر َعلَ  ى قَ ْل ِب أَْهَلَها 
ُ تَ َعاََل اْلَمْسُئوُل َأْن اَل حَيْرَِمَنا َخرْيَ َما ِعْنَدُه َبَشرِ  َما ِعْنَداَن مبَنِ ِه وَكَ   َوَرمْحَِتِه آِمنَي. َرِمهِ َبَشٍر، َواَّللَّ

 

نْ َيا حيُِبََّك اَّللَُّ »َوْلنَ ْرِجْع ِإََل َشرِْح َحِديِث:  َ حيُِ به فَ َهَذا ا« اْزَهْد ِف الده حْلَِديُث َيُدله َعَلى َأنَّ اَّللَّ
نْ َيا،  ، ِه السَّ : قَاَل احْلََوارِيهوَن لِِعيَسى َعَليْ قَاَل بَ ْعُض السََّلف  الزَّاِهِديَن ِف الده اَلُم: اَي ُروَح اَّللَِّ

نْ َيا حيُِبهُكُم اَّللَُّ  ُ َعزَّ َوَجلَّ َعَلْيِه، قَاَل: أَْبِغُضوا الده   َعزَّ َوَجلَّ.َعلِ ْمَنا َعَماًل َواِحًدا حيُِب هَنا اَّللَّ

نْ َيا َويُ ْؤثِرَُها َعَلى اْْلِخرَِة، َكَما قَا ُ تَ َعاََل َمْن حيُِ به الده : }َكالَّ َبْل حتُِبهوَن اْلَعاِجَلَة لَ َوَقْد َذمَّ اَّللَّ
[ ، َوقَاَل: }َوحتُِبهوَن اْلَماَل 21 - 20[ ]اْلِقَياَمِة: 21 - 20َوَتَذُروَن اْْلِخَرَة{ ]القيامة:  -

[ ، َوقَاَل: }َوِإنَُّه حِلُ بِ  اْلَْرْيِ َلَشِديٌد{ ]العادايت: 20[ ]اْلَفْجِر: 20ُحبًّا مَجًّا{ ]الفجر: 
نْ َيا َدلَّ َعَلى َمْدِح َمْن اَل 8َعاِداَيِت: [ ]الْ 8 [ ، َواْلُمرَاُد ُح به اْلَماِل، فََِِذا ُذمَّ َمْن َأَح بَّ الده

 حيُِب هَها، َبْل يَ ْرُفُضَها َوَيَْتُُكَها.

َلْيِه َوَسلََّم، عَ  َوِف " اْلُمْسَنِد " َو " َصِحيِح اْبِن ِحبَّاَن " َعْن َأيب ُموَسى، َعِن النَِّبِ  َصلَّى اَّللَُّ 
يَ ب َْقى َعَلى  َمْن َأَح بَّ ُدنْ َياُه َأَضرَّ آِبِخَرتِِه، َوَمْن َأَح بَّ آِخرَتَُه، َأَضرَّ ِبُدنْ َياُه، َفآثُِروا َما»قَاَل: 

 « .َما يَ ْفىَن 

لَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم، صَ َوِف " اْلُمْسَنِد " َو " ُسَنِن اْبِن َماَجْه " َعْن َزْيِد ْبِن اَثِبٍت، َعِن النَِّبِ  
نَ ْيهِ »قَاَل:  نْ َيا مَهَُّه، فَ رََّق اَّللَُّ َعَلْيِه أَْمَرُه، َوَجَعَل فَ ْقَرُه َبنْيَ َعي ْ نْ َيا َمْن َكاَنِت الده ََْ أَيْتِِه ِمَن الده ، َو

 ُ  (1)َوَجَعَل ِغَناُه ِف".  َعَلْيِه أَْمَرُه،ِإالَّ َما ُكِت َب َلُه، َوَمْن َكاَنِت اْْلِخَرُة نِي ََّتُه، مَجََع اَّللَّ
 

ُهَو َذرِيَعٌة ِإََل "َذرِيَعًة ِإََل حَمْظُوٍر ُمت ََّفٍق َعَلْيِه، َكراَِب الن َّْقِد اْلِْاَلُف ِفيِه َضِعيٌف، وَ -23 .977
َعِة، فَِِنَُّه َذرِيَعةٌ  ََل الز اَِن. َوذُِكَر َعْن ِإْسَحاَق ْبِن إِ  راَِب النِ َساِء اْلُمت ََّفِق َعَلى حَتْرُيِِه، وََكِنَكاِح اْلُمت ْ

َعَة ِهَي الز اَِن ُصرَاًحا.  َشاِقاَل أَنَُّه ذََكَر َأنَّ اْلُمت ْ

 َأْن َيُكوَن َعِن اْبِن َبطََّة قَاَل: اَل يُ ْفَسُخ ِنَكاٌح َحَكَم بِِه قَاٍض ِإْن َكاَن َقْد ََتَوََّل ِفيِه ََتِْوياًل، ِإالَّ 
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َعٍة، َأْو طَلََّق َثاَلاًث ِف َلْفٍظ َواِحٍد، َوَحَكَم اِبْلُمرَاَجَعِة ِمنْ  َقَضى لَِرُجلٍ   َغرْيِ َزْوٍج، ِبَعْقِد ُمت ْ
 َفُحْكُمُه َمْرُدوٌد، َوَعَلى فَاِعِلِه اْلُعُقوبَُة َوالنََّكاُل.

ِع ِب اِبلشِ ْطَرْنِج، َوَتََ  ْنَكاُر َعَلى الالَّ اْلَقاِضي َعَلى َمْن َلِع َب ُِّبَا  وَّلَهُ َواْلَمْنُصوُص َعْن َأمْحََد اإْلِ
 َُ  النَِّبيِذ اْلُمْختَ َلِف ِبَغرْيِ اْجِتَهاٍد، َأْو تَ ْقِليٍد َسائٍِغ، َوِفيِه َنظٌَر، فَِِنَّ اْلَمْنُصوَص َعْنهُ أَنَّهُ حُيَده َشاِر

ْنَكاِر، َمَع أَنَُّه اَل   ِعْنَدُه، َفَدلَّ َعَلى أَنَُّه يُ ْنَكُر   يَ ْفُسُق ِبَذِلكَ ِفيِه، َوِإقَاَمُة احْلَدِ  أَبْ َلُغ َمرَاِت ِب اإْلِ
اِعُلُه اْلُمَتَأوِ ُل ِمَن ُكله ُُمْتَ َلٍف ِفيِه َضُعَف اْلِْاَلُف ِفيِه، ِلَداَلَلِة السهنَِّة َعَلى حَتْرُيِِه، َواَل خَيْرُُج فَ 

ْنَكاِر َعَلى َمْن اَل  اْلَعَداَلِة ِبَذِلَك، َواَّللَُّ أَْعَلُم. وََكَذِلَك َنصَّ   يُِتمه َصاَلتَُه َواَل يُِقيُم َأمْحَُد َعَلى اإْلِ
َِ َذِلَك.  ُصْلَبُه ِمَن الرهُكوِع َوالسهُجوِد، َمَع ُوُجوِد ااِلْخِتاَلِف ِف ُوُجو

 

 َرَجاُء ثَ َواِبِه، َواَتَرًة َخْوُف هِ َواْعَلْم َأنَّ اْْلَْمَر اِبْلَمْعُروِف َوالن َّْهَي َعِن اْلُمْنَكِر اَتَرًة حَيِْمُل َعَليْ 
َِ ِف تَ رِْكِه، َواَتَرًة اْلَغَض ُب َّللَِِّ َعَلى اْنِتَهاِك حَمَارِِمِه، َواَتَرًة النَِّصيَحُة لِْلمُ  ْؤِمِننَي، َوالرَّمْحَُة هَلُْم اْلِعَقا

نْ َيا َواْْلِخرَِة، رهِض لَِغَض ِب اَّللَِّ َوَرَجاُء ِإنْ َقاِذِهْم ممَّا َأْوقَ ُعوا أَنْ ُفَسُهْم ِفيِه ِمَن الت َّعَ   َوُعُقوبَِتِه ِف الده
ى، َويُْذَكُر َفاَل َواَتَرًة حَيِْمُل َعَلْيِه ِإْجاَلُل اَّللَِّ َوِإْعظَاُمُه َوحَمَب َُّتُه، َوأَنَُّه أَْهٌل َأْن يُطَاَع َفاَل يُ ْعصَ 

قَاَل بَ ْعُض وِس َواْْلَْمَواِل، َكَما ى ِمِن انِْتَهاِك حَمَارِِمِه اِبلن هفُ يُ ْنَسى، َوُيْشَكُر َفاَل ُيْكَفُر، َوأَنَّهُ يُ ْفَتدَ 
َعْبُد اْلَمِلِك  : َوِدْدُت َأنَّ اْْلَْلَق ُكلَُّهْم َأطَاُعوا اَّللََّ، َوَأنَّ حلَِْمي قُِرَض اِبْلَمَقارِيِض. وََكانَ السََّلف  

َلْت يب َوِبَك اْلُقُدوُر ِف يَ ُقوُل ِْلَبِيِه: َوِدْدُت َأين ِ غَ  -ا اَّللَُّ َرمِحَُهمَ  -ْبُن ُعَمَر ْبِن َعْبِد اْلَعزِيِز 
 (1)اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ.". 

 

ْرَداِء َعِن النَِّبِ  َصلَّى اَّللَُّ َعلَ « "اِْلَنَّةِ -24 .978 ْيِه َوَسلََّم، ، َوَقْد َرَوى َهَذا اْلَمْعىَن أَبُو الدَّ
، َوُهوَ َوُسُلوُك الطَّرِيِق اِلْلتِ  اْلَمْشُي اِبْْلَْقَداِم ِإََل  َماِس اْلِعْلِم َيْدُخُل ِفيِه ُسُلوُك الطَّرِيِق احْلَِقيِقيه

ْثُل ِحْفِظِه، جَمَاِلِس اْلُعَلَماِء، َوَيْدُخُل ِفيِه ُسُلوُك الطهُرِق اْلَمْعَنوِيَِّة اْلُمَؤدِ يَِة ِإََل ُحُصوِل اْلِعْلِم، مِ 
لطهُرِق اْلَمْعَنوِيَِّة الَّيِت اَكَرتِِه، َوُمطَاَلَعِتِه، وَِكَتابَِتِه، َوالت ََّفههِم لَُه، َوحَنِْو َذِلَك ِمَن اَوَدارَِسِتِه، َوُمذَ 

 يُ تَ َوصَُّل ُِّبَا ِإََل اْلِعْلِم.

ُ لَُه بِِه طَرِيًقا ِإََل اِْلَنَّةِ »َوقَ ْولُُه:  ُل َلُه اْلِعْلَم الَِّذي طََلَبُه،  َّللََّ َقْد يُ رَاُد ِبَذِلَك َأنَّ ا« َسهََّل اَّللَّ ُيَسهِ 
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ِه تَ َعاََل: }َوَلَقْد َوَسَلَك طَرِيَقُه، َويُ َيسِ رُُه َعَلْيِه، فَِِنَّ اْلِعْلَم طَرِيٌق ُمَوصِ ٌل ِإََل اِْلَنَِّة، َوَهَذا َكَقْولِ 
: قَاَل بَ ْعُض السََّلف  [ . 17َمِر: [ ]اْلقَ 17َيسَّْراَن اْلُقْرآَن لِلذ ِْكِر فَ َهْل ِمْن ُمدَِّكٍر{ ]القمر: 

 َهْل ِمْن طَاِل ِب ِعْلٍم فَ يُ َعاُن َعَلْيِه؟ .

ُر ِلطَاِل ِب اْلِعْلِم ِإَذا َقَصَد ِبطََلِبِه َوْجَه اَّللَِّ ااِلْنتِ  َفاَع بِِه َواْلَعَمَل َوَقْد يُ رَاُد أَْيًضا: َأنَّ اَّللََّ يُ َيسِ 
 َدايَِتِه َوِلُدُخوِل اِْلَنَِّة ِبَذِلَك.مبُْقَتَضاُه، فَ َيُكوُن َسبَ ًبا هلِِ 

َتِفُع ُِّبَا، َوَتُكوُن ُمَوصِ َلًة َلهُ ِإََل ا ُ ِلطَاِل ِب اْلِعْلِم ُعُلوًما ُأَخَر يَ ن ْ ُر اَّللَّ ِْلَنَِّة، َكَما ِقيَل: َمْن َوَقْد يُ َيسِ 
ََْ يَ ْعَلْم، وَكَ  َُ احلَْسَ َعِمَل مبَا َعِلَم، َأْوَرثَُه اَّللَُّ َعِلَم َما  َنِة احلََْسَنُة بَ ْعَدَها، َوَقْد َدلَّ َما ِقيَل: ثَ َوا

ُ الَِّذيَن اْهَتَدْوا ُهًدى{ ]مرمي:  [ ، َوقَ ْولُُه: 76[ ]َمْرمَيَ: 76َعَلى َذِلَك قَ ْولُهُ تَ َعاََل: }َويَزِيُد اَّللَّ
 [ .17[ ]حُمَمٍَّد: 17: }َوالَِّذيَن اْهَتَدْوا زَاَدُهْم ُهًدى َوآاَتُهْم تَ ْقَواُهْم{ ]حممد

َلُه  -َوُهَو الصِ رَاُط  -َوَقْد َيْدُخُل ِف َذِلَك أَْيًضا َتْسِهيُل طَرِيِق اِْلَنَِّة احلِْسِ يِ  يَ ْوَم اْلِقَياَمِة  َوَما قَ ب ْ
ُر َذِلَك َعَلى طَاِل ِب اْلِعْلِم ِلاِلْنِتَفاِع".   (1)َوَما بَ ْعَدُه ِمَن اْْلَْهَواِل، فَ يُ َيسِ 

 

بََّك َأَح بَّ َعْنُه َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَُّه َكاَن َيْدُعو: اللَُّهمَّ اْجَعْل حُ »"َوُرِوَي -25 .979
نْ َيا اِبلشَّْوقِ  ِإََل  اْْلَْشَياِء ِإيَلَّ، َوَخْشيَ َتَك َأْخَوَف اْْلَْشَياَء ِعْنِدي، َواْقَطْع َعينِ  َحاَجاِت الده

َرْر َعْييِن ِمْن ِعَباَدِتكَ لَِقاِئَك، َوِإَذا أَق ْ  نْ َيا ِمْن ُدنْ َياُهْم، فَاق ْ . َفَأْهُل َهِذِه  «َرْرَت َأْعنُيَ َأْهِل الده
َرَجِة ِمَن اْلُمَقرَِّبنَي لَْيَس هَلُْم َهمٌّ ِإالَّ ِفيَما يُ َقر ُُِّبُْم ممَّْن حيُِب هُهْم َوحيُِبهونَهُ  : قَاَل بَ ْعُض السََّلف  ، الدَّ

ُُه الرََّجاُء، َواْلَعَمُل َعَلى اْلَمَحبَِّة اَل َيْدُخُلُه اْلُفُتوُر، َوِمْن َكاَلِم  اْلَعَمُل َعَلى اْلَمَخاَفِة َقْد يُ َغريِ 
ْرَقٌد . قَاَل ف َ بَ ْعِضِهْم: ِإَذا َسِئَم اْلَبطَّاُلوَن ِمْن ِبطَالَِتِهْم، َفاَل َيْسَأُم حمُِبهوَك ِمْن ُمَناَجاِتَك َوذِْكرِكَ 

ََْ َيُكْن ِعْنَدُه َشْيٌء آثَ ُر ِمْن َهوَ  : قَ رَْأُت ِف بَ ْعِض اْلُكُت ِب: َمْن َأَح بَّ اَّللََّ،  اُه، َوَمْن السََّبِخيه
ََْ َيُكْن ِعْنَدُه آثَ ُر ِمْن َهَوى نَ ْفِسِه، فَاحْلُ به َّللَِِّ تَ َعاََل أَِمرٌي ُمَؤمٌَّر عَ  نْ َيا،  رَاِء َلى اْْلُمَ َأَح بَّ الده
َُ اْلَمَجاِلِس ِفيَما ُهَناِلَك، َواْلَمَحبَُّة مُ  تَ َهى اْلُقْربَِة ُزْمَرتُُه َأوَُّل الزهَمِر يَ ْوَم اْلِقَياَمِة، َوجَمِْلُسُه أَق َْر ن ْ

بهوَن ذِْكَرُه َوحُيَبِ ُبونَهُ حيُِ َوااِلْجِتَهاِد َوَلْن َيْسَأَم اْلُمِحبهوَن ِمْن طُوِل اْجِتَهاِدِهْم َّللَِِّ َعزَّ َوَجلَّ حيُِبهونَُه وَ 
ُدو اْلَفَضاِئُح، أُولَِئَك ِإََل َخْلِقِه َُيُْشوَن َبنْيَ ِعَباِدهِ اِبلنََّصاِئِح، َوخَيَاُفوَن َعَلْيِهْم ِمْن أَْعَماهِلِْم يَ ْوَم تَ بْ 
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ْم ُدوَن لَِقائِِه. َوقَاَل فَ ْتٌح اْلَمْوِصِليه:  رَاَحةَ هلَُ َأْولَِياءُ اَّللَِّ َوَأِحبَّاُؤُه، َوأَْهُل َصْفَوتِِه، أُولَِئَك الَِّذيَن اَل 
ًة، َواَل يَ ْغُفُل َعْن ذِْكِر اَّللَِّ طَْرفَ  نْ َيا َلذَّ ُد َمَع ُح بِ  اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ لِلده َة ]َعنْيٍ[ . اْلُمِح به اَل جيَِ

: َما َيَكاُد  ََل حمُِ بٌّ َّللَِِّ َعزَّ َوَجلَّ، َوَما َيَكاُد َُيَله اْلُقْربََة ِإََل اَّللَِّ تَ َعاَوقَاَل حُمَمَُّد ْبُن النَّْضِر احْلَارِِثيه
ََل ِرْضَوانِِه". َيْسَأُم ِمْن َذِلَك. َوقَاَل بَ ْعُضُهْم: اْلُمِح به َّللَِِّ طَائُِر اْلَقْل ِب، َكِثرُي الذ ِْكِر، ُمَتَسبِ  ٌب إِ 

(1) 
 

ُ َعزَّ -26 .980 َويَ ْرزُْقُه ِمْن َحْيُث  -َوَجلَّ: }َوَمْن يَ تَِّق اَّللََّ جَيَْعْل َلُه َُمَْرًجا  "الر ِْزُق، قَاَل اَّللَّ
[ ، 3 - 2[ ]الطَّاَلِق: 3 - 2اَل حَيَْتِس ُب َوَمْن يَ تَ وَكَّْل َعَلى اَّللَِّ فَ ُهَو َحْسُبُه{ ]الطالق: 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -َوَقْد قَ رَأَ النَِّبه  ، َوقَاَل َلُه: َلْو َأنَّ النَّاَس ُكلَُّهْم ِه اْْليََة َعَلى َأيب ذَ َهذِ  -َصلَّى اَّللَّ رٍ 
ُهْم يَ ْعيِن: َلْو َحقَُّقوا الت َّْقَوى َوالت َّوَكهَل؛ اَلْكتَ َفْوا ِبَذِلَك ِف َمصَ  اِلِح ِديِنِهْم َأَخُذوا ُِّبَا َلَكَفت ْ

اْحَفِظ اَّللََّ »: َمْعىَن ِف َشرِْح َحِديِث اْبِن َعبَّاسٍ َوُدنْ َياُهْم. َوَقْد َسَبَق اْلَكاَلُم َعَلى َهَذا الْ 
قَ ْلِبَك ُحْسَن تَ وَكهِلَك  : حِبَْسِبَك ِمَن الت ََّوسهِل إِلَْيِه َأْن يَ ْعَلَم ِمنْ قَاَل بَ ْعُض السََّلف  « . حَيَْفْظكَ 

ُه َما َأمَهَُّه، مُثَّ قَ رَأَ: }َوَمْن يَ تَِّق ، َفَكَفاُه ِمنْ َعَلْيِه، َفَكْم ِمْن َعْبٍد ِمْن ِعَباِدِه َقْد فَ وََّض إِلَْيِه أَْمَرهُ 
[ َوَحِقيَقُة الت َّوَكهِل: 3 - 2َويَ ْرزُْقُه ِمْن َحْيُث اَل حَيَْتِس ُب{ ]الطالق:  -اَّللََّ جَيَْعْل َلُه َُمَْرًجا 

ِح، َوَدْفِع اْلَمَضارِ  ِمْن أُُموِر َِ اْلَمَصالِ ُهَو ِصْدُق اْعِتَماِد اْلَقْل ِب َعَلى اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ ِف اْسِتْجاَل 
ُيَاِن أِبَنَُّه اَل يُ ْعِطي وَ  نْ َيا َواْْلِخَرِة ُكلِ َها، وَِكَلُة اْْلُُموِر ُكلِ َها إِلَْيِه، َوحَتِْقيُق اإْلِ اَل َُيَْنُع َواَل َيُضره الده

َفُع ِسَواُه. قَاَل َسِعيُد ْبُن ُجَبرْيٍ: الت َّ  ُيَاِن. َوقَالَ َواَل يَ ن ْ َوْه ُب ْبُن ُمنَ بِ ٍه: اْلَغايَُة  وَكهُل مِجَاُع اإْلِ
َ ُهَو ثِ  َقُتُه. َوِف َحِديِث اْلُقْصَوى الت َّوَكهُل. قَاَل احلََْسُن: ِإنَّ تَ وَكهَل اْلَعْبِد َعَلى َرب ِِه َأْن يَ ْعَلَم َأنَّ اَّللَّ

رَُّه َأْن َيُكوَن أَق َْوى النَّاِس، َمْن سَ »، قَاَل: - َعَلْيِه َوَسلََّم َصلَّى اَّللَُّ  -اْبِن َعبَّاٍس َعِن النَِّبِ  
 (2)« .". فَ ْليَ تَ وَكَّْل َعَلى اَّللَِّ 

 

"ومضموُن ما ذكر من أشراِط الساعة ِف هذا احلديث يَرِجُع إَل أنَّ اْلمور -27 .981
ن الساعة: ))إذا ملن سأله ع -صلى هللا عليه وسلم  -تُ َوسَُّد إَل غري أهلها، كما قال النَِّبه 
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( ، فِنَّه إذا صار احلفاةُ العراةُ رعاءُ الشاِء 2(( ( )1ُوسِ َد اْلمر إَل غري أهله فانتظر الساعة )
ََ الثروة واْلموال، حىت  يتطاولوا ِف  -وهم أهُل اِلهل واِلفاء  - رؤوَس الناس، وأصحا

اً عائاًل، فصار ِنَّه إذا رََأَس الناَس َمْن كاَن فقري البنيان، فِنَّه يفسد بذلك نظاُم الدين والدنيا، ف
ملكًا على الناس، سواء كان ُملُكه عامًا أو خاصًا ِف بعض اْلشياء، فِنَّه ال يكاُد يعطي 

: ْلْن ض السَّلفقال بعالناَس حقوَقهم، بل يستأثر عليهم مبا استوَل عليهم من املال، فقد 
( . 3َر )ضمها، خرٌي لك من أْن متدَّها إَل يد غينٍ  قد عا ج الفقمتدَّ يدَك إَل فم التِ نني، فيقْ 

وإذا كان مع هذا جاهاًل جافياً، فسد بذلك الدين؛ ْلنَّه ال يكون له مهة ِف إصالح دين 
( الناِس، 4الناس وال تعليمهم، بل مِهته ِف جباية املال واكتنازه، وال يُبايل مبا فسد من ديِن )

 وال مبن ضاَع من أهل

 حاجاهتم.

 ( .6( قبيلة منافقوها(( )5وِف حديٍث آخر: ))ال تقوم الساعُة حىت يسوَد ُكلَّ )

 ، َُ َق الكاذ وإذا صار ملوُك الناس ورؤوُسهم على هذه احلال، انعكست سائُر اْلحوال، فُصدِ 
ََ الصادُق، وائُتِمَن اْلائُن، وخوِ َن اْلمنُي، وتكلََّم اِلاهُل، وسكَت العاَ، و ُعِدَم أ وُكذِ 

 أنه قال: -صلى هللا عليه وسلم  -ابلكلية، كما صحَّ عن النَِّبِ  

_________ 

 ( ِف )ص( : ))فانتظروها(( .1)

 ( ، وابن حبان6496) 8/129( و59) 1/23، والبخاري 2/361( أخرجه: أمحد 2)

( من حديث أيب هريرة، به. والرواايت 4232، والبغوي )10/118( ، والبيهقي 104)
 ولة وُمتصرة.مط

 من قول سفيان الثوري. 23-7/22( أخرجه: أبو نعيم ِف " احللية " 3)

 ( ِف )ص( : ))بذلك الدين(( .4)

 ( سقطت من )ص( .5)

 (9771( )كشف اْلستار( ، والطْباين ِف " الكبري " )3416( أخرجه: البزار )6)
مسعود، به.  من حديث عبد هللا بن 3/221( ، وابن عدي ِف " الكامل " 10556و )

 الرواايت مطولة وُمتصرة، وهو حديث ضعيف.
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 (1)( من حديث أيب بكرة، به.". 7715وأخرجه: الطْباين ِف " اْلوسط " )
 

 "والثاين: من يعتقُدها على غرِي ما هي عليه، ودل كالُمه على أنَّ غري هؤالء-28 .982

، وهذا من ليل أو حترمييعلمها، ومراُده أنَّه يعلمها على ما هي عليه ِف نفس اْلمر من حت
( فيها 1أظهر اْلدلة على أنَّ املصي َب عند هللا ِف مسائل احلالل واحلرام املشتبهة املختلِف )

ا ِف ، وغريه ليس بعاَ ُّبا، مبعىن أنَّه غرُي مصي ب حلكم هللا فيه-عز وجل  -واحٌد عند هللا 
، ويكون مأجوراً بهة يظنهها دليالً نفس اْلمر، وإْن كان يعتقُد فيها اعتقاداً يستنُد فيه إَل ش

 على اجتهاده، ومغفوراً له خطؤه لعدم اعتماده.

من : ))فمن اتَّقى الشهبهاِت، فقد استْبأ لدينه وعرضه، و -صلى هللا عليه وسلم  -وقوله 
ا هو  وَقَع ِف الشهبُ َهاِت، وقع ِف احلرام(( قسَّم الناس ِف اْلمور املشتبهة إَل قسمني، وهذا إمنَّ

ابلنسبة إَل من هي مشتبهة عليه، وهو ممن ال يعلمها، فأمَّا َمْن كان عاملاً ُّبا، واتَّبع ما دلَّه 
علمُه عليها، فذلك قسٌم اثلٌث، َ يذكره لظهور حكمه، فِنَّ هذا القسم أفضُل اْلقسام 

بع علَمه ِف ذلك. ( ، واتَّ 2الثالثِة؛ ْلنَّه َعِلَم حكَم هللا ِف هذه اْلمور املشتبهة على النَّاس )
وأما من َ يعلم حكم هللا فيها، فهم قسمان: أحدمها من يتقي هذه الشبهات؛ الشتباهها 

 عليه، فهذا قد استْبأ لدينه وعرضه.

( ِمَن الن َّْقص والشَّني، والعرض: هو موضُع املدح 3ومعىن استْبأ: طل ب الْباءة لدينه وعرضه )
ره ابِلميل مدٌح، وبذكره ابلقبيح قدٌح، وقد يكون والذمِ  من اإلنسان، وما حيصل له بذك

ذلك اترةً ِف نفس اإلنسان، واترةً ِف سلفه، أو ِف أهله، فمن اتَّقى اْلمور املشتبهة واجتنبها، 
فقد َحصََّن ِعْرَضهُ ِمَن الَقدح والشَّني الداخل على من ال جيتنبها، وِف هذا دليل على أنَّ من 

: من عرَّض فقال بعض السَّلض نفسه للقدح فيه والطَّعن، كما ارتك ب الشهبهات، فقد عرَّ 
 ( .4نفسه للتههم، فال يلومنَّ من أساء به الظنَّ )

_________ 

 ( سقطت من )ص( .1)

 ( عبارة: ))على الناس(( سقطت من )ص( .2)
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 ( عبارة: ))ومعىن استْبأ: طل ب الْباءة لدينه وعرضه(( سقطت من )ص( .3)

من طريق سعيد بن املسي ب من قول عمر  8/479عدي ِف " الكامل " ( أخرجه: ابن 4)
 بن اْلطاَ.

( من طريق سعيد بن املسي ب من قول بعض 8345وأخرجه: البيهقي ِف " شع ب اإلُيان " )
 . بلفظ: ))من عرض نفسه للتهم فال يلومن اال-صلى هللا عليه وسلم  -أصحاَ النِب 

 (1)نفسه(( .". 
 

املسلمني: إرشاُدهم إَل مصاحلهم، وتعليمهم أمور دينهم  "والنصيحُة لعامة-29 .983
َ  عنهم، وجمانبة الغش  ودنياهم، وسَت عوراهتم، وسدِ  خالهتم، ونصرهتم على أعدائهم، والذ
واحلسد هلم، وأْن حي بَّ هلم ما حي ب لنفسه ويكره هلم ما يكره لنفسه، وما شابه ذلك، انتهى 

 ( .1ما ذكره )

اْلذى واملكروه عنهم: إيثاُر فقريِهم وتعليُم جاهلهم، ورده من زاغ  ومن أنواع نصحهم بدفع
منهم عن احلق ِف قول أو عمل ابلتلطف ِف ردِ هم إَل احلق، والرفُق ُّبم ِف اْلمر ابملعروف 

: بعُض السَّلف قالوالنهي عن املنكر حمبة إلزالة فسادهم ولو حبصول ضرٍر له ِف دنياه، كما 
( ، وكان عمُر بن عبد العزيز 2ق أطاعوا هللا وأنَّ حلمي قُِرَض ابملقاريِض )وددُت أنَّ هذا اْلل

 يقول: اي ليتيِن عملُت فيكم

 

َِ هللا وعملُتم به، فكلما عملُت فيكم بسنة، وقع مىن عضٌو حىت يكوَن آخر شيٍء  بكتا
 منها خروج نفسي.

 -علماء وهو مما خيتص به ال -ومن أنواع النصح هلل تعاَل وكتابه ورسوله 
 رده اْلهواء املضلة ابلكتاَ والسنة، وبياُن داللتهما على ما خُيالف اْلهواء

كلها، وكذلك رده اْلقوال الضعيفة من زالت العلماء، وبياُن داللة الكتاَ والسنة على 
 يصح منه ، وماَ-صلى هللا عليه وسلم  -ردِ ها، ومن ذلك بيان ما صحَّ من حديث النَِّبِ  

ذين ِل رواته وَمْن تُ ْقَبُل رواايته منهم ومن ال تُقبل، وبيان غلط َمْن غلط من ثقاهتم البتبني حا
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 تقبل روايتهم.

-يه وسلم صلى هللا عل -ومن أعظِم أنواع النصح أْن يَ ْنَصَح ملن استشاره ِف أمره، كما قال 
: 

ث: ))إنَّ من حقِ  ( ، وِف بعض اْلحادي3))إذا استَ ْنَصَح أحدُُكم أخاه، فليَ ْنَصْح له(( )
 املسلم على

_________ 

 ( أي: ابن الصالح.1)

، وهتذي ب الكمال 4/7( هذا قول زهري بن نعيم البايب. انظر: صفوة الصفوة البن اِلوزي 2)
 .3/312، وهتذي ب التهذي ب البن حجر 3/40للمزي 

 (1).". 3/418( سبق خترجيه وهو ِف " مسند اإلمام أمحد " 3)
 

 ( بدل: ))البغي(( .1كْب(( )"حديثه: ))ال-30 .984

ر فنفى أْن تكوَن كراهُته؛ ْلْن يَفوَقُه أحٌد ِف اِلمال بغيًا أو كْباً، وفسَّر الكْب والبغي ببط
( ، وهو التكْبه عليه، واالمتناع ِمن قبوله ِكْباً إذا خالف هواه. ومن 2احلقِ  وغمط الناس )

رياً، فمن احلقَّ ِمن كلِ  من جاء به، وإْن كان صغ: التَّواُضُع أْن تَ ْقَبَل قال بعض السَّلفهنا 
قَِبَل احلقَّ ممَّن جاء به، سواء كان صغرياً أو كبرياً، وسواء كان حيبهه أو ال حيبه، فهو متواضع، 

 ومن أىب قَ ُبوَل احلقِ  تعاظُماً عليه، فهو متكْبِ ٌ.

كماِل، إَل النَّفس بعنِي ال وغمط الناس: هو احتقارُهم وازدراؤهم، وذلك حيُصل ِمَن النَّظرِ 
 ( .3وإَل غريه بعنِي النَّقص )

وِف اِلملة: فينبغي للمؤمن أْن حيُِ بَّ للمؤمننَي ما حُي به لنفسه، ويكره هلم ما يكره لِنفسه، 
فِْن رأى ِف أخيه املسلم نقصاً ِف دينه اجتهَد ِف إصالحه. قال بعُض الصاحلني ِمن السَّلف: 

هم ا بنور هللا، وعطَُفوا على أهِل معاصي هللا، َمَقُتوا أعماهلم، وعطفوا عليأهُل احملبة هلل نظرو 
 ليزيلوُهم ابملواعظ عن ِفعاهلم، وأشفقوا على أبداهِنم من النار،

_________ 
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 ( سقطت من )ص( .1)

 ( عبارة ))وغمط الناس(( سقطت من )ج( .2)

، 1/713اس البالغة ، وأس3/686، وجممل اللغة 1015-3/1014( انظر: النهاية 3)
 (1).". 482-481، وُمتار الصحاح: 10/125ولسان العَر 

 

( ُيوُت إالَّ حفظه هللا ِف عقبه 1"وقال عمُر بن عبد العزيز: ما من مؤمن )-31 .985
 وعق ِب عقبه.

وقال ابن املنكدِر: إنَّ هللا ليحفُظ ابلرجل الصاحل ولَده وولَد ولده والدويرات اليت حوله فما 
 ( .2حفظ من هللا وسَت ) يزالوَن ِف

ومىت كان العبد مشتغالً بطاعة هللا، فِنَّ هللا حيفظه ِف تلك احلال، وِف " مسند اإلمام أمحد 
ٍة من ، قال: ))كانت امرأٌة ِف بيٍت، فخرجت ِف سريَّ -صلى هللا عليه وسلم  -" عن النَِّبِ  

دت عنزًا هلا قال: ففقاملسلمني، وتركت ثنيت عشرة عنزًا وصيصيتها كانت تنسج ُّبا، 
، إنَّك قد َضِمْنَت ملن خرج ِف سبيلك أْن حتفَظ عليه، وإين ِ قد   َِ وصيصيتها، فقالت: اي ر
فَ َقدُت عنزاً من غنمي وصيصييت، وإين أَْنُشُدَك عنزي وصيصييت(( . قال: وجعل رسوُل هللا 

ا تبارك وتعاَل، -صلى هللا عليه وسلم  - صلى  -ل هللا قال رسو  يذكر شدَّة مناشدهتا رُّبَّ
 :-هللا عليه وسلم 

 ( .3))فأصبحت عنزها ومثلها، وصيصيتها ومثلها(( )

 ( .4والصيصية: هي الصِ نارة اليت يُغزل ُّبا ويُنسج )

قد َحِفَظ نفسه، : من اتقى هللا، فقال بعُض السَّلففمن حفظ هللا َحِفظَهُ هللا من ُكلِ  أذى. 
 ومن ضيَّع تقواه، فقد ضيَّع

_________ 

 ( ِف )ص( : ))عبد(( .1)

( ، وأبو نعيم ِف " احللية 373( ، واحلميدي )330( أخرجه: ابن املبارك ِف " الزهد " )2)
 "3/148. 
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، هذا احلديث مما تفرد به اإلمام أمحد، وقال اهليثمي ِف "جممع 5/67( أخرجه: أمحد 3)
 : ))رجاله رجال الصحيح(( .5/277الزوائد" 

 (1))صيص( .".  538( انظر: العني: 4)
 

 "نفسه، وهللا الغىنه عنه.-32 .986

ومن عجي ب حفِظ هللا ملن حفظه أْن جيعَل احليواانت املؤذية ابلطبع حافظًة له من اْلذى،  
رك ُب، وخرج إَل حيث ُكِسَر به امل -صلى هللا عليه وسلم  -كما جرى ِلَسِفينَة موَل النَِّبِ  

ْمِهُم  فجعل ُيشي معه حىتَّ دلَّه على الطريق، فلمَّا أوقفه عليها، جعل يُ هَ  جزيرة، فرأى اْلسَد،
 ( .1كأنَّه يُ َودِ ُعُه، مث رجع عنه )

َه  ورؤي إبراهيُم بن أدهم انئمًا ِف بستان وعنده َحيٌَّة ِف فمها طاقُة نَرِجس، فما زالت تذ
 ( .2عنه حىتَّ استيقظ )

اْلذى ُه هللا، فضاع بني خلقه حىت يدخَل عليه الضرُر و وعكُس هذا أنَّ من ضيع هللا، ضيَّع
 : إين ْلعصيقال بعض السَّلفممن كان يرجو نفعه من أهله وغريهم، كما 

 ( .3هللا، فأعِرُف ذلك ِف ُخُلِق خادمي ودابَّيت )

النوع الثاين من احلفظ، وهو أشرف النوعني: حفُظ هللا للعبد ِف دينه وإُيانه، فيحفظه ِف 
 من الشبهات امُلِضلَّة، ومن الشهوات احملرَّمة، وحيفظ عليه ديَنه عندَ حياته 

_________ 

( ، 3838( وهو ِف "مسنده" )2733( أخرجه: البزار كما ِف "كشف اْلستار" )1)
-9/366، وانظر: جممع الزوائد 3/606( ، واحلاكم 6432والطْباين ِف " الكبري " )

367. 
، وصفة الصفوة 8/109فرج العابد. انظر: حلية اْلولياء  ( سرد هذه القصة عبد هللا بن2)
2/105. 
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 (1).". 8/109( قال هذا الكالم: الفضيل بن عياض. انظر: حلية اْلولياء 3)
 

ت يقال : إذا حضر الرجل املو قال بعض السلَّف"موته، فيتوفَّاه على اإلُيان، -33 .987
يام، قلبه، قال: أجد ِف قلبه الص للملك: شمَّ رأسه، قال: أجد ِف رأسه القرآن، قال: شمَّ 

 قال: شمَّ قدميه، قال: أجد ِف قدميه القيام، قال: َحفَظ نفَسه، فحفظه هللا.

 ( ،1وِف " الصحيحني " عن الْباء بن عاَز )

فارمحها،  : أنَّه أمره أْن يقوَل عنَد منامه: إْن قبضَت نفسي-صلى هللا عليه وسلم  -عن النَِّبِ  
 حفظها مبا حتفُظ به عباَدك الصاحلني.وإْن أرسلَتها فا

فظين ابإلسالم علمه أْن يقول: اللَُّهمَّ اح -صلى هللا عليه وسلم  -وِف حديث عمر: أنَّ النَِّبَّ 
قائماً، واحفظين ابإلسالم قاعداً، واحفظين ابإلسالم راقداً، وال ُتِطْع ِفَّ عدواً وال حاسداً. 

 ( .2خرَّجه ابن حبان ِف " صحيحه " )

_________ 

 ( الذي وجدانه ِف الصحيحني عن أيب هريرة.1)

 ( .2714) 8/79( ، ومسلم 7393) 9/145أخرجه: البخاري 

 ( ، والَتمذي3874، وابن ماجه )2/246( ، وأمحد 19830وأخرجه: عبد الرزاق )

 ( .5535( ، وابن حبان )791( ، والنسائي ِف " عمل اليوم والليلة " )3401)

: أن رسول هللا  ورواية الْباء جعك قال: ))إذا أخذت مض -صلى هللا عليه وسلم  -بن عاَز
فتوضأ وضوءك للصالة. مث اضطجع على شقك اْلُين مث قل: اللهم إين أسلمت وجهي 
إليك. وفوضت أمري إليك وأِلأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك. ال ملجأ وال منجا منك 

ك الذي أرسلت. واجعلهن من آخر كالمك. إال إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت. وبنبي
 فِن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة(( .

 8/84( و247) 1/71، والبخاري 4/290( ، وأمحد 708أخرجه: الطيالسي )

 

 (5046( ، وأبو داود )58( و )57( )2710) 8/77( ، ومسلم 6311)
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 مل اليوم والليلة "( ، والنسائي ِف " ع3574( ، والَتمذي ِف " الدعوات " )5048و )

 ( .785( و )782( و )780)

 (1)( ، وِف إسناده ضعف.". 934( اإلحسان )2)
 

"قال أبو الدرداء: إنَّ هللا إذا قضى قضاءً أح بَّ أْن يُرضى به، وقال ابن مسعود: -34 .988
إنَّ هللا بقسطه وعدله جعَل الرَّوَح والفرح ِف اليقني والرضا، وجعل اهلم واحلزن ِف الشكِ  

( ، فالرَّاضي ال يتمىن  غرَي ما هو عليه من شدٍَّة ورخاء، كذا ُرِوَي َعْن عمر 1والسخط )
( . وقال عمر بن عبد العزيز: أصبحت ومايل سروٌر إال ِف مواضع 2وابِن مسعود وغريمها )

 القضاء والقدر.

 فمن وصل إَل هذه الدرجة، كان عيُشه كلهه ِف نعيٍم وسروٍر، قال هللا تعاَل:

قال بعض ( 3َمْن َعِمَل َصاحِلًا ِمْن ذََكٍر َأْو أُنْ َثى َوُهَو ُمْؤِمٌن فَ َلُنْحِييَ نَُّه َحَياًة طَيِ َبًة{ )}
( . وقال عبد الواحد بن زيد: الرضا ابَ هللا 4: احلياة الطيبة: هي الرضا والقناعة )السَّلف

 ( .5اْلعظم وجنة الدنيا ومسَتاح العابدين )

ائه، يالحظون حكمة املبتلي وخريته لعبده ِف البالء، وأنَّه غري متَّهم ِف قض وأهل الرضا اترةً 
ََ الر ِضا ابلقضاء، فيُنسيهم أَ املقتضي به، واترًة ُيالحظون عظمَة املبتل ي واترًة ُيالحظون ثوا

وجالَله وكماَله، فيستغرقون ِف مشاهدة ذلك، حىت ال يشعرون ابْلَ، وهذا يصلُ إليه خواصه 
ا تلذَّذوا مبا أصاُّبم ملالحظتهم صدوره عن حبيبهم، كما قال أه ل املعرفة واحملبَِّة، حىت رمبَّ

 بعضهم: أوجدهم ِف عذابه ُعذوبة.

_________ 

 7/130( ، وأبو نعيم ِف " احللية " 10514( أخرجه: الطْباين ِف " الكبري " )1)
ِف " شع ب اإلُيان "  ( ، والبيهقي1116، والقضاعي ِف " مسند الشهاَ " )4/121و
 ( ، مرفوعاً، وإسناده اتلف ال يصح.208)

( ، 209( ، والبيهقي ِف " شع ب اإلُيان " )32وأخرجه: ابن أيب الدنيا ِف " اليقني " )
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 موقوفاً.

 ( عن أيب سعيد اْلدري، به. وزاد ِف أوله207( أخرجه: البيهقي ِف " شع ب اإلُيان " )2)

 لناس بسخط هللا وأن حتمدهم على رزق هللا(( .))إن من ضعف اليقني أن ترضي ا

 .97( النحل: 3)
 ( عن علي، به.16526( أخرجه: الطْبي ِف " تفسريه " )4)

 ( عن احلسن البصري، به.16527وأخرجه: الطْبي ِف " تفسريه " )

 عن ابن عباس، به. 2/356وأخرجه: احلاكم 

 (1).". 6/156( أخرجه: أبو نعيم ِف " احللية " 5)
 

"ورمبا ُعسر الوقوف على سرِ  كونه نصَف الصْب أكثر من ُعسر الوقوف على -35 .989
 ( كوِن الطهور شطر اإلُيان، وهللا أعلم.1سرِ  )

-ز وجل ع -: ))والقرآُن حجٌة لك أو عليك(( ، قال هللا -صلى هللا عليه وسلم  -وقوله 
( . 2 ِإالَّ َخَسارًا{ )ْلُمْؤِمِننَي َوال يَزِيُد الظَّاِلِمنيَ : }َونُ نَ ز ُِل ِمَن اْلُقْرآِن َما ُهَو ِشَفاٌء َوَرمْحٌَة لِ 

: ما جالَس أحٌد القرآَن فقام عنه ساملاً؛ بل إمَّا أْن يربح أو أْن خيسَر، مثَّ قال بعُض السَّلف
 ( .3تال هذه اْلية )

ه، عن النَِّبِ   : قال -صلى هللا عليه وسلم  -وروى عمرو بن شعي ب، عن أبيه، عن َجدِ 
 ))ُُيَثَُّل الُقرآن يوَم القيامة رجاًل، فيؤتى ابلرَُّجِل قد محله، فخالف أمره، فيتمثَُّل له خصماً،

ي فَشره حامٍل تعدَّى حدودي، وضيَّع فرائضي، ورك ب معصييت،  َِ  محَّلَته إايَّ فيقول: اي ر
ده، فما يرسُله يوترك طاعيت، فما يزال يقذف عليه ابحُلَجِج حىتَّ يقاَل: شأنك به، فيأخذ ب

ُل حىتَّ يكبَّه على ِمنَخرِه ِف الن ار، ويُؤتى ابلرَّجل الصَّاحل كان قد محله، وحفظ أمَرُه، فيمتث
ي، فخرُي حامٍل: حفظ حدودي، وعمل بفرائضي،  ، محَّلَته إايَّ  َِ خصماً دونه، فيقول: اي ر

شأنك به، فيأخذه  ال:واجتن ب معصييت، واتَّبع طاعيت، فما يزاُل يقذف له ابحلجج حىت يق
 بيده، فما يرسُله حىت يُلِبَسه حلَّة اإلستْبق، ويعقد عليه اتَج امُللك، ويسقيه كأَس اْلمر((

(4. ) 
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وقال ابُن مسعود: ))القرآُن شافع ُمشفَّع وماحٌل مصدَّق، فمن جعله أماَمه، قاَده إَل اِلنَِّة، 
 ( .5ومن جعله َخْلَف ظهره، قاده إَل النار(( )

ه قال: ))جييُء القرآُن يوَم القيامة، فيشفع ِلصاحبه، فيكون قائدًا إَل اِلنَّة، أو يشهد وعن
 ( .6عليه، فيكون سائقاً إَل النار(( )

_________ 

 ( سقطت من )ص( .1)

 .82( اإلسراء: 2)
 عن قتادة، به. 321/  10( َ أقف عليه ِف مظانه، وذكره القرطِب ِف " تفسريه " 3)

، 238( ، وابن قتيبة ِف " َتويل ُمتلف احلديث ": 30044ابن أيب شيبة )( أخرجه: 4)
( ، وِف إسناده حممد بن إسحاق مدلس وقد 2337والبزار كما ِف " كشف اْلستار " )

 عنعن.

 ( ، والطْباين ِف " الكبري "30054( ، وابن أيب شيبة )6010( أخرجه: عبد الرزاق )5)

(8655. ) 

 (1)( .". 3325( ، والدارمي )30053) ( أخرجه ابن أيب شيبة6)
 

( املخرَّج ِف " الصحيحني ": ))فِْن َ 1"وقد تقدَّم ِف حديث أيب موسى )-36 .990
، فِنَّه له صدقة(( . وهذا يدله على أنَّه يكفيه أْن ال يفعل شيئاً  يفعل، فليمسك َعِن الشَّرِ 

ا يكون جمتنبًا للشرِ  إذا قام ابلفرائض، ، وإمنَّ َم الشرِ  ترُك واجتن َب احملارَم، فِنَّ أعظ من الشرِ 
( . وقال بعضهم: الشهكُر 2: الشهكُر ترك املعاصي )قال بعُض السَّلفالفرائض، ومن هنا 

 ( .3أْن ال ُيستعاَن بشيٍء ِمَن النِ َعِم على معصية )

 الطاعات، ِف وذكر أبو حازٍم الزاهد ُشْكَر اِلوارح ُكلِ ها، وأْن ُتكفَّ عن املعاصي وُتستعمل
مث قال: وأمَّا من شكر بلسانه، َو يشكر جبميع أعضائه، فمثله كمثل رجل له ِكساٌء، فأخذ 

 ( .4بطرفه، فلم يلبسه، فلم ينفعه ذلك من احلر والْبد والثلج واملطر )

ه وقال عبد الرمحان بن زيد بن أسلم: لينظر العبُد ِف نعم هللا عليه ِف بدنه وَسعه وبصرِه ويدي
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لى العبد ، حقٌّ ع-عز وجل  -جليه وغري ذلك، ليس من هذا شيءٌ إالَّ وفيه نعمةٌ من هللا ور 
، حق عليه ِف طاعته، ونعمة أخرى ِف الرزق -عز وجل  -أْن يعمَل ابلنِ عم اليت ِف بدنه هلل 

فيما أنعم عليه ِمَن الر ِزق ِف طاعته، فمن عمل ُّبذا، كان قد  -عز وجل  -أْن يعمل هلل 
( . ورأى احلسن رجاًل يتبخَت ِف مشيته، فقال: هلِل ِف  5حبزم الشهكر وأصله وفرعه )أخذ 

 ُكلِ  ُعضٍو منه نعمة، اللهمَّ ال جتعلنا ممن يتقوَّى بنعمك على معصيتك.

_________ 

 ( تقدم خترجيه.1)

 ( عن ُملد بن احلسني.19( أخرجه: أبن أيب الدنيا ِف " الشكر " )2)

 ( عن حممد بن لوط.4547 " شع ب اإلُيان " )وأخرجه: البيهقي ِف

( عن اِلنيد بلفظ: ))الشكر أن ال 6045( أخرجه: البيهقي ِف " شع ب اإلُيان " )3)
 يعصى هللا فيما أنعم به(( .

( ، وأبو نعيم ِف " حلية اْلولياء " 129( أخرجه: ابن أيب الدنيا ِف " الشكر " )4)
 ( .4564)، والبيهقي ِف " شع ب اإلُيان " 3/246

 (1)( .". 188( أخرجه: ابن أيب الدنيا ِف " الشكر " )5)
 

"وبكلِ  حال، فالذي حيُصُل ْلهِل اِلنَِّة ِمْن تفاصيل العلم ابهلل وأَسائه وصفاته -37 .991
نيا؛ ْلنَّ  وأفعاله، ومن قُربه ومشاهدته ولذَِّة ذكره، هو أمٌر ال ُيكُن التَّعبرُي عن ُكنهه ِف الده

رِكوه على وجهه، بل هو ممَّا ال عنٌي رأت، وال أُذٌن َسعت، وال خطر على قل ب أهلها َ يُد
 بشٍر، وهللا تعاَل املسؤول أْن ال حَيْرِمنا خرَي ما عنده بشرِ  ما عندان مبنِ ه وكرمه ورمحته آمني.

نيا حيبَّك هللا(( )  ( ، فهذا احلديُث يدله على أنَّ 1ولنرجع إَل شرح حديث: ))ازهد ِف الده
نيا،  : -عليه السالم  -: قال احلواريون لعيسى قال بعض السَّلفهللا حي به الزاهدين ِف الده

نيا حيبُكم هللا عليِه، قاَل: أبِغُضوا الده  -عز وجل  -اي روَح هللا، علِ منا عمالً واحداً حُيبهنا هللا 
 .-عز وجل  -

نيا ويؤثِرُها على  بهوَن اْلَعاِجَلَة اْلخرة، كما قال: }َكالَّ َبْل حتُِ وقد ذمَّ هللا تعاَل من حي به الده
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( ، وقال: }َوِإنَُّه حِلُ بِ  اْلَْرْيِ 3( ، وقال: }َوحتُِبهوَن اْلَماَل ُحب اً مَج ًا{ )2َوَتَذُروَن اْلِخَرَة{ )
نيا دلَّ على مدِح َمْن ال حي4َلَشِديٌد{ ) بهها، بل ( ، واملراد ح به املال، فِذا ذمَّ من أح بَّ الده

 يرُفضها ويَتُُكها.

صلى هللا  -( عن أيب موسى، عن النَِّبِ  6( و" صحيح ابن حبان " )5وِف " املسند " )
، قال: ))من أح بَّ ُدنياه أضرَّ آبخرته، ومن أح بَّ آخرَته، أضرَّ بُدنياه، فآثروا -عليه وسلم 

 ما يبقى على ما يفىن(( .

_________ 

 ( سبق خترجيه.1)

 .21 - 20يامة: ( الق2)
 .20( الفجر: 3)
 .8( العادايت: 4)
 ، وِف إسناده انقطاع.4/412( مسند أمحد 5)

 (1)( .". 709( اإلحسان )6)
 

"واترًة الغض ب هلل على انتهاك حمارمه، واترًة النصيحُة للمؤمنني، والرَّمحُة هلم، -38 .992
نيا واْلخرة، وعقوبته ِف الورجاء إنقاذهم ممَّا أوقعوا أنفسهم فيه من التعرهض لغض ب هللا  ده

واترًة حيمُل عليه إجالُل هللا وإعظاُمه وحمب َُّته، وأنَّه أهٌل أْن يُطاَع فال يُعصى، ويُذَكَر فال 
ال بعُض قيُنسى، وُيشكر فال ُيكفر، وأْن يُفتدى من انتهاك حمارمه ابلنفوس واْلموال، كما 

( . وكان عبد 1وإنَّ حلمي قُِرض ابملقاريض ) : وددت أنَّ اْللَق كلَّهم أطاعوا هللا،السَّلف
القدوُر  يقول ْلبيه: وددُت أين ِ غلت يَب وبكَ  -رمحهما هللا  -امللك بن عمر بن عبد العزيز 

 ( .2) -عز وجل  -ِف هللا 

ومن حلَََظ هذا املقاَم والذي قبله، هان عليه كله ما يلقى من اْلذى ِف هللا تعاَل، ورمبا دعا 
 َسُح الدَّمَ مل ا ضربه قوُمه فجعل ُي -صلى هللا عليه وسلم  -كما قال ذلك النَِّبه   ملن آذاه،
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م ال يعلمون(( ) َ  اغفر لقومي فِهنَّ  ( .3عن وجهه، ويقول: ))ر

_________ 

 عن زهري بن نعيم. 10/150( أخرجه: أبو نعيم ِف " حلية اْلولياء " 1)

، وأبو نعيم ِف " حلية اْلولياء " 31نة ": ( أخرجه: حممد بن نصر املروزي ِف " الس2)
 .354و 5/281
 4/213، والبخاري 456و 453و 441و 432و 427و 1/380( أخرجه: أمحد 3)
َ املفرد "، له )6929) 9/20( و3477) 214 -  5/179( ، ومسلم 757( وِف " اْلد

". ( من حديث ابن مسعود.5205( ، وأبو يعلى )4025( ، وابن ماجه )105( )1792)
(1) 
 

"اْلشياِء إيلَّ، وخشيَتك أخوف اْلشياء عندي، واقطع عينِ  حاجاِت الدهنيا -39 .993
نيا من دنياهم، فأقرِْر عيين من عبادتك(( ) ( 1ابلشَّوق إَل لقائك، وإذا أقررَت أعنُيَ أهل الده

. 
 فأهُل هذه الدرجة ِمَن املقرَّبني ليس هلم همٌّ إالَّ فيما يُقر ُُِّبم ممن حُيبهم

ُه الرجاُء، والعمُل على احملبة القال بعُض السلفوحيبونه،   : العمل على املخافة قد يُغريِ 
َيدخله الفتوُر، ومن كالِم بعضهم: إذا سئم البطَّالون من بطالتهم، فلن يسأم حمبهوَك من 

 ( .2مناجاتك وذكرك )

ءٌ آثَ َر من هواه، ده شيقال فرقد السََّبخي: قرأُت ِف بعض الكت ب: من أح بَّ هللا، َ يكن عن
نيا، َ يكن عنده شيءٌ آثر من هوى نفسه، واحمل ب هلل تعاَل أمرٌي مؤمَّر على  ومن أح بَّ الده
َُ اجملالس فيما هنالك، واحملبة منتهى القربة  اْلمراء زمرته أول الزمر يوَم القيامة، وجملسه أقر

ون ذكَره حُيبهونه وحيبه  -عز وجل  -واالجتهاد، ولْن يسأم احملبهون من طول اجتهادهم هلل 
 وحيببونه إَل خلقه ُيشون بني عباده

 ابلنصائح، وخيافون عليهم من أعماهلم يوم تبدو الفضائُح، أولئك أولياءُ هللا

 وأحباؤه، وأهُل صفوته، أولئك الذين ال راحَة هلم ُدونَ 
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_________ 

بكر بن أيب مرمي، عن اهليثم بن من طريق أيب  8/282( أخرجه: أبو نعيم ِف " احللية " 1)
 مالك الطائي، مرساًل، وهو ضعيف لضعف أيب بكر بن أيب مرمي وإلرساله.

 (1)( سقطت من )ص( .". 2)
 

"بكتمها، نقله السيوطي ِف أمنوذج اللبي ب عن أهل احلق، وعْب مبا ذكره ِف -40 .994
ت وقوعها م بوقاِلواَ لتتأكد فائدة التعميم ِف استواء كل سائل ومسؤول ِف عدم العل

 عض السلفقال باملعني، وفيه أنه ينبغي للمفيت إذا سئل عما ال يعلم أن يقول ال أعلم. 
 إذا أخطأ العاَ ال أدري أصيبت مقاتله.

فائدة: وقع هذا السؤال واِلواَ بني عيسىنب مرمي وجْبيل، لكن عيسى كان سائالً وجْبيل  
ن سأل عيسىنب مرمي جْبيل ع»ِب قال: كان مسؤوال. أخرج احلميدي ِف أفراده عن الشع

طي ِف ذكره السيو « الساعة فانتفض أبجنحته وقال: ما املسؤول عنها أبعلم من السائل
)قال: فأخْبين عن أماراهتا( بفتح اهلمزة: أي: أشراطها وعالماهتا الدالة على « التوشيح»

يت فيها للماهية، وكذا ما أي اقَتاُّبا، ورمبا روي أماراهتا )قال: أن تلد اْلمة( أي: القنة وأل
أي: « رُّبا»بعد دون االستغراق لعدم اطراد ذلك ِف كل أمة )ربتها( أي: سيدهتا، وِف رواية 

 مبعىن رُّبا، كناية إما عن كثرة التسري الالزمة الستيالئنا على« بعلها»سيدها، وِف أخرى 
ه؛ فالعالمة سيدها كأبي بالد الكفرة حىت تلد السرية بنتًا أو ابنًا لسيدها فيكون ولدها

استيالؤان على بالدهم وكثرة الفتوح والتسري، أو عن كثرة بيع املستولدات لفساد الزمان 
حىت تشَتي املرأة أمها وتسَتقها جاهلة أهنا أمها فتكون العالمة غلبة اِلهل الناشىء عنها 

مجع عار  )العراة( املمنوع منه )وأن ترى احلفاة( مجع حاف ابملهملة وهو من ال نعل برجليه
وهو من ال شيء على جسده. وِف رواية واحلفاة: أي اْلدمة، أل هنا وإن احتملت االستغراق 
إال أن العادة القطعية دالة على ختصيصه، وأن كل واحد منهم ال حيصل له ذلك، فاْلوَل  

ثرت ك  كون أل للماهية )العالة( بتخفيف الالم مجع عائل وهو الفقري؛ من عال افتقر، أعال
عياله )رعاء( بكسر أوله وابملد مجع راع، وجيمع أيضًا على رعاة بضم أوله وهاء آخره مع 
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القصر، والرعي احلفظ )الشاء( الغم واحده شأن ابهلاء كشجر وشجرة، وخص مطلق الرعاء 
ْلهنم أضعف الناس ورعاء الشاء ْلهنم أضعف الرعاء، ومن مث قيل راية رعاء الشاء أنس ب 

رعاء اإلبل، فِهنم أصحاَ فخر وخيالء وليسوا عالة وال فقراء غالباً. وجياَ  ابلسياق من
أبن فخرهم إمنا هو ابلنسبة لرعاء الشاء ال لغري الرعاء، فالقصد حاصل بذكر مطلق الرعاء 

 ولكنه برعاء الشاء أبلغ )يتطاولون ِف

بادية فاء أهل الالبنيان( وهو كناية عن إسناد اْلمر لغري أهله وصريوره اْلسافل من ضع
الغال ب عليهم الفقر ملوكاً أو كامللوك حىت يشرئبون النقالَ اْلحوال واتساع الدنيا عليهم 

 (1)بعد ضيقها إَل تشييد املباين وهدم". 
 

"نسخة عمرو بن شعي ب عن أبيه عن جده قال: خصلتان من كانتا فيه كتبه -41 .995
ن نظر نه فحمد هللا على ما فضله به، ومهللا شاكراً صابراً: من نظر ِف دنياه إَل من هو دو 

ِف دينه إَل من هو فوقه فاقتدى به، وأما من نظر ِف دنياه إَل من هو فوقه وأسف إَل ما 
فاته فِنه ال يكت ب شاكرًا وال صابرًا اه . )وال تنظروا إَل من( أي الذي أو شخص )هو 

ر عمن أي قصر النظ فوقكم( أي ِف ذلك على سبيل استعظام ما انله واستكثاره )فهو(
فوق أو هو مع ما قبله )أجدر( أي أحق )أال تزدروا( أي أبن ال حتقروا وتستصغروا افتعال 
من ازدراء قلبت فاؤه داالً لتجانس الزاي ِف اِلهر )نعمة هللا عليكم( مث ما أذن به أفعل من 

لساملة من اْلفة االتفضيل املؤذن بثبوت أصله عند النظر املذكور ابعتبار ما ركز ِف الطباع 
من شكر نعماهلل. وإن قلت: وعدم احتقارها. قال ابن جرير وغريه: هذا احلديث جامع 
 ْلنواع اْلري، وذلك ْلن اإلنسان إذا رأى من فضل عليه ِف الدنيا طلبت نفسه............

من ذلك واستصغر ما عنده من نعمة هللا وحرص على االزدايد ليلحق من فضل عليه فيها 
نت : صاحبت اْلغنياء فكقال بعض السلفيقاربه، هذا هو املوجود ِف غال ب الناس أو 

ال أزال ِف حزن أرى دارًا واسعة ودابة فارهة وال عندي شيء من ذلك: فصحبت الفقراء 
أقلوا الدخول »فاسَتحت، وِف معناه ما أخرجه احلاكم من حديث عبد هللا بن الشخري رفعه 

لدنيا ، وأما إذا نظر ِف ا« الفتح»أورده ِف « ال تزدروا نعمة ا على اْلغنياء فِنه أحرى أن
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إَل من هو دونه ظهر له نعمة هللا عليه فشكرها وتواضع وفعل ما فيه اْلري وكذا إذا نظر إَل 
من هو فوقه ِف الدين ظهر له تقصريه فيما أتى به فحمله ذلك على اْلضوع ملواله، وأال 

مزيد  ِف اِلهد ِف العمل والدأَ فيه، وا املوفق وسيأيت له ينظر لعمله وال يعج ب به ويزداد
إن شاء هللا تعاَل )متفق عليه( أي ِف اِلملة، وإال فاحلديث املذكور رواه مسلم ِف الزهد 

من طريق اْلعمش عن أيب صاحل عن أيب هريرة، وكذا رواه الَتمذي وابن « صحيحه»من 
 ح، وحديث البخاري ابللفظ اْليت بعدهوقال الَتمذي صحي« جامعه»ماجه ِف الزهد من 

هو الذي اتفقا عليه فرواه مسلم عق ب هذا احلديث عن حيىي بن حيىي وقتيبة قال: حدثنا 
املغرية بن عبد الرمحن عن أيب الزاند عن اْلعرج عن أيب هريرة والبخاري ِف أواخر الرقاق من 

ليه، أما يت هو املتفق ععن إَساعيل عن مالك عن أيب الزاند به، فاحلديث اْل« صحيحه»
لى فرمز ع« اْلطراف»اْلو ل فانفرد به مسلم عن البخاري، وقد صنع كذلك املزي ِف 

 (1)حديث الباَ برمز مسلم دون رمز". 
 

ََْ جتَُِدوا ما ُتَكاِفُئونَُه بِِه فَاْدُعوا َلُه َحىتَّ ت َ -42 .996 َرْوا أَنَُّكْم َقد  "َمْعُروفًا َفَكاِفُئوُه، فَِْن 
 ( .1ْأمُتُوُه". حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي أبسانيد الصحيحني )َكافَ 

ابَ ِف حترمي قوله: شاهنشاه للسلطان وغريه ْلن معناه ملك امللوك، وال يوصف  -320
 بذلك غري هللا سبحانه وتعاَل

                              

 كما يومىء إليه عموم حذف  ابهلل( أي: شيء من جليل أو حقري ديين أو دنيوى أو علمي،
املعمول )فاعطوه( ي: إذا قدرمت عليه )ومن دعاكم فأجيبوه( أي: وجواًب إن كانت وليمة 
، وإال فسنة. وأوج ب الظاهرية إجابة كل  نكاح َو يوجد شيء من اْلمور املسقطة للوجَو

)ومن صنع إليكم معروفاً( هو اسم جامع لكل إحسان  قال بعض السلفدعوى، وبه 
كافئوه( على إحسانه مبثله أو أحسن منه، قال هللا تعاَل )وإذا حييتم بتحية فحيوا أبحسن )ف

( محله بعض املفسرين على املكافأة )فِن َ جتدوا ما تكافئونه( وِف نسخة 2منها أو ردوها( )
حبذف النون، وهي لغة حكاها ابن مالك ِف التسهيل أي: حذفها لغري انص ب وال جازم، 

                                         
 4/395دليل الفاحلني لطرق رايض الصاحلني  (1)



1128 

 

 وف أي: به. أو ما موصول حرِف أي: فِن َ جتدوا مكافأته.والعائد حمذ

واملصدر مبعىن املفعول )فادعوا له( وأكثروا )حىت تروا أنكم قد كافأمتوه( ِف املصباح كل شيء 
ساوى شيئاً حىت صار مثله فهو مكاىفء له )حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي أبسانيد 

اه الطيالسي وأمحد وأبو داود والنسائي واحلكيم الصحيحني( قال ِف اِلامع الكبري: رو 
الَتمذي والطْباين وابن حبان وأبو نعيم ِف احللية، واحلاكم ِف املستدرك، والدارقطين، كلهم 
من حديث ابن عمر، وإسنادمها الذي أشار إليه املصنف. فقد رواه أبو داود ِف أواخر 

عن جماهد عن ابن عمر. ورواه ِف الزكاة، عن عثمان بن أيب شيبة عن جرير عن اْلعمش 
اْلدَ عن مسدد وسهل بن بكار، كالمها عن أيب عوانة وقتيبة. ورواه النسائي ِف الزكاة عن 

 قتيبة عن أيب عوانة كالمها عن اْلعمش عن جماهد عن ابن عمر.

 (3ابَ حترمي قول شاهانشاه )
ملرك ب ن معناه( أي: اللفظ اابلشني املعجمة فيهما )للسلطان وغريه( من امللوك واْلمراء )ْل

 املذكور )ملك امللوك وال يوصف بذلك غري هللا سبحانه وتعاَل( فِطالقه على

__________ 

 ( .1672( أخرجه أبو داود ِف كتاَ: الزكاة، ابَ: عطيه من سأل ابهلل، )احلديث: 1)

 . (2566وأخرجه النسائي ِف كتاَ: الزكاة، ابَ: من سأل ابهلل عز وجل، )احلديث: 
 .86( سورة النساء، اْلية: 2)
( ِف نسخة من املنت )شاهنشاه( ِف املوضعني حبذف اْللف قبل النون فلعلها حذفت 3)

 (1)حلذفها لفظاً اللتقاء الساكنني. ع.". 
 

997. 43-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ." 

                             Q يَ ْرفَ ُعهُ َأَحًدا َُ . قَاَل اْبُن ُعَليََّة: َكاَن أَيهو ََ السِ ْخِتَياين ِ اَترًَة َواَترًَة اَل  َرفَ َعُه َغرْيَ أَيهو
ََ َمَع أَنَُّه َشكَّ ِفيِه )قُ ْلت( كَ  : اَل َيِصحه َرف ُْعُه إالَّ َعْن أَيهو َهِقيه  أَنَُّه يُرِيُد أَنَُّه َرفَ َعهُ يَ ْرفَ ُعُه قَاَل اْلبَ ي ْ
ََ ثَِقٌة َحاِفٌظ اَل َيُضره تَ َفرهُدُه ِبَرْفِعِه وَكَ  ْونُُه َوقَ َفُه اَتَرًة اَل اَتَرًة َوَوقَ َفُه ُأْخَرى َواَل خَيَْفى َأنَّ أَيهو

ُعْقَبَة وََكِثرُي ْبُن  ْبنُ  يَ ْقَدُح ِفيِه ِْلَنَّ َرف َْعُه زاَِيَدُة َعْدٍل َمْقُبوَلٍة َوَقْد َرفَ َعُه َعْبُد اَّللَِّ اْلُعَمرِيه َوُموَسى
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1129 

 

َُ ْبُن ُموَسى َوَحسَّاُن ْبُن َعِطيََّة ُكلهُهْم َعْن اَنِفٍع َمْرُفوًعا فَ َقوَّى َرف َْعهُ   َعَلى أَنَُّه َوِإْن  فَ ْرَقٍد َوأَيهو
 احْلَِديُث َذَه َب هُ َكاَن َمْوُقوفًا فَ َلُه ُحْكُم الرَّْفِع إْذ اَل َمْسرََح ِلاِلْجِتَهاِد ِفيِه: َوِإََل َما أَفَادَ 

 اِْلََماِهرُي.

ُ َُيَْنُع اْنِعَقاَد اْلَيِمنِي بِ  َشْرِط َكْونِِه ُمتَِّصاًل َوقَاَل اْبُن اْلَعَريبِ : َأمْجََع اْلُمْسِلُموَن أِبَنَّ قَ ْوَلهُ إْن َشاءَ اَّللَّ
َفِصاًل َكَما  ْ حَيَْنثْ  قَاَل بَ ْعُض السََّلف  قَاَل: َوَلْو َجاَز ُمن ْ ْ حَيَْتْج إََل اْلَكفَّاَرِة. َأَحٌد ِف ُيَِ  ََ نٍي َوََ

ُ ُمتَِّصاًل اِبلْ  َيِمنِي ِمْن َغرْيِ َواْختَ َلُفوا ِف َزَمِن ااِلتِ َصاِل. فَ َقاَل اِْلُْمُهوُر: ُهَو َأْن يَ ُقوَل إْن َشاءَ اَّللَّ
نَ ُهَما َواَل َيُضرهُه الت َّنَ فهُس )قُ ْلت( َوَهَذا هُ  ُه اْلَفاُء ِف قَ ْولِِه " فَ َقاَل " َو الَِّذي َتُدله لَ ُسُكوٍت بَ ي ْ

ََْ يَ ُقْم ِمْن جَمِْلِسِه، َوقَاَل َعطَاٌء  َوَعْن طَاُوٍس َواحلََْسِن َومَجَاَعٍة ِمْن التَّاِبِعنَي َأنَّ لَُه ااِلْسِتثْ َناَء َما 
 ْربَ َعِة َأْشُهٍر.َقْدَر َحْلَبِة اَنَقٍة، َوقَاَل َسِعيُد ْبُن ُجَبرْيٍ بَ ْعَد أَ 

لِيِل َوَقْد ََتَوََّل َوقَاَل اْبُن َعبَّاٍس لَهُ ااِلْسِتثْ نَاءُ أََبًدا َمىَت َيْذُكُر )قُ ْلت( َوَهِذِه تَ َقارِيُر َخالَِيةٌ َعْن ال دَّ
ُ َتَْبهًكا َأْو جيَِ ُب َعَلى ا بَ ْعُضُهْم َهِذِه اْْلَقَاِويَل أبَِنَّ ُمرَاَدُهْم أَنَُّه ُيْسَتَح به َلُه َأْن يَ ُقوَل إْن َشاءَ  َّللَّ

[ فَ َيُكوُن 24َما َذَه َب إلَْيِه بَ ْعُضُهْم لَِقْولِِه تَ َعاََل: }َواذُْكْر َربََّك ِإَذا َنِسيَت{ ]الكهف: 
َِ َعَلى اْلَقْوِل ابِ  َِ النَّْد ْ ااِلْسِتثْ َناُء رَاِفًعا ِلإْلِمثِْ احْلَاِصِل ِبََتِْكِه َأْو لَِتْحِصيِل ثَ َوا ْسِتْحَباِبِه. َوََ

حْلَِلِف ابََِّللَِّ َوَغرْيِِه يُرِيُدوا ِبِه َحلَّ اْلَيِمنَي َوَمْنَع احْلِْنِث. َواْختَ َلُفوا َهْل ااِلْسِتثْ َناءُ َماِنٌع لِْلِحْنِث ِف ا
ق ْرَاِر. فَ َقالَ  َفُع إالَّ ِف احْلَِلِف مَ  ِمْن الطَّاَلِق َواْلَعَتاِق َوَغرْيِِه ِمْن الظِ َهاِر َوالنَّْذِر َواإْلِ اِلٌك اَل يَ ن ْ

ِ ُدوَن َغرْيِهِ َواْستَ ْقَواهُ اْبُن اْلَعَريبِ  َواْسَتَدلَّ أِبَنَّهُ تَ َعاََل قَاَل: }َذِلَك َكفَّ  اَرةُ أَُْيَاِنُكْم ِإَذا َحَلْفُتْم{ ابََِّللَّ
 َوَذَه َب َأمْحَُد إََل أَنَُّه ِعيَُّة َوِهَي احْلَِلُف ابََِّللَِّ [ َفاَل َيْدُخُل ِف َذِلَك إالَّ اْلَيِمنُي الشَّرْ 89]املائدة: 

َهِقيه ِمْن َحِديِث ُمَعاٍذ َمْرُفوًعا  إْذ َقاَل اِلْمَرأَتِِه أَْنِت طَاِلٌق إْن »اَل َيْدُخُل اْلِعْتُق ِلَما َأْخَرَجُه اْلبَ ي ْ
ََْ َتْطُلْق، َوِإَذا قَاَل لَِعْبِدِه أَنْ   ُ ُ فَِِنَُّه ُحرٌّ َشاَء اَّللَّ إالَّ أَنَُّه قَاَل اْلبَ ي َْهِقيه تَ َفرََّد  «َت ُحرٌّ إْن َشاَء اَّللَّ

 ِبِه مُحَْيُد ْبُن َماِلٍك َوُهَو جَمُْهوٌل َواْختَ َلَف َعَلْيِه ِف إْسَناِدِه.

ُ مُ   ِفيِه َأْن َيُكوَن اْلَمْحُلوُف َعَلْيِه ِفيَما ْعَتَْبٌ َوَذَهَبْت اهْلَاَدِويَُّة إََل َأنَّ ااِلْسِتثْ َناءَ ِبَقْولِِه إْن َشاَء اَّللَّ
ُ أبَِْن َكاَن َواِجًبا أَْو َمْنُدواًب أَْو ُمَباحً  ُ َأْو اَل َيَشاُؤهُ فَِِْن َكاَن ممَّا َيَشاُؤهُ اَّللَّ ا ِف اْلَمْجِلِس َشاَءهُ اَّللَّ

َعِقُد بِِه َوِإْن َكاَن اَل ِف احْلَاِل َفاَل تَ ْبُطُل اْلَيمِ  َأْو َحاَل التََّكلهِم ِْلَنَّ َمِشيَئَة اَّللَِّ َحاِصَلةٌ  نُي َبْل تَ ن ْ
َعِقُد اْلَيِمنُي َفَجَعُلوا ُحْكَم ااِلْسِتثْ َناءِ  اِبْلَمِشيَئِة ُحْكَم  َيَشاُؤهُ أبَِْن َيُكوَن حَمْظُورًا َأْو َمْكُروًها َفاَل تَ ن ْ

َتِفي ابِ الت َّْقِييِد اِبلشَّْرِط فَ يَ َقُع اْلُمعَ  ْنِتَفائِِه وََكَذا قَ ْوُل إالَّ َأْن َيَشاَء لَُّق ِعْنَد ُوُقوِع اْلُمَعلَِّق ِبِه َويَ ن ْ
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.ُ ُ ُحْكُمُه ُحْكُم إْن َشاَء اَّللَّ  اَّللَّ

 " ُ لِيٌل َعَلى أَنَّهُ دَ َواَل خَيَْفى َأنَّ احْلَِديَث اَل َتطَابُ ُقُه َهِذِه اْْلَق َْواُل. َوِف قَ ْولِِه فَ َقاَل " إْن َشاَء اَّللَّ
 (1)اَل َيْكِفي". 

 

"ابن سعيد، عن حممد بن عبد الرمحن، عن عمرة، عن عائشَة، قالت: " كاَن -44 .998
"  رسوُل هللا خُيَفِ ف الركعتني قبَل َصالة الفجر حىت إين ْلُقوُل: َهْل قَ رَأ فيهما أِبمِ  الُقرآَن؟!

(1. ) 

 حيىي بن سعيد اْلنصاري. -ش

( ، عامل عمر 2الرمحن بن سعد بن زرارة اْلنصاري املدين، ابن أخي عمرة )وحممد بن عبد 
َ بن عبد هللا بن عمر، وابن كع ب، وعمته ) ( عمرة، واْلعرج، 3بن عبد العزيز. روى عن: سا

وغريهم. روى عنه: حيىي اْلنصاري، وحيىي بن أيب كثري، وابن عجينة، وغريهم. توِف سنة أربع 
 ( .4: اِلماعة )وعشرين ومائة. روى له

 وعمرة بنت عبد الرمحن بن أسعد، وقد ذكرانها مرة.

 قوله: " حىت إين ْلقول " إَل آخره، دليل املبالغة ِف التخفيف، واملراد:

غريها من إطالة صالة الليل، و  -عليه السالم -أ[ / املبالغة ابلنسبة إَل عادته - 125/ 2]
 قرأ فيهما أصالً كما حكى الطحاوي، والقاضيمن نوافله، وليست فيه داللة ملن قال: ال ي

عن مجاعة أهنم قالوا: ال يقرأ فيهما أصالً، وقد ثبت ِف " الصحيح ": " أن رسول هللا كان 
يقرأ فيهما ب  }ُقْل اي أيَها الكاِفُرون{ و }ُقْل ُهَو هللُا أَحد{ وقوله: " ال صالة إال بقراءة 

 قال بعض السلف:ه؟ قلت: ". فِن قيل: إذا أطاهلما املصلي هل يكر 

 ال يكره إطالتهما، ولعلهم " أرادوا أهنا ليست حمرمة، َو خياَلف ِف استحباَ التخفيف.

__________ 

( ، مسلم: كتاَ 1165( البخاري: كتاَ التهجد، ابَ: ما يقرأ ِف ركعيت الفجر )1)
نسائي:  ( ، ال92/ 724صالة املسافرين وقصرها، ابَ: استحباَ ركعيت سنة الفجر )

 ( .156/ 2كتاَ الصالة، وكتاَ االفتتاح، ابَ: ختفيف ركعيت الفجر )

                                         
 2/549سبل السالم  (1)
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 ( ِف اْلصل: " أخو عمرة " خطأ.2)

 ( ِف اْلصل: " وأخته ".3)

 ( .5399/ 25( انظر ترمجته ِف: هتذي ب الكمال )4)

 (1)( ِف اْلصل: " ولعله ".". 5)
 

، فمثل بَو لكل إنسان"هللا، ويعني على عبادته، فِنه حممود بكل لسان، حم-45 .999
نعمت مطية ف»هذا ال يس ب، بل يراعى فيه وحي ب، كما أشار إَل ذلك ِف احلديث بقوله: 

 « .املؤمن عليها يبلغ اْلري، وُّبا ينجو من الشر

عض قال بوأما املباح لعنة هللا من الدنيا فهو ما كان مبعدًا عن هللا، وشاغاًل عنه كما 
ال ولد فهو شؤم عليك، وهو الذي نبه هللا سبحانه : كل ما شغلك عن هللا من مالسلف

َنُكْم َوَتَكاث ُ  نْ َيا َلِع ٌب َوهَلٌْو َوزِيَنٌة َوتَ َفاُخٌر بَ ي ْ َا احلََياُة الده ٌر ِف اَْلْمَواِل عليه بقوله ؟اْعَلُموا أمنَّ
 [ .20َواَْلْوالِد؟ ]احلديد: 

بغري حقها  نت: هي احلرمة اليت أخذتوِف فتاوى ابن عبد السالم املوصلية: أن الدنيا اليت لع
أو صرفت لغري مستحقها، فال يلهينك اي هذا عن اكتساَ دار القرار، واالغَتار بشيء من 
زخرف هذه الدار، فوهللا ما هي بدار مقام، بل دار إن أضحكت اليوم أبكت، وإن سرت 
أعق ب سرورها ردى، وإن أخصبت أجدبت، وإن مجعت فرقت، وإن ضمت شتت، وإن 
غمرت دمرت، وإن وهبت سلبت، وإن ولت عزلت، وإن وصلت قطعت، دار اهلموم 
واْلحزان، والغموم واْلشجان، والبني والفراق، والشقاء والشقاق، والرحلة واالنتقال والزوال، 
قليلة الصفاء، وبيلة اِلفاء، عدُية الوفاء، ال ثقة لعهدها، وال وفاء لوعدها، وال وصل 

وعاشقها سكران، قد سَتت معائبها، وكتمت مصائبها، وأخفت  لبعدها، حمبها ثعبان،
نوائبها، وخدعت بباطلها، وغريت بْباطيلها، ونصبت شباكها، ووضعت إشراكها، وأبدت 
مالمح، وسَتت قبائح الفعال، واندت: الوصال أيها الرجال، فمن رام وصاهلا وقع ِف حباهلا، 

 اً، وبكى بعد الدموع دماً، وأسلمه ما طل بوبدله سوء حاهلا، وشدة وابهلا، فعض يديه ندم
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، فتيقظ لنفسك اي هذا قبل اهلالك،  إَل سوء املنقل ب، وجهد ِف الفرار فما أمكنه اهلَر
وأطلق نفسك من أسرها قبل ن يعسر الفكاك، وأقبل على ما فيه عظيم جناحك، وما هو 

ه، ده على ذلك وشكر ِف الدارين سب ب صالحك، من عبادة هللا، ومداومة ذكره، ومالزمة مح
 وافعل اْلري ما وجدت سبياًل، فقد انتظر املقام املهول، ولقد أحسن من يقول:

 سألت عن الدنيا الدنيئة قيل له ... هي الدار فيها الدائرات تدور

 فِن أضحكت أبكت وإن أحسنت أساءت ... وإن عدلت يوماً ما فسوف جتور

 (1)وقال آخر:". 
 

َي ِإُيَااًن َكَما ُيَسمَّى الشَّْيُء اِبْسِم مَ "اْلَمَعاِصي َكَما -46 .1000 ُيَاُن، َفُسمِ  ا قَاَم َُيَْنُع اإْلِ
ُيَاِن جَمَاٌز، َوالظَّاِهُر َأنَّ النَّاِهَي َما َكاَن يَ ْعِرُف أَ  نَّ َمَقاَمُه، َوَحاِصُلُه َأنَّ ِإْطاَلَق َكْونِِه ِمَن اإْلِ

ُيَاِن ؛ ِجَهِة َأنَّ اْلَقِضيََّة  فَِلَهَذا َوَقَع التَّْأِكيُد، َوَقْد َيُكوُن التَّْأِكيُد ِمنْ  احْلََياَء ِمْن ُمَكمِ اَلِت اإْلِ
ََْ َيُكْن ُهَناَك ُمْنَكٌر انْ تَ َهى.  نَ ْفَسَها ممَّا يُ ْهَتمه بِِه َوِإْن 

 َأنَّ الرَُّجَل اَل َيُضرهُه َكثْ َرُة احْلََياِء َوِإالَّ هِ قَاَل اْلُقْرُطِبه: َوَزْجرُُه َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم لِْلَواِعِظ لِِعْلمِ 
َِ َواللَّوْ  ِم أِبَنَّهُ بَِعيٌد ِمْن َحْيُث فَ َقْد َتُكوُن َكثْ َرتُهُ َمْذُموَمًة، َوَعْبََّ بَ ْعُضُهْم ِف تَ ْفِسرِي اْلَوْعِظ اِبْلِعَتا

ْت ِب اْلَوْجُد، يُ َقاُل: َعَت َب َعَلْيِه سََّرُه الت َّْيِميه ُهَنا، َوَمْعىَن اْلعَ اللهَغِة فَِِنَّ َمْعىَن اْلَوْعِظ الزَّْجُر َوِبِه فَ 
ُهَما حَ  ِن َعَلى َمْعنَ َينْيِ َجِليَلنْيِ لَْيَس ِف َواِحٍد ِمن ْ قًّا َحىتَّ يُ َفسََّر ِإَذا َوَجَد، َعَلى َأنَّ الر َِوايَ َتنْيِ َيُدالَّ

ِه، َوالرَّاِوي َحَكى ِف أَنَُّه َوَعَظ َأَخاُه ِف اْسِتْعَماِل احْلََياِء َوَعاتَ َبُه َعَليْ َأَحُدمُهَا اِبْْلَخِر، َغايَ ُتُه 
 ِإْحَدى رَِوايَ تَ ْيِه بَِلْفِظ اْلَوْعِظ َوِف اْْلَخِر بَِلْفِظ اْلُمَعاتَ َبِة انْ تَ َهى.

تَ ْفِسرُي َأَحِدمِهَا اِبْْلَخِر لَْيَس اِد اْلَمْخرَِج، وَ َواحْلَاِفُظ أَْبَدى َهَذا اْحِتَمااًل مُثَّ اْسَتْدَرَك َعَلْيِه اِبحتِ َ 
ُر بَ ْعُضهَ  َا ُهَو ِلاِلحتِ َاِد، فَالر َِوااَيُت اَل ِسيََّما اْلُمتَِّحَدَة اْلُمْخرِِج يُ َفسِ  ا بَ ْعًضا َوِإْن َسِلَم لِْلَخَفاِء ِإمنَّ

ْغِبرِي ِف ُوُجوِه احلَِْساِن، َوِفيِه ى َتْسوِيِد َوْجِه الطِ ْرِس اِبلت َّ بَ ْعَدُه لَُغًة َفاَل َمْعىَن هِلََذا الت َّْعِقي ِب ِسوَ 
 ، َ َعَلى َقْدِر ُقْدَرتِِه  :قَاَل بَ ْعُض السََّلف  احلَْثه َعَلى احْلََياِء َوَأْجُلُه ااِلْسِتْحَياءُ ِمَن اَّللَِّ َخِف اَّللَّ

 ْنَك.َعَلْيَك َواْسَتْحِي ِمْنُه َعَلى َقْدِر قُ ْرِبِه مِ 

احْلََياُء ِمَن اَّللَِّ  َوقَاَل بَ ْعُضُهْم: رَأَْيُت اْلَمَعاِصَي َنَذالًَة َفََتَْكتُ َها ُمُروَءًة َفَصاَرْت ِديًنا، َوَقْد يَ تَ َولَّدُ 
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 ِتِه.تَ َعاََل ِمَن الت ََّقله ِب ِف نَِعِمِه فَ َيْسَتْحِيي اْلَعاِقُل َأْن َيْسَتِعنَي ُِّبَا َعَلى َمْعِصيَ 

ُيَاِن َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن يُوُسَف َعْن َماِلٍك ِبِه َواَتبَ َعُه َعبْ َوَأخْ  ُد اْلَعزِيِز ْبُن َأيب َرَجُه اْلُبَخارِيه ِف اإْلِ
َنَة َوَمْعَمُر ِعْنَد ُمْسِلٍم َثاَلثَ ت ُ  َِ ِمْن َصِحيِحِه َوُسْفَياُن ْبُن ُعيَ ي ْ  ُهْم َعِن اْبنِ َسَلَمَة ِعْنَدُه ِف اْْلََد

ٍَ حَنُْوُه.".   (1)ِشَها
 

1001. 47- ٍَ ٍَ َأْو َنْد  ِفيِه "حِبُُضورَِها َواَل ِخاَلَف ِف أَنَُّه َمْأُموٌر بِِه َوَلِكْن َهْل ُهَو أَْمُر ِإجَيا
َها َنْذُكرُ ِخاَلٌف اْْلََصحه ِف َمْذَهِبَنا أَنَُّه فَ ْرُض َعنْيٍ َعَلى ُكلِ  َمْن ُدِعَي َلِكْن َيْسُقُط أِبَْعَذاٍر سَ 

ٌَ َهَذا َمْذَهبُ َنا ِف وَ  ُ تَ َعاََل َوالثَّاين أَنَُّه فَ ْرُض ِكَفايٍَة َوالثَّاِلُث َمْنُدو لِيَمِة اْلُعْرِس َوأَمَّا ِإْن َشاَء اَّللَّ
َجا َا َكَولِيَمِة اْلُعْرِس َوالثَّاين َأنَّ اإْلِ ٌَ َوِإْن  بَ َغرْيَُها َفِفيَها َوْجَهاِن ِْلَْصَحابَِنا َأَحُدمُهَا َأهنَّ َها َنْد َة إِلَي ْ

َجابَِة ِف َولِي َِ اإْلِ َمِة اْلُعْرِس َكاَنْت ِف اْلُعْرِس َواِجَبًة َونَ َقَل اْلَقاِضي ات َِفاَق اْلُعَلَماِء َعَلى ُوُجو
َها وَ  َجابَُة إِلَي ْ اَل أَْهُل الظَّاِهِر قَ قَاَل َواْختَ َلُفوا ِفيَما ِسَواَها فَ َقاَل َماِلٌك َواِْلُْمُهوُر اَل جتَِ ُب اإْلِ

َجابَةُ ِإََل ُكلِ  َدْعَوٍة ِمْن ُعْرٍس َوَغرْيِِه َوبِِه  َوأَمَّا اْْلَْعَذاُر الَّيِت َيْسُقُط  َلف  قَاَل بَ ْعُض السَّ جتَِ ُب اإْلِ
َهٌة  َها َأْن َيُكوَن ِف الطََّعاِم ُشب ْ ْعَوِة أَْو َنْدُِّبَا َفِمن ْ َُ ِإَجابَِة الدَّ ْو خَيُصَّ ُِّبَا اْْلَْغِنَياَء أَْو أَ ُِّبَا ُوُجو

 َشر ِِه َأْو ِلَطَمٍع َيُكوَن ُهَناَك َمْن يَ َتَأذَّى حِبُُضورِِه َمَعُه َأْو اَل تَِليَق ِبِه جُمَاَلَسُتُه َأْو َيْدُعوُه ِْلَْوفِ 
ٍر أَْو هَلٍْو َأْو فُ ُرِش َحرِيٍر أَْو مخَْ  ِف َجاِهِه أَْو لِيُ َعاِونَُه َعَلى اَبِطٍل َوَأْن اَل َيُكوَن ُهَناَك ُمْنَكٌر ِمنْ 

َجابَ  ِة َوِمَن ُصَوِر َحيَ َواٍن َغرْيِ َمْفُروَشٍة َأْو آنَِيِة َذَه ٍب َأْو ِفضٍَّة َفُكله َهِذِه أَْعَذاٌر ِف تَ ْرِك اإْلِ
 ََْ  ْب ِإَجابَ ُتُه َعَلى اْْلََصحِ  َوَلْو َكاَنِت جتَِ  اْْلَْعَذاِر َأْن يَ ْعَتِذَر ِإََل الدَّاِعي فَ َيَْتَُكُه َوَلْو َدَعاُه ِذمِ يٌّ 

َجابَةُ ِفيِه َوالثَّاين ُتْسَتَح به َوالثَّاِلُث ُتكْ  ٍم فَاْْلَوَُّل جتَِ ُب اإْلِ ُ عليه الدَّْعَوةُ َثاَلثَةَ َأايَّ َرهُ قَ ْولُهُ َصلَّى اَّللَّ
َجابَِة َتجه بِِه َمْن خَيُصه ُوجُ وسلم )إذا دعي أحدكم إَل وليمة ُعْرٍس فَ ْلُيِج ْب( َقْد حيَْ  ََ اإْلِ و

ُ َعَليْ  ِه َوَسلََّم ِف الرواية اليت ِبَولِيَمِة اْلُعْرِس َويَ تَ َعلَُّق اْْلَخُروَن اِبلر َِوااَيِت اْلُمْطَلَقِة َولَِقْوِلِه َصلَّى اَّللَّ
ا َعَلى اْلَغاِل ِب َأْو َوُه َوحَيِْمُلوَن َهذَ بعد هذه إذا دعى َأَحدُُكْم َأَخاُه فَ ْلُيِج ْب ُعْرًسا َكاَن َأْو حنَْ 

َها لَُغَتاِن َمْشُهوَراَتِن َوِهَي ُمَؤن ََّثةٌ وفيه ا لغة ابلتذكري حَنْوِهِ ِمَن التأويل والعرس ِبِِْسَكاِن الرَّاِء َوَضمِ 
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 (1)قوله ص". 
 

 ح َما فسدا"َواَل تكلنا ِإََل َتْدِبري أَنْ ُفسَنا ... فَاْلَعْبد يعجز َعن إْصاَل -48 .1002

نَُو ِإالَّ أَْنت َوت ب َعلي    ِإنَّك أَْنت قَ ْوله صلى هللا َعَلْيِه َوسلم فَاْغِفر يل ُذنُويب ِإنَّه اَل يْغفر الذه
 التواَ الرَِّحيم

نَُو َوالت َّْوبَة  نْ َيا إِ  قَاَل بعض الّسلفختم الدهَعاء بسؤال مْغفَرة الذه مَّا عصَمة هللا أَو اهللكة الده
 ْْلِخَرة ِإمَّا َعْفو هللا أَو النَّارَوا

نْ َيا َواْْلِخرَ  نْ َيا الت َّْوبَة َوِف اْْلِخَرة اْلَمْغِفَرة فقد ظفر بسعادة الده ة َوقد تَكرر َفمن حصل َلهُ ِف الده
َ َوالس نة ذكر اْْلَمر اِبلت َّْوبَِة َوااِلْسِتْغَفار قَاَل هللا تَ َعاََل أَفال يتوبون إِ   هللا ويستغفرونه ََل ِف اْلكتا

ا ِإََل أجل َوهللا َغُفور َرِحيم َوقَاَل تَ َعاََل َوَأن اْستَ ْغفُروا ربُكم مثَّ تُوبُوا إِلَْيِه ُيتعكم َمَتاعا حسن
 (2)ُمَسم ى ويؤيت كل ِذي فضل َفضله". 

 

 "َ يشرعها لألمة، فهو كما قلت سابقاً إما جاهل وإما كامت.-49 .1003

نتشرت ِف اْلمة اضمحلت السنة، ْلن الناس يعملون؛ فِما خبري وإما سابعاً: أن البدعة إذا ا
: ما ابتدع قوم بدعة إال أضاعوا من السنة مثلها، يعين أو قال بعض السلفبشر، وهلذا 

 أشد. فالبدع تؤدي إَل نسيان السنن واضمحالهلا بني اْلمة اإلسالمية.

 

عله، وال ِف قصده وأساء ِف ف وقد يبتدع بعض الناس بدعة بنية حسنة، لكن يكون أحسن
مانع أن يكون القصد حسناً والفعل سيئاً، ولكن جي ب على من علم أنه فعله سيئ أن يرجع 

 عن فعله، وأن يتبع السنة اليت جاء ُّبا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

كم اثمناً: من املفاسد أيضاً: أن املبتدع ال حيكم الكتاَ والسنة؛ ْلنه يرجع إَل هواه، حي
تُ  ْم تُ ْؤِمُنوَن اِبَّللَِّ هواه، وقد قال هللا تعاَل: )فَِِْن تَ َناَزْعُتْم ِف َشْيٍء فَ ُردهوهُ ِإََل اَّللَِّ َوالرَُّسوِل ِإْن ُكن ْ

( أي كتابه عز وجل، )َوالرَُّسوِل( أي إليه ِف حياته 59َواْليَ ْوِم اْْلِخِر( )النساء:  ( )ِإََل اَّللَِّ

                                         
 9/234على مسلم شرح النووي  (1)
 131شرح حديث لبيك اللهم لبيك ص/ (2)



1135 

 

 صلوات هللا وسالمه عليه، وهللا املوفق. وإَل سنته بعد وفاته

 

  عن عائشة   رضي هللا عنها   قالت: قال رسول صلى هللا عليه وسلم: )من أحدث  169
 (1)ِف أمران هذا ما ليس منه فهو رد( متفق عليه.". 

 

 "نفسك.-50 .1004

كذلك أيضًا ِف مزاولة اْلعمال إذا رأيت أنك إذا سلكت هذا العمل فهو أسهل وأقَر 
صل به املقصود؛ فال تتع ب نفسك ِف أعمال أخرى أكثر من الالزم وأنت ال حتتاج وحي

إليها؛ فافعل ما هو أسهل ِف كل شيء، وهذه قاعدة: أن اتباع اْلسهل واْليسر هو اْلرفق 
 ابلنفس واْلفضل عند هللا.

غري  ))وال تعسروا(( يعين ال تسلكوا طرق العسر ال ِف عبادتكم، وال ِف معامالتكم، وال ِف
ذلك، فِن هذا منهي عنه فال تعسر، وهلذا ملا رأى النِب صلى هللا عليه وسلم رجالً واقفاً ِف 
الشمس، سأل عنه، قالوا اي رسول هللا، هو صائم؛ نذر أن يصوم ويقف ِف الشمس، فنهاه 
وقال له ال تقف ِف الشمس؛ ْلن هذا فيه عسر على اإلنسان ومشقة، والرسول صلى هللا 

 م يقول ال تعسر.عليه وسل

 

اِلملة الثانية قال: ))وبشروا(( بشروا يعين اجعلوا طريقكم دائمًا البشارة، بشروا أنفسكم 
وبشروا غريكم، يعين إذا عملت عمالً فاستبشر وبشر نفسك، فِذا عملت عمالً صاحلاً فبشر 

َا يَ تَ َقبَّ   اَّللَُّ ِمَن اْلُمتَِّقنَي( لُ نفسك أبنه سيقبل منك إذا اتقيت هللا فيه، ْلن هللا يقول: )ِإمنَّ
( ، وإذا دعوت هللا فبشر نفسك أن هللا يستجي ب لك؛ ْلن هللا سبحانه وتعاَل 27)املائدة: 

 ( .60يقول: )َوقَاَل َربهُكُم اْدُعوين َأْسَتِج ْب َلُكم( )غافر: 

ُكُم اْدُعوين به من وفق للدعاء فليبشر ابإلجابة؛ ْلن هللا قال: )َوقَاَل رَ  قال بعض السلفوهلذا 
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 (1)( ، فأنت بشِ ر نفسك". 60َأْسَتِج ْب َلُكم( )غافر: 
 

"فِمنا هي أَساء َسوها ما أنزل هللا ُّبا من سلطان }احلي القيوم{ يعين الكامل -51 .1005
 ِف حياته وِف قيوميته فهو احلي الكامل ِف حياته َ يسبق حياته عدم وال يلحقها فناء ْلنه

يء واْلخر الذي ليس بعده شيء قال هللا عز وجل }كل من اْلول الذي ليس قبله ش
رأ ُّبذه ينبغي ملن ق قال بعض السلفعليها فان ويبقى وجه ربك ذو اِلالل واإلكرام{ 

اْلية }كل من عليها فان{ أال يقف بل يقول }كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو 
 اِلالل واإلكرام{ .

}كل من{ ْلجل أن يتبني ِف ذلك نقص املخلوقات وكمال اْلالق جل وعال فهو سبحانه 
وتعاَل احلي الكامل ِف حياته كذلك حياته ال يلحقها نقص بوجه من الوجوه وحياة غريه  
كلها نقص انظر حياتك أنت إن جئت ابلسمع فسمعك انقص ال تسمع كل شيء البصر  

اليت تصي ب الناس وهكذا بقية أسباَ احلياة  كذلك الصحة كذلك وما أكثر اْلمراض
 انقصة.

أما الَر عز وجل فهو كامل احلياة القيوم معناها القائم بنفسه القائم على غريه يعين معىن 
القائم بنفسه ال حيتاج لغريه }ومن كفر فِن هللا غين عن العاملني{ و }إن تكفروا فِن هللا 

 (2)روا يرضه لكم{ فهو غين وِف". غين عنكم وال يرضي لعباده الكفر وإن تشك
 

"صارت مخس صلوات عن مخسني صالة اللهم لك احلمد الصالة هلا مثرات -52 .1006
ما ذكره هللا تعاَل ِف اْلية اليت صدر املؤلف ُّبا هذا الباَ }إن  - 1جليلة عظيمة منها: 

بهها شالصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر{ الفحشاء: فواحش الذنَو كالزان واللواط وما أ
 واملنكر: ما دون ذلك الصالة تنهى عن الفحشاء املنكر..

لكن مىت؟ إذا كانت صالة مقامة على الوجه اْلكمل وهلذا جندان كثريا نصلي وال جند 
القلَو تتغري أو تكره الفحشاء أو املنكر أو يكون اإلنسان بعد الصالة خريا منه قبلها ال 
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الم لصالة اليت تنهى عن الفحشاء واملنكر وإال فكجند هذا ْلن الصالة اليت نصليها ليست ا
هللا حق ووعده صدق الصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر إذا كنت قد مهمت بذن ب أو كان 
قلبك ُييل إَل املعاصي فِنك إذا صليت امنحى ذلك كله لكن بشرط أن تكون الصالة اليت 

هللا  وهلذا جي ب علينا ونسأل تراد منك واليت تريدها أنت هلل عز وجل صالة أكمل ما يكون
أن يعيننا جي ب علينا أن نعتين بصالتنا نكملها بقدر املستطاع جبميع أركاهنا وشروطها 

تنهه صالته  من َ قال بعض السلفوواجباهتا ومكمالهتا فِهنا تنهى عن الفحشاء واملنكر 
َ يزدد ُّبا من هللا إال بعدا نسأل هللا العافية ْل الصالة املطلوبة  هنا ليستعن الفحشاء واملنكر 

 (1)منا الصالة املطلوبة منا أن تكون صالة مبعىن الكلمة كان بعض السلف إذا دخل ِف". 
 

"أي: سبحوا هللا سبحانه وتعاَل، وتسبيح هللا يعين: تنزيهه عن كل نقص -53 .1007
وعي ب، هذا هو التسبيح، سبحت هللا يعين نزهته وبرأته من كل نقص وعي ب، ْلنه جل 

 كامل الصفات، إذ ينتفى عنه مجيع النقائص.وعال  

 وقوله: }حبمد رُّبم{ الباء للمصاحبة، أي سبحوا هللا تسبيحا مقروان ابحلمد مصاحبا به.

 واحلمد هو: وصف احملمود ابلكمال مع احملبة والتعظيم.

هذا معىن احلمد، محدت هللا يعين: اعتقدت أن له أوصافا كاملة، وذكرت بلساين ذلك، 
املدح صار ثناء، كما يدل على ذلك حديث أيب هريرة أن النِب صلى هللا عليه  فِن كرر

وسلم قال: قسمت الصالة بيين وبني عبدي نصفني فِذا قال: احلمد هلل َر العاملني، قال: 
محدين عبدي، وإذا قال: الرمحن الرحيم، قال: أثىن علي عبدي }وهم ال يستكْبون{ يعين: 

، إذا أمرهم هللا امتثلوا اْلمر بذل وخضوع، وشعور ابلعبودية، ال يستكْبون عن عبادة هللا
 وشعور بكمال اْللوهية والربوبية هلل عز وجل.

}تتجاىف{ أي: تتباعد جنوُّبم، عن املضاجع، أي: عن املراقد فهم حييون الليل ابلصالة 
ابْلسحار و وذكر هللا عز وجل، وإذا أمتوا صالهتم ختموا ذلك ابالستغفار، كما قال تعاَل: }

: هذا يدل على كمال معرفتهم أبنفسهم، يقومون". قال بعض السلفهم يستغفرون{ & 
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(1) 
 

"يقله، قال فالن كذا وهو َ يقله، جاء فالن وهو َ أيت وهكذا، هذا أيضاً -54 .1008
حمرم ومن عالمات النفاق كما قال النِب صلى هللا عليه وسلم: آية املنافق ثالث: إذا حدث  

 كذَ.

املؤلف رمحه هللا اْلدلة على حترمي الكذَ منها قوله تعاَل }وال تقف ما ليس لك مث ساق 
به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤواًل{ ال تقف أي ال تتبع ما ليس 
لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤواًل، وإذا كان هذا هنيًا عما 

فما ابلك مبا أحطت به علًما وأخْبت خبالفه؟ يكون هذا أشد وأعظم،  َ حتط به علًما،
وُّبذا نعرف أن اإلنسان إذا تكلم بكالم فِما أن يكون قد أحاط به علًما، فكالمه هذا 
مباح ِف اْلصل ما َ جير إَل مفسدة، الثاين أن يقفو ما يعلم أن اْلمر خبالفه فهذا كذَ 

نه  حيط به علًما وال يعلم أن اْلمر خبالفه فهذا منهي عواضح وصريح والثالث أن يقفو ما َ
}وال تقف ما ليس لك به علم{ فينهى أن يتكلم اإلنسان ِف حالني، ِف احلالة اْلوَل أن 
يعلم أن اْلمر خبالف ما يتكلم به، واحلالة الثانية أن يتكلم ِف أمر ال يعلمه، هذا كله منهي 

 ر ال أبس به.عنه، أما إذا تكلم مبا يعلم فهذا أم

وذكر اْلية اْلخرى }ما يلفظ من قول إال لديه رقي ب عتيد{ ، )من قول( نكرة ِف سياق 
ماذا؟ ِف سياق النفي، ومؤكد عمومها مبن }ما يلفظ من قول إال لديه رقي ب عتيد{ أي 
قول تقوله عندك رقي ب عتيد يعين حاضر يراق ب يكت ب ما تقول }إذ يتلقى املتلقيان عن 

الشمال قعيد ما يلفظ من قول إال لديه رقي ب عتيد{ }أم حيسبون أان ال نسمع اليمني وعن 
سرهم وجنواهم بلى يعين نسمع سرهم وجنواهم{ }ورسلنا لديهم يكتبون{ ما أعظم اْلمر،  
كل كلمة خترج منك تكت ب وسوف تلقى ذلك يوم القيامة، كما قال تعاَل: }وكل إنسان 

فسك اليوم م القيامة كتااًب يلقاه منشوراً اقرأ كتابك كفى بنألزمناه طائره ِف عنقه وُنرج له يو 
 : وهللا لقد أنصفك من جعلكقال بعض السلفعليك حسيًبا{ أنت حسي ب نفسك، 

 حسيًبا على نفسك.
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 (1)واحلاصل أن هللا يقول: }ما يلفظ من قول إال لديه رقي ب". 
 

مؤمن  قول: أان"وقال الفضيل بن عياض: اي سفيه ما أجهلك، ال ترضى أن ت-55 .1009
حىت تقول: أان مستكمل اإلُيان، ال وهللا، ال يستكمل العبد اإلُيان حىت يؤدى ما افَتض 
هللا عليه، وجيتن ب ما حرم هللا عليه، ويرضى مبا قسم هللا له، مث خياف مع ذلك أال يتقبل 
منه. وذكر إَساعيل بن إسحاق ِبسناده عن عائشة، أهنا قالت: سألت رسول هللا )صلى 

[ قال: متت 60هللا عليه وسلم( عن قوله: )َوالَِّذيَن يُ ْؤُتوَن َما آَتوا وَّقُ ُلوُُّبُْم َوِجَلٌة( ]املؤمنون: 
 السلف قال بعض. -هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ومفرقون أن ال يتقبل منهم 

ََْ َيُكونُوا حَيَْتِسُبونَ  [ قال: أعمال كانوا 47ر: ( ]الزمىف قوله تعاَل: )َوَبَدا هَلُم مِ َن اَّللَِّ َما 
حيسبوهنا حسنات بدت هلم سيئات، وإمنا حلقهم ذلك لعدم املراعاة وقلة اإلخالص، أو 
لتعديهم السهنَّة وركوُّبم ابلتأويل وجوه الفتنة. وغرض البخارى ىف هذا الباَ رد قول املرجئة: 

ٍء من ، وال حيبط عمله بشىأن هللا ال يعذَ على شىء من املعاصى من قال: ال إله إال هللا
، فأدخل ىف صدر الباَ هذا أقوال أئمة التابعني، وما نقلوه عن الصحابة أهنم مع  الذنَو
اجتهادهم وفضلهم يستقلون أعماهلم، وخيافون أال ينجون من عذاَ رُّبم. ومبثل هذا املعىن 

نىب )صلى هللا ن النزع أبو وائل، حني ُسئل عن املرجئة، فقال: حدثىن عبد هللا بن مسعود، أ
ة، فِهنم ، إنكارًا لقول املرجئ-عليه وسلم( ، قال: متت سباَ املسلم فسوق، وقتاله كفر 

 (2)ال". 
 

"واختلجته: جذبته. وقوله: )فسحًقا سحًقا ملن بدل بعدي( يعىن: بعًدا له -56 .1010
َِ السَِّعرِي( ]امللك:  [ ، ومعىن ذلك: 11والسحيق: البعيد ومنه قوله تعاَل: )َفُسْحًقا َْلْصَحا

الدعاء على من بد ل وغري  كقوله: أبعده هللا. قال أبو جعفر الداودى: وليس هذا مما حيتم 
به للمختلجني بدخول الن ار؛ ْلنه حيتمل أن خيتلجوا وقًتا فيلحقهم من هول ذلك اليوم 

ًقا( أنه ال حوشدته ما شاء هللا، مث يتلقاهم هللا مبا شاء من رمحته، وال يدل قوله: )سحًقا س
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يشفع هلم بعد؛ ْلن هللا تعاَل قد يلقى هلم ذلك ىف قلبه وقًتا ليعاقبهم مبا شاء إَل وقت 
يشاء، مث يعطف قلبه عليهم فيشفع هلم، وقد جاء ىف احلديث: )شفاعىت ْلهل الكبائر من 

ن، دو : فالذين يعرفهم النىب وحيال بينهم وبينه أهنم هم املرتقال بعض السلفأمىت( . وقد 
واستدل على ذلك بقوله: )أى َر أصحاىب، فيقال: إهنم ارتدوا بعدك على أدابرهم 
القهقرى( ذكره ىف ابَ احلوض ىف آخر الرقاق وىف هذه اْلحاديث اإلُيان حبوض النىب 

 )صلى هللا عليه وسلم( على ما ذه ب إليه أهل السنة.

 وهَنَاَن بَ ْعِدى أُُمورًا تُ ْنِكرُ ابَ قَ ْوِل النَّىبِ  )صلى هللا عليه وسلم( : )َسََتَوْ  -

َلى احْلَْوِض( َوقَاَل َعْبُداَّللَِّ ْبُن َزْيٍد: قَاَل النَّىبه )صلى هللا عليه وسلم( : )اْصْبُوا َحىتَّ تَ ْلَقْوِن عَ 
ًة، فيه: ابن مسعود، قَاَل النَّىب  )صلى هللا عليه وسلم( : )ِإنَُّكْم َسََتَْوَن بَ ْعِدى أَثَ رَ  - 4. / 

 (1)َوأُُمورًا". 
 

"وإن أبطأت حيًنا وتراخت وقًتا إلنفاذ ما حتم به، على من سبق عليه إنفاذ -57 .1011
الوعيد حتلة القسم؛ ْلنه قد كان له أن يعذَ واحد أبًدا كِبليس، فهو عند ظن عبده، وإن 

 هللا عاقبه برهة فِن كان ظنه به أال يعذبه برهة، وال حتلة فِنه كذلك جيده كما ظن إن شاء
فهو أهل التقوى وأهل املغفرة. وأما حديث الذى َ يعمل خريًا قط، ففيه دليل على أن 
اإلنسان ال يدخل اِلنة بعمله ما َ يتغمده هللا برمحته كما قال )صلى هللا عليه وسلم( . 
. وفيه أن من  وفيه أن اإلنسان يدخل اِلنة حبسن نيته ىف وصيته لقوله: خشيتك اي َر

صفات فليس بكافر خالفًا لبعض املتكلمني؛ ْلن اِلهل ُّبا هو العلم؛ إذ ال جهل بعض ال
: عليكم بدين فقال بعض السلتبلغ كنه صفاته تعاَل، فاِلاهل ُّبا هو املؤمن حقيقة وهلذا 

العذارى، أفَتى العذارى يعلمن حقيقة صفات هللا تعاَل. ولألشعرى ىف َتويل هذا احلديث 
ن جهل القدرة أو صفة من صفات هللا تعاَل فليس مبؤمن. وقوله قوالن: كان قوله اْلول: م

ىف هذا احلديث: )لئن قدر هللا على( ال يرجع إَل القدرة وإمنا يرجع إَل معىن التقدير الذى 
[ 87هو مبعىن التضييق كما قال تعاَل ىف قصة يونس: )َفَظنَّ َأن لَّن ن َّْقِدَر َعَلْيِه( ]اْلنبياء: 
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ه، مث رجع عن هذا القول وقال: ال خيرج املؤمن من اإلُيان جبهله بصفة ، أى لن نضيق علي
من صفات هللا تعاَل قدرة كانت أو سائر صفات ذاته تعاَل إذا َ يعتقد ىف ذلك اعتقاًدا 

 (1)يقطع أنه الصواَ". 
 

"إال ابلوحي، وذلك هو الروح الذي عند هللا، ال يعلمها الناس، وأما أرواح بين -58 .1012
فليست من الغي ب، وقد تكلم فيها طوائف من الناس، من أهل امللل وغريهم، فلم يكن آدم 

 ( .1اِلواَ عنها من أعالم النبوة(( )

فيقال: بل الروح من الغي ب الذي ال يعلمه الناس، فِن هذه الروح اليت ِف بين آدم وإن تكلم 
يها تكلموا والذين تكلموا ففيها طوائف من الناس فهي جمهولة احلقيقة، ال يعلمها إال هللا، 

 ابلظنون، َو يصلوا إَل معرفة شيء من حقيقتها.

ِف تفسريها: جرى أبمر هللا ِف أجساد اْللق، وبقدرته استقر، وهذا  قال بعض السلف))
 ( .2بناء على أن املراد ابلروح ِف اْلية روح اإلنسان(( )

{ من املعلو  ل ب الذي م قطعاً أنه ليس املراد ابْلمر ها هنا الط))قوله: }ُقِل الرهوُح ِمْن أَْمِر َريبِ 
هو أحد أنواع الكالم، فيكون املعىن: إن الروح كالمه الذي أيمر به، بل املراد ابْلمر هنا: 
، وِف القرآن منه كثري، كقوله تعاَل: }أََتى أَمُر  املأمور، وهو عرف مستعمل ِف لغة العَر

َفَما الذين قدره وقضاه، وقال له: كن، فيكون، وقوله: } هللِا َفاَل َتسَتعِجُلوُه{ أي: مأموره
ُهْم آهِلَتُ ُهُم الَّيِت يَْدُعوَن ِمن ُدوِن هللِا ِمن َشْيٍء لِ مَّا َجاء أَْمُر َربِ َك{ ) ( ، أي: 3أَْغَنْت َعن ْ

 ( .4مأموره الذي أمر به، من إهالكهم(( )

{ يعين: أهنا كانت و  ومقصود البخاري من احلديث: قوله: }ُقِل الرهوُح ِمنْ  وجدت أَْمِر َريبِ 
 أبمر هللا، فأمر هللا ليس هو الروح، وإمنا وجدت الروح

_________ 

 ( .237( ))الروح(( )ص1)

 ( املرجع السابق.2)

 من سورة هود. 101( اْلية 3)
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 (1)( املرجع املذكور.". 4)
 

 ال يغفر ال: إن هللا"وإمنا الكالم يقوم ببعض ُملوقاته، وهو أيضًا مبنزلة أن يق-59 .1013
 له، وإمنا يغفر له بعض ُملوقاته.

وهذا مما يعلم ابالضطرار أنه خالف ما أخْبت به الرسل، وأنه شرك صريح ِف إالهية هللا 
ق، : إن من زعم أن قوله ملوسى: }ِإين  َأانَْ رَبهَك{ ُملو قال بعض السلفوربوبيته، وهلذا 

، وسائر َتويالت  فهو كافر؛ ْلنه جعل هذا الكالم قائماً  مبخلوق يلزم أن يكون هو الَر
 اِلهمية وأهل الباطل من هذا اِلنس.

الثاين: أن هذا الدنو، ووضع الكنف، واملخاطبة، تكون وقت السؤال، والعبد خائف غري 
آمن، وال يظهر له أنه يغفر له ويرحم، كما هو صريح احلديث الصحيح بقوله: ))يدين املؤمن 

، حىت إذا قرره، فيضع عليه كنفه وي سَته، فيقول: أتعرف ذن ب كذا؟ فيقول: نعم أي َر
 ورأى ِف نفسه أنه قد هلك قال: سَتهتا عليك ِف الدنيا، وأان أغفرها لك اليوم(( .

فِذا كان العبد حني هذا الدنو من هللا، واملخاطبة، والتقرير بذنوبه، يرى أنه قد هلك قبل 
له، امتنع أن يكون ما ذكره من دنوه من هللا، هو دنوه أنه غفر  –تعاَل  –أن يذكر له الَر 

 من رمحته، وأمانه وتعطفه.

ها ، كان القَر إلي-تعاَل  –الثالث: أن الرمحة والعطف، واْلمان، إن كانت صفات هللا 
، فمن -عاَل ت –قرابً إَل املوصوف، كما تقدم، وإن كانت أعياانً قائمة بنفسها ُملوقة هلل 

احلساَ ِف عرصات القيامة ال يكون هناك أجسام ُملوقة من الرمحة اليت املعلوم أن حني 
لعباده، ولكن هو حيكم ابلعفو واملغفرة، مث ينقلون إَل دار الرمحة،  –تعاَل  –أعدها هللا 

فامتنع أن يكون أحد حال احملاسبة مقرابً إَل أجسام هي رمحة قبل أن يؤذن هلم ِف دخول 
 اِلنة.

 (2)أخْب ِف كتابه أبصناف ما ينعم".  –تعاَل  –ن املعلوم أن هللا الرابع: أن يقال: م
 

                                         
 2/227شرح كتاَ التوحيد من صحيح البخاري  (1)
 2/420شرح كتاَ التوحيد من صحيح البخاري  (2)
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1014. 60-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ." 

                             Q.أَْعَلُم ُ  َواَل ِمْن اْلَواِجَباِت َوَاَّللَّ

 

 ]فَاِئَدة َفْضِل َصاَلِة الضهَحى[

َا تَ ُقوُم مَ )الرَّاِبعَ  َقاَم َثاَلمثِائٍَة َة َعْشَرَة( ِفيِه َفْضٌل َعِظيٌم ِلَصاَلِة الضهَحى ِلَما َدلَّ َعَلْيِه ِمْن َأهنَّ
ى َوذََكَر َوِستِ نَي َحَسَنًة قَاَل اْبُن َعْبِد اْلَْبِ  َوَهَذا أَبْ َلُغ َشْيٍء ِف َفْضِل َصاَلِة الضهَحى انْ تَ هَ 

َا أَْفَضُل التََّطوهِع بَ ْعَد الرََّواِت ِب َلِكنَّ الن ََّوِويه ِف شَ َأْصَحابُ َنا الشَّ  َها اِفِعيَّةُ َأهنَّ َم َعَلي ْ َِ َقدَّ رِْح اْلُمَهذَّ
َاِويِح َفَجَعَلَها ِف اْلَفْضِل َبنْيَ الرََّواِت ِب َوالضهَحى َوَهْل خَيَْتصه َذِلَك بِ  َصاَلِة الضهَحى َصاَلَة الَتَّ

ُ أَْو يَ ُقوُم َمَقاَمَها رَْكَعَتاِن ِف َأيِ  َوْقتٍ ِْلُُصوصِ   َكاَن فَِِنَّ الصَّاَلَة يٍَّة ِفيَها َوِسرٍ  اَل يَ ْعَلُمُه إالَّ اَّللَّ
  اْحِتَماٌل َوالظَّاِهرُ َعَمٌل جِبَِميِع اِلََْسِد فََِِذا َصلَّى فَ َقْد َقاَم ُكله ُعْضٍو ِبَوِظيَفِتِه الَّيِت َعَلْيِه؟ ِفيهِ 

ََْ َيُكْن لِلت َّْقِييِد َمْعىًن.  اْْلَوَُّل َوِإالَّ 

 

 1]فَاِئَدة أََقلَّ َصاَلِة الضهَحى َوَأْكثَ رَُها[ 
َا اخْ  مْجَاِع َوِإمنَّ تَ َلُفوا ِف )اْْلَاِمَسَة َعْشَرَة( ِفيِه َأنَّ أََقلَّ َصاَلِة الضهَحى رَْكَعَتاِن َوُهَو َكَذِلَك اِبإْلِ

َِ َعْن َأْكَثِر َأْصَحابَِنا َأنَّ َأْكثَ َرَها مَثَانٌ َأْكَثرَِها َفحَ   َوُهَو َمْذَه ُب َكى الن ََّوِويه ِف َشرِْح اْلُمَهذَّ
َوِويه ِف الرَّْوَضِة احْلََنابَِلِة َكَما ذََكَرُه ِف اْلُمْغيِن َوَجَزَم الرَّاِفِعيه ِف الشَّرِْح الصَِّغرِي َواْلُمَحرَِّر َوالن َّ 

َهاِج تَ بَ ًعا لِلرهواَيين ِ أِبَنَّ َأْكثَ َرَها ثَ نَ َتا َعْشَرَة رَْكَعًة َوَوَرَد ِفيِه َحِديٌث ضَ َواْلمِ  َهِقيه ن ْ ِعيٌف َرَواُه اْلبَ ي ْ
ََْ ُتْكَت ْب ِمْن  إْن َصلَّْيت الضهَحى»َمْرُفوًعا  -َرِضَي اَّللَُّ َعْنُه  -َوَغرْيُُه َعْن َأيب َذرٍ   رَْكَعَتنْيِ 

ْن اْلَقانِِتنَي َوِإْن َغاِفِلنَي َوِإْن َصلَّْيتَها أَْربَ ًعا ُكِتْبت ِمْن اْلُمْحِسِننَي َوِإْن َصلَّْيتَها ِستًّا ُكِتْبت مِ الْ 
لَّْيتَها ْوَم َذْن ٌب َوِإْن صَ َصلَّْيتَها مَثَانًِيا ُكِتْبت ِمْن اْلَفائِزِيَن َوِإْن َصلَّْيتَها َعْشرًا ََْ ُيْكَت ْب َلك َذِلَك اْلي َ 

ًتا ِف اِْلَنَّةِ  َهِقيه إََل ضَ « ثِْنيَتْ َعْشَرَة َبىَن اَّللَُّ َلك بَ ي ْ ْعِفِه ِبَقْولِِه ِف إْسَناِدِه َنظٌَر َوذََكَر َأَشاَر اْلبَ ي ْ
ْرَداِء ِقيَل هَلَُما أَي هُهَما َأشْ  يًعا ُمْضطَرِِبنَي بَ أَبُو َحامتٍِ الرَّازِي  أَنَُّه ُرِوَي َعْن َأيب َذرٍ  َوَأيب الدَّ ُه قَاَل مجَِ

 لَْيَس هَلَُما ِف الر َِوايَِة َمْعىًن.

ثَ  ِْمِذيه ِف اْلِعَلِل اْلُمْفَرِد ِمْن طَرِيِق يُوُنَس ْبِن ُبَكرْي َعْن اْبِن ِإْسَحاَق َحدَّ يِن ُموَسى ْبُن َوَرَوى الَتِ 
ِه مُثَاَمَة ْبِن أََنسٍ  قَاَل  -لَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم صَ  -َعْن أََنٍس َعْن النَِّبِ   ُفاَلِن ْبِن أََنٍس َعْن َعمِ 
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ُ َلهُ َقْصرًا ِمْن َذَه ٍب ِف اِْلَنَّةِ » َوَقاَل َسأَْلت حُمَمًَّدا  «َمْن َصلَّى الضهَحى ثِْنيَتْ َعْشَرَة رَْكَعًة َبىَن اَّللَّ
ََْ ي َ  لرهواَيينه ِف احْلِْلَيِة َأْكثَ رَُها ْعرِْفُه ِمْن َحِديِث َغرْيِِه َوقَاَل افَ َقاَل َهَذا َحِديُث يُوُنَس ْبِن ُبَكرْي َو

َسائِِر التََّطوهِع ثَ نَ َتا َعْشَرَة وَُكلََّما زَاَد َكاَن أَْفَضَل َوقَاَل احْلَِليِميه اْْلَْمُر ِف ِمْقَدارَِها إََل اْلُمَصلِ ي كَ 
ُن َجرِيٍر الطََّْبِيه بَ ْعَد ذِْكرِِه قَاَل حُمَمَُّد بْ  قَاَل بَ ْعُض السََّلف  ِبَذِلَك َومُهَا َغرِيَباِن ِف َمْذَهِبَنا وَ 

َُ إَذا َكاَن اْْلَْمُر".   (1)اْخِتاَلَف اْْلاَثِر ِف َذِلَك الصََّوا
 

1015. 61-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ." 

 

            Q ُع َذرِيَعة ِإََل ِماَئة ِإََل َسَنة مُثَّ اَبَعُه َما ُيَساِوي مَخِْسنَي مبِاَئٍة فَ َقْد َجَعَل َهَذا اْلبَ يْ  أَق َْرَضه
َقْرض َلَما الز اَِيَدة ِف اْلَقْرض الَِّذي ُموِجبه َرد  اْلِمْثل َوَلْواَل َهَذا اْلبَ ْيع َلَما أَق َْرَضُه َوَلْواَل َعْقد الْ 

 ِاْشََتَى َذِلكَ 

َعتَ  َعة َفَظَهَر سر قوله اَل حيَِل  َسَلف َوبَ ْيع َواَل َشْرطَاِن ِف بيع وقول بن ُعَمر هَنَى َعْن بَ ي ْ نْيِ ِف بَ ي ْ
 َوَعْن َسَلف َوبَ ْيع َواْقَتَان ِإْحَدى اِْلُْمَلَتنْيِ اِبْْلُْخَرى َلمَّا َكااَن َسِلَما ِإََل الر ابَ 

 هِ اَط ِبِه ِعْلًما َفِهَم ُمرَاد الرَُّسول ِمْن َكاَلمه َونَ زََّلُه َعَليْ َوَمْن َنظََر ِف اْلَواِقع َوَأحَ 
َعْت َلُه احلِْْكَمة َوأُويتَ َجَواِمع اْلَكِلم َفَصَلَوات اَّللَّ َوَساَلمه َعلَ  ْيِه َوَجزَاُه َوَعِلَم أَنَُّه َكاَلم َمْن مجُِ

 أَْفَضل َما َجَزى نَِبيًّا َعْن أُمَّته

َعْقد اْلَقْرض  اُْطلُُبوا اْلُكُنوز حَتْت َكِلَمات َرُسول اَّللَّ َوَلمَّا َكاَن ُموِج ب بَ ْعض السََّلف قَالَ َوَقْد 
 َرد  اْلِمْثل ِمْن َغرْي زاَِيَدة َكاَنْت الز اَِيَدة رابً 

 قَاَل بن املنذر أمجعوا على أن السلف ِإَذا َشَرَط َعَلى اْلُمْسَتْسِلف زاَِيَدة أَْو َهِديَّة

َفَأْسَلَف َعَلى َذِلَك َأنَّ َأْخذ الز اَِيَدة َعَلى ذلك رآب وقد روى عن بن مسعود وأيب بن كع ب 
رُه َداره أَْو يَِبيع َفَعة وََكَذِلَك ِإْن َشَرَط َأْن يُ َؤجِ  ُْم هَنَْوا َعْن قَ ْرض َجر  َمن ْ ًئا ََْ وبن َعبَّاس َأهنَّ ُه َشي ْ

 رابجَيُْز ِْلَنَُّه َسلََّم ِإََل ال

ُهْم ِمْن قَ ُبول َهِديَّة اْلُمْقََتِض ِإالَّ   َأْن وهلذا هنى عنه النِب َوهِلََذا َمَنَع السََّلف َرِضَي اَّللَّ َعن ْ
 حَيَْتِسبَها اْلُمْقِرض ِمْن الدَّْين

                                         
 3/71طرح التثري ب ِف شرح التقري ب  (1)
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ِه السََّمك َويُ َقوِ مُه يْ فَ َرَوى اْْلَثْ َرم َأنَّ َرُجاًل َكاَن َلُه َعَلى ََسَّاك ِعْشُروَن ِدْرمَهًا َفَجَعَل يُ ْهِدي إِلَ 
َعة َدرَاِهم  َحىتَّ بَ َلَغ َثاَلثَة َعَشر درمها فسأل بن َعبَّاس فَ َقاَل أَْعِطِه َسب ْ

 ِمْن َوُرِوَي َعْن بن ِسريِيَن َأنَّ ُعَمر َأْسَلَف ُأيَب  ْبن َكْع ب َعَشَرة آاَلف ِدْرَهم َفَأْهَدى إِلَْيِه ُأيَب  
ََْ يَ ْقبَ ْلَها َفَأاَتُه ُأيَب  فَ َقاَل َلَقْد َعِلَم أَْهل اْلمَ مَثََرة أَْرضه فَ َردََّها عَ  ِديَنة َأين ِ ِمْن َأْطَيِبِهْم مَثَرَة َلْيِه َو

 َوأَنَُّه اَل َحاَجة لَنَا

َتُكون َهِديَّته  فَِبَم َمنَ ْعت َهِديَّتَنا مُثَّ أَْهَدى إِلَْيِه بَ ْعد َذِلَك فَ َقِبَل َفَكاَن َرد  ُعَمر َلمَّا تَ َوهََّم َأنْ 
 ِبَسَب ِب اْلَقْرض

َا لَْيَسْت ِبَسَب ِب اْلَقْرض قَِبَلَها  فَ َلمَّا تَ يَ قََّن َأهنَّ

 َوَهَذا َفْصل النِ زَاع ِف َمْسأََلة َهِديَّة اْلُمْقََتِض

د ِإََل اْلِعرَاق فَ َقاَل اَوقَاَل زِر  ْبن ُحبَ ْيش قُ ْلت ِْلُيَب  ْبن َكْع ب ِإين ِ أُرِيد َأْن َأِسري ِإََل أَْرض اِلِْهَ 
لَْيك قَ ْرضك ِإنَّك ََتْيت أَْرًضا فَاٍش ُِّبَا الر اَِب فَِِْن أَق َْرْضت َرُجاًل قَ ْرًضا َفَأاَتك ِبَقْرِضك لِيُ َؤدِ َي إِ 

 َوَمَعُه َهِديَّة فَاْقِبْض قَ ْرضك َواْرُدْد َعَلْيِه َهِديَّته ذََكرهنَّ اْْلَثْ َرم

َعْبد اَّللَّ ْبن  رِي  َعْن َأيب بُ ْرَدة ْبن َأيب ُموَسى قَاَل َقِدْمت اْلَمِديَنة فَ َلِقيتَوِف َصِحيح اْلُبَخا
ى َرُجل َدْين َساَلم َفذََكَر احْلَِديث َوِفيِه مُثَّ قَاَل يل ِإنَّك أِبَْرٍض ِفيَها الر اَِب فَاٍش فََِِذا َكاَن َلك َعلَ 

 (1)ل َقت  َأْو مِحْل َشِعري فال َتخذه فِنه راب". َفَأْهَدى إِلَْيك مِحْل ِتنْب َأْو مِحْ 
 

اِلِث أَبْ َلُه قَاَل "َشْرِعيًّا َأْو َعْقِليًّا َأْو ُعْرِفيًّا َوُمَقاِبُل اْْلَوَِّل فَاِسٌق َوالثَّاين جَمُْنوٌن َوالثَّ -62 .1016
ُيَ  ُيَاِن َوقَاَل احْلَِليِميه اِن َأْي أَث َ َوقَ ْولُُه َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم احْلََياُء ُشْعَبٌة ِمَن اإْلِ ٌر ِمْن آاَثِر اإْلِ

َواِج ٌب َوِإْن َكاَن  َحِقيَقُة احْلََياِء َخْوُف الذَّمِ  بِِنْسَبِة الشَّرِ  إِلَْيِه َوقَاَل َغرْيُُه ِإْن َكاَن ِف حُمَرٍَّم فَ ُهوَ 
ٌَ َوِإْن َكاَن ِف ُمَباٍح ف َ  َقْولِِه احْلََياءُ اَل أَيْيت ِإالَّ خِبَرْيٍ ُهَو اْلُعْرِفه َوُهَو اْلُمرَاُد بِ ِف َمْكُروٍه فَ ُهَو َمْنُدو

َا ُهَو َما يَ َقُع َعَلى َوْفِق الشَّرِْع ِإثْ َبااًت َونَ ْفًيا َوُحكِ  َي َعْن بَ ْعِض َوجَيَْمُع ُكلَّ َذِلَك َأنَّ اْلُمَباَح ِإمنَّ
َياءُ ِمَن اَّللَِّ تَ َعاََل ِمَن َتكتها مروأة َفَصاَرْت ِداَينًَة َوَقْد يَ تَ َولَُّد احلَْ السََّلِف رَأَْيُت اْلَمَعاِصَي مذلة ف

َخِف  اَل بَ ْعُض السََّلف  قَ الت ََّقله ِب ِف نَِعِمِه فَ َيْسَتِحي اْلَعاِقُل َأْن َيْسَتِعنَي ُِّبَا َعَلى َمْعِصَيِتِه َوَقْد 
ُ أَعْ اَّللََّ َعَلى َقْدِر ُقْدَرتِِه َعَلْيك   َلمُ واستحي ِمْنُه َعَلى َقْدِر قُ ْربِِه ِمْنَك َواَّللَّ
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ٌَ ِف تَ ْفِسرِي قَ ْولِِه تَ َعاََل فَ  ٌَ ُهَو ُمنَ وٌَّن ِف الر َِوايَِة َوالت َّْقِديُر َهَذا اَب ِِْن اَتبُوا َوجَتُوُز )قَ ْولُُه اَب
َُ تَ ْفِسرِي( َضاَفِة َأْي اَب  اإْلِ

َا ُجِعلَ  رهُجوُع َعِن اْلُكْفِر ِإََل احْلَِديُث تَ ْفِسريًا ِلآْليَِة ِْلَنَّ اْلُمرَاَد اِبلت َّْوبَِة ِف اْْليَِة ال قَ ْولِِه َوِإمنَّ
 َوَأنَّ حُمَمًَّدا َرُسوُل الت َّْوِحيِد فَ َفسََّرُه قَ ْولُُه َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َحىتَّ َيْشَهُدوا َأْن اَل إَِلَه ِإالَّ اَّللَُّ 

حْلَِديِث مبَْعىًن َواِحٍد َّللَِّ َوَبنْيَ اْْليَِة َواحْلَِديِث ُمَناَسَبةٌ ُأْخَرى ِْلَنَّ التَّْخِلَيَة ِف اْْليَِة َواْلِعْصَمَة ِف اا
ُيَاِن ِمْن ِجَهٍة ُأْخَرى َوِهَي الرَّده َعَلى اْلُمْرِجَئِة َحْيُث َزعَ  َِ اإْلِ ُموا َأنَّ َوُمَناَسَبُة احْلَِديِث ِْلَبْ َوا

ُيَاَن اَل حَيَْتاُج ِإََل اْْلَْعَمالِ   اإْلِ

 

ثَ َنا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن حُمَمَّد زَاد بن َعَساِكَر اْلُمْسَنِديه َوُهَو ِبَفْتِح النهونِ 25]  َكَما َمَضى [ قَ ْولُُه َحدَّ
ثَ َنا أَبُو َرْوٍح ُهَو ِبَفْتِح الرَّاِء قَ ْولُُه احْلََرِميه  ْلُمْهَمَلَتنْيِ َوِلأْلَِصيِليِ  َحَرِميٌّ َوُهَو ُهَو ِبَفْتِح اقَاَل َحدَّ

ُم َوحُتَْذُف ِمْثُل َمكِ يِ  ْبِن ِإبْ رَاِهيَم اْْل  يت بَ ْعُد َوقَاَل اْسٌم بَِلْفِظ النََّس ِب تُ ثْ َبُت ِفيِه اْْلَِلُف َوالالَّ
يَ ُتُه َواَْسُُه اَثِبٌت َوا  َوُهَو َخطٌَأ ِمْن َوْجَهنْيِ َأَحُدمُهَا حْلََرِميه ِنْسبَ ُتُه َكَذا قَالَ اْلِكْرَماينه أَبُو َرْوٍح ُكن ْ

ِه اَْسَُه َوَذِلَك أَنَُّه َحَرِميه ْبنُ   ُعَماَرَة ْبِن َأيب ِف َجْعِلِه اَْسَُه ِنْسبَ َتُه َوالثَّاين ِف َجْعِلِه اْسَم َجدِ 
 َفَظنَّ َأنَّ الضَِّمرَي ى ِف َكاَلِم بَ ْعِضِهْم َواَْسُُه اَنِبتٌ َحْفَصَة َواسم أيب َحْفَصة انبت وََكأَنَُّه رَأَ 

َحْفَصَة ِْلَنَُّه  يَ ُعوُد َعَلى َحَرِميٍ  ِْلَنَُّه اْلُمَتَحدَُّث َعْنُه َولَْيَس َكَذِلَك َبِل الضَِّمرُي يَ ُعوُد َعَلى َأيب 
َُ َوَأكََّد َذِلَك ِعْنَدُه ُوُروُدُه ِف َهَذا  ِم َولَْيَس ُهَو َمْنُسواًب ِإََل السََّنِد احْلََرِميه اِبْْلَِلِف َوالالَّ اْْلَق َْر

ََْ َيْضِبطْ   اَنبًِتا َكَعاَدتِِه احْلََرِم حِبَاٍل ِْلَنَُّه َبْصرِيه اْْلَْصِل َواْلَمْوِلِد َواْلَمْنَشِأ َواْلَمْسَكِن َواْلَوفَاِة َو
ن حُمَمَّد زَاد اْْلصيِلي  يَ ْعيِن ِلادة َوالصَِّحيُح َأنَّ َأوَّلَهُ نُوٌن قَ ْولُهُ َعْن َواِقِد بوََكأَنَُّه ظَنَّهُ اِبْلُمثَ لََّثِة كا

رَِوايََة الشَّْخِص  ْبَن َزْيِد ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُعَمَر فَ ُهَو ِمْن رَِوايَِة اْْلَبْ َناِء َعِن اْْلاَبِء َوُهَو َكِثرٌي َلِكنَّ 
ِه أََقله َوَواِقٌد ُهَنا َرَوى َعْن أَبِيِه َعْن َجدِ  أَبِيِه َوَهَذا احْلَِديُث غَ َعْن أَبِيِه َعْن جَ  ْسَناِد دِ  رِي ُب اإْلِ

ِه َعْنُه َحَرِميٌّ َهَذا تَ َفرََّد بروايته ُشْعَبة َعن َواقد قَاَله بن ِحبَّاَن َوُهَو َعْن ُشْعَبَة َعزِيٌز تَ َفرََّد ِبرَِوايَتِ 
بْ رَاِهيُم ْبُن حُمَمَِّد ْبِن ْبُن الصَّبَّاِح َوُهَو َعزِيٌز َعْن َحَرِميٍ  تَ َفرََّد بِِه َعْنُه اْلُمْسَنِديه َوإِ  َوَعْبُد اْلَمِلكِ 

َْسَاِعيِليه َوَغرْيُُهْم َوُهَو َغرِ  ي ٌب َعْن َعْرَعَرَة َوِمْن ِجَهة ِإبْ رَاِهيم أخرجه أَبُو عَوانَة وبن ِحبَّاَن َواإْلِ
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 (1)ك". َعْبِد اْلمل
 

َا ُكلََّها ََْ ت َ -63 .1017 َقْع ِإالَّ الن َّْقَل "بَ ْعَضُهْم ِف بَ ْعِض اْْلُُموِر َوَقْد َظَهَر اِبلن َّْقِل الصَِّحيِح َأهنَّ
ن عقَبة وبن اْْلَوََّل قَ ْولُُه أَمَّا َصَدقَ ُتَك َعَلى َسارٍِق زَاَد أَبُو أَُميََّة فَ َقْد قُِبَلْت َوِف رَِوايَِة ُموَسى ب

َك َوِف احْلَِديِث َداَلَلٌة هَلِيَعَة أَمَّا َصَدقَ ُتَك فَ َقْد قُِبَلْت َوِف رَِوايَِة الطََّْبَاين ِ ِإنَّ اَّللََّ َقْد قَِبَل َصَدقَ تَ 
وا ِمَن الصََّدَقِة َعَلى َأنَّ الصََّدَقَة َكاَنْت ِعْنَدُهْم ُُمَْتصًَّة أِبَْهِل احْلَاَجِة ِمْن أَْهِل اْلَْرْيِ َوهِلََذا تَ َعجَّبُ 
ِق ِإَذا َكاَنْت َصاحِلًَة قُِبَلْت َصَدقَ تُ  ََْ تَ َقِع َعَلى اْْلَْصَناِف الثَّاَلثَِة َوِفيِه َأنَّ نِيََّة اْلُمَتَصدِ  ُه َوَلْو 

ْجزَاِء ِإَذا َكاَن َذِلَك ِف زََكاِة اْلَفْرِض َواَل َداَل  َلَة ِف احْلَِديِث َعَلى اْلَمْوِقَع َواْختَ َلَف اْلُفَقَهاءُ ِف اإْلِ
ََْ جيَْ  ْجزَاِء َواَل َعَلى اْلَمْنِع َوِمْن مَثَّ َأْوَرَد اْلُمَصنِ ُف الَتَّْمَجََة بَِلْفِظ ااِلْسِتْفَهاِم َو زِْم اِبحْلُْكِم فَِِْن اإْلِ

َا َتَضمََّن ِقصًَّة َخاصًَّة َوَقَع ااِلطِ اَلُع ِفيَها َلى قَ ُبوِل الصََّدَقِة ِبُرْؤاَي َصاِدقٍَة عَ  ِقيَل ِإنَّ اْلََْْبَ ِإمنَّ
َُ َأنَّ الت َّْنِصيَص ِف َهَذا اْلَِْْب عَ  َلى َرَجاِء ااِلْسِتْعَفاِف ات َِفاِقيٍَّة َفِمْن أَْيَن يَ َقُع تَ ْعِميُم احْلُْكِم فَاِْلََوا

َِ َوِفيِه َفْضُل َصَدَقِة السِ رِ  وِل ُِّبَِذِه اُهَو الدَّاله َعَلى تَ ْعِديَِة احْلُْكِم فَ يَ ْقَتِضي اْرتَِباُط اْلَقبُ  ْْلَْسَبا
ْ تَ َقِع اْلَمْوِقَع َوَأنَّ احْلُْكَم لِلظَّاِهرِ  ََ َُ ِإَعاَدِة الصََّدَقِة ِإَذا  ْخاَلِص َواْسِتْحَبا َ َوَفْضُل اإْلِ  َحىتَّ يَ تَ َبنيَّ

اَل تَ ْقَطِع اْلِْْدَمَة   بَ ْعُض السََّلف  قَالَ ِر اِبْلَقَضاِء َكَما ِسَواُه َوبَ رََكُة التَّْسِليِم َوالرِ َضا َوَذمه التََّضجه 
 َوَلْو َظَهَر َلَك َعَدُم اْلَقُبولِ 

 

َُ ِإَذا َتَصدََّق َأِي الشَّْخُص َعَلى اْبِنِه َوُهَو اَل َيْشُعُر(  )قَ ْولُُه اَب

ََ الشَّْرِط  ََْ َيْذُكْر َجَوا  ِْلَنَُّه َيِصرُي لَِعَدِم ُشُعورِِه  اْخِتَصارًا َوتَ ْقِديرُُه َجازَ قَاَل الزَّْيُن ْبُن اْلُمِنرِي 
ََْ حَيُْجْر َعَلْيِه َكاْْلَْجَنِبِ  َوُمَناَسَبُة الَتَّْمَجَِة لِْلَخَْبِ ِمْن ِجَهِة َأنَّ يَزِيَد أَْعَطى َمْن يَ َتَصدَُّق َعْنُه وَ 

لَتَّْمَجَِة بِنَ ْفِي الشهُعوِر َوِف  َيِد َوَلِدِه قَاَل َوَعْبََّ ِف َهِذِه اوََكاَن ُهَو السََّب ُب ِف ُوُقوِع الصََّدَقِة ِف 
َق ِف السَّاِبَقِة َبَذَل ُوْسَعُه ِف طََل ِب ِإعْ  َلَها بِنَ ْفِي اْلِعْلِم ِْلَنَّ اْلُمَتَصدِ  طَاِء اْلَفِقرِي َفَأْخطَأَ الَّيِت قَ ب ْ

فَ َناَس َب َأْن يَ ْنِفَي َعْن  َعْنُه اْلِعْلَم َوأَمَّا َهَذا فَ َباَشَر التََّصدهَق َغرْيُهُ  اْجِتَهاُدُه فَ َناَس َب َأْن يَ ْنِفيَ 
 َصاِح ِب الصََّدَقِة الشهُعورَ 

 

                                         
 1/75 فتح الباري البن حجر (1)



1148 

 

ثَ َنا حُمَمَُّد ْبُن يُوُسَف ُهَو اْلِفْراَييبه َوأَبُو اِْلَُوْيرِيَِة اِبِْلِيِم مُ 1422] اُن َصغَّرًا اَْسُُه ِحطَّ [ قَ ْولُُه َحدَّ
َة َكَما َرَواُه ِبَكْسِر اْلُمْهَمَلِة وََكاَن ََسَاُعُه مْن َمْعٍن َوَمْعٌن أَِمرٌي َعَلى َغزَاٍة اِبلرهوِم ِف ِخاَلَفِة ُمَعاِويَ 
ِه اْْلَْخَنُس بن حبي لِمي    ب الس  أَبُو َداُوَد ِمْن طَرِيِق َأيب اِْلَُوْيرِيَِة قَ ْولُُه َأاَن َوَأيب َوَجدِ ي اْسُم َجدِ 

ٍ َوتَبعُه البارودي َوالطَّ  َْبَاين  وبن َكَما جزم بِِه بن ِحبَّاَن َوَغرْيُ َواِحٍد َوَوَقَع ِف الصََّحابَِة ِلُمَطنيَّ
َِ اُقوا َحِديَث الْ َمْنَدْه َوأَبُو نُ َعْيْم َأنَّ اْسَم َجدِ  َمْعِن ْبِن يَزِيَد ثَ ْوٌر َفََتْمَجُوا ِف ُكتُِبِهْم بِثَ ْوٍر َوسَ  َبا

يِ  َأْخَرَجُه ُمَطنيٌَّ ِمْن طَرِيِق اِْلَرَّاِح َواِلِد وَِكيٍع َعْن َأيب اِْلَُوْيرِيَِة َعْن َمْعِن ْبِن يَزِيَد ْبِن ثَ ْوٍر السهَلمِ 
ِه َوَرَواُه البارودي َوالطََّْبَاين  َعن مطني َوَرَواُه ب ن َمْنَدْه َعْن ُسْفَياَن ْبِن وَِكيٍع َعْن أَبِيِه َعْن َجدِ 

ََْ ُيسَ  مهوا َجدَّ َمْعٍن َبْل َعِن اْلَباُروِديِ  َوأَبُو نُ َعْيٍم َعِن الطََّْبَاين ِ َومُجُْهوُر الرهَواِة َعْن َأيب اِْلَُوْيرِيَِة 
َأيب ثَ ْوٍر السهَلِميِ   تَ َفرََّد ُسْفَياُن ْبُن وَِكيٍع ِبَذِلَك َوُهَو َضِعيٌف َوَأظُنهُه َكاَن ِفيِه َعْن َمْعِن ْبِن يَزِيدَ 
َيِة اِبْبٍن فَِِنَّ َمْعًنا َكاَن ُيَكىنَّ َأاَب ثَ ْوٍر فَ َقْد ذََكَر َخِليَفُة بْ  ُن َخيَّاٍط ِف اَترخِِيِه فَ َتَصحَّْفُت أََداَة اْلُكن ْ

ن قيس َومجع بن ِحبَّاَن َبنْيَ ب َأنَّ َمْعَن ْبَن يَزِيَد َوابْ َنُه ثَ ْورًا قُِتاَل يَ ْوَم َمرِْج رَاِهٍط َمَع الضَّحَّاكِ 
 (1)اْلَقْوَلنْيِ ِبَوْجٍه آَخَر فَ َقاَل ِف". 

 

َُ الصََّدَقِة ِعْنَد اْلَمْوِت(-64 .1018  ")قَ ْولُُه اَب

ُجٌل اَي َأْي َجَوازَِها َوِإْن َكاَنْت ِف َحاِل الصِ حَِّة أَْفَضَل َأْوَرَد ِفيِه َحِديَث َأيب ُهَريْ َرَة قَاَل َقاَل رَ 
َِ َرُسوَل اَّللَِّ َأيه الصََّدَقِة أَْفَضُل قَاَل َأْن َتَصدََّق َوأَْنَت َصِحيٌح احْلَِديَث َوَقْد تَ َقدََّم ِف   ِكَتا

يِع الزََّكاِة ِمْن َوْجٍه آَخَر َوبَ ي َّْنُت ُهَناَك اْخِتاَلَف أَْلَفاِظِه َوَوَقَع التَّْصرِيُح اِبلتَّْحِديِث هُ  َناَك ِف مجَِ
َعَنِة ُهَناِإْسنَ   اِدِه َبَدَل اْلَعن ْ

 

َتَصدََّق [ قَ ْولُُه َأْن َتَصدََّق بَِتْخِفيِف الصَّاِد َعَلى َحْذِف ِإْحَدى التَّاَءْيِن َوَأْصُلُه َأْن ت َ 2748]
ْسَكاِن َعَلى أَنَُّه هَنٌْي َواِبلرَّْفعِ  َلى أَنَُّه نَ ْفٌي َوجَيُوُز عَ  َواِبلتَّْشِديِد َعَلى ِإْدَغاِمَها قَ ْولُُه َواَل مُتِْهْل اِبإْلِ

 َعَلى النَّْص ُب قَ ْولُُه قُ ْلَت لُِفاَلٍن َكَذا َولُِفاَلٍن َكَذا َوَقْد َكاَن لُِفاَلٍن الظَّاِهُر َأنَّ َهَذا اْلَمْذُكورَ 
ْْلَِخرُي اْلَواِرُث ِْلَنَّهُ ِإْن َشاَء اَسِبيِل اْلِمثَاِل َوقَاَل اْلَْطَّايبه ُفاَلٌن اْْلَوَُّل َوالثَّاين اْلُموَصى َلهُ َوُفاَلٌن 

َا أَْدَخَل   أَْبطََلُه َوِإْن َشاَء َأَجاَزُه َوقَاَل َغرْيُُه حَيَْتِمُل َأْن َيُكوَن اْلُمرَاُد اِبِْلَِميِع َمْن يُوَصى لَهُ  َوِإمنَّ
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 حَيَْتِمُل َأْن َيُكوَن اْْلَوَُّل اْلَواِرَث اْلَكْرَماينه  َكاَن ِف الثَّاِلِث ِإَشارَةً ِإََل تَ ْقِديِر اْلَقْدِر لَهُ ِبَذِلَك َوقَالَ 
ْعُضَها إِق ْرَارًا َوَقْد َوالثَّاين اْلُمَورِ َث َوالثَّاِلُث اْلُموَصى لَهُ قُ ْلُت َوحَيَْتِمُل َأْن َيُكوَن بَ ْعُضَها َوِصيًَّة َوب َ 

َْسَاِعيِليِ  قُ ْلُت اْصنَ عُ َوَقَع ِف رَِوايَِة بن اْلُمَباَرِك َعْن ُسْفَياَن ِعنْ  وا لُِفاَلٍن َكَذا َوَتَصدَُّقوا ِبَكَذا َد اإْلِ
ِر اِْلِيِم َوَوَقَع ِف َحِديِث ُبْسِر ْبِن ِجَحاٍش َوُهَو ِبَضمِ  اْلُمَوحََّدِة َوُسُكوِن اْلُمْهَمَلِة َوأَبُوُه ِبَكسْ 

ظ اِلْبِن ماجة قَاَل مْحد وبن ماجة َوَصححهُ َواللَّفْ َوخَتِْفيِف اْلُمْهَمَلِة َوآِخرُُه شني ُمْعجَمة ِعْند أَ 
اَل يَ ُقوُل هللا َأين ِ يعجزين بَ َزَق النَِّبه َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم ِف َكفِ ِه مُثَّ َوَضَع ِإْصبَ َعُه السَّبَّابََة َوقَ 

ِذِه َوَأَشاَر ِإََل َحْلِقِه بَ َلَغْت نَ ْفُسَك ِإََل هَ  بن آَدَم َوَقْد َخَلْقُتَك ِمْن قَ ْبُل ِمْن ِمْثِل َهِذِه فََِِذا
َدْلُتَك َمَشْيَت قُ ْلَت أََتَصدَُّق َوَأىنَّ َأَواُن الصََّدَقِة َوزَاَد ِف رَِوايَِة َأيب اْلَيَماِن َحىتَّ ِإَذا َسوَّيْ ُتَك َوعَ 

َاِقَي قُ ْلَت لُِفاَلٍن َكَذا َت َحىتَّ ِإَذا بَ َلَغتِ َبنْيَ بَ ْرَدْيِن َوِلأْلَْرِض ِمْنَك َوئِيٌد َفَجَمْعَت َوَمنَ عْ   الَتَّ
ْيِن َوالتََّصدهِق ِف احْلََياِة َوِف  الصِ حَِّة أَْفَضُل ِمْنُه  َوَتَصدَُّقوا ِبَكَذا َوِف احْلَِديِث َأنَّ تَ ْنِجيَز َوفَاِء الدَّ

ْولِِه َوأَْنَت َصِحيٌح َحرِيٌص َلْيِه َوَسلََّم ِإََل َذِلَك ِبقَ بَ ْعَد اْلَمْوِت َوِف اْلَمَرِض َوَأَشاَر َصلَّى اَّللَُّ عَ 
فُُه بِِه الشَّْيطَاُن ََتُْمُل اْلِغىَن ِإخلَْ ِْلَنَُّه ِف َحاِل الصِ حَِّة َيْصُع ُب َعَلْيِه ِإْخرَاُج اْلَماِل َغالًِبا ِلَما خُيَو ِ 

اُن يَِعدُُكُم اْلفقر حْلَاَجِة ِإََل اْلَماِل َكَما قَاَل تَ َعاََل الشَّْيطَ َويُ َزيِ ُن َلُه ِمْن ِإْمَكاِن طُوِل اْلُعْمِر َوا
َا َزيََّن َلُه احْلَْيَف ِف اْلَوِصيَِّة َأِو الرهُجوَع َعِن اْلوَ  ِصيَِّة فيتمحض اْْليََة َوأَْيًضا فَِِنَّ الشَّْيطَاَن ُرمبَّ

ْعُصوَن اَّللََّ ِف أَْمَواهِلِْم َعْن بَ ْعِض أَْهِل الَتََِّف ي َ  َلف  قَاَل بَ ْعُض السَّ تَ ْفِضيل الصََّدَقة النَّاِجَزِة 
َجْت َعْن أَْيِديِهْم يَ ْعيِن َمرََّتنْيِ يَ ْبَخُلوَن ُِّبَا َوِهَي ِف أَْيِديِهْم يَ ْعيِن ِف احْلََياِة َوُيْسرُِفوَن ِفيَها ِإَذا َخرَ 

ِْمِذيه ِبِِ  ْرَداِء َمْرُفوًعا قَاَل ْسَناٍد َحَسٍن َوَصحََّحُه بن ِحبَّاَن َعْن َأيب ابَ ْعَد اْلَمْوِت َوَأْخرََج الَتِ  لدَّ
َمْعىَن َحِديث  َمَثُل الَِّذي يُ ْعِتُق َويَ َتَصدَُّق ِعْنَد َمْوتِِه َمَثُل الَِّذي يُ ْهِدي ِإَذا َشِبَع َوُهَو يَ ْرِجُع ِإََل 

وًعا َْلَْن يَ َتَصدََّق ْن َحِديِث َأيب َسِعيٍد اْْلُْدرِيِ  َمْرفُ اْلَباَ وروى أَبُو َداُود َوَصححهُ بن ِحبَّاَن مِ 
ِتِه ِبِدْرَهٍم َخرْيٌ َلُه ِمْن َأْن يَ َتَصدََّق ِعْنَد َمْوتِِه مبِائَة".   (1)الرَُّجُل ِف َحَياتِِه َوِصحَّ

 

ْيَن يُ َقدَُّم َعَلى اْلَوِصيَِّة ِإالَّ ِف ُصورٍَة َواحِ -65 .1019 َدٍة َوِهَي َما "خَيَْتِلِف اْلُعَلَماُء ِف َأنَّ الدَّ
َقُه اْلَواِرُث َوُحِكَم بِِه مُثَّ ادََّعى آَخُر َأنَّ لَُه ِف ِذمَّةِ   اْلَميِ ِت َلو أوصى لشخص أِبَْلٍف َمَثاًل َوَصدَّ

ُم اْلَوصِ َديْ ًنا َيْستَ ْغرِ  ْيِن ِف َهِذِه ُق َمْوُجوَدُه َوَصدََّقُه اْلَواِرُث َفِفي َوْجٍه لِلشَّاِفِعيَِّة تُ َقدَّ يَُّة َعَلى الدَّ
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ْيِن ِف  َمًة َعَلى الدَّ   اْْليَِة ِْلَنَّهُ الصهوَرِة اْْلَاصَِّة مُثَّ َقْد اَنزََع بَ ْعُضُهْم ِف ِإْطاَلِق َكْوِن اْلَوِصيَِّة ُمَقدَّ
َا تَ َقُع بَ ْعَد َقَضاِء الد ين وانف اذ اْلَوِصيَِّة َوأََتى لَْيَس ِفيَها ِصيَغُة تَ ْرتِي ٍب َبِل اْلُمرَاُد َأنَّ اْلَمَوارِيَث ِإمنَّ

ُهَما اْجَتَمَعا أَوِ  ْفََتَقَا ا أِبَْو ِلإْلِاَبَحِة َوِهَي َكَقْوِلَك َجاِلْس َزْيًدا أَْو َعْمرًا َأْي َلَك جُمَاَلَسُة ُكلٍ  ِمن ْ
َمْت ِلَمْعىًن اق َْتَضى ااِلْهِتَماَم لِتَ ْقِدُِيَها َواْختُِلَف ِف تَ ْعِينِي َذِلَك اْلَمْعىَن  َا ُقدِ   َوَحاِصُل َما َوِإمنَّ

َوُمَضَر َفُمَضُر  َعةَ ذََكَرُه أَْهُل اْلِعْلِم ِمْن ُمْقَتَضَياِت الت َّْقِدمِي ِستَُّة أُُموٍر َأَحُدَها اْْلِفَُّة َوالثِ َقُل َكَربِي
َم ِف الذ ِْكِر َوَهَذا يَ ْرِجُع ِإََل ا للَّْفِظ اَثنِيَها َأْشَرُف ِمْن َربِيَعَة َلِكْن َلْفُظ َربِيَعَة َلمَّا َكاَن َأَخفَّ ُقدِ 

 ِب الرهتْ َبِة َكالصَّاَلِة سَ حِبََس ِب الزََّماِن َكَعاٍد َومَثُوَد اَثلِثُ َها حِبََس ِب الطَّْبِع َكَثاَلٍث َوُراَبٍع رَاِبُعَها حِبَ 
تَ ْقِدمُي  َوالزََّكاِة ِْلَنَّ الصَّاَلَة َحقه اْلَبَدِن َوالزََّكاَة َحقه اْلَماِل َواْلَبَدُن ُمَقدٌَّم َعَلى اْلَماِل َخاِمُسَها

فَ َلمَّا َعزَّ َحَكَم  َعزَّ  َلف  قَاَل بَ ْعُض السَّ السََّب ِب َعَلى اْلُمَسبَّ ِب َكَقْولِِه تَ َعاََل َعزِيٌز َحِكيٌم 
َقْد ذََكَر َساِدُسَها اِبلشََّرِف َواْلفضل َكَقْولِه تَ َعاََل من النَِّبيني َوالصديقني َوِإَذا تَ َقرََّر َذِلَك ف َ 

َا تَ َقُع َعلَ  ْيِن ِْلَنَّ اْلَوِصيََّة ِإمنَّ َسِبيِل اْلْبِ  َوالصِ َلِة  ىالسهَهْيِليه َأنَّ تَ ْقِدمَي اْلَوِصيَِّة ِف الذ ِْكِر َعَلى الدَّ
َا يَ َقُع َغالًِبا بَ ْعَد اْلَميِ ِت بِنَ ْوِع تَ ْفرِيٍط فَ َوقَ َعِت اْلبُ  ْيِن فَِِنَُّه ِإمنَّ َداَءُة اِبْلَوِصيَِّة ِلَكْوهِنَا خِبِاَلِف الدَّ

َا َشْيٌء يُ ْؤَخُذ بَِغرْيِ  َمِت اْلَوِصيَُّة ِْلَهنَّ ْيَن يُ ْؤَخُذ ِبِعَوٍض َفَكاَن عِ  أَْفَضَل َوقَاَل َغرْيُُه ُقدِ  َوٍض َوالدَّ
ْيِن وََكاَن أََداُؤَها َمِظنََّة الت َّْفرِيِط خِبِ  ْيِن ِإْخرَاُج اْلَوِصيَِّة َأَشقَّ َعَلى اْلَواِرِث ِمْن ِإْخرَاِج الدَّ اَلِف الدَّ

َمِت اْلَوِصيَُّة ِلذَ  ِهَي َحظه َفِقرٍي َوِمْسِكنٍي َغالًِبا ِلَك َوأَْيًضا فَ فَِِنَّ اْلَواِرَث ُمْطَمِئنٌّ ِبِِْخرَاِجِه فَ ُقدِ 
ْيِن َمَقااًل َوأَيْ  ْيُن َحظه َغرمٍِي َيْطلُُبُه ِبُقوٍَّة َولَُه َمَقاٌل َكَما َصحَّ َأنَّ ِلَصاِح ِب الدَّ ًضا فَاْلَوِصيَّةُ َوالدَّ

َمْت حَتْرِيًضا ْيِن فَِِنَُّه اَثِبٌت َعَلى اْلَعَمِل ُّبَِ  يُ ْنِشئُ َها اْلُموِصي ِمْن ِقَبِل نَ ْفِسِه فَ ُقدِ  ا خِبِاَلِف الدَّ
ٌَ أََداُؤُه َسَواءٌ ذُِكَر َأْو ََْ يُْذَكْر َوأَْيًضا فَاْلَوِصيَّةُ ممُِْكَنةٌ ِمْن ُكلِ  َأَحدٍ  َواَل ِسيََّما ِعْنَد  بِنَ ْفِسِه َمْطُلو

َا تَ َقُع ا ِلُكلِ  َأَحٍد فَ َيْشََتُِك ِفيهَ َمْن يَ ُقوُل ِبُوُجوُِّبَا فَِِنَُّه يَ ُقوُل بُِلُزوِمهَ  يُع اْلُمَخاطَِبنَي ِْلَهنَّ ا مجَِ
ْيِن فَ  ِِنَُّه ُُيِْكُن اِبْلَماِل َوتَ َقُع اِبْلَعْهِد َكَما تَ َقدََّم َوَقلَّ َمْن خَيُْلو َعْن َشْيٍء ِمْن َذِلَك خِبِاَلِف الدَّ

لزَّْيُن ْبُن اْلُمِنرِي تَ ْقِدمُي ُر ُوُقوُعهُ ُمَقدٌَّم َعَلى َما يَِقله ُوُقوُعهُ َوقَاَل اَأْن يُوَجَد َوَأْن اَل يُوَجَد َوَما َيْكث ُ 
َُما َمًعا َقْد ُذ  ْيِن ِف اللَّْفِظ اَل يَ ْقَتِضي تَ ْقِدُيََها ِف اْلَمْعىَن ِْلَهنَّ ِكَرا ِف ِسَياِق اْلَوِصيَِّة َعَلى الدَّ

ْيَن َبْل هُ اْلبَ ْعِديَِّة َلِكنَّ اْلِمريَا ْيَن َث يَِلي اْلَوِصيََّة ِف اْلبَ ْعِديَِّة َواَل يَِلي الدَّ َو بَ ْعَد بَ ْعِدِه فَ يَ ْلَزُم َأنَّ الدَّ
ْيِن َحاَل اْْلَ يُ َقدَُّم ِف اْْلََداِء مُثَّ اْلَوِصيََّة مُثَّ اْلِمريَاَث فَ يَ َتَحقَُّق ِحيَنِئٍذ َأنَّ اْلَوِصيََّة تَ َقُع ب َ  َداِء ْعَد الدَّ
ْيِن َعَلى اْلَوِصيَِّة ِف اللَّْفِظ َواِبْعِتَباِر اْلبَ ْعدِ  ُم اْلَوِصيَُّة َعَلى اِبْعِتَباِر اْلَقْبِليَِّة فَ تَ ْقِدمُي الدَّ يَِّة فَ تُ َقدَّ
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ُ أَْعَلُم قَ ْولُُه َوقَاَل بن َعبَّاٍس اَل يُوِصي اْلَعْبُد ِإالَّ ِبِِذْ  ْيِن ِف اْلَمْعىَن َواَّللَّ  أَْهِلِه َوصله بن أيب نِ الدَّ
 شيَبة من طَرِيق شبي ب بن عرقدة َعن ُجْنُدَ قَاَل َسَأَل طْهَمان بن َعبَّاٍس أَيُوِصي اْلَعْبُد قَالَ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم اْلَعْبُد رَاٍع ِف َمالِ  طََرٌف ِمْن  َسيِ ِدِه ُهوَ  اَل ِإالَّ ِبِِْذِن أَْهَلُه قَ ْولُُه َوقَاَل النَِّبه َصلَّى اَّللَّ
َِ اْلعتْ  َِ َكرَاِهَيِة التَّطَاُوِل َعَلى الرَِّقيِق ِمْن ِكَتا ق من َحِديث َحِديٍث تَ َقدََّم ِذْكرُُه َمْوُصواًل ِف اَب

ا اَنِفع َعن بن عمر َوأَرَاَد الُبَخارِي  بذلك تَ ْوِجيه َكاَلم بن َعبَّاس اْلَمْذُكور قَاَل بن اْلُمِنرِي َلمَّ 
َم اْْلَق َْوى َوُهَو َحقه السَّيِ ِد َوُجِعَل الْ تَ َعاَرَض  َعْبُد َمْسُئواًل َعْنُه ِف َماِل اْلَعْبِد َحقههُ َوَحقه َسيِ ِدِه ُقدِ 

ْيُن َواِج بٌ  ْيِن َلمَّا َعاَرَضُه َحقه اْلَوِصيَِّة َوالدَّ  َواْلَوِصيَُّة َوُهَو َأَحُد احْلََفظَِة ِفيِه َفَكَذِلَك َحقه الدَّ
ْيِن فَ َهَذا َوْجُه ُمَناَسَبِة َهَذا اْْلَثَِر َواحْلَِديِث لِلَتَّْمَجَِة مُثَّ   َأْوَرَد اْلُمَصنِ ُف ِف َتَطوهٌع َوَج َب تَ ْقِدمُي الدَّ

َِ َحِديَثنْيِ َأَحُدمُهَا َحِديُث َحِكيِم ْبِن ِحزَاٍم ِإنَّ َهَذا اْلَماَل َخِضٌر ُحْلٌو احْلَِديَث َوَقدْ  َم  ت َ اْلَبا َقدَّ
 (1)َمْشُروًحا ِف كتاَ الزََّكاة قَاَل بن اْلُمِنرِي َوْجُه ُدُخولِِه ِف َهَذا". 

 

ْبِن َكْع ٍب  "َوحَنُْوُه ممَّا َأْخرََج احْلَاِكُم ِف اْلُمْسَتْدَرِك ِمْن طَرِيِق َأيب َمْعَشٍر َعْن حُمَمَّدِ -66 .1020
ُعِمائَِة ْلُف بَ ْيٍت من قَ َوارِير على اْْلش ب ِفيَها َثاَل قَاَل بَ َلَغَنا أَنَُّه َكاَن ِلُسَلْيَماَن أَ  مثِاَئة َصرحَِية َوَسب ْ

َا  َسرِيٍَّة قَ ْولُُه حَتِْمُل ُكله اْمرَأٍَة َفارًِسا جُيَاِهُد ِف َسِبيِل اَّللَِّ َهَذا قَاَلُه َعَلى َسِبيلِ  التََّمينِ  لِْلَخرْيِ َوِإمنَّ
نْ َيا َلْيِه الرََّجاءُ ِلَكْونِِه َقَصَد ِبِه اْلَْرْيَ َوأَْمَر اْْلِخَرِة اَل لِ َجَزَم ِبِه ِْلَنَُّه َغَل َب عَ  قَاَل بَ ْعُض َغَرِض الده

رَاِض َعِن الت َّْفوِيِض نَ بََّه َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم ِف َهَذا احْلَِديِث َعَلى آَفِة التََّمينِ  َواإْلِعْ  السََّلف  
اَء اَّللَُّ ِف رَِوايَِة َنِسَي ااِلْسِتثْ َناَء لَِيْمِضَي ِفيِه اْلَقْدُر قَ ْولُُه فَ َقاَل َلُه َصاِحُبُه ِإْن شَ قَاَل َوِلَذِلَك 

ُبُه قَاَل َمْعَمٍر َعْن طَاُوٍس اْْلتَِيِة فَ َقاَل َلُه اْلَمَلُك َوِف رَِوايَِة ِهَشاِم ْبِن ُحَجرْيٍ فَ َقاَل َلُه َصاحِ 
ْرُفوٍع َلِكْن ِف ُمْسَنِد اْلَمَلَك َوِف َهَذا ِإْشَعاٌر أِبَنَّ تَ ْفِسرَي َصاِحِبِه اِبْلَمَلِك لَْيَس مبَِ ُسْفَياُن يَ ْعيِن 

ْمَلِة َفِفيِه َردٌّ احْلَُمْيِديِ  َعْن ُسْفَياَن فَ َقاَل َلُه َصاِحُبُه أَِو اْلَمَلُك اِبلشَّكِ  َوِمثْ ُلَها ِلُمْسِلٍم َوِف اِلُْ 
َِ َوُهَو آِصُف اِبْلَمدِ  وََكسْ َعَلى َمْن  ِر اْلُمْهمَلة َفسََّر َصاِحَبُه أِبَنَُّه الَِّذي ِعْنَدُه ِعْلٌم ِمَن اْلِكَتا

يَّةٌ َوقَاَل اْلُقْرُطِبه بْعدَها فَاء بن بَ ْرِخَيا ِبَفْتِح اْلُمَوحََّدِة َوُسُكوِن الرَّاِء وََكْسِر اْلُمْعَجَمِة بَ ْعَدَها حَتَْتانِ 
نْ  ِف  ِس َواِلِْنِ  َوِإْن َكاَن قَ ْولِِه فَ َقاَل َلهُ َصاِحُبهُ َأِو اْلَمَلُك ِإْن َكاَن َصاِحُبهُ فَ يَ ْعيِن ِبِه َوزِيَرهُ ِمَن اإْلِ
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لن ََّوِويه اَل ااْلَمَلُك فَ ُهَو الَِّذي َكاَن أَيْتِيِه اِبْلَوْحِي َوقَاَل َوَقْد أَبْ َعَد َمْن قَاَل اْلُمرَاُد بِِه َخاِطرُُه َوقَ 
آَدِميٌّ قُ ْلُت  ِقيَل اْلُمرَاُد ِبَصاِحِبِه اْلَمَلُك َوُهَو الظَّاِهُر ِمْن َلْفِظِه َوِقيَل اْلَقرِيُن َوِقيَل َصاِح ٌب َلهُ 

ْم ااِلْحِتَماُل َأ هلَُ لَْيَس َبنْيَ قَ ْولِِه َصاِحُبُه َواْلَمَلُك ُمَنافَاٌة ِإالَّ َأنَّ َلْفظََة َصاِحُبُه أََعمه َفِمْن مَثَّ َنشَ 
ََْ جَيْزِْم ق َ  ْولُُه فَ َلْم يَ ُقْل َوَلِكنَّ الشَّكَّ اَل يُ َؤث ُِر ِف اِْلَْزِم َفَمْن َجَزَم أِبَنَُّه اْلَمَلُك ُحجٌَّة َعَلى َمْن 

َ ِف الطَّرِيِق اْْلُْخَرى ِبَقْولِِه فَ َنِسَي قُ ْلُت ِهَي رَِوايَُة بن ُعيَ ي ْ  َة َعْن َشْيِخِه َوِف نَ قَاَل ِعَياٌض ُبنيِ 
 أَنَُّه َأىَب َأْن رَِوايَِة َمْعَمٍر قَاَل َوَنِسَي َأْن يَ ُقوَل ِإْن َشاَء اَّللَُّ َوَمْعىَن قَ ْوِلِه فَ َلْم يَ ُقْل َأْي بِِلَسانِِه اَل 

وَّاًل َوَنِسَي َأْن جُيْرِيَهُ َعَلى ِلَسانِِه أَ يُ َفوِ َض ِإََل اَّللَِّ َبْل َكاَن َذِلَك اَثبًِتا ِف قَ ْلِبِه َلِكنَّهُ اْكتَ َفى ِبَذِلَك 
َنةَ َفَأطَاَف ُِّبِنَّ   َوَقْد تَ َقدََّم تَ ْوِجيُهُه َلمَّا ِقيَل َلهُ ِلَشْيٍء َعَرَض لَهُ قَ ْولُهُ َفطَاَف ُِّبن ِف رَِوايَة بن ُعيَ ي ْ

ُهنَّ ِإالَّ اْمرَأٌَة َواِحَدٌة َجاَءْت  ٍب فَ َلْم حَيِْمْل مِ قَ ْولُُه ِإالَّ َواِحًدا َساِقطًا َأَحُد ِشقَّْيِه ِف رَِوايَِة ُشَعيْ  ن ْ
ََ َعِن بن ِسريِيَن َوَلَدْت ِشقَّ ُغاَلٍم َوِف رَِوايَِة ِهَشاٍم َعْنهُ   ِنْصَف ِبِشقِ  َرُجٍل َوِف رَِوايَِة أَيهو

ْذُكوَر ُهَو اِلََْسُد الَِّذي أُْلِقَي الشِ قَّ اْلمَ  ِإْنَساٍن َوِهَي رَِوايَُة َمْعَمٍر َحَكى الن َّقَّاُش ِف تَ ْفِسريِِه َأنَّ 
َم قَ ْوُل َغرْيِ َواِحٍد ِمَن اْلُمَفسِ رِيَن أنَّ اْلُمرَاَد اِبِلََْسِد اْلَمْذُكورِ   َشْيطَاٌن َوُهَو َعَلى ُكْرِسيِ ِه َوَقْد تَ َقدَّ

 اَّللَِّ ِف رَِوايَِة ُشَعْي ٍب َلْو قَاَل هَلَا َِلَاَهُدوا ِف َسِبيلِ اْلُمْعَتَمُد َوالن َّقَّاُش َصاِح ُب َمَناِكرَي قَ ْولُُه َلْو قَا
َلْت ُكله اْمرَأٍَة ِإْن َشاَء اَّللَُّ َوزَاَد ِف آِخرِِه فُ ْرَسااًن َأمْجَُعوَن َوِف رَِوايَة بن ِسريِيَن َلِو اْستَ ْثىَن حَلَمَ 

ُهنَّ فَ َوَلَدْت فَارًِسا يُ َقاِتُل ِف َسِبيِل  ََْ حَيَْنْث وََكاَن اَّللَِّ َوِف رَِوايَِة طَاُوٍس َلْو قَ ِمن ْ  ُ اَل ِإْن َشاَء اَّللَّ
ُه ِمْن رَِوايَِة َدرًَكا حِلَاَجِتِه َكَذا ِعْنَد اْلُمَصنِ ِف ِمْن رَِوايَِة ِهَشاِم ْبِن ُحَجرْيٍ َوِعْنَد َأمْحََد َوُمْسِلٍم ِمثْ لُ 

ْدرَاِك طَرِيِق َمْعَمٍر وََكاَن أَْرَجى حِلَاَجِتِه َوقَ ْولُُه َدرًَكا ِبفَ َمْعَمٍر َوِعْنَد اْلُمَصنِ ِف ِمْن  ْتَحَتنْيِ ِمَن اإْلِ
ْلَزُم ِمْن َوُهَو َكَقْولِِه تَ َعاََل اَل ختَاف دركا َأْي حَلَاقًا َواْلُمرَاُد أَنَُّه َكاَن حَيُْصُل َلُه َما طََل َب َواَل ي َ 

ْن يَ َقَع َذِلَك ِلُكلِ  َمِن ْيِه َوَسلََّم ِبَذِلَك ِف َحقِ  ُسَلْيَماَن ِف َهِذِه اْلِقصَِّة أَ ِإْخَبارِِه َصلَّى اَّللَُّ َعلَ 
َيُة َعَدِم اْلُوُقوِع َوُِّبََذا اْستَ ْثىَن ِف أُْمِنيَِّتِه َبْل ِف ااِلْسِتثْ َناِء ُرُجوه اْلُوُقوِع َوِف تَ ْرِك ااِلْسِتثْ َناِء َخشْ 

َُ َعْن قَ وْ  ا َذِلَك ِل ُموَسى لِْلَخِضِر ستجدين ِإن َشاَء هللا َصاِبرًا َمَع قَ ْوِل اْلَِْضِر َلُه آِخرً جُيَا
 (1)َأن كثريا". ََتِْويُل َما َ تسطع َعَلْيِه صْبا َوِف احْلَِديِث َفْضُل ِفْعِل اْلَْرْيِ َوتَ َعاِطي َأْسَبابِِه وَ 

 

                                         
 6/461فتح الباري البن حجر  (1)
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اِء َما َيْسَتِحقه بِِه نِ  ِبُدَعائِِه َأْو أَنَُّه أََتى ِمَن الدهعَ "فَ َيَْتُُك الدهَعاَء فَ َيُكوُن َكاْلَما-67 .1021
َجابَُة َواَل يُ ْنِقُصُه الْ  َِ  اْلَكرمِِي الَِّذي اَل تُ ْعِجزُُه اإْلِ َجابََة فَ َيِصرُي َكاْلُمْبِخِل لِلرَّ َعطَاُء َوَقْد َوَقَع اإْلِ

ِْمِذي ِ ِف رَِوايَِة َأيب ِإْدرِيَس اْْلَْواَلين ِ عَ  َُ لِْلَعْبِد َما  ْن َأيب ُهَريْ َرَة ِعْنَد ُمْسِلٍم َوالَتِ  اَل يَ زَاُل ُيْسَتَجا
ََْ َيْستَ ْعِجْل ِقيَل َوَما ااِلْسِتْعَجاُل قَاَل يَ ُقوُل َقْد دَ  َعْوُت َوَقْد ََْ َيدُْع ِبِِمثٍْ أَْو َقِطيَعِة َرِحٍم َوَما 

َُ يل  ْولِِه َيْسَتْحِسُر َوُهَو  فَ َيْسَتْحِسُر ِعْنَد َذِلَك َوَيدَُع الدهَعاَء َوَمْعىَن ق َ َدَعْوُت فَ َلْم أََر ُيْسَتَجا
َعاِء َوُهَو أَنَُّه ُياَلزُِم الطََّل َب َواَل  َِ الده ٌَ ِمْن آَدا َقِطُع َوِف َهَذا احْلَِديِث أََد  يَ ْيَأُس مبُْهَماَلٍت يَ ن ْ

َجابَِة ِلَما ِف َذِلَك مِ   اَل بَ ْعُض السََّلف  قَ َن ااِلْنِقَياِد َوااِلْسِتْساَلِم َوِإْظَهاِر ااِلْفِتَقاِر َحىتَّ ِمَن اإْلِ
َجابَة وََكأَنَُّه َأَشاَر ِإََل َحِديث بن ُعَمرَ  َرفَ َعُه  َْلَاَن َأَشده َخْشَيًة َأْن ُأْحَرَم الدهَعاَء ِمْن َأْن ُأْحَرَم اإْلِ

 َُ َُ الرَّمْحَِة احْلَِديُث َأْخَرَجُه اَمْن فُِتَح لَُه ِمْنُكْم اَب ٍ الدهَعاِء فُِتَحْت َلُه أَبْ َوا ِْمِذيه ِبَسَنٍد َلنيِ  لَتِ 
اُوِديه خُيَْشى َعَلى َمْن َخاَلَف َوقَاَل َقْد َدَعْوُت فَ َلْم ُيسْ  َتَج ْب َوَصحََّحُه احْلَاِكُم فَ َوَهَم قَاَل الدَّ

َجابََة َوَما َِ قَاَم َمَقاَمَها ِمَن ااِلدِ َخاِر َوالتَّْكِفرِي انْ تَ َهى َوَقْد َقدَّمْ  يل َأْن حُيَْرَم اإْلِ ُت ِف َأوَِّل ِكَتا
َا ِإمَّا َأْن تُ َعجََّل َلُه اإْلِ  الََّة َعَلى َأنَّ َدْعَوَة اْلُمْؤِمِن اَل تُ َرده َوَأهنَّ ابَُة َوِإمَّا أَْن جَ الدهَعاِء اْْلََحاِديَث الدَّ

 الدَّاُوِديه ِإََل ُه ِمَن السهوِء ِمث َْلَها َوِإمَّا َأْن يُدََّخَر َلُه ِف اْْلِخَرِة َخرْيٌ ممَّا َسَأَل َفَأَشارَ َتْدَفَع َعنْ 
ْوََل َيُكوُن اْْلَ  َذِلَك َوِإََل َذِلَك َأَشاَر بن اِْلَْوزِيِ  ِبَقْولِِه اْعَلْم َأنَّ ُدَعاءَ اْلُمْؤِمِن اَل يُ َرده َغرْيَ أَنَّهُ َقدْ 

َبِغي لِْلُمْؤِمِن َأنْ  َجابَِة َأْو يُ َعوَُّض مبَا ُهَو َأْوََل لَُه َعاِجاًل َأْو آِجاًل فَ يَ ن ْ  اَل َيَْتَُك َلُه ََتِْخرَي اإْلِ
َِ الدهَعاِء   َوِمنْ الطََّل َب ِمْن َربِ ِه فَِِنَّهُ ُمتَ َعبِ ٌد اِبلدهَعاِء َكَما ُهَو ُمتَ َعبِ ٌد اِبلتَّْسِليِم َوالت َّْفوِيضِ  مُجَْلِة آَدا

َها تَ ْقِدميُ اْلُوُضوِء َوالصَّاَلةُ َواسْ  َلِة حَتَر ِي اْْلَْوقَاِت اْلَفاِضَلِة َكالسهُجوِد َوِعْنَد اْْلََذاِن َوِمن ْ ِتْقَباُل اْلِقب ْ
ْخاَلُص  ْن ِب َواإْلِ اْفِتَتاُحُه اِبحْلَْمِد َوالث ََّناِء َوالصَّاَلِة وَ َوَرْفُع اْلَيَدْيِن َوتَ ْقِدمُي الت َّْوبَِة َوااِلْعَتَاُف اِبلذَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوالسهَؤاُل اِبْْلََْسَاِء احْلُْسىَن َوأَِدلَُّة َذِلَك ذُِكرَ  َِ َعَلى النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ ْت ِف َهَذا اْلِكَتا
َجابَِة َوَعَدِمَها أَْرَبعُ َوقَاَل اْلَكْرَماينه َما ُمَلخَُّصُه الَِّذي يُ َتَصوَُّر ِف   ُصَوٍر اْْلُوََل َعَدُم اْلَعَجَلِة اإْلِ

 َفَدلَّ اْلََْْبُ َوَعَدُم اْلَقْوِل اْلَمْذُكوِر الثَّانَِيُة ُوُجوُدمُهَا الثَّالِثَُة َوالرَّاِبَعُة َعَدُم َأَحِدمِهَا َوُوُجوُد اْْلَخرِ 
َجابَة خْتَتص ابلصورة اْلوَل نَّ ُمْطَلَق قَ ْولِِه  دون الثَّاَلث قَاَل َوَدلَّ احْلَِديُث َعَلى أَ َعَلى َأنَّ اإْلِ

 اْلُمَشاُر تَ َعاََل ُأِجي ب َدْعَوة الداع ِإذا دعان ُمَقيٌَّد مبَا َدلَّ َعَلْيِه احْلَِديُث قُ ْلُت َوَقْد أُوِ َل احْلَِديثُ 
َجابَِة َما هُ  َِ بِ إِلَْيِه قَ ْبُل َعَلى َأنَّ اْلُمرَاَد اِبإْلِ َعْيِنِه َأْو َما يَ ُقوُم َمَقاَمُه َو أََعمه ِمْن حَتِْصيِل اْلَمْطُلو

 َويَزِيُد َعَلْيِه َوهللا اْعَلم
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َُ َرْفِع اْْلَْيِدي ِف الدهَعاِء(  )قَ ْولُُه اَب

ٍَ ِْلَيب َذرٍ  قَ ْولُُه َوقَاَل أَبُو ُموَسى هُ   اْْلَْشَعرِيه َدَعا وَ َأْي َعَلى ِصَفٍة َخاصٍَّة َوَسَقَط َلْفُظ اَب
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم مُثَّ َرَفَع َيَدْيِه َورَأَْيُت بَ َياَض إِْبطَْيِه َهَذا طََرفٌ   ِمْن َحِديِثِه الطَّوِيِل ِف النَِّبه َصلَّى اَّللَّ

ِه َأيب َعاِمٍر اْْلَْشَعرِيِ  َوَقْد تَ َقدََّم َمْوُصواًل ِف اْلَمغَ  زِي ِف َغْزَوِة ُحَننْيٍ َوَأَشْرُت إِلَْيِه اِقصَِّة قَ ْتِل َعمِ 
َِ قَ ْوِل اَّللَِّ تَ َعاََل وصل َعَلْيِهم قَ ْوله َوقَاَل بن ُعَمَر َرفَ  ٍَ ِف اَب َع النَِّبه َصلَّى قَ ْبُل بَِثاَلثَِة أَبْ َوا

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيَدْيِه َوقَاَل اللَُّهمَّ ِإين ِ أَبْ رَأُ إِلَْيِك ممَّ   (1)ا". اَّللَّ
 

ََْ يُ ْنِكْر َأصْ -68 .1022 ََْ َيْشََتِِط النَّظََر  َل النَّظَِر "اْلَوارَِدِة ِف َذِلَك َواَل ُحجََّة ِفيَها ِْلَنَّ َمْن 
ُيَاِن َعَلى ُوُجوِد النَّظَِر اِبلطهُرِق اْلَكاَلِميَِّة ِإْذ اَل يَ ْلَزُم ِمَن الَتَّْ  َا أَْنَكَر تَ َوقهَف اإْلِ ي ِب ِف النََّظِر غِ َوِإمنَّ

ِعْلُم َحاِصاًل ِلَمْن َجْعُلُه َشْرطًا َواْسَتَدلَّ بَ ْعُضُهْم أبَِنَّ الت َّْقِليَد اَل يُِفيُد اْلِعْلَم ِإْذ َلْو أَفَاَدُه َلَكاَن الْ 
ْفَضائِِه ِإََل اِلَْ  َا قَ لََّد ِف ِقَدِم اْلَعاََِ َوِلَمْن قَ لََّد ِف ُحُدوثِِه َوُهَو حُمَاٌل إِلِ ْمِع َبنْيَ النَِّقيَضنْيِ َوَهَذا ِإمنَّ

 َعَلْيِه َوَسلََّم ِفيَما َأْخَْبَ يَ َتأَتَّى ِف تَ ْقِليِد َغرْيِ النَِّبِ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َوأَمَّا تَ ْقِليُدُه َصلَّى اَّللَُّ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َوالصََّحابَِة ُهْم َعِن اْكِتَفاِء النَّ ِبِه َعْن رَب ِِه َفاَل يَ تَ َناَقُض َأْصاًل َواْعَتَذَر بَ ْعضُ  ِبِ  َصلَّى اَّللَّ

َِ ِمْن َغرْيِ َنظٍَر أبَِنَّ َذِلَك َكاَن ِلَضُروَرِة اْلَمَباِدِئ َوأَمَّا بَ عْ  َد تَ َقرهِر ِبِِْساَلِم َمْن َأْسَلَم ِمَن اْْلَْعَرا
ْساَلِم َوُشْهَرتِِه فَ َيِج ُب اْلعَ   َواْلَعَج ُب َأنَّ َمِن َمُل اِبْْلَِدلَِّة َواَل خَيَْفى َضْعُف َهَذا ااِلْعِتَذارِ اإْلِ

 اْْلَْذَهاِن َأنَّ اْشََتََط َذِلَك ِمْن َأْهِل اْلَكاَلِم يُ ْنِكُروَن الت َّْقِليَد َوُهْم َأوَُّل َداٍع إِلَْيِه َحىتَّ اْستَ َقرَّ ِف 
ْ يَ ْفَهْمَها َوََْ َمْن أَْنَكَر قَاِعَدًة ِمَن اْلَقوَ  ََ َتدٌِع َوَلْو   يَ ْعِرْف َمْأَخَذَها َوَهَذا اِعِد الَّيِت َأصَُّلوَها فَ ُهَو ُمب ْ

 ِف َمْعرَِفِة اَّللَِّ ُهَو حَمُْض الت َّْقِليِد َفآَل أَْمُرُهْم ِإََل َتْكِفرِي َمْن قَ لََّد الرَُّسوَل َعَلْيِه الصَّاَلُة َوالسَّاَلمُ 
 اَل بَ ْعُض السََّلف  قَ َقْوِل ِبُِِيَاِن َمْن قَ لََّدُهْم وََكَفى ُِّبََذا َضاَلاًل َوَما ِمثْ ُلُهْم ِإالَّ َكَما تَ َعاََل َوالْ 

ُْم َكَمَثِل قَ ْوٍم َكانُوا َسْفرًا فَ َوقَ ُعوا ِف َفاَلةٍ لَْيَس ِفيَها َما يَ ُقومُ ِبِه اْلَبَدُن ِمَن ا َِ ِإهنَّ ْلَمْأُكوِل َواْلَمْشُرو
هِ الطهُرِق َوطَرِيُق َأْوا ِفيَها طُرُقًا َشىتَّ فَانْ َقَسُموا ِقْسَمنْيِ َفِقْسٌم َوَجُدوا َمْن قَاَل هَلُْم َأاَن َعاِرٌف ُِّبَذِ َورَ 

َها َواِحَدةٌ فَاتَِّبُعوين ِفيَها تَ ْنُجوا فَ َتِبُعوهُ فَ َنَجْوا َوخَتَلََّفْت َعْنهُ طَائِ  ِإََل َأْن َوقَ ُفوا  َفةٌ َفأَقَاُمواالنََّجاِة ِمن ْ
رْيِ ُمْرِشٍد َواَل َعَلى أََماَرٍة َظَهَر هَلُْم َأنَّ ِف اْلَعَمِل ُِّبَا النََّجاَة فَ َعِمُلوا ُِّبَا فَ َنَجْوا َوِقْسٌم َهَجُموا ِبغَ 
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ََْ َتُكْن َأْوََل أََماَرٍة فَ َهَلُكوا فَ َلْيَسْت جَنَاُة َمِن ات ََّبَع اْلُمْرِشَد ِبُدوِن جَنَاِة َمْن َأَخَذ اِبْْلَ  َمارَِة ِإْن 
يِن اْلَعاَلِئيِ  ُُيِْكُن َأْن يفصل فَ يُ َقال من اَل لَ  َها َونَ َقْلُت ِمْن ُجْزِء احْلَاِفِظ َصاَلِح الدِ  ُه اهلية ِمن ْ

َِ ِإمَّا بِنَ  أَتِِه َعَلى َذِلَك َأْو لُِنوٍر شْ لَِفْهِم َشْيٍء ِمَن اْْلَِدلَِّة َأْصاًل َوَحَصَل َلُه اْلَيِقنُي التَّامه اِبْلَمْطُلو
ُ ِف قَ ْلِبِه فَِِنَّهُ ُيْكتَ َفى ِمْنهُ ِبَذِلَك َوَمْن ِفيِه أَْهِليَّةٌ لَِفْهِم اْْلَدِ  ُيَاِن يَ ْقِذفُهُ اَّللَّ لَِّة ََْ ُيْكَتَف ِمْنهُ ِإالَّ اِبإْلِ

َلُة الَّيِت حَتُْصُل أِبَْدىَن َنَظٍر َتْكِفي اْْلَِدلَُّة اْلُمْجمَ َعْن َدلِيٍل َوَمَع َذِلَك َفَدلِيُل ُكلِ  َأَحٍد حِبَْسِبِه وَ 
َهٌة َوَج َب َعَلْيِه الت ََّعلهُم ِإََل َأْن تَ ُزوَل َعْنُه قَاَل فَِبَهَذا حيَْ  ُصُل اِْلَْمُع َبنْيَ  َوَمْن َحَصَلْت ِعْنَدُه ُشب ْ

اَل يُ ْلتَ َفُت إِلَْيِه ِلَما يَ ْلَزُم  فَ َقاَل اَل َيْكِفي ِإُيَاُن اْلُمَقلِ ِد فَ َكاَلِم الطَّائَِفِة اْلُمتَ َوسِ طَِة َوأَمَّا َمْن َغاَل 
ُر ِف اْْلَِدلَِّة ِمْنُه ِمَن اْلَقْوِل ِبَعَدِم ِإُيَاِن َأْكَثِر اْلُمْسِلِمنَي وََكَذا َمْن َغاَل أَْيًضا فَ َقاَل اَل جَيُوُز النَّظَ 

ََْ َيُكونُوا ِمْن أَْهِل النَّظَِر انْ تَ َهى ُمَلخًَّصاِلَما يَ ْلَزُم ِمْنُه ِمْن َأنَّ  َواْسُتِدلَّ ِبَقْولِِه  َأَكابَِر السََّلِف 
َ أبَِنَّ َمْعرَِفةَ اَّللَِّ حِبَِقيَقِة ُكْنِهِه ممُِْكَنةً لِْلَبَشِر فَِِْن َكاَن َذِلكَ  ُمَقيًَّدا مبَا َعرََّف ِبِه نَ ْفَسُه  فََِِذا َعَرُفوا اَّللَّ

رَاَدِة َمَثاًل َوتَ ْنزِيِهِه َعْن ُكلِ  نَ مِ  ئَِقِة ِمَن اْلِعْلِم َواْلُقْدَرِة َواإْلِ ِقيَصٍة َكاحْلُُدوِث ْن ُوُجوِدِه َوِصَفاتِِه الالَّ
َشارَُة ِبَقْولِِه  َعاََل َواَل حييطون بِِه ت َ َفاَل أَبَْس بِِه َفَأمَّا َما َعَدا َذِلَك فَِِنَُّه َغرْيُ َمْعُلوٌم لِْلَبَشِر َوِإلَْيِه اإْلِ

َ َعَلى َذِلَك َكاَن َواِضًحا َمَع َأنَّ ااِلْحِتَجاَج ِبِه يَ ت َ  َل قَ ْولُُه فََِِذا َعَرُفوا اَّللَّ َوقَُّف َعَلى علما فََِِذا محُِ
نَّ اْلِقصََّة َواِحَدٌة َوُرَواَة َهَذا اِْلَْزِم أِبَنَُّه َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َنَطَق ُِّبَِذِه اللَّْفظَِة َوِفيِه َنظٌَر ِْلَ 

َلْيِه َوَسلََّم ِإالَّ احْلَِديِث اْختَ َلُفوا َهْل َوَرَد احْلَِديُث ُِّبََذا اللَّْفِظ َأْو ِبَغرْيِِه فَ َلْم يَ ُقْل َصلَّى اَّللَُّ عَ 
َها َوَمَع اْحِتَماِل َأْن َيُكوَن َهَذا اللَّْفُظ ِمْن َتَصرهفِ   يَِتمه ااِلْسِتْداَلُل َوَقْد بَ ي َّْنُت الرهَواِة اَل  بَِلْفٍظ ِمن ْ

َِ الزََّكاِة َأنَّ اْْلَْكثَ َر َرَوْوُه بَِلْفِظ فَاْدُعُهْم ِإََل َشَهاَدِة َأْن اَل إَِلَه ِإالَّ ا ُ َوَأنَّ حُمَمًَّدا ِف َأَواِخِر ِكَتا َّللَّ
ُهْم َمْن َرَواُه بَِلْفِظ فَاْدُعُهْم ِإََل َرُسوُل اَّللَِّ فَِِْن ُهْم َأطَاُعوا َلَك ِبَذِلَك  ُدوا اَّللََّ فََِِذا َوِمن ْ  َأْن يُ َوحِ 

ُهْم َمْن َرَواُه بَِلْفِظ فَاْدُعُهْم ِإََل ِعَباَدِة اَّللَِّ فََِِذا َعَرُفوا اَّللََّ َووجه اِْلمع بَينَها َأنَّ  َعَرُفوا َذِلَك َوِمن ْ
ق ْرَاُر اِبلشََّهاَدَتنْيِ َواإْلِشَ اْلُمرَاَد اِبْلِعَباَدِة الت َّْوحِ  اَرُة ِبَقْولِِه َذِلَك ِإََل الت َّْوِحيِد يُد َواْلُمرَاُد اِبلت َّْوِحيِد اإْلِ

ق ْرَاُر َوالطَّوَ  َ َأْي َعَرُفوا تَ ْوِحيَد اَّللَِّ َواْلُمرَاُد اِبْلَمْعرَِفِة اإْلِ َمُع َبنْيَ اِعَيُة فَِبَذِلَك جيُْ َوقَ ْولُُه فََِِذا َعَرُفوا اَّللَّ
اس من اْلَفَواِئِد َهِذِه اْْلَْلَفاِظ اْلُمْخَتِلَفِة ِف اْلِقصَِّة اْلَواِحَدِة َواِبَّللَِّ الت َّْوِفيق َوِف َحِديث بن َعبَّ 

َم ااِلْقِتَصاُر ِف احْلُْكِم".   (1)َغرْيُ َما تَ َقدَّ
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 يصري اْلْب ( . البصائر ِف امللكوت حىت1"وأما اإلحسان: ففسره بنفوذ )-69 .1023
للبصرية كالعيان، فهذه أعلى درجات اإلُيان ومراتبه. ويتفاوت املؤمنون واحملسنون ِف حتقيق 
هذا املقام تفاوات كثريا حبس ب تفاوهتم ِف قوة اإلُيان واإلحسان، وقد أشار النِب َصلَّى هللاُ 

تراه فِنه يراك ".  ن َ تكنَعَلْيِه َوَسلََّم إَل ذلك هاهنا بقوله: " أن تعبد هللا كأنك تراه؛ فِ
قيل: املراد: أن هناية مقام اإلحسان: أن يعبد املؤمن ربه كأنه يراه بقلبه فيكون مستحضرا 
ببصريته وفكرته هلذا املقام فِن عجز عنه وشق عليه انتقل إَل مقام آخر وهو أن يعبد هللا 

 أمره. على أن هللا يراه ويطلع على سره وعالنيته وال خيفى عليه شيء من

وقد وصى النِب َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم طائفة من أصحابه أن يعبدوا هللا كأهنم يرونه، منهم: 
ابن عمر، وأبو ذر، ووصى معاذا أن يستحيي من هللا كما يستحيي من رجل ذي هيبة من 

: من عمل هلل على املشاهدة فهو عارف، ومن عمل على قال بعض السلف( . 2أهله )
ة هللا إايه فهو ُملص. فهذان مقامان: أحدمها: مقام املراقبة، وهو أن يستحضر العبد مشاهد

قَر هللا منه واطالعه عليه فيتخايل أنه ال يزال بني يدي هللا فرياقبه ِف حركاته وسكناته 
 وسره وعالنيته، فهذا مقام املراقبني املخلصني، وهو أدىن مقام اإلحسان.

_________ 

 لدال املهملة والصواَ ما أثبتناه..( ِف " ف " اب1)

 (1)( ..". 24( حتت احلديث )103( وانظر )ص 2)
 

"وقد خر جه الطْباين بنحو هذه الزايدة، ِبسناد ضعيف، عن عائشة، وفيه: أن -70 .1024
 املنْب كان أربع مراٍق. وِف آخره: أن اِلذع غار فذه َب.

 َعَلْيِه َوَسلََّم َصلَّى هللاُ  -ذ، عن النَِّب  وِف ))مسند البزار(( ، ِبسناد ال يصح، عن ] ... [ معا
 ، قاَل: ))إن أختذ املنْب فقد اختذه أيب إبراهيم، وان اختذ العصا فقد اختذها أيب إبراهيم(( .-

 وقد أنكره أبو حامت الرازي وغريه.

 هَو أول من خط ب على املنابر. –عليِه السالم –: إن إبراهيم قاَل بعض السلفوقد 
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أن املنْب كاَن ثالث مراق، َو يزل على َذِلَك ِف عهد خلفائه الراشدين، مُثَّ زاد  والصحيح:
 فيِه معاوية.

وقد عد طائفٌة من العلماء: تطويل املنابر من البدع احملدثة، منهم: ابن بطة من أصحابنا 
 وغريه.

 وقد روي ِف حديث مرفوع: أن َذِلَك من أشراط الساعة، وال يثبت إسناده.

 عض الشافعية املنْب الكبري جداً، إذا كاَن يضيق به املسجد.وكره ب

 

* * * 

 

27 - ."(1) 
 

(( أي مطرودة مبعودة عن هللا تعاَل فِنه ما 1)إن الدنيا ملعونة ) - 1967"-71 .1025
هللا تعاَل وأبعد عنه ال ما  -[327]-نظر إليها منذ خلقها )ملعون ما فيها( مما شغل عن 

حمبَو كما أشار إليه قوله )إال ذكر هللا وما وااله( أي ما حيبه هللا من قَر إليه فِنه حممود 
الدنيا وهو العمل الصاحل واملواالة احملبة بني اثنني وقد تكون من واحد وهو املراد هنا )وعاملا 
أو متعلما( بنصبهما عطفا على ذكر هللا تعاَل ووقع للَتمذي عاَ أو متعلم بال ألف ال 

ْلن االستثناء من موج ب بل ْلن عادة كثري من احملدثني اسقاط اْللف  لكوهنما مرفوعني
من اْلط قال احلكيم نبه بذكر الدنيا وما معها على أن كل شيء أريد به وجه هللا فهو 
مستثىن من اللعنة وما عداه ملعون فاْلرض صارت سببا ملعاصي العباد مبا عليها فبعدت 

 لما بعد عن ربه كان منزوع الْبكةعن رُّبا بذلك إذ هي ملهية لعباده وك

 )ت ه ( ِف الزهد )عن أيب هريرة( وقال حسن غري ب قال املناوي وسندمها جيد

_________ 

( قال العلقمي قال الدمريي قال أبو العباس القرطِب ال يفهم من هذا احلديث إابحة لعن 1)
ى هللا رسول هللا صلالدنيا وسبها مطلقا ملا روينا من حديث أيب موسى اْلشعري قال قال 
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عليه وسلم ال تسبوا الدنيا فنعم مطية املؤمن الدنيا عليها يبلغ اْلري وُّبا ينجو من الشر وإذا 
قال العبد لعن هللا الدنيا قالت الدنيا لعن هللا أعصاان لربه وهذا يقتضي املنع من س ب الدنيا 

ه كما بعدا عن هللا وشاغال عنولعنها ووجه اِلمع بينهما أن املباح لعنه من الدنيا ما كان م
كل ما شغلك عن هللا من مال وولد فهو عليك مشؤوم وهو الذي نبه   قال بعض السلف

على ذمه بقوله تعاَل }إمنا احلياة الدنيا لع ب وهلو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر ِف اْلموال 
و احملمود جالله فهواْلوالد{ وأما ما كان من الدنيا يقَر من هللا ويعني على عبادة هللا جل 

بكل لسان واحملبَو لكل إنسان فمثل هذا ال يس ب بل يرغ ب فيه وحي ب وإليه اإلشارة 
 (1)بقوله صلى هللا عليه وسلم إال ذكر هللا وما وااله اه". 

 

)إن العبد( ِف رواية إن املؤمن )إذا أخطأ خطيئة( ِف رواية أذن ب  - 2070"-72 .1026
رة ومثناة فوقية مفتوحة )ِف قلبه( ْلن القل ب  ذنبا )نكتت( بنون مضمومة وكاف مكسو 

كالكف يقبض منه بكل ذن ب أصبع مث يطبع عليه )نكتة( أي أثر قليل كنقطة )سوداء( ِف 
صقيل كمرآة وسيف وأصل النكتة نقطة بياض ِف سواد وعكسه قال احلرايل: وِف إشعاره 

رفة ظهوره طن وَتخره عن معإعالم أبن اِلزاء ال يتأخر عن الذن ب وإمنا خيفى لوقوعه ِف البا
ِف الظاهر )فِن هو نزع( أي قلع عنه وتركه )واستغفر هللا واتَ( إليه توبة صحيحة ونص 
على اإلقالع واالستغفار مع دخوهلما ِف مسمى التوبة إذ مها من أركاهنما اهتماما بشأهنما 

نوره كشمس ب)صقل( وِف نسخة سقل بسني مهملة أي رفع هللا تلك النكتة فينجلي )قلبه( 
خرجت عن كسوفها فتجلت )وإن عاد( إَل ذلك الذن ب أو غريه )زيد( ابلبناء للمفعول 
)فيها( نكتة أخرى وهكذا )حىت تعلو على قلبه( أي تغطيه وتغمره وتسَت سائره كمرآة عالها 

ال قالصدأ فسَت سائرها وتصري كمنخل وغرابل ال يعي خريا وال يثبت فيه خري ومن مث 
املعاصي بريد الكفر أي رسوله ابعتبار أهنا إذا أورثت القل ب هذا السواد  بعض السلف

وعمته يصري ال يقبل خريا قط فيقسو وخيرج منه كل رأفة ورمحة وخوف فريتك ب ما شاء 
ويفعل ما أراد ويتخذ الشيطان وليا من دون هللا فيضله ويغويه ويعده وُينيه وال يقنع منه 
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}ومن يتخذ الشيطان وليا من دون هللا فقد خسر خسراان  بدون الكفر ما وجد إليه سبيال
( )الذي ذكره هللا( تعاَل ِف كتابه بقوله عز قائال )كال بل 1مبينا{ )رهو الران( أي الطبع )

ران( أي غل ب واستوَل )على قلوُّبم( الصدأ والدنس )ما كانوا يكسبون( من الذنَو قال 
عن قبيحه  لعمل الظاهر واْلمر بتحسينه والنهيالقاضي: املعىن ابلقصد اْلول ِف التكليف اب

هو ما تكتس ب النفس منه من اْلخالق الفاضلة واهليئات الذميمة فمن أذن ب ذنبا أثر ذلك 
ِف نفسه وأورث هلا كدورة فِن حتقق قبحه واتَ عنه زال اْلثر وصارت النفس صقيلة صافية 

أدخل ا فصار طبعا وهو الران و وإن اهنمك وأصر زاد اْلثر وفشي ِف النفس واستعلى عليه
التعريف على الفعل ملا قصد به حكاية اللفظ فأجرى جمرى النفس وشبه اثئر النفس ابقَتاف 
الذنَو ابلنكتة السوداء من حيث كوهنما يضادان اِلالء والصفاء وأنث الضمري الذي ِف  

الطيِب: وروي  ه قالكانت العائد ملا دل عليه أذن ب لتأنيثها على َتول السيئة. إَل هنا كالم
نكتة ابلرفع على أن كان اتمة فال بد من الراجع أي حدث نكتة منه أي من الذن ب قال 
املظهري: وهذه اْلية انزلة ِف حق الكفار لكن ذكرها ِف احلديث ختويفا للمؤمنني ليحَتزوا 

سوداده اعن كثرة الذنَو ْلن املؤمن ال يكفر بكثرهتا لكن يسود قلبه ُّبا فيشبه الكفار ِف 
فقط وقال احلكيم: اِلوارح مع القل ب كالسواقي تص ب ِف بركة وهي توصل إَل القل ب ما 

أو ماء املعصية   -[372]-جيري فيها فِن أجري فيها ماء الطاعة وصل إَل القل ب فصفا 
كدر وأسود فال يسلم القل ب إال بكف اِلوارح وأعظمها غض البصر عما حرم وقال الغزايل: 

ومنه اْلاثر املذمومة كدخان مظلم يتصاعد إَل مرآة القل ب فال يزال يَتاكم القل ب كاملرآة 
عليه مرة بعد أخرى حىت يسود ويظلم ويصري حمجواب عن هللا تعاَل وهو الطبع والرين ومهما 
تراكمت الذنَو طبع على القل ب وعند ذلك يعمى عن إدراك احلق وصالح الدين ويستهني 

ويهتم ُّبا وإذا قرع َسعه أمر اْلخرة وأخطارها دخل من أذن ابْلخرة ويستعظم أمر الدنيا 
وخرج من أخرى َو يستقر ِف القل ب َو حيركه إَل التوبة }أولئك يئسوا من اْلخرة كما 

قيل حلكيم: َ ال تعظ فالان قال ذاك على قلبه قفل  (1)يئس الكفار من أصحاَ القبور{ 
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حجة اإلسالم: ال يذن ب العبد ذنبا إال ويسود قال  (1)ضاع مفتاحه فال سبيل ملعاِلة فتحه 
وجه قلبه فِن كان من السعداء ظهر السواد على ظاهره لينزجر وإال أخفى عنه لينهمك 

 ويستوج ب النار

)حم ت ن( ِف التفسري )ه ( ِف الزهد )ه ب ك ه ب( كلهم )عن أيب هريرة( وصححه 
 الَتمذي وقال الذهِب ِف املهذَ إسناده صاحل

_________ 

 (2)( قال العلقمي هو شيء يعلو على القل ب كالغشاء الرقيق حىت يسود ويظلم". 1)
 

)قولوا خريا تغنموا( بقول اْلري إذا نوى به نشر اْلري  - 6163 -[530]-"-73 .1027
وتعليمه واالشتغال به عن الشر فيغنم بنيته وكذا السكوت عن الشر بنية الصيانة عنه وأن ال 

:  ض السلفقال بعق أهله ففي خْب إن الكف عن الشر صدقة ينشره وال يبدأ به وال يواف
كنا نتعلم السكوت كما تتعلمون الكالم )واسكتوا عن شر تسلموا( كما سبق تقريره ِف 

 حرف الراء مبا يغين عن إعادته

)القضاعي( ِف مسند الشهاَ )عن عبادة( بن الصامت ظاهر كالم املصنف أنه َ يره ْلحد 
ع هلم الرموز مع أن الطْباين خرجه ابللفظ املذكور قال اهليثمي: رجاله من املشاهري الذين وض

رجال الصحيح غري عمرو بن مالك اْلشين وهو ثقة انتهى وممن خرجه أيضا الديلمي". 
(3) 
 

)كالم ابن آدم كله عليه ال له إال أمرا مبعروف أو هنيا عن منكر  - 6435"-74 .1028
 القل ب يؤدي إليه القل ب علم ما فيه فيعْب عنه أو ذكرا هلل عز وجل( ْلن اللسان ترمجان

اللسان فريمي به إَل اْلَساع فيو ج القل ب إن خريا فخري وإن شرا فشر وكالم ابن آدم على 
ضرَو منها ما خيلص لآلخرة فذلك حمبَو مطلَو متوعد عليه خري. ومنها ما خيلص 
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نه ِف ا ما ال بد هلم مللدنيا وال نصي ب لآلخرة فيه وذلك مرغَو عنه متوعد عليه ومنه
ما  :قال بعض السلفمعاشهم كأخذ وعطاء فذلك مأذون فيه واحلساَ من ورائه ومن مث 

تكلمت بكلمة منذ عشرين سنة َ أتدبرها قبل التكلم ُّبا إال ندمت عليها إال ذكر هللا وهذا 
خبري  ناحلديث مقتبس من قوله تعاَل }ال خري ِف كثري من جنواهم{ اْلية. قال: كالم يكو 

فهو له وفيه ثواَ وشر فهو عليه وفيه عقاَ ولغو وعله حسابه وعقابه فال يضيع نعمة 
 نطقه فيما ال حاجة إليه ورمبا جر كثرة الكالم املباح إَل احلرام

 (1))ت ه  ك ه ب عن أم حبيبة( قال الَتمذي: غري ب". 
 

 يصي ب ىت)ليس خبريكم من ترك دنياه ْلخرته وال آخرته لدنياه ح - 7594"-75 .1029
منهما مجيعا فِن الدنيا بالغ إَل اْلخرة وال تكونوا كال( أي عياال وثقال )على الناس( ْلنه 
سبحانه أنزل املال ليستعان به على إقامة حقوقه املوصلة إَل الدار اْلخرة ال للتلذذ والتمتع 

هم من ر فهو وسيلة إَل اْلري والشر فأربح الناس من جعله وسيلة إَل الدار اْلخرة وأخس
توسل به إَل هواه ونيل مناه والدنيا على احلقيقة ال تذم وإمنا يتوجه الذم إَل فعل العبد فيها 
وهي قنطرة ومعْبة إَل اِلنة أو النار ولكن ملا غلبت عليها احلظوظ والغفلة واإلعراض عن 

 ةهللا والذم لآلخرة وصار ذلك هو الغال ب على أهلها ذمت عند اإلطالق وإال فهي مزرع
: املال سالح املؤمن وقال سفيان: وكانت قال بعض السلفاْلخرة ومنها زاد اِلنة وهلذا 

له بضاعة يقلبها لوالها لتمندل يب بنو العباس وقيل له: إهنا تدنيك من الدنيا قال: لئن 
أدنتين منها لقد صانتين عنها وكانوا يقولون: أجنروا فِنكم ِف زمان إذا احتاج أحدكم كان 

 أيكل بدينهأول ما 

)ابن عساكر( ِف اترخيه )عن أنس( بن مالك ورواه عنه أيضا الديلمي ابللفظ املزبور فلو 
 (2)ضمه إليه ِف العزو كان أوَل". 
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)املصيبة تبيض وجه صاحبها يوم تسود الوجوه( قال  - 9218 -[273]-"-76 .1030
ياض حلق وسم ببِف الكشاف: البياض من النور والسواد من الظلمة فمن كان من أهل نور ا

اللون وإسفاره وإشراقه ومن كان من أهل ظلمة الباطل وصف بسواد اللون وكسوفه وَسوده 
 : لوال مصائ ب الدنيا وردان يوم القيامةقال بعض السلفوأحاطت به الظلمة من كل جان ب 

 مفاليس

)طس عن ابن عباس( وضعفه املنذري وقال اهليثمي: فيه سليمان بن مرقاع منكر احلديث". 
(1) 
 

سلم[ ؟ "َوَما ثَبت ِف الس نة من أَنه حيُِبُه هللا ُسْبَحانَُه َوَرُسوله ]صلى هللا َعَلْيِه وَ -77 .1031
أَف ْرَاد اْلُمؤمِننَي  رد مناَي هَلُم الويل الطَّوِيل، واْلسار اْلَباِلغ. أيوجد ُمسلم من اْلُمسلمني، وف

َما ُِّبَِذِه املثابة، وَعلى َهِذه العقيدة اْلبيثة؟ }{ ُسْبَحاَنَك َهَذا ُّبتان َعِظيم، َوَلِكن اْْلَمر كَ 
 قلت:

 )قبيٌح اَل ُياثله قبيٌح ... لعمر أَبِيك ديُن الرافضينا(

 

 )أذاعوا ِف على كل نكر ... وأخفوا من فضائله اليقينا(

 

 اَل َرَءْوا َأْصَحاَ طه ... وعادوا من عداهم أمجعينا( )وسبهوا

 

َله الكاذبينا(  )َوقَاُلوا دينهم دين قومي ... َأال لعن اإْلِ

 وكما قلت:

 )َتَشيهُع اْلقوام ِف عصران ... منحصر ِف أَربع من بدع(

 

 )َعَداَوة الس نة والثل ب لألسالف ... َواِْلمع َوترك اِلَمُع(

 

 ض املعاصرين لنا:وكما قَاَل بع
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ْنَصاف دينا كديننا( َنا أخوة الرَّْفض ِإن تكن ... لكم ِشرعُة اإْلِ  )تَ َعاَلْوا إِلَي ْ

 

ََ َأمْحد دونَنا(  )َمْدحَنا عليا، َفوق َما متدحونه ... وعاديتُم أصحا

 

 )وقلتم أبَِن احْلق، َما تصنعونه ... ِإالَّ لعن الرَّمْحَن منا أضلَّنا(

 

 ء العاملني من اْلواَليَة:نصي ب اْلعلَما

 

 َومن مجَلة َأْولَِياء هللا ُسْبَحانَُه الداخلني حَتت قَ ْوله: " من عادى يل وليا " اْلعلَماء اْلَعاِمُلوَن.

 (1)ِإن َ َيُكونُوا هم َأْولَِياء هللا".  قَاَل بعض الّسلففهم َكَما 
 

)اَل ني بعد اْلِماَئة: )َوِف احلَِديث اْْلَاِمس َوالسْبع - 2342/  - 1893"-78 .1032
 يقتسم ورثيت ِديَنارا(( َوَهَذا احلَِديث قد تقدم ِف ُمْسند أيب بكر.

ِه َوِف احلَِديث السَّاِدس َوالسْبعني بعد اْلِماَئة: ))اختنت ِإبْ رَاِهيم َعَليْ  - 2343/  - 1894
 السَّاَلم ابلقدوم(( .

قدوم الَِّذي َو اْسم َموِضع. قَاَل أَبُو ُسَلْيَمان: وََكَذِلَك الْ قَاَل أَبُو الز اَِند: اْلقدوم ُُمَف َفة، َوهُ 
 يعتمل ِبِه، َخِفيف أَْيضا.

دو، َوِف احلَِديث السَّاِبع َوالسْبعني بعد اْلِماَئة: ))اَل تَ َتَمن َّْوا لَِقاء اْلعَ  - 2344/  - 1895
 فَِِذا لقيتموهم فَاْصْبُوا(( .

ْْب، َوَما دو يَتَضمَّن أَمرْين: َأحدمهَا: استدعاء اْلباَلء. َوالثَّاين: ادِ َعاء الصَّ اْعَلم َأن متين لَِقاء اْلعَ 
ْنَسان َكيَف يكون صْبه على اْلباَلء. َواْلُمدَِّعي متوكل على قوته، معرض ِبَدْعَواُه  يْدرِي اإْلِ

ُهْم غزَاة َما متىن الَّ َعن ُماَلحظَة اْلقدار وتصرفها، َومن َكاَن َكَذِلك وكل ِإََل َدْعَواُه، كَ  ِذي فَاتَ ت ْ
 بدر فَلم يثبتوا يَ ْوم أحد، وكما أعجبتهم كثرهتم يَ ْوم حنني فهزموا.

َبِغي ْلحد َأن يَتَمىنَّ اْلباَلء حِبَال، َوقد  :  اَل بعض الّسلفقَ َوقد نبه َهَذا احلَِديث على أَنه اَل يَ ن ْ
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 (1)نَّك". كنت أسَأل هللا اْلَغْزو، فَ َهَتَف يب َهاِتف: إِ 
 

 "متفق عليه.-79 .1033

( وعن أيب ذر، قال: انتهيت إَل النِب صلى هللا عليه وسلم وهو جالس ِف 10) -1883
ظل الكعبة فلما رآين قال: ))هم اْلخسرون وَر الكعبة، فقلت: فداك أيب وأمي من هم 

 اْلكثرون أموااًل، إال من قال

                              

ملكه، وإن سخاوته ابملال ِف مرضه ال متحو عنه َسة البخل، ولذلك يد املالك عن بعض 
شرط أن يكون صحيح البدن شحيحاً ابملال جيد له وقعاً ِف قلبه ملا أيمله من طول العمر، 
وخيالف من حدوث الفقر. قال احلافظ: وِف احلديث أن تنجيز وفاء الدين والتصدق ِف 

إَل  -لم صلى هللا عليه وس -ِف املرض، وأشار احلياة وِف الصحة أفضل منه بعد املوت و 
ذلك بقوله وأنت صحيح حريص َتمل الغنا إَل آخره، ْلنه ِف حال الصحة يصع ب عليه 
إخراج املال غالبًا ملا خيوفه به الشيطان ويزين له من إمكان طول العمر. واحلاجة إَل املال  

ية وأيضاً فِن الشيطان رمبا زين [ اْل268كما قال تعاَل: }الشيطان يعدكم الفقر{ ]البقرة:
ال بعض قله احليف ِف الوصية أو الرجوع عن الوصية فتيحمض تفضيل الصدقة الناجزة. 

، عن بعض أهل الَتف يعصون هللا تعاَل ِف أمواهلم مرتني يبخلون ُّبا وهي ِف أيديهم السلف
ج الَتمذي ِبسناد خر يعين ِف احلياة ويسرفون فيها إذا خرجت عن أيديهم يعين بعد املوت، وأ

حسن وصححه ابن حبان عن أيب الدرادء مرفوعاً قال مثل الذي يعتق ويتصدق عند موته 
مثل الذي يهدي إذا شبع وهو يرجع إَل معىن حديث الباَ. وروى أبوداود وصححه ابن 
حبان من حديث أيب سعيد اْلدري مرفوعًا ْلن يتصدق الرجل ِف حياته وصحته بدرهم 

كاة انتهى. )متفق عليه( أخرجه البخاري ِف الز  -ن يتصدق عند موته مبائة خري له، من أ
( وابن ماجه ِف 250، 231ص 2وِف الوصااي، ومسلم ِف الزكاة، وأخرجه أيضًا أمحد )ج

 الوصااي، والنسائي فيه وِف الزكاة والبيهقي وغريهم.
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وله هم وهو ق قوله: )هم اْلخسرون( هم ضمري عن غري مذكور لكن أييت تفسريه -1883
اْلكثرون وفيه أنه يصح رجع الضمري إَل احلاضر ِف الذهن مث تفسريه للمخاط ب إذا سأل 
عنه )وَر الكعبة( الواو للقسم )فداك أيب وأمي( بفتح الفاء ْلنه ماض خْب مبضى الدعاء، 
وحيتمل كسر الفاء والقصر لكثرة االستعمال أي يفديك أيب وأمي ومها أعز اْلشياء عندي 

له القاري. قال العراقي الرواية املشهورة بفتح الفاء والقصر على أهنا مجلة فعليه، وروى قا
انتهى. )من هم( أي من اْلخسرون الذين أمجلتهم  -بكسر الفاء واملد على اِلملة االَسية 

)هم اْلكثرون أموااًل( قال القاري: لعل مجع التمييز إلرادة اْلنواع أو املقابلة اِلمع ابِلمع 
أي اْلخسرون مااًل هم اْلكثرون مااًل. قال ابن امللك: يعين من كان ماله أكثر خسرانه 

 (1)أكثر )إال من قال( أي فعل مباله. والقول". 
 

 "متفق عليه. ولفظه للبخاري.-80 .1034

 ، قال: ))بينا رجل بفالة من-صلى هللا عليه وسلم  -( وعنه، عن النِب 19) -1892
 سحابة: أسق حديقة فالن،اْلرض فسمع صواتً ِف 

                              

( إذا عطي من يظنه فقرياً فبان غنياً فعن أمحد فيه روايتان إحدامها جيزئه أي تسقط 667ص
عنه الزكاة وال جت ب عليه اإلعادة، أختارها أبوبكر، وهذا قول احلسن وأيب عبيد وأيب حنيفة. 

عطى الرجلني اِللدين وقال: إن شئتما أعطيتكما أ -صلى هللا عليه وسلم  -ْلن النِب 
والحظ فيها لغين وال لقوي مكتس ب. وقال للرجل الذي سأله الصدقة: إن كنت من تلك 
اْلجزاء أعطيتك حقك ولو اعتْب حقيقة ملا أكتفى بقوهلم. مث ذكر ابن قدامة حديث أيب 

نه دفع زئه، وعليه اإلعادة، ْلهريرة هذا الذي حنن ِف شرحه. مث قال: والرواية الثانية ال جي
الواج ب إَل غري مستحقه فلم خيرج من عهدته كما لو دفعها إَل كافر، وهذا قول الثوري 

تهى. قلت: املسألة ان -واحلسن بن صاحل وأيب يوسف وابن املنذر وللشافعي قوالن كالروايتني 
أو ابنه ال يعيد؛ ْلنه  وأبوه عند احلنفية إنه لو دفع الزكاة بتحر ملن يظنه مصرفاً فبان إنه غين

أتى مبا وسعه حىت لو دفع بال حتر َ حيزان اخطأ. واستدل ابن اهلمام لذلك مبا روى البخاري 
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عن معن بن يزيد. قال كان أيب يزيد أخرج داننري يتصدق ُّبا فوضعها عند رجل ِف املسجد، 
صلى هللا  - رسول هللا فجئت فأخذهتا فأتيته ُّبا فقال: وهللا ما إايك أردت فخاصمته إَل

انتهى. قال ابن  -: فقال لك ما نويت اي يزيد! ولك ما أخذت اي معن -عليه وسلم 
اهلمام: وهو وإن كان واقعة حال جيوز فيها كون تلك الصدقة كانت نفاًل، لكن عموم لفظ 
ما ِف قوله عليه الصالة والسالم: لك ما نويت يفيد املطلَو ذكره القاري فتأمل. قال 

حلافظ: فِن قيل: إن اْلْب يعين حديث الباَ إمنا تضمن قصة خاصة وقع اإلطالع فيها ا
على قبول الصدقة، برؤاي صادقة اتفاقية فمن أين يقع تعميم احلكم وتعدية إَل غريها، 
فاِلواَ إن التنصيص ِف هذا اْلْب على رجاء االستعفاف هو الدال على تعدية احلكم، 

 ذه اْلسباَ. وِف احلديث استحباَ إعادة الصدقة إذا َ تقعفيقتضي ارتباط القبول ُّب
املوقع، وإن احلكم للظاهر حىت يتبني سواه، وبركة التسليم والرضا وذم التضجر ابلقضاء كما 

: ال تقطع اْلدمة ولو ظهر لك عدم القبول )متفق عليه( أخرجاه ِف قال بعض السلف
( )ولفظه 34ص 7وج192ص 4ة، والبيهقي )جالزكاة وأخرجه أيضاً أمحد والنسائي ِف الزكا

 للبخاري( أي وملسلم معناه، وقد تقدم اإلشارة إَل ما فيه من التسامح.

قوله: )بينا( ِبشباع الفتحة ألفاً أي بني أوقات )رجل بفالة( بفتح الفاء أي بصحراء -1892
ان إذا كان تواسعة )أسق( بقطع مهزة ووصله )حديقة فالن( احلديقة بفتح احلاء املهملة بس

 (1)عليه حائط، وقال". 
 

 "فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء(( . رواه مسلم.-81 .1035

( وعن أيب الدرداء، قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ))دعوة املرء 6) -2250
 املسلم ْلخيه،

                              

جواز وقوعها فِذا كانت مبعىن اإلخبار عن الوجَو فاإلجابة تكون ْلحد الثالثة أشياء إما 
أن يعجل ما سأل فيه وإما أن يكفر عنه به، وإما أن يدخر له فِذا قال دعوت فلم يستج ب 
يل بطل وجَو أحد هذه الثالثة اْلشياء وعري الدعاء من مجيعها. وإذا كان مبعىن جواز 
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بة تكون حينئذ بفعل ما دعا به خاصة، وُينع من ذلك قول الداعي قد اإلجابة فاإلجا
هى. انت –دعوت فلم يستج ب يل ْلن ذلك من ابَ القنوط وضعف اليقني والسخط 

)فيستحسر( أي ينقطح وُيل ويفَت وهو مبهمالت استفعال من حسر إذا أعي وتع ب وانقطع 
ال وأصله من حسر الطرف إذا  عن الشي. وقال اِلزري: االستحسار االستنكاف عن السؤ 

كل وضعف نظره يعين أن الداعي إذا َتخرت إجابته تضجر ومل فَتك الدعاء واستنكف 
انتهى. )عند ذلك( أي عنْد رؤيته عدم االستجابة ِف احلال )ويدع( بفتح الدال املهلة  –

عاء ال )الدعاء( أي يَتكه مطلقًا أو ذلك الدعاء. قال املظهري: من كان له ماللة من الد
يقبل دعاءه، ْلن الدعاء عبادة حصلت اإلجابة أو َ حتصل فال ينبغي للمؤمن أن ُيل من 
العبادة وَتخري اإلجابة إما ْلنه َ أيت وقتها فِن لكل شيء وقتا مقدارا ِف اْلزل فما َ 
أيت وقته ال يكون ذلك الشي، وإما ْلنه َ يقدر ِف اْلزل قبول دعاءه ِف الدنيا وإذا َ 

قبل دعاءه يعطيه هللا ِف اْلخرة من الثواَ عوضه، وإما أن يؤخر قبول دعاءه ليلح ويبالغ ي
ِف الدعاء فِن هللا تعاَل حي ب اإلحلاح ِف الدعاء مع ما ِف ذلك من االنقياد واالستسالم 
وإظهار االفتقار، ومن يكثر قرع الباَ يوشك أن يفتح له، ومن يكثر الدعاء يوشك أن 

 ينبغي أن يَتك الدعاء. وقال ابن بطال: املعىن إنه يسأم فيَتك الدعاء كاملان   يستجاَ له فال
بدعاءه أو إنه أتى من الدعاء ما يستحق به اإلجابة فيصري كاملبخل للَر الكرمي الذي ال 
تعجزه اإلجابة وال ينقصه العطاء. وِف هذا احلديث أدَ من آداَ الدعاء وهو أنه يالزم 

وال يستبطىء اإلجابة وال ييأس منها، ملا ِف ذلك من االنقياد الطل ب ويدمي الدعاء 
ْلان أشد خشية أن أحرم الدعاء من  قال بعض السلفواالستسالم وإظهار االفتقار حىت 

أحرم اإلجابة وكأنه أشار إَل حديث ابن عمر اْليت ِف الفصل الثاين من فتح له منكم ابَ 
رواه مسلم( وأخرج أيضًا مالك والبخاري احلديث. ) –الدعاء فتحت له أبواَ الرمحة 

والَتمذي وأبوداود وابن ماجه حنوه ُمتصرًا ومطواًل أبلفاظ، وِف الباَ عن أنس عند أمحد 
وأيب يعلى والبزار والطْباين، وفيه أبوهالل الراسِب وهو ثقة، وفيه خالف وبقية رجال أمحد 

سلمة اين ِف اْلوسط، وفيه موأيب يعلى رجال الصحيح، وعن عبادة الصامت أخرجه الطْب 
 بن علي وهو ضعيف كذا ِف جممع الزوائد.

قوله: )دعوة املرء املسلم( أي الشخص الشامل للرجل واملرأة )ْلخيه( ِف الدين  -2250
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 (1)أي املسلم". 
 

ن ََّهاِر ِعْنَد ُكنَّا ِف َصْدِر ال»قَاَل:  -َرِضَي اَّللَُّ َعْنُه  -َوَعْن َجرِيٍر  - 210"-82 .1036
اِر َأِو اْلَعَباِء، ُمتَ َقلِ ِدي َفَجاَء قَ ْوٌم ُعرَاٌة جُمَْتايب النِ مَ  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  -ُسوِل اَّللَِّ رَ 

َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه  -السهُيوِف، َعامَّتُ ُهْم ِمْن ُمَضَر، َبْل ُكلهُهْم ِمْن ُمَضَر، فَ َتَمعََّر َوْجُه َرُسوِل اَّللَِّ 
لَّى مُثَّ َخَط َب ِلَما رََأى ُِّبِْم ِمَن اْلَفاَقِة، َفَدَخَل مُثَّ َخرََج، َفَأَمَر ِباَلاًل َفَأذََّن، َوأَقَاَم َفصَ  -َسلََّم وَ 

[ ِإََل آَخِر 1فَ َقاَل: }اَي أَي هَها النَّاُس ات َُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نَ ْفٍس َواِحَدٍة{ ]النساء: 
ظُْر [ ، َواْْليَُة الَّيِت ِف احلَْْشِر }ات َُّقوا اَّللََّ َوْلتَ نْ 1}ِإنَّ اَّللََّ َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا{ ]النساء: اْْليَِة 

[ َتَصدََّق َرُجٌل ِمْن ِديَنارِِه، ِمْن ِدْرمهَِِه، ِمْن ثَ ْوِبِه، ِمْن 18نَ ْفٌس َما َقدََّمْت ِلَغٍد{ ]احلشر: 
ْنَصاِر ِبُصرٍَّة  مَتْرِِه َحىتَّ قَاَل " َوَلْو ِبِشقِ  مَتَْرٍة ". قَاَل: َفَجاَء َرُجٌل ِمَن اْْلَ  َصاِع بُ ر ِِه ِمْن َصاعِ 

َها، َبْل َقْد َعَجَزْت، مُثَّ تَ َتاَبَع النَّاُس َحىتَّ رَأَْيُت َكْوَمنْيِ ِمنْ  . َكاَدْت َكفههُ تَ ْعَجُز َعن ْ ٍَ  طََعاٍم َوثَِيا
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -ُسوِل اَّللَِّ َحىتَّ رَأَْيُت َوْجُه رَ   -لَُّل َكأَنَُّه ُمْذَهَبٌة فَ َقاَل َرُسوُل اَّللَِّ يَ تَ هَ  -َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  ْساَلِم ُسنًَّة َحَسَنًة فَ َلُه َأْجرَُها َوأَ -َصلَّى اَّللَّ ْجُر َمْن َعِمَل ُِّبَا ِمْن : َمْن َسنَّ ِف اإْلِ
ْساَلِم ُسنًَّة َسيِ َئًة كَ  بَ ْعِدِه ِمنْ  اَن َعَلْيِه ِوْزرَُها َغرْيِ َأْن يَ ن ُْقَص ِمْن ُأُجورِِهْم َشْيٌء، َوَمْن َسنَّ ِف اإْلِ

 ". َرَواُه ُمْسِلٌم. «َوِوْزُر َمْن َعِمَل ُِّبَا ِمْن بَ ْعِدِه ِمْن َغرْيِ َأْن يَ ن ُْقَص ِمْن َأْوزَارِِهْم َشْيءٌ 

                              

َ ِفيَها )َوَعْن َجرِيٍر( : ُهَو َجرِيُر ْبُن َعْبِد اَّللَِّ أَبُو َعْمرٍو، َأْسَلَم ِف السََّنِة الَّيِت تُ وُ  - 210 ِف ِ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -َرُسوُل اَّللَِّ  ُ َعلَ  - النَِّبِ  . قَاَل َجرِيٌر: َأْسَلْمُت قَ ْبَل َمْوتِ -َصلَّى اَّللَّ ْيِه َصلَّى اَّللَّ

ا َوَماَت ُِّبَا َسَنَة أِبَْربَِعنَي يَ ْوًما، َونَ َزَل اْلُكوَفَة َوَسَكنَ َها َزَمااًن، مُثَّ انْ تَ َقَل ِإََل قَ ْرِقيِسيَ  -َوَسلََّم 
ِل اَّللَِّ ُسو ِإْحَدى َومَخِْسنَي، َرَوى َعْنهُ َخْلٌق َكِثرٌي. )قَاَل: ُكنَّا ِف َصْدِر الن ََّهاِر( َأْي: َأوَّلِِه )ِعْنَد رَ 

َحاَل َكْوهِنِْم )جُمَْتايب(  َفَجاَءُه قَ ْوٌم ُعرَاٌة( َأْي: يَ ْغِل ُب َعَلْيِهُم اْلُعْريُ  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  -
وٍف : ُهَو اِبِْلِيِم َوبَ ْعَد اْْلَْلِف اَبٌء َأْي اَلِبِسي )النِ َماِر( : ِبَكْسِر النهوِن َوِهَي َأْكِسَيٌة ِمْن صُ 

ُه َشكٌّ ِمَن الرَّاِوي ُُمَطَّطٍَة. َواِحَدهُتَا منَِرٌَة ِبَفْتِح النهوِن َكَذا قَاَلُه الطِ يِبه )أَِو اْلَعَباِء( : َوالظَّاِهُر أَنَّ 
ُسوٌد، أَْو وَ  َأْو لِلت َّْنوِيِع، َفِفي اْلَقاُموِس أَنَُّه ِكَساٌء َمْعُروٌف، َوالنَِّمَرُة: مَشَْلٌة ِفيَها ُخطُوٌط بِيضٌ 
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، فَ َعَلى اْْلَوَِّل َحاٌل ُمَتَداِخَلٌة َأْو ُمََتَاِدَفٌة، َواْلُمرَاُد أَ  َُ ُْم بُ ْرَدٌة ِمْن ُصوٍف يَ ْلَبُسَها اْْلَْعرَا هنَّ
يِن اِل اُمتَ َقلِ ُدوَن لِلسهُيوِف ِمْن َجَوانِِبِهْم )َوُمتَ َقلِ ِدي السهُيوِف( : َكَذا ِف ُنْسَخِة السَّيِ ِد مجََ  لدِ 

له َعَلْيِه اِبْلَواِو، َوَعَلْيِه َصحٌّ اِبحْلُْمرَِة، َلِكْن ِف بَ ْعِض النهَسِخ َهِذِه اْلَواُو َغرْيُ َمْوُجوَدٍة، َوَيدُ 
 ِظيَمةٌ اْخِتاَلُف الرهَواِة ِف َحِديٍث َواِحٍد )َعامَّتُ ُهْم( َأْي: َأْكثَ رُُهْم )ِمْن ُمَضَر( : َكُعَمَر، قَِبيَلٌة عَ 

ُ  -)َبْل ُكلهُهْم ِمْن ُمَضَر( َأْي ُمَباَلَغًة )فَ َتَمعََّر( : اِبلتَّْشِديِد َأْي: فَ تَ َغريََّ )َوْجُه َرُسوِل  َصلَّى اَّللَّ
ِمْن ِر الشَِّديِد، وَ ( ، َوَظَهَر َعَلْيِه آاَثُر احْلُْزِن ِلَما رََأى ُِّبِْم ِمَن اْلَفاَقِة( : َأِي: اْلَفقْ -َعَلْيِه َوَسلََّم 

ََْ َيُكْن ِعْنَدُه ِمَن اْلَماِل َما جُيْْبُ َكْسَرُهْم َويُ ْغيِن فَ ْقَرُهْم وَ  َيْكِسبُ ُهْم بَ َياٌن ِل " َما "، يَ ْعيِن: ِلَما 
ِف بَ ْيِتِه َل( َأْي َويُ ْعِطيُهْم َما يُ ْغِنيِهْم، َوَهَذا ِمْن َكَماِل رَْأفَِتِه َوَرمْحَِتِه ُخُصوًصا ِف َحقِ  أُمَِّتِه )َفَدخَ 

ًئا ِمْن زاَِيَدِة الن ََّفَقِة َأْو لَِتْجِديِد الطََّهارَِة َوالت َّْهِيَئِة لِْلَمْوِعظَِة ) مُثَّ َخرََج، فَأََمَر ِباَلاًل( َلَعلَّهُ يَ ْلَقى َشي ْ
قَاَمِة، لِ َأْي اِبْْلََذاِن )َفَأذََّن، َوأَقَاَم َفَصلَّى( َأْي: ِإْحَدى الصََّلَواِت اْلَمْكُتوبَِة ِبدَ  يِل اْْلََذاِن َواإْلِ

َا الظهْهُر َأِو اِْلُُمَعُة لَِقْولِِه: ِف َصْدِر الن ََّهاِر )مُثَّ َخَط َب( َأْي: َوَعَظ َوُهوَ  حَيَْتِمُل َأْن  َواْْلَْظَهُر َأهنَّ
[ : َأِي: 1اُس{ ]النساء: النَّ َيُكوَن قَائًِما َأْو قَاِعًدا فَ ْوَق اْلِمْنَْبِ َأْو ُدونَُه )فَ َقاَل: }اَي أَي هَها 

ٌَ ِمْن َأنَّ ُكلَّ َما ِف اْلُقْرآِن ِمْن قَ ْولِِه: اَي أَي ه  قَاَل بَ ْعُض السََّلف  اْلُمْؤِمُنوَن َكَما  َها النَّاُس ِخطَا
ْم{ ]النساء: َخَلَقكُ [ َأْي: َعَذابَهُ َأْو ُُمَاَلَفَتهُ }الَِّذي 1لِْلُكفَّاِر َغاِلِبٌّ }ات َُّقوا َربَُّكُم{ ]النساء: 

[ : َوِهَي آَدُم )ِإََل آِخِر اْْليَِة( : َومَتَاُمَها 1[ َأْي: اِبْلَواِسطَِة }ِمْن نَ ْفٍس َواِحَدٍة{ ]النساء: 1
َها{ ]النساء:  [ َأْي: ِمْن ِضْلِعَها َزْوَجَها َأْي: َحوَّاَء، َواْلَواُو ِلُمْطَلِق اِْلَْمِع أَْو 1}َوَخَلَق ِمن ْ

ُر أَْو اَل تُ َقدَُّر }َوَبثَّ ِمن ُْهَما{ ]النساء: لِْلَحا [ َأْي: فَ رََّق ِمْن َأْواَلِدمِهَا ِبَوَسٍط 1ِل، َوَقْد تُ َقدَّ
اٍس قَاَل: ُوِلَد َأْو َغرْيِ َوَسٍط. ُرِوَي َأنَّ َبيِن آَدَم ِلُصْلِبِه أَْربَ ُعوَن ِف ِعْشرِيَن َبْطًنا. َوَعِن اْبِن َعبَّ 

ًة، ُعوَن َوَلًدا ِعْشُروَن ُغاَلًما َوِعْشُروَن َجارِيًَة " رَِجااًل " َكِثريًا " َوِنَساًء " َأْي َكِثريَ ِْلَدَم أَْرب َ 
ُكنَّ َأْكثَ َر، فَاْكتَ َفى ِبَوْصِف الر َِجاِل اِبْلَكثْ َرِة َعْن َوْصِف النِ َساِء ُِّبَا، ِإِذ احلِْْكَمُة تَ ْقَتِضي َأْن يَ 

ِكرُي َوالتَّْأنِيُث. }َوات َُّقوا ُل اِْلَْمِع ُدوَن اِْلََماَعِة َوِْلَنَّ اْلَفِعيَل َيْسَتِوي ِفيِه التَّذْ َوَتْذِكرُي اْلَكِثرِي محَْ 
لنَّْص ِب [ اِبلتَّْشِديِد َوالتَّْخِفيِف " بِِه " َأْي: اِبَّللَِّ َواْْلَْرَحاَم ابِ 1اَّللََّ الَِّذي َتَساَءُلوَن{ ]النساء: 

رِي اْلَمْجُروِر ِمْن َعْطًفا َعَلى اِلَْاَلَلِة، َأِي: ات َُّقوا َقْطَعَها َواِبِْلَرِ  َعْطًفا َعَلى الضَّمِ  ِعْنَد اِْلُْمُهورِ 
َُ يَ ُقوُل بَ ْعُضهُ  ْم لِبَ ْعٍض: َغرْيِ ِإَعاَدِة اِْلَارِ  َوُهَو َجائٌِز َفِصيٌح، َوَأْخطََأ َمْن َضعََّفُه، وََكاَن اْلَعَر

 ِ َ َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا{ ]النساء: َأْسأَُلَك اِبَّللَّ َواِلُكْم 1َواِبلرَِّحِم َكَذا. }ِإنَّ اَّللَّ [ َأْي: ُمطَِّلًعا َعَلى أَق ْ
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 َعْطًفا ِمْن َحْيُث َوأَف َْعاِلُكْم َوَأْحَواِلُكْم فَ رَاِقُبوا اَّللََّ تَ َعاََل ِفيَها )َواْْليََة( : قَاَل الطِ يِبه: اِبلنَّْص بِ 
َِ " قَ رَأَ " َأْي: 1َعَلى قَ ْولِِه }اَي أَي هَها النَّاُس ات َُّقوا{ ]النساء:  اْلَمْعىَن  [ َعَلى ََتِْويٍل " قَاَل " 

[ َوبَ ْعَدُه 18قَ رََأ َهِذِه اْْليََة )الَّيِت ِف احلَْْشِر( . اه . َوأَوَّهُلَا }اَي أَي هَها الَِّذيَن آَمُنوا{ ]احلشر: 
 (1)[ َوِهَي َنِكَرٌة تُِفيُد اْلُعُموَم". 18ظُْر نَ ْفٌس{ ]احلشر: }ات َُّقوا اَّللََّ َوْلتَ نْ 

 

َع َمْن ي َ »"قَاَل اْبُن َحَجٍر: َوِف رَِوايٍَة أَنَُّه َعَلْيِه السَّاَلُم -83 .1037 ْنُشُد ِف اْلَمْسِجِد مَجَاًل َسَِ
َا بُِنَيِت اْلَمَساِجُد ِلَما بُِنيَ  ِْمِذيه َخَْبَ: وَ « ( . ْت َلهُ َأمْحََر فَ َقاَل: )اَل َوَجْدَت ِإمنَّ ِإَذا »َحسََّن الَتِ 

َتاُع ِف اْلَمْسِجِد فَ ُقوُلوا: )اَل أَْرَبَح اَّللَُّ جِتَاَرَتَك، َوِإَذا رَأَي ْ  ُتْم َمْن يَ ْنُشُد ِفيِه رَأَيْ ُتْم َمْن يَِبيُع َأْو يَ ب ْ
ُ َعَلْيكَ  َُ َأْن يُ َقاَل ِلَمنْ قَاَل: َو « ( . َضالًَّة فَ ُقوُلوا: اَل َردََّها اَّللَّ أَْنَشَد ِشْعرًا َمْذُموًما:  َكَذا يَ ْنُد

ئًا َفضَّ اَّللَُّ فَاَك َثاَلاًث ؛ ِلأْلَْمِر ِبَذِلَك، َرَواُه اْبُن السهينِ ِ ، َواَل أَبَْس ِبِِْعطَاِء السَّاِئِل فِ  يِه َشي ْ
َبْكٍر: َدَخْلُت  ْوَم ِمْسِكيًنا؟( فَ َقاَل أَبُوَهْل َأَحٌد ِمْنُكْم َأْطَعَم اْلي َ »لِْلَحِديِث الصَِّحيِح، ) 

، « فَ ْعتُ َها إِلَْيهِ اْلَمْسِجَد فََِِذا َأاَن ِبَساِئٍل، فَ َوَجْدُت ِكْسَرَة ُخْبٍز ِف َيِد َعْبِد الرَّمْحَِن، َفَأَخْذهُتَا َفدَ 
َهِقيه أَنَُّه َعَلْيِه السَّاَلُم أََمَر ُسَلْيًكا اْلَغطَ  اَلِة يَ ْوَم اِْلُُمَعِة ِف َحاِل اْْلُْطَبِة َفاينَّ اِبلصَّ َوَرَوى اْلبَ ي ْ

 ِلرَيَاُه النَّاُس فَ يَ َتَصدَُّقوَن َعَلْيِه، َوأَنَُّه أََمَرُهْم اِبلصََّدَقِة َوُهَو َعَلى اْلِمْنَْبِ.

َا اْلَكاَل  : قَاَل بَ ْعُض السََّلف  يِه، َوَقْد ُم فِ قُ ْلُت: اَل َداَلَلَة ِف احْلَِديِث َعَلى أَنَُّه َكاَن َساِئاًل، َوِإمنَّ
، فَ يَ ُقوُم ُسؤَّاُل اَل حيَِله ِإْعطَاُؤُه ِفيِه ِلَما ِف بَ ْعِض اْْلاَثِر: يُ َناِدي يَ ْوَم اْلِقَياَمِة لِيَ ُقْم بَِغيُض اَّللَِّ 

، فَ ُيْكرَُه ِإْعطَاُؤُه ؛ ِْلَنَُّه ِإَعانٌَة هُ اْلَمْسِجِد. َوَفَصَل بَ ْعُضُهْم َبنْيَ َمْن يُ ْؤِذي النَّاَس اِبْلُمُروِر َوحَنْوِ 
ى َعْهِد َلُه َعَلى مَمُْنوٍع، َوَبنْيَ َمْن اَل يُ ْؤِذي فَ ُيَسنه ِإْعطَاُؤُه ؛ ِْلَنَّ السهؤَّاَل َكانُوا َيْسأَُلوَن َعلَ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِف اْلَمْسِجِد، َحىتَّ يُ ْرَوى ُ َوْجَههُ َتَصدََّق خِبَامَتِِه أَ  َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ نَّ َعِليًّا َكرََّم اَّللَّ
َس ِف احْلَِديِث َواَل َوُهَو ِف الرهُكوِع، َفَمَدَحُه اَّللَُّ ِبَقْولِِه: يُ ْؤُتوَن الزََّكاَة َوُهْم رَاِكُعوَن َوِفيِه أَنَُّه لَيْ 

َوَزَماٍن ؛ اِلْخِتاَلِف  َوالظَّاِهُر َأنَّ اْلِْاَلَف ِخاَلُف َعْصرٍ اْْليَِة َأنَّ ِإْعطَاءَ َعِليٍ  َكاَن ِف اْلَمْسِجِد، 
ُ أَْعَلُم.".   (2)السَّائِِلنَي، َواَّللَّ
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 "فصل اِْلَواَ-84 .1038

 

َمة َهَذا اْلكتاَ َأن كل َما َكاَن لنا طَرِيق ِإََل َمْعرفَته من طَرِيق اللهغَ  ة أعلم َأان قد ذكراَن ِف ُمَقد 
َوافقا ِحيحا ِإذا محل َعَلْيِه فَِِنَُّه اَل يُنكر َأن يُ َقال ِإن امُلرَاد بِِه بذلك ِإذا َكاَن مُ َوأفَاد معىن صَ 

قَاَل َما  بين َعَلْيِه أصل الت َّْوِحيد َوَ يقتض َوجها من ُوُجوه التَّْمِثيل هلل عز َوجل خبلقه َوبينا َأن
 من ذكر اْلَكف  حَمُْمول على أحد َوْجَهنْي  بعض الّسلف

 ِإمَّا َأن يكون أَرَاَد ِبِه أَمر من لَْيَس من أَهله ِف استنباط ََتِْويله والتطرق ِإََل معرَفة َمْعَناهُ 

َأو يكون َذِلك ِعْند تعذر الطَّرِيق ِإََل َمْعَناُه فأابنوا َأن َذِلك لَْيَس ِبَفْرض َوَأن من كف َعنُه 
ِبيه هللا عز َوجل خبلقه ِفيِه إعتقادا فَاِسدا يُ َؤدِ ي ِإََل َتشْ  َتْسِليًما ْلمر تعذر الطَّرِيق َأن اَل يْعَتقد

 َ يكن ِف حرج

َوذكراَن َأن َسائِر َما ذكر من َهَذا اْلَباَ ممَّا مجعَها اِلامعون ِف تصانيفهم ممَّا ُُيكن خَتْرِيج 
ك طَرِيقا ِف اللهَغة يْشهد ل َذلِ َمْعَناُه على اْلَوْجه الصَِّحيح من غري َتْشِبيه َواَل مَتِْثيل َوَأن لك

 لِصحَّته َويبني َمْعَناُه فَ َوَج َب َأن يكون معىن قَ ْوله }َوَما يعلم ََتِْويله ِإالَّ هللا والراسخون ِف 
ِتِه اْلعلم{ على َما قُ ْلَنا َأن الراسخني ِف اْلعلم يعلمونه َوَمَع َذِلك يصدقون ِبِه ويعَتفون ِبِصحَّ 

 ُرِوَي َعن النَِّب َعَلْيِه الصَّاَلة َوالسَّاَلم أَنه قَالَ َوَأن معىن َما 

 (1)نزل اْلُقْرآن على مَخَْسة أوجه َحاَلل َوحرَام وحمكم ومتشابه". 
 

"أعمال اِلوارح واستقام سلوك اإِلنسان دينيا واجتماعياً، والعكس ابلعكس، -85 .1039
ري اِلسد وسلوكه الظاه وهو معىن قوله: "إذا صلحت صلح اِلسد كله" أي صلحت أْعمال

 وهلذا جاء ِف احلديث "ال يستقيم إُيان عبد حىت يستقيم قلبه".

ويستفاد منه: ما أييت: أواًل: أن أحكام الشريعة اإلسالمية من حالل وحرام، وواج ب 
ومندَو ومكروه، كلها واضحة جلية ال عذر ْلحد ِف اِلهل ُّبا، ْلهنا ميسورة العلم سهلة 

ها شيئاً فعليه أن يسأل أهل العلم فذلك واج ب. اثنياً: الَتغي ب ِف الورع املنال ومن جهل من
واتقاء الشبهات لكي يسلم للمؤمن دينه وعرضه، وقد قسم ابن املنذر الشبهات إَل ثالثة 

                                         
 422مشكل احلديث وبيانه ص/ (1)
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أقسام: اْلول: شيء يعلمه املرء حراماً، مث يشك فيه هل هو ابق على حرمته أم ال فال حيل 
 كشاتني ذبح إحدامها كافٌر، وشككنا ِف تعيينها. الثاين: أن يكون  اإِلقدام عليه إال  بيقني

الشيء حالاًل فيشك ِف حترُيه كالزوجة، يشك ِف طالقها، فال يعتْب ذلك، وال أثر له. 
الثالث: شيء يشك ِف حرمته وحله على السواء فاْلْوَل التنزه عنه، كما فعل رسول هللا ِف 

ن تكون من متور الصدقة اه  واتقاء هذا النوع اْلخري التمرة الساقطة، حيث تركها خشية أ
مستح ب على أرجح اْلقوال، وفعله مكروه، وقد قال سفيان: ال يصي ب عبد حقيقة اإِلُيان 
حىت يدع اإِلمث وما تشابه منه. اثلثاً: أن من أتى شيئاً يظنه الناس شبهة وخيشى طعن الناس 

ِف أمٍر  له تركه، لسالمة عرضه، وأن من وقععليه بسببه، وهو يعلم أنه حالل، فِنه حيسن 
يدعو الناس إَل الوقيعة فيه، أن يتخذ ما يصونه عن سوء الظن به، كمن أحدث ِف صالته 
مثاًل، فِنه يستح ب له أن أيخذ أبنفه مومهاً أنه رعف. رابعاً: أنه جي ب على اإلنسان أن ال 

"  -يه وسلم صلى هللا عل -وله يعرِ ض نفسه ملواقف التهم، حمافظة على سالمة عرضه، لق
ر ض نفسه : من عقال بعض السلفمن اتقى الشبهات فقد استْبأ لدينه وعرضه " وهلذا 

 (1)للتهم فال يلومن من أساء الظن به، وقد قال الشاعر:". 
 

"احلاجة اليت هتم ذلك اإلنسان، وحتقيقها له إن كانت خرياً، أو تعويضه -86 .1040
: " من  -صلى هللا عليه وسلم  -ضي هللا عنهما عن النِب أبحسن منها. وعن ابن عباس ر 

كثرت مهومه وغمومه فليكثر من قول ال حول وال قوة إال  ابهلل " ولكن هذه اْلدعية واْلذكار 
ال تعمل عملها ِف عالج النفس وشفائها إال  إذا اقَتنت ابلعلم مبعناها، واليقني جبدواها وال 

، فمن أراد سالمة شك أن هناك بعض اْلعمال كامليكر  وابت الضارة وهي املعاصي والذنَو
، وهلذا  : من أراد قال بعض السلفنفسه من اْلمراض النفسية فليجنبها املعاصي والذنَو

عافية القل ب فليَتك اْلاثم. أما الط ب البشري: فِن اإِلسالم قد أثبته، ودعا إَل هذا الط ب 
دخل ة من اْلعشاَ واملعادن وغريها، ويالذي يعتمد على عالج اِلسم ابلعقاقري املستخلص

ة النافعة اليت إَل بعض اْلدوي -صلى هللا عليه وسلم  -ِف ذلك الفيتامينات " وأشار النِب 
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: " الشفاء -صلى هللا عليه وسلم  -تعتْب أصوالً أساسية ِلميع أنواع اْلدوية اْلخرى، فقال 
ا  ى أميت عن الكي " وإذا تصفحنِف ثالث: شربة عسل، وشرطة حمجم، وكية انر، وأان أهن

كتاَ الط ب من " صحيح البخاري " أو غريه من الصحاح جند فيه أنواعًا من اْلدوية 
النبوية املأثورة لعالج اْلبدان، فمن ذلك: العسل، واحلجامة، والكي، وألبان اإِلبل وأبواهلا، 

حل والصداع، والك واحلمية، واحلبة السوداء، والسعوط، واحلجامة على الرأس من الشقيقة
ابإِلمثد، والكمأة، ودواء ذات اِلن ب، وجتد فيه من اْلدوية الروحية للجسم، رقية احلية 
، والعني. ومن اْلدوية الروحية للجسم والنفس معاً الرقية ابملعوذات، وفاحتة الكتاَ،  والعقَر

كط ب   -لم سصلى هللا عليه و  -واستخراج السحر إَل غري ذلك. قال ابن القيم: وليس طبه 
اْلطباء، فِن ط ب النِب متيقن قطعي إهلي صادر عن الوحي ومشكاة النبوة وكمال العقل، 
. وال ينكر عدم انتفاع كثري من املرضى  وط ب غريه أكثره حدس، أي ختمني وظنون وجتاَر
بط ب النبوة، فِنه إمنا ينتفع به من تلقاه ابلقبول، واعتقد الشفاء به، فهذا القرآن الذي هو 

اء الصدور إن َ يتلق هذا التلقي َ حيصل به شفاء الصدور من أدوائها. وقد ُعين أئمة شف
 (1)العلم واحلديث". 

 

"أهل أو مال أو ولد فيقول: ما شاء هللا، ال قوة إال  ابهلل، فريى فيه آفة دون -87 .1041
 فأعجبه( ، وِف رواية عن أنس: " من رأى شيئاً 1املوت" أخرجه احلافظ أبو يعلى املوصلي )

( . واحلاصل: أنه من 2فقال: ما شاء هللا، ال قوة إال ابهلل َ يضره " أخرجه ابن السين )
خاف على نفسه قال: ما شاء هللا، ال قوة إال  ابهلل، اللهم ابرك " يل ِف كذا، ويذكر اسم 
الشيء الذي خاف عليه، وإن خاف على غريه قال: ما شاء هللا، ال قوة إال  ابهلل، اللهم 
ابرك له ِف كذا ويذكر اسم الشيء الذي خياف عليه. اثلثاً: دل هذا احلديث على مشروعية 

أن نسَتقي  - صلى هللا عليه وسلم -رقية العني املريضة، لقوهلا رضي هللا عنها: " أمر النِب 
ابة ابلرمد، أمر أمته برقية العني املص -صلى هللا عليه وسلم  -من العني " فِنه حيتمل أنه 

 حديث ابن مسعود رضي هللا عنه أنه قال المرأته زين ب، وقد اشتكت عينها: " لو وِف
ينك املاء كان خرياً لك تنضحني ِف ع  -صلى هللا عليه وسلم  -فعلت كما فعل رسول هللا 
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مث تقولني: أذه ب الباس َر الناس، اشف أنت الشاِف، ال شفاء إال  شفاؤك، شفاء ال 
ود وابن ماجة واحلاكم. احلديث: أخرجه الشيخان. واملطابقة: يغادر سقماً " أخرجه أبو دا

 العني ". أن نسَتقي من -صلى هللا عليه وسلم  -ِف قوهلا رضي هللا عنها: " أمر النِب 

*** 

__________ 

( والبيهقي ِف " شع ب اإلُيان " والطْباين ِف اْلوسط والصغري، قال اهليثمي ِف " جممع 1)
  سنده عبد امللك بن زوارة، وهو ضعيف. )ع( .( وِف10/140الزوائد " )

( ورواه أيضاً البزار والديلمي من رواية ابن بكر اهلنديل وهو ضعيف جداً، كما قال احلافظ 2)
: من أعجبه شيء من حاله أو قال بعض السلف( 5/109اهليثمي ِف " جممع الزوائد " )

لوال ما جاء ذلك ِف كتاَ هللا تعاَل )و ماله أو ولده فليقل: ما شاء هللا ال قوة إال ابهلل، ك
 (1)إذ دخلت جنتك قلت ما شاء هللا ال قوة ِإال ابهلل( . )ع( .". 

 

1042. 88-"1005 - " َِ َُ الدهَعاِء ِعْنَد الَكْر  " اَب

ُهَما: - 1154  َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللاُ َعن ْ

: "ال إِلََه ِإالَّ َكاَن يَ ُقوُل عِ   -صلى هللا عليه وسلم  -أنَّ َرُسوَل هللِا  َِ  هللُا الَعظيُم ْنَد الَكْر
َه السََّمواتِ  َه الَعْرِش الَعِظيِم، ال إَِلَه ِإالَّ هللاُ َر  احلَِليُم، ال إَلَه ِإالَّ هللاُ َر

                              

هار ظوهو أن يالزم الطل ب، وال ييأس من االجابة ملا ِف ذلك من االنقياد واالستسالم، وإ
: ْلان أشد خشية أن أحرم الدعاء من أن أحرم االجابة، قال بعض السلفاالفتقار، حىت 

وكأنه أشار إَل حديث ابن عمر رفعه: " من فتح له منكم ابَ من أبواَ الدعاء فتحت 
( . اثنياً: دل هذا احلديث على أن اإلحلاح 1له أبواَ الرمحة " أخرجه الَتمذي واحلاكم )

وة الرجاء سب ب ِف اإلجابة وحتقيق املطلَو لقول الصادق املصدوق: " ِف الدعاء مع ق
( على من خالف وقال: 2يستجاَ ْلحدكم ما َ يعجل ". اثلثاً: قال الداودي: خيشى )
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دعوت فلم يستج ب يل أن حيرم اإلجابة، وما قام مقامها من االد خار والتكفري. رابعاً: أنه 
يقول: " دعوت فلم يستج ب يل " ْلن دعوة املؤمن  ال يليق ابملؤمن، وال يصدق عليه أن

جمابة ِف عموم اْلحوال إما أن تعجل له اإلجابة، وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها، وإما 
أن يدخر له ِف اْلخرة خري مما سأل. احلديث: أخرجه الشيخان وأبو داود، والَتمذي، وابن 

 يث.ماجة. واملطابقة: ِف كون الَتمجة جزءاً من احلد

 " ابَ الدعاء عند الكَر " - 1005

 معىن احلديث: حيدثنا ابن عباس رضي هللا عنهما "أن - 1154

__________ 

 ( وإسناده ضعيف، وقال الَتمذي هذا حديث غري ب. )ع( .1)

 (1).". 11( " فتح الباري " ج 2)
 

ُ  -َّللَِّ ُسوِل ا)َوَعْن َسْهِل ْبِن ُمَعاٍذ اِْلَُهيِنِ  َعْن أَبِيِه َعْن رَ  - 583"-89 .1043 َصلَّى اَّللَّ
َِ َوُهَو يَ ْقِدُر َعلَ »أَنَُّه قَاَل:  -َعَلْيِه َوَسلََّم  َعزَّ  -ْيِه تَ َواُضًعا َّللَِِّ َمْن تَ َرَك َأْن يَ ْلَبَس َصاِلَح الثِ َيا

ُ  -َوَجلَّ  َهُ  -َعزَّ َوَجلَّ  -َدَعاهُ اَّللَّ ُيَاِن أَي َّتَ ُهنَّ َشاءَ ِف َعَلى ُرُءوِس اْلَْاَلِئِق َحىتَّ خُيَريِ  «  ُحَلِل اإْلِ
ِْمِذيه( .  . َرَواُه َأمْحَُد َوالَتِ 

                             Q ِِهْم َوَدْفِع َوَرَد ِف ِسَياِق الن َّْهِي َعْن اْلِكْْبِ اْلَمْعُروِف َوُهَو ااِلْرتَِفاُع َعْن النَّاِس َواْحِتَقار
َبِغي أَ  ، َبْل الظَّاِهُر َما ْن حُيَْمَل َعَلى َهَذْيِن التَّْأِويَلنْيِ اْلُمْخرَِجنْيِ َلُه َعْن اْلَمطْ احلَْقِ  َفاَل يَ ن ْ َِ ُلو

َوِقيَل: َهَذا  اْخَتاَرهُ اْلَقاِضي ِعَياٌض َوَغرْيُهُ ِمْن اْلُمَحقِ ِقنَي أَنَّهُ اَل َيْدُخُلَها ِبُدوِن جُمَازَاٍة إْن َجازَاُه،
َذا احْلَِديَث زَاُه َوِقيَل: اَل َيْدُخُلَها َمَع اْلُمتَِّقنَي َأوََّل َوْهَلٍة َوُُيِْكُن َأْن يُ َقاَل: إنَّ هَ َجزَاُؤُه َلْو َجا

اِْلَنََّة أَْو  َوَما ُيَشاُِّبُُه ِمْن اْْلََحاِديِث الَّيِت َوَرَدْت ُمَصرًَّحا ِفيَها ِبَعَدِم ُدُخوِل مَجَاَعٍة ِمْن اْلُعَصاةِ 
ُهْم ِمْن النَّاِر َخاصًَّة.َعَدِم ُخرُ   وِج مَجَاَعٍة ِمن ْ

ِديَن اِْلَنََّة َوُخُروِج ُعَصاهِتِْم ِمْن النَّاِر َعامًَّة، َفاَل َحاَجَة عَ  يِع اْلُمَوحِ  َلى َهَذا َوَأَحاِديُث ُدُخوِل مجَِ
 َِ َسِن َوالن َّْعِل احلََْسِن َوخَتَريهِ اللِ َباِس احلَْ  التَّْأِويِل. َواحْلَِديُث أَْيًضا َيُدله َعَلى َأنَّ حَمَبََّة لُْبِس الث َّْو

وُر ِف اِْلَِميِل لَْيَس ِمْن اْلِكْْبِ ِف َشْيٍء، َوَهَذا ممَّا اَل ِخاَلَف ِفيِه ِفيَما أَْعَلُم. َوالرَُّجُل اْلَمْذكُ 
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َقاِضي ِعَياٌض. َوَقْد مَجََع ْبِد اْلَْبِ  َوالْ احْلَِديِث َوُهَو َماِلُك ْبُن ُمَراَرَة الرََّهاِويه ذََكَر َذِلَك اْبُن عَ 
ِه أَق َْوااًل اْستَ ْوفَاَها الن ََّوِويه ِف َشرِْح ُمْسِلٍم.  احْلَاِفُظ اْبُن َبْشُكَواَل ِف اَسِْ

 

ِْمِذيه، َوَقْد َرَواُه ِمْن طَرِيِق َعبَّاِس ْبِن حُمَمٍَّد الدَّْورِيِ  َعنْ  ْبِد اَّللَِّ ْبِن يَزِيَد عَ  احْلَِديُث َحسََّنُه الَتِ 
ََ َعْن َأيب َمْرُحوٍم َعْبِد الرَِّحيِم ْبِن َمْيُموٍن، َعْن َسْهلِ   ْبِن ُمَعاٍذ اْلُمْقرِي، َعْن َسِعيِد ْبِن َأيب أَيهو

الرَِّحيِم ْبُن َمْيُموٍن قَاَل  ، َوَعْبدُ -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  -ْبِن أََنٍس اِْلَُهيِنِ  َعْن أَبِيِه َعْن النَِّبِ  
: لَْيَس بِِه أَبٌْس، َوَضعََّفهُ اْبُن َمِعنٍي َوَسْهُل ْبُن ُمَعاٍذ َوث ََّقهُ اْبُن ِحبَّاَن وَ   َضعََّفهُ اْبُن َمِعنٍي.النََّساِئي 

َِ َوَرِفي َُ الزهْهِد ِف اْلَمْلُبوِس َوتَ ْرِك لُْبِس َحَسِن الثِ َيا َها لَِقْصِد الت ََّواُضِع، َواَل عِ َوِفيِه اْسِتْحَبا
َُ بَ ْعَض الطِ َباِع إََل الزَّْهِو َواْْلُيَ  َِ جَيِْذ اَلِء َواْلِكْْبِ، َشكَّ َأنَّ لُْبَس َما ِفيِه مَجَاٌل زَاِئٌد ِمْن الثِ َيا

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -َوَقْد َكاَن َهْديُُه  َقيِ ِم َأْن يَ ْلَبَس َما تَ َيسََّر ِمْن لْ َكَما قَاَل احْلَاِفُظ اْبُن ا  -َصلَّى اَّللَّ
َد اْْلَْخَضَر َولَِبَس اللِ َباِس الصهوِف اَتَرًة َواْلُقْطِن ُأْخَرى َواْلَكتَّاِن اَترًَة َولَِبَس اْلُْبُوَد اْلَيَمانِيََّة َواْلْبُْ 

َح اَّللَُّ ِمْن اْلَماَلِبِس َواْلَمطَاِعِم ُعوَن َعمَّا َأابَ اِْلُبََّة َواْلَقَباَء َواْلَقِميَص إََل َأْن قَاَل: فَاَلَِّذيَن َُيَْتنِ 
ََْ أَيُْكُلوا إالَّ َواْلَمَناِكِح تَ َزههًدا َوتَ َعبهًدا ِبِِزَاِئِهْم طَائَِفٌة قَابَ ُلوُهْم فَ َلْم يَ ْلَبُسوا إالَّ َأْشَرَف الث ِ  َِ َو َيا

ًا َوجَتَْبهً َأْطَي َب َوأَْلنَيَ الطََّعاِم فَ َلْم يَ َرْوا لُبْ  ا وَِكاَل الطَّائَِفَتنْيِ ُُمَاِلٌف هِلَْدِي َس اْلَِْشِن َواَل َأْكَلُه َتَكْبه
َكانُوا َيْكَرُهوَن الشهْهَرَتنْيِ ِمْن   :قَاَل بَ ْعُض السََّلف  َوهِلََذا  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  -النَِّبِ  

َِ اْلَعايل َواْلُمْنَخِفِض َوِف السهَنِن َعْن اْبِن ُعَمَر يَ ْرفَ ُعُه  ُ »الثِ َيا ََ ُشْهَرٍة أَْلَبَسُه اَّللَّ َمْن لَِبَس ثَ ْو
ََ َمَذلَّةٍ   (1)إََل آِخِر َكاَلِمِه، َوذََكَر". « ثَ ْو

 

 "احلديث التاسع-90 .1044

 

رة عبد الرمحن بن صخر رضي هللا تعلى عنه قال َسعت رسول هللا صلى هللا عليه عن أيب هري
وآله وسلم يقول: ))ما هنيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فِمنا أهلك 

 الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختالفهم على أنبيائهم(( رواه البخاري ومسلم.

 املفردات:

                                         
 2/130نيل اْلوطار  (1)
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 وا منه حتما ِف احملرم، ونداب ِف املكروه.فاجتنبوه: ابعد

.  فأتوا منه: وجواب ِف الواج ب، ونداب ِف املندَو

 استطعتم: أطقتم.

واختالفهم: ابلرفع، ْلنه أبلغ ِف ذم االختالف، إذ ال يتقيد حينئذ بكثرة خالفه لو جر، 
 .اومعىن االختالف على اْلنبياء ُمالفتهم. وهي تستلزم اختالف اْلمة فيما بينه

 يستفاد منه:

 اْلمر ابمتثال اْلوامر، واجتناَ النواهي.-1

أن النهي أشد من اْلمر، ْلن النهي َ يرخص ِف ارتكاَ شيء منه، وأمر قيد -2
كها : أعمال الْب يعملها البار والفاجر، واملعاصي ال يَت قال بعض السلفابالستطاعة، وهلذا 

 إال صديق.

سقط للمعجوز عنه، ْلن هللا ال يكلف نفسا إال أن العجز عن الواج ب أو عن بعضه م-3
وسعها، إال أن املعجوز عنه إن كان له بدل فأتى به فقد أتى مبا عليه، كمن عجز عن القيام 
ِف الصالة فانتقل إَل الصالة قاعدا، أو على جن ب، وإن عجز عن أصل العبادة فلم أيت 

اء بعده. لعجز، ووج ب عليه القضُّبا كاملريض يعجز عن الصيام سقطت عنه املباشرة حالة ا
وقد يكون الوجَو منوطا ابلقدرة حالة الوجَو فقط، فِذا عجز عنه سقط رأسا كزكاة 

 الفطر ملن عجز عن قوته وقوت عياله.

النهي عن كثرة السؤال. وقد قسم العلماء السؤال إَل قسمني: أحدمها _ ما كان على -4
ذكر إن  فهذا مأمور به لقوله تعاَل: )فاسألوا أهل ال وجه التعليم ملا حيتاج إليه من أمر الدين،

كنتم ال تعلمون( وعلى هذا النوع تتنزل أسئلة الصحابة عن اْلنفال والكاللة وغريمها. والثاين 
 (1)_ ما كان على وجه التعنت والتكلف وهذا هو املنهي عنه.". 

 

 "حقيقة التقوى-91 .1045

أن وغريه، أو كما قال عمر بن عبد العزيز: ) إذاً: حقيقة تقوى هللا كما قال احلسن البصري
 جتتن ب ما هنى هللا عنه، ومتتثل ما أمر هللا به، وما زاد على ذلك من خري فهو خري( .
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أساس وأصل التقوى املطلَو هو: أن جتتن ب املنهيات وتفعل املأمورات، وما جاء بعد تلك 
 ري.الواجبات من امتثال اْلوامر واجتناَ النواهي فهو زايدة خ

 ولكن كما يقول السلف: إن من حقيقة التقوى أن يَتك ما ال أبس به ُمافًة مما به أبس.

وكما يقول اْلخرون: إن حماسبة اْلتقياء ْلنفسهم أشد من حماسبة الشريك الشحيح لشريكه، 
 حياس ب على الصغرية والكبرية.

 ولذا كان الورع وكان اْلوف من هللا انبعاً عن التقوى.

يد بن املسي ب، حينما جاء إنسان وقال له: كيف التقوى؟ قال: أرأيت لو  وجاء عن سع
 كنت متشي ِف أرض ُّبا شوك ماذا تفعل؟ قال: أنظر وأجتن ب الشوك أن أطأ عليه.

 قال: كذلك التقوى، أن تتجن ب املعاصي.

لِ  خَ فأخذ هذا املعىن بعض الشعراء الزهاد العلماء الدعاة إَل هللا وَنَظمها ِف هذه اْلبيات: 
ًِ فوق أر ض الشوك حيذر ما يرى ال  الذنَو صغريها وكبريها ذاك التقى واصنع كماٍش
حتقرن صغريةً إن اِلبال من احلصى يقول احلسن البصري: )التقوى ال حتصل إال بسبق العلم( 
؛ ْلنك إذا َ تعلم ما تتقي ارتكبت املعاصي وفرطت ِف الواجبات، فمثالً إذا َ تعلم حرمة 

رأيت امرأة فلن تغض بصرك عنها، وإذا َ تعلم أحكام البيع والشراء وقعت ِف الراب، الزان و 
 إَل آخر ما ِف اإلسالم من فقه وحالل وحرام.

ال قوهلذا فأساس التقوى العلم واملعرفة مث العمل، وهي منحة من هللا سبحانه وتعاَل، كما 
 : كثري من يتكلم ابلتقوى، وقليل من يعمل ُّبا.بعض السلف

 (1)نسأل هللا تعاَل أن جيعلنا وإايكم من املتقني، وأن يرزقنا وإايكم مثرة هذه التقوى.". 
 

 "معىن قوله: )الصالة نور(-92 .1046

بعد نطق اللسان، الذي جاء عق ب تطهري القل ب، َتيت أعمال اِلوارح، )والصالة نور، 
ياء( ، ويتفق والصْب ضوالصدقة برهان، والصْب ضياء( قال: )الصالة نور( بينما أييت قوله: )

علماء اللغة أن الضياء أقوى وأشد من جمرد النور، لكنهم يقولون: النور إضاءة بال حرارة، 
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والضياء نور مع شدة حرارة، )والصدقة برهان( ، قالوا: الْبهان هو الشعاع الذي يكون أمام 
 ضوء الشمس.

يه ضياء إلضاءة، إال أن النور فبرهان( ترتبط خبط ا -ضياء -إذاً: هذه الثالثة اْللفاظ )نور
 مع هدوء، وليس فيه حرارة، والْبهان قري ب من أشعة الشمس، والضياء نور مع شدة حرارة.

وما فائدة هذا التقسيم؟ قالوا: إن دين اإلسالم نور وهداية، والقرآن الكرمي وصف أبنه نور، 
َنا إِلَْيَك ُروًحا ِمْن أَْمراَِن َما كُ  َُ َوال اإِلُيَانُ }وََكَذِلَك َأْوَحي ْ  َوَلِكْن َجَعْلَناُه ْنَت َتْدرِي َما اْلِكَتا

[ ، وقال تعاَل: }لُِتْخرَِج النَّاَس ِمَن الظهُلَماِت ِإََل 52نُورًا هَنِْدي بِِه َمْن َنَشاُء{ ]الشورى:
[ ، وأما الضياء فمعه الشدة؛ وهلذا غاير ِف وصف الصالة أبهنا نور، 1النهوِر{ ]إبراهيم:

الصْب أبنه ضياء، وقالوا: النور يصدق على مطلق اإلضاءة، والضياء ال يكون إال للشيء و 
[ فوصف 5الشديد القوي كما قال سبحانه: }َجَعَل الشَّْمَس ِضَياًء َواْلَقَمَر نُورًا{ ]يونس:

القمر أبنه نور، والشمس أبهنا ضياء؛ ْلن نور الشمس أشد من نور القمر، ولكن قد 
ان مواصلة السري ِف نور القمر ما ال يستطيعه ِف ضوء الشمس، وأيضاً الصْب يستطيع اإلنس

أعم من كل التكاليف، فبالصْب تصلي، وابلصْب تصوم، وابلصْب تزكي، وابلصْب جتاهد ِف 
 سبيل هللا، إَل غري ذلك.

ووصف الصالة أبهنا )نور( ، وجاء عنه صلى هللا عليه وسلم أنه وصف الصالة بقوله: 
صلوات كتبهن هللا ِف اليوم والليلة، من حافظ عليهن كانت له نورًا يوم القيامة، َ )مخس 

حيافظ عليها َ يكن له نور يوم القيامة( ، وجاء فيما يتعلق ابلوضوء: )إن أميت أيتون يوم 
القيامة غراً حمجلني من أثر الوضوء( ، وجاء ِف حق الصالة أهنا نور على الصراط، وجاء ِف 

ْم{ لكرمي: }يَ ْوَم تَ َرى اْلُمْؤِمِننَي َواْلُمْؤِمَناِت َيْسَعى نُورُُهْم َبنْيَ أَْيِديِهْم َوأِبَُْيَاهنِِ القرآن ا
[ ، واْلية اْلخرى: }يَ ْوَم يَ ُقوُل اْلُمَناِفُقوَن َواْلُمَناِفَقاُت لِلَِّذيَن آَمُنوا اْنظُُرواَن 12]احلديد:

[ ، وَسعنا الشيخ اْلمني رمحة هللا عليه ِف هذا املقام يقول: 13نَ ْقَتِبْس ِمْن نُورُِكْم{ ]احلديد:
هذه قضية خطرية جداً بني املنافقني وبني املؤمنني، وِف ذلك اليوم يكشف هللا حقيقة خداع 

[ ، ويقول: 9املنافقني: }خُيَاِدُعوَن اَّللََّ َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَما خَيَْدُعوَن ِإالَّ أَنُفَسُهْم{ ]البقرة:
َ َوُهَو َخاِدُعُهْم{ ]النساء:}خيَُ  [ ، وكيف خيادعون املؤمنني؟ قال هللا: }َوِإَذا 142اِدُعوَن اَّللَّ

َا حَنُْن ُمْست َ  ُ َلُقوا الَِّذيَن آَمُنوا قَاُلوا آَمنَّا َوِإَذا َخَلْوا ِإََل َشَياِطيِنِهْم قَاُلوا ِإانَّ َمَعُكْم ِإمنَّ ْهزُِئوَن * اَّللَّ
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 [ .15-14ْم َوَُيُدهُهْم ِف طُْغَياهِنِْم يَ ْعَمُهوَن{ ]البقرة:َيْستَ ْهزُِئ ُّبِِ 

فهم خدعوا املؤمنني بقوهلم: حنن معكم، وحيضرون معهم اِلماعات، وإذا توىف أحدهم توارثوا 
معه، ويتزاوجون من املسلمني، ويتوارثون معهم، وجياهدون معهم، وأيخذون من الغنائم 

، هذا ظاهر اْلمر، ولكنهم خيفون الكفر، فاهلل سبحانه معهم، وحقنت دماؤهم وأمواهلم
 تركهم على ما هم عليه، وظنوا أهنم بذلك خدعوا هللا وخدعوا املؤمنني.

ن قبورهم يتوَل هللا أمر اِلميع، ويقوم الناس م -نسأل هللا السالمة والعافية-وِف يوم القيامة 
وض،  افق سواء، مث يطرد املنافقون من احلْلول وهلة غراً حمجلني من أثر الوضوء، املؤمن واملن

كما قال صلى هللا عليه وسلم: )وأان فرطكم على احلوض، مث إن املالئكة تذوذ أقوامًا عن 
احلوض فأقول: أميت أميت! فيقولون: إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك! فأقول: سحقاً سحقاً 

 ملن بدل بعدي( .

امة عث املنافقون آباثر نور الوضوء مع عوِف ذلك اليوم تبيض وجوه، وتسود وجوه، ويب
املؤمنني، ويفرحون بذلك، ْلهنم تساووا مع املؤمنني، حىت إذا جاءوا لريدوا حوض رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم طردوا!! والنِب عليه الصالة والسالم فرط اْلمة على احلوض كما قال 

ن أييت  رسول هللا، كيف تعرف مصلى هللا عليه وسلم: )وأان فرطكم على احلوض، قالوا: اي
بعدك َو تره؟ قال: أرأيتم لو أن ْلحدكم خياًل ُّبمًا دمهًا غراً حمجلة، أكان يعرفها؟ قالوا: 
نعم( والدهم اليت لوهنا واحد، البهم السوداء اليت ليس فيها لون آخر، وغرًا أي: جبينها 

امها حد، وجبينها أبيض، وأقدمضيء، واحلجل موضع القيد، والفرس إذا كانت دمهاء بلون وا
بيضاء، ال ختفى على صاحبها أبداً: )أرأيتم لو أن ْلحدكم خياًل ُّبماً دمهاً، أكان يعرفها؟ 
قالوا: نعم، قال: فِن أميت أيتون يوم القيامة غراً حمجلني من أثر الوضوء( فبني صلى هللا عليه 

النفاق عن اإلُيان، وعزلت وسلم أنه ينتظرهم عند احلوض، فِذا جاءوا فرزت املالئكة 
املنافقني عن املؤمنني، ومضى املؤمنون إَل احلوض ليشربوا منه، وحني يرد املنافقون يقولون  

[ ، 13كما قال هللا: }يَ ْوَم يَ ُقوُل اْلُمَناِفُقوَن َواْلُمَناِفَقاُت لِلَِّذيَن آَمُنوا اْنظُُرواَن{ ]احلديد:
ينا شي ِف أنواركم أو انظروان: التفتوا إلينا، وانظروا إلانظروان: مبعىن انتظروان، أي: حىت من

 [ .13ليجيء إلينا أنوار وجوهكم، انظروان، أو انتظروان: }نَ ْقَتِبْس ِمْن نُورُِكْم{ ]احلديد:

[ تبقى على بياضها، }َوَتْسَوده ُوُجوٌه{ ]آل 106قال: }يَ ْوَم تَ ب َْيضه ُوُجوٌه{ ]آل عمران:
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ورها، وهؤالء هم املنافقون، وحني ينادون املؤمنني جييبهم املؤمنون: [ أي: يطفأ ن106عمران:
ٌَ اَبِطُنُه ِفيِه الرَّمحَْ  نَ ُهْم ِبُسوٍر َلُه اَب ََ بَ ي ْ ُة َوظَاِهرُُه ِمْن ِقَبِلِه }اْرِجُعوا َورَاءَُكْم فَاْلَتِمُسوا نُورًا َفُضِر

ََْ َنُكْن َمَعُكْم قَا َُ * يُ َناُدوهَنُْم َأ ُتْم أَنْ ُفَسكُ اْلَعَذا ُتْم َوَغرَّْتُكُم ُلوا بَ َلى َوَلِكنَُّكْم فَ تَ ن ْ ْم َوتَ َربَّْصُتْم َواْرتَ ب ْ
ِ اْلَغُروُر{ ]احلديد: ِ َوَغرَُّكْم اِبَّللَّ [ ، فيبقى النور مع املؤمنني، 14-13اَْلَماينه َحىتَّ َجاءَ أَْمُر اَّللَّ

ون: موقف آخر، ومن اختبار اثٍن، فيقول ولكن املؤمنني حينما يرون هذا املوقف، خيافون من
[ أي: أبِق لنا هذا النور، وأمته لنا حىت ندخل 8}َرب ََّنا أمتِْْم لََنا نُوَراَن َواْغِفْر لََنا{ ]التحرمي:

 اِلنة.

نسأل هللا سبحانه أن يرزقنا وإايكم النور الكامل، وأن حيفظنا وإايكم من الفنت، وأن يبلغنا 
 وإايكم رضاه واِلنة.

قوله: )والصالة نور( قالوا: هي نور ِف الدنيا؛ ْلن املؤمن إذا طهر قلبه؛ وأدى الصالة،  
كانت الصالة له شحنة نور ِف قلبه، وهلذا يقول صلى هللا عليه وسلم: )اتقوا فراسة املؤمن؛ 

َ إيل ابلنو  فل افِنه يرى بنور هللا( من أين أيتيه النور؟ من عبادته، ومن صالته: )وال يزال يتقر
حىت أحبه، فِذا أحببته كنت َسعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به( ، فينري هللا له 

 بصريته.

[ إذا مهه أمر فزع إَل الصالة، 45وهلذا يقول هللا: }َواْسَتِعيُنوا اِبلصَّْْبِ َوالصَّالِة{ ]البقرة:
 فأانر هللا قلبه وبصريته، وشرح صدره، ويسر أمره.

ِف الدنيا، بتوجهه إَل اْلري، واطمئنان النفس والقل ب، وحبفظه عن  والصالة نور للمؤمن
[ إذاً: 45املعاصي كما قال هللا: }ِإنَّ الصَّالَة تَ ن َْهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر{ ]العنكبوت:

: )من صلى ابلليل، حسن وجهه ابلنهار( قال بعض السلفالصالة نور ِف الدنيا، وكما 
[ ، 29ل هللا: }ِسيَماُهْم ِف ُوُجوِهِهْم ِمْن أَثَِر السهُجوِد{ ]الفتح:أي: يضيء وجهه، قا

 وهكذا ِف عرصات القيامة، فالصالة نور للعبد يوم القيامة.

إذاً: )والصالة نور( حقيقة يوم القيامة، وداللة وهداية ِف الدنيا، ويدرك ذلك من ذاق طعم 
ارة، وسجودها، ويوفيها حقها من ِف الطه الصالة، حينما يؤديها خبشوعها ويتمها بركوعها

واستقبال القبلة، وسَت العورة، واستحضار القل ب، وبذلك يشعر حبقيقة نور الصالة 
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 (1)وحالوهتا.". 
 

 "حقيقة الدنيا-93 .1047

[ : مرة أخرى، هناك }اْعَلُموا َأنَّ 20مث قال تعاَل بعد هذا العرض: }اْعَلُموا{ ]احلديد:
[ ، ملا ندُّبم إَل الصدقة 17بَ ْعَد َمْوهِتَا َقْد بَ ي َّنَّا َلُكُم اْلاَيِت{ ]احلديد: اَّللََّ حُيْيِي اَْلْرضَ 

نْ يَا{ ]احلديد: َا احْلََياُة الده  [ .20وإَل اإلقراض واإلُيان قال: }اْعَلُموا أمنَّ

{ ]آل عمران: نْ َيِا{ ِة ال[ إَل قوله تعاَل: }َذِلَك َمَتاُع احْلََيا14هناك: }زُيِ َن لِلنَّاِس ُح به ده
 [ .14]آل عمران:

نْ َيا َلِع ٌب َوهَلٌْو َوزِيَنٌة{ مثل قوله: )زُيِ َن( }َوتَ َفاُخٌر ب َ  َا احْلََياُة الده َنُكْم وهنا قال: }اْعَلُموا أمنَّ ي ْ
وليس الكفر [ 20َوَتَكاثُ ٌر ِف اَْلْمَواِل َواَْلْوالِد َكَمَثِل َغْيٍث أَْعَج َب اْلُكفَّاَر نَ َباتُُه{ ]احلديد:

هنا مبعىن الكفر الذي هو ضد اإلسالم، إمنا معناه: الزهرَّاع، كما ِف اْلية اْلخرى: }يُ ْعِج ُب 
[ ، وهو املثل الذي ضربه هللا ْلصحاَ حممد صلى 29الزهرَّاَع لَِيِغيَظ ُِّبُِم اْلُكفَّاَر{ ]الفتح:

يِل َكَزرْعٍ هللا عليه وسلم: }َذِلَك َمثَ ُلُهْم ِف الت َّْورَاةِ َوَمث َ   َأْخرََج َشْطَأهُ َفآَزرَهُ فَاْستَ ْغَلَظ ُلُهْم ِف اإِلجنِْ
 [ .29فَاْستَ َوى َعَلى ُسوِقِه يُ ْعِج ُب الزهرَّاَع{ ]الفتح:

وهنا قال: }َكَمَثِل َغْيٍث أَْعَج َب اْلُكفَّاَر{ يعين: الزهرَّاع، والزارع يسمى كافراً؛ ْلن الكفر ِف 
َسي كافرًا ْلنه يسَت آايت الوحدانية هلل، وَسي ظالم الليل كافراً،  اللغة: السَت، والكافر

 ويقال: أدخلت يدها ِف كافر، أي: ِف ظالم الليل.

}َكَمَثِل َغْيٍث أَْعَج َب اْلُكفَّاَر نَ َباتُُه{ ، انظر َمَثل الدنيا! انظر املراحل والتصوير البليغ! 
َل أقصى الزرع، وأعج ب زارعه، مث يهيج إ }َكَمَثِل َغْيٍث{ ، نزل وتقبلته اْلرض فأنبتت

 حدود ُّبجته، )يُ ْعِج ُب الزهرَّاَع( .

بعد هذا )فَتاه( ، والفاء هنا للتعقي ب القري ب، بعدما يصل إَل زهرته وإَل أوج نضرته يرجع 
، وبعد االصفرار يبقى فَتة قليلة، }مُثَّ َيُكوُن ُحطَامًا{ ]احلديد: [ ، كيف ينطبق 20فيصَفره

ثال على الدنيا؟ مثال ِف بين آدم: أول ما خيرج من الرحم مثل احلشيش والنبات الذي هذا امل
 نبت لتو ِه، مث بعد ذلك أيخذ ِف النمو إَل أن يكتمل شبابه، ويبلغ أوج قوته، مث يبدأ فريجع
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ٍم َشْيئًا{ لْ إَل أن ينحين ظهره، ويتحطم ويصري }ِإََل أَْرَذِل اْلُعُمِر ِلَكْيال يَ ْعَلَم ِمْن بَ ْعِد عِ 
[ ، ويصري أقل من الطفل، وهكذا الدنيا: تبدأ تزدهر وتصل إَل كماهلا، مث تبدأ ِف 5]احلج:

 العودة والرجوع حىت تصري حطاماً.

 مث قال تعاَل ِف سورة احلديد: }َوِف اْلِخَرِة.

{ ]آل عمران: َِ ، }َوِف [ 14{ ، وهناك ِف سورة آل عمران: }َواَّللَُّ ِعْنَدُه ُحْسُن اْلَمآ
ِ َوِرْضَواٌن{ ]احلديد: ٌَ َشِديٌد{ للكفار الذين تقدم ذكرهم }َوَمْغِفَرةٌ ِمَن اَّللَّ [ 20اْلِخَرةِ َعَذا

 للذين آمنوا، والذين أقرضوا هللا، والذين أنفقوا،.

 إَل آخر صفاهتم.

نْ َيا ِإالَّ َمَتاُع اْلُغُروِر{ ]احلديد: ران: }َذِلَك َمَتاُع احْلََياِة [ ، وِف آل عم20}َوَما احْلََياُة الده
نْ َيا{ ]آل عمران: [ ، وقطعًا احلياة الدنيا متاع الغرور، فمن اغَت ُّبا خسر، كما ِف 14الده

ُتْم أَنْ ُفَسُكْم َوتَ رَ  ََْ َنُكْن َمَعُكْم قَاُلوا بَ َلى َوَلِكنَُّكْم فَ تَ ن ْ ُتْم قوله تعاَل: }يُ َناُدوهَنُْم َأ بَّْصُتْم َواْرتَ ب ْ
[ ، إذاً: الدنيا متاع 14رَّْتُكُم اَْلَماينه َحىتَّ َجاَء أَْمُر اَّللَِّ َوَغرَُّكْم اِبَّللَِّ اْلَغُروُر{ ]احلديد:َوغَ 

 الغرور، فاحذر أن تغرك الدنيا.

وأيه عاقل يغَت ُّبذه الدنيا؟! إن كنت متتلك مااًل، فهل هو أكثر من مال قارون؟! وإن كان 
ثر من ملك سليمان؟! أنت ضعيف، وكم من احليواانت لك ملك وسلطان، فهل هو أك

 أقوى منك.

[ ، مث ماذا كان؟ }فَاْليَ ْوَم نُ َنجِ يَك بَِبَدِنَك 24قال فرعون: }َأاَن َربهُكُم اَْلْعَلى{ ]النازعات:
 [ .92لَِتُكوَن ِلَمْن َخْلَفَك آيًَة{ ]يونس:

رأة! هل مجُِعت لك اْليل؟! هل مجُِعت لك النساء؟! سليمان كانت له أكثر من مائة ام
ومهما كانت كثرهتا، وأبي حالة من احلاالت فأنت فقري، فلم تغَت ابلدنيا؟! ومن هنا من 

: السلف قال بعضسلم من غرور الدنيا فهو زاهد، فالزاهد من سلم من آفاهتا ِف ذاهتا، كما 
 (1)املدر واحلجر سواء، وسيأيت التنبيه عليه.". 
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ْكُم وُغ ِإْطاَلُق ُحْكِم اَّللَِّ َعَلى َمَساِئِل ااِلْجِتَهاِد ِإالَّ َما ُعِلَم حُ "]َفْصٌل اَل َيسُ -94 .1048
 اَّللَِّ ِفيِه يَِقيًنا[

 َفْصلٌ  - 2

 ا[ .]اَل َيُسوُغ ِإْطاَلُق ُحْكِم اَّللَِّ َعَلى َمَساِئِل ااِلْجِتَهاِد ِإالَّ َما ُعِلَم ُحْكُم اَّللَِّ ِفيِه يَِقينً 

ِم اَّللَِّ فَِِنََّك اَل ِِْن َسأَُلوَك َعَلى َأْن تُ ْنزهَِلُْم َعَلى ُحْكِم اَّللَِّ َفاَل تُ ْنزهِْلُْم َعَلى ُحكْ فَ »َوقَ ْولُُه: " 
َيُسوُغ ِإْطاَلُق ُحْكِم اَّللَِّ  ِفيِه ُحجٌَّة ظَاِهَرٌة َعَلى أَنَُّه اَل « " َتْدرِي أَُتِصي ُب ُحْكَم اَّللَِّ ِفيِهْم أَْم اَل 

: اَل بَ ْعُض السََّلف  قَ يَ ْعَلُم اْلَعْبُد َأنَّ اَّللََّ َحَكَم ِبِه يَِقيًنا ِمْن َمَساِئِل ااِلْجِتَهاِد َكَما َعَلى َما اَل 
ََْ ُأحِ  ََْ لِيَ تَِّق َأَحدُُكْم َأْن يَ ُقوَل: َأَحلَّ اَّللَُّ َكَذا َأْو َحرََّم َكَذا، فَ يَ ُقوُل اَّللَُّ َلُه َكَذْبَت  لَّ َكَذا َو

 ُه.ُأَحر ِمْ 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّ  -َوَهَكَذا اَل َيُسوُغ َأْن يَ ُقوَل: " قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ  َتُه  -َم َصلَّى اَّللَّ " ِلَما اَل يَ ْعَلُم ِصحَّ
، يَ ُقوُل: " لَِقْولِِه  ٍَ ْيِه َصلَّى اَّللَُّ َعلَ  -َواَل ثَِقَة ُرَواتِِه َبْل ِإَذا رََأى َأيَّ َحِديٍث َكاَن ِف َأيِ  ِكَتا

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -" َأْو " لََنا قَ ْولُُه  -َوَسلََّم   (1)"".  -َصلَّى اَّللَّ
 

، وَ -95 .1049 ُ َلهُ اْْلَْلُق َواْْلَْمُر، َواَل تَ ْبِديَل ِْلَْلِق اَّللَِّ اَل تَ ْغِيرَي حِلُْكِمِه، "َومُهَا َخْلُقهُ َوأَْمرُُه، َوَاَّللَّ
َِ اْلَقَدرِيَِّة َأْحَكاَمَها َبْل جُيْرِيَها َعَلى أَ َفَكَما اَل خُيَاِلُف ُسْبَحانَهُ  ْسَباُِّبَا َوَما ُخِلَقْت َلُه؛ اِبْْلَْسَبا

َُ الشَّْرِعيَُّة اَل خُيْرُِجَها َعْن َسَبِبَها َوَما ُشرَِعْت َلُه، َبْل َهِذِه ُسن َُّتهُ   َشْرًعا َوأَْمرًا، فَ َهَكَذا اْْلَْسَبا
َصى أَْمرُهُ َوخُيَاَلُف، َوأَمَّا ُسن َّتُُه َوَقَدرًا، َوُسن َُّتهُ اْْلَْمرِيَّةُ َقْد تُ َبدَُّل َوتَ تَ َغريَُّ َكَما يُ عْ  َوتِْلَك ُسن َُّتهُ َقَضاءً 

ْوينه ْعَصى أَْمرُُه اْلكَ اْلَقَدرِيَُّة فَ َلْن جتََِد ِلُسنَِّة اَّللَِّ تَ ْبِدياًل َوَلْن جتََِد ِلُسنَِّة اَّللَِّ حَتْوِياًل، َكَما اَل ي ُ 
 اْلَقَدرِيه.

، َوَقْد أهَْلَمَ   اَّللَُّ تَ َعاََل َوَيْدُخُل ِف َهَذا اْلِقْسِم التََّحيهُل َعَلى َجْل ِب اْلَمَناِفِع َوَعَلى َدْفِع اْلَمَضارِ 
 َتِدي إلَْيِه بَ ُنو آَدَم.هْ َذِلَك ِلُكلِ  َحيَ َواٍن؛ َفأِلَنْ َواِع احْلَيَ َوااَنِت ِمْن أَنْ َواِع احْلَِيِل َواْلَمْكِر َما اَل ي َ 

َجَز َعْنُه، َولَْيَس َكاَلُمَنا َواَل َكاَلُم السََّلِف ِف َذمِ  احْلَِيِل ُمتَ َناِواًل هِلََذا اْلِقْسِم. َبْل اْلَعاِجُز َمْن عَ 
َِ فَِِهنََّ  ا َخْدَعٌة. َواْلَعْجُز ُكله اْلَعْجِز َواْلَكيِ ُس َمْن َكاَن بِِه أَْفَطَن َوَعَلْيِه أَْقَدَر، َواَل ِسيََّما ِف احْلَْر

ٌَ إََل اْسِتَعاَذتِِه ابََِّللَِّ تَ َعاََل ِمْن اْلَعْجِز َواْلَكسَ  ْنَساُن َمْنُدو ِل؛ فَاْلَعْجُز تَ ْرُك َهِذِه احْلِيَلِة. َواإْلِ
                                         

 1/114أحكام أهل الذمة  (1)



1185 

 

رَاَدِة  اْلَعاِجُز اَل َيْسَتِطيُع احْلِيَلَة، لِِفْعِلَها؛ فَ َعَدُم اْلُقْدَرِة َعَلى احْلِيَلِة النَّاِفَعِة. َواْلَكَسُل َعَدُم اإْلِ
ََْ حَيَْتْل َوَقْد أَْمَكنَ ْتُه َهِذِه احْلِيَلُة َأَضاَع فُ ْرَصَتُه َوف َ  رََّط ِف َمَصاحِلِِه،  َواْلَكْساَلُن اَل يُرِيُدَها. َوَمْن 

 َكَما قَاَل:

ُه ... ََْ حَيَْتْل َوَقْد َجدَّ ِجده  َأَضاَع َوقَاَسى أَْمَرُه َوُهَو ُمْدبِرُ  إَذا اْلَمْرُء 

َوأَْمٌر اَل ِحيَلَة ِفيِه  : اْْلَْمُر أَْمرَاِن: أَْمٌر ِفيِه ِحيَلٌة َفاَل يُ ْعَجُز َعْنُه،قَاَل بَ ْعُض السََّلف  َوِف َهَذا 
 َفاَل جُيْزَُع ِمْنُه.

 

 ]َفْصٌل اْلِقْسُم الثَّاِلُث ِمْن أَنْ َواِع احْلَِيِل[

َة ِسِننَي أِبُْجَرٍة َمْعُلوَمٍة َفَخاَف َأْن يَ ْغِدَر بِِه اْلمُ ]اْلمِ  ْكرِي ِف ثَاُل اْْلَوَُّل اْسَتْأَجَر ِمْنُه َدارًا ُمدَّ
ِة[  آِخِر اْلُمدَّ

ََْ ُتْشرَْع َلُه[ .  َفْصٌل ]ااِلْحِتَياُل َعَلى اْلُوُصوِل إََل احلَْقِ  ِبطَرِيٍق ُمَباَحٍة َلِكن ََّها 

ََْ تُوَضْع الثَّاِلُث: َأْن حَيَْتاَل َعَلى الت ََّوصهِل إََل َحقٍ  َأْو َعَلى َدْفِع الظهْلِم ِبطَرِيٍق مُ  اْلِقْسمُ  َباَحٍة 
ِحيِح، َأْو َقْد ُمَوصِ َلًة إََل َذِلَك، َبْل ُوِضَعْت لَِغرْيِِه، فَ يَ تَِّخُذَها ُهَو طَرِيًقا إََل َهَذا اْلَمْقُصوِد الصَّ 

َلهُ َأنَّ ْد ُوِضَعْت َلهُ َلِكْن َتُكوُن َخِفيًَّة َواَل يَ ْفِطُن هَلَا، َواْلَفْرُق َبنْيَ َهَذا اْلِقسْ َيُكوُن قَ  ِم َواَلَِّذي قَ ب ْ
َلهُ ُنِصَبْت ُمْفِضَيةً إََل َمْقُصوِدَها ظَاِهرًا، َفَساِلُكَها َساِلٌك لِلطَّ  رِيِق اْلَمْعُهوِد، الطَّرِيَق ِف الَِّذي قَ ب ْ

ََْ ُتو َوال َضْع لَُه؛ َفِهَي ِف طَّرِيُق ِف َهَذا اْلِقْسِم ُنِصَبْت ُمْفِضَيًة إََل َغرْيِِه فَ يَ تَ َوصَُّل ُِّبَا إََل َما 
ُر ِلَذِلَك أَْمِثَلًة اْلِفَعاِل َكالت َّْعرِيِض اِْلَائِِز ِف اْلَمَقاِل، أَْو َتُكوُن ُمْفِضَيًة إلَْيِه َلِكْن خِبََفاٍء، َوَنْذكُ 

 .". َِ تَ َفُع ُِّبَا ِف َهَذا اْلَبا  (1)يُ ن ْ
 

"فِن أح ب َأَح بَّ ىف هللا، وإن أبغض أبغض ىف هللا، وإن أعطى أعطى هلل، -96 .1050
وإن منع منع هلل وال يكفيه هذا حىت يسلم من االنقياد والتحكيم لكل من عدا رسول هللا 

ام واالقتداء به االئتم صلى هللا تعاَل عليه وآله وسلم، فيعقد قلبه معه عقدا حمكما على
وحده، دون كل أحد ىف اْلقوال واْلعمال من أقوال القل ب، وهى العقائد، وأقوال اللسان؛ 
وهى اْلْب عما ىف القل ب. وأعمال القل ب، وهى اإلرادة واحملبة والكراهة وتوابعها، وأعمال 
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ى هللا تعاَل لاِلوارح. فيكون احلاكم عليه ىف ذلك كله دقه وجله هو ما جاء به الرسول ص
 عليه وآله وسلم، فال يتقدم بني يديه بعقيدة وال قول وال عمل، كما قال تعاَل:

ُموا َبنْيَ َيَدِى هللِا َوَرُسولِه{ ]احلجرات:   [ .1}اَي أَي هَها الَِّذيَن آَمُنوا ال تُقدِ 

غرت إن ص: ما من فعلة و قال بعض السلفأى ال تقولوا حىت يقول، وال تفعلوا حىت أيمر، 
إال ينشر هلا ديواانن: َ؟ وكيف؟ أى َ فعلت؟ وكيف فعلت؟ فاْلول: سؤال عن علة الفعل 
وابعثه وداعيه؛ هل هو حظ عاجل من حظوظ العامل، وغرض من أغراض الدنيا ىف حمبة 
املدح من الناس أو خوف ذمهم، أو استجالَ حمبَو عاجل، أو دفع مكروه عاجل؟ أم 

، حبق العبودية، وطل ب التودد والتقَر إَل الَر سبحانه وتعاَلالباعث على الفعل القيام 
 وابتغاء الوسيلة إليه؟.

 وحمل هذا السؤال: أنه، هل كان عليك أن تفعل هذا الفعل ملوالك، أم فعلته حلظك وهواك؟.

والثاىن: سؤال عن متابعة الرسول عليه الصالة والسالم ىف ذلك التعبد، أى هل كان ذلك 
 ته لك على لسان رسوَل، أم كان عمال َ أشرعه َو أرضه؟.العمل مما شرع

 فاْلول سؤال عن اإلخالص، والثاىن عن املتابعة، فِن هللا سبحانه ال يقبل عمال إال ُّبما.

فطريق التخلص من السؤال اْلول: بتجريد اإلخالص، وطريق التخلص من السؤال الثاىن: 
ه ارض اإلخالص، وهوى يعارض االتباع. فهذبتحقيق املتابعة، وسالمة القل ب من إرادة تع

 (1)حقيقة سالمة القل ب الذى ضمنت له النجاة والسعادة.". 
 

"مبا قضى هللا، وإن من شقاوة ابن آدم ترك استخارة هللا، وسخطه مبا قضى -97 .1051
 هللا تعاَل".

وملا كانت خشية هللا عز وجل رأس كل خري ىف املشهد واملغي ب، سأله خشيته ىف الغي ب 
 لشهادة.وا

وملا كان أكثر الناس إمنا يتكلم ابحلق ىف رضاه، فِذا غض ب أخرجه غضبه إَل الباطل، وقد 
يدخله أيضاً رضاه ىف الباطل، سأل هللا عز وجل من توفيقه لكلمة احلق ىف الغض ب والرضى. 
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: ال تكن ممن إذا رضى أدخله رضاه ىف الباطل، وإذا غض ب أخرجه قال بعض السلفوهلذا 
 احلق. غضبه من

الفقر  وملا كان الفقر والغىن حمنتني وبليتني، يبتلى هللا ُّبما عبده. ففى الغىن يبسط يده، وىف
يقبضها، سأل هللا عز وجل القصد ىف احلالني، وهو التوسط الذى ليس معه إسراف وال 

 تقتري.

استمراره، و  وملا كان النعيم نوعني: نوعا للبدن، ونوعا للقل ب، وهو قرة العني، وكماله بدوامه
 مجع بينهما ىف قوله "أسألك نعيما ال ينفد، وقرة عني ال تنقطع".

وملا كانت الزينة زينتني: زينة البدن، وزينة القل ب، وكانت زينة القل ب أعظمهما قدرا وأجلهما 
خطرا، وإذا حصلت زينة البدن على أكمل الوجوه ىف العقىب، سأل ربه الزينة الباطنة فقال: 

 يَنِة اإلُيَاِن"."زي ِنا ِبزِ 

وملا كان العيش ىف هذه الدار ال يْبد ْلحد كائنا من كان، بل هو حمشو ابلغصص والنكد، 
 وحمفوف ابْلالم الباطنة والظاهرة، سأل برد العيش بعد املوت.

 واملقصود: أنه مجع ىف هذا الدعاء بني أطي ب ما ىف الدنيا، وأطي ب ما ىف اْلخرة.

قه ىف عبادهتم إايه وَتهلهم له، كحاجتهم إليه ىف خلقه هلم، ورز  فِن حاجة العباد إَل رُّبم
 (1)إايهم،". 

 

"ال يزال يشكو أو يصرخ منه. وىف الَتمذى أيضاً عن أىب هريرة رضى هللا عنه -98 .1052
رَّْغ عن النىب صلى هللا تعاَل عليه وآله وسلم قال: "يَ ُقوُل هللُا تَ َبارَك َوتَ َعاََل: اْبَن آَدم، تَ فَ 

ْ َأُسدَّ   فَ ْقَرَك". لِعَباَدِتى أَْمأل َصْدَرَك ِغىًن، َوَأُسدَّ فَ ْقَرَك، َوِإْن ال تَ ْفَعْل َمألُت َيَدْيَك ُشْغال، َوََ

وهذا أيضا من أنواع العذاَ، وهو اشتغال القل ب والبدن بتحمل أنكاد الدنيا وحماربة أهلها 
مل  ب الدنيا فليوطن نفسه على حت: من أحقال بعض السلفإايه، ومقاساة معاداهتم، كما 

املصائ ب. وحم ب الدنيا ال ينفك من ثالث: هم  الزم، وتع ب دائم، وحسرة ال تنقضى، وذلك 
أن حمبها ال ينال منها شيئا إال طمحت نفسه إَل ما فوقه، كما ىف احلديث الصحيح عن 

                                         
 1/29إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان  (1)



1188 

 

 ا اَثلِثا".َماٍل البْ تَ َغى هلَمالنىب عليه الصالة والسالم: "َلْو َكاَن الْبِن آَدَم َواِداَيِن ِمْن 

وقد مثل عيسى ابن مرمي عليه السالم حم ب الدنيا بشاَر اْلمر، كلما ازداد شراب ازداد 
 عطشا.

وذكر ابن أىب الدنيا أن احلسن البصرى كت ب إَل عمر بن عبد العزيز "أما بعد: فِن الدنيا 
م عقوبة، فاحذرها اي أمري دار ظعن، ليست بدار إقامة، إمنا أنزل إليها آدم عليه السال

املؤمنني، فِن الزاد منها تركها، والغىن فيها فقرها، هلا ىف كل حني قتيل، تذل من أعزها، 
وتفقر من مجعها. هى كالسم أيكله من ال يعرفه، وهو حتفه فكن فيها كاملداوى جراحه، 

ء، فاحذر هذه بالحيتمى قليال، ُمافة ما يكره طويال، ويصْب على شدة الدواء ُمافة طول ال
الدار الغرارة، اْلداعة اْلتَّالة، الىت قد تزينت خبدعها، وفتنت بغرورها، وختلت آبماهلا، 
وتشوفت ْلطاُّبا، فأصبحت كالعروس اجمللوة، فالعيون إليها انظرة، والقلَو عليها واهلة، 

اغَت ف والنفوس هلا عاشقة، وهى ْلزواجها كلهم قاتلة، فعاشق هلا قد ظفر منها حباجته
وطغى، ونسى املعاد فَشغل ُّبا لُبَّه، حىت ز لت عنها قدمه، فعظمت عليه ندامته، وكثرت 
حسرته، واجتمعت عليه سكرات املوت وأمله، وحسرات الفوت. وعاشق َ ينل منها بغيته، 
فعاش بُغصته، وذه ب بكمده، َو يدرك منها ما طل ب، َو تسَتح نفسه من التع ب، فخرج 

 (1)بغري". 
 

"فِن رأى الغال ب على النفس املهانة واإلحجام أخذ ىف تثبيطه وإضعاف مهته -99 .1053
 وإرادته عن املأمور به، وثقله عليه، فهون عليه تركه، حىت يَتكه مجلة، أو يقصر فيه ويتهاون

 يه.

وإن رأى الغال ب عليه قوة اإلقدام وعلو اهلمة أخذ يقلل عنده املأمور به، ويومهه أنه ال 
ال بعض قحيتاج معه إَل مبالغة وزايدة فيقصر ابْلول ويتجاوز ابلثاىن، كما  يكفيه، وأنه

: "ما أمر هللا سبحانه أبمر إال وللشيطان فيه نزغتان: إما إَل تفريط وتقصري، وإما السلف
. وال يباَل أبيهما ظفر".  إَل جماوزة وغلو 
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اوزة لتقصري، ووادى اجملوقد اقتطع أكثر الناس إال أقل القليل ىف هذين الواديني: وادى ا
والتعدى. والقليل منهم جدا الثابت على الصراط الذى كان عليه رسول هللا صلى هللا تعاَل 

 عليه وسلم وأصحابه.

 فقوم قصر ُّبم عن اإلتيان بواجبات الطهارة، وقوم جتاوز ُّبم إَل جماوزة احلد

أيديهم  خرجوا مجيع ما ىفوقوم قصر ُّبم عن إخراج الواج ب من املال، وقوم جتاوز ُّبم حىت أ
 وقعدوا َكال على الناس، مستشرفني إَل ما أبيديهم.

وقوم قصر ُّبم عن تناول ما حيتاجون إليه من الطعام والشراَ واللباس حىت أضروا أببداهنم 
 وقلوُّبم، وقوم جتاوز ُّبم حىت أخذوا فوق احلاجة فأضروا بقلوُّبم وأبداهنم.

 م.ورثتهم حىت قتلوهم، وجتاوز آبخرين حىت عبدوهوكذلك قصر بقوم ىف حق اْلنبياء و 

وقصر بقوم ىف خلطة الناس حىت اعتزلوهم ىف الطاعات، كاِلمعة واِلماعات واِلهاد وتعلم 
 العلم، وجتاوز بقوم حىت خالطوهم ىف الظلم واملعاصى واْلاثم.

على  موقصر بقوم حىت امتنعوا من ذبح عصفور أو شاة ليأكله، وجتاوز آبخرين حىت جرأه
 الدماء املعصومة.

وكذلك قصر بقوم حىت منعهم من االشتغال ابلعلم الذى ينفعهم، وجتاوز آبخرين حىت جعلوا 
 العلم وحده هو غايتهم دون العمل به.

وقصر بقوم حىت أطعمهم من العش ب ونبات الْبية دون غذاء بىن آدم، وجتاوز آبخرين حىت 
 أطعمهم احلرام اْلالص.

بوا زين هلم ترك سنة رسول هللا صلى هللا تعاَل عليه وسلم من النكاح فرغوقصر آبخرين حىت 
 (1)عنه ابلكلية، وجتاوز آبخرين حىت ارتكبوا ما وصلوا إليه من احلرام.". 

 

"وإما لقيام مانع قام ىف زمنه منع من جعل الثالث واحدة كما قام عنده -100 .1054
من نصارى بىن تغل ب وغري ذلك. فهذا مانع من بيع أمهات اْلوالد، ومانع من أخذ اِلزية 

 وجه اثلث:

فِن احلكم ينتفى النتفاء شروطه، أو لوجود مانعه. واإللزام ابلفرقة فسخًا أو طالقًا ملن َ 
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يقم ابلواج ب مما يسوغ فيه االجتهاد، لكن اترة يكون حقًا للمرأة، كما ىف العنة واإليالء 
 ى ذلك. واترة يكون حقًا للزوج، كالعيَووالعجز عن النفقة والغيبة الطويلة عند من ير 

املانعة له من استيفاء املعقود عليه أو كماله. واترة يكون حقاً هلل تعاَل كما ىف تفريق احلكمني 
بني الزوجني عند من جيعلهما وكيلني، وهو الصواَ وكما ىف وقوع الطالق ابملوَل إذا َ يفئ 

ليه بعض ووافقهم ع قال بعض السلفما ىف مدة الَتبص عند كثري من السلف واْللف وك
 أصحاَ أمحد رمحه هللا: إهنما إذا تطاوعا على اإلتيان ىف الدبر فرق بينهما.

وقري ب من ذلك: أن اْلَ الصاحل إذا أمر ابنه ابلطالق ملا يراه من مصلحة الولد فعليه أن 
 يطيعه، كما قاله أمحد رمحه هللا وغريه.

 َأاَبُه، َلم ا أََمرَُه اَل عليه وسلم: "أَمَر َعْبَد هللِا ْبَن ُعَمَر َأْن يُِطيعَ واحتجوا أبن النىب صلى هللا تع
 (1)ِبَطالِق َزْوَجِتِه".". 

 

"قال أبو حازم: "ملا يلقى الذى ال يتقى هللا معاِلة اْللق أعظم مما يلقى -101 .1055
 الذى يتقى هللا من معاِلة التقوى".

زاز ن السجود ْلدم فرارا أن خيضع له ويذل، وطل ب إعواعتْب ذلك حبال إبليس. فِنه امتنع م
نفسه، فصريه هللا أذل اْلذلني، وجعله خادما ْلهل الفسوق والفجور من ذريته فلم يرض 

 ابلسجود له، ورضى أن خيدم هو وبنوه فساق ذريته.

وكذلك عباد اْلصنام، أنفوا أن يتبعوا رسوال من البشر، وأن يعبدوا إهلا واحدا سبحانه، 
 رضوا أن يعبدوا آهلة من اْلحجار.و 

وكذلك كل من امتنع أن يذل هلل، أو يذل ماله ىف مرضاته، أو يتع ب نفسه وبدنه ىف طاعته 
: "من امتنع أن ُيشى مع أخيه خطوات ىف قال بعض السلفومرضاته عقوبة له، كما 

 حاجته أمشاه هللا تعاَل أكثر منها ىف غري طاعته".

 فصل

 ، هى الغاية املطلوبة، ومجيع ما تقدم كالوسيلة إليها.ىف خامتة هلذا الباَ
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وهى: أن حمبة هللا سبحانه، واْلنس به، والشوق إَل لقائه، والرضى به وعنه: أصل الدين 
وأصل أعماله وإرادته، كما أن معرفته والعلم أبَسائه وصفاته وأفعاله أجل علوم الدين كلها. 

املقاصد، وعبادته أشرف اْلعمال، والثناء عليه فمعرفته أجل املعارف، وإرادة وجهة أجل 
 أبَسائه وصفاته ومدحه ومتجيده أشرف اْلقوال، وذلك أساس احلنيفية ملة إبراهيم.

َنا إِلَْيَك َأِن اتَِّبْع ِمل َة إبراهيم َحِنيفا َوَما َكاَن ِمَن امُلشْ  رِِكنَي{ وقد قال تعاَل لرسوله: }مُثَّ َأْوَحي ْ
 (1)[ .". 123]النحل: 

 

ُ "تَ َعاََل َويَ ْغُلُظ َعَلى أَْعَداِء اَّللَِّ تَ َعاََل َويَ ُقوُم اِبحلَْقِ  َّللَِِّ تَ َعاََل، وَ -102 .1056 َقْد َجَعَل اَّللَّ
ََ َكاْْلنَِيِة، َكَما  َُ آنَِيةُ اَّللَِّ قَاَل بَ ْعُض السََّلف  تَ َعاََل اْلُقُلو ا هَ  ِف أَْرِضِه َوَأَحب هَها إِلَْيِه أََرق ه : اْلُقُلو

 َوَأْصَلبُ َها َوَأْصَفاَها.

ُيَاِن ِف قَ ْلِبِه َوالشََّجَرُة اْلُمَبارََكُة ِهَي َشَجَرُة اْلَوْحِي اْلُمَتضَ  َنُة لِْلُهَدى، َواْلِمْصَباُح ُهَو نُوُر اإْلِ مِ 
َها، َوالنهوُر َعَلى ال وِر: نُوُر اْلِفْطَرِة الصَِّحيَحِة نه َوِديُن احلَْقِ  َوِهَي َمادَُّة اْلِمْصَباِح الَّيِت يَ تَِّقُد ِمن ْ

، فَ يَ ْنَضاُف َأَحُد النهوَرْيِن ِإََل اْْلَخِر فَ يَ ْزدَ  َِ ْدرَاِك الصَِّحيِح، َونُوُر اْلَوْحِي َواْلِكَتا اُد اْلَعْبُد َواإْلِ
ُلُغُه عَ نُورًا َعَلى نُوٍر، َوهِلََذا َيَكاُد يَ ْنِطُق اِبحلَْقِ  َواحلِْْكَمِة قَ ْبَل َأْن َيْسمَ   " َما " ِفيِه اِبْْلَثَِر مُثَّ يَ ب ْ

اْلِفْطَرُة َواْلَوْحُي َفرُيِيَُه اْْلَثَ ُر مبِْثِل َما َوَقَع ِف قَ ْلِبِه َوَنَطَق ِبِه فَ يَ تَِّفُق ِعْنَدُه َشاِهُد اْلَعْقِل َوالشَّرِْع وَ 
ُ َعَليْ َعْقُلُه َوِفْطَرتُُه َوَذْوقُُه " َأنَّ " الَِّذي َجاَء بِِه ال ِه َوَسلََّم ُهَو احلَْقه اَل يَ تَ َعاَرُض رَُّسوُل َصلَّى اَّللَّ

لنهوِر، َعْكُس َمْن ِعْنَدُه اْلَعْقُل َوالن َّْقُل اْلبَ تََّة َبْل يَ َتَصاَدقَاِن َويَ تَ َوافَ َقاِن فَ َهَذا َعاَلَمُة النهوِر َعَلى ا
لظهُنوِن اِْلَْهِليَّاِت الَّيِت اْلَباِطَلِة، َواْْلََيااَلِت اْلَفاِسَدِة ِمَن اَتاَلَطَمْت ِف قَ ْلِبِه " أَْمَواُج " الشهَبِه 

يَها".   (2)ُيَسمِ 
 

"وإن زاغ زاغوا وإن صح صحوا وإن فسد فسدوا فعليه املعول وهو حمل نظر -103 .1057
دية و الَر تعاَل وحمل معرفته وحمبته وخشيته والتوكل عليه واإلانبة إليه والرضى به وعنه والعب

عليه أواًل وعلى رعيته وجنده تبعًا فأشرف ما ِف اإلنسان قلبه فهو العاَ ابهلل الساعي إليه 
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احمل ب له وهو حمل اإلُيان والعرفان وهو املخاط ب املبعوث إليه الرسل املخصوص أبشرف 
العطااي من اإلُيان والعقل وإمنا اِلوارح أتباع للقل ب يستخدمها استخدام امللوك للعبيد 

الراعي للرعية والذي يسري إَل اِلوارح من الطاعات واملعاصي إمنا هي آاثره فِن أظلم و 
 أظلمت اِلوارح وإن استنار استنارت ومع هذا فهو بني إصبعني من أصابع الرمحن عز وجل

فسبحان مقل ب القلَو ومودعها ما يشاء من أسرار الغيَو الذي حيول بني املرء وقلبه 
من طاعته ودينه مصرف القلَو كيف أراد وحيث اراد أوحى إَل ويعلم ما ينطوي عليه 

قلَو اْلولياء أن أقبلي إيل فبادرت وقامت بني يدي َر العاملني وكره عز وجل انبعاث 
آخرين فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين كانت اكثر ُيني رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

" وكان من دعائه "اللهم اي مقل ب القلَو ثبت قلوبنا على طاعتك"  "ال ومقل ب القلَو
 (1)القل ب أشد تقلباً من القدر إذا استجمعت".  قال بعض السلف

 

؟ قَاَل: ممَّ -104 .1058 َُ اْلِمْلُح ِف اْلَماِء، ِقيَل: ِممَّ َذاَك اَي َرُسوَل اَّللَِّ ا "اْلُمْؤِمِن َكَما َيُذو
 « .يَ َرى ِمَن اْلُمْنَكِر اَل َيْسَتِطيُع تَ ْغِيريَهُ 

َماُم َأمْحَُد ِمْن َحِديِث َجرِيٍر َأنَّ النَِّبَّ  َما ِمْن قَ ْوٍم »قَاَل:  -لََّم َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوسَ  -َوذََكَر اإْلِ
ُوُه ِإالَّ َعمَُّهُم اَّللَُّ  ٍَ  ِبعِ يُ ْعَمُل ِفيِهْم اِبْلَمَعاِصي، َوُهْم أََعزه َوَأْكثَ ُر ممَّْن يَ ْعَمُلُه، فَ َلْم يُ َغريِ   « .َقا

، َعْن ُأَساَمَة ْبِن َزْيٍد قَاَل: َسَِْعُت َرُسوَل اَّللَِّ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -َوِف َصِحيِح اْلُبَخارِيِ   -َصلَّى اَّللَّ
َتابُُه ِف ا»يَ ُقوُل:  وُر َكَما َيُدوُر لنَّاِر، فَ َيدُ جُيَاُء اِبلرَُّجِل يَ ْوَم اْلِقَياَمِة، فَ يُ ْلَقى ِف النَّاِر، فَ تَ ْنَدِلُق أَق ْ

ْنَت ََتُْمُراَن احلَِْماُر ِبَرَحاُه، فَ َيْجَتِمُع َعَلْيِه أَْهُل النَّاِر، فَ يَ ُقوُلوَن: َأْي ُفاَلُن، َما َشْأُنَك؟ أََلْسَت كُ 
َهااَن َعِن اْلُمْنَكِر؟ قَاَل: بَ َلى، ُكْنُت آُمرُُكْم اِبْلَمْعُروِف َواَل آتِيِه وَ  هْنَاُكْم َعِن أَ اِبْلَمْعُروِف َوتَ ن ْ

 « .اْلُمْنَكِر َوآتِيهِ 

َماُم َأمْحَُد َعْن َماِلِك ْبِن ِديَناٍر قَاَل: َكاَن َحْْبٌ ِمْن َأْحَباِر َبيِن ِإْسرَائِيَل يَ ْغَشى مَ  ْنزَِلُه َوذََكَر اإْلِ
، فَ رََأى بَ عْ  ِم اَّللَِّ رُُهْم أبَِايَّ  بَِنيِه يَ ْوًما يَ ْغِمُز النِ َساَء، فَ َقاَل: ضَ الر َِجاُل َوالنِ َساُء، فَ َيِعظُُهْم َويُذَكِ 

ُه، َوقُِتَل بَ ُنوُه، َمْهاًل اَي ُبيَنَّ، َمْهاًل اَي ُبيَنَّ َفَسَقَط ِمْن َسرِيرِِه، فَانْ َقَطَع ُُنَاُعُه، َوُأْسِقَطِت اْمرَأَتُ 
يًقا أََبًدا، َما َكاَن  اَل ُأْخرُِج مِ َفَأْوَحى اَّللَُّ ِإََل نَِبيِ ِهْم: َأْن َأْخْبْ ُفاَلاًن اْلََْْبَ: َأين ِ  ْن ُصْلِبَك ِصدِ 
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 َغَضُبَك يل ِإالَّ َأْن قُ ْلَت َمْهاًل اَي ُبيَنَّ.

َماُم َأمْحَُد ِمْن َحِديِث َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َمْسُعوٍد َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -َوذََكَر اإْلِ  -َصلَّى اَّللَّ
ُنَّ جَيَْتِمْعَن َعَلى الرَُّجِل َحىتَّ يُ ْهِلْكَنُه،ِإايَّ »قَاَل:  ، فَِِهنَّ َِ  -َوِإنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  ُكْم َوحُمَقَّرَاِت الذهنُو

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  ََ هَلُنَّ َمَثاًل، َكَمَثِل اْلَقْوِم نَ زَُلوا أَْرَض َفاَل  -َصلَّى اَّللَّ ٍة، َفَحَضَر َصِنيُع اْلَقْوِم، َضَر
يُء اِبْلُعوِد، َحىتَّ مَجَُعوا َسَواًدا ، َوَأجَُّجوا اَنرًا، َفَجَعَل الرَُّجُل يَ ْنطَِلُق فَ َيِجيُء اِبْلُعوِد، َوالرَُّجُل جيَِ

 « .َوأَْنَضُجوا َما َقَذُفوا ِفيَها

اًل ِهَي أََدقه ِف أَْعيُِنُكْم اِإنَُّكْم لَتَ ْعَمُلوَن أَْعمَ »َوِف َصِحيِح اْلُبَخارِيِ  َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك قَاَل: 
ُ َعلَ  -ِمَن الشَّْعِر، َوِإْن ُكنَّا لَنَ ُعدََّها َعَلى َعْهِد َرُسوِل اَّللَِّ   «ِمَن اْلُموِبَقاِت. -ْيِه َوَسلََّم َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َصلَّ  -َوِف الصَِّحيَحنْيِ ِمْن َحِديِث َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُعَمَر َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ  قَاَل:  -ى اَّللَّ
َها، َواَل سَ » َها َحىتَّ َماَتْت، َفَدَخَلِت النَّاَر، اَل ِهَي َأْطَعَمت ْ َبِت اْمرَأٌَة ِف ِهرٍَّة َسَجنَ ت ْ َها، ُعذِ  َقت ْ

َها ََتُْكُل ِمْن َخَشاِش اْْلَْرضِ   « .َواَل تَ رََكت ْ

ْت بَ ُنو ِإْسرَائِيَل ِدينَ ُهْم؟ قَاَل: َذيْ َفَة أَنَُّه ِقيَل َلُه: ِف يَ ْوٍم َواِحٍد تَ رَكَ َوِف احْلِْلَيِة ِْلَيب نُ َعْيٍم َعْن حُ 
ا ِمْن ِديِنِهْم  اَل، َوَلِكن َُّهْم َكانُوا ِإَذا أُِمُروا ِبَشْيٍء تَ رَُكوُه، َوِإَذا هُنُوا َعْن َشْيٍء رَِكُبوُه، َحىتَّ اْنَسَلُخو 

 ِمْن َقِميِصِه.َكَما يَ ْنَسِلُخ الرَُّجُل 

َلَة بَرِيقَاَل بَ ْعُض السََّلف  َوِمْن َهاُهَنا  ُد اِلَِْماِع، َواْلِغَناءُ : اْلَمَعاِصي بَرِيُد اْلُكْفِر، َكَما َأنَّ اْلُقب ْ
 بَرِيُد الز اَِن، َوالنَّظَُر بَرِيُد اْلِعْشِق، َواْلَمَرُض بَرِيُد اْلَمْوِت.

 (1)اِقَبِتِه، َوَلَما". ْبِن َعبَّاٍس أَنَّهُ قَاَل: اَي َصاِح َب الذَّْن ِب اَل ََتَْمْن ُسوءَ عَ َوِف احْلِْلَيِة أَْيًضا َعِن ا
 

َُ بَ رََكِة ُعُمرِِه َوحَمُْقَها عَ -105 .1059 َلْيِه، "فَ َقاَلْت طَائَِفٌة: نُ ْقَصاُن ُعُمِر اْلَعاِصي ُهَو َذَها
 َوَهَذا َحقٌّ، َوُهَو بَ ْعُض ََتِْثرِي اْلَمَعاِصي.

َْبََكِة ِف الر ِْزِق َوقَاَلْت طَائَِفٌة: َبْل تُ ْنِقُصُه َحِقيَقًة، َكَما تُ ْنِقُص الر ِْزَق، َفَجَعَل اَّللَُّ ُسْبَحانَُه لِلْ 
 .َأْسَبااًب َكِثريًَة ُتَكثِ رُُه َوَتزِيُدُه، َولِْلَْبََكِة ِف اْلُعُمِر َأْسَبااًب ُتَكثِ رُُه َوَتزِيُدهُ 

، فَاْْلَْرزَاُق َواْْلَجاُل، وَ قَاُلوا َواَل متُْ  ٍَ ٍَ َكَما يُ ن َْقُص أبَِْسَبا السََّعاَدُة َنُع زاَِيَدُة اْلُعُمِر أبَِْسَبا
َِ  َعزَّ َوَجلَّ، ف َ  ُهَو يَ ْقِضي َوالشََّقاَوُة، َوالصِ حَُّة َواْلَمَرُض، َواْلِغىَن َواْلَفْقُر، َوِإْن َكاَنْت ِبَقَضاِء الرَّ
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ٍَ َجَعَلَها ُموِجَبًة ِلُمَسب ََّباهِتَا ُمْقَتِضَيًة هَلَا.َما َيَشاُء أبَِ   ْسَبا

َا ُهَو أبَِنَّ َحِقيَقَة احْلََياةِ   ِهَي َحَياُة َوقَاَلْت طَائَِفٌة ُأْخَرى: ََتِْثرُي اْلَمَعاِصي ِف حَمِْق اْلُعُمِر ِإمنَّ
ُ ُسْبَحانَهُ اْلَكاِفَر مَ  ، َكَما قَاَل ت َ اْلَقْل ِب، َوهِلََذا َجَعَل اَّللَّ َعاََل، }أَْمَواٌت َغرْيُ َأْحَياٍء{ يِ ًتا َغرْيَ َحيٍ 

 [ .21]ُسوَرُة النَّْحِل: 

ُة َحيَّاتِِه فَ َلْيَس ُعُمرُُه ِإالَّ أَ  ْنَساِن ُمدَّ ْوقَاَت َحَياتِِه فَاحْلََياُة ِف احْلَِقيَقِة َحَياُة اْلَقْل ِب، َوُعُمُر اإْلِ
، فَِتْلَك َسا اِت الَّيِت ِهَي َحِقيَقُة َعاُت ُعُمرِِه، فَاْلْبه َوالت َّْقَوى َوالطَّاَعُة َتزِيُد ِف َهِذِه اْْلَْوقَ اِبَّللَِّ

 ُعُمرِِه، َواَل ُعُمَر َلُه ِسَواَها.

ُم حَ  اتِِه احْلَِقيِقيَّةُ يَ َواِبِْلُْمَلِة، فَاْلَعْبُد ِإَذا أَْعَرَض َعِن اَّللَِّ َواْشتَ َغَل اِبْلَمَعاِصي َضاَعْت َعَلْيِه َأايَّ
َتيِن َقدَّْمُت حِلََيايت{ ]ُسوَرُة اْلَفْجِر:  ُد ِغ بَّ ِإَضاَعِتَها يَ ْوَم يَ ُقوُل: }اَيلَي ْ  [ .24الَّيِت جيَِ

نْ َيوِيَِّة َواْْلُْخَرِويَِّة أَوْ  ََْ َيُكْن  َفاَل خَيُْلو ِإمَّا َأْن َيُكوَن لَُه َمَع َذِلَك َتطَلهٌع ِإََل َمَصاحِلِِه الده اَل، فَِِْن 
 لَُه َتطَلهٌع ِإََل َلُه َتطَلهٌع ِإََل َذِلَك فَ َقْد َضاَع َعَلْيِه ُعُمرُُه ُكلهُه، َوَذَهَبْت َحَياتُُه اَبِطاًل، َوِإْن َكانَ 

َُ اْلَْرْيِ   حِبَْس ِب اْشِتَغالِِه َذِلَك طَاَلْت َعَلْيِه الطَّرِيُق ِبَسَب ِب اْلَعَواِئِق، َوتَ َعسََّرْت َعَلْيِه َأْسَبا
 أبَِْضَداِدَها، َوَذِلَك نُ ْقَصاٌن َحِقيِقيٌّ ِمْن ُعُمرِِه.

َبالِِه َعَلى َربِ ِه، ُة َحيَّاتِِه َواَل َحَياَة َلُه ِإالَّ ِبِِق ْ ْنَساِن ُمدَّ َوالت َّنَ عهِم حِبُبِ ِه  َوِسره اْلَمْسأََلِة َأنَّ ُعُمَر اإْلِ
 َمْرَضاتِِه.َوذِْكرِِه، َوِإيثَاِر 

 

 ]َفْصٌل تَ َواُلُد اْلَمَعاِصي[

 َفْصلٌ 

 تَ َواُلُد اْلَمَعاِصي

َها َأنَّ اْلَمَعاِصَي تَ ْزرَُع أَْمثَاهَلَا، َوُتوِلُد بَ ْعَضَها بَ ْعًضا، َحىتَّ يَِعزَّ َعَلى اْلَعْبدِ  ُمَفاَرقَ تُ َها َواْْلُُروُج  َوِمن ْ
َها، َكَما  ". : ِإنَّ ِمْن ُعُقوبَِة السَّيِ َئِة السَّيِ َئُة بَ ْعَدَها، َوِإنَّ قَاَل بَ ْعُض السََّلف  ِمن ْ َِ  (1) ِمْن ثَ َوا

 

ََ ِإَذا َتَكاثَ َرْت طُِبَع َعَلى قَ ْل ِب َصاِحِبَها، َفَكاَن ِمَن -106 .1060 نُو َها: َأنَّ الذه "َوِمن ْ
 اْلَغاِفِلنَي.
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ْم َما َكانُوا َيْكِسُبوَن{  َبْل رَاَن َعَلى قُ ُلوُّبِِ ِف قَ ْولِِه تَ َعاََل: }َكالَّ  قَاَل بَ ْعُض السََّلف  َكَما 
ْن ُب بَ ْعَد الذَّْن ِب.14]ُسوَرُة اْلُمطَفِ ِفنَي:   [ ، قَاَل: ُهَو الذَّ

ْن ِب، َحىتَّ يُ ْعِمَي اْلَقْل َب. ْن ُب َعَلى الذَّ  َوقَاَل احلََْسُن: ُهَو الذَّ

 َعاِصيِهْم َأَحاَطْت ِبُقُلوُِّبِْم.َوقَاَل َغرْيُُه: َلمَّا َكثُ َرْت ُذنُوُُّبُْم َومَ 

مُثَّ يَ ْغِل ُب  َوَأْصُل َهَذا َأنَّ اْلَقْل َب َيْصَدأُ ِمَن اْلَمْعِصَيِة، فََِِذا زَاَدْت َغَل َب الصََّدأُ َحىتَّ َيِصرَي رَااًن،
ًعا َوقُ ْفاًل َوَخْتًما، فَ َيِصرُي اْلَقْل ُب ِف ِغَشاَوٍة َوِغاَلٍف، َِِذا َحَصَل َلُه َذِلَك بَ ْعَد فَ  َحىتَّ َيِصرَي طَب ْ

ُه َعُدوهُه َوَيُسوقُ   ُه َحْيُث أَرَاَد.اهْلَُدى َواْلَبِصريَِة انْ َعَكَس َفَصاَر أَْعاَلُه َأْسَفَلُه، َفِحيَنِئٍذ يَ تَ َوالَّ

 

ُ َعَلْيهِ  َُ ُتْدِخُل اْلَعْبَد حَتَْت َلْعَنِة َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ نُو  َسلََّم[وَ  ]َفْصٌل الذه

 َفْصلٌ 

َُ ُتْدِخُل اْلَعْبَد حَتَْت َلْعَنِة َرُسوِل اَّللَِّ  نُو ُ َعَلْيِه وَ  -الذه  -َسلََّم َصلَّى اَّللَّ
ََ تُْدِخُل اْلَعْبَد حَتَْت َلْعَنِة َرُسوِل اَّللَِّ  نُو َها: َأنَّ الذه فَِِنَُّه َلَعَن  -اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  َصلَّى -َوِمن ْ

َها، َفِهَي أَْوََل ِبُدُخوِل فَاِعِلَها حَتَْت اللَّْعَنِة.َعلَ   ى َمَعاِصي َوالَّيِت َغرْيَُها َأْكَْبُ ِمن ْ

َواِشرََة فَ َلَعَن اْلَوامِشََة َواْلُمْستَ ْومِشََة، َواْلَواِصَلَة َواْلُمْستَ ْوِصَلَة، َوالنَّاِمَصَة َواْلُمتَ َنمِ َصَة، َوالْ 
 َواْلُمْستَ ْوِشَرَة.

 َوَلَعَن آِكَل الر اَِب َوُمؤِْكَلُه وََكاتَِبُه َوَشاِهَدُه.

 َوَلَعَن اْلُمَحلِ َل َواْلُمَحلََّل َلُه.

 َوَلَعَن السَّارَِق.

ََ اْْلَْمِر َوَساِقيَها َوَعاِصَرَها َوُمْعَتِصَرَها، َواَبئَِعَها َوُمْشََتِيَها، َوآِكَل مَثَنِ  َها َوَحاِمَلَها َوَلَعَن َشاِر
 اْلَمْحُموَلَة إِلَْيِه.وَ 

 َوَلَعَن َمْن َغريََّ َمَناَر اْْلَْرِض َوِهَي أَْعاَلُمَها َوُحُدوُدَها.

 َوَلَعَن َمْن َلَعَن َواِلَدْيِه.

ًئا ِفيِه الرهوُح َغَرًضا يَ ْرِميِه ِبَسْهٍم.  َوَلَعَن َمِن اختَََّذ َشي ْ
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 (1)ََتَجِ اَلِت ِمَن النِ َساِء.". َوَلَعَن اْلُمَخنَِّثنَي ِمَن الر َِجاِل َواْلمُ 
 

َا ِهَي اْْلَهْنَاُر اِْلَارِيَُة، َواْلَبحْ -107 .1061 ُر اْلَماِلُح ُهَو "َولَْيَس ِف اْلَعاََِ حَبٌْر ُحْلٌو َواِقٌف، َوِإمنَّ
َها اْلِمَياُه اِْلَارِيَُة اِبْسِم تِْلَك اْلِمَياهِ   .السَّاِكُن، َفَسمَّى اْلُقَرى الَّيِت َعَلي ْ

. َُ نُو  َوقَاَل اْبُن َزْيٍد }َظَهَر اْلَفَساُد ِف اْلَْبِ  َواْلَبْحِر{ قَاَل: الذه

ََ َسَب ُب اْلَفَساِد الَِّذي َظَهَر، َوِإْن أَرَاَد َأنَّ اْلَفَساَد الَِّذي َظَهَر ُهَو ا نُو َُ قُ ْلُت: أَرَاَد َأنَّ الذه نُو لذه
ُم ِف قَ ْولِ  َبِة َوالت َّْعِليِل، َوَعَلى ِه: }لُِيِذيَقُهْم بَ ْعَض الَِّذي َعِمُلوا{ اَلَم اْلَعاقِ نَ ْفُسَها فَ َتُكوُن الالَّ

ُ ِف اْْلَْرِض ِعنْ  َد َمَعاِصي اْلِعَباِد، اْْلَوَِّل فَاْلُمرَاُد اِبْلَفَساِد: الن َّْقُص َوالشَّره َواْْلاَلُم الَّيِت حُيِْدثُ َها اَّللَّ
: ُكلََّما َأْحَدثْ ُتْم َذنْ بًا ف  قَاَل بَ ْعُض السَّلَ ا َأْحَدَث اَّللَُّ هَلُْم ُعُقوبًَة، َكَما َفُكلََّما َأْحَدثُوا َذنْ بً 

ُ َلُكْم ِمْن ُسْلطَانِِه ُعُقوبًَة.  َأْحَدَث اَّللَّ

َُ َوُموِجَباهُتَا، َوَيُدله  -َواَّللَُّ أَْعَلُم  -َوالظَّاِهُر  نُو َلْيِه قَ ْولُُه تَ َعاََل: عَ  َأنَّ اْلَفَساَد اْلُمرَاَد بِِه الذه
َا أََذاقَ َنا الشَّْيَء اْلَيِسرَي ِمْن أَْعَمالِنَ  ا، َوَلْو }لُِيِذيَقُهْم بَ ْعَض الَِّذي َعِمُلوا{ فَ َهَذا َحالَُنا، َوِإمنَّ

 أََذاقَ َنا ُكلَّ أَْعَمالَِنا َلَما تَ َرَك َعَلى َظْهرَِها ِمْن َدابٍَّة.

 ِف َوالزَّاَلزِلِ اْلَمَعاِصي َسَب ُب اْلَْسْ 

َمرَّ »تَ َها، َوَقْد َوِمْن ََتِْثرِي َمَعاِصي اَّللَِّ ِف اْْلَْرِض َما حيَِله ُِّبَا ِمَن اْلَْْسِف َوالزَّاَلزِِل، َوَُيَْحُق بَ رَكَ 
ِداَيرِِهْم ِإالَّ َوُهْم  ُدُخوِل َعَلى ِداَيِر مَثُوَد، َفَمنَ َعُهْم ِمنْ  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  -َرُسوُل اَّللَِّ 

َِ ِمَياِهِهْم، َوِمَن ااِلْسِتْسَقاِء ِمْن آاَبرِِهْم، َحىتَّ أََمَر َأْن اَل يُ ْعَلَف اْلَعِجنيُ   اَبُكوَن، َوِمْن ُشْر
َِ وََكَذِلَك ُشْؤِم  «الَِّذي ُعِجَن مبَِياِهِهْم لِلن ََّواِضِح، لَِتْأِثرِي ُشْؤِم اْلَمْعِصَيِة ِف اْلَماِء، نُو ََتِْثرِي الذه

 ِف نَ ْقِص الثِ َماِر َوَما تَ َرى بِِه ِمَن اْْلفَاِت.

َماُم َأمْحَُد ِف ُمْسَنِدِه ِف ِضْمِن َحِديٍث قَاَل: ُوِجَدْت ِف َخزَاِئَن بَ ْعِض َبيِن  أَُميََّة،  َوَقْد ذََكَر اإْلِ
َها: َكانَ ِحْنطٌَة، احْلَبَُّة ِبَقْدِر نَ َواِة التَّْمَرِة، َوِهَي  ٌَ َعَلي ْ ُبُت ِف َزَمٍن ِمَن  ِف ُصرٍَّة َمْكُتو َهَذا يَ ن ْ

ُ ُسْبَحانَُه َوتَ َعاََل مبَا َأْحَدَث اْلِعَباُد مِ  .اْلَعْدِل، وََكِثرٌي ِمْن َهِذِه اْْلَفاِت َأْحَدثَ َها اَّللَّ َِ نُو  َن الذه

ممَّا ِهَي اْْلَن، وََكِثرٌي ِمْن  ْم َكانُوا يَ ْعَهُدوَن الثِ َماَر َأْكَْبَ َوَأْخَْبَين مَجَاَعٌة ِمْن ُشُيوِخ الصَّْحرَاِء َأهنَُّ 
. ٍَ َا َحَدَثْت ِمْن قُ ْر ََْ َيُكونُوا يَ ْعرُِفوهَنَا، َوِإمنَّ  َهِذِه اْْلفَاِت الَّيِت ُتِصيبُ َها 
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َِ ِف الصهَورِ  نُو  ََتِْثرُي الذه

ِْمِذيه ِف َجاِمِعِه َعْنُه  َِ ِف الصهَوِر َواْْلَْلِق، فَ َقْد َرَوى الَتِ  نُو َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه  -َوأَمَّا ََتِْثرُي الذه
ْ يَ َزِل اْلَْ »أَنَُّه قَاَل:  -َوَسلََّم  ُ آَدَم َوطُولُُه ِف السََّماِء ِستهوَن ِذرَاًعا، َوََ َحىتَّ  ْلُق يَ ن ُْقصُ َخَلَق اَّللَّ

 « .اْْلنَ 

َر اْْلَْرَض ِمَن الظََّلَمِة َواْْلََونَِة َواْلَفَجَرِة، خُيْرُِج َعْبًدا ِمْن ِعبَ  اِدِه ِمْن أَْهِل فََِِذا أَرَاَد اَّللَُّ َأْن يَُطهِ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -بَ ْيِت نَِبيِ ِه  َجْورًا، َويَ ْقُتُل اْلَمِسيُح  ِلَئتْ فَ َيْمأَلُ اْْلَْرَض ِقْسطًا َكَما مُ  -َصلَّى اَّللَّ

 (1)اْليَ ُهوَد َوالنََّصاَرى،". 
 

. َواْلَقْوُل َعَلى اَّللَِّ ِباَل ِعْلمٍ -108 .1062 َِ ْرُك  "َوَلَقْد ذََكْراَن َلْفظَُه ِف َغرْيِ َهَذا اْلِكَتا َوالشِ 
َتْكِذيًبا مبَا َأْخَْبَ ِبِه َعْن نَ ْفِسِه ِت اَّللَِّ وَ ُمَتاَلزَِماِن. َوَلمَّا َكاَنْت َهِذِه اْلِبدَُع اْلُمِضلَُّة َجْهاًل ِبِصَفا

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِعَناًدا َوَجْهاًل  َكاَنْت ِمْن َأْكَْبِ اْلَكَبائِِر، َوِإْن   -َوَأْخَْبَ ِبِه َعْنُه َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
.  َقُصَرْت َعِن اْلُكْفِر وََكاَنْت َأَح بَّ ِإََل ِإْبِليَس ِمنْ  َِ نُو  ِكَباِر الذه

َها : اْلِبْدَعُة َأَح به ِإََل ِإْبِليَس ِمَن اْلَمْعِصَيِة: ِْلَنَّ اْلَمْعصِ قَاَل بَ ْعُض السََّلف  َكَما  َُ ِمن ْ َيَة يُ َتا
َها. َُ ِمن ْ  َواْلِبْدَعَة اَل يُ َتا

َِ َوأَْهَلُكوين اِباِل  نُو ُ، فَ َلمَّا رَأَْيُت ْسِتْغَفاَوقَاَل ِإْبِليُس: أَْهَلْكُت َبيِن آَدَم اِبلذه ِر َوِباَل إَِلَه ِإالَّ اَّللَّ
ُْم حيُْ  ُْم حَيَْسُبوَن َأهنَّ  ِسُنوَن ُصن ًْعا.َذِلَك بَ ثَ ْثُت ِفيِهُم اْْلَْهَواَء، فَ ُهْم يُْذنُِبوَن َواَل يَ ُتوبُوَن، ِْلَهنَّ

َا َضَررُُه َعَلى نَ ْفِسِه،  َتدُِع َفَضَررُهُ َوَمْعُلوٌم َأنَّ اْلُمْذِن َب ِإمنَّ َتدِِع ِف َوأَمَّا اْلُمب ْ َنةُ اْلُمب ْ  َعَلى الن َّْوِع، َوِفت ْ
َتدُِع َقْد قَ َعَد لِلنَّاِس َعَلى ِصرَاِط اَّللَِّ  َنُة اْلُمْذِن ِب ِف الشَّْهَوِة، َواْلُمب ْ يِن، َوِفت ْ  اْلُمْسَتِقيِم َأْصِل الدِ 

َ ِ َيُصدهُهْم َعْنُه، َواْلُمْذِن ُب لَْيَس َكذَ  َتدُِع قَاِدٌح ِف َأْوَصاِف الرَّ وََكَمالِِه، َواْلُمْذِن ُب  ِلَك، َواْلُمب ْ
 لَْيَس َكَذِلَك.

َتدُِع يَ ْقَطُع َعَلى النَّاِس طَرِيَق اْْلِخَرِة، َواْلَعاِصي َبِطيُء السَّرْيِ ِبَسَب ِب ُذنُوبِ   ِه.َواْلُمب ْ

 

 ]َفْصٌل الظهْلُم َواْلُعْدَواُن[

 َفْصلٌ 
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 ُم َواْلُعْدَوانُ الظهلْ 

أَْرَسَل لَُه مُثَّ َلمَّا َكاَن الظهْلُم َواْلُعْدَواُن ُمَناِفَينْيِ لِْلَعْدِل الَِّذي قَاَمْت ِبِه السََّماَواُت َواْْلَْرُض، وَ 
اَن ِمْن َأْكَْبِ اْلَكَبائِِر كَ   -ُسْبَحانَُه ُرُسَلُه َعَلْيِهُم الصَّاَلُة َوالسَّاَلُم، َوأَنْ َزَل ُكتُ َبُه لِيَ ُقوَم النَّاُس بِِه 

، وََكاَنْت َدَرَجُتُه ِف اْلَعَظَمِة حِبََس ِب َمْفَسَدتِِه ِف نَ ْفِسِه، وََكاَن قَ ْتُل اإْلِ  ْنَساِن َوَلَدُه ِعْنَد اَّللَِّ
ََ َعَلى حمََ  بَِّتِه َوَرمْحَِتِه َوَعْطِفَها الطِ ْفَل الصَِّغرَي الَِّذي اَل َذْن َب َلُه َوَقْد َجَبَل اَّللَُّ ُسْبَحانَُه اْلُقُلو

ُلُه َخْشَيَة َأْن ُيَشارَِكُه ِف مَ  ْطَعِمِه َوَمْشَرِبِه َعَلْيِهْم، َوَخصَّ اْلَواِلَدْيِن ِمْن َذِلَك مبَزِيٍَّة ظَاِهَرٍة، فَ َقت ْ
ُلُه أَبَ َوْيِه اللَّذَ  ِه، وََكَذِلَك قَ ت ْ ُلُه   ْينِ َوَمالِِه، ِمْن أَق َْبِح الظهْلِم َوَأَشدِ  َكااَن َسَب َب ُوُجوِدِه، وََكَذِلَك قَ ت ْ

 َذا َرمِحِِه.

 ئِِه َوَنِصيَحِتِه.َوتَ تَ َفاَوُت َدَرَجاُت اْلَقْتِل حِبََس ِب قُ ْبِحِه َواْسِتْحَقاِق َمْن قَ تَ َلُه لِْلَسْعِي ِف ِإبْ َقا

 ِبٌّ.َتَل نَِبيًّا أَْو قَ تَ َلُه نَ َوهِلََذا َكاَن َأَشدَّ النَّاِس َعَذااًب يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َمْن ق َ 

 (1)ْنَصُحُهْم". َويَِليِه َمْن قَ َتَل ِإَماًما َعاِداًل أَيُْمُر النَّاَس اِبْلِقْسِط، َوَيْدُعوُهْم ِإََل اَّللَِّ ُسْبَحانَُه، َوي َ 
 

َعْت َمْن يُ ْنِشُدمُهَا، َفطََلبَ ْتُه، فَ َزَعَم أَنَُّه قَاهَلَُما ِف -109 .1063 بْ َنِة َعمٍ  َلُه َنَذَر أَْهُلَها ا"ِإْذ َسَِ
، َوَما زَاَلْت تَ ْبُذُل هَلُُم اْلَماَل َحىتَّ َزوَُّجوَها مِ  ْنُه، َوِإَذا َأْن اَل يُ َزوِ ُجوَها ِمْنُه، فَ َوجََّهْت ِإََل احلَْيِ 

ُه ِمْن َأْعَظِم َحَسَناهِتَا، تَ ُقوُل: َما َأاَن ِبَشْيٍء َأَسرَّ ِمينِ  وَ  اْلَمْرأَُة أَْعَشُق َلُه ِمْنُه هَلَا، َفَكاَنْت تَ ُعده
 ِمْن مَجِْعي َبنْيَ َذِلَك اْلَفىَت َواْلَفَتاِة.

ِن، َفَكَت َب ا : وََكاَن ِلُسَلْيَماَن ْبِن َعْبِد اْلَمِلِك ُغاَلٌم َوَجارِيٌَة يَ َتَحاابَّ َها َوقَاَل اْْلَرَاِئِطيه ْلُغاَلُم إِلَي ْ
 يَ ْوًما:

َا ... َعاطَْيِتيِن ِمْن رِيِق ِفيِك اْلَبارِدِ َوَلَقْد رَأَيْ تُ   ِك ِف اْلَمَناِم َكَأمنَّ

يًعا ِف ِفرَاٍش َواِحدِ  َنا مجَِ  وََكَأنَّ َكفَِّك ِف َيِدي وََكأَن ََّنا ... بِت ْ

 َفَطِفْقُت يَ ْوِمي ُكلَُّه ُمََتَاِقًدا ... ِْلَرَاِك ِف نَ ْوِمي َوَلْسُت ِبرَاِقدِ 

 ِْلَارِيَُة:َفَأَجابَ ْتُه ا

 َخرْيًا رَأَْيَت وَُكله َما أَْبَصْرَتُه ... َستَ َنالُُه ِمينِ  ِبَرْغِم احْلَاِسدِ 

 ِإين ِ َْلَْرُجو َأْن َتُكوَن ُمَعانِِقي ... فَ َتِبيُت ِمينِ  فَ ْوَق ثَْدٍي اَنِهدِ 
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 جَمَاِسِديَوأَرَاَك َبنْيَ َخاَلِخِلي َوَدَماِِلِي ... َوأَرَاَك فَ ْوَق تَ رَاِئِب وَ 

 فَ بَ َلَغ ُسَلْيَماَن َذِلَك َفأَْنَكَحَها اْلُغاَلَم َوَأْحَسَن َحاهَلَُما َعَلى فَ ْرِط َغرْيَتِِه.

 مَهََنا ِمْن ِوْزٍر؟َوقَاَل َجاِمُع ْبُن ِبْرِخيََّة: َسأَْلُت َسِعيَد ْبَن اْلُمَسيَّ ِب ُمْفيِت اْلَمِديَنِة: َهْل ِف ُح بٍ  دَ 

َا ُتاَلُم َعَلى َما َتْسَتِطيُع ِمَن اْْلَْمِر، فَ َقاَل َسِعيٌد: َواَّللَِّ َما َسأَلَ فَ َقاَل َسِعيدٌ  يِن َأَحٌد َعْن َهَذا، : ِإمنَّ
 َوَلْو َسأََليِن َما ُكْنُت ُأِجي ُب ِإالَّ ِبِه.

 أَْقَساُم ِعْشِق النِ َساءِ 

ِه َوَجارِيَِتِه، َوَهَذا اْلِعْشُق َوطَاَعٌة، َوُهَو ِعْشُق اْمَرأَتِ َفِعْشُق النِ َساِء َثاَلثَُة أَْقَساٍم: ِقْسٌم ُهَو قُ ْربٌَة 
ْل ِب َعِن التَّطَلهِع اَنِفٌع؛ فَِِنَُّه أَْدَعى ِإََل اْلَمَقاِصِد الَّيِت َشرََع اَّللَُّ هَلَا النِ َكاَح، َوَأَكفه لِْلَبَصِر َواْلقَ 

، َوِعْنَد النَّاِس.ِإََل َغرْيِ َأْهِلِه، َوهِلََذا حُيَْمُد َهَذا   اْلَعاِشُق ِعْنَد اَّللَِّ

 َوُدنْ َياُه، َوُهَو َوِعْشٌق: ُهَو َمْقٌت ِعْنَد اَّللَِّ َوبُ ْعٌد ِمْن َرمْحَِتِه، َوُهَو َأَضره َشْيٍء َعَلى اْلَعْبِد ِف ِديِنهِ 
ْن اَببِِه، َوأُْبِعَد قَ ْلُبُه َعْنُه، ، َوطُرَِد عَ ِعْشُق اْلُمْرَداِن، َفَما ابْ تُِلَي بِِه ِإالَّ َمْن َسَقَط ِمْن َعنْيِ اَّللَِّ 

، َكَما  ِإَذا َسَقَط اْلَعْبُد ِمْن َعنْيِ".  :قَاَل بَ ْعُض السََّلف  َوُهَو ِمْن أَْعَظِم احْلُُج ِب اْلَقاِطَعِة َعِن اَّللَِّ
(1) 
 

"إَل تفهمها وعد ها من أفضل ما أهدى صاح ب إَل صاحبه، فِن غري هذا -110 .1064
من جرايانت الرك ب اْلريية وان تطلعت النفوس إليها ففائدهتا قليلة وهي ِف غاية الرخص 

 لكثرة جالبها، وإمنا اهلدية النافعة كلمة يهديها الرجل إَل أخيه املسلم.

 املوتى اْلحياء واْلحياء املوتى

د هذا السفر فعليه مبرافقة اْلموات الذين هم ِف العاَ أحياء، فِنه يبلغ مبرافقتهم إَل ومن أرا
مقصده، وليحذر من مرافقة اْلحياء الذين هم ِف الناس أموات، فِهنم يقطعون عليه طريقه، 

ال بعض قفليس هلذا السالك أنفع من تلك املرافقة، وأوفق له من هذه املفارقة، فقد 
ني أقوام موتى حتيا القلَو بذكرهم، وبني أقوام أحياء متوت القلَو : شتان بالسلف

مبخالطتهم. فما على العبد أضر من عشائره وأبناء جنسه فنظره قاصر ومهته واقفة عند التشبه 
 ُّبم، ومباهاهتم والسلوك أين سلكوا، حىت لو دخلوا جحر ض ب ْلح ب أن يدخله معهم.
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ميلة ن أشباحهم مفقودة، وحماسنهم وآاثرهم اِلفمىت صرف مهته عن صحبتهم إَل صحبة م
ِف العاَ موجودة، استحدث بذلك مهة أخرى وعمال آخر، وصار بني الناس غريباً وإن كان 

 (1)فيهم مشهوراً ونسيباً، ولكنه". 
 

 "وزحافه وعلم الفنيطة وحنو ذلك من العلوم هم أعلم ُّبا وأحذق فيها.-111 .1065

 تعاَل: ه ورسله واليوم اْلخر وتفاصيل ذلك فَِل الرسل قال هللاوأما العلم ابهلل ومالئكته وكتب
ُ َوْعَدُه َوَلِكنَّ َأْكثَ َر النَّاِس ال يَ ْعَلُموَن يَ ْعَلُموَن ظَاِهراً ِمَن احلَْ  نْ يَا }َوْعَد اَّللَِّ ال خُيِْلُف اَّللَّ َياِة الده

: يبلغ من علم أحدهم السلف قال بعض[ 6،  7َوُهْم َعِن اْْلِخَرِة ُهْم َغاِفُلوَن{ ]الروم
ابلدنيا أنه ينقر الدرهم بظفره فيعلم وزنه وال علم له بشيء من دينه وقال تعاَل ِف علوم 

َحاَق ُِّبِْم هؤالء واغَتارهم ُّبا: }فَ َلمَّا َجاَءهْتُْم ُرُسُلُهْم اِبْلبَ يِ َناِت َفرُِحوا مبَا ِعْنَدُهْم ِمَن اْلِعْلِم وَ 
[ وقد فاوت هللا سبحانه بني عباده فيما تناله عقوهلم 83تَ ْهزُِئوَن{ ]غافرَما َكانُوا بِِه َيسْ 

وأذهاهنم أعظم تفاوت والعقل يعطي صاحبه فائدته ِف النوع الذي يلزمه به ويشغله به 
 (2)ويقصره عليه ماال يعطيه ِف". 

 

 "ال يلزم منها أن يكون هللا بنفسه متكلما وال أنه يتكلم فمن أين لكم ذلك-112 .1066
فقال له بعض من كان معي من أصحابنا قد قال النِب صلى هللا عليه وسلم: "إذا تكلم هللا 
ابلوحي" وقالت عائشة ولشأين كان أحقر من أن يتكلم هللا ِف بوحي يتلى فرأيت اِلهمي 
قد عبس وبسر وكلح وزوى وجهه عنه كالذي شم رائحة كريهة أعرض عنها بوجهه أو ذاق 

قه وهذا أمر َ يزل عليه كل مبطل إذا واجهته ابحلق املخالف له وصدمته طعاما كريها مرا مذا
د بدعة ما ابتدع أح قال بعض السلفبه وقل من يتبصر منهم عند الصدمة اْلوَل وهلذا 

إال خرجت حالوة احلديث من قلبه وقال بعض رؤساء اِلهمية إما بشر املريسي أو غريه 
ا به مث أولوه وقال بشر أيضا إذا احتجوا عليكم ليس شيء أبغض لقولنا من القرآن فأقرو 

                                         
 74الرسالة التبوكية = زاد املهاجر إَل ربه ص/ (1)
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 (1)ابلقرآن فغالطوهم ابلتأويل وإذا احتجوا ابْلخبار فادفعوها". 
 

َها. َوَقْد -113 .1067 ََ اْلَمَوادِ  إِلَي ْ اَل بَ ْعُض قَ "ُِّبَا، فَِِنَّ َأْضَداَد َذِلَك يُوِج ُب اْنِصَبا
َِ حُمَمٍَّد َمَثُل اْلعَ السََّلف   َها. َوَقدْ : َمَثُل َأْصَحا  ُرِوَي ِف َحِديٍث نْيِ، َوَدَواُء اْلَعنْيِ تَ ْرُك َمسِ 

ُ أَْعَلُم ِبِه:  َوُهَو ِمْن أَنْ َفِع اْْلَْدِويَِة لِلرََّمِد  «ِعاَلُج الرََّمِد تَ ْقِطرُي اْلَماِء اْلَبارِِد ِف اْلَعنْيِ »َمْرُفوٍع، اَّللَّ
، فَِِنَّ اْلَماَء َدَواءٌ اَبرِدٌ  ارًّا، َوهِلََذا قَاَل َعْبُد ُيْستَ َعاُن ِبِه َعَلى ِإْطَفاِء َحرَاَرِة الرََّمِد ِإَذا َكاَن حَ  احْلَارِ 

نُ َها: َلْو فَ َعْلِت كَ  َما فَ َعَل َرُسوُل اَّللَِّ ْبُن َمْسُعوٍد َرِضَي اَّللَُّ َعْنُه اِلْمرَأَتِِه زين ب َوَقِد اْشَتَكْت َعي ْ
 َعْيِنِك اْلَماَء، مُثَّ َوَسلََّم َكاَن َخرْيًا َلِك َوَأْجَدَر َأْن ُتْشِفي، تَ ْنَضِحنَي ِف  اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهِ 

ََّ النَّاِس، َواْشِف أَْنَت الشَّاِف، اَل ِشَفاَء ِإالَّ ِشَفاُؤَك، شِ »تَ ُقوِلنَي:  َفاًء اَل أَْذِه ِب اْلَبْأَس َر
ِع اْلَعنْيِ، دََّم ِمرَارًا أَنَُّه َخاصٌّ بِبَ ْعِض اْلِباَلِد، َوبَ ْعِض َأْوَجا َوَهَذا ممَّا تَ قَ « . 1« »يُ َغاِدُر َسَقًما

صًّا، فَ يَ َقُع ِمَن َفاَل جُيَْعُل َكاَلُم الن هبُ وَِّة اِْلُْزِئيه اْْلَاصه ُكلِ يًّا َعامًّا، َواَل اْلُكلِ يه اْلَعامه ُجْزئِيًّا َخا
َِ مَ  ُ أَْعَلُم.اْلَْطَِأ، َوِخاَلُف الصََّوا  ا يَ َقُع، َواَّللَّ

 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِف ِعاَلِج اْْلََدرَاِن اْلُكلِ يِ  الَِّذي جَيُْمُد َمعَ   ُه اْلَبَدنُ فصل ِف َهْدِيِه َصلَّى اَّللَّ

: َأنَّ ق َ « َغرِي ِب احْلَِديثِ »ذََكَر أبو عبيد ِف  وا ِبَشَجَرٍة ْوًما َمره ِمْن َحِديِث َأيب ُعْثَماَن الن َّْهِديِ 
ُ َعَليْ  َا َمرَّْت ُِّبِْم رِيٌح، َفَأمْجََدهْتُْم، فَ َقاَل النَِّبه َصلَّى اَّللَّ َها، َفَكَأمنَّ  ِه َوَسلََّم:َفَأَكُلوا ِمن ْ

َناِن، َوُصبهوا َعَلْيِهْم ِفيَما َبنْيَ اْْلََذاَننْيِ »  ، مُثَّ قَاَل أبو عبيد: «قَ ر ُِسوا اْلَماَء ِف الشِ 

َا ُهَو ِمْن َهَذا اِبلسِ نِي لَْيَس ابِ قَ ر ِ  لصَّاِد. ُسوا: يَ ْعيِن بَ ر ُِدوا. َوقَ ْوُل النَّاِس: َقْد قَ َرَس اْلَْبُْد، ِإمنَّ
َقاِء: َشنٌّ، َولِْلِقْربَِة: َُ اْْلُْلَقاِن، يُ َقاُل لِلسِ  َناُن: اْْلَْسِقَيُة َواْلِقَر  َوالشِ 

َنا َا ذََكَر الشِ  َا َأَشده َتْْبِيًدا لِْلَماِء. َوقَ ْولُُه: َشنٌَّة. َوِإمنَّ ، يَ ْعيِن « َبنْيَ اْْلََذاَننْيِ »َن ُدوَن اِْلُُدِد ِْلَهنَّ
قَاَمَة أََذااًن، انْ تَ َهى َكاَلُمُه. قَاَمَة، َفَسمَّى اإْلِ  أََذاَن اْلَفْجِر َواإْلِ

ُ َعَلْيِه َوَسلَّ قَاَل بَ ْعُض اْْلَِطبَّاِء: َوَهَذا اْلِعاَلُج ِمَن النَِّبِ  صَ  اِء لَّى اَّللَّ َم ِمْن أَْفَضِل ِعاَلِج َهَذا الدَّ
 ِإَذا َكاَن ُوُقوُعُه اِبحلَِْجاِز، َوِهَي ِباَلٌد َحارٌَّة اَيِبَسٌة، َواحْلَاره اْلَغرِيزِيه ضعيف ِف بواطن

__________ 
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 (1)( أخرجه ابن ماجه وأبو داود". 1)
 

اِجرَِة، َوِهَي اِر َثاَلثٌَة: ُخُلٌق، َوُحَرٌق، َومُحٌْق. فَاْْلُُلُق: نَ ْوَمُة اهلَْ "َوِقيَل: نَ ْوُم الن َّهَ -114 .1068
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم. َواحْلَُرُق: نَ ْوَمةُ الضهَحى، َتْشَغُل َعْن أَْمِر ال نْ َيا َواْْلِخرَِة. ُخُلُق َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ده

َس َعْقُلُه، َفاَل يَ ُلوَمنَّ : َمْن اَنَم بَ ْعَد اْلَعْصِر، فَاْختُلِ اَل بَ ْعُض السََّلف  قَ َواحْلُْمُق: نَ ْوَمُة اْلَعْصِر. 
 ِإالَّ نَ ْفَسُه. َوقَاَل الشَّاِعُر:

 َأاَل ِإنَّ نَ ْوَماِت الضهَحى ُتوِرُث اْلَفىَت ... َخَبااًل َونَ ْوَماُت اْلُعَصرْيِ ُجُنونُ 

ا، َوُهَو َوْقُت ِقْسَمِة ْزَق، ِْلَنَّ َذِلَك َوْقٌت َتْطُل ُب ِفيِه اْْلَِليَقُة أَْرزَاقَ هَ َونَ ْوُم الصهْبَحِة َُيَْنُع الر ِ 
ْرَخائِِه اْلبَ  ا اِبْلَبَدِن إِلِ َدَن، َوِإْفَساِدِه اْْلَْرزَاِق، فَ نَ ْوُمهُ ِحْرَماٌن ِإالَّ لَِعاِرٍض َأْو َضُرورٍَة، َوُهَو ُمِضرٌّ ِجدًّ

َبِغي حَتِْليُلَها اِبلر اَِيَضِة، فَ ُيْحِدُث َتَكسهرًا َوِعيًّا َوضَ لِْلَفَضاَلِت الَّيِت  ْعًفا. َوِإْن َكاَن قَ ْبَل التََّْبهِز يَ ن ْ
اُء اْلُعَضاُل اْلُمَولِ ُد ِْلَنْ َواٍع ِمنَ   اْْلَْدَواِء. َواحْلَرََكِة َوالر اَِيَضِة َوِإْشَغاِل اْلَمِعَدِة ِبَشْيٍء، َفَذِلَك الدَّ

ْنَساِن بَ ْعُضُه ِف الشَّْمِس، َوبَ ْعضُ َوالن َّ  اَء الدَِّفنَي، َونَ ْوُم اإْلِ ُه ِف الظِ لِ  ْوُم ِف الشَّْمِس يُِثرُي الدَّ
ُ ِمْن َحِديِث َأيب ُهَريْ َرَة، قَاَل: قَاَل َرُسولُ « ُسَنِنهِ »َرِديٌء، َوَقْد َرَوى أبو داود ِف   اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 الشَّْمِس، َوبَ ْعُضُه ِإَذا َكاَن َأَحدُُكْم ِف الشَّْمِس فَ َقَلَص َعْنهُ الظِ له َفَصاَر بَ ْعُضهُ ِف »َم: َعَلْيِه َوَسلَّ 
 « « .ِف الظِ لِ  فَ ْليَ ُقمْ 

َعَلْيِه   َصلَّى اَّللَُّ َوَغرْيِِه ِمْن َحِديِث بُ َرْيَدَة ْبِن احْلَُصْي ِب، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ « ُسَنِن اْبِن َماَجهْ »َوِف 
نَ ُهَما.َوَسلََّم هَنَى َأْن يَ ْقُعَد الرَُّجُل َبنْيَ الظِ لِ  َوالشَّْمِس، َوَهَذا تَ ْنِبيٌه َعَلى َمْنِع الن َّْوِم ب َ   ي ْ

ُ َعَلْيِه وَ « الصَِّحيَحنْيِ »َوِف  ، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ٍَ أَتَ ْيَت  ِإَذا»َسلََّم قَاَل: َعِن اْلَْبَاِء ْبِن َعاِز
 َمْضَجَعَك فَ تَ َوضَّْأ ُوُضوَءَك لِلصَّاَلِة، مُثَّ اْضَطِجْع َعَلى ِشقِ َك اْْلَُْيَِن، مُثَّ ُقْل:

 اللَُّهمَّ ِإين ِ َأْسَلْمُت نَ ْفِسي ِإلَْيَك، َوَوجَّْهُت َوْجِهي إِلَْيَك َوفَ وَّْضُت أَْمرِي إِلَْيكَ 

__________ 

 (2)( أخرجه أبو داود ِف اْلدَ.". 1)
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 َوقَاَل ِف َهِذِه السهورَِة:« . 1»"التحرمي: َوَحالِئُل أَبْناِئُكُم الَِّذيَن ِمْن َأْصالِبُكْم -115 .1069

ْم كُ َوقَاَل ِف أَوَّهِلَا: َوما َجَعَل أَْدِعياءَُكْم أَبْناءَُكْم ذلِ « 2»َما كاَن حُمَمٌَّد َأاب َأَحٍد ِمْن رِجاِلُكْم 
ْعِن فتأم ل هذا الذي َعْن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَدْفَع طَ « . 3»قَ ْوُلُكْم أِبَْفواِهُكْم 

 الطَّاِعِننَي َعْنُه، َواِبَّللَِّ الت َّْوِفيُق.

ُ كَ نَ َعْم َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم حيُِ به ِنَساَءُه، َو  اَن َأَحب َُّهنه إِلَْيِه عائشة َرِضَي اَّللَّ
، َبْل َصحَّ أَ  ُلُغ حَمَب َُّتُه هَلَا َواَل ِْلََحٍد ِسَوى رَبِ ِه هِنَايََة احْلُ بِ  ََْ َتُكْن تَ ب ْ َها، َو َلْو ُكْنُت »نَُّه قَاَل: َعن ْ

َوِإنَّ َصاِحَبُكْم »َوِف َلْفٍظ: « . 4»« ُمتَِّخًذا ِمْن أَْهِل اْْلَْرِض خليال ْلغذت َأاَب َبْكٍر َخِلياًل 
 « .5« »خليل الر محن

 

 َفْصلٌ 

َُ اْلَفارَِغُة ِمْن حَمَبَِّة اَّللَِّ تَ َعاََل، اْلُمْعِرضَ  تَ َلى ِبِه اْلُقُلو َا تُ ب ْ ُة َعْنُه، اْلُمتَ َعوِ َضُة َوِعْشُق الصهَوِر ِإمنَّ
َفَع َذِلَك َعْنُه َمَرَض ِعْشِق ْن حَمَبَِّة اَّللَِّ َوالشَّْوِق ِإََل لَِقائِِه، دَ ِبَغرْيِِه َعْنُه، فََِِذا اْمَتأَلَ اْلَقْل ُب مِ 

هُ ِمْن ِعباِداَن الصهَوِر، َوهِلََذا قَاَل تَ َعاََل ِف َحقِ  يُوُسَف: َكذِلَك لَِنْصِرَف َعْنهُ السهوءَ َواْلَفْحشاءَ ِإنَّ 
ْخاَلَص َسَب ٌب ِلَدْفِع اْلِعْشِق َوَما َيََتَتَّ [ ، َفَدلَّ َعلَ 24اْلُمْخَلِصنَي ]يُوُسَف:   ُب َعَلْيِه ى َأنَّ اإْلِ

قَاَل ِبِه، َوهِلََذا ِمَن السهوِء َواْلَفْحَشاِء الَّيِت ِهَي مَثََرتُُه َونَِتيَجُتُه، َفَصْرُف اْلُمَسبَّ ِب َصْرٌف ِلَسبَ 
وِقِه. قَاَل تَ َعاََل: َوَأْصَبَح يِن فَارًِغا ممَّا ِسَوى َمْعشُ : اْلِعْشُق َحرََكُة قَ ْل ٍب فَارٍِغ، يَ عْ بَ ْعُض السََّلف  

 حَمَبَِّتَها ُفؤاُد أُمِ  ُموسى فارِغاً ِإْن كاَدْت لَتُ ْبِدي ِبِه َأْي: فَارًِغا ِمْن ُكلِ  َشْيٍء ِإالَّ ِمْن ُموَسى لَِفْرطِ 
 َلُه، َوتَ َعلهِق قَ ْلِبَها ِبِه.

__________ 

 .23 -( النساء1)
 .40 -( اْلحزا2َ)
 .4 -( اْلحزا3َ)
( أخرجه البخاري ِف فضائل أصحاَ النِب صل ى هللا عليه وسلم، ورواه مسلم ِف فضائل 4)

 الصحابة.
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 (1)( أخرجه مسلم ِف فضائل الصحابة.". 5)
 

َجلَّ، َوَعَلى وَ  "َمَصاحِلُُهَما مبِْثِل الصَّاَلِة، َوِسره َذِلَك َأنَّ الصَّاَلَة ِصَلٌة اِبَّللَِّ َعزَّ -116 .1070
ْنهُ ِمَن الشهُروِر َأْسَباُُّبَا، َقْدِر ِصَلِة اْلَعْبِد ِبَرب ِِه َعزَّ َوَجلَّ تُ ْفَتُح َعَلْيِه ِمَن اْلَْرْيَاِت أَبْ َواُُّبَا، َوتُ ْقَطُع عَ 

، َواْلَغِنيَمُة َواْلِغىَن، َوالرَّاَحُة ةُ َوتُِفيُض َعَلْيِه َمَواده الت َّْوِفيِق ِمْن رَب ِِه َعزَّ َوَجلَّ، َواْلَعاِفَيُة َوالصِ حَّ 
 َوالنَِّعيُم، َواْْلَف ْرَاُح َواْلَمَسرَّاُت، ُكلهَها حُمَْضَرٌة َلَدْيِه، َوُمَسارَِعٌة إِلَْيِه.

ُيَانِ »صْب:  َبٌة ِمْن َصْْبٍ َوُشْكٍر، َكَما « 1« »الصَّْْبُ ِنْصُف اإْلِ ْعُض اَل ب َ قَ ، فَِِنَُّه َماِهيٌَّة ُمرَكَّ
ُيَاُن ِنْصَفاِن: ِنْصٌف َصْْبٌ، َوِنْصٌف ُشْكٌر، قَاَل تَ َعاََل:السََّلف    : اإْلِ

 « .2»ِإنَّ ِف ذِلَك َْلايٍت ِلُكلِ  َصبَّاٍر َشُكوٍر 

ُيَاِن مبَْنزَِلِة الرَّْأِس ِمَن اِلََْسِد، َوُهَو َثاَلثَُة أَنْ َواٍع: َصْْبٌ َعَلى فَ رَ  ِئِض اَّللَِّ َفاَل اَوالصَّْْبُ ِمَن اإْلِ
 يَ َتَسخَُّطَها، َوَمِن ُيَضيِ ُعَها، َوَصْْبٌ َعْن حَمَارِِمِه، َفاَل يَ ْرَتِكبُ َها َوَصْْبٌ َعَلى أَْقِضَيِتِه َوأَْقَدارِِه، َفاَل 

نْ َيا َواْْلِخَرةِ وَ  ةَ الده ِعيَمَها، َواْلَفْوُز َوالظََّفُر نَ اْسَتْكَمَل َهِذهِ اْلَمرَاِت َب الثَّاَلَث، اْسَتْكَمَل الصَّْْبَ، َوَلذَّ
َلى الصِ رَاِط، ِفيِهَما، اَل َيِصلُ إِلَْيِه َأَحٌد ِإالَّ َعَلى ِجْسِر الصَّْْبِ، َكَما اَل َيِصلُ َأَحٌد ِإََل اِْلَنَِّة ِإالَّ عَ 

ُ َعْنُه: َخرْيُ َعْيٍش أَْدرَْكَناُه اِبلصَّ  َِ َرِضَي اَّللَّ ، َوِإَذا ََتَمَّْلَت َمرَاِت َب اْلَكَماِل ْْبِ قَاَل ُعَمُر ْبُن اْلَْطَّا
، رَأَيْ تَ َها ُكلََّها َمُنوطًَة اِبلصَّْْبِ، َوِإَذا ََتَمَّْلَت الن هْقَصاَن الَِّذي يَُذمه َصاِحُبُه  اْلُمْكَتَس ِب ِف اْلَعاََِ

يثَاُر ُكلهُه ْْبِ، فَالَعَلْيِه، َوَيْدُخُل حَتَْت ُقْدرَتِِه، رَأَيْ َتُه ُكلَُّه ِمْن َعَدِم الصَّ  شََّجاَعُة َواْلِعفَُّة، َواِْلُوُد َواإْلِ
 َصْْبُ َساَعٍة.

 فَالصَّْْبُ ِطلَّْسٌم َعَلى َكْنِز اْلُعَلى ... َمْن َحلَّ َذا الطِ لَّْسَم فَاَز ِبَكْنزِهِ 

َا تَ ْنَشأُ َعْن َعَدِم الصَّ  َِ َواْْلَْبَداِن ْْبِ، َفَما حُ َوَأْكثَ ُر َأْسَقاِم اْلَبَدِن َواْلَقْل ِب، ِإمنَّ ِفَظْت ِصحَّةُ اْلُقُلو
يِه ِإالَّ َمِعيَّةُ اَّللَِّ َمَع َواْْلَْرَواِح مبِْثِل الصَّْْبِ، فَ ُهَو اْلَفاُروُق اْْلَْكَْبُ، َوالَتِ ْاَيُق اْْلَْعَظُم، َوَلْو ََْ َيُكْن فِ 

 م، فِن هللاأَْهِلِه، فَِِنَّ اَّللََّ َمَع الصابرين وحمبته هل

__________ 

 ( أخرجه أبو نعيم ِف احللية، واْلطي ب ِف اترخيه، والبيهقي ِف شع ب اإلُيان.1)

                                         
 201الط ب النبوي البن القيم ص/ (1)



1205 

 

 (1).". 50 -( ابراهيم2)
 

ُكم َأن ليعظم وقار هللا ِف قل ب أحد  قَاَل بعض الّسلف"ِف اْلقل ب َوهِلََذا -117 .1071
َواْْلِْنزِير َوالنَّنت َوحَنْو  ول قب ح هللا اْلَكْل بيذكرُه ِعْند َما يستحي من ذكره فيقرن اَْسه بِِه َكَما َتق

ل َذِلك فَ َهَذا من وقار هللا َومن وقاره َأن اَل تعدل ِبِه َشْيئا من خلقه اَل ِف اللَّْفظ حِبَْيُث َتقو 
 ِف اَل َوهللا وحياتك َمايل ِإالَّ هللا َوأَنت َوَما َشاءَ هللا وشئت َواَل ِف احْل ب  والتعظيم واإلجالل وَ 
لفجرة الطَّاَعة فتطيع اْلَمْخُلوق ِف أمره َوهَنْيه َكَما تطيع هللا بل أعظم َكَما َعَلْيِه َأكثر الظلَمة وا
 على َواَل ِف اْْلَْوف والرجاء وجيعله أَْهون الناظرين إِلَْيِه َواَل يستهني حِبقِ ِه َويَ ُقول ُهَو َمْبيِن  

ه ِف حد ضلة ويقد م حق اْلَمْخُلوق َعَلْيِه َواَل يكون هللا َوَرُسولاْلُمَساحَمة َواَل جَيعله على الف
 وانحية َوالنَّاس ِف اَنحَية وحد فَيكون ِف احْلَد والشق الَِّذي ِفيِه النَّاس دون احْلَد والشق الَِّذي

ته بدنه َولَسانه مِفيِه هللا َوَرُسوله َواَل يُ ْعطي اْللوق ِف ُماطبته قلبه ولبه َويُ ْعِطي هللا ِف خد
 دون قلبه وروحه َواَل جَيَْعل ُمرَاد نَفسه مقدما على ُمرَاد ربه

س فَ َهَذا ُكله من عدم وقار هللا ِف اْلقل ب َومن َكاَن َكَذِلك فَِِن هللا اَل يلِقي َلُه ِف قُ ُلَو النَّا
َبة بل يْسقط وقاره وهيبته ِف قُ ُلوُّبم َوِإن وق روه ُمََ  ة شر ه َفَذاك وقار بغض اَل افَ وقارا َواَل َهي ْ

وقار ح ب وتعظيم َومن وقار هللا َأن يستحي من اطِ اَلعه على سره وضمريه َفريى ِفيِه َما يكره 
 َومن وقاره َأن يستحي ِمْنُه ِف اْْلْلَوة أعظم ممَّا يستحي من أَكاِبر النَّاس

ن النَّاس ُه من اْلعلم َواحْلكَمة َكيَف يْطل ب مَواْلَمْقُصود َأن من اَل يوق ر هللا وََكاَلمه َوَما آاتَ 
توقريه وتعظيمه اْلُقْرآن َواْلعلم وََكاَلم الرَُّسول صالت من احْلق وتنبيهات وروادع وزواجر َوارَِدة 
إِلَْيك والشي ب زاجر ورادع وموقظ قَائِم بك َفاَل َما ورد إِلَْيك وعظك َواَل َما قَاَم بك نصحك 

انزجارا التوقري والتعظيم من َغرْيك َفأَنت كمصاَ َ تؤث ر ِفيِه ُمِصيَبة وعظا و  َوَمَع َهَذا تطل ب
يُرِيد  َوُهَو يْطل ب من َغريه َأن يت عظ وينزجر اِبلن ظِر ِإََل مصابه فالضَر َ يُؤثر ِفيِه زجرا َوُهوَ 

 (2)االنزجار ممَّن نظر ِإََل ضربه من َسع ابملثالت والعقوابت". 
 

                                         
 251الط ب النبوي البن القيم ص/ (1)
 188الفوائد البن القيم ص/ (2)
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"بقلة صْبه وضعف احتماله مىت توقع الشر أعرض وأطال ِف الدعاء فِذا -118 .1072
حتقق وقوعه كان يؤوسا ومثل هذه اْلسرار ِف القرآن ال يرقى إليها إال مبوهبة من هللا وفهم 

 هُ ُأْختٌ يؤتيه عبدا ِف كتابه فِن قلت فما تصنع بقوله تعاَل: }ِإِن اْمُرٌؤ َهَلَك لَْيَس لَهُ َوَلٌد َولَ 
فَ َلَها ِنْصُف َما تَ َرَك{ واهلالك حمقق قلت التعليق ليس على مطلق اهلالك بل على هالك 
ُمصوص وهو هالك ال عن ولد فِن قلت فما تصنع بقوله: }اَي أَي هَها الَِّذيَن آَمُنوا ُكُلوا ِمْن 

ُه تَ ْعبُ  ُتْم ِإايَّ َناُكْم َواْشُكُروا َّللَِِّ ِإْن ُكن ْ : }َفُكُلوا ممَّا ذُِكَر اْسُم اَّللَِّ َعَلْيِه ُدوَن{ وقولهطَيِ َباِت َما َرَزق ْ
: إن كنت ابين فأطعين وِف احلديث: ِف السالم على ُتْم آِبايتِِه ُمْؤِمِننَي{ وتقول العَر  ِإْن ُكن ْ

املوتى "وإان إن شاء هللا بكم الحقون " رواه مسلم واللحاق حمقق وِف قولة املوصي: " إن 
ُه تَ ْعُبُدوَن{ الذي حسن جميء إن مت فثلث مايل صدق ُتْم ِإايَّ ة" قلت أما قوله: }ِإْن ُكن ْ

هاهنا االحتجاج واإللزام فِن املعىن إن عبادتكم هلل تستلزم شكركم له بل هي الشكر نفسه 
فِن كنتم ملتزمني لعبادته داخلني ِف مجلتها فكلوا من رزقه واشكروه على نعمه وهذا كثريا 

كما تقول للرجل إن كان هللا ربك وخالقك فال تعصه وإن كان لقاء هللا ما يورد ِف احلجاج  
حقا فتأه ب له وإن كانت اِلنة حقا فتزود إليها وهذا أحسن من جواَ من أجاَ أبن إن 

[ وكذا قوهلم إن  118هنا قامت مقام إذا وكذا قوله: }إن كنتم آبايته مؤمنني{ ]اْلنعام 
يس وله: "وإان إن شاء هللا بكم الحقون" فالتعليق هنا لكنت ابين فأطعين ونظائر ذلك وأما ق

ملطلق املوت وإمنا هو للحاقهم ابملؤمنني ومصريهم إَل حيث صاروا وأما قول املوصي: " إن 
مت فثلث مايل صدقة" فألن املوت وإن كان حمققا لكن ملا َ يعرف تعني وقته وطال اْلمد 

 شكوك كما هو الواقع الذي يدل عليه أحوال العبادوانفردت مسافة أمنية احلياة نزل منزلة امل
ال قفِن عاقال ال يتيقن املوت ويرضى ِبقامته على حال ال حي ب املوت عليها أبدا كما 

: "ما رأيت يقينا ال شك فيه أشبه بشك ال يقني فيه من املوت" وعلى هذا بعض السلف
 (1)محل بعض أهل املعاين }مُثَّ ِإنَُّكْم". 
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ريهم إَل هللا مث ذكر البنني املتولدين منهم فاإلنسان يشتهي املرأة "وبني س-119 .1073
للذة والولد وكالمها مقصود له لذاته مث ذكر شهوة اْلموال ْلهنا تقصد لغريها فشهوهتا شهوة 
الوسائل وقدم أشرف أنواعها وهو الذه ب مث الفضة بعده مث ذكر الشهوة املتعلقة ابحليوان 

اء واْلوالد فالشهوة املتعلقة به دون الشهوة املتعلقة ُّبا وقدم الذي ال يعاشر عشرة النس
أشرف هذا النوع وهو اْليل فِهنا حصون القوم ومعاقلهم وعزهم وشرفهم فقدمها على 
اْلنعام اليت هي اإلبل والبقر والغنم مث ذكر اْلنعام وقدمها على احلرث ْلن اِلمال ُّبا 

وَن َوِحنَي قوله تعال: }َوَلُكْم ِفيَها مَجَاٌل ِحنَي تُرحيُ واالنتفاع أظهر وأكثر من احلرث كما ِف 
َتْسَرُحوَن{ واالنتفاع ُّبا أكثر من احلَر فِنه ينتفع ُّبا ركواب وأكال وشراب ولباسا وأمتعة 
وأسلحة ودواء وقنية إَل غري ذلك من وجوه االنتفاع وأيضا فصاحبها أعز من صاح ب 

عض قال بح ب احلرث ال بد له من نوع مذلة وهلذا احلرث وأشرف وهذا هو الواقع فِن صا
وقد رأى سكة ما دخل هذا دار قوم إال دخلهم الذل فجعل احلرث ِف آخر املرات ب  السلف

وضعا له ِف موضعه ويتعلق ُّبذا نوع آخر من التقدمي َ يذكره وهو تقدمي اْلموال على 
َ ع واحد وهو قوله: }إِ اْلنفس ِف اِلهاد حيث ما وقع ِف القرآن الكرمي إال ِف موض نَّ اَّللَّ

{ وأما سائر املواضع اْشََتَى ِمَن اْلُمْؤِمِننَي أَنْ ُفَسُهْم َوأَْمَواهَلُْم أبَِنَّ هَلُُم اِْلَنَّةَ يُ َقاتُِلوَن ِف َسِبيِل اَّللَِّ 
ْم{ وقوله: }َوَجاَهُدوا كُ فقدم فيها املال حنو قوله: }َوجُتَاِهُدوَن ِف َسِبيِل اَّللَِّ أِبَْمَواِلُكْم َوأَنْ ُفسِ 

ما ِف َسِبيِل اَّللَِّ أِبَْمَواهِلِْم َوأَنْ ُفِسِهْم{ وهو كثري فما احلكمة ِف تقدمي املال على النفس و 
احلكمة ِف َتخريه ِف هذا املوضع وحده وهذا َ يتعرض له السهيلي رمحه هللا فيقال: أوال: 

س فِذا دهم العدو وج ب على القادر هذا دليل على وجَو اِلهاد ابملال كما جي ب ابلنف
اْلروج بنفسه فِن كان عاجزا وج ب عليه أن يكَتي مباله وهذا إحدى الروايتني عن اإلمام 
أمحد واْلدلة عليها أكثر من أن تذكر هنا ومن َتمل أحوال النِب صلى هللا عليه وسلم وسريته 

 (1)ِف أصحابه وأمرهم ِبخراج أمواهلم". 
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اء هللا تعاَل السب ب العاشر: وهو اِلامع لذلك كله وعليه "موضع آخر إن ش-120 .1074
مدار هذه اْلسباَ وهو جتريد التوحيد والَتحل ابلفكر ِف اْلسباَ إَل املسب ب العزيز 
احلكيم والعلم أبن هذه آالت مبنزلة حركات الرايح وهي بيد حمركها وفاطرها وابرئها وال تضر 

 ُّبا وهو الذي يصرفها عنه وحده ال أحد سواه وال تنفع إال ِبذنه فهو الذي حيسن عبده
ُ ِبُضرٍ  َفال َكاِشَف َلُه ِإال  ُهَو َوِإْن يُرِْدَك خِبَرْيٍ َفال رَادَّ   لَِفْضِلِه{ قال تعاَل: }َوِإْن َُيَْسْسَك اَّللَّ

وقال النِب صلى هللا عليه وسلم لعبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما: "واعلم أن اْلمة لو 
على أن ينفعوك َ ينفعوك إال بشيء كتبه هللا لك ولو اجتمعوا على أن يضروك َ  اجتمعوا

يضروك إال بشيء كتبه هللا عليك " صحيح فِذا جرد العبد التوحيد فقد خرج من قلبه خوف 
ما سواه وكان عدوه أهون عليه من أن خيافه مع هللا تعاَل بل يفرد هللا ابملخافة وقد أمنه منه 

اشتغاال اهتمامه به واشتغاله به وفكره فيه وجترد هللا حمبة وخشية وإانبة وتوكال و  وخرج من قلبه
به عن غريه فريى أن إعماله فكره ِف أمر عدوه وخوفه منه واشتغاله به من نقص توحيده 
وإال فلو جرد توحيده لكان له فيه شغل شاغل وهللا يتوَل حفظه والدفع عنه فِن هللا يدافع 

فِن كان مؤمنا فاهلل يدافع عنه وال بد وحبس ب إُيانه يكون دفاع هللا عنه فِن   عن الذين آمنوا
كمل إُيانه كان دفع هللا عنه أمت دفع وإن مزج مزج له وإن كان مرة ومرة فاهلل له مرة ومرة  

من أقبل على هللا بكليته أقبل هللا عليه مجلة ومن أعرض عن هللا  قال بعض السلفكما 
عنه مجلة ومن كان مرة ومرة فاهلل له مرة ومرة فالتوحيد حصن هللا اْلعظم بكليته أعرض هللا 

: "من خاف هللا خافه كل شيء ومن قال بعض السلفالذي من دخله كان من اْلمنني 
َ خيف هللا أخافه من كل شيء" فهذه عشرة أسباَ يندفع ُّبا شر احلاسد والعائن والساحر 

معه غريه  قباله عليه وتوكله عليه وثقته به وأن ال خيافوليس له أنفع من التوجه إَل هللا وإ
بل يكون خوفه منه وحده وال يرجوا سواه بل يرجوه وحده فال يعلق قلبه بغريه وال يستغيث 

 (1)بسواه وال يرجو إال إايه ومىت علق قلبه بغريه ورجاه وخافه وكل إليه وخذل من". 
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خلوة له ترك فيها حضور اِلمعة "حدثين رجل إنه أنكر على رجل من هؤالء -121 .1075
فقال له الشيخ: أليس الفقهاء يقولون: إذا خاف على شيء من ماله فِن اِلمعة تسقط 
عنه؟ فقال له: بلى، فقال له: فقل ب املريد أعز عليه من ضياع عشرة دراهم أو كما قال وهو 

ر بل و إذا خرج ضاع قلبه فحفظه لقلبه عذر مسقط للجمعة ِف حقه، فقال له: هذا غر 
الواج ب عليه اْلروج إَل أمر هللا وحفظ قلبه مع هللا فالشيخ املريب العارف أيمر املريد أبن 
خيرج إَل اْلمر ويراعى حفظ قلبه أو كما قال. فتأمل هذا الغرور العظيم كيف آل ُّبؤالء إَل 
االنسالخ عن اإلسالم مجلة فِن من سلك هذا املسلك انسلخ عن اإلسالم العام كانسالخ 
احلية من قشرها وهو يظن أنه من اْلاصة أنواع العبادة، سب ب هذا اقَتان اْلوف من هللا 

و زنديق : "من عبد هللا تعاَل ابحل ب وحده فهقال بعض السلفتعاَل حببه وإرادته وهلذا 
ومن عبده ابْلوف وحده فهو حروري ومن عبده ابلرجاء وحده فهو مرجي ومن عبده 

َك مؤمن"، وقد مجع هللا تعاَل هذه املقامات الثالثة بقوله: }أُولَئِ  ابحل ب واْلوف والرجاء فهو
َُ َويَ ْرُجوَن َرمْحََتُه َوخَيَافُ  تَ ُغوَن ِإََل َرُّبِ ُِم اْلَوِسيَلَة أَي هُهْم أَق َْر وَن َعَذابَُه{ فابتغاء الَِّذيَن َيْدُعوَن يَ ب ْ

ريقة عبادة لرجاء واْلوف فهذه طالوسيلة هو حمبته الداعية إَل التقَر إليه مث ذكر بعدها ا
وأوليائه ورمبا آل اْلمر مبن عبده ابحل ب اجملرد إَل استحالل احملرمات ويقول احمل ب ال يضره 
ذن ب. وصنف بعضهم ِف ذلك مصنفا وذكر فيه أثرا مكذواب "إذا أح ب هللا العبد َ تضره 

" وهذا كذَ قطعا مناف لإلسالم فالذنَو تضر ابلذات لكل أحد كضرر السم   الذنَو
للبدن ولو قدر أن هذا الكالم صح عن بعض الشيوخ وأما عن رسول هللا فمعاذ هللا من 
ذلك فله حممل وهو أنه إذا أحبه َ يدعه حبه إايه إَل أن يصر على ذن ب ْلن اإلصرار على 
الذن ب مناف لكونه حمبا هلل وإذا َ يصر على الذن ب بل ابدر إَل التوبة النصوح منه فِنه 

 (1)و أثره وال يضر الذن ب وكلما أذن ب واتَ إَل هللا زال عنه أثر الذن ب وضرره". ُيح
 

"مبا فيه وهذه اْلهنار اْلمسة فرفع ذلك كله إَل السماء فذلك قوله تعاَل: -122 .1076
ٍَ بِِه َلَقاِدُروَن{ فِذا رفعت هذه اْلشياء من اْلرض فقد حرم أهلها خريي  }َوِإانَّ َعَلى َذَها

رة" ورواه أمحد بن عدي ِف ترمجة مسلمة هذا مع أحاديث غريه وقال عامة الدنيا واْلخ
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أحاديثه غري حمفوظة وابِلملة فهو من الضعفاء قال البخاري منكر احلديث وقال النسائي 
ومَتوك وقال أبو حامت ال تشتغل به وقال عبد هللا بن وه ب: حدثنا سعيد بن أيب أيَو عن 

 عباس قال: "إن ِف اِلنة هنرا يقال له البيدج عليه قباَ عقيل بن خالد عن الزهري أن ابن
من ايقوت حتته جوار يقول أهل اِلنة انطلقوا بنا إَل البيدج فيتصفحون تلك اِلوارى فِذا 

 أعج ب رجال منهم جارية مس معصمها فتتبعه"

 فصل

عاَل: }ِإنَّ اْلَبْ رَاَر ت وأما العيون فقد قال تعاَل: }ِإنَّ اْلُمتَِّقنَي ِف َجنَّاٍت َوُعُيوٍن{ وقال
ُروهَنَا تَ ْفجِ  َُ ُِّبَا ِعَباُد اَّللَِّ يُ َفجِ  قال بعض ريًا{ َيْشَربُوَن ِمْن َكْأٍس َكاَن ِمزَاُجَها َكاُفوراً َعْيناً َيْشَر

َُ السلف : معهم قضبان الذه ب حيثما مالوا مالت معهم وقد اختلف ِف قوله: }َيْشَر
مبعىن من أي يشَر منها وقال آخرون: بل الفعل مضمن ومعىن ُِّبَا{ فقال: الكوفيون الباء 

يشَر ُّبا: أي يروى ُّبا فلما ضمنه معناه عداه تعديته وهذا أصح وألطف وأبلغ وقال 
طائفة: الباء للظرفية والعني أسم للمكان كما تقول كنا مبكان كذا وكذا ونظري هذا التضمني 

ال تعاَل: }َوُيْسَقْوَن ِبظُْلٍم{ ضمن معىن يهم فعدى تعديته وق قوله تعاَل: }َمْن يُرِْد ِفيهِ ِبِِحْلَادٍ 
عني اليت ِفيَها َكْأسًا َكاَن ِمزَاُجَها َزجْنَِبياًل َعْينًا ِفيَها ُتَسمَّى َسْلَسِبياًل{ فأخْب سبحانه عن ال

يشَر ُّبا املقربون صرفا أن شراَ اْلبرار ُيزج منها ْلن أولئك أخلصوا اْلعمال كلها هلل 
 (1)فأخلص شراُّبم". 

 

"اإلُيان وهو ال يشعر وقد ثبت عن النِب صلى هللا عليه وسلم أنه قال: "ال -123 .1077
يؤمن أحدكم حىت يكون هواه تبعا ملا جئت به" وصح عنه أنه قال: "أخوف ما أخاف 

 عليكم شهوات الغي ِف بطونكم وفروجكم ومضالت اهلوى"

ات قال ثالث منجيات وثالث مهلكات فأما السادس والعشرون أن اتباع اهلوى من املهلك
املنجيات فتقوى هللا عز وجل ِف السر والعالنية والقول ابحلق ِف الرضا والسخط والقصد ِف 

 الغىن والفقر وأما املهلكات فهوى متبع وشح مطاع وإعجاَ املرء بنفسه
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 ل بعض السلفاقالسابع والعشرون أن ُمالفة اهلوى تورث العبد قوة ِف بدنه وقلبه ولسانه 
الغال ب هلواه أشد من الذي يفتح املدينة وحده وِف احلديث الصحيح املرفوع "ليس الشديد 
ابلصرعة ولكن الشديد الذي ُيلك نفسه عند الغض ب" وكلما مترن على ُمالفة هواه اكتس ب 

 قوة إَل قوته

شهوات ءة ترك الالثامن والعشرون أن أغزر الناس مروءة أشدهم ُمالفة هلواه قال معاوية املرو 
 (1)وعصيان اهلوى فاتباع اهلوى يزمن". 

 

 "املروءة وُمالفته تنعشها-124 .1078

التاسع والعشرون أنه ما من يوم إال واهلوى والعقل يعتلجان ِف صاحبه فأيها قوي على 
صاحبه طرده وحتكم وكان احلكم له قال أبو الدرداء إذا أصبح الرجل اجتمع هواه وعمله 

 ا هلواه فيومه يوم سوء وإن كان هواه تبعا لعمله فيومه يوم صاحلفِن كان عمله تبع

الثالثون أن هللا سبحانه وتعاَل جعل اْلطأ واتباع اهلوى قرينني وجعل الصواَ وُمالفة اهلوى 
إذا أشكل عليك أمران ال تدري أيها أرشد فخالف أقرُّبما  قال بعض السلفقرينني كما 

 ِف متابعة اهلوىمن هواك فِن أقَر ما يكون اْلطأ 

احلادي والثالثون أن اهلوى داء ودواؤه ُمالفته قال بعض العارفني إن شئت أخْبتك بدائك 
 وإن شئت أخْبتك بدوائك داؤك هواك ودواؤك ترك هواك وُمالفته

 وقال بشر احلاِف رمحه هللا تعاَل البالء كله ِف هواك والشفاء كله ِف ُمالفتك إايه

اد اهلوى إن َ يكن أعظم من جهاد الكفار فليس بدونه قال رجل الثاين والثالثون أن جه
للحسن البصري رمحه هللا تعاَل اي أاب سعيد أي اِلهاد أفضل قال جهادك هواك وَسعت 
شيخنا يقول جهاد النفس واهلوى أصل جهاد الكفار واملنافقني فِنه ال يقدر على جهادهم 

 (2). حىت جياهد نفسه وهواه أوال حىت خيرج إليهم"
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َبِغي أَْن "َكاحْلُلَِّة احْلَْمرَاِء َسَواٌء، َفَمْن َفِهَم ِمَن احْلُلَِّة احْلَْمرَاِء اْْلَمْحََر اْلَبْحَت ف َ -125 .1079 يَ ن ْ
 يَ ُقوَل: ِإنَّ اْلُْبَْد اْْلَْخَضَر َكاَن َأْخَضَر حَبًْتا، َوَهَذا اَل يَ ُقولُُه َأَحٌد.

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِمْن أُُدٍم َحْشُوَها لِيٌف، فَالَِّذيَن َُيَْتِنُعوَن عَ  تُُه َصلَّى اَّللَّ ُ ِمَن وََكاَنْت ُِمَدَّ مَّا َأاَبَح اَّللَّ
ُسوَن ِإالَّ َأْشَرَف اْلَماَلِبِس َواْلَمطَاِعِم َواْلَمَناِكِح تَ َزههًدا َوتَ َعبهًدا ِبِِزَاِئِهْم طَائَِفٌة قَابَ ُلوُهْم، َفاَل يَ ْلبَ 

ًا وَ  ، َواَل أَيُْكُلوَن ِإالَّ أَْلنَيَ الطََّعاِم، َفاَل يَ َرْوَن لُْبَس اْلَِْشِن َواَل َأْكَلُه َتَكْبه َِ ًا، وَِكاَل الثِ َيا جَتَْبه
: َكانُوا قَاَل بَ ْعُض السََّلف  ا ذَ الطَّائَِفَتنْيِ َهْديُُه ُُمَاِلٌف هِلَْدِي النَِّبِ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم؛ َوهلَِ 

َِ اْلَعايل َواْلُمْنَخِفِض، َوِف السهَنِن َعِن اْبِن ُعَمَر يَ رْ  فَ ُعُه ِإََل النَِّبِ  َيْكَرُهوَن الشهْهَرَتنْيِ ِمَن الثِ يَا
ََ ُشْهَرٍة أَْلَبَسُه اَّللَُّ ي َ »َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم: )  ََ َمَذلٍَّة مُثَّ تَ َلهَّ ُب وْ َمْن لَِبَس ثَ ْو َم اْلِقَياَمِة ثَ ْو

ُ بَِنِقيضِ « ( ِفيِه النَّارُ   َذِلَك َفَأَذلَُّه َكَما َعاَق َب َوَهَذا ِْلَنَُّه َقَصَد ِبِه ااِلْخِتَياَل َواْلَفْخَر، فَ َعاقَ َبُه اَّللَّ
 ا ِإََل يَ ْوِم اْلِقَياَمِة.َو يَ َتَجْلَجُل ِفيهَ َمْن َأطَاَل ثَِيابَُه ُخَياَلَء أِبَْن َخَسَف ِبِه اْْلَْرَض فَ هُ 

َمْن َجرَّ ثَ ْوبَُه »َوِف الصَِّحيَحنْيِ َعِن اْبِن ُعَمَر قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم: ) 
ُ إِلَْيِه يَ ْوَم اْلِقَياَمةِ  ََْ يَ ْنظُِر اَّللَّ  (1)َوِف". « ( ُخَياَلَء 

 

اِحبُُه "َوالثَّاِمُن: ُبَكاُء النِ َفاِق، َوُهَو َأْن َتْدَمَع اْلَعنْيُ َواْلَقْل ُب قَاٍس، فَ ُيْظِهُر صَ -126 .1080
 اْْلُُشوَع َوُهَو ِمْن أَْقَسى النَّاِس قَ ْلًبا.

َا َكَما قَاَل ُعَمُر ْبُن رَ َوالتَّاِسُع: اْلُبَكاءُ اْلُمْستَ َعاُر َواْلُمْسَتْأَجُر َعَلْيِه، َكُبَكاِء النَّاِئَحِة اِبْْلُجْ  ِة، فَِِهنَّ
: )تَِبيُع َعْْبهََتَا َوتَ ْبِكي َشْجَو َغرْيَِها( َِ  اْلَْطَّا

ِكي َمَعُهْم، َواْلَعاِشُر: ُبَكاُء اْلُمَوافَ َقِة، َوُهَو َأْن يَ َرى الرَُّجُل النَّاَس يَ ْبُكوَن ِْلَْمٍر َوَرَد َعَلْيِهْم فَ يَ بْ 
 َشْيٍء يَ ْبُكوَن، َوَلِكْن يَ رَاُهْم يَ ْبُكوَن فَ يَ ْبِكي. َواَل َيْدرِي ِْلَي ِ 

ْوٌت فَ ُهَو ُبَكاءٌ َوَما َكاَن َمَعُه صَ  -َمْقُصوٌر -َوَما َكاَن ِمْن َذِلَك َدْمًعا ِباَل َصْوٍت فَ ُهَو ُبًكى 
 َعَلى بَِناِء اْْلَْصَواِت. -مَمُْدوٌد  -

 َوقَاَل الشَّاِعُر:

 هَلَا ُبَكاَها ... َوَما يُ ْغيِن اْلُبَكاءُ َواَل اْلَعوِيلُ َبَكْت َعْييِن َوُحقَّ 

وُد َأْن َوَما َكاَن ِمْنُه ُمْسَتْدًعى ُمَتَكلًَّفا فَ ُهَو الت ََّباِكي، َوُهَو نَ ْوَعاِن: حَمُْموٌد َوَمْذُموٌم، فَاْلَمْحمُ 
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ُموُم َأْن جُيْتَ َل َب ِْلَْجِل اْْلَْلِق، َوَقْد َوالسهْمَعِة. َواْلَمذْ ُيْسَتْجَل َب لِرِقَِّة اْلَقْل ِب َوِْلَْشَيِة اَّللَِّ اَل لِلر اَِيِء 
َِ لِلنَِّبِ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَقْد َرآُه يَ ْبِكي ُهَو وأبو) » بكر ِف َشْأِن  قَاَل ُعَمُر ْبُن اْلَْطَّا

ْيُت، َوِإْن ََْ َأِجْد تَ َباَكْيُت ؟ فَِِْن َوَجْدُت ُبَكاءً َبكَ ُأَساَرى َبْدٍر: َأْخْبْين َما يُ ْبِكيَك اَي َرُسوَل اَّللَِّ 
ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  : اْبُكوا ِمْن َخْشَيِة اَل بَ ْعُض السََّلفُ قَ َوَقْد « ( لُِبَكاِئُكَما، َوََْ يُ ْنِكْر َعَلْيِه َصلَّى اَّللَّ

ََْ تَ ْبُكوا فَ تَ َباَكْوا.".  ، فَِِْن   (1)اَّللَِّ
 

ْتِيِل َوِقلَِّة اْلِقرَاَءِة، َأِو السهرْ -127 .1081 َعِة َمَع َكثْ رَِة "َوَقِد اْختَ َلَف النَّاُس ِف اْْلَْفَضِل ِمَن الَتَّ
 اْلِقرَاَءِة: أَي هُهَما أَْفَضُل؟ َعَلى قَ ْوَلنْيِ.

ُهَما َوَغرْيمُُهَا ِإََل  ُ َعن ْ ْتِيَل َوالتََّدب هَر َمَع ِقلَِّة اْلِقرَاَءِة أَ  َفَذَه َب اْبُن َمْسُعوٍد َواْبُن َعبَّاٍس َرِضَي اَّللَّ نَّ الَتَّ
 أَْفَضُل ِمْن ُسْرَعِة اْلِقرَاَءِة َمَع َكثْ َرهِتَا.

َُ َهَذا اْلَقْوِل أِبَنَّ اْلَمْقُصوَد ِمَن اْلِقرَاَءِة فَ ْهُمُه َوَتَدب هرُُه، َواْلِفْقُه ِفي ِه َواْلَعَمُل ِبِه، َواْحَتجَّ أَْراَب
)نَ َزَل اْلُقْرآُن لِيُ ْعَمَل ِبِه، فَاختََُّذوا  :قَاَل بَ ْعُض السََّلف  َوتُُه َوِحْفظُُه َوِسيَلٌة ِإََل َمَعانِيِه، َكَما َوِتاَل 

 ََْ وُه َعْن  حَيَْفظُ ِتاَلَوَتُه َعَماًل( َوهِلََذا َكاَن أَْهُل اْلُقْرآِن ُهُم اْلَعاِلُموَن ِبِه، َواْلَعاِمُلوَن مبَا ِفيِه، َوِإْن 
 َظْهِر قَ ْل ٍب.

ََْ يَ ْعَمْل مبَا ِفيِه، فَ َلْيَس ِمْن أَْهِلِه َوِإْن أَقَاَم ُحُروفَ  ََْ يَ ْفَهْمُه َو  ُه ِإقَاَمَة السَّْهِم.َوأَمَّا َمْن َحِفظَُه َو

ُيَاَن أَْفَضُل اْْلَْعَماِل، َوفَ ْهُم اْلُقْرآِن َوَتَدب هرُُه ُهَو  ُيَاَن، َوأَمَّا جُمَرَُّد اقَاُلوا: َوِْلَنَّ اإْلِ لَِّذي يُ ْثِمُر اإْلِ
َما قَاَل النَِّبه َصلَّى التِ اَلَوِة ِمْن َغرْيِ فَ ْهٍم َواَل َتَدبهٍر، فَ يَ ْفَعُلَها اْلَْبه َواْلَفاِجُر، َواْلُمْؤِمُن َواْلُمَناِفُق، كَ 

انَِة، رحُِيَها طَيِ  ٌب، َوطَْعُمَها يَ ْقرَُأ اْلُقْرآَن، َكَمَثِل الرَّحيَْ َوَمَثُل اْلُمَناِفِق الَِّذي »اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم: ) 
 « (ُمرٌّ 

ُيَاِن، َوُهْم أَْفَضُل النَّاِس. َوالثَّانَِيُة: مَ  ْن َعِدَم َوالنَّاُس ِف َهَذا أَْربَُع طَبَ َقاٍت: أَْهُل اْلُقْرآِن َواإْلِ
ُيَاَن. الثَّالِثَُة: َمنْ  ْ يُ ْؤَت ِإُيَااًن، الرَّاِبَعُة: َمْن أُ  اْلُقْرآَن َواإْلِ ْ يُ ْؤَت قُ ْرآاًن.أُويتَ قُ ْرآاًن، َوََ  ويتَ ِإُيَااًن َوََ

 (2)قَاُلوا: َفَكَما َأنَّ َمْن أُويتَ ِإُيَااًن ِباَل قُ ْرآٍن أَْفَضُل ممَّْن أُويتَ قُ ْرآاًن ِباَل". 
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َِ اْلَمْأُموِر ُِّبَا َعْجزٌ -128 .1082 ت َّوَكهِل، فَ ُهَو حَمٌْض، فَِِْن َكاَن َمُشواًب بِنَ ْوٍع ِمَن ال "اْْلَْسَبا
َبِغي لِْلَعْبِد َأْن جَيَْعَل تَ وَكهَلُه َعْجزًا، َواَل جَيَْعَل َعْجَزُه تَ وَكه  َلُه تَ وَكهُل َعْجٍز، َفاَل يَ ن ْ اًل، َبْل جَيَْعُل تَ وَكه

َِ اْلَمْأُموِر ُِّبَا الَّ   يِت اَل يَِتمه اْلَمْقُصوُد ِإالَّ ُِّبَا ُكلِ َها.ِمْن مُجَْلِة اْْلَْسَبا

ِقلٌّ َكاٍف َوِمْن َهاُهَنا َغِلَط طَائَِفَتاِن ِمَن النَّاِس: ِإْحَدامُهَا: َزَعَمْت َأنَّ الت َّوَكهَل َوْحَدُه َسَب ٌب ُمْستَ 
َها  َتَضت ْ َُ الَّيِت اق ْ اَّللَِّ اْلُموِصَلُة ِإََل ُمَسبِ َباهِتَا،  ِحْكَمةُ ِف ُحُصوِل اْلُمرَاِد، فَ ُعطِ َلْت َلُه اْْلَْسَبا

، َوَضُعَف تَ وَكهُلُهمْ  َِ  ِمْن َحْيُث فَ َوقَ ُعوا ِف نَ ْوِع تَ ْفرِيٍط َوَعْجٍز، حِبََس ِب َما َعطَُّلوا ِمَن اْْلَْسَبا
، َفَجَمُعوا اهْلَمَّ ُكلَُّه، َوصَ  َِ وُه مَهًّا َواِحًدا، َوَهَذا َوِإْن َكاَن ِفيِه ريَُّ ظَنهوا قُ وََّتُه اِبْنِفرَاِدِه َعِن اْْلَْسَبا

رَاِدِه َأْضَعَفُه قُ وٌَّة ِمْن َهَذا اْلَوْجِه، َفِفيِه َضْعٌف ِمْن ِجَهٍة ُأْخَرى، َفُكلََّما َقِوَي َجاِن ُب الت َّوَكهِل ِبِِف ْ 
، وََكَمالُُه اِبلت َّوَكهِل َعَلى ت َّوَكهَل حمََ الت َّْفرِيُط ِف السََّب ِب الَِّذي ُهَو حَمَله الت َّوَكهِل، فَِِنَّ ال َُ لهُه اْْلَْسَبا

َلى اَّللَِّ ِف َزْرِعِه اَّللَِّ ِفيَها، َوَهَذا َكتَ وَكهِل احْلَرَّاِث الَِّذي َشقَّ اْْلَْرَض، َوأَْلَقى ِفيَها اْلِبْذَر، فَ تَ وَكََّل عَ 
ََْ َيْضُعْف تَ وَكهُلُه بِتَ ْعطِ  َوِإنْ َباتِِه، فَ َهَذا َقْد أَْعَطى الت َّوَكهلَ  يِل اْْلَْرِض، َوخَتِْلَيِتَها بُورًا، َحقَُّه، َو

ِه ِف السَّرْيِ، َوتَ وَكهُل اْْلَْكَياِس مِ  َن النََّجاِة ِمْن وََكَذِلَك تَ وَكهُل اْلُمَساِفِر ِف َقْطِع اْلَمَساَفِة َمَع ِجدِ 
، َواْلَفْوِز بِثَ َوابِهِ  َِ اَّللَِّ ُل الَِّذي َيََتَتَّ ُب َعَلْيِه أَثَ رُُه، ، َمَع اْجِتَهاِدِهْم ِف طَاَعِتِه، فَ َهَذا ُهَو الت َّوَكه َعَذا

ُ َحْس َب َمْن قَاَم ِبِه.  َوَيُكوُن اَّللَّ

َا احِ َوأَمَّا تَ وَكهُل اْلَعْجِز َوالت َّْفرِيِط، َفاَل َيََتَتَّ ُب َعَلْيِه أَثَ رُُه، َولَْيَس اَّللَُّ َحْس َب صَ  ِبِه، فَِِنَّ اَّللََّ ِإمنَّ
َِ اْلَمْأُموِر ُِّبَا، اَل ِإضَ  ِل َعَلْيِه ِإَذا ات ََّقاُه، َوتَ ْقَواُه ِفْعُل اْْلَْسَبا  اَعتُ َها.َيُكوُن َحْس َب اْلُمتَ وَكِ 

، َورََأِت اْرتَِباَط اْلُمَسبِ َباِت ُّبَِ  َِ ا َشْرًعا َوَقَدرًا، َوأَْعَرَضْت َوالطَّائَِفُة الثَّانَِيُة: الَّيِت قَاَمْت اِبْْلَْسَبا
َِ َما اَنلَْتُه، ف َ  َلْيَس هَلَا قُ وَُّة َعْن َجاِن ِب الت َّوَكهِل، َوَهِذِه الطَّائَِفُة َوِإْن اَنَلْت مبَا فَ َعَلْتُه ِمَن اْْلَْسَبا

ُهْم َوِدفَ  َِ الت َّوَكهِل، َواَل َعْوُن اَّللَِّ هَلُْم وَِكَفايَ ُتُه ِإايَّ ُهْم، َبْل ِهَي َُمُْذولٌَة َعاِجَزٌة، اُعُه عَ َأْصَحا ن ْ
 حِبََس ِب َما فَاهَتَا ِمَن الت َّوَكهِل.

، َكَما  : َمْن َسرَُّه َأْن َيُكوَن أَق َْوى قَاَل بَ ْعُض السََّلف  فَاْلُقوَُّة ُكله اْلُقوَِّة ِف الت َّوَكهِل َعَلى اَّللَِّ
، ِل، َواْلِكَفايَُة وَ  النَّاِس، فَ ْليَ تَ وَكَّْل َعَلى اَّللَِّ َا فَاْلُقوَُّة َمْضُمونٌَة لِْلُمتَ وَكِ  ْفُع َعْنُه، َوِإمنَّ احلَْْس ُب َوالدَّ

 ."  (1)يَ ن ُْقُص َعَلْيِه ِمْن َذِلَك ِبَقْدِر َما يَ ن ُْقُص ِمَن الت َّْقَوى َوالت َّوَكهِل، َوِإالَّ
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َل تَ َعلهِق الرهوِح ِمَن اْلَبَدِن َواْلَبَدِن، فَِِنَّ َأوَّ  "َوالرهوُح تَ َتَحرَُّك تَ بَ ًعا حِلَرََكِة الن َّْفسِ -129 .1083
ْن تُ ْرِسَل َما جيَِ ُب اِبْلَقْل ِب، َوِمْنهُ يَ ْنَشأُ الرهوُح َوتَ ن َْبثه ِف اْْلَْعَضاِء. َوأَمَّا َحرََكةُ الطَِّبيَعِة، َفأِلَْجِل أَ 

 ي جيَِ ُب ِإْرَسالُُه.ِإْرَسالُُه ِمَن اْلَميِنِ  َعَلى اْلِمْقَداِر الَّذِ 

َأْخاَلطُُه َوالرهوُح َواِبِْلُْمَلِة: فَاِلَِْماُع َحرََكٌة ُكلِ يٌَّة َعامٌَّة يَ َتَحرَُّك ِفيَها اْلَبَدُن َوقُ َواُه َوطَِبيَعُتُه وَ 
َسَياَلهَنَا ِإََل اْْلَْعَضاِء وَ َوالن َّْفُس، َفُكله َحرََكٍة َفِهَي ُمِثريٌَة ِلأْلَْخاَلِط ُمَرقِ َقٌة هَلَا تُوِج ُب َدف َْعَها 

َها َحرََكُة اِلَِْماِع.  الضَِّعيَفِة، َواْلَعنْيُ ِف َحاِل َرَمِدَها َأْضَعُف َما َتُكوُن، فََأَضرَّ َما َعَلي ْ

َُ السهُفِن َأنَّ احْلَرََكَة تُ ثَ و ُِر اْْلَْبدَ  َِ " اْلُفُصوِل ": َوَقْد َيُدله رُُكو اَن. َهَذا َمَع قَاَل بقراط ِف ِكَتا
َها َما َيْسَتْدِعيِه ِمَن احلِْْمَيِة َوااِلْسِتْفرَاِغ، َوتَ ْنِقيَ  ِة الرَّْأِس َواْلَبَدِن ِمْن َأنَّ ِف الرََّمِد َمَناِفَع َكِثريًَة، ِمن ْ

اهْلَمِ  َواحْلُْزِن، َواحْلَرََكاِت وَ  َفَضاَلهِتَِما َوُعُفواَنهِتَِما، َواْلَكفه َعمَّا يُ ْؤِذي الن َّْفَس َواْلَبَدَن ِمَن اْلَغَض بِ 
: اَل َتْكَرُهوا الرََّمَد فَِِنَُّه يَ ْقَطُع ُعُرو   َق اْلَعَمى.اْلَعِنيَفِة َواْْلَْعَماِل الشَّاقَِّة. َوِف أَثٍَر َسَلِفيٍ 

 ِعاَلُجهُ 

َِ ِعاَلِجِه ُماَلَزَمُة السهُكوِن َوالرَّاَحِة، َوتَ ْرُك َمسَّ  ْشِتَغاُل ُِّبَا، فَِِنَّ َأْضَداَد اْلَعنْيِ َوااِل َوِمْن َأْسَبا
َها. ََ اْلَمَوادِ  إِلَي ْ  َذِلَك يُوِج ُب اْنِصَبا

َِ حُمَمٍَّد َمَثُل اْلَعنْيِ، َوَدَواءُ اْلَعنْيِ تَ ْركُ قَاَل بَ ْعُض السََّلف  َوَقْد  َها. َوَقْد ُرِوَي : َمَثُل َأْصَحا  َمسِ 
َوُهَو ِمْن أَنْ َفِع « (  اْلَعنْيِ ِعاَلُج الرََّمِد تَ ْقِطرُي اْلَماِء اْلَبارِِد ِف »أَْعَلُم ِبِه: )  ِف َحِديٍث َمْرُفوٍع اَّللَُّ 

، فَِِنَّ اْلَماَء َدَواٌء اَبرٌِد ُيْستَ َعاُن ِبِه َعَلى ِإْطَفاِء َحرَاَرِة الرََّمِد إِ  َذا َكاَن َحارًّا، اْْلَْدِويَِة لِلرََّمِد احْلَارِ 
ُ َعْنُه اِلْمرَأَتِِه زين ب َوَقِد اْشَتَكْت عَ »ا َوهِلَذَ  نُ َها: َلْو فَ َعْلِت  قَاَل َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َمْسُعوٍد َرِضَي اَّللَّ ي ْ

َضِحنَي ِف َكَما فَ َعَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َكاَن َخرْيًا َلِك َوَأْجَدَر َأْن ُتْشِفي، تَ نْ 
ََّ النَّاِس، َواْشِف أَْنَت الشَّاِف، اَل ِشَفاَعْيِنِك الْ  َء ِإالَّ َماَء، مُثَّ تَ ُقوِلنَي: )أَْذِه ِب اْلَبْأَس َر

 « .ِشَفاُؤَك، ِشَفاًء اَل يُ َغاِدُر َسَقًما( 

جُيَْعُل َكاَلُم الن هبُ وَِّة  َوَهَذا ممَّا تَ َقدََّم ِمرَارًا أَنَُّه َخاصٌّ بِبَ ْعِض اْلِباَلِد، َوبَ ْعِض َأْوَجاِع اْلَعنْيِ، َفاَل 
 (1)اِْلُْزِئيه اْْلَاصه ُكلِ يًّا َعامًّا، َواَل اْلُكلِ يه اْلَعامه". 
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َبِطًحا َعَلى َوْجِهِه، َوِف " اْلُمْسَنِد "، َو " ُسَننِ -130 .1084  "نَ ْوٍم، َوأَْرَدُأ ِمْنُه َأْن يَ َناَم ُمن ْ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -َمرَّ النَِّبه ) »اْبِن َماَجْه " َعْن أيب أمامة، قَاَل:  َعَلى َرُجٍل اَنئٍِم ِف  -َصلَّى اَّللَّ

َا نَ ْوَمٌة َجهَ  َبِطٍح َعَلى َوْجِهِه، َفَضَربَُه ِبرِْجِلِه، َوقَاَل: ُقْم َأِو اق ُْعْد، فَِِهنَّ  « (نَِّميَّةٌ اْلَمْسِجِد ُمن ْ

َِ " الت َّْقِدَمِة ": وَ  َأْن َيُكوَن َعاَدتُُه ِف  أَمَّا نَ ْوُم اْلَمرِيِض َعَلى َبْطِنِه ِمْن َغرْيِ قَاَل أبقراط ِف ِكَتا
ِتِه َجَرْت ِبَذِلَك، َيُدله َعَلى اْخِتاَلِط َعْقٍل، َوَعَلى أٍَََ ِف نَ َواِحي اْلَبْطِن، قَاَل الشه  رَّاُح ِصحَّ

َئٍة َرِديَئٍة ِمْن َغرْيِ َسَب بٍ ِلِكَتاِبِه: ِْلَنَُّه َخاَلَف اْلَعاَدَة اِْلَيِ َدَة ِإََل    ظَاِهٍر َواَل اَبِطٍن. َهي ْ

ٌن لِْلُقَوى الطَِّبيِعيَِّة ِمْن أَف َْعاهِلَا، ُمرِيٌح لِْلُقوَِّة الن َّْفَسانِيَّ  ِة، ُمْكِثٌر ِمْن َجْوَهِر َوالن َّْوُم اْلُمْعَتِدُل ممَُكِ 
َا َعاَد ِبَِِرخَ   ائِِه َمانًِعا ِمْن حَتَلهِل اْْلَْرَواِح.َحاِمِلَها، َحىتَّ إِنَُّه ُرمبَّ

َحاَل، َويُ ْرِخي َونَ ْوُم الن ََّهاِر َرِديءٌ يُوِرُث اْْلَْمرَاَض الرهطُوبِيَّةَ َوالن ََّوازَِل، َويُ ْفِسُد اللَّْوَن، َويُوِرُث الط ِ 
َرِة، َوأَْرَدُؤُه نَ ْوُم أَوَِّل الن ََّهاِر، اجِ اْلَعَص َب، َوُيْكِسُل، َوُيْضِعُف الشَّْهَوَة ِإالَّ ِف الصَّْيِف َوْقَت اهلَْ 

 الصهْبَحِة، فَ َقاَل َوأَْرَدأُ ِمْنُه الن َّْوُم آِخَرُه بَ ْعَد اْلَعْصِر، َورََأى َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َعبَّاٍس ابْ ًنا لَُه اَنِئًما نَ ْوَمةَ 
 اْْلَْرزَاُق( ؟ .َلُه: )ُقْم، أَتَ َناُم ِف السَّاَعِة الَّيِت تُ َقسَُّم ِفيَها 

َرُسوِل اَّللَِّ  َوِقيَل: نَ ْوُم الن ََّهاِر َثاَلثٌَة: ُخُلٌق، َوُحَرٌق، َومُحٌْق. فَاْْلُُلُق: نَ ْوَمُة اهْلَاِجَرِة، َوِهَي ُخُلقُ 
نْ َيا َواْْلخِ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم. َواحْلَُرُق: نَ ْوَمُة الضهَحى، َتْشَغُل َعْن أَْمِر الده ِة. َواحْلُْمُق: نَ ْوَمُة رَ َصلَّى اَّللَّ

 (1): َمْن اَنَم بَ ْعَد". قَاَل بَ ْعُض السََّلف  اْلَعْصِر. 
 

 [ .23"]النِ َساِء: -131 .1085

: 40َوقَاَل ِف َهِذِه السهوَرِة: }َما َكاَن حُمَمٌَّد َأاَب َأَحٍد ِمْن رَِجاِلُكْم{ ]اْلحزاَ:  َِ [ ]اْْلَْحزَا
{ ]اْلحزاَ: َوَما َجَعَل أَْدِعَياءَُكْم أَبْ َناءَُكْم َذِلُكْم قَ ْوُلُكْم أِبَف َْواِهُكمْ [ ، َوقَاَل ِف َأوَّهِلَا: }40

4 : َِ ََّ َعْن َرُسوِل اَّللَِّ 4[ ]اْْلَْحزَا ُ َعَلْيهِ  -[ ، فَ َتَأمَّْل َهَذا الذَّ َوَدْفَع طَْعِن  -َوَسلََّم  َصلَّى اَّللَّ
 ِفيُق.الطَّاِعِننَي َعْنُه، َواِبَّللَِّ الت َّوْ 

 -اَن َأَحب َُّهنه إِلَْيِه عائشة حيُِ به ِنَساَءُه، وَكَ  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  -نَ َعْم َكاَن َرُسوُل اَّللَِّ 
ُلُغ حَمَب َُّتُه هَلَا َواَل ِْلََحٍد ِسَوى َرب ِِه هِنَايََة احْلُ ب ِ  ََْ َتُكْن تَ ب ْ َها، َو أَنَُّه قَاَل: ، َبْل َصحَّ َرِضَي اَّللَُّ َعن ْ

َوِإنَّ »( َوِف َلْفٍظ: )  «َلْو ُكْنُت ُمتَِّخًذا ِمْن َأْهِل اْْلَْرِض َخِلياًل اَلختََّْذُت َأاَب َبْكٍر َخِلياًل ) »
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 « ( .َصاِحَبُكْم َخِليُل الرَّمْحَنِ 

 

ْخاَلُص َسَب ٌب ِلَدْفِع اْلِعْشِق[  ]َفْصٌل اإْلِ

 َفْصلٌ 

َا  َُ اْلَفارَِغةُ ِمْن حَمَبَِّة اَّللَِّ تَ َعاََل، اْلمُ َوِعْشُق الصهَوِر ِإمنَّ تَ َلى ِبِه اْلُقُلو ْعِرَضةُ َعْنهُ اْلُمتَ َعوِ َضةُ ِبَغرْيِِه تُ ب ْ
ِعْشِق الصهَوِر،  َعْنُه، فََِِذا اْمَتأَلَ اْلَقْل ُب ِمْن حَمَبَِّة اَّللَِّ َوالشَّْوِق ِإََل لَِقائِِه، َدَفَع َذِلَك َعْنُه َمَرضَ 

َباِداَن هِلََذا قَاَل تَ َعاََل ِف َحقِ  يُوُسَف }َكَذِلَك لَِنْصِرَف َعْنُه السهوَء َواْلَفْحَشاَء ِإنَُّه ِمْن عِ وَ 
ْخاَلَص َسَب ٌب ِلَدْفِع اْلِعْشِق 24[ ]يُوُسَف: 24اْلُمْخَلِصنَي{ ]يوسف:  [ ، َفَدلَّ َعَلى َأنَّ اإْلِ
َصْرُف اْلُمَسبَّ ِب َصْرٌف ِلَسَبِبِه، وِء َواْلَفْحَشاِء الَّيِت ِهَي مَثََرتُهُ َونَِتيَجُتُه، فَ َوَما َيََتَتَّ ُب َعَلْيِه ِمَن السه 

 َمْعُشوِقِه. : اْلِعْشُق َحرََكُة قَ ْل ٍب فَارٍِغ، يَ ْعيِن فَارًِغا ممَّا ِسَوىقَاَل بَ ْعُض السََّلف  َوهِلََذا 

[ 10: وَسى فَارًِغا ِإْن َكاَدْت لَتُ ْبِدي ِبِه{ ]القصصقَاَل تَ َعاََل: }َوَأْصَبَح فُ َؤاُد أُمِ  مُ 
ِبَها بِِه.". [ َأْي فَارًِغا ِمْن ُكلِ  َشْيٍء ِإالَّ ِمْن ُموَسى لَِفْرِط حَمَبَِّتَها َلُه، َوتَ َعلهِق قَ لْ 11]اْلَقَصِص: 

(1) 
 

اْْلِخَرِة، َواَل اْسُتْجِلَبْت نْ َيا وَ "التَّْكِميِل ظَاِهرًا َواَبِطًنا، َفَما اْسُتْدِفَعْت ُشُروُر الده -132 .1086
َلِة اْلَعْبِد َمَصاحِلُُهَما مبِْثِل الصَّاَلِة، َوِسره َذِلَك َأنَّ الصَّاَلَة ِصَلٌة اِبَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ، َوَعَلى َقْدِر صِ 

ْنُه ِمَن الشهُروِر َأْسَباُُّبَا، َوتُِفيُض َعَلْيِه عَ  ِبَربِ ِه َعزَّ َوَجلَّ تُ ْفَتُح َعَلْيِه ِمَن اْلَْرْيَاِت أَبْ َواُُّبَا، َوتُ ْقَطعُ 
 َوالنَِّعيُم، َواْْلَف ْرَاُح َمَواده الت َّْوِفيِق ِمْن َرب ِِه َعزَّ َوَجلَّ، َواْلَعاِفَيُة َوالصِ حَُّة، َواْلَغِنيَمُة َواْلِغىَن، َوالرَّاَحةُ 

 َسارَِعٌة إِلَْيِه.َواْلَمَسرَّاُت ُكلهَها حُمَْضَرٌة َلَدْيِه، َومُ 

 

 ]َصْْبٌ[

َبٌة ِمْن َصْْبٍ َوُشْكٍر، َكَما  ُيَاِن( ، فَِِنَُّه َماِهيٌَّة ُمرَكَّ : )الصَّْْبُ ِنْصُف اإْلِ : اَل بَ ْعُض السََّلف  قَ ًٌ
ُيَاُن ِنْصَفاِن: ِنْصٌف َصْْبٌ، َوِنْصٌف ُشْكٌر، قَاَل تَ َعاََل: }ِإنَّ ِف َذِلَك َْلاَيٍت ِلُكل ِ  بَّاٍر صَ  اإْلِ

ُيَاِن مبَْنزَِلِة الرَّْأِس ِمَن اِلََْسِد، َوُهَو ثَ 5[ ]ِإبْ رَاِهيَم: 5َشُكوٍر{ ]إبراهيم:  اَلثَةُ [ َوالصَّْْبُ ِمَن اإْلِ
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، َفاَل ُيَضيِ ُعَها، َوَصْْبٌ َعْن حَمَارِِمِه، َفاَل يَ ْرَتِكبُ هَ  َلى ا، َوَصْْبٌ عَ أَنْ َواٍع: َصْْبٌ َعَلى فَ رَاِئِض اَّللَِّ
 الصَّْْبَ، َوَلذََّة أَْقِضَيِتِه َوأَْقَدارِِه، َفاَل يَ َتَسخَّطَُها، َوَمِن اْسَتْكَمَل َهِذِه اْلَمرَاِت َب الثَّاَلَث، اْسَتْكَملَ 
نْ َيا َواْْلِخَرِة َونَِعيَمَها، َواْلَفْوُز َوالظََّفُر ِفيِهَما اَل َيِصُل إِلَْيِه َأَحٌد ِإالَّ َعَلى ِجْسرِ  الصَّْْبِ، َكَما  الده

ُ َعْنُه: )خَ  َِ َرِضَي اَّللَّ رْيُ َعْيٍش اَل َيِصُل َأَحٌد ِإََل اِْلَنَِّة ِإالَّ َعَلى الصِ رَاِط، قَاَل ُعَمُر ْبُن اْلَْطَّا
، رَأَيْ تَ هَ  ُكلََّها َمُنوطًَة   اأَْدرَْكَناُه اِبلصَّْْبِ( . َوِإَذا ََتَمَّْلَت َمرَاِت َب اْلَكَماِل اْلُمْكَتَس ِب ِف اْلَعاََِ
، رَأَيْ َتُه ُكلَُّه ِمْن اِبلصَّْْبِ، َوِإَذا ََتَمَّْلَت الن هْقَصاَن الَِّذي يَُذمه َصاِحُبُه َعَلْيِه، َوَيْدُخُل حَتَْت ُقْدَرتِهِ 

يثَاُر ُكلهُه َصْْبُ َساَعٍة.  َعَدِم الصَّْْبِ، فَالشََّجاَعُة َواْلِعفَُّة، َواِْلُوُد َواإْلِ

 لصَّْْبُ ِطلَّْسٌم َعَلى َكْنِز اْلُعَلى ... َمْن َحلَّ َذا الطِ لَّْسَم فَاَز ِبَكْنزِهِ فَا

َا تَ ْنَشأُ َعْن َعَدِم الصَّْْبِ، َفَما ُحِفَظْت ِصحَُّة".   (1)َوَأْكثَ ُر َأْسَقاِم اْلَبَدِن َواْلَقْل ِب، ِإمنَّ
 

ُ تَ َعاََل يَ ُقوُل خِبِْدَمِة اْلبَ ْيِت َفِمَن الْ "َوَعْجُنُه َوَغِسيُلُه َوفَ ْرُشُه َوِقَياُمُه -133 .1087 ُمْنَكِر، َواَّللَّ
[ ، َوقَاَل: }الر َِجاُل 228[ ]اْلبَ َقَرِة:228}َوهَلُنَّ ِمْثُل الَِّذي َعَلْيِهنَّ اِبْلَمْعُروِف{ ]البقرة: 

ََْ خَتْدِ 34[ ]النِ َساِء: 34قَ وَّاُموَن َعَلى النِ َساِء{ ]النساء:   ْمُه اْلَمْرأَُة، َبْل َيُكوُن ُهوَ [ َوِإَذا 
 اْْلَاِدَم هَلَا، َفِهَي اْلَقوَّاَمُة َعَلْيِه.

َا َأْوَج َب َوأَْيًضا: فَِِنَّ اْلَمْهَر ِف ُمَقابَ َلِة اْلُبْضِع، وَُكلٌّ ِمَن الزَّْوَجنْيِ يَ ْقِضي َوطََرهُ ِمْن َصاِحبِ  ِه، فَِِمنَّ
ُ ُسْبَحانَهُ نَ َفَقتَ َها  ِخْدَمِتَها، َوَما َجَرْت ِبِه َعاَدُة وَُكْسَوهَتَا َوَمْسَكنَ َها ِف ُمَقابَ َلِة اْسِتْمَتاِعِه ُِّبَا وَ اَّللَّ

 اْْلَْزَواِج.

َا تَ ْنزُِل َعَلى اْلُعْرِف، َواْلُعْرُف ِخْدَمةُ اْلَمْرأَةِ َوِقَياُمهَ  اْلبَ ْيِت ا مبََصاِلِح َوأَْيًضا فَِِنَّ اْلُعُقوَد اْلُمْطَلَقةَ ِإمنَّ
اِخَلِة، َوقَ ْوهُلُْم: ِإنَّ ِخْدَمةَ فاطمة وأَساء َكاَنْت َتَْبهًعا َوِإْحَسااًن يَ ُردههُ َأنَّ فاطمة َكاَنْت تَ  ْشَتِكي الدَّ

َا ِهَي َعَلْيَك َوُهَو َصلَّى اَّللَُّ  َها، َوِإمنَّ  َعَلْيِه َما تَ ْلَقى ِمَن اْلِْْدَمِة، فَ َلْم يَ ُقْل لعلي: اَل ِخْدَمَة َعَلي ْ
 ََْ  يَ ُقْل: لَُه َوَسلََّم اَل حُيَايب ِف احْلُْكِم َأَحًدا، َوَلمَّا رََأى أَساء َواْلَعَلَف َعَلى رَْأِسَها، والزبري َمَعُه 

َها، َوَأنَّ َهَذا ظُْلٌم هَلَا، َبْل أَقَ رَُّه َعَلى اْسِتْخَداِمَها، َوأَقَ رَّ َسائَِر َأْصَحا ِه َعَلى بِ اَل ِخْدَمَة َعَلي ْ
ُهنَّ اْلَكارَِهَة َوالرَّاِضَيَة َهَذا أَْمٌر اَل َرْي َب ِفيِه.  اْسِتْخَداِم أَْزَواِجِهْم َمَع ِعْلِمِه أِبَنَّ ِمن ْ

خَتِْدُم  َعاَلِمنَي، َكاَنتْ َواَل َيِصحه الت َّْفرِيُق َبنْيَ َشرِيَفٍة َوَدنِيَئٍة َوَفِقريٍَة َوَغِنيٍَّة فَ َهِذِه َأْشَرُف ِنَساِء الْ 
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ى النَِّبه َصلَّى َزْوَجَها َوَجاَءْتُه َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َتْشُكو إِلَْيِه اْلِْْدَمَة، فَ َلْم ُيْشِكَها، َوَقْد ََسَّ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِف احْلَِديِث الصَِّحيِح اْلَمْرأََة َعانَِيًة، فَ َقاَل: )  َ ِف »اَّللَّ ُنَّ َعَواٌن ات َُّقوا اَّللَّ النِ َساِء فَِِهنَّ

 « ( .ِعْندَُكمْ 

،  َواْلَعاين: اْْلَِسرُي، َوَمْرتَ َبُة اْْلَِسرِي ِخْدَمُة َمْن ُهَو حَتَْت َيِدِه َواَل َرْي َب َأنَّ النِ َكاِح نَ ْوعٌ   ِمَن الر ِقِ 
 َكرُيََتُه، َواَل خَيَْفى َعَلى َد َمْن يُرِقه : النِ َكاُح رِقٌّ فَ ْليَ ْنظُْر َأَحدُُكْم ِعنْ قَاَل بَ ْعُض السََّلف  َكَما 

لِيَلنْيِ.".   (1)اْلُمْنِصِف الرَّاِجُح ِمَن اْلَمْذَهَبنْيِ َواْْلَق َْوى ِمَن الدَّ
 

"ما كنت أشد اجتهادا مين اْلن فِن العبد إذا علم أن سلوك هذا الطريق -134 .1088
نكد وال  ذة ونعيم ال يشوبهيقضي به إَل رايض مونقة وبساتني معجبة ومساكن طيبة ول

تع ب كان حرصه على سلوكها واجتهاده ِف السري فيها حبس ب علمه مبا يفضي إليه وهلذا 
قال أبو عثمان النهدي لسلمان ْلان أبول هذا اْلمر أشد فرحا مين آبخره وذلك ْلنه إذا  

يت سبقت لكان قد سبق له من هللا سابقة وهيأه ويسره للوصول إليها كان فرحه ابلسابقة ا
له من هللا أعظم من فرحه ابْلسباَ اليت َتيت ُّبا فِهنا سبقت له من هللا قبل الوسيلة منه 
وعلمها هللا وشاءها وكتبها وقدرها وهيأ له أسباُّبا لتوصله إليها فاْلمر كله من فضله وجوده 

ن كون م السابق فسبق له من هللا سابقة السعادة ووسيلتها وغايتها فاملؤمن أشد فرحا بذلك
وهللا ما أح ب أن جيعل أمري إيل إنه إذا كان بيد  قال بعض السلفأمره جمعوال إليه كما 

هللا خريا من أن يكون بيدي فالقدر السابق معني على اْلعمال وما حيث عليها ومقتض هلا 
ال أنه مناف هلا وصاد عنها وهذا موضع مزلة قدم من ثبتت قدمه فاز ابلنعيم املقيم ومن 

دمه عنه هوى إَل قرار اِلحيم فالنِب صلى هللا عليه وسلم أرشد اْلمة ِف القدر إيل زلت ق
أمرين مها سببا السعادة اإلُيان ابْلقدار فِنه نظام التوحيد واإلتيان ابْلسباَ اليت توصل إَل 
خريه وحتجز عن شره وذلك نظام الشرع فأرشدهم إَل نظام التوحيد واْلمر فأىب املنحرفون 

 دح ِبنكاره ِف أصل التوحيد أو القدح ِبثباته ِف أصل الشرع َو تتسع عقوهلم اليت َإال الق
يلق هللا عليها من نوره للجمع بني ما مجعت الرسل مجيعهم بينه وهو القدر والشرع واْللق 
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واْلمر وهدى هللا الذين آمنوا ملا اختلفوا فيه من احلق ِبذنه وهللا يهدي من يشاء إَل صراط 
والنِب صلى هللا عليه وسلم شديد احلرص على مجع هذين اْلمرين لألمة وقد تقدم  مستقيم

قوله: "أحرص على ما ينفعك واستعن ابهلل وال تعجز وإن العاجز من َ يتسع لألمرين" 
 (1)وابهلل التوفيق.". 

 

"لفعله وفعله مفعول وليس هو فعال هلل وال فعال للعبد فلزمه مفعول من غري -135 .1089
عمر هللا أن هذا اإللزام الزم ْليب احلسن وللجْبية فِن عندهم اإلنسان ليس بفاعل فاعل ول

حقيقة والفاعل هو هللا وأفعال اإلنسان قائمة َ تقم ابهلل فِذا َ يكن اإلنسان فاعلها مع 
قيامها به فكيف يكون هللا سبحانه هو فاعلها ولو كان فاعلها لعادت أحكامها عليه 

اء وذلك مستحيل على هللا فيلزمك أن تكون أفعاال ال فاعل هلا فِن واشتقت له منها أَس
العبد ليس بفاعل عندك ولو كان الَر فاعال هلا الشتقت له منها أَساء وعاد حكمها عليه، 
فِن قيل فما تقولون أنتم ِف هذا املقام، قلنا ال نقول بواحد من القولني بل نقول هي أفعال 

فالفعل عندان غري املفعول وهو إمجاع من أهل السنة حكاه  للعباد حقيقة ومفعولة للَر
احلسني بن مسعود البغوي وغريه فالعبد فعلها حقيقة وهللا خالقه وخالق ما فعل به من 
القدرة واإلرادة وخالق فاعليته وسر املسألة أن العبد فاعل منفعل ابعتبارين هل هو منفعل 

عل وأحدث له  بقدرته ومشيئته وأقدره على الفِف فاعليته فربه تعاَل هو الذي جعله فاعال
املشيئة اليت يفعل ُّبا قال اْلشعري وكثري من أهل اإلثبات يقولون: "أن اإلنسان فاعل ِف 
احلقيقة مبعىن مكتس ب" وُينعون أنه حمدث قلت هؤالء وقفوا عند ألفاظ الكتاَ والسنة 

قوله وأَسائها اْلاصة فاالسم العام ك فِهنما مملوآن من نسبة اْلفعال إَل العبد ابَسها العام
تعاَل: }تَ ْعَمُلوَن{ : }تَ ْفَعُلوَن{ : }َتْكِسُبوَن{ واْلَساء اْلاصة: }يُِقيُموَن الصَّالَة{ : 
}َويُ ْؤُتوَن الزََّكاَة{ : }َويُ ْؤِمُنوَن{ : }َوخَيَاُفوَن{ : }يَ ُتوبُوَن{ : }جُيَاِهُدوَن{ وأما لفظ 

الذم كقوله صلى هللا عليه وسلم: "لعن هللا من أحدث حداث أو اإلحداث فلم جييء إال ِف 
آوى حمداث" فهذا ليس مبعىن الفعل والكس ب وكذلك قول عبد هللا بن مغفل البنه: "إايك 

: "إذا السلف قال بعضواحلدث ِف اإلسالم" وال ُيتنع إطالقه على فعل اْلري مع التقييد 
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حدثت ذنبا فأحدث له توبة" ومنه قوله هل أحدث هللا لك نعمة فأحدث هلا شكرا وإذا أ
أحدثت توبة وأحدث للذن ب استغفارا وال يلزم من ذلك إطالق اسم احملدث عليه واإلحداث 
على فعله قال اْلشعري وبلغين أن بعضهم أطلق ِف اإلنسان أنه حمدث ِف احلقيقة مبعىن 

ل وجاع مكتس ب قلت ههنا ألفاظ وهي فاعل وعامل ومكتس ب وكاس ب وصانع وحمدث
ومؤثر ومنشئ وموجد وخالق وابرئ ومصور وقادر ومريد وهذه اْللفاظ ثالثة أقسام قسم َ 
َ سبحانه كالبارئ والبديع واملبدع وقسم ال يطلق إال على العبد كالكاس ب  يطلق إال على الر
واملكتس ب وقسم وقع إطالقه على الَر والعبد كاسم صانع وفاعل وعامل ومنشئ ومريد 

اْلالق واملصور فِن استعمال مطلقني غري مقيدين َ يطلقا إال على الَر كقوله  وقادر وأما
اْلالق البارئ املصور وإن استعمال مقيدين أطلقا على العبد كما يقال ملن قدر شيئا ِف نفيه 

 أنه خلقه قال:

 وْلنت تفري ما خلقت ... وبعض القوم خيلق مث ال يفر

ا ه ِف نفسك وغريك يقدر أشياء وهو عاجز عن إنفاذهأي لك قدرة متضي وتنفذ ُّبا ما قدرت
وإمضائها وُّبذا االعتبار صح إطالق خالق على العبد ِف قوله تعاَل: }فَ تَ َباَرَك اَّللَُّ َأْحَسُن 
اْْلَالِِقنَي{ أي أحسن املصورين واملقدرين والعَر تقول قدرت اْلدمي وخلقته إذا قسته لتقطع 

: جماهد: "يصنعون ويصنع هللا وهللا خري الصانعني" وقال الليث منه مزادة أو قربة وحنوها قال
"رجل خالق أي صانع وهن اْلالقات للنساء" وقال مقاتل: "يقول تعاَل هو أحسن خلقا 
من الذين خيلقون التماثيل وغريها اليت ال يتحرك منها شيء وأما البارئ فال يصح إطالقه 

 (1)أوجدها بعد عدمها". إال عليه سبحانه فِنه الذي برأ اْلليقة و 
 

 "فصل: ىف تقسيم الغىن ِإَل عال وسافل-136 .1090

ه، وأَذهلم له فأَفقر الناس ِإَل هللا أَغناهم ب -وملا كان الفقر ِإَل هللا عز وجل هو عني الغىن به
أَعزهم، وَأضعفهم بني يديه أَقواهم، وَأجهلهم عند نفسه أَعلمهم ابهلل وأَمقتهم لنفسه أَقرُّبم 

عاً ىف كأن ذكر الغىن ابهلل مع الفقر إِليه متالزمني متناسبني، فنذكر فصالً انف  -ضاة هللاِإَل مر 
الغىن العاَل. واعلم َأن الغىن على احلقيقة ال يكون ِإال هلل الغىن بذاته عن كل ما سواه، وكل 
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مر أَ ما سواه فموسوم بسمة الفقر كما هو موسوم بسمة اْللق والصنع، وكما َأن كونه ُملوقاً 
ذاتى له، فكونه فقرياً أَمر ذاتى له كما تقدم بيانه، وغناه أَمر نسىب ِإضاىف عارض له، فِِنه 
ِإمنا استغىن أبَمر خارج عن ذاته فهو غىن به فقري إِليه، وال يوصف ابلغىن على اإِلطالق ِإال 

 ميد.حلْ من غناه من لوازم ذاته، فهو الغىن بذاته عما سواه، وهو اَْلحد الصمد الغىن ا

والغىن قسمان: غىن سافل، وغىن عال. فالغىن السافل الغىن ابلعوارى املسَتدة من النساء 
والبنني والقناطري املقنطرة من الذه ب والفضة واْليل املسومة واْلَنعام واحلرث وهذا َأضعف 

بعد ذهاُّبا،  هالغىن، فِِنه غىن بظل زائل، وعارية ترجع عن قري ب ِإَل أَرابُّبا، فِِذا الفقر أَبمجع
وَكأن الغىن ُّبا كان حلمًا فانقضى، وال مهة َأضعف من مهة من رضى ُّبذا الغىن الذى هو 
ظل زائل. وهذا غىن أَرابَ الدنيا الذى فيه يتنافسون، وِإايه يطلبون، وحوله حيومون، وال 
َأح ب ِإَل الشيطان وأَبعد عن الرمحن من قل ب مآلن حب ب هذا الغىن واْلوف من فقده. 

: ِإذا اجتمع إبليس وجنوده َ يفرحوا بشيء كفرحهم بثالثة َأشياَء: مؤمن قال بعض الَسَلف
قتل مؤمناً، ورجل ُيوت على الكفر، وقل ب فيه خوف الفقر. وهذا الغىن حمفوف بفقرين: 
 فقر قبله، وفقر بعده، وهو كالغفوة بينهما. فحقيق مبن نصح نفسه أن ال يغَت به وال جيعله

ه، بل إذا حصل له جعله سبباً لغناه اَْلكْب وسيلة إِليه، وجيعله خادماً من خدمه هناية مطلب
ال ُمدومًا له، وتكون نفسه أَعز عليه من َأن يعبِ دها لغري مواله احلق، َأو جيعلها خادمة 

 (1)لغريه.". 
 

"طاعته ويشغله برؤية ذنبه فال يزال نص ب عينيه، فِن هللا إذا أراد بعبد خرياً -137 .1091
سل ب رؤية أعماله احلسنة من قلبه واإلخبار ُّبا من لسانه، وشغله برؤية ذنبه، فال يزال نص ب 
 عينيه حىت يدخل اِلنة، فِن ما تقبل من اْلعمال رفع من القل ب رؤيته ومن اللسان ذكره.

: إن العبد ليعمل اْلطيئة فيدخل ُّبا اِلنة، ويعمل احلسنة فيدخل ُّبا وقال بعض السلف
ا: كيف؟ قال: يعمل اْلطيئة فال تزال نص ب عينيه، إذا ذكرها ندم واستقال وتضرع النار، قالو 

إَل هللا وابدر إَل حموها وانكسر وذل لربه وزال عنه عجبه وكْبه، ويعمل احلسنة فال تزال 
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 نص ب عينيه يراها وُين ُّبا ويعتد ُّبا ويتكْب ُّبا حىت يدخل النار.

 ه يوج ب له أن ال يرى له على أحد فضاًل وال لهالثامن والعشرون: أن شهود ذنبه وخطيئت
على أحد حقاً. فِنه إذا شهد عي ب نفسه بفاحشة وخطأها وذنوُّبا ال يظن أنه خري من 
مسلم يؤمن ابهلل واليوم اْلخر، وإذا شهد ذلك من نفسه َ ير هلا على الناس حقوقًا من 

ة من ا عنده أخس قدرًا وأقل قيماإِلكرام يتقاضاهم إايها ويذمهم على ترك القيام ُّبا، فِهن
أن يكون هلا على عباد هللا حقوق جي ب مراعاهتا، أو هلا عليهم فضل يستحق أن يلزموه 
ْلجله، فريى أن من سلم عليه أو لقيه بوجه منبسط قد أحسن إليه وبذل له ما ال يستحقه 

له وما أقر اب فاسَتاح ىف نفسه واسَتاح الناس من عتبه وشكايته فما أطي ب عيشه وما أنعم
عينه، وأين هذا ممن ال يزال عاتبًا على اْللق شاكيًا ترك قيامهم حبقه ساخطًا عليهم وهم 

 عليه أسخط؟ فسبحان ذى احلكمة الباهرة الىت ُّبرت عقول العاملني.

التاسع والعشرون: أنه يوج ب له اإلمساك عن عيَو الناس والفكر فيها، فِنه ىف شغل بعيبه 
، ن شغله عيبه عن عيَو الناس، وويل ملن نسى عيبه وتفرغ لعيَو الناسونفسه، وطوىب مل

 فاَْلول عالمة السعادة، والثاىن عالمة الشقاوة.

الثالثون: أنه يوج ب له اإِلحسان إَل الناس واالستغفار إلخوانه اْلاطئني من املؤمنني فيصري 
َِ  اغفر َل ولوالدى وللمسلمني واملسلمات واملؤمنني شهد أن  واملؤمنات، فِنه يهجِ رياه: ر

إخوانه اْلاطئني يصابون مبثل ما ُأصي ب به، وحيتاجون ِإَل مثل ما هو حمتاج إليه، فكما 
: ال بعض السلفقحي ب أن يستغفر له أخوه املسلم حي ب أن يستغفر هو ْلخيه املسلم، وقد 

َماَء{ ُد فِ ِإن هللا ملا عت ب على املالئكة ىف قوهلم: }َأجَتَْعُل ِفيَها َمْن يُ ْفسِ  يَها َوَيْسِفُك الدِ 
[ ، وامتحن هاروت وماروت جعلت املالئكة بعد ذلك تستغفر لبىن آدم ويدعون 30]البقرة: 
 هللا هلم.

 (1)احلادى والثالثون: أنه يوج ب". 
 

"معرفته بربه من أنه سبحانه إذا غفر لعبده ذنبه فِنه ال يعود الود الذى كان -138 .1092
احتجوا ىف ذلك أبثر إسرائيلى مكذَو أن هللا قال لداود عليه السالم: له منه قبل اِلناية، و 
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 اي داود، أما الذن ب فقد غفرانه، وأما الود فال يعود.

وهذا كذَ قطعاً، فِن الود يعود ]بعد[ التوبة النصوح أعظم مما كان، فِنه سبحانه حي ب 
لتائ ب، وحمال أن يفرح ح بتوبة االتوابني، ولو َ يعد الود ملا حصلت له حمبته، وأيضاً فِنه يفر 

 ُّبا أعظم ]فرح[ وأكمله وهو ال حيبه.

ود{ وَتمل سر اقَتان هذين االَسني ىف قوله تعاَل: }ِإنَُّه ُهَو يُ ْبِديءُ َويُِعيُد َوُهَو اْلَغُفوُر اْلودُ 
[ جتد فيه من الرد واإلنكار على من قال: ال يعود الود واحملبة منه لعبده 14 -13]الْبوج: 

أبداً، ما هو من كنوز القرآن ولطائف فهمه، وىف ذلك ما يهيج القل ب السليم وأْيخذ مبجامعه 
على  عكوف احمل ب الصادق -الذى ال إله إال هو وال َر له سواه -وجيعله عاكفاً على ربه

 حمبوبه الذى ال غىن له عنه، وال بد له منه وال تندفع ضرورته بغريه أبداً.

ن عبد قد يكون بعد التوبة خرياً منه قبل اْلطيئة ْلن الذن ب حيدث له مواحتجوا أيضاً أبن ال
اْلوف واْلشية واالنكسار والتذلل هلل والتضرع بني يديه والبكاء على خطيئته والندم عليها 
واْلسف ]واإلشفاق[ ما هو من أفضل أحوال العبد وأنفعها له ىف دنياه وآخرته، َو تكن 

باُّبا إذ حصول امللزوم بدون الزمة حمال، وهللا حي ب من عبده  هذه اْلُمور لتحصل بدون أس
كسرته وتضرعه وذله بني يديه واستعطافه وسؤاله أن يعفو عنه ويغفر له ويتجاوز عن جرمه 
اً وخطيئته، فِذا قضى عليه ابلذن ب فَتتبت عليه هذه اْلاثر احملبوبة له كان ذلك القضاءُ خري 

 له، وليس ذلك إال للمؤمن.

 قال بعض السلف:وهلذا 

 لو َ تكن التوبة أح ب اْلشياِء إليه ملا أصاَ ابلذن ب أكرم اْللق عليه.

وقيل: إن ىف بعض اْلاثر يقول هللا تعاَل لداود عليه السالم: اي داود، كنت تدخل على 
 دخول امللوك على امللوك، واليوم تدخل على دخول العبيد على امللوك.

سلف: كان داود بعد التوبة خريًا منه قبل اْلطيئة، قالوا: قالوا: وقد قال غري واحد من ال
{ ]سورة ص:  ٍَ [ 25وهلذا قال سبحانه: }فَ َغَفْراَن َلُه َذِلَك َوِإن  َلُه ِعْنَداَن لزُْلَفى َوُحْسَن َمآ

، فزاده على املغفرة أمرين: الزلفى وهى درجة القَر منه وقد قال فيها سلف اْلُمة وأئمتها 
عقول اِلهمية وفراخهم، ومن أراد معرفتها فعليه بتفاسري السلف. والثاىن: ما ال حتتمله 
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 (1)حسن املآَ وهو حسن املنقل ب وطي ب املْأوى عند هللا. قالوا: ومن َتمل". 
 

"السب ب التاسع: جمانبة الفضول ىف مطعمه ومشربه وملبسه ومنامه واجتماعه -139 .1093
رفاً ُأ من هذه الفضالت، فِهنا تطل ب هلا مصابلناس، فِن قوة الداعى إَل املعاصى إمنا تنش

فيضيق عليها املباح فتتعداه إَل احلرام. ومن أعظم اْلشياء ضرراً على العبد بطالته وفراغه، 
 فِن النفس ال تقعد فارغة، بل إن َ يشغلها مبا ينفعها شغلته مبا يضره وال بد.

ْب العبد اإلُيان ىف القل ب، فص السب ب العاشر: وهو اِلامع هلذه اْلسباَ كلها: ثبات شجرة
عن املعاصى إمنا هو حبس ب قوة إُيانه، فكلما كان إُيانه أقوى كان صْبه أمت  وإذا ضعف 
اإلُيان ضعف الصْب، فِن من ابشر قلبه اإلُيان بقيام هللا عليه ورؤيته له، وحترُيه ملا حرم 

نة والنار، وامتنع من لعقاَ واِلعليه، وبغضه له، ومقته لفاعله وابشر قلبه اإلُيان ابلثواَ وا
 أن ال يعمل مبوج ب هذا العلم.

ومن ظن أنه يقوى على ترك املخالفات واملعاصى بدون اإلُيان الراسخ الثابت فقد غلط، 
فِذا قوى سراج اإلُيان ىف القل ب، وَأضاَءت جهاته كلها به، وأشرق نوره ىف أرجائه، سرى 

فأسرعت اإلجابة لداعى اإلُيان، وانقادت له طائعة  ذلك النور إَل اْلعضاء، وانبعث إليها،
مذللة غري متثاقلة وال كارهة بل تفرح بدعوته حني يدعوها، كما يفرح الرجل بدعوة حبيبه 

ه احملسن إليه إَل حمل كرامته. فهو كل وقت يَتق ب داعيه، ويتأه ب ملوافاته. وهللا خيتص برمحت
 من َيشاُء، وهللا ذو الفضل العظيم.

 فصل

الصْب على الطاعة ينشأُ من معرفة هذه اْلسباَ ومن معرفة ما جتلبه الطاعة من العواق ب و 
احلميدة واْلاثر اِلميلة، ومن أَقوى أسباُّبا: اإلُيان واحملبة، فكلما قوى داعى اإلُيان واحملبة 

 ىف القل ب كانت استجابته للطاعة حبسبه.

ْبه ضل صْب العبد عن املعصية، أم صوههنا مسألة تكلم فيها الناس، وهى أى الصْبين أف
على الطاعة؟ فطائفة رجحت اْلول وقالت: الصْب عن املعصية من وظائف الصد يقني، كما 

: أعمال الْب يفعلها الْب والفاجر، وال يقوى على ترك املعاصى إال صد يق. قال بعض السلف
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 عصية إَل ]داع أمر[قالوا: وْلن داعى املعصية أشد من دواعى ترك الطاعة، فِن داعى امل
أمر وجودى تشتهيه النفس وتلتذ به، والداعى إَل ترك الطاعة الكسل والبطالة واملهانة، وال 

 ري ب أن داعى املعصية أقوى.

قالوا: وْلن العصيان قد اجتمع عليه داعى النفس واهلوى والشيطان وأسباَ الدنيا وقرانءُ 
 (1)الرجل وطل ب التشبه". 

 

لبه ادها والعبد ىف كل حلظة مفتقر إَل هداية جيعلها هللا ىف ق"والتفويض وأضد-140 .1094
 وحركات حيركها ُّبا ىف طاعته.

وهذا إَل هللا سبحانه وتعاَل فهو خلقه وقدره، وكان من دعاِء النىب صلى هللا عليه وسلم: 
"اللَّهم آت نفسى تقواها، وزكها أنت خري من زكاها، أنت وليها وموالها" وعلم حصني بن 

ذر أن يقول: "اللَّهم أهلمىن رشدى وقىن شر نفسى"، وعامة أدعيته صلى هللا عليه وسلم املن
متضمنة لطل ب توفيق ربه وتزكيته له واستعماله ىف حمابه، فمن هداه وصالحه وأسباَ جناته 
بيد غريه، وهو املالك له وهلا، املتصرف فيه مبا يشاُء ليس ]له[ من أمره شيء، من أحق 

ه ب أنه قد خلق له ىف احلال اهلداية، فهل هو على يقني وعلم أن هللا سبحانه ابْلوف منه؟ و 
وتعاَل خيلقها له ىف املستقبل ويلهمه رشده أبداً؟ فعلم أن خوف املقربني عند رُّبم أعظم من 

ال قخوف غريهم وهللا املستعان، ومن هاهنا كان خوف السابقني من فوات اإلُيان كما 
 الذن ب، وأان أخاف الكفر. : أنتم ختافونبعض السلف

وكان عمر بن اْلطاَ يقول حلذيفة: نشدتك هللا هل َساىن لك رسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم؟ يعىن ىف املنافقني فيقول: ال، وال أزكى بعدك أحداً" رواه البخارى يعىن ال أفتح على 

 هذا الباَ ىف سؤال الناس َل، وليس مراده أنه َ خيلص من النفاق غريك.

]الوجه اْلامس[ : قوله: "وأَما اْلواص فِهنم جعلوا الوعيد منه وعداً، والعذاَ فيه عذابً، 
 ْلهنم شاهدوا املبتلى واملعذَ فاستعذبوا ما وجدوا ىف جن ب ما شاهدوا" إَل آخر كالمه.

فيقال: هذا الكالم وحنوه من رعوانت النفس، ومن الشطحات الىت جي ب إنكارها. فمن ذا 
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عيد هللا وعداً، وعقابه ثواابً وعذابه ]عذابً[ ؟ وهل هذا إال إنكار لوعيده وعذابه الذى جعل و 
ََ هللِا  ىف احلقيقة؟ وأى عذاَ أشد من عذابه نعوذ ابهلل منه؟ قال تعاَل: }َوَلِكنَّ َعَذا

َُ َعَذابَُه َأَحٌد َوال يُوِثُق َواَثَقهُ 2َشِديٌد{ ]احلج:  َحٌد{ ]الفجر: أَ  [ وقال: }فَ يَ ْوَمِئٍذ ال يُ َعذِ 
 [ ، وهذا أظهر ىف كل ملة من أن حيتاج إَل االستدالل عليه.26 -25

 (1)وإمنا ينس ب هذا املذه ب إَل املالحدة من القائلني بوحدة الوجود كما قال قائلهم:". 
 

"إليها، وتوفر عليها اْلوقات وتتوجه حنوها الطلبات، فنسأل هللا الذى بيده -141 .1095
اَ تح علينا خزائن رمحته، وجيعلنا من أهل هذه الصفة مبنه وكرمه وأصحمفاتيح كل خري أن يف

 : من علم وعملقال بعض السلفهذه املرتبة يُدعون عظماَء ىف ملكوت السماِء كما 
 وعلَّم، فذلك يدعى عظيماً ىف ملكوت السماء.

روى عنه ي وهؤالء هم العدول حقاً بتعديل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هلم، إذ يقول فيما
من وجوه ]سند[ بعضها بعضًا "حيمل هذا العلم من كل خلف عدول ينفون عنه حتريف 

 الغالني، وانتحال املبطلني، وَتويل اِلاهلني".

وما أحسن ما قال فيهم اإلمام أمحد ىف خطبة كتابه ىف "الرد على اِلهمية": "احلمد هلل 
العلم يدعون من ضل إَل اهلدى، الذى جعل ىف كل زمان فَتة من الرسل بقااي من أهل 

ويصْبون منهم على اْلذى، ويبصرون بنور هللا أهل العمى، فكم من قتيل إلبليس قد أجْبوه، 
ومن ضال جاهل قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس، وأقبح أثر الناس عليهم، ينفون 

ابن وضاح هذا  رعن كتاَ هللا َتويل اِلاهلني، وحتريف الغالني، وانتحال املبطلني". وذك
 الكالم عن عمر بن اْلطاَ.

الطبقة اْلامسة: أئمة العدل ووالته الذين تؤمن ُّبم السبل ويستقيم ُّبم العاَ ويستنصر ُّبم 
الضعيف ويذل ُّبم الظاَ وأْيمن ُّبم اْلائف وتقام ُّبم احلدود ويدفع ُّبم الفساد وأْيمرون 

والضاللة،  والسنة وتطفأُ ُّبم نريان البدع ابملعروف وينهون عن املنكر ويقام ُّبم حكم الكتاَ
وهؤالء الذين تنص ب هلم املنابر من النور عن ُيني الرمحن عز وجل يوم القيامة فيكونون 

والوالة الظلمة قد صهرهم حر الشمس وقد بلغ منهم العرق مبلغه وهم حيملون أثقال  -عليها
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رى سبيل مخسني ألف سنة، مث ي مظاملهم العظيمة على ظهورهم الضعيفة ىف يوم كان مقداره
 أحدهم إما إَل اِلنة وإما إَل النار.

قال النىب صلى هللا عليه وسلم: " املقسطون ]عند هللا[ على منابر من نور يوم القيامة عن 
ُيني الرمحن تبارك وتعاَل وكلتا يديه ُيني، الذى يعدلون ىف حكمهم وأهلم وما ولوا"، وعنه 

أح ب اْللق إَل هللا وأقرُّبم منه منزلة يوم القيامة إمام عادل، وإن  صلى هللا عليه وسلم: "إن
 أبغض اْللق إَل هللا وأبعدهم منه منزلة يوم القيامة إمام جائر" أو كما قال.

وهم أحد السبعة اْلصناف الذين يظلهم هللا ىف ظل عرشه يوم ال ظل إال ظله، وكما كان 
اقاً، عرش الرمحن يوم القيامة ظاًل بظل جزاًء وف الناس ىف ظل عدهلم ىف الدنيا كانوا ىف ظل

 (1)ولو َ يكن من فضلهم". 
 

نْ َيا َوتَ ْزَهَق أَنْ ُفُسُهْم َوُهْم َكاِفُروَن{ -142 .1096 يعذُّبم  السلف قال بعض"احْلََياِة الده
 جبمعها وتزهق أنفسهم حببها وهم كافرون مبنع حق هللا فيها

 ؤثرها على اْلخرة من أسفه اْللق وأقلهم عقال اذفصل: وسابعها أن عاشقها وحمبها الذى ي
آثر اْليال على احلقيقة واملنام على اليقظة والظل الزائل على النعيم الدائم والدار الفانية على 
الدار الباقية وابع حياة اْلبد ىف ارغد عيش حبياة امنا هى أحالم نوم أو كظل زائل ان اللبي ب 

لعوا بقوم فقدموا له طعاما فأكل مث قام اَل ظل خيمة فنام فاقتمبثلها ال خيدع كما نزل أعراىب 
 اْليمة فاصابته فانتبه وهو يقول:

 وان امرؤ دنياه أكْب مهه ... ملستمسك منها حببل غرور

 وكان بعض السلف يتمثل ُّبذا البيت:

 اي أهل لذات دنيا ال بقاء هلا ... ان اغَتارا بظل زائل محق

قال يونس بن عبد اْلعلى ما شبهت الدنيا اال كرجل انم فرأى ىف منامه ما يكره وما حي ب 
فبينما هو كذلك انتبه وقال ابن أىب الدنيا حدثىن أبو على الطائى حدثنا عبد الرمحن البخارى 
عن ليث قال رأى عيسى بن مرمي الدنيا ىف صورة عجوز عليها من كل زينة فقال كم تزوجىت 

أحصيهم قال فكلهم مات عنك أو كلهم طلقك قالت بل كلهم قتلته فقال عيسى قالت ال 
                                         

 354طريق اهلجرتني وابَ السعادتني ص/ (1)



1229 

 

بؤسا ْلزواجك الباقني كيف ال يعتْبون أبزواجك املاضني هتلكينهم واحدا واحدا وال يكونوا 
 منك على حذر

 أرى اشقياء الناس ال يسأموهنا ... على أهنم فيها عراة وجوع

 يف عن قليل تقشعاراها وان كانت حت ب فِهنا ... سحابة ص

ال أشبه اْلشياء ابلدنيا الظل حتس ب له حقيقة اثبتة وهو ىف تقلص وانقباض فتتبعه لتدركه ف
تلحقه وأشبه اْلشياء ُّبا السراَ حيسبه الظمآن ماء حىت إذا جاءه َ جيد شيئا ووجد هللا 

ا حي ب وما م عنده فوفاه حسابه وهللا سريع احلساَ وأشبه اْلشياء ُّبا املنام يرى فيه العبد
 (1)يكره فِذا". 

 

ََ اْلَعْبِد الَّ -143 .1097 نْ َيا َواْْلِخرَةِ َسَب ٌب ِإالَّ ُذنُو يِت ِمْن نَ ْفِسِه، "فَ َلْيَس لِْلَجزَاِء السَّيِ ِئ ِف الده
نَّ اَّللََّ ُهَو الَِّذي أَنْ َعَم ِِ فَالشَّره ُكلهُه َواْلَْرْيُ ُكلهُه ِمْن َربِ ِه، فَِِنَّ َأْكثَ َرُه لَْيَس لِْلَعْبِد ِفيِه َمْدَخٌل، فَ 

اَفنَّ ِإالَّ َذنْ َبُه " َوهِلََذا قَاَل : " اَل يَ ْرُجَونَّ َعْبٌد ِإالَّ َربَُّه َواَل خيََ قَاَل بَ ْعُض السََّلف  َعَلْيِه ِبِه، َوهِلََذا 
[ 79ِمْن نَ ْفِسَك{ ]النساء: َئٍة فَ تَ َعاََل: }َما َأَصاَبَك ِمْن َحَسَنٍة َفِمَن اَّللَِّ َوَما َأَصاَبَك ِمْن َسي ِ 

َِ تَ ْنِبيًها َعَلى اْْلَْدىَن، َوََْ خُيْرِْجهُ ِف ُصورَةِ اْلُعُموِم لَِئالَّ يُ تَ َوهَّ  َم أَنَّهُ َعامٌّ َُمُْصوٌص، َفَخصَّ اِبْلِْطَا
 وََّلُه فَِِنَُّه َعِجي ٌب ِف اْلُقْرآِن.فَ َتأَ  َفَكاَن ذِْكُر اْْلَاصِ  أَبْ َلَغ ِف اْلُعُموِم َوَقْصِدِه ِمْن ِذْكِر اْلَعامِ ،

ََْ يَ َزْل َواَل يَ زَاُل، َوُهوَ   اْلَغايَُة َواْلَمْقُصوُد َأنَّ َسَب َب احلََْسَناِت ُكلِ َها ُهَو احلَْيه اْلَقيهوُم الَِّذي 
َقِطٌع َهاِلٌك َفاَل جيَِ ُب بَ بُ َها وَ اْلَمْقُصوَدُة ِمْن ِفْعِلَها ِبَدَواِم َسَبِبَها، َوأَمَّا السَّيِ َئاُت َفسَ  َغايَ تُ َها ُمن ْ

ََ َتْضَمِحله اِبْضمِ  ْحاَلِل َغااَيهِتَا َدَواُمَها، فَ َتَأمَّْل َهَذا اْلَوْجهَ فَِِنَّهُ َمْن أَْلَطِف اْلُوُجوِه، فَِِنَّ اْْلَْسَبا
، فَِِنَّ َجزَاَءُه َوثَ َوابَُه َيُدوُم الَّ َما أُرِيَد ِبِه َوْجهُ َوتَ ْبُطُل بُِبْطاَلهِنَا، َوهِلََذا َكاَن ُكله َعَمٍل اَبِطاًل إِ   اَّللَِّ

ََْ يُرِْد ِبِه َوْجَه اَّللَِّ َوأُرِيَد ِبِه َما َيْضَمِحله َويَ ْفىَن، فَِِنَُّه يَ ْفىَن ِبفَ  ُ تَ َعاََل: ِبَدَواِمِه، َما  َنائِِه، قَاَل اَّللَّ
ُثورًا{ ]الفرقان: }َوَقِدْمَنا ِإََل َما َعِمُلوا مِ  [ ، َوَهِذِه ِهَي اْْلَْعَماُل 23ْن َعَمٍل َفَجَعْلَناهُ َهَباءً َمن ْ

َذا َكاَن الَّيِت َكاَنْت لَِغرْيِِه، َفَكَما َأنَّ َما اَل َيُكوُن بِِه اَل َيُكوُن، َفَما َكاَن لَِغرْيِِه اَل َيُدوُم، َوهلَِ 
ًئا َغرْيَُه أَنَُّه اَل َيْصُلُح رِي ِب َهَذا اْلَعاَِِ َأْن َيْشَهَد َمْن َعَبَد َشي ْ لِبَ ْعِض ِحَكِم اَّللَِّ تَ َعاََل ِف ختَْ 

اِم َسَبِبَها َوَغايَِتَها، لِْلِعَباَدةِ َواْْلُُلوِهيَِّة َوَيْشَهَد اْلَعاِبُد َحاَل َمْعُبوِدِه، َواْلَمْقُصوُد َأنَّ النِ َعَم َتُدوُم ِبَدوَ 
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 اَلَم تَ ْبُطُل َوَتْضَمِحله اِبْضِمْحاَلِل َسَبِبَها.َوَأنَّ الشهُروَر َواْْل 

ُ َأنَّ احلِْْكَمَة َواْلَمْصَلَحَة ِف َخْلِق النَّاِر تَ ْقَتِضي بَ قَ  اَءَها بِبَ َقاِء السََّب ِب فَ َهِذِه اْلُوُجوُه َوَغرْيَُها تُ َبنيِ 
ْمُر ِإََل السَّابَِقِة اْلَغالَِبِة َحَصَلِت احلِْْكَمُة َعاَد اْْلَ َواحلِْْكَمِة الَّيِت ُخِلَقْت َلُه، فََِِذا زَاَل السََّب ُب وَ 

 اْلَواِسَعِة.

ََّ َيْسَتِحيُل َأْن َيُكوَن ِإالَّ َرِحيًما، فَ َرمْحَتُ  ُه ِمْن َلَوازِِم يَزِيُد ُوُضوًحا اْلَوْجُه احْلَاِدَي َعَشَر: َأنَّ الرَّ
ََْ َيْكُت ْب َعَلى نَ ْفِسِه اْلَغَض بَ َذاتِِه، َوهِلََذا َكَت َب َعَلى نَ ْفِسِه  ََْ يَ َزْل َواَل يَ زَاُل الرَّمْحََة، َو ، فَ ُهَو 

ْ يَ َزْل َواَل يَ زَاُل َغْضَباَن، َواَل َأنَّ َغَضَبُه ِمْن َلَوازِِم ذَ  ََ اتِِه، َواَل أَنَُّه  َرِحيًما، َواَل جَيُوُز َأْن يُ َقاَل: ِإنَُّه 
 (1)ِبُقَها". ُقوبََة َواْلَغَض َب، َواَل َأنَّ َغَضَبُه يَ ْغِل ُب َرمْحََتُه َوَيسْ َكَت َب َعَلى نَ ْفِسِه اْلعُ 

 

}َواَل تَ ُقوُلوا ِلَما َتِصُف  30ِف قَ ْولِِه َعزَّ َوَجلَّ  قَاَل بَ ْعُض السََّلف  "َوَقْد -144 .1098
ََ َهَذا َحاَلٌل َوَهَذا َحرَاٌم لِتَ ْفََتُوا َعَلى اَّللَِّ  ََ أَْلِسنَ ُتُكُم اْلَكِذ [ قَاَل 116{ ]النحل:  اْلَكِذ

ََل: }َفاَل َوَربِ َك نَ زََلْت ِف ُعَلَماِء السهوِء الَِّذيَن يُ ْفُتوَن النَّاَس آِبرَاِئِهْم َوَيْكِفي ِف َهَذا قَ ْولُُه تَ َعا
ُدوا ِف أَنْ ُفسِ  نَ ُهْم مُثَّ اَل جيَِ ُموَك ِفيَما َشَجَر بَ ي ْ ْم َحَرًجا ممَّا َقَضْيَت َوُيَسلِ ُموا هِ اَل يُ ْؤِمُنوَن َحىتَّ حُيَكِ 

ََْ َيْسُقْط مبَْوتِِه َبْل اَثِبٌت بَ ْعَد َمْوتِِه َكمَ 65َتْسِليًما{ ]النساء:  ا َكاَن اَثبِتًا [ َوفَ ْرُض حَتِْكيِمِه 
حْلَاِد.ي َ  ِف َحَياتِِه َولَْيَس حَتِْكيُمُه ُُمَْتصًّا اِبْلَعَمِليَّاِت ُدوَن اْلِعْلِميَّاِت َكَما  ُقولُُه أَْهُل الزَّْيِغ َواإْلِ

َلُه َوأَْقَسَم َعَلى انْ  تَ َتَح ُسْبَحانَُه َهَذا اْلََْْبَ اِبْلَقَسِم اْلُمؤَكَِّد اِبلن َّْفِي قَ ب ْ ُهْم َوَقِد اف ْ ُيَاِن ِمن ْ ِتَفاِء اإْلِ
ي ُموا َرُسولَُه َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم ِف مجَِ يِن َوَجِليِلِه ِع َما تَ نَ َحىتَّ حُيَكِ  اَزُعوا ِفيِه ِمْن َدِقيِق الدِ 

َتِفَي احْلَرَُج، َوهُ  ُهْم ُِّبََذا التَّْحِكيِم َحىتَّ يَ ن ْ ْ َيْكَتِف ِمن ْ َو الِضيُق ممَّا َحَكَم بِِه َوفُ ُروِعِه َوُأُصولِِه مُثَّ ََ
َقاُدوا يَ ب َْقى َمَعُه َحرٌَج مُثَّ يُ فَ تَ ْنَشرَِح ُصُدورُُهْم لَِقُبوِل ُحْكِمِه اْنِشرَاًحا اَل  َسلِ ُموا َتْسِليًما َأْي يَ ن ْ

 اْنِقَياًدا حِلُْكِمِه.

ِفيُد اْلَيِقنَي َوَأنَّ َواَّللَُّ َيْشَهُد َوَرُسولُُه َوَماَلِئَكُتُه َواْلُمْؤِمُنوَن َأنَّ َمْن قَاَل أَِدلَُّة اْلُقْرآِن َوالسهنَِّة اَل تُ 
، َوُهَو َيْشَهُد اِء َوالصِ َفاِت َأْخَباُر آَحاٍد اَل تُِفيُد اْلِعْلَم مبَْعزٍِل َعْن َهَذا التَّْحِكيمِ َأَحاِديَث اْْلََسَْ 

ْنُكْم{ َعَلى نَ ْفِسِه ِبَذِلَك }اَيأَي هَها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اَّللََّ َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوأُويل اْْلَْمِر مِ 
الرهُجوُع ِإََل ، َوَأمْجََع اْلُمْسِلُموَن َأنَّ الرَّدَّ إِلَْيِه ُهَو الرهُجوُع إِلَْيِه ِف َحَياتِِه وَ [ اْْليَةَ 59]النساء: 
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ََْ َيْسُقْط مبَْوتِِه فَِِْن َكاَن ُمتَ وَ  اتُِر َأْخَبارِِه َوآَحاِدَها ُسنَِّتِه بَ ْعَد مَمَاتِِه، َوات ََّفُقوا َأنَّ فَ ْرَض َهَذا الرَّدِ  
ََْ َيُكْن لِلرَّدِ  إِلَْيِه َوْجٌه. اَل   تُِفيُد ِعْلًما َواَل يَِقيًنا 

َِ إِ  ََل َمْنِطِق َوَلمَّا َأصََّل أَْهُل الزَّْيِغ َوالضَّاَلِل َهَذا اْْلَْصَل َردهوا َما تَ َنازََع ِفيِه النَّاُس ِمْن َهَذا اْلَبا
تَ َناَوهُلُْم قَ ْولُُه لشَّْيطَاِن، َورَْأِي ُفاَلٍن َوُفاَلٍن، َوَهُؤاَلِء ي َ اْلُيواَنِن، َوَخَيااَلِت اْْلَْذَهاِن، َوَوْحِي ا

ُْم آَمُنوا مبَا أُْنزَِل إِلَْيَك َوَما أُْنزَِل ِمْن قَ ْبلِ  ََْ تَ َر ِإََل الَِّذيَن يَ ْزُعُموَن َأهنَّ َك يُرِيُدوَن َأْن ُسْبَحانَُه }َأ
لَُّهْم َضاَلاًل بَِعيًدا{ أُِمُروا َأْن َيْكُفُروا بِِه َويُرِيُد الشَّْيطَاُن َأْن ُيضِ  يَ َتَحاَكُموا ِإََل الطَّاُغوِت َوَقدْ 

ُه َوجَتَاَوَز َطْورَُه، َوَمْعُلوٌم َأنَّ َهَذا الَِّذي60]النساء:   [ َوالطَّاُغوُت اْسٌم ِلُكلِ  َما تَ َعدَّى َحدَّ
 َيُكوَن حَمُْكوًما َعَلْيِه اَل َحاِكًما. يَ َتَحاَكُم إِلَْيِه أَْهُل الزَّْيِغ َحدهُه َأنْ 

 َعَلْيِه َوَسلََّم مُثَّ َأْخَْبَ تَ َعاََل َعْن َحاِل َهُؤاَلِء اْلُمَتَحاِكِمنَي ِإََل َغرْيِ َما َجاَء بِِه َرُسولُُه َصلَّى اَّللَُّ 
 (1)فَ َقاَل". 

 

، : " َعلَ السََّلف  قَاَل بَ ْعُض "َوِإْن َكانُوا اْْلَْكَثرِيَن َعَدًدا، َكَما -145 .1099 ْيَك ِبطَرِيِق احلَْقِ 
َك َوطَرِيَق اْلَباِطِل، َواَل تَ ْغََتَّ ِبَكثْ َرِة اهْلَالِ  ِكنَي "، وَُكلََّما َواَل َتْستَ ْوِحْش لِِقلَِّة السَّاِلِكنَي، َوِإايَّ

اللََّحاِق ُِّبِْم، َوُغضَّ الطَّْرَف  ىاْستَ ْوَحْشَت ِف تَ َفرهِدَك فَاْنظُْر ِإََل الرَِّفيِق السَّاِبِق، َواْحِرْص َعلَ 
ًئا، َوِإَذا َصاُحوا ِبَك ِف طَرِيِق َسريِْ  ُْم َلْن يُ ْغُنوا َعْنَك ِمَن اَّللَِّ َشي ْ َك َفاَل تَ ْلَتِفْت َعمَّْن ِسَواُهْم، فَِِهنَّ

 إِلَْيِهْم، فَِِنََّك َمىَت اْلتَ َفتَّ إِلَْيِهْم َأَخُذوَك َوَعاُقوَك.

 ْبُت ِلَذِلَك َمثَ َلنْيِ، فَ ْلَيُكواَن ِمْنَك َعَلى اَبٍل:َوَقْد َضرَ 

رِيِقِه َشْيطَاٌن اْلَمَثُل اْْلَوَُّل: َرُجٌل َخرََج ِمْن بَ ْيِتِه ِإََل الصَّاَلِة، اَل يُرِيُد َغرْيََها، فَ َعَرَض لَُه ِف طَ 
ْنِس، َفأَْلَقى َعَلْيِه َكاَلًما يُ ْؤِذيِه، ف َ  َا َكاَن َشْيطَاُن َوَقَف َوَردَّ َعَليْ ِمْن َشَياِطنِي اإْلِ ِه، َومَتَاَسَكا، فَ ُرمبَّ

ْنِس أَق َْوى ِمْنُه، فَ َقَهَرُه، َوَمنَ َعُه َعِن اْلُوُصوِل ِإََل اْلَمْسِجِد، َحىتَّ فَاتَ ْتُه الصَّاَلةُ  َا َكاَن اإْلِ ، َوُرمبَّ
ْنِس، َوَلِكِن اْشتَ غَ  ْْلَوَِّل، وََكَماِل ِإْدرَاِك َل مبَُهاَوَشِتِه َعِن الصَّفِ  االرَُّجُل أَق َْوى ِمْن َشْيطَاِن اإْلِ

َا َفََتَْت َعزُيَُتُه، فَِِْن َكانَ   َلُه َمْعرَِفٌة َوِعْلٌم َزاَد اِْلََماَعِة، فَِِِن اْلتَ َفَت إِلَْيِه َأْطَمَعُه ِف نَ ْفِسِه، َوُرمبَّ
َل ِلَما ُهَو ِبَصَدِدِه، َوَخاَف ْو َأْكثَ َر، فَِِْن أَْعَرَض َعْنُه َواْشتَ غَ ِف السَّْعِي َواِْلَْمِز ِبَقْدِر اْلِتَفاتِِه أَ 

ُلْغ َعُدوهُه ِمْنُه َما َشاَء. ََْ يَ ب ْ  فَ ْوَت الصَّاَلِة َأِو اْلَوْقِت 
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 إِلَْيِه فَ َيْضُعُف َسْعُيُه، تَ اْلَمَثُل الثَّاين: الظَِّْبُ َأَشده َسْعًيا ِمَن اْلَكْل ِب، َوَلِكنَُّه ِإَذا َأَحسَّ ِبِه اْلتَ فَ 
 فَ ُيْدرُِكُه اْلَكْل ُب فَ َيْأُخُذُه.

تَّْشِمرِي لِلََّحاِق َواْلَقْصُد: َأنَّ ِف ِذْكِر َهَذا الرَِّفيِق َما يُزِيُل َوْحَشَة الت ََّفرهِد، َوحَيُثه َعَلى السَّرْيِ َوال
 ُِّبِْم.

" َأْي أَْدِخْليِن ِف َهِذِه  «اللَُّهمَّ اْهِدين ِفيَمْن َهَدْيتَ »ُقُنوِت " َوَهِذِه ِإْحَدى اْلَفَواِئِد ِف ُدَعاِء الْ 
 الزهْمَرِة، َواْجَعْليِن َرِفيًقا هَلُْم َوَمَعُهْم.

َدايَِة َأْي َقْد أَنْ َعْمَت هلِْ َواْلَفاِئَدُة الثَّانَِيُة: أَنَُّه تَ َوسهٌل ِإََل اَّللَِّ بِِنَعِمِه َوِإْحَسانِِه ِإََل َمْن أَنْ َعَم َعَلْيِه ابِ 
، َواْجَعْليِن اِبهلَِْدايَِة َعَلى َمْن َهَدْيَت، وََكاَن َذِلَك نِْعَمًة ِمْنَك، فَاْجَعْل يل َنِصيًبا ِمْن َهِذِه النِ ْعَمةِ 

َعِم َعَلْيِهْم، فَ ُهَو تَ َوسهٌل ِإََل اَّللَِّ ِبِِْحَسانِِه.".   (1)َواِحًدا ِمْن َهُؤاَلِء اْلُمن ْ
 

َواِل النَّاِس "َوجُمَْراَيِت اْْلَْلِق، َبِل انْ تَ َفَع مبُْجَراَيِت أَْهِل َزَمانِِه َوَما ُيَشاِهُدهُ ِمْن َأحْ -146 .1100
[ 33رعد: َوَفِهَم ِحيَنِئٍذ َمْعىَن قَ ْولِِه تَ َعاََل }أََفَمْن ُهَو قَائٌِم َعَلى ُكلِ  نَ ْفٍس مبَا َكَسَبْت{ ]ال

ُ أَنَّهُ اَل إِلَهَ ِإالَّ ُهَو َواْلَماَلِئَكةُ َوأُوُلو اْلِعْلِم قَاِئًما اِبْلِقْسطِ َوقَ ْولِِه: }َشِهَد   اَل إَِلَه ِإالَّ ُهَو اْلَعزِيُز اَّللَّ
، َونَ قْ 18احلَِْكيُم{ ]آل عمران:  ٍَ ٍص [ َفُكله َما تَ رَاُه ِف اْلُوُجوِد ِمْن َشرٍ  َوأٍَََ َوُعُقوبٍَة َوَجْد

َِ  تَ َعاََل اِبْلِقْسِط، َوُهَو َعْدُل اَّللَِّ وَ ِف نَ ْفِسَك  ِقْسطُُه، َوِإْن َأْجرَاُه َوِف َغرْيَِك فَ ُهَو ِمْن ِقَياِم الرَّ
، فَاْلُمَسلِ ُط َلُه أَْعَدُل اْلَعاِدِلنَي، َكَما قَاَل تَ َعاََل ِلَمْن أَْفَسَد ِف اْْلَْرضِ   }بَ َعثْ َنا َعَلى َيِد ظَاٍَِ

اَيِر{ ]اإلسراء: َعَلْيُكْم عِ   [ اْْليََة.5َباًدا لََنا أُويل أَبٍْس َشِديٍد َفَجاُسوا ِخاَلَل الدِ 

َُ ِمْثُل السهُموِم ُمِضرٌَّة اِبلذَّاِت، فَِِْن َتَدارََكَها ِمْن َسْقٍي اِبْْلَْدِويَِة اْلُمَقاِوَمِة هلََ  نُو ا، َوِإالَّ فَالذه
ُيَانِيَّةَ  ْلَمَعاِصي بَرِيُد اْلُكْفِر، َكَما أَنَّ : اقَاَل بَ ْعُض السََّلف  ، وََكاَن اهْلاََلُك، َكَما قَ َهَرِت اْلُقوََّة اإْلِ
 احْلُمَّى بَرِيُد اْلَمْوِت.

َِ َعَلْيِه، َوُجُفوهُلَا ِمْنهُ  َِ ، َواْنِسَداُد َفُشُهوُد اْلَعْبِد نَ ْقَص َحالِِه ِإَذا َعَصى َربَُّه، َوتَ َغريهُ اْلُقُلو اْْلَبْ َوا
ْخَوانِِه. َوَتطَلهبُُه ِف َوْجِهِه، َوتَ َوعهُر اْلَمَساِلِك َعَلْيِه، َوَهَوانُُه َعَلى أَْهِل بَ ْيِتِه َوَأْواَلِدِه َوَزْوَجِتِه َوإِ 

ِإُيَانَُه، فَِِْن أَق َْلَع  يَذِلَك َحىتَّ يَ ْعَلَم ِمْن أَْيَن ُأيتَ؟ َوُوُقوُعهُ َعَلى السََّب ِب اْلُموِج ِب ِلَذِلَك ممَّا يُ َقو ِ 
، َواْلغِ  ََ الَّيِت تُ ْفِضي ِبِه ِإََل ِضدِ  َهِذِه احْلَاِل، رََأى اْلِعزَّ بَ ْعَد الذهلِ  ىَن بَ ْعَد اْلَفْقِر، َواَبَشَر اْْلَْسَبا
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 َضْعِفِه َوَوَهِنِه اْزَداَد ِإُيَااًن َمَع دَ َوالسهُروَر بَ ْعَد احْلُْزِن، َواْْلَْمَن بَ ْعَد اْْلَْوِف، َواْلُقوََّة ِف قَ ْلِبِه بَ عْ 
ُيَاِن ِف قَ ْلِبِه َوبَ رَاِهيُنُه َوأَِدلَُّتُه ِف َحاِل َمْعِصَيِتهِ   َوطَاَعِتِه، فَ َهَذا ِمَن ِإُيَانِِه، فَ تَ ْقَوى َشَواِهُد اإْلِ

ُهْم َأْسَوأَ الَّ  ُ َعن ْ ُ ِفيِهْم }لُِيَكفِ َر اَّللَّ زِيَ ُهْم َأْجَرُهْم أبَِْحَسِن الَِّذي َكانُوا ِذي َعِمُلوا َوجيَْ الَِّذيَن قَاَل اَّللَّ
 [ .35يَ ْعَمُلوَن{ ]الزمر: 

َِ اْلَعا ِلِمنَي ِبَداِئَها َوَصاِح ُب َهَذا اْلَمْشَهِد َمىَت تَ َبصََّر ِفيِه، َوأَْعطَاهُ َحقَُّه: َصاَر ِمْن َأِطبَّاِء اْلُقُلو
ُ أَعْ  َوَدَواِئَها، فَ نَ َفَعُه اَّللَُّ   َلُم.ِف نَ ْفِسِه، َونَ َفَع بِِه َمْن َشاَء ِمْن َخْلِقِه، َواَّللَّ

 

 ]َفْصٌل اْلَمْشَهُد اْلَعاِشُر َمْشَهُد الرَّمْحَِة[

 (1)ُة". فَِِنَّ اْلَعْبَد ِإَذا َوَقَع ِف الذَّْن ِب َخرََج ِمْن قَ ْلِبِه تِْلَك اْلِغْلظَُة َواْلَقْسَوُة، َواْلَكْيِفيَّ 
 

اَيهِنِْم َوأَْمَواهِلِْم "، َوأَنَّهُ لَْيَس َعَلى النَّاِس َأَضره ِمْنُه، َواَل أَْفَسُد لُِعُقوهِلِْم َوقُ ُلوُِّبِْم َوأَدْ -147 .1101
ُ أَْعَلُم.  َوَأْواَلِدِهْم َوَحرُيِِهْم ِمْنُه، َواَّللَّ

 

 ]َفْصٌل َدَرَجاُت السََّماِع الثَّاَلُث[

 َفْصلٌ 

 زِِل:قَاَل َصاِح ُب اْلَمَنا

َبًة، َوِإَجابَُة السََّماعُ َعَلى َثاَلِث َدَرَجاٍت: ََسَاعُ اْلَعامَِّة، َوُهَو َثاَلثَةُ َأْشَياَء: ِإَجابَةُ َزْجِر اْلَوِعيِد َرغْ 
 َدْعَوِة اْلَوْعِد َجْهًدا، َوبُ ُلوُغ ُمَشاَهَدِة اْلِمنَِّة اْسِتْبَصارًا.

 لطَّاَعِة.ُموِر َوِفْعِل اْلَمْحظُوِر، َوِإَجابَُة َداِعيِه ُهَو اْلَعَمُل ابِ اْلَوِعيُد َيُكوُن َعَلى تَ ْرِك اْلَمأْ 

 َوقَ ْولُُه: َرْغَبًة، يَ ْعيِن اْمِتثَااًل ِلَكْوِن اَّللَِّ تَ َعاََل أََمَر َوهَنَى َوأَْوَعَد.

، َوَيَْتُُك َما وِر اإْلِ َوَحِقيَقُة الرََّجاِء: اْْلَْوُف َوالرََّجاُء، فَ يَ ْفَعُل َما أََمَر ِبِه َعَلى نُ  ََ ُيَاِن، رَاِجًيا الث ََّوا
. َِ ُيَاِن َخائًِفا ِمَن اْلِعَقا  هَنَى َعْنُه َعَلى نُوِر اإْلِ

َا ُيَساُق َوِف الرَّْغَبِة فَاِئَدٌة ُأْخَرى، َوِهَي َأنَّ ِفْعَلُه َيُكوُن ِفْعَل َراِغ ٍب ُُمَْتاٍر، اَل ِفْعَل َكارِهٍ  ، َكَأمنَّ
 ْلَمْوِت َوُهَو يَ ْنظُُر.ِإََل ا
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ْهَدُه ِف َوأَمَّا ِإَجابَُة اْلَوْعِد َجْهًدا: فَ ُهَو اْمِتثَاُل اْْلَْمِر طََلًبا لِْلُوُصوِل ِإََل اْلَمْوُعوِد بِِه، اَبِذاًل جُ 
 َذِلَك، ُمْستَ ْفرًِغا ِفيِه قُ َواُه.

يَع َما َوَصَلُه ِمْن تَ نَ بهُه السَّاِمِع ِف ََسَاِعهِ  َوأَمَّا بُ ُلوُغ ُمَشاَهَدِة اْلِمنَِّة اْسِتْبَصارًا: فَ ُهوَ   ِإََل َأنَّ مجَِ
ٍض اْستَ ْوَج َب بِِه َخرْيٍ َفِمْن ِمنَِّة اَّللَِّ َعَلْيِه، َوِبَفْضِلِه َعَلْيِه ِمْن َغرْيِ اْسِتْحَقاٍق ِمْنُه، َواَل َبْذِل ِعوَ 

ُ َُيُنه َعَلْيُكْم َأْن َأْسَلُموا ُقْل اَل مَتُنهوا َعَليَّ ِإْساَل  َذِلَك، َكَما قَاَل تَ َعاََل }َُيُنهوَن َعَلْيكَ  َمُكْم َبِل اَّللَّ
ُتْم َصاِدِقنَي{ ]احلجرات:   [ .17َأْن َهَداُكْم ِلإْلُِيَاِن ِإْن ُكن ْ

َها ِمْن َضرَ  نْ َيا، أَْو َما حَلَِقُه ِمن ْ  َوأًَذى فَ ُهَو ِمنٌَّة أَْيًضا رٍ وََكَذِلَك َيْشَهُد َأنَّ َما ُزِوَي َعْنُه ِمَن الده
: اَي اْبَن اَل بَ ْعُض السََّلف  قَ ِمَن اَّللَِّ َعَلْيِه ِمْن ُوُجوٍه َكِثريٍَة، َوَيْسَتْخرُِجَها اْلِفْكُر الصَِّحيُح، َكَما 

َمُتُه ِفيَما َزَوى َعْنَك؟ عْ آَدَم، اَل َتْدرِي َأيه النِ ْعَمَتنْيِ َعَلْيَك أَْفَضُل: نِْعَمُتُه ِفيَما أَْعطَاَك، َأْو نِ 
ُ َعْنُه: اَل أاَُبيل َعَلى َأيِ  َحاٍل َأْصَبْحُت أَْو أَْمَسْيتُ  َِ َرِضَي اَّللَّ ، ِإْن َكاَن َوقَاَل ُعَمُر ْبُن اْلَْطَّا

:"اَل بَ ْعُض السَّ َوقَ اْلِغىَن، ِإنَّ ِفيِه لِلشهْكِر، َوِإْن َكاَن اْلَفْقَر، ِإنَّ ِفيِه لِلصَّْْبِ،   (1). َلف 
 

 "]َفْصٌل َمْنزَِلُة اْلُمُروَءِة[-148 .1102

 ]َحِقيَقُة اْلُمُروَءِة[

َك َنْسَتِعنُي{ ]الفاحتة:  َك نَ ْعُبُد َوِإايَّ  [ َمْنزَِلُة اْلُمُروَءِة.5َوِمْن َمَنازِِل }ِإايَّ

ْنَساِن. َوهِلََذا َكاَن ْنَسانِيَّ اْلُمُروَءُة فُ ُعوَلٌة َمْن َلَفِظ اْلَمْرِء، َكاْلُفتُ وَِّة ِمَن اْلَفىَت، َواإْلِ  ُة ِمَن اإْلِ
ْنَساِن الَّيِت فَاَرَق ُِّبَا احْلَيَ َواَن اْلَبِهيَم، وَ  الشَّْيطَاَن الرَِّجيَم. َحِقيَقتُ َها: اتِ َصاَف الن َّْفِس ِبِصَفاِت اإْلِ

ْنَصافِ فَِِنَّ ِف الن َّْفِس َثاَلثَةَ َدَواٍع ُمَتَجاِذبٍَة: َداٍع َيْدُعوَها ِإََل   أبَِْخاَلِق الشَّْيطَاِن: ِمَن اْلِكْْبِ،  اإْلِ
. ، َواْْلََذى، َواْلَفَساِد، َواْلِغشِ  ، َواْلبَ ْغِي، َوالشَّرِ   َواحلََْسِد، َواْلُعُلوِ 

 َوَداٍع َيْدُعوَها ِإََل َأْخاَلِق احْلَيَ َواِن. َوُهَو َداِعي الشَّْهَوِة.

ْحَساِن، َوالنهْصِح، َواْلْبِ ، َواْلِعْلِم، َوالطَّاعَ َوَداٍع َيْدُعوَها ِإََل َأْخاَل   ِة.ِق اْلَمَلِك: ِمَن اإْلِ

اِعَينْيِ، َوِإَجابَُة الدَّاِعي الثَّاِلِث. َوِقلَُّة اْلُمُروَءِة وَ  َعَدُمَها: ُهَو َفَحِقيَقُة اْلُمُروَءِة: بُ ْغُض َذيِْنَك الدَّ
 َينْيِ، َوالت ََّوجهُه ِلَدْعَوهِتَِما أَْيَن َكاَنْت.ااِلْسَتَْساُل َمَع َذْيِنَك الدَّاعِ 
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اِعَينْيِ، َوِإَجابَُة الدَّاِعي الثَّ  ْنَسانِيَُّة، َواْلُمُروَءُة، َواْلُفتُ وَُّة: ُكلهَها ِف ِعْصَياِن الدَّ قَاَل اِلِث. َكَما فَاإْلِ
ُ اْلَماَلِئَكَة ُعُقواًل ِباَل بَ ْعُض السََّلف   ئَِم َشْهَوًة ِباَل ُعُقوٍل. َوَخَلَق َشْهَوٍة. َوَخَلَق اْلبَ َها: َخَلَق اَّللَّ

َكِة. َوَمْن َغَلَبْت اْبَن آَدَم، َورَكَّ َب ِفيِه اْلَعْقَل َوالشَّْهَوَة. َفَمْن َغَل َب َعْقُلهُ َشْهَوَتُه: اْلَتَحَق اِبْلَماَلئِ 
 َشْهَوتُُه َعْقَلُه: اْلَتَحَق اِبْلبَ َهائِِم.

َا َغَلَبُة اْلَعْقِل لِلشَّْهَوِة.َوهِلََذا قِ   يَل ِف َحدِ  اْلُمُروَءِة: ِإهنَّ

ُل اْلَعْبَد َويُ َزي ُِنُه، َوتَ ْرُك َما يَُدنِ ُسهُ  َها: ِهَي اْسِتْعَماُل َما جُيَمِ    َوَيِشيُنُه.َوقَاَل اْلُفَقَهاُء ِف َحدِ 

َُ ُكلِ  ُخُلٍق قَِبيٍح. َوِقيَل: اْلُمُروَءُة اْسِتْعَماُل ُكلِ  ُخُلٍق َحَسٍن.  َواْجِتَنا

 َوَحِقيَقُة اْلُمُروَءِة جَتَنه ُب الدَّاَناَي َوالرََّذاِئِل، ِمَن اْْلَق َْواِل، َواْْلَْخاَلِق، َواْْلَْعَماِل.

 ُيْسٍر.وَ َفُمُروَءُة اللِ َساِن: َحاَلَوتُُه َوِطيُبُه َولِيُنُه، َواْجِتَناُء الثِ َماِر ِمْنُه ِبُسُهوَلٍة 

 (1)َوُمُروَءُة اْْلُُلِق: َسَعُتُه َوَبْسطُُه لِْلَحِبي ِب َواْلَبِغيِض.". 
 

َر الت َّوَكهُل ِبُقوَِّة اْلَيِقنِي.-149 .1103  "َواْلَيِقنُي َقرِيُن الت َّوَكهِل. َوهِلََذا ُفسِ 

: َأنَّ الت َّوَكهَل مَثََرتُُه َونَِتيَجُتُه. َوهِلََذا َحُسَن ا َُ  هْلَُدى بِِه.ْقَتَاُن اَوالصََّوا

ُ تَ َعاََل: }فَ تَ وَكَّْل َعَلى اَّللَِّ ِإنََّك َعَلى احلَْقِ  اْلُمِبنِي{ ]النمل:  : ُهَو اْلَيِقنُي. 79قَاَل اَّللَّ [ فَاحلَْقه
: }َوَما لََنا َأالَّ نَ تَ وَكََّل َعَلى اَّللَِّ َوَقْد َهَدااَن ُسبُ َلَنا{ ]إبرا  [ .12يم: هَوقَاَلْت ُرُسُل اَّللَِّ

َوَسَخٍط، َوَهمٍ   َوَمىتَّ َوَصَل اْلَيِقنُي ِإََل اْلَقْل ِب اْمَتأَلَ نُورًا َوِإْشرَاقًا. َوانْ تَ َفى َعْنُه ُكله َرْي ٍب َوَشك ٍ 
. َوَخْوفًا ِمْنُه َوِرًضا ِبِه، َوْشْكرًا لَُه، َوتَ وَكهاًل َعَلْيِه، َوإِ  بًَة إِلَْيِه. فَ ُهَو َمادَُّة انَ َوَغمٍ . فَاْمَتأَلَ حَمَبًَّة َّللَِِّ

يِع اْلَمَقاَماِت َواحْلَاِمُل هَلَا.  مجَِ

 َواْختُِلَف ِفيِه: َهْل ُهَو َكْسِبٌّ، َأْو َمْوِهِبٌّ؟

. ُيِشرُي ِإََل أَنَُّه َغرْيُ َكْسِبٍ . َِ  َفِقيَل: ُهَو اْلِعْلُم اْلُمْستَ ْودَُع ِف اْلُقُلو

ُيَاَن َكْسِبٌّ. َوقَاَل َسْهٌل: اْلَيِقنيُ  ُيَاِن، َواَل رَْي َب َأنَّ اإْلِ  ِمْن زاَِيَدِة اإْلِ

 َوالتَّْحِقيُق: أَنَُّه َكْسِبٌّ اِبْعِتَباِر َأْسَبابِِه، َمْوِهِبٌّ اِبْعِتَباِر نَ ْفِسِه َوَذاتِِه.

 اْلِغطَاءُ َما اْزَدْدُت يَِقيًنا. ِشفَ : َلْو كُ قَاَل بَ ْعُض السََّلف  قَاَل َسْهٌل: اْبِتَداُؤُه اْلُمَكاَشَفُة. َكَما 
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 مُثَّ اْلُمَعايَ َنُة َواْلُمَشاَهَدُة.

 َوقَاَل اْبُن َخِفيٍف: ُهَو حَتَقهُق اْْلَْسرَاِر أبَِْحَكاِم اْلَمِغيَباِت.

 َوقَاَل أَبُو َبْكِر ْبُن ظَاِهٍر: اْلِعْلُم تُ َعاِرُضُه الشهُكوُك، َواْلَيِقنُي اَل َشكَّ ِفيِه.

.  َوِعْنَد اْلَقْوِم: اْلَيِقنُي اَل ُيَساِكُن قَ ْلًبا ِفيِه ُسُكوٌن ِإََل َغرْيِ اَّللَِّ

ُد يُوِرُث َوقَاَل ُذو النهوِن: اْلَيِقنُي َيْدُعو ِإََل َقْصِر اْْلََمِل، َوَقْصُر اْْلََمِل َيْدُعو ِإََل الزهْهِد. َوالزههْ 
 ِف اْلَعَواِق ِب.احلِْْكَمَة، َوِهَي تُوِرُث النَّظََر 

 اْلَعِطيَِّة. قَاَل: َوَثاَلثٌَة ِمْن أَْعاَلِم اْلَيِقنِي: ِقلَُّة ُُمَاَلطَِة النَّاِس ِف اْلَعْشَرِة. َوتَ ْرُك اْلَمْدِح هَلُْم ِف 
َّللَِّ ِف ُكلِ  َشْيٍء. َوالرهُجوُع اَوالت َّنَ زهُه َعْن َذمِ ِهْم ِعْنَد اْلَمْنِع. َوَثاَلثٌَة ِمْن أَْعاَلِمِه أَْيًضا: النَّظَُر ِإََل 

 إِلَْيِه ِف ُكلِ  أَْمٍر. َوااِلْسِتَعانَُة ِبِه ِف ُكلِ  َحاٍل.

َقِل ُب َواَل حُيَوَُّل، َواَل يَ تَ َغريَُّ   ِف اْلَقْل ِب.". َوقَاَل اِْلُنَ ْيُد: اْلَيِقنُي ُهَو اْسِتْقرَاُر اْلِعْلُم الَِّذي اَل يَ ن ْ
(1) 
 

السِ رَّ َدُهْم: َأنَّ اْلَقْل َب َأْشَرُف َما ِف اْلَبَدِن، َوالرهوَح َأْشَرُف ِمَن اْلَقْل ِب. وَ "َوِعنْ -150 .1104
 أَْلَطُف ِمَن الرهوِح.

ُع َعَلْيِه، َوِإِن َوِعْنَدُهْم: لِلسِ رِ  ِسرٌّ آَخُر. اَل َيطَِّلُع َعَلْيِه َغرْيُ احلَْقِ  ُسْبَحانَُه. َوَصاِحُبُه اَل َيطَّلِ 
ِه لَِغرْيِ احلَْقِ  اطََّلَع َعَلى ِسر ِِه. فَ يَ ُقوُلوَن السِ ره َما َلَك َعَلْيِه ِإْشرَاٌف، َوِسره السِ رِ  َما اَل اطِ اَلَع َعَليْ 

 ُسْبَحانَُه.

 اْْلَْحَواِل َواْلَمَقاَماِت.  نَ َواْلَمْعىَن الثَّاِلُث: يُ رَادُ بِهِ َما َيُكوُن َمُصواًن َمْكُتوًما َبنْيَ اْلَعْبِد َوَبنْيَ رَبِ ِه، مِ 
ََْ يَ ْفَتضََّها َوْهُم َواِهٍم.  َكَما قَاَل بَ ْعُضُهْم: َأْسرَاُراَن ِبْكٌر. 

 َويَ ُقوُل قَائُِلُهْم: َلْو َعَرَف زِر ِي ِسر ِي ِلطََرْحُتُه.

ُبُت ِف اْْلَْسرَاِر الطَّاِهَرِة.  َواْلَمْقُصوُد قَ ْولُُه: يَ ن ْ

نْ َيا َوااِلْشِتَغاِل ُِّبَا، َوَعاَلئِِقَها الَّيِت تَ ُعوُق اْْلَْرَواحَ يَ ْعيِن: الطَّا َعْن ِداَيِر اْْلَف ْرَاِح.  ِهَرُة ِمْن َكَدِر الده
 احْلََقاِئِق َكَما فَِِنَّ َهِذِه َأْكَداٌر، َوتَ نَ فهَساٌت ِف َوْجِه ِمْرآِة اْلَقْل ِب َوالرهوِح. َفاَل تَ ْنَجِلي ِفيَها ُصَورُ 

نْ َيا َوالرَّْهَبِة ِمْن فَ ْوهِتَا.ي َ  َبِغي. َوالن َّْفُس تَ نَ فَُّس ِفيَها َداِئًما اِبلرَّْغَبِة ِف الده فََِِذا ُجِلَيِت اْلِمْرآُة  ن ْ
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َِ َهِذِه اْْلَْكَداِر َصَفْت. َوَظَهَرْت ِفيَها احْلََقاِئُق َواْلَمَعاِرُف.  ِبِِْذَها

 .َوأَمَّا اْْلَْبَداُن الزَِّكيَّةُ 
، َونَ بَ َتْت َعَلى َأْكِل احلَْاَلِل. َفَمىَت َخَلَصِت اْْلَْبَداُن مِ  َن احْلَرَاِم، َفِهَي الَّيِت زََكْت ِبطَاَعِة اَّللَِّ

يُن َواْلُمُروَءُة، َوَطُهَرِت اْْلَنْ ُفُس ِمنْ  َها اْلَعْقُل َوالدِ  نْ َيا: َعاَلِئِق الده  َوأَْداَنِس اْلَبَشرِيَِّة، الَّيِت يَ ن َْهى َعن ْ
مبَاِء الر اَِيَضِة  -بَ ْعَد َذِلَك  -زََكْت أَْرُض اْلَقْل ِب. فَ َقِبَلْت َبْذَر اْلُعُلوِم َواْلَمَعاِرِف. فَِِْن ُسِقَيْت 

 تُ َعطِ ُل ُعُد َعْن َواِج ٍب َواَل َوِهَي الَّيِت اَل خَتْرُُج َعْن ِعْلٍم، َواَل تَ ب ْ  -الشَّْرِعيَِّة الن ََّبوِيَِّة اْلُمَحمَِّديَِّة 
َها َصاِحبُ َها أَنْ بَ َتْت ِمْن ُكلِ  َزْوٍج َكرمٍِي، ِمْن ِعْلٍم َوِحْكَمٍة َوفَاِئَدٍة َوتَ َعرهٍف. فَاْجَتىَن ِمن ْ  -ُسنًَّة 

اَل بَ ْعُض قَ َوَمْن َجاَلَسُه أَنْ َواَع الطهَرِف َواْلَفَواِئِد، َوالثِ َماِر اْلُمْخَتِلَفِة اْْلَْلَواِن َواْْلَْذَواِق، َكَما 
َُ َعَلى تَ ْرِك اْلَمَعاِصي: َجاَلْت ِف اْلَمَلُكوِت. مُثَّ َرَجَعْت إِ السََّلف   ََل : ِإَذا ُعِقَدِت اْلُقُلو

 َأْصَحاُِّبَا أِبَنْ َواِع التهَحِف َواْلَفَواِئِد.

 ِن.قَ ْولُُه: َوَتْظَهُر ِف اْْلَنْ َفاِس الصَّاِدَقِة يُرِيُد اِبْْلَنْ َفاِس أَْمَريْ 

 َأَحُدمُهَا: أَنْ َفاُس الذ ِْكِر َواْلَمْعرَِفِة.

َِ ا رَاَدِة. َوَما يَ تَ َعلَُّق اِبْلَمْعُروِف اْلَمْذُكوِر. َواِبْلَمْحُبو ْلُمرَاِد ِمَن َوالثَّاين: أَنْ َفاُس اْلَمَحبَِّة َواإْلِ
. َوِصْدقُ َها ُخُلوُصَها ِمْن َشَواِئ ِب اْْلَغْ  اِكِر َواْلُمِح بِ   َياِر َواحْلُظُوِظ.الذَّ

 َسَفرَِها َعَلى َوقَ ْولُُه: ِْلَْهِل اهلَِْمِم اْلَعالَِيِة َفِهَي الَّيِت اَل َتِقُف ُدوَن اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ. َواَل تُ َعر ُِج ِف 
 (1) ِبَصاَلِح". قَ َشْيٍء ِسَواُه. َوأَْعَلى اهلَِْمِم: َما تَ َعلََّق اِبْلَعِليِ  اْْلَْعَلى. َوَأْوَسُعَها: َما تَ َعلَّ 

 

َِ اْلِعْلِم َواْلََْْبِ َعِن اَّللَِّ َوَأَسَْ -151 .1105 ائِِه َوِصَفاتِِه، "َواِْلَْهِميَِّة َوَمْن َسَلَك َسِبيَلُهْم ِف اَب
ُ َتَكلِ ِفنَي َأَشدَّ ِمَن اْلمُ  -َبْل وََكِثرٌي ِمَن اْلُمَصنِ ِفنَي ِف اْلِفْقِه  -فَالطَّائَِفَتاِن  التََّكلهِف، َوَقْد قَاَل اَّللَّ

ِمْن َأْجٍر َوَما َأاَن ِمَن  : }ُقْل َما َأْسأَُلُكْم َعَلْيهِ -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  -تَ َعاََل لَِرُسولِِه 
ُكْم ُمْستَ نًّا نْ [ َوقَاَل َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َمْسُعوٍد َرِضَي اَّللَُّ َعْنُه: َمْن َكاَن مِ 86اْلُمَتَكلِ ِفنَي{ ]ص: 

َُ حُمَمَّ  َنُة، أُولَِئَك َأْصَحا ٍد: أَبَ ره َهِذِه اْْلُمَِّة فَ ْلَيْسنَتَّ مبَْن َقْد َماَت، فَِِنَّ احلَْيَّ اَل يُ ْؤَمُن َعَلْيِه اْلِفت ْ
ِبيِ ِه، فَاْعرُِفوا هَلُْم َحقَُّهْم، نَ  قُ ُلواًب، َوأَْعَمُقَها ِعْلًما، َوأَقَ لهَها َتَكلهًفا، قَ ْوٌم اْخَتاَرُهُم اَّللَُّ ِلُصْحَبةِ 
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ُْم َكانُوا َعَلى اهْلَْدِي اْلُمْسَتِقيِم.  َومَتَسَُّكوا ُِّبَْدِيِهْم، فَِِهنَّ

 َأْصاًل. َفاَل جتَُِد َهَذا التَّْكِليَف الشَِّديَد، َوالت َّْعِقيَد ِف اْْلَْلَفاِظ َواْلَمَعاين ِعْنَد الصََّحابَةِ 

َا يُو  ، َعَلى رَْأِس َجُد ِعْنَد َمْن َعَدَل َعْن طَرِيِقِهْم، َوِإَذا ََتَمََّلهُ اْلَعاِرُف َوَجَدُه َكَلْحِم مَجٍَل َغث ٍ َوِإمنَّ
َتِقُل، فَ ُيَطوِ ُل َعَلْيَك الطَّرِيَق، َويُ وَ  ُع َلَك اْلِعَباَرَة، َجَبٍل َوْعٍر، اَل َسْهَل َفرَيَْتِقي، َواَل َسَِنَي فَ يَ ن ْ سِ 

ََْ جتَِْد َمَعَك حَ َوأَيْيت  ََ ِمَن اللَّْفِظ، فََِِذا َوَصْلَت  اِصاًل طَاِئاًل،  ِبُكلِ  َلْفٍظ َغرِي ٍب َوَمْعىًن أَْغَر
اْْلَْكَواِن َوَلِكْن َتْسَمُع َجْعَجَعًة َواَل تَ َرى َطْحًنا، فَاْلُمَتَكلِ ُموَن ِف َجَعاِجِع اِْلََواِهِر َواْْلَْعرَاِض وَ 

َياِز، َواِلَِْهاِت ، َواِْلَْوَهِر اْلَفْرِد، َواْْلَْحَواِل َواحْلَرََكِة َوالسهُكوِن، َواْلُوُجوِد َواْلَماِهيَِّة َوااِلحنِْ َواْْلَْلَوانِ 
ْيِن َوالنَِّقيَضنْيِ، َوالتََّماثُِل وَ  َضافَاِت، َواْلَغرْيَْيِن َواْلِْاَلَفنْيِ، َوالضِ دَّ ، ااِلْخِتاَلفِ َوالنِ َس ِب َواإْلِ

ََْ يَ ْعِرِف الزََّما َن َواْلَعَرُض َهْل يَ ب َْقى َزَماَننْيِ؟ َوَما ُهَو الزََّماُن َواْلَمَكاُن؟ َوَُيُوُت َأَحُدُهْم َو
َها؟ ََْ يَ ْعِرِف اْلُوُجوَد: َهْل ُهَو َماِهيَُّة الشَّْيِء، َأْو زَاِئٌد َعَلي ْ  َويَ ْعََتُِف: َواْلَمَكاَن، َويَ ْعََتُِف أِبَنَُّه 

: َهْل ُهَو ُوُجوٌد حَمٌْض، َأْو ُوُجوٌد ُمَقارٌِن لِْلَماِهيَِّة؟ َويَ ُقوُل: احلَْ   َِ قه ِعْنِدي أَنَّهُ َشاكٌّ ِف ُوُجوِد الرَّ
 اْلَوْقُف ِف َهِذِه اْلَمْسأََلِة.

نْ َيا َومَ  -ِعْنَد نَ ْفِسِه  -َويَ ُقوُل أَْفَضُلُهْم  َعَرْفُت ِإالَّ َمْسأََلًة َواِحَدًة،  اِعْنَد اْلَمْوِت: َأْخرُُج ِمَن الده
ََْ أَْعرِ  ًئا، َوِهَي َأنَّ اْلُمْمِكَن يَ ْفَتِقُر ِإََل َواِج ٍب، مُثَّ قَاَل: ااِلْفِتَقاُر أَْمٌر َعَدِميٌّ، َفَأُموُت َو ْف َشي ْ

َُ َشكًّ  : َأْكثَ ُر النَّاسِ قَاَل بَ ْعُض السََّلف  َوَهَذا َأْكثَ ُر ِمْن َأْن يُْذَكَر، َكَما  ا ِعْنَد اْلَمْوِت: أَْراَب
 اْلَكاَلِم.

 ." َُ  (1)َوآَخُروَن أَْعَظُم َتَكلهًفا ِمْن َهُؤاَلِء، َوأَبْ َعُد َشْيٍء َعِن اْلِعْلِم النَّاِفِع، َوُهْم: أَْراَب
 

َْتُُك طََل َب اْلِعْلِم، ِه، َويَ َويَ تَ وَكَُّل ِف ُحُصولِ  -"اْلَعَمِل َواحْلِرَاثَِة َوالتِ َجاَرِة َوحَنْوَِها -152 .1106
: اَل َتُكْن ممَّْن جَيَْعُل ْعُض السََّلف  قَاَل ب َ َويَ تَ وَكَُّل ِف ُحُصولِِه، فَ َهَذا تَ وَكهُلُه َعْجٌز َوتَ ْفرِيٌط، َكَما 

 تَ وَكهَلُه َعْجزًا، َوَعْجَزُه تَ وَكهاًل.

َكَمْن يَ تَ وَكَُّل ِف ُحُصوِل َماٍل   َهَواتِِه ُدوَن ُحُقوِق رَب ِِه،اْلِعلَُّة الثَّانَِيُة: َأْن يَ تَ وَكََّل ِف ُحظُوِظِه َوشَ 
، َوِإْعاَلِء َكِلَمِتِه َوِإْظَهاِر ُسنَّةِ   َرُسولِِه، َوِجَهاِد َأْو َزْوَجٍة َأْو راَِيَسٍة، َوأَمَّا الت َّوَكهُل ِف ُنْصَرِة ِديِن اَّللَِّ
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 ُهَو ُمزِيٌل لِْلِعَلِل.أَْعَدائِِه فَ َلْيَس ِفيِه ِعلٌَّة، َبْل 

َفْضِل، َوِإقَاَمِة اَّللَِّ اْلِعلَُّة الثَّالَِثُة: َأْن يَ َرى تَ وَكهَلُه ِمْنُه، َويَِغي ُب ِبَذِلَك َعْن ُمطَاَلَعِة اْلِمنَِّة َوُشُهوِد الْ 
نهُه َكِثرٌي ِمَن النَّاِس، َبْل ُرْؤيَُة الت َّوَكهِل، َيظُ َلُه ِف َمَقاِم الت َّوَكهِل، َولَْيَس جُمَرَُّد ُرْؤيَِة الت َّوَكهِل ِعلًَّة، َكَما 

ِه يَِغي ُب َعْنُه َوأَنَُّه ِمْن َعنْيِ اِْلُوِد، َوحَمِْض اْلِمنَِّة، َوجُمَرَِّد الت َّْوِفيِق ُعُبوِديٌَّة، َوِهَي َأْكَمُل ِمْن َكْونِ 
َم بَ َيانُُه.ِه َعْنُه، َواَل ِبِه َعْن ُشُهو َواَل يَ رَاُه، فَاْْلَْكَمُل َأْن اَل يَِغي َب ِبَفْضِل َرب ِ   ِد َفْضِلِه، َكَما تَ َقدَّ

َي الَّيِت يَ ْعَمُل فَ َهِذِه اْلِعَلُل الثَّاَلُث ِهَي الَّيِت تَ ْعِرُض ِف َمَقاِم الت َّوَكهِل َوَغرْيِِه ِمَن اْلَمَقاَماِت، َوهِ 
َا ذََكْراَن َهَذا ، َوَهَكَذا اْلَكاَلُم ِف َسائِِر ِعَلِل اْلَمقَ اْلَعارُِفوَن اِبَّللَِّ َوأَْمرِِه َعَلى َقْطِعَها اَماِت، َوِإمنَّ

لِبَ َها َمْعُلواًل، ِمثَااًل ِلَما يُْذَكُر ِمْن ِعَلِلَها، َوَقْد أَف َْرَد هَلَا َصاِح ُب اْلَمَنازِِل ُمَصن ًَّفا َلِطيًفا، َوَجَعَل َغا
: َأنَّ ِعَلَلَها َهِذهِ  َُ ا، َوَأْن يُ َعلِ َقَها حِبَظِ ِه، الثَّاَلثَةَ اْلَمْذُكوَرَة، َأْن َيَْتَُك ُِّبَا َما ُهَو أَْعَلى ِمن ْهَ  َوالصََّوا

 ْوِفيُق.َوااِلْنِقطَاِع ُِّبَا َعِن اْلَمْقُصوِد، َوَأْن اَل يَ رَاَها ِمْن َعنْيِ اْلِمنَِّة َوحَمِْض اِْلُوِد، َواِبَّللَِّ الت َّ 

 اِبلشََّواِهِد، َواْلَوْجُه يُد َعَلى َثاَلثَِة أَْوُجٍه، اْلَوْجهُ اْْلَوَُّل: تَ ْوِحيُد اْلَعامَِّة، الَِّذي َيِصحه قَ ْولُُه: َوالت َّْوحِ 
ائٌِم اِبْلِقَدِم، َوُهَو الثَّاين: تَ ْوِحيُد اْْلَاصَِّة، َوُهَو الَِّذي يَ ثْ ُبُت اِبحْلََقاِئِق، َواْلَوْجُه الثَّاِلُث: تَ ْوِحيٌد قَ 

 تَ ْوِحيُد َخاصَِّة اْْلَاصَِّة.

تَ َفاُواًت اَل  -ِعْلًما َوَمْعرَِفًة َوَحااًل  -فَ يُ َقاُل: اَل َرْي َب َأنَّ أَْهَل الت َّْوِحيِد يَ تَ َفاَوُتوَن ِف تَ ْوِحيِدِهْم 
ُ، َفَأْكَمُل النَّاِس تَ ْوِحيًدا: اْْلَْنِبَياءُ َصَلَواُت اَّللَِّ َوسَ  ُهْم اَل حُيِْصيُه ِإالَّ اَّللَّ ُمهُ َعَلْيِهْم، َواْلُمْرَسُلوَن ِمن ْ

حُمَمٌَّد َأْكَمُل ِف َذِلَك، َوأُولُو اْلَعْزِم ِمَن الرهُسِل َأْكَمُل تَ ْوِحيًدا، َوُهْم نُوٌح، َوِإبْ رَاِهيُم، َوُموَسى، وَ 
 َصَلَواُت اَّللَِّ َوَساَلُمُه َعَلْيِهْم َأمْجَِعنَي.

َُما قَاَما ِمَن  اْْلَِلياَلِن حُمَمٌَّد َوِإبْ رَاِهيُم َصَلَواُت اَّللَِّ َوَساَلُمُه َعَلْيِهَما،َوَأْكَمُلُهْم تَ ْوِحيًدا:  فَِِهنَّ
ََْ يَ ُقْم بِِه َغرْيمُُهَا  َفاَل تَ ْوِحيَد  - َوِجَهاًدا ِعْلًما َوَمَعرَِفًة َوَحااًل، َوَدْعَوًة لِْلَخْلقِ  -الت َّْوِحيِد مبَا 

 (1)ِذي". َأْكَمُل ِمَن الَّ 
 

"َواْلُفْحش َوَسببه موت اْلقل ب َوعدم نفرته من اْلَقِبيح وكاحلياء الَِّذي ُهَو -153 .1107
بِِه  اْلَمطَر الَِّذي ِبِه َحَياة كل َشْيء قَاَل تَ َعاََل اَْو من َكاَن َميتا فاحييناه َوَجَعلَنا لَُه نورا ُيشى

َها َكاَن َميتا اِبِْلَْهِل قلِف النَّاس كمن مثله ِف الظهُلَمات لَْيَس خِبَا به فأحياه اِبْلعلِم َوجعل رِج ِمن ْ
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َرُسولِِه َلُه من االُيان نورا ُيشى ِبِه ِف النَّاس َوقَاَل تَ َعاََل اَي أَيَها الَّذين آمُنوا اتَّقوا هللا وآمنوا بِ 
 َغُفور َرِحيم لَِئالَّ يعلم اهل يُ ْؤتُكم ِكْفَلنْيِ من َرمحته َوجْيَعل لكم نورا متشون ِبِه َويْغفر لكم َوهللا

اْلكتاَ ان اَل يقدُروَن على َشْيء من فضل هللا وان اْلفضل بيد هللا يؤتيه من َيَشاء َوهللا ُذو 
فُروا اْلفضل اْلَعِظيم َوَقاَل تَ َعاََل َوهللا ويل الَّذين آمُنوا خيرجهم من الظهُلَمات اَل النهور َوالَّذين ك

خيرجوهنم من النهور ِإََل الظهُلَمات اولئك اصحاَ النَّار هم ِفيَها َخالُدوَن  اولياؤهم الطاغوت
َوقَاَل تَ َعاََل وََكَذِلَك اوحينا اليك روحا من امران َما كنت َتْدرِي َما اْلكتاَ َواَل االُيان َوَلِكن 

م َفأْخْب انه روح َتِقيَجَعْلَناُه نورا هندي بِِه من نَشاء من عباداَن وانك لتهدي اَل ِصرَاط ُمسْ 
حتصل ِبِه احْلََياة َونور حيصل ِبِه االضاءة واالشراف َفجمع َبني االصلني احْلََياة والنور َوقَاَل 

م تَ َعاََل قد َجاءَُكم من هللا نوروكتاَ ُمبني يهدي ِبِه هللا من اتبع رضوانه سبل السَّاَلم وخيرجه
َّللَّ َوَرُسوله اَل ِصرَاط ُمْسَتِقيم َوقَاَل تَ َعاََل فآمنوا ابِ  من الظهُلَمات اَل النهور ابذنه ويهديهم

 والنور الَِّذي انزلنا َوهللا مبَا تْعمل ون َخِبري َوقَاَل تَ َعاََل اَي أَيَها النَّاس قد َجاءَُكم برَهان من
ُلو َعَلْيُكم آاَيت هللا و ربُكم وأنزلنا اليكم نورا ُمبيًنا َوقَاَل تَ َعاََل قد اْنزِْل هللا اليكم ذكرا َرسُ  ال يَ ت ْ

مبينات ليخرج الَّذين آمُنوا َوعِمُلوا الصَّاحِلَات من الظهُلَمات اَل النهور َوقَاَل تَ َعاََل هللا نور 
َا َكوَْك ب  السََّمَوات واالرض مثل نوره كمشكاة ِفيَها ِمْصَباح اْلِمْصَباح ِف زجاجة الزجاجة َكَأهنَّ

ر ة مباركة زيتونة اَل شرقية َواَل غربية يَكاد زيتها يضيء َوَلو َ متسسه انَ درى يُوقد من َشَجرَ 
نور على نور يهدي هللا لنوره من َيَشاء َويْضَر هللا االمثال للنَّاس َوهللا ِبُكل َشْيء عليم 

 َعنُه َفضَر ُسْبَحانَُه مثال لنوره الَِّذي قذفه ِف قل ب اْلُمؤمن َكَما قَاَل ايب بن َكْع ب رضى هللا
ه َكَما قَاَل ِف آخر  مثل نوره ِف قل ب َعبده اْلُمؤمن َوُهَو نور اْلُقْرآن واالُيان الَِّذي اعطاه ِإايَّ

َكاد اْلُمؤمن ي قَاَل بعض الّسلفاْْليَة نور على نور يْعىن نور االُيان على نور اْلُقْرآن َكَما 
ور َوقد مجع هللا ع ِفيَها ابالثر َكاَن نورا على نيْنطق ابحلكمة وان َ يسمع ِفيَها ابالثر فَِِذا َس

ت ُسْبَحانَهُ َبني ذكر هَذْين النورين ومها اْلكتاَ واالُيان ِف غري َموِضع من ِكَتابه َكَقْولِه َما كن
تدرى َما اْلكتاَ َواَل االُيان َوَلِكن َجَعْلَناُه نورا هندي ِبِه من نَشاء من عباداَن َوَقوله تَ َعاََل 

اْلُقْرآن  ِبفضل هللا وبرمحته فبذلك فليفرحوا ُهَو خري ممَّا جيمُعوَن ففضل هللا االُيان َوَرمحته قل
 الظهُلَمات َوَقوله تَ َعاََل اَْو من َكاَن َميتا فاحييناه َوَجَعلَنا َلهُ نورا ُيشى ِبِه ِف النَّاس كمن مثله ِف 
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َها َوقد تقد مت َهِذه اال  (1)ايت َوقَاَل ِف آيَة النهور نور على نور". لَْيَس خِبَارِج ِمن ْ
 

"االعمال الشاقة أِبَْنفِسِهم واالستاذ اْلمعلم جيلس أبمرهم وينهاهم َويُرِيهْم  -154 .1108
 َكْيفيَّة اْلَعَمل َوأَيُْخذ اضعاف َما أيخذونه َوقد اشار النَِّب ِإََل َهَذا اْلَمْعىن َحْيُث قَاَل افضل

ْلقل ب  مثَّ اِْلَِهاد فاِلهاد ِفيِه بذل النَّفس َوَغايَة اْلَمَشقَّة واالُيان علم ااالعمال ِإُيَان اِبَّللَّ 
َوَعمله وتصديقه َوُهَو افضل االعمال َمَع ان مشقة اِلَِْهاد َفوق مشقته ابضعاف مضاعفة 
 َوَهَذا اَلن اْلعلم يعرف مقادير االعمال ومراتبها وفاضلها من مفضوهلا وراجحها من مرجوحها

ْلَمَشقَّة فصاحبه اَل خْيَتار لَنفِسِه اال افضل االعمال َواْلَعاِمل ِباَل علم يظن  ان اْلَفِضيَلة ِف َكثْ َرة ا
فَ ُهَو يَتَحمَّل املشاق َوِإن َكاَن َما يعانيه مفضوال َوَر عمل فَاضل واملفضول اكثر مشقة ِمْنُه 

وحجا وصوما  ة َوَمْعُلوم ان فيهم من ُهَو اكثر عمالَواْعتْب َهَذا حِبَال الص ديق فَِِنَّهُ افضل االم
 َوَصاَلة َوِقرَاَءة ِمْنُه قَاَل ابو بكر بن َعيَّاش َما سبقكم ابو بكر ِبَكثْ رَة َصْوم َواَل َصاَلة َوَلِكن

 ِبَشْيء وقر ِف قلبه َوَهَذا َمْوُضوع اْلمثل اْلَمْشُهور

ُعوَن ان اْلعلم ي ِف االول اْلَوْجه الثَّاِلث َوالسَّب ْ من يل مبثل سريك املدلل ... متشى رويدا وجت
ُهَو ِإَمام اْلَعَمل وقائد َلهُ َواْلَعَمل اَتبع َلهُ ومؤمت ِبِه َفكل عمل اَل يكون خلف اْلعلم مقتداي ِبِه ف َ 

ا َغرْي علم َكاَن مَ من عبد هللا بِ  قَاَل بعض الّسلفغري اَنِفع لَصاحبه بل مضرَّة َعَلْيِه َكَما 
َا تَ تَ َفاَوت ِف اْلقُبول َوالرَّد  حِبَس ب موافقتها لْلعلم و  ُمالفتها يْفسد َأكثر ممَّا يصلح وأالعمال ِإمنَّ

ك َلُه فَاْلَعَمل اْلُمَوافق لْلعلم ُهَو املقبول واملخالف َلُه ُهَو اْلَمْرُدود فالعلم ُهَو اْلِميزَان َوُهَو احمل
ُلوُكْم ايكم احسن عمال َوُهَو اْلَعزِيز الغقَاَل تَ َعاََل ُهَو الَِّذي خل فور قَاَل ق اْلَمْوت واحلياة ليَ ب ْ

الفضيل بن ِعَياض ُهَو اخلص اْلَعَمل واصوبه قَاُلوا اَي ااب َعلي  َما اخلصه واصوبه قَاَل ان 
ا َ يقبل َحىتَّ صاْلَعَمل ِإذا َكاَن َخاِلصا َوَ يكن َصَوااب َ يقبل َوِإذا َكاَن َصَوااب َوَ يكن َخالِ 

يكون َخاِلصا وصوااب فاْلالص ان يكون هلل َوالصََّواَ ان يكون على الس نة َوقد قَاَل تَ َعاََل 
َفمن َكاَن يَ ْرُجو لَِقاء ربه فليعمل عمال َصاحلا َواَل ُيْشرك ِبعَبادة ربه احدا فَ َهَذا ُهَو اْلَعَمل 

رَادا بِِه َوُهَو ان يكون ُمَوافقا لسنة َرُسول هللا م املقبول الَِّذي اَل يقبل هللا من االعمال سواهُ 
َ يعلم  َوجه هللا َواَل يَتَمكَّن اْلَعاِمل من االتيان ِبَعَمل جيمع هَذْين الوصفني ِإالَّ اِبْلعلِم فَِِنَُّه ِإن
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ه فلوال اْلعلم ملا  دَما َجاَء بِِه الرَُّسول َ ُُيكنُه َقصده َوِإن َ يعرف معبوده َ ُُيكنُه ِإرَاَدته َوح
 َكاَن عمله َمْقُبواًل فالعلم ُهَو الدَّلِيل على االخالص َوُهَو الدَّلِيل على اْلُمَتابَ َعة َوقد قَاَل هللا

َا يتَ َقبَّ  َا يتَ َقبَّل هللا من اْلُمتَِّقنَي واحسن َما قيل ِف تَ ْفِسري االية ِإنَّه ِإمنَّ ل هللا عمل من تَ َعاََل ِإمنَّ
َا حيصل ابِ  ات ََّقاهُ  ْلعلِم ِف َذِلك اْلَعَمل وتقواه ِفيِه ان يكون لوجهه على ُمَوافَقة اْمَرْه َوَهَذا ِإمنَّ

َوِإذا َكاَن َهَذا منزَلة اْلعلم وموقعه علم انه اشرف َشْيء واجله وافضله َوهللا أعلم اْلَوْجه الرَّاِبع 
ُعوَن ان اْلَعاِمل ِباَل علم كالسائر ِباَل  َْ من َدلِيل َوَمْعُلوم ان عط ب مثل َهَذا اْقر  َوالسَّب ْ

 (1)َساَلَمته". 
 

صنفان ِإذا صلحا صلح َسائِر النَّاس واذا  قَاَل بعض الّسلف"وملوكهم َكَما -155 .1109
 فسدا فسد َسائِر النَّاس اْلعلَماء واالمراء قَاَل عبد هللا بن اْلُمَبارك:

 ورهباهنا َوملا َكاَن للسمع َواْلَبَصر من االدراكَوهل افسد الد ين اال امللو ... ك واحبار سوء 
َما لَْيَس لَغرْيمِِهَا من االعضاء َكااَن ِف أشرف ُجْزء من االنسان َوُهَو َوجهه وََكااَن من افضل َما 
ُهم  ُهَما فَ َقاَلت طَائَِفة ِمن ْ ِف االنسان من االجزاء واالعضاء َواْلَمَناِفع َواْختلف ِف االفضل ِمن ْ

نْ َيا واالخرة فاهنا امنا حتصل  ابو اْلَمَعايل َوَغريه الس مع افضل قَاُلوا اَلن ِبِه تَنال َسَعاَدة الده
مبتابعة الرهُسل َوقُبول رساالهتم وابلسمع عرف َذِلك فان من اَل َسع َلُه اَل يعلم َما جاؤا بِِه 

ضله على اْلَكاَلم   تَ َعاََل الَِّذي فَ وايضا فان الس مع يْدرك بِِه اجل َشْيء وافضله َوُهَو َكاَلم هللا
كفضل هللا على خلقه وايضا فان اْلُعُلوم امنا تَنال ابلتفاهم والتخاط ب َواَل حيصل َذِلك اال 
اِبلسَّْمِع وايضا فان مدركه اعم من مدرك اْلَبَصر فانه يْدرك الكليات واِلزئيات َوالشَّاِهد 

م اْلَبَصر اَل يْدرك اال بعض املشاهدات والسمع يسمع كل علَواْلَغاِئ ب َواْلَمْوُجود واملعدوم وَ 
فاين احدمها من االخر َوَلو َفرضَنا َشْخَصنْيِ احدمها يسمع َكاَلم الرَُّسول َواَل يرى شخصه 
واالخر َبِصري يرَاهُ َواَل يسمع َكاَلمه لصممه َهل َكااَن َسَواء وايضا ففاقد اْلَبَصر امنا يفقد ادراك 

ع فَالَِّذي ور اِْلُْزئِيَّة اْلُمَشاهَدة وُيكنه َمْعرفَتَها اِبلص فِة َوَلو تَ ْقرِيًبا واما فَاِقد الس مبعض االم
ار ِبَعَدِم فَاَتُه من اْلعلم اَل ُُيكن ُحُصوله حباسة اْلَبَصر َوَلو َقرِيبا وايضا فان ذم  هللا تَ َعاََل لْلكفَّ 

عا لعدم اْلعقل ِبَعَدِم اْلَبَصر بل امنا يذمهم ِبَعَدِم اْلَبَصر تبالس مع ِف اْلُقْرآن اكثر من ذمه هَلُم 
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والسمع وايضا فان الَِّذي يُورِدُه الس مع على اْلقل ب من اْلُعُلوم اَل يْلحقُه ِفيِه كالل َواَل سآمة 
ف َوالن َّْقص عَواَل َتع ب َمَع كثرته وعظمه َوالَِّذي يُورِدُه اْلَبَصر َعَلْيِه يْلحقُه ِفيِه الكالل والض

م اْبن َوُرمبَا خشى َصاحبه على َذَهابه َمَع قلته ونزارته اِبلنِ ْسَبِة اَل الس مع َوقَاَلت طَائَِفة ِمن ْهُ 
َبة بل اْلَبَصر افضل فان اعال النَّعيم وافضله واعظمه َلذَّة ُهَو الن ظر اَل هللا ِف الدَّار ا الخرة قُ تَ ي ْ

طليعته ورائده ِذه َوحدَها َكاِفَية ِف تفضيله قَاُلوا َوُهَو ُمَقد َمة اْلقل ب و َوَهَذا امنا يَنال ابلبصر َوهَ 
َْ من منزَلة الس مع َوهِلََذا كثريا َما يقرن بَينهَما ِف الذ كر بقوله }فاعتْب  وا اَي فمنزلته ِمْنُه اْقر

ونقل ب أفئدهتم وأبصارهم َكَما اََل }أويل اْْلَْبَصار{ فاالعتبار اِبْلَقْل ِب َواْلَبَصر اِبْلعنِي َوقَاَل تَ عَ 
َا اَل تعمى اْْلَْبَصار َوَلِكن تع مى َ يُؤمُنوا ِبِه أول مر ة{ َوَ يقل واَساعهم َوقَاَل تَ َعاََل }فَِِهنَّ
اََل اْلُقُلَو الَّيِت ِف الصهُدور{ َوقَاَل تَ َعاََل }قُ ُلَو يَ ْومِئٍذ واجفة أبصارها خاشعة{ َوقَاَل تَ عَ 

ائَِنة اْْلَْعني َوَما ختفي الصهُدور{ َوقَاَل ِف حق َرُسوله }َما كذَ اْلُفَؤاد َما رأى{ }يعلم خَ 
مثَّ قَاَل }َما زاغ اْلَبَصر َوَما طَغى{ َهَذا يدل على شدَّة الوصلة واالرتباط َبني اْلقل ب َواْلَبَصر 

 (1)َوهِلََذا يْقرَأ االنسان َما ِف قل ب". 
 

َها فكم َبني َحاله ِف اول كَ "َدَرَجة َحىتَّ -156 .1110 ونه نُْطَفة يبلغ هِنَايَة َما يَ َنالُه امثاله ِمن ْ
 ملا َوَبني َحاله والَر يسلم َعَلْيِه ِف َداره َوينظر اَل َوجهه بكَرة وعشيا َوالنَِّب  ِف اول اْمَرهْ 

ُه اْليَ ْوم اكملت لكم َرْه بقول هللا لَ َجاَءُه اْلملك فَ َقاَل َلُه اق ْرَأ فَ َقاَل َما َأان بقارئ َوِف آِخره امْ 
 دينُكْم وامتمت َعَلْيُكم نعميت َوِبَقْولِِه لَُه َخاصَّة َواْنزِْل َعَلْيك اْلكتاَ َواحْلكَمة وعلمك َما َ

تكن تعلم وََكاَن فضل هللا َعَلْيك َعِظيما َوحكى ان مجَاَعة من النََّصاَرى حتدثُوا ِفيَما بَينهم 
ُهم َما أقل عقول اْلُمسلمني يَ ْزعُموَن ان نَِبي هم َكاَن راعي اْلغنم َفكيف يصل فَ َقاَل قَاِئل ح ِمن ْ

ي راعي اْلغنم للنبوة فَ َقاَل لَُه آخر من بَينهم اما هم فَواَّللَّ اعقل منا فان هللا حِبِْكَمِتِه يسَتع
 رَِعايَة احْلَيَ َوان النَّاِطق ِحْكَمة ه ِمْنُه اَلالنَِّب احْلَيَ َوان البهيم فاذا احسن رعايته َواْلِقَيام َعَلْيِه نَقل

َنا اَل َمْوُلود خرج من اْمَرأَة أَيُْكل َويْشَر ويبول ويبك ي من هللا وتدرجيا لَعْبِدِه َوَلِكن حَنن ِجئ ْ
فَ ُقْلَنا َهَذا اهلنا الَِّذي خلق السََّمَوات واالرض فامسك اْلَقْوم َعنُه َفكيف حيسن ِبِذي مهة قد 

اح هللا َعنُه علله وعرفه السََّعاَدة والشقاوة ان يرضى اَبن يكون َحيَ َواان َوقد أمكنه ان يصري از 
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انساان َواَبن يكون إْنَساان َوقد امكنه ان يكون ملكا َوأبَِن يكون ملكا َوقد امكنه ان يكون 
َلْيِهم من كل عَ ملكا ِف مْقعد صدق ِعْند مليك مقتدر فتقوم اْلَماَلِئَكة ِف خدمته َوتْدخل 

َا يَنال اِبْلعلِم ورعايت ه َواْلِقَيام اَبَ َسالم َعَلْيُكم مبَا َصَْبْمُتْ فَنعم َعقِب الدَّار َوَهَذا اْلَكَمال ِإمنَّ
 مبُوجِبه فَ َعاد االمر اَل اْلعلم ومثرته َوهللا تَ َعاََل اْلُموفق واعظم الن َّْقص واشد احلَْْسَرة نقص

طرق اْلَْرْي َكاَن  اذا كثرت قَاَل بعض الّسلفمام وحسرته على تقويته َكَما اْلَقاِدر على التَّ 
َها اشد حسرة َوصدق اْلَقاِئل:  اْْلَارِج ِمن ْ

َ النَّاس َعْيبا ... كنقص القادرين على التَّمام فَ ثَبت انه اَل َشْيء اقبح ابالنس َ ار ِف ُعُيو ان َو
 َكَذِلك يِنيَّة والعلوم النافعة واالعمال الصَّاحِلَة َفمن َكانَ من ان يكون غافال َعن اْلَفَضاِئل الد ِ 

فَ ُهَو من اهلمج الرعاع الَّذين يكدرون امَلاء ويغلون االسعار ان َعاَش َعاَش غري محيد وان 
 َماَت َماَت غري فقيد فقدهم رَاَحة للبالد والعباد َواَل تْبكي َعَلْيِهم السََّماء َواَل تستوحش هَلُم

يِه  اء اْلَوْجه السَّاِبع َوالثََّمانُوَن ان اْلقل ب يَ ْعََتِضُه مرضان يتواردان َعَلْيِه اذا استحكما فِ الغْب 
َكاَن َهاَلكه َوَموته ومها مرض الشََّهَوات َومرض الشهبُ َهات َهَذاِن اصل َداء اْْللق اال من 

ات َوُهَو اصعبهما اما مرض الشهبُ هَ عافاه هللا َوقد ذكر هللا تَ َعاََل هَذْين املرضني ِف ِكَتابه 
وليقول  واقتلهما للقل ب َفِفي قَ ْوله ِف حق اْلُمَناِفقني ِف قُ ُلوُّبم مرض فَ زَاَدُهم هللا َمرضا َوَقوله

الَّذين ِف قُ ُلوُّبم مرض والكافرون َماَذا أَرَاَد هللا ُِّبََذا مثال َوقَاَل تَ َعاََل }ليجعل َما يلِقي 
نَ  رَاد مبََرض اْلقل ب ة للَّذين ِف قُ ُلوُّبم مرض والقاسية قُ ُلوُّبم{ فَ َهِذهِ َثاَلثَة َمَواِضع املُ الشَّْيطَان فت ْ

 (1)ِفيَها مرض اِْلَْهل والشبهة واما مرض". 
 

ع "اَل اْزَداَد ِفيِه علما يقربيِن اَل هللا َفاَل بورك يل ِف مشس َذِلك اْليَ ْوم َوقد رف-157 .1111
 َهَذا اَل َرُسول هللا َوَرفعه اليه اَبِطل وحسبه ان يصل اَل َواِحد من الصََّحابَة اَْو التَّاِبعني َوِف 

مري اْلَوْجه تس ب علما َفَما َذِلك من عمثله قَاَل اْلَقاِئل ِإذا مريب يَ ْوم َوَ استفد هدى َوَ اكْ 
احْلَياء ومثرته  االُيان ُعْراَين ولباسه الت َّْقَوى وزينته قَاَل بعض الّسلفالثَّاِمن عشر بعداملائة 

ني اْلعلم َوقد رفع َهَذا ايضا َوَرفعه اَبِطل اْلَوْجه التَّاِسع عشر بعداملائة ِإنَّه ِف بعض االاثر بَ 
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َذا ِبد مائَة َدَرَجة َبني كل َدَرَجَتنْيِ حضر اِْلواد اْلُمضمر سبعني سنة َوقد رفع هَ اْلَعاَ َواْلَعا
 جيمع ايضا َوِف َرفعه نظر اْلَوْجه اْلعْشُروَن بعداملائة َما َرَواُه َحْرَ ِف مَسائِله َمْرُفوعا اَل النَِّب 

ي ِفيُكم ِإالَّ لعلمي شر اْلعلَماء ِإين ِ َ اضع علمهللا تَ َعاََل اْلعلَماء يَ ْوم اْلِقَياَمة مثَّ يَ ُقول اَي مع
بكم َوَ اضع علمى ِفيُكم العذبكم اْذَهُبوا فقد غفرت لكم َوَهَذا َوِإن َكاَن َغرِيبا فَلُه َشَواِهد 

ء احسان اْلَوْجه احْلَاِدي َواْلعْشُروَن بعداملائة َقول اْبن اْلُمَبارك َوقد ُسِئَل من النَّاس قَاَل اْلعلمَ 
ُروَن قيل َفمن اْلُمُلوك قَاَل الزهاد قيل َفمن السفلة قَاَل الَِّذي أَيُْكل ِبِديِنِه اْلَوْجه الثَّاين اْلعشْ 

بعداملائة ان من ِادََّرَك اْلعلم َ يضر ُه َما فَاَتُه بعد ادراكه اذ ُهَو افضل احلظوظ والعطااي َومن 
َفعُه َما حصل َلُه م قَاَل َوِف َهَذا  ن احلظوظ بل يكون وابالعليه وسببا هلالكهفَاَتُه اْلعلم َ يَ ن ْ

اِلث َأي َشْيء اِدََّرَك من فَاَتُه اْلعلم واي َشْيء فَاَتُه من ِادََّرَك اْلعلم اْلَوْجه الثَّ  بعض الّسلف
دواء َُيُوت لَواْلعْشُروَن بعداملائة قَاَل بعض العارفني اْلَيْس اْلَمرِيض ِإذا منع الطََّعام َوالشرَاَ وا

لم قَاُلوا بَلى قَاُلوا َفَكَذِلك اْلقل ب ِإذا منع َعنُه اْلعلم َواحْلكَمة َثاَلثَة اايم َُيُوت َوصدق فان اْلع
طََعام اْلقل ب َوَشرَابه ودواؤه وحياته َمْوُقوَفة على َذِلك فَِِذا فقد اْلقل ب اْلعلم فَ ُهَو موت َلو  

وفه اَل السَّْكرَان الَِّذي قد زَاَل عقله واْلائف الَِّذي قد اْنتهى خَ  َكاَن اَل يْشعر مبَْوتِِه َكَما ان
َغايَته واحمل ب واملفكر قد يبطل احساسهم أبَ اِْلِرَاَحات ِف تِْلَك احْلَال فَِِذا صحوا وعادوا 

نْ يَ  وشواغلها  ااَل َحال ااِلْعِتَدال ادركوا آالمها َهَكَذا الَعْبد ِإذا حط َعنُه اْلَمْوت امحال الده
 اْختصَّ ُّبالكه وخسرانه

فحتام اَل تصحوا َوقد قَر املدى ... وحتام اَل ينجاَ َعن قَ ْلبك السكر بل َسوف تصحو 
ِحني يْنَكشف الغطا ... وتذكر قويل ِحني اَل ينفع الذ كر فَِِذا كشف الغطاء وبرح اْلفاء 

َفِحيَنِئٍذ يكون  َما ِف الصهُدور وبليت السرائر وبدت الضمائر وبعثر َما ِف اْلُقُبور َوحصل
اَل اِْلَْهل ظلَمة على اِْلَاِهلني َواْلعلم حسرة على الباطلني اْلَوْجه الرَّاِبع َواْلعْشُروَن بعداملائة قَ 

ْرَداء من رأى ان الغدو اَل اْلعلم لَْيَس جبهاد فقد نقص ِف رَْأيه وعقله َوَشاهد َهَذا  ابو الدَّ
ْرَداء ايضا اَلن اتعلم مَقول مَعاذ َوقد تق سئلة دم اْلَوْجه اْْلَاِمس َواْلعْشُروَن بعداملائة َقول ايب الدَّ
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َلة اْلَوْجه السَّاِدس َواْلعْشُروَن".   (1)اح ب ايل من قيام لَي ْ
 

ان "اْلُمؤمِننَي للنَّاس ِف اوله تَ ْقِسيم ِف َغايَة الصِ حَّة َوهِنَايَة السداد اَلن االنس-158 .1112
ُلو من اُْحُد االقسام الَّيِت ذكرَها َمَع َكَمال اْلعقل وإزاحة اْلِعَلل اما ان يكون َعاملا اَْو اَل خيَْ 

ة على متعلما اَْو مغفال لْلعلم َوطََلبه اْلَيْس بعاَ َواَل طَال ب لَُه فالعاَ الرابين ُهَو الَِّذي اَل زاَِيدَ 
رابين َوصفه اِبلصِ َفاِت  َوقد دخل ِف اْلَوْصف َلهُ ابنهَفضله لفاضل َواَل منزَلة َفوق َمْنزِلَته جملتهد 

درَجة ِف الَّيِت يقتضيها اْلعلم الهله َوُيَْنع َوصفه مبَا خالفها َومعىن الرابين ِف اللهَغة الرفيع ال
له }كونُوا و اْلعلم العايل اْلمنزَلة ِفيِه وَعلى َذِلك محُلوا قَ ْوله تَ َعاََل }َلْواَل ينهاهم الرابنيون{ َوقَ 

رابنيني{ قَاَل اْبن َعبَّاس حكماء فُ َقَهاء َوقَاَل ابو رزين فُ َقَهاء ُعَلَماء َوقَاَل ابو عمر الزَّاِهد 
ا َساَلْت ثعلبا َعن َهَذا احْلَْرف َوُهَو الرابين فَ َقاَل َسأَلت اْبن االعرايب فَ َقاَل ِإذا َكاَن الرجل َعامل

َها َ نقل َلُه رابينَعامال معلما قيل َلُه َهَذا راب  ين فَِِن خرم َعن خْصَلة ِمن ْ

قَاَل اْبن االنباري َعن النَّْحوِيني ان الرابنيني منسوبون اَل الَر وان االلف َوالنهون زيدات 
م على لْلُمَباَلَغة ِف الن َس ب َكَما َتقول حلياين وجبهاين ِإذا َكاَن َعِظيم اللِ ْحَية واِلبهة واما املتعل

ُروض اْلَواِجَبة ل النَجاة فَ ُهَو الطَّاِل ب بتعلمه والقاصد بِِه جناته من الت َّْفرِيط ِف َتْضييع اْلفُ َسِبي
عض َعَلْيِه َوالرَّْغَبة بَِنفِسِه َعن امحاهلا واطراحها واالنفة من جمانسة اْلبَ َهائِم مثَّ قَاَل َوقد نفى ب

سهم علم واما اْلقسم الثَّاِلث فهم املهملون النفاْلُمتَ َقدِ مني َعن النَّاس من َ يكن من اهل الْ 
 الراضون ابملنزلة الدنية َواحْلَال اْلسيسة الَّيِت ِهَي ِف احلضيض االسقط واهلبوط االسفل الَّيِت 

به اَل منزَلة بْعدَها ِف اِْلَْهل َواَل دوهنَا ِف السهُقوط َوَما احسن َما شبههم ابهلمج الرعاع َوِبه يش
ال نَّاس واراذهلم والرعاع املتبدد املتفرق وللناعق الصائح َوُهَو ِف َهَذا اْلموضع الرَّاِعي يُ قَ دانة ال

عق نعق الرَّاِعي ابلغنم ينعق اذا َصاح ُّبَا َوِمْنه قَ ْوله تَ َعاََل َومثل الَّذين كفُروا َكمثل الَِّذي ين
ِف َهَذا  َوحنن نِشري اَل بعض َما مباال يسمع اال دعاءا ونداءا صم بكم عمي فهم اَل يْعقُلونَ 

 احلَِديث من اْلَفَواِئد فَ َقوله رضى هللا َعنُه اْلُقُلَو اوعية يشبه اْلقل ب ابلوعاء واالانء والوادي
النه وَعاء للخري َوالشَّر َوِف بعض االاثر ان هلل ِف ارضه آنِية َوِهي اْلُقُلَو َفَخريَها ارقها 

 اَل بعض الّسلفقَ اين مَمُْلوَءة من اْلَْرْي واواين مملوة من الشَّر  َكَما واصلبها واصفاها َفِهَي او 
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كل ِإاَنء قُ ُلَو االبرار تغلى اِبْلْبِ  َوقُ ُلَو اْلفجار تغلى اِبْلُفُجوِر َوِف مثل َهَذا قيل ِف اْلمثل و 
َقدرَِها{ شبه اْلعلم بِ  اِبلَِّذي ِفيِه ينضح َوقَاَل تَ َعاََل }أنزل من السََّماء َماء فسالت َأوديَة

اِبْلَماِء النَّازِل من السََّماء والقلَو ِف سعتها وضيقها ابالودية َفقل ب َكِبري َواسع يسع علما  
كثريا كواد َكِبري َواسع يسع ماءا كثريا وقل ب َصِغري ضيق يسع علما قَِليال كواد َصِغري ضيق 

ن فاهنم  موا اْلِعَن ب اْلَكرم فَِِن اْلَكرم قل ب اْلُمؤميسع ماءا قَِليال َوهِلََذا قَاَل النَِّب اَل تس
ْبُهم ان كانوايسمون شجر اْلِعَن ب اْلَكرم ِلَكثْ َرة َمَناِفعه وخريه َواْلَكرم َكِثريَة اْلَْرْي َواْلَمَناِفع فَأخْ 

 (1)قل ب". 
 

ُهم ُّبَِ -159 .1113 ِه النِ ْعَمة على ذِ "قُبوهلَا َوَما حَتَْتُه من تنبيههم على حمبته هَلُم وإيثاره إايَّ
اعدائه اْلَكافرين َوَما حَتَْتُه من احتقارهم وازدرائهم َوعدم املباالة واالحتفال ُّبم َوِإنَُّكْم وان 

 تؤمنوا تؤمنوا ُّبَا فعبادي اْلُمْؤِمُنوَن ُّبَا املوكلون ُّبَا سواكم كثري َكَما قَاَل تَ َعاََل قل آمُنوا ِبِه اوال
َنا ِإن  من قبله ِإذا يُ ت َْلى َعَلْيِهم خيرون لألذقان سجدا يوقولن ُسْبَحاَن َرب ِإن الَّذين اوتوا اْلعلم

ه َكاَن وعد َربَنا ملفعوال َوِإذا َكاَن لْلملك عبيد قدعصوره وخالفوا اْمَرْه َوَ يلتفتوا اَل َعهده َول
ن يكفر َهُؤاَلِء اعبيد آَخُروَن سامعون لَُه مطيعون قابلون مستجيبون المره فَنظر اليهم َوقَاَل 

نعمى ويعصوا امري ويضيعو عهدي فَِِن يل عبيدا سواُهم وهم انتم تطيعون امري وحتفظون 
عهدي وتودون َحقي فَِِن عبيده املطيعني جَيدوَن ِف انفسهم من اْلَفرح َوالسهُرور والنشاط 

زيد من َكرَاَمة سيدهم اْلُعُبوِديَّة واملَوقُ وَّة اْلَعزُيَة َما يكون ُموجبا هَلُم اْلَمزِيد من اْلقيام حِبَق 
ا ومالكهم َوَهَذا اْمر يْشهد بِِه احْلس والعيان واما توكيلهم ُّبَا فَ ُهَو يَتَضمَّن توفيقهم لالُيان ُّبَ 
َها والنصيحة هَلَا َكَما يُوكل الرجل َغريه ابلشَّْيء ليقوم بِ  ِه َواْلِقَيام حبقوقها ومراعاهتا والذَ َعن ْ

َواْلَباء ِف بكافرين  حيافظ َعَلْيِه َوُّبَا االوَل ُمتَ َعلَقة بوكلنا َوُّبَا الثَّانَِية ُمتَ َعلَقة بكافرينويتعهده و 
ْعىن  لتأكيد الن َّْفي فَِِن قلت فَ َهل َيصح ان يُ َقال اَلَحدَّ َهُؤاَلِء املؤكلني انه وَكيل هللا ُِّبََذا اْلمَ 

ِمْنُه اْسم  ْطاَلق فعل الت َّوَكهل اْلُمَقيد أِبَْمر َما ِإن يصاغَكَما يُ َقال ويل هللا قلت اَل يْلزم من إِ 
فَاعل ُمطلق َكَما انه اَل يْلزم من اطالق فعل ااِلْسِتْخاَلف اْلُمَقيد ان قَاَل َخليَفة هللا لَقْوله 

فنهم ِف لِ ويستخلفكم ِف االرض َوَقوله وعد هللا الَّذين آمُنوا ِمْنُكم َوعِمُلوا الصَّاحِلَات لَيسَتخْ 
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ُهم انه  االرض َكَما اْستْخلف الَّذين من قبلهم َفاَل يُوج ب َهَذا ااِلْسِتْخاَلف ان يُ َقال لكل ِمن ْ
َوَلِكينِ   َخليَفة هللا النه اْسِتْخاَلف ُمَقي د َوملا قيل للصديق اَي َخليَفة هللا قَاَل لست خبليفة هللا

َعاََل فقد وغ ان يُ َقال ُهَو وَكيل بذلك َكَما قَاَل ت َ َخليَفة َرُسول هللا وحسِب َذِلك َوَلِكن يس
وكلَنا ُّبَا قوما َواْلَمْقُصود ان َهَذا الت َّوِْكيل َخاص مبن قَاَم ُّبَا علما َوَعمال وجهادا العدائها 

َها ونفيا لتحريف الغالني وانتحال املبطلني َوََتْويل اِْلَاِهلني وايضا فَ ُهَو تَ وِْكيل رَ  ة محَْ وذاب َعن ْ
وإحسان وتوفيق واختصاص اَل تَ وِْكيل َحاَجة َكَما يُوكل الرجل من يَتَصرَّف َعنُه ِف غيبته 

َذا اَل يُ َقال ملن فقد وكلَنا ُّبَا قوما يَ ُقول رزقناها قوما فَلهَ  قَاَل بعض الّسلفحلَاَجة اليه َوهِلََذا 
ا اْلمحبَّة والقَر  من اْلُمَوااَلة فاهنرزقها ورحم ُّبَا انه وَكيل هلل َوَهَذا خِبِاَلف اشتقاق ويل هللا

محه َفَكَما يُ َقال عبد هللا وحبيبه يُ َقال وليه َوهللا تَ َعاََل يوايل َعبده إحساان اليه وجْبا َلُه ور 
واما اْلَعزِيز  خِبِاَلف اْلَمْخُلوق فَِِنَّهُ يوايل اْلَمْخُلوق لتعززه ِبِه وتكثره مبواالته لذل الَعْبد َوَحاجته

 (1)اْلَغيِن  َفاَل يوايل احدا من ذل َواَل َحاَجة قَاَل تَ َعاََل َوقل احْلَمد هلل الَِّذي". 
 

يد "أبَِن امُلرَاد مبن َكاَن لَهُ قل ب ُهَو املستغىن بفطرته َعن علم اْلمنطق َوُهَو اْلُمؤَ -160 .1114
َعن مراعات اوضاع  ه مستغنِبُقوَّة قدسية يَنال ُّبَا احْلَد االوسط ِبُسْرَعة فَ ُهَو لَكَمال فطرت

 اْلمنطق َواْلمرَاد مبن القى الس مع َوُهَو َشِهيد من لَيست َلُه َهِذه اْلُقوَّة فَ ُهَو حُمْتَاج اَل تعلم
ك اْلمنطق ليوج ب َلُه مراعاته وإصغاؤه اليه ان اَل يزِيغ ِف فكره َوفس ر قَ ْوله ادْع اَل َسِبيل َرب

ِهَي احسن   َواْلَمْوِعظَة احلََْسَنة اْلقَياس اْْلطايب  وجادهلم اِبلَّيِت ابحلكمة اهنا اْلقَياس الْبهاين
 بل َواَل اْلقَياس اِلديل فَ َهَذا لَْيَس من تفاسري الصََّحابَة َواَل التَّابِعني َواَل اُْحُد من ائمة الت َّْفِسري

ِطاَلح املنطقية املبخوسة هُ على اصْ من تفاسري اْلُمسلمني َوُهَو حَتْرِيف لَكاَلم هللا تَ َعاََل َومحل لَ 
احلَْظ من اْلعقل واالُيان َوَهَذا من جنس تفاسري القرامطة والباطنية وغالة االَساعيلية ملا 
 يفسرونه من اْلُقْرآن وينزلونه على مذاهبهم اْلَباِطَلة َواْلُقْرآن بَرِيء من َذِلك ُكله منزه َعن َهِذه

َها واالية  بطاَلن َما فسر بِِه املنطقيون َهِذه االية الَّيِت حَنن ِفياالابطيل واهلذايانت َوقد ذكرانَ 
َدة َوبينا بُْطاَلنه عقال َوشرعا ولغة َوعرفا َوأَنه يتعاَل   االخرى ِف َموِضع آخر من ُوُجوه ُمتَعدِ 

لم من َهِذه اْلُوُجوه عَكاَلم هللا َعن محله على َذِلك َواِبَّللَِّ الت َّْوِفيق َواْلَمْقُصود بَ َيان حرَمان الْ 
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تَّة احدها ترك السهَؤال الثَّاين سوء االنصات َوعدم القاء الس مع الثَّاِلث سوء اْلَفهم الرَّاِبع  السِ 
عدم احلِْْفظ اْْلَاِمس عدم نشره وتلعيمه فَِِن من خزن علمه َوَ ينشره َوَ يُعلمُه ابتاله هللا 

دم عمله َوَهَذا أَمر يْشهد ِبِه احْلس والوجود السَّاِدس عبنسيانه وذهابه ِمْنُه َجزَاء من جنس 
ِه َنسَيه اْلَعَمل ِبِه فَِِن اْلَعَمل ِبِه يُوج ب تذكره وتدبره ومراعاته َوالنَّظَر ِفيِه فَِِذا امهل اْلَعَمل بِ 

اْلعلم ايضا  ض الّسلفَوقَاَل بعُكنَّا نستعني على حفظ اْلعلم اِبْلَعَمِل ِبِه   قَاَل بعض الّسلف
يَ ْهِتف اِبْلَعَمِل فَِِن اجابه حل واال ارحتل فَاْلَعَمل ِبِه من اعظم اسباَ حفظه وثباته َوترك 

ذين اْلَعَمل ِبِه أضاعه َلُه َفَما استدر اْلعلم َواَل استجل ب مبثل اْلَعَمل قَاَل هللا تَ َعاََل اَي أَيَها الَّ 
ون بِِه َوأما قَ ْوله ُكم ِكْفَلنْيِ من َرمحته َوجْيَعل لكم نورا متشآمُنوا اتَّقوا هللا وآمنوا ِبَرُسولِِه يُ ْؤت

االمر  تَ َعاََل َواتَّقوا هللا ويعلمكم هللا فَ َلْيَس من َهَذا اْلَباَ بل مها مجلتان مستقلتان طلبية َوِهي
َست َجَوااب يْ ابلتقوى وخْبية َوِهي قَ ْوله تَ َعاََل ويعلمكم هللا َأي َوهللا يعلمكم َما تَ ت َُّقون َولَ 

هللا  ِلأْلَْمِر ابلتقوى َوَلو أُرِيد ُّبَا اِْلَزَاء ْلتى ُّبَا جمزومة جُمَر َدة َعن اْلَواو َفَكاَن يَ ُقول َواتَّقوا
 يعلمكم اَْو ِإن تتقوه يعلمكم َكَما قَاَل ِإن تتقوا هللا جَيَْعل لكم فرقاان فتدبره اْلَوْجه الرَّاِبع

تَّْسوِيَة َبني ان هللا ُسْبَحانَُه نفى التَّْسوِيَة َبني اْلَعاَ َوَغريه َكَما نفى الواالربعون بعد اْلِماَئة 
 اْْلَبيث َوالط ي ب َوَبني االعمى والبصري َوَبني النهور والظلمة َوَبني الظل واحلرور َوَبني اصحاَ

ر اِبْلَعْدِل َوُهَو ء َومن ايماِْلنَّة واصحاَ النَّار َوَبني االبكم اْلَعاِجز الَِّذي اَل يقدر على َشيْ 
دين على ِصرَاط ُمْسَتِقيم َوَبني اْلُمؤمِننَي َواْلكفَّار َوَبني الَّذين آمُنوا َوعِمُلوا الصَّاحِلَات واملفس

 (1)ِف االرض َوَبني اْلُمتَِّقنَي". 
 

َ اْلكْرَماين ِف مَسائِ -161 .1115 ه حَنوه َمْرُفوعا ل"اْلَمْعىن ابسناد ُمتَِّصل َمْرُفوع َوقد روى َحْر
 الكفة َوقَاَل ِإبْ رَاِهيم بَلغيِن انه ِإذا َكاَن يَ ْوم اْلِقَياَمة ُتوَضع َحَسَنات الرجل ِف َكفه وسئياته ِف 

اْْلُْخَرى فتشيل َحَسَناته فَِِذا يئس َفظن اهنا النَّار َجاَء َشْيء مثل السََّحاَ َحىتَّ يَقع من 
ال َهَذا َما علمت يُ َقال َلهُ اتعرف َهَذا من َعَملك فَ يَ ُقول اَل فَ يُ قَ َحَسَناته فتشيل سيئاته قَاَل ف َ 

 النَّاس من اْلَْرْي َفعمل بِِه من بْعدك فَِِن قيل فقواعدالشرع تَ ْقَتِضي ان يسامح اِْلَاِهل مبَا اَل 
َها على اِْلَاِهل ايسامح ِبِه اْلَعاَ وانه يْغفر َلُه َماال يْغفر لْلَعاَ فَِِن حجَّة هللا َعَلْيِه  قوم ِمن ْ
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َها اعظم من علم اِْلَاِهل ونعمة هللا َعَليْ  ِه مبَا َوعلمه بقبح اْلمْعِصَية وبغض هللا هَلَا وعقوبته َعَلي ْ
اودعه من اْلعلم اعظم من نْعَمته على اِْلَاِهل َوقد دل ت الشَّرِيَعة َوحكم هللا على ان من حِب 

اهللكات  كرام مثَّ اسام نَفسه َمَع ميل الشََّهَوات فارتعها ِف مراتعابالنعام َوخص اِبْلَفْضِل واال 
وجترأ على انتهاك احلرمات واستخف ابلتبعات والسيئات انه يُ َقابل من االنتقام والعت ب مبَا 

ْنُكن مِ اَل يُ َقابل ِبِه من لَْيَس ِف مرتبته وَعلى َهَذا َجاَء قَ ْوله تَ َعاََل اَي نَساء النَِّب من أَيِْت 
ر ِبَفاِحَشة مبيَنة ُيَضاعف هَلَا اْلَعَذاَ ضعفني وََكاَن َذِلك على هللا َيِسريا َوهِلََذا َكاَن حد احلْ 

ضعف حدالعبد ِف الز اَِن َواْلَقْذف َوشَر اْْلمر لَكَمال النِ ْعَمة على احْلر َوممَّا يدل على َهَذا 
َذااب يَ ْوم اْلِقَياَمة َوَغريه َعن النَِّب انه قَاَل اشد النَّاس ع احلَِديث اْلَمْشُهور الَِّذي اثبته ابو نعيم

َفعُه هللا ِبِعْلِمِه  ُعوَن َذنب قَاَل بعض الّسلفَعاَ َ يَ ن ْ ا قبل ان يْغفر لْلَعاَ يْغفر للجاهل َسب ْ
ان َهَذا الَِّذي  ِف لللعماء اِْلَواَ 4َذْن ب َوقَاَل بَعضهم ايضا ِإن هللا يعاِف اِْلُهَّال َماال يعا 

ذكرمتوه حق اَل ري ب ِفيِه َوَلِكن من قواعدالشرع َواحْلكَمة ايضا ان من كثرت َحَسَناته وعظمت 
عفي َعن وََكاَن لَُه ِف االسالم ََتِْثري ظَاهر فَِِنَُّه حْيَتمل لَُه َماال حْيَتمل لغريه ويعفي َعنُه َماال ي

ْلَقِليل فَِِنَُّه اَل ِإذا بلغ قُ لََّتنْيِ َ حيمل اْْلبث خِبِاَلف امَلاء اَغريه فَِِن اْلمْعِصَية خبث َواْلَماء 
حيمل ادىن خبث َومن َهَذا َقول النَِّب لعمر َوَما يْدريك َلَعلَّ هللا اطلع على اهل بدر فَ َقاَل 

ُتم فقد غفرت لكم َوَهَذا ُهَو اْلَمانِع لَهُ من قتل من حس َعَلْيِه  َعلى اْلُمسلمني و اْعَمُلوا َما ِشئ ْ
م وارتك ب مثل َذِلك الذَّن ب اْلَعِظيم َفأْخْب انه شهد َبْدرًا َفدلَّ على ان ُمْقَتضى ُعُقوبَته قَائِ 

فرة َلِكن منع من تَرت  ب اثره َعَلْيِه َماله من املشهد اْلَعِظيم فَ َوَقعت تِْلَك السقطة اْلَعِظيَمة مغت
 َعنُه تِْلَك النَِّب على الصََّدَقة َفأْخرج ُعْثَمان رضى هللاِف جن ب َماله من احلََْسَنات َوملا حض 

 الصََّدَقة اْلَعِظيَمة قَاَل ماضر ُعْثَمان َما عمل بْعدَها َوقَاَل لطْلَحة ملا تطاطأ للنَِّب َحىتَّ صعد
لَّيِت ا على َظهره اَل الصَّْخَرة اوج ب طَْلَحة َوَهَذا ُموَسى كلم الرَّمْحَن عز َوجل القى االلواح
قأها ِفيَها َكاَلم هللا الَِّذي كتبه لَهُ القاها على االرض َحىتَّ َتَكسََّرْت َوَلطم عني ملك اْلَمْوت فف

َلة االسراء ِف النَِّب َوَقاَل َشاَ بعث بعِدي يْدخل اِْلنَّة من امته اكثر ممَّا  وعات ب ربه لَي ْ
 (1)يدخلَها من اميت واخذ بلحية". 
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جدوا  افلم يدبروا الَقْول افال يتدبرون اْلُقْرآن َوَلو َكاَن من ِعْند غري هللا لو "تَ َعاََل -162 .1116
َذا َجاءَ ِفيِه اْخِتاَلفا كثريا وتدبر اْلَكاَلم ان ينظر ِف اوله َوآخره مثَّ يُِعيد نظره مره بعد مر ة َوهلَِ 

فعال من التبصر َوُهَو تبني تعلى بَِناء التفعل كالتجرع والتفهم والتبني وَسى استبصارا َوُهَو اس
كر االمر وانكشافه وجتليه للبصرية وكل من التَّذَكهر والتفكر لَُه فَاِئَدة غري فَائَِدة االخر فالتذ 

قل ب يُِفيد تْكرَار اْلقل ب على َما علمه وعرفه لريسخ ِفيِه َويثبت َواَل ينمحي فَيْذه ب اثره من الْ 
كر حيصله م واستجالَ َما لَْيَس َحاِصال ِعْند اْلقل ب فالتفمجَلة والتفكر يُِفيد َتْكِثري اْلعل

والتذكر حيفظه َوهِلََذا قَاَل احْلسن َما زَاَل اهل اْلعلم يعودون ابلتذكر على التفكر وابلتفكر 
على التَّذَكهر ويناطقون اْلُقُلَو َحىتَّ نطقت ابحلكمة فالتفكر والتذكر بذار اْلعلم وسقيه 

ا فاملذاكرة مالقاة الر َِجال تلقيح اللباُّب قَاَل بعض الّسلفتلقيحه َكَما مطارحته ومذاكرته 
 ُّبَا لقاح اْلعقل فاْلري والسعادة ِف خزانَة مفتاحها التفكر فَِِنَُّه اَل بُد من تفكر َوعلم يكون

نتيجته اْلِفكر َوَحال حيدث للقل ب من َذِلك اْلعلم فَِِن كل من عمل َشْيئا من احملبَو اَْو 
ة اْلَمْكُروه اَل بُد ان يْبقى لَِقْلِبِه َحاَلة وينصبغ بصبغة من علمه َوتلك احْلَال توج ب َلُه ِإرَادَ 

 َوتلك االرادة توج ب ُوُقوع اْلَعَمل فها ُهَنا مَخَْسة امور اْلِفكر ومثرته اْلعلم ومثرهتما احْلَالة الَّيِت 
ْلَخرْيَاِت كلَها فالفكر ِإذا ُهَو املبدأ واملفتاح لِ  حتدث للقل ب َومَثََرة َذِلك االرادة ومثرهتا اْلعلم

َوَهَذا يْكشف َلك َعن فضل التفكر وشرفه وانه من افضل اعمال اْلقل ب وانفعها َلُه َحىتَّ 
قيل تفكر َساَعة خري من عَباَدة سنة فالفكر ُهَو الَِّذي يْنقل من موت الفطنة اَل َحَياة اْليَ َقظَة 

نْ َيا اَل فضاء َومن املكاره اَل احمل اَ َومن الرَّْغَبة واحلرص اَل الز ْهد والقناعة َومن سجن الده
االخرة َومن ضيق اِْلَْهل اَل َسَعة اْلعلم ورحبه َومن مرض الشَّْهَوة واالخالد اَل َهِذه الدَّار 

البكم اَل نْعَمة و اَل ِشَفاء االانبة اَل هللا والتجاِف َعن َدار اْلغُرور َومن ُمِصيَبة اْلَعمى والصمم 
ُدور اْلَبَصر والسمع والفهم َعن هللا َواْلعقل َعنهُ َومن امراض الشهبُ َهات اَل برد اْلَيِقني وثلج الصه 

َا حيدث من َجان ب  َا ِهَي اْلِفكر وََكَذِلَك اصل كل َمْعِصي ة ِإمنَّ َواِبِْلُْمَلِة َفأصل كل طَاَعة ِإمنَّ
ية دف اْرض اْلقل ب َخالَِية فارغة فيبذر ِفيَها ح ب االفكار الردالفكرة فَِِن الشَّْيطَان ُيَصا

َها اْلَعَمل فَِِذا َصادف اْرض اْلقل ب َمْشُغوَلة ببذر  فيتولد ِمْنُه االرادات والعزوم فيتولد ِمن ْ
 اْلَعَذاَ وْ االفكار النافعة ِفيَما خلق لَُه َوِفيَما اْمر بِِه وفيم هيء لَهُ َواعد َلُه من النَّعيم اْلُمِقيم اَ 

 االليم َ جيد لبذره موضعا َوَهَذا َكَما قيل:
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ااتين َهواَها قبل ان اعرف اهْلوى ... فصادف قلبا فَارًغا فتمكنا فان قيل فقد ذكْرمُتْ اْلِفكر 
 (1)ومنفعته َوعظم ََتِْثريه ِف اْلَْرْي َوالشَّر َفَما ُمتَ َعل قه الَِّذي". 

 

َها عوجا فها َريبِ  نسفا فيذرها قاعا صفصفا اَل ترى ِفي"}َعن اِْلَبال َفقل ينس-163 .1117
َواَل أمتا{ فَ َهَذا َحال اِْلَبال َوِهي احلَِْجاَرة الصلبة َوَهِذه رقتها وخشيتها وتدكدكها من جالل 
َها َكاَلمه ْلشعت ولتصدعت من  َها فاطرها ابريها انه َلو اْنزِْل َعَلي ْ َرُّبَا وعظمته َوقد اخْب َعن ْ

َها َويخشَية هللا ذكر  ِف عجبا من ُمْضَغة حلم اقسى من َهِذه اِْلَبال تسمع آاَيت هللا تتلى َعَلي ْ
اَل خُيَالف الَر تَبارك َوتَ َعاََل َفاَل تلني َواَل ختشع َواَل تني ب فَ َلْيَس مبستنكر على هللا عز َوجل وَ 

من َ يلن هلل ِف وزواجره ومواعظه فَ  حكمته ان خيلق هَلَا اَنرا تذيبها ِإْذ َ تلن ِبَكاَلِمِه َوذكره
امللني  َهِذه الدَّار قلبه َوَ ين ب اليه َوَ يذبه حببه والبكاء من َخشيته فليتمتع قَِليال فان امامه

 االعظم َوَسرَيُِد اَل َعاَ اْلَغْي ب َوالشََّهاَدة َفريى َويعلم

 رض السهل والوعرفصل َوملا اق َْتَضت حكمته تَبارك َوتَ َعاََل ان جعل من اال

َتفع ِبُكل َذِلك ِف َوجهه َوحيصل ِمْنهُ َما خلق َلهُ وََكاَنت االرض ُِّبَِذهِ   املثابة َواِْلَِبال والرمل لين ْ
لزم من َذِلك ان َصاَرت كاْلم الَّيِت حتمل ِف َبطنَها انواع االوالد من كل صنف مثَّ خترج اَل 

 يرد اليها َما هَلَا ِفيِه َرُّبَا ان خترجه اما بعلمهم َوِإمَّا ِبُدونِِه مثَّ النَّاس َواحْلَيَ َوان من َذِلك َما اذن 
َها َوجعلَها ُسْبَحانَُه كفاات فألحياء َما داموا على ظهرَها فَِِذا َماُتوا استودعتهم ِف  خرج ِمن ْ

َن يَ ْوم اْلَوْقت اَبطنَها َفَكاَنت كفاات هَلُم تضمهم على ظهرَها احياء َوِف َبطنَها امواات فَِِذا كَ 
اْلَمْعُلوم َوقد اثقلها احْلمل وحان َوقت اْلوالَدة ودنو اْلَمَخاض اوحى اليها َرُّبَا وفاطرها ان 
تضع محلَها َوخترج اثقاهلا فَتخرج النَّاس من َبطنَها اَل ظهرَها َوتقول َر َهَذا َما استودعتين 

لى ظهرَها من خري تشهد على بنيها مبَا عِمُلوا عَوخترج كنوزها ابذنه تَ َعاََل مثَّ حتدث اخبارها وَ 
 َوشر

 فصل َوملا َكاَنت الر اَِيح جتول ِفيَها َوتْدخل ِف جتاويفها وحتدث ِفيَها

َها املنفذ اذن هللا ُسْبَحانَُه هَلَا ِف االحيان ابلتنفس فَ  تحدث االخبرة وختفق الر اَِيح ويتعذر َعَلي ْ
اصيه حدث من َذِلك ِلِعَباِدِه اْْلَْوف واْلشية واالانبة واالقالع َعن َمعَ ِفيَها الزالزال اْلِعظَام َفي
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قَاَل عمر َوقد زلزلت االرض ان ربُكم يستعتبكم وَ  قَاَل بعض الّسلفوالتضرعاليه والندم َكَما 
 بن اْْلطاَ َوقد زلزلت اْلَمِديَنة فخطبهم ووعظهم َوقَاَل لَِئن َعاَدْت اَل اساكنكم ِفيَها

  ََتمل ِحْكَمة هللا عز َوجل ِف عزة هَذْين الن َّْقَدْيِن الذََّه ب َواْلِفضَّةفصل مثَّ 

وقصور خرية اْلَعاَ َعمَّا حاولوا من صنعتهما والتشبه خِبلق هللا اايمها َمَع شدَّة حرصهم وبلوغ 
َعة َوَلو مكنوا ان يصنعوا ثل َما م اقصى جهدهْم واجتهادهم ِف َذِلك فَلم يظفروا بسوى الصَّن ْ

 (1)خلق هللا من َذِلك لفسد اْمر اْلَعاَ واستفاض الذََّه ب َواْلِفضَّة ِف النَّاس َحىتَّ َصار". 
 

ََ َ يْطل ب َوِإذا ابق َ يسَتجع -164 .1118 "اَل ُمرَاجَعة قرُّبَا من َرُّبَا َفِهَي ممَّن ِإذا َغا
ْلُمْعََتض َهَذا احلرمان ملا ُهَنالك وحبس ب اَوِإذا جىن َ يتعت ب َوَهِذه ِهَي الن هُفوس الَّيِت َ تؤهل 

 فَِِنَُّه َيْكِفيِه َوَذِلَك َذْن ب ِعَقابه ِفيهِ 

َها ان احلِْْكَمة االهلية اق َْتَضت تركي ب الشَّْهَوة َواْلَغَض ب ِف االنسان  فصل َوِمن ْ

عت احملنة واالبتالء َوعرض قَوَهااَتِن القواتن ِفيِه مبَْنزَِلة ِصَفاته الذاتية اَل يَ ن َْفك  عنهماوُّبما وَ 
لنيل الدََّرَجات العلى واللحاق ابلرفيق االعلى واهلبوط اَل اسفل سافلني فهااتن القواتن اَل 
يدعان الَعْبد َحىتَّ ينيالنه مَنازِل االبرار اَْو يضعانه حَتت اقدام اْلشرار َولْن جَيَْعل هللا من 

لِِه ولدينه كمن النَّعيم وغضبه محية هلل ولكتابه َولَِرُسو  َشْهَوته مصروفة اَل َما اعد َلُه ِف َدار
جعل َشْهَوته مصروفة ِف َهَواُه وامانيه العاجلة وغضبه َمْقُصور على َحظه َوَلو انتهكت حمارم 
هللا وحدوده وعطلت شرائعه وسننه بعد ان يكون ُهَو ملحوظا ِبَعني االحَتام والتعظيم والتوقري 

َها فَ َلْن جَيعله هللا هَذْين الصِ ن َْفنْيِ ونفوذ اْلَكِلَمة وَ   ِف َدار َهِذه َحال اكثر الرؤساء اعاذان هللا ِمن ْ
َواِحَدة فَ َهَذا صعد بشهوته وغضبه اَل اعلى عليني َوَهَذا هوى ُّبما اَل َأْسَفل سافلني 

ْقَتِضي كل َواِحد ان ي َ  َواْلَمْقُصود ان تركي ب االنسان على َهَذا اْلَوْجه هوغاية احلِْْكَمة َواَل بُد
 من القوتني اثره َفاَل بُد من ُوُقوع الذَّن ب واملخالفات واملعاصي َفاَل بُد من تَرت  ب آاَثر َهاتني

القوتني َعَلْيِهَما َوَلو َ خيلقا ِف االنسان َ يكن انساان بل َكاَن ملكا فالَتت ب من ُموجَبات 
فته اْلِعْصَمة م خطاء َوخري اْلَْطَّاِئنَي التوابون َفَأما من اكتناالنسانية َكَما قَاَل النَِّب كل بين آد

 َوضربت َعَلْيِه سرادقات احْلِْفظ فهم اقل افراد الن َّْوع االنساين وهم خالصته ولبه
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َها ان هللا ُسْبَحانَُه ِإذا أَرَاَد ِبَعْبِدِه خريا انساه ُرْؤيَة طاعاته  فصل َوِمن ْ

نَ ْيِه ونسى طاعاته َوجعلورفعها من قلبه َولَسانه فَ  مهه ُكله  ِِذا ابتلى ابلذن ب جعله نص ب َعي ْ
َما ِبَذنِبِه َفاَل يزَال َذنبه امامه ان قَاَم اَْو قعد اَْو َغدا اَْو رَاح فَيكون َهَذا عني الرَّمْحَة ِف َحقه كَ 

َسَنة فَيْدخل ُّبَا حلَْ ان الَعْبد ليْعَمل الذَّن ب فَيْدخل ِبِه اِْلنَّة َويْعمل ا قَاَل بعض الّسلف
 ََ نَ ْيِه كلما ذكرَها َبَكى َونَدم َواَت  النارقالوا وََكيف َذِلك قَاَل يْعمل اْلَِْطيَئة فالتزال نص ب َعي ْ

واستغفر وتضرع وأانَ اَل هللا وذل َلُه وانكسر َوعمل هَلَا اعماال فَتكون َسَب ب الرَّمْحَة ِف 
نَ ْيِه ُين ُّبَا ويراها ويعتد ُّبَا على ربه و َحقه َويْعمل احلََْسَنة فالتزال نص ب عَ  َعلى اْْللق ويتكْب ي ْ

َها َفاَل تزَال َهِذه االمور بِهِ   ُّبَا ويتعج ب من النَّاس َكيَف اَل يعظمونه ويكرمونه وجيلونه َعَلي ْ
 ."  (1)َحىتَّ

 

لَعْبد ا"تقوى َعَلْيِه آاثرها فتدخله النَّار فعالمة السََّعاَدة ان تكون َحَسَنات -165 .1119
نَ ْيِه وسيئات نَ ْيِه وعالمة الشقاوة ان جَيَْعل َحَسَناته نص ب َعي ْ ه خلف َظهره وسيئاته نص ب َعي ْ

 خلف َظهره َوهللا اْلُمْستَ َعان

َها ان ُشُهود الَعْبد ذنُوبه وخطاايه ُموج ب لَُه ان اَل يرى لَنفِسهِ   فصل َوِمن ْ

يظن  انه خري من  نَُّه يْشهد ُعُيَو نَفسه وذنوبه َفاَل على اُْحُد فضال َواَل لَُه على اُْحُد َحًقا فَِِ 
ُمسلم يُؤمن اِبَّللَّ َوَرُسوله َوحيرم َما حرم هللا َوَرُسوله َوِإذا شهد َذِلك من نَفسه َ يرهلا على 
َا ِعْنده اخس قدرا  النَّاس حقوقا من االكرم يتقاضاهم اايها ويذمهم على ترك اْلقيام ُّبَا فَِِهنَّ

 َمة من ان يكون لَُه ُّبَا على عباد هللا ُحُقوق جي ب َعَلْيِهم مراعاهتا اوله َعَلْيِهم فضلواقل قي
يْسَتحق ان يكرم ويعظم َويقدم الجلها َفريى ان من سلم َعَلْيِه اَْو لِقيه ِبَوْجه منبسط فقد 

كايته وغضبه شاحسن اليه وبذل َلُه َماال يْسَتحق ُه فاسَتاح َهَذا ِف نَفسه وأراح النَّاس من 
على اْلُوُجود واهله َفَما اطي ب عيشه َوَما اْنعْم ابله َوَما اقرعينه واين َهَذا ممَّن اَل يزَال عاتبا 

 على اْْللق شاكيا ترك قيامهم حِبقِ ِه ساخطا َعَلْيِهم وهم َعَلْيِه اسخط

َها انه َويُوج ب لَُه االمساك َعن ُعُيَو النَّاس والفكر ِفيهَ   ُه ِف ا فَِِنَّ فصل َوِمن ْ

عيَو شغل ِبَعْي ب نَفسه فطوىب ملن شغله َعيبه َعن ُعُيَو النَّاس وويل ملن نسي َعيبه وتفرغ ل
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َها انه ِإذا َوقع ِف الذَّن ب  النَّاس َهَذا من َعالَمة الشقاوة َكَما ان االول من امارات السََّعاَدة َوِمن ْ
 احْلَاجة بل اْلُمِصيَبة َواِحَدة واِلميع مشَتكون ِف شهد نَفسه مثل اخوانه اْلَْطَّاِئنَي َوشهد ان 

ُهَو  ِف الضورروة اَل مْغفَرة هللا وعفوه َوَرمحته َفَكَما حي ب ان يْستَ ْغفر َلُه اخوه اْلُمسلم َكَذِلك
َبِغي ان يْستَ ْغفر الخيه اْلُمسلم فَيصري هجرياه َر اْغِفر يل ولوالدي وللمسلمني  ايضا يَ ن ْ

َولِْلُمْؤمِننَي َواْلُمْؤِمَنات َوقد َكاَن بعض الس لف يْسَتح ب  لكل اُْحُد ان يداوم  َواْلُمسلَمات
على َهَذا الدهَعاء كل يَ ْوم سبعني مر ة فَيْجَعل َلُه ِمْنُه وردا اَل خيل ِبِه َوَسعت َشيخَنا يذكرُه 

ُّبَا وَسعته يَ ُقول ان  يِت اَل خيلَوذكر ِفيِه فضال َعِظيما اَل احفظه َوُرمبَا َكاَن من مجَلة اوراده الَّ 
جعله َبني السَّْجَدَتنْيِ َجائِز فَِِذا شهدالعبد ان اخوانه مصابون مبثل َما اصي ب بِِه حمتاجون 

ان  اَل َما ُهَو حُمَْتاج اليه َ ُيَْتنع من مساعدهتم اال لفرط جهل مبغفرة هللا وفضله وحقيق ُِّبََذا
على اْلَماَلِئَكة  ِإن هللا ملا عت ب قَاَل بعض الّسلفنس اْلَعَمل َوقد اَل يساعد فَِِن اِْلَزَاء من ج

َماء{ وامتحن هاروت وماروت مبَا  ِبَسَب ب قَ ْوهلم }َأجْتَعُل ِفيَها من يْفسد ِفيَها ويسفك الدِ 
 (1)امتحنهما بِِه جعلت اْلَماَلِئَكة بعد َذِلك تستغفر لبين آدم وتدعوهللا هَلُم". 

 

َها انه ِإذا شهدنفسه َمَع ربه مسيئا خاطئا مفرطا َمَع فرط ِإْحَسان"فصل َومِ -166 .1120  ن ْ

 نفسا هللا اليه ِف كل طرَفة عني وبره ِبِه َودفعه َعنُه َوشدَّة َحاجته اَل ربه َوعدم استغنائه َعنهُ 
 ضَواِحًدا َوَهِذه َحاله َمَعه َفكيف يْطمع ان يكون النَّاس َمَعه َكَما حي ب وان يعاملوه مبح

  االحسان َوُهَو َ يُ َعامل ربه بِِتْلَك اْلُمَعاَمَلة وََكيف يْطمع ان يطيعه مَمُْلوكه َوولده َوَزوجته ِف 
تَ ْغفر كل َما يُرِيد َواَل يعصونه اَل خيلون حبقوقه َوُهَو َمَع ربه لَْيَس َكَذِلك َوَهَذا يُوج ب لَهُ ان يسْ 

 االمثار َوحَنْوَها َمىت ااِلْسِتْقَصاء ِف طل ب َحقه فَ َهِذهِ ملسيئهم َويَ ْعُفو َعنهُ ويساحمه ويغضي َعن 
اجتناها الَعْبد من الذَّن ب َفِهَي َعالَمة َكونه َرمْحَة ِف َحقه َومن اجتىن ِمْنُه اضدادها واوجبت 
َلُه خالف َما ذَكْراَنُه َفِهَي َوهللا َعالَمة الشقاوة َوأَنه من هوانه على هللا وسقوطه من عينه 

َئات ِف حق ى بَينه َوَبني َمَعاصيه ليقيم َعَلْيِه حجَّة عدله فيعاقبه ابستحقاقه وتتداعى السَّي ِ خل
مثل َهَذا وتتألف فيتولد من الذَّن ب اْلَواِحد َما َشاَء هللا من املتالف واملعاط ب الَّيِت يهوى ُّبَا 

مثَّ يتَ َولَّد من ااِلثْ َننْيِ  َولَّد من الذَّن بِف دركات اْلَعَذاَ واملصيبة كل اْلُمِصيَبة الذَّن ب الَِّذي يت َ 
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لك اَثِلث مثَّ تقوى الثَّاَلثَة فتوج ب رَاِبعا وهلم جرا َومن َ يكن لَُه فقه نفس ِف َهَذا اْلَباَ ه
ُلو بَ ْعضَها بَ ْعًضا ويث َ بعض يَ ت ْ مر من َحْيُث اَل يْشعر فاحلسنات والسيئات آخذ بَ ْعضَها برقا

َ السَّيَئة ِإن من ثَ َواَ احلََْسَنة احلََْسَنة بْعدَها َوِإن من ِعَقا اَل بعض الّسلفقَ بَ ْعضَها بعض 
السَّيَئة بْعدَها َوَهَذا اظهر ِعْند النَّاس من ان تضَر لَُه االمثال وتطل ب َلُه الشواهد َوهللا 

 اْلُمْستَ َعان

 ا ساقهموصفوته مبَِ  فصل َوِإذا ََتَمَّلت حكمته ُسْبَحانَُه ِفيَما ابتلى ِبِه عباده

ِبِه اَل اجل الغاايت وأكمل النهاايت الَّيِت َ يكونوايعْبون اليها ِإالَّ على جسر من ااِلْبِتاَلء 
واالمتحان وََكاَن َذِلك اِلسر لكماله كاِلسر الَِّذي اَل َسِبيل اَل عبورهم اَل اِْلنَّة ِإالَّ َعَلْيِه 

امتحان عني اْلمن َْهج ِف َحقهم والكرامة فصورته ُصوَرة ابتالء و وََكاَن َذِلك ااِلْبِتاَلء والمتحان 
ء وابطنه ِفيِه الرَّمْحَة َوالنْعَمة فكم هلل من نْعَمة جسيمة َوِمْنه َعِظيَمة جتىن من قطوف ااِلْبِتاَل 

َدايَة هلِْ واالمتحان فَ َتأمل َحال ابينا آدم َوَما آلت اليه حمنته من االصطفاء واالجتباء َوالت َّْوبَة َوا
صل ورفعة اْلمنزَلة َوَلْواَل تِْلَك احملنة الَّيِت جرت َعَلْيِه َوِهي ِإْخرَاجه من اِْلنَّة وتوابع َذِلك ملا و 
 نوح اَل َما وصل اليه فكم َبني َحالَته االوَل وحالته الثَّانَِية ِف هنايته َوََتمل َحال ابينا الثَّاين 

اهل االرض  ى قومه تِْلَك اْلُقُرون كلَها َحىتَّ اقر هللا عينه واغرقَوَما آلت اليه حمنته َوَصْبه عل
بدعوته َوجعل اْلَعاَ بعده من ُذريَّته َوجعله َخاِمس مَخَْسة وهم اولو اْلَعْزم الَّذين هم افضل 

َن عبدا{". االرهُسل َوأمر َرُسوله َونبيه حُمَمًَّدا ان يصْب كصْبه واثىن َعَلْيِه ابلشكر فَ َقاَل }ِإنَّه كَ 
(1) 
 

"ان يصف بِِه النَّاظر اَل قرص الشَّْمس من ضوئها وقدرها وحسنها وعجائ ب -167 .1121
مته صنع هللا ِفيَها َوَلِكن قد رضى هللا من عباده ابلثناء َعَلْيِه َوذكر آالئه وأَسائه َوِصَفاته وحك

 يبلغ َُمُْلوق ثَ َناء َعَلْيِه نَفسه َفاَل  وجالله َمَع انه الحيصى ثَ َناء َعَلْيِه ابدا بل ُهَو َكَما اثىن على
َبِغي َلُه بل اَل يبلغ اُْحُد من االمة ثَ َناء عل ى َرُسوله  تَبارك َوتَ َعاََل َواَل وصف ِكَتابه َودينه مبَا يَ ن ْ

ان  َكَما ُهَو اهل ان يثين َعَلْيِه بل ُهَو َفوق َما يثنون ِبِه َعَلْيِه َوَمَع َهَذا ان هللا تَ َعاََل حي ب
َمة اعتذار َبني يَدي اْلُقُصور وَ  الت َّْقِصري حيمد ويثين َعَلْيِه وَعلى ِكَتابه َودينه َوَرُسوله فَ َهِذِه ُمَقد 
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 من رَاك ب َهَذا اْلَبْحر االعظم َوهللا عليم مبقاصد اْلعباد دنياهم َوُهَو اوَل ابلعذر والتجاوز

 َقِسم اَل َثاَلثَة اقسام احدهافصل وبصائر النَّاس ِف َهَذا النهور الباهر تَ ن ْ 

من عدم َبِصريَة االُيان مجَلة فَ ُهَو اَل يرى من َهَذا الصِ ْنف اال الظهُلَمات والرعد والْبق فَ ُهَو 
جَيَْعل اصبعيه ِف اذنه من الصََّواِعق َوَيده على عينه من اْلَْبْق خشَية ان خيطف َبَصره َواَل 

رفع ُِّبََذا ن الرَّمْحَة واسباَ احْلََياة االبدية فَ َهَذا اْلقسم ُهَو الَِّذي َ يجُيَاوز نظره َما َورَاء َذِلك م
الد ين رَْأسا َوَ يقبل هدى هللا الَِّذي هدى ِبِه عباده َوَلو َجاَءْتُه كل آيَة النه ممَّن سبقت َلُه 

ِبَذنِبِه اَل مبَُجرَّد علم  َلْيِه ليعذَالشقاوة وحقت َعَلْيِه اْلَكِلَمة ففائدة إنذار َهَذا ِإقَاَمة احْلجَّة عَ 
نهور  هللا ِفيِه اْلقسم الثَّاين اصحاَ البصرية الضعيفة اْلفاشية الَّذين ِنْسَبة ابصارهم اَل َهَذا ال

كنسبة ابصار اْلفاش اَل جرم الشَّْمس فهم تبع الابئهم واسالفهم دينهم دين اْلَعادة واملنشأ 
 ِإَصابَة ري اْلُمؤمِننَي على بن ايب طَال ب اَْو منقادا للحق اَل بصريه لَهُ ِف وهم الَّذين قَاَل فيهم ام

فَ َهُؤاَلِء ِإذا َكانُوا منقادين الهل البصائر اَل يتخاِلهم شك  َواَل ري ب فهم على َسِبيل جناة 
ين شِهدت ذاْلقسم الثَّاِلث َوُهَو ُخاَلَصة اْلُوُجود ولباَ بين آدم وهم اولو البصائر النافذة الَّ 

و بصائرهم َهَذا النهور اْلُمبني َفَكانُوا ِمْنُه على َبِصريَة ويقني ومشاهدة حلسنه وكماله حِبَْيُث لَ 
ذين عرض على ُعُقوهلْم ِضد ه لراوه كالليل البهم االسود َوَهَذا ُهَو احملك َواْلفْرقَان بَينهم َوَبني الَّ 

ات َِباع كل  ن ُّبم َكَما قَاَل فيهم َعلي  بن ايب طَال بقبلهم فَِِن اولئك حِبَس ب داعيهم َومن يقر 
انعق ُييلون َمَع كل صائح َ يستضيئوا بِنور اْلعلم َوَ يلجئوا اَل ركن وثيق َهَذا َعالَمة من 

 ب عدم البصرية فَِنَّك ترَاهُ يستحسن الشَّْيء وضده وُيدح الشَّْيء ويذمه ِبَعْيِنه ِإذا َجاءَ ِف قال
 ونفيا ملا فيعظم طَاَعة الرَُّسول َويرى َعِظيما ُُمَالَفته مثَّ ُهَو من اشد النَّاس ُُمَالَفة لَهُ اَل يعرفُه 

َا َعَملهم على  اثبته ومعاداة للقائمني بسنته َوَهَذا من عدم البصرية فَ َهَذا اْلقسم الثَّاِلث ِإمنَّ
َوقد ذكر السَّاِبقني  قَاَل بعض الّسلفالبصائر َوُّبَا تَفاوت َمرَاتِبهْم ِف َدَرَجات اْلفضل َكَما 

َا َكانُوا يْعمُلوَن على البصائر َوَما اويت اُْحُد افضل من َبِصريَة ِف دين هللا َوَلو قص ر ِف فَ َقاَل ِإمنَّ
 (1)اْلَعَمل قَاَل تَ َعاََل َواذُْكر عباداَن ِإبْ رَاِهيم َوِإَْسَاِعيل". 
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قه أو الذي عمل به السلف حجة ابتفاق "واحلديث املرسل الذي له ما يواف-168 .1122
الفقهاء تقدم معناه من غري هذا الوجه وحديث عائشة: أبلغي زيداً أن قد أبطل جهاده مع 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إال أن يتَو ومعلوم أن هذا قطع ابلتحرمي وتغليظ له ولوال 

ذا حمرم َ ال تسَتي ب فيه أن ه أن عند أم املؤمنني علماً من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
تستجر أن تقول مثل هذا الكالم ابالجتهاد ال سيما إن كانت قصدت أن العمل يبطل 
ابلردة واستحالل مثل هذا كفر ْلنه من الراب واستحالل الراب كفر لكن عذر زيد أنه َ يعلم 

ليه لزمه هذا صَّر عأن هذا حمرم وهلذا أمرت ِببالغه فمن بلغه التحرمي وتبنيَّ له ذلك مث أ
احلكم وإن َ يكن قصدت هذا فِهنا قصدت أن هذا من الكبائر اليت يقاوم إمثها ثواَ 
اِلهاد فيصري مبنزلة من عمل حسنة وسيئة بقدرها فكأنه ما عمل شيئًا ومعلوم أن هذا لو  

كون يكان مما يسوغ فيه االجتهاد إذا َ يكن مأمثاً فضالً عن أن يكون صغرية فضالً عن أن 
من الكبائر فلما قطعت أبنه من الكبائر وأمرت ِببالغه ذلك علم أهنا علمت أن هذا ال 
يسوغ فيه االجتهاد وما ذاك إال عن علم وإال فاالجتهاد ال حيرم االجتهاد وأيضًا فكون 
العمل يبطل اِلهاد ال يعلم ابالجتهاد. مث من هذه اْلاثر حجة أخرى وهو أن هؤالء 

 شة وابن عباس وأنس أفتوا بتحرمي ذلك وغلَّظوا فيه ِف أوقات ُمتلفة َوالصحابة مثل عائ
يبلغنا أن أحدا من الصحابة بل وال من التابعني رخص ِف ذلك بل عامة التابعني من أهل 
املدينة والكوفة وغريهم على حترمي ذلك فيكون حجة بل إمجاعاً وال جيوز أن يقال: فزيد بن 

يقل: إن هذا حالل بل جيوز أن يكون فعله جرايً على العادة من أرقم قد فعل هذا ْلنه َ 
ين أن : أضعف العلم الرؤية يعقال بعض السلفغري َتمل فيه وال نظر وال اعتقاد وهلذا 

يقول: رأيت فالانً يفعل كذا ولعله قد فعله ساهياً وقال إايس بن معاوية: ال تنظر إَل عمل 
اً ما ر عنه أنه أصر على ذلك بعد إنكار عائشة وكثري الفقيه ولكن سله يصدقك وهلذا َ يذك

قد يفعل الرجل النبيل الشيء مع ذهوله عما ِف ضمنه من مفسدة فِذا نُ بِ ه انتبه واذا كان 
 (1)الفعل حمتمالً هلذا وملا هو أكثر منه َ جيز أن ينس ب ْلجله اعتقاد". 
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 الظهلم َوِإذا ل وفساده ِف "يعدل على نَفسه بل ظلمها فصالح اْلقل ب ِف اْلعدْ -169 .1123
ِمْنُه ظلم الَعْبد نَفسه فَ ُهَو الظَّاَِ َوُهَو اْلَمْظُلوم َكَذِلك ِإذا عدل فَ ُهَو اْلَعاِدل واملعدول َعَلْيِه فَ 

َها مَ  تسبت ا اكْ اْلَعَمل َوَعِليِه تعود مَثَرَة اْلَعَمل من خري َوشر قَاَل تَ َعاََل اْلبَ َقَرة هَلَا َما كسبت َوَعَلي ْ
َواْلَعَمل َلُه أثر ِف اْلقل ب من نفع وضر َوَصاَلح قبل أَثَره ِف اْْلَارِج فصالحها عدل هَلَا 
َها َوقَاَل تَ َعاََل   وفسادها ظلم هَلَا قَاَل تَ َعاََل فصلت من عمل َصاحلا فلنفسه َومن َأَساَء فعَلي ْ

ُتم َأْحَسن ُْتم ْلنفسكم َوِإن أسأمت ْسرَاء ِإن َأْحَسن ْ ِإن للحسنة لنورا  قَاَل بعض الّسلف فلَها اإْلِ
لسيئة ِف اْلقل ب َوقُ وَّة ِف اْلبدن وضياء ِف اْلَوْجه وسعة ِف الرزق وحمبة ِف قُ ُلَو اْْللق َوِإن ل

 لظلمة ِف اْلقل ب وسوادا ِف اْلَوْجه ووهنا ِف اْلبدن ونقصا ِف الرزق وبغضا ِف قُ ُلَو اْْللق
ينة لط ور كل اْمرِئ مبَا كس ب رهني َوقَاَل تَ َعاََل املدثر كل نفس مبَا كسبت رهَوقَاَل تَ َعاََل ا

 َوقَاَل اْْلَنْ َعام َوذكر ِبِه َأن تبسل نفس مبَا كسبت لَْيَس هَلَا من دون هللا ويل َواَل َشِفيع َوِإن
َها أُولَِئَك الَّذين أبسلوا مبَا كسبوا وتبسل ترهتن وحتبس وتؤسر   َأي تعدل كل عدل اَل يُ ْؤَخذ ِمن ْ

َا ُهَو احنراف املزاج َمَع  َكَما َأن اِلََْسد ِإذا َصحَّ من َمرضه قيل قد اعتدل مزاجه َواْلَمَرض ِإمنَّ
َأن ااِلْعِتَدال اْلَمْحض السَّاَِ من اْلخالط اَل َسِبيل إِلَْيِه َوَلِكن اْلمثل فاْلمثل فَ َهَكَذا ِصَحة 

ء ومرضه من الزيغ َوالظهلم واالحنراف َواْلعْدل اْلَمْحض ِف كل َشيْ  اْلقل ب وصالحه ِف اْلعْدل
ُمتَ َعذر علما َوَعمال َوَلِكن اْلمثل فاْلمثل َوهِلََذا يُ َقال َهَذا أمثل َويُ َقال للطريقة السلفية 

و حرصتم َوقَاَل لَ الطَّرِيَقة املثلى َوقَاَل تَ َعاََل النِ َساء َولْن تستعطيعوا َأن تعدلوا َبني النِ َساء وَ 
عث تَ َعاََل اْْلَنْ َعام وأوفوا اْلَكْيل َواْلِميزَان اِبْلِقْسِط اَل نكلف نفسا ِإالَّ وسعَها َوهللا تَ َعاََل ب

الرهُسل َوأنزل اْلكت ب ليقوم النَّاس اِبْلِقْسِط َوأعظم اْلقْسط عَباَدة هللا َوحده اَل شريك َلُه مثَّ 
له من أمراض ُقوقهم مثَّ اْلعْدل على النَّفس َوالظهلم َثاَلثَة أَنْ َواع َوالظهلم كُ اْلعْدل على النَّاس ِف حُ 

اْلُقُلَو َواْلعْدل ِصحَّتَها وصالحها قَاَل َأمْحد بن َحن َْبل لَبعض النَّاس َلو صححت َ ختف 
 (1)أحدا َأي خوفك". 

 

 "لَْيَس َذِلك ِإالَّ لِْلُمؤمِن ِإن اصبته سراء شكر َفَكاَن خريا لَهُ َوِإن َأَصابَته ضراء-170 .1124
ُمؤمِن الَِّذي َفَصْب َكاَن خريا َلهُ َفأْخْب النَِّب )صلى هللا َعَلْيِه َوسلم( َأن كل َقَضاء يَ ْقِضيه هللا لِلْ 
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ك الايت لكل صبار لَُه قَاَل تَ َعاََل ِإن ِف َذلِ  يصْب على اْلباَلء ويشكر على السَّرَّاء فَ ُهَو خري
 شكور َوذكرَها ِف أَْربَ َعة َمَواِضع من ِكَتابَة ِإبْ رَاِهيم لُْقَمان سبأ الشورى َفَأما من اَل يصْب على

اْلباَلء َواَل يْشكر على الرَخاء َفاَل يْلزم َأن يكون اْلَقَضاء خريا َلُه َوهِلََذا أجْبت من أورد على 
َا يتَ َناَول َما اصاَ الَعْبد  َهَذا مبَا يْقضى على اْلُمؤمن من اْلمعاِصي جبوابني َأحدمهَا َأن َهَذا ِإمنَّ
 اَل َما فعله الَعْبد َكَما ِف قَ ْوله النِ َساء َما َأَصاَبك من َحَسَنة َفمن هللا َأي من سراء َوَما َأَصاَبك

ئات َلَعلَُّهم ْولِه اْْلَْعرَاف وبلوانهم اِبحلََْسَناِت والسيمن َسيِ َئة َفمن نَفسك َأي من ضراء وََكقَ 
َنة َوقَاَل آل ع مرَان ِإن يرجُعوَن َأي ابلسراء َوالضَّرَّاء َكَما قَاَل اْْلَْنِبَياء ونبلوكم اِبلشَّرِ  َواْلَْرْي فت ْ

ملضار َويُ رَاد ُّبَا امتسسكم َحَسَنة تسؤهم َوِإن تصبكم َسيِ َئة يفرحوا ُّبَا يُ رَاد ُّبَا املسار و 
الطَّاَعات واملعاصي َواِْلََواَ الثَّاين َأن َهَذا ِف حق اْلُمؤمن الصبار الشُكور والذنَُو تنقص 

ََ الَعْبد أحبه هللا َوقد تْرَتفع َدَرَجته اِبلت َّْوبَِة  ُيَان فَِِذا اَت َكاَن َداُود بعد   اَل بعض الّسلفقَ اإْلِ
ُجَبري ِإن الَعْبد  اْلَِْطيَئة َفمن قضى َلُه اِبلت َّْوبَِة َكاَن َكَما قَاَل سعيد اْبن الت َّْوبَة خريا ِمْنُه قبل

ه يْعمل ليْعَمل احلََْسَنة فَيْدخل ُّبَا النَّار َوِإن الَعْبد ليْعَمل السَّيَئة فَيْدخل ُّبَا اِْلنَّة َوَذِلَك أَن
ة فيستغفر هللا َويَ ُتَو ة فَتكون نص ب عيناحلََْسَنة فَتكون نص ب عينة ويعج ب ُّبَا َويْعمل السَّيئَ 

َها َوقد ثَبت ِف الصَِّحيح َعن النَِّب )صلى هللا َعَلْيِه َوسلم( أَنه قَاَل اْْلَْعَمال اب ْلواتيم إِلَْيِه ِمن ْ
ِه فَِِن  َعَليْ َواْلُمؤمن ِإذا فعل َسيِ َئة فَِِن ُعُقوبَته تْنَدفع َعنُه ِبعْشَرة َأسَباَ َأن يَ ُتَو فيتَو هللا

التائ ب من الذَّن ب كمن اَل َذْن ب لَُه أَو يْستَ ْغفر فَيْغفر لَُه َأو يْعمل َحَسَنات متحوها فَِِن 
ُدوَن لَُه احلََْسَنات يْذهنب السَّيِ َئات َأو َيْدُعو َلُه إخوانه اْلُمْؤِمُنوَن ويشفعون َلُه َحيا َوَميًتا َأو يهْ 

َتِليه هللا ِه أَو يشفع ِفيِه نبيه حُمَمَّد )صلى هللا َعَلْيهِ من ثَ َواَ أَْعَماهلم لينفعه هللا بِ   َوسلم( َأو يَ ب ْ
َتِليه ِف الْبزخ والصعقة فيكفر ُّبَا َعنهُ َأو يَ ب ْ  نْ َيا مبصائ ب تكفر َعنهُ َأو يَ ب ْ َتِليه ِف عرصات ِف الده

ه اْلعْشَرة َفاَل يَ ُلومن َفمن أخطأته َهذِ  اْلِقَياَمة من أهواهلا مبَا يكفر َعنُه َأو يرمحه أْرحم الرَّامِحِنيَ 
َا ِهَي أَعمالُكم احصيها لكم مثَّ  ِإالَّ نَفسه َكَما قَاَل تَ َعاََل ِفيَما يْروى َعنُه َرُسوله اَي عَبادي ِإمنَّ

َها َفمن وجد خريا فليحمد هللا َومن وجد غري َذِلك َفاَل يَ ُلومن ِإالَّ نَفسه فَِِن َكانَ   أوفيكم ِإايَّ
 (1)اْلُمؤمن يعلم َأن اْلَقَضاء خري ِإذا َكاَن َصاِبرًا شُكورًا". 
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( كما 1« )أن هذا كان مكتواب قبل أن أخلق. فحج آدُم موسى»"له آدم: -171 .1125
ٍَ ِمْن قَ ْبِل أَ  ََ ِمْن ُمِصيَبٍة ِف اْْلَْرِض َواَل ِف أَنْ ُفِسُكْم ِإالَّ ِف ِكَتا ا ْن َنْْبَأَهَ قال تعاَل }َما َأَصا

ََ ِمْن ُمِصيَبٍة ِإالَّ ِبِِْذِن 2[ )22ِإنَّ َذِلَك َعَلى اَّللَِّ َيِسرٌي{ ]احلديد:  ( وقال تعاَل }َما َأَصا
: " هو الرجل تصيبه قال بعض السلف( 3[ )11اَّللَِّ َوَمْن يُ ْؤِمْن اِبَّللَِّ يَ ْهِد قَ ْلَبُه{ ]التغابن: 
 ( .5سلم " )( وي4املصيبة، فيعلم أهنا من عند هللا فريضى )

أو من هو دونه من  -( احتجاج آدم ابلقدر، ومعاذ هللا أن حيتج آدم 6فهذا هو جهة )
على املعاصي ابلقدر، فِنه لو ساغ هذا لساغ أن حيتج إبليس ومن اتبعه من اِلن  -املؤمنني

واإلنس بذلك، وحيتج به قوم نوح وعاد ومثود، وسائر أهل الكفر والفسوق والعصيان، َو 
 ( أحد، وهذا مما يعلم فساده ابالضطرار شرعا وعقال.7 ب )يعاق

( أن ال يالم أحد على 9( هذا القول ال يطرده أحد من العقالء، فِن طرده يوج ب )8فِن )
 شيء، وال يعاق ب عليه. وهذا احملتج ابلقدر لو جىن عليه

_________ 

َ أحا1) نبياء، ديث اْل( جاء ذلك ِف حديث ِف الصحيحني. انظر: صحيح البخاري، كتا
( ، وصحيح مسلم، كتاَ 441/  6( ، )3409ابَ وفاة موسى وذكره بعد احلديث رقم )

 2042/  4( ، )2652القدر، ابَ حجاج آدم وموسى عليهما السالم، احلديث رقم )
- 2044. ) 

 .22( سورة احلديد: اْلية 2)
 .11( سورة التغابن: اْلية 3)
 ( ِف )ط( : فيسلم ويرضى.4)

 ( .80/  28جه ابن جرير ِف تفسريه عن علقمة. تفسري ابن جرير )( أخر 5)

 ( ِف )أ( : وجهة. وِف املطبوعة: وجه.6)

 ( ِف املطبوعة: َو يعاق ب ربنا أحدا.7)

 ( ِف )أط( : أبن.8)
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 (1)( ِف )أط( : موج ب.". 9)
 

َاُذ احلَِْجاَمِة ِصَناَعًة يَ َتَكسَّ ُب ُِّبَا ُهَو ممَّا هنُِ -172 .1126 ْنُه ِعْنَد إْمَكاِن ااِلْسِتْغَناِء َي عَ "َوِاختِ 
َعَمَل اِبْلِعَوِض َعْنهُ فَِِنَّهُ يقضي إََل َكثْ َرِة ُمَباَشَرِة النََّجاَساِت َوااِلْعِتَناِء ُِّبَا َلِكْن إَذا َعِمَل َذِلَك الْ 

اَسِة َوِحْرَمانُهُ ُأْجرَتَهُ َوهنَُِي َعْن َأْكِلِه َمَع جَ اْسَتَحقَّهُ َوِإالَّ َفاَل جَيَْتِمُع َعَلْيِه اْسِتْعَمالُهُ ِف ُمَباَشَرِة النَّ 
َها ااِلْسِتْغَناِء َعْنهُ َمَع أَنَّهُ ِمْلُكهُ َوِإَذا َكاَنْت َعَلْيِه نَ َفَقةُ َرِقيٍق َأْو َُّبَائَِم حَيَْتاُج إََل   نَ َفَقِتَها أَنْ َفَق َعَلي ْ

َما يُ ْغِنيه َعْنُه إالَّ  اَن الرَُّجُل حُمَْتاًجا إََل َهَذا اْلَكْس ِب لَْيَس َلهُ ِمْن َذِلَك لَِئالَّ يَ ْفُسَد َمالُُه إَذا كَ 
: َكْس ٌب ِفيِه َداَنَءةٌ َخرْيٌ ف  قَاَل بَ ْعُض السَّلَ اْلَمْسأََلةُ لِلنَّاِس فَ ُهَو َخرْيٌ َلهُ ِمْن َمْسأََلِة النَّاِس َكَما 

 ِمْن َمْسأََلِة النَّاسِ 

ٌ اِبْلَعْي ِب فَ َلْم َعنْيُ اْلُمَؤجََّرُة َأْو اْلَمْرُهونَُة َوحَنُْومُهَا بِِه تَ َعلََّق َحقه َغرْيِ اْلَبائِ َوِإَذا بِيَعْت الْ  ِع َوُهَو َعاَِ
َبِغي َأْن يُ َقاَل: اَل َُيِْلُك اْلُمطَالََبَة ِبَفَساِد اْلبَ ْيِع بَ ْعَد َهَذا ِْلَنَّ إْخبَ   ِب َواِج ٌب اَرُه اِبْلَعيْ يَ َتَكلَّْم فَ يَ ن ْ

َبِغي َعَلْيِه اِبلسهنَِّة ِبَقْولِِه َواَل حيَِله ِلَمْن َعِلَم ذلك إال أن بيته فكتمانه تعزير َواْلَغاره ضَ  اِمٌن وََكَذا يَ ن ْ
يِع اْلَمَواِضِع فِنَّ اْلَمَذاِه َب َأنَّ السهكُ  َهُه َوِف مجَِ ًبا فَ َلْم يَ ن ْ اَل  وتَ َأْن يُ َقاَل ِفيَما إَذا رََأى َعي ْ

ََْ َيِصحَّ َيُكوُن تَ ْغرِيرًا فَ َيُكوُن َضاِمًنا حِبَ  ْيُث إنَُّه لَْيَس َيُكوُن إْذاًن َفاَل َيِصحه التََّصرهُف َلِكْن إَذا 
َقَدَر  ُل فيَمنْ َلهُ َأْن يُطَاِل َب اْلُمْشََتَِي اِبلضََّماِن فِنَّ تَ ْرَك اْلَواِج ِب ِعْنَداَن َكِفْعِل اْلُمَحرَِّم َكَما يُ َقا

َماِم َأمْحََد ِف رَِوايَِة ا ْلَمْيُموين ِ َعَلى إجْنَاِء إْنَساٍن ِمْن َهاَلِكِه َبْل الضََّماُن ُهَنا أَق َْوى َوظَاِهُر َكاَلِم اإْلِ
َا ُمْسَتْأَجَرٌة أَنَُّه اَل  ْ لِْلُمْشََتِي َأهنَّ ََْ يَ تَ َبنيَّ ِصحه اْلبَ ْيُع َوَوْجُهُه أَنَّهُ يَ  َأنَّ َمْن اَبَع اْلَعنْيَ اْلُمَؤجََّرَة َو

 اَبَع ِمْلَكُه َوِمْلَك َغرْيِِه َفِهَي َمْسأََلُة تَ ْفرِيِق الصِ َفةِ 

 "َفْصٌل"

ْشََتَُط َواْلَعارِيَُّة جتَِ ُب َمَع ِغَناِء اْلَماِلِك َوُهَو َأَحُد اْلَقْوَلنْيِ ِف َمْذَه ِب َأمْحََد َوِهَي َمْضُمونٌَة يُ 
ْ  َوِهَي رَِوايٌَة َعْن َأمْحََد َوَلْو َسلََّم َشرِيٌك َشرِيَكُه َدابًَّة فَ َتِلَفْت ِباَل تَ َعد ٍ َضَماهُنَا  َواَل تَ ْفرِيٍط ََ

ا ِفيِه أَنَُّه َيْضَمْن َوِقَياُس اْلَمْذَه ِب إَذا قَاَل: أََعْرُتك َدابَّيِت لِتَ ْعِلَفَها َأنَّ َهَذا َيِصحه ِْلَنَّ َأْكثَ َر مَ 
َجارَِة إالَّ َأْن َيُكوَن زَِلِة اْسِتْئَجاِر اْلَعْبِد ِبطََعاِمِه وَُكْسَوتِِه َلِكْن ُدُخوُل اْلِعَوِض ِفيِه يُ ْلِحُقُه ابِ مبَنْ  إْلِ

ُلُغ ُأْجَرَة اْلِمْثِل ِباَل تَ َعدٍ  فَ َيُكوُن ُحْكُم اْلَعارِيَِّة اَبِقًيا َوَهَذا ِف  ِع َنِظرُي اهْلَِبِة اْلَمَنافِ  َذِلَك َيِسريًا اَل يَ ب ْ
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َُ ِف اْْلَْعَيانِ   اْلَمْشُروِط ِفيَها الث ََّوا

ْلُمْسَتِعرِي اَل قَاَل أَبُو اْلَعبَّاِس: ِف َقِدمِي َخطِ ِه نَ َفَقُة اْلَعنْيِ اْلُمَعاَرِة جتَِ ُب َعَلى اْلَماِلِك َأْو َعَلى ا
َا جتَِ ُب َعلَ أَْعِرُف ِفيَها نَ ْقاًل إالَّ َأنَّ ِقَياَس اْلَمْذَه ِب  ُْم َقْد ِفيَما َيْظَهُر يل َأهنَّ ى اْلُمْسَتِعرِي ِْلَهنَّ

 (1)قَاُلوا: إنَُّه جيَِ ُب َعَلْيِه ُمْؤنَُة َردِ َها َوَضَماهُنَا إَذا تَِلَفْت َوَهَذا َدلِيٌل". 
 

بَته ضراء ا"لَْيَس َذِلك ِإالَّ لِْلُمؤمِن ِإن اصبته سراء شكر َفَكاَن خريا لَهُ َوِإن َأصَ -173 .1127
ؤمِن الَِّذي َفَصْب َكاَن خريا َلُه َفأْخْب النَِّب صلى هللا َعَلْيِه َوسلم َأن كل َقَضاء يَ ْقِضيه هللا لِْلمُ 

ار يصْب على اْلباَلء ويشكر على السَّرَّاء فَ ُهَو خري لَُه قَاَل تَ َعاََل ِإن ِف َذِلك الايت لكل صب
صْب على ع من ِكَتابَة ِإبْ رَاِهيم لُْقَمان سبأ الشورى َفَأما من اَل يشكور َوذكرَها ِف أَْربَ َعة َمَواضِ 

اْلباَلء َواَل يْشكر على الرَخاء َفاَل يْلزم َأن يكون اْلَقَضاء خريا َلُه َوهِلََذا أجْبت من أورد على 
َا يتَ نَ  َول َما اصاَ الَعْبد اَهَذا مبَا يْقضى على اْلُمؤمن من اْلمعاِصي جبوابني َأحدمهَا َأن َهَذا ِإمنَّ

 اَل َما فعله الَعْبد َكَما ِف قَ ْوله النِ َساء َما َأَصاَبك من َحَسَنة َفمن هللا َأي من سراء َوَما َأَصاَبك
م من َسيِ َئة َفمن نَفسك َأي من ضراء وََكَقْولِه اْْلَْعرَاف وبلوانهم اِبحلََْسَناِت والسيئات َلَعلَّهُ 

َنة َوقَ يرجُعوَن َأي ابلسراء  اَل آل عمرَان ِإن َوالضَّرَّاء َكَما قَاَل اْْلَْنِبَياء ونبلوكم اِبلشَّرِ  َواْلَْرْي فت ْ
متسسكم َحَسَنة تسؤهم َوِإن تصبكم َسيِ َئة يفرحوا ُّبَا يُ رَاد ُّبَا املسار واملضار َويُ رَاد ُّبَا 

ذنَُو تنقص ؤمن الصبار الشُكور والالطَّاَعات واملعاصي َواِْلََواَ الثَّاين َأن َهَذا ِف حق اْلمُ 
ََ الَعْبد أحبه هللا َوقد تْرَتفع َدَرَجته اِبلت َّْوبَِة  ُيَان فَِِذا اَت َكاَن َداُود بعد   اَل بعض الّسلفقَ اإْلِ

ْبد ِإن العَ  الت َّْوبَة خريا ِمْنُه قبل اْلَِْطيَئة َفمن قضى َلُه اِبلت َّْوبَِة َكاَن َكَما قَاَل سعيد اْبن ُجَبري
ه يْعمل ليْعَمل احلََْسَنة فَيْدخل ُّبَا النَّار َوِإن الَعْبد ليْعَمل السَّيَئة فَيْدخل ُّبَا اِْلنَّة َوَذِلَك أَن

يَ ُتَو احلََْسَنة فَتكون نص ب عينة ويعج ب ُّبَا َويْعمل السَّيَئة فَتكون نص ب عينة فيستغفر هللا وَ 
َها َوقد ثَبت ِف الصَِّحيح َعن اَل اْْلَْعَمال ابْلواتيم النَِّب صلى هللا َعَلْيِه َوسلم أَنه قَ  إِلَْيِه ِمن ْ

 َعَلْيِه فَِِن َواْلُمؤمن ِإذا فعل َسيِ َئة فَِِن ُعُقوبَته تْنَدفع َعنُه ِبعْشَرة َأسَباَ َأن يَ ُتَو فيتَو هللا
َنات متحوها فَِِن سَ التائ ب من الذَّن ب كمن اَل َذْن ب لَُه أَو يْستَ ْغفر فَيْغفر لَُه َأو يْعمل حَ 

ُدوَن لَُه احلََْسَنات يْذهنب السَّيِ َئات َأو َيْدُعو َلُه إخوانه اْلُمْؤِمُنوَن ويشفعون َلُه َحيا َوَميًتا َأو يهْ 
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َتِليه هللا ِف من ثَ َواَ أَْعَماهلم لينفعه هللا بِِه أَو يشفع ِفيِه نبيه حُمَمَّد صلى هللا َعَلْيِه َوسلم أَو ي َ  ب ْ
َتلِ الده  َتِليه ِف الْبزخ والصعقة فيكفر ُّبَا َعنُه َأو يَ ب ْ يه ِف عرصات نْ َيا مبصائ ب تكفر َعنُه أَو يَ ب ْ

ومن اْلِقَياَمة من أهواهلا مبَا يكفر َعنُه َأو يرمحه أْرحم الرَّامِحِنَي َفمن أخطأته َهِذه اْلعْشَرة َفاَل يَ لُ 
َا ِهَي أَعمالُكمِإالَّ نَفسه َكَما قَاَل تَ َعاََل ِفيَما يرْ  احصيها لكم مثَّ  وى َعنُه َرُسوله اَي عَبادي ِإمنَّ

َها َفمن وجد خريا فليحمد هللا َومن وجد غري َذِلك َفاَل يَ ُلومن ِإالَّ نَفسه فَِِن َكاَن  أوفيكم ِإايَّ
 (1)اْلُمؤمن يعلم َأن اْلَقَضاء خري ِإذا َكاَن َصاِبرًا شُكورًا". 

 

نَي، َوَتُكوُن لَُه بًَة ِف اَّللَِّ َأْو ِف ُرُسِلِه َأْو ِف ِديِنِه أَْو ِعَباِدِه الصَّاحلِِ "اَبِطَلًة َكاذِ -174 .1128
َُ الَِّذي ظَنَُّه ِصْدقًا َوتَ َوابُِعهُ   ِف اَبِطِنِه، َزَهاَدٌة، َوِعَباَدٌة، َواْجِتَهاٌد ِف َذِلَك فَ يُ َؤث ُِر َذِلَك اْلَكِذ

: اَل بَ ْعُض السََّلف  قَ ِه فَ يَ ْعُلوهُ ِمَن اْلَقََتَةِ َوالسََّواِد َما يُ َناِس ُب َحاَلُه، َكَما َوَيْظَهُر َذِلَك َعَلى َوْجهِ 
 َلِو ادََّهَن َصاِح ُب اْلِبْدَعِة ُكلَّ يَ ْوٍم ِبِدَهاٍن، ِإنَّ َسَواَد اْلِبْدَعِة َلِفي َوْجِهِه "

 ا اَتمًّا. قَاَل تَ َعاََل:َوَهِذِه اْْلُُموُر َتْظَهُر يَ ْوَم اْلِقَياَمِة ظُُهورً 

ِ ُوُجوُهُهْم ُمْسَودَّةٌ أَلَْيَس ِف َجَهنََّم َمث ْ  ِيَن{ َويَ ْوَم اْلِقَياَمِة تَ َرى }الَِّذيَن َكَذبُوا َعَلى اَّللَّ ًوى لِْلُمَتَكْبِ 
لسهوُء َواَل ُهْم حَيَْزنُوَن{ ا( }َويُ َنجِ ي اَّللَُّ الَِّذيَن ات ََّقْوا مبََفاَزهِتِْم اَل َُيَسهُهُم 60[ )60]الزمر: 
 [61]الزمر: 

 َوقَاَل تَ َعاََل:

اِنُكْم َفُذوُقوا }يَ ْوَم تَ ب َْيضه ُوُجوٌه َوَتْسَوده ُوُجوٌه َفَأمَّا الَِّذيَن اْسَودَّْت ُوُجوُهُهْم َأَكَفْرمُتْ بَ ْعَد ِإُيَ 
ُتْم َتْكُفُروَن{ ]آل عمران:  ََ مبَا ُكن ْ َوأَمَّا الَِّذيَن ابْ َيضَّْت ُوُجوُهُهْم ( }106[ )106اْلَعَذا

 (2)[ .". 107َفِفي َرمْحَِة اَّللَِّ ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن{ ]آل عمران: 
 

"إَل الصْب على الطاعة فيها؛ فِن فتنة السراء أعظم من فتنة الضراء، كما -175 .1129
 : ابتلينا ابلضراء فصْبان، وابتلينا ابلسراء فلم نصْب.قال بعض السلف

 احلديث: " أعوذ بك من فتنة الفقر، وشر فتنة الغىن ". وىف
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 والفقر يصلح عليه َخْلق كثري، والغىن ال يصلح عليه إال أقل منهم.

وهلذا كان أكثر من يدخل اِلنة املساكني؛ ْلن فتنة الفقر أهون وكالمها حيتاج إَل الصْب 
ء، هر ذكر الشكر ِف السراوالشكر، لكن ملا كان ِف السراء اللذة، وىف الضراء اْلَ، اشت

َنا اإِلْنَساَن ِمنَّا َرمْحًَة مُثَّ نَ َزْعَناَها ِمْنهُ ِإنَّهُ لَ  يَ ُئوٌس َكُفوٌر والصْب ِف الضراء، قال تعاَل: }َولَِئْن أََذق ْ
يِ َئاُت َعينِ  ِإنَّهُ  َناُه نَ ْعَماء بَ ْعَد َضرَّاء َمسَّْتُه لَيَ ُقوَلنَّ َذَه َب السَّ َفرٌِح َفُخوٌر ِإالَّ الَِّذيَن لَ  َولَِئْن أََذق ْ

[ ، وْلن صاح ب 11 9َصَْبُوْا َوَعِمُلوْا الصَّاحِلَاِت أُْولَِئَك هَلُم مَّْغِفَرٌة َوَأْجٌر َكِبرٌي{ ]هود: 
السراء أحوج إَل الشكر، وصاح ب الضراء أحوج إَل الصْب؛ فِن صْب هذا وشكر هذا 

 واج ب، إذا تركه استحق العقاَ.

 ب السراء، فقد يكون مستحبًا إذا كان عن فضول الشهوات، وقد يكون وأما صْب صاح
 واجباً، ولكن إلتيانه ابلشكر الذي هو حسنات يغفر له ما يغفر من سيئاته.

وكذلك صاح ب الضراء، ال يكون الشكر ِف حقه مستحبًا إذا كان شكرًا يصري به من 
ن الصْب؛ فِن له، ملا أييت به مالسابقني املقربني. وقد يكون تقصريه ِف الشكر مما يغفر 

اجتماع الشكر والصْب مجيعاً يكون مع َتَ النفس وتلذذها، يصْب على اْلَ، ويشكر على 
 (1)النعم. وهذا حال يعسر على كثري من الناس، وبسط هذا له موضع آخر.". 

 

ه ت"َذِلك ُيسمى االصطالم والفناء يغي ب مبحبوبه َعن حمبته ومبعروفه َعن َمْعرفَ -176 .1130
م من ومبذكوره َعن ذكره َحىتَّ اَل يْشعر ِبَشْيء من َأَسَاء هللا َوِصَفاته وََكاَلمه َوأمره َوهَنْيه َوِمن ْهُ 

َتقل من َهَذا اَل ااِلحتِ َاد فَ يَ ُقول َأان ُهَو َوُهَو َأان واان هللا ويظن كثري من اْلَمَساِكني َأن  قد ين ْ
 ا ُهَو الت َّْوِحيد الَِّذي ُهَو هِنَايَة كل سالك وهم غالطون ِف َهَذا ُهَو َغايَة السالكني َوَأن َهذَ 

 َهَذا بل َهَذا من جنس َقول النََّصاَرى َوَلِكن ضلوا َْلهنم َ يسلكوا الطَّرِيق الشرعيه ِف اْلَباِطن
تبعني ِف خْب هللا َوأمره َوقد بسط اْلَكاَلم على َهَذا ِف غري َهَذا اْلموضع َواْلَمْقُصود َأن امل

لشهواهتم من الصهور َوالطََّعام َوالشَراَ واللباس يستويل على قل ب أحدهم َما يشتهيه َحىتَّ 
اَل بعض قَ يَ ْقَهرُه وُيلكه َويبقى َأِسريًا َما يهواه يصرفُه َكيَف تصرف َذِلك اْلَمْطُلَو َوهِلََذا 
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ِه من صِب ضار يث ب َعَليْ َما َأان على الشَّاَ الناسك أبخوف مين َعَلْيِه من سبع  الّسلف
 حدث جيلس اليه َوَذِلَك َأن النَّفس الصافية الَّيِت ِفيَها رقة الرايضة َوَ تنجذَ اَل حمبَّة هللا
 وعبادته اجنذااب اَتما َواَل قَاَم ُّبَا من خشَية هللا التَّامَّة َما يصرفَها َعن َهواَها َمىت َصاَرت حَتت

َها َكَما يستويل السَّبع على َما يفَتس ُصوَرة من الصهور استولت تِْلكَ  ه فالسبع الصهوَرة َعَلي ْ
به من أَيُْخذ فريسته ابلقهر َواَل تقدر الفريسة على ااِلْمِتَناع ِمْنُه َكَذِلك َما ُيثله االنسان ِف قل

ْستَ ْغرقا ِف تِْلَك الصهور احملبوبة تبتلع قبله وتقهره َفاَل يقدر قلبه على ااِلْمِتَناع ِمْنُه فَيبقى قلبه مُ 
الصهوَرة أعظم من استغراق الفريسة ِف َجوف اْْلسد ِْلَن احملبَو امُلرَاد ُهَو َغايَة النَّفس لَُه 

َها ُسْلطَان قاهر".   (1)َعَلي ْ
 

"القطيفة تعس عبد اْلميصة تعس وانتكس واذا شيك َفاَل انتقش ان أعطي -177 .1131
ْرَهم يه وجوده ويسخطه َفقده َحىتَّ يكون عبد الد ِ َرِضي َوِإن منع سخط جعله عبد َما يرض

َها فَ ُهَو َخاِدمَها َكَما  اَل بعض قَ َوعبد َما وصف ِف َهَذا احلَِديث والقطيفة ِهَي الَّيِت جيلس َعَلي ْ
َها َما تكن أَْنت ختدمه َوِهي كالبساط  الّسلف البس من الثِ َياَ َما خيدمك َواَل تلبس ِمن ْ

َا نبه بِِه االَِّذي جْتِلس عَ  لنَِّب صلى َلْيِه واْلميصة ِهَي الَّيِت يرتدي ُّبَا َوَهَذا من أقل امَلال َوِإمنَّ
سون هللا َعَلْيِه َوسلم على َما ُهَو َأعَلى ِمْنهُ فَ ُهَو عبد لَذِلك ِفيِه أَْراَبَ متفرقون وشركاء متشاك

طه َفقده يُ ْرِضي االنسان ُحُصوله ويسخَوهِلََذا قَاَل ان أعطي َرِضي َوِإن منع سخظ َفَما َكاَن 
فَ ُهَو َعبده اذ الَعْبد يرضى ابتصاله ُّبما ويسخط لفقدمها واملعبود احْلق الَِّذي اَل اله اال ُهَو 
اذا َعبده اْلُمؤمن وأخيه حصل لِْلُمؤمِن بذلك ِف قلبه اُيان وتوحيد وحمبة َوذكر َوعباَدة فريضى 

يُرِيد َكَذِلَك من أح ب َشْيئا َفاَل بُد من َأن يتصوره ِف قلبه وَ بذلك واذا منع من َذِلك غض ب َو 
اََل". اتِ َصاله بِِه حِبَس ب االمكان قَاَل اِْلُنَ ْيد اَل يكون الَعْبد عبدا َحىتَّ يكون ممَّا سوى هللا تَ عَ 

(2) 
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وَن لُ َتْسَأهلُْم من خلق السََّمَوات َواْْلَْرض فَ يَ ُقو  قَاَل بعض الّسلف"مشركون -178 .1132
 هللا وهم َمَع َهَذا يْعبُدوَن َغريه َفمن أقر  اِبْلقَضاِء َواْلقدر دون اْْلَمر َوالن َّْهي الشرعيني فَ ُهوَ 

ْهي أكفر من اْليَ ُهود َوالنََّصاَرى فَِِن أُولَِئَك يقروَن اِبْلَماَلِئَكِة َوالرسل الَِّذي َجاُءوا اِبْْلَمر َوالن َّ 
َّللَّ َوُرُسله ض وََكفُروا بِبَ ْعض َكَما قَاَل تَ َعاََل ان الَّذين يكفرون ابِ الشرعيني َلِكن آمُنوا بِبَ عْ 

خذوا ويريدون َأن يفرُقوا َبني هللا َوُرُسله َويَ ُقوُلوَن نؤمن بِبَ ْعض ونكفر بِبَ ْعض ويريدون َأن يت
ة الكونية وتوحيد الربوبية قَ َبني َذِلك َسِبيال أُولَِئَك هم اْلَكاِفُروَن َحًقا َوأما الَِّذي يْشهد احْلَِقي

 الشَّاِمل للخليقة ويقر َأن اْلعباد كلهم حَتت اْلَقَضاء َواْلقدر ويسلك َهِذه احْلَِقيَقة َفاَل يفرق
وله َبني اْلُمؤمِننَي واملتقني الَّذين أطاعوا أَمر هللا الَِّذي بعث بِِه رسله َوَبني من عصى هللا َوَرسُ 

رق ِف اَلِء أكفر من اْليَ ُهود َوالنََّصاَرى َلِكن من النَّاس من قد حملوا اْلفمن اْلكفَّار والفجار فَ َهؤُ 
فرق بعض اْْلُُمور دون بعض حِبَْيُث يفرق َبني اْلُمؤمن َواْلَكاِفر َواَل يفرق َبني اْلْب والفاجر َأو ي

َوَما يهواه فَيكون اَنقص  هَبني بعض اْْلَبْ رَار َوَبني بعض اْلفجار َواَل يفرق َبني آَخرين اتَباعا لظَن  
االُيان حِبَس ب َما سوى َبني اْْلَبْ رَار والفجار َويكون َمَعه من االُيان بدين هللا تَ َعاََل اْلفرق 

ر  حِبَس ب َما فرق ِبِه َبني أوليائه وأعدائه َومن أقر  اِبْْلَمر َوالن َّْهي الدينيني دون اْلَقَضاء َواْلقد
 عتزلة َوَغريهم الَّذين هم جموس َهِذه اْْلمة فَ َهُؤاَلِء يشبهون اْلَمُجوسَكاَن من اْلَقَدرِيَّة كامل

 (1)وولئك يشبهون اْلُمْشركني الَّذين هم َشر  من اْلَمُجوس". 
 

 "هللا هلَِذِه اْْلمة َعن اْلَْطَأ َوالنِ ْسَيان َكَما دل  َعَلْيِه اْلكتاَ َوالس نة َفمن َصحَّ -179 .1133
ن لَْيَس ْلَْطَأ َوالنِ ْسَيان َوَحِديث النَّفس َكَما خيرُجون من النَّار خِبِاَلف ماُيانه ُعفَي لَُه َعن ا

ا َمَعه االُيان فان َهَذا َ تدل النهُصوص على ترك مؤاخذته مبَا ِف نَفسه وخظئه ونسيانه َوهِلَذَ 
 كتاَ اْْلَْمثَال من ْصبَ َهاين  ِف َجاَء نِيَّة اْلُمؤمن خري من عمله َهَذا اْْلَثر َرَواُه أَبُو الشَّْيخ اْْلَ 

 َوسلم مثَّ َمرَاِسيل اَثبت اْلبناين  َوقد ذكره اْبن اْلقيم ِف النِ يَّة من طرق َعن النَِّب صلى هللا َعَلْيهِ 
َها اْلُمؤمن مبجردها وجتري جْمرى اْلَعَمل اذا َ ُيَْنع م ن ضعفها فَاهلل أعلم فان النِ يَّة يُ ثَاَ َعَلي ْ

ْدرَِة َمل ُّبَا اال اْلَعجز وُيكنه َذِلك ِف َعامَّة أَفَعال اْلَْرْي َوأما عمل اْلبدن فَ ُهَو ُمَقي د اِبْلقُ اْلعَ 
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َضعفه ِف بدنه َوقُ وَّة قُ وَّة اْلُمؤمن ِف قلبه وَ  قَاَل بعض الّسلفَوَذِلَك اَل يكون ِإالَّ قَِليال َوهِلََذا 
بدوا َما ِف أَنفسُكم به َوقد دل  على َهَذا اَْلْصل قَ ْوله تَ َعاََل وان تاْلُمَناِفق ِف بدنه َوَضعفه ِف قل

د قَاَل َأو خُتُْفوُه حُيَاِسبُكْم ِبِه هللا فَيْغفر ملن َيَشاء ويعذَ من يشاءاْلية َوَهِذه اْْليَة وان َكاَن ق
ْْلَْصَغر َعن رجل َوان اطائف من الس لف اهنا َمْنُسوَخة َكَما روى الُبَخارِي  ِف َصِحيحه َعن َمرْ 

َا نسخت فالنسخ ِف ِلَسان".   (1)من َأْصَحاَ النَِّب صلى هللا َعَلْيِه َوسلم َوُهَو اْبن عمر َأهنَّ
 

: ُهَو ض الّسلفقَاَل بع"ُمِصيَبة ِإالَّ ِبِِذن هللا َومن يُؤمن اِبَّللَّ يهد قلبه{ -180 .1134
َا من ِعنْ  احْلَِديد[  23-22اََل ]د هللا فريضى َويسلم. َوقَاَل تَ عَ الرجل تصيبه اْلُمِصيَبة فَيعلم َأهنَّ

: }َما أَصاَ من ُمِصيَبة ِف اَْلْرض َواَل ِف أَنفسُكم ِإالَّ ِف كتاَ من قبل َأن نْبأها ِإن َذِلك 
 على هللا يسري * لَكي اَل َتسوا على َما فاتكم َواَل تفرحوا مبَا آاَتُكم{ .

 

َقاَل " َعن النَِّب صلى هللا َعَلْيِه َوسلم أَنه قَاَل: " اْحتج آدم وُموَسى ف َ َوِف " الصَِّحيَحنْيِ 
ُموَسى: أَْنت آدم الَِّذي خلقك هللا بَِيِدِه َونفخ ِفيك من روحه وأسجد َلك َماَلئَكته وعلمك 

طفاك صَأَسَاء كل َشْيء فلماذا أخرجتنا ونفسك من اِْلنَّة؟ فَ َقاَل آدم: أَْنت ُموَسى الَِّذي ا
هللا ِبرَِسااَلتِِه وبكالمه فَ َهل وجدت َذِلك َمْكُتواًب َعلي  قبل َأن أخلق؟ َقاَل: نعم " قَاَل: " 

 فحج آدم ُموَسى ".

 

 (2)وآَدم َعَلْيِه السَّاَلم َ حْيَتج على ُموَسى اِبْلقدِر ظنا َأن املذن ب حْيَتج". 
 

ِك خِبِاَلِف ُجُنوُدُه، َوالنِ يَُّة َعَمُل اْلَملِ  "ُجُنوُدُه، َوِإَذا َخُبَث اْلَمِلُك َخبُ َثتْ -181 .1135
َا َعَمُل اِْلُُنوِد.  اْْلَْعَماِل الظَّاِهَرِة فَِِهنَّ

 

 َِ  َعْن الز اَِن، وََكتَ ْوبَِة الرَّاِبُع: َأنَّ تَ ْوبَةَ اْلَعاِجِز َعْن اْلَمْعِصَيِة َتِصحه ِعْنَد أَْهِل السهنَِّة: َكتَ ْوبَِة اْلَمْجُبو
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 َعْجِز.َمْقطُوِع اللِ َساِن َعْن اْلَقْذِف، َوَغرْيِِه. َوَأْصُل الت َّْوبَِة: َعْزُم اْلَقْل ِب، َوَهَذا َحاِصٌل َمَع الْ الْ 

 

 به اَّللَِّ اْْلَاِمُس: َأنَّ النِ يََّة اَل َيْدُخُلَها َفَساٌد خِبِاَلِف اْْلَْعَماِل الظَّاِهَرِة، فَِِنَّ النِ يََّة َأْصُلَها حُ 
ٌَ َّللَِِّ َوَرُسولِِه، َمَرِضيٌّ َّللَِِّ َوَرسُ  ْْلَْعَماُل ولِِه. َواَوَرُسولِِه َوِإرَاَدُة َوْجِهِه، َوَهَذا ُهَو بِنَ ْفِسِه حَمُْبو

ََْ َتُكْن َمْقُبوَلًة، َوهِلََذا َكاَنْت أَعْ  َها  ََْ َتْسَلْم ِمن ْ َماُل اْلَقْل ِب الظَّاِهَرُة َتْدُخُلَها آفَاٌت َكِثريٌَة، َوَما 
ِمِن ِف قَ ْلِبِه، قُ وَُّة اْلُمؤْ  :قَاَل بَ ْعُض السََّلف  اْلُمَجرََّدُة أَْفَضَل ِمْن أَْعَماِل اْلَبَدِن اْلُمَجرََّدِة، َكَما 

َذا َيطُوُل، َوَاَّللَُّ َوَضْعُفُه ِف ِجْسِمِه، َوقُ وَُّة اْلُمَناِفِق ِف ِجْسِمِه َوَضْعُفُه ِف قَ ْلِبِه ". َوتَ ْفِصيُل هَ 
 أَْعَلُم.

 

 ]َمْسأََلٌة النِ يَّة ِف الدهُخوِل ِف اْلِعَباَداِت[

 َمْسأََلٌة: 2 - 18

ْساَلمِ  اَلِة َوَغرْيَِها، َهْل اْبُن تَ ْيِميََّة َعْن النِ يَِّة ِف الدهُخوِل ِف اْلِعَباَداِت ِمْن الصَّ  ُسِئَل َشْيُخ اإْلِ
 تَ ْفَتِقُر إََل نُْطِق اللِ َساِن؟ ِمْثُل قَ ْوِل اْلَقاِئِل: نَ َوْيت ُأَصلِ ي، َونَ َوْيت َأُصوُم؟

، نِيَُّة الطََّهارَِة ِمْن وُ  : احْلَْمُد َّللَِِّ ََ الصِ َياِم، َوالزََّكاِة ُضوٍء، أَْو ُغْسٍل َأْو تَ َيمهٍم، َوالصَّاَلِة وَ َأَجا
ْساَلِم، َبْل َواْلَكفَّارَاِت، َوَغرْيِ َذِلَك ِمْن اْلِعَباَداِت؛ اَل تَ ْفَتِقُر إََل نُْطِق اللِ َساِن اِبت َِفاِق أَِئمَِّة ا إْلِ

 قَ ْلِبِه فَااِلْعِتَباُر مبَا يَ ْنِوي اَل ، فَ َلْو َلَفَظ بِِلَسانِِه َغَلطًا ِخاَلَف َما ِف النِ يَُّة حَمَلهَها اْلَقْل ُب اِبت َِفاِقِهمْ 
َِ الشَّاِفِعي ِ  ََْ َيْذُكْر َأَحٌد ِف َذِلَك ِخاَلفًا، إالَّ َأنَّ بَ ْعَض ُمَتَأخِ رِي َأْصَحا  َخرََّج". مبَا َلَفَظ. َو

(1) 
 

ُ تَ َعاََل -182 .1136 صَّاَلِة، َوَذِلَك َعَلى  ِف ِكَتابِِه الَِّذيَن ُيَصلهوَن إَذا َسَهْوا َعْن ال"فَ َقْد َذمَّ اَّللَّ
َرَها َعْن َوْقِتَها.  َوْجَهنْيِ: َأَحُدمُهَا: َأْن يُ َؤخِ 

َما ثَ َبَت ِف كَ الثَّاين: َأْن اَل ُيْكِمَل َواِجَباهِتَا: ِمْن الطََّهاَرِة، َوالطهَمْأنِيَنِة، َواْْلُُشوِع، َوَغرْيِ َذِلَك.  
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -الصَِّحيِح َأنَّ النَِّبَّ  ةُ اْلُمَناِفِق، تِْلَك َصاَلةُ اْلُمَناِفِق، تِْلَك َصاَل »قَاَل:  -َصلَّى اَّللَّ

ْيطَاٍن قَاَم  قَ ْريَنْ شَ َيََتَقَّ ُب الشَّْمَس َحىتَّ إَذا َكاَنْت َبنْيَ  -َثاَلَث ِمرَاٍر  -تِْلَك َصاَلُة اْلُمَناِفِق 
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 « .فَ نَ َقَر أَْربَ ًعا اَل َيْذُكُر اَّللََّ ِفيَها إالَّ قَِلياًل 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -َفَجَعَل النَِّبه  رَي، َوِقلََّة ذِْكِر اْسِم اَّللَِّ ُسْبَحانَُه، َصاَلَة اْلُمَناِفِقنَي التَّْأخِ  -َصلَّى اَّللَّ
َ َوُهَو َخاِدُعُهْم َوِإَذا قَاُموا ِإََل َوَقْد قَاَل تَ َعاََل: }ِإنَّ اْلُمنَ  الصَّالةِ َقاُموا ُكَساََل  اِفِقنَي خُيَاِدُعوَن اَّللَّ

[ َوقَاَل: }ِإنَّ اْلُمَناِفِقنَي ِف الدَّْرِك 142يُ رَاُءوَن النَّاَس َوال َيْذُكُروَن اَّللََّ ِإال قَِليال{ ]النساء: 
[ }ِإال الَِّذيَن اَتبُوا َوَأْصَلُحوا َواْعَتَصُموا 145هَلُْم َنِصريًا{ ]النساء:  اَْلْسَفِل ِمَن النَّاِر َوَلْن جتَِدَ 

ْجرًا َعِظيًما{ اِبَّللَِّ َوَأْخَلُصوا ِدينَ ُهْم َّللَِِّ فَأُولَِئَك َمَع اْلُمْؤِمِننَي َوَسْوَف يُ ْؤِت اَّللَُّ اْلُمْؤِمِننَي أَ 
 [ .146]النساء: 

ُعوا الشََّهَواِت ُه َوتَ َعاََل: }َفَخَلَف ِمْن بَ ْعِدِهْم َخْلٌف َأَضاُعوا الصَّالَة َوات َّب َ َوأَمَّا قَ ْولُُه ُسْبَحانَ 
ْن َوْقِتَها. : إَضاَعتُ َها ََتِْخريَُها عَ قَاَل بَ ْعُض السََّلف  [ ، فَ َقْد 59َفَسْوَف يَ ْلَقْوَن َغيًّا{ ]مرمي: 

 -ُه َقْد َصحَّ َعْن النَِّبِ  وَن، َوَلْو تَ رَُكوَها َلَكانُوا ُكفَّارًا: فَِِنَّ َوِإَضاَعُة ُحُقوِقَها، قَاُلوا: وََكانُوا ُيَصله 
َوقَاَل: « إالَّ تَ ْرُك الصَّاَلةِ  لَْيَس َبنْيَ اْلَعْبِد َوَبنْيَ الشِ ْركِ »أَنَُّه قَاَل:  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم 

نَ ُهْم ا» نَ َنا َوبَ ي ْ إنَّ اْلَعْبَد إَذا َكمََّل »َوِف احْلَِديِث:  «لصَّاَلُة، َفَمْن تَ رََكَها فَ َقْد َكَفرَ اْلَعْهُد الَِّذي بَ ي ْ
ََْ". الصَّاَلَة َصِعَدْت َوهَلَا بُ ْرَهاٌن َكُْبَْهاِن الشَّْمِس. َوتَ ُقوُل َحِفَظك اَّللَُّ َكَما َحِفْظتيِن، َوإِ  ْن 

(1) 
 

: اَل تَ ْنظُُر َلف  قَاَل بَ ْعُض السَّ َعْنُه اْلِعْلُم. َكَما  "الضَّاَلَلِة، َوِإْن َكاَن َمْشُهورًا-183 .1137
. ُ أَْعَلُم. َواحلَْْمُد َّللَِِّ  إََل َعَمِل اْلَفِقيِه، َوَلِكْن َسْلُه َيْصُدُقك َوَاَّللَّ

 

 ]َمْسأََلٌة َمْن خَيْرُُج ِمْن بَ ْيِتِه اَنِواًي الصَّاَلَة َهْل حَيَْتاُج إََل جَتِْديِد نِيٍَّة[

ِديِد نِيٍَّة ُسِئَل: َعمَّْن خَيْرُُج ِمْن بَ ْيِتِه اَنِواًي الطََّهاَرَة، َأْو الصَّاَلَة. َهْل حَيَْتاُج إََل جتَْ  55 - 139
 َغرْيِ َهِذِه ِعْنَد ِفْعِل الطََّهاَرِة َأْو الصَّاَلِة؟ َأْو اَل؟ َوَهْل الت ََّلفهُظ اِبلنِ يَِّة ُسنٌَّة أَْم اَل؟

: احلَْ  ََ َماُم َأمْحَُد َعْن َرُجٍل خَيْرُُج ِمْن بَ ْيِتِه لِلَأَجا َِ  اْلَعاَلِمنَي، ُسِئَل اإْلِ صَّاَلِة، َهْل ْمُد َّللَِِّ َر
َكاْْلَِرِقيِ  َوَغرْيِِه   -يَ ْنِوي ِحنَي الصَّاَلِة؟ فَ َقاَل: َقْد نَ َوى ِحنَي َخرََج َوهِلََذا قَاَل َأَكاِبُر َأْصَحاِبِه 

ُمْسَتْحِضرًا لِلنِ يَِّة  ِدمُي النِ يَِّة َعَلى التَّْكِبرِي ِمْن ِحنِي َيْدُخُل َوْقُت الصَّاَلِة، َوِإَذا َكانَ جُيْزِئُُه تَ قْ  -
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 ت َِفاِق اْلُعَلَماِء.إََل ِحنِي الصَّاَلِة َأْجزَأَ َذِلَك، اِبت َِفاِق اْلُعَلَماِء. فَِِنَّ النِ يََّة اَل جيَِ ُب الت ََّلفهُظ ُِّبَا ابِ 

َصلِ ي الظهْهَر َوَمْعُلوٌم ِف اْلَعاَدِة َأنَّ َمْن َكْبََّ ِف الصَّاَلِة اَل بُدَّ َأْن يَ ْقِصَد الصَّاَلَة َوِإَذا َعِلَم أَنَُّه يُ 
ََْ يَ ْعَلْم َأْو َنِسيَ  ذَّْت َعْنُه  شَ نَ َوى الظهْهَر، َفَمىَت َعِلَم َما يُرِيُد ِفْعَلُه نَ َواُه اِبلضَُّروَرِة، َوَلِكْن إَذا 

ِه. َواْلَمْنُصوُص َعْنُه النِ يَُّة، َوَهَذا اَنِدٌر، َوالت ََّلفهُظ اِبلنِ يَِّة ِف اْسِتْحَباِبِه قَ ْواَلِن ِف َمْذَه ِب َأمْحََد َوَغريِْ 
ًئا؟ صَ أَنَُّه اَل ُيْسَتَح به الت ََّلفهُظ اِبلنِ يَِّة. قَاَل أَبُو َداُود قُ ْلت ِْلَمْحََد: يَ ُقوُل اْلمُ  لِ ي قَ ْبَل التَّْكِبرِي َشي ْ

 قَاَل: اَل.

 

 ]َمْسأََلٌة َهْل جيَِ ُب َأْن َتُكوَن النِ يَُّة ُمَقارِنًَة لِلتَّْكِبرِي[

َح لََنا َكْيِفيََّة ُسِئَل: َهْل جيَِ ُب َأْن َتُكوَن النِ يَُّة ُمَقارِنًَة لِلتَّْكِبرِي؟ َواْلَمْسُئوُل َأْن يُ َوض ِ  56 - 140
 تَّْكِبرَي. َوَهَذا يَ ْعُسُر.اَرنَِتَها لِلتَّْكِبرِي. َكَما ذََكَر الشَّاِفِعيه أَنَُّه اَل َتِصحه الصَّاَلُة إالَّ مبَُقاَرنَِتَها الُمقَ 

: أَمَّا ُمَقاَرنَ تُ َها التَّْكِبرَي، فَِلْلُعَلَماِء ِفيِه قَ ْواَلِن َمْشُهورَاِن: َأَحُدمُهَا: اَل جيَِ بُ  ََ  .َفَأَجا
ُعوبََة ِفيِه، َبْل َواْلُمَقاَرنَُة اْلَمْشُروطَُة: َقْد تُ َفسَُّر ِبُوُقوِع التَّْكِبرِي َعِقي َب النِ يَِّة، َوَهَذا ممُِْكٌن اَل صُ 

َا ُيَصلهوَن َهَكَذا، َوَهَذا أَْمٌر َضُرورِيٌّ، َلْو ُكلِ ُفوا تَ رَْكُه َلَعَجُزوا َعْنُه.".   (1)َعامَُّة النَّاِس إمنَّ
 

َناَها َعَلى الت َّْوِقيِف َوااِلت َِباِع، اَل َعَلى اهلَْ -184 .1138 َوى "َوالدهَعاُء ِعَباَدٌة، َواْلِعَباَدُة َمب ْ
ُ أَْعَلُم.  َوااِلْبِتَداِع، َوَاَّللَّ

 

 ]َمْسأََلة ِمْن فَ َعَل َما ُيَشوِ ُش ِبِه َعَلى أَْهِل اْلَمْسِجِد[

 َمْسأََلٌة: - 16 - 328

َِ اْلَمْسجِ ِف َمْسِجٍد ي ُ  ِد ُشُهوٌد ُيْكِثُروَن ْقرَُأ ِفيِه اْلُقْرآُن َوالت َّْلِقنُي ُبْكَرًة َوَعِشيًَّة، مُثَّ َعَلى اَب
 اْلَكاَلَم َويَ َقُع التَّْشوِيُش َعَلى اْلُقرَّاِء، فَ َهْل جَيُوُز َذِلَك أَْم اَل؟

. لَْيَس ِْلََحٍد َأْن يُ ْؤِذيَ  : احْلَْمُد َّللَِِّ َُ اْلِقرَاَءِة َأْو الذ ِْكِر َأْو  أَْهَل اْلَمْسِجِد أَْهَل الصَّاَلِة َأوْ  اِْلََوا
 َعَلى اَببِِه الدهَعاِء َوحَنِْو َذِلَك ممَّا بُِنَيْت اْلَمَساِجُد َلُه، فَ َلْيَس ِْلََحٍد َأْن يَ ْفَعَل ِف اْلَمْسِجِد َواَل 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َصلَّى ا -َخرََج النَِّبه »َقْد  َقرِيًبا ِمْنهُ َما ُيَشوِ ُش َعَلى َهُؤاَلِء، َبلْ  َعَلى َأْصَحابِِه  -َّللَّ
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َهْر بَ ْعُضُكْم َعَلى َوُهْم ُيَصلهوَن َوجَيَْهُروَن اِبْلِقرَاَءِة فَ َقاَل: اَي أَي هَها النَّاُس ُكلهُكْم يُ َناِجي رَبَُّه َفاَل جيَْ 
َكْيَف بَِغرْيِِه؟ َوَمْن اَن َقْد هَنَى اْلُمَصلِ َي َأْن جَيَْهَر َعَلى اْلُمَصلِ ي فَ فََِِذا كَ « . بَ ْعٍض ِف اْلِقرَاَءةِ 

  أَْعَلُم.فَ َعَل َما ُيَشوِ ُش بِِه َعَلى أَْهِل اْلَمْسِجِد أَْو فَ َعَل َما يُ ْفِضي إََل َذِلَك ُمِنَع ِمْن َذِلَك. َوَاَّللَُّ 

 

 []َمْسأََلة ِمْن َدَعا ُدَعاًء َمْلُحوانً 
 َمْسأََلٌة: - 17 - 329

 َعْن َرُجٍل َدَعا ُدَعاًء َمْلُحواًن، فَ َقاَل َلُه َرُجٌل: َما يَ ْقَبُل اَّللَُّ ُدَعاًء َمْلُحواًن، َوأَمَّا َمْن َدَعا اَّللََّ 
ََ ُدَعاُه، َسَواٌء َكاَن ُمْعَراًب  َعُه اَّللَُّ َوَأَجا يَن ِبُدَعاٍء َجائٍِز َسَِ ْو َمْلُحواًن، َواْلَكاَلُم أَ ُُمِْلًصا َلُه الدِ 

َُ َأْن اَل يَ َتَكلَّفَ  ْعرَا ََْ َيُكْن َعاَدتُُه اإْلِ َبِغي لِلدَّاِعي إَذا  ، اْلَمْذُكوُر اَل َأْصَل لَُه، َبْل يَ ن ْ ََ ْعرَا  اإْلِ
َُ َذَه َب اْْلُُشوُع، َوَهَذا َكَما ُيْكَرُه َتَكله قَاَل بَ ْعُض السََّلف   ْعرَا  السَّْجِع ِف فُ : إَذا َجاَء اإْلِ

اُن اَتِبٌع لِْلَقْل ِب، الدهَعاِء فََِِذا َوَقَع ِبَغرْيِ َتَكلهٍف َفاَل أَبَْس بِِه، فَِِنَّ َأْصَل الدهَعاِء ِمْن اْلَقْل ِب، َواللِ سَ 
ْدُعو اْلُمْضطَره ِبَقْلِبِه ُدَعاًء يَ َوَمْن َجَعَل مِهََّتُه ِف الدهَعاِء تَ ْقِومَي ِلَسانِِه َأْضَعَف تَ َوجهَه قَ ْلِبِه. َوهِلََذا 

 (1)يُ ْفَتُح َعَلْيِه، اَل حُيَضِ رُُه قَ ْبَل". 
 

َمْن َنَذَر َأْن »ِح: ِف احْلَِديِث الصَِّحي -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  -"َوَقْد قَاَل -185 .1139
 « .َفاَل يَ ْعِصهِ يُِطيَع اَّللََّ فَ ْلُيِطْعُه، َوَمْن َنَذَر َأْن يَ ْعِصَي اَّللََّ 

 َِ َاِذ َذِلَك َكَذِلَك اَل يُ ْؤَمُر النَّاِذُر َأْن يَ ْفَعَلَها، َفَمْن فَ َعَلَها َعَلى َوْجِه الت ََّعبهِد ُِّبَا َوالت ََّقره ، َوِاختِ 
َوَمْعُلوٌم َأنَّ َمْن يَ ْفَعُل  .ِديًنا َوطَرِيًقا إََل اَّللَِّ تَ َعاََل، فَ ُهَو َضالٌّ َجاِهٌل، ُُمَاِلٌف ِْلَْمِر اَّللَِّ َوَرُسولِهِ 

َا يَ ْفَعُلُه َتَدي هًنا، َواَل َرْي َب َأنَّ ِفْعَلُه َعَلى وَ  ْجِه التََّديهِن َذِلَك َمْن َنَذَر اْعِتَكافًا، َوحَنَْو َذِلَك، إمنَّ
َُ إََل اَّللَِّ  ُ، َوَهَذا َحرَاٌم، ت َ  َحرَاٌم، فَِِنَُّه يَ ْعَتِقُد َما لَْيَس ِبُقْربٍَة قُ ْربًَة، َويَ تَ َقرَّ َعاََل مبَا اَل حيُِبهُه اَّللَّ

ََْ تَ قُ  ْم َعَلْيِه احْلُجَُّة، َلِكْن َمْن فَ َعَل َذِلَك قَ ْبَل بُ ُلوِغ اْلِعْلِم إلَْيِه، فَ َقْد َيُكوُن َمْعُذورًا جِبَْهِلِه، إَذا 
 فََِِذا بَ َلَغُه اْلِعْلُم فَ َعَلْيِه الت َّْوبَُة.

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -ْمِر ِف اْلَكاَلِم قَ ْولُُه َومِجَاُع اْْلَ  َكاَن يُ ْؤِمُن ابََِّللَِّ َواْليَ ْوِم اْْلِخِر.   َمنْ : »-َصلَّى اَّللَّ
 « .فَ ْليَ ُقْل َخرْيًا َأْو لَِيْصُمتْ 

                                         
 2/423الفتاوى الكْبى البن تيمية  (1)



1273 

 

، َخرْيٌ ِمْن السهُكوِت َعْنُه، َومَ  لَْيَس ِبَواِج ٍب، َواَل  افَ َقْوُل اْلَْرْيِ، َوُهَو اْلَواِج ُب، َأْو اْلُمْسَتَح به
، فَالسهُكوُت َعْنُه َخرْيٌ ِمْن قَ ْولِِه.  ُمْسَتَح بٍ 

ِه، فَ َقاَل َلُه اْْلِخُر: ِلَصاِحِبِه: السهُكوُت َعْن الشَّرِ  َخرْيٌ ِمْن التََّكلهِم بِ  قَاَل بَ ْعُض السََّلف  َوهِلََذا 
 ْنُه.التََّكلهُم اِبْلَْرْيِ َخرْيٌ ِمْن السهُكوِت عَ 

ُتْم َفال تَ تَ َناَجْوا اِبإِلمثِْ َواْلُعْدَوانِ   َوَمْعِصَيِت َوَقْد قَاَل تَ َعاََل: }اَي أَي هَها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا تَ َناَجي ْ
 [ .9الرَُّسوِل َوتَ َناَجْوا اِبْلْبِ  َوالت َّْقَوى{ ]اجملادلة: 

وٍف َأْو ِإْصالٍح َبنْيَ اُهْم ِإال َمْن َأَمَر ِبَصَدَقٍة َأْو َمْعرُ َوقَاَل تَ َعاََل: }ال َخرْيَ ِف َكِثرٍي ِمْن جَنْوَ 
[ .". 114النَّاِس َوَمْن يَ ْفَعْل َذِلَك ابِْتَغاَء َمْرَضاِت اَّللَِّ َفَسْوَف نُ ْؤتِيِه َأْجرًا َعِظيًما{ ]النساء: 

(1) 
 

َتِفُعوَن بِِه ُهْم ِف ُه َوَعِمُلوُه، َوَذلِ "َوبَ يِ َناٌت ممَّا َشاِهُدوُه َوَوَجُدوُه، َوممَّا َعَقُلو -186 .1140 َك يَ ن ْ
يَها ِمْن الدَّاَلِئِل أَنْ ُفِسِهْم، َوأَمَّا ُحجَُّة اَّللَِّ تَ َعاََل َعَلى ِعَباِدِه فَ ُهْم ُرُسُلُه، َوِإالَّ فَ َهِذِه اْلَمَساِئُل فِ 

يَِّة الْ  َتِفُع بِ َوااِلْعِتَبارَاِت اْلَعْقِليَِّة َوالشََّواِهِد احلِْسِ  ِه َمْن َوَجَد َذِلَك، َوِقَياُم َبيِن آَدَم َكْشِفيَِّة َما يَ ن ْ
ا َجاَءْت بِِه وََكْشُفُهْم اَتِبٌع ِلَما َجاَءْت ِبِه الرهُسُل َعْن اَّللَِّ تَ َعاََل، فَاحلَْقه ِف َذِلَك ُمَواِفٌق ِلمَ 

اَلُف َبنْيَ النَّاِس، َواَل جيَِ ُب َكْونِِه َحقًّا َفاَل يُ َفصَُّل اْلِْ   الرهُسُل َعْن اَّللَِّ تَ َعاََل اَل ُُمَاِلَف َلُه، َوَمعَ 
وٌم، َوُهَو َكاَلُم َعَلى َمْن ََْ حَيُْصْل َلهُ َذِلَك التَّْصِديُق ِبِه، َكَما جيَِ ُب التَّْصِديُق مبَا ُعِرَف أَنَّهُ َمْعصُ 

 ْم.اْْلَْنِبَياِء َصَلَواُت اَّللَِّ َوَساَلُمُه َعَلْيهِ 

َلى نُوٍر. َوَلِكْن َمْن َحَصَل َلُه ِف ِمْثِل َهِذِه اْْلُُموِر َبِصريٌَة َأْو ِقيَاٌس أَْو بُ ْرَهاٌن َكاَن َذِلَك نُورًا عَ 
ََْ َيْسَمْع ِفيَها أبَِ قَاَل بَ ْعُض السََّلف    ثٍَر.: َبِصريَُة اْلُمْؤِمِن تَ ْنِطُق اِبحلِْْكَمِة، َوِإْن 

ُ َلُه نُورًا َفَما َلُه ِمْن نُوٍر{فََِِذا َجاَء اْْلَ  ََْ جَيَْعِل اَّللَّ [ 40]النور:  ثَ ُر َكاَن نُورًا َعَلى نُوٍر }َوَمْن 
ُ النَِّبيِ نَي ُمَبشِ رِيَن َوُمْنِذرِيَن َوأَن ْ  ََ قَاَل تَ َعاََل: }َكاَن النَّاُس أُمًَّة َواِحَدًة فَ بَ َعَث اَّللَّ َزَل َمَعُهُم اْلِكَتا

وهُ ِمْن بَ ْعِد َما َجاَءهْتُُم لَِيْحُكَم َبنْيَ النَّاِس ِفيَما اْختَ َلُفوا ِفيِه َوَما اْختَ َلَف ِفيِه ِإال الَِّذيَن أُوتُ  اِبحلَْق ِ 
نَ ُهْم فَ َهَدى اَّللَُّ الَِّذيَن آَمُنوا ِلَما اْختَ َلُفوا ِفيِه ِمَن احلَْقِ  ِبِِْذنِ  ْهِدي َمْن ِه َواَّللَُّ ي َ اْلبَ يِ َناُت بَ ْغًيا بَ ي ْ

 [ .213َيَشاُء ِإََل ِصرَاٍط ُمْسَتِقيٍم{ ]البقرة: 
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 ]َهْل يَ َتَكلَُّم اْلَميِ ُت ِف َقْْبِِه[

 ُسِئَل: َهْل يَ َتَكلَُّم اْلَميِ ُت ِف َقْْبِِه؟ أَْم اَل؟ - 34 - 394

: يَ َتَكلَُّم، َوَقْد َيْسَمُع أَْيًضا َمْن َكلََّمُه، َكَما ثَ َبَت ِف  َُ ُ  -ِحيِح َعْن النَِّبِ   الصَّ اِْلََوا َصلَّى اَّللَّ
ُْم َيْسَمُعوَن قَ رَْع نَِعاهِلِمْ »أَنَُّه قَاَل:  -َعَلْيِه َوَسلََّم  َأنَّ اْلَميِ َت »ْنُه ِف الصَِّحيِح َوثَ َبَت عَ « إهنَّ

يُ ثَ بِ ُت اَّللَُّ اْلُمْؤِمَن اِبْلَقْوِل ف َ  ُيْسَأُل ِف َقْْبِِه: فَ يُ َقاُل َلُه: َمْن َربهك؟ َوَما ِديُنك؟ َوَمْن نَِبيهك؟
ْساَلُم ِدييِن، َوحُمَمٌَّد نَِبيِ ي، َويُ َقاُل لَُه: َما تَ ُقولُ  ، َواإْلِ ِف َهَذا الرَُّجِل  الثَّاِبِت، فَ يَ ُقوُل: اَّللَُّ َريبِ 

 اِبْلبَ يِ َناِت َواهْلَُدى، َفآَمنَّا ِبِه، َجاَءانَ  الَِّذي بُِعَث ِفيُكْم؟ فَ يَ ُقوُل اْلُمْؤِمُن: ُهَو َعْبُد اَّللَِّ َوَرُسولُُه،
ُ الَِّذيَن آَمُنوا اِبْلَقْوِل ال« . َوات َّبَ ْعَناهُ  نْ يَا َوَهَذا ََتِْويُل قَ ْوله تَ َعاََل: }يُ ثَ بِ ُت اَّللَّ ثَّاِبِت ِف احْلََياِة الده

َا نَ زََلْت ِف  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  -[ َوَقْد َصحَّ َعْن النَِّبِ  27َوِف اْلِخَرِة{ ]إبراهيم:  َأهنَّ
َِ اْلَقْْبِ.".   (1)َعَذا

 

َبُع "َوالشَّاِفِعيِ  ِف قَ ْوٍل َوَأظُنههُ قَ ْوَل َأيب َحِنيَفَة أَْو يَ تَ َعلَُّق َذِلَك ِبِذمَّ -187 .1141 ِة اْلَعْبِد َقْد يُ ت ْ
 َغرْيمِِهَا.اِْلَِديِد، َوقَ ْوِل َأيب يُوُسَف، َوحُمَمٍَّد وَ ِبِه إَذا أُْعِتَق، َكَقْوِل الشَّاِفِعيِ  ِف 

ٌَ َعَلْيِهْم، مُثَّ ُدُخولُُه عَ  َِ َواْْلَوَُّل َأْظَهُر، فَِِنَّ قَ ْوَلُه هَلُْم أَنَُّه تَ ْلِبيٌس َعَلْيِهْم وََكِذ َها ُِّبََذا اْلَكِذ َلي ْ
َأَحٍد، َفأَتْ َلَف َماَلُه أَْو  وَن َعَلى َأنَّ اْلَمْمُلوَك َلْو تَ َعدَّى َعَلىُعْدَواٌن ِمْنُه َعَلْيِهْم، َواْْلَِئمَُّة ُمتَِّفقُ 

ْل يُ َقاُل لِلسَّيِ ِد: إْن َجَرَحُه َأْو قَ تَ َلُه َكاَنْت ِجَنايَ ُتُه ُمتَ َعلِ َقًة ِبَرقَ َبِتِه، اَل جتَِ ُب ِف ِذمَِّة السَّيِ ِد، بَ 
تَ ْوِفَ َهِذِه اِْلَِنايََة ِمْن ِه اِْلَِنايَِة، َوِإْن ِشْئت أَْن ُتَسلِ َمُه َحىتَّ َتسْ ِشْئت َأْن تَ ُفكَّ مَمُْلوَكك ِمْن َهذِ 

ْبِد ِف َمْذَه ِب َرقَ َبِتِه، َوِإَذا أَرَاَد َأْن يَ ْقتُ َلُه فَ َعَلْيِه أََقله اْْلَْمَرْيِن ِمْن َقْدِر اِْلَِنايَِة، أَْو ِقيَمِة اْلعَ 
، َوَأمْحَدَ  ْفِديِه أِبَْرِش اِْلَِنايَِة ِف اْلَمْشُهوِر َعْنُه َوَغرْيمِِهَا، َوِعْنَد َماِلٍك َوَأمْحََد ِف رَِوايٍَة ي َ  الشَّاِفِعيِ 

 اَبلًِغا َما بَ َلَغ.

ٌ، ُمْعَتٍد، َجاٍر َعَلى َهُؤاَلِء فَ تَ تَ َعلَُّق ِجَنايَ ُتُه ِبَرقَ َبِتِه، وََكَذِلكَ  َضُه ِمْن َماِل  َما اْقَتََ فَ َهَذا اْلَعْبُد ظَاَِ
ُ الزَّْوَجِة َمَع قَ ْولِِه أَنَُّه ُحرٌّ، فَ ُهَو ُعْدَواٌن َعَلْيِهْم، فَ يَ تَ َعلَُّق ِبَرقَ َبِتِه ِف َأَصحِ  ق َ  ْويَلْ اْلُعَلَماِء. َوَاَّللَّ

 أَْعَلُم.
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ََْ يَ ْعَلْم أَنَُّه َشارَِ مَخْر[  ]َمْسأََلٌة َزوََّج ابْ نَ َتُه ِلَشْخٍص َو

 َمْسأََلٌة: - 56 - 454

ْ يَ ْعَلْم َما ُهَو َعَلْيِه، َفأَقَاَم ِف ُصْحَبِة الزَّْوَجِة سِ  ِننَي، فَ َعِلَم اْلَويله ِف َرُجٍل َزوََّج ابْ نَ َتهُ ِلَشْخٍص، َوََ
َِ َواْْلَ  َِ اْلَْْمِر َواْلَكِذ اِن اْْلَائَِنِة، فَ َباَنْت ُيَْ َوالزَّْوَجُة َما الزَّْوُج َعَلْيِه ِمْن النَِّجِس َواْلَفَساِد َوُشْر

ْقَداُم َعَلى تَ ْزِوجِيِه أَْم اَل؟ مُثَّ إنَّ اْلوَ  ََ الزَّْوَج الزَّْوَجُة ِمْنُه اِبلثَّاَلِث، فَ َهْل جَيُوُز لِْلَويلِ  اإْلِ يلَّ اْستَ َتا
ََْ يَ ْرِجْع، فَ َهْل حيَِله تَ ْزِوجُيَها َلُه؟   .ِمرَارًا َعِديَدًة، َوَنَكَث َو

َبِغي لِْلَويلِ  تَ ْزِوجُيَها لَُه، َكَما  : إَذا َكاَن ُمِصرًّا َعَلى اْلِفْسِق فَِِنَّهُ اَل يَ ن ْ َُ : اَل بَ ْعُض السََّلف  قَ اِْلََوا
ََ فَ ْلتُ َزوَّْج بِ  ا َكاَن ُكُفًؤا ِه إذَ " ِمْن َزوََّج َكرُيََتهُ ِمْن فَاِجٍر فَ َقْد َقَطَع َرمِحََها ". َلِكْن إْن َعِلَم أَنَّهُ اَت

 هَلَا َوِهَي رَاِضَيٌة بِهِ 

 

َلَعَن اَّللَُّ »أَنَُّه قَاَل:  -َسلََّم َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه وَ  -َوأَمَّا ِنَكاُح التَّْحِليِل، فَ َقْد ثَ َبَت َعْن النَِّبِ  
ت َِفاِق اْلُعَلَماِء. َوَاَّللَُّ أَْعَلُم.". ْحِليِل ابِ ، َواَل جُتَْْبُ اْلَمْرأَُة َعَلى ِنَكاِح التَّ « اْلُمَحلِ َل َواْلُمَحلََّل َلهُ 

(1) 
 

َها  -"-188 .1142 ُ َعن ْ ئًا ِمْن اْلَوْحِي َلَكَتمَ -َرِضَي اَّللَّ  َهِذِه اْْليََة: : َلْو َكاَن حُمَمٌَّد َكامتًا َشي ْ
ُ َأَحقه  ُ ُمْبِديِه َوخَتَْشى النَّاَس َواَّللَّ [ َأاَل 37ْن خَتَْشاُه{ ]اْلحزاَ: أَ  }َوخُتِْفي ِف نَ ْفِسَك َما اَّللَّ

بَ يَاُن الرَُّسوِل تَ َرى َأنَّ الَِّذي يُ َعظِ ُم نَ ْفَسُه اِبْلَباِطِل يُرِيُد َأْن يَ ْنُصَر ُكلَّ َما قَالَُه َوَلْو َكاَن َخطًَأ، ف َ 
اُه الشَّْيطَاُن ُهَو أََدله َعَلى حَتَر ِيِه ْلقَ َأنَّ اَّللََّ َأْحَكَم آاَيتِِه َوَنَسَخ َما أَ  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  -

، َوَهَذا ُهَو اْلَمْقُصوُد اِبلر َِساَلِة فَِِنَُّه الصَّاِدُق اْلَمْصُدوقُ  َِ َصلَّى  - لِلصِ ْدِق َوبَ رَاَءتِِه ِمْن اْلَكِذ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم   اَل َرْي ٍب.ًضا بِ َتْسِليًما، َوهِلََذا َكاَن َتْكِذيُبُه ُكْفرًا حمَْ  -اَّللَّ

 

ِبٌت اِبْلَعْقِل َأْو َوأَمَّا اْلِعْصَمُة ِف َغرْيِ َما يَ تَ َعلَُّق بِتَ ْبِليِغ الر َِساَلِة فَِللنَّاِس ِفيِه نِزَاٌع، َهْل ُهَو اثَ 
َا أَ اِبلسَّْمِع؟ َوُمتَ َنازُِعوَن ِف اْلِعْصَمِة ِمْن اْلَكَبائِِر َوالصََّغائِِر َأْو ِمْن بَ ْعِضَها،  ْم َهْل اْلِعْصَمُة إمنَّ
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َها اَل ِف ِفْعِلَها؟ أَْم اَل جيَِ ُب اْلَقْوُل اِبْلِعْصَمِة إالَّ ِف الت َّْبِلي ق ْرَاِر َعَلي ْ ِغ فَ َقْط؟ َوَهْل ِهَي ِف اإْلِ
َعِث أَْم اَل: َواْلَكاَلُم َعَلى هَ  َِ قَ ْبَل اْلَمب ْ نُو ا َمْبُسوٌط ِف َغرْيِ ذَ جتَِ ُب اْلِعْصَمُة ِمْن اْلُكْفِر َوالذه

 َهَذا اْلَمْوِضِع.

ُقوَلِة َعْن السََّلِف إثْ َبا ُت اْلِعْصَمِة َواْلَقْوُل الَِّذي َعَلْيِه مُجُْهوُر النَّاِس، َوُهَو اْلُمَواِفُق ِلآْلاَثِر اْلَمن ْ
َِ ُمْطَلًقا، َوالرَّده َعَلى َمْن يَ ُقوُل إنَّهُ  نُو َراِر َعَلى الذه ق ْ َها، َوُحَجُج اْلَقائِِلنَي جَيُوُز إق ْ  ِمْن اإْلِ رَارُُهْم َعَلي ْ

َا َتُدله َعَلى َهَذا اْلَقْوِل.  اِبْلِعْصَمِة إَذا ُحر َِرْت إمنَّ

ا أِبَنَّ ْصَمِة اْحَتجهو َوُحَجُج الن هَفاِة اَل َتُدله َعَلى ُوُقوِع َذْن ٍب أَقَ رَّ َعَلْيِه اْْلَْنِبَياُء، فَِِنَّ اْلَقائِِلنَي اِبْلعِ 
 التََّأسِ ي ُِّبِْم التََّأسِ ي ُِّبِْم َمْشُروٌع، َوَذِلَك اَل جَيُوُز إالَّ َمَع جَتْوِيِز َكْوِن اْْلَف َْعاِل ُذنُواًب، َوَمْعُلوٌم َأنَّ 

َا ُهَو َمْشُروٌع ِفيَما أَقَ رهوا َعَلْيِه ُدوَن َما هَنَْوا َعْنُه َوَرَجُعوا َعْنُه، َكَما َأنَّ اْْلَ  َا جتَِ ُب إمنَّ ْمَر َوالن َّْهَي إمنَّ
ََْ يُ ْنَسْخ ِمْنُه، َفَأمَّا َما ُنِسَخ ِمْن اْْلَْمِر َوالن َّْهِي َفاَل جَيُوُز َجْعُلُه َمْأُمو  رًا بِِه َواَل طَاَعتُ ُهْم ِفيَما 

َِ ات َِباِعِه َوالطَّاَعِة ِفيِه.  َمْنِهيًّا َعْنُه، َفْضاًل َعْن ُوُجو

َا ممَّْن َعظَُمْت َعَلْيِه اوََكَذِلَك َما ا ََ تُ َناِف اْلَكَماَل، أَْو َأهنَّ نُو لنِ ْعَمُة أَق َْبُح. ْحَتجهوا ِبِه ِمْن َأنَّ الذه
َا َيُكوُن َمَع الْ  َا تُوِج ُب الت َّْنِفرَي، َأْو حَنُْو َذِلَك ِمْن احْلَُجِج اْلَعْقِليَِّة، فَ َهَذا إمنَّ َك بَ َقاِء َعَلى َذلِ َأْو َأهنَّ

ُ يَ ْرَفُع ُِّبَا َصاِحبَ َها إََل   أَْعَظِم ممَّا َكاَن َعَلْيِه،  َوَعَدِم الرهُجوِع، َوِإالَّ فَالت َّْوبَةُ النَُّصوُح الَّيِت يَ ْقبَ ُلَها اَّللَّ
ا ِمْنُه قَ ْبَل اْلَِْطيَئِة. بَ ْعَد الت َّْوبَِة َخريًْ  -َعَلْيِه السَّاَلُم  -: َكاَن َداُود قَاَل بَ ْعُض السََّلف  َكَما 

ََْ َتُكْن الت َّْوبَُة َأَح بَّ اْْلَْشَياِء إلَْيِه َلَما اُبْ تُِلَي".   (1)َوقَاَل آَخُر: َلْو 
 

ُيَاِن َوَذْوِق ْيِه َواإْلِ "ِبِه اَل ِبَغرْيِِه، فَ َيْحُصُل هَلُْم ِمْن الت َّوَكهِل َعلَ -189 .1143 اَنبَِة إلَْيِه، َوَحاَلَوةِ اإْلِ
ْرِك َما ُهَو أَْعَظُم نِْعَمًة َعَلْيِهْم ِمْن َزَواِل اْلَمَرِض َواْْلَْوِف، أَْو اِلَْ  ، طَْعِمِه، َواْلَْبَاَءِة ِمْن الشِ  َِ ْد

ٍة َونَِعٍم ُدنْ َيوِيٍَّة َقْد حَيُْصُل ِِنَّ َذِلَك ِلَذاٍت َبَدنِيَّ َأْو ُحُصوِل اْلُيْسِر َوَزَواِل اْلُعْسِر ِف اْلَمِعيَشِة، فَ 
َها أَْعَظُم ممَّا حَيُْصُل لِْلُمْؤِمِن.  لِْلَكاِفِر ِمن ْ

يَن َفَأْعَظُم َأْن يُ َعْبِ َ َعْن ُكْنِههِ  ْو  َمَقاٌم، أَ َوأَمَّا َما حَيُْصُل ِْلَْهِل الت َّْوِحيِد اْلُمْخِلِصنَي َّللَِِّ الدِ 
: اَل بَ ْعُض السََّلف  قَ َيْسَتْحِضَر تَ ْفِصيَلهُ اَبٌل، َوِلُكلِ  ُمْؤِمٍن ِمْن َذِلَك َنِصي ٌب ِبَقْدِر إُيَانِِه، َوهِلََذا 
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َِ َسيِ ِدك. َوقَاَل بَ ْعُض ال شهُيوِخ: اَي ْبَن آَدَم، َلَقْد بُورَِك َلك ِف َحاَجٍة َأْكثَ ْرت ِفيَها ِمْن قَ رِْع اَب
َناَجاتِِه َما اَل ُأِح به َيُكوَن يل إََل اَّللَِّ َحاَجٌة َفَأْدُعوُه فَ يُ ْفَتُح يل ِمْن َلِذيِذ َمْعرِفَِتِه َوَحاَلَوِة مُ إنَُّه لَ 

َل َقَضاَء َحاَجيِت َخْشَيَة َأْن تَ ْنَصِرَف نَ ْفِسي َعْن َذِلَك؛ ِْلَنَّ الن َّْفَس اَل تُ  رِيُد إالَّ َمَعُه َأْن يُ َعجِ 
ْسرَائِيِليَّات اَي ْبَن آَدَم، اْلَباَلُء جَيَْمعُ  َحظََّها بَ ْييِن َوبَ ي َْنك  فََِِذا َقَضى اْنَصَرَفْت. َوِف بَ ْعِض اإْلِ

 َواْلَعاِفَيُة جَتَْمُع بَ ي َْنك َوَبنْيَ نَ ْفِسك.

ِمِن، َوَما ِمْن ُمْؤِمٍن إالَّ ؤْ َوَهَذا اْلَمْعىَن َكِثرٌي، َوُهَو َمْوُجوٌد َمُذوٌق حَمُْسوٌس اِبحلِْسِ  اْلَباِطِن لِْلمُ 
ْوِق َواحلِْسِ  اَل يَ ْعِرفُ  َِ الذَّ  إالَّ َوَقْد َوَجَد ِمْن َذِلَك َما يَ ْعِرُف بِِه َما ذََكْراَنُه، فَِِنَّ َذِلَك ِمْن اَب

 َمْن َكاَن َلُه َذْوٌق َوِحسٌّ ِبَذِلَك.

َِ هُ ِف اْْلَْصِل ُُمَْتصٌّ ِبَذْوِق اللِ َسانِ َوَلْفُظ " الذَّْوِق " َوِإْن َكاَن َقْد يَُظنه أَنَّ   فَاْسِتْعَمالُهُ ِف اْلِكَتا
ْحَساِس اِبْلُماَلئِِم َواْلُمَناِفِر، كَ  َما َأنَّ َلْفَظ َوالسهنَِّة َيُدله َعَلى أَنَُّه أََعمه ِمْن َذِلَك ُمْستَ ْعَمٌل ِف اإْلِ

ْحَساِس " ِف ُعْرِف ااِلْسِتْعَما ْلَباِطِن. َوأَمَّا ِف ِل َعامٌّ ِفيَما حُيَسه اِبحْلََواسِ  اْْلَْمِس، َبْل َوابِ " اإْلِ
ُهْم ِمْن َأَحٍد{ ]مرمي:   [ .98اللهَغِة َفَأْصُلُه " الرهْؤيَُة " َكَما قَاَل: }َهْل حتُِسه ِمن ْ

[ 112 َواْْلَْوِف{ ]النحل: لَِباَس اِْلُوعِ  َواْلَمْقُصوُد َلْفُظ " الذَّْوِق " قَاَل تَ َعاََل: }َفَأَذاقَ َها اَّللَُّ 
اِئِف َفَشَمَلُه َفَجَعَل اْْلَْوَف َواِْلُوَع َمُذوًقا؛ َوَأَضاَف إلَْيِهَما اللِ َباَس لَِيْشُعَر أَنَُّه لُْبُس اِْلَاِئِع َواْلَْ 

ِبِس؛ خِبِاَلِف َمْن َكاَن اْْلَََُ   (1)ْوِع ُب َمَشاِعَرُه". اَل َيْست َ  َوَأَحاَط ِبِه إَحاطََة اللِ َباِس اِبلالَّ
 

: َأْكَرُهُه اَل أَنُْخُذ َعَلى شَ -190 .1144 ْيٍء ِمْن "اْْلُْجَرَة َعَلى ِكَتابَِة اْلِعْلِم فَ َقاَل أَبُو َعْبِد اَّللَِّ
َنَة اَل يَ رَاهُ قَاَل اْلَقاِضي ظَاِهُر َهَذا اْلَمْنعُ  قَاَل أَبُو اْلَعبَّاِس: َلَعلَُّه  .أَْعَماِل اْلْبِ  ُأْجرًَة وََكاَن أَبُو ُعيَ ي ْ

ٍل ثَ ْواًب َأوْ   َدارًا َوقَاَل َلُه: َمَع اْلِغىَن َوِإالَّ فَ ُهَو بَِعيٌد قَاَل اْلَقاِضي ِف الت َّْعِليِق ": إَذا َدَفَع إََل َدالَّ
ْلَمِبيِع فَاْمتَ َنَع ِمْن ا ِبْع َهَذا َفَمَضى َوَعَرَض َذِلَك َعَلى مَجَاَعٍة ُمْشََتِيَن َوَعَرَف َذِلَك َصاِح بُ 

ََْ تَ ْلَزْمُه ُأْجَرةُ  ْلَعَة مُثَّ اَبَعَها ُهَو ِمْن َذِلَك اْلُمْشََتِي أَْو ِمْن َغرْيِِه  ِل لِْلَمِبيِع اْلبَ ْيِع َوَأَخَذ السِ   الدَّالَّ
َا َجَعَلَها ِف ُمَقابَ َلِة اْلَعْقِد َوَما َحَصَل َلُه   أَبُو اْلَعبَّاِس: اْلَواِج ُب َأْن َذِلَك. قَالَ ِْلَنَّ اْْلُْجَرَة إمنَّ

لزَّرِْع َيْسَتِحقَّ ِمْن اْْلُْجَرِة ِبَقْدِر َما َعِمَل َوَهِذِه ِمْن َمَساِئِل اِْلََعاَلِت َوَتِصحه إَجاَرُة اْْلَْرِض لِ 
َها َوُهَو ظَاِهُر اْلَمْذَه ِب َوقَ ْوُل اِْلُْمُهوِر قَالَ  ْنُصوٍر: قُ ْلت ِْلَمْحََد: الرَُّجُل اْبُن مَ  بِبَ ْعِض اْْلَارِِج ِمن ْ
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ْهَدَم َيْسَتْأِجُر اْلبَ ْيَت إَذا َشاَء َأْخَرَجُه َوِإَذا َشاَء َخرََج قَاَل َقْد َوَج َب ِفيِهَما إََل َأَجِلِه إالَّ َأْن ي ُ 
َتِفُع اْلُمْستَ  اُر َأْو َُيُوَت اْلَبِعرُي َفاَل يَ ن ْ َِ ْأجِ اْلبَ ْيُت َأْو يَ ْغَرَق الدَّ ُر مبَا اْسَتْأَجَر فَ َيُكوُن َعَلْيِه حِبَِسا

َجاَرَة.  َما َسَكَن َأْو رَِك َب قَاَل اْلَقاِضي ظَاِهُر َهَذا َأنَّ الشَّْرَط اْلَفاِسَد اَل يُ ْبِطُل اإْلِ

ِة َمَع  يِع اْلُمدَّ ْذِن ِف ااِلْنِتَفاِع فََِِذا تَ َرَك اَوقَاَل أَبُو اْلَعبَّاِس: َهَذا اْشَتَاُط النَّجَّاِر َلِكنَُّه ِف مجَِ إْلِ
طَالََبُة اْلُمَؤجِ ِر اْْلَِجرُي َما يَ ْلَزُمُه َعَمُلُه ِباَل ُعْذٍر فَ َتِلَف َما اُْستُ ْؤِجَر َعَلْيِه َضِمَنُه َولِْلُمْسَتْأِجِر مُ 

 ِة َحقِ  اْلُمْسَتْأِجِر.ْقِف َوِمْن ِجهَ اِبْلِعَماَرِة َوِهَي َواِجَبٌة ِمْن َوْجَهنْيِ ِمْن ِجَهِة َحقِ  أَْهِل اْلوَ 

 

َاُذ احلَِْجاَمِة ِصَناَعًة يَ َتَكسَّ ُب ُِّبَا ُهَو ممَّا هنَُِي َعْنُه ِعْنَد إْمَكاِن ااِلْسِتْغَناِء َعْنهُ   فَِِنَُّه يُ ْفِضي َوِاختِ 
َل اِبْلِعَوِض اْسَتَحقَُّه َوِإالَّ ِمَل َذِلَك اْلَعمَ إََل َكثْ َرِة ُمَباَشَرِة النََّجاَساِت َوااِلْعِتَناِء ُِّبَا َلِكْن إَذا عَ 

ِلِه َمَع ااِلْسِتْغَناِء َفاَل جَيَْتِمُع َعَلْيِه اْسِتْعَمالُُه ِف ُمَباَشَرِة النََّجاَسِة َوِحْرَمانُُه ُأْجَرَتُه َوهنَُِي َعْن َأكْ 
َها ِمْن َذِلَك ةُ َرِقيٍق َأْو َُّبَائَِم حَيَْتاُج إَعْنهُ َمَع أَنَّهُ ِمْلُكهُ َوِإَذا َكاَنْت َعَلْيِه نَ َفقَ  ََل نَ َفَقِتَها أَنْ َفَق َعَلي ْ

 اْلَمْسأَلَُة لَِئالَّ يَ ْفُسَد َمالُُه إَذا َكاَن الرَُّجُل حُمَْتاًجا إََل َهَذا اْلَكْس ِب لَْيَس َلُه َما يُ ْغِنيه َعْنُه إالَّ 
ْس ٌب ِفيِه َداَنَءٌة َخرْيٌ ِمْن كَ   قَاَل بَ ْعُض السََّلف  ِة النَّاِس َكَما لِلنَّاِس فَ ُهَو َخرْيٌ َلُه ِمْن َمْسأَلَ 

 (1)َمْسأََلِة النَّاِس.". 
 

1145. 191- ِ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -"َرُسوِل اَّللَّ ََْ َتْسَتْجرِْئ اَل َتْسََتِي ُب فِ  -َصلَّى اَّللَّ يِه َأنَّ َهَذا حُمَرَّمٌ 
ُطُل اِبلر ِدَِّة، اَلِم اِباِلْجِتَهاِد، اَل ِسيََّما إْن َكاَنْت َقَصَدْت َأنَّ اْلَعَمَل يَ بْ َأْن تَ ُقوَل ِمْثَل َهَذا اْلكَ 

ََْ يَ ْعَلْم َأنَّ َواْسِتْحاَلَل ِمْثِل َهَذا ُكْفٌر، ِْلَنَُّه ِمْن الر اَِب َواْسِتْحاَلُل الر اَِب ُكْفٌر، َلِكنَّ ُعْذَر َزْيٍد أَنَّ  ُه 
َ َلُه َذِلَك، مُثَّ َهَذا حُمَرٌَّم،  َأَصرَّ َعَلْيِه َلزَِمُه َهَذا  َوهِلََذا أََمَرْت ِبِِْباَلِغِه َفَمْن بَ َلَغُه التَّْحرمُِي َوتَ َبنيَّ

َا َقَصَدْت َأنَّ َهَذا ِمْن اْلَكَبائِِر الَّيِت يُ َقاِوُم إمثُْ  ََْ َيُكْن َقَصَدْت َهَذا، فَِِهنَّ ََ احْلُْكُم، َوِإْن  َها ثَ َوا
ًئا َومَ  ْعُلوٌم َأنَّ َهَذا َلْو  اِلَِْهاِد فَ َيِصرُي مبَْنزَِلِة َمْن َعِمَل َحَسَنًة َوَسيِ َئًة ِبَقْدرَِها َفَما َكأَنَُّه َعِمَل َشي ْ

ََْ َيُكْن َمْأمَثًا، َفْضاًل َعْن َأْن َيُكوَن َصِغريًَة، َفْضاًل  َأْن   َعنْ َكاَن ممَّا َيُسوُغ ِفيِه ااِلْجِتَهاُد إَذا 
ا َعِلَمْت َأنَّ َيُكوَن ِمْن اْلَكَبائِِر، فَ َلمَّا َقطََعْت أِبَنَُّه ِمْن اْلَكَبائِِر َوأََمَرْت ِبِِْباَلِغِه َذِلَك ُعِلَم َأهنََّ 

ِتَهاَد، َوأَْيًضا جْ َهَذا اَل َيُسوُغ ِفيِه ااِلْجِتَهاُد، َوَما َذاَك إالَّ َعْن ِعْلٍم، َوِإالَّ فَااِلْجِتَهاُد اَل حُيَر ُِم ااِل 
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 َفَكْوُن اْلَعَمِل يُ ْبِطُل اِلَِْهاَد اَل يُ ْعَلُم اِباِلْجِتَهاِد.

تَ ْوا مُثَّ ِمْن َهِذِه اْْلاَثِر ُحجٌَّة ُأْخَرى، َوُهَو َأنَّ َهُؤاَلِء الصََّحابََة ِمْثَل َعاِئَشَة َواْبِن َعبَّاٍس وَ  أََنٍس أَف ْ
 يِه ِف َأْوقَاٍت ُُمَْتِلَفٍة.بَِتْحرمِِي َذِلَك َوَغلَّظُوا فِ 

ُلْغَنا َأنَّ َأَحًدا ِمْن الصََّحابَِة َبْل َواَل ِمْن التَّاِبِعنَي َرخََّص ِف َذِلَك َبْل َعامَُّة ا ََْ يَ ب ْ لتَّاِبِعنَي ِمْن َو
مْجَاًعا. َواَل جَيُوُز َأْن يُ َقاَل إ أَْهِل اْلَمِديَنِة َواْلُكوَفِة َوَغرْيِِهْم َعَلى حَتْرمِِي َذِلَك فَ َيُكوُن ُحجًَّة َبلْ 

ََْ يَ ُقْل إنَّ َهَذا َحاَلٌل َبْل جَيُوُز َأْن َيُكوَن ِفْعلُ  ُه َجْراًي َعَلى فَ َزْيُد ْبُن أَْرَقَم َقْد فَ َعَل َهَذا، ِْلَنَُّه 
: َأْضَعُف اْلِعْلِم  السََّلف  َل بَ ْعضُ قَااْلَعاَدِة ِمْن َغرْيِ ََتَمهٍل ِفيِه، َواَل َنظٍَر َواَل اْعِتَقاٍد. َوهِلََذا 

ُس ْبُن ُمَعاِويََة: الر َِوايَُة، يَ ْعيِن َأْن يَ ُقوَل: رَأَْيت ُفاَلاًن يَ ْفَعُل َكَذا، َوَلَعلَُّه َقْد فَ َعَلُه َساِهًيا َوقَاَل إايَ 
 اَل تَ ْنظُْر إََل َعَمِل اْلَفِقيِه َوَلِكْن َسْلُه َيْصُدْقَك.

 ََْ ُل الرَُّجُل النَِّبيُل يُْذَكْر َعْنُه أَنَُّه َأَصرَّ َعَلى َذِلَك بَ ْعَد إْنَكاِر َعاِئَشَة وََكِثريًا َما َقْد يَ ْفعَ َوهِلََذا 
َتِماًل هِلََذا، الشَّْيَء َمَع ُذُهولِِه َعمَّا ِف ِضْمِنِه ِمْن َمْفَسَدٍة، فََِِذا نُ بِ َه انْ تَ َبَه، َوِإَذا َكاَن اْلِفْعُل حمُْ 

ََْ جَيُْز َأْن يُ ْنَس َب ِْلَْجِلِه اْعِتَقاُد ِحلِ  َهَذا إََل َزْيِد ْبِن أَْرَقَم وَ  ُ َعْنُه  -ِلَما ُهَو َأْكثَ ُر ِمْنهُ  َرِضَي اَّللَّ
َا َدَخَلْت َعَلى َعاِئَشَة َتْستَ ْفِتيَها َوَقْد َرَجَعْت َعْن َهَذا اْلعَ  - ََل رَْأِس ْقِد إاَل ِسيََّما َوأُمه َوَلِدِه إمنَّ

ََْ يَِتمَّ اْلَعْقُد ب َ  ََْ َيُكواَن َعَلى َبِصريٍَة ِمْنُه َوأَنَُّه  َُما  َم فَ ُعِلَم َأهنَّ نَ ُهَما.َماهِلَا َكَما تَ َقدَّ  ي ْ

َها". ََْ آُخْذ إالَّ رَْأَس َمايل مُثَّ ِتاَلَوُة َعاِئَشَة َعَلي ْ  (1) َوقَ ْوُل السَّائَِلِة لَِعاِئَشَة أَرَأَْيِت إْن 
 

"ملكه. وإذا كانت عليه نفقة رقيق أو ُّبائم حيتاج إَل نفقتها أنفق عليها من -192 .1146
ذلك لئال يفسد ماله. وإذا كان الرجل حمتاًجا على هذا الكس ب ليس له ما يغنيه عنه إال 

ري : كس ب فيه دانءة خقال بعض السلفمسألة الناس فهو خري له من مسألة الناس، كما 
 ( .1من مسألة الناس )

وإذا كان اليهودي أو النصراين خبريًا ابلط ب ثقة عند اإلنسان جاز له أن يستطبه كما جيوز 
رجالً مشرًكا  -صلى هللا عليه وسلم  -له أن يودعه املال وأن يعامله، وقد استأجر رسول هللا 

لى نفسه ع ملا هاجر وكان هاداًي خريًتا ماهرًا ابهلداية إَل الطريق من مكة إَل املدينة وائتمنه
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افرهم. مسلمهم وك -صلى هللا عليه وسلم  -وماله، وكانت خزاعة عيبة نصح رسول هللا 
 - صلى هللا عليه وسلم -أمرهم رسول هللا  -وكان كافرًا -وقد روي أن احلارث بن كلدة 

 أن يستطبوه.

ابليت هي  بهوإذا وجد طبيًبا مسلًما فهو أوَل، وأما إذا َ جيد إال كافرًا فله ذلك. وإذا خاط
 ( .2أحسن كان حسًنا )

وإن أكراه كل شهر بدرهم، وكلما دخل شهر لزمهما حكم اإلجارة ... ظاهر قوله: ولكل 
واحد منهما الفسخ عند تقضي كل شهر، أن الفسخ يكون قبل دخول الشهر الثاين، وهو 

 ( .3اختيار أيب اْلطاَ والشارح والشيخ تفي الدين رمحه هللا )

أثناء شهر سنة استوىف شهرًا ابلعدد، وسائرها ابْلهلة. وعنه يستوِف اِلميع وإن أجره ِف 
 ( .4ابلعدد. وعند الشيخ تقي الدين رمحه هللا إَل مثل تلك الساعة )

 قوله: استوىف شهرًا ابلعدد يعين ثالثني يوًما. وقال الشيخ تقي

__________ 

 .2/232ف  21/ 6( إنصاف 1)
 .232/ 2ف  158( اختيارات ص2)
 .2/232ف  21/ 6( إنصاف 3)
 (1).". 2/232ف  44/ 6( إنصاف 4)
 

 "أن ِف قل ب كل مؤمن واعظ، والوعظ هو اْلمر والنهي والَتغي ب والَتهي ب.-193 .1147

وإذا كان القل ب معموراً ابلتقوى اجنلت له اْلمور وانكشفت، خبالف القل ب اْلراَ املظلم، 
 سراجاً يزهر. وِف احلديث الصحيح: ))إن الدجالقال حذيفة بن اليمان: إن ِف قل ب املؤمن 

( ؛ فدل على أن املؤمن 1مكتَو بني عينيه كافر، يقرؤه كل مؤمن قارىء وغري قارىء(( )
يتبني له ما ال يتبني لغريه، وال سيما ِف الفنت، وينكشف له حال الكذاَ الوضاع على هللا 

زلزلة، على يديه أموراً هائلة وُماريق م ورسوله؛ فِن الدجال أكذَ خلق هللا، مع أن هللا جيري
 حىت إن من رآه افتنت به، فيكشفها هللا للمؤمن حىت يعتقد كذُّبا وبطالهنا.
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وكلما قوي اإلُيان ِف القل ب قوي انكشاف اْلمور له وعرف حقائقها من بواطلها، وكلما 
ملظلم، ا ضعف اإلُيان ضعف الكشف، وذلك مثل السراج القوي والسراج الضعيف ِف البيت

ِف قوله: }نُوٌر َعَلى نُوٍر{ ؛ قال: هو املؤمن ينطق ابحلكمة  قال بعض السلفوهلذا 
املطابقة للحق وإن َ يسمع فيها ابْلثر، فِذا َسع فيها ابْلثر كان نورًا على نور؛ فاإلُيان 

م، لالذي ِف قل ب املؤمن يطابق نور القرآن؛ فاإلهلام القلِب اترة يكون من جنس القول والع
.  والظن أن هذا القول كذَ، وأن هذا العمل ابطل، وهذا أرجح من هذا أو هذا أصَو

 كم؛ قال: ))قد كان ِف اْلمم قبل-صلى هللا عليه وسلم  -وِف ))الصحيح(( عن النِب 

_________ 

( واللفظ له من حديث أنس بن مالك رضي هللا 250/  3( رواه أمحد ِف ))املسند(( )1)
( بلفظ: 5223)الفنت وأشراط الساعة، ابَ ذكر الدجال وصفته وما معه، عنه، ومسلم ِف 

 (1)))كات ْب وغري كات ب(( من حديث حذيفة بن اليمان رضي هللا عنه.". 
 

 "الذي أنكره أولئك.-194 .1148

 ومن تدبر عامة بدع اِلهمية وحنوهم، وجدها انشئة عن مباحث هذه الدعوى واحلجة.

كالمهم ِف اِلواهر واْلعراض، وبناءهم علم الدين على وهلذا كان السلف واْلئمة يذمون  
ما ذكروه من هذه املقدمات، وقد بسطنا الكالم ِف هذا ِف غري هذا املوضع. قال اإلمام 

واْلصل الذي يؤسسه املتكلمون واْلصل الذي جيعلونه قاعدة »أبو املظفر السمعاين: 
وجه: ا: إن اْلشياء ال ختلو من ثالثة أوأهنم قالو « مسألة العرض واِلوهر وإثباهتما»علومهم: 

إما أن تكون جسًما، أو عرًضا، أو جوهرًا، فاِلسم ما اجتمع من االفَتاق، واِلوهر ما 
احتمل اْلعراض، والعرض ما ال يقوم بنفسه وإمنا يقوم بغريه، وجعلوا الروح من اْلعراض، 

ال بعض قوعقوهلم، وهلذا وردوا أخبار النِب صلى هللا عليه وسلم اليت ال توافق نظرهم 
 (2): إن أهل الكالم أعداء الدين، ْلن". السلف

 

                                         
 243املنتخ ب من كت ب شيخ اإلسالم ص/ (1)
 1/426بيان تلبيس اِلهمية ِف َتسيس بدعهم الكالمية  (2)



1282 

 

(  16اَنِن )( َوأَمَّا ِإَذا َما ابْ َتاَلهُ فَ َقَدَر َعَلْيِه رِْزَقهُ فَ يَ ُقوُل َريبِ  أَهَ 15"َريبِ  َأْكَرَمِن )-195 .1149
َلَقْد أَْهَلْكَنا اْلُقُروَن ِمْن [ وقال تعاَل وَ 17-15( ]الفجر 17َكالَّ َبْل اَل ُتْكرُِموَن اْلَيِتيَم )

ْوَم اْلُمْجرِِمنَي قَ ْبِلُكْم َلمَّا ظََلُموا َوَجاَءهْتُْم ُرُسُلُهْم اِبْلبَ يِ َناِت َوَما َكانُوا لِيُ ْؤِمُنوا َكَذِلَك جَنْزِي اْلقَ 
-13( ]يونس 14َمُلوَن )عْ ( مُثَّ َجَعْلَناُكْم َخاَلِئَف ِف اْْلَْرِض ِمْن بَ ْعِدِهْم لِنَ ْنظَُر َكْيَف ت َ 13)

 [ وقال تعاَل َوُهَو الَِّذي َجَعَلُكْم َخاَلِئَف اْْلَْرِض َوَرَفَع بَ ْعَضُكْم فَ ْوَق بَ ْعٍض َدَرَجاتٍ 14
َِ َوِإنَُّه َلَغُفوٌر َرِحيٌم ) ُلوَُكْم ِف َما آاَتُكْم ِإنَّ َربََّك َسرِيُع اْلِعَقا [ فبني 165( ]اْلنعام 165لِيَ ب ْ

م خالئف ورفع بعضهم فوق بعض درجات كما يرقع درجة ذي امللك والسلطان أنه جعله
ليبلوهم فيما آاتهم وإذا كان كذلك فمن كان منهم عامالً بطاعة هللا غري عامل مبعصيته كان 
من أولياء هللا وعباده الصاحلني ومن كان منهم عاماًل مبعصية هللا مريدًا للعلو ِف اْلرض 

ال بعض قًا جبارًا كان من أعداء هللا وممن سخط هللا عليه ولعنه والفساد متخياًل متكْب 
[ 130( ]الشعراء 130أظنه جماهدًا ِف قوله تعاَل َوِإَذا َبَطْشُتْم َبَطْشُتْم َجبَّارِيَن ) السلف

 ."  (1)قال هو السوط والسيف والعصا ِف غري طاعة هللا فمن كان يضَر
 

ْعَنا وَ -196 .1150 [ وهذا كله ذم ملن 21( ]اْلنفال 21ُهْم اَل َيْسَمُعوَن )"َكالَِّذيَن قَاُلوا َسَِ
َسع الكالم َو يفهم معناه َو يفهمه وإمنا يستحق الذم إذا كان الكالم مما ُيكن فهمه وفقهه 
وما ال يكون كذلك َ يستحق به الذم التاسع قوله تعاَل اَّللَُّ نَ زََّل َأْحَسَن احْلَِديِث ]الزمر 

[ وإمنا يكون أحسن احلديث 3ُن نَ ُقصه َعَلْيَك َأْحَسَن اْلَقَصِص ]يوسف [ وقوله تعاَل حنَْ 23
وأحسن القصص إذا كان مما يفقه ويعقل وما كان ُيتنع فهم معناه كان ما يفهم ويعلم أحسن 

[ 17قمر ( ]ال17وأنفع منه العاشر قوله تعاَل َوَلَقْد َيسَّْراَن اْلُقْرآَن لِلذ ِْكِر فَ َهْل ِمْن ُمدَِّكٍر )
 (2)هل من طال ب علم فيعان عليه".  قال بعض السلفِف غري موضع 

 

َبل: ُعَلَماء اْلَكاَلم زاندقة َوَما ارتدى أحد ابْلكاَلم -197 .1151 "َوقَاَل اإِلَمام َأمْحد بن َحن ْ
 فأفلح.
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ُم يبنون أَمرهم على " َكاَلم جُممل " يروج على من َ يعرف  َوقد صدق اْْلَئِمَّة ِف َذِلك فَِِهنَّ
اق َحِقيَقته فَِِذا اْعتقد أَنه حق تبني أَنه ُمَناقض لْلكتاَ َوالس نة فَيبقى ِف قلبه مرض ونف

 وري ب َوشك؛ بل طعن ِفيَما َجاَء بِِه الرَُّسول.

: اْلعلم قَاَل بعض الّسلفَوَهِذه ِهَي الزندقة. َوُهَو " َكاَلم اَبِطل من ِجَهة اْلعقل " َكَما 
َا َمَعهم جهليات: }كسراَ بقيعة ابْلكاَلم ُهَو  اِْلَْهل فهم يظنون َأن َمَعهم عقليات َوِإمنَّ

حيسبه الظمآن َماء َحىتَّ ِإذا َجاَءُه َ جيده َشْيئا َووجد هللا ِعْنده فوفاه حسابه َوهللا سريع 
ضَها عْ احْلساَ{ . َهَذا ُهَو اِْلَْهل اْلمرك ب؛ َْلهنم َكانُوا ِف شك  وحرية فهم ِف ظلمات ب َ 

 َفوق بعض ِإذا أخرج َيده َ يكد يَ رَاَها َومن َ جَيَْعل هللا َلُه نورا َفَما لَُه من نور.

ُيَان؟ قَاَل هللا تَ َعاََل: }هللا نور السََّماَوات َواْْلَْرض مثل نوره   أَْين َهُؤاَلِء من نور اْلُقْرآن َواإْلِ
 (1)كمشكاة ِفيَها ِمْصَباح اْلِمْصَباح ِف زجاجة". 

 

 "وطعمها مر{ ".-198 .1152

 ِف قَ ْوله: }نور على نور{ قَاَل: ُهَو اْلُمؤمن يْنطق ابحلكمة َوِإن َ قَاَل بعض الّسلفَوقد 
ُيَان الَِّذي ِف قلبه يُطَابق نور  يسمع ِفيَها أبثر، فَِِذا َسع ابْلثر َكاَن نورا على نور. نور اإْلِ

يزَان ليقوم يُطَابق اْلكتاَ اْلمنزل؛ فَِِن هللا أنزل اْلكتاَ َواْلمِ  اْلُقْرآن، َكَما َأن اْلِميزَان اْلعقِلي  
 النَّاس اِبْلِقْسِط.

واإلهلام ِف اْلقل ب اَتَرة يكون من جنس الَقْول َواْلعلم َوالظَّن واالعتقاد، َواتَرة يكون من جنس 
، َوقد أرجح َوأْظهاْلَعَمل َواحْل ب واإلرادة والطل ب، فقد يَقع ِف قلبه َأن َهَذا الَقْول  ر وأصَو

 ُيِيل قلبه ِإََل أحد اْْلَمرْيِن دون اْلخر.

 حمدَّثون َوِف الصَِّحيَحنْيِ َعن النَِّب صلى هللا َعَلْيِه َوسلم أَنه قَاَل: " }قد َكاَن ِف اْْلَُمم قبلُكمْ 
 (2) فَِِن يكن ِف أميِت أحد فعمر ِمن ُْهم{ " واحملدَّث ُهَو امللهم اْلُمَخاط ب.".
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 ( :1"ْلن الصْب ثالثة أقسام )-199 .1153

صْب على الطاعة حىت يفعَلها، فِن العبد ال يكاد يفعل املأموَر به إال  بعد صٍْب ومصابرٍة، 
وجماهدٍة لعدو ه الظاهر والباطن، فبحس ب هذا الصْب يكون أداُؤه للمأمورات وِفعُله 

 للمستحبات.

النوع الثاين: صٌْب عن املنهي حىت ال يفعَله، فِن  النفَس ودواعيها وتزيني الشيطان وقُ َرانء 
 ال بعض السلفقالسوء َتمرُه ابملعصية، وجُتَز ِئُه عليها، فبحس ب قوة الصْب يكون ترُكه هلا. 

يق.ص ( : أعماُل الْبِ  يَفعُلها الَْبه والفاجر، وال يَقِدُر على ترك املعاصي إال  2)  دِ 

 النوع الثالث: الصْب على ما ُيِصيُبه بغري اختيارِه من املصائ ب، وهي نوعان:

نوع ال اختياَر للخلِق ]فيه[ ، كاْلمراِض وغريِها من املصائ ب السماوية، فهذه يسهل الصْب 
ارًا ر فيها، ْلن العْبَد يشهُد فيها قضاَء هللِا وقدَره، وأنه ال مدخَل للناس فيها، فيصْب إم ا اضط

ََ الفكرِة ِف فوائِدها، وما ِف َحشوِها من النِ َعم  وإم ا اختيارًا، فِن فتَح هللا على قلبه اب
واْللطاف، انتقَل من الصْب عليها إَل الشكر هلا والرضا ُّبا، فانقلبت حينئٍذ ِف حقه نعمًة، 

( . 3بادتك" )عفال يزاُل ِهجرْيَا قلبه ولسانِه فيها: "َر أَِعين على ذكرِك وشكرك وحسِن 
 َوهذا يقوى ويضعف حبس ب قوِة حمبة العبد هلل وضعِفها، بل هذا جيد أحدان ِف الشاهد،

__________ 

 ( .356-14/304، 577-15/574( انظر كالم املؤلف ِف "جمموع الفتاوى" )1)

 ( .10/211( هو سهل التسَتي، كما روى عنه أبو نعيم ِف "احللية" )2)

( والنسائي 1522( وأبو داود )5/244،247رة، أخرجه أمحد )( من اْلدعية املأثو 3)
 (1)( عن معاذ بن جبل.". 3/53)
 

: ما رأيُت شيئًا قال بعض السلف( . إال  أهنم كما 1(( )37"ُهْم يَ ْغِفُروَن )-200 .1154
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -أشبَه ابللََّمم من قول أيب هريرة: قال النِب  على ابن  : "إن هللا كت ب-َصلَّى اَّللَّ

آدَم حظَّه من اَلزان أدرَك ذلك ال حَمَالَة، فالعني َتزين وزانها الَنظر، واللسان يزين وزانه النطق، 
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والر ِجل تزين وزانها اْلُطا، واليُد تزين وزانها البطش، والقل ب يَ ْهَوى ويتمىن، والفرج ُيصدِ ق 
 ( .2ذلك أو يكذبه" )

السؤال عن الرجال، ْلن أولئك القوم ِف الزمن  وهذه النصوص واردة ِف حق النساء، وهذا
اْلول َ يكن للغلمان عندهم قدٌر يهوون من أجله، أما اْلن فقد زادوا على احلد ، وازدادوا 
على أولئك ِف احلد، وهم الفتنة موجودة، وقد هنى هللا عز وجل عن إرسال النظر، فقال 

 َصلَّى اَّللَُّ  -( َحْسًما هلذه املادة، وقال النِب 3َصارِِهْم( )تعاَل: )ُقْل لِْلُمْؤِمِننَي يَ ُغضهوا ِمْن أَبْ 
ٍَ محيْت 4لعلي: "النظرة اْلوَل لك، والثانية عليك" ) -َعَلْيِه َوَسلََّم  ََّ حر ( . حىت قيل: "ُر

ََّ ِعشٍق غرس من حلِظه".  من لفظه، ور

حلسن بشهوة وبغري شهوة، ( حترمَي النظر إَل اْلمرد ا5وقد نقل الشيخ حميي الدين النووي )
 عظيمة.ذهااًب إَل َسدِ  هذه الثغًرة وَحْسِم مادة هذه البلية ال -رمحه هللا  -وأفىت به وصحَّحه 

 فِن كان هذا السائل كما زعم ممن ال يَُدنِ س عشَقه بزاًن، وال

__________ 

 .37( سورة الشورى: 1)
 ببعض السلف ابن عباس.( . واملراد 2657( ومسلم )6612( أخرجه البخاري )2)

 .30( سورة النور: 3)
( عن بريدة بن 2777( والَتمذي )2149( وأبو داود )5/351،353( أخرجه أمحد )4)

 احلصي ب.

 (1)( .". 202( ِف "فتاواه" )ص5)
 

 "فصل-201 .1155

ُتْم َخرْيَ أُمَّةٍ ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس ََتُْمُروَن اِبْلَمْعُروِف َوتَ ن ْ  ْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوتُ ْؤِمُنوَن هَ قال هللا تعاَل: )ُكن ْ
ُهُم اْلُمْؤِمُنوَن َوَأْكثَ رُُهُم اْلَفاِسُقوَن ) َِ َلَكاَن َخرْياً هَلُْم ِمن ْ ( 1(( )110اِبَّللَِّ َوَلْو آَمَن أَْهُل اْلِكَتا

: هم خري أمة إذا قاموا ُّبذا الشرط، فمن َ يقم ُّبذا الشرط فليس من قال بعض السلف. 
 خري أمة.
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قال: واتفق أئمة الدين على أن اْلمر ابملعروف والنهي عن املنكر أمٌر واج ٌب على الناس، 
لكنه فرٌض على الكفاية كاِلهاد وتعلهم العلم وحنو ذلك، فِذا قام به من ُيستكَفى به سقَط 
عن الناس، وكان اْلجر والدرجة ملن قام به. ومن كان عاجزًا عم ا أمر هللا به من اْلمر 

روف والنهي عن املنكر وأَرَاد أن يقوم به وج َب على غريه أن يعاونَه، حىت حيصل املقصود ابملع
اْْلِمثِْ  الذي أمر هللا به ورسولُه، كما قال تعاَل: )َوتَ َعاَونُوا َعَلى اْلْبِ  َوالت َّْقَوى َوال تَ َعاَونُوا َعَلى

 ( .2َواْلُعْدَواِن( )

 ٍَ ر. أنزَله هللا يتضمن اْلمر ابملعروف والنهي عن املنك فكله رسوٍل أرسَله هللا وكله كتا
واملعروف اسَم جامع لكل ما حيبهه هللا ويرضاه، واملنكر اسم جامع لكل ما يكرهه وَيسَخطُه. 
وَترُك اْلمر ابملعروف والنهي عن املنكر سب ب لعقوبة الدنيا قبل اْلخرة، فال َيُظن الظاُن أهنا 

 معصية دونَه مع سكوتِه عن اْلمر والنهي، بل تعمه اِلميَع.ُتصي ُب الظاََ الفاعَل لل

__________ 

 .110( سورة آل عمران: 1)
 (1).". 2( سورة املائدة: 2)
 

"ُيطل ب من هللا قد يُنال بغري الطل ب. ومن املعلوم أن الدعاء والطل ب سب ٌب -202 .1156
ذا املوضع ِف غري ه لنيل املطلَو املسؤول، فِن جاز أن يكون للمسؤول سب ٌب غرُي الدعاء

 فكذلك ِف هذا املوضع.

، وتفسري  وأيًضا فقوله "من عندك" ليس فيه ما يدل على اختصاِصه ابلطل ب وال ابملطلَو
اللفظ مبا ال دليل عليه هو من جنس تفسري القرامطة الذين يُفسِ رون اْللفاظ ملا أرادوا، وأكثُر 

ائق كثريٍة من احلكاايت املذكورة ِف "حق  أهِل اإلشاراِت الذين يقعون ِف أشياَء مثل قطعةِ 
التفسري" ْليب عبد الرمحن السلمي، واإلشارات اليت يعتمدها املشايخ العارفون، هي من 

 جنس القياس واالعتبار.

وهي كَشَبه غرِي املنطق ابملنطق لكونه ِف معناه أْو أوَل ابحلكم منه، كما يُفعل مثل ذلك ِف 
( إذا كان املصحُف 1( )79ِف قوله: )ال َُيَسههُ ِإالَّ اْلُمَطهَُّروَن )القياس الفقهي، كما إذا قيل 
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الذي ُكِت ب فيه طاهرًا ال ُيسهه إال  البدن الطاهر، فاملعاين اليت هي ابطُن القرآن ال ُيسهها إال  
َُ املطهرة، وأما القلَو املنجسة ال متسه حقائَقه، فهذا معىًن صحيح، قال تعاَل:  القلو

( ))َسأَ  ُوَن ِف اْْلَْرِض ِبَغرْيِ احْلَقِ  : أَمَنُع قال بعض السلف( . 2ْصِرُف َعْن آاَييتَ الَِّذيَن يَ َتَكْبَّ
العبُد نكَت ِف قلبه  : "إذا أذن بَ -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  -قلوَُّبم فهَم القرآن. وقال النِب 

ََ ونزَع واستغفر ُصِقَل قل لو قلبه، فذلك ُبه، فِن زاَد زِيَد فيها حىت تعنكتٌة سوداُء، فِن ات
 الراُن الذي قال هللا تعاَل فيه: )َكالَّ َبْل رَاَن َعَلى

__________ 

 .79( سورة الواقعة: 1)
 (1).". 146( سورة اْلعراف: 2)
 

"خالق، فال بد له من خالق غريه َخَلَقه. كما قال تعاَل: )أَْم ُخِلُقوا ِمْن َغرْيِ -203 .1157
( ، فكذلك املخلوق ليس هو املقصود بوجوده وفعله، وال 1(( )35أَْم ُهُم اْْلَالُِقوَن ) َشْيءٍ 

 وجد من غري مقصود، فوج ب أن يكون املقصود بوجوده وفعله شيًئا غريه، كما تقدم بيانه.

مث إنه ِف نفسه، كما أنه ال يكون شيء من أفعاله إال ِبعانة هللا، فال يصلح شيء من حركاته 
[ )وِأفعا َك َنْسَتِعنيُ 2له إال أن يِكون هلل، وهلذا ]كان سره َك نَ ْعُبُد َوِإايَّ  ( القرآن ِف قوله: )ِإايَّ

: إن هللا أنزل مائة كتاَ وأربعة كت ب، مجَع سرَّها ِف الكت ب قال بعض السلف(( كما 5)
فصل ِف اْلربع، ومجَع سرَّ اْلربعة ِف القرآن، ومجع سر  القرآن ِف املفصل، ومجع سر  امل

 الفاحتة.

وهو  -قصوده ومرادهوبني م -وهو السب ب -ففرق ابلنسبة إَل خالقه بني ربوبيته له وخلقه
ه، . وفرق ابلنسبة إليه بني فعله أنه ال يكون إال حببه، وبني فعله أنه ال يصلح إال إلهل-الغاية

 فال جيوز إال مبعونة هللا، وال يصلح إال لوجه هللا.

صده نسبة إَل نفسه، كما يتبني ابلنسبة إَل خالقه، وذلك أن فعله وقويتبني ذلك فيه ابل
ُيتنع أن يكون ُوجَد من غري سب ب، وُيتنع أن يكون ُوجَد بقصٍد منه وفعل آخر، ْلنه يفَضي 

                                         
 4/65مشس  عزير -جامع املسائل البن تيمية  (1)



1288 

 

إَل التسلسل والدور، فال بد أن يَكون وجوده بسب ب من غريه، وهو داخل ِف مجلته اليت 
 تناوهلا

__________ 

 .35طور: ( سورة ال1)
 (1)( بياض ِف اْلصل بقدر كلمة.". 2)
 

"والبدع اليت يعارض ُّبا الكتاَ والسنة اليت يسميها أهلها كالميات -204 .1158
وعقليات وفلسفيات، أو ذوقيات ووجدايت وحقائق وغري ذلك، ال بد أن تشمل علي لبس 

ال وهو إ حق بباطل وكتمان حق، وهذا أمر موجود يعرفه من َتمله، فال جتد قط مبتدعاً 
حي ب كتمان النصوص اليت ختالفه، ويبغضها، ويبغض إظهارها وروايتها والتحدث ُّبا، ويبغض 

: ما ابتدع أحد بدعة إال نزعت حالوة احلديث من قال بعض السلفمن يفعل ذلك، كما 
 قلبه.

مث إن قوله الذي يعارض به النصوص ال بد له أن يلبس فيه حقًا بباطل، بسب ب ما يقوله 
 لفاظ اجململة املتشاُّبة.من اْل

وهلذا قال اإلمام أمحد ِف أول ما كتبه ِف الرد علي الزاندقة واِلهمية فيما شكت فيه من 
متشابه القرآن، وَتولته علي غري َتويله مما كتبه ِف حبسه   وقد ذكره اْلالل ِف كتاَ السنة 

ن أصحاَ  واحد موالقاضي أبو يعلي، وأبو الفضل التميمي، وأبو الوفاء بن عقيل، وغري
أمحد، َو ينفه أحد منهم عنه   قال ِف أوله: احلمد هلل الذي جعل ِف كل زمان فَتة من 
الرسل بقااي من أهل العلم، يدعون من ضل إيل اهلدى، ويبصرون منهم علي اْلذى، حييون 

ن م بكتاَ هللا املوتى، ويبصرون بنور هللا أهل العمي، فكم من قتيل إلبليس قد أحيوه، وكم
ون عن كتاَ ! ينفاتئه ضال قد هدوه، فما أحسن أثرهم علي الناس وأقبح أثر الناس عليهم 

هللا حتريف الغالني، وانتحال املبطلني، وَتويل اِلاهلني، الذين عقدوا ألوية البدعة، وأطلقوا 
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 (1)عنان الفتنة، فهم ُمتلفون ِف الكتاَ، ُمالفون للكتاَ، متفقون علي". 
 

ِلهل املرك ب الذي هو ظنون كاذبة، وعقائد غري مطابقة، وإن كانوا يسمون "ا-205 .1159
ذلك براهني عقلية، وأدلة يقينية، فهم أنفسهم ونظراؤهم يقدحون فيها، ويبينون أهنا شبهات 

 فاسدة، وحجج عن احلق حائدة.

سلم و  وهذا اْلمر يعرفه كل من كان خبرياً حبال هؤالء، خبالف أتباع الرسول صلى هللا عليه
املتبعني له، فِهنم ينكشف هلم أن ما جاء به الرسول، هو املوافق لصريح املعقول، وهو احلق 

 الذي ال اختالف فيه وال تناقض.

 قال تعاَل: }أفال يتدبرون القرآن ولو كان من عند غري هللا لوجدوا فيه اختالفا كثريا{ .

اجة كأهنا  ملصباح ِف زجاجة الزجفهؤالء مثل نور هللا ِف قلوُّبم: }كمشكاة فيها مصباح ا
كوك ب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة ال شرقية وال غربية يكاد زيتها يضيء ولو َ 
متسسه انر نور على نور يهدي هللا لنوره من يشاء ويضَر هللا اْلمثال للناس وهللا بكل 

 .ملنقولشيء عليم{ : نور اإلُيان، ونور القرآن، نور صريح املعقول، ونور صحيح ا
: يكاد املؤمن ينطق ابحلكمة وإن َ يسمع فيها أبثر، فِذا جاء اْلثر  قال بعض السلفكما 

 (2)كان نوراً على نور.". 
 

"وأعدائه َوَبني اْلُمؤمِننَي والكافرين واْلبرار والفجار َوأهل اِْلنَّة َوالنَّار َوُهَو -206 .1160
بُه ويرضاه َوُهَو َما ك َلُه وطاعته َرُسوله َوفعل َما حيُِ تَ ْوِحيد اْللوهية َوُهَو ِعَباَدته َوحده اَل شري

أَمر ِبِه َوَرُسوله أَمر ِإجَياَ َأو أَمر اْسِتْحَباَ َوترك َما هنى هللا َعنُه َوَرُسوله ومواالة أوليائه 
ِقنَي اِبْلَقْل ِب َواْلَيد فِ ومعاداة أعدائه َواْْلَمر اِبْلَمْعُروِف َوالن َّْهي َعن اْلُمنكر َوِجَهاد اْلكفَّار َواْلُمَنا

يِنيَّة الفارقة َبني َهُؤاَلِء َوَهُؤاَلء َويكون َمَع أهل ا حْلَِقيَقة َواللِ َسان َفمن َ يْشهد َهِذه احْلَِقيَقة الدِ 
يِنيَّة َوِإالَّ فَ ُهَو من جنس اْلُمْشركني َوُهَو َشر  من اْليَ ُهود َوالنََّصاَرى  الدِ 

تَ َعاََل  وَن اِبحْلَِقيَقِة الكونية ِإْذ هم يقروَن أِبَن هللا َر كل َشْيء َكَما قَالَ فَِِن اْلُمْشركني يقر 
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 }َولَِئن َسأَلتهْم من خلق السََّماَوات َواْْلَْرض وسخر الشَّْمس َواْلَقَمر ليَ ُقولن هللا{ َوقَاَل تَ َعاََل 
ُتم تعلُموَن سيقولون هلل قل  قل من َر أَفال تذكُرونَ  }قل ملن اَْلْرض َومن ِفيَها ِإن ُكن ْ

ل السََّماَوات السَّبع َوَر اْلَعْرش اْلَعِظيم سيقولون هلل قل أَفال تَ ت َُّقون قل من بَِيِدِه ملكوت ك
ُتم تعلُموَن سيقولون هلل قل َفأىن تسحرون{ َوهِلََذا قَ  اَل َشْيء َوُهَو جيري َواَل جيار َعَلْيِه ِإن ُكن ْ

ْسَأهلُْم من خلق تَ  قَاَل بعض الّسلفْكَثرهم اِبَّللَّ ِإالَّ وهم مشركون{ ُسْبَحانَُه }َوَما يُؤمن أَ 
 السََّمَوات َواْْلَْرض فَ يَ ُقوُلوَن هللا وهم َمَع َهَذا يْعبُدوَن َغريه

 َفمن أقر  اِبْلقَضاِء َواْلقدر دون اْْلَمر َوالن َّْهي الشرعيني فَ ُهَو أكفر من اْليَ ُهود َوالنََّصاَرى فَِِن
 أُولَِئَك يقروَن اِبْلَماَلِئَكِة َوالرسل الَّذين جاؤوا اِبْْلَمر َوالن َّْهي الشرعيني َلِكن آمُنوا بِبَ ْعض

 هللا وََكفُروا بِبَ ْعض َكَما قَاَل تَ َعاََل }ِإن الَّذين يكفرون اِبَّللَّ َوُرُسله ويريدون َأن يفرُقوا َبني
ِبيال أُولَِئَك هم بَ ْعض ويريدون َأن يتخذوا َبني َذِلك سَ َوُرُسله َويَ ُقوُلوَن نؤمن بِبَ ْعض ونكفر بِ 

 اْلَكاِفُروَن َحًقا{

ت َوأما الَِّذي يْشهد احْلَِقيَقة الكونية وتوحيد الربوبية الشَّاِمل للخليقة ويقر َأن اْلعباد كلهم حتَ 
قني الَّذين أطاعوا أَمر هللا تاْلَقَضاء َواْلقدر ويسلك َهِذه احْلَِقيَقة َفاَل يفرق َبني اْلُمؤمِننَي وامل

ود الَِّذي بعث بِِه رسله َوَبني من عصى هللا َوَرُسوله من اْلكفَّار والفجار فَ َهُؤاَلِء أكفر من اْليَ هُ 
َوالنََّصاَرى َلِكن من النَّاس من قد حملوا اْلفرق ِف بعض اْْلُُمور دون بعض حِبَْيُث يفرق َبني 

 (1)رق َبني اْلْب والفاجر َأو يفرق َبني بعض اْْلَبْ رَار َوَبني". اْلُمؤمن َواْلَكاِفر َواَل يف
 

"أمحد والبخاري وْلن أول الصلوات هي الفجر كما تقدم فتكون العصر هي -207 .1161
وامسك أصابعه اْلمس فوضع يده على اْلنصر فقال  قال بعض السلفالوسطى وكذلك 

ال هذه وضعها على الوسطى وق هذه هي الفجر مث وضعها على البنصر وقال هذه الظهر مث
الوسطى وكذلك أهل العبارة يعتْبون اْلصابع اْلمس ابلصلوات اْلمس على هذا الوجه 
وْلن الصلوات غريها يقع ِف وقت الفراغ فِن الفجر تكون عند االنتباه والعشائني يكوانن 

قع الشغل ي عند السكن والرجوع إَل املنازل وانقطاع الشغل والظهر ِف وقت القائلة وإمنا
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أول النهار وآخره لكن ليس ِف صدر النهار صالة مفروضة فيقع العصر وقت اشتغال الناس 
ولذلك ضيعها أهل الكتاَ وْلن آخر النهار أفضل من أوله فِن السلف كانوا ْلخر النهار 
أشد تعظيما منه ْلوله وهو وقت تعظمه أهل امللل كلها ولذلك أمر هللا بتحليف الشهود 

الة يعين صالة العصر وْلن آخر النهار وقت ارتفاع عمل النهار واجتماع مالئكة بعد الص
الليل والنهار وإمنا اْلعمال ابْلواتيم فتحسني خامتة العمل أوَل من حتسني فاحتته وصالة 
الفجر وأن كان يرفع عندها عمل الليل لكن ليس ِف عمل الليل من الذنَو واْلطااي ِف 

 (1)و مثل عمل النهار وهلذا وهللا". الغال ب ما حيتاج إَل حم
 

وإن كان كثري من فقهائنا وعب ادان يرون هذا أفضل من غريه فهذا  -83"-208 .1162
 غلط منهم!

والصواَ: أن أفضل الطريق طريق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اليت سن ها وأمر ُّبا  -84
 ورغ  ب فيها وأمر ُّبا، واليت داوم عليها.

لباس: أن يلبس ما تيس ر من اللباس من قطن أو صوف أو غريمها وكان هديه ِف ال -85
(1. ) 

فالذي رغ ب عما أابحه هللا من لباس القطن والكتان وغريمها تزهًدا أو تعبًدا آمث، نظري  -86
الذين ُيتنعون عن لباس الصوف وحنوه وال يلبسون إال أعلى الثياَ ترف  ًها وتكْبًا كالمها 

 مذموم.

 ذم ثَو الشهرة

: "كانوا يكرهون الشهرتني من الثياَ: العايل واملنخفض" قال بعض السلفوهلذا  -87
(2. ) 

__________ 

= قلت: هذه عبادة خُيَْضُع هلا ولكنها من مثل إمام من اْلئمة اْلثرية مفضولة فقد صح: 
هنيه عليه السالم عن صوم الدهر، وصح أنه هنى أن يقرأ القرآن ِف أقل من ثالث، والدين 

، 9/142ر ومتابعة السنة أوَل فرضي هللا عن وكيع وأين مثل وكيع". "سري أعالم النبالء" )يس
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143. ) 

 ( حيث نقل ابن القيم معظم هذه الفقرات.143، 1/142( راجع: "زاد املعاد" )1)

( ، وِف "إصالح املال" 64( فمن ذلك: ما رواه ابن أيب الدنيا ِف "التواضع واْلمول" )2)
ان الثوري قال: "كانوا يكرهون الشهرتني: الثياَ اِلياد اليت يشتهر فيها ( عن سفي400)

 ويرفع الناس إليه فيها أبصارهم، والثياَ الرديئة اليت حيتقر فيها ويستذل دينه".

 (1)( .". 238وراجع أيضا: "تلبيس إبليس" )
 

ضاًء يقضي هللا ملؤمن ق1"أنه قال: "عجباً ْلمر املؤمن إن أمره كله عج ب ال-209 .1163
إال كان خريًا له إن أصابته سراء شكر فكان خريًا له وإن أصابته ضراء صْب فكان خرياً 

 .2له"
فهذا احلديث يعم مجيع أقضيته لعبده املؤمن وأهنا خريله إذا صْب على مكروهها وشكر 

: "اإلُيان نصفان نصف قال بعض السلف 3حملبوُّبا، بل هذا داخل ِف مسمى اإلُيان كما
 لقوله تعاَل: }ِإنَّ ِف َذِلكَ  4شكر"صْب ونصف 

__________ 

 ِف )َ( : )ما( . 1

َ املؤمن أمره كله خري ) 2 َ الزهد، اب ( ، وأخرجه اإلمام أمحدِف 8/227أخرجه مسلم،كتا
( ، وأخرجه الدارمي ِف سننه، كتاَ الرقائق،ابَ املؤمن يؤجر ِف كل شيء 1/173املسند )

 ؤمن إن أمره كله خري ... احلديث".( ، بلفظ: "عجباً ْلمر امل2/318)

 َو أقف على احلديث بلفظ: " ... كله عج ب" كما أورده املؤلف.

 ِف )َ( : "فِنه كما قال ... " 3

( 9/107( ،والطْباين ِف الكبري )203( برقم )2/456أخرجه وكيع بن اِلراح ِف الزهد ) 4
ًا على ابن مسعود بلفظ: ( ، موقوف4976ح  4/171، واملنذري ِف الَتغي ب والَتهي ب )

 "الصْب نصف اإلُيان، واليقني اإلُيان كله".

( كتاَ اإلُيان ابَ قول النِب صلى هللا عليه وسلم: "بين 1/45والبخاري ِف صحيحه )
                                         

 46جواَ فتيا ِف لبس النِب ص/ -القرمانية  -قاعدة تتضمن ذكر مالبس النِب وسالحه ودوابه  (1)



1293 

 

اإلسالم على مخس" تعليقاً واقتصر على شطر منه من قول ابن مسعود بلفظ: "اليقني اإلُيان  
 كله".

( بلفظ: "اإلُيان نصفان: 18( برقم )39هلل على نعمته )ص واْلرائطي ِف فضيلة الشكر 
 فنصف ِف الصْب ونصف ِف الشكر".

( ، ومتام ِف فوائده 5/34( ، وأبو نعيم ِف احللية )1/309وابن اْلعرايب ِف معجمه )
( ، 17-16( ، وأبو احلسن اْلزدي ِف اجمللس اْلول من اجملالس اْلمسة )2/40)

( 7/123( ، والبيهقي ِف شع ب اإلُيان )127 - 1/126)والقضاعي ِف مسند الشهاَ 
( ، واْلطي ب 1582( برقم )2/661( ،واْلصبهاين ِف الَتغي ب والَتهي ب )9715برقم )

( ، والذهِب 331-2/330( ، وابن اِلوزي ِف العلل املتناهية )13/226ِف اتريخ بغداد )
 "ان، واليقني اإلُيان كله( ، مرفوعاً بلفظ: "الصْب نصف اإلُي3/1125ِف ُمتصر العلل )

( بلفظ: "الشكر نصف اإلُيان، والصْب نصف اإلُيان، 14وابن أيب الدنيا ِف الشكر برقم )
 واليقني اإلُيان كله".

( موقوفًا على ابن مسعود: "اإلُيان نصفان، نصف ِف الصْب 1/28والبيهقي ِف الزهد )
: ي مرفوعاً"، وقال ِف الشع بونصف ِف الشكر".وقال: "قد روي هذا من وجه آخر غري قو 

 "واحملفوظ عن ابن مسعود من قوله غري مرفوع".

 ( وقال عن إسناد الطْباين: "رجاله رجال الصحيح".1/57وأورده اهليثمي ِف جممع الزوائد )

( ورمز لضعفه، وأعله املناوي بيعقَو بن 4/233والسيوطي ِف اِلامع الصغري )مع الفيض 
 حفظه.محيد، وهو ضعيف من قبيل 

( : "هذا التعليق طرف من أثر وصله الطْباين بسند صحيح، 1/48وقال احلافظ ِف الفتح )
وبقيته: والصْب نصف اإلُيان". وقال: "وأخرجه أبو نعيم والبيهقي من حديثه )أي ابن 

( : "قال أبو علي 5/152مسعود( ِف الزهد مرفوعًا وال يثبت رفعه". وقال ِف اللسان )
 احلديث منكر، ال أصل له من حديث زبيد وال من حديث الثوري". النيسابوري: هذا

 ( .1/231، 1/72َو حيسنه غري العراقي ِف ختريج اإلحياء )

( 499( برقم )507-1/506وقال عنه اْللباين كما ِف سلسلة اْلحاديث الضعيفة )
 :"منكر".
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قال يمية هنا "ابن ت وخالصة القول ِف هذا اْلثر أنه صحيح موقوفاً، وضعيف مرفوعاً، وقول
 (1)" يؤيد بكونه موقوفاً.". بعض السلف

 

، فبحس ب هذا الصْب يكون 1"صٍْب ومصابرة وجماهدة لعدوه الباطن والظاهر-210 .1164
 أداؤه للمأمورات وفعله للمستحبات.

حىت ال يفعله، فِن النفس ودواعيها، وتزيني الشيطان،  2النوع الثاين: صْب عن املنهي عنه
ال بعض ق، َتمره ابملعصية وجترئه عليها، فبحس ب قوة صْبه يكون تركه هلا، وقرانء السوء

 .3: أعمال الْب يفعلها الْب والفاجر وال يقدر على ترك املعاصي إال صديقالسلف
 النوع الثالث: الصْب على ما يصيبه بغري اختياره من املصائ ب وهي نوعان:

 ملصائ ب السماوية، فهذه يسهل الصْبنوع ال اختيار للخلق فيه، كاْلمراض وغريها من ا
فيها، ْلن العبد يشهد فيها قضاء هللا وقدره، وإنه ال مدخل للناس فيها، فيصْب إما اضطرارا، 

من النعم  4وإما اختيارا، فِن فتح هللا على قلبه ابَ الفكرة ِف فوائدها وما ِف حشوها
 انتقل من الصْب عليها إَل الشكر 5واْللطاف

__________ 

  )َ( : "الظاهر والباطن ... ".ِف 1

 )عنه( ساقطة من )َ( .

( ِبسناده عن سهل بن عبد هللا التسَتي 197/ 10أخرجه أبو نعيم ِف حلية اْلولياء ) 3
ضمن كالم له طويل بلفظ "ليس من عمل بطاعة هللا صار حبي ب هللا، ولكن من اجتن ب 

، وأما أعمال الْب ما هنى هللا عنه صار حبي ب هللا، وال جيتن ب اْلاثم إال يعملها  صديق مقَر
 الْب والفاجر".

معىن احلشى: الناحية، واملقصود نواحيها أو داخلها. انظر: لسان العَر مادة )حشا(  4
(14/180-181. ) 

اللطيف من الكالم: ما غمض معناه وخفي، واللطف ِف العمل: الرفق فيه. انظر: لسان  5
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 (1)( .". 9/316العَر مادة )لطف( )
 

ْساَلِم حَبُْر اْلُعُلوِم إَماُم اْْلَِئمَِّة انَ -211 .1165 ينه َشْيُخ اإْلِ َماُم الرَّابَّ ِصُر السهنَِّة "ُسِئَل الشَّْيُخ اإْلِ
َمُة اْلَوَرى َواِرُث اْْلَْنِبَياِء. أَبُو اْلَعبَّاِس َأمْحَُد ْبُن َعْبِد احْلَِليِم اْبُن تَ ْيِميَّة  ُ َعنْ  -َعالَّ  :-ُه َرِضَي اَّللَّ

 إََل َعْن َكِلَماٍت ُوِجَدْت خِبَطِ  َمْن يُوَثُق بِِه ذََكَرَها َعْنُه مَجَاَعٌة ِمْن النَّاِس ِفيِهْم َمْن انْ َتَس بَ 
يِن. َفِمْن َذِلَك:  وََكَشَفَها َفَسمَّاَها  : إنَّ اَّللََّ َلَطَف َذاَته َفَسمَّاَها َحقًّاقَاَل بَ ْعُض السََّلف  الدِ 

يِن اْبُن إْسرَائِيَل: َأنَّ اَّللََّ َظَهَر ِف اْْلَْشَياِء َحِقيَقًة وَ َخْلًقا. وَ  اْحَتَج َب ُِّبَا قَاَل الشَّْيُخ جَنُْم الدِ 
جَمَازًا َفَمْن َكاَن ِمْن أَْهِل احلَْقِ  َواِْلَْمِع: َشِهَدَها َمظَاِهَر َوجَمَايلَ َوَمْن َكاَن ِمْن أَْهِل اْلَمَجاِز 

 -ِهَدَها ُسُتورًا َوُحُجًبا قَاَل: َوقَاَل ِف َقِصيَدٍة َلُه: َواْلَفْرِق: شَ 
 (2)َلَقْد َحقَّ يل َرْفُض اْلُوُجوِد َوأَْهِلِه ... َوَقْد َعِلَقْت َكفَّاَي مَجًْعا مبُوِجِدي". 

 

َ ِفيِه قَاَل ايَ -212 .1166 جَنُْم رَأَْيت هَلَايت  "َشْيِخَنا الشَّْيِخ َعِليٍ  احْلَرِيرِيِ  ِف اْلَعاِم الَِّذي تُ ُوِف ِ
ْت ِمينِ  َما َوَصَل اْلَفْوقَانِيََّة فَ ْوَق السََّمَواِت َوَحَنِكي حَتَْت اْْلَْرِضنَي َوَنَطَق ِلَساين بَِلْفظَِة َلْو َسُِعَ 

ِة قَاَل َشْخٌص ِف َحْضَرةِ  يِ ِدي الشَّْيِخ سَ  إََل اْْلَْرِض ِمْن َدِمي َقْطَرٌة. فَ َلمَّا َكاَن بَ ْعَد َذِلَك مبُدَّ
ُ أََقلَّ َعْقاًل ممَّْن ادََّعى أَنَّهُ إلَ  هٌ ِمْثُل ِفْرَعْوَن َحَسِن ْبِن َعِليٍ  احْلَرِيرِيِ : اَي َسيِ ِدي َحَسُن َما َخَلَق اَّللَّ

 َأْو أَْعَرُف َخْلِق اَّللَِّ ومنروذ َوأَْمثَاهلَِِما فَ َقاَل: إنَّ َهِذِه اْلَمَقاَلَة اَل يَ ُقوهُلَا إالَّ َأْجَهُل َخْلِق اَّللَِّ 
 الشَّْيُخ فَ ُقْلت َلُه: َصَدْقت؛ َوَذِلَك أَنَّهُ َقْد َسَِْعت َجدَّك يَ ُقوُل: رَأَْيت َكَذا وََكَذا؛ َفذََكَر َما ذََكَرهُ 

يِن َعْن الشَّْيِخ. َوِفيِه  َِ َعَلى: َمْن َكاَن َعنْيُ احلِْجَ قَاَل بَ ْعُض السََّلف  جَنُْم الدِ  نَ ْفِسِه َفاَل  ا
َُ ِمْن السَّاَدِة اْلُعَلَماِء:  . فَاْلَمْطُلو ََ ََ َواَل حَمُْجو ِه اْْلَق َْواَل َوَهْل ِهَي َأْن يُ بَ يِ ُنوا َهذِ  -ِحَجا

َا َحقٌّ َأْو اَبِطٌل؟ َوَهْل اْلَواِج ُب إنْ  ُ َأهنَّ ارَُها أَْو كَ َحقٌّ َأْو اَبِطٌل؟ َوَما يُ ْعَرُف بِِه َمْعَناَها؟ َوَما يُ َبنيِ 
ا إمَّا َمَع إق ْرَارَُها َأْو التَّْسِليُم ِلَمْن قَاهَلَا؟ َوَهْل هَلَا َوْجٌه َساِئٌغ؟ َوَما احْلُْكُم ِفيَمْن اْعتَ َقَد َمْعَناهَ 
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 (1)اْلَمْعرَِفِة حِبَِقيَقِتَها؟ َوِإمَّا َمَع التَّْسِليِم اْلُمْجَمِل ِلَمْن قَاهَلَا.". 
 

َها أبَِْكثَ َر ممَّا أَيْيت بِِه ِمْن الظَّاِهرَ  "َواْلَباِطَنةُ -213 .1167 قَاَل بَ ْعُض ِة َكَما ُُيِْكُنُه َأْن أَيْيتَ ِمن ْ
 َوَضْعُفُه ِف قَ ْلِبِه : " قُ وَُّة اْلُمْؤِمِن ِف قَ ْلِبِه َوَضْعُفُه ِف ِجْسِمِه َوقُ وَُّة اْلُمَناِفِق ِف ِجْسِمهِ السََّلف  

{ }َوقَاَل: إنَّ اِبْلَمِدينَ " َوهِلََذا قَاَل َصلَّ  ِة َلرَِجااًل َما ى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم }اْلَمْرُء َمَع َمْن َأَح بَّ
ْجِر َسَواٌء{ ِسْرمُتْ َمِسريًا َواَل َقطَْعُتْم َواِداًي إالَّ َكانُوا َمَعُكْم َحَبَسُهْم اْلُعْذُر{ َوقَاَل: }فَ ُهَما ِف اْْلَ 

نْ َفاِق َواْلَعاِجِز َعْنُه الَِّذي قَاَل: }َلْو َأنَّ يل ِمْثَل َما ِلفُ  ِف َحِديِث اْلَقاِدرِ  اَلِن َلَعِمْلت َعَلى اإْلِ
َُما َلمَّا اْستَ َواَي ِف َعَمِل اْلَقْل ِب وََكاَن َأَحُدمُهَا َمْعُذوَر اِلِْْسمِ   اْستَ َواَي ِف ِفيِه ِمْثَل َما َعِمَل{ فَِِهنَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم }إَذا َمِرَض اْلَعْبُد َأْو َسافَ َر ُكتِ  اِْلَزَاِء َكَما قَالَ   َب َلهُ ِمْن اْلَعَمِل ِمْثَل النَِّبه َصلَّى اَّللَّ
 (2)َما َكاَن يَ ْعَمُل َوُهَو َصِحيٌح ُمِقيٌم{ .". 

 

ِسُبُه: إمَّا َأْصٌل ا"َما ِمْن َشْيٍء ِمْن اْلَمْخُلوقَاِت إالَّ َواَل بُدَّ َأْن َيُكوَن َلهُ َشْيءٌ يُ نَ -214 .1168
ائِِم ظَاِهٌر. َوأَمَّا َوِإمَّا فَ رٌْع َوِإمَّا َنِظرٌي َأْو اثْ َناِن ِمْن َذِلَك َأْو َثاَلثٌَة. َوَهَذا ِف اْْلَدِميِ نَي َواِلِْنِ  َواْلبَ هَ 

ْ يَ تَ َواَلُدوا اِبلت ََّناُسِل فَ َلُهْم اْْلَْمثَ  ََ ُْم َوِإْن  اْْلَْشَباُه؛ َوهِلََذا قَاَل ُسْبَحانَُه: }َوِمْن  اُل وَ اْلَماَلِئَكُة: فَِِهنَّ
 } : َلَعلَُّكْم اَل بَ ْعُض السََّلف  قَ ُكلِ  َشْيٍء َخَلْقَنا َزْوَجنْيِ لََعلَُّكْم َتذَكَُّروَن{ }َفِفرهوا إََل اَّللَِّ

َمْن َكَفَر ِمْن  تَ َتذَكَُّروَن فَ تَ ْعَلُموَن َأنَّ َخاِلَق اْْلَْزَواِج َواِحٌد. َوهِلََذا َكاَن ِف َهِذِه السهوَرِة الرَّده َعَلى
َقْوِل َمْن يَ ُقوُل: لِ  اْليَ ُهوِد َوالنََّصاَرى َوالصَّابِِئنَي َواْلَمُجوِس َواْلُمْشرِِكنَي. فَِِنَّ قَ ْوَلُه: }ََْ يَِلْد{ َردٌّ 

 يَ ُقوُل: إنَّ لَُه بَِننَي َوبَ َناٍت ِمْن اْلَماَلِئَكِة أَْو اْلَبَشِر ِمْثُل َمْن يَ ُقوُل اْلَماَلِئَكُة بَ َناُت اَّللَِّ أَوْ 
ُهْم: }َوَجَعُلوا َّللَِِّ ُشرََكاَء اِلِْ  نَّ َوَخَلَقُهْم َوَخَرُقوا لَُه اْلَمِسيُح َأْو ُعَزيْ ٌر اْبُن اَّللَِّ َكَما قَاَل تَ َعاََل َعن ْ

ُنوَن{ }أَْم َخَلْقَنا بَِننَي َوبَ َناٍت ِبَغرْيِ ِعْلٍم{ َوقَاَل تَ َعاََل: }فَاْستَ ْفِتِهْم أَلِرَبِ َك اْلبَ َناُت َوهَلُُم اْلب َ 
ُْم ِمْن إْفِكِهْم لَيَ ُقوُلوَن{ }وَ  ُْم َلَكاِذبُوَن{ لَ اْلَماَلِئَكَة إاَناًث َوُهْم َشاِهُدوَن{ }َأاَل إهنَّ ُ َوِإهنَّ َد اَّللَّ

ْم }أَاْصطََفى اْلبَ َناِت َعَلى اْلَبِننَي{ }َما َلُكْم َكْيَف حَتُْكُموَن{ }أََفاَل َتذَكَُّروَن{ }أَْم َلكُ 
َنُه َوَبنْيَ اِْلِنَّ  ُتْم َصاِدِقنَي{ }َوَجَعُلوا بَ ي ْ َنَسًبا َوَلَقْد  ةِ ُسْلطَاٌن ُمِبنٌي{ }َفْأُتوا ِبِكَتاِبُكْم إْن ُكن ْ
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ُْم َلُمْحَضُروَن{ َوقَاَل تَ َعاََل: }َوقَاَلِت اْليَ ُهوُد ُعَزيْ ٌر اْبُن اَّللَِّ َوقَالَ  ِت النََّصاَرى َعِلَمِت اِْلِنَُّة إهنَّ
اتَ َلُهُم اَّللَُّ َأىنَّ قَ  اْلَمِسيُح اْبُن اَّللَِّ َذِلَك قَ ْوهُلُْم أِبَف َْواِهِهْم ُيَضاِهُئوَن قَ ْوَل الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن قَ ْبلُ 

 (1)يُ ْؤَفُكوَن{ }اختََُّذوا". 
 

 إُيَاٌن؛ : ُح به َأيب َبْكٍر َوُعَمرَ قَاَل بَ ْعُض السََّلف  "َأْوَساُخ النَّاِس َوَقْد -215 .1169
َلمَّا  -اَل لِْلَعبَّاِس قَ  َوبُ ْغُضُهَما نَِفاٌق. َوِف اْلَمَسانِيِد َوالسهَنِن َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

بهوُكْم ِمْن َأْجِلي{ َشَكا إلَْيِه َجْفَوةَ قَ ْوٍم هَلُْم قَاَل: }َواَلَِّذي نَ ْفِسي بَِيِدهِ اَل َيْدُخُلوَن اِْلَنَّةَ َحىتَّ حيُِ 
 اْصطََفى َبيِن إَْسَاِعيَل؛ . َوِف الصَِّحيِح َعْن النَِّبِ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَُّه قَاَل: }إنَّ اَّللََّ 

اِشٍم ِمْن َواْصطََفى َبيِن ِكَنانََة ِمْن َبيِن إَْسَاِعيَل؛ َواْصطََفى قُ َرْيًشا ِمْن ِكَنانََة َواْصطََفى َبيِن هَ 
َنةُ َلمَّا َوقَ َعْت ِبَقْتِل ُعْثَما  َواْفَتَاِق اْْلُمَِّة نَ قُ َرْيٍش؛ َواْصطََفاين ِمْن َبيِن َهاِشٍم{ . َوَقْد َكاَنْت اْلِفت ْ

 ِمْثُل َكِثرٍي ِمْن بَ ْعَدُه َصاَر قَ ْوٌم ممَّْن حيُِ به ُعْثَماَن َويَ ْغُلو ِفيِه يَ ْنَحِرُف َعْن َعِليٍ  َرِضَي اَّللَُّ َعْنهُ 
ُ َعْنُه َويُ ْبِغُضُه. َوقَ وْ   ممَّْن حيُِ به َعِليًّا َرِضَي مٌ أَْهِل الشَّاِم؛ ممَّْن َكاَن إْذ َذاَك َيُس به َعِليًّا َرِضَي اَّللَّ

رَاِق؛ ممَّْن َكاَن اَّللَُّ َعْنُه َويَ ْغُلو ِفيِه يَ ْنَحِرُف َعْن ُعْثَماَن َرِضَي اَّللَُّ َعْنُه ِمْثُل َكِثرٍي ِمْن َأْهِل اْلعِ 
ُ َعْنُه. مُثَّ تغلظت ِبْدَعتُ ُهْم بَ ْعَد ذَ  َك؛ َحىتَّ َسبهوا َأاَب َبْكٍر َوُعَمَر لِ يُ ْبِغُض ُعْثَماَن َوَيُسبههُ َرِضَي اَّللَّ

يًعا وَ  ُهَما َوزَاد اْلَباَلُء ُِّبِْم ِحيَنِئٍذ. َوالسهنَُّة حَمَبَُّة ُعْثَماَن َوَعِليٍ  مجَِ تَ ْقِدمُي َأيب َبْكٍر َرِضَي اَّللَُّ َعن ْ
 ."ُ  (2)َوُعَمَر َعَلْيِهَما َرِضَي اَّللَّ

 

 "اْلَوْجُه الثَّاين:-216 .1170

ٍع َوَجْزًما جتَُِد َأْهَل اْلَكاَلِم َأْكثَ َر النَّاِس اْنِتَقااًل ِمْن قَ ْوٍل إََل قَ ْوٍل َوَجْزًما اِبْلَقْوِل ِف َمْوضِ  أَنَّك
ُيَاَن كَ  ُر َما قَاَل ِفيِه قَ ْيصَ بَِنِقيِضِه َوَتْكِفرِي قَائِِلِه ِف َمْوِضٍع آَخَر َوَهَذا َدلِيُل َعَدِم اْلَيِقنِي. فَِِنَّ اإْلِ

ُهْم َعْن َلمَّا َسَأَل َأاَب ُسْفَياَن َعمَّْن َأْسَلَم َمَع النَِّبِ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم " َهْل يَ ْرِجُع أَ  َحٌد ِمن ْ
ُيَاُن إَذا َخاَلَط َبَشاَشتُ  ََ هُ اِديِنِه َسْخطَةً َلهُ بَ ْعَد َأْن َيْدُخَل ِفيِه؟ قَاَل: اَل. قَاَل: وََكَذِلَك اإْلِ ْلُقُلو

: " َمْن َجَعَل - َغرْيُُه ُعَمُر ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز َأوْ  - قَاَل بَ ْعُض السََّلف  اَل َيْسَخطُُه َأَحٌد " َوهِلََذا 
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َماِئِهْم ٌد ِمْن ُعلَ ِديَنهُ َغَرًضا لِْلُخُصوَماِت َأْكثَ َر الت َّنَ قهَل ". َوأَمَّا أَْهُل السهنَِّة َواحْلَِديِث َفَما يُ ْعَلُم َأحَ 
َك َوِإْن َواَل َصاِلِح َعامَِّتِهْم َرَجَع َقطه َعْن قَ ْولِِه َواْعِتَقاِدِه َبْل ُهْم أَْعَظُم النَّاِس َصْْبًا َعَلى َذلِ 

ِمنَي َكَأْهِل  ااُْمُتِحُنوا أِبَنْ َواِع اْلِمَحِن َوفُِتُنوا أِبَنْ َواِع اْلِفنَتِ َوَهِذِه َحاُل اْْلَْنِبَياِء َوأَتْ َباِعِهْم ِمنْ  ْلُمتَ َقدِ 
َحىتَّ َكاَن  اْْلُْخُدوِد َوحَنْوِِهْم وََكَسَلِف َهِذِه اْْلُمَِّة ِمْن الصََّحابَِة َوالتَّاِبِعنَي َوَغرْيِِهْم ِمْن اْْلَِئمَّةِ 

ََْ ُيِصْبُه ِف َهَذا اْْلَْمِر َباَل  ُ يَ ُقوُل: " اَل تَ ْغِبطُوا َأَحًدا  ٌء ". يَ ُقوُل: إنَّ اَّللََّ اَل بُدَّ َماِلٌك َرمِحَُه اَّللَّ
َتِلَي اْلُمْؤِمَن فَِِْن َصَْبَ َرَفَع َدَرَجَتُه َكَما قَاَل تَ َعاََل: }اَ{ َأَحِس َب النَّاُس َأْن يُ  َْتَُكوا أَْن َأْن يَ ب ْ

ُ الَِّذيَن َصَدُقوا". ي َ يَ ُقوُلوا آَمنَّا َوُهْم اَل يُ ْفتَ ُنوَن }َوَلَقْد فَ تَ نَّا الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلِهْم فَ لَ   (1)ْعَلَمنَّ اَّللَّ
 

ْنَصاِف َوِإالَّ فَالظَّاَُِ -217 .1171 َفُع إالَّ َمَع اْلَعْدِل َواإْلِ جَيَْحُد  "َواْلُمَناظََرُة َواْلُمَحاجَُّة اَل تَ ن ْ
َماِع َوالنَّظَِر ِف طَرِيِق اْلِعْلِم: تِ احلَْقَّ الَِّذي يَ ْعَلُمُه: َوُهَو اْلُمَسْفِسُط َواْلُمَقْرِمُط َأْو َُيَْتِنُع َعْن ااِلسْ 

ْحَساَس الظَّاِهَر اَل حَيُْصُل لِْلُمْعِرضِ  َواَل  َوُهَو اْلُمْعِرُض َعْن النَّظَِر َوااِلْسِتْداَلِل. َفَكَما َأنَّ اإْلِ
ِر َواْلَبْحِث. َبْل طَاِل ُب ظَ يَ ُقوُم لِْلَجاِحِد َفَكَذِلَك الشهُهوُد اْلَباِطُن اَل حَيُْصُل لِْلُمْعِرِض َعْن النَّ 

اْلِعَباَدِة َوَغرْيَِها  اْلِعْلِم جَيَْتِهُد ِف طََلِبِه ِمْن طُرُِقِه. َوهِلََذا َُسِ َي جُمَْتِهًدا َكَما ُيَسمَّى اْلُمْجَتِهُد ِف 
ِع بِ قَاَل بَ ْعُض السََّلف  جُمَْتِهًدا َكَما  يِهْم " َوقَاَل أيب ْبُن  فِ  : " َما اْلُمْجَتِهُد ِفيُكْم إالَّ َكالالَّ

ُ َكْع ٍب َواْبُن َمْسُعوٍد: " اْقِتَصاٌد ِف ُسنٍَّة َخرْيٌ ِمْن اْجِتَهاٍد ِف ِبْدَعٍة " َوَقْد قَاَل النَِّبه   َصلَّى اَّللَّ
ََ فَ َلُه َأْجرَاِن َوِإَذا اْجتَ َهَد فََأْخطَأَ  َلُه َأْجٌر{ َوقَاَل ف َ  َعَلْيِه َوَسلََّم }إَذا اْجتَ َهَد احْلَاِكُم َفَأَصا

َمُه َحَسَنةٌ ُمَعاُذ ْبُن َجَبٍل َويُ ْرَوى َمْرُفوًعا َوُهَو حَمُْفوٌظ َعْن ُمَعاٍذ: }َعَلْيُكْم اِبْلِعْلِم. فَِِنَّ تَ ْعِلي
هُ َصَدَقٌة َوبَْذَلُه ِْلَْهِلِه مُ َوطََلَبُه ِعَباَدٌة َوُمَذاَكَرَتهُ َتْسِبيٌح َواْلَبْحَث َعْنُه ِجَهاٌد َوتَ ْعِليَمُه ِلَمْن اَل يَ ْعلَ 

. َوَلمَّا َكاَنْت اْلُمَحاجَُّة اَل ت َ  ن َْفُع إالَّ َمَع قُ ْربٌَة{ َفُجِعَل اْلَباِحُث َعْن اْلِعْلِم جُمَاِهًدا ِف َسِبيِل اَّللَِّ
َِ إالَّ اِبلَّيِت ِهَي َأحْ  ُهْم{ سَ اْلَعْدِل قَاَل تَ َعاََل: }َواَل جُتَاِدُلوا أَْهَل اْلِكَتا ُن إالَّ الَِّذيَن ظََلُموا ِمن ْ

َنا َأْن جُنَاِدلَُه اِبَلَّيِت ِهَي َأْحَسُن. َوِإَذا َحَصَل ِمْن ُمْسِلَمِة أَْهِل اْلكِ  ُ لَْيَس َعَلي ْ َِ الَِّذيَن فَالظَّاَِ َتا
ِلَك ِف ُمَناظََرهِتِْم َوُُمَاطََبِتِهْم َكَما َكاَن ذَ َعِلُموا َما ِعْنَدُهْم بُِلَغِتِهْم َوتَ ْرمَجُوا لََنا اِبْلَعَربِيَِّة انْ تَ َفَع بِ 
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 (1)َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َساَلٍم". 
 

ُهْم ِمْن "َوِمْن اْلَمْعُلوِم: َأنَّ أَْهَل احْلَِديِث َوالسهنَِّة َأَخصه اِبلرَُّسوِل َوأَتْ َباِعِه. فَ لَ -218 .1172
ُهْم اِبْلِعْلمِ  قَاَل بَ ْعُض َس لَِغرْيِِهْم َكَما َواحْلِْلِم َوَتْضِعيِف اْْلَْجِر َما لَيْ  َفْضِل اَّللَِّ َوخَتِْصيِصِه إايَّ

ْساَلِم ِف اْلِمَلِل ". فَ َهَذا اْلَكاَلُم تَ ْنِبيالسََّلف   ْساَلِم َكَأْهِل اإْلِ ٌه َعَلى َما : " أَْهُل السهنَِّة ِف اإْلِ
َناِن. َوَبْسُط ْقِص الصََّحابَِة ِف اْلِعْلِم َواْلبَ َياِن أَ َيظُنهُه أَْهُل اِْلََهالَِة َوالضَّاَللَِة ِمْن ن َ  ْو اْلَيِد َوالسِ 

ِه َأْو َمَقالِِه: َهَذا اَل يَ َتَحمَُّلُه َهَذا اْلَمَقاُم. َواْلَمْقُصوُد: الت َّْنِبيُه َعَلى َأنَّ ُكلَّ َمْن َزَعَم بِِلَساِن َحالِ 
ِف أَْمِر اْْلَْلِق َواْلبَ ْعِث  أَْدرَُكوا ِمْن َحَقاِئِق اْْلُُموِر اْلَباِطَنِة اْلَغْيِبيَّةِ  َأنَّ طَائَِفًة َغرْيَ أَْهِل احْلَِديثِ 

ِ َواْليَ ْوِم اْْلِخِر َوتَ َعرهِف َواِج ِب اْلُوُجوِد َوالن َّْفسِ  ُيَاِن ابََِّللَّ  النَّاِطَقِة َواْلُعُلوِم َواْلَمْبَدأِ َواْلَمَعاِد َوأَْمِر اإْلِ
إْن َكاَن ِمْن  -اَلِق الَّيِت تَ زُْكو ُِّبَا الن هُفوُس َوَتْصُلُح َوَتْكُمُل ُدوَن أَْهِل احْلَِديِث فَ ُهَو َواْْلَخْ 

ُهَو ُمَناِفٌق َخاِلٌص ِمْن فَ ُهَو َجاِهٌل ِفيِه ُشْعَبةٌ َقوِيَّةٌ ِمْن ُشَع ِب النِ َفاِق َوِإالَّ ف َ  -اْلُمْؤِمِننَي اِبلرهُسِل 
ُْم هُ الَِّذيَن }َوإِ  ُم السهَفَهاءُ َذا ِقيَل هَلُْم آِمُنوا َكَما آَمَن النَّاُس قَاُلوا أَنُ ْؤِمُن َكَما آَمَن السهَفَهاءُ َأاَل إهنَّ

ُهْم{ َوِمْن َوَلِكْن اَل يَ ْعَلُموَن{ َوَقْد َيُكوُن ِمْن }الَِّذيَن جُيَاِدُلوَن ِف آاَيِت اَّللَِّ ِبَغرْيِ ُسْلطَاٍن َأاتَ 
تُ ُهْم َداِحَضٌة ِعْنَد َرُّبِ ِْم وَ }َوالَّ  َعَلْيِهْم َغَض ٌب ِذيَن حُيَاجهوَن ِف اَّللَِّ ِمْن بَ ْعِد َما اْسُتِجي َب لَهُ ُحجَّ

ٌَ َشِديٌد{ . َوَقْد يَِبنُي َذِلَك اِبْلِقَياِس اْلَعْقِليِ  الصَِّحيِح الَِّذي اَل َرْي َب فِ  َوِإْن   -يِه َوهَلُْم َعَذا
وُل َأْكَمَل اْْلَْلِق َوأَْعَلَمُهْم". فَِِنَّهُ َمىَت َكاَن الرَّسُ  -اِهرًا اِبْلِفْطَرِة ِلُكلِ  َسِليِم اْلِفْطَرِة َكاَن َذِلَك ظَ 

(2) 
 

 "َفْصٌل: ِف أَْعَداِء اْْلَُلَفاِء الرَّاِشِديَن َواْْلَِئمَِّة اْلَمْهِديِ نيَ -219 .1173

َتِسِبنَي إََل اإْلِسْ اْْلَُلَفاُء الرَّاِشُدوَن اْْلَْربَ َعُة اُب ْ  َلِة َوَلْعِنِهْم تُ ُلوا مبَُعاَداِة بَ ْعِض اْلُمن ْ اَلِم ِمْن َأْهِل اْلِقب ْ
ُهَما ُدوَن َغريِْ  ُهَما الرَّاِفَضُة َوَلَعنَ ت ْ ِهْم ِمْن الطََّواِئِف؛ َوبُ ْغِضِهْم َوَتْكِفريِِهْم َفأَبُو َبْكٍر َوُعَمُر أَبْ َغَضت ْ

َيْت الرَّاِفَضُة؛ اِم َأمْحَد: َمْن الرافضي؟ قَاَل: الَِّذي َيُس به َأاَب َبْكٍر َوُعَمَر. َوُِّبََذا َُس ِ َوهِلََذا ِقيَل ِلإْلِمَ 
ُْم َرَفُضوا َزْيَد ْبَن َعِليٍ  َلمَّا تَ َوَلَّ اْْلَِليَفَتنْيِ َأاَب َبْكٍر َوُعَمَر لِبُ ْغِضِهْم هلَُ  َما فَاْلُمْبِغُض هَلَُما ُهَو فَِِهنَّ
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َا َُسهوا رَاِفَضًة لَِرْفِضِهْم َأاَب َبْكٍر َوُعَمَر. " َوَأْصُل الرَّْفِض " ِمْن اْلمُ الرا َناِفِقنَي فضي َوِقيَل: إمنَّ
َمامَ  ِه َوادََّعى ِة َوالنَّصِ  َعَليْ الزَّاَنِدَقِة فَِِنَّهُ ابْ َتَدَعهُ اْبُن َسَبٍأ الز ِْنِديُق َوَأْظَهَر اْلغُُلوَّ ِف َعِليٍ  ِبَدْعَوى اإْلِ

ُح به َأيب َبْكٍر َوُعَمَر إُيَاٌن  :قَاَل بَ ْعُض السََّلف  اْلِعْصَمَة َلُه َوهِلََذا َلمَّا َكاَن َمْبَدُؤُه ِمْن النِ َفاِق 
َأيب  وٍد: ُح به َوبُ ْغُضُهَما نَِفاٌق َوُح به َبيِن َهاِشٍم إُيَاٌن َوبُ ْغُضُهْم نَِفاٌق. َوقَاَل َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َمْسعُ 

َسلََّم الَّيِت أُِمَر ُِّبَا َبْكٍر َوُعَمَر َوَمْعرَِفُة َفْضِلِهَما ِمْن السهنَِّة َأْي ِمْن َشرِيَعِة النَِّبِ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه وَ 
ُة َفْضِلِهَما َعَلى فَ فَِِنَُّه قَاَل: " }اق َْتُدوا اِبَللََّذْيِن ِمْن بَ ْعِدي: َأيب َبْكٍر َوُعَمَر{ َوهِلََذا َكاَن َمْعرِ 
قهِف ِفيِهَما قَ ْواَلِن: َمْن بَ ْعَدمُهَا َواِجًبا اَل جَيُوُز الت ََّوقهُف ِفيِه خِبِاَلِف ُعْثَماَن َوَعِليٍ  َفِفي َجَواِز الت َّوَ 
َدامُهَا: اَل َيُسوُغ حْ وََكَذِلَك َهْل َيُسوُغ ااِلْجِتَهاُد ِف تَ ْفِضيِل َعِليٍ  َعَلى ُعْثَماَن؟ ِفيِه رَِوايَ َتاِن: )إ

مْجَاعِ   الصََّحابَِة َذِلَك َفَمْن َفضََّل َعِليًّا َعَلى ُعْثَماَن َخرََج ِمْن السهنَِّة إََل اْلِبْدَعِة ِلُمَخاَلَفِتِه إِلِ
َم َعِليًّا َعَلى ُعْثَماَن فَ َقْد".   (1)َوهِلََذا ِقيَل: َمْن َقدَّ

 

ِل؛ فَ َلزَِم َعَلى ِصٍل ِبِه َلزَِم َأْن اَل يَ ْقِدَر َعَلى اْلُمن َْفصِ "اَل يَ ْقِدُر َعَلى ِفْعٍل ُمتَّ -220 .1174
ًئا فَ َلزَِم َأْن اَل َيُكوَن َخالًِقا ِلَشْيِء؛ وَ  َهَذا اَلزٌِم قَ ْوِلُكْم َأْن اَل يَ ْقِدَر َعَلى َشْيٍء َواَل َأْن يَ ْفَعَل َشي ْ

 اْلَعاََِ َوإِثْ َباِت الصَّاِنِع: طَّرِيُق الَّيِت َسَلُكوَها ِف ُحُدوثِ للنفاة اَل حمَِيَد هَلُْم َعْنُه. َوهِلََذا ِقيَل: ال
صَّاِنِع إالَّ تُ َناِقُض ُحُدوَث اْلَعاََِ َوِإثْ َباِت الصَّاِنِع َواَل َيِصحه اْلَقْوُل حِبُُدوِث اْلَعاََِ َوِإثْ َباِت ال

يِن َوَدلِياًل َعَلْيِه ُهَو ِف نَ ْفِسِه ُدوا َعَلْيِه َوَجَعُلوُه ُأُصواًل لِلد ِ ِبِِْبطَاهِلَا؛ اَل ِبِِثْ َباهِتَا. َفَكاَن َما اْعَتمَ 
يِن َوُمَناٍف َلُه. َوهِلََذا َكاَن " السََّلُف َواْْلَئِمَُّة " يَ  ِعيُبوَن  اَبِطٌل َشْرًعا َوَعْقاًل َوُهَو ُمَناِقٌض لِلدِ 

َل أَبُو يُوُسَف. َويَ ْرِوي ْن طََل َب اْلِعْلَم اِبْلَكاَلِم تَ َزْنَدَق؛ َكَما قَاَكاَلَمُهْم َهَذا َوَيُذمهونَهُ َويَ ُقوُلوَن: مَ 
: ُحْكِمي ِف أَْهِل اْلَكاَلِم َأْن ُيْضَربُوا اِبِْلَرِيِد َوالنِ َعاِل وَ  يُطَاَف ُِّبِْم َعْن َماِلٍك. َويَ ُقوُل الشَّاِفِعيه

َبَل َعَلى اْلكَ  ِف اْلَعَشائِِر َويُ َقاَل: َهَذا َجزَاءُ َمنْ  ََ َوالسهنََّة َوأَق ْ َماُم َأمْحَُد تَ َرَك اْلِكَتا اَلِم. َوقَاَل اإْلِ
َبٍل: ُعَلَماءُ اْلَكاَلِم َزاَنِدَقٌة َوَما اْرَتَدى َأَحٌد اِبْلَكاَلِم َفأَف َْلَح. َوَقْد َصَدَق اْْلَِئمَّ  ُة ِف َذِلَك ْبُن َحن ْ

ُنوَن أَْمَرُهْم  ُْم يَ ب ْ ََْ يَ ْعِرْف َحِقيَقَتهُ فَِِهنَّ  فََِِذا اْعتَ َقَد أَنَُّه َحقٌّ َعَلى " َكاَلٍم جُمَْمٍل " يَ ُروُج َعَلى َمْن 
َِ َوالسهنَِّة بَِقَي ِف قَ ْلِبِه َمَرٌض َونَِفاٌق َورَْي ٌب َوَشكٌّ  َ أَنَُّه ُمَناِقٌض لِْلِكَتا ؛ َبْل طََعَن ِفيَما َوتَ َبنيَّ
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اَل بَ ْعُض قَ َهِذِه ِهَي الزَّْنَدَقُة. َوُهَو " َكاَلٌم اَبِطٌل ِمْن ِجَهِة اْلَعْقِل " َكَما َجاَء ِبِه الرَُّسوُل وَ 
 (1): اْلِعْلُم اِبْلَكاَلِم ُهَو". السََّلف  

 

َطوهٍع "َعَمِلِه يَ ْوَم اْلِقَياَمِة الصَّاَلُة فَِِْن َأْكَمَلَها َوِإالَّ ِقيَل: اُْنظُُروا َهْل َلُه ِمْن تَ -221 .1175
ْعُلوٌم َأنَّ َذِلَك فَِِْن َكاَن َلُه َتَطوهٌع ُأْكِمَلْت ِبِه اْلَفرِيَضُة مُثَّ ُيْصَنُع ِبَسائِِر أَْعَمالِِه َكَذِلَك{ . َومَ 

؛ فَِِنَّ تَ ْرَك اْلُمْسَتَح بِ  اَل حَيَْتاُج إََل ج الن َّْقصَ  َل اَل َيُكوُن ِلََتِْك ُمْسَتَح بٍ  ْبان َوِْلَنَُّه اْلُمَكمِ 
 اْلَفرَاِئِض ِمْن ِحيَنِئٍذ اَل فَ ْرَق َبنْيَ َذِلَك اْلُمْسَتَح بِ  اْلَمَْتُوِك َواْلَمْفُعوِل فَ ُعِلَم أَنَُّه َيْكُمُل نَ ْقصُ 

َ اَل يَ ْقَبُل النَّاِفَلَة َحىتَّ تُ َؤدَّى اْلَفرِيضَ التََّطوهعَ  ةُ َمَع َأنَّ َهَذا َلْو َكاَن اِت. َوَهَذا اَل يُ َناِف ِمْن َأنَّ اَّللَّ
وُف أَنَُّه ا اْلَمْعرُ ُمَعاِرًضا ِلأْلَوَِّل َلَوَج َب تَ ْقِدمُي اْْلَوَِّل ِْلَنَُّه أَثْ َبَت َوَأْشَهُر َوَهَذا َغرِي ٌب َرف ُْعُه َوِإمنََّ 

 قَ ُبوَل النَّاِفَلِة ِف َوِصيَِّة َأيب َبْكر لُِعَمِر؛ َوَقْد ذََكَرُه َأمْحَد ِف " رَِسالَِتِه ِف الصَّاَلِة ". َوَذِلَك ِْلَنَّ 
َُ َعَلى النَّاِفَلِة َحىتَّ تُ َؤدَّى اْلَفرِي َها. َوَمْعُلوٌم أَنَُّه اَل يُ ثَا َُ َعَلي ْ ُة فَِِنَُّه إَذا فَ َعَل ضَ يُ رَاُد بِِه الث ََّوا

َُ اَنفِ  قَاَل َلٍة َوهِلََذا النَّاِفَلَة َمَع نَ ْقِص اْلَفرِيَضِة َكاَنْت َجْْبًا هَلَا َوِإْكَمااًل هَلَا. فَ َلْم َيُكْن ِفيَها ثَ َوا
َم ِْلَنَّ اَّللََّ َقْد َغَفَر َلُه َما لَّ : النَّاِفَلُة اَل َتُكوُن إالَّ لَِرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوسَ بَ ْعُض السََّلف  

َوِمَن اللَّْيِل فَ تَ َهجَّْد تَ َقدََّم ِمْن َذْنِبِه َوَما ََتَخََّر َوَغرْيُهُ حَيَْتاُج إََل اْلَمْغِفَرِة. َوََتَوََّل َعَلى َهَذا قَ ْولُُه: }
ِفَلُة َمَقاَم اْلَفرِيَضِة ُمْطَلًقا َبْل َقْد َضًة تَ ُقوُم النَّاِبِه اَنِفَلًة َلَك{ َولَْيَس إَذا فَ َعَل اَنِفَلًة َوَضيََّع َفرِي

َِ النَّاِفَلِة. فَِِْن ِقيَل: اْلَعْبُد إذَ  ا اَنَم َعْن َصاَلٍة َتُكوُن ُعُقوبَ ُتُه َعَلى تَ ْرِك اْلَفرِيَضِة أَْعَظَم ِمْن ثَ َوا
مْجَاِع. فَ َلْو كَ َأْو َنِسيَ َها َكاَن َعَلْيِه َأْن ُيَصلِ يَ َها إَذا ذََكرَ  اَن هَلَا َبَدٌل ِمْن التََّطوهَعاِت َها اِبلنَّصِ  َواإْلِ

، ف َ  َِ يِع ُمْسِقطَاِت اْلِعَقا يُ َقاُل: إَذا  ََْ جيَِ ْب اْلَقَضاُء. ِقيَل: َهَذا َخطَأٌ فَِِْن ِقيَل َهَذا يُ َقاُل ِف مجَِ
 (2)َكاَن اْلَعْبُد". 

 

ُيَ -222 .1176 اْْلَْنِبَياَء:  اِن فَ َقْد َحِبَط َعَمُلُه{ َوقَاَل تَ َعاََل َلمَّا ذََكرَ "}َوَمْن َيْكُفْر اِبإْلِ
َناُهْم َوَهَديْ َناُهْم إََل ِصرَاٍط ُمْسَتِقيٍم ذَ  هِتِْم َوِإْخَواهِنِْم َواْجتَ بَ ي ْ ِلَك ُهَدى اَّللَِّ }َوِمْن آاَبِئِهْم َوُذر ايَّ

ُهْم َما َكانُوا يَ ْعَمُلونَ  يَ ْهِدي بِِه َمْن َيَشاءُ ِمْن ِعَباِدهِ َوَلوْ  { َوقَاَل: }لَِئْن َأْشرَْكَت َأْشرَُكوا حَلَِبَط َعن ْ
                                         

 6/243جمموع الفتاوى  (1)
 7/491جمموع الفتاوى  (2)



1302 

 

ِفُر َأْن ُيْشَرَك لََيْحَبَطنَّ َعَمُلَك َولََتُكوَننَّ ِمَن اْْلَاِسرِيَن{ ُمطَاِبٌق لَِقْولِِه تَ َعاََل }إنَّ اَّللََّ اَل يَ غْ 
ََْ يُ ْغفَ  ْشرَاَك إَذا  ِلَك ُحُبوُط َحَسَناِت ْر َوأَنَُّه ُموِج ٌب لِْلُخُلوِد ِف النَّاِر َلزَِم ِمْن ذَ ِبِه{ . فَِِنَّ اإْلِ

يِع اْْلَْعَماِل، ََْ يُ َعلِ ْق ُِّبَا ُحُبوَط مجَِ َِ َغرْيَ اْلُكْفِر  َوقَ ْولُُه: }َذِلَك  َصاِحِبِه، َوَلمَّا ذََكَر َسائَِر الذهنُو
ُُم ات َّبَ ُعوا َما َأْسَخَط اَّللََّ  َك ُكْفٌر، وقَ ْوله تَ َعاََل  وََكرُِهوا ِرْضَوانَُه فََأْحَبَط أَْعَماهَلُْم{ . ِْلَنَّ َذلِ أبَِهنَّ

 لِبَ ْعٍض َأْن حَتَْبَط }اَل تَ ْرفَ ُعوا َأْصَواَتُكْم فَ ْوَق َصْوِت النَِّبِ  َواَل جَتَْهُروا َلهُ اِبْلَقْوِل َكَجْهِر بَ ْعِضُكمْ 
وَط َوَصاِحُبهُ اَل َيْدرِي   َتْشُعُروَن{ ِْلَنَّ َذِلَك َقْد يَ َتَضمَُّن اْلُكْفَر فَ يَ ْقَتِضي احْلُبُ أَْعَماُلُكْم َوأَنْ ُتْم اَل 

ْلُمْقَتِضي َكرَاِهَيَة َأْن حُيَْبَط َأْو َخْشَيَة َأْن حُيَْبَط فَ نَ َهاُهْم َعْن َذِلَك ِْلَنَُّه يُ ْفِضي إََل اْلُكْفِر ا
اْلَمَعاِصي  اَل بَ ْعُض السََّلف  قَ نَّ اْلَمْعِصَيَة َقْد َتُكوُن َسبَ ًبا لِْلُكْفِر َكَما لِْلُحُبوِط. َواَل رَْي َب أَ 

َها َخْشَيَة َأْن تُ ْفِضَي إََل اْلُكْفِر اْلُمْحِبِط؛ َكَما قَاَل تَ َعاََل  : }فَ ْلَيْحَذِر بَرِيُد اْلُكْفِر؛ فَ يَ ن َْهى َعن ْ
َنٌة{  الَِّذيَن خُيَالُِفوَن َعْن أَْمرِِه َأنْ  ٌَ أَلِيٌم{  -َوِهَي اْلُكْفُر  -ُتِصيبَ ُهْم ِفت ْ }َأْو ُيِصيبَ ُهْم َعَذا

ٌَ أَلِيٌم. َوَقْد اْحَتجَّْت اْلَْ  َوارُِج َواْلُمْعَتزِلَُة َوِإْبِليُس َخاَلَف أَْمَر اَّللَِّ َفَصاَر َكاِفرًا؛ َوَغرْيُهُ َأَصابَهُ َعَذا
َا يَ تَ َقبَّ  ُ ِمَن اْلُمتَِّقنَي{". ِبَقْولِِه تَ َعاََل: }إمنَّ  (1)ُل اَّللَّ

 

َهاِد اْلُكفَّاِر َواْلُمَناِفِقنَي ِف آيَ َتنْيِ ِمنْ -223 .1177  اْلُقْرآِن فََِِذا  "فَِِْن ِقيَل: فََاَّللَُّ َقْد أََمَر جِبِ
ْساَلِم ِف الظَّاِهِر َفَكْيَف ُُيِْكُن جمَُ   َهَدتُُه؟.اَكاَن اْلُمَناِفُق جَتْرِي َعَلْيِه َأْحَكاُم اإْلِ

قَاَل َعَمِل َكَما ِقيَل َما َيْسَتِقره ِف اْلَقْل ِب ِمْن إُيَاٍن َونَِفاٍق اَل بُدَّ َأْن َيْظَهَر ُموِجُبُه ِف اْلَقْوِل َوالْ 
ُ َعَلى َصَفَحاِت َوْجِهِه َوفَ َلتَ بَ ْعُض السََّلف   اِت ِلَسانِِه َوَقْد : َما َأَسرَّ َأَحٌد َسرِيَرًة إالَّ أَْبَداَها اَّللَّ

تَ ُهْم ِبِسيَماُهْم َولَ  تَ ْعرِفَ ن َُّهْم ِف حلَِْن قَاَل تَ َعاََل ِف َحقِ  اْلُمَناِفِقنَي: }َوَلْو َنَشاُء َْلََريْ َناَكُهْم فَ َلَعَرف ْ
ْيِه اْلُعُقوبََة { . فََِِذا َأْظَهَر اْلُمَناِفُق ِمْن تَ ْرِك اْلَواِجَباِت َوِفْعِل اْلُمَحرََّماِت َما َيْسَتِحقه َعلَ اْلَقْولِ 

 النَِّبه ُعوِق َب َعَلى الظَّاِهِر َواَل يُ َعاَق ُب َعَلى َما يُ ْعَلُم ِمْن اَبِطِنِه ِباَل ُحجٍَّة ظَاِهَرٍة؛ َوهِلََذا َكانَ 
ُفوَن َلُه َوُهْم َكاِذبُوَن؛ اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ْعَلُم ِمْن اْلُمَناِفِقنَي َمْن َعرََّفُه اَّللَُّ ُِّبِْم وََكانُوا حَيْلِ  َصلَّى

. َوَأَساَس النِ َفاِق الَِّذي َبىَن َعَليْ  ُمَناِفَق اَل ِه َأنَّ الْ وََكاَن يَ ْقَبُل َعاَلنِيَ تَ ُهْم َوَيِكُل َسرَائَِرُهْم إََل اَّللَِّ
ُ ِف  َِ َكَما َيِصُف   بُدَّ َأْن خَتَْتِلَف َسرِيَرتُهُ َوَعاَلنِيَ ُتهُ َوظَاِهرُهُ َواَبِطُنهُ َوهِلََذا َيِصُفُهْم اَّللَّ ِكَتابِِه اِبْلَكِذ
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ٌَ أَلِيٌم مبَا َكانُوا َيْكِذبُوَن{ .  ُ َيْشَهُد وَ اْلُمْؤِمِننَي اِبلصِ ْدِق؛ قَاَل تَ َعاََل: }َوهَلُْم َعَذا قَاَل: }َواَّللَّ
َا اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن آ َمُنوا اِبَّللَِّ إنَّ اْلُمَناِفِقنَي َلَكاِذبُوَن{ . َوأَْمثَاُل َهَذا َكِثرٌي. َوقَاَل تَ َعاََل: }إمنَّ

ََْ يَ ْراَتبُوا َوَجاَهُدوا أِبَْمَواهِلِْم َوأَنْ ُفِسِهْم ِف َسِبيِل اَّللَِّ   أُولَِئَك ُهُم الصَّاِدُقوَن{ َوقَاَل: َوَرُسولِِه مُثَّ 
 } َِ }أُولَِئَك الَِّذيَن َصَدُقوا  -ْولِِه إََل ق َ  -}لَْيَس اْلْبَّ َأْن تُ َولهوا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل اْلَمْشرِِق َواْلَمْغِر

ْعَلَم َأنَّ اْلُكْفَر " نَ ْوَعاِن ":  ْن ت َ َوأُولَِئَك ُهُم اْلُمت َُّقوَن{ . َو " اِبِْلُْمَلِة " َفَأْصُل َهِذِه اْلَمَساِئِل أَ 
 (1)ُكْفٌر ظَاِهٌر". 

 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل َصلَّى اَّللَُّ -224 .1178  َعَلْيِه َوَسلََّم "النَّاُس َعَلى َعْهِد َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُهْم َكاِفٌر قَاُلوا: َهِذِه َرمحَْ  ُضُهْم: َلَقْد َصَدَق نَ ْوُء َكَذا ُة اَّللَِّ َوقَاَل بَ عْ َأْصَبَح ِمْن النَّاِس َشاِكٌر َوِمن ْ

}َوجَتَْعُلوَن رِْزَقُكْم  - بَ َلَغ َحىتَّ  -وََكَذا قَاَل: فَ نَ زََلْت َهِذِه اْْليَُة }َفاَل أُْقِسُم مبََواِقِع النهُجوِم{ 
بُوَن{ { َرَواُه ُمْسِلٌم. َوِف َصِحيِح ُمْسِلٍم أَْيضً  ُهَريْ َرَة َعْن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى  ا َعْن َأيب أَنَُّكْم ُتَكذِ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم }َما أُْنزَِل ِمْن السََّماِء ِمْن بَ رََكٍة إالَّ َأْصَبَح َفرِيٌق ِمْن النَّاِس ُِّبَا َكافِ  رِيَن يُ ْنزُِل اَّللَُّ اَّللَّ
{ َوِف الصَِّحيَحنْيِ َعْن ُه: ِبَكوَْك ِب َكَذا وََكَذااْلَغْيَث فَ يَ ُقوُل: اْلَكوَْك ُب َكَذا وََكَذا َوِف َلْفٍظ لَ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َصاَلَة ال صهْبِح َعَلى إْثِر }َزْيِد ْبِن َخاِلٍد اِلهين قَاَل: َصلَّى بَِنا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُ َوَرُسولُ ََسَاٍء َكاَنْت ِمْن اللَّْيِل قَاَل: أََتْدُروَن َماَذا قَاَل َربهُكمْ  هُ أَْعَلُم قَاَل: قَاَل: َأْصَبَح ؟ قَاُلوا: اَّللَّ

ِ َوَرمْحَِتِه َفَذِلَك ُمْؤِمٌن يب   َكاِفٌر اِبْلَكوَْك ِب ِمْن ِعَباِدي ُمْؤِمٌن يب وََكاِفٌر َفَمْن قَاَل: ُمِطْراَن ِبَفْضِل اَّللَّ
َِ   اِفٌر يب ُمْؤِمٌن اِبْلَكوَْك ِب{ . َوَهَذاَوَمْن قَاَل: ُمِطْراَن بِنَ ْوِء َكَذا وََكَذا َفَذاَك كَ  َكِثريٌ ِجدًّا ِف اْلِكَتا

: ُهَو َكَقْوهِلِْم  اَل بَ ْعُض السََّلف  قَ َوالسهنَِّة َيُذمه ُسْبَحانَُه َمْن ُيِضيُف إنْ َعاَمُه إََل َغرْيِِه َوُيْشرُِكُه بِِه 
ُح َحاِذقًا.  ْلَفاحِتَِة َوَغرْيَِها: َأوَّهُلَا ُشْكٌر َوهِلََذا قَ َرَن الشهْكَر اِبلت َّْوِحيِد ِف اَكاَنْت الر ِيُح طَيِ َبًة َواْلَمالَّ

ا رُْكٌن ِف  َوَأْوَسطَُها تَ ْوِحيٌد َوِف اْْلَُط ِب اْلَمْشُروَعِة اَل بُدَّ ِفيَها ِمْن حَتِْميٍد َوتَ ْوِحيٍد َوَهَذاِن مهَُ 
ٍَ مُثَّ بَ ْعَد َذِلَك يَْذكُ  ِْغي ِب ُر اْلُمَتَكلِ ُم ِمْن َمْقُصوِدِه َما يُ َناِس ُب ِمْن اْْلَْمِر وَ ُكلِ  ِخطَا الن َّْهِي َوالَتَّ

ِْهي ِب َوَغرْيِ َذِلَك.".   (2)َوالَتَّ
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ًئا َبلْ -225 .1179 ًئا. أَْو حُيَر ُِموَن َعَلْيِه َشي ْ  ُهْم أَْعَجُز "ِْلَنَّ اْْلَْلَق اَل يُوِجُبوَن َعَلى اَّللَِّ َشي ْ
ِم َوأََقله ِمْن َذِلَك وَُكله نِْعَمٍة ِمْنُه َفْضٌل وَُكله نِْقَمٍة ِمْنُه َعْدٌل َكَما ِف احْلَِدي ِمْن َذِلكَ  ِث اْلُمتَ َقدِ 

َها َفَمْن َوَجَد َخرْيًا فَ ْلَيْحَمْد اَّللََّ وَ  َا ِهَي أَْعَماُلُكْم ُأْحِصيَها َلُكْم مُثَّ أَُوفِ يُكْم إايَّ َمْن َوَجَد }إمنَّ
يَ ُقوَل اْلَعْبُد:   َذِلَك َفاَل يَ ُلوَمنَّ إالَّ نَ ْفَسُه{ . َوِف احْلَِديِث الصَِّحيِح }َسيِ ُد ااِلْسِتْغَفاِر َأنْ َغرْيَ 

طَْعت َأُعوُذ اللَُّهمَّ أَْنَت َريبِ  اَل إَلَه إالَّ أَْنَت َخَلْقَتيِن َوَأاَن َعْبُدك َوَأاَن َعَلى َعْهِدك َوَوْعِدك َما اْستَ 
ََ إالَّ ِمْن َشرِ  َما َصنَ ْعت أَبُوءُ َلك بِِنْعَمِتك َعَليَّ َوأَبُوءُ ِبَذْنِب فَاْغِفْر يل إنَّهُ اَل ي َ  ِبك نُو ْغِفُر الذه

َلِتِه َدَخَل اِْلَنََّة{ . فَ َقْولُُه أَبُوُء لَ   ك بِِنْعَمِتكأَْنَت َمْن قَاهَلَا إَذا َأْصَبَح ُموِقًنا ُِّبَا َفَماَت ِمْن لَي ْ
َِ  َوَذْن ِب اْلَعْبِد َكَما  : إين ِ ُأْصِبُح َبنْيَ اَل بَ ْعُض السََّلف  قَ َعَليَّ َوأَبُوُء ِبَذْنِب اْعَتَاٌف ِبِِنْ َعاِم الرَّ

ْن ِب ْعَمِة ُشكْ نِْعَمٍة تَ ْنزُِل ِمْن اَّللَِّ َعَليَّ َوَبنْيَ َذْن ٍب َيْصَعُد ِمينِ  إََل اَّللَِّ َفأُرِيُد َأْن ُأْحِدَث لِلن ِ  رًا َولِلذَّ
 َوَمْن طََل َب اْسِتْغَفارًا. َفَمْن أَْعَرَض َعْن اْْلَْمِر َوالن َّْهِي َواْلَوْعِد َواْلَوِعيِد اَنِظرًا إََل اْلَقَدِر فَ َقْد َضلَّ 

َك نَ ْعُبُد عَ اْلِقَياَم اِبْْلَْمِر َوالن َّْهِي ُمْعِرًضا َعْن اْلَقَدِر فَ َقْد َضلَّ؛ َبْل اْلُمْؤِمُن َكَما قَاَل ت َ  اََل: }إايَّ
َك َنْسَتِعنُي{ فَ نَ ْعُبُدُه ات ِبَاًعا ِلأْلَْمِر َوَنْسَتِعيُنُه إُيَااًن اِبْلَقَدِر َوِف احْلَِدي ِث الصَِّحيِح َعْن النَِّبِ  َوِإايَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَّهُ قَاَل: }اْلُمْؤِمُن اْلَقِويه َخرْيٌ َوَأَح به  ََل اَّللَِّ ِمْن اْلُمْؤِمِن الضَِّعيِف َوِف  إ َصلَّى اَّللَّ
 تَ ُقْل: َلْو ُكلٍ  َخرْيٌ اْحِرْص َعَلى َما يَ ن َْفُعك َواْسَتِعْن ابََِّللَِّ َواَل تَ ْعِجَزنَّ َوِإْن َأَصاَبك َشْيٌء َفاَل 

ُ َوَما َشاَء فَ عَ  نَّ َلْو تَ ْفَتُح َعَمَل الشَّْيطَاِن{ َل فَِِ َأين ِ فَ َعْلت َلَكاَن َكَذا وََكَذا َوَلِكْن ُقْل: َقدََّر اَّللَّ
 .".(1) 
 

َفُعُه َويُ نَ عِ ُمُه َوَيُسرههُ  -"َكاَن َمْن َكاَن -226 .1180  َوَبنْيَ َما َيُضرهُه اَل بُدَّ َأْن يُ َفر َِق َبنْيَ َما يَ ن ْ
َفُعُهْم َوهَنَاُهْم َعمَّا  تَ َعاََل  َوُيْشِقيِه َويُ ْؤِلُمُه. َوَهَذا َحِقيَقُة اْْلَْمِر َوالن َّْهِي فَِِنَّ اَّللََّ  أََمَر اْلِعَباَد مبَا يَ ن ْ

 َيُضرهُهْم.

نَ ْفِسِه َواَل يَ رَاُه َوالنَّاُس ِف الشَّرِْع َواْلَقَدِر َعَلى " أَْربَ َعِة أَنْ َواٍع " َفَشره اْْلَْلِق َمْن حَيَْتجه اِبْلَقَدِر لِ 
َِ واملعائ ب َواَل َيْطَمِئنه إلَْيِه ِف الْ ُحجًَّة لَِغرْيِِه َيْسَتِنُد إلَْيِه ِف  نُو َمَصاِئ ِب َكَما قَاَل بَ ْعُض  الذه

َهْبت بِِه. اْلُعَلَماِء: أَْنَت ِعْنَد الطَّاَعِة َقَدرِيٌّ َوِعْنَد اْلَمْعِصَيِة َجْْبِيٌّ َأيه َمْذَه ٍب َواَفَق َهَواك مَتَذْ 
ِمْن املعائ ب َكَما قَاَل  ِذيَن َيْصْبُوَن َعَلى اْلَمَصاِئ ِب َوَيْستَ ْغِفُرونَ َوِبِِزَاِء َهُؤاَلِء َخرْيُ اْْلَْلِق الَّ 
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ََ ِمْن مُ  ِصيَبٍة ِف تَ َعاََل: }فَاْصْبْ إنَّ َوْعَد اَّللَِّ َحقٌّ َواْستَ ْغِفْر ِلَذْنِبَك{ َوقَاَل تَ َعاََل: }َما َأَصا
 ٍَ اَّللَِّ َيِسرٌي{ }ِلَكْي اَل  ِمْن قَ ْبِل َأْن َنْْبَأََها إنَّ َذِلَك َعَلىاْْلَْرِض َواَل ِف أَنْ ُفِسُكْم إالَّ ِف ِكَتا

ََ ِمْن ُمِصيَبٍة إالَّ   ِبِِْذِن ََتَْسْوا َعَلى َما فَاَتُكْم َواَل تَ ْفَرُحوا مبَا آاَتُكْم{ َوقَاَل تَ َعاََل }َما َأَصا
َا : ُهَو الرَّجُ بَ ْعُض السََّلف  قَاَل اَّللَِّ َوَمْن يُ ْؤِمْن اِبَّللَِّ يَ ْهِد قَ ْلَبُه{  ُل ُتِصيُبُه اْلُمِصيَبُة فَ يَ ْعَلُم َأهنَّ

َسُهْم ذََكُروا ِمْن ِعْنِد اَّللَِّ َفرَيَْضى َوُيَسلِ ُم. قَاَل تَ َعاََل }َوالَِّذيَن إَذا فَ َعُلوا فَاِحَشًة َأْو ظََلُموا أَنْ فُ 
ََْ ُيِصرهوا عَ اَّللََّ فَاْستَ ْغَفُروا ِلُذنُوُِّبِْم َوَمْن يَ غْ  ََ إالَّ اَّللَُّ َو نُو َلى َما فَ َعُلوا َوُهْم يَ ْعَلُموَن{ . ِفُر الذه

ُ تَ َعاََل َعْن آَدَم َعَلْيِه السَّاَلُم أَنَُّه َلمَّا فَ َعَل َما فَ َعَل قَاَل }َرب ََّنا ظََلمْ  َنا أَنْ ُفَسَنا َوِإْن َوَقْد ذََكَر اَّللَّ
ْغَويْ َتيِن َْلَُزي َِننَّ هَلُْم ِف َنا لََنُكوَننَّ ِمَن اْْلَاِسرِيَن{ َوَعْن إْبِليَس أَنَُّه قَاَل }مبَا أَ ََْ تَ ْغِفْر لََنا َوتَ ْرمحَْ 

ََ َأْشَبَه".   (1)اْْلَْرِض َوَْلُْغوِيَ ن َُّهْم َأمْجَِعنَي{ َفَمْن اَت
 

مِهَا فَ َقاَل اْلَمْقِضيه َعَلْيِه: ى َأَحدِ "إََل النَِّبِ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَحَكَم َعلَ -227 .1181
 يَ ُلوُم َعَلى اْلَعْجِز َوَلِكْن فَ َقاَل النَِّبه َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم إنَّ اَّللََّ  -َحْسِب اَّللَُّ َونِْعَم اْلوَِكيُل 

ُل{ َوِف َصِحيِح ُمْسِلٍم َعْن النَِّبِ  اْلوَِكي َعَلْيَك اِبْلَكْيِس فَِِْن َغَلَبَك أَْمٌر فَ ُقْل َحْسِب اَّللَُّ َونِْعمَ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَّهُ قَاَل: }اْلُمْؤِمُن اْلَقِويه َخرْيٌ َوَأَح به إََل اَّللَِّ ِمْن اْلُمْؤِمنِ   الضَِّعيِف َوِف  َصلَّى اَّللَّ

َفُعَك َواْسَتِعْن ابََِّللَِّ وَ  َصاَبَك َشْيٌء َفاَل تَ ُقْل: َلْو اَل تَ ْعِجَزنَّ َوِإْن أَ ُكلٍ  َخرْيٌ اْحِرْص َعَلى َما يَ ن ْ
ُ َوَما َشاَء فَ َعَل فَِِنَّ َلْو تَ ْفَتُح َعَمَل ا لشَّْيطَاِن{ . َأين ِ فَ َعْلُت َكَذا َلَكاَن َكَذا َوَلِكْن ُقْل َقدََّر اَّللَّ

ْنَساَن لَْيَس َمْأُمورًا َأْن يَ ْنظَُر إََل اْلَقَدرِ  ف َْعاِل َوَلِكْن ِعْنَد َما جَيْرِي ِعْنَدَما يُ ْؤَمُر بِِه ِمْن اْْلَ  فَِِنَّ اإْلِ
 ِبَغرْيِ ِفْعِلِهْم اْصْبْ َعَلْيِه ِمْن اْلَمَصاِئ ِب الَّيِت اَل ِحيَلَة َلهُ ِف َدْفِعَها َفَما َأَصاَبَك ِبِفْعِل اْْلَدِميِ نَي َأوْ 

ََ ِمْن ُمِصيَبٍة إالَّ ِبِِْذِن اَّللَِّ َوَمنْ َعَلْيِه َواْرَض َوَسلِ ْم قَاَل تَ َعاََل: }مَ   يُ ْؤِمْن اِبَّللَِّ يَ ْهِد ا َأَصا
ُجُل ُتِصيُبُه اْلُمِصيَبُة : ُهَو الرَّ -إمَّا اْبُن َمْسُعوٍد َوِإمَّا َعْلَقَمُة  - قَاَل بَ ْعُض السََّلف  قَ ْلَبُه{ 

َا ِمْن ِعْنِد اَّللَِّ َفرَيَْضى َوُيسَ  ُ لِ ُم. َوهِلََذا قَاَل آَدَم ِلُموَسى: أَ فَ يَ ْعَلُم َأهنَّ َرُه اَّللَّ تَ ُلوُميِن َعَلى أَْمٍر َقدَّ
تَ َنا َعَليَّ قَ ْبَل َأْن ُأْخَلَق أِبَْربَِعنَي َسَنًة َفَحجَّ آَدَم ُموَسى؛ ِْلَنَّ ُموَسى قَاَل لَُه: ِلَماَذا َأْخَرجْ 

ِه اَل ِْلَْجِل َكْوهِنَا َذنْ ًبا َوهِلََذا َبِة الَّيِت َحَصَلْت ِبَسَب ِب ِفْعلِ َونَ ْفَسَك ِمْن اِْلَنَِّة َفاَلَمُه َعَلى اْلُمِصي
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ْن ِب َكَما َيظُنهُه َطَواِئُف ِمْن النَّاِس فَ لَ  ْيَس ُمرَاًدا اْحَتجَّ َعَلْيِه آَدَم اِبْلَقَدِر َوأَمَّا َكْونُُه ِْلَْجِل الذَّ
ْن ِب َوالتَّاِئ ُب ِمْن الذَّ اِبحْلَِديِث؛ ِْلَنَّ آَدَم َعَلْيِه السَّاَل  ََ ِمْن الذَّ  (1)ْن ِب". ُم َكاَن َقْد اَت

 

َها ِلَذاتِِه، َفَجِميُع اْلَمْخُلوقَاِت ِفيَها إنْ َعاٌم إََل -228 .1182 ِعَباِدِه   "َيْسَتِحقه َأْن حُيَْمَد َعَلي ْ
اَبنِ َكالث ََّقَلنْيِ اْلُمَخاطَِبنَي ِبَقْولِِه: }فَِبَأيِ  آاَلِء َربِ ُكَما ُتكَ  َا آاَيٌت حَيُْصُل ُِّبَا ذِ  { ِمْن ِجَهِة َأهنَّ

يٌر ِمَن النهُذِر ِهَدايَ تُ ُهْم، َوَتُدله َعَلى َوْحَدانِيِ ِتِه، َوِصْدِق أَْنِبَيائِِه، َوهِلََذا قَاَل َعِقيَبُه: }َهَذا َنذِ 
ٌر أَْنَذَر مبَا أَْنَذَرْت بِِه ِن، يَ ُقوُل: َهَذا نَِذياْْلُوََل{ . ِقيَل: حُمَمٌَّد، َوِقيَل: اْلُقْرآُن، َومُهَا ُمَتاَلزَِما

ُيَاِن الرهُسُل، َواْلُكُت ُب اْْلُوََل. َوقَ ْولُُه: ِمْن النهُذِر اْْلُوََل، َأْي ِمْن ِجْنِسَها، َفأَْفَضُل النِ َعِم نِ  ْعَمةُ اإْلِ
ْعَمِة، قَاَل تَ َعاََل: }َلَقْد  َما حَيُْصُل ِمْن َهِذِه الن ِ وَُكله َُمُْلوٍق فَ ُهَو ِمْن اْْلاَيِت الَّيِت حَيُْصُل ُِّبَا 

{ َوقَاَل: }تَ ْبِصَرًة َوذِْكَرى ِلُكلِ  َعْبٍد ُمِني بٍ  َِ  { .َكاَن ِف َقَصِصِهْم ِعْْبٌَة ِْلُويل اْْلَْلَبا

ْنَساَن إْن َكاَن َيُسرهُه فَ ُهَو نِْعَمٌة بَ يِ َنٌة، َوِإْن َكا ُسوُءُه فَ ُهَو نِْعَمٌة؛ ِْلَنَُّه ُيَكفِ ُر َن يَ َوَما ُيِصي ُب اإْلِ
َُ َعَلْيِه اِبلصَّْْبِ، َوِمْن ِجَهِة َأنَّ ِفيِه ِحْكَمًة َوَرمْحًَة اَل يَ ْعَلُمَها اْلَعْبدُ  ، }َوَعَسى َأْن َخطَااَيُه َويُ ثَا

ًئا َوُهوَ  ًئا َوُهَو َخرْيٌ َلُكْم َوَعَسى َأْن حتُِبهوا َشي ْ ُكْم{ اْْليََة، وَِكْلَتا النِ ْعَمَتنْيِ حَتْتَاُج َشرٌّ لَ  َتْكَرُهوا َشي ْ
 َعَلى الطَّاَعِة َمَع الشهْكِر إََل الصَّْْبِ، أَمَّا الضَّرَّاُء َفظَاِهٌر، َوأَمَّا نِْعَمُة السَّرَّاِء فَ َتْحَتاُج إََل الصَّْْبِ 

ِليَنا اِبلسَّرَّاِء فَ َلْم َنْصْبْ، فَِلَهَذا َكاَن اِء َفَصَْبْاَن، َوابْ تُ : اُبْ تُِليَنا اِبلضَّرَّ قَاَل بَ ْعُض السََّلف  ِفيَها، َكَما 
ُة، َوِف الضَّرَّاِء اْْلَ  ُ، اْشتَ َهَر َأْكثَ ُر َمْن َيْدُخُل اِْلَنََّة اْلَمَساِكنُي، َلِكْن َلمَّا َكاَن ِف السَّرَّاِء اللَّذَّ ََ

َنا اإْلِ ذِْكُر الشهْكِر ِف السَّرَّاِء َوالصَّ  ْنَساَن ِمنَّا َرمْحًَة مُثَّ ْْبِ ِف الضَّرَّاِء، قَاَل تَ َعاََل: }َولَِئْن أََذق ْ
 (2) }إالَّ الَِّذيَن َصَْبُوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت{ اْْليََة.". -إََل قَ ْولِِه  -نَ َزْعَناَها ِمْنُه{ 

 

َِ  اْلَعاَلِمنَي؛ َهَذا الَّذِ -229 .1183  إلَْيِه طَائَِفةٌ ِمْن ي ذََكَرُه أَبُو َحاِمٍد َقْد َذَه بَ "احْلَْمُد َّللَِِّ َر
رًَة؛ النَّاِس. َوَلِكْن أَئِمَُّة اْلُمْسِلِمنَي َومُجُْهورُُهْم َعَلى ِخاَلِف َهَذا؛ َوَأنَّ اْلَكْس َب َيُكوُن َواِجًبا اتَ 

ََْ َيُكْن رًَّما اَتَرًة. َفاَل جَيُو َوُمْسَتَحبًّا اَتَرًة؛ َوَمْكُروًها اَتَرًة َوُمَباًحا اَتَرًة َوحمَُ  ُز إْطاَلُق اْلَقْوِل أِبَنَُّه 
َب ُب الَِّذي ِمْنُه َشْيٌء َواِج ٌب؛ َكَما أَنَُّه اَل جَيُوُز إْطاَلُق اْلَقْوِل أِبَنَُّه لَْيَس ِمْنُه َشْيٌء حُمَرٌَّم. َوالسَّ 
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ٍَ َأْو أَْمَر اْسِتحْ  ٍَ ُهَو ِعَباَدُة اَّللَِّ َوطَاَعُتهُ َلهُ أُِمَر اْلَعْبُد ِبِه أَْمَر إجَيا ُ فَ َرَض َعَلى َبا  َولَِرُسولِِه. َوَاَّللَّ
َوقَاَل: }َواذُْكِر  اْلِعَباِد َأْن يَ ْعُبُدوُه َويَ تَ وَكَُّلوا َعَلْيِه. َكَما قَاَل تَ َعاََل: }فَاْعُبْدُه َوتَ وَكَّْل َعَلْيِه{

َِ اَل إَلَه إالَّ ُهوَ اْسَم َربِ َك َوتَ بَ تَّْل إلَْيِه تَ ْبتِ  َه اْلَمْشرِِق َواْلَمْغِر ْذُه وَِكياًل{ َوقَاَل: ياًل{ }َر  فَاختَِّ
َلى اَّللَِّ فَ ُهَو }َوَمْن يَ تَِّق اَّللََّ جَيَْعْل َلُه َُمَْرًجا{ }َويَ ْرزُْقُه ِمْن َحْيُث اَل حَيَْتِس ُب َوَمْن يَ تَ وَكَّْل عَ 

يُ ْرَوى َعْن َأيب َذرٍ  َعْن ْعَل َما أََمَر اَّللَُّ ِبِه َوتَ ْرَك َما هَنَى اَّللَُّ َعْنُه. وَ َحْسُبُه{ َوالت َّْقَوى جَتَْمُع فِ 
ُهْم{ النَِّبِ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَُّه قَاَل: }اَي َأاَب َذرٍ  َلْو َعِمَل النَّاُس ُكلهُهْم ُِّبَِذهِ   اْْليَِة َلَوِسَعت ْ

ِقنَي َأْن جَيَْعَل هَلُْم : َما اْحَتاَج َتِقيٌّ َقطه. يَ ُقوُل: إنَّ اَّللََّ َضِمَن لِْلُمتَّ بَ ْعُض السََّلف   قَالَ . َوهِلََذا 
ُهْم مَ  ا َيُضرهُهْم َوجَيِْل ُب َُمَْرًجا ممَّا َيِضيُق َعَلى النَّاِس َوَأْن يَ ْرزُقَ ُهْم ِمْن َحْيُث اَل حَيَْتِسُبوَن فَ َيْدَفُع َعن ْ

ْ حَيُْصْل َذِلَك َدلَّ َعَلى َأنَّ ِف الت َّْقَوى َخَلاًل فَ ْليَ هَلُْم  َ َوْليَ ُت ْب َما حَيَْتاُجوَن إلَْيِه. فََِِذا ََ ْستَ ْغِفْر اَّللَّ
ِمِذيه أَنَُّه َواُه الَت ِْ إلَْيِه َوهِلََذا َجاَء ِف احْلَِديِث اْلَمْرُفوِع إََل النَِّبِ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم الَِّذي رَ 

 (1)قَاَل: }َمْن". 
 

تَ وَكَّْل َعَلى : َمْن َسرَُّه َأْن َيُكوَن أَق َْوى النَّاِس فَ ْلي َ قَاَل بَ ْعُض السََّلف  "َوهِلََذا -230 .1184
. َوِف الصَِّحيَحنْيِ َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعْمرٍو }َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهِ  َم ِصَفُتُه ِف  َوَسلَّ اَّللَِّ

َل الت َّْورَاِة إانَّ أَْرَسْلَناك َشاِهًدا َوُمَبشِ رًا َوَنِذيرًا َوِحْرزًا ِلأْلُمِ يِ نَي أَْنَت َعْبِدي َوَرُسويل ََسَّ  ي ُْتك اْلُمتَ وَكِ 
ٍَ اِبْْلَْسَواِق َواَل جَيْزِي اِبلسَّيِ َئِة السَّي ِ  َة َوَلِكْن جَيْزِي اِبلسَّيِ َئِة ئَ لَْيَس ِبَفظِ  َواَل َغِليٍظ َواَل َصخَّا
َتُح بِهِ   أَْعيُ ًنا ُعْمًيا َوآَذااًن ُصمًّا احلََْسَنَة َويَ ْعُفو َويَ ْغِفُر َوَلْن أَْقِبَضُه َحىتَّ أُِقيَم ِبِه اْلِملََّة اْلَعْوَجاَء َفأَف ْ

َا َأطَاُقوا مَحَْل اْلَعْرِش ِوَي َأنَّ مَحََلَة الْ َوقُ ُلواًب ُغْلًفا أبَِْن يَ ُقوُلوا اَل إَلَه إالَّ اَّللَُّ{ َوهِلََذا رُ  َعْرِش إمنَّ
. َوَقْد ثَ َبَت ِف الصَِّحيَحنْيِ َعْن النَِّبِ  َصلَّ  ى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَقْوهِلِْم اَل َحْوَل َواَل قُ وََّة إالَّ ابََِّللَِّ

ٌز ِمْن ُكُنوِز اِْلَنَِّة{ قَاَل تَ عَ  َا َكن ْ  َحْسُبُه{ َوقَاَل تَ َعاََل: اََل: }َوَمْن يَ تَ وَكَّْل َعَلى اَّللَِّ فَ ُهوَ }َأهنَّ
ُ }الَِّذيَن قَاَل هَلُُم النَّاُس إنَّ النَّاَس َقْد مَجَُعوا َلُكْم فَاْخَشْوُهْم فَ زَاَدُهْم إُيَااًن َوقَاُلوا َحْسب ُ  َنا اَّللَّ

ُتْم ُمْؤِمِننَي{ وَ َونِْعَم اْلوَِكيُل{ إََل قَ ْولِِه }َفاَل خَتَافُ  ِف َصِحيِح اْلُبَخارِيِ  َعْن وُهْم َوَخاُفوِن إْن ُكن ْ
بْ رَاِهيُم اْْلَِليُل اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اَّللَُّ َعْنُه ِف قَ ْولِِه: }َوقَاُلوا َحْسبُ َنا اَّللَُّ َونِْعَم اْلوَِكيُل{ قَاهَلَا إ
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ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِحنَي قَاَل هلَُ  ِحنَي أُْلِقَي ِف النَّاِر َوقَاهَلَا حُمَمَّدٌ  ْم النَّاُس: إنَّ النَّاَس َقْد مَجَُعوا َصلَّى اَّللَّ
ِكْن َعَلى أَْهَواِئِهْم َلُكْم. َو )ِقْسٌم اَثٍن: َيْشَهُدوَن رُبُوبِيََّة احلَْقِ  َواْفِتَقاَرُهْم إلَْيِه َوَيْسَتِعيُنوَن ِبِه لَ 

َوَهَذا َحاُل َكِثرٍي ِمْن اْلُمتَ َفقِ رَِة  يَن إََل َحِقيَقِة أَْمرِِه َوهَنِْيِه َوِرَضاهُ َوَغَضِبِه َوحَمَبَِّتهِ َوأَْذَواِقِهْم َغرْيَ اَنِظرِ 
 (1)َواْلُمَتَصو َِفِة َوهِلََذا َكِثريًا". 

 

اره َويُ رَاُد ُِّبَا ضَ "َسيِ َئٌة يَ ْفَرُحوا ُِّبَا{ فَاحلََْسَناُت َوالسَّيِ َئاُت يُ رَاُد ُِّبَا املسار َواْلمَ -231 .1185
َُ الثَّاين َأنَّ َهَذا ِف َحقِ  اْلُمْؤِمِن الصَّبَّاِر الشَُّكوِر. َوالذه  َُ الطَّاَعاُت َواْلَمَعاِصي. )َواِْلََوا نُو

ُ َوَقْد تَ ْرَتِفُع َدَرَجُتُه اِبلت َّْوبَِة.  ََ اْلَعْبُد َأَحبَُّه اَّللَّ ُيَاَن فََِِذا اَت : َكاَن بَ ْعُض السََّلف   الَ قَ تُ ْنِقُص اإْلِ
ِعيُد ْبُن ُجَبرْيٍ: َداُود بَ ْعَد الت َّْوبَِة َخرْيًا ِمْنُه قَ ْبَل اْلَِْطيَئِة َفَمْن ُقِضَي َلُه اِبلت َّْوبَِة َكاَن َكَما قَاَل سَ 

يِ َئَة فَ َيْدُخُل ُِّبَا اِْلَنََّة؛ َوَذِلَك سَّ إنَّ اْلَعْبَد لَيَ ْعَمُل احلََْسَنَة فَ َيْدُخُل ُِّبَا النَّاَر َوِإنَّ اْلَعْبَد لَيَ ْعَمُل ال
ْص َب َعْيِنِه فَ َيْستَ ْغِفُر أَنَّهُ يَ ْعَملُ احلََْسَنةَ فَ َتُكوُن ُنْص َب َعْيِنِه َويَ ْعَج ُب ُِّبَا َويَ ْعَمُل السَّيِ َئةَ فَ َتُكوُن نُ 

َها َوَقْد ثَ َبَت ِف الصَِّحيِح َعْن ال َُ إلَْيِه ِمن ْ َ َويَ ُتو ُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَّهُ قَاَل: }اْْلَْعَماُل نَِّبِ  َصلَّ اَّللَّ ى اَّللَّ
َُ اِبْْلََواتِيِم{ َواْلُمْؤِمُن إَذا فَ َعَل َسيِ َئًة فَِِنَّ ُعُقوبَ تَ َها تَ ْنَدِفُع َعْنهُ ِبَعَشَرِة َأْسبَ  ََ فَ يَ ُتو : َأْن يَ ُتو ٍَ ا

نْ  ْغَفُر َلُه َأْو يَ ْعَمُل َحَسَناٍت  ِب َكَمْن اَل َذْن َب َلُه. أَْو َيْستَ ْغِفُر فَ ي ُ اَّللَُّ َعَلْيِه فَِِنَّ التَّاِئ َب ِمْن الذَّ
ُروَن لَُه َحيًّا مَتُْحوَها فَِِنَّ احلََْسَناِت يُْذِهنْبَ السَّيِ َئاِت. َأْو َيْدُعو لَُه إْخَوانُُه اْلُمْؤِمُنوَن َوَيْستَ ْغفِ 

َفُعُه اَّللَُّ ِبِه َأْو َيْشَفُع فِ َوَميِ ًتا. َأْو يَ ْهُدوَن َلُه ِمْن ث َ  َِ أَْعَماهِلِْم َما يَ ن ْ ُ َوا يِه نَِبيهُه حُمَمٌَّد َصلَّى اَّللَّ
نْ َيا مبََصاِئ َب ُتَكفِ ُر َعْنُه َأْو يَ ب ْ  َتِليِه اَّللَُّ تَ َعاََل ِف الده َتِليِه ِف اْلَْبْزَِخ اِبلصَّْعَقِة َعَلْيِه َوَسلََّم. َأْو يَ ب ْ

َتِليِه ِف َعَرَصاِت اْلِقَياَمِة ِمْن َأْهَواهِلَا مبَا ُيَكفِ ُر عَ فَ ُيَكف ِ  ْنُه. أَْو يَ ْرمَحُُه أَْرَحُم ُر ُِّبَا َعْنُه. َأْو يَ ب ْ
 (2)الرَّامِحِنَي.". 

 

ْلته إَذا َجَعْلته َعْداًل ِف نَ ْفِسِه أَْو ِف اْعِتَقاِد النَّاِس قَالَ -232 .1186 ََل:  تَ َعا"َكَما يُ َقاُل َعدَّ
ا{ َوهِلََذا قَاَل: }َفاَل تُ زَكهوا أَنْ ُفَسُكْم{ َأْي خُتْْبُوا بِزََكاهِتَا َوَهَذا َغرْيُ قَ ْولِِه: }َقْد أَف َْلَح َمْن زَكَّاهَ 

ُ اَّللَِّ صَ  }ُهَو أَْعَلُم مبَِن ات ََّقى{ وََكاَن اْسُم َزيْ َن َب بَ رََّة َفِقيَل تُ زَكِ ي نَ ْفَسَها َفَسمَّاَها َرُسولُ  لَّى اَّللَّ
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ُ ي ُ  ْ تَ َر إََل الَِّذيَن يُ زَكهوَن أَنْ ُفَسُهْم َبِل اَّللَّ ََ زَكِ ي َمْن َيَشاُء{ َأْي َعَلْيِه َوَسلََّم َزيْ َن َب. َوأَمَّا قَ ْولُُه: }َأ
. َو " اْلَعْدُل " ُهَو ااِلْعِتَداُل مْ جَيَْعُلُه زَاِكًيا َوخُيْْبُ بِزََكاتِِه َكَما يُ زَكِ ي اْلُمزَكِ ي الشهُهوَد فَ ُيْخْبُ ِبَعْدهلِِ 

َِ َيُكوُن الرَُّجلُ  نُو يُع الذه  ِفيَها َوااِلْعِتَداُل ُهَو َصاَلُح اْلَقْل ِب َكَما َأنَّ الظهْلَم َفَساُدُه َوهِلََذا مجَِ
َها؛ َفَصاَلُح اْلَقْل ِب ِف مَ ظَاِلًما لِنَ ْفِسِه َوالظهْلُم ِخاَلُف اْلَعْدِل فَ َلْم يَ ْعِدْل َعَلى نَ ْفِسِه؛ َبْل ظَلَ 

ُ َوُهَو اْلَمْظُلوُم َكَذِلكَ   إَذا َعَدَل فَ ُهَو اْلَعْدِل َوَفَساُدُه ِف الظهْلِم َوِإَذا ظََلَم اْلَعْبُد نَ ْفَسُه فَ ُهَو الظَّاَِ
. قَاَل تَ َعاََل: }هَلَا لِ اْلَعاِدُل َواْلَمْعُدوُل َعَلْيِه َفِمْنُه اْلَعَمُل َوَعَلْيِه تَ ُعوُد مَثََرُة اْلَعمَ   ِمْن َخرْيٍ َوَشرٍ 

َها َما اْكَتَسَبْت{ . َواْلَعَمُل َلُه أَثَ ٌر ِف اْلَقْل ِب ِمْن نَ ْفٍع َوُضرٍ  َوَصاَل  ٍح قَ ْبَل أَثَرِِه َما َكَسَبْت َوَعَلي ْ
ْن َعِمَل َصاحِلًا فَِلنَ ْفِسِه َوَمْن : }مَ ِف اْْلَارِِج َفَصاَلُحَها َعْدٌل هَلَا َوَفَساُدَها ظُْلٌم هَلَا قَاَل تَ َعاََل 

ُتْم ِْلَنْ ُفِسُكْم َوِإْن َأَسْأمُتْ فَ َلَها{  ُتْم َأْحَسن ْ َها{ َوقَاَل تَ َعاََل: }إْن َأْحَسن ْ اَل بَ ْعُض قَ َأَساَء فَ َعَلي ْ
 اْلَوْجِه َوَسَعًة ِف الر ِْزِق َوحَمَبًَّة ِف : إنَّ لِْلَحَسَنِة لَُنورًا ِف اْلَقْل ِب َوقُ وًَّة ِف اْلَبَدِن َوِضَياًء السََّلف  

َِ اْْلَْلِق َوِإنَّ لِلسَّيِ َئِة َلظُْلَمًة ِف".   (1)ِف قُ ُلو
 

طَرِيًقا َوِعَباَدًة؛ "فَ َيظُنهوَن ااِلْسِتْساَلَم ِلَذِلَك َوُمَوافَ َقَتهُ َوالرِ َضا ِبهِ َوحَنَْو َذِلَك ِديًنا وَ -233 .1187
ُ َما َأْشرَْكَنا َواَل آاَبُؤاَن َواَل َحرَّْمَنا ِمنْ   َشْيٍء{ . فَ ُيَضاُهوَن اْلُمْشرِِكنَي الَِّذيَن قَاُلوا: }َلْو َشاَء اَّللَّ

ُ َأْطَعَمُه{ . َوقَاُلوا: }َلْو َشاءَ الرَّمْحَُن َما َعَبْداَنُهْم{ وَ َوقَ  َلْو ُهُدوا اُلوا: }أَنُْطِعُم َمْن َلْو َيَشاءُ اَّللَّ
 يبُ َنا َكاْلَفْقرِ َلَعِلُموا َأنَّ اْلَقَدَر أََمَراَن َأْن نَ ْرَضى ِبِه َوَنْصْبَ َعَلى ُموَجِبِه ِف اْلَمَصاِئ ِب الَّيِت ُتصِ 

ََ ِمْن ُمِصيَبٍة إالَّ ِبِِْذِن اَّللَِّ َوَمْن يُ ْؤِمْن اِبَّللَِّ   يَ ْهِد َواْلَمَرِض َواْْلَْوِف قَاَل تَ َعاََل: }َما َأَصا
ا ِمْن ِعْنِد اَّللَِّ َفرَيَْضى : ُهَو الرَُّجُل ُتِصيُبُه اْلُمِصيَبُة فَ يَ ْعَلُم َأهنََّ قَاَل بَ ْعُض السََّلف  قَ ْلَبُه{ . 

ََ ِمْن ُمِصيَبٍة ِف اْْلَْرِض َواَل ِف أَنْ ُفِسُكْم إالَّ ِف كِ َوُيسَ  ٍَ ِمْن قَ ْبِل لِ ُم َوقَاَل تَ َعاََل: }َما َأَصا َتا
ا آاَتُكْم{ َأْن َنْْبَأََها إنَّ َذِلَك َعَلى اَّللَِّ َيِسرٌي{ }ِلَكْي اَل ََتَْسْوا َعَلى َما فَاَتُكْم َواَل تَ ْفَرُحوا مبَِ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَّهُ قَاَل: }اْحَتجَّ آَدَم وَ . َوِف ال ُموَسى فَ َقاَل ُموَسى صَِّحيَحنْيِ َعْن النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ
َمَك َأَْسَاَء  أَْنَت آَدَم الَِّذي َخَلَقَك اَّللَُّ بَِيِدِه َونَ َفَخ ِفيَك ِمْن ُروِحِه َوَأْسَجَد َلَك َماَلِئَكَتُه َوَعلَّ 

ُ فَِلَماَذا َأْخَرْجتَ َنا َونَ ْفَسَك ِمْن اِْلَنَِّة؟ فَ َقاَل آَدَم: أَْنَت ُموَسى الَِّذي اْصطَفَ  ُكلِ  َشْيءٍ  اَك اَّللَّ
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 َفَحجَّ آَدَم ِبرَِسالَِتِه َوِبَكاَلِمِه فَ َهْل َوَجْدَت َذِلَك َمْكُتواًب َعَليَّ قَ ْبَل َأْن ُأْخَلَق؟ قَاَل: نَ َعْم. قَالَ 
 (1)ُموَسى{ .". 

 

َه اْلَعْرِش اْلَعِظيِم{ }َسيَ ُقوُلوَن َّللَِّ -234 .1188 َه السََّماَواِت السَّْبِع َوَر  ُقْل "}ُقْل َمْن َر
تُ  رُي َواَل جُيَاُر َعَلْيِه إْن ُكن ْ ْم تَ ْعَلُموَن{ أََفاَل تَ ت َُّقوَن{ }ُقْل َمْن بَِيِدِه َمَلُكوُت ُكلِ  َشْيٍء َوُهَو جيُِ

ِ ُقْل  َق السََّماَواِت َواْْلَْرَض َفَأىنَّ ُتْسَحُروَن{ َوقَاَل تَ َعاََل: }َولَِئْن َسأَْلتَ ُهْم َمْن َخلَ }َسيَ ُقوُلوَن َّللَّ
 َغرْيِ َمْوِضٍع. َوَسخََّر الشَّْمَس َواْلَقَمَر لَيَ ُقوُلنَّ اَّللَُّ َفَأىنَّ يُ ْؤَفُكوَن{ َوَهَذا َقْد ذُِكَر ِف اْلُقْرآِن ِف 

َة َوالضهرَّ َوَماَفِمْن مَتَاِم نِْعَمِة  يُ ْلِجئُ ُهْم إََل تَ ْوِحيِدِه  اَّللَِّ َعَلى ِعَباِدِه اْلُمْؤِمِننَي َأْن يُ ْنزَِل ُِّبِْم الشِ دَّ
يَن َويَ ْرُجونَُه اَل يَ ْرُجوَن َأَحًدا ِسَواُه َوتَ تَ َعلَُّق قُ ُلوُُّبُمْ  ُل ِبِه اَل ِبَغرْيِِه فَ َيْحصُ  فَ َيْدُعونَُه ُُمِْلِصنَي َلُه الدِ 

ُيَاِن َوَذْوِق طَْعِمِه َواْلَْبَاَءِة ِمْن الش ِ  اَنبَِة إلَْيِه َوَحاَلَوِة اإْلِ ْرِك َما ُهَو أَْعَظُم هَلُْم ِمْن الت َّوَكهِل َعَلْيِه َواإْلِ
َِ أَْو ُحُصوِل اْلُيْسِر َوَزَواِل الْ  ْسِر ِف اْلَمِعيَشِة عُ نِْعَمًة َعَلْيِهْم ِمْن َزَواِل اْلَمَرِض َواْْلَْوِف أَْو اِْلَْد
َها أَْعَظُم ممَّا حَيُْصلُ   لِْلُمْؤِمِن. َوأَمَّا َما فَِِنَّ َذِلَك َلذَّاٌت َبَدنِيٌَّة َونَِعٌم ُدنْ َيوِيٌَّة َقْد حَيُْصُل لِْلَكاِفِر ِمن ْ

يَن َفَأْعَظُم ِمْن َأْن يُ عَ   َعْن ُكْنِهِه َمَقاٌل َأْو َيْسَتْحِضَر ْبِ َ حَيُْصُل ِْلَْهِل الت َّْوِحيِد اْلُمْخِلِصنَي َّللَِِّ الدِ 
: اَي اْبَن آَدَم اَل بَ ْعُض السََّلف  قَ تَ ْفِصيَلُه اَبٌل َوِلُكلِ  ُمْؤِمٍن ِمْن َذِلَك َنِصي ٌب ِبَقْدِر إُيَانِِه َوهِلََذا 

َِ َسيِ ِدك. َوقَالَ  ْعُض الشهُيوِخ: إنَُّه لََيُكوُن ب َ  َلَقْد بُورَِك َلك ِف َحاَجٍة َأْكثَ ْرت ِفيَها ِمْن قَ رِْع اَب
ِح به َمَعُه أَْن يل إََل اَّللَِّ َحاَجٌة َفَأْدُعوُه فَ يَ ْفَتُح يل ِمْن َلِذيِذ َمْعرِفَِتِه َوَحاَلَوِة ُمَناَجاتِِه َما اَل أُ 

َل َقَضاَء َحاَجيِت َخْشَيَة َأْن تَ ْنَصِرَف نَ ْفِسي".   (2)يُ َعجِ 
 

ُ َمَثاًل ِصرَاطًا ُمْسَتِقيًما. َوَعَلى َجنَ َبيَتْ الص ِ  "أَنَُّه قَاَل: "-235 .1189 ََ اَّللَّ رَاِط ُسورَاِن }َضَر
َِ ُسُتوٌر ُمْرَخاٌة، َوَداٍع َيْدُعو َعَلى رَْأِس ال ٌَ ُمَفتََّحةٌ َوَعَلى اْْلَبْ َوا صِ رَاِط َوَداٍع َوِف السهوَرْيِن أَبْ َوا

ْساَلُم، َوالسهُتوُر ُحُدودُ َيْدُعو ِمْن فَ ْوِق الصِ رَاِط. فَالصِ رَ  َُ  اُط اْلُمْسَتِقيُم ُهَو اإْلِ ، َواْْلَبْ َوا اَّللَِّ
َِ اَنَداُه اْلُمنَ  َأْو َكَما  -اِدي اْلُمَفتََّحُة حَمَارُِم اَّللَِّ فََِِذا أَرَاَد اْلَعْبُد َأْن يَ ْفَتَح اَباًب ِمْن تِْلَك اْْلَبْ َوا

، ْفَتْحُه فَِِنَّك إْن تَ ْفَتْحُه تَِلْجُه. َوالدَّاِعي َعَلى رَْأسِ اَي َعْبَد اَّللَِّ اَل ت َ  -قَاَل  َُ اَّللَِّ  الصِ رَاِط ِكَتا
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َ َأنَّ ِف قَ ْل ِب كُ  لِ  ُمْؤِمٍن َوالدَّاِعي فَ ْوَق الصِ رَاِط َواِعُظ اَّللَِّ ِف قَ ْل ِب ُكلِ  ُمْؤِمٍن{ ". فَ َقْد َبنيَّ
يَ َقُع ِف قَ ْل ِب اْلُمْؤِمِن  ْهُي ِبََتِْغي ِب َوتَ ْرِهي ٍب؛ فَ َهَذا اْْلَْمُر َوالن َّْهُي الَِّذيَواِعٌظ َواْلَواِعُظ اْْلَْمُر َوالن َّ 

نُوٍر{  ُمطَاِبٌق ِْلَْمِر اْلُقْرآِن َوهَنِْيِه َوهِلََذا يَ ْقَوى َأَحُدمُهَا اِبْْلَخِر. َكَما قَاَل تَ َعاََل: }نُوٌر َعَلى
ََْ َيْسَمْع فِ ِف اْْليَ  قَاَل بَ ْعُض السََّلف   َع ِة: ُهَو اْلُمْؤِمُن يَ ْنِطُق اِبحلِْْكَمِة َوِإْن  يَها أِبَثَِر فََِِذا َسَِ

ُيَاِن الَِّذي ِف قَ ْلِبِه يُطَاِبُق نُوَر اْلُقْرآِن َكَما َأنَّ ا ْلِميزَاَن اْلَعْقِليَّ اِبْْلَثَِر َكاَن نُورًا َعَلى نُوٍر. نُوُر اإْلِ
ََ َواْلِميزَاَن لِيَ ُقوَم النَّاُس اِبْلقِ يُطَاِبُق اْلِكَتا َ أَنْ َزَل اْلِكَتا ْسِط. َوَقْد يُ ْؤَتى اْلَعْبُد ََ اْلُمنَ زََّل؛ فَِِنَّ اَّللَّ

ُ َأَحَدمُهَا َواَل يُ ْؤَتى اْْلَخَر. َكَما ِف الصَِّحيَحنْيِ َعْن َأيب ُموَسى اْْلَْشَعرِيِ  َعْن النَِّبِ  صَ  لَّى اَّللَّ
ا طَيِ  ٌب َورحُِيَها َوَسلََّم أَنَُّه قَاَل: " }َمَثُل اْلُمْؤِمِن الَِّذي يَ ْقَرأُ اْلُقْرآَن َكَمَثِل اْْلُتْ ُرجَِّة طَْعُمهَ  َعَلْيهِ 

 (1)طَيِ  ٌب. َوَمَثُل". 
 

ُصُل ا حيَْ "نَ ْفُسُه ُمْشَتِغَلًة ُِّبَا. َواَلَِّذيَن َيْسُلُكوَن ِف حَمَبَِّة اَّللَِّ َمْسَلًكا اَنِقصً -236 .1190
ِه َومبَْعُروِفِه ِْلََحِدِهْم نَ ْوٌع ِمْن َذِلَك ُيَسمَّى " ااِلْصِطاَلُم " َو " اْلَفَناءُ " يَِغي ُب مبَْحُبوِبِه َعْن حَمَبَّتِ 

اَلِمِه َوأَْمرِِه َوهَنِْيِه.  وَكَ َعْن َمْعرِفَِتِه َومبَْذُكورِِه َعْن ذِْكرِِه َحىتَّ اَل َيْشُعَر ِبَشْيِء ِمْن َأَْسَاِء اَّللَِّ َوِصَفاتِهِ 
َتِقُل ِمْن َهَذا إََل " ااِلحتِ َاِد ". فَ يَ ُقوُل: َأاَن ُهَو َوُهَو َأاَن َوَأاَن اَّللَُّ وَ  ُهْم " ِمْن َقْد يَ ن ْ َيُظنه  َو " ِمن ْ

يُد " الَِّذي ُهَو هِنَايَُة ُكلِ  حِ َكِثرٌي ِمْن السَّاِلِكنَي َأنَّ َهَذا ُهَو َغايَُة السَّاِلِكنَي َوَأنَّ َهَذا ُهَو " الت َّوْ 
ْ َيسْ  ُْم ََ ُلُكوا َساِلٍك. َوُهْم غالطون ِف َهَذا؛ َبْل َهَذا ِمْن ِجْنِس قَ ْوِل النََّصاَرى َوَلِكْن َضلهوا ِْلَهنَّ

َلى َهَذا ِف َغرْيِ َهَذا عَ الطَّرِيَق الشَّْرِعيََّة ِف اْلَباِطِن ِف َخَْبِ اَّللَِّ َوأَْمرِِه. َوَقْد ُبِسَط اْلَكاَلُم 
 اْلَمْوِضِع.

َِ َواللِ َباِس َيْست َ  ْويل َعَلى قَ ْل ِب َواْلَمْقُصوُد: َأنَّ اْلُمتَِّبِعنَي ِلَشَهَواهِتِْم ِمْن الصهَوِر َوالطََّعاِم َوالشَّرَا
ْهَواُه َيْصرِفُُه َكْيَف َتَصرََّف َذِلَك ي َ  َأَحِدِهْم َما َيْشَتِهيِه َحىتَّ يَ ْقَهَرُه َوَُيِْلَكُه َويَ ب َْقى َأِسريًا، َما

َُ َوهِلََذا  َِ  النَّاِسِك أبَِْخَوَف مِ قَاَل بَ ْعُض السََّلف  اْلَمْطُلو ينِ  َعَلْيِه ِمْن َسُبٍع : َما َأاَن َعَلى الشَّا
 (2)َضاٍر يَِث ُب َعَلْيِه ِمْن َصِبٍ  َحَدٍث جَيِْلُس إلَْيِه.". 
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ْن ِجْنِس أَْمرُُه فُ ُرطًا{ فَاْلَغْمَرُة َتُكوُن ِمْن ات َِباِع اهْلََوى، َوالسَّْهُو مَ  "َهَواُه وََكانَ -237 .1191
َُ اْلَقْل ِب َعْنُه َوَهَذا مِجَ  اُع اْلَغْفَلِة؛ َوهِلََذا قَاَل َمْن قَاَل: " السَّْهُو " اْلَغْفَلُة َعْن الشَّْيِء َوَذَها

اِر اْْلِخَرِة َتُسده ابَ  الشَّرِ  " اْلَغْفَلُة " َو " الشَّْهَوةُ  ََ اْلَْرْيِ الَِّذي ُهَو " " فَاْلَغْفَلُة " َعْن اَّللَِّ َوالدَّ
ََ الشَّرِ  َوالسَّْهِو َواْْلَْوِف فَ يَ ب َْقى اْلَقْل بُ   َمْغُمورًا ِفيَما الذ ِْكُر َواْليَ َقظَُة. َو " الشَّْهَوُة " تَ ْفَتُح اَب

 ِبَغرْيِ اَّللَِّ َقْد انْ َفَرَط أَْمرُُه ْن اَّللَِّ رَاِئًدا َغرْيَ اَّللَِّ َساِهًيا َعْن ذِْكرِِه َقْد اْشتَ َغلَ يَ ْهَواُه َوخَيَْشاُه َغاِفاًل عَ 
نْ َيا َعَلى قَ ْلِبِه َكَما ُرِوَي ِف َصِحيِح اْلُبَخارِيِ  َوَغرْيِِه َعْن َأيب ُهَري ْ  َرَة َعْن النَِّبِ  َقْد رَاَن ُح به الده

ْرَهِم َتعِ َصلَّى اَّللَُّ  يَناِر تَِعَس َعْبُد الدِ  َس َعْبُد اْلَقِطيَفِة  َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَُّه قَاَل: }َتِعَس َعْبُد الدِ 
 َسِخَط{ َتِعَس َعْبُد اْْلَِميَصِة َتِعَس َوانْ َتَكَس َوِإَذا ِشيَك َفاَل انْ تَ َقَش إْن أُْعِطَي َرِضَي َوِإْن ُمِنعَ 

ْرَهِم، َوعَ َجَعَلُه َعَبَد َما  ْبَد َما ُوِصَف ِف يُ ْرِضيِه ُوُجوُدُه، َوُيْسِخطُُه فَ ْقُدُه َحىتَّ َيُكوَن َعْبَد الدِ 
َها فَ ُهَو َخاِدُمَها َكَما  : اَل بَ ْعُض السََّلف  قَ َهَذا احْلَِديِث َو " اْلَقِطيَفُة " ِهَي الَّيِت جُيَْلُس َعَلي ْ

َِ َما خَيِْدُمك َها َما َتُكْن أَْنَت خَتِْدُمهُ َوِهَي َكالْ  اْلَبْس ِمْن الثِ َيا ِبَساِط الَِّذي جَتِْلُس َواَل تَ ْلَبْس ِمن ْ
َا".   (1)َعَلْيِه َو " اْْلَِميَصُة " ِهَي الَّيِت يَ ْرَتِدي ُِّبَا َوَهَذا ِمْن أََقلِ  اْلَماِل. َوِإمنَّ

 

ْن َخَلَق السََّمَواِت : َتْسَأهُلُْم مَ َلف  قَاَل بَ ْعُض السَّ "اِبَّللَِّ إالَّ َوُهْم ُمْشرُِكوَن{ -238 .1192
ُ َوُهْم َمَع َهَذا يَ ْعُبُدوَن َغرْيَُه. َفَمْن أَقَ رَّ اِبْلَقَضاِء َواْلَقَدِر دُ  وَن اْْلَْمِر َوالن َّْهِي َواْْلَْرَض فَ يَ ُقوُلوَن اَّللَّ

اِبْلَماَلِئَكِة َوالرهُسِل الَِّذيَن َجاُءوا  أُولَِئَك يُِقرهونَ الشَّْرِعيَّنْيِ فَ ُهَو َأْكَفُر ِمْن اْليَ ُهوِد َوالنََّصاَرى فَِِنَّ 
نَّ الَِّذيَن اِبْْلَْمِر َوالن َّْهِي الشَّْرِعيَّنْيِ َلِكْن آَمُنوا بِبَ ْعٍض وََكَفُروا بِبَ ْعٍض. َكَما قَاَل تَ َعاََل: }إ

يَ ُقوُلوَن نُ ْؤِمُن بِبَ ْعٍض َوَنْكُفُر بِبَ ْعٍض نْيَ اَّللَِّ َوُرُسِلِه وَ َيْكُفُروَن اِبَّللَِّ َوُرُسِلِه َويُرِيُدوَن َأْن يُ َفر ُِقوا بَ 
ُد " احْلَِقيَقَة َويُرِيُدوَن َأْن يَ تَِّخُذوا َبنْيَ َذِلَك َسِبياًل أُولَِئَك ُهُم اْلَكاِفُروَن َحقًّا{ . َوأَمَّا الَِّذي َيْشهَ 

ُهْم حَتَْت اْلَقَضاِء َواْلَقَدِر َوَيْسُلُك شَّاِمَل لِْلَخِليَقِة َويُِقره َأنَّ اْلِعَباَد ُكلَّ اْلَكْونِيَّةَ " َوتَ ْوِحيَد الرهبُوبِيَِّة ال
بَ َعَث ِبِه ُرُسَلهُ َوَبنْيَ  َهِذِه احْلَِقيَقَة َفاَل يُ َفر ُِق َبنْيَ اْلُمْؤِمِننَي َواْلُمتَِّقنَي الَِّذيَن َأطَاُعوا أَْمَر اَّللَِّ الَِّذي

. َلِكْن ِمْن ى اَّللََّ َوَرُسوَلُه ِمْن اْلُكفَّاِر َواْلُفجَّاِر فَ َهُؤاَلِء َأْكَفُر ِمْن اْليَ ُهوِد َوالنََّصاَرىَمْن َعصَ 
 َواْلَكاِفِر َواَل النَّاِس َمْن َقْد َلَمُحوا اْلَفْرَق ِف بَ ْعِض اْْلُُموِر ُدوَن بَ ْعٍض حِبَْيُث يُ َفر ُِق َبنْيَ اْلُمْؤِمنِ 
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اِر َواَل يُ َفر ُِق َبنْيَ آَخرِيَن َبنْيَ اْلَْبِ  َواْلَفاِجِر أَْو يُ َفر ُِق َبنْيَ بَ ْعِض اْْلَبْ رَاِر َوَبنْيَ بَ ْعِض اْلُفجَّ  يُ َفر ِقُ 
ُيَاِن حِبََس ِب َما َسوَّى َبنْيَ اْْلَبْ رَاِر َواْلفُ  َيُكوُن جَّاِر وَ ات َِباًعا ِلظَنِ ِه َوَما يَ ْهَواُه. فَ َيُكوُن اَنِقَص اإْلِ

ُيَاِن ِبِديِن اَّللَِّ تَ َعاََل اْلَفارَِق حِبََس ِب َما فَ رََّق ِبِه َبنْيَ َأْولَِيائِِه َوأَعْ   (1)َدائِِه.". َمَعُه ِمْن اإْلِ
 

َفى َعمَّا ِف "أُمَِّة حُمَمٍَّد ِف احْلَِقيَقِة َوَيُكوُن مبَْنزَِلِة اْلُمَناِفِقنَي َفاَل جيَِ ُب َأْن يُ عْ -239 .1193
ٌ َيُدله َعَلْيِه احْلَِديُث َوِبِه ََتْتَِلُف اْْلَ ن َ  ِدلَّةُ الشَّْرِعيَُّة. َوَهَذا  ْفِسِه ِمْن َكاَلِمِه َأْو َعَمِلِه َوَهَذا فَ ْرٌق َبنيِ 

َُ َوالسََّنةُ  ُ هِلَِذِه اْْلُمَِّة َعْن اْلَْطَِأ َوالنِ ْسَياِن. َكَما َدلَّ َعَلْيِه اْلِكَتا َمْن َصحَّ إُيَانُهُ فَ  َكَما َعَفا اَّللَّ
ْيَس َمَعُه ُعِفَي َلُه َعْن اْلَْطَِأ َوالنِ ْسَياِن َوَحِديِث الن َّْفِس َكَما خُيَْرُجوَن ِمْن النَّاِر؛ خِبِاَلِف َمْن لَ 

ََْ َتُدل  النهُصوُص َعَلى تَ ْرِك ُمَؤاَخَذتِِه مبَا ِف نَ ْفِسِه َوَخطَِئِه وَ  ُيَاُن فَِِنَّ َهَذا  ْسَيانِِه ]َوهِلََذا نِ اإْلِ
 َِ  اْْلَْمثَاِل َجاَء: }نِيَّةُ اْلُمْؤِمِن َخرْيٌ ِمْن َعَمِلِه{ َهَذا اْْلَثَ ُر َرَواهُ أَبُو الشَّْيِخ اْلصبهاين ِف " ِكَتا

 َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه " ِمْن َمرَاِسيِل اَثِبٍت البناين. َوَقْد ذََكَرُه اْبُن اْلَقيِ ِم ِف الن ِيَِّة َمْن طُُرٍق َعْن النَِّب ِ 
َها اْلُمْؤِمُن مبَُجرَِّدَها[ )* َُ َعَلي ْ ُ أَْعَلم. فَِِنَّ النِ يَّةَ يُ ثَا ( َوجَتْرِي جَمَْرى اْلَعَمِل َوَسلََّم مُثَّ َضعََّفَها. فََاَّللَّ

ََْ َُيَْنْع ِمْن اْلَعَمِل ُِّبَا إالَّ اْلَعْجُز َوُُيِْكُنُه َذِلَك ِف عَ  اِل اْلَْرْيِ َوأَمَّا َعَمُل اْلَبَدِن فَ ُهَو امَِّة أَف ْعَ إَذا 
: قُ وَُّة اْلُمْؤِمِن ِف قَ ْلِبِه قَاَل بَ ْعُض السََّلف  ُمَقيٌَّد اِبْلُقْدَرِة َوَذِلَك اَل َيُكوُن إالَّ قَِلياًل؛ َوهِلََذا 

ِه. َوَقْد َدلَّ َعَلى َهَذا اْْلَْصِل قَ ْوله تَ َعاََل ُه ِف قَ ْلبِ َوَضْعُفُه ِف َبَدنِِه َوقُ وَُّة اْلُمَناِفِق ِف َبَدنِِه َوَضْعفُ 
 }َوِإْن تُ ْبُدوا َما ِف أَنْ ُفِسُكمْ 

__________ 

Q  ( :91)*( قال الشيخ انصر بن محد الفهد )ص 

والذي يظهر يل أن الكالم على هذا احلديث ليس من الشيخ رمحه هللا، بل أظنه كان ِف 
 النساخ، ويدل عليه أمور: احلاشية فأقحمه بعض

فمن ذلك: أن الكالم الذي بعد التخريج متصل ابحلديث اتصااًل وثيقاً، ويبدو أن العبارة 
هي كالتايل )وهلذا جاء: " نية املؤمن خري من عمله "، فِن النية يثاَ عليها املؤمن مبجردها. 

 .( ، وما بينهما مقجم.

جدته مستقاًل بنفسه، بدأ ب  )هذا اْلثر. .( ومنه: أنك لو َتملت الكالم على احلديث لو 
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وانتهى ب  )فاهلل أعلم( ، مما يزيد من احتمال كونه ِف حاشية النسخة فقام أحدهم ِبدخاله 
 ِف املنت.

 ومنه: ذكر اسم ابن القيم رمحه هللا فيه.

 (1)هذا ما ظهر يل، وهللا أعلم.". 
 

ُيَاِن؛ َوأَْعَظِم َحَسَناتِ -240 .1194  "َوَعِليٍ  َوَغرْيِِهْم؛ َفَمَحبَُّة َهُؤاَلِء ِمْن َأْوَثِق ُعَرى اإْلِ
ُ َوَرُسولُُه َأاثَ  ُ َعَلى حَمَبَِّة َما اْلُمتَِّقنَي. َوَلْو َأَح بَّ الرَُّجَل ِلَما َظَهَر لَُه ِمْن اْلَْرْيِ الَِّذي حيُِبهُه اَّللَّ بَهُ اَّللَّ

ََْ يَ ْعَلْم َحِقيَقَة اَبِطِنِه فَِِنَّ اْْلَْصَل ُهَو ُح به اَّللَِّ َوحُ حيُِ   به َما حيُِبهُه اَّللَُّ َفَمْن بهُه اَّللَُّ َوَرُسولُُه َوِإْن 
. وََكِثرٌي ِمْن النَّاِس َيدَِّعي  ْلَمَحبََّة ِمْن َغرْيِ اَأَح بَّ اَّللََّ َوَأَح بَّ َما حيُِبهُه اَّللَُّ َكاَن ِمْن َأْولَِياِء اَّللَِّ

ُتْم حتُِبهوَن اَّللََّ فَاتَِّبُعوين حُيِْبْبُكُم اَّللَُّ   َويَ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم{ حَتِْقيٍق قَاَل اَّللَُّ تَ َعاََل: }ُقْل إْن ُكن ْ
َ وَ : ادََّعى قَ ْوٌم َعَلى َعْهِد َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه قَاَل بَ ْعُض السََّلف   ُْم حيُِبهوَن اَّللَّ َسلََّم َأهنَّ

ُ َهِذِه اْْليََة َفَمَحبَّةُ اَّللَِّ َوَرُسولِِه َوِعَباِدِه اْلُمتَِّقنَي تَ ْقَتِضي ِفْعلَ  حَمُْبواَبتِِه َوتَ ْرَك َمْكُروَهاتِِه  َفأَنْ َزَل اَّللَّ
ا ِمْن َذِلَك َكاَن أَْعَظَم َدَرَجًة أَْعَظَم َنِصيبً  َوالنَّاُس يَ تَ َفاَضُلوَن ِف َهَذا تَ َفاُضاًل َعِظيًما َفَمْن َكانَ 

. َوأَمَّا َمْن َأَح بَّ َشْخًصا هِلََواُه ِمْثُل َأْن حيُِبَُّه ِلُدنْ َيا ُيِصيبُ َها ِمْنُه أَْو حِلَا َجِة يَ ُقوُم َلُه ُِّبَا ِعْنَد اَّللَِّ
؛ َبْل َهِذِه َذِلَك ِمْن اْْلَْشَياِء فَ هَ َأْو ِلَماِل يتآكله بِِه. أَْو ِبَعَصِبيٍَّة ِفيِه. َوحَنِْو  ِذِه لَْيَسْت حَمَبًَّة َّللَِِّ

ِق َواْلِعْصَياِن. َوَما حَمَبٌَّة هِلََوى الن َّْفِس َوَهِذِه اْلَمَحبَُّة ِهَي الَّيِت ُتوِقُع َأْصَحاَُّبَا ِف اْلُكْفِر َواْلُفُسو 
 (2)ِذي". َلْو َكاَن حيُِب هُهْم َّللَِِّ َْلَطَاَع اَّللََّ الَّ َأْكثَ َر َمْن َيدَِّعي ُح بَّ َمَشاِيَخ َّللَِِّ وَ 

 

 قَ ْولِِه }ِلُكلِ  نَ َبٍِ ِف  قَاَل بَ ْعُض السََّلف  "الَّيِت ِهَي َعنْيُ اْلَمْقُصوِد ِبِه َكَما -241 .1195
ََْ َتُكْن لَُه ُمْستَ َقرٌّ{ قَاَل َحِقيَقٌة فَِِنَُّه إْن َكاَن َخَْبًا فَََِِل احْلَِقيَقِة اْلُمْخَْبِ ُّبَِ  ا يَ ُئوُل َويَ ْرِجُع َوِإالَّ 

ُئوُل َويَ ْرِجُع َحِقيَقٌة َواَل َمآٌل َواَل َمْرِجٌع َبْل َكاَن َكِذاًب َوِإْن َكاَن طََلًبا فَََِِل احْلَِقيَقِة اْلَمْطُلوبَِة ي َ 
ََْ َيُكْن َمْقُصوُدُه َمْوُجوًدا َواَل َحاِصاًل. َوَمىَت َكاَن اْلَْ  ِعيًدا فَََِِل احْلَِقيَقِة َْبُ َوْعًدا َأْو وَ َوِإْن 

َتظَرَِة يَ ُئوُل َكَما }ُرِوَي َعْن النَِّبِ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَُّه تَ  اَل َهِذِه اْْليََة }ُقْل اْلَمْطُلوبَِة اْلُمن ْ
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َعَث َعَلْيُكْم َعَذااًب ِمْن فَ ْوقِ  ِلُكْم َأْو يَ ْلِبَسُكْم ِشيَ ًعا{ ُكْم َأْو ِمْن حَتِْت أَْرجُ ُهَو اْلَقاِدُر َعَلى َأْن يَ ب ْ
ََْ أَيِْت ََتِْويُلَها بَ ْعُد{ َوَعْن َعْبِد اَّللَِّ َقاَل: مَخٌْس َقْد َمَضنْيَ اْلبَ  َا َكائَِنٌة َو ْطَشُة َواللِ زَاُم قَاَل إهنَّ

 َوالدهَخاُن َواْلَقَمُر َوالرهوُم.

 َفْصٌل:

ُ. أَْو اُل َأَْسَاِء اَّللَِّ َوِصَفاتِِه َأْو بَ ْعِض َذِلَك ِف اْلُمَتَشاِبِه الَِّذي اَل يَ ْعَلُم ََتْوِ َوأَمَّا إْدخَ  يَلُه إالَّ اَّللَّ
ْوَلنْيِ اِحٍد ِمْن اْلقَ اْعِتَقاُد َأنَّ َذِلَك ُهَو اْلُمَتَشاِبُه الَِّذي اْسَتْأثَ َر اَّللَُّ ِبِعْلِم ََتِْويِلِه َكَما يَ ُقوُل ُكلَّ وَ 
ُْم َوِإْن َأَصابُوا ِف َكِثرٍي ممَّا يَ ُقوُلونَُه َوجَنَْوا مِ  ْن ِبدٍَع َوَقَع ِفيَها َطَواِئُف ِمْن َأْصَحابَِنا َوَغرْيِِهْم. فَِِهنَّ

أَنَُّه اَل يُ ْفَهُم وَ َغرْيُُهْم فَاْلَكاَلُم َعَلى َهَذا ِمْن َوْجَهنْيِ: اْْلَوَُّل: َمْن قَاَل: إنَّ َهَذا ِمْن اْلُمَتَشاِبِه 
لِيُل َعَلى بُْطاَلِن َذِلَك فَِِين ِ َما أَْعَلُم َعْن َأَحٍد ِمْن َسَلِف اْْلُمَِّة وَ  اَل ِمْن َمْعَناُه فَ نَ ُقوُل أَمَّا الدَّ

َبٍل َواَل َغرْيِِه أَنَُّه َجَعَل َذِلَك ِمْن اْلُمَتَشاِبِه".   (1)اْْلَِئمَِّة اَل َأمْحَد ْبِن َحن ْ
 

ا َعَرَف "ِمْنُه أَْيًضا َوَجزَاُؤُه َعَلى الشهْكِر َواْلُكْفِر اَل يَ ْقِدُر َأَحٌد َعَلى ِمْثِلِه. فَِِذَ -242 .1196
ِدِه{ َصاَر َأنَّ }َما يَ ْفَتِح اَّللَُّ لِلنَّاِس ِمْن َرمْحٍَة َفاَل ممُِْسَك هَلَا َوَما ُُيِْسْك َفاَل ُمْرِسَل َلُه ِمْن بَ عْ 

ِحقهُه َصاَر َلُه. . . اُؤُه إََل اَّللَِّ َوْحَدُه َوِإَذا َعَرَف َما َيْسَتِحقهُه ِمْن الشهْكِر الَِّذي َيْستَ تَ وَكهُلُه َوَرجَ 
ََ َواْستَ َعاَن ابََِّللَِّ 1) قَاَل بَ ْعُض  َكَما ( َوالشَّره احْنََصَر َسبَ ُبُه ِف الن َّْفِس؛ فَ َعِلَم ِمْن أَْيَن يُ ْؤَتى فَ َتا

َم قَ ْوُل السََّلفِ : اَل السََّلف    اْبِن َعبَّاٍس َوَغرْيِِه:  يَ ْرُجَونَّ َعْبٌد إالَّ َربَّهُ َواَل خَيَاُف إالَّ َذنْ َبُه. َوَقْد تَ َقدَّ
ََْ ُيْستَ ْثَن َأَحٌد َوَهَذا ِمْن فَ َوائِِد خَتْصِ  ؛ يِص اْلِْطَ َأنَّ َما َأَصاَُّبُْم يَ ْوَم ُأُحٍد ُمْطَلًقا َكاَن ِبُذنُوُِّبِْم  َِ ا

ُة َخِبيَثٌة: َكَما لَِئالَّ يَُظنَّ أَنَُّه َعامٌّ َُمُْصوٌص ". التَّاِسُع " َأنَّ السَّيِ َئَة إَذا َكاَنْت ِمْن الن َّْفِس َوالسَّيِ ئَ 
يثَاُت قَاَل تَ َعاََل: }اْْلَِبيثَاُت لِْلَخِبيِثنَي{ اْْليََة. قَاَل مُجُْهوُر السََّلِف: اْلَكِلَماُت }اْْلَبِ 

اْْلَق َْواُل ْلَخِبيِثنَي{ َوقَاَل: }َوَمَثُل َكِلَمٍة َخِبيَثٍة{ َوقَاَل: }إلَْيِه َيْصَعُد اْلَكِلُم الطَّيِ  ُب{ وَ لِ 
اِسبُ َها َفَمْن أَرَاَد َواْْلَف َْعاُل ِصَفاٌت لِْلَقاِئِل اْلَفاِعِل فََِِذا اتََّصَفْت الن َّْفُس اِبْْلُْبِث َفَمَحلهَها َما يُ نَ 

ََْ َيْصُلْح؛ َبْل إَذا َكاَن ِف الن َّْفِس خُ َأْن جيَْ  ْبٌث َطُهَرْت َعَل احْلَيَّاِت يُ َعاِشْرَن النَّاَس َكالسََّناِنرِي 
 َحىتَّ 
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__________ 

Q (1 ."بياض ابْلصل )(1) 
 

ءُ َصَْبَ َفَكاَن ا"َخرْيًا َلُه. إْن َأَصابَ ْتهُ َسرَّاءُ َشَكَر َفَكاَن َخرْيًا َلُه. َوِإْن َأَصابَ ْتهُ َضرَّ -243 .1197
 َخرْيًا َلُه{ .

ْكِر إََل الصَّْْبِ. َوِإَذا َكاَن َهَذا َوَهَذا: َفِكاَلمُهَا ِمْن نَِعِم اَّللَِّ َعَلْيِه. وَِكْلَتا النِ ْعَمَتنْيِ حَتَْتاُج َمَع الشه 
اِء: فَ َتْحَتاُج إََل الصَّْْبِ َعَلى َمُة السَّرَّ أَمَّا نِْعَمُة الضَّرَّاِء: فَاْحِتَياُجَها إََل الصَّْْبِ ظَاِهٌر. َوأَمَّا نِعْ 

 الطَّاَعِة ِفيَها.

َنِة الضَّرَّاِء. َنَة السَّرَّاِء أَْعَظُم ِمْن ِفت ْ  فَِِنَّ ِفت ْ

احْلَِديِث  َلْم َنْصْبْ. َوِف : اُبْ تُِليَنا اِبلضَّرَّاِء َفَصَْبْاَن. َوابْ تُِليَنا اِبلسَّرَّاِء ف َ قَاَل بَ ْعُض السََّلف  َكَما 
َنِة اْلِغىَن{ . َواْلَفْقُر: َيْصُلُح َعَلْيِه َخْلٌق َكثِ  َنِة اْلَفْقِر. َوَشرِ  ِفت ْ  رٌي.}أَُعوذ ِبك ِمْن ِفت ْ

ُهْم. َوهِلََذا َكاَن َأْكثَ َر َمْن َيْدُخُل اِْلَنََّة اْلَمَساِكنيُ  َنَة . ِْلَنَّ َواْلِغىَن: اَل َيْصُلُح َعَلْيِه إالَّ أََقله ِمن ْ ِفت ْ
ةُ  . َوِف الضَّرَّاِء: اْلَفْقِر َأْهَوُن وَِكاَلمُهَا حَيَْتاُج إََل الصَّْْبِ َوالشهْكِر. َلِكْن َلمَّا َكاَن ِف السَّرَّاِء: اللَّذَّ

ُ. اْشتَ َهَر ذِْكُر الشهْكِر ِف السَّرَّاِء َوالصَّْْبِ ِف الضَّرَّاِء. قَاَل تَ َعاََل }َولَِئْن أَ  ْنَساَن ِمنَّا ذَ اْْلَََ َنا اإْلِ ق ْ
َناُه نَ ْعَماَء بَ ْعَد َضرَّاَء َمسَّتْ  ُه لَيَ ُقوَلنَّ َذَه َب َرمْحًَة مُثَّ نَ َزْعَناَها ِمْنُه إنَُّه لَيَ ُئوٌس َكُفوٌر{ }َولَِئْن أََذق ْ

 ."  (2)السَّيِ َئاُت َعينِ 
 

1198. 244- َِ َتْأِويِل أَْو بَِغرْيِ الَِّذي ُهَو اْلبَ ْغُي بِ "َوُرَؤَساِئَها َوَجْدت َأْكثَ َرُه ِمْن َهَذا الضَّْر
َغرْيِِه وََكَما بَ َغْت ََتِْويٍل َكَما بَ َغْت اِْلَْهِميَّة َعَلى اْلُمْستَ نَِّة ِف حِمَْنِة الصِ َفاِت َواْلُقْرآِن؛ حِمَْنِة َأمْحَد وَ 

َدًة وََكَما بَ غَ  ِليٍ  َوأَْهِل بَ ْيِتِه وََكَما َقْد تَ ْبِغي ْت النَّاِصَبُة َعَلى عَ الرَّاِفَضُة َعَلى اْلُمْستَ نَِّة َمرَّاٍت ُمتَ َعدِ 
ى نَ ْوٍع ِمْن اْلُمَشبِ َهُة َعَلى اْلُمنَ ز َِهِة وََكَما َقْد يَ ْبِغي بَ ْعُض اْلُمْستَ نَِّة إمَّا َعَلى بَ ْعِضِهْم َوِإمَّا َعلَ 

ُ ِبهِ  َتِدَعِة ِبزاَِيَدِة َعَلى َما أََمَر اَّللَّ ْسرَاُف اْلَمْذُكوُر ِف قَ وْ  اْلُمب ْ هِلِْم: }َرب ََّنا اْغِفْر لََنا ُذنُوبَ نَا َوُهَو اإْلِ
ْو ِفيَما أُِمُروا َوِإْسرَافَ َنا ِف أَْمراَِن{ . َوِبِِزَاِء َهَذا اْلُعْدَواِن تَ ْقِصرُي آَخرِيَن ِفيَما أُِمُروا ِبِه ِمْن احلَْقِ  أَ 
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َقاَل بَ ْعُض  َما َوالن َّْهِي َعْن اْلُمْنَكِر ِف َهِذِه اْْلُُموِر ُكلِ َها َفَما َأْحَسنَ  ِبِه ِمْن اْْلَْمِر اِبْلَمْعُروفِ 
ُ أِبَْمِر إالَّ اْعََتََض الشَّْيطَاُن ِفيِه أِبَْمَرْيِن السََّلف   ُغُلوٍ  َأْو  -اَل يُ َبايل أِبَيِ ِهَما ظََفَر  -: َما أََمَر اَّللَّ

َعانَِة َعَلى اْلْبِ  وَ تَ ْقِصرٍي. فَاْلُمِعنُي عَ  مثِْ َواْلُعْدَواِن ِبِِزَائِِه اَترُِك اإْلِ الت َّْقَوى َوفَاِعُل اْلَمْأُموِر بِِه َلى اإْلِ
ُ يَ ْهِدينَ  َها ِبِِزَائِِه اَترُِك اْلَمْنِهيِ  َعْنُه َوبَ ْعِض اْلَمْأُموِر ِبِه َوَاَّللَّ َتِقيَم ا الصِ رَاَط اْلُمسْ َوزاَِيَدٍة َمْنِهيٍ  َعن ْ

 .".  (1)َواَل َحْوَل َواَل قُ وََّة إالَّ ابََِّللَِّ
 

 "اِْلُْزُء اْْلَاِمِس َعَشرَ -245 .1199

َُ اْلتَ ْفِسريِ   ِكَتا

 اِْلُْزُء اْلثَّاين 

 َِ  ِمْن ُسوَرِة اْْلَْعرَاِف ِإََل ُسورَِة اْْلَْحزَا

 ِبْسِم اَّللَِّ الرَّمْحَِن الرَِّحيمِ 

 ُسوَرُة اْْلَْعرَافِ 

ْساَلِم قَاَل َشيْ  ُ تَ َعاََل  -ُخ اإْلِ  -َرمِحَُه اَّللَّ
 َفْصٌل:

ِطَلٌة ِْلَنَُّه ُحجَُّة إْبِليَس ِف قَ ْولِِه: }َأاَن َخرْيٌ ِمْنُه َخَلْقَتيِن ِمْن اَنٍر َوَخَلْقَتُه ِمْن ِطنٍي{ ِهَي ابَ 
ُس َوَما ُعِبَدْت الشَّْمُس : أَوَُّل َمْن قَاَس إْبِليقَاَل بَ ْعُض السََّلف  َعاَرَض النَّصَّ اِبْلِقَياِس. َوهِلََذا 

ى َأنَّ َواْلَقَمُر إالَّ اِبْلَمَقايِيِس. َوَيْظَهُر َفَساُدَها اِبْلَعْقِل ِمْن ُوُجوٍه مَخَْسٍة. " َأَحُدَها " أَنَُّه ادَّعَ 
اْلَوقَاُر َوااِلْسِتْقرَاُر َوالث ََّباُت السَِّكيَنُة وَ  النَّاَر َخرْيٌ ِمْن الطِ نِي َوَهَذا َقْد ُُيَْنُع فَِِنَّ الطِ نَي ِفيهِ 

ْمَساُك َوحَنُْو َذِلَك َوِف النَّاِر اْْلِفَُّة َواحلِْدَُّة َوالطَّْيُش َوالطِ نُي ِفيِه اْلَماُء َوالَتهَ  . " الثَّاين " َواإْلِ َُ ا
 (2) ُب َأْن َيُكوَن". أَنَُّه َوِإْن َكاَنْت النَّاُر َخرْيًا ِمْن الطِ نِي َفاَل جيَِ 

 

اَل بَ ْعُض قَ "َوَسَب ُب َهَذا َعَدُم اْقَتَاِن اْْلَْوِف ِمْن اَّللَِّ حِبُبِ ِه َوِإرَاَدتِِه؛ َوهِلََذا -246 .1200
َ اِبحْلُ بِ  َوْحَدُه فَ ُهَو زِْنِديٌق َوَمْن َعَبَدُه اِبْْلَْوِف َوْحَدُه ف َ السََّلف   ْن ُهَو حروري َومَ : َمْن َعَبَد اَّللَّ
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. َواْلَمْقُصوُد َعَبَدُه اِبلرََّجاِء َوْحَدُه فَ ُهَو ُمْرِجٌئ َوَمْن َعَبَدُه اِبحْلُ بِ  َواْْلَْوِف َوالرََّجاِء فَ ُهَو ُمْؤِمنٌ 
َعَلى   مَجُْعهُ َأنَّ جَتْرِيَد احْلُ بِ  َوالذ ِْكِر َعْن اْْلَْوِف يُوِقُع ِف َهِذِه اْلَمَعاِط ِب فََِِذا اْقََتََن اِبْْلَْوفِ 
َُ بِِه َمِطي َّتَ  َها ُكلََّما َكلََّها َشْيٌء َكاْْلَاِئِف الَِّذي َمَعُه َسْوٌط َيْضِر ُه؛ لَِئالَّ خَتْرَُج الطَّرِيِق َوَردهُه إلَي ْ
َشو ِقُ َها فََِِذا يُ َعْن الطَّرِيِق. َوالرََّجا َحاٍد حَيُْدوَها َيْطُل ُب هَلَا السَّرْيَ َواحْلُ به قَاِئُدَها َوزَِماُمَها الَِّذي 

لَّْت ََْ َيُكْن لِْلَمِطيَِّة َسْوٌط َواَل َعًصا يَ ُردهَها إَذا َحاَدْت َعْن الطَّرِيِق َخَرَجْت َعْن الطَّرِيِق َوظَ 
َها. َفَما َحِفَظْت ُحُدوَد اَّللَِّ َوحَمَارَِمُه َوَوَصَل اْلَواِصُلوَن إلَْيِه مبِْثِل َخْوِفِه َوَرَجائِ  َوحَمَبَِّتِه َفَمىَت ِه َعن ْ

ْيٌء ِمْن َخاَل اْلَقْل ُب ِمْن َهِذِه الثَّاَلِث َفَسَد َفَساًدا اَل يُ ْرَجى َصاَلُحُه أََبًدا َوَمىَت َضُعَف ِفيِه شَ 
ِر َواْْلُْفَيِة اِبلدهَعاِء لذ ِكْ َهِذهِ َضُعَف إُيَانُهُ حِبََسِبِه فَ َتأَمَّْل َأْسرَاَر اْلُقْرآِن َوِحْكَمَتهُ ِف اْقَتَاِن اْْلِيَفِة ابِ 

ِذي ُهَو الرََّجاُء ِف َمَع َداَللَِتِه َعَلى اْقَتَاِن اْْلُْفَيِة اِبلدهَعاِء َواْْلِيَفِة اِبلذ ِْكِر أَْيًضا َوذِْكِر الطََّمِع الَّ 
اِعَي َما ََْ َيطْ  ََْ تَ َتَحرَّْك نَ ْفُسُه َمْع ِف آيَِة الدهَعاِء؛ ِْلَنَّ الدهَعاءَ َمْبيِنٌّ َعَلْيِه فَِِنَّ الدَّ  ُسَؤالِِه َوَمْطُلوِبِه 

ِة َحاجَ  ِة اْْلَاِئِف". ِلطََلِبِه؛ إْذ طََل ُب َما اَل َطَمَع َلُه ِفيِه مُمَْتِنٌع َوذََكَر اْْلَْوَف ِف آيَِة الذ ِْكِر ِلِشدَّ
(1) 
 

ْن ُب الَِّذي َيُضره َصاِحَبُه ُهَو َما-247 .1201 ْ حَيُْصْل ِمنْ  "ِقيَل َلُه: الذَّ ُه تَ ْوبٌَة َفَأمَّا َما َحَصَل ََ
:  اَل بَ ْعُض السََّلف  قَ ِمْنُه تَ ْوبٌَة فَ َقْد َيُكوُن َصاِحُبُه بَ ْعَد الت َّْوبَِة أَْفَضَل ِمْنُه قَ ْبَل اْلَِْطيَئِة َكَما 

لت َّْوبَُة ِمْن اْلُكْفِر َواْلَكَبائِِر؛ ْو َكاَنْت اَكاَن َداُود بَ ْعَد الت َّْوبَِة َأْحَسَن ِمْنُه َحااًل قَ ْبَل اْلَِْطيَئِة َولَ 
َا َصاُروا  فَِِنَّ السَّاِبِقنَي اْْلَوَِّلنَي ِمْن اْلُمَهاِجرِيَن َواْْلَْنَصاِر ُهْم ِخَياُر اْْلَِليَقِة بَ ْعَد اْْلَنِْبيَ  اِء َوِإمنَّ

ََْ َيُكْن َما ت َ َكَذِلَك بِتَ ْوبَِتِهْم ممَّا َكانُوا َعَلْيِه ِمْن اْلُكْفِر  َِ َو نُو َم قَ ْبَل الت َّْوبَِة نَ ْقًصا َواَل َوالذه َقدَّ
ًبا؛ َبْل َلمَّا اَتبُوا ِمْن َذِلَك َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت َكانُوا أَْعَظَم إُيَااًن َوأَق َْوى ِعَباَدًة َوطَاعَ  ًة ممَّْن َعي ْ

َا تُ ن َْقُض ُعَرى َما َعَرُفوَها. َوهِلََذا قَاَل ُعَمُر ْبُن اْلَْ َجاءَ بَ ْعَدُهْم؛ فَ َلْم يَ ْعِرْف اِْلَاِهِليََّة كَ  : إمنَّ َِ طَّا
ُ تَ عَ  ْ يَ ْعِرْف اِْلَاِهِليََّة. َوَقْد قَاَل اَّللَّ ََ ْساَلِم َمْن  ْساَلِم ُعْرَوًة ُعْرَوًة إَذا َنَشأَ ِف اإْلِ اََل: }َوالَِّذيَن اإْلِ

قِ  َواَل يَ ْزنُوَن َوَمْن يَ ْفَعْل َر َواَل يَ ْقتُ ُلوَن الن َّْفَس الَّيِت َحرََّم اَّللَُّ إالَّ اِبحلَْ اَل َيْدُعوَن َمَع اَّللَِّ إهَلًا آخَ 
َُ يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َوخَيُْلْد ِفيِه ُمَهااًن{ }إالَّ َمْن اتَ  ََ َوآَمَن َذِلَك يَ ْلَق َأاَثًما{ }ُيَضاَعْف َلُه اْلَعَذا

رًا َرِحيًما{ َوَقْد ثَ َبَت ُأولَِئَك يُ َبدِ ُل اَّللَُّ َسيِ َئاهِتِْم َحَسَناٍت وََكاَن اَّللَُّ َغُفو َوَعِمَل َعَماًل َصاحِلًا فَ 
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اْلِقَياَمِة فَ يَ ْعِرُض  ِف الصَِّحيِح َعْن النَِّبِ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم " }َأنَّ اَّللََّ حُيَاِس ُب َعْبَدُه يَ ْومَ 
َِ َوخُيَبِ ُئ َعْنُه ِكَباَرَها فَ يَ ُقوُل: فَ َعْلت يَ ْوَم َكَذا َكَذا وََكَذاَعَلْيِه ِصَغاَر الذه  ؟ فَ يَ ُقوُل: نَ َعْم اَي نُو

َِ  َوُهَو ُمْشِفٌق".   (1)َر
 

رْيِ َخرْيٌ ِمْن "اْلَمَصاِلِح َوَتْكِميِلَها َوتَ ْعِطيِل اْلَمَفاِسِد َوتَ ْقِليِلَها فَاْلَقِليُل ِمْن اْلَْ -248 .1202
َجاِل حُتَْبُس َشِبيًها حِبَاهِلَا َوَدْفُع بَ ْعِض الشَّرِ  َخرْيٌ ِمْن تَ رِْكِه ُكلِ ِه وََكَذِلَك اْلَمْرأَةُ اْلُمَتَشبِ َهةُ اِبلر ِ  تَ رِْكهِ 

َيْدُخُل  ممَّاإَذا َزَنْت َسَواءٌ كانت ِبْكرًا َأْو ثَ يِ ًبا فَِِنَّ ِجْنَس احْلَْبِس ممَّا ُشرَِع ِف ِجْنِس اْلَفاِحَشِة. وَ 
َِ نَ َفى َنْصَر ْبَن َحجَّاٍج ِمْن اْلَمِديَنِة َوِمْن َوطَِنِه إََل اْلَبصْ  َرِة َلمَّا ِف َهَذا َأنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَْطَّا

َع َتْشِبي َب النِ َساِء بِِه َوَتَشب هَهُه ُِّبِنَّ وََكاَن أَوَّاًل َقْد أََمَر أبَِْخِذ َشْعرِِه؛ لُِيزِي الَِّذي َكاَن  َل مَجَالَهُ َسَِ
اُه إََل اْلَبْصرَِة يَ ْفنِتُ ِبِه النِ َساَء فَ َلمَّا َرآُه بَ ْعَد َذِلَك ِمْن َأْحَسِن النَّاِس َوْجنَ َتنْيِ َغمَُّه َذِلَك فَ نَ فَ 
َها؛ َلِكْن َكاَن ِف النِ َساِء َمْن ي َ  ََْ َيْصُدْر ِمْنُه َذْن ٌب َواَل فَاِحَشٌة يُ َعاَق ُب َعَلي ْ َتنِتُ ِبِه َفَأَمَر فْ فَ َهَذا 

ُم أَنَُّه ُمَعاَق ٌب َوَهَذا ِمْن ِبِِزَاَلِة مَجَالِِه اْلَفاِتِن فَِِنَّ انِْتَقاَلُه َعْن َوطَِنِه ممَّا ُيْضِعُف مِهََّتُه َوَبَدنِِه َويُ ْعلَ 
َِ الت َّْفرِيِق َبنْيَ الَِّذيَن خُيَاُف َعَلْيِهْم اْلَفاِحَشُة َواْلِعْشُق قَ ْبلَ  َِ اْلُمَعاقَ َبِة وُ  اَب ُقوِعِه َولَْيَس ِمْن اَب

َهيِ ُج اْلَفاِحَشَة َوَقْد َكاَن ُعَمُر يَ ْنِفي ِف اْْلَْمِر إََل َخْيَْبَ زاَِيَدًة ِف ُعُقوبَِة َشارُّبَا. َوَمْن أَق َْوى َما ي ُ 
َماهِتَا اِبْْلَْصَواِت اْلُمْطرِبَِة اْلَفَواحِ  إْنَشاُد َأْشَعاِر الَِّذيَن ِف قُ ُلوُِّبِْم َمَرٌض ِمْن اْلِعْشِق َوحَمَبَّةِ  ِش َوُمَقدِ 

ََ اْلَمرِيَضَة إََل حَمَبَِّة اْلَفَواِحِش َفِعْنَدَها يَِهيُج َمَرُضُه  فَِِنَّ اْلُمَغينِ َ إَذا َغىنَّ ِبَذِلَك َحرََّك اْلُقُلو
: قَاَل بَ ْعُض السََّلف  َما ِلَك َجَعَل ِفيِه َمَرًضا كَ َويَ ْقَوى َباَلُؤُه َوِإْن َكاَن اْلَقْل ُب ِف َعاِفَيٍة ِمْن ذَ 

َيُة الز اَِن.".   (2)اْلِغَناُء رُق ْ
 

َِ ااِلْعِتَباِر الَِّذي يُوِج بُ -249 .1203 يت َقطَّْعَن أَْيِديَ ُهنَّ{ َوَهَذا ِمْن اَب اْنِتَهاَر  "النِ ْسَوِة الالَّ
َقْولِِه: }َلَقْد َكاَن الن هُفوِس َعْن َمْعِصَيِة اَّللَِّ َوالتََّمسهِك اِبلت َّْقَوى وََكَذِلَك َما بَ ي ََّنهُ ِف آِخِر السهورَِة بِ 

{ . َوَمَع َهَذا َفِمْن النَّاِس َوالنِ َساِء َمْن حيُِ به َسََ ِف َقَصصِ  َِ اَع َهِذِه السهورَِة ِهْم ِعْْبَةٌ ِْلُويل اْْلَْلَبا
ِس ِة َحىتَّ إنَّ ِمْن النَّاِلَما ِفيَها ِمْن ذِْكِر اْلِعْشِق َوَما يَ تَ َعلَُّق ِبِه؛ ِلَمَحبَِّتِه ِلَذِلَك َوَرْغَبِتِه ِف اْلَفاِحشَ 
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َتاُروَن أَْن َمْن يَ ْقِصُد إَْسَاَعَها لِلنِ َساِء َوَغرْيِِهنَّ ِلَمَحبَِّتِهْم لِلسهوِء َويَ ْعِطُفوَن َعَلى َذِلَك َواَل خيَْ 
: ُكله َما اَل بَ ْعُض السََّلف  قَ َيْسَمُعوا َما ِف ُسوَرِة النهوِر ِمْن اْلُعُقوبَِة َوالن َّْهِي َعْن َذِلَك َحىتَّ 

اْلُقْرآِن َما ُهَو  ْلته ِف ُسوَرِة يُوُسَف أَنْ َفْقته ِف ُسوَرِة النهوِر. َوَقْد قَاَل تَ َعاََل: }َونُ نَ ز ُِل ِمنَ َحصَّ 
زَِلْت ِشَفاٌء َوَرمْحٌَة لِْلُمْؤِمِننَي{ مُثَّ قَاَل: }َواَل يَزِيُد الظَّاِلِمنَي إالَّ َخَسارًا{ َوقَاَل }َوِإَذا َما أُنْ 

ُهْم َمْن يَ ُقوُل أَيهُكْم زَاَدْتهُ َهِذِه إُيَااًن َفَأمَّا الَِّذيَن آَمُنوا فَ زَاَدهْتُْم إُيَاانً ُسوَرٌة َفمِ   َوُهْم َيْستَ ْبِشُروَن{ ن ْ
 ُكله َأَحدٍ }َوأَمَّا الَِّذيَن ِف قُ ُلوُِّبِْم َمَرٌض فَ زَاَدهْتُْم رِْجًسا إََل رِْجِسِهْم َوَماُتوا َوُهْم َكاِفُروَن{ . فَ 
ِذِه اْلَمَحبَِّة حيُِ به ََسَاَع َذِلَك لَِتْحرِيِك اْلُمِحبَِّة اْلَمْذُموَمِة َويُ ْبِغُض ََسَاَع َذِلَك إْعرَاًضا َعْن َدْفِع هَ 
َِ ذِْكُر َأْحَواِل اْلُكفَّاِر َواْلُفجَّاِر َوَغرْيِ َذِلَك ممَّا فِ  يِه تَ ْرِغي ٌب َوِإزَالَِتَها: فَ ُهَو َمْذُموٌم. َوِمْن َهَذا اْلَبا

 .".  (1)ِف َمْعِصَيِة اَّللَِّ َوَصدٌّ َعْن َسِبيِل اَّللَِّ
 

؟ قَاَل: َغضه اْلَبَصِر وََكفه اْْلََذى َوَرده السَّاَلِم َواْْلَْمُر اِبْلَمعْ -250 .1204 ُروِف "اَي َرُسوَل اَّللَِّ
ْعت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى يب أمامة قَاَل: َسَِ َوالن َّْهُي َعْن اْلُمْنَكِر{ َوَرَوى أَبُو اْلَقاِسِم البغوي َعْن }أَ 

َُ َوِإَذا اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: اُْكُفُلوا يل ِستًّا َأْكُفْل َلُكْم اِْلَنََّة: إَذا َحدََّث َأَحدُُكْم َفاَل يَ  ْكِذ
ِدَيُكْم َواْحَفظُوا فُ ُروَجُكْم{ . ْم وَُكفهوا أَيْ اُْؤمتَُِن َفاَل خَيُْن َوِإَذا َوَعَد َفاَل خُيِْلُف: ُغضهوا أَْبَصارَكُ 

ُسمٍ  إََل اْلَقْل ِب فَِلَهَذا أََمَر  : النَّظَُر َسْهمُ قَاَل بَ ْعُض السََّلف  فَالنَّظَُر َداِعَيٌة إََل َفَساِد اْلَقْل ِب. 
إََل َذِلَك َوِف الطََّْبَاين ِمْن طَرِيِق  اِعثُ اَّللَُّ حِبِْفِظ اْلُفُروِج َكَما أََمَر بَِغضِ  اْْلَْبَصاِر الَّيِت ِهَي بَ وَ 

َفُظنَّ فُ ُروَجُكْم ُعبَ ْيِد اَّللَِّ ْبِن يَزِيَد َعْن اْلَقاِسِم َعْن َأيب أمامة َمْرُفوًعا: }لَتَ ُغضهنَّ أَْبَصارَُكْم َولََتحْ 
ث َ َولَُتِقيُمنَّ ُوُجوَهُكْم أَْو لَُتْكَسَفنَّ ُوُجوُهُكْم{ َوقَاَل الطَّْبََ  َنا َأمْحَد ْبُن زَُهرْيٍ التسَتي قَاَل اين َحدَّ

ثَ َنا حَيْىَي ْبُن َأيب َكِثريٍ  ثَ َنا َهزمُِي قَ رَْأاَن َعَلى حُمَمَِّد ْبِن َحْفِص ْبِن ُعَمَر الضَّرِيِر اْلُمْقرِي: َحدَّ  َحدَّ
ِن َعْن أَبِيِه َعْن اْبِن َمْسُعوٍد ِن َعْبِد الرَّمحَْ ْبُن ُسْفَياَن َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن إْسَحاَق َعْن اْلَقاِسِم بْ 

ُموٌم َفَمْن قَاَل: }قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم إنَّ النَّظََر َسْهٌم ِمْن ِسَهاِم إْبِليَس َمسْ 
ُد َحاَلَوتَ  ُ إُيَااًن جيَِ ِه{ َوِف َحِديِث َأيب ُهَريْ َرَة الصَِّحيِح َعْن ُه ِف قَ ْلبِ تَ رََكُه ِمْن َُمَاَفِة اَّللَِّ أَْبَدَلُه اَّللَّ

َننْيِ النَّظَُر{ َوذََكَر احْلَِديَث َرَواُه اْلُبخَ  ارِيه تَ ْعِليًقا َوُمْسِلٌم النَِّبِ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم }زاَِن اْلَعي ْ
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ُهوَن".   (1)ُمْسَنًدا َوَقْد َكانُوا يُ ن ْ
 

. "َرمحَْ -251 .1205 اَل بَ ْعُض قَ ِة اَّللَِّ َوِإْن َعظَُمْت ُذنُوبُُه َواَل َأْن يُ َقنِ َط النَّاَس ِمْن َرمْحَِة اَّللَِّ
ُهْم َعَلى َمَعاِصي إنَّ اْلَفِقيَه ُكلَّ اْلَفِقيِه الَِّذي اَل يُ َؤيِ ُس النَّاَس ِمْن َرمْحَِة اَّللَِّ َواَل جُيَر ِئ ُ  السََّلف  

.  اَّللَِّ

ََ اَل يَ ْقَبلُ َواْلُقُنو   اَّللَُّ تَ ْوبَ َتُه َويَ ْغِفُر ُط َيُكوُن أِبَْن يَ ْعَتِقَد َأنَّ اَّللََّ اَل يَ ْغِفُر َلُه. إمَّا ِلَكْونِِه إَذا اَت
ٌَ َمَعَها َوالشَّ  ْد ْيطَاُن قَ ُذنُوبَُه َوِإمَّا أِبَْن يَ ُقوَل نَ ْفُسُه اَل ُتطَاِوُعُه َعَلى الت َّْوبَِة؛ َبْل ُهَو َمْغُلو

ََ َغَفَر اَّللَُّ   َلُه َوَهَذا يَ ْعََتِي  اْسَتْحَوَذ َعَلْيِه فَ ُهَو يَ ْيَأُس ِمْن تَ ْوبَِة نَ ْفِسِه َوِإْن َكاَن يَ ْعَلُم أَنَُّه إَذا اَت
أَْفىَت قَاِتَل  يَكِثريًا ِمْن النَّاِس. َواْلُقُنوُط حَيُْصُل ُِّبََذا اَتَرًة َوُِّبََذا اَتَرًة: فَاْْلَوَُّل }َكالرَّاِه ِب الَّذِ 

 ٍَِ َ اَل يَ ْغِفُر َلهُ فَ َقتَ َلهُ وََكمََّل ِبِه ِماَئًة مُثَّ ُدلَّ َعَلى َعا َتاُه أِبَنَّ ِتْسَعٍة َوِتْسِعنَي َأنَّ اَّللَّ  َفَأاَتُه َفَسأََلهُ َفأَف ْ
َ يَ ْقَبُل تَ ْوبَ َتُه{ . َواحْلَِديُث ِف الصَِّحيَحنْيِ. َوالثَّاين َكاَلَّذِ  يَ َرى لِلت َّْوبَِة ُشُروطًا َكِثريًَة َويُ َقاُل  ياَّللَّ

. ََ ُر َعَلْيِه ِفْعُلَها فَ يَ ْيَأُس ِمْن َأْن يَ ُتو  َلُه هَلَا ُشُروٌط َكِثريٌَة يَ تَ َعذَّ

َُ الَِّذي َعَلْيِه لصَّ َوَقْد تَ َنازََع النَّاُس ِف اْلَعْبِد َهْل َيِصرُي ِف َحاٍل مَتَْتِنُع ِمْنهُ الت َّْوبَةُ إَذا أَرَاَدَها. َوا َوا
 فَ َرُضوا ِف َذِلَك أَْهُل السهنَِّة َواِْلُْمُهوُر َأنَّ الت َّْوبََة ممُِْكَنٌة ِمْن ُكلِ  َذْن ٍب َوممُِْكٌن َأنَّ اَّللََّ يَ ْغِفرُُه َوَقدْ 

َفَما حَتَرََّك قَ َتلَ  ْعَضُهْم. َفِقيَل َهَذا اَل طَرِيَق ب َ  َمْن تَ َوسََّط أَْرًضا َمْغُصوبًَة َوَمْن تَ َوسََّط َجْرَحى َفَكي ْ
ُ تَ ْوبَ َتُه.".  ََ قَِبَل اَّللَّ  (2)َلُه إََل الت َّْوبَِة. َوالصَِّحيُح َأنَّ َهَذا إَذا اَت

 

يُ ْرَزُقوَن  "إنَّ َما يَ تَ َناَولُُه اْلَعْبُد ِمْن احْلََراِم ُهَو َداِخٌل ِف َهَذا الر ِْزِق فَاْلُكفَّاُر َقدْ -252 .1206
َِ حُمَرََّمٍة َويُ ْرَزُقوَن رِْزقًا َحَسًنا َوَقْد اَل يُ ْرَزُقوَن إالَّ بَِتَكلهِف َوأَْهُل الت َّْقوَ أبَِسْ  ى يَ ْرزُقُ ُهْم اَّللَُّ ِمْن َبا

َِ حُمَرََّمٍة َواَل َيُكوُن َخِبيثًا َوالتَِّقيه  َما حَيَْتاُج   اَل حُيَْرمُ َحْيُث اَل حَيَْتِسُبوَن َواَل َيُكوُن رِْزقُ ُهْم أبَِْسَبا
نْ َيا َرمْحَةً بِِه َوِإْحَسااًن إلَْيِه؛ فَِِنَّ تَ ْوِسي َا حُيَْمى ِمْن ُفُضوِل الده َع الر ِْزِق َقْد َيُكوُن إلَْيِه ِمْن الر ِْزِق َوِإمنَّ

ْنَساُن إَذا َما ابْ َتاَلُه إْلِ َمَضرًَّة َعَلى َصاِحِبِه َوتَ ْقِديرَُه َيُكوُن َرمْحًَة ِلَصاِحِبِه. قَاَل تَ َعاََل: }َفَأمَّا ا
ُه فَ يَ ُقوُل َريبِ  َربهُه َفَأْكَرَمُه َونَ عََّمُه فَ يَ ُقوُل َريبِ  َأْكَرَمِن{ }َوأَمَّا إَذا َما ابْ َتاَلُه فَ َقَدَر َعَلْيِه رِْزقَ 
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َع َعَلْيهِ  { َأْي: لَْيَس اْْلَْمُر َكَذِلَك فَ َلْيَس ُكله َمْن ُوسِ  ْزقُُه َيُكوُن ُمْكَرًما َواَل  رِ  أََهاَنِن{ }ُكالًّ
َقْد يُ َقدَُّر ُكله َمْن ُقِدَر َعَلْيِه رِْزقُُه َيُكوُن ُمَهااًن؛ َبْل َقْد يُ َوسَُّع َعَلْيِه رِْزقُُه إْماَلًء َواْسِتْدرَاًجا وَ 

ٍَ اَعَلْيِه رِْزقُهُ مِحَايًَة َوِصَيانًَة لَهُ َوِضيُق الر ِْزِق َعَلى َعْبٍد ِمْن َأْهِل  يِن َقْد َيُكوُن ِلَما َلهُ ِمْن ُذنُو لدِ 
ْن ِب ُيِصيبُ قَاَل بَ ْعُض السََّلف  َوَخطَااَي َكَما  ُه َوِف احْلَِديِث َعْن : إنَّ اْلَعْبَد لَُيْحَرُم الر ِْزَق اِبلذَّ

ُه ِمْن ُكلِ  َهمٍ  فَ َرًجا َوِمْن ُكلِ  لَ  النَِّبِ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم }َمْن َأْكثَ َر ااِلْسِتْغَفاَر َجَعَل اَّللَُّ 
ُ تَ َعاََل َأنَّ احلََْسَناِت يُ  ْذِهنْبَ السَّيِ َئاِت ِضيٍق َُمَْرًجا َوَرَزَقهُ ِمْن َحْيُث اَل حَيَْتِس ُب{ . َوَقْد َأْخَْبَ اَّللَّ

ِة فَ َقاَل تَ َعاََل:". لِْلَمصَ  َوااِلْسِتْغَفاُر َسَب ٌب لِلر ِْزِق َوالنِ ْعَمِة َوَأنَّ اْلَمَعاِصَي َسَب بٌ   (1)اِئ ِب َوالشَّدَّ
 

َِ بَْل "ِجَهَة التَّْأنِيِس َكأَنَّهُ يَ ُقوُل: اْمِض ِلَما أُِمْرت ِبِه َوَربهك لَْيَس َكَهِذِه اْْلَْرابَ -253 .1207
: " اَل بَ ْعُض السََّلف  قَ ُهَو اْْلَْكَرُم الَِّذي اَل يَ ْلَحُقُه نَ ْقٌص فَ ُهَو يَ ْنُصُرك َويُْظِهُرك. قُ ْلت َوَقْد 

. َأْي ُهَو َأَحقه اَل يَ ْهِدَينَّ َأَحدُُكْم َّللَِِّ َما َيْسَتْحِيي َأْن يَ ْهِديَُه ِلَكرُيِِه فَِِنَّ اَّللََّ َأْكَرُم اْلُكَرَماِء "
ِلَْاَلِل َواإْلِْكرَاِم. فَ ُهَو ا ِمْن ُكلِ  َشْيٍء اِبإْلِْكرَاِم إْذ َكاَن َأْكَرَم ِمْن ُكلِ  َشْيٍء. َوُهَو ُسْبَحانَُه ُذو

ْجاَلُل يَ َتَضمَُّن الت َّْعِظيَم َواإْلِْكرَاُم يَ َتَضمَّنُ  احْلَْمَد َواْلَمَحبََّة.  اْلُمْسَتِحقه َْلَْن جُيَلَّ َوَْلَْن يُْكَرَم. َواإْلِ
يِث ِهْنِد ْبِن َأيب َهاَلَة ِف . َوِف َحدِ َوَهَذا َكَما ِقيَل ِف ِصَفِة اْلُمْؤِمِن: إنَُّه ُرزَِق َحاَلَوًة َوَمَهابَةً 

َحبَُّه{ َوَهَذا ِْلَنَُّه ِصَفِة النَِّبِ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم }َمْن َرآُه َبِديَهًة َهابَُه َوَمْن َخاَلطَُه َمْعرَِفًة أَ 
َ َأنَّ أَْهَل َلى َهَذا ِف َغرْيِ ُسْبَحانَهُ لَهُ اْلُمْلُك َولَهُ احْلَْمُد. َوَقْد ُبِسَط اْلَكاَلُم عَ   َهَذا اْلَمْوِضِع َوَبنيَّ

هَلِيَِّة َواحلِْْكَمِة َوالرَّمْحَِة. َوُهْم الَِّذيَن يَ ْعُبُدونَُه َوحيَْ  َمُدونَُه َوأَنَُّه جيَِ ُب َأْن السهنَِّة َيِصُفونَُه اِبْلُقْدَرِة اإْلِ
.". ُدوَن َما ِسَواُه َواْلِعَباَدُة تَ َتَضمَُّن َغايََة الذه  َيُكوَن ُهَو اْلُمْسَتِحقه َْلَْن يُ ْعَبدَ  لِ  َوَغايََة احْلُ بِ 

(2) 
 

ََْ يَ ْعَلْم َعاِقبَ َتُه َكاَن ضَ -254 .1208 االًّ "َوِإَذا َكاَن َكَذِلَك َفَمْن طََل َب َأْن حُيَْشَر َمَع َشْيٍخ 
ُ َمَع نَِبيِ هِ  َبْل َعَلْيِه َأْن أَيُْخَذ فَ َيْطُل َب مبَا يَ ْعَلُم َأنْ  ُ  حَيُْشَرُه اَّللَّ َوالصَّاحِلِنَي ِمْن ِعَباِدِه. َكَما قَاَل اَّللَّ

 اَّللَُّ تَ َعاََل: تَ َعاََل: }َوِإْن َتظَاَهرَا َعَلْيِه فَِِنَّ اَّللََّ ُهَو َمْواَلُه َوِجْْبِيُل َوَصاِلُح اْلُمْؤِمِننَي{ َوقَالَ 
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َا َولِيهُكُم اَّللَُّ َوَرُسو  لزََّكاَة َوُهْم رَاِكُعوَن{ لُُه َوالَِّذيَن آَمُنوا الَِّذيَن يُِقيُموَن الصَّاَلَة َويُ ْؤُتوَن ا}إمنَّ
ََ اَّللَِّ ُهُم اْلَغالُِبوَن{ . َوَعَلى َهذَ  ا َفَمْن َأَح بَّ }َوَمْن يَ تَ َولَّ اَّللََّ َوَرُسولَُه َوالَِّذيَن آَمُنوا فَِِنَّ ِحْز

نَّ الشهُيوَخ اْلُمَخالِِفنَي رِيَعِة َكاَن َمَعهُ فََِِذا أُْدِخَل الشَّْيُخ النَّاَر َكاَن َمَعهُ َوَمْعُلومٌ أَ َشْيًخا ُُمَالًِفا لِلشَّ 
َِ َوالسهنَِّة أَْهُل الضَّاَلِل َواِْلََهالَِة َفَمْن َكاَن َمَعُهْم َكاَن َمِصريُُه َمِصرَي أَْهِل الضَّ  اَلَلِة لِْلِكَتا

يٍ  َوَغرْيِِهْم َفَمَحبَُّة أَمَّا َمْن َكاَن ِمْن َأْولَِياِء اَّللَِّ اْلُمتَِّقنَي َكَأيب َبْكٍر َوُعَمَر َوُعْثَماَن َوَعلِ َواِْلََهاَلِة وَ 
ُيَاِن َوأَْعَظِم َحَسَناِت اْلُمتَِّقنَي َوَلْو َأَح بَّ الرَُّجَل ِلَما َظَهَر لَهُ  رْيِ  ِمْن اْلَْ َهُؤاَلِء ِمْن َأْوَثِق ُعَرى اإْلِ

ُ َوَرُسو  ُ تَ َعاََل َعَلى حَمَبَِّة َما حيُِبههُ اَّللَّ ُ َوَرُسولُُه َأاَثبَُه اَّللَّ ْ يَ ْعَلْم َحِقيَقَة اَبِطِنِه الَِّذي حيُِبهُه اَّللَّ ََ لُُه َوِإْن 
َ َوأَ  ُ َفَمْن َأَح بَّ اَّللَّ ُ َكاَن ِمْن َأْولَِياِء حَ فَِِنَّ اْْلَْصَل ُهَو ُح به اَّللَِّ َوُح به َما حيُِبههُ اَّللَّ  بَّ َما حيُِبههُ اَّللَّ

ُ تَ َعاََل: }قُ  . َلِكنَّ َكِثريًا ِمْن النَّاِس َيدَِّعي اْلَمَحبََّة ِمْن َغرْيِ حَتِْقيٍق قَاَل اَّللَّ ُتْم حتُِبهوَن اَّللَِّ ْل إْن ُكن ْ
: ادََّعى قَ ْوٌم َعَلى َعْهِد ْعُض السََّلف  قَاَل ب َ وَبُكْم{ . اَّللََّ فَاتَِّبُعوين حُيِْبْبُكُم اَّللَُّ َويَ ْغِفْر َلُكْم ُذنُ 
ُْم".  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َأهنَّ  (1)َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 

؛ َوالدَّاِعي فَ ْوَق الصِ رَاِط َواِعُظ اَّللَِّ ِف قَ ْل ِب ُكلِ  مُ -255 .1209 َُ اَّللَِّ ْؤِمٍن{ "الصِ رَاِط ِكَتا
َ ِف َهَذا احْلَِديِث اْلَعِظيِم  َفاًعا اَبلًِغا إْن َساَعَدهُ الت َّْوِفيُق؛ الَِّذي َمْن َعَرَفهُ انْ تَ َفَع ِبِه اْنتِ  -فَ َقْد َبنيَّ

َو اْْلَْمُر َوالن َّْهُي؛ َأنَّ ِف قَ ْل ِب ُكلِ  ُمْؤِمٍن َواِعظًا َواْلَوْعُظ هُ  -ِه َعْن ُعُلوٍم َكِثريٍَة َواْستَ ْغىَن بِ 
ِْهي ُب. َوِإَذا َكاَن اْلَقْل ُب َمْعُمورًا اِبلت َّْقَوى اجْنََلْت َلُه اْْلُُموُر َواْنَكشَ  ِْغي ُب َوالَتَّ َفْت؛ خِبِاَلِف َوالَتَّ

َِ اْلُمْظِلِم؛ قَاَل ُحَذيْ َفةُ ْبُن اْلَيَماِن: إنَّ ِف قَ ْل ِب اْلُمْؤِمِن ِسرَاًجا يُ ْزهِ اْلَقْل ِب اْْلَرَ  ُر. َوِف احْلَِديِث ا
نَ ْيِه َكاِفٌر يَ ْقَرُؤُه ُكله ُمْؤِمٍن قَارٍِئ َوَغرْيِ قَ  ٌَ َبنْيَ َعي ْ ارٍِئ{ َفَدلَّ الصَِّحيِح: " }إنَّ الدَّجَّاَل َمْكُتو

ُ لَِغرْيِِه؛ َواَل ِسيََّما ِف اْلِفنَتِ َويَ نْ َعَلى َأنَّ ا ُ َلُه َما اَل يَ تَ َبنيَّ َِ ْلُمْؤِمَن يَ تَ َبنيَّ ا َكِشُف َلُه َحاُل اْلَكذَّ
َُ َخْلِق اَّللَِّ َمَع َأنَّ اَّللََّ جُيْرِي َعَلى ا َيَدْيِه أُُمورً  اْلَوضَّاِع َعَلى اَّللَِّ َوَرُسولِِه؛ فَِِنَّ الدَّجَّاَل َأْكَذ

يَ ْعَتِقَد َكِذَُّبَا  َهائَِلًة وُماريق ُمزَْلزَِلًة َحىتَّ إنَّ َمْن َرآُه اف َْتنَتَ بِِه فَ َيْكِشُفَها اَّللَُّ لِْلُمْؤِمِن َحىتَّ 
 ا ِمنْ َوبُْطاَلهَنَا. وَُكلََّما َقِوَي اإْلُِيَاُن ِف اْلَقْل ِب َقِوَي اْنِكَشاُف اْْلُُموِر َلُه؛ َوَعَرَف َحَقائَِقهَ 

ُيَاُن َضُعَف اْلَكْشُف َوَذِلَك َمَثُل السِ رَاِج اْلَقِويِ  َوالسِ رَاِج ال ضَِّعيِف بَ َواِطِلَها وَُكلََّما َضُعَف اإْلِ
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نُوٍر{ قَاَل: ُهَو اْلُمْؤِمُن  ِف قَ ْولِِه: }نُوٌر َعَلى قَاَل بَ ْعُض السََّلف  ِف اْلبَ ْيِت اْلُمْظِلِم؛ َوهِلََذا 
َع ِفيهَ يَ ْنِطُق اِبحلِْ  ََْ َيْسَمْع ِفيَها اِبْْلَثَِر فََِِذا َسَِ ا اِبْْلَثَِر َكاَن نُورًا". ْكَمِة اْلُمطَاِبَقِة لِْلَحقِ  َوِإْن 

(1) 
 

َ َوَأِطيُعوِن{ َوقَاَل تَ َعاََل: }َوَلِكنَّ اْلْبَّ مَ -256 .1210 ِن ات ََّقى{ "}َأاَل تَ ت َُّقوَن{ }فَات َُّقوا اَّللَّ
َ حيُِ به اْلُمتَِّقنَي{ َوقَ َوقَاَل تَ َعاََل: } اَل تَ َعاََل: }َفَأمتهوا إلَْيِهْم بَ َلى َمْن َأْوىَف ِبَعْهِدِه َوات ََّقى فَِِنَّ اَّللَّ

هِتِْم إنَّ اَّللََّ حيُِ به اْلُمتَِّقنَي{ َوقَاَل: }َفَما اْستَ َقاُموا َلُكْم فَاْسَتِقيمُ  َ َعْهَدُهْم إََل ُمدَّ وا هَلُْم إنَّ اَّللَّ
َ َأنَّ اْلَوفَاَء اِبْلُعُهوِد ِمْن الت َّْقَوى الَّيِت حيُِب هَها اَّللَُّ حيُِ   َواْلَوفَاُء اِبْلُعُهوِد ُهَو  به اْلُمتَِّقنَي{ . فَ َقْد َبنيَّ

ِه. َوَذِلَك َوفَاٌء بِ مُجَْلُة اْلَمْأُموِر بِِه فَِِنَّ اْلَواِج َب إمَّا اِبلشَّرِْع َأْو اِبلشَّْرِط وَُكله َذِلَك ِفْعٌل َمْأُموٌر 
: َوِإمَّا تَ ْقَوى َعَذاِبِه كَ  ِ َوَعْهِد اْلَعِبيِد؛ َوَذِلَك َأنَّ الت َّْقَوى إمَّا تَ ْقَوى اَّللَِّ َما قَاَل: }فَات َُّقوا ِبَعْهِد اَّللَّ

َكاِفرِيَن{ فَالت َّْقَوى ات َِقاُء لْ النَّاَر الَّيِت َوُقوُدَها النَّاُس َواحلَِْجاَرُة{ }َوات َُّقوا النَّاَر الَّيِت أُِعدَّْت لِ 
َا َُسِ َي ذَ  ِلَك تَ ْقَوى ِْلَنَّ اْلَمْحُذوِر ِبِفْعِل اْلَمْأُموِر ِبِه َوِبََتِْك اْلَمْنِهيِ  َعْنُه َوُهَو اِبْْلَوَِّل َأْكثَ ُر َوِإمنَّ

َِ اَّللَِّ فَاْلَباِعُث مِ  اَّللَِّ َوسَ تَ ْرَك اْلَمْأُموِر ِبِه َوِفْعَل اْلَمْنِهيِ  َعْنُه َسَب ُب اْْلَْمِن ِمْن ذَ  َخِط اَّللَِّ َوَعَذا
َفَعٌة َولَْيَس ِف تَ رِْكِه َمَضرٌَّة فَِِنَّ َهَذا ُهَو الْ  مثِْ خِبِاَلِف َما ِفيِه َمن ْ ُمْسَتَح به الَِّذي َعَلْيِه َخْوُف اإْلِ

َ َلهُ َأْن يَ ْفَعَلهُ َوَلهُ َأْن اَل يَ ْفَعَلهُ َفذََكَر َذِلَك  ََ َذِلَك َوَأنَّ َصاِحَبهُ ُمتَ َعرِ ٌض اِبْسِم الت َّْقَوى لِيُ َبنيِ   ُوُجو
َِ ِبََتِْك الت َّْقَوى. َونَ ُقوُل اَثنًِيا: إنَُّه َحْيُث َعْبََّ اِبلت َّْقَوى َعْن تَ ْرِك اْلَمْنهِ  يِ  َأْن ِقيَل َذِلَك  لِْلَعَذا

: اْلْبه َما أُِمْرت ِبِه؛ َوالت َّْقَوى قَاَل بَ ْعُض السََّلف  َوالت َّْقَوى{  َكَما ِف قَ ْولِِه: }َوتَ َعاَونُوا َعَلى اْلْب ِ 
 (2)َما هُنِيت َعْنُه. َفاَل َيُكوُن َذِلَك إالَّ َمْقُرواًن". 

 

اِر َعْن اِْلَاِمِع؛ فَ َقْد تَ َرَك َأْكثَ َر ممَّا تَ َرَك َقرِي بُ -257 .1211 اِر وَ  "اِْلُُمَعَة َوُهَو بَِعيُد الدَّ َمَع الدَّ
اِر. َواْلَواِج ُب: َما َيُكوُن تَ رْكُ  ُه َسبَ ًبا َهَذا َفاَل يُ َقاُل: إنَّ ُعُقوبََة َهَذا أَْعَظُم ِمْن ُعُقوبَِة َقرِي ِب الدَّ

 َِ َِ فَ َلْو َكاَن َهَذا الَِّذي َلزَِمُه ِفْعُلُه ِبطَرِيِق الت ََّبِع َمْقُصوًدا اِبْلُوُجو مه  َلَكاَن الذَّ لِلذَّمِ  َواْلِعَقا
َُ لَِتارِِكِه أَْعَظَم فَ َيُكوُن َمْن تَ َرَك احلَْجَّ ِمْن أَْهِل اهْلِْنِد َواْْلَْنَدُلِس أَْعَظَم ِعَقاابً   ممَّْن تَ رََكُه َواْلِعَقا
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َكَها ِمْن ِجريَاِن َر ِمْن أَْهِل َمكََّة َوالطَّاِئِف َوَمْن تَ َرَك اِْلُُمَعَة ِمْن أَْقَصى اْلَمِديَنِة أَْعَظَم ِعَقااًب ممَّْن ت َ 
ََ اْلَبِعيِد أَْعَظُم َوِعَقابَهُ إَذا تَ َرَك لَيْ  َس أَْعَظَم ِمْن اْلَمْسِجِد اِْلَاِمِع فَ َلمَّا َكاَن ِمْن اْلَمْعُلوِم َأنَّ ثَ َوا
َهُة: َهْل ُهَو َواِج ٌب َأْو لَْيَس ِبَواِج ِب؟ وَ  َِ اْلَقرِي ِب: َنَشَأْت ِمْن َهُهَنا الشهب ْ لتَّْحِقيُق: َأنَّ اِعَقا

ْقَصُد طََل ُب َلَوازِِمِه ُوُجوبَهُ ِبطَرِيِق اللهُزوِم اْلَعْقِليِ  اَل ِبطَرِيِق َقْصِد اْْلَْمِر؛ َبْل اْْلَْمُر اِبْلِفْعِل َقْد اَل ي ُ 
ْلَغْفَلُة فَ َقْد اَل خَتْطُُر ِبَقْلِبِه ا َوِإْن َكاَن َعاِلًما أِبَنَُّه اَل بُدَّ ِمْن ُوُجوِدَها؛ َوِإْن َكاَن ممَّْن جَتُوُز َعَلْيهِ 

ِِنَّ اْلَكْعِبَّ َزَعَم اللََّوازُِم. َوَمْن َفِهَم َهَذا احْنَلَّْت َعْنُه ُشَبُه اْلَكْعِبِ : َهْل ِف الشَّرِيَعِة ُمَباٌح أَْم اَل؟ فَ 
 حيُِ به ِكْتَماَن النهُصوِص الَّيِت َتِدًعا إالَّ َوُهوَ أَنَُّه اَل ُمَباَح ِف الشَّرِيَعِة. . . إخلَْ، َفاَل جتَُِد َقطه ُمب ْ 

قَاَل َعُل َذِلَك َكَما خُتَالُِفُه َويُ ْبِغُضَها َويُ ْبِغُض إْظَهاَرَها َورَِوايَ تَ َها َوالتََّحدهَث ُِّبَا َويُ ْبِغُض َمْن يَ فْ 
":  (1). بَ ْعُض السََّلف 

 

: إَضاَعتُ َها ُض السََّلف  قَاَل بَ عْ َقْوَن َغيًّا{ فَ َقْد "َوات َّبَ ُعوا الشََّهَواِت َفَسْوَف يَ لْ -258 .1212
ارًا؛ فَِِنَُّه َقْد ََتِْخريَُها َعْن َوْقِتَها َوِإَضاَعُة ُحُقوِقَها، قَاُلوا: وََكانُوا ُيَصلهوَن، َوَلْو تَ رَُكوَها َلَكانُوا ُكفَّ 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَّ  ْرِك إالَّ تَ ْرُك الصَّاَلِة{ هُ قَاَل: }لَْيَس َبنْيَ اْلعَ َصحَّ َعْن النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ ْبِد َوَبنْيَ الشِ 
نَ ُهْم الصَّاَلُة، َفَمْن تَ رََكَها فَ َقْد َكَفَر{ َوِف احْلَِديثِ  نَ َنا َوبَ ي ْ : }إنَّ اْلَعْبَد َوقَاَل: }اْلَعْهُد الَِّذي بَ ي ْ

 َكَما َحِفْظتيِن، اٌن َكُْبَْهاِن الشَّْمِس. َوتَ ُقوُل َحِفَظك اَّللَُّ إَذا َكمََّل الصَّاَلَة َصِعَدْت َوهَلَا بُ ْرهَ 
َُ ُِّبَا َوْجُه َصاِحِبَها َوتَ ُقو  ، َوُيْضَر َُ َا تُ َلفه َكَما يُ َلفه الث َّْو ََْ يُْكِمْلَها فَِِهنَّ ُ  َوِإْن  ُل َضي ََّعك اَّللَّ

نَُّه قَاَل: }إنَّ اْلَعْبَد لَيَ ْنَصِرُف لَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم أَ َكَما َضي َّْعتيِن{ . َوِف السهَنِن َعْن النَِّبِ  صَ 
ََْ ُيْكَت ْب لَُه إالَّ ِنْصُفَها؛ إالَّ ثُ لُثُ َها إالَّ رُبْ ُعَها، إالَّ مُخُُسَها؛ إالَّ ُسُدسُ  َها. َحىتَّ ِمْن َصاَلتِِه َو

هَ  قَاَل: إالَّ ُعْشرَُها{ َوقَاَل اْبُن َعبَّاٍس: لَْيسَ  ا. َوقَ ْولُُه: َلك ِمْن َصاَلِتك إالَّ َما َعَقْلت ِمن ْ
ُ تَ َعاََل َرُسوَلُه، َصلَّى َكَما أَ   -}َوات َّبَ ُعوا الشََّهَواِت{ الَِّذي ُيْشتَ َغُل ُِّبَا َعْن إقَاَمِة الصَّاَلِة  َمَر اَّللَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  أَْمثَاِل َذِلَك. َوِف الصَِّحيَحنْيِ: الرََّقِص، َواْلِغَناِء: وَ بِنَ ْوِع ِمْن أَنْ َواِع الشََّهَواِت: كَ  -اَّللَّ
لََّم. َفَسلََّم َعَلْيِه، }َأنَّ َرُجاًل َدَخَل اْلَمْسِجَد َفَصلَّى رَْكَعَتنْيِ، مُثَّ أََتى النَِّبَّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوسَ 
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 (1)فَ َقاَل: َوَعَلْيك السَّاَلُم، اْرِجْع". 
 

َُ َوالتَّْحِليُل َواْلَكرَاِهَيةُ َوالتَّْحرميُ اَل يُ ْؤَخُذ إالَّ َعْن َرُسولِ "َوا-259 .1213  اَّللَِّ َصلَّى اِلْسِتْحَبا
ُ َوَرُسولُُه َواَل َحاَلَل إالَّ َما َأَحلَُّه اَّللَُّ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفاَل َواِج َب إالَّ َما أَْوَجَبُه اَّللَّ  َوَرُسولُُه. َفِمْن اَّللَّ

يِن َوِمْنُه َما تَ َناَزُعوا ِفيِه فَ َردهوُه إََل اَّللَِّ َوَرُسولِهِ َذلِ   قَاَل تَ َعاََل: }اَي َك َما ات ََّفَق َعَلْيِه أَِئمَُّة الدِ 
ْيٍء فَ ُردهوُه  شَ أَي هَها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اَّللََّ َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوأُويل اْْلَْمِر ِمْنُكْم فَِِْن تَ َناَزْعُتْم ِف 

ُتْم تُ ْؤِمُنوَن اِبَّللَِّ َواْليَ ْوِم اْْلِخِر َذِلَك َخرْيٌ َوَأْحَسُن ََتِْوياًل  { . َفَمْن َتَكلََّم إََل اَّللَِّ َوالرَُّسوِل إْن ُكن ْ
ْصرَاِر كَ  َُ َعَلى اإْلِ ا يُ ْفَعُل أِبَْمثَالِِه ِمْن مَ جِبَْهِل َومبَا خُيَاِلُف اْْلَِئمََّة فَِِنَُّه يَ ن َْهى َعْن َذِلَك َويُ َؤدَّ

ْنُه اْلِعْلُم.  اِْلُهَّاِل َواَل يُ ْقَتَدى ِف ِخاَلِف الشَّرِيَعِة أبََِحِد ِمْن أَئِمَِّة الضَّاَلَلِة َوِإْن َكاَن َمْشُهورًا عَ 
قْ قَاَل بَ ْعُض السََّلف  َكَما  َوَاَّللَُّ أَْعَلُم. َواحْلَْمُد  ك: اَل تَ ْنظُُر إََل َعَمِل اْلَفِقيِه َوَلِكْن َسْلُه ُيَصدِ 

.  َّللَِِّ

 َوُسِئَل:

َهِذِه ِعْنَد ِفْعِل  َعمَّْن خَيْرُُج َمْن بَ ْيِتِه اَنِواًي الطََّهاَرَة َأْو الصَّاَلَة. َهْل حَيْتَاُج إََل جَتِْديِد نِيٍَّة َغرْيِ 
 (2)الطََّهاَرِة َأْو الصَّاَلِة؟ َأْو اَل؟ َوَهْل الت ََّلفهُظ". 

 

َِ َعْن الز اَِن وََكتَ ْوبَِة اْلَمْقطُوِع اللِ َساِن َعْن اْلَقْذِف َوَغريِْ -260 .1214 ِه. َوَأْصُل "َكتَ ْوبَِة اْلَمْجُبو
اَلِف اْْلَْعَماِل الت َّْوبَِة َعْزمُ اْلَقْل ِب َوَهَذا َحاِصلٌ َمَع اْلَعْجِز. اْْلَاِمُس َأنَّ النِ يَّةَ اَل َيْدُخُلَها َفَساٌد خِبِ 

ٌَ َّللَِِّ َوَرُسولِِه اِهَرِة فَِِنَّ النِ يََّة َأْصُلَها ُح به اَّللَِّ َوَرُسولِِه َوِإرَاَدُة َوْجِهِه َوَهَذا ُهَو بِنَ ْفِسِه حمَْ الظَّ  ُبو
 ََْ َها  ََْ َتْسَلْم ِمن ْ  َتُكْن َمْقُبوَلًة؛ َمْرِضيٌّ َّللَِِّ َوَرُسولِِه َواْْلَْعَماُل الظَّاِهَرُة َتْدُخُلَها آفَاٌت َكِثريٌَة َوَما 

اَل بَ ْعُض قَ َوهِلََذا َكاَنْت أَْعَماُل اْلَقْل ِب اْلُمَجرََّدِة أَْفَضَل ِمْن أَْعَماِل اْلَبَدِن اْلُمَجرََّدِة. َكَما 
ُفُه ِف قَ ْلِبِه َوَضعْ  : قُ وَُّة اْلُمْؤِمِن ِف قَ ْلِبِه َوَضْعُفُه ِف ِجْسِمِه َوقُ وَُّة اْلُمَناِفِق ِف ِجْسِمهِ السََّلف  

ُ َأْعَلُم.  َوتَ ْفِصيُل َهَذا َيطُوُل. َوَاَّللَّ

ُ  -َوُسِئَل   :-َرمِحَُه اَّللَّ
                                         

 22/25جمموع الفتاوى  (1)
 22/227جمموع الفتاوى  (2)



1327 

 

؛ َفأَْنَكَر َعَلْيِه َفِقيُه َعْن َرُجٍل َحَنِفيٍ  َصلَّى ِف مَجَاَعٍة َوَأَسرَّ نِي ََّتُه مُثَّ َرَفَع يََدْيِه ِف ُكلِ  َتْكِبريَةٍ 
ٌَ اَل اِْلََماَعِة َوقَاَل لَ  َتدٌِع ِفيِه َوأَْنَت ُمَذْبَذ  ِبَِِماِمك ُه: َهَذا اَل جَيُوُز ِف َمْذَهِبك َوأَْنَت ُمب ْ

َماِمِه أَْم اَل؟ اق َْتَدْيت َواَل مبَْذَهِبك اْهَتَدْيت. فَ َهْل َما فَ َعَلُه نَ ْقٌص ِف َصاَلتِِه َوُُمَاَلَفٌة لِلسهنَّ  ِة َوإلِِ
. 

: ََ  َفَأَجا

يَِّة اَل جيَِ ُب َواَل ُيْسَتَح به ، أَمَّا الَِّذي أَْنَكَر َعَلْيِه إْسرَارَهُ اِبلنِ يَِّة فَ ُهَو َجاِهلٌ فَِِنَّ اِْلَْهَر اِبلن ِ احْلَْمُد َّللَِّ 
 (1)اَل ِف َمْذَه ِب َأيب َحِنيَفَة َواَل". 

 

َِ احلَْقِ  ِمْن -261 .1215 َُ َأَْسَائِ "َوأَمَّا اْلُمْثيِن فَ ُهَو َذاِكٌر لِنَ ْفِس حَمُْبو ِه َوِصَفاتِِه فَاْلَمْطُلو
ٌَ لِنَ ْفِسِه اَل لَِغرْيِِه َوُهَو اْلغَ  ايَُة الَّيِت ُخِلَق هَلَا اْْلَْلُق.  ُِّبََذا َمْعرَِفُة اَّللَِّ َوحَمَب َُّتُه َوِعَباَدتُُه. َوَهَذا َمْطُلو

ْنَس إالَّ لِي َ  يَلٌة إََل َهَذا؛ َوهِلََذا ْعُبُدوِن{ َوالسهَؤاُل َوسِ َكَما قَاَل تَ َعاََل }َوَما َخَلْقُت اِلِْنَّ َواإْلِ
َك نَ ْعُبُد{ ِْلَ  َم قَ ْوَلُه: }إايَّ َك َنْسَتِعنُي{ فَ َقدَّ َك نَ ْعُبُد َوِإايَّ نَُّه اْلَمْقُصوُد قَاَل ِف اْلَفاحِتَِة: }إايَّ

َك َنْسَتِعنُي{ ِْلَنَُّه َوِسيَلةٌ  اْلَمَقاِصُد ُمَقدََّمٌة ِف اْلَقْصِد إََل َذِلَك. وَ  لِنَ ْفِسِه َعَلى قَ ْولِِه: }َوِإايَّ
َع اْشِتَغالِِه َواْلَقْوُل َعَلى اْلَوَساِئِل مُثَّ َمْقُصوُد السَّاِئِل ِمْن الدهَعاِء حَيُْصُل هِلََذا اْلَعاِبِد اْلُمْثيِن مَ 

َفَعٍة َوَدْفِع مبَا ُهَو حُمَْتاٌج إلَْيهِ أبَِْشَرِف اْلِقْسَمنْيِ. َوأَمَّا الدَّاِعي فََِِذا َكاَن ُمْهَتمًّا   ِمْن َجْل ِب َمن ْ
 َعْن َغرْيِِه فََِِذا َمَضرٍَّة َكَحاَجِتِه إََل الر ِْزِق َوالنَّْصِر الضَُّرورِيِ  َكاَن اْشِتَغالُُه ُِّبََذا نَ ْفِسِه َصارِفًا لَهُ 

َ ُسْبَحانَهُ فَ َقْد حَيُْصُل َلهُ اِبلدهَعاِء  ِ َوحَمَبَّ َدَعا اَّللَّ اِر ِتِه َوالث ََّناِء َعَلْيِه َواْلُعُبوِديَِّة لَهُ َوااِلْفِتقَ ِمْن َمْعرَِفِة اَّللَّ
: اَي اْبَن آَدَم َلَقْد بُورَِك قَاَل بَ ْعُض السََّلف  إلَْيِه َما ُهَو أَْفَضُل َوأَنْ َفُع ِمْن َمْطُلوِبِه َذِلَك. َكَما 

َِ َسيِ ِدك. َوقَاَل بَ ْعُضُهْم: إنَُّه لََيُكوُن يل َلك ِف َحاَجٍة َأْكثَ ْرت ِفيَها ق َ   إََل اَّللَِّ َحاَجٌة رَْع اَب
َِ َمْعرِفَِتِه َما ُأِح به َمَعهُ َأْن اَل يُ َعجِ َل يل َقَضاَءَها؛ لِئَ  الَّ يَ ْنَصِرَف قَ ْلِب َفَأْدُعوُه فَ يَ ْفَتُح يل ِمْن اَب

ََْ َيُكْن ُمرَاُدُه إالَّ ُسَؤاَلُه وَ َعْن الدهَعاِء. َوالسَّاِئُل إَذا َحصَ  ِإَذا َحَصَل أَْعَرَض َل ُسَؤالُُه بَ َرَد فَِِنَُّه 
ْنَسا َن الضهره َعْن اَّللَِّ فَ َهَذا َحاُل اْلُكفَّاِر الَِّذيَن َذمَُّهْم اَّللَُّ ِف اْلُقْرآِن َكَقْولِِه: }َوِإَذا َمسَّ اإْلِ
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 (1)َأْو".  َدَعااَن ِِلَْنِبِه َأْو قَاِعًدا
 

ََ ُدَعاَءهُ َسَواءٌ َكاَن ُمْعَراًب أَْو َمْلُحواًن َواْلَكاَلُم اْلَمْذُكوُر اَل َأْصُل لَ -262 .1216 ُ َوَأَجا ُه؛ "اَّللَّ
 ََ ْعَرا ََ َأْن اَل يَ َتَكلََّف اإْلِ ْعَرا ََْ َيُكْن َعاَدتُُه اإْلِ َبِغي لِلدَّاِعي إَذا  : اَل بَ ْعُض السََّلف  قَ َبْل يَ ن ْ

َُ َذَه َب اْْلُُشوُع َوَهَذا َكَما ُيْكَرُه َتَكلهُف السَّْجِع ِف الدهَعاِء فََِِذا َوَقَع بِ إذَ  ْعرَا َغرْيِ ا َجاَء اإْلِ
َعَل مِهََّتُه ِف َتَكلهٍف َفاَل أَبَْس ِبِه فَِِنَّ َأْصَل الدهَعاِء ِمْن اْلَقْل ِب َواللِ َساُن اَتِبٌع لِْلَقْل ِب. َوَمْن جَ 

ْفَتُح َعَلْيِه اَل حَيُْضرُُه َعاِء تَ ْقِومَي ِلَسانِِه َأْضَعَف تَ َوجهَه قَ ْلِبِه َوهِلََذا َيْدُعو اْلُمْضطَره ِبَقْلِبِه ُدَعاًء ي َ الده 
ُدُه ُكله ُمْؤِمٍن ِف قَ ْلِبِه. َوالدهَعاءُ جَيُوُز اِبْلَعَربِيَِّة َوِبَغرْيِ  ُ ُسْبَحانَُه  الْ قَ ْبَل َذِلَك َوَهَذا أَْمٌر جيَِ َعَربِيَِّة َوَاَّللَّ

ََْ يُ َقوِ ْم ِلَسانَُه فَِِنَُّه يَ ْعَلُم َضِجيَج اْْلَْصَواِت اِبخْ  ِتاَلِف اللهَغاِت يَ ْعَلُم َقْصَد الدَّاِعي َوُمرَاَدُه َوِإْن 
 َعَلى تَ نَ وهِع احْلَاَجاِت.

ُ  -َوقَاَل   :-َرمِحَُه اَّللَّ
 َفْصٌل:

َواِحَدٌة ِف  َوأَمَّا السَّاَلُم ِمْن الصَّاَلِة: فَاْلُمْخَتاُر ِعْنَد َماِلٍك َوَمْن تَِبَعُه ِمْن أَْهِل اْلَمِديَنِة َتْسِليَمةٌ 
يِع الصَّاَلِة فَ ْرِضَها َونَ ْفِلَها اْلُمْشَتِمَلِة َعَلى اْْلَرَْكاِن اْلِفْعِليَِّة َأْو َعَلى رُْكٍن َواحِ   (2)ٍد.". مجَِ

 

رَُكْم َولِيُِتمَّ نِْعَمَتُه َعَلْيُكْم{ َكَقْولِِه: }َولُِتْكمِ -263 .1217 ُلوا اْلِعدََّة "}َوَلِكْن يُرِيُد لُِيَطهِ 
َ ُسْبحَ  َ َعَلى َما َهَداُكْم َوَلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن{ . َواْلَمْقُصوُد ُهَنا: َأنَّ اَّللَّ ُوا اَّللَّ انَهُ أَرَاَد َشْرًعا: َولُِتَكْبِ 

 َتْكِبرُي اْلِعيِد تَّْكِبرَي َعَلى َما َهَدااَن َوهِلََذا قَاَل َمْن قَاَل ِمْن السََّلِف: َكَزْيِد ْبِن َأْسَلَم ُهَو التَّْكِبريُ ال
َصاَلةُ اْلِعيِد  التَّْكِبرِي  َوات ََّفَقْت اْْلُمَّةُ َعَلى َأنَّ َصاَلَة اْلِعيِد َُمُْصوَصةٌ بَِتْكِبرٍي زَائٍِد َوَلَعلَّهُ َيْدُخُل ِف 

ْكِر اَّللَِّ َكَما َُسِ َيْت الصَّاَلُة َتْسِبيًحا َوِقَياًما َوُسُجوًدا َوقُ ْرآاًن وََكَما أُْدِخَلْت َصاَلاَت اِْلَْمِع ِف ذِ 
ْطَبُة َوالصَّاَلُة ْلُْ ِف قَ ْولِِه: }فََِِذا أََفْضُتْم ِمْن َعَرفَاٍت َفاذُْكُروا اَّللََّ ِعْنَد اْلَمْشَعِر احْلََراِم{ َوأُرِيَد ا
ِ َوَذُروا اْلبَ ْيَع{ َوَيُكوُن ِْلَْجِل َأنَّ الصَّاَلةَ َلمَّا َُسِ َيتْ   َتْكِبريًا ُخصَّْت ِبَقْولِِه: }فَاْسَعْوا إََل ِذْكِر اَّللَّ

ِئٍد َوَجَعَل طُوَل اْلِقرَاَءِة ِفيَها ابَِتْكِبرٍي زَاِئٍد َكَما َأنَّ َصاَلَة اْلَفْجِر َلمَّا َُسِ َيْت قُ ْرآاًن ُخصَّْت ِبُقْرآٍن زَ 
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َياًما ِبَقْولِِه: }قُِم ِعَوًضا َعْن الرَّْكَعَتنْيِ ِف الصَّاَلِة الرهاَبِعيَِّة. وََكَذِلَك " َصاَلُة اللَّْيِل " َلمَّا َُسِ َيْت قِ 
ُ َعَليْ  َسلََّم يُِطيُل اْلِقَياَم َوالرهُكوَع َوالسهُجوَد ِه وَ اللَّْيَل{ ُخصَّْت ِبطُوِل اْلِقَياِم َفَكاَن النَِّبه َصلَّى اَّللَّ

ْطوِيَل اِبللَّْيِل أَْفَضُل َوِإنَّ َتْكِثرَي : إنَّ التَّ قَاَل بَ ْعُض السََّلف  اِبللَّْيِل َما اَل يُِطيُلُه اِبلن ََّهاِر. َوهِلََذا 
 (1)الرهُكوِع َوالسهُجوِد اِبلن ََّهاِر". 

 

يَّةِ -264 .1218 َتِفُع بِِه َمْن َوَجَد َذِلَك َوِقَياُس َبيِن آَدمَ  "احلِْسِ  وََكْشُفُهْم اَتِبٌع  اْلَكْشِفيَِّة َما يَ ن ْ
َعْن اَّللَِّ تَ َعاََل  ِلَما َجاَءْت بِِه الرهُسُل َعْن اَّللَِّ تَ َعاََل فَاحلَْقه ِف َذِلَك ُمَواِفٌق ِلَما َجاَءْت بِِه الرهُسلُ 

ََْ حَيُْصْل َلُه َكْونِِه َحقًّا َفاَل يُ َفصَُّل اْلِْاَلُف َبنْيَ النَّاِس َواَل جيَِ ُب َعلَ   اَل ُُمَاِلٌف لَُه َوَمعَ  ى َمْن 
 َصَلَواُت اَّللَِّ َذِلَك التَّْصِديُق ِبِه َكَما جيَِ ُب التَّْصِديُق مبَا ُعِرَف أَنَُّه َمْعُصوٌم َوُهَو َكاَلُم اْْلَْنِبَياءِ 

ْرَهاٌن َكاَن َذِلَك . َوَلِكْن َمْن َحَصَل َلهُ ِف ِمْثِل َهِذِه اْْلُُموِر َبِصريَةٌ أَْو ِقَياٌس َأْو ب ُ َوَساَلُمهُ َعَلْيِهمْ 
ََْ قَاَل بَ ْعُض السََّلف  نُورًا َعَلى نُوٍر.   َيْسَمْع ِفيَها أِبَثَِر، : َبِصريَُة اْلُمْؤِمِن تَ ْنِطُق اِبحلِْْكَمِة َوِإْن 

ََْ جَيَْعِل اَّللَُّ َلُه نُورًا َفَما َلُه ِمْن نُوٍر{فََِِذا َجاَء اْْلَث َ  قَاَل تَ َعاََل:  ُر َكاَن نُورًا َعَلى نُوٍر }َوَمْن 
ََ اِبحلَْقِ  }َكاَن النَّاُس أُمًَّة َواِحَدًة فَ بَ َعَث اَّللَُّ النَِّبيِ نَي ُمَبشِ رِيَن َوُمْنِذرِيَن َوأَنْ َزَل َمَعُهُم اْلكِ  َتا

ْعِد َما َجاَءهْتُُم نْيَ النَّاِس ِفيَما اْختَ َلُفوا ِفيِه َوَما اْختَ َلَف ِفيِه إالَّ الَِّذيَن أُوُتوُه ِمْن ب َ لَِيْحُكَم بَ 
نَ ُهْم فَ َهَدى اَّللَُّ الَِّذيَن آَمُنوا ِلَما اْختَ َلُفوا ِفيِه ِمَن احلَْقِ  ِبِِْذنِ  ِه َواَّللَُّ يَ ْهِدي َمْن اْلبَ يِ َناُت بَ ْغًيا بَ ي ْ

 (2)اُء إََل ِصرَاٍط ُمْسَتِقيٍم{ .". َيشَ 
 

ْن التََّكلهِم بِِه ِلَصاِحِبِه: السهُكوُت َعْن الشَّرِ  َخرْيٌ مِ  قَاَل بَ ْعُض السََّلف  "َوهِلََذا -265 .1219
َها الَِّذيَن آَمُنوا فَ َقاَل َلُه اْْلَخُر: التََّكلهُم اِبْلَْرْيِ َخرْيٌ ِمْن السهُكوِت َعْنُه. َوَقْد قَاَل تَ َعاََل: }اَي أَي ه 

ُتْم َفاَل تَ تَ َناَجْوا اِبإْلِمثِْ َواْلُعْدَواِن َوَمْعِصَيِة الرَُّسوِل َوتَ َناَجْوا اِبْلْبِ  وَ  الت َّْقَوى{ َوقَاَل تَ َعاََل: إَذا تَ َناَجي ْ
ْصاَلٍح َبنْيَ النَّاِس َوَمْن يَ ْفَعْل ْو إ}اَل َخرْيَ ِف َكِثرٍي ِمْن جَنَْواُهْم إالَّ َمْن أََمَر ِبَصَدَقٍة َأْو َمْعُروٍف أَ 

لَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َذِلَك اْبِتَغاَء َمْرَضاِة اَّللَِّ َفَسْوَف نُ ْؤتِيِه َأْجرًا َعِظيًما{ . َوِف السهَنِن َعْن النَِّبِ  صَ 
 َأْو هَنًْيا َعْن ُمْنَكٍر َأْو ذِْكرًا رًا مبَْعُروفِ َوَسلََّم أَنَُّه قَاَل: " }ُكله َكاَلِم اْبِن آَدَم َعَلْيِه اَل َلُه إالَّ أَمْ 
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ِم اِبْلَْرْيِ َوالصَّْمِت َّللَِِّ تَ َعاََل{ َواْْلََحاِديُث ِف َفَضاِئِل الصَّْمِت َكِثريٌَة وََكَذِلَك ِف َفَضاِئِل التََّكله 
ْلَمْعُروِف َوالن َّْهِي َعْن ََْ يَ تَِّخْذُه. َكاْْلَْمِر ابِ َعمَّا جيَِ ُب ِمْن اْلَكاَلِم َحَراٌم َسَواٌء اختَََّذُه ِديًنا َأْو 

لُُه َوتُِبيَح َما َأاَبَحُه اْلُمْنَكِر فَ َيِج ُب َأْن حتُِ بَّ َما َأَحبَُّه اَّللَُّ َوَرُسولُُه َوتُ ْبِغَض َما يُ ْبِغُضُه اَّللَُّ َوَرُسو 
ُ وَ  ُ َوَرُسولُُه َوحُتَر َِم َما َحرََّمُه اَّللَّ  (1)َرُسولُُه.". اَّللَّ

 

َماِم َأمْحَد َلمَّا ظُ -266 .1220 { َوَقْد ذُِكَر َعْن اإْلِ ِلَم ِف "}َفَمْن َعَفا َوَأْصَلَح َفَأْجرُُه َعَلى اَّللَِّ
ََْ خَيْرُْج َحىتَّ َحلََّل َمْن ظََلَمُه. َوقَاَل: ذََكْرت َحِديثًا ذُِكَر َعنْ  ْبِن  ُمَباَرِك حِمَْنِتِه اْلَمْشُهورَِة أَنَُّه 

ى اَّللَِّ َفَضاَلَة َعْن احلََْسِن قَاَل: }إَذا َكاَن يَ ْوُم اْلِقَياَمِة اَنَدى ُمَناٍد: َأاَل لِيَ ُقْم َمْن َوَج َب َأْجرُُه َعلَ 
ُتْم فَ َعاِقُبوا مبِْثِل مَ  تُ َفاَل يَ ُقوُم إالَّ َمْن َعَفا َوَأْصَلَح{ . َوَقْد قَاَل تَ َعاََل: }َوِإْن َعاقَ ب ْ ْم بِِه ا ُعوِقب ْ

َ َأْن يُ َعاِقُبوُه مبِْثِل َولَِئْن َصَْبْمُتْ هَلَُو َخرْيٌ لِلصَّاِبرِيَن{ َوَأاَبَح هَلُْم ُسْبَحانَُه َوتَ َعاََل إَذا َعاقَ ُبوا الظَّ  اَِ
ْن ُعُقوبَِتِه اِبْلِمْثِل عَ  َما َعاَق َب بِِه مُثَّ قَاَل: }َولَِئْن َصَْبْمُتْ هَلَُو َخرْيٌ لِلصَّاِبرِيَن{ فَ ُعِلَم َأنَّ الصَّْْبَ 

اِْلُُروَح َخرْيٌ ِمْن ُعُقوبَِتِه. َفَكْيَف َيُكوُن ُمْسِقطًا ِلأْلَْجِر أَْو ُمْنِقًصا َلُه َوَقْد قَاَل تَ َعاََل: }وَ 
 -ى الظَّاَِِ ِقَصاٌص َفَمْن َتَصدََّق بِِه فَ ُهَو َكفَّاَرٌة َلُه{ . َفَجَعَل الصََّدَقَة اِبْلِقَصاِص اْلَواِج ِب َعلَ 

فَ ُعِلَم َأنَّ اْلَعْفَو َخرْيٌ لَُه  َكفَّاَرًة لِْلَعاِف َوااِلْقِتَصاُص لَْيَس ِبَكفَّاَرٍة لَهُ   -َوُهَو اْلَعْفُو َعْن اْلِقَصاِص 
َِ َويُ ْؤَجُر اْلعَ  نُو ُد َعَلى َصْْبِِه بْ ِمْن ااِلْقِتَصاِص. َوَهَذا ِْلَنَّ َما َأَصابَُه ِمْن اْلَمَصاِئ ِب ُمَكفِ ٌر لِلذه

ُ تَ َعاََل: } َها. قَاَل اَّللَّ ُ َعَلْيِه ِمن ْ َها َويُ ْرَفُع َدَرَجُتُه ِبِرَضاُه مبَا يَ ْقِضيِه اَّللَّ ََ ِمْن ُمِصيَبٍة َعَلي ْ َما َأَصا
ُجُل ُتِصيُبُه اْلُمِصيَبُة ُهَو الرَّ  :قَاَل بَ ْعُض السََّلف  إالَّ ِبِِْذِن اَّللَِّ َوَمْن يُ ْؤِمْن اِبَّللَِّ يَ ْهِد قَ ْلَبُه{ 

َا ِمْن ِعْنِد اَّللَِّ َفرَيَْضى َوُيَسلِ ُم َوِف الصَِّحيَحنْيِ َعْن النَِّبِ ".   (2)فَ يَ ْعَلُم َأهنَّ
 

ِتَها  -"ِقيَل: َهِذِه اْلَقِضيَُّة -267 .1221 َنٌة؛ لَْيَس ِفيَها َلْفٌظ َعامٌّ َقِضيٌَّة ُمَعي َّ  -بِتَ ْقِديِر ِصحَّ
ْبَداَل ُمْطَلًقا. َواَل جُيَو ِزُهُ يَ ْقَتِضي ال ْبَداِل ُمْطَلًقا َوحَنُْن ََْ جُنَو ِْز اإْلِ  َأَحٌد ِمْن أَْهِل اْلِعْلِم ن َّْهَي َعْن اإْلِ

 ا َكاَنتْ ِبُدوِن اْْلَْصِل َولَْيَس ِف َهَذا احْلَِديِث َأنَّ اْلَبَدَل َكاَن َخرْيًا ِمْن اْْلَْصِل؛ َبْل ظَاِهرُُه َأهنََّ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَّهُ }ُسِئلَ  َِ أَْفَضُل؟ أَْفَضَل. فَ َقْد ثَ َبَت ِف الصَِّحيِح َعْن النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ : َأيه الر ِقَا
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َا ِمْن  فَِِ فَ َقاَل: أَْغاَلَها مَثًَنا َوأَنْ َفُسَها ِعْنَد أَْهِلَها{ َوَقْد َقاَل تَ َعاََل: }َوَمْن يُ َعظِ ْم َشَعائَِر اَّللَِّ  هنَّ
{ َوَقْد ِقيَل: ِمْن تَ ْعِظيِمَها اْسِتْحَساهُنَا َواْسِتْسَماهُنَا َواْلُمَغااَلُة ِف أمثَْ  َِ اهِنَا. َوَهِذِه تَ ْقَوى اْلُقُلو

ْن َأْن يُ ْهَدى َل مِ النَِّجيَبُة َكاَنْت نَِفيَسًة؛ َوهِلََذا بُِذَل ِفيَها مَثٌَن َكِثرٌي َفَكاَن إْهَداُؤَها إََل اَّللَِّ أَْفضَ 
ِة بَِثَمِنَها َعَدٌد ُدوهَنَا َواْلَمِلُك اْلَعِظيُم َقْد يُ ْهَدى َلُه فَ َرٌس نَِفيَسٌة فَ َتُكوُن َأَح بَّ إلَيْ  ِه ِمْن ِعدَّ

ُلوا اْلْبَّ َحىتَّ  تَ َناأَف ْرَاٍس بَِثَمِنَها فَاْلَفْضُل لَْيَس ِبَكثْ َرِة اْلَعَدِد فَ َقْط َبْل َقْد قَاَل اَّللَُّ تَ َعاََل: }َلنْ 
ََ ِبِه إََل اَّللَِّ تَ َعاََل َكاَن أَ  ْفَضَل َلُه ِمْن تُ ْنِفُقوا ممَّا حتُِبهوَن{ َفَما َكاَن َأَح بَّ إََل اْلَمْرِء إَذا تَ َقرَّ

َمالِيٌَّة؛ لَْيَسْت َكالصََّدَقِة وَ  َغرْيِِه؛ َوِإْن اْستَ َواَي ِف اْلِقيَمِة؛ فَِِنَّ اهْلَِديََّة َواْْلُْضِحيََّة ِعَباَدٌة َبَدنِيَّةٌ 
اَل بَ ْعُض قَ اْلَمْحَضِة؛ َبْل إَذا َذَبَح النَِّفيَس ِمْن َمالِِه َّللَِِّ تَ َعاََل َكاَن َأَح بَّ إََل اَّللَِّ تَ َعاََل. 

 قَاَل تَ َعاََل: }َواَل دْ : اَل يَ ْهِدي َأَحدُُكْم َّللَِِّ تَ َعاََل َما َيْسَتِحي َأْن يَ ْهِديَُه ِلَكرُيِِه. َوقَ السََّلف  
 ََ ابْ َنا آَدَم قُ ْراَباًن  تَ َيمَُّموا اْْلَِبيَث ِمْنُه تُ ْنِفُقوَن َوَلْسُتْم آِبِخِذيِه إالَّ َأْن تُ ْغِمُضوا ِفيِه{ َوَقْد قَ رَّ

ََْ يُ تَ َقبَّْل ِمْن اْْلَخِر. َوَقْد ذََكَر َأنَّ َسَب َب َذِلَك  ََ نَِفيَس أَ فَ تُ َقبِ َل ِمْن َأَحِدمِهَا َو نَّ َأَحَدمُهَا قَ رَّ
ُ أَْعَلُم.".  ََ الدهوَن ِمْن َمالِِه. َوَاَّللَّ  (1)َمالِِه َواْْلَخَر قَ رَّ

 

1222. 268-: ََ  "َفَأَجا

َبِغي لِْلَويلِ  تَ ْزِوجُيَها لَُه َكَما  وََّج  : َمنَّ زَ اَل بَ ْعُض السََّلف  قَ إَذا َكاَن ُمِصرًّا َعَلى اْلِفْسِق َفِِنَُّه اَل يَ ن ْ
ََ فَ تُ َزوَُّج ِبِه إَذا َكاَن ُكفُ  ًؤا هَلَا َوِهَي َكرُيََتُه ِمْن فَاِجٍر فَ َقْد َقَطَع َرمِحََها. َلِكْن إْن َعِلَم أَنَُّه اَت

ُ َعَلْيِه َوَسلَّ  ُه قَاَل: }َلَعَن َم أَنَّ رَاِضَيٌة ِبِه. َوأَمَّا " ِنَكاُح التَّْحِليِل " فَ َقْد ثَ َبَت َعْن النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ
ُ اْلُمَحلِ َل َواْلُمَحلََّل َلُه{ . َواَل جُتَْْبُ اْلَمْرأَُة َعَلى ِنَكاِح التَّْحِليِل اِبت َِفاِق اْلعُ   َلَماِء.اَّللَّ

 َوُسِئَل:

 َعْن " الرَّاِفَضِة " َهْل تُ َزوَُّج؟

: ََ  َفَأَجا

َبِغي لِْلُمْسِلِم َأْن ي ُ  الرَّاِفَضةُ اْلَمْحَضةُ ُهْم َأْهُل َأْهَواٍء َوِبدَعٍ  َزو َِج ُمَول ِيَ َتهُ ِمْن رافضي َوَضاَلٍل َواَل يَ ن ْ
ََ َوِإالَّ َفََتُْك ِنَكاِحَها أَْفضَ  ُل لَِئالَّ َوِإْن تَ َزوََّج ُهَو رافضية َصحَّ النِ َكاُح إْن َكاَن يَ ْرُجو َأْن تَ ُتو
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ُ أَْعَلُم.  تُ ْفِسَد َعَلْيِه َوَلَدُه. َوَاَّللَّ

ُ  -ِئَل َوسُ   :-َرمِحَُه اَّللَّ
َساِء؟ َعْن الرافضي َوَمْن يَ ُقوُل اَل تَ ْلَزُمُه الصََّلَواُت اْْلَْمُس: َهْل َيِصحه ِنَكاُحُه ِمْن الر َِجاِل َوالن ِ 

ََ ِمْن الرَّْفِض َوَلزَِم الصَّاَلَة ِحيًنا مُثَّ َعاَد ِلَما َكاَن َعَلْيِه: َهْل يُ َقره َعَلى  ا َكاَن َعَلْيِه ِمْن مَ فَِِْن اَت
 النِ َكاِح؟

: ََ  َفَأَجا

أَنَّهُ ُسينِ ٌّ َفَصلَّى  اَل جَيُوُز ِْلََحِد َأْن يُ ْنِكَح ُمَول ِيَ َتهُ رافضيا َواَل َمْن َيَْتُُك الصَّاَلَة. َوَمىَت َزوَُّجوهُ َعَلى
ُْم يَ ْفَسُخوَن ْفِض َوتَ َرَك الصَّ اْْلَْمَس مُثَّ َظَهَر أَنَُّه رافضي اَل ُيَصلِ ي َأْو َعاَد إََل الرَّ  اَلَة: فَِِهنَّ

 (1)النِ َكاَح.". 
 

"وهو توحيد اْللوهية، وهو عبادته وحده ال شريك له، وطاعته وطاعة رسوله، -269 .1223
وفعل ما حيبه ويرضاه، وهو ما أمر هللا به ورسوله أمر إجياَ أو أمر استحباَ، وترك ما هنى 

 يائه، ومعاداة أعدائه، واْلمر ابملعروف والنهي عن املنكر،هللا عنه ورسوله، ومواالة أول

 وجهاد الكفار واملنافقني ابلقل ب واليد واللسان. فمن َ يشهد هذه احلقيقة الدينية

 الفارقة بني هؤالء وهؤالء ويكون مع أهل احلقيقة الدينية وإال فهو من جنس

 يقرون ابحلقيقة الكونيةاملشركني وهو شر من اليهود والنصارى، فِن املشركني 

 إذا هم يقرون أبن هللا َر كل شيء كما قال تعاَل )ولئن سألتهم من خلق السموات

 واْلرض ليقولن هللا( وقال تعاَل )قل ملن اْلرض ومن فيها إن كنتم تعلمون؟

 سيقولن هلل قل أفال تذكرون؟ قل من َر السموات السبع وَر العرش العظيم؟

 أفال تتقون؟ قل من بيده ملكوت كل شيء وهو جيري وال جيار عليه( قل 1سيقولون: هللا )

إن كنتم تعلمون؟ سيقولون هللا قل فأىن تسحرون؟( وهلذا قال سبحانه )وما يؤمن أكثرهم 
 ابهلل

تسأهلم من خلق السموات واْلرض؟ فيقولون هللا وهم  قال بعض السلفإال وهم مشركون( 
 مع
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 هذا يعبدون غريه.

( 2والقدر دون اْلمر والنهي الشرعيني فهو أكفر من اليهود والنصارى ) من أقر ابلقضاء
 فِن

 أولئك يقرون ابملالئكة والرسل الذين جاؤا ابْلمر والنهي الشرعيني لكن آمنوا ببعض وكفروا

ببعض كما قال تعاَل )إن الذين يكفرون ابهلل ورسله ويريدون أن يفرقوا بني هللا ورسله 
 ويقولون

 كفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بني ذلك سبيال. أولئك هم الكافرون حقاً(نؤمن ببعض ون

__________ 

 ( هذه قراءة أيب عمرو ويعقَو ِف اْلية وما بعدها وقرأ الباقون )هلل( وهي املشهورة عندان1)

( اإلصطالح الشرعي أن الكفر إذا أطلق انصرف إَل ما يقابل اإلسالم ويضاده فاملراد 2)
سلمني جنسية أو ادعاء من يكفر مبسائل أكثر مما يكفر به أهل الكتاَ. وإذا هنا أن من امل

أطلق الكفر ِف عرف هذا العصر فاملراد به اإلحلاد والتعطيل املطلق وال يدخل فيه أهل 
 (1)الكتاَ كما هو ظاهر". 

 

 "أحن إليه وهو قلِب وهل يرى ... سواي أخو وجد حين لقلبه-270 .1224

 انظري ... وما بعده إال إلفراط قربهوحيج ب طرِف عنه إذ هو 

 : التوحيد ال لسان له وال لسنة كلها لسانه.قال بعض السلف

وفيه ال يعرف التوحيد إال الواحد، وال تصح العبارة عن التوحيد، وذلك أنه ال يعْب عنه إال 
 بغري، ومن أثبت غرياً فال توحيد له.

جامع  رد سيدان الشيخ علي احلريري إَلوفيه: َسعت من الشيخ حممد بن بشر النواوي أنه و 
نوى قال الشيخ حممد: فوجئت فقبلت اْلرض بني يديه وجلست فقال: اي بين وقفت مدة 
مع احملبة فوجدهتا غري املقصود ْلن احملبة ال تكون إال من غري لغري وغري ما مث، مث وقفت 

ناس َ، لو أنصف المدة مع التوحيد فوجدته كذلك ْلن التوحيد ال يكون إال من عبد لر 
 ما رأوا عبداً وال معبوداً.
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وفيه: َسعت من الشيخ جنم الدين بن إسرائيل مما أسر إيل أنه َسع من شيخنا الشيخ علي 
احلريري ِف العام الذي توِف فيه قال: اي جنم رأيت هلايت الفوقانية فوق السموات وحنكي 

ما  اْلرض من دمي قطرة، فل حتت اْلرض، ونطق لساين بلفظة لو َسعت مين ما وصل إَل
كان بعد ذلك مبدة قال شخص ِف حضرة سيدي الشيخ حسن بن احلريري: اي سيدي 
حسن! ما خلق هللا أقل عقالً ممن ادعى أنه إله مثل فرعون ومنرود وأمثاهلما، فقلت أان هذه 

 تاملقالة ما يقوهلا إال أجهل خلق هللا أو أعرف خلق هللا. فقال: صدقت. وذلك أنه َسع
 من جدك يقول رأيت كذا وكذا. فذكر ما روى جنم الدين عن الشيخ.

 (1): من كان عني احلجاَ على نفسه فال". قال بعض السلفوفيه: 
 

يبة هو الرجل تصيبه املص قال بعض السلف"ومن يؤمن ابهلل يهد قلبه( -271 .1225
و ظلموا أنفسهم أ فيعلم أهنا من عند هللا فريضى ويسلم. قال تعاَل )والذين إذا فعلوا فاحشة

َ يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون(  َ إال هللا؟ و ذكروا هللا فاستغفروا لذنوُّبم، ومن يغفر الذنو
. 

وقد ذكر هللا تعاَل عن آدم عليه السالم أنه ملا فعل ما فعل قال )ربنا ظلمنا أنفسنا وإن َ 
زينن هلم ِف ا أغويتين ْلتغفر لنا وترمحنا لنكونن من اْلاسرين( وعن إبليس أنه قال )فبم

اْلرض وْلغوينهم أمجعني( فمن اتَ أشبه أابه آدم، ومن أصر واحتج ابلقدر أشبه إبليس. 
واحلديث الذي ِف الصحيحني ِف احتجاج آدم وموسى عليهما السالم ملا قال له موسى " 

ا ذأنت آدم أبو البشر خلقك هللا بيده، ونفخ فيك من روحه، وعلمك أَساء كل شيء، ملا
أخرجتنا ونفسك من اِلنة؟ فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك هللا برساالته وبكالمه، 
وخط لك التوراة بيده، فبكم وجدت مكتوابً علي قبل أن أخلق )وعصى آدم ربه فغوى؟( 
قال بكذا وكذا سنة، قال فحج آدم موسى " وهذا احلديث ِف الصحيحني من حديث أيب 

 يد عن عمر رضي هللا عنه.هريرة وقد روي ِبسناد ج

فآدم إمنا حج موسى ْلن موسى المه على ما فعل ْلجل ما حصل هلم من املصيبة بسب ب 
أكله من الشجرة، َ يكن لومه ْلجل حق هللا ِف الذن ب. فِن آدم قد اتَ من الذن ب كما 
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ه يقال تعاَل )فتلقى آدم من ربه كلمات فتاَ عليه( وقال تعاَل )مث اجتباه ربه فتاَ عل
وهدى( ومن هو دون موسى عليه السالم يعلم أنه بعد التوبة واملغفرة ال يبقى مالم على 
الذن ب، وآدم أعلم ابهلل من أن حيتج ابلقدر على الذن ب، وموسى عليه السالم أعلم ابهلل 
تعاَل من أن يقبل هذه احلجة، فِن هذه لو كانت حجة على الذن ب لكانت حجة إلبليس 

عون عدو موسى، وحجة لكل كافر، وبطل أمر هللا وهنيه، بل إمنا كان عدو آدم، وحجة لفر 
 (1)القدر حجة ْلدم". 

 

"ثَبت َأن َرُسول هللا صلى هللا َعَلْيِه َوسلم اْحتجم َوأْعطى احْلجام أجره َوَلو  -272 .1226
ه  َكاَن سحتا َ يُ ْعطه ِإايَّ

ول مَجَاِهري اْلعلَماء َوِإن َكاَن ِفيِه قَ َواَل ري ب َأن احْلجام ِإذا حجم أعطي ُأْجَرة حجمه ِعْند 
َضِعيف خِبِاَلف َذِلك َوقد أرخص َلُه َأن يعلفه اَنِضَحُه ويطعمه َرِقيقه َكَما روى َعن النَِّب 

َا يكره لْلَخَْب تَ نْ  زِيها صلى هللا َعَلْيِه َوسلم َوِبَذِلك اْحتج َأكثر اْلعلَماء على أَنه اَل حيرم َوِإمنَّ
 اَل أَيْمر ِبطعام احْلَرَام للرقيق ِْلَنَّهُ 

َوقيل بل حيرم ملا روى ُمسلم َأن النَِّب صلى هللا َعَلْيِه َوسلم قَاَل كس ب احْلجام َخِبيث َوَما 
 ُرِوَي أَنه هنى َعن مثن الدَّم

سمامها فقَاَل اْْلَولوَن وََكَذِلَك قَاَل من أكل من َهاتني الشجرتني اْلبيثتني َفاَل يقربن َمْسِجداَن 
ن خبيثتني ْلبث رحيهما وليستا َحرَاًما َوقَاَل اَل يصلني أحدُكم َوُهَو َما يدافعه اْلخبثان فَيكو 

لرَِّقيق َتْسِمَيته خبيثا ملالقاة النََّجاَسة اَل لتحرُيه ِبَدلِيل أَنه أْعطى احْلجام أجره َوأذن َأن يطعمهُ ا
 والبهائم َومهر اْلَبغي اَل يطعمُه َرِقيقا

كس ب ِفيِه   لفقَاَل بعض السّ ِبُكل َحال فحال اْلُمْحَتاج لَْيَس َكحال املستغين َعنُه َكَما وَ 
 بعض الدانءة خري من َمْسأََلة النَّاس

 هَوهِلََذا تَنازع النَّاس َأخذ اْْلُْجَرة على تَ ْعِليم اْلُقْرآن َوحَنْوه على َثاَلثَة أَق َْوال ِْلَمْحَد َوَغري 
ان اح للمحتاج قَاَل َأمْحد ُأْجرَة الت َّْعِليم خري من جوائز السهْلطَان وجوائز السهْلطَ َأحدَها أَنه يُ بَ 

 خري من صَلة اإلخوان
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 (1)وأصول الشَّرِيَعة تفرق ِف املنهيات َبني اْلُمْحَتاج َوَغريه َكَما ِف املأمورات". 
 

ْن َب ف َ : ِإنَّ اْلَعْبَد لَيَ فْ قَاَل بَ ْعُض السََّلف  "َوهِلََذا -273 .1227  َيْدُخُل ِبِه اِْلَنََّة.َعُل الذَّ

َُ ِمْنُه َويَ َتَجن َُّبُه، َفِفي َذِلَك مِ  ْن ِب، َوَقْد َعِلَم أَنَُّه َسيَ ُتو ْن ِحْكَمِة اَّللَِّ َوِإَذا ابْ تَ َلى اْلَعْبَد اِبلذَّ
ُذالًّ َوَرْغَبًة ِف َكثْ َرِة اْْلَْعَماِل الصَّاحِلَِة ا وَ َوَرمْحَِتِه ِبَعْبِدِه َأنَّ َذِلَك يَزِيُدُه ُعُبوِديًَّة َوتَ َواُضًعا َوُخُشوعً 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّ  -َونَ ْفَرًة َقوِيًَّة َعِن السَّيِ َئاِت، فَِِنَّ النَِّبَّ  اَل يُ ْلدَُغ اْلُمْؤِمُن ِمْن »قَاَل: "  -َم َصلَّى اَّللَّ
 ( . .1« " )ُجْحٍر َمرََّتنْيِ 

ْنَساِن َوهُ َوَذِلَك أَْيًضا َيْدَفُع  َو أَْيًضا يُوِج ُب َعْنُه اْلُعْج َب َواْْلَُياَلَء َوحَنَْو َذِلَك ممَّا يَ ْعِرُض ِلإْلِ
 ِة.الرَّمْحََة ِْلَْلِق اَّللَِّ َوَرَجاَء الت َّْوبَِة َوالرَّمْحَِة هَلُْم ِإَذا أَْذنَ ُبوا َوتَ ْرِغيبَ ُهْم ِف الت َّْوبَ 

( ُ  ْن َفْضِل اَّللَِّ َوِإْحَسانِِه وََكَرِمِه َما اَل حَيُْصُل ِبُدوِن َذِلَك، َكَما ِف ( . مِ 2َوُهَو أَْيًضا يُ َبنيِ 
ََْ ُتْذنُِبوا َلَذَه َب اَّللَُّ »قَاَل: "  أَنَّهُ  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  -احْلَِديِث الصَِّحيِح َعِن النَِّبِ   َلْو 

 . .414 \( 3« " )مُثَّ َيْستَ ْغِفُروَن فَ يَ ْغِفُر هَلُمْ ِبُكْم َوَِلَاَء ِبَقْوٍم يُْذنُِبوَن 

_________ 

 426( َوَرَد احْلَِديُث قَ ْبَل َصَفَحاٍت، ص 1)

ََ َما أَثْ َبته 2) َياُق يُ َرجِ ُح َصَوا ُ، َوالسِ   ( ِف اْْلَْصِل: يَ تَ َبنيَّ

ٌَ ُسُقوُط  2106 - 4/2105( احْلَِديُث َرَواهُ أِبَْلَفاٍظ ُمتَ َقارِبٍَة: ُمْسِلٌم 3) َُ الت َّْوبَِة، اَب )ِكَتا
ُ َعن ْ  ََ اْْلَْنَصارِيِ  َوَأيب ُهَريْ َرَة َرِضَي اَّللَّ ْن ِب اِباِلْسِتْغَفاِر تَ ْوبًَة( َعْن َأيب أَيهو ِْمِذيِ  ِف الذَّ ُهَما، َوالَتِ 

َُ َما َجاَء ِف ِصَفِة  80 - 4/79ُسَنِنِه  َُ ِصَفِة اِْلَنَِّة، اَب  5/207ِعيِمَها( ، اِْلَنَِّة َونَ )ِكَتا
- 208  َُ َُ الدََّعَواِت، اَب ( ، َوَرَواُه َأمْحَُد ِف ُمْسَنِدِه )ط. اْلَمَعاِرِف( َعْن َأيب 105)ِكَتا

ُ َعْنُه   ( . َوُهَو َمْرِويٌّ مبَْعَناُه َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اَّللَُّ 8068)َرْقُم  15/218ُهَريْ َرَة َرِضَي اَّللَّ
 ( ، َوِف ُجْزٍء ِمْن َحِديٍث َعْن َأيب ُهَريْ َرَة َرِضَي اَّللَُّ َعْنهُ 2623)رَْقُم  218 - 4/217َعْنُه 
ََ َرِضَي اَّللَُّ َعْنُه ِف اْلُمْسنَ 8031، 8030)َرْقُم  191 - 15/187 ِد ( َوُهَو َعْن َأيب أَيهو
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 (1))ط. احْلََلِبِ (". 
 

ََ ( ، َبْل عَ 1"تَ َعاََل )-274 .1228 َها، َكَما َلْيِه َأْن اَل يَ ْفَعَلَها، َوِإَذا فَ َعَلَها فَ َعَلْيِه َأْن يَ ُتو  ِمن ْ
ََ 4( اثْ َناِن أَْذنَ َبا َذنْ ًبا: آَدُم َوِإْبِليُس )3( آَدُم. َوهِلََذا قَاَل بَ ْعُض الشهُيوِخ: )2فَ َعَل ) ( َفآَدُم اَت

ََ اَّللَُّ َعَلْيِه ]َواْجتَ َباُه َوَهَداهُ  ََ ِمْن َذْنِبِه 5[ ، َوِإْبِليُس )فَ َتا ( َأَصرَّ َواْحَتجَّ اِبْلَقَدِر، َفَمْن اَت
 َأْشَبَه َأاَبُه آَدَم، َوَمْن َأَصرَّ َواْحَتجَّ اِبْلَقَدِر َأْشَبَه ِإْبِليَس.

( اْلُعُقوِل، َحَصَل 7َدائِِه )( َوَبنْيَ َغرْيِِه ُمْسَتِقرًّا ِف بَ 6َوِإَذا َكاَن اْلَفْرُق َبنْيَ اْلَفاِعِل اْلُمْخَتاِر )
َس ( اْلُعُقوِل َأنَّ اْْلَف َْعاَل ااِلْخِتَيارِيَّةَ ُتْكِس ُب نَ فْ 8اْلَمْقُصوُد. وََكَذِلَك ِإَذا َكاَن ُمْسَتِقرًّا ِف َبَدائِِه )

ْنَساِن ِصَفاٍت حَمُْموَدًة َوِصَفاٍت َمْذُموَمًة، خِبِاَلِف َلْونِِه َوطُولِِه َوَعرْ  َا اَل ُتْكِسُبُه ضِ اإْلِ ِه، فَِِهنَّ
 َذِلَك.

، فَاْلِعْلُم النَّاِفُع، َواْلَعَمُل الصَّاِلُح، َوالصَّاَلُة احلََْسَنُة، َوِصْدُق احْلَِديِث، َوِإْخاَلُص اْلَعمَ  ِل َّللَِِّ
ُهَما أَنَُّه سٍ َوأَْمثَاُل َذِلَك: ُتوِرُث اْلَقْل َب ِصَفاٍت حَمُْموَدًة. َكَما يُ ْرَوى َعِن اْبِن َعبَّا ُ َعن ْ  َرِضَي اَّللَّ

اْلَبَدِن، َوحَمَبًَّة  قَاَل: ِإنَّ لِْلَحَسَنِة لَُنورًا ِف اْلَقْل ِب، َوِضَياًء ِف اْلَوْجِه، َوِسَعًة ِف الر ِْزِق، َوقُ وًَّة ِف 
يِ َئِة َلَسَواًدا ِف اْلَوْجِه، َوظُْلَمًة ) َِ اْْلَْلِق. َوِإنَّ لِلسَّ ( ِف اْلَقْل ِب، َوَوَهًنا ِف اْلَبَدِن، 9ِف قُ ُلو

َِ اْْلَْلِق.  َونَ ْقًصا ِف الر ِْزِق، َوبُ ْغًضا ِف قُ ُلو

_________ 

ُ تَ َعاََل.1)  ( اِبْلَقَدِر َقدََّر اَّللَّ

 ( ع: فَ َعَلُه.2)

.( ن، م:. . . آَدُم 3)  قَاَل بَ ْعَض السََّلف 

 ( َ، أ: ِإْبِليُس َوآَدُم.4)

(5 ََ ََ اَّللَُّ ( ن: اَت ََ فَ َتا ََ َوِإْبِليُس؛ َ، أ: اَت ُ َعَلْيِه َوِإْبِليُس؛ م: اَت ََ اَّللَّ َعَلْيِه َواْخَتارَُه  فَ َتا
 َوَهَداُه، َوِإْبِليُس.

 ( َ، أ، ن: َبنْيَ تَ ْعِذي ِب اْلَفاِعِل اْلُمْخَتاِر.6)

 ( َ، أ، ن: َبَدايَِة.7)
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 ( َ، أ، ن: َبَدايَِة.8)

 (1)( ع: َوظُْلًما.". 9)
 

الَّ بَ ْعُض "َوالتََّصوهِف، َومُجُْهوُر اْلُمْسِلِمنَي، َومُجُْهوُر َطَوائِِفِهْم، اَل خَيْرُُج َعْن َهَذا إِ -275 .1229
يَعِة، َوأَِئمَُّة َهُؤاَلِء َومُجُْهورُُهْم َعَلى اْلَقْوِل اْلَوَسِط الَِّذي لَْيَس ُهَو قَ ْوَل اْلُمْعَتزَِلةِ   َواَل قَ ْوَل الشِ 

ًئا ِمَن احْلََواِدِث أَف َْعاَل اْلَماَلِئَكِة َواِلِْنِ  وَ  ْنِس ََْ خَيُْلْقَها َجْهٍم َوأَتْ َباِعِه اِلَْْْبِيَِّة، َفَمْن قَاَل ِإنَّ َشي ْ اإْلِ
ََ َوالسََّنَة َوِإمْجَاَع السََّلِف َواْْلَِدلََّة ا ُ تَ َعاََل، فَ َقْد َخاَلَف اْلِكَتا  ( .2( *( )1َعْقِليََّة[ )لْ اَّللَّ

( اْلِعَباِد َغرْيُ َُمُْلوَقٍة، فَ ُهَو 3َمْن قَاَل: ِإنَّ َكاَلَم اْْلَدِميِ نَي َأْو أَف َْعاَل ) قَاَل بَ ْعُض السََّلف  َوهِلََذا 
 مبَْنزَِلِة َمْن قَاَل: ِإنَّ ََسَاَء اَّللَِّ َوأَْرَضُه َغرْيُ َُمُْلوَقٍة.

( حِلِْكَمٍة َكَما تَ َقدََّم، َوِمْن مُجَْلِة اْلَمْخُلوَقاِت َما َقْد حَيُْصُل ِبِه 4خَيُْلُق َما خَيُْلُق )َواَّللَُّ تَ َعاََل 
َِ َذِلَك، َفَخْلُق الصِ َفاِت َواْْلَ 5) ف َْعاِل ( َضَرٌر َعاِرٌض لِبَ ْعِض النَّاِس، َكاْْلَْمرَاِض َواْْلاَلِم َوَأْسَبا

 ( ِمْن مُجَْلِة َذِلَك. فَ َنْحُن نَ ْعَلُم َأنَّ َّللَِِّ ِف َذِلَك ِحْكَمًة، )* َوِإَذا َكاَن َقدْ 6الَّيِت ِهَي َأْسَبابُُه )
َُ َعَلى ِفْعِل اْلَعْبِد ااِلْختِ  َيارِيِ  فَ َعَل َذِلَك حِلِْكَمٍة َخرََج َعْن َأْن َيُكوَن َسَفًها، َوِإَذا َكاَن اْلِعَقا

َِ  لَهُ ِفيِه ِحْكَمةٌ *( )ََْ َيُكْن ظُْلًما. فَ َهَذا احلَْ  ( ِْلَْجِل تِْلَك 8( حَيُْسُن )7اِدُث اِبلنِ ْسَبِة ِإََل الرَّ
ُ َوَلِكنْ 9احلِْْكَمِة َواِبلنِ ْسَبِة )  ُهَو ظََلَم ( ِإََل اْلَعْبِد َعْدٌل، ِْلَنَُّه ُعوِق َب َعَلى ِفْعِلِه، َفَما ظََلَمُه اَّللَّ

 نَ ْفَسُه.

_________ 

 نْيَ اْلَمْعُقوفَ َتنْيِ َساِقٌط )ن( ، )م( .( َما بَ 1)

ُح ِلُوُجوِد اْلُمْمِكِن )ص ]2) ( . . . . . السََّلُف 0[ 9 - 0( َما َبنْيَ النَّْجَمَتنْيِ )َواْلُمَرجِ 
 ( : َساِقٌط ِمْن )ن( ، )م( .33َواْْلَِدلَُّة اْلَعْقِليَُّة )ص 

 ( ن، م: َوأَف َْعاَل.3)

 ُلُقُه.( ن، م، َ، أ: َما خيَْ 4)

 ( م )فَ َقْط( : َما حَيُْصُل ِمْنُه.5)

(6. ٌَ  ( َ )فَ َقْط( : َأْسَبا
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 ( َما َبنْيَ النَّْجَمَتنْيِ َساِقٌط ِمْن )م( فَ َقْط.7)

 ( َ، أ، ن: حَتُْسُن، َوِف )م( اْلَكِلَمُة َغرْيُ ُمْعَجَمٍة.8)

 (1)( َ، أ: اِبلنِ ْسَبِة.". 9)
 

من سواد البلد يبلغها نداء البلد من طرف ابُّبا "هلذه الصفات أو ِف قرية -276 .1230
واْلصوات ساكنة واملؤذن رفيع الصوت لقوله تَ َعاََل }ِإَذا نُوِدَي لِلصَّاَلِة ِمْن يَ ْوِم اِْلُُمَعِة 
فاسعوا إَل ذكر هللا وذروا البيع{ ويرخص هلؤالء ِف ترك اِلمعة لعذر اْلَمطَِر َواْلَوْحِل َواْلَفزَِع 

ََْ يكن للمريض قيم غريهَواْلَمَرِض   َوالتَّْمرِيِض ِإَذا 

مث يستح ب هلم أعين أصحاَ اْلعذار َتخري الظهر إَل أن يفرغ الناس من اِلمعة فِن 
حضر اِلمعة مريض أو مسافر أو عبد أو امرأة صحت مجعتهم وأجزأت عن الظهر وهللا 

 أعلم

 بيان آداَ اِلمعة على ترتي ب العادة وهي عشر مجل

 

أن يستعد هلا يوم اْلميس عزمًا عليها واستقبااًل لفضلها فيشتغل ابلدعاء }اْلول{ 
واالستغفار والتسبيح بعد العصر يوم اْلميس ْلهنا ساعة قوبلت ابلساعة املبهمة ِف يوم 

 اِلمعة

إن هلل عز وجل فضالً سوى أرزاق العباد ال يعطى من ذلك الفضل إال  قال بعض السلف
 م اِلمعة ويغسل ِف هذا اليوم ثيابه ويبيضها ويعد الطي ب إن َمن سأله عشية اْلميس ويو 

يكن عنده ويفرغ قلبه من اْلشغال اليت متنعه من البكور إَل اِلمعة وينوي ِف هذه الليلة 
صوم يوم اِلمعة فِن له فضاًل وليكن مضمومًا إَل يوم اْلميس أو السبت ال مفردًا فِنه 

يها لصالة وختم القرآن فلها فضل كثري وينسح ب علمكروه ويشتغل ِبحياء هذه الليلة اب
 فضل يوم اِلمعة

وجيامع أهله ِف هذه الليلة أو ِف يوم اِلمعة فقد استح ب ذلك قوم محلوا عليه قوله صلى 
( وهو محل اْلهل على الغسل 1هللا عليه وسلم رحم هللا من بكر وابتكر وغسل واغتسل )
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بال وخيرج غتسل ِلسده وُّبذا تتم آداَ االستقوقيل معناه غسل ثيابه فروي ابلتخفيف وا
اس نصيباً أوىف الن قال بعض السلفمن زمرة الغافلني الذين إذا أصبحوا قالوا ما هذا اليوم 

من اِلمعة من انتظرها ورعاها من اْلمس وأخفهم نصيبًا من إذا أصبح يقول أيش اليوم 
 وكان بعضهم يبيت ليلة اِلمعة ِف اِلامع ْلجلها

إذا أصبح ابتدأ ابلغسل بعد طلوع الفجر وإن كان ال يبكر فأقربه إَل الرواح أح ب  الثاين
ليكون أقَر عهدًا ابلنظافة فالغسل مستح ب استحبااًب مؤكدًا وذه ب بعض العلماء إَل 

( واملشهور من 2وجوبه قال صلى هللا عليه وسلم غسل اِلمعة واج ب على كل حمتلم )
( وقال صلى هللا 3عنهما من أتى اِلمعة فليغتسل ) حديث انفع عن ابن عمر رضي هللا

( وكان أهل املدينة إذا تساَ 4عليه وسلم من شهد اِلمعة من الرجال والنساء فليغتسل )
 املتساابن يقول أحدمها لآلخر ْلنت أشر ممن ال يغتسل يوم اِلمعة

رك البكور ليه توقال عمر لعثمان رضي هللا عنهما ملا دخل وهو خيط ب أهذه الساعة منكراً ع
فقال ما زدت بعد أن َسعت اْلذان على أن توضأت وخرجت فقال والوضوء أيضا وقد 

( وقد عرف جواز ترك 5علمت أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان أيمران ابلغسل )
الغسل بوضوء عثمان رضي هللا تعاَل عنه ومبا روي أنه صلى هللا عليه وسلم قال من توضأ 

( ومن اغتسل للجنابة فليفض املاء 6بها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل )يوم اِلمعة ف
 على بدنه مرة أخرى

_________ 

( حديث رحم هللا من بكر وابتكر وغسل واغتسل احلديث رواه أصحاَ السنن وابن 1)
حبان واحلاكم وصححه من حديث أوس بن أوس من غسل يوم اِلمعة واغتسل وبكر 

 لَتمذيوابتكر احلديث وحسنه ا

 ( حديث غسل يوم اِلمعة واج ب على كل حمتلم متفق عليه من حديث أيب سعيد2)

( حديث انفع عن ابن عمر من أتى اِلمعة من الرجال والنساء فليغتسل متفق عليه وهذا 3)
 لفظ ابن حبان

( حديث من شهد اِلمعة من الرجال والنساء فليغتسلوا أخرجه ابن حبان والبيهقي من 4)
 عمرحديث ابن 
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( حديث قال عمر لعثمان ملا دخل وهو خيط ب أهذه الساعة احلديث إَل أن قال 5)
والوضوء أيضا وقد علمت أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان أيمر ابلغسل متفق عليه 

 من حديث أيب هريرة َو يسم البخاري عثمان

سنه والَتمذي وح( حديث من توضأ يوم اِلمعة فبها ونعمت احلديث أخرجه أبو داود 6)
 (1)ورواه النسائي من حديث َسرة". 

 

"واعلم أن هذه النفحات ابلليل أرجى ملا ِف قيام الليل من صفاء القل ب -277 .1231
 واندفاع الشواغل وِف اْلْب الصحيح عن جابر بن عبد هللا َعْن َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهِ 

 َخرْيًا ِإالَّ أَْعطَاُه إايه َساَعًة اَل يُ َواِفُقَها َعْبٌد ُمْسِلٌم َيْسَأُل اَّللََّ تَ َعاََل َوَسلََّم أنه قال ِإنَّ ِمَن اللَّْيِل 
( وِف رواية أخرى يسأل هللا خرياً من أمر الدنيا واْلخرة إال أعطاه وذلك كل ليلة ومطلَو 1)

ة يوم عالقائمني تلك الساعة وهي مهمة ِف مجلة الليل كليلة القدر ِف شهر رمضان وكسا
 اِلمعة وهي ساعة النفحات املذكورة وهللا أعلم

 بيان طرق القسمة ْلجزاء الليل

 

اعلم أن إحياء الليل من حيث املقدار لَُه َسْبُع َمرَاِت َب اْْلُوََل ِإْحَياُء ُكلِ  اللَّْيِل وهذا شأن 
 هَلُْم َوَحَياًة لُِقُلوُِّبِْم فَ َلْم ِلَك ِغَذاءً اْلقوايء الذين جتردوا لعبادة الليل َوتَ َلذَُّذوا مبَُناَجاتِِه َوَصاَر ذَ 

َعُبوا ِبطُوِل اْلِقَياِم َوَردهوا اْلَمَناَم إَل النهار وِف وقت اشتغال الناس وقد كان ذلك طريق  يَ ت ْ
مجاعة من السلف كانوا يصلون الصبح بوضوء العشاء حكى أبو طال ب املكي أن ذلك 

ربعني ن أربعني من التابعني وكان فيهم من واظ ب عليه أحكي على سبيل التواتر واالشتهار ع
سنة قال منهم سعيد بن املسي ب وصفوان بن سليم املدنيان وفضيل بن عياض ووهي ب بن 
الورد املكيان وطاوس ووه ب بن منبه اليمانيان والربيع بن خيثم واحلكم الكوفيان وأبو سليمان 

و  اْلواص وأبو عاصم العباداين وحبي ب أبالداراين وعلي بن بكار الشاميان وأبو عبد هللا
حممد وأبو جابر السلماين الفارسيان ومالك بن دينار سليمان التيمي ويزيد الرقاشي وحبي ب 
بن أيب اثبت وحيىي البكاء البصريون وكهمس بن املنهال وكان خيتم ِف الشهر تسعني ختمة 
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 أبو حازم وحممد بن املنكدر ِف وما َ يفهمه رجع وقرأه مرة أخرى وأيضًا من أهل املدينة
مجاعة يكثر عددهم املرتبة الثانية أن يقوم نصف الليل وهذا ال ينحصر عدد املواظبني عليه 
من السلف وأحسن فيه أن ينام الثلث اْلول من الليل والسدس اْلخري منه حىت يقع قيامه 

ينبغي أن ينام النصف ل فِف جوف الليل ووسطه فهو اْلفضل املرتبة الثالثة أن يقوم ثلث اللي
اْلول والسدس اْلخري وابِلملة نوم آخر الليل حمبَو ْلنه يذه ب النعاس ابلغداة وكانوا 
يكرهون ذلك ويقلل صفرة الوجه والشهرة به فلو قام أكثر الليل وانم سحرًا قلت صفرة 

ذا أوتر إوجهه وقل نعاسه وقالت عائشة رضي هللا عنها كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
من آخر الليل فِن كانت له حاجة إَل أهله دان منهن وإال اضطجع ِف مصاله حىت أيتيه 

( 3( وقالت أيضًا رضي هللا عنها ما ألفيته بعد السحر إال انئمًا )2بالل فيؤذنه للصالة )
هذه الضجعة قبل الصبح سنة منهم أبو هريرة رضي هللا عنه وكان  قال بعض السلفحىت 

لوقت سببًا للمكاشفة واملشاهدة من وراء حج ب الغي ب وذلك ْلرابَ القلَو نوم هذا ا
 وفيه اسَتاحة

_________ 

( حديث جابر ِإنَّ ِمَن اللَّْيِل َساَعًة اَل يُ َواِفُقَها َعْبٌد مسلم يسأل هللا خرياً من أمر الدنيا 1)
 واْلخرة إال أعطاه إايه وذلك كل ليلة رواه مسلم

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم إذا أوتر من آخر الليل فِن كانت له( حديث َكاَن َرسُ 2) ِ َصلَّى اَّللَّ حاجة  وُل اَّللَّ
إَل أهله دان منهن وإال اضطجع ِف مصاله حىت أيتيه بالل فيؤذن ابلصالة أخرجه مسلم 
من حديث عائشة كان ينام أول الليل وحييي آخره مث إن كان له حاجة إَل أهله قضى 

ل النسائي فِذا كان من السحر أوتر مث أتى فراشه فِذا كان له حاجة إَل حاجته مث ينام وقا
أهله وْليب داود كان إذا قضى صالته من آخر الليل نظر فِن كنت مستيقظة حدثين وإن  
كنت انئمة أيقظين وصلى الركعتني مث اضطجع حىت أيتيه املؤذن فيؤذنه بصالة الصبح 

لى فِن كنت الة وهو متفق عليه بلفظ كان إذا صفيصلي ركعتني خفيفتني مث خيرج إَل الص
 مستيقظه حدثين وإال اضطجع حىت يؤذن ابلصالة وقال مسلم إذا صلى ركعيت الفجر

( حديث عائشة ما ألقيته بعد السحر اْلعلى إال انئما متفق عليه بلفظ ما ألفى رسول 3)
لبخاري اْلعلى ا َ يقل اهللا صلى هللا عليه وسلم السحر اْلعلى ِف بييت أو عندي إال انئم
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وقال ابن ماجه ما كنت ألقى أو ألفى النِب صلى هللا عليه وسلم من آخر الليل إال وهو انئم 
 (1)عندي". 

 

 "بسم هللا الرمحن الرحيم-278 .1232

 كتاَ آداَ اْلكل وهو الكتاَ اْلول من ربع العادات من كتاَ إحياء

 العلوم

 ائَِناِت َفَخَلَق اْْلَْرَض َوالسََّماَواتِ احلمد هلل الذي َأْحَسَن َتْدِبرَي اْلكَ 

 َوأَنْ َزَل اْلَماَء اْلُفرَاَت ِمَن اْلُمْعِصرَاِت َفَأْخرََج ِبِه احلَْ بَّ والنبات

 وقدر اْلرزاق واْلفوات

َوَحِفَظ اِبْلَمْأُكواَلِت قُ َوى احْلَيَ َوااَنِت َوأََعاَن َعَلى الطَّاَعاِت واْلعمال الصاحلات أبكل 
ات والصالة على حممد ذي املعجزات الباهرات وعلى آله وأصحابه صالة تتواَل على الطيب

 ممر اْلوقات وتتضاعف بتعاق ب الساعات وسلم تسليماً كثرياً 

َِ لَِقاَء اَّللَِّ تَ َعاََل ِف دار الثواَ وال طريق إَل الوصول للق اء أما بعد فِن َمْقِصُد َذِوي اْْلَْلَبا
 ل وال متكن املواظبة عليهما إال بسالمة البدن وال تصفو َساَلَمُة اْلَبَدنِ هللا إَل ابلعلم والعم

َها ِبَقْدِر احْلَاَجِة َعَلى َتَكرهِر اْْلَْوقَاِت َفِمْن َهذَ  قال ا الوجه ِإالَّ اِبْْلَْطِعَمِة َواْْلَق َْواِت َوالت ََّناُوِل ِمن ْ
دق العاملني بقوله وهو أصالصاحلني إن اْلكل من الدين وعليه نبه َر  بعض السلف

القائلني كلوا من الطيبات واعملوا صاحلا فمن يقدم على اْلكل ليستعني به على العلم 
والعمل ويقوي به على التقوى فال ينبغي أن يَتك نفسه مهماًل سدى يسَتسل ِف اْلكل 

أنوار  راسَتسال البهائم ِف املرعى فِن ما هو ذريعة إَل الدين ووسيلة إليه ينبغي أن تظه
 الدين عليه

وإمنا أنوار الدين آدابه وسننه اليت يزم العبد بزمامها ويلجم املتقي بلجامها حىت يتزن مبيزان 
الشرع شهوة الطعام ِف إقدامها وإحجامها فيصري بسببها مدفعة للوزر وجملبة لألجر وإن  

 كان فيها أوىف حظ للنفس
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 امعليه السالم اللقمة يرفعها إَل فيه واَل ِف قال صلى هللا عليه وسلم إن الرجل ليؤجر حىت ِف
 (1رأته )

 وإمنا ذلك إذا رفعها ابلدين وللدين مراعياً فيه آدابه ووظائفه

يِن ِف اْلكل فرائضها وسننها وآداُّبا ومروءاهتا وهيئاهتا ِف  َوَها حَنُْن نُ ْرِشُد ِإََل َوظَاِئِف الدِ 
 أربعة أبواَ وفصل ِف آخرها

 ما ال بد لآلكل من مراعاته وإن انفرد ابْلكلالباَ اْلول في

 الباَ الثاين فيما يزيد من اْلداَ بسب ب االجتماع على اْلكل

 الباَ الثالث فيما خيص تقدمي الطعام إَل اإلخوان الزائرين

 الباَ الرابع فيما خيص الدعوة والضيافة وأشباهها

_________ 

من   فيه وإَل ِف امرأته أخرجه البخاري( حديث إن الرجل ليؤجر ِف اللقمة يرفعها إَل1)
حديث لسعد بن أيب وقاص وإنك مهما أنفقت من نفقة فِهنا صدقة حىت اللقمة ترفعها 

 (1)إَل ِف امرأتك". 
 

 "اإلعتماد على اْلسباَ ِف كتاَ التوكل إن شاء هللا تعاَل-279 .1233

 اْلِقْسُم الرَّاِبُع السََّفُر َهَراًب ممَّا يَ ْقَدحُ 

ْعِر َأْو َما جَيْرِي جَمْرَاهُ ِف اْلبَ   َدِن َكالطَّاُعوِن َأْو ِف اْلَماِل َكَغاَلِء السِ 

َا ُيْسَتَح به ِف  َا جيَِ ُب اْلِفرَاُر ِف بَ ْعِض اْلَمَواِضِع َوُرمبَّ بَ ْعٍض حِبََس ِب  َواَل َحرََج ِف َذِلَك َبْل ُرمبَّ
َِ ما يَتت ب عليه من الفوائد واستحبابه ولكن  َبِغي َأْن يَِفرَّ يستثىن منه الطاعون َفاَل ُوُجو  يَ ن ْ

 ِمْنُه ِلُوُروِد الن َّْهِي فيه

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم إن هذا الوجع أو السقم رجز عذَ  قال أسامة بن زيد قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 (1به بعض اْلمم قبلكم مث بقي بعد ِف اْلرض منه )

 ابلطعن اَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم إن فناء أميتوقالت عائشة رضي هللا عنها قَ 
والطاعون فقلت هذا الطعن قد عرفناه فما الطاعون قال غدة كعدة البعري َتخذهم ِف مراقهم 

                                         
 2/2إحياء علوم الدين  (1)



1345 

 

املسلم امليت منه شهيد واملقيم عليه احملتس ب كاملرابط ِف سبيل هللا والفار  منه كالفار  من 
 (2الزحف )

 وعن مكحول عن أم أُين قالت

أوصى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعض أصحابه ال تشرك ابهلل شيئًا وإن عذبت أو 
 حرقت وأطع والديك وإن أمراك أن خترج من كل شيء هو لك فاخرج منه

وال تَتك الصالة عمداً فِن من ترك الصالة عمداً فقد برئت ذمة هللا منه وإايك واْلمر فِهنا 
كل شر وإايك واملعصية فِهنا تسخط هللا وال تفر  من الزحف وإن أصاَ الناس مواتن   مفتاح

وأنت فيهم فاثبت فيهم أنفق من طولك على أهل بيتك وال ترفع عصاك عنهم أخفهم ابهلل 
(3) 

 فهذه اْلحاديث تدل على أن الفرار من الطاعون منهي عنه وكذلك القدوم عليه

 وسيأيت شرح ذلك ِف

 كل فهذه أقسام اْلسفار وقد خرج منه أن السفر ينقسم اَلكتاَ التو 

 مذموم واَل حممود واَل مباح

 واملذموم ينقسم اَل حرام كِابق العبد وسفر العاق واَل مكروه كاْلروج من بلد الطاعون

مندَو  واحملمود ينقسم اَل َواِج ٌب َكاحلَْجِ  َوطََل ِب اْلِعْلِم الَِّذي ُهَو َفرِيَضةٌ على كل مسلم واَل
 اليه كزايرة العلماء وزايرة مشاهدهم

ومن هذه اْلسباَ تتبني النية ِف السفر فِن معىن النية االنبعاث للسب ب الباعث واالنتهاض 
 الجابة الداعية

ولتكن نيته اْلخرة ِف مجيع أسفاره وذلك ظاهر ِف الواج ب واملندَو وحمال ِف املكروه 
 واحملظور

 ِجُعُه ِإََل النِ يَّةِ َوأَمَّا اْلُمَباُح َفَمرْ 

َلى اْْلَْهِل َفَمْهَما َكاَن َقْصُدُه ِبطََل ِب اْلَماِل َمَثاًل الت ََّعفهُف َعِن السهَؤاِل َورَِعايَُة َسَْتِ اْلُمُروَءِة عَ 
َلِغ احْلَاَجِة َصاَر َهَذا اْلُمَباُح ُِّبَِذِه الن ِ   ِة ِمْن أَْعَماِل اْْلِخَرةِ يَّ َواْلِعَياِل َوالتََّصدهُق مبَا يَ ْفُضُل َعْن َمب ْ

ْولِِه َصلَّى هللا َوَلْو َخرََج ِإََل احلَْجِ  َواَبِعثُُه الر اَِيُء َوالسهْمَعُة َْلَرََج َعْن َكْونِِه ِمْن أَْعَماِل اْْلِخَرِة لِقَ 
 (4عليه وسلم إمنا اْلعمال ابلنيات )
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حات دون واجبات واملندوابت واملبافقوله صلى هللا عليه وسلم اْلعمال ابلنيات عام ِف ال
إن  السلف قال بعضاحملظورات فِن النية ال تؤثر ِف إخراجها عن كوهنا من احملظورات وقد 

 هللا تعاَل قد وكل ابملسافرين مالئكة ينظرون اَل مقاصدهم فيعطي كل واحد على قدر نيته

ثر ابحلرص ه مهه وكفمن كانت نيته الدنيا أعطي منها ونقص من آخرته أضعافه وفرق علي
 والرغبة شغله

ومن كانت نيته اْلخرة أعطي من البصرية واحلكمة والفطنة وفتح له من التذكرة والعْبة بقدر 
 نيته ومجع له مهه ودعت له املالئكة واستغفرت له

وأما النظر ِف أن السفر هو اْلفضل أو اإلقامة فذلك يضاهي النظر ِف أن اْلفضل هو العزلة 
 ةأو املخالط

_________ 

َ به بعض اْلمم قبلكماحلديث 1) ( حديث أسامة بن زيد أن هذا الوجع أو السقم رجز عذ
 متفق عليه واللفظ ملسلم

( حديث عائشة إن فناء أميت ابلطعن والطاعون احلديث رواه أمحد وابن عبد الْب ِف 2)
 التمهيد ِبسناد جيد

شيئاً  سلم بعض أهله ال تشرك ابهلل( حديث أم أُين أوصى رسول هللا صلى هللا عليه و 3)
 وإن حرقت ابلنار أخرجه البيهقي وقال فيه إرسال

 (1)( حديث اْلعمال ابلنيات متفق عليه من حديث عمر وقد تقدم". 4)
 

 "وإن كان ممن يدخل عليه شيء فال ينصف هللا تعاَل من نفسه-280 .1234

والفرج  الدنيا البطنوابِلملة سب ب هالك الناس حرصهم على الدنيا وسب ب حرصهم على 
وسب ب شهوة الفرج شهوة البطن وِف تقليل اْلكل ما حيسم هذه اْلحوال كلها وهي أبواَ 
النار وِف حسمها فتح أبواَ اِلنة كما قال صلى هللا عليه وسلم أدُيوا قرع ابَ اِلنة ابِلوع 

لناس افمن قنع برغيف ِف كل يوم قنع ِف سائر الشهوات أيضًا وصار حرًا واستغىن عن 
واسَتاح من التع ب وختلى لعبادة هللا عز وجل وجتارة اْلخرة فيكون من الذين اَل تُ ْلِهيِهْم 
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ه ال جِتَاَرٌة َواَل بَ ْيٌع َعْن ذِْكِر هللا وإمنا ال تلهيهم الستغنائهم عنها ابلقناعة وأما احملتاج فتلهي
 حمالة

املساكني ن اْلطعمة على اليتامى و الفائدة العاشرة أن يتمكن من اإليثار والتصدق مبا فضل م
( كما ورد به اْلْب فما أيكله كان خزانته الكنيف وما 1فيكون يوم القيامة ِف ظل صدقته )

يتصدق به كان خزانته فضل هللا تعاَل فليس للعبد من ماله إال ما تصدق فأبقى أو اكل 
كان احلسن رمحه و  فأفين أو لبس فأبلى فالتصدق بفضالت الطعام أوَل من التخمة والشبع

هللا عليه إذا تال قوله تعاَل إان عرضنا اْلمانة على السموات واْلرض واِلبال فأبني أن حيملنها 
وأشفقن منها ومحلها اإلنسان إنه كان ظلومًا جهوال قال عرضها على السموات السبع 

اَل هل حتملني عالطباق والطرائق اليت زينها ابلنجوم ومحلة العرش العظيم فقال هلا سبحانه وت
اْلمانة مبا فيها قالت وما فيها قال إن أحسنت جوزيت وإن أسأت عوقبت فقالت ال مث 
عرضها كذلك على اْلرض فأبت مث عرضها على اِلبال الشوامخ الصالَ الصعاَ فقال 
هلا هل حتملني اْلمانة مبا فيها قالت وما فيها فذكر اِلزاء والعقوبة فقالت ال مث عرضها على 

نسان فحملها إنه كان ظلومًا لنفسه جهواًل أبمر ربه فقد رأيناهم وهللا اشَتوا اْلمانة اإل
أبمواهلم فأصابوا آالفاً فماذا صنعوا فيها وسعوا ُّبا دورهم وضيقوا ُّبا قبورهم وأَسنوا براذينهم 

 هللاوأهزلوا دينهم وأتعبوا أنفسهم ابلغدو والرواح إَل ابَ السلطان يتعرضون للبالء وهم من 
ِف عافية يقول أحدهم تبيعين أرض كذا وكذا وأزيدك كذا وكذا يتكيء على مشاله وأيكل 
من غري ماله حديثه سخرة وماله حرام حىت إذا أخذته الكظة ونزلت به البطنة قال اي غالم 
ائتين بشيء أهضم به طعامي ايلكع أطعامك هتضم إمنا هتضم دينك أين الفقري أين اْلرملة 

 أين اليتيم الذي أمرك هللا تعاَل ُّبم فهذه إشارة إَل هذه الفائدة وهو صرف أين املسكني
فاضل الطعام إَل الفقري ليدخر به اْلجر فذلك خري له من أن أيكله حىت يتضاعف الوزر 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِإََل رجل َسني البطن فأومأ إَل بطنه ِبص قال بعه و عليه ونظر َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
( أي لو قدمته ْلخرتك وآثرت به غريك وعن 2لو كان هذا ِف غري هذا لكان خريا لك )

احلسن قال وهللا لقد أدركت أقواماً كان الرجل منهم ُيسي وعنده من الطعام ما يكفيه ولو 
 شاء ْلكله فيقول وهللا ال أجعل هذا كله لبطين حىت أجعل بعضه هلل

دها كل فائدة فوائد ال ينحصر عددها وال تتناهى فوائفهذه عشرة فوائد للجوع يتشع ب من  
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رة اِلوع مفتاح اْلخ قال بعض السلففاِلوع خزانة عظيمة لفوائد اْلخرة وْلجل هذا 
وابَ الزهد والشبع مفتاح الدنيا وابَ الرغبة بل ذلك صريح ِف اْلخبار اليت رويناها 

فِذا َ تعرف  إدراك علم وبصرية ابلوقوف على تفصيل هذه الفوائد تدرك معاين تلك اْلخبار
 هذا وصدقت بفضل اِلوع كانت لك رتبه املقلدين ِف اإلُيان

_________ 

 ( حديث كل امرئ ِف ظل صدقته أخرجه احلاكم من حديث عقبة بن عامر وقد تقدم1)

( حديث نظر إَل رجل َسني البطن فأومأ إَل بطنه ِبصبعه وقال لو كان هذا ِف غري هذا 2)
لكان خريا لك أخرجه أمحد واحلاكم ِف املستدرك والبيهقي ِف الشع ب من حديث جعدة 

 (1)اِلشمي وإسناده جيد". 
 

"رأى ِف ظل العرش رجاًل فغبطه مبكانه فقال إن هذا لكرمي على ربه فسأل -281 .1235
تعاَل أن خيْبه ابَسه فلم خيْبه وقال أحدثك من عمله بثالث كان ال حيسد الناس على  ربه

ما آاتهم هللا من فضله وكان ال يعق والديه وال ُيشي ابلنميمة وقال زكراي عليه السالم قال 
هللا تعاَل احلاسد عدو لنعميت متسخط لقضائي غري راض بقسميت اليت قسمت بني عبادي 

عليه وسلم أخوف ما أخاف على أميت أن يكثر فيهم املال فيتحاسدون وقال صلى هللا 
( وقال صلى هللا عليه وسلم استعينوا على قضاء احلوائج ابلكتمان فِن كل ذي 1ويقتتلون )

( وقال صلى هللا عليه وسلم إن لنعم هللا أعداء فقيل ومن هم فقال الذين 2نعمة حمسود )
( حديث ستة يدخلون النار قبل احلساَ 3ن فضله )حيسدون الناس على ما آاتهم هللا م

بسنة قيل اي رسول هللا ومن هم قال اْلمراء ابِلور احلديث وفيه والعلماء ابحلسد أخرجه أبو 
 منصور الديلمي من حديث ابن عمر وأنس بسندين ضعيفني //

 السَّاَلُم َعَلى رُتْ َبِتِه هِ أول خطيئة ِهَي احلََْسُد َحَسَد ِإْبِليُس آَدَم َعَليْ  قال بعض السلفاْلاثر 
َفَأىَب َأْن َيْسُجَد َلُه َفَحَمَلُه على احلسد واملعصية وحكي أن عون بن عبد هللا دخل على 
الفضل بن املهل ب وكان يومئذ على واسط فقال إين أريد أن أعظك بشيء فقال وما هو 

                                         
 3/88إحياء علوم الدين  (1)
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دم مالئكة اسجدوا ْلقال إايك والكْب فِنه أول ذن ب عصي هللا به مث قرأ }وإذ قلنا لل
فسجدوا إال إبليس{ اْلية وإايك واحلرص فِنه أخرج آدم من اِلنة أمكنه هللا سبحانه من 
جنة عرضها السموات واْلرض أيكل منها إال شجرة واحدة هناه هللا عنها فأكل منها فأخرجه 

بن آدم أخاه اهللا تعاَل منها مث قال }اهبطوا منها{ إَل آخر اْلية وإايك واحلسد فِمنا قتل 
حني حسده مث قرأ }واتل عليهم نبأ ابين آدم ابحلق{ اْلايت وإذا ذكر أصحاَ رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم فأمسك وإذا ذكر القدر فاسكت وإذا ذكرت النجوم فاسكت وقال 
بكر بن عبد هللا كان رجل يغشى بعض امللوك فيقوم حبذاء امللك فيقول أحسن إَل احملسن 

ِن املسيء سيكفيكه إساءته فحسده رجل على ذلك املقام والكالم فسعى به ِبحسانه ف
إَل امللك فقال إن هذا الذي يقوم حبذائك ويقول ما يقول زعم أن امللك أخبر فقال له امللك 
وكيف يصح ذلك عندي قال تدعوه إليك فِنه إذا دان منك وضع يده على أنفه لئال يشم 

نظر فخرج من عند امللك فدعا الرجل إَل منزله فأطعمه ريح البخر فقال له انصرف حىت أ
طعاماً فيه ثوم فخرج الرجل من عنده وقام حبذاء امللك على عادته فقال أحسن إَل احملسن 
ِبحسانه فِن املسيء سيكفيكه إساءته فقال له امللك أدن مين فدان منه فوضع يده على فيه 

لك ِف نفسه ما أرى فالان إال قد صدق قال ُمافة أن يشم امللك منه رائحة الثوم فقال امل
وكان امللك ال يكت ب خبطه إال جبائزة أو صلة فكت ب له كتاابً خبطه إَل عامل من عماله إذا 
أاتك حامل كتايب هذا فاذحبه واسلخه واحش جلده تبناً وابعث به إيل فأخذ الكتاَ وخرج 

 ه يللك يل بصلة فقال هبفلقيه الرجل الذي سعى به فقال ما هذا الكتاَ قال خط امل

_________ 

( حديث أخوف ما أخاف على أميت أن يكثر هلم املال فيتحاسدون ويقتتلون أخرجه 1)
ابن أيب الدنيا ِف كتاَ ذم احلسد من حديث ابن عامر اْلشعري وفيه اثبت بن أيب اثبت 

ا م جهله أبو حامت وِف الصحيحني من حديث أيب سعيد إن مما أخاف عليكم من بعدي
يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها وهلما من حديث عمرو بن عوف البدري وهللا ما الفقر 
أخشى عليكم ولكين أخشى أن تبسط عليكم الدنيا احلديث وملسلم من حديث عبد هللا 
بن عمرو إذا فتحت عليكم فارس والروم احلديث وفيه يتنافسون مث يتحاسدون مث يتدابرون 

لبزار من حديث عمر ال تفتح الدنيا على أحد إال ألقى هللا بينهم العداوة احلديث وْلمحد وا
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 والبغضاء إَل يوم القيامة

( حديث استعينوا على قضاء احلوائج ابلكتمان فِن كل ذي نعمة حمسود أخرجه ابن أيب 2)
 الدنيا والطْباين من حديث معاذ بسند ضعيف

ال الذين حيسدون الناس على ما آاتهم ( حديث إن لنعم هللا أعداء قيل ومن أولئك ق3)
هللا من فضله أخرجه الطْباين ِف اْلوسط من حديث ابن عباس إن ْلهل النعم حسادا 
فاحذروهم وقال صلى هللا عليه وسلم ستة يدخلون النار قبل احلساَ بسنة قيل اي رسول 

ابْليانة وأهل  جارهللا من هم قال اْلمراء ابِلور والعَر ابلعصبية والدهاقني ابلتكْب والت
 (1)الرستاق ابِلهالة والعلماء ابحلسد". 

 

 "اِلاه ومدح اْلمول والذل مثل قوهلم املؤمن ال خيلو من ذلة أو قلة أو علة-282 .1236

وينظر ِف أحوال السلف وإيثارهم للذل على العز ورغبتهم ِف ثواَ اْلخرة رضي هللا عنهم 
 أمجعني

 ْلَمْدِح وََكرَاَهِة الذَّم ِ بَ َياُن َوْجِه اْلِعاَلِج حِلُ بِ  ا

 

َا َهَلُكوا خِبَْوِف َمَذمَِّة النَّاِس َوُح بِ  َمْدِحِهْم فصار َحرََكاهُتُْم ُكلهَها مَ  ْوُقوَفًة اعلم أن أكْب الناس ِإمنَّ
اِت فَ َيِج ُب ُمَعاَِلَُتُه كَ َعَلى َما يُ َواِفُق ِرَضا النَّاِس َرَجاءً لِْلَمْدِح َوَخْوفًا ِمَن الذَّمِ  َوَذِلَك ِمَن اْلُمْهلِ 

َِ اليت ْلجلها حي ب املدح ويكره الذم  َوطَرِيُقُه ُماَلَحظَُة اْْلَْسَبا

 أما السب ب اْلول فهو اْسِتْشَعاُر اْلَكَماِل ِبَسَب ِب قَ ْوِل اْلَماِدِح َفطَرِيُقَك ِفيِه َأْن تَ ْرِجَع ِإََل 
ا أم ال فِن كنت متصفاً لَّيِت َُيَْدُحَك ُِّبَا أَْنَت ُمتَِّصٌف ُّبَِ َعْقِلَك َوتَ ُقوَل لِنَ ْفِسَك َهِذِه الصِ َفُة ا

ُّبا فهي إما صفة تستحق ُّبا املدح كالعلم والورع وإما صفة ال تستحق املدح كالثروة واِلاه 
ي واْلعراض الدنيوية فِن كانت من اْلعراض الدنيوية فَاْلَفرَُح ُِّبَا َكاْلَفرَِح بِنَ َباِت اْْلَْرِض الَّذِ 
َِ َهِشيًما َتْذُروُه الر اَِيُح َوَهَذا ِمْن قلة العقل بل العاقل يقول كما قال املت  نِبَيِصرُي َعَلى اْلُقْر

 أشد الغم عندي ِف سرور ... تيقن عنه صاحبه انتقاال

فال ينبغي أن يفرح اإلنسان بعروض الدنيا وإن فرح فال ينبغي أن يفرح مبدح املادح ُّبا 
                                         

 3/188إحياء علوم الدين  (1)
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 يس هو سب ب وجودهابوجودها واملدح ل

وإن كانت الصفة مما يستحق الفرح ُّبا كالعلم والورع فينبغي أن ال يفرح ُّبا ْلن اْلامتة غري 
معلومة وهذا إمنا يقتضي الفرح ْلنه يقَر عند هللا زلفى وخطر اْلامتة غري معلومة وهذا إمنا 

وء اْلامتة شغل س يقتضى الفرح ْلنه يقَر عند هللا زلفى وخطر اْلامتة ابق ففي اْلوف من
عن الفرح بكل ما ِف الدنيا بل الدنيا دار أحزان وغموم ال دار فرح وسرور مث إن كنت تفرح 
ُّبا على رجاء حسن اْلامتة فينبغي أن يكون فرحك بفضل هللا عليك ابلعلم والتقوى ال 

املدح و  مبدح املادح فِن اللذة ِف استشعار الكمال والكمال موجود من فضل هللا ال من املدح
 ُِّبَا اتبع له فال ينبغي أن تفرح ابملدح واملدح ال يزيدك فضالً َوِإْن َكاَنِت الصِ َفُة الَّيِت ُمِدْحتَ 

أَْنَت خال عنها ففرحك ابملدح غاية اِلنون ومثالك مثال من يهزأ به إنسان ويقول سبحان 
حاجته وهو  ه إذا قضىهللا ما أكثر العطر الذي ِف أحشائه وما أطي ب الروائح اليت تفوح من

يعلم ما تشتمل عليه أمعاؤه من اْلقذار واْلنتان مث يفرح بذلك فكذلك إذا أثنوا عليك 
ابلصالح والورع ففرحت به وهللا مطلع على خبائث ابطنك وغوائل سريرتك وأقذار صفاتك  
كان ذلك من غاية اِلهل فِذاً املادح إن صدق فليكن فرحك بصفتك اليت هي من فضل 

 عليك وإن كذَ فينبغي أن يغمك ذلك وال تفرح به هللا

وأما السب ب الثاين وهو داللة املدح على تسخري قل ب املادح وكونه سبباً لتسخري قل ب آخر 
فهذا يرجع إَل ح ب اِلاه واملنزلة ِف القلَو وقد سبق وجه معاِلته وذلك بقطع الطمع عن 

يسقط  نزلة ِف قلَو الناس وفرحك بهالناس وطل ب املنزلة عند هللا وأبن تعلم أن طلبك امل
 منزلتك عند هللا فكيف تفرح به

وأما السب ب الثالث وهو احلشمة اليت اضطرت املادح إَل املدح فهو أيضًا يرجع إَل قدرة 
َبِغي َأْن يَ ُغمََّك َمْدُح اْلَماِدِح َوَتْكَرَهُه وَ  ْغَض َب بِِه  ت َ عارضة إلثبات هَلَا َواَل َتْسَتِحقه اْلَفرََح َبْل يَ ن ْ

َكَما نقل ذلك عن السلف ْلن آفة املدح على املمدوح عظيمة كما ذكرانه ِف كتاَ آفات 
 من فرح مبدح فقد مكن الشيطان من أن يدخل ِف بطنه قال بعض السلفاللسان 

وقال بعضهم إذا قيل لك نعم الرجل أنت فكان أح ب إليك من أن يقال لك بئس الرجل 
 لأنت فأنت وهللا بئس الرج
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 (1)وروي ِف بعض اْلخبار فِن صح فهو قاصم للظهور". 
 

"وملا كان خطاَ الشرع مع الكل ال مع ذلك النادر والضراء أصلح للكل -283 .1237
دون ذلك النادر زجر الشرع عن الغىن وذمه وفضل الفقر ومدحه حىت قال املسيح عليه 

 بنور إُيانكمالسالم ال تنظروا إَل أموال أهل الدنيا فِن بريق أمواهلم يذه ب 

 وقال بعض العلماء تقلي ب اْلموال ُيص حالوة اإلُيان

( وكان أصل عجل قوم 1وِف اْلْب إن لكل أمة عجاًل وعجل هذه اْلمة الدينار والدرهم )
موسى من حلية الذه ب والفضة أيضاً واستواء املال واملاء والذه ب واحلجر إمنا يتصور لألنبياء 

 م هلم ذلك بعد فضل هللا تعاَل بطول اجملاهدة إن َكاَن النَِّبه عليهم السالم واْلولياء مث يت
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل للدنيا إليك عين )  ( إذ كانت تتمثل له بزينتها2َصلَّى اَّللَّ

وكان علي كرم هللا وجهه يقول اي صفراء غري غريي واي بيضاء غري غريي وذلك الستشعاره 
ار ُّبا لوال أن رأى برهان ربه وذلك هو الغىن املطلق إذ قال ِف نفسه ظهور مبادىء االغَت 

( وإذا كان ذلك 3صلى هللا عليه وسلم ليس الغىن عن كثرة العرض إمنا الغىن غىن النفس )
بعيدًا فِذن اْلصلح لكافة اْللق فقد املال وإن تصدقوا به وصرفوه إَل اْلريات ْلهنم ال 

بذهلا  لدنيا ومتتع ابلقدرة عليها واستشعار راحة ِفينفكون ِف القدرة على املال عن أنس اب
وكل ذلك يورث اْلنس ُّبذا العاَ وبقدر ما أينس العبد ابلدنيا يستوحش من اْلخرة وبقدر 
ما أينس بصفة من صفاته سوى صفة املعرفة ابهلل يستوحش من هللا ومن حبه ومهما انقطعت 

 تعاَل هرهتا والقل ب إذا جتاىف عما سوى هللاأسباَ اْلنس ابلدنيا جتاِف القل ب عن الدنيا وز 
وكان مؤمنًا ابهلل انصرف ال حمالة إَل هللا إذ ال يتصور قل ب فارغ وليس ِف الوجود إال هللا 

ه تعاَل وغريه فمن أقبل على غريه فقد جتاىف عنه ومن أقبل عليه جتاىف عن غريه ويكون إقبال
حدمها بقدر بعده من اْلخر ومثلهما مثل على أحدمها بقدر جتافيه عن اْلخر وقربه من أ

املشرق واملغَر فِهنما جهتان فاملَتدد بينهما يقدر ما يقَر من أحدمها يبعد عن اْلخر بل 
عني القَر من أحدمها هو عني البعد من اْلخر فعني ح ب الدنيا هو عني بغض هللا تعاَل 

فضل الفقري  أنسه ُّبا فِذنفينبغي أن يكون مطمح نظر العارف قلبه ِف عزوبه عن الدنيا و 
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والغين حبس ب تعلق قلبيهما ابملال فقط فِن تساواي فيه تساوت درجتهما إال أن هذا مزلة 
قدم وموضع غرور فِن الغين رمبا يظن أنه منقطع القل ب عن املال ويكون حبه دفيناً ِف ابطنه 

رق منه فِن وجد سوهو ال يشعر به وإمنا يشعر به إذا فقده فليجَر نفسه بتفريقه أو إذا 
لقلبه إليه التفااًت فليعلم أنه كان مغرورًا فكم من رجل ابع سرية له لظنه أنه منقطع القل ب 
عنها فبعد لزوم البيع وتسليم اِلارية اشتعلت من قلبه النار اليت كنت مستكنة فيه فتحقق 

هذا حال  الرماد و إذن أنه كان مغروراً وأن العشق كان مستكناً ِف الفؤاد استكنان النار حتت 
كل اْلغنياء إال اْلنبياء واْلولياء وإذا كان ذلك حمااًل أو بعيدًا فلنطلق القول أبن الفقر 
أصلح لكافة اْللق وأفضل ْلن عالقة الفقري وأنسه ابلدنيا أضعف وبقدر ضعف عالقته 

ا ُّب يتضاعف ثواَ تسبيحاته وعباداته فِن حركات اللسان ليست مرادة ْلعياهنا بل ليتأكد
اْلنس ابملذكور وال يكون َتثريها ِف إاثرة اْلنس ِف قل ب فارغ من غري املذكور كتأثريها ِف 

مثل من تعبد وهو ِف طل ب الدنيا مثل من يطفىء  قال بعض السلفقل ب مشغول ولذلك 
 النار ابحللفاء ومثل من يغسل يده من الغمر ابلسمك

_________ 

ة الدينار والدرهم رواه أبو منصور الديلمي من ( حديث لكل أمة عجل وعجل هذه اْلم1)
 طريق أيب عبد الرمحن السلمي من حديث حذيفة ِبسناد ِف جهالة

 ( حديث كان يقول للدنيا إليك عين احلديث رواه احلاكم مع اختالف وقد تقدم2)

( حديث ليس الغىن عن كثرة العرض احلديث متفق عليه من حديث أيب هريرة وقد 3)
 (1)تقدم". 

 

"القتل بل صرح وقال تعاَل فلم تقتلوهم ولكن هللا قتلهم وقال تَ َعاََل َوَما -284 .1238
َرَمْيَت ِإْذ َرَمْيَت َوَلِكنَّ اَّللََّ رمى وهو مجع بني النفي واإلثبات ظاهراً ولكن معناه وما رميت 

ا معنيان ابملعىن الذي يكون الَر به رامياً إذ رميت ابملعىن الذي يكون العبد به رامياً إذ مه
 ُمتلفان

وقال هللا تعاَل الذي علم ابلقلم علم اإلنسان ماَ يعلم }مث قال{ الرمحن علم القرآن 
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}وقال{ علمه البيان }وقال{ مث إن علينا بيانه }وقال{ أفرأيتم ما متنون أأنتم ختلقونه أم 
لك اْلرحام إنه يدخل ِف وصف محنن اْلالقون مث قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم 

الرحم فيأخذ النطفة ِف يده مث يصورها جسداً فيقول اي َر أذكر أم أنثى أسوي أم معوج 
( وِف لفظ آخر ويصور امللك مث ينفخ فيه الروح 1فيقول هللا تعاَل ما شاء وخيلق امللك )

 ابلسعادة أو ابلشقاوة

هو الذي يو ج اْلرواح ِف اْلجساد  إن امللك الذي يقال له الروح قال بعض السلفوقد 
وأنه يتنفس بوصفه فيكون كل نفس من أنفاسه روحاً يلج ِف جسم ولذلك َسي روحاً وما 
ذكره ِف مثل هذا امللك وصفته فهو حق شاهده أرابَ القلَو ببصائرهم فأما كون الروح 

ذلك ذكر هللا وك عبارة عنه فال ُيكن أن يعلم إال ابلنقل واحلكم به دون النقل ختمني جمرد
تعاَل ِف القرآن من اْلدلة واْلايت ِف اْلرض والسموات مث قال أو َ يكف بربك أنه على  
كل شيء شهيد }وقال{ َشِهَد اَّللَُّ أَنَُّه اَل إِلََه ِإالَّ ُهَو فبني أنه الدليل على نفسه وذلك 

 ليس متناقضاً بل طرق االستدالل ُمتلفة

ابلنظر إَل املوجودات وكم من طال ب عرف كل املوجودات  فكم من طال ب عرف هللا تعاَل
و ابهلل تعاَل كما قال بعضهم عرفت ريب بريب ولوال ريب ملا عرفت ريب وهو معىن قوله تعاَل أ

َ يكف بربك أنه على كل شيء شهيد وقد وصف هللا تعاَل نفسه أبنه احمليي واملميت مث 
وت ملكي املوت واحلياة تناظرا فقال ملك امل فوض املوت واحلياة إَل ملكني ففي اْلْب أن

أان أميت اْلحياء وقال ملك احلياة أان أحيي املوتى فأوحى هللا تعاَل إليهما كوان على 
( فِذن 2عملكما وما سخرتكما له من الصنع وأان املميت واحمليي ال ُييت وال حييي سواي )

ال صلى هللا  إذا فهمت ولذلك قالفعل يستعمل على وجوه ُمتلفة فال تتناقض هذه املعاين
( أضاف اإلتيان إليه وإَل التمرة 3عليه وسلم للذي انوله التمرة خذها لو َ َتهتا ْلتتك )

ومعلوم أن التمرة ال َتيت على الوجه الذي أييت اإلنسان إليها وكذلك ملا قال التائ ب أتَو 
( فكل من 4) عرف احلق ْلهله إَل هللا تعاَل وال أتَو إَل حممد فقال صلى هللا عليه وسلم

أضاف الكل إَل هللا تعاَل فهو احملقق الذي عرف احلق واحلقيقة ومن أضافه إَل غريه فهو 
قيقة وجهًا واسم الفاعل وضعه  4املتجوز واملستعري ِف كالمه وللتجوز وجه كما أن للح 

ته وظن أنه حتقيق كواضع اللغة للمخَتع ولكن ظن أن اإلنسان ُمَتع بقدرته فسماه فاعالً حبر 
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ة وتوهم أن نسبته إَل هللا تعاَل على سبيل اجملاز مثل نسبة القتل إَل اْلمري فِنه جماز ابإلضاف
 إَل نسبته إَل اِلالد فلما انكشف احلق ْلهله عرفوا أن اْلمر ابلعكس

_________ 

 ( حديث وصف ملك اْلرحام إنه يدخل الرحم فيأخذ النطفة بيده مث يصورها جسدا1)
احلديث رواه البزار وابن عدي من حديث عائشة أن هللا تبارك وتعاَل حني يريد أن خيلق 
اْللق يبعث ملكا فيدخل الرحم فيقول اي َر ماذا احلديث وِف آخره فما من شيء إال وهو 
خيلق معه ِف الرحم وِف سنده جهالة وقال ابن عدي أنه منكر وأصله متفق عليه من حديث 

 ابن مسعود بنحوه

( حديث إن ملك املوت واحلياة تناظرا فقال ملك املوت أان أميت اْلحياء وقال ملك 2)
 احلياة أان أحيي اْلموات فأوحى هللا إليهما أن كوان على عملكما احلديث َ أجد له أصال

( حديث قال للذي انوله التمرة خذها لو َ َتهتا ْلتتك أخرجه ابن حبان ِف كتاَ 3)
اية هذيل ابن شرحبيل ووصله الطْباين عن هذيل عن ابن عمر ورجاله روضة العقالء من رو 

 رجال الصحيح

( حديث إنه قال للذي قال أتَو إَل هللا وال أتَو إَل حممد عرف احلق ْلهله تقدم ِف 4)
 (1)الزكاة". 

 

( وذلك 1"الشرع فقد قال صلى هللا عليه وسلم القدر سر هللا فال تفشوه )-285 .1239
 فةيتعلق بعلم املكاش

وغرضنا اْلن بيان اإلمكان فيما تعبد به اْللق من اِلمع بني الرضا بقضاء هللا تعاَل ومقت 
 املعاصي مع أهنا من قضاء هللا تعاَل وقد ظهر الغرض من غري حاجة إَل كشف السر فيه

َ املعينة على الدين  وُّبذا يعرف أيضاً أن الدعاء ابملغفرة والعصمة من املعاصي وسائر اْلسبا
مناقض للرضا بقضاء هللا تعاَل فِن هللا تعبد العباد ابلدعاء ليستخرج الدعاء منهم صفاء  غري

الذكر وخشوع القل ب ورقة التضرع ويكون ذلك جالء للقل ب ومفتاحاً للكشف وسبباً لتواتر 
 مزااي اللطف
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ء اكما أن محل الكوز وشَر املاء ليس مناقضاً للرضا بقضاء هللا تعاَل ِف العطش وشَر امل
طلباً إلزالة العطش مباشرة سب ب رتبه مسب ب اْلسباَ فكذلك الدعاء سب ب رتبه هللا تعاَل 

 وأمر به

وقد ذكران أن التمسك ابْلسباَ جرايً على سنة هللا تعاَل ال يناقض التوكل واستقصيناه ِف  
كتاَ التوكل فهو أيضًا ال يناقض الرضا ْلن الرضا مقام مالصق للتوكل ويتصل به نعم 

هار البالء ِف معرض الشكوى وإنكاره ابلقل ب على هللا تعاَل مناقض للرضا وإظهار البالء إظ
 على سبيل الشكر والكشف عن قدرة هللا تعاَل اليناقض

من حسن الرضا بقضاء هللا تعاَل أن ال يقول هذا يوم حار أي ِف  قال بعض السلفوقد 
حال  الشكوى تناقض الرضا بكلمعرض الشكاية وذلك ِف الصيف فأما الشتاء فهو شكر و 

وذم اْلطعمة وعيبها يناقض الرضا بقضاء هللا تعاَل ْلن مذمة الصنعة مذمة للصانع والكل 
 من صنع هللا تعاَل

وقول القائل الفقر بالء وحمنة والعيال هم وتع ب واالحَتاف كد ومشقة كل ذلك قادح ِف 
ي هللا عنه ال لكها ويقول ما قاله عمر رضالرضا بل ينبغي أن يسلم التدبري ملدبره واململكة ملا

 أابيل أصبحت غنياً أو فقرياً فِين ال أدري أيهما خري يل

 بيان أن الفرار من البالد اليت هي مظان املعاصي ومذمتها ال يقدح ِف

 الرضا

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم عن اْلروج م بلد ظهر  ناعلم أن الضعيف قد يظن أن هَنَى َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
( يدل على النهي عن اْلروج من بلد ظهرت فيه املعاصي ْلن كل واحد 2به الطاعون )

منهما فرار من قضاء هللا تعاَل وذلك حمال بل العلة ِف النهي عن مفارقة البلد بعد ظهور 
الطاعون أنه لو فتح هذا الباَ الرحتل عنه اْلصحاء وبقي فيه املرضى مهملني ال متعهد 

كون هزااًل وضرًا ولذلك شبهه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ِف بعض اْلخبار هلم فيهل
َ البلدة ِف االنصراف 3ابلفرار من الزحف ) ( ولو كان ذلك للفرار من القضاء ملا أذن ملن قار

وقد ذكران حكم ذلك ِف كتاَ التوكل وإذا عرف املعىن ظهر أن الفرار من البالد اليت هي 
 فراراً من القضاء بل من القضاء الفرار مما ال بد من الفرار منهمظان املعاصي ليس 

وكذلك مذمة املواضع اليت تدعو إَل املعاصي واْلسباَ اليت تدعو إليها ْلجل التنفري عن 
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 املعصية ليست مذمومة

فما زال السلف الصاحل يعتادون ذلك حىت اتفق مجاعة على ذم بغداد وإظهارهم ذلك 
ال ابن املبارك قد طفت الشرق والغَر فما رأيت بلداً شراً من بغداد وطل ب الفرار منها فق

 قيل وكيف قال هو بلد تزدري فيه نعمة هللا وتستصغر فيه معصية هللا

وملا قدم خراسان قيل له كيف رأيت بغداد قال ما رأيت ُّبا إال شرطيًا غضبان أو اتجراً 
 هلفان أو قارائً حريان وال ينبغي أن تظن أن ذلك

_________ 

( حديث القدر سر هللا فال تفشوه أخرجه أبو نعيم ِف احللية من حديث ابن عمر وابن 1)
 عدى ِف الكامل من حديث عائشة وكالمها ضعيف

 ( حديث النهي عن اْلروج من بلد الطاعون تقدم ِف آداَ السفر2)

 (1)( حديث إنه شبه اْلروج من بلد الطاعون ابلفرار من الزحف تقدم فيه". 3)
 

لون على "عنه َسَِْعُت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم يقول إمنا يقتتل املقتت-286 .1240
النيات أخرجه ابن أىب الدنيا ِف كتاَ اإلخالص والنية من حديث عمر ِبسناد ضعيف 

ه من جبلفظ إمنا يبعث ورويناه ِف فوائد متام بلفظ إمنا يبعث املسلمون على النيات والبن ما
 حديث أىب هريرة إمنا يبعث الناس على نياهتم وفيه ليث بن أىب سليم ُمتلف فيه وقال عليه

السالم إذا التقى الصفان نزلت املالئكة تكت ب اْللق على مراتبهم فالن يقاتل للدنيا فالن 
 ةيقاتل محية فالن يقاتل عصيبة أال فال تقولوا فالن قتل ِف سبيل هللا فمن قاتل لتكون كلم

( هي العليا فهو ِف سبيل هللا وعن جابر َعْن َرُسوِل اَّللَِّ 1هللا هي العليا فهو ِف سبيل هللا )
( وِف حديث اْلحنف 2َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم أنه قال يُ ب َْعُث ُكله َعْبٍد َعَلى َما َماَت َعَلْيِه )

سول هللا هذا قتول ِف النار قيل اي ر عن أيب بكرة إذا التقى املسلمان بسيفيهما فالقاتل وامل
 ( َوِف َحِديِث َأيب ُهَريْ رََة َمْن تَ َزوََّج اْمرَأَةً 3القاتل فما ابل املقتول قال ْلنه أراد قتل صاحبه )

َعَلى َصَداٍق َوُهَو اَل يَ ْنِوي أََداَءُه فَ ُهَو زَاٍن َوَمِن ادَّاَن َديْ ًنا َوُهَو اَل يَ ْنِوي قضاءه فهو سارق 
( وقال صلى هللا عليه وسلم من تطي ب هلل تعاَل جاء يوم القيامة ورحيه أطي ب من املسك 4)
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 (5ومن تطي ب لغري هللا جاء يوم القيامة ورحيه أننت من اِليفة )
وأما اْلاثر فقد قال عمر بن اْلطاَ رضي هللا عنه أفضل اْلعمال أداء ما افَتض هللا تعاَل 

عمر  النية فيما عند هللا تعاَل وكت ب ساَ بن عبد هللا إَل والورع عما حرم هللا تعاَل وصدق
بن عبد العزيز اعلم أن عون هللا تعاَل للعبد على قدر النية فمن متت نيته مت عون هللا له وإن 

 نقصت نقص بقدره

 َر عمل صغري تعظمه النية وَر عمل كبري تصغره النية وقال بعض السلف

ًا إَل نية وى فلو تعلقت مجيع جوارحه ابلدنيا لردته نيته يوموقال داود الطائي الْب مهته التق
 صاحلة وكذلك اِلاهل بعكس ذلك

 وقال الثوري كانوا يتعلمون النية للعمل كما تتعلمون العمل

 وقال بعض العلماء اطل ب النية للعمل قبل العمل وما دمت تنوي اْلري فأنت خبري

 ن يدلين على عمل ال أزال فيه عاماًل هللوكان بعض املريدين يطوف على العلماء يقول م
تعاَل فِين ال أح ب أن أييت علي ساعة من ليل أو هنار إال وأان عامل من عمال هللا فقيل 
له قد وجدت حاجتك فاعمل اْلري ما استطعت فِذا فَتت أو تركته فهم بعمله فِن اهلام 

 بعمل اْلري كعامله

أكثر من أن حتصوها وإن ذنوبكم أخفى  وإن نعمة هللا عليكم قال بعض السلفوكذلك 
 من أن تعلموها ولكن أصبحوا توابني وأمسوا توابني يغفر لكم ما بني ذلك

 وقال عيسى عليه السالم طوىب لعني انمت وال هتم مبعصية وانتبهت إَل غري إمث

ونكم لوقال أبو هريرة يبعثون يوم القيامة على قدر نياهتم وكان الفضيل بن عياض إذا قرأ }ولنب
حىت نعلم اجملاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم{ يبكي ويرددها ويقول إنك إن بلوتنا 

 فضحتنا وهتكت أستاران

وقال احلسن إمنا خلد أهل اِلنة ِف اِلنة وأهل النار ِف النار ابلنيات وقال أبو هريرة مكتَو 
 ريه قليلِف التوراة ما أريد به وجهي فقليله كثري وما أريد به غريي فكث

وقال بالل بن سعد إن العبد ليقول قول مؤمن فال يدعه هللا عز وجل وقوله حىت ينظر ِف 
عمله فِذا عمل َ يدعه هللا حىت ينظر ِف ورعه فِن تورع َ يدعه حىت ينظر ماذا نوى فِن 

 صلحت نيته فباحلري أن يصلح ما دون ذلك
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_________ 

دنيا كة تكت ب اْللق على مراتبهم فالن يقاتل لل( حديث إذا التقى الصفان نزلت املالئ1)
احلديث أخرجه ابن املبارك ِف الزهد موقوفا على ابن مسعود وآخر احلديث مرفوع ففي 

 الصحيحني من حديث أىب موسى من قاتل لتكون كلمة هللا هي العليا فهو ِف سبيل هللا

 ِه رواه مسلم( حديث جابر يُ ب َْعُث ُكله َعْبٍد َعَلى َما َماَت َعَليْ 2)

( حديث اْلحنف عن أيب بكرة إذا التقى املسلمان بسيفهما فالقاتل واملقتول ِف النار 3)
 متفق عليه

أمحد  ( َحِديِث َأيب ُهَريْ َرَة َمْن تَ َزوََّج اْمرَأًَة َعَلى َصَداٍق َوُهَو اَل يَ ْنِوي أََداَءُه فَ ُهَو زَاٍن أخرجه4)
 صرا على قصة الدين دون ذكر الصداقمن حديث صهي ب ورواه ابن ماجه مقت

( حديث من تطي ب هلل جاء يوم القيامة ورحيه أطي ب من املسك احلديث أخرجه أبو 5)
 (1)الوليد الصفار ِف كتاَ الصالة من حديث اسحق بن أىب طلحة مرسال". 

 

"ومن اللطف ِف املوعظة أن ينادي الواعظ من يعظهم بلقبهم الشريف، وأن -287 .1241
 شأنه أن يبعث صاحبه على قبول املوعظة.ينعتهم بوصف 

وهذا اْلدَ مقتبس من مثل قوله   تعاَل  : }اَي أَي هَها الَِّذيَن آَمُنوا{ ، وقوله   عز وجل  : 
{ ، وقوله: }اَي أُويل اْْلَْبَصاِر{ . َِ { ، وقوله: }اَي أُويل اْْلَْلَبا َِ  }اَي أَْهَل اْلِكَتا

 .1لم هرقل ِف كتاَ دعوته إَل اإلسالم بعظيم الروموقد وصف النِب صلى هللا عليه وس
  اِلمع بني اْلوف والرجاء: فال بد للواعظ أن جيمع بني هذين اْلمرين ِف موعظته؛ إذ 45

مها جناحا العبادة، وال تستقيم أحوال العباد إال ابِلمع بينهما، والواعظ احلكيم حيسن اِلمع 
بواَ التمادي ِف املعاصي، والرجاء يفتح هلم أبينهما ِف موعظته؛ ْلن اْلوف يردعهم عن 

 التوبة، واإلقبال على العمل.

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا: "فال حيل ْلحد أن يقنط من رمحة هللا وال أن يقنط 
: وإن الفقيه كل الفقيه الذي ال يؤيس الناس من قال بعض السلفالناس من رمحته؛ لذا 

 .2لى معاصي هللا"رمحة هللا، وال جيرؤهم ع
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َُ اْْلَلِيمُ  { قال هللا عز وجل: }نَ بِ ْئ ِعَباِدي َأين ِ َأاَن اْلَغُفوُر الرَِّحيُم َوَأنَّ َعَذايب ُهَو اْلَعَذا
 [ .49]احلجر

ومن فقه اإلمام مسلم رمحه هللا أنه ساق ِف صحيحه حديثني عظيمني متتاليني: أحدمها 
جنت اهلرة، واْلخر يناس ب الرجاء وهو حديث يناس ب اْلوف وهو حديث املرأة اليت س

 املرأة البغي اليت سقت كلبا.

__________ 

 .4553و  2940انظر: صحيح البخاري  1
، وانظر: االستقامة 28 27التوبة واالستغفار البن تيمية، حتقيق احلجاجي، وبدران، ص 2

 (1).". 2/190البن تيمية
 

 "وقوله أيًضا:-288 .1242

عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد اْلميصة، تعس  "تعس عبد الدينار، تعس
 .1وانتكس، وإذا شيك فال انتقش، إن أعطي منهما رضي، وإن منع سخط" 

فهو عبد الدينار والدرهم؛ ْلن "والءه" يدور ِف فكلهما إن أعطي منهما رضي، وإن منع 
بد اْلاثث؛ فهو ععنه العطاء سخط. والقطيفة هي اليت جيلس عليها. أو هي رمز لألاثث، 

ْلنه دائم التفكري به، مشغول ابلبحث عنه سواء أكان اتجرا أو مستهلكا. واْلميصة هي 
اللباس الذي يرتديه اإلنسان، فهو عبد اللباس؛ ْلنه دائم التفكري به والتفتيش عن أزايئه 

اثث، وأشكاله والنظر ِف منشورات الدعاية له، والربط بني الدينار والدرهم من انحية واْل
واللباس من انحية أخرى؛ ْلهنا كلها مرتبطة بعضها ببعض ال يتوصل عابدها إَل شيء منها 
إال ابحلصول على اْلخرى. وليحصل عابدها عليها ال بد أن يطيع مالكها ومعطيها، 
واملتسب ب ابحلصول عليها طاعة كاملة، ويرهبهم رهبة كاملة، ويرغ ب ُّبم رغبة كاملة، فهي 

 أرابَ متنوعة لكنها مَتابطة يوصل بعضها إَل بعض.أصنام متعددة و 

: ألبس من الثياَ ما خيدمك، وال تلبس منها ما أنت ختدمه، قال بعض السلفولذلك 
 .2واقنت البساط الذي جتلس عليه ال الذي جيلس عليك
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 تفرز إنساان جتلس -تربية وثقافة اإلنتاج واالستهالك-والَتبية املعاصرة، والثقافة املعاصرة 
"اْلشياء" فوق عقله وقلبه وجسده، وتنام وتصحو معه، دون أن تدع ل "اْلفكار" وشبكة 
العالقات االجتماعية متسعا، ويظل ينوء حتت اْلشياء كلها آانء الليل، والنهار حىت تصبح 

 دينه ونياه.

__________ 

 البخاري، الصحيح، كتاَ اِلهاد، وكتاَ الرقاق. 1

 (1).". 597، ص10َ السلوك، ج ابن تيمية، الفتاوى، كتا 2
 

َما احْلِيَلُة "َوُسِئَل َما السََّب ُب ِف َأنَّ اْلَفرََج أَيْيت ِعْنَد اْنِقطَاِع الرََّجاِء اِبْْلَْلِق؟ وَ -289 .1243
يُق الت َّْوِحيِد: قِ ِف َصْرِف اْلَقْل ِب َعْن الت ََّعلهِق ُِّبِْم َوتَ َعلهِقِه ابََِّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ؟ فَ َقاَل َسَب ُب َهَذا حتَْ 

هَلِيَِّة، فَ تَ ْوِحيُد الرهبُوبِيَِّة أَنَُّه اَل َخاِلَق إالَّ اَّللَُّ   َعزَّ َوَجلَّ َفاَل َيْسَتِقله تَ ْوِحيُد الرهبُوبِيَِّة، َوتَ ْوِحيُد اإْلِ
 ََْ ُ َكاَن َوَما  ََْ َيُكْن، وَُكله َما ِسَواُه  َيشَ َشْيٌء ِسَواُه ِبِِْحَداِث أَْمٍر ِمْن اْْلُُموِر، َبْل َما َشاَء اَّللَّ ْأ 

ًئا َفاَل بُدَّ َلُه ِمْن َشرِيٍك ُمَعاِوٍن َوِضدٍ  َمْعُروٍف، فََِِذا طُِل َب ممَّا ِسَواُه إْحَداثُ  َر َشي ْ  أَْمٍر إَذا َقدَّ
ُهَما اَل َيْسَتِقله ِبِه َواَل يَ ْقِدُر َوْحَدُه َعَلْيِه   َأْن قَاَل: فَالرَّاِجي َُمُْلوقًا إََل ِمْن اْْلُُموِر طُِل َب ِمن ْ

 طَاِل ٌب ِبَقْلِبِه َما يُرِيُدُه ِمْن َذِلَك اْلَمْخُلوِق َوَذِلَك اْلَمْخُلوُق َعاِجٌز َعْنُه.

ْرِك الَِّذي اَل يَ ْغِفرُُه اَّللَُّ َعزَّ َوَجلَّ، َفِمْن َكَماِل نِْعَمِتِه َوِإْحَسانِِه إََل  َباِدِه َأْن عِ  مُثَّ َهَذا ِمْن الشِ 
َدُه اْلَعْبُد تَ ْوِحيَد َُيَْنَع حَتِْصيَل َمطَالِِبِهْم اِبلشِ ْرِك َحىتَّ َيْصِرَف قُ ُلوَُّبُْم إََل الت َّْوِحيِد، مُثَّ إْن َوحَّ 

نْ َيا َواْْلِخَرِة إََل َأْن قَاَل َفِمْن مَتَاِم نِْعَمِة اَّللَِّ  هَلِيَِّة َحَصَلْت َلُه َسَعاَدُة الده َلى ِعَباِدِه اْلُمْؤِمِننَي عَ اإْلِ
ِة َوالضََّرِر َما يُ ْلِجئُ ُهْم إََل تَ ْوِحيِدِه فَ َيْدُعونَُه ُُمِْلِصنَي َلهُ  يَن، َويَ ْرُجونَهُ َأْن يُ ْنزَِل ُِّبِْم ِمْن الشِ دَّ  الدِ 

اَنبَِة إلَْيِه، لُ َواَل يَ ْرُجوَن َأَحًدا ِسَواُه، َوتَ تَ َعلَُّق قُ ُلوُُّبُْم ِبِه اَل ِبَغرْيِِه فَ َيْحصُ   هَلُْم ِمْن الت َّوَكهِل َعَلْيِه َواإْلِ
ْرِك، َما ُهَو أَْعَظُم نِْعَمةً َعَلْيِهْم ِمْن َزَوالِ  ُيَاِن، َوَذْوِق طَْعِمِه، َواْلَْبَاَءِة ِمْن الشِ   اْلَمَرِض َوَحاَلَوِة اإْلِ

، َأْو ُحُصوِل اْلُيْسِر، َأْو َزَوا َِ  ِل اْلُعْسِر ِف اْلَمِعيَشِة.َواْْلَْوِف َواِْلَْد

َها لِْلَكاِفِر أَْعَظُم ممَّا حَيُْصلُ  ٌة َبَدنِيٌَّة َونِْعَمٌة ُدنْ َيوِيٌَّة َقْد حَيُْصُل ِمن ْ  لِْلُمْؤِمِن. َوأَمَّا َما فَِِنَّ َذِلَك َلذَّ
يِن َفَأْعَظُم ِمنْ  َعْبَُّ َعْنُه مبََقاٍل، َأْو َيْسَتْحِضَر َأْن ي ُ  حَيُْصُل ِْلَْهِل الت َّْوِحيِد اْلُمْخِلِصنَي َّللَِِّ َوالدِ 
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: اَي اْبَن اَل بَ ْعُض السََّلف  قَ تَ ْفِصيَلُه اَبٌل، َوِلُكلِ  ُمْؤِمٍن ِمْن َذِلَك َنِصي ٌب ِبَقْدِر إُيَانِِه، َوهِلََذا 
َِ َسيِ دِ   َك.آَدَم َلَقْد بُورَِك َلَك ِف َحاَجٍة َأْكثَ ْرَت ِفيَها ِمْن قَ رِْع اَب

ْعرِفَِتِه َوَحاَلَوِة َوقَاَل بَ ْعُض الشهُيوِخ: إنَُّه لََيُكوُن يل إََل اَّللَِّ َحاَجٌة َوأَْدُعو فَ يَ ْفَتُح يل ِمْن َلِذيِذ مَ 
َل َقَضاَء َحاَجيِت َخْشَيَة َأْن تَ ْنَصِرَف نَ ْفِسي َعْن َذلِ   َك ِْلَنَّ ُمَناَجاتِِه َما اَل ُأِح به َمَعُه َأْن يُ َعجِ 

 الن َّْفَس اَل تُرِيُد إالَّ َحظََّها فََِِذا ُقِضَي اْنَصَرَفْت.

َنَك.".  ْسرَائِيِليَّات: اَي اْبَن آَدَم اْلَباَلُء جَيَْمُع بَ ْييِن َوبَ ي ْ  (1)َوِف بَ ْعِض اإْلِ
 

ْيِهْم َمْن خُيَاِلطُُهْم لَ "َوَجاِهِه ِعْنَد اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ َوِعْنَد اْْلَْلِق؛ ِْلَنَّ اْْلَْلَق يَ ُهوُن عَ -290 .1244
 ْم.َواَل يُ َعظَُّم ِعْنَدُهْم قَ ْوُل اْلُمَخاِلِط هَلُْم، َوهِلََذا َعظَُم َعَلْيِهْم َقْدُر اْْلَُلَفاِء اِلْحِتَجاُّبِِ 

 ِصَيانَةُ ِعْلِمِه َوِإقَاَمُة هِ َوِإَذا رََأى اْلَعَوامه َأَحَد اْلُعَلَماِء ُمََتَخِ ًصا ِف أَْمٍر َهاَن ِعْنَدُهْم، فَاْلَواِج ُب َعَليْ 
ْراَن يُ ْقَتَدى بَِنا َفَما أُرَاُه ُكنَّا مَنْزَُح َوَنْضَحُك فََِِذا صِ   قَاَل بَ ْعُض السََّلف  َقْدِر اْلِعْلِم ِعْنَدُهْم فَ َقْد 

، َفُمرَاَعاُة و َيَسُعَنا َوقَاَل ُسْفَياُن تَ َعلَُّموا َهَذا اْلِعْلَم َواْكِظُموا َعَلْيِه َواَل خَتِْلطُ  َُ هُ ُِّبَْزٍل فَ َتُمجَّهُ اْلُقُلو
َبِغي َأْن تُ ْنَكَر فَ َقْد قَاَل  َها  -لَِعاِئَشَة  -َعَلْيِه السَّاَلُم  -النَّاِس اَل يَ ن ْ َلْواَل » -َرِضَي اَّللَُّ َعن ْ

 « .ِحْداَثُن قَ ْوِمك ِبُكْفٍر لَنَ َقْضت اْلَكْعَبَة َوَجَعْلت هَلَا اَبَبنْيِ 

َِ رَأَْيت النَّاَس َيْكَرُهوهَنَا َفََتَْكتَها َفاَل نَ  َوقَالَ  ْسَمُع ِمْن َجاِهٍل يَ َرى َأمْحَُد ِف الرَّْكَعَتنْيِ قَ ْبَل اْلَمْغِر
َا َهِذِه ِصَيانٌَة لِْلِعْلِم، إََل َأْن َقاَل فَ َيِصرُي مبَثَابَِة ختَْ  ي ِب اْْلَْمِر ِليِط الطَّبِ ِمْثَل َهِذِه اْْلَْشَياِء راَِيًء، إمنَّ

َبِغي لِْلَعاَِِ َأْن يَ تَ َبسََّط ِعْنَد اْلَعَوام  ِحْفظًا هَلُْم، َوَمىَت أَرَاَد ُمبَ  اًحا فَ ْلَيْسَتَتْ بِِه اِبحْلَِميَِّة، َفاَل يَ ن ْ
ُهْم.  َعن ْ

َِ قَ   َقِدَم الشَّاَم رَاِكًبا َعَلى دْ َوَهَذا اْلَقْدُر الَِّذي اَلَحظَُه أَبُو ُعبَ ْيَدَة ِحنَي رََأى ُعَمَر ْبَن اْلَْطَّا
َظ، مِحَاٍر َورِْجاَلُه ِمْن َجاِن ٍب فَ َقاَل اَي أَِمرَي اْلُمْؤِمِننَي يَ ْلَقاك ُعَظَماءُ النَّاِس، َفَما َأْحَسَن َما اَلحَ 

ْصِل فَ َقاَل إنَّ اَّللََّ أََعزَُّكْم أَرَاَد بِِه ََتِْدي َب َأيب ُعبَ ْيَدَة حِبِْفِظ اْْلَ  -َرِضَي اَّللَُّ َعْنُه  -إالَّ َأنَّ ُعَمَر 
ُتْم اْلِعزَّ ِف َغرْيِِه أََذلَُّكْم. ْساَلِم َفَمْهَما طََلب ْ  اِبإْلِ

يِن اَل ِبُصَوِر اْْلَف َْعاِل َوِإْن َكاَنْت الصه  َبِغي َأْن َيُكوَن طََلَبُكْم اْلِعزه اِبلدِ  َوُر ُتاَلَحُظ َواْلَمْعىَن يَ ن ْ

                                         
 1/140اْلداَ الشرعية واملنح املرعية  (1)



1363 

 

 (1). ، َوَقْد َسَبَق َهَذا اْلَمْعىَن بَِنْحِو َثاَلِث َكرَارِيَس ِف ُفُصوِل اْلِعْلِم."انْ تَ َهى َكاَلُمهُ 
 

ْغَذاِء يُوِرُث إْدَمانُُه غِ -291 .1245 َلظًا ِف "َوالتَّْمُر َحارٌّ قَاَل اْبُن َجْزَلَة: َرْط ٌب َغِليٌظ َكِثرُي اإْلِ
ِم َواْلَميِنِ  اَل ِسيَّ اْْلَْحَشاِء َويُوِرُث السََّدَد َويُ ْفِسُد اْْلَسْ  َما َمَع َح بِ  الصَّنَ ْوبَِر، َناَن َويَزِيُد ِف الدَّ

يُْْبُِئ لِلطَّْبِع َوُيَصد ُِع َوُيْصِلُحُه اللَّْوُز َواْلَْْشَخاُش َوبَ ْعَدُه َسَكْنَجِبنُي َساذٌَج َوُهَو ُمَقوٍ  لِْلَكِبِد وَ 
ٌ ِمْن ُخُشونَِة احْلَْلِق، َوَأْكُلهُ   َعَلى الر ِيِق ُيْضِعُف الدهوَد َويَ ْقتُ ُلُه. ُمَلنيِ 

ََْ يَ ْعَتْدُه. َواَبِقي أَْيًضا ِف الصَِّحيَحنْيِ َعنْ   َسْعٍد. َوقَاَل بَ ْعُضُهْم: َما ِفيِه ِمْن اْْلََذى ِلَمْن 

ِة َواْلَكفِ  َعمَّا يُ ْؤِذي الن َّْفَس َواْلَبَدَن  نَ َوِف الرََّمِد َمَناِفُع َكاحلِْْمَيِة َوااِلْسِتْفرَاِغ َوَزَواِل اْلَفْضَلِة َواْلُعُفو 
ا الرََّمَد فَِِنَُّه يَ ْقَطُع ِعْرَق اَل َتْكَرُهو  قَاَل بَ ْعُض السََّلف  َكَحرََكٍة َعِنيَفٍة َوَغَض ٍب َوَهمٍ  َوُحْزٍن. 

 (2)اْلَعَمى.". 
 

 اِشقِ وٍق َوَلْوِن عَ "يَ ْبُدو ِبَوْصَفنْيِ لَِعنْيِ الرَّاِمِق ... زِيَنِة َمْعشُ -292 .1246

ََْ تُ ْقَطْع ُيَِنُي َسارِِق ... َواَل َبَدْت َمْظَلَمٌة ِمْن فَاْسقِ   َلْواَلُه 

 َواَل امْشََأزَّ اَبِخٌل ِمْن طَارِِق ... َواَل َشَكا اْلَمْمطُوُل َمْطَل اْلَعاِئقِ 

 اَلِئقِ َواَل اُْسُتِعيَذ ِمْن َحُسوٍد رَاِشِق ... َوَشرِ  َما ِفيِه ِمْن اْلَْ 

 َأْن لَْيَس يُ ْغيِن َعْنك ِف اْلَمَضاِيِق ... إالَّ إَذا فَ رَّ ِفرَاَر اْْلِبقِ 

ْئَس الصَّاِح ُب أَْو الصَِّديُق بِ  -َرمِحَُه اَّللَُّ  -َأظُن ُه احلََْسَن اْلَبْصرِيَّ  قَاَل بَ ْعُض السََّلف  َوَقْد 
َفَعاِنك َحىتَّ يُ َفارِقَاِنك قَاَل تَ َعاََل: }زُيِ َن لِلنَّاِس ُح به الشَّ  َهَواِت ِمَن الذََّه ُب َواْلِفضَُّة اَل يَ ن ْ

وََّمِة َواْلَنْ َعاِم َواحْلَْرِث َذِلَك طََرِة ِمَن الذََّه ِب َواْلِفضَِّة َواْْلَْيِل اْلُمسَ النِ َساِء َواْلَبِننَي َواْلَقَناِطرِي اْلُمَقنْ 
{ ]آل عمران:  َِ ُ ِعْنَدُه ُحْسُن اْلَمآ نْ َيا َواَّللَّ  [ .14َمَتاُع احْلََياِة الده

نْ َيا َوتَ ْرِغي ٌب ِف اْْلِخرَةِ  ْبُن اِْلَْوزِيِ  َوَهِذهِ اْْلَْشَياءُ اْلَمْذُكورَُة قَاَل ا َأْي اْلَمْرِجُع، َوِفيِه تَ ْزِهيٌد ِف الده
َا يَ تَ َوجَُّه الذَّمه إََل  َها، َوِإمنَّ َُ َعَلي ْ  ُسوِء اْلَقْصِد ِفيَها َوُِّبَا َقْد حُتِْسُن نِيََّة اْلَعْبِد ِف الت ََّلبهِس ُِّبَا فَ يُ ثَا

: -إََل قَ ْولِِه  -[33أُمًَّة َواِحَدًة َِلََعْلَنا{ ]الزخرف:  َوقَاَل تَ َعاََل: }َوَلْوال َأْن َيُكوَن النَّاسُ 
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 (1)[ .". 35}َواْلِخَرُة ِعْنَد َربِ َك لِْلُمتَِّقنَي{ ]الزخرف: 
 

وَن َيُكوُن قَ ْوٌم خَيِْضُبوَن ِف آِخِر الزََّماِن اِبلسََّواِد َكَحَواِصِل احْلََماِم اَل يَرحيُ "»-293 .1247
، َواْلَكرَاَهُة إْسَناُدُه َجيِ ٌد َوَعْبُد اْلَكرمِِي ُهَو اْبُن َماِلٍك اِْلََزرِيه َوَرَواُه َأمْحَُد َوا« رَاِئَحَة اِْلَنَّةِ  لنََّساِئيه

 ن رَاْهَوْيِه لِْلَمْرأَةِ ِف َكاَلِم َأمْحََد َهْل ِهَي لِلتَّْحرمِِي، َأْو الت َّْنزِيِه َعَلى َوْجَهنْيِ َوَرخََّص ِفيِه ِإْسَحاُق بْ 
 تَ تَ َزيَُّن ِبِه لَِزْوِجَها.

َِ لَِقْوِل النَِّبِ   اْخِضُبوا » -لَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم صَ  -َوذََكَر ِف اْلُمْستَ ْوِع ِب أَنَُّه اَل ُيْكَرُه لِْلَحْر
 َوَهَذا َخَْبٌ اَل َيِصحه.« اِبلسََّواِد فَِِنَُّه آَنُس لِلزَّْوَجِة َوَمِكيَدٌة لِْلَعُدو ِ 

َوِعْنَد الشَّاِفِعيَِّة  َوِف اْْلَْحَكاِم السهْلطَانِيَِّة َأنَّ اْلُمْحَتِس َب َُيَْنُع َمْن خَيِْض ُب ِبِه ِف اِلَِْهاِد َوَغرْيِِه،
َُ الشَّْي ِب لِلرَُّجِل، َواْلَمْرأَِة ِبُصْفَرٍة، َأْو مُحَْرٍة َوحَيُْرُم اِبلسََّواِد َعَلى حِ  ِعْنَدُهْم اْْلَصَ  ُيْسَتَح به ِخَضا

َِ أَْفَضُل ُرِوَي َهَذا َعْن ُعَمَر َوَعِليٍ  وَ قَاَل بَ ْعُض السََّلف   ُأيَبِ  ْبِن َكْع ٍب ، َواْْلََلِف تَ ْرُك اْلَِْضا
 َوآَخرِيَن.

، َوَخَض بَ  ُهْم مجََ  وََكاَن اْبُن ُعَمَر َوأَبُو ُهَريْ َرَة َوآَخُروَن خَيِْضُبوَن اِبلصهْفَرِة، َوُرِوَي َعْن َعِليٍ  اَعٌة ِمن ْ
 اِبحْلِنَّاِء، َواْلَكَتِم َوبَ ْعُضُهْم اِبلزَّْعَفرَاِن، َوَخَض َب مَجَاَعٌة اِبلسََّواِد.

ُهْم َرِضَي اَّللَُّ  -َوُرِوَي َعْن ُعْثَماَن، َواحلََْسِن اْبيَنْ َعِليٍ  َوُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر  َواْبن ِسريِيَن َوَأيب  - َعن ْ
َرِضَي اَّللَُّ َعْنُه  -ٍر يَن َويُ َقاُل: َصَبَغ َيْصُبُغ ِبَضمِ  اْلَباِء َوفَ ْتِحَها وََكاَن ُعْقَبُة ْبُن َعامِ بُ ْرَدَة َوآَخرِ 

 خَيِْض ُب حِلْيَ َتُه َويَ ُقوُل: -

 ُنَسوِ ُد أَْعاَلَها َوََتْىَب ُأُصوهُلَا ... َواَل َخرْيَ ِف اْْلَْعَلى إَذا َفَسَد اْْلَْصُل.

ُهَما  -َسنْيُ ْبُن َعِليٍ  وََكاَن احلُْ  ُ َعن ْ  َمثَُّل:خَيِْض ُب اِبلسََّواِد َويَ تَ  -َرِضَي اَّللَّ

َها ُهَو اْْلَْصُل".   (2)ُنَسوِ ُد أَْعاَلَها َوََتْىَب ُأُصوهُلَا ... فَ َيا لَْيَت َما ُيَسوَُّد ِمن ْ
 

اِلان  وعني  ن"هللا عنه قال: " كان رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم( يتعو ذُ م-294 .1248
اإِلنسان حىت نزلت املعو ذاتن، فلما نزلتا أخَذ ُّبما وترَك ما سوامها " قال الَتمذي: حديث 
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 حسن.

وروينا ِف " صحيح البخاري " حديث ابن عباس أن النِب )صلى هللا عليه وسلم(   - 966
طاٍن َوهامَِّة َوِمْن ُكل  ْن ُكلِ  َشيْ كان يُعوِ ذ احلسن واحلسني: " أُِعيذُُكما ِبَكِلماِت اَّللَِّ التَّامَِّة مِ 

 َعنْيٍ اَلمٍَّة، ويقول: إنَّ أابُكما كاَن يعو ذ ُّبما إَساعيَل وإسحاَق ".

( رضي هللا عنه قال: كان النِب 1وروينا ِف كتاَ ابن السين عن سعيد بن حكيم ) - 967
 ًَ ْك ِفيِه َوال َتُضر ُه ُهمَّ ابرِ )صلى هللا عليه وسلم( إذا خاَف أن ُيصي َب شيئاً بعينه قال: " اللَّ

." 

وروينا فيه عن أنس رضي هللا عنه أن رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم( قال: " َمْن  - 968
ْ َيُضرَُّه " ) ُ ال قُ وََّة ِإالَّ ابَّللَِّ ََ  ( .2رأى َشْيئاً َفأْعَجَبُه َفقاَل: ما شاَء اَّللَّ

ليه هللا عنه قال: قال رسول هللا )صلى هللا عوروينا فيه عن سهل بن ُحنيف رضي  - 869
  ".وسلم( : " إَذا رأى أَحدُُكْم ما يُ ْعِجُبُه ِف نَ ْفِسِه أْو َمالِِه فَ ْلُيَْب ْك َعَلْيِه، فِنَّ الَعنْيَ َحقه 

وروينا فيه عن عامر بن ربيعة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا )صلى هللا عليه  - 970
 ( .4ى أحدُكم من نفِسه ومالِه وأْعَجَبُه ما يُ ْعِجُبُه فَ ْلَيدُْع ابلَْبََكِة " )وسلم( : " ِإَذا رأ

وذكر اإِلماُم أبو حممد القاضي حسني من أصحابنا رمحهم هللا ِف كتابه " التعليق  - 971
 ( صلواُت هللا وسالُمه عليهم أمجعني إَل5" ِف املذه ب قال: نظَر بعُض اْلنبياء )

__________ 

 ابن السين عن حزام بن حكيم بن حزام، وهو اتبعي جمهول، فهو مرسل، وِف رواية ( ِف1)
املصنف: عن سعيد بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشريي، وهو مم ن عاصر صغار التابعني، 

 َو يثبت له لقي أبحد من الصحابة، فيكون على هذا معضال.

اهلذيل، وهو ضعيف جدا، كما قال ( رواه أيضا البزار والديلمي، من رواية أيب بكر 2)
: لسلفقال بعض اقال احلافظ ابن كثري ِف تفسريه:  109/  5اهليثمي ِف " جممع الزوائد " 

من أعجبه شئ من حاله أو ماله أو ولده فليقل: ما شاء ال قُ وََّة ِإالَّ ابهلل، وهذا مأخوذ من 
)ولوال إذ دخلت جنتك  - 36يعين قوله تعاَل ِف سورة الكهف:  -هذه اْلية الكرُية 

. ) ُ ال قُ وََّة ِإالَّ ابَّللَِّ  قلت: ما َشاَء اَّللَّ

 ( ورواه أيضاً أمحد واحلاكم وغريمها، وهو حديث صحيح يشهد له الذي بعده.3)
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 ( ورواه أيضاً أمحد واحلاكم والصحيح ووافقه الذهِب.4)

صالة َ ما يقول بعد ال( قال ابن عال ن ِف " شرح االذكار ": أخرجه ِف أماليه ِف " اب5)
" عن ُصهي ب رضي هللا عنه، قال: " كان رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم( حيرك شفتيه 
بشئ أايم حنني إذا صلى الغداة، فقلنا: اي رسوَل هللا! ال تزال حترك شفتيك بعد صالة الغداة 

أحسبه  -ؤالء هَو تكن تفعله، فقال: إن نبيا كان قبلي أعجبته كثرة أمته فقال: ال يروم 
فأوحى هللا إليه أن خري أمتك بني إحدي ثالث: إما أن أسلط عيهم اِلوع، أو  -قال شيئا 

العدو، أو املوت، فعرض؟ عليهم ذلك، فقالوا: أما اِلوع فال طاقة لنا به، وال العدو، ولكن 
حاِوُل، وبك أُ  املوت، فماَت منهم ِف ثالثة أايم تسعون ألفا، فأان اليوم أقول: اللَُّهمَّ ِبكَ 

 (1)أقاتل، )*( =". 
 

اَوُلوا "َحَضُروا ِمْن َصْحَراِء اْلِقَياَمِة قَاَعا ، فَ َوَجُدوُه َأْصَع َب اْلِبَقاِع ِبَقاًعا ، َوتَ نَ -295 .1249
ًئا ُمَضاًعا ، وَِكيَل اِْلَزَا  ِبَكفِ  ءُ اِبَْلُْيَاِن َوالشََّماِئِل رِقَاًعا ، ُحِفَظْت أَْعَماهُلُْم َفَما َوَجُدوا َشي ْ

اْلوَِكيِل َكَما َكاُلوا َصاًعا ِبَصاًعا ، َذِلَك يَ ْوٌم ال يُ رَاَعى ِفيِه ِإال َمْن َكاَن راعى }يوم تشقق 
 اْلرض عنهم سراعا{ .

قوله تعاَل: }ذلك حشر علينا يسري{ أي هني }حنن أعلم مبا يقولون{ َأْي ِف َتْكِذيِبَك. 
الِم ، َوَهَذا َمْنُسوٌخ عليهم جببار{ َأْي مبَُسلٍَّط فَ تَ ْقِهرُُهْم َعَلى اإِلسْ  َوَهِذِه َتْسِلَيٌة َلُه }َوَما أنت

 آبية السيف.

ََْ قَاَل بَ ْعُض السََّلف  قوله تعاَل: }فذكر ابلقرآن{ َأْي َفِعْظ ِبِه.   يَِعْظُه اْلُقْرآُن َوال : َمْن 
 ا ات ََّعَظ!الشَّْي ُب فَ َلْو تَ َناَطَحْت َبنْيَ يََدْيِه اِْلَِباُل مَ 

اَي َذا النفس الالهية ، تقرأ القرآن وهي ساهية ، أمالك اَنِهَيٌة ِف اْليَِة النَّاِهَيِة ، َكْم َخوََّفَك 
َم اْلُعْمرِ  ٌة ، تَ َناِهيَ مُ  اْلُقْرآُن ِمْن َداِهَيٍة ، أََما َأْخَْبََك َأنَّ أَرَْكاَن احْلََياِة َواِهَيٌة ، أََما أَْعَلَمَك َأنَّ َأايَّ

ََ اْلُغُروِر َكَما ِهَيْه؟  أََما َعرََّفَك َأْسَبا

ُم َواْلِعَْبُ(  )َقْد يَ ْرَعِوي اْلَمْرُء يَ ْوًما بَ ْعَد َهْفَوتِِه ... َوحَيُْكُم اِْلَاِهَل اَْلايَّ

 ْلَقَمُر(ا)َواْلِعْلُم جُيِْلي اْلَعَمى َعْن قَ ْل ِب َصاِحِبِه ... َكَما جُيِْلي َسَواَد الظهْلَمِة 
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َِ َكَما ... حُيِْيي اْلِبالَد ِإَذا َما َماَتِت اْلَمطَُر(  )َوالذ ِْكُر ِفيِه َحَياٌة لِْلُقُلو

َفُع الذ ِْكُر قَ ْلًبا قَاِسًيا أََبًدا ... َوَهْل يَِلنُي لَِقْوِل اْلَواِعِظ احلََْجُر(  )ال يَ ن ْ

َتظَ  )َواْلَمْوُت ِجْسٌر ِلْمَن َُيِْشي َعَلى َقَدٍم ...  ُر(ِإََل اْلُُموِر الَّيِت خُتَْشى َوتُ ن ْ

َها َيِصرُي اْلَبْدُو َواحلََْضُر(  )فَ ُهْم جَيُوُزوَن أَف َْواًجا َوجَتَْمُعُهْم ... َداٌر إِلَي ْ

َلى ِإَذا اْختَ َلَفْت ... يَ ْوًما َعَلى نَ ْقِصِه الرَّْوَحاُت َواْلُبَكُر(  )ال يَ ْلَبُث الشَّْيُء َأْن يَ ب ْ

َِ اْلَمْوُت َواْلِكَْبُ( )وَُكله  ٌَ بَ ْعَد ِجدَّتِِه ... َوِمْن َورَاِء الشََّبا  بَ ْيٍت َخرَا

َن َصاَر ُحطَاًما َجْوفُُه ُنَُِر(  )بينا يُ َرى اْلُغْصُن َلْداًن ِف أَُروَمِتِه ... َرايَّ

يٌع سَ  يٍع َأَشتَّ الدَّْهُر مَشَْلُهُم ... وَُكله مَشٍْل مجَِ َتشِ )َكْم ِمْن مجَِ  ُر(ْوَف يَ ن ْ

َقِعُر(  )أبعد آدم ترجون البقاء وهل ... تبق فُ ُروٌع َْلْصٍل ِحنَي يَ ن ْ

 (1))َلُكْم بُ ُيوٌت مبُْسنَتِ  السهُيوِل َوَهْل ... يَ ب َْقى َعَلى اْلَماِء بَ ْيٌت ُأسهُه مدر(". 
 

.ْطُل ُب مِ "اَي َعَجًبا ممَّْن ال خُيْرُِج اْلَيِسرَي اْلَمْرُذوَل َكْيَف يَ -296 .1250 ََ  ْنُه اْلَكِثرَي اْلَمْحُبو

 )ِإَذا َما َشحَّ ُذو اْلَماِل ... َشحَّ الدَّْهُر ِبِِيَهابِِه(

ََْ يُ ْثِمِر اْلُعوُد ... فَ َقْطُع اْلُعوِد َأْوََل ِبِه(  )ِإَذا 

 

 الكالم على قوله تعاَل

ِهُكْم: َأْي الدُُكْم عن ذكر هللا{ َمْعىَن تُ لْ }اي أيها الَِّذيَن آَمُنوا ال تُ ْلِهُكْم أَْمَواُلُكْم َوال َأوْ 
. َرَواُه أَبُو َصاِلٍح َتْشَغْلُكْم. َوِف اْلُمرَاِد ِبذِْكِر اَّللَِّ تَ َعاََل أَْربَ َعُة أَق َْواٍل: َأَحُدَها: طَاَعُتُه ِف اِلَِْهادِ 

: اْلَفرَاِئُض ُكلهَها. قَالَُه اٌء. َوالثَّاِلثُ َعِن اْبِن َعبَّاٍس. َوالثَّاين: الصَّالُة اْلَمْكُتوبَُة. قَالَُه َعطَ 
اَل بَ ْعُض قَ الضَّحَّاُك. َوالرَّاِبُع: أَنَُّه َعَلى ِإْطالِقِه َفَحضَُّهْم َعَلى ِإَداَمِة الذ ِْكِر. قَاَلُه الزَّجَّاُج. 

  َمْشُئوٌم عليك.فَ ُهوَ  : ُكله َشْيٍء ُيْشِغُلَك َعِن اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ ِمْن َماٍل َوَوَلدٍ السََّلف  

ُن َعبَّاٍس. قوله تعاَل: }وأنفقوا مما رزقناكم{ ِف َهِذهِ الن ََّفَقِة َثالثَةُ أَق َْواٍل: َأَحُدَها الزََّكاُة. قَالَهُ ابْ 
لتََّطوهِع. ذََكرَُه ا َوالثَّاين: الن ََّفَقُة ِف احْلُُقوِق اْلَواِجَبِة اِبْلَماِل. قَالَُه الضَّحَّاُك. َوالثَّاِلُث: َصَدَقةُ 

َلُه َواِجًبا.  اْلَماَوْرِديه. فَ َيُكوُن ]َعَلى[ َهَذا اْلَقْوِل َنْداًب َوَعَلى َما قَ ب ْ
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 قَ ْولُُه تَ َعاََل }ِمْن قبل أن أييت أحدكم املوت{ َأْي ِمْن قَ ْبِل َأْن يُ َعاِيَن َما يَ ْعَلُم معه أنه ميت
 (1)إَل أجل قري ب{ "".  " }فيقول َر لوال{ " اي هال " }أخرتين

 

"قلبه خوُف ما سواه، وكان عدوهه أهوَن عليه من أن خَيافه مع هللا، بل يُفرُِد -297 .1251
هللَا ابملخافة، ويَرى أنَّ إعماَله فكره ِف أمر عدو ِه وخوفه منه واشتغاله به من نقص توحيده، 

َع عنه، فِنَّ هللا يدافُع فظَه والدفوإال فلو َجرَّد توحيَده لكان له فيه شغل شاغل، وهللا يتوَلَّ ح
عن الذين آمنوا، فِن كان مؤمناً فاهلل يدافع عنه وال بدَّ، وحبس ب إُيانه يكون دفاُع هللا عنه، 
فِن كُمَل إُيانُه كان دفاُع هللا عنه أمَتَّ دفع، وإن مزج مزج له، وإن كان مرَّة ومرة فاهلل له مرَّة 

عَرَض ن أقبَل على هللا بكليَِّته أقبَل هللا عليه مُجلة، وَمن أ: "مَ قال بعض السلفومرَّة، كما 
 عن هللا بكليَّته أعرض هللا عنه مجلة، ومن كان مرَّة ومرَّة فاهلل له مرَّة مرة".

"َمن  :قال بعض السلففالتوحيُد حصُن هللا اْلعظم الذي َمن دخَله كان من اْلمنني، 
 (2)خاف". 

 

 مَن العبُد أبَساء هللا احلسىن وصفاته العظيمة الواردة"واْلصُل الثالث: أن يؤ -298 .1252
ُه ُِّبَا ِف الكتاَ والسهنَّة، ويتوسََّل إَل هللا ُّبا، كما قال تعاَل: }َوَّللَِِّ اَْلَْسَاُء احْلُْسىَن فَاْدُعو 

ل تعاَل: }ُقِل اْدُعوا اَّللََّ ، وقا1َوَذُروا الَِّذيَن يُ ْلِحُدوَن ِف َأَْسَائِِه َسُيْجَزْوَن َما َكانُوا يَ ْعَمُلوَن{ 
، والعبُد كلَّما كان عظيَم املعرفة ابهلل 2َأِو اْدُعوا الرَّمْحََن َأايً  َما َتْدُعوا فَ َلُه اَْلَْسَاُء احْلُْسىَن{ 

وأَسائه وصفاته زادت خشيُته له، وَعظُمت مراقبُته له، وازداَد بُ ْعداً عن معصيته والوقوع فيما 
: "من كان ابهلل أعرَف كان منه أخوف"، وهلذا فِنَّ أعظَم عض السلفُ قال بيسخطه، كما 

سََّل ما َيطُرُد اهلمَّ واحلزَن والغمَّ أن يعرَف العبُد ربَّه، وأن يَعُمَر قلَبه مبعرفته سبحانه، وأن يتو 
 إليه أبَسائه

__________ 

 ( .180سورة: اْلعراف، اْلية ) 1
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 (1)( .". 110سورة: اإلسراء، اْلية ) 2
 

"اَي طول حزن الغافلينا َعن ذكر َر العاملينا اَي حسرة يطوون مجر هتا حيارى -299 .1253
 اندمينا

نْ َيا  ذم  الده

َا الذاكر من ِإذا هم  نَُو َوِإمنَّ لَْيَس الذاكر من َقاَل ُسْبَحاَن هللا َواحْلَْمد هلل َوقَلبه مصر على الذه
 الذاكر من مَههْم لَْيسَ  قَاَل بعض الّسلفمبَْعِصَية ذكر مَقامه َبني َيدي عالم الغيَو َكَما 
َا الذاكر من ِإذا جلس ِف سوقه َوأخذ َلْيِه فَلم أَيُْخذ يزن مبيزانه علم ان هللا مطلع عَ  بِِلَسانِِه َوِإمنَّ

َبِغي للعباد َأن ينشغلوا َعن اْلُمنعم ِبَشْيء من نعمه َواَل ي لتهوا ِإالَّ َحًقا َوَ يُ ْعط ِإالَّ َحًقا َفَما يَ ن ْ
رِي من َكاَن هللا َعنُه ِبَشْيء من كرمه هللا َأَحق َأن ُنتاره على َما سواُه هللا َمْواَلاَن َوَما أوَل اِبْلَْ 

َمْواَلُه اَي ليتنا عقلنا َعن هللا َوَلو حرفا من خطابه اَي ليتنا قربنا من هللا َوَلو عرض شعره من 
َا يشَر من َهَذا الشهُمول ُهَو برداء  َا يفهم َما أَُقول أَْراَبَ الفطن والعقول ِإمنَّ َعزِيز جنابه ِإمنَّ

ول فَ ُهَو ل فَ ُهَو مجيل اَل يضر َعنهُ َما يَ ُقول اِلهول كل َشْيء شغالت َّْوِفيق مشمول اَْسَع َما أَُقو 
للنَّفس عول َعن ذكر ملوَل ملكه َما يَ ُزول قَاَل َرُسول هللا صلى هللا َعَلْيِه َوسلم ملعونة ِهَي 

نْ َيا ملعون نْ َيا َمْلُعون َما ِفيَها ِإالَّ ذكر هللا وعاملا ومتعلما َكيَف اَل تكون الده َوِهي َعن ذكر  ةالده
 (2)هللا شاغلة َوملن". 

 

"أن يستخلف عمر بن اْلطاَ الفاروق رضي هللا عنه وبويع له يوم مات -300 .1254
أبو بكر بنص أيب بكر عليه فقام ابْلمر بعده قياما اتما َ يدر الفلك بعد اْلنبياء عليهم 

ة بكاملها وداير لشاميالسالم وصاحبه على قوة سريته وكمال عدله ومت ِف أايمه فتح البالد ا
مصر إَل آخرها وأكثر اقليم فارس وكسر كسرى وأهانه غاية )اإلهانة( وتقهقر إَل أقصى 
مملكته، وقصر قيصر وانتزاع يده من بالد الشام فاحناز إَل قسطنطينية، وأنفق أمواهلما ِف 

ضي هللا عنه ر سبيل هللا كما أخْب بذلك ووعد به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إَل أن قتل 
                                         

 50التبيني لدعوات املرضى واملصابني ص/ (1)
 86التذكرة ِف الوعظ ص/ (2)



1370 

 

ودفن ِف يوم اْلحد مستهل احملرم سنة أربع وعشرين وكانت خالفته عشر سنني ونصف سنة 
الفة أيب خ -رضي هللا عنهم  - قال بعض السلفوهو أول خليفة تسمى أبمري املؤمنني 

 (1)حق ِف كتاَ هللا مث تلى هذه اْلية وروينا ِف".  -رضي هللا عنهما  -بكر وعمر 
 

: اليقني من زايدة اإلُيانه ومن حتقيقه، َوقَاَل سهل  "َوقَالَ -301 .1255 سهل ْبن َعْبد اَّللَِّ
 أَْيًضا: اليقني ُشْعَبة من اإلُيان َوُهَو ُدوَن التصديق.

  ب.َوقَاَل بَ ْعضهم: اليقني ُهَو العلم املستودع ِف القلَو يشري َهَذا القائل ِإََل أَنَُّه َغرْي مكتس

ء َما ازددت : لو كشف الغطاقَاَل بَ ْعض السلف املكاشفة ولذلك َوقَاَل سهل: ابتداء اليقني
يقينا مُثَّ املعاينة واملشاهدة، َوقَاَل أَبُو َعْبد اَّللَِّ ْبن خفيف: اليقني حتقق اْلسرار أبحكام 

 املغيبات.

لكسِب اَوقَاَل أَبُو َبْكر ْبن طاهر: العلم مبعارضة الشكوك، واليقني ال شك ِفيِه أشار ِإََل العلم 
 َوَما جيري جمرى البديهي وََكَذِلَك علوم اْلَقْوم ِف االبتداء كسِب َوِف االنتهاء بديهي.

مُثَّ  َسعت حُمَمَّد ْبن احْلَُسنْي يَ ُقول: قَاَل بَ ْعضهم: َأِو املقامات املعرفة مُثَّ اليقني مُثَّ التصديق
أول  َهَذا ُكلُه أشار َهَذا القائل ِإََل َأناإلخالص مُثَّ الشهادة مُثَّ الطاعة واإلُيان اسم جيمع 

الواجبات ُهَو املعرفة ابهلل سبحانه وتعاَل واملعرفة ال حتصل إال بتقدمي شرائطها َوُهَو النظر 
الصائ ب، مُثَّ ِإَذا توالت اْلدلة وحصل البيان صار بتوايل اْلنوار وحصول االستبصار كاملستغين 

ََل إجابة قني مُثَّ تصديق احلق سبحانه فيما أخْب ِعْنَد إصغائه إِ َعن َتمل الْبهان َوُهَو حال الي
َا َيُكون ِف اإلخبار مُثَّ  الداعي فيما خيْب من أفعاله سبحانه ِف املستأنف، ْلن التصديق ِإمنَّ
اإلخالص فيما يتعقبه من أداء اْلوامر مُثَّ بَ ْعد َذِلَك إظهار اإلجابة جبميل الشهادة مُثَّ أداء 

عات ابلتوحيد فيما أمر بِِه والتجرد عما زجر َعْنُه، وإَل َهَذا املعىن أشار اإِلَمام أَبُو َبْكر الطا
َها القل ب.  ْبن فورك فيما َسعته يَ ُقول: ذكر اللسان فضلة يفيض َعَلي ْ

: حرام َعَلى قل ب َأن يشم رائحة اليقني وفيه سكون ِإََل َغرْي اَّللَّ   َوقَاَل سهل ْبن َعْبد اَّللَِّ
 تَ َعاََل.
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َوقَاَل ذو النون اْلِمْصرِي: اليقني داع ِإََل قصر اْلمل، وقصر اْلمل يدعو ِإََل الزهد، والزهد 
 (1)يورث احلكمة، واحلكمة تورث النظر ِف العواق ب.". 

 

َثيِن َجْعَفُر ْبُن حُمَمٍَّد، ِمْن أَْهِل رَْأِس الْ  - 1811"-302 .1256 ، َحدَّ ثَ َنا َعْبُد اَّللَِّ ، َعنْيِ َحدَّ
ثَ َنا  ثَ َنا َُمَْلُد ْبُن ُحَسنْيٍ، َعْن َواِصٍل َمْوََل  -[253]-َحدَّ اْبِن  حُمَمَُّد ْبُن ِعيَسى الطَّبَّاُع، َحدَّ

َنَة قَاَل:   (2)«". ْفِسيَلْواَل َأْن َتُكوَن ِمْدَحًة َلَذمَمُْت َلُكْم ن َ : »§قَاَل بَ ْعُض السََّلف  ُعيَ ي ْ
 

 إلَْيِه، َوَشره بَ ْيٍت  بَ ْيٍت ِف اْلُمْسِلِمنَي بَ ْيٌت ِفيِه يَِتيٌم حُيَْسنُ َخرْيُ »"َواْبُن َماَجْه: -303 .1257
ََ »َحَسٍن:  َوأَبُو يَ ْعَلى ِبَسَندٍ « . ِف اْلُمْسِلِمنَي بَ ْيٌت ِفيِه يَِتيٌم ُيَساُء إلَْيهِ  َأاَن َأوَُّل َمْن يَ ْفَتُح اَب

 قَ َعْدت َعَلى أَيْ َتاٍم ُرين، َفأَُقوُل َما َلك َوَمْن أَْنِت؟ تَ ُقوُل: َأاَن اْمرَأَةٌ اِْلَنَِّة إالَّ َأين ِ أََرى اْمرَأًَة تُ َبادِ 
َواَلَِّذي بَ َعَثيِن اِبحلَْقِ  »َوالطََّْبَاينه ِبَسَنٍد ُرَواتُهُ ثَِقاٌت إالَّ َواِحًدا َوَمَع َذِلَك لَْيَس اِبْلَمَْتُوِك: « . يل 

ُ يَ ْوَم  َُ اَّللَّ ََْ يَ َتطَاَوْل اْلِقَياَمِة َمْن َرِحَم اْلَيِتيَم َواَلَن لَُه ِف اْلَكاَلِم َوَرِحَم يُ ْتمَ اَل يُ َعذِ  ُه َوَضْعَفُه، َو
ََْ َُيَْسْحُه إالَّ َّللَِِّ  َمْن َمَسَح َعَلى رَْأسِ »َوَأمْحَُد َوَغرْيُُه: « . َعَلى َجارِِه ِبَفْضِل َما آاَتُه اَّللَُّ   يَِتيٍم 

َها َيُدُه َحَسَناٌت. َوَمْن َأْحَسَن إََل يَِتيٍم َأْو يَتِ  َكاَنْت َلهُ  يَمٍة ِعْنَدُه ُكْنت ِف ُكلِ  َشْعَرٍة َمرَّْت َعَلي ْ
 احْلَِديَث.« َأاَن َوُهَو ِف اِْلَنَِّة َكَهاَتنْيِ 

َ تَ َعاََل قَ »َوَأْخرََج مَجَاَعٌة َوَصحََّحُه احْلَاِكُم َعَلى اْحِتَماٍل:  َِ اإنَّ اَّللَّ ََ إنَّ َسَب َب َذَها َل لِيَ ْعُقو
َناِء َظْهرِِه َوِفْعِل إْخَوِة يُوُسَف ِبِه َما فَ َعُلوا أَنَّهُ َأاَتهُ يَِتيٌم ِمْسِكنٌي صَ  ائٌِم َجائٌِع َوَقْد َذَبَح َبَصرِِه َواحنِْ

ََْ يُْطِعُموُه، مُثَّ أَْعَلَمُه اَّللَُّ ت َ  ًئا ِمْن َخْلِقِه ُحبَُّه َعاََل أبَِ ُهَو َوأَْهُلُه َشاًة َفَأَكُلوَها َو ََْ حيُِ بَّ َشي ْ نَُّه 
 . «لِْليَ َتاَمى َواْلَمَساِكنِي َوأََمَرُه َأْن َيْصَنَع طََعاًما َوَيْدُعَو اْلَمَساِكنَي فَ َفَعلَ 

السَّاِعي َعَلى : »-لََّم  َوسَ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهِ  -َوالشَّْيَخاِن َعْن َأيب ُهَريْ َرَة َقاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ 
ْفَُتُ وََكالصَّائِِم اَل اْْلَْرَمَلِة َواْلِمْسِكنِي َكاْلُمَجاِهِد ِف َسِبيِل اَّللَِّ تَ َعاََل َوَأْحَسُبُه قَاَل وََكاْلَقائِِم اَل ي َ 

َسِبيِل اَّللَِّ وََكاَلَِّذي  السَّاِعي َعَلى اْْلَْرَمَلِة َواْلِمْسِكنِي َكاْلُمَجاِهِد ِف »َواْبُن َماَجْه: « . يُ ْفِطرُ 
رِي ِسكِ ريًا ُمِكبًّا َعَلى : ُكْنُت ِف َبْدِء أَمْ قَاَل بَ ْعُض السََّلف  « . يَ ُقوُم اللَّْيَل َوَيُصوُم الن ََّهارَ 
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رَأَْيُت الزَّاَبنَِيةَ َأَخُذوين ف َ  اْلَمَعاِصي، فَ رَأَْيُت يَ ْوًما يَِتيًما َفَأْكَرْمُتهُ َكَما ُيْكَرمُ اْلَوَلُد َبْل َأْكثَ َر، مُثَّ منْتُ 
يِه َفأَبَ ْوا. فََِِذا َأْخًذا ُمْزِعًجا إََل َجَهنََّم َوِإَذا اِبْلَيِتيِم َقْد اْعََتََضيِن، فَ َقاَل َدُعوُه َحىتَّ أُرَاِجَع َريبِ  فِ 

َنا َلُه َما َكاَن ِمْنُه ِبِِْحَسانِِه  َقْظُت َواَبَلْغُت ِف إْكرَاِم إلَْيِه، فَاسْ النِ َداُء َخلهوا َعْنُه فَ َقْد َوَهب ْ تَ ي ْ
 (1)اْليَ َتاَمى ِمْن يَ ْوَمِئٍذ.". 

 

َوُهَو أَِمرٌي َعَلى  -َرِضَي اَّللَُّ َعْنُه  -"َوَدَخَل مَجَاَعٌة َعَلى َسْلَماَن اْلَفارِِسيِ  -304 .1258
ُ َعْنُه  -ْعِجُن؟ فَ َقاَل َتَْتُُك اِْلَارِيََة ت َ اْلَمَداِئِن فَ َوَجُدوُه يَ ْعِجُن َعِجنَي أَْهِلِه، فَ َقاُلوا: َأاَل  َرِضَي اَّللَّ

َها َعَماًل آَخَر. - َْ بَ ْعُض السََّلف   قَالَ : إانَّ أَْرَسْلَناَها ِف َعَمٍل َفَكرِْهَنا َأْن جُنِْمَع َعَلي ْ : اَل َتْضِر
َ اْلَمْمُلوَك ِف ُكلِ  َذْن ٍب َوَلِكْن اْحَفْظ َلهُ َذِلَك، فََِِذا عَ  فَاْضرِْبهُ َعَلى َمْعِصَيِة  -َعاََل ت َ  -َصى اَّللَّ

َنُه. ََ الَّيِت بَ ي َْنك َوبَ ي ْ نُو ْرُه الذه ، َوذَكِ   اَّللَِّ

ابَِّة َأْن جُتَوِ َعُه لَِقْولِِه  َساَءِة َعَلى اِْلَارِيَِة َأْو اْلَعْبِد أَْو الدَّ َم َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ  -َوِمْن َأْعَظِم اإْلِ
ابََّة َضْراًب َوِجيًعا َوِمْن َذِلَك َأْن يَ « . َكَفى اِبْلَمْرِء إمْثًا َأْن حَيِْبَس َعمَّْن َُيِْلُك ُقوَتهُ : »- ََ الدَّ ْضِر

َلَها فَ ْوَق الطَّاَقِة. فَ َقْد ُرِوَي ِف تَ ْفسِ  َعاََل قَ ْوله ت َ  -رِي َأْو حَيِْبَسَها َأْو اَل يَ ُقوَم ِبِكَفايَِتَها أَْو حُيَمِ 
َِ  : }َوَما ِمْن َدابٍَّة ِف اْلَْرِض َوال طَائٍِر َيِطرُي جِبََناَحْيِه ِإال أَُمٌم أَْمثَاُلُكْم َما فَ رَّْطَنا ِف - اْلِكَتا

اُس ى ُِّبِْم َوالنَّ يُ ْؤتَ »[ ِقيَل َأْي َبْل َوَرَد ِف السهنَِّة: 38ِمْن َشْيٍء مُثَّ ِإََل َرُّبِ ِْم حُيَْشُروَن{ ]اْلنعام: 
نَ ُهْم َحىتَّ إنَّهُ يُ ْقَتصه لِلشَّاِة اِْلَْلَحاِء ِمْن الشَّاِة ا ْلَقْراَنِء َحىتَّ يُ َقاَد ُوُقوٌف يَ ْوَم اْلِقَياَمِة فَ يُ ْقَضى بَ ي ْ

َتيِن ُكْنتُ  رَااًب{ ]النبأ: ت ُ  ِمْن الذَّرَِّة لِلذَّرَِّة، مُثَّ يُ َقاُل ُكونُوا تُ رَااًب؛ فَ ُهَناَك يَ ُقوُل اْلَكاِفُر: }اَي لَي ْ
نَ َها َوَبنْيَ َبيِن آَدَم، َحىتَّ [ « 40 لِيِل َعَلى اْلِقَصاِص َبنْيَ اْلبَ َهائِِم َوبَ ي ْ ْنَساِن َلْو فَ َهَذا ِمْن الدَّ  اإْلِ

َا تَ قْ  ََ َدابًَّة ِبَغرْيِ َحقٍ  أَْو َجوََّعَها أَْو َعطََّشَها َأْو َكلََّفَها فَ ْوَق طَاقَِتَها فَِِهنَّ صه ِمْنُه يَ ْوَم تَ َضَر
 اْلِقَياَمِة بَِنِظرِي َما ظََلَمَها َأْو َجوََّعَها، َوَيُدله ِلَذِلَك َحِديُث اهْلِرَِّة السَّاِبُق ِبطُرُِقِه.

خَتِْدُشَها ِف  ًة ِف النَّاِر َواهْلِرَّةُ رََأى اْلَمْرأََة ُمَعلَّقَ  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  -أَنَُّه »َوِف الصَِّحيِح: 
نْ َيا اِبحْلَْبِس َواِْلُوعِ  َها ِف الده بَ ت ْ ُُّبَا َكَما َعذَّ . َوَهَذا َعامٌّ ِف َسائِِر  «َوْجِهَها َوَصْدرَِها َوتُ َعذِ 

يَحنْيِ: حِ احْلَيَ َوااَنِت، وََكَذِلَك إَذا مَحََّلَها فَ ْوَق طَاقَِتَها تَ ْقَتصه ِمْنُه يَ ْوَم اْلِقَياَمِة حِلَِديِث الصَّ 
َا ُخِلقْ » ََْ ُُنَْلْق هِلََذا إمنَّ َنَما َرُجٌل َيُسوُق بَ َقَرًة إْذ رَِكبَ َها َفَضَرَُّبَا فَ َقاَلْت إانَّ  َنا لِْلَحْرِث، فَ َهِذِه بَ ي ْ
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َا اَل تُ ْؤَذى َواَل ُتْستَ ْعمَ  نْ َيا تَُداِفُع َعْن نَ ْفِسَها أبَِهنَّ  ِف َغرْيِ َما ُخِلَقْت لُ بَ َقَرٌة أَْنطََقَها اَّللَُّ ِف الده
، فَ يَ ْوَم اْلِقَياَمِة يُ ْقَتصه ِمْنهُ   « ِبَقْدِر َضْربِهِ َوتَ ْعِذيِبهِ َلُه، َفَمْن َكلََّفَها فَ ْوَق طَاقَِتَها َأْو َضَرَُّبَا ِبَغرْيِ َحقٍ 

. 
ْو َثاَلاًث، فَ َرَفَع رَْأُسهُ َوَنظََر إيَلَّ َوقَاَل: نْيِ أَ قَاَل أَبُو ُسَلْيَماَن الدَّارَاينه: رَِكْبت َمرًَّة مِحَارًا َفَضَرْبته َمرَّتَ 

 فَ ُقْلت اَل اَي َأاَب ُسَلْيَماَن ُهَو اْلِقَصاُص يَ ْوَم اْلِقَياَمِة؛ فَِِْن ِشْئت َفأَْقِلْل َوِإْن ِشْئت َفَأْكِثْر، قَالَ 
ًئا بَ ْعَدُه أََبًدا. َوَمرَّ اْبُن ُعَمَر  ُهَما  َرِضيَ  -َأْضرِبُُه َشي ْ ُ َعن ْ َياٍن ِمْن". بِ  -اَّللَّ  (1)ِصب ْ

 

"معرفة احلكمة اإلهلية من آايت هللا الكونية عندما تكون ِف خدمة اإلنسان، -305 .1259
 وعندما تكون لعقاَ اإلنسان أو ختويفه لريجع إَل ربه.

قق حيولكن املنهج اإلسالمي يقدم لنا مفهومًا مغايراً متامًا لعالقة اإلنسان مبا حييط به، مما 
لإلنسان منهجاً تعاملياً راقياً مع املصادر الطبيعية، سواًء استفاد منها اإلنسان أو َ يستفد، 
وتريب فيه إُياانً قوايً خبالقه سبحانه وتعاَل، ويتعامل ِف نفس الوقت مع اْلحداث والكوارث 

لوقاته وآايته ُم معاملة جتل ب له توازاًن سلوكياً، وتوجهًا خلقيًا وتعبداًي مع ربه تعاَل، ومع
ُم املبثوثة ِف الكون، ومن تلك التوجيهات الرابنية ِف هذا الصدد قوله تعاَل: }ُهَو الَِّذي يُرِيكُ 

ََ الثِ َقاَل.َوُيَسبِ ُح الرَّْعُد حِبَْمِدهِ َواْلَمالِئَكةُ ِمنْ   ِخيَفِتِه َويُ ْرِسُل اْلَْبَْق َخْوفاً َوَطَمعاً َويُ ْنِشُئ السََّحا
 .1ِعَق فَ ُيِصي ُب ُِّبَا َمْن َيَشاُء َوُهْم جُيَاِدُلوَن ِف اَّللَِّ َوُهَو َشِديُد اْلِمَحاِل{ الصََّوا

ولذلك فهم علماء املسلمني ملا حيدث ِف الطبيعية من أمور غري معتادة أن ذلك ختويف من 
وزية عن هللا تعاَل لإلنسان لريجع إَل هللا عز وجل، ويَتك طغيانه وجْبوته، يقول ابن قيم اِل

فتحدث فيها الزالزل العظام، فيحدث من ذلك لعباده اْلوف واْلشية واإلانبة، “ الزالزل: 
رض: وقد زلزلت اْل قال بعض السلفواإلقالع عن املعاصي، والتضرع إليه والندم، كما 

أن ربكم يستعتبكم، وقال عمر بن اْلطاَ وقد زلزلت املدينة، فخطبهم ووعظهم، وقال: 
 .2”أساكنكم فيها لئن عادت ال

م فهكذا حتدث الَتبية الشرعية مفاهيم تربوية ملتغريات الكون، فَتيب ِف املرء الصالح والفه
 الصحيح مبا حُيدث فيه رغبة ِف سلوك االستقامة والتعامل البناء وفق أهداف صحيحة.
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__________ 

 ( .13-12سورة الرعد: آية رقم ) 1

 (1)( .". 1/221ادة )ابن قيم اِلوزية، مفتاح دار السع 2
 

 "]اْلطبة اْلامسة ِف احلث على التمسك بكتاَ هللا والتحذير من ُمالفته[-306 .1260

 اْلطبة اْلامسة

ِف احلث على التمسك بكتاَ هللا والتحذير من ُمالفته احلمد هلل الذي أنزل على عبده 
الذي يعملون  الكتاَ، َو جيعل له عوجا، أنزله قيما يهدي لليت هي أقوم، ويبشر املؤمنني

الصاحلات أن هلم أجرا حسنا، ماكثني فيها أبدا، وينذر به قوما لدا خصمني حججا، وأشهد 
أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، شهادة ينال ُّبا ُملصها من كل هم فرجا، ومن كل 
ضيق ُمرجا، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله أقوم الناس ِف عبادة ربه، وأسدهم منهجا صلى 

  عليه وعلى آله وأصحابه، ومن ُّبداهم اهتدى، فنجا، وسلم تسليما.هللا

 أما بعد: فقد قال هللا تعاَل: }اَي أَي هَها النَّاُس َقْد َجاَءْتُكْم َمْوِعظٌَة ِمْن َربِ ُكْم َوِشَفاٌء ِلَما ِف 
ِبَذِلَك فَ ْليَ ْفَرُحوا ُهَو َخرْيٌ ممَّا ِتِه فَ ُقْل ِبَفْضِل اَّللَِّ َوِبَرمحَْ  -الصهُدوِر َوُهًدى َوَرمْحٌَة لِْلُمْؤِمِننَي 

[ أيها الناس إن هذه املوعظة اليت جاءتكم من ربكم هو  58 - 57جَيَْمُعوَن{ ]يونس: 
كتاَ هللا، وما تضمنه من أخبار صادقة انفعة وأحكام عادلة مصلحة للخلق ليس ِف 

على أمر هللا،  ا العبد، فيستقيمدينهم، فحس ب ولكن ِف دينهم ودنياهم إنه موعظة يتعظ ُّب
ويسري على هنجه وشريعته. إنه شفاء ملا ِف الصدور، وهي القلَو شفاء هلا من مرض الشك 
واِلحود واالستكبار عن احلق أو على اْللق إنه شفاء ملا ِف الصدور من الرايء والنفاق 

م والغم الصدور من اهلواحلسد والغل واحلقد والبغضاء والعداوة للمؤمنني. إنه شفاء ملا ِف 
والقلق، فال عيش أطي ب من عيش املتعظني ُّبذا القرآن املهتدين به، وال نعيم أمت من نعيمهم، 

: لو يعلم امللوك وأبناء امللوك ما حنن فيه ِلالدوان عليه ابلسيوف قال بعض السلفوهلذا 
هذا القرآن هدى  إن يعنون ما فيهم من شرح الصدور ابإلُيان ابهلل والسرور بطاعته وعبادته.

ومنار للسالكني، خيرجون به من الظلمات إَل النور، ويهتدون به إَل خالقهم، وإَل دار  
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كرامته، فهو هدي علم وتوفيق ورمحة، لكن للمؤمنني به، أما املكذبون به، واملستكْبون 
ِذيَن اَل يُ ْؤِمُنوَن َوالَّ  عنه، فال يزيدهم إال عمى وخسارا: }ُقْل ُهَو لِلَِّذيَن آَمُنوا ُهًدى َوِشَفاءٌ 

[ }َونُ نَ ز ُِل 44ِف آَذاهِنِْم َوق ٌْر َوُهَو َعَلْيِهْم َعًمى أُولَِئَك يُ َناَدْوَن ِمْن َمَكاٍن بَِعيٍد{ ]فصلت: 
 [82 :ِمَن اْلُقْرآِن َما ُهَو ِشَفاٌء َوَرمْحٌَة لِْلُمْؤِمِننَي َواَل يَزِيُد الظَّاِلِمنَي ِإالَّ َخَسارًا{ ]اإلسراء

 (1)أيها الناس قد تتساءلون كيف يكون الكالم الواحد لقوم هدى وشفاء ورمحة ولقوم". 
 

"صاح ب الدكان فِذا اشَتاها صاح ب الدكان سلم للمدين الدراهم وخرج -307 .1261
من كتاَ إبطال التحليل لقد بلغين أن من الباعة  109ُّبا قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ص 

اب فِذا جاء الرجل إَل من يريد أن أيخذ منه ألف أبلف ومائتني ذه ب من أعد بزًّا لتحليل الر 
إَل ذلك احمللل فاشَتى منه املعطي ذلك البز مث يعيده لآلخذ مث يعيده اْلخذ إَل صاحبه 
وقال فيه أيًضا فيا سبحان هللا العظيم أيعود الراب الذي قد عظم هللا شأنه ِف القرآن وأوج ب 

ه وموكله وكاتبه وشاهديه وجاء فيه من الوعيد ما َ جيئ ِف غري حماربة مستحله ولعن آكله 
إَل أن يستحل أبدىن سعي من غري كلفة أصاًل إال بصورة عقد هي عبث ولع ب وقد ذكر 

وقال هي من  29ج  441شيخ اإلسالم هذه املسألة أيًضا ِف الفتاوى مجع ابن قاسم ص 
 وز.رق قولني ْلهل العلم هل جتوز أم ال جتالراب الذي ال ري ب فيه مع أنه ذكر ِف مسألة التو 

أيها اإلخوة املسلمون إن هذه احليلة الربوية اليت شاعت بني الناس تتضمن حماذير، اْلول: 
ال قأهنا خداع ومكر وحتيل على حمارم هللا واحليلة ال حتلل احلرام وال تسقط الواج ب ولقد 

جهه الصبيان لو أتوا اْلمر على و ِف أهل احليل خيادعون هللا كما خيادعون  بعض السلف
 لكان أهون.

احملذور الثاين: أهنا توج ب التمادي ِف الباطل فِن هذا املتحيل يرى أن عمله صحيح فيتمادى 
فيه أما من أتى اْلمر الصريح فِنه يشعر أنه وقع ِف هلكة فيخجل ويستحي من ربه وحياول 

 أن ينزع من ذنبه ويتَو إَل ربه.

ن السلعة تباع ِف حملها بدون قبض وال نقل وهذا معصية لرسول هللا صلى احملذور الثالث: أ
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لم هنى أن تباع أن النِب صلى هللا عليه وس»هللا عليه وسلم فعن زيد بن اثبت رضي هللا عنه 
اه يعين ِف املكان الذي اشَتيت فيه حىت حيوزها التجار إَل رحاهلم رو « السلع حيث تبتاع

بايعون كان الناس يت»هد له حديث ابن عمر رضي هللا عنهما قال أبو داود والدارقطين ويش
رواه  «الطعام جزافًا أبعلى السوق فنهاهم النِب صلى هللا عليه وسلم أن يبيعوه حىت ينقلوه

 البخاري.

وقد يتعلل بعض الناس فيقول إن عد هذه اْلكياس قبض هلا فنقول إذا قدران أنه قبض فهل 
هل  هللا عليه وسلم هنى عن بيع السلع حىت حتاز إَل الرحال مث هو نقل وحيازة والنِب صلى

جاء ِف السنة أن جمرد العد قبض إن القبض هو أن يكون الشيء ِف قبضتك وذلك حبيازته 
 (1)إَل حملك". 

 

 - رمحه هللا -"بعض املؤرخني الذين تكلموا عن حياة احلافظ ابن حجر -308 .1262
ا جاء إَل مكان عمله أييت بعربة جترها اْليول وكان قاضي قضاة مصر ِف عهده، وكان إذ

 -ت أي: يبيع الزي -أو البغال ِف موك ب، فمر ذات يوم برجل يهودي ِف مصر َزاي ت 
 َ فجاء اليهودي فأوقف املوك ب. وقال للحافظ ابن حجر  -وعادة يكون الزاي ت َوِسخ الثيا

 .1كافر" : إن نبيكم يقول: "الدنيا سجن املؤمن وجنة ال-رمحه هللا  -
ه اليهودي يعين نفس -وأنت قاضي قضاة مصر، وأنت ِف هذا املوك ب، وِف هذا النعيم، وأان 

ِف هذا العذاَ وهذا الشقاء قال احلافظ ابن حجر رمحه هللا: أان فيما أان فيه من الَتف 
 ْبوالنعيم يعتْب ابلنسبة إَل نعيم اِلنة سجًنا، وأما أنت ابلنسبة للشقاء الذي أنت فيه يعت

ابلنسبة لعذاَ النار جنة. فقال اليهودي: أشهد أن ال إله إال هللا وأشهد أن حممًدا رسول 
 هللا. وأسلم.

فاملؤمن ِف خري مهما كان، وهو الذي ربح الدنيا واْلخرة والكافر ِف شر وهو الذي خسر 
ْنَساَن َلِفي ُخْسرٍ  ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا ِإالَّ الَّ  الدنيا واْلخرة. قال هللا تعاَل: }َواْلَعْصِر ِإنَّ اإْلِ

 [ .3 -1الصَّاحِلَاِت َوتَ َواَصْوا اِبحلَْقِ  َوتَ َواَصْوا اِبلصَّْْبِ{ ]العصر: 

فالكفار والذين أضاعوا دين هللا واتهوا ِف لذاهتم وترفهم، فهم وإن بنوا القصور وشيدوها 
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و يعلم امللوك : لعض السلفقال بوازدهرت هلم الدنيا؛ فِهنم ِف احلقيقة ِف جحيم، حىت 
 وأبناء امللوك ما حنن فيه ِلالدوان عليه ابلسيوف.

أما املؤمنون فقد نعموا مبناجاة هللا وذكره، وكانوا مع قضاء هللا وقدره، فِن أصابتهم الضراء 
صْبوا، وإن أصابتهم السراء شكروا، فكانوا ِف أنعم ما يكون، خبالف أصحاَ الدنيا فِهنم  

َها َرُضواكما وصفهم هللا   بقوله: }فَِِْن أُْعطُوا ِمن ْ

__________ 

، 2/323. وأمحد 4113. وابن ماجة 2325. والَتمذي 2956صحيح: رواه مسلم  1
2/389 ،2/485 .".(1) 
 

 وسئل فضيلة الشيخ: ما نصيحة فضيلتكم حول العمل ابلعلم؟ -87"-309 .1263

يعمل بعلمه  العلم العمل؛ ْلنه إذا َفأجاَ فضيلته بقوله: ال بد من العمل ابلعلم، ْلن مثرة 
 صار من أول من ُتسعَّر ُّبم النار يوم القيامة.

 كما قيل:

 وعاَ بعلمه َ يعمل ... معذَ من قبل عب اد الوثن

فِذا َ يعمل بعلمه أورث الفشل ِف العلم وعدم الْبكة ونسيان العلم، لقول هللا تعاَل: }فَِبَما 
ُروا نَّاُهْم َوَجَعْلَنا قُ ُلوَُّبُْم قَاِسَيًة حُيَر ُِفوَن اْلَكِلَم َعْن َموَ نَ ْقِضِهْم ِميثَاقَ ُهْم َلعَ  اِضِعِه َوَنُسوا َحظًّا ممَّا ذُكِ 

 [ .13ِبِه{ ]املائدة: 

وهذا النسيان يشمل النسيان الذهين والنسيان العملي، فيكون مبعىن ينسونه ذهنيًّا أو ينسونه 
ِن هللا العربية يطلق مبعىن الَتك، أما إذا عمل اإلنسان بعلمه فيَتكونه؛ ْلن النسيان ِف اللغة 

 [ .17تعاَل يزيده هدى، قال تعاَل: }َوالَِّذيَن اْهَتَدْوا زَاَدُهْم ُهًدى{ . ]حممد: 

[ . فِذا عمل بعلمه ورَّثه هللا علم 17ويزيده تقوى وهلذا قال: }َوآاَتُهْم تَ ْقَواُهْم{ ]حممد: 
 : العلم يهتف ابلعمل فِن أجابه وإال ارحتل.ل بعض السلفقاما َ يعلم وهلذا 

 سئل الشيخ وفقه هللا تعاَل: ما اْلمور اليت ج ب توافرها فيمن يتلقى عنه العلم؟ -88
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فأجاَ فضيلته بقوله: ال بد أن يُطل ب العلم على شيخ متقن ذي أمانة؛ ْلن اإلتقان قوة، 
{ }ِإنَّ َخرْيَ َمِن اْسَتْأَجْرَت اْلَقِويه اْْلَِمنيُ  والقوة ال بد معها من أمانة، قال هللا تعاَل:

 [ .26]القصص: 

رمبا يكون العاَ عنده إتقان وسعة علم وقدرة على التفريع والتقسيم، ولكن ليس عنده أمانة 
فرمبا أضلك من حيث ال تشعر، كذلك ال َتخذ العلم ابلتحصيل الذايت أي: أن تقرأ الكت ب 

يخ معتمد وهلذا قيل: من دليله كتابه كان خطأه أكثر من صوابه فقط دون أن يكون لك ش
ْلنه جيد حبرا ال ساحل له وجيد عمقا ال يستطيع التخلص منه أما من أخذ من عاَ شيخ 

 (1)فِنه يستفيد فوائد عظيمة:". 
 

 "]فصل ِف كيفية النصيحة[-310 .1264

و ى وجه النصح فهومن هذا الباَ أن يقال للرجل ِف وجهه ما يكرهه فِن كان هذا عل
لبعض إخوانه: )ال تنصحين حىت تقول ِف وجهي ما أكره(  قال بعض السلفحسن وقد 

. 
فِذا أخْب أحد أخاه بعي ب ليجتنبه كان ذلك حسنًا ملن ُأخْب بعي ب من عيوبه أن يعتذر 

 منها إن كان له منها عذر وإن كان ذلك على وجه التوبيخ ابلذن ب فهو قبح مذموم.

 لف: أحت به أن خيْبك أحد بعيوبك؟ فقال: )إن كان يريد أن يوخبين فال( .وقيل لبعض الس

ََ اْلمة الزانية  فالتوبيخ والتعيري ابلذن ب مذموم وقد هنى النِب صلى هللا عليه وسلم أن تُ ثَ رَّ
 مع أمره جبلدها فتجلد حداً وال تعري ابلذن ب وال توبخ به.

 (2)« .". بذن ب َ ُيت حىت يعملهمن عريَّ أخاه »وِف الَتمذي وغريه مرفوًعا: 
 

 دوام الذكر ابللسان والقل ب وخاصة أذكار الصباح واملساء. -6"-311 .1265

 دوام الدعاء والتضرع. -7

 عدم إخالء ساعة ِف يوم أو ليل ِف رمضان من انفلة خال أوقات الكراهة. -8
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 الضحى ِف املسجد بعد الفجر. -9

 الصدقة مببلغ كل يوم. -10

أقل ما ُيكن تصوره جملتهٍد ِف رمضان، وهو معدود على  -اي ابغي اْلري -فهذا املقَتح
مذه ب السلف )من املقصرين أو املفرطني( ، فاعُل ُّبمتك وتزود من الطعات ما به تنال 

 صك العتق من النار، وعلى قدر أهل العزم َتيت العزائم.

شهر يسبق رمضان أبالثامنة: االستعداد لشهر رمضان والشوق له وبلوغ زمانه ينبغي أن 
عديدة، فيوطن نفسه على املعاين اليت ذكرانها ِف الرسالة ويدَر جسده على متارين العزُية 

 اليت حتدثنا عنها ويؤمل املغفرة والعتق فيه فيكون ممن أعد للشهر عدته.

كانوا يدعون هللا ستة أشهر أن يبلغهم رمضان مث يدعون   قال بعض السلفقال ابن رج ب: 
ل منهم. اه .". هللا ستة  ًَ  (1)أشهر أخرى أن يُتَق ُب

 

 "ذكر ما ورد ِف احْلَوض احملمدي َسَقااَن هللا منه يوم القيامة-312 .1266

 بعض الصحابة الكرام الذين صدقوا ابحلوض وآمنوا بكونه يوم القيامة ورووا اْلحاديث فيه

... 

ُ ِمْنُه   يَ ْوَم اْلِقَياَمةذكَر َما َوَرَد ِف احْلَوض احملمدي َسَقااَن اَّللَّ

أُنُوُف   1ِمَن اْْلََحاِديِث املشهورة املتعددة من الطرق املأثورة اْلَكِثريَِة اْلُمَتَضاِفَرِة َوِإْن َرِغَمتْ 
نَ ُهْم اَل بَ ي ْ اْلَقائِِلنَي جِبُُحوِدِه اْلُمْنِكرِيَن ِلُوُجوِدِه َوَأْخِلْق ُِّبِْم َأْن حيَُ  3اْلُمَكابِرَةِ  2َكِثرٍي ِمَن املبتدعة
ْ يَ نَ ْلَها، َوَلِو اقَاَل بَ ْعُض السََّلف  َوَبنْيَ ُوُروِدِه َكَما  ََ ََ ِبَكرَاَمٍة  طََّلَع اْلُمْنِكُر لِْلَحْوِض : َمْن َكذَّ

 َعَلى َما َسُنورُِدُه من اْلحاديث قبل مقالته َ يقلها.

 ديث فيهووا اْلحابعض الصحابة الكرام الذين صدقوا ابحلوض وآمنوا بكونه يوم القيامة ور 

روي ذلك عن مجاعة من الصحابة رضي هللا تعاَل عنهم، منهم أيب بن كع ب، َوَجاِبُر ْبُن 
، وجندَ بن عبد هللا البجلي، وزيد بن أرقم، وسلمان الفارسي،  ََسَُرَة، َوَجاِبُر ْبُن َعْبِد اَّللَِّ

دَ، وسهل بن ُة بن اليمان، وَسرة بن جنَوَحارِثَُة ْبُن َوْه ٍب، َوُحَذيْ َفُة ْبُن َأِسيٍد، َوُحَذيْ فَ 
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 سعد،

__________ 

 رغم أنفه دفن ِف الرغام وهو الَتاَ واملراد ذل1

 االبتداع: القول مبا َ أيذن به الشرع. 2

 (1)املكابرة: العناد واِلدال بغري احلق".  3
 

َل إ"ابْلقدام إَل جمالس العلماء، ويدخل فيه سلوك الطريق املعنوية املؤدية -313 .1267
 حصول العلم مثُل حفظِه ومدارسته.

 

 : " سهل هللا له به طريقاً إَل اِلنة " قد يراد بذلك أن هللا-صلى هللا عليه وسلم  -وقوله 
يسهل له العلم الذى طلبه وسلك طريقه، وييسره عليه، فِن العلم طريٌق يوصل إَل اِلنة،  

وم قد يراد به طريق اِلنة ي: " هل من طال ب علٍم فيعان عليه"، و قال بعض السلفكما 
 القيامة وهو الصراط وما قبله وما بعده.

والعلم أيضاً يدل على هللا تعاَل من أقَر طريق، فمن سلك طريقه وصل إَل هللا تعاَل وإَل 
اِلنة من أقَر طريق، والعلم أيضا يهتدى به ىف ظلمات اِلهل والشبه والشكوك، وهلذا 

أنه قال: "  - صلى هللا عليه وسلم -هللا بن عمرو عن النىب َسى هللا كتابه نوراً، وعن عبد 
إن هللا ال يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس ولكن يقبضه بقبض العلماء، فِذا َ 

 ( .1يبق عاَ اختذ الناس رؤوساً ُجهاالً فسئلوا فأفتوا بغري علم فضلوا وأضلوا " )

فقال: " لو شئت ْلخْبتك أبول علم يرفع من وُسئل عبادة بُن الصامت عن هذا احلديث 
 الناس: اْلشوع ".

هذا ْلن العلم قسمان: أحدمها ما كان مثرته ىف قل ب  -رضي هللا عنه  -وإمنا قال عبادة 
 اإلنسان، هو العلم ابهلل تعاَل، وأَسائه، وصفاته، وأفعاله املقتضى ْلشيته، ومهابته،وإجالله،

ؤون فهذا هو العلم النافع كما قال ابن مسعود: " إن أقواماً يقر  وحمبته، ورجائه، والتوكل عليه،
 القرآن ال
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__________ 

 ( العلم.224، 16/223( العلم، ومسلم )1/234( رواه البخارى )1)

صلى هللا  -وقال احلافظ: " اليقبض العلم انتزاعاً: أى حمواً من الصدور، وكان حتديث النىب 
 ع.بذلك ىف حجة الودا  -عليه وسلم 

: حمو العلم من الصدور جائز ىف القدرة: إال أن هذا احلديث دل على عدم  وقال ابن املنري 
 (1)وقوعه.". 

 

 "املذموم الذى الحي ب هللا أهله.-314 .1268

 والثاىن: أن ال ينهمك ىف نيلها.

 والثالث: أن يصْب على أداء حق هللا فيها.

ؤمن : " البالء يصْب عليه املقال بعض السلفوالرابع: أن يصْب عن صرفها من احلرام، 
 والكافر، وال يصْب على العافية إال الصديقون ".

وقال عبد الرمحن بن عوف: ابتلينا ابلضراء فصْبان، وابتلينا ابلسراء فلم نصْب!!، ولذلك 
ُكْم هِ حيذر هللا عباده من فتنة املال،واْلزواج واْلوالد. فقال تعاَل: }اَي أَي هَها الَِّذيَن آَمُنوا ال تُ لْ 

{ )املنافقون: من اْلية   (9أَْمَواُلُكْم َوال َأْواَلدُُكْم َعن ِذْكِر اَّللَِّ
أما النوع الثاىن املخالف للهوى: فال خيلو إما أن يرتبط ابختيار العبد كالطاعات واملعاصى، 

ه تأو ال يرتبط أوله ابختياره كاملصائ ب، أو يرتبط أوله ابختياره ولكن ال اختيار له ىف إزال
 بعد الدخول فيه.

 فها هنا ثالثة أقسام:

 القسم اْلول:

ما يرتبط ابختياره، وهو مجيع أفعاله الىت توصف بكوهنا طاعة أو معصية فأما الطاعة فالعبد 
حمتاج إَل الصْب عليها ْلن النفس بطبعها تنفر عن كثري من العبودية، أما ىف الصالة فلما 

إذ اتفق مع ذلك قسوة القل ب، ورين الذن ب وامليل  فيها من الكسل وإيثار لراحة ال سيما
 إَل الشهوات، وُمالطة أهل الغفلة.
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وأما الزكاة فلما ىف طبع النفس من الشح والبخل، وكذلك احلج، واِلهاد لألمرين مجيعاً، 
 (1)وحيتاج العبد إَل الصْب ىف ثالثة أحوال:". 

 

فيجاء  اْلرض، فيجعل فيها"" قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل، فيحفر له ىف -315 .1269
ابملنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفني، وُيشط أبمشاط احلديد من دون حلمه، 
وعظمه،ما يصده ذلك عن دينه، وهللا ليتمن هللا هذا اْلمر حىت يسري الراك ب من صنعاء 

 ( .1إَل حضرموت ال خياف إال هللا والذئ ب على غنمه، ولكنكم تستعجلون " )

 : لوال مصائ ب الدنيا لوردان اْلخرة من املفاليس ".ض السلفقال بعاْلاثر: 

ُهْم أَِئمًَّة يَ ْهُدوَن أِبَْمراَِن َلمَّا َصَْبُوا َو  َكانُوا قال سفيان بن عيينة ىف قوله تعاَل: }َوَجَعْلَنا ِمن ْ
 (24آِباَيتَِنا يُوِقُنوَن{ )السجدة: من اْلية 

 

ا أرادوا قطع رجل عروة ابن الزبري قالوا له: لو ملا أخذوا برأس اْلمر جعلناهم رؤوساً، ومل
 سقيناك شيئاً كيال تشعر ابلوجع، قال: إمنا ابتالىن لريى صْبى أفأعارض أمره؟!

قال عمر بن عبد العزيز: " ما أنعم هللا على عبد نعمة فانتزعها منه فعاضه مكاهنا الصْب إال  
 كان ما عوضه خرياً مما انتزعه.

ق فعادوه فقالوا: أال ندعو لك الطبي ب، فقال " قد رآىن الطبي ب، ومرض أبو بكر الصدي
 قالوا: فأى شىء قال لك؟ فقال: قال: " إىن فعال ما أريد ".

ورُوى أن سعيد بن جبري قال: " الصْب: اعَتاف العبد هلل مبا أصابه منه واحتسابه عند هللا، 
 لصْب ".ورجاء ثوابه، وقد جيزع العبد وهو يتجلد ال يرى منه إال ا

{ )البقرة: من اْلية   ( .156فقوله: اعَتاف العبد هلل مبا أصابه كأنه تفسري لقوله: }ِإانَّ َّللِِ 

__________ 

 (2)( مناق ب اْلنصار.". 202/  7( رواه البخارى )1)
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 "عمله الصاحل الذي يثاَ عليه، كالصائم إذا احتس ب جوعه وعطشه.-316 .1270

واْللوف  «وف فم الصائم أطي ب عند هللا من ريح املسكوقد قال صلى هللا عليه وسلم: ْلل»
تولد عن صومه بغري اختياره، ولكن تولد عن عمل صاحل، وكذلك القائم ابلليل، إذا احتس ب 
تعبه وسهره، فِن اْلذى الذي حيصل ابختيارك ِف طاعة هللا، أنت جلبته على نفسك 

ة، لكن ِن ذلك أذاه مصيبة حمضابختيارك طاعة هللا، فليس هو كمن أوذي بغري اختياره، ف
 هي حق له على الظاَ.

إال   ِف قول النِب صلى هللا عليه وسلم: ال يقضي هللا للمؤمن قضاء»وقال الشيخ   رمحه هللا   
كان خريًا له، وليس ذلك ْلحد إال للمؤمن، إن أصابته سراء شكر، فكان خريًا له، وإن 

 « .أصابته ضراء صْب، فكان خرياً له

سها تكفر خطاايه ويؤجر على الصْب عليها، ففيها له مغفرة من جهة ما يكفره من وهي نف
 اْلطااي.

وله فيها رمحة من جهة ما يؤجر على الصْب عليها، ال سيما إذا اقَتن ُّبا توبة وإانبة إَل هللا، 
وتوكل عليه وتوحيد له وإخالص الدين له، فِهنا تكون من أعظم النعم، ومصيبة تقبل ُّبا 

 هللا خري لك من نعمة تنسيك ذكر هللا.على 

 : اي ابن آدم، لقد بورك لك ِف حاجة أكثرت فيها قرع ابَ سيدك.وقال بعض السلف

وِف احلديث إذا قالوا للمرض: اللهم ارمحه، يقول هللا عز وجل: كيف أرمحه من شيء به »
 « .أرمحه؟

 نفسك. مع بينك وبنيوِف اْلثر: اي ابن آدم، البالء جيمع بيين وبينك، والعافية جت

 انتهى.

واملقصود من كالم الشيخ   رمحه هللا   أن كل ما تولد عن عمله الصاحل من املصائ ب أثي ب 
 عليه، خبالف املصائ ب اليت َ تتولد عن عمله، فِهنا مكفرات ال مثيبات.

 ت
 

 فصل   ِف قوله أيضاً رمحه هللا ِف أن املصائ ب نعمة من نعم هللا تعاَل

ال قرمحه هللا: وكثري من الناس ال يعرف النعمة إال ما يلتذ به ِف دنياه، كما قال الشيخ 
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 : من َ يعرف نعمة هللا إال ِف مطعمه ومشربه، فقد قل علمه، وحضر عذابه.بعض السلف

 (1)فمن الناس من يرى النعمة ِف بدنه فقط، ابْلكل". 
 

يبة وكم من ساكت َعْن غ"الزكام وبعد َهَذا فاْلعمال ابلنيات والناقد بصري -317 .1271
املسلمني إذا اغتيبوا عنده فرح قلبه َوُهَو آمث بذلك من َثالثَة أوجه أحدها الفرح فانه حصل 

 بوجود هذه املعصية من املغتاَ والثاين لسروره بثل ب املسلمني والثالث أنه ال ينكر.

ارهم ِف تصانيف هنفصل: وقد لبس إبليس َعَلى الكاملني ِف العلوم فيسهرون ليلهم ويدأبون 
العلوم ويريهم إبليس أن املقصود نشر الدين ويكون مقصودهم الباطن انتشار الذكر وعلو 

 الصيت والرايسة وطل ب الرحلة من اْلفاق ِإََل املصنف.

ه وينكشف َهَذا التلبيس أبنه لو انتفع مبصنفاته الناس من غري تردد ِإََل َأْو قرئت َعَلى نظري 
علمته إال  َما من علم قَاَل بعض السلفك إن كان مراده نشر العلم َوَقْد ِف العلم فرح بذل

أحببت أن يستفيده الناس من غري أن ينس ب إيل ومنهم من يفرح بكثرة االتباع ويلبس َعَلْيِه 
إبليس أبن َهَذا الفرح لكثرة طالَ العلم وإمنا مراده كثرة اْلصحاَ واستطارة الذكر ومن 

 وعلمهم وينكشف َهَذا التلبيس أبنه لو انقطع بعضهم ِإََل غريه ممنذلك العج ب بكلماهتم 
هو أعلم ِمْنهُ ثقل ذلك َعَلْيِه وما هذه صفة املخلص ِف التعليم ْلن مثل املخلص مثل اْلطباء 
الذين يداوون املرضى هلل سبحانه وتعاَل فََِِذا شفي بعض املرضى َعَلى يد طبي ب منهم فرح 

آخر َعْن َعْبد الرَّمْحَِن ْبن أيب  1آنفا حديث اْبن أيب ليلى ونعيده ِبسناداْلخر َوَقْد ذكران 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم من اْلنصار َما منهم  ليلى قَاَل أدركت عشرين ومائة من أصحاَ النِب َصلَّى اَّللَّ

 رجل يسأل َعْن شيء إال ود أن أخاه كفاه وال حيدث حبديث إال ود أن أخاه كفاه.

املصنف َوَقْد يتخلص العلماء الكاملون من تلبيسات إبليس الظاهرة فيأتيهم  فصل: قَالَ 
خبفي من تلبيسه أبن يَ ُقول َلُه َما لقيت مثلك َما أعرفك مبداخلي وُمارجي فان سكن ِإََل 
َهَذا هلك ابلعج ب وان سلم من املسألة َلهُ سلم َوَقْد قَاَل السري السقطي لو أن رجال دخل 

مجيع َما خلق اَّللَّ عز وجل من اْلشجار عليها من مجيع َما خلق اَّللَّ تعاَل بستاان فيه من 
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من اْلطيار فخاطبه كل طائر بلغته وقال السالم عليك اي ويل اَّللَّ فسكنت نفسه ِإََل ذلك  
 كأن ِف أيديها أسريا َواَّللَّ اهلادي ال إله إال هو.

__________ 

 (1)كذا ِف اْلصول بدون ذكر السند.".   1
 

 "الباَ التاسع: ِف ذكر تلبيس إبليس َعَلى الزهاد والعباد-318 .1272

قد يسمع العامي ذم الدنيا ِف القرآن اجمليد واْلحاديث فريى أن النجاة تركها وال يدري َما 
ه الدنيا املذمومة فيلبس َعَلْيِه إبليس أبنك ال تنجو ِف اْلخرة إال بَتك الدنيا فيخرج َعَلى وجه

فيبعد َعن اِلمعة واِلماعة والعلم ويصري كالوحش وخييل إليه أن َهَذا هو الزهد  ِإََل اِلبال
احلقيقي كيف ال َوَقْد َسع َعْن فالن أنه هام َعَلى وجهه وعن فالن أنه تعبد ِف جبل ورمبا  
كانت َلُه عائلة فضاعت َأْو والدة فبكت لفراقه ورمبا َ يعرف أركان الصالة َكَما ينبغي ورمبا  

ت َعَلْيِه مظاَ َ خيرج منها وإمنا يتمكن إبليس من التلبيس َعَلى َهَذا لقلة علمه ومن كان
 جهله رضاه َعْن نفسه مبا يعلم ولو أنه وفق لصحبة فقيه يفهم احلقائق لعرفه أن الدنيا ال تذم

نته َعَلى الذاهتا وََكْيَف يذم َما من اَّللَّ تعاَل به وما هو ضرورة ِف بقاء اْلدمي وسب ب ِف إع
حتصيل العلم والعبادة من مطعم ومشَر وملبس ومسجد يصلي فيه وإمنا املذموم أخذ 
الشيء من غري حله أَْو تناوله َعَلى وجه السرف ال َعَلى مقدار احلاجة ويصرف النفس فيه 

ُ ا مبقتضى رعوانهتا ال ِبذن الشرع وأن اْلروج ِإََل اِلبال املنفردة منهي عنه فان النِب َصلَّى َّللَّ
َعَلْيِه َوَسلََّم هنى أن يبيت الرَُّجل وحده وأن التعرض لَتكه اِْلََماَعة واِلمعة خسران ال ربح 
والبعد َعن العلم والعلماء يقوي سلطان اِلهل وفراق الوالد والوالدة ِف مثل َهَذا عقوق 

 يكن هلم أهنم َوالعقوق من الكبائر وأما من َسع عنه أنه خرج ِإََل جبل فأحواهلم حتتمل 
عيال وال والد وال والدة فخرجوا ِإََل مكان يتعبدون فيه جمتمعني ومن َ حيتمل حاهلم وجها 

د فجاءان خرجنا ِإََل جبل نتعب قَاَل بعض السلفصحيحا فهم َعَلى اْلطأ من كانوا َوَقْد 
 سفيان الثوري فردان.

ذي هو أدىن ابلزهد فقد استبدلوا ال فصل: ومن تلبيسه َعَلى الزهاد إعراضهم َعن العلم شغال
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ابلذي هو خري وبيان ذلك أن الزاهد ال يتعدى نفعه عتبة اببه والعاَ نفعه متعد وكم قد رد 
 (1)ِإََل الصواَ من متعبد.". 

 

َضْت َعرَ  "َوبَ َياُن َذِلَك مبََثٍل َوُهَو َأنَّ اْمرَأًَة ُمْسَتْحَسَنًة َمرَّْت َعَلى َرُجَلنْيِ فَ َلمَّا-319 .1273
َها َفَجاَهَد َأَحُدمُهَا نَ ْفَسُه َوَغضَّ َبَصَرُه َفَما َكاَنْت ِإال حلَْظَ  ًة َوَنِسَي َما  هَلَُما اْشتَ َهَيا النَّظََر إِلَي ْ
َِ دِ  َنِتِه َوَذَها  يِنِه فَ َباَن َلكَ َكاَن َوَأْوَغَل اْلَخُر ِف النَّظَِر فَ َعِلَقْت ِبَقْلِبِه َفَكاَن َذِلَك َسَب َب ِفت ْ

 اَل بَ ْعُض السََّلف  قَ َأنَّ ُمَدارَاَة اْلَمْعِصَيِة َحىتَّ َتْذَه َب َأْسَهُل ِمْن ُمَعااَنِة الت َّْوبَِة َحىتَّ تُ ْقَبَل َوَقْد 
ََ خف َعَلْيِه اْلعلم  َمْن خَتَاَيَل الث ََّوا

ُ َعزَّ َوَجلَّ َعَلى الصَّْْبِ   فصل َقْد َحثَّ اَّللَّ

َن اْلُقْرآِن َوُهَو ِف َوَمَدَح َأْهَلُه فَ ُهَو َمْذُكوٌر ِف حَنٍْو ِمْن َسْبِعنَي َمْوِضًعا مِ  ِف ِكَتاِبِه َوأََمَر ِبهِ 
ُقوِل َكِثرٌي َوِف الصَِّحيَحنْيِ ِمْن َحِديِث َأيب َسِعيٍد اْْلُْدرِيِ  َعِن النَِّب ِ  ُ احْلَِديِث اْلَمن ْ  َصلَّى اَّللَّ

 َرِضَي اَّللَُّ تَ َعاََل َما أُْعِطَي َأَحٌد َعطَاًء َخرْيًا َوَأْوَسَع ِمَن الصَّْْبِ َوَقاَل َعِليٌّ  َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَُّه قَالَ 
 َصْب لَهُ َعْنُه اْعَلُموا َأنَّ الصَّْْبَ ِمَن اإِلُيَاِن مبَْنزِلَِة الرَّْأِس ِمَن اِلََْسِد َأال َوِإنَُّه اَل ِإُيَاَن ِلَمْن اَل 

ْلبَ َهائُِم َأْخَْباََن ث ْبِن قَ ْيٍس ِإنََّك ِإْن َصَْبَْت ِإُيَااًن َواْحِتَسااًب َوِإال َسَلْوَت َكَما َتْسُلوا اَوقَاَل اْْلَْشعَ 
َِ قَاَل أَنْ َبَأاَن اْلُمَباَرُك ْبُن َعْبِد اِْلَبَّاِر قَاَل أَنْ َبَأاَن َأمْحَُد ْبُن َعِليٍ  الت َّ  اَن ْوزِيه قَاَل أَنْ َبأَ َعْبُد اْلَوهَّا
ثَ َنا أَبُو َبْكٍر اْلقُ  ثَ نَا ُعَمُر ْبُن اَثِبٍت قَاَل أَنْ َبَأاَن َعِليه ْبُن َأمْحََد ْبِن َأيب قَ ْيٍس قَاَل َحدَّ َرِشيه قَاَل َحدَّ

َثيِن َعْمُرو ْبنُ  ثَ َنا حَيْىَي ْبُن ُسَلْيٍم الطَّائِِفيه قَاَل َحدَّ وُنس َعن من  يُ ِإْسَحاُق ْبُن ِإَْسَاِعيَل قَاَل َحدَّ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم الصَّْْبُ  ثَهُ َعْن َعِليٍ  َعَلْيِه السَّالُم قَاَل قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  َثالثَةٌ َفَصْْبٌ َعَلى َحدَّ

 (2)اْلُمِصيَبِة َوَصْْبٌ". 
 

 فصل: الواج ب على العاَ صيانة علمه -167"-320 .1274

ا وال شرفًا وال راحًة وال سالمة أفضل من العزلة، فِنه ما أعرف للعاَ قط لذة وال عزًّ  -754
ينال ُّبا سالمة بدنه ودينه وجاهه عند هللا عز وجل وعند اْللق؛ ْلن اْللق يهون عليهم 
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من خيالطهم، وال يعظم عندهم قدر املخالط هلم، وهلاذا عظم قدر اْللفاء الحتجاُّبم، وإذا 
مباح، هان عندهم. فالواج ب عليه صيانة علمه،  رأي العوام أحد العلماء مَتخًصا ِف أمر

 وإقامة قدر العلم عندهم.

 : كنا منزح ونضحك؛ فِذا صران؛ يقتدى بنا، فما أراه يسعنا ذلك.قال بعض السلففقد 

وقال سفيان الثوري: "تعلموا هذا العلم، واكظموا عليه، وال ختلطوه ُّبزل فتمحجه  -755
"  .1القلَو

ينبغي أن تنكر. وقد قال صلى هللا عليه وسلم لعائشة: "لوال فمراعاة الناس ال  -756
. وقال أمحد بن حنبل 2حداثن قومك ِف الكفر، لنقضت الكعبة، وجعلت هلا اببني ... "

: رأيت الناس يكرهوهنما فَتكتهما.  ِف الركعتني قبل املغَر

نه لو ن هذا أوال تسمع من جاهل يرى مثل هذه اْلشياء رايء، إمنا هي صيانة للعلم. وبيا
 خرج العاَ إَل الناس مكشوف الرأس، أو ِف يده كسرة

__________ 

: َتابه وترفضه. 1  متجه القلَو

 (1)" عن عائشة رضي هللا عنها.". 1333"، ومسلم "1586و 1583رواه البخاري " 2
 

َمْن  لِ  "واملرتبة الثالثة: حسن الفهم، فقد قال هللا تعاَل: }ِإنَّ ِف َذِلَك َلذِْكَرى-321 .1275
[ فتأمل ما حتت هذه اْللفاظ من كنوز 37َكاَن لَُه قَ ْل ٌب َأْو أَْلَقى السَّْمَع َوُهَو َشِهيٌد{ ]ق 

العلم وكيف تفتح مراعاهتا للعبد أبواَ العلم واهلدى وكيف ينغلق ابَ العلم من إمهاهلا 
رئية املشهودة مبا ة واملوعدم مراعاهتا، فِنه سبحانه أمر عباده أن يتدبروا آايته املتلوة املسموع

تكون تذكرة ملن كان له قل ب فِن من عدم القل ب الواعي عن هللا َ ينتفع بكل آية متر عليه 
ولو مرت به كل آية ومرور اْلايت عليه كطلوع الشمس والقمر والنجوم وكمرورها على من 

 يراها. هال بصر له، فِذا كان له قل ب كان مبنزلة البصري إذا مرت به املرئيات، فِن

 ولكن صاح ب القل ب ال ينتفع بقلبه إال أبمرين:

أحدمها: أن حيضره ويشهده ملا يلقى إليه فِن كان غائبًا عنه مسافرًا ِف اْلماين والشهوات 
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واْلياالت ال ينتفع به فِذا أحضره وأشهده َ ينتفع إال أبن يلقي َسعه ويصغى بكليته إَل 
 ما يوعظ به ويرشد إليه.

 أمور: أحدها سالمة القل ب وصحته وقبوله.وههنا ثالثة 

الثاين: إحضاره ومجعه ومنعه من الشرود والتفرق، الثالث: إلقاء السمع وإصغاؤه واإلقبال 
 .1اْلمور الثالثة ِف هذه اْلية " -هللا تعاَل  -على الذكر. فذكر 

وال كتبته إال  ،واملرتبة الرابعة: هي احلفظ، قال اْلليل بن أمحد: "ما َسعت شيئًا إال كتبتهُ 
 .2حفظته، وال حفظته إال نفعين"

 .3وعن الشعِب أنه قال: "كنا نستعني على حفظ احلديث ابلعمل به"
لعلم : "كنا نستعني على حفظ اقال بعض السلفوأما املرتبة اْلامسة: فهي العمل به، 

. 4أيضاً: "العلم يهتف ابلعمل فِن أجابه حل وإال ارحتل" وقال بعض السلفابلعمل به". 
 فالعمل به من أعظم أسباَ حفظه، وثباته، وترك العمل به إضاعة له فما

__________ 

 ( .170-1/169مفتاح دار السعادة ) 1

 .447رقم 1/335جامع بيان العلم وفضله  2
 .1284رقم 1/709نفس املصدر  3
 (1).". 1274رقم 1/707جامع بيان العلم وفضله  4
 

"وعن أيب قالبة قال: "العلماء ثالثة: رجل عاش بعلمه، َو يعش الناس به -322 .1276
 .1معه، ورجل عاش الناس بعلمه َو يعش هو به، ورجل عاش بعلمه وعاش الناس به معه"

صنفان إذا صلحا صلح سائر الناس وإذا فسدا فسد سائر الناس:  قال بعض السلف"
 .العلماء واْلمراء

 قال عبد هللا بن املبارك:

 2وهل أفسد الدين إال امللوك وأحبار سوء ورهباهنا "
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 وقال حممد بن الفضل: "ذهاَ اإلسالم على يدي أربعة أصناف من الناس:

 صنف ال يعملون مبا يعلمون. -1

 وصنف يعملون مبا ال يعلمون. -2

 وصنف ال يعلمون وال يعملون. -3

 .3لم"وصنف ُينعون الناس من الع -4
قال ابن القيم: " الصنف اْلول: من له علم بال عمل فهو أضر شيء على العامة، فِنه 

 حجة هلم ِف كل نقيصة ومنحسة.

والصنف الثاين: العابد اِلاهل، فِن الناس حيسنون الظن به لعبادته وصالحه، فيقتدون به 
 على جهله.

 وهذان الصنفان مها اللذان ذكرمها بعض السلف ِف قوله:

، فِن الناس إمنا 4حذروا فتنة العاَ الفاجر، والعابد اِلاهل فِن فتنتهما فتنة لكل مفتون""ا
يقتدون بعلمائهم وعبادهم، فِن كان العلماء فجرة والعباد جهلة عمت املصيبة وعظمت 

 الفتنة على اْلاصة والعامة.

 والصنف الثالث: من ال علم هلم وال عمل وإمنا هم كاْلنعام السائمة.

__________ 

. وابن عبد الْب ِف 2/283. وأبو نعيم ِف احللية 11/254أخرجه عبد الرزاق ِف مصنفه  1
 .1546رقم  1/823جامع بيان العلم وفضله 

 .1/105مفتاح دار السعادة  2
 .1/160مفتاح دار السعادة  3
 (1).". 1161رقم 1/666جامع بيان العلم وفضله  4
 

 لك، وهذا هو الذي يَرُِد كثرياً ِف كالم الفقهاء."العصر ... إَل آخر ما هنا-323 .1277

الثاين: متييز املقصود ابلعمل، وهل هو هللا وحده ال شريك له، أو هللا وغريه؟ وهذا هو الذي 
ن يَرِد كثرياً ِف كالم السلف، بل هذا املعىن هو الوارد كثرياً ِف كالم هللا وكالم رسوله: ويُ َعْبَُّ ع
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 اإلرادة. النية ُّبذا املعىن بلفظ

نْ َيا َوِمْنُكْم َمْن يُرِيُد اْلِخَرَة{ "  ".1}ِمْنُكْم َمْن يُرِيُد الده

ْلَنا َلُه ِفيَها َما َنَشاُء ِلَمْن نُرِيُد{ "  ".2}َمْن َكاَن يُرِيُد اْلَعاِجَلَة َعجَّ

"، }َوَما تُنِفُقوَن 3{ "ىوقد يُ َعْبَُّ عنها ِف القرآن بلفظ االبتغاء: }ِإال ابِْتَغاَء َوْجِه رَبِ ِه اَْلْعلَ 
" }  ".4ِإال اْبِتَغاَء َوْجِه اَّللَِّ

على  : "رمبا أحدِ ث حبديث ويل فيه نية، فِذا أتيتقال بعض السلفوالنية تتقل ب، فقد 
 بعضه تغريت نييت؛ فَِِذا احلديث الواحد حيتاج إَل نيات".

 عليه وسلم العبادات عن النِب صلى هللاوالني ة حملها القل ب، َو يَرِد التلفظ ُّبا ِف شيء من 
وال عن أحد من السلف، إال أنه ِف احلج وحده ُيَسمِ ي ُنُسَكه، فِن جماهداً قال: "إذا أراد 
احلج يسمِ ي ما يُِهله به"، وُروي عنه أنه قال: "يسميه ِف التلبية"، ولكن هذا غري التلفظ 

إين أريد احلج والعمرة" وقد كان النِب صلى ابلنية وهو أن يقول عند إرادة اإلحرام: "اللهم 
 هللا عليه وسلم يذكر نسكه ِف تلبيته فيقول: "لبيك اللهم عمرة وحجة"، َو يَرِد عنه التلفظ

 ابلنية.

 وقد صح عن ابن عمر أنه َسع رجالً يقول عند إحرامه: "اللهم إين أريد

__________ 

 .3: آل عمران: 152( 1)
 .17: اإلسراء: 18( 2)
 .92: الليل: 20( 3)
 (1).". 2: البقرة: 272( 4)
 

 "طل ب الر اَِئَسة اِبْلعلِم والتكْب-324 .1278

 َومن عيوُّبا طل ب الر اَِئَسة اِبْلعلِم والتكْب واالفتخار ِبِه واملباهاة على أَبَناء جنسه

ن نْعَمة هللا م ومداواهتا ُرْؤيَة منَّة هللا َعَلْيِه ِف َأن جعله وَعاء ْلحكامه ورؤية تَ ْقِصري شكره
ُه روى َعَلْيِه اِبْلعلِم َواحْلكَمة والتزام الت ََّواُضع واالنكسار والشفقة على اْْللق والنصيحة هَلُم فَِِنَّ 
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 َعن النَِّب صلى هللا َعَلْيِه َوسلم أَنه قَاَل )من طل ب اْلعلم ليباهى ِبِه اْلعلَماء َأو ليمارى بِهِ 
 قَاَل بعض الّسلفك وه النَّاس إِلَْيِه فَليَ تَ بَ وَّأ َمْقَعده ِف النَّار( َولَذلِ السهَفَهاء َأو ليصرف ِبِه ُوجُ 

َا خْيَشى هللا من عباده اْلعلَماء{ َوقَا َل من اْزَداَد علما فليزدد خشَية فَِِن هللا تَ َعاََل يَ ُقول }ِإمنَّ
َا اْلَعاَ من خْيشَ   (1)ى هللا". رجل لِلشَّْعِبِ  أَيَها اْلَعاَ فَ َقاَل ِإمنَّ

 

ْنَصاِت َوااِلْسِتَماِع. اَثلِثُ َها ُحْسُن اْلَفْهِم. رَابُِعَها احْلِْفُظ، َخاِمُسَها الت َّ -325 .1279 ْعِليُم "اإْلِ
 َساِدُسَها َوِهَي الثََّمَرُة اْلَعَمُل ِبِه َوُمرَاَعاُة ُحُدوِدِه.

 َوِحْرَماُن اْلِعْلِم َيُكوُن ِبِستَِّة أَْوُجٍه:

 : تَ ْرُك السهَؤاِل.)َأَحُدَها( 

ْنَصاِت َوَعَدُم إْلَقاِء السَّْمِع.  )الثَّاين( : ُسوُء اإْلِ

 )الثَّاِلُث( : ُسوُء اْلَفْهِم.

 )الرَّاِبُع( : َعَدُم احْلِْفِظ.

ُ بِ  ْ يَ ْنُشْرُه ابْ َتاَلُه اَّللَّ  ْسَيانِِه َجزَاًء ِوفَاقًا.نِ )اْْلَاِمُس( : َعَدُم َنْشرِِه َوتَ ْعِليِمِه، َفَمْن َخزََّن ِعْلَمُه َوََ

نََّظَر ِفيِه، فََِِذا )السَّاِدُس( : َعَدُم اْلَعَمِل ِبِه، فَِِنَّ اْلَعَمَل ِبِه يُوِج ُب َتذَكهَرُه َوَتَدب هَرُه َوُمرَاَعاَتُه َوال
اْلِعْلِم اِبْلَعَمِل ِبِه. َوقَاَل  ظِ : ُكنَّا َنْسَتِعنُي َعَلى ِحفْ قَاَل بَ ْعُض السََّلف  َأمْهََل اْلَعَمَل ِبِه َنِسَيُه. 

ْجِل َب مبِْثِل اْلَعَمِل بَ ْعُضُهْم: اْلِعْلُم يَ ْهِتُف اِبْلَعَمِل فَِِْن َأَجابَهُ َوِإالَّ اْرحَتََل، َفَما اْسَتَدرَّ اْلِعْلُم َواْستُ 
 ِبِه.

ِه فَ َهَذا ظَاِهٌر َوِإْن َكاَن ِمْن َماَل ِبَقْلبِ فَِِْن قُ ْلت: قَ ْوُل النَّاِظِم لَِيْصَغ إْن َكاَن ِمْن َصَغى مبَْعىَن 
َا َيُكوُن َأْصَغى مبَْعىَن اْسَتَمَع َفَكْيَف َيُكوُن ااِلْسِتَماُع اِبْلَقْل ِب َمَع َأنَّ السَّْمَع َوااِلْسِتَماَع إ منَّ

ْلَقاَء  َُ َأنَّ ااِلْسِتَماَع إْلَقاَء السَّْمِع، َواإْلِ َا َيُكوُن الَِّذي ُهَو َقصْ اِبْْلُُذِن؟ َواِْلََوا ُد ااِلْسِتَماِع إمنَّ
 اْلَقْل ِب، َفِهَي اِبْلَقْل ِب. َوأَْيًضا فَ َبنْيَ اْْلُُذِن َواْلَقْل ِب مَتَاُم ااِلْرتَِباِط، فَاْلِعْلُم َيْدُخُل ِمْن اْْلُُذِن إََل 

 َعْنُه. اَن َرُسولُُه اْلُمَؤدِ ياَببُُه َوالرَُّسوُل اْلُموِصُل إلَْيِه اْلِعْلَم، َكَما َأنَّ اللِ سَ 

ي َصاِل إََل َوَمْن َعَرَف اْرتَِباَط اِْلََوارِِح اِبْلَقْل ِب َعِلَم َأنَّ اْْلُُذَن َأَحقهَها اِباِلْرتَِباِط ِمْن ِجَهِة اإْلِ
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ُ أَْعَلُم.  اْلَقْل ِب ِبِه، َفَجائٌِز َأْن يُ َقاُل لِْلَقْل ِب اْسَتَمَع َوَاَّللَّ

 

 لنَِّصيَحُة َوَما يَ تَ َعلَُّق ُِّبَا:َمْطَل ٌب: ا

 َويَ ْقَبُل ُنْصًحا ِمْن َشِفيٍق َعَلى اْلَوَرى ... َحرِيٍص َعَلى َزْجِر اْْلَاَنِم َعْن الرََّدى

َدِة ْن إرَا)َويُ ْقَبُل( قَ ُبوَل طَاَعٍة َوِإْذَعاٍن َواْنِقَياٍد َوِعْرفَاٍن )ُنْصًحا( َمْفُعوُل يُ ْقَبُل، َوُهَو ِعَباَرٌة عَ 
ُيَ  ْساَلِم َواإْلِ اَن اْلَْرْيِ لِْلَمْنُصوِح َلُه. قَاَل احْلَاِفُظ اْبُن َرَج ٍب: النَِّصيَحُة َتْشَمُل ِخَصاَل اإْلِ

ْحَساَن.  َواإْلِ

 -َسلََّم َصلَّى هللُا َعَلْيِه وَ  - َأنَّ النَِّبَّ  -َرِضَي اَّللَُّ َعْنُه  -َوِف َصِحيِح ُمْسِلٍم َعْن مَتِيٍم الدَّارِيِ  
، َوِلِكَتاِبِه، َولَِرُسولِِه، َوِْلَِئمَّ »قَاَل  يُن النَِّصيَحُة َثاَلاًث، قُ ْلَنا ِلَمْن؟ قَاَل: َّللَِِّ ِة اْلُمْؤِمِننَي الدِ 

 (1)« .". َوَعامَِّتِهمْ 
 

َِِذا ْكَرُه، فَ لِبَ ْعٍض: اَل َحىتَّ تَ ُقوَل ِف َوْجِهي َما أَ  قَاَل بَ ْعُض السََّلف  "َوَقْد -326 .1280
ِه َعَلى َهَذا اْلَوْجِه أَْن َأْخَْبَ الرَُّجُل َأَخاُه ِبَعْيِبِه لَِيْجَتِنَبُه َكاَن َذِلَك َحَسًنا، َوحيَِقه ِلَمْن ُأْخْبَ ِبَعْيبِ 

َها إْن َكاَن َلُه ِمن ْهَ  ُعْذٌر. َوِإْن َكاَن  ايَ ْقَبَل النهْصَح َويَ ْرِجَع َعمَّا ُأْخْبَ ِبِه ِمْن ُعُيوِبِه َأْو يَ ْعَتِذَر ِمن ْ
 به َأْن خُيْْبَك َأَحٌد َذِلَك َعَلى َوْجِه الت َّْوبِيِخ َوالت َّْعِيرِي فَ ُهَو قَِبيٌح َمْذُموٌم. َوِقيَل لِبَ ْعِض السََّلِف َأحتُِ 

  ِب َمْذُموٌم.نْ ِبُعُيوِبك؟ فَ َقاَل إْن َكاَن يُرِيُد َأْن يُ َوخبِ َيِن َفاَل. فَالت َّْعِيرُي َوالت َّْوبِيُخ اِبلذَّ 

ِْمِذيِ  َوَغرْيِِه َمْرُفوًعا  ََْ َُيُْت َحىتَّ يَ عْ »َوِف الَتِ  قَاَل احْلَاِفُظ: َومحَُِل « َمَلهُ َمْن َعريََّ َأَخاُه ِبَذْن ٍب 
ََ ِمْنُه َصاِحُبُه. قَاَل: اْلُمْؤِمُن َيْسَُتُ َويَ ْنَصُح، َواْلَفاِجُر يَ هْ  ْن ِب الَِّذي اَت ِتُك َذِلَك َعَلى الذَّ

ِِنَّ ظُُهوَر ُح. َوقَاَل بَ ْعُض اْلُعَلَماِء ِلَمْن أَيُْمُر اِبْلَمْعُروِف: اْجَتِهْد َأْن َتْسَُتَ اْلُعَصاَة فَ َويَ ْفضَ 
ْساَلِم، َوَأَحقه َشْيٍء اِبلسََّْتِ اْلَعْوَرُة.  َعْورَاهِتِْم َوْهٌن ِف اإْلِ

ِْمِذيه َعْن َواثَِلَة ْبِن اْْلَْسَقِع عَ  اَل ُتْظِهْر »قَاَل  -َلْيِه َوَسلََّم َصلَّى هللُا عَ  -ْن النَِّبِ  َوَأْخرََج الَتِ 
َتِلَيك ُ َويَ ب ْ  َوقَاَل َحَسٌن َغرِي ٌب.« الشََّماَتَة ِْلَِخيك َفرَيْمَحُُه اَّللَّ

ْنِطِق فَ َلْو َأنَّ ُء ُموَكٌَّل اِبْلمَ اْلَباَل »َويُ ْرَوى ِمْن َحِديِث اْبِن َمْسُعوٍد َمْرُفوًعا ِبِِْسَناٍد ِفيِه َضْعٌف 
ََ َوقَاَل احلََْسُن: َكاَن يُ َقاُل: َمنْ « . َرُجاًل َعريََّ َرُجاًل ِبَرَضاِع َكْلَبٍة َلَرَضَعَها  َعريََّ َأَخاُه ِبَذْن ٍب اَت
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ُ بِِه. َتِلَيُه اَّللَّ ََْ َُيُْت َحىتَّ يَ ب ْ  ِمْنُه 

ِْمِذيه ِمْن َحِديِث ُمَعاٍذ َمْرفُ  ََْ َُيُْت َحىتَّ يَ ْعَمَلهُ َمْن َعريََّ َأَخاُه بِ »وًعا بَِلْفِظ َوَأْخَرَجُه الَتِ  « َذْن ٍب 
َقِطٌع. انْ تَ َهى.  قَاَل احْلَاِفُظ إْسَناُدُه ُمن ْ

تَ  اِسًقا ِدًعا َأْو فَ َواحْلَاِصُل َأنَّ اْلَقْدَح اَل َيُكوُن ِغيَبًة حُمَرََّمًة ِف َمَواِضَع. إمَّا ِلَكْوِن اْلَمْقُدوِح ِفيِه ُمب ْ
ْعرَِج ُمْعِلًنا. َأْو ِف اْلَمُشوَرِة، ِْلَنَّ اْلُمْسَتَشاَر ُمْؤمَتٌَن، َأْو َكْوُن َما َيْكَرُهُه َصاَر َلُه َلَقًبا َكاْْلَ 

إْن َشاَء يت َواْْلَْعَمِش، َأْو ذََكَر َضْعَفُه وََكِذبَُه ِف اِْلُرِْح َوالت َّْعِديِل ِْلَْجِل ِحْفِظ السهَنِن، َأْو َما أيَْ 
اَء اَّللَُّ تَ َعاََل اَّللَُّ تَ َعاََل ِف الن َّْهِي َعْن اْلُمْنَكِر إَذا َرفَ َعُه ِلَمْن يَ ْقِدُر َعَلى إزَالَِتِه، َوَسَيْأيت إْن شَ 

 ُمَفصَّاًل.

 َوَنَظَم َذِلَك بَ ْعُضُهْم فَ َقاَل:

رٍ اْلَقْدُح لَْيَس ِبِغيَبٍة ِف ِستٍَّة ... ُمَتظَلِ ٍم َوُمَعر ِ   ٍف َوحُمَذِ 

َعانََة ِف إزَاَلِة ُمْنَكٍر".   (1)َوِلُمْظِهٍر ِفْسًقا َوُمْستَ ْفٍت َوَمْن ... طََل َب اإْلِ
 

ََ َمَع ُقْدَرتِِه َعَلْيِه. َواَل ي ُ -327 .1281 ْنَكاَر اْلَمْطُلو ْنِكُر "َعَلْيِه َويُ ْنِكُر َعَلى َمْن تَ َرَك اإْلِ
 َسْيٌف إالَّ َمَع ُسْلطَاٍن.

َُ اِبْلَيِد َوالر ِْجِل َوَغرْيِ َذِلَك ممَّا لَْيَس ِفيِه إْشَهارُ  َوقَالَ  : الضَّْر َماُم اْبُن اِْلَْوزِيِ  ِساَلٍح أَْو  اإْلِ
ْعَواٍن َسْيٍف جَيُوُز ِلآْلَحاِد ِبَشْرِط الضَُّروَرِة َوااِلْقِتَصاِر َعَلى َقْدِر احْلَاَجِة، فَِِْن اْحَتاَج إََل أَ 

 َوَهَيَجاِن سِ اَلَح َفاَل بُدَّ ِمْن إْذِن السهْلطَاِن َعَلى الصَِّحيِح لَِئالَّ يُ َؤدِ َي إََل اْلِفنَتِ ُيْشِهُروَن ال
 اْلَفَساِد َواْلِمَحِن. .

 

 ]تَ ْنِبيَهاٌت ُمِهمٌَّة: ِف اْْلَْمِر اِبْلَمْعُروِف َوالن َّْهِي َعْن اْلُمْنَكِر[

 )تَ ْنِبيَهاٌت( :

َواِبِه َواَترًَة ْم َأنَّ اْْلَْمَر اِبْلَمْعُروِف َوالن َّْهَي َعْن اْلُمْنَكِر اَتَرًة حُيَْمُل َعَلْيِه َرَجاَء ث َ )اْْلَوَُّل( : اْعلَ 
َِ ِف تَ رِْكِه، َواَتَرًة اْلَغَض ُب َّللَِِّ َعَلى اْنِتَهاِك حَمَارِِمِه، َواَترًَة النَِّصيحَ  ُة لِْلُمْؤِمِننَي َخْوَف اْلِعَقا

نْ يَا ُة هَلُْم َوَرَجاَء إنْ َقاِذِهْم ممَّا َأْوقَ ُعوا أَنْ ُفَسُهْم ِفيِه ِمْن الت ََّعرهِض لَِغَض ِب اَّللَِّ َوالرَّمحَْ   َوُعُقوبَِتِه ِف الده
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 يُ ْعَصى، َويُْذَكَر اَل َواْْلِخَرِة، َواَترًَة حُيَْمُل َعَلْيِه إْجاَلُل اَّللَِّ َوِإْعظَاُمُه َوحَمَب َُّتهُ َوأَنَُّه أَْهٌل َأْن يُطَاَع فَ 
قَاَل اِل َكَما َفاَل يُ ْنَسى، َوُيْشَكَر َفاَل يُْكَفُر، َوَأْن يُ ْفَتَدى ِمْن انِْتَهاك حَمَارِِمِه اِبلن هُفوِس َواْْلَْموَ 

َ َوَأنَّ حلَِْمي قُِرَض اِبْلَمَقارِيضِ بَ ْعُض السََّلف   َوتَ َقدََّم. َفَمْن  : َوِدْدت َأنَّ اْْلَْلَق ُكلَُّهْم َأطَاُعوا اَّللَّ
َا َدَعا ِلَمْن آَذاُه، ِلَكْوِن َذِلَك ِف ا ،  حلَََظ َهَذا اْلَمَقاَم، َهاَن َعَلْيِه َما يَ ْلَقى ِمْن اْْلاَلِم، َوُرمبَّ َّللَِّ

َم َعْن َوْجِهِه َل َُيَْسُح الدَّ َلمَّا َضرَبَُه قَ ْوُمُه َفَجعَ  -َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم  -َدَعا النَِّبه »َكَما 
ُْم اَل يَ ْعَلُمونَ  َِ  اْغِفْر لَِقْوِمي فَِِهنَّ  « . .َويَ ُقوُل َر

 ٌب. َوِف )الثَّاين( : اْْلَْمُر اِبْلَمْعُروِف َوالن َّْهُي َعْن اْلُمْنَكِر ِف تَ ْرِك اْلَواِج ِب َوِفْعِل اْلُمَحرَِّم َواجِ 
َِ َوِفْعِل اْلَمْكُروِه مَ  ْرَشاِد. وَ تَ ْرِك اْلَمْنُدو . قَالَُه اْبُن َعِقيٍل ِف آِخِر اإْلِ ٌَ قَاَل َغرْيُُه أَْيًضا َكَما ْنُدو

: َفِمْن اْلَقِبيِح َما َيْصُلُح ِمْن ُكلِ  ُمَكلٍَّف َعَلى َوْجٍه ُدوَن َوْجٍه، َكالرَّْمِي اِبلس ِ  َِ َهاِم ِف اْْلَدا
َاِذ احْلََماِم َواْلِعاَلِج اِبلسِ اَلِح، َِ َوال َوِاختِ  ، ِْلَنَّ تَ َعاِطَي َذِلَك ِلَمْعرَِفِة احْلَْر ت ََّقوِ ي َعَلى اْلَعُدوِ 

وُز إْنَكارُُه. َوَلرُيِْسَل َعَلى احْلََماِم اْلُكُت َب َواْلُمِهمَّاِت حِلََواِئِج السهْلطَاِن َواْلُمْسِلِمنَي َحَسٌن اَل جيَُ 
َمَعاِصي َفَذِلَك ْخِف َواللَّْهِو َوُمَعاَشَرِة َذِوي الر َِي ِب َوالْ َوِإْن َقَصَد ِبَذِلَك ااِلْجِتَماَع َعَلى السه 

 (1)قَِبيٌح جيَِ ُب إْنَكارُُه.". 
 

 "َمْطَل ٌب: ِف آفَاِت َكثْ َرِة الن َّْومِ -328 .1282

َها أَنَّهُ َدلِي  َعَلى اْلُفُسوَلِة َوالضَّْعِف لٌ قَاَل ِف َشرِْح َأْورَاِد َأيب َداُود: َوأَمَّا َكثْ َرةُ الن َّْوِم فَ َلهُ آفَاٌت: ِمن ْ
ٍع َوَقَساَوِة َوَعَدِم الذََّكاِء َواْلِفْطَنِة، ُمَسبِ  ٌب لِْلَكَسِل َوَعاَدِة اْلَعْجِز َوَتْضِييِع اْلُعْمِر ِف َغرْيِ نَ فْ 

َقُل ُمتَ َواتِرًا ِمْن  شَ اْلَقْل ِب َوَغْفَلِتِه َوَمْوتِِه، َوالشَّاِهُد َعَلى َهَذا َما يُ ْعَلُم َضُروَرًة َويُوَجُد مُ  اَهَدًة َويُ ن ْ
َِ َوَصِحيِح اْْلََحاِديِث َوآاَثِر َمْن َسَلَف وَ  َخَلَف َكاَلِم اْْلَُمِم َواحْلَُكَماِء السَّاِلِفنَي َوَأْشَعاِر اْلَعَر

 انْ تَ َهى. .ممَّا اَل حَيَْتاُج إََل ااِلْسِتْشَهاِد َعَلْيِه اْخِتَصارًا َواْقِتَصارًا َعَلى ُشْهَرتِهِ 

 

 ظَُتُه طَاَعةٌ َمْطَل ٌب: ِف َأنَّ ُمَدافَ َعَة الن َّْوِم ُتوِرُث اْْلفَاِت، َوَأنَّ اْليَ َقظََة أَْفَضُل ِمْن الن َّْوِم ِلَمْن يَ قَ 

َبِغي ُمَدافَ َعُة الن َّْوِم َكِثريًا، َوِإْدَماُن السََّهِر، فَِِنَّ ُمَدافَ َعَة الن َّْومِ  َهْجَرُه ُموِرٌث وَ  )الثَّاِلُث( : اَل يَ ن ْ
رَاِف الن َّْفِس، َوَجَفاِف الرهطُواَبِت اْلُمِعيَنِة عَ  َلى اْلَفْهِم ِْلفَاٍت ُأَخَر ِمْن ُسوِء اْلِمزَاِج َويُ ْبِسِه. َواحنِْ
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 َواْلَعَمِل، َوُتوِرُث أَْمرَاًضا ُمْتِلَفًة.

َِ فَ َقْد َأَخَذ حِبَظِ ِه ِمْن جمََ  َوَما قَاَم اْلُوُجوُد إالَّ اِبْلَعْدِل. َفَمْن اْعَتَصَم بِهِ  اِمِع اْلَْرْيِ. َوِف اْْلَدا
نَِعِم اَّللَِّ َجلَّ  اْلُكْْبَى قَاَل بَ ْعُض احْلَُكَماِء: الن هَعاُس يُْذِه ُب اْلَعْقَل، َوالن َّْوُم يَزِيُد ِفيِه. فَالن َّْوُم ِمنْ 

 ِف ِكَتاِبِه. َشْأنُُه َعَلى ِعَباِدِه، َوهِلََذا اْمنَتَّ َعَلْيِهمْ 

ُكوُن يَ َقظَُتُه )الرَّاِبُع( اْليَ َقظَُة أَْفَضُل ِمْن الن َّْوِم اَل ُمْطَلًقا، َبْل ِلَمْن َتُكوُن يَ َقظَُتُه طَاَعًة اَل ِلَمْن تَ 
َا َخاَلَط أَْهَل اْلَغْفَلِة وَ  ََْ َيْشَتِغْل خِبَرْيٍ َوُرمبَّ ََْ يَ َنْم  دََّث َمَعُهْم َفْضاًل َعْن حتََ َمْعِصَيًة. فَِِْن َكاَن َلْو 

َا َيُكوُن َواِجًبا َعلَ  ْيِه إْن َكاَن اَل إتْ َيانِِه اْلَعظَائَِم ِمْن اْلَْطَااَي َواِْلَرَائِِم، فَالن َّْوُم َخرْيٌ لَُه، َبْل ُرمبَّ
: قَاَل بَ ْعُض السََّلف  َمُة، َكَما اَل يَ َتَخلَُّص ِمْن ُماَلَبَسِة احْلَرَاِم إالَّ ِبِه، إْذ ِف الن َّْوِم الصَّْمُت َوالسَّ 

 أَيْيت َعَلى النَّاِس َزَماٌن الصَّْمُت َوالن َّْوُم ِفيِه أَْفَضُل أَْعَماهِلِْم.

َن إَذا تَ َفرَُّغوا َأْن يَ َناُموا طََلًبا : َكانُوا َيْسَتِحبهو -َرمِحَُه اَّللَُّ َوَرِضَي َعْنُه  -َوقَاَل ُسْفَياُن الث َّْورِيه 
 لسَّاَلَمِة. فََِِذْن الن َّْوُم َعَلى َقْصِد طََل ِب السَّاَلَمِة َونِيَِّة ِقَياِم اللَّْيِل قُ ْربٌَة.لِ 

ْ يَ َنْم اَلنْ بَ َعَث ِف اْلِعَباَدِة ِمْن اْْلَذَْكاِر َواْلَوظَاِئِف فَ َهَذا يَ َقظَُتهُ خَ  ََ  رْيٌ ِمْن نَ ْوِمِه.َوأَمَّا إَذا َكاَن َلْو 

َهَض إََل اْلَوظَاِئِف َوا فََِِذا اَنمَ  ْْلَذَْكاِر َعَلى ِْلَْجِل َأْن َيْذَه َب َعْنُه الت ََّع ُب َواْلَكَسُل َوالسَّآَمُة َويَ ن ْ
ْهِن َواْْلَاِطِر، فَ نَ ْوُمُه أَْيًضا ِعَباَدٌة.".   (1)َغايٍَة ِمْن النََّشاِط َوَصَفاِء الذِ 

 

ِليَِّة الَّيِت ُجِبَلْت ِك ُحظُوِظ الن َّْفِس َوَشَهَواهِتَا اْْلَصْ "فَ َلمَّا َكاَن الصِ َياُم جُمَرََّد تَ رْ -329 .1283
َها َّللَِِّ َعزَّ َوَجلَّ َأَضاَفهُ ُسْبَحانَهُ لِنَ ْفِسِه، َمَع َأنَّ اْْلَْعَماَل ُكلََّها َّللَِّ   ُسْبَحانَُه، َوهِلََذا َعَلى اْلِميِل إلَي ْ

: طُوىَب ِلَمْن تَ َرَك َشْهَوَة ف  قَاَل بَ ْعُض السَّلَ َوَشرَابَُه ِمْن َأْجِلي. قَاَل: إنَُّه تَ َرَك َشْهَوتَُه َوطََعاَمُه 
ََْ يَ َرُه.  َحاِضرِِه ِلَمْوِعٍد ُغيِ  َب 

اِت. َُ ِبََتِْك الشََّهَواِت َوَهْجِر اللَّذَّ  َمْطَل ٌب: الت ََّقره

َِ ِبََتِْك الشََّهَواِت َوَهْجِر ا َماَك للَّذَّاِت فَ َواِئدُ ِفيِه فَ َواِئُد َوِف الت ََّقره َها َكْسُر الن َّْفِس فَِِنَّ ااِلهنِْ : ِمن ْ
َِ َوُمَباَشَرِة النِ َساِء حَتِْمُل الن َّْفَس َعَلى اْْلََشِر َواْلَبطَِر وَ  اْلَغْفَلِة، ِف اللَّذَّاِت ِمْن اْْلَْكِل َوالشهْر

َها خَتَلِ ي اْلَقْل ِب لِْلِفْكِر َوالذ ِْكِر، فَِِ  َماكَ َوِمن ْ  ِف اللَّذَّاِت، َقْد يُ َقسِ ي نَّ تَ َناُوَل الشََّهَواِت َوااِلهنِْ
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ُلوَّ اْلَباِطِن ِمْن اْلَقْل َب َويُ ْعِميِه َوحَيُوُل َبنْي اْلَعْبِد َوَبنْيَ الذ ِْكِر َواْلِفْكِر َوَيْسَتْدِعي اْلَغْفَلَة، َوخُ 
َِ يُ نَ و ُِر اْلَقْل َب َويُوجِ  َها االطََّعاِم َوالشََّرا َها  ُب رِق ََّتُه َويُزِيُل َقْسَوَتُه، َوِمن ْ اِلْشِتَغاُل مبَا ُهَو أََهمه ِمن ْ

ْعرَاُض َوالن َّزَا َها اإْلِ ْمَعاِن ِف تَ َفههِمِه َوتَ َعلهِمِه َوتَ ْعِليِمِه، َوِمن ْ َهُة َعْن اْشِتَغاِل ِمْن ِدرَاَسِة اْلِعْلِم َواإْلِ
ِة َأْكثَ ُر، َوَغايَُة ََل النََّجاَسِة َفُكلََّما َأْكثَ َر ِمْن َذِلَك َكاَن مَحُْلُه لِلنََّجاسَ اْلَقْل ِب مبَا ُهَو َصائٌِر إ

َمْن رَاَق َب َهِذِه احْلَالََة ااِلْلِتَذاِذ ِبَذِلَك ِف ِمْقَداِر ُأْصبُ َعنْيِ أَْو َثاَلثٍَة مُثَّ َيْسَتِوي طَيِ ُبُه َوَخِبيثُُه. فَ 
َماَك   ِف اللَّذَّاِت اَل حَمَاَلَة.تَ َرَك ااِلهنِْ

 

ُ تَ َعاََل  -َوَلمَّا َكاَن ِف َهْجِر اللَّذَّاِت َوتَ ْرِك الشََّهَواِت َقْمٌع لِلن َّْفِس َوَهَواَها. قَاَل النَّاِظُم  َرمِحَهُ اَّللَّ
-: 

 َمْطَل ٌب: ِف َذمِ  اهْلََوى َوَأنَّ ِعزَّ الن هُفوِس ِف ُُمَاَلَفِة َهَواَها:

 َقْمِع أَْهَواِء الن هُفوِس اْعِتزَازَُها ... َوِف نَ ْيِلَها َما َتْشَتِهي ُذلٌّ َسْرَمدُ َوِف 

َوى )َوِف َقْمِع( َأْي َصْرِف )أَْهَواِء( مَجُْع َهًوى اِبْلَقْصِر َمْيُل )الن هُفوِس( إََل الشَّْيِء َوِفْعُلُه هَ 
َدرُُه اهْلُِويه اِبلضَّمِ ، ا َهًوى اِبْلَفْتِح فَ ُهَو السهُقوُط َوَمصْ يَ ْهَوى َهًوى ِمْثُل َعِمي يَ ْعَمى َعًمى، َوأَمَّ 

. قَاَل الشَّاِعُر: َِ  َويُْطَلُق اهْلََوى َعَلى نَ ْفِس اْلَمْحُبو

 إنَّ الَّيِت َزَعْمت فُ َؤاَدك َملََّها ... َخَلَقْت َهَواك َكَما َخَلْقت َهًوى هَلَا

 :ُفاَلنَُة َهَواُه َأْي ُمْهوِيَ ُتُه َوحَمُْبوبَ تُُه، َوقَاَل الشَّاِعرُ َويُ َقاُل َهَذا َهَوى ُفاَلٍن وَ 
 (1)َهَواَي َمَع الرَّْك ِب اْلَيَماِننَي ُمْصِعٌد ... َجُنواًب َوُجْثَماين مبَكََّة ُموَثُق". 

 

ي وما من ما ُمتصره: أ -رمحه اَّللَّ  -"جاء ِف ))ُمتصر تفسري ابن كثري(( -330 .1284
ن وقات إال يسبح حبمد اَّللَّ }َوَلِكن الَّ تَ ْفَقُهوَن َتْسِبيَحُهْم{ أي: ال تفهمو شيء من املخل

تسبيحهم؛ ْلهنا خبالف لغاتكم، وهذا عام ِف احليواانت واِلمادات والنبااتت، كما ِف 
))صحيح البخاري(( عن ابن مسعود أنه قال: كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. وِف 

ن أخذ ِف يده حصيات، فُسِمَع هل -صلى هللا عليه وسلم  - حديث أيب ذر: أن النِب
 ( .1تسبيٌح كحنني النحل، وكذا ِف يد أيب بكر وعمر وعثمان رضي اَّللَّ عنهم )
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أنه دخل  -صلى هللا عليه وسلم  -وقال اإلمام أمحد عن أنس رضي اَّللَّ عنه عن رسول اَّللَّ 
م: ))اركبوها ساملة ودعوها ساملة، وال على قوم وهم وقوف على دواَ هلم ورواحل، فقال هل

( ، فَر مركوبة خري من راكبها، وأكثر 2تتخذها كراسي ْلحاديثكم ِف الطرق واْلسواق )
 : صرير الباَ تسبيحه، وخرير املاء تسبيحه. وقالقال بعض السلفذكرًا َّللَّ منه(( . 

ُفورًا{ ُه َكاَن َحِليًما غَ آخرون: إمنا يسبح من كان فيه روح من حيوان ونبات. وقوله: }ِإنَّ 
أي: ال يعاجل من عصاه ابلعقوبة، بل يؤجله وينظره، فِن استمر على كفره وعناده أخذه 

 ( . انتهى.3أخذ عزيز مقتدر )

* * * 

_________ 

 ( قال ابن كثري: وهو حديث مشهور ِف املسانيد.1)

: اِلامع(( بلفظ( احلديث إَل قوله: ))واْلسواق(( صححه اْللباين ِف ))صحيح 2)
 ))وتدعوها(( . )قل( .

( . )قل( .". 380: 379ص 2( ُمتصر تفسري ابن كثري(( للصابوين أاثبه اَّللَّ تعاَل )ج3)
(1) 
 

"أكلة أوجبت له مرضة طويلة منعته من عدة أكالت أطي ب منها، واَّللَّ -331 .1285
 املستعان.

فالفجور  ما يزيد ِف العمرأن املعاصي تقصر العمر، ومتحق بركته وال بد، فِن الْب ك -8
ينقصه، وسر املسألة: أن عمر اإلنسان مدة حياته، وال حياة له إال ِبقباله على ربه، والتنعم 

 حببه وذكره، وإيثار مرضاته.

ومنها: أن املعاصي تزرع أمثاهلا، ويولد بعُضها بعًضا، حىت يعز على العبد مفارقتها  -9
من عقوبة السيئة: السيئة بعدها، وإن من ثواَ  : إنقال بعض السلفواْلروج منها، كما 

 احلسنة: احلسنة بعدها.

ومنها: وهو من أخوفها على العبد، أهنا تضعف القل ب عن إرادته فتقوى فيه إرادة  -10
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املعصية، وتضعف إرادة التوبة شيًئا فشيًئا، إَل أن تنسلخ من قلبه إرادة التوبة ابلكلية، فلو 
وقلبه  ، فيأيت ابالستغفار وتوبة الكاذبني ابللسان بشيء كثري،مات نصفه ملا اتَ إَل اَّللَّ 

معقود ابملعصية مصر عليها، عازم على مواقعتها مىت أمكنه، وهذا من أعظم اْلمراض وأقرُّبا 
 إَل اهلالك.

ومنها: أنه ينسلخ من القل ب استقباحها، فتصري له عادة، فال يستقبح من نفسه رؤية  -11
مهم فيه، وهذا عند أرابَ الفسوق هو غاية التفكه ومتام اللذة حىت يفتخر الناس له، وال كال

أحدهم ابملعصية، وحيدث ُّبا من َ يكن يعلم أنه عملها، فيقول: اي فالن، عملت كذا 
وكذا، وهذا الضَر من الناس ال يُعافون، وتسد عليهم طريق التوبة، وتغلق عنهم أبواُّبا ِف 

ن : ))كل أميت معاىف إال اجملاهرون، وإن م-هللا عليه وسلم صلى  -الغال ب، كما قال النِب
اإلجهار: أن يسَت اَّللَّ على العبد، مث يصبح يفضح نفسه، ويقول: اي فالن، عملت يوم كذا  

 كذا وكذا فيهتك نفسه، وقد ابت يسَته ربه(( .

عز  ومنها: أن كل معصية من املعاصي هي مرياث عن أمة من اْلمم اليت أهلكها اَّللَّ  -12
وجل، فاللوطية: مرياث عن قوم لوط، وأخذ احلق ابلزائد ودفعه ابلناقص: مرياث عن قوم 
شعي ب، والعلو ِف اْلرض والفساد: مرياث عن فرعون وقوم فرعون، والتكْب والتجْب: مرياث 

.  عن قوم هود، فالعاصي البس ثياَ بعض هذه اْلمم وهم أعداء اَّللَّ

ِف كتاَ ))الزهد(( ْلبيه عن مالك بن دينار قال: أوحى اَّللَّ وقد روى عبد اَّللَّ بن أمحد 
إَل نِب من أنبياء بين إسرائيل أن قل لقومك: ال تدخلوا مداخل أعدائي، وال تلبسوا مالبس 
أعدائي، وال تركبوا مراك ب أعدائي، وال تطعموا مطاعم أعدائي، فتكونوا أعدائي كما هم 

 أعدائي.

 (1)هلوان العبد على ربه وسقوطه من عينه.". ومنها: أن املعصية سب ب  -13
 

"ْلنه ال يفعل إال ما شاء، وظاهره أنه محل النهي على التحرمي، وهو الظاهر، -332 .1286
ومحل النووي النهي ِف ذلك على كراهة التنزيه وهو أوَل، ويؤيده ما سيأيت ِف حديث 

كون على رجاء الدعاء وياالستخارة. قال ابن بطال: ِف احلديث ينبغي للداعي أن جيتهد ِف 
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 اإلجابة وال يقنط من الرمحة فِنه يدعو كرُيًا.

فِن اَّللَّ  - يعين من التقصري -وقد قال ابن عيينة: ال ُينعن أحًدا الدعاء ما يعلم ِف نفسه 
قد أجاَ دعاء شر خلقه وهو إبليس حني قال: َر أنظرين إَل يوم يبعثون، وقال الداودي: 

 سألة(( أن جيتهد ويلح وال يقل إن شئت كاملسثىن، ولكن دعاء البائسمعىن قوله: ))ليعزم امل
الفقري، قلت: وكأنه أشار بقوله كاملستثىن إَل أنه إذا قاهلا على سبيل التْبك ال يكره وهو 

 جيد.

م ما قال: ))يستجاَ ْلحدك -صلى هللا عليه وسلم  -عن أيب هريرة أن رسول اَّللَّ  -12
 م يستج ب يل(( .َ يعجل، يقول: دعوت فل

 )رواه البخاري ومسلم وأبو داود والَتمذي وابن ماجه( .

 ( :146، 145ص  11جاء ِف ))فتح الباري(( )ج  

 )قوله: ))يستجاَ ْلحدكم ما َ يعجل(( أي: جياَ دعاؤه ...

قوله: ))يقول دعوت فلم يستج ب يل(( ِف رواية غري أيب ذر ))فيقول(( بزايدة فاء والالم 
ل ابن بطال: املعىن أنه يسأم فيَتك الدعاء فيكون كاملان بدعائه، أو أنه أتى من منصوبة، قا

الدعاء ما يستحق به اإلجابة فيصري كاملبخل للَر الكرمي الذي ال تعجزه اإلجابة وال ينقصه 
العطاء ... وقد وقع ِف رواية أيب إدريس اْلوالين عن أيب هريرة عند مسلم والَتمذي: ))ال 

للعبد ما َ يدع ِبمث أو قطيعة رحم، وما َ يستعجل، قيل وما االستعجال؟  يزال يستجاَ
قال: يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أر يستجاَ يل، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء(( 

 ينقطع. -وهو مبهمالت  -ومعىن قوله يستحسر 

وِف هذا احلديث أدَ من آداَ الدعاء، وهو أنه يالزم الطل ب وال ييأس من اإلجابة ملا ِف 
شية : ْلان أشد خقال بعض السلفذلك من االنقياد واالستسالم وإظهار االفتقار، حىت 

أن ُأحرم الدعاء من أن ُأحرم اإلجابة، وكأنه أشار إَل حديث ابن عمر رفعه: ))من فتح له 
ء فتحت له أبواَ الرمحة(( احلديث أخرجه الَتمذي بسند لني وصححه منكم ابَ الدعا

احلاكم فوهم، قال الداودي: خيشى على من خالف وقال قد دعوت فلم يستج ب يل أن 
 حيرم اإلجابة وما قام مقامها من االدخار والتكفري. انتهى.
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 (1)رد، وأهنا". وقد قدمت ِف أول كتاَ الدعاء اْلحاديث الدالة على أن دعوة املؤمن ال ت
 

أقبل  : من أقبل على اَّللَّ بكليتهقال بعض السلف"فاَّللَّ له مرة ومرة، كما -333 .1287
اَّللَّ عليه مجلة. ومن أعرض عن اَّللَّ بكليته أعرض اَّللَّ عنه مجلة. ومن كان مرة ومرة فاَّللَّ له 

 مرة ومرة.

من  :بعض السلف قالفالتوحيد حصن اَّللَّ اْلعظم الذي من دخله كان من اْلمنني، 
 خاف اَّللَّ خافه كل شيء. ومن َ خيف اَّللَّ أخافه من كل شيء.

هذه عشرة أسباَ يندفع ُّبا شر احلاسد والعائن والساحر، وليس له أنفع من التوجه إَل 
، اَّللَّ وإقباله عليه، وتوكله عليه، وثقته به، وأن ال خياف معه غريه، بل يكون خوفه منه وحده

بل يرجوه وحده، فال يعلق قلبه بغريه، وال يستغيث بسواه، وال يرجو إال  وال يرجو سواه،
إايه. ومىت علق قلبه بغريه ورجاه وخافه: وكل إليه وخذل من جهته. فمن خاف شيًئا غري 
اَّللَّ ُسلِ ط عليه. ومن رجا شيًئا سوى اَّللَّ خذل من جهته وحرم خريه. هذه سنة اَّللَّ ِف 

  تبديال( . اه  من ))التفسري القيم(( .خلقه. ولن جتد لسنة اَّللَّ 

 ."* * *(2) 
 

 "معهم ِف منازهلم ِف اْلخرة.-334 .1288

 فائدة:

قال ابن تيمية: من َ يقرأ القرآن فقد هجره، ومن قرأ القرآن َو يتدبره فقد هجره، ومن قرأ 
 القرآن وتدبره َو يعمل به فقد هجره.

: ))من قرأ -صلى هللا عليه وسلم  -ول اَّللَّ وعن ابن مسعود رضي اَّللَّ عنه قال: قال رس
حرفًا من كتاَ اَّللَّ فله حسنة واحلسنة بعشر أمثاهلا، ال أقول: اَ حرف، ولكن ألف حرف، 

 ( .1والم حرف، وميم حرف(( . رواه الَتمذي وقال: حديث حسن صحيح )

)يعين: خطاَ(  كتاَ  وروي أنه جاء ِف التوراة: إن اَّللَّ تعاَل يقول: أما تستحي مين، أيتيك
                                         

 128ففروا إَل هللا ص/ (1)
 293ففروا إَل هللا ص/ (2)



1401 

 

من بعض إخوانك وأنت ِف الطريق متشي، فتعدل عن الطريق وتقعد ْلجله وتقرأه وتتدبره 
حرفًا حرفًا، حىت ال يفوتك شيء منه، وهذا كتايب أنزلته إليك، انظر كيف فصلت لك فيه 
من القول، وكم كررت عليك فيه لتتأمل طوله وعرضه مث أنت معرض عنه، فكنت أهون 

ن بعض إخوانك، اي عبدي! يقعد إليك بعض إخوانك فتقبل عليه بكل وجهك، عليك م
وتصغي إَل حديثه بكل قلبك، فِن تكلم متكلم أو شغلك شاغل عن حديثه أومأت إليه 
أن كف، وها أان مقبل عليك وحمدث وأنت معرض بقلبك عين، أفجعلتين أهون عندك من 

 بعض إخوانك؟!

 : ))أهل القرآن هم أهل اَّللَّ -صلى هللا عليه وسلم  - أهل القرآن: قال رسول اَّللَّ  -َ
( ، قال عبد اَّللَّ بن مسعود رضي اَّللَّ عنه: ينبغي لقارئ القرآن أن يعرف 2وخاصته(( )

بليله إذ الناس انئمون، وبنهاره إذ الناس مفطرون، وببكائه إذ الناس يضحكون، وبورعه إذ 
اس خبشوعه إذ الناس خيتالون، وحبزنه إذ النالناس خيلطون، وبصمته إذ الناس خيوضون، و 

يفرحون. وقال حممد بن كع ب: كنا نعرف قارئ القرآن بصفرة لونه، يشري إَل سهره وطول 
 هتجده. وقال وهي ب بن الورد: قيل لرجل: أال تنام؟ قال: إن عجائ ب القرآن أطرن نومي.

 فائدة:

 ، به، فاخَتذوا  : نزل القرآن ليعملعض السلفقال بجاء ِف ))زاد املعاد(( البن القيم رمحه اَّللَّ
تالوته عمالً، وهلذا كان أهل القرآن هم العاملون به، والعاملون مبا فيه، وإن َ حيفظوه عن 
ظهر قل ب، وأما من حفظه َو يفهمه َو يعمل مبا فيه، فليس من أهله وإن أقام حروفه إقامة 

 ( . انتهى.3السهم )

 مع بني علوم القرآن والسنة )على اْلقل معرفة ترتيلواحرص دائًما على أن جت -ج 

_________ 

 انظر ))صحيح سنن الَتمذي(( . )قل( . -( صحيح 1)

 انظر ))صحيح اِلامع(( -رواه أمحد والنسائي وابن ماجه واحلاكم عن أنس  -( صحيح 2)
 . )قل( .
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 (1)( . )قل( .". 337ص:  1( زاد املعاد(( )ج3)
 

بوا، بل وضعه بني أيديهم، َو أيمرهم أمرًا يشق على سامعه "يضعه وقال اقَت -335 .1289
بصيغة اِلزم بل قال: }َأاَل ََتُْكُلوَن؟{ على سبيل العرض والتطلف، كما يقول القائل: إن 

 رأيت أن تتفضل وحتسن وتتصدق فافعل. انتهى.

هنأته،  هقال العباس: ال يتم املعروف إال بثالث خصال: تعجيله وتصغريه وسَته، فِذا عجلت
أن  -وسلم  صلى هللا عليه -وإذا صغرته عظمته، وإذا سَتته متمته. وقد هنى رسول اَّللَّ 

أحٌد لضيفه  : ))ال يتكلفن-صلى هللا عليه وسلم  -يتكلف الرجل ِف إكرام الضيف فقال 
 ما ال يقدر عليه(( . وسيأيت هذا احلديث إن شاء اَّللَّ تعاَل ِف ابَ املناهي.

 فائدة:

يف على عمر بن عبد العزيز رضي اَّللَّ عنه فقدم له نصف رغيف ونصف خيارة دخل ض
 وقال له: كل فِن احلالل ِف هذا الزمان ال حيتمل السرف.

احلادية والثالثون: إذا كنت تعمل عند إنسان أبجر أو سائًقا على سيارة ابْلجرة مث أاتك ما 
 -ن لك ِف أخذها، ملا ورد أن النِب يسمونه ابلوهبة، فِهنا من حق صاح ب املال إال أن أيذ

استعمل رجالً على الصدقة، فجاء فقال: هذا لكم وهذا أهدي يل،  -صلى هللا عليه وسلم 
؟(( : ))أفال جلس ِف بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم ال-صلى هللا عليه وسلم  -فقال 

 ( .1. رواه أمحد )

مخسة قروش، فَتك لك الراك ب هذه فِذا كانت اْلجرة املستحقة لك نصف جنيه إال 
القروش اْلمسة، فِهنا كما قلنا من حق صاح ب املركبة )أي: السيارة( إال أن أيذن لك. 

 وتذكر قول ميمون بن مهران: ثالث يؤدين إَل الْب والفاجر: اْلمانة والعهد وصلة الرحم.

 

 -ليه وسلم هللا ع صلى -الثانية والثالثون: حاول أال تنام بعد الفجر، وإليك بعض هديه 
ِف النوم كما جاء ِف كتاَ ))الط ب النبوي(( املأخوذ من ))زاد املعاد(( البن القيم: وقيل 

( : نوم النهار خلق وخرق ومحق، فاْللق نومة اهلاجرة )يعين: الظهر( وهو خلق رسول 2)
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، واحلمق: ة. واْلرق: نومة الفجر يشغل عن أمر الدنيا واْلخر -صلى هللا عليه وسلم  -اَّللَّ 
 : من انم بعد العصر فاختلس عقله فال يلومن إال نفسه.قال بعض السلفنومة العصر 

 وقال الشاعر:

 أال إن نومات الضحى تورث الفىت خباالً ونومات الُعَصري جنون

ونومة الصبح متنع الرزق؛ ْلن ذلك وقت تطل ب فيه اْلليقة أرزاقها، وهو وقت قسمة 
لعارض أو ضرورة، وهو مضر جدًّا. ورأى عبد اَّللَّ بن عباس ابنًا  اْلرزاق. فنومه حرمان إال

 له

_________ 

 ( وهو ِف ))الصحيحني(( . )قل( .1)

 (1)( . )قل( .". 242ص:  4( زاد املعاد(( البن القيم )ج2)
 

"اإلجالل واإلكرام، أبنَّ حاهلم فيه بني الغلو  واِلفاء، وأخْب أنَّ إكرام هؤالء -336 .1290
الوصف من إجالل هللا تبارك وتعاَل، وما من ري ٍب أنَّ هذه درجةٌ منيفة، ومنزلة  أي أهل هذا

شريفة تبو أها هؤالء بسب ب لزومهم القرآن، وعدم جتانفهم عنه بغلوٍ  أو جفاء أو زايدة أو 
 تقصري.

قال أبو عبيد القاسم بن سال م رمحه هللا ِف بيان معىن حديث أيب موسى املتقد م: "فالغايل 
رط ِف اتباعه حىت خيرجه إَل إكفار الن اس مثل اْلوارج، واِلاِف عنه املضي ع حلدوده املف

املستخفِ  به. وِف معىن هذا احلديث قوُل رابِع اْللفاء الراشدين علي  بن أيب طال ب رضي 
ر هللا عنه: "إنَّ دين هللا بني الغايل واملقصِ ر، فعليكم ابلنهمرقة الوسطى، فِنَّ ُّبا يلحق املقص  

 وإليها يرجع الغايل".

وهو كالم حسن عظيم الفائدة، قال فيه ثعل ب اللغوي املشهور: "ما روي ِف التوسهط أحسن 
 من قول أمري املؤمنني علي  رضي هللا عنه"   يشري إَل كالمه هذا املتقد م  .

 إن  الشيطان أحرُص ما يكون على صرف املسلم عن اِلادة وإبعاده عن الصراط املستقيم،
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: عض السلفقال بإم ا إَل غلو  أو إَل اِلفاء، وال يبايل عدوه هللا أبيِ  اْلمرين منهما ظفر. 
"ما أمر هللا تعاَل أبمر إال  وللشيطان فيه نزغتان: إم ا إَل تفريط وتقصري، وإم ا إَل جماوزة 

 ٌد غري ٌب.. ولَِعدوِ  هللا ِف هذا اْلمِر مكٌر عجي ٌب وكي1وغلو، وال يبايل أبيِ هما ظفر"

__________ 

 (1)( .". 1/136إغاثة اللهفان البن القيم ) 1
 

"مع عمٍل بطاعة هللا على نور من هللا، أم ا إذا كان الر جل متمادايً ِف التفريط -337 .1291
واْلطااي، ُمن َْهِمكا ِف الذنَو واملعاصي، يرجو رمحة هللا بال عمل، فهذا هو الغرور والتمين  

: "اْلوف والر جاء كجناحي الطائر إذا استواي قال بعض الّسلف والر جاء الكاذَ، ولذا
استوى الطري ومت  طريانه، وإذا نقص أحدمها وقع فيه الن قص وإذا ذهبا صار الطائر ِف حد  

 املوت".

كم لتحقيق هذه املقامات العظيمة احملب ة واْلوف  هذا وهللَا الكرمَي أسأل أن يوفِ قنا وإاي 
ى ا ممن عبد هللا حبًّا فيه، ورجاًء لثوابه، وخوفًا من عقابه، وأن يعيننا علوالر جاء، وأن جيعلن

تكميل ذلك وحسن القيام به، إنَّه َسيع الدعاء، وهو أهل الر جاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل.". 
(2) 
 

"أصحاَ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؟ فقال: " ما رفعُت إَل فمي لُقمًة -338 .1292
 ٌ  .1من أين جميُئها ومن أين خرجت "إالَّ وأان عاَِ

 أمَّا من استمرأ   والعياذ ابهلل   أكَل احلرام وشربه ولبَسه والتغذي به، فِنَّ فعَله هذا يكون سبباً 
موجبًا لعدم إجابِة دعوته، وهلذا قال عليه الصالة والسالم ِف احلديث: " فأىنَّ ُيستجاَ 

د ع على وجه التعج ب واالستبعاد، وقلذلك "، أي كيف ُيستجاَ له، فهو استفهاٌم وق
َُ احملرَّمات الفعلية مانعًا من اإلجابِة، وكذلك ترُك الواجبات، كما  ال قيكون أيضًا ارتكا

 .2: " ال تستبطئ اإلجابَة وقد سددَت طُرَقها ابملعاصي "بعض السلف
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عبادته، وإطابَته ملطعمه و وهلذا فِنَّ توبةَ العبد إَل رب ِه، وبُعَده عن معاصيه، وإقبالَه على طاعته 
ومشرِبه وملبسه، وانكساَره بني يديه، وُذلَّه وخضوَعه له سبحانه كله ذلك من موجبات 

 القبول ومن أسباَ إجابِة الدعاء، وأضداُد ذلك من موجبات الردِ .

م أربعَة أسباَ عظيمٍة لقبوِل  لقد ذكر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ِف احلديث املتقدِ 
 اء تقتضي إجابَته:الدع

أحدها: إطالة السفر، والسفر مبجرَّده يقتضي إجابَة الدعاء، كما ِف حديث أيب هريرة عن 
النِبِ  صلى هللا عليه وسلم: " ثالُث دعوات مستجاابت ال شكَّ فيهنَّ: دعوة املظلوم، ودعوة 

 املسافر، ودعوة الوالد لولده "، رواه أبو

__________ 

 ( .1/275ِف جامع العلوم واحلكم )أوردمها ابن رج ب  1

 (1)( .". 2/54شع ب اإلُيان للبيهقي ) 2
 

"ومن االعتداء ِف الدعاء أن يسأَل هللا ما ُعلم من حكمته سبحانه أنَّه ال -339 .1293
يفعله، كأن يسأله ختليده إَل يوم القيامة، أو أن يسأله أن يرفع عنه لوازَم البشرية من احلاجة 

هلواء، أو أن يسأله إطالَعه على َغيِبه وما استأثر سبحانه بعلمه، أو إَل الطعام والشراَ وا
أن يسأله أن جَيعَله من املعصومني، أو أن يَه َب له ولداً من غري زوجة، وحنو ذلك ممَّا سؤالُه 

 .1اعتداٌء ال حيبهه هللا وال حي ب فاعله
ل هللا ازل والدرجات، كأن يسأومن االعتداء ِف الدعاء سؤاُل هللا ما ال يليق ابلسائل من املن

 منازَل اْلنبياء واملرَسلني، أو يكون مَلكاً أو حنو ذلك.

وكذلك من العدوان ِف الدهعاء أن يدعَو هللَا غري متضر ِع، بل دعاء هذا يكون كاملستغيِن 
 املديل على ربِ ه.

 نفِسه وال أِذَن فيه. على ومن االعتداء أن يَعبَده مبا ََ يشرع، ويُثيِن عليه مبا ََ يُثِن به

ال بعُض قومن االعتداء ِف الدعاء كذلك الدعاُء على املؤمنني ابللَّعنة واْلِزي واهلوان، 
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ِف معىن املعتدين ِف اْلية املتقدِ مة: " هم الذي يدعون على املؤمنني فيما ال حيله،  السلف
 .2فيقولون: اللَّهمَّ اخزِهم، اللَّهمَّ اْلَعْنهم "

 ن سعيد بن ُجبري ِف معىن اْلية قال: " ال تدعوا على املؤمنوجاء ع

__________ 

 ( .15/22انظر: جمموع الفتاوى البن تيمية ) 1

 (1)( .". 2/166تفسري البغوي ) 2
 

   من آداَ الدعاء عدم استعجال اإلجابة 84"-340 .1294

ر وُيل ويَتك يستحسإنَّ من آداَ الدعاء العظيمة أالَّ يستعجَل الدعاء ويستبطئ اإلجابَة، ف
الدعاَء، ويقع ِف اليأس من رْوح هللا والقنوط من رمحته، وقد ورد ِف احلديث عن النِبِ  صلى 
هللا عليه وسلم النهُي عن استعجال الدعاء وأنَّ ذلك من موانع إجابته وأسباَ عدم قبوله، 

 ففي الصحيحني

اَ ْلحدكم ه وسلم قال: " ُيستجعن أيب هريرة رضي هللا عنه: أنَّ رسول هللا صلى هللا علي
َُ 1ما ََ يعَجل، يقول: دعوُت فلم يستج ب يل " ، وِف لفٍظ عند مسلم: " ال يزال ُيستجا

للعبد ما ََ َيدُع ِبمث أو قطيعة رحم ما ََ يستعجل، قيل: اي رسول هللا ما االستعجال؟ قال: 
 .2 الدعاءَ "د ذلك ويدَعَ يقول: قد دعوُت وقد دعوُت، فَلم أر يستجي ُب يل، فيستحسر عن

ٌَ من آداَ الدعاء، وهو أنَّه ُيالزِم الطل َب  قال ابن حجر رمحه هللا: " وِف هذا احلديث أد
ال قوال ييأس من اإلجابة؛ ِلَما ِف ذلك من االنقياد واالستسالم وإظهار االفتقار، حىت 

بة ... وقال الداودي: : ْلان أشده خشية أن ُأحَرم الدعاء من أن ُأحَرم اإلجابعُض السلف
خُيشى على َمن خالف وقال: قد دعوُت فلم يستج ب يل أن حُيرم اإلجابة وما قام مقامها 

 .3من االدخار والتكفري "
__________ 

 ( .2735( ، وصحيح مسلم )رقم:6340صحيح البخاري )رقم: 1
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 ( .2735صحيح مسلم )رقم: 2

 (1)( .". 11/141فتح الباري ) 3
 

 ٌة من آداَ الدعاء  مجل 87"-341 .1295

إنَّ من آداَ الدعاء املهمَّة وأسباَ قبوله العظيمة أن يسبق الدعاَء توبٌة من العبد إَل هللا 
ِنَّ عزَّ وجلَّ من مجيع ذنوبه وخطاايه، فُيقره بذنبه، ويعَتف بتقصريه، ويندم على تفريطه، ف

: " قال بعض السلفما تراكَم الذنَو واجتماَع اْلطااي سب ٌب من أسباَ عدم اإلجابة، ك
ال تستبطئ اإلجابَة وقد سددَت طُرَقها ابملعاصي "، وقد نظم بعُضهم هذا املعىن ِف بيتني 

 من الشعر فقال:

 حنن ندعو اإللَه ِف كلِ  كَر مثَّ ننساه عند كشف الكرَو

 كيف نرجو إجابًة لدعاٍء قد سددان طريَقها ابلذنَو

ى هللا عليه وسلم عندما ذكر الرجَل يطيل السفر وقد سبق أن مرَّ معنا حديُث النِب صل
، ومطعُمه حرام، وملبُسه حرام، وُغِذَي  َ اي َر أشعث أغْب َُيده يديه إَل السماء يقول: اي ر
ابحلرام، فأىنَّ ُيستجاَ لذلك، فاستبعد النِب صلى هللا عليه وسلم إجابَة دعاء َمن كانت 

عليُة مانعًا من اإلجابة أيضاً، وكذلك ترك هذه حاله " وقد يكون ارتكاَ احملرمات الف
 .1الواجبات "

وهلذا فِنَّ َمن أراد أن جيي ب هللا دعاَءه وحُيقق رجاَءه، فعليه أن يتَو إَل هللا توبًة نصوحاً 
من ذنوبه وخطاايه، وهللا جل  وعال ال يتعاظمه ذن ٌب أن يغفره، وال حاجةٌ ُيسأهلا أن يعطيها، 

 ن هلمسُله يُ َرغِ بون أممَهم وحيثهوهنم على التوبة واالستغفار، ويُبيِ نو وقد كان أنبياء هللا ور 

__________ 

 (2)( .". 1/275جامع العلوم واحلكم ) 1
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 .1"يُنادي ربَّه ابللَّحن ليُث لذاك إذا دعاه ال جُيي بُ -342 .1296
ليه، وإالَّ ع وهلذا ينبغي على الداعي جتنه ُب اللَّحِن ِف الدعاء إن كان مستطيعًا لذلك قادراً 

 فِنَّ هللاَ جلَّ وعالَ ال ُيكلِ ف نفساً إالَّ ُوسعها.

وقد سئل شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا عن رجل دعا دعاء ملحواًن فقال له رجل: ما 
 يقبل هللا دعاًء ملحوانً؟

ان كفأجاَ رمحه هللا مبا نصهه: " َمن قال هذا القول فهو آمٌث ُمالٌف للكتاَ والسنة، وملا  
عليه السلف، وأمَّا َمن دعا هللَا ُملصًا له الدين بدعاء جائز َسعه هللا وأجاَ دعاَءه سواء  
كان ُمعراًب أو ملحوانً، والكالم املذكور ال أصل له، بل ينبغي للداعي إذا ََ تكن عادتُه 

 ، ََ ََ أن ال يتكلَّف اإلعرا َُ ذه ب اْلشوُع،قال بعُض السلفاإلعرا  : إذا جاء اإلعرا
وهذا كما ُيكره تكلهف السجع ِف الدعاء، فِذا وقع بغري تكلهف فال أبس به، فِنَّ أصَل 

 الدعاء من القل ب، واللسان اتبٌع للقل ب.

وَمن جعل مهََّته ِف الدعاء تقومَي لسانِه أضعَف توجه قلبه، وهلذا يدعو املضطره بقلِبه دعاًء 
يُفتح عليه ال حيضره من قبل ذلك، وهذا أمٌر جَيده كله مؤمن ِف قلبه، والدعاءُ جيوز ابلعربية، 

فِنَّه يعلم ضجيج  هوبغري العربية، وهللا سبحانه يعلم قصَد الداعي ومراَده، وإن ََ يُقوِ م لسان
 .2اْلصوات ابختالف اللغات على تنوهع احلاجات "

__________ 

 ( .20   19انظر: شأن الدعاء للخطايب ) 1

 (1)( .". 489   22/488جمموع الفتاوى ) 2
 

 "أمور حيزن لرؤيتها ويضجر، ومن فوائد هذه اْلحاديث ما يلي:-343 .1297

ا من هللا عزَّ وجلَّ، ساقها إَل عبده أوَّاًل: تعظيُم شأن الرؤاي الصاحلة يراها املؤمن  املسلم، وأهنَّ
َرى ِف حياته بشارًة له ابْلري، وَتنيسًا لقلبه وَطْمأنًة لفؤاده، كما قال هللا تعاَل: }هَلُُم اْلُبشْ 

نْ َيا َوِف اْلِخَرِة{  ُل ج، قال غريُ واحد من السلف: "هي الرؤاي الصاحلة يراها الر  1ِف احْلََياةِ الده
 الصاحل أو تُرى له".
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ا هو من الشيطان لَيحُزن الذين آمنوا،  اثنياً: بيان أنَّ ما يراه املؤمن ِف منامه ممَّا يكرهه إمنَّ
وليس بضار ِهم شيئاً إالَّ ِبذن هللا، وما يراه اإلنساُن ِف منامه ينقسُم إَل ثالثة أقسام: الرؤاي 

 ا أو رؤيت له، والرؤاي اليت هي من الشيطان وهيالصاحلة اليت هي ُبشرى من هللا ِلَمن رآه
أهاويل أييت ُّبا الشيطان لإلنسان ِف منامه وأمثاٌل مكروهة يضرُُّبا بقصد التشويش على 
اإلنسان وإدخال احلزن عليه والضََّجر ِف قلبه، والقسم الثالث: هي اْلحالم اليت جتري على 

 رايهنا ِف اليقظة.فَسه ِف اليقظة جتري عليه ِف املنام جاإلنسان ِف منامه ممَّا حُيدِ ث به الرَّجُل ن

ة  اثلثاً: بيان ما ينبغي أن يفعَله املسلُم عندما يرى ِف منامه ما حُي به ويتلخ ُص ذلك ِف عدَّ
 أمور.

اْلو ل: أنَّ املسلَم ينبغي له أن يفرَح ويستبشَر ابلرؤاي الصاحلة يراها أو تُرى له، وأن ال يغَت ، 
 : "تسر  املؤمن وال تغرهه".قال بعض السلفما فالرؤاي ك

ه حيث  الثاين: أن حيمَد هللاَ عزَّ وجلَّ على هذا اْلري الذي ساقه إليه والفضِل الذي منحه إايَّ
 أكرَمه ُّبذه الرؤاي املبشِ رة.

__________ 

 (1)( .". 64سورة: يونس، اْلية ) 1
 

ً َما َتدْ ، وقال تعاَل: }ُقِل اْدُعو 1"يَ ْعَمُلوَن{ -344 .1298 َ أَِو اْدُعوا الرَّمْحََن َأاي  ُعوا فَ َلُه ا اَّللَّ
، والعبُد كلَّما كان عظيَم املعرفة ابهلل وأَسائه وصفاته زادت خشيُته له، 2اَْلَْسَاُء احْلُْسىَن{ 

: ال بعض السلفُ قوَعظُمت مراقبُته له، وازداَد بُ ْعداً عن معصيته والوقوع فيما يسخطه، كما 
هلل أعرَف كان منه أخوف"، وهلذا فِنَّ أعظَم ما َيطُرُد اهلمَّ واحلزَن والغمَّ أن يعرَف "من كان اب

: العبُد ربَّه، وأن يَعُمَر قلَبه مبعرفته سبحانه، وأن يتوسََّل إليه أبَسائه وصفاته، وهلذا قال
دًا من ح"أسأُلك بكلِ  اسم هو لَك ََسَّيَت به نفَسك، أو أنزلَته ِف كتابك، أو علَّمته أ

خلقك، أو استأثرَت به ِف علم الغي ب عندك"، فهذا توسهٌل إَل هللا أبَسائه كلِ ها ما َعَلَم 
 العبُد منها وما ََ يعلم، وهذا أح به الوسائل إَل هللا سبحانه.
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واْلصُل الرابع: هو العنايُة ابلقرآن الكرمي، كالم هللا عز وجل الذي ال أيتيه الباطُل من بني 
من خلفه، املشتمل على اهلداية والشفاء والكفاية والعافية، والعبُد كلَّما كان عظيَم  يديه وال

العناية ابلقرآن تالوًة وحفظًا ومذاكرًة وتدبهراً، وعماًل وتطبيقًا انل من السعادة والطمأنينة 
عَل جتَ  وراحِة الصَّدر وزوال اهلمِ  والَغمِ  واحلزن حبس ب ذلك، وهلذا قال ِف هذا الدعاء: "أن

 القرآَن ربيَع قلِب ونوَر صدري وجالَء حزين وذهاَ مَهِ ي".

فهذه أربعُة أصول عظيمة مستفادة من هذا الدعاء املبارك، ينبغي علينا أن نتأمََّلها وَنسَعى 
ِف حتقيقها؛ لنناَل هذا املوعوَد الكرمَي والفضَل العظيم وهو قوله صلى هللا عليه وسلم: "إالَّ 

مَهَّه وأبدلَه مكان حزنه فرحاً" وِف رواية "فَ َرجاً"، ومن هللا وحده نطل ب العوَن أذه َب هللُا 
 والتوفيق.

__________ 

 ( .180سورة: اْلعراف، اْلية ) 1

 (1)( .". 110سورة: اإلسراء، اْلية ) 2
 

"السب ب العاشر: جتريُد التوحيد والَتحل ابلفكر ِف اْلسباَ إَل املسبِ  ب -345 .1299
ْن والعلم أبنَّ كلَّ شيء ال َيُضره وال ينفع إالَّ ِبذن هللا، قال هللا تعاَل: }َوإِ  العزيز احلكيم،

ُ ِبُضرٍ  َفال َكاِشَف َلهُ ِإالَّ ُهَو َوِإْن يُرِْدَك خِبَرْيٍ َفال رَادَّ لَِفْضِلِه{  ، وقال النَِّب  صلى 1َُيَْسْسَك اَّللَّ
على أن  هما: " واْعلم أنَّ اْلمََّة لو اجتمعواهللا عليه وسلم لعبد هللا بن عباس رضي هللا عن

شيء  ينفعوك ََ ينفعوك إالَّ بشيء كتبه هللا َلَك، ولو اجتمعوا على أن َيُضرهوك ََ َيُضرهوك إالَّ ب
، فِذا جرَّد العبُد التوحيَد فقد َخرََج من قلبه خوُف ما سواه، وكان عدوهه 2كتبه هللا عليك" 

دو ِه افه مع هللا، بل يُفرُِد هللَا ابملخافة، ويَرى أنَّ إعمالَه فكره ِف أمر عأهوَن عليه من أن خيَ 
وخوفه منه واشتغاله به من نقص توحيده، وإال فلو َجرَّد توحيَده لكان له فيه شغل شاغل، 
وهللا يتوَلَّ حفظَه والدفَع عنه، فِنَّ هللا يدافُع عن الذين آمنوا، فِن كان مؤمنًا فاهلل يدافع 

 نه وال بدَّ، وحبس ب إُيانه يكون دفاُع هللا عنه، فِن كُمَل إُيانُه كان دفاُع هللا عنه أمَتَّ دفع،ع
ن أقبَل : "مَ قال بعض السلفوإن مزج مزج له، وإن كان مرَّة ومرة فاهلل له مرَّة ومرَّة، كما 
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رض هللا عنه مجلة، ومن  ععلى هللا بكليَِّته أقبَل هللا عليه مُجلة، وَمن أعَرَض عن هللا بكليَّته أ
 كان مرَّة ومرَّة فاهلل له مرَّة مرة".

"َمن  :قال بعض السلففالتوحيُد حصُن هللا اْلعظم الذي َمن دخَله كان من اْلمنني، 
 خاف هللَا خافه كله شيء، ومن ََ خَيَِف هللا أخافه هللاُ من كلِ  شيء".

، ونسأل هللا الكرمي أن 3والعائن والسَّاحر فهذه عشرُة أسباَ عظيمة يندفُع ُّبا َشره احلاسد
 يقَينا واملسلمني من الشهرور كلِ ها إنَّه َسيع جمي ب.

__________ 

 ( .107سورة: يونس، اْلية ) 1

( ، وصحَّحه اْللباين   رمحه هللا   ِف صحيح اِلامع 2516سنن الَتمذي )رقم: 2
 ( .7957)رقم:

 (1)( .". 246   2/382انظر بدائع الفوائد البن القيم ) 3
 

"فرطت ِف جن ب اَّللَّ يعين أايم الدنيا اليت ضيعت العمر فيها فخلت من -346 .1300
الثواَ واِلزاء غداً، وهذا أحد الوجهني ِف قوله اْلايم اْلالية، والوجه اْلخر اْلالية أي 
املاضية خلت أوقاهتا وخلدت أحكامها وذهبت شهواهتا وبقيت عقوابهتا فِن قصرت عن 

كن لك مقام املراقبة للرقي ب وال مكان احملاسبة للحبي ب فال هذه احملاسبة للحسي ب َو ي
يفوتن ك مقام الورعني وال تنب عن حال التائبني وهو أن جتعل لك وردين ِف اليوم والليلة 
حملاسبة النفس وموافقتها مرة بعد صالة الضحى ملا مضى من ليلتك وماسلف من غفلتك، 

ني تعفرت فِن وجدت ِف حالك أوصاف املومنفِن رأيت نعمة شكرت هللا وإن رأيت بلية اس
اليت وصفهم اَّللَّ عز وجل  ومدحهم عليها رجوت وطمعت واستبشرت، وإن وجدت من قلبك 
وحالك وصفًا من أوصاِف املنافقني أو خلقًا من أخالق اِلاهلني اليت ذمهم اَّللَّ عز  وجل  

حتاس ب  ة الثانية أنُّبا ومقتهم عليها حزنت وأشفقت وتبت من ذلك واستغفرت، واملر 
نفسك بعد الوتر وقبل النوم ملامضى من يومك من طول غفلتك وسوء معاملتك ومافعلته 
من أعمالك كيف فعلتها وماتركته من سكوتك وصمتك َ تركته وملن تركته فتنعقد الزايدة 
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والنقصان وتعرف بذلك التكلف واإلخالص من حركتك وسكونك فما حتركت فيه وسكنت 
 عز  وجل  به فهو اإلخالص ثوابك فيه على هللا عز  وجل  عند مرجعك إليه فأعمل ْلجل اَّللَّ 

ِف الشكر على نعمة التوفيق وحسن العصمة من التهلكة وما سكنت فيه أو حتركت هلواك 
وعاجل دنياك فهو التكلف، الذي أخْب رسول اَّللَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم أنه هو واْلتقياء 

برآء من التكلف وقد استوجبت فيه العقاَ عند نشر احلساَ إال أن يغفر املوَل من أمته 
َ فاعمل حينئذ ِف االستغفار بعد حسن التوبة ومجيل االعتذار وخف أن يكون  الكرمي الوها
قد وكلك إَل نفسك فتهلك، فلعل مشاهدة هذين املعنيني من خوف ما سلف منك 

ام فتكون نام ويطرد عنك الغفلة فتحيي ليلتك ابلقيوالطمع ِف قبول ما أسلفت ُينعك من امل
ُْم َخْوفاً وَ  َطَمعاً( ممن وصف اَّللَّ عز  وجل  ِف قوله: )تَ َتَجاِف ُجُنوُُّبُْم َعِن امَلَضاجِع َيْدُعوَن َرُّبَّ

: كان أحدهم حياس ب نفسه أشد من حماسبة الشريك قال بعض السلفقد 16السجدة: 
: من عالمة املقت أن يكون العبد ذاكراً لعيَو غريه انسياً لشريكه، وقد قال بعض العلماء

لعيَو نفسه ماقتًا للناس على الظن حمبًا لنفسه على اليقني وترك حماسبة النفس ومراقبة 
الرقي ب من طول الغفلة عن اَّللَّ عز  وجل  والغافلون ِف الدنيا هم اْلاسرون ِف العقِب ْلن 

الجرم أهنم ِف اْلخرة 108جل : )َوأُولَِئَك ُهُم اْلَغاِفُلون( النحل: العاقبة للمتقني قال اَّللَّ عز  و 
هم اْلاسرون وطول الغفلة من العبد عن طبائع االقل ب من املعبود والغفلة ِف الظاهر غالف 
القل ب ِف الباطن، تقول العَر غفله وغلفه مبعىن كماتقول جذَ وجبذ وخشاف وخفاش 

 (1)وطبائع القل ب عن ترادف الذن ب". 
 

 "وجترده من اهلوى وسراجه الذي يزهر فيه هو نور اليقني به يبصر الغي ب-347 .1301

وقال بعض علمائنا: من سهر أربعني ليلة خالصاً كوشف مبلكوت السماء وكان يقول اجتمع 
اْلري كله ِف أربع ذكر منها سهر الليل واعلم أن نوم العلماء عن غلبة املنام بعد طول السهر 

م وشهود وتقري ب هلم منه وورود ومن صفة اإلبدال أن يكون أكلهم فاقة ابلقيام مكاشفة هل
ونومهم غلبة وكالمهم ضرورة ومن سهر ابلليل ْلجل احلبي ب َ خيالفه ابلنهار فِنه أسهره 
ابلليل ِف خدمته ودخل احلسن ذات يوم إَل السوق فسمع لغطهم وكثرة كالمهم فقال أظن 
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قيام الليل  اْلْب قيلوا فِن الشياطني ال تقيل واستعينوا على ليل هؤالء ليل سوء ما يقيلون وِف
قيل ابلصوم  54بقائلة النهار وقد قيل ِف قوله عز  وجل : )َواْستِعيُنوا اِبلَصْْبِ َوالصَّاَلِة( البقرة: 

على قيام الليل وقيل: استعينوا ابِلوع وصالة الليل على جماهدة النفس وقيل: استعينوا 
على اجتناَ النهي. قال بعض علمائنا: من سهر أربعني ليلة خالصاً   ابلصْب والصالة

كوشف مبلكوت السماء وكان يقول اجتمع اْلري كله ِف أربع ذكر منها سهر الليل واعلم 
أن نوم العلماء عن غلبة املنام بعد طول السهر ابلقيام مكاشفة هلم وشهود وتقري ب هلم منه 

لهم فاقة ونومهم غلبة وكالمهم ضرورة ومن سهر ابلليل وورود ومن صفة اإلبدال أن يكون أك
ْلجل احلبي ب َ خيالفه ابلنهار فِنه أسهره ابلليل ِف خدمته ودخل احلسن ذات يوم إَل 
السوق فسمع لغطهم وكثرة كالمهم فقال أظن ليل هؤالء ليل سوء ما يقيلون وِف اْلْب قيلوا 

ه عز  وجل : يل بقائلة النهار وقد قيل ِف قولفِن الشياطني ال تقيل واستعينوا على قيام الل
قيل ابلصوم على قيام الليل وقيل: استعينوا ابِلوع  54)َواْستِعيُنوا اِبلَصْْبِ َوالصَّاَلِة( البقرة: 

 وصالة الليل على جماهدة النفس وقيل: استعينوا ابلصْب والصالة على اجتناَ النهي.

بد ع وجيل ب التقوى وجيعل هللا عز  وجل  به للعوأما الصمت فِنه يلقح العقل ويعلم الور 
ابلتأويل الصحيح والعلم الرجيح ُمرجاً ويوفقه ِبيثار الصمت للقول السديد والعمل الرشيد، 

: تعلمت الصمت حبصاة جعلتها ِف فمي ثالثني سنة كنت إذا قال بعض السلفوقد 
كل كلمة نفسي بمهمت ابلكلمة تلجلج ُّبا لساين فيسكت، وقال بعضهم: جعلت على 

أتكلم ُّبا فيما ال يعنيين صالة ركعتني فسهل ذلك  علي  فجعلت على نفسي بكل كلمة 
صوم يوم فسهل  علي  فلم أنتِه حىت جعلت على نفسي بكل كلمة أن أتصدق بدرهم فصع ب 
ذلك فانتهيت، وقال عقبة بن عامر: ايرسول هللا فيم النجاة؟ قال: أملك عليك لسانك 

تصر: ابك على خطيئتك وقال َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِف اْلْب اِلامع املخوليسعك بيتك و 
من سره أن يسلم فليلزم الصمت وأوصى رسول هللا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم معاذًا ابلصالة 
والصيام وغري ذلك مث قال ِف آخر وصيته: أال أدلك على ماهو أملك لك من ذلك كله، 

ده إَل لسانه فقلت: ايرسول هللا وإان ملؤاخذون مبا تتكلم به ألسنتنا فقال: هذا وأومأ بي
ثكلتك أمك ايمعاذ وهل يك ب الناس على مناخرهم ِف جهنم إال حصائد ألسنتهم إنك 
ماسكت فِنك ساَ فِذا تكلمت فِمنا هو لك أو عليك وقال عبد هللا بن سفيان عن أبيه، 
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ِف اإلسالم ال أسأل عنه أحدًا بعدك فقال: قل ريب قال: قلت ايرسول هللا أوصين بشيء 
هللا مث استقم قال: قلت فما أتقى بعد ذلك، وِف لفظ آخر ذلك وِف لفط آخر فأخْبين 
أبضر شيء علي  فقال هذا وأومأ إَل لسانه، وِف اْلْب ال يتقي العبد ربه تعاَل حق تقاته 

 (1)حىت خيزن من لسانه.". 
 

، وقد قال هللا تعاَل: )وَمْن َأْحَسُن قَ ْوالً ممَّن"واالقتداء ُّبم ِف أ-348 .1302  عمال القلَو
، وكما قال تعاَل: )أُدُْع إَل سبيِل َربِ َك ابحلِْْكَمِة( 33َدعا إَل هللا َوَعِمل صاحلِاً( فصلت: 

، وكما أمره ابلدعاء وأشرك معه أتباعه ِف الدعاء إَل هللا تعاَل ال ِف البصرية 125النحل: 
، 108: )ُقْل هِذِه سبيلي أْدُعوا إَل هللا على بصريٍة أان َوَمِن اتَّبعين( يوسف: فقال تعاَل

وحيشرون يوم القيامة مع اْلنبياء كما قال تعاَل: )فأُولئَك مع الَّذيَن أنْ َعَم هللا علْيِهْم ِمن 
، مث فسره فقال 69 ، وما قال تعاَل: )َوجيء ابلَّنِبي نَي والشههداِء( الزمر:69النَِّبي ني( النساء: 

 مبا استحفظوا من كتاَ هللا وكانوا عليه شهداء.

وقد روينا معناه عن معاذ بن جبل قال: قال رسول هللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: إن أقَر الناس 
من درجة النبو ة أهل العلم وأهل اِلهاد، أما أهل العلم فدلوا الناس على ما جاءت به اْلنبياء 

ل اِلهاد فجاهدوا أبسيافهم على ما جاءت به الرسل وعلماء الدنيا حيشرون مع وأما أه
رون : العلماء حيشرون ِف زمرة اْلنبياء والقضاة حيشقال بعض السلفالوالة والسالطني، وقد 

ِف زمرة السالطني، وكان إَساعيل بن إسحاق القاضي من علماء أهل الدنيا ومن سادة 
ياً ْليب احلسن بن أيب الورد، وكان هذا من أهل املعرفة فلما وَل  القضاة وعقالئهم وكان مؤاخ

إَساعيل القضاء هجره ابن أيب الورد مث إنه اضطر إَل أن دخل عليه ِف شهادة فضَر بن 
أيب الورد يده على كتف إَساعيل القاضي وقال: اي إَساعيل علم أجلسك هذا اجمللس لقد  

داءه على وجهه وجعل يبكي حىت بل ه، وعلماء كان اِلهل خريًا منه، فوضع إَساعيل ر 
الظاهر هم زينة اْلرض وامللك وعلماء الباطن زينة السماء وامللكوت وعلماء الظاهر أهل 

 اْلْب واللسان وعلماء الباطن أرابَ القلَو والعيان.

وقال بعض العلماء: ملا خلق هللا تعاَل اللسان قال هذا معقل خْبي إن صدقين جنيته وملا 
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ق هللا تعاَل القل ب قال هذا موضع نظري إن صفا يل صافيته، وقال بعض اْللف: اِلاهل خل
ينجو ابلعلم والعاَ ينجو ابحلجة والعارف ينجو ابِلاه، وقال بعض: العارفني: علم الظاهر 
حكم وعلم الباطن حاكم، واحلكم موقوف حىت جييء احلاكم حيكم فيه، وقد كان علماء 

هم العلم ِف مسألة الختالف اْلدلة سألوا أهل العلم ابهلل ْلهنم أقَر الظاهر إذا أشكل علي
إَل التوفيق عندهم وأبعد من اهلوى واملعصيةمنهم: الشافعي رمحه هللا تعاَل كان إذا اشتبهت 
عليه املسألة الختالف أقوال العلماء فيها وتكافؤ االستدالل عليها رجع إ َل علماء أهل 

 ب ان جيلس بني يدي شيبان الراعي كما جيلس الصِب بني يدي املكتاملعرفة فسأهلم قال: وك
ويسأله كيف يفعل ِف كذا وكيف يصنع ِف كذا فيقال له مثلك اي أاب عبد هللا ِف علمك 
وفقهك تسأل هذا البدوي فيقول: إن هذا وفق ملا علمناه، وكان الشافعي رمحه هللا قد اعتل  

 هذا رضاك فزدين منه فكت ب إليه املعافري من علة شديدة وكان يقول: اللهم إن كان ِف
 (1)سواد مصر: اي أاب عبد هللا لست وإايك من". 

 

"وخشوع، ومن ذلك أخذ املقرئ على االثنني وليته قام بقراءة الواحد لسهو -349 .1303
القل ب كما قيل إلبراهيم احلريب إن فالانً أيخذ على االثنني فقال هاه حيتاج اثنان أن أيخذا 

، ومن البدع التلحني ِف القراءة حىت ال تفهم التالوة وحىت جياوز إعراَ الكلمة على واحد
مبد  املقصور وقصد املمدود وإدغام املظهر وإظهار املدغم ليستوي بذلك التالحن وال يبايل 
ابعوجاج الكم وإحالته عن حقيقته فهو بدعة ومكروه استماعه، قال بشر بن احلرث: سألت 

ر ابلرجل يقرأ فأجلس إليه قال: يقول يطَر قلت: نعم، قال: ال هذا قد ابن داود احلريب أم
أظهر بدعته، ومن ذلك التلحني ِف اْلذان وهو من البغي واالعتداء فيه، قال رجل من 
املؤذنني البن عمر رضي هللا عنهما: إين ْلحبك ِف هللا تعاَل فقال له: لكين أبغضك ِف هللا 

ر َ: قال ْلنك تبغي ِف أذانك وَتخذ عليه أجراً، وكان أبو بك تعاَل قال: اي أاب عبد الرمحن
اْلجري رمحه هللا يقول: خرجت من بغداد وما حيل يل املقام ُّبا قد ابتدعوا ِف كل شيء 
حىت ِف قراء ةالقرآن وِف اْلذان وكان يعين بذلك قراءة اإلدارة والتلحني وقدم علينا مكة ِف 

لف فخالفوا به سنن السلف أهنم شد دوا ِف أشياء كان سنة ثالثني ومن مجل ما أحدث اْل
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السلف يسهلون فيها وسه لوا أشياء كان السلف يشد دون فيها، فمثلهم ِف ذلك كاْلوارج 
شد دوا ِف الصغائر من الذنَو وسه لوا ِف اْلاثر والسن ة وِف ترك مذه ب اِلماعة حىت 

قها نه كت ب اْلحاديث من أنواع طر فارقوهم فمم ا شد د فيه اْللف مما كان السلف يسه لو 
 وتتبع الغرائ ب من طرقاهتا وحتري اْللفاظ فيها.

وقد قال ابن عون: أدركت ثالثة يرخصون ِف املعاين: إبراهيم، والشعِب، واحلسن رمحهم هللا 
تعاَل، وعن مجاعة من علماء السلف والصحابة التوسعة ِف معاين اْلحاديث وإن َ يؤد 

ريد احلروف وحتر ي املقرئ الواحد ِف مجيع اختياره حىت كأنه فرض ألفاظها ومن ذلك جت
عليه، ومن ذلك التدقيق ِف القياس والنظر والتبح ر ِف علوم النحو والعربية، كما قال إبراهيم 

م بن أدهم رمحه هللا تعاَل: أعربنا ِف الكالم فلم نلحن وحلن ا ِف اْلعمال فيا ليتنا حلن ا ِف الكال
 ْلعمال.وأعربنا ِف ا

ل بعض قاوذكرت العربية عند القاسم بن املخيمرة فقال: أو هلا كْب وآخرها بغي، وقد 
: النحو يذه ب اْلشوع من القل ب، وقال آخر: من أح ب أن يزدري الناس كلهم السلف

فليتعل م العربية وشد دوا ِف الطهارة ابملاء وتنظيف الثياَ وكثرة غسلها من عرق اِلن ب ولبس 
أرواث ما يؤكل حلمه وأبواله وغسل اليسري من الدم وحنو ذلك وكان السلف احلائض ومن 

يرخصون ِف هذا كله ومما سه لوه مما كان السلف يشددون فيه أمر املكاس ب وترك التحر ي 
 (1)فيها والكالم فيما ال يعين واْلوض ِف الباطل والغيبة وا لنميمة". 

 

 "أنفعه على املاء والطني.-350 .1304

بعض السلف: إذا مقت هللا تعاَل مال عبد سل ط عليه املاء والطني، وقال  وقد روينا عن
ه: كنت أمشي مع الثوري رمحه هللا ِف طريق فنظرت إَل ابَ مشي د   ً حيىي بن ُيان رمحه الل 
قال: ال تنظر إليه فقلت اي أاب عبد هللا ما تكره من النظر قال إذا نظرت إليه كنت عوانً له 

ال قا بناه لينظر إليه ولو كان كل  من مر  به َ ينظر إليه ما عمله وقد على بنائه ْلنه إمن  
تِْلَك قبله: وال تنظر إَل بنياهنم فِهنم إمنا زخرفوه ْلجلكم وِف قول هللا تعاَل: ) بعض السلف
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ا( القصص:  ًً ا ِف اْلرض َوال َفَساَد ًً اُر اْلِخَرُة جَنَْعُلها لِلَّذيَن ال يُريُدوَن ُعُلوَّ قيل:  83الدَّ
 ح ب  الكثرة والرايسة والتطاول ِف البنيان، وكذلك قال رسول هللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: كل  

بناء وابل على صاحبه يوم القيامة إال ما أكن من حر  أو برد، وقال للرجل الذي شكا إليه 
ِف املعرفة وال  عضيق منزله اتسع ِف السماء أي ِف اِلنة وهذا أحد التأويلني، والثاين اتس

تطل ب اتساع املكان واعلم أن الزهد ال ينقص من الرزق ولكنه يزيد ِف الصْب ويدمي اِلوع 
والفقر فيكون هذا رزقًا للزاهد من اْلخرة على هذا الوصف من حرمان نصيبه من الدنيا 

ن مومحايته عن التكثر منها والتوس ع فيها ويكون الزهد سببه فيكون ما صرفه عنه ومنعه 
 الغين والتوسع رزقه من اْلخرة والدجات العلى حبسن اختيار من هللا تعاَل وحيطة نظركما.

حدثنا عن بعض العلماء: أن بق االً جاءه فقال: إين كنت أبيع ِف حملة ال بق ال فيها غريي، 
فكنت أبيع الكثري مث قد فتح علي  بق ال آخر فهل ينقص ذلك من رزقي شيئًا فقال: ال 

ناء الدنيا يد ِف بطالتك عن البيع، فلعله بط االً العباً حيتج  لتوس عه وهواه وُيو ه على أبولكن يز 
ممن يتواله فيقول أبن الزهد ِف الدنيا ملا َ ينقص من رزقي شيئاً قد صح مقاماً يل مع التوس ع 

 الزهد ِف واالستكثار وعلى التنع م والرفاهية واالستئثار ْلين  إمنا آكل رزقي وآخذ قسمي فلي
مقام ومن الرضا والتوكل حال أو يقول: إن الزهد قد يصبح مع التكاثر والزينة يزخرف بقوله 
على من ال يعرف الزهد ويغر  مبقالته من اليعرف طريق الزاهدين ولعل ه ممن أيكل الدنيا 
ابلدين أو يزخرف القول ويشبه العلم على الغافلني، فمثله كما قال علي رضي هللا عنه 

لخوارج حني قالوا: ال حكم إال هللا فقال: كلمة حق  أريد ُّبا ابطل وصدق رضوان هللا عليه ل
 ْلهنم أرادوا بذلك إسقاط حكم اْلئمة وترك الطاعة لإلمام العادل.

كما أراد القائل: إمنا آكل رزقي وآخذ من اْلشياء قسمي، االحتجاج لنفسه ُّبواه واالعتذار 
ه وال يعلم املغرور بداء الغرور أنه وإن كان أيكل رزقه من الدنيا عند اِلاهلني خيفة لومهم إاي

وأيخذ قسمه من العطاء فبحكم النقص والبعد وبوصف الرغبة واحلرص ْلن السارق 
والغاص ب أيًضا أيكل رزقه وأيخذ قسمه ولكن حبكم املقت وسوء االختيار إذا كان هللا 

 (1)احلالل للمتقني".  سبحانه وتعاَل يرزق احلرام للظاملني كما يرزق
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"مستحسن ْلفعاله، مث اللهج بذكره وحمبة من يذكره وجمالسة من يذكره، -351 .1305
ودوام التشكي واحلنني إليه وخلو القل ب من اْللق، وسبق النظر إَل اْلالق ِف كل شيء، 
وسرعة الرجوع إليه بكل شيء، ووجد اْلنس به عند كل شيء، وكثرة الذكر له والتذكر بكل 

ومن عالمة احملبة طول التهجد، وروي عن هللا سبحانه: كذَ من اد عى حمبيت إذا  شيء،
جنه الليل انم عين، إال  أن  بعضهم جعل سهر الليل ِف مقام بعينه، ذكر له هذا اْلْب فقال: 
، استوى نومه  ذاك إذا أقامه مقام الشوق فأما إذا أنزل عليه السكينة وأواه ابْلنس ِف القَر

قال: رأيت مجاعة من احملبني، نومهم ابلليل أكثر من سهرهم، وإمام احملبني وسيد وسهره، مث 
احملبوبني رسوله هللا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم كان ينام مثل ما يقوم، وقد يكون نومه أكثر من 

زهد لقيامه َو يكن َتيت عليه ليلة حىت ينام فيها، ومن احملبة اْلروج إَل احلبي ب من املال اب
ِف الدنيا، واْلروج إليه من النفس ِبيثار احلق على مجيع اْلهواء، وقال اِلنيد: عالمة احملبة 

: العمل عن قال بعض السلفدوام النشاط والدؤَو بشهوة يفَت بدنه وال يفَت قلبه، وقد 
احملبة ال يداخله الفتور، وقال بعض العلماء: وهللا ما استسقي حم ب هلل من طاعته ولو حل 

 بعظيم الوسائل، ومن احملبة التناصح ابحلق والتواصي به والصْب

على ذلك، كما وصف تعاَل الراحبني من الصاحلني، فقال تعاَل: )ِإنَّ اإلْنَساَن لَفي ُخْسٍر( 
، ْلن 3 - 2)ِإالَّ الَّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلاِت َوتَ َواَصْوا اِبحلَْقِ  َوتَ َواَصْوا اِبلَصْْبِ( العصر: 

احملبني ليسوا كمن وصفه ِف قوله تعاَل: )يُ ْؤِتُكْم ُأُجورَُكْم َواَل َيْسأَلُكْم أَْمَواَلُكْم( )ِإْن 
يعين أن يسألكم حمبوبكم  37 - 36َيْسألُكموَها فَ ُيْحِفُكْم تَ ْبَخُلوا َوخُيْرِْج َأْضَغاَنُكْم( حممد: 

ني ذلك، كما وصف تعاَل الراحب من اْلموال ويستقصي عليكم خيرج أحقادكم عليه. على
من الصاحلني، فقال تعاَل: )ِإنَّ اإلْنَساَن َلفي ُخْسٍر( )ِإالَّ الَّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلاِت 

، ْلن احملبني ليسوا كمن وصفه ِف قوله 3 - 2َوتَ َواَصْوا اِبحلَْقِ  َوتَ َواَصْوا اِبلَصْْبِ( العصر: 
ُلوا َوخُيْرِْج رَُكْم َواَل َيْسأَلُكْم أَْمَواَلُكْم( )ِإْن َيْسألُكموَها فَ ُيْحِفُكْم تَ ْبخَ تعاَل: )يُ ْؤِتُكْم ُأُجو 

يعين أن يسألكم حمبوبكم من اْلموال ويستقصي عليكم خيرج  37 - 36َأْضَغاَنُكْم( حممد: 
 أحقادكم عليه.

ؤالء الضعفاء على ه وروينا ِف مقرأ ابن عباس: وخيرج أضغانكم؛ يعين اْلموال، فلو َ يدخل
إال الشرك ِف حمبة اْلموال والشغل ُّبا عن ذكر ذي اِلالل، فخسروا ما ربح املخلصون من 
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اْلحباَ، وفاهتم ما أدرك الصاحلون من طوىب وحسن مآَ، فاهلل تعاَل يسأل أحبابه أمواهلم 
ه حمبة منه وكشفاً  بتهم واختباراً حمل وأنفسهم حىت ال يبقى هلم حمبَو سواه ولئال يعبدوا إال  إاي 

ْلخبارهم ِف صدقهم وصْبهم، وْلنه جواد ملك اليسأل إال كلية الشيء ومجلته، وهو غيور 
ال حي ب أن يشركه سواه ِف حمبته، فال يصْب عليه إال  من عرفه وال حيبه إال من صْب عليه، 

به احملبة أح وال يرضى حبكمه فيه إال  من أيقن به، إال  أنه ال يسأل اِلملة كلها إال ملن
اْلاصة، وذلك كله من نظام حكمته، وقيل لبعض احملبوبني وكان قد بذل اجملهود ِف بذل 
ماله ونفسه، حيت َ يبَق عليه منها بقية: ما كان سب ب حالك هذه من احملبة؟ فقال: كلمة 
َسعتها من خلق ْللق عملت يب هذا البالء، قيل: وما هي؟ قال: َسعت حمب ًا قد خال 

ه وهو يقول: أان وهللا أحبك بقلِب كله، وأنت معرض عين بوجهك كله، فقال له مبحبوب
: إن كنت حتبين فأي شيء تنفق علي  فقال: ايسيدي، أمل كك ما أملك، مث أنفق  احملبَو

 (1)عليك روحي حىت هتلك، فقلت:". 
 

ه تعاَل ِف سَر أربعني -352 .1306  ً "كما روي أن  عابدًا من بين إسرائيل عبد الل 
فكانت املالئكة ترفع عمله ِف السماء فال يقبل، فقالت: ربنا وعزتك ما رفعنا إليك  سنة،

ال بعض قإال  حق اً فقال عز  وجل : صدقتم مالئكيت ولكنه حي ب  أن يعرف مكانه، فلذلك 
: من جنا من الكْب والرايء وح ب  الشهرة فقد سلم، وقال الثوري: ما عاِلت شيًئا السلف

هنا تفلت علي  يعين تشرد أو تضعف، فتحتاج إَل مداواة هلا، كما قال أشد علي  من نييت ْل
املنصور: املداومة على العمل حىت خيلص أشد من العمل، وقال الثوري: ما أعتد مبا ظهر 
من عملي، وقال علي  رضي هللا تعاَل عنه: كونوا بقبول العمل أشد اهتماماً منكم ابلعمل، 

ف يقل  عمل يتقبل؟ وقال بعضهم: من استوحش من الوحدة فِنه ال يقل  عمل مع تقوى وكي
وأنس ابِلماعة َ يسلم من الرايء، وقال عبد العزيز بن أيب رواد: أدركتهم جيتهدون ِف العلم 

 الصاحل فِذا بلغوه وقع عليهم اهلم  أيتقبل منهم أم ال.

وقال مالك بن دينار: اْلوف على العمل أن ال يتقبل أشد من العمل، وقال ابن عجالن: 
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العمل ال يصلح إال  بثالث؛ التقوى هلل عز  وجل ، والنية احلسنة، واإلصابة وقد فسر الفضيل 
ُلوَُكْم أَيهُكْم َأْحَسُن َعَماًل( هود:  اك؟ ، قال: أخلصه وأصوبه قيل: وما ذ7قوله تعاَل: )لِيَ ب ْ

قال: العمل إذا كان خالًصا َو يكن صوااًب َ يقبل، وقال التياحي: للعمل أربع خصال ال 
يتم إالً ُّبن : معرفة هللا عز  وجل ، ومعرفة احلق، واإلخالص به والعمل على السن ة، فأي عمل  
كان قبل هذه اْلربع ال ينفع فمنهم من يكون حسن اْلداء لفرضه، كثري الندم واإلشفاق 

معاصيه، فيكون هذا أحسن حااًل، ومنهم من يكون سيء اْلداء، قليل احلزن والندم  من
على ذنوبه، فيكون هذا أسوأ حااًل وليس جيدون ِف ذلك على قياس واحد، وهللا تغفر ملن 
يشاء الذن ب العظيم ويعذَ من يشاء على الذن ب الصغري، ملا سبق هلما ِف علمه، وملا نفذ 

َ ، وقد يشَتك اإلثنان ِف معصية ويتفاواتن ِف حكم املشيئة ويتو هلما من مشيئته وحكمه
، والقبول غري العمل، على العبد العمل وإَل املوَل  هللا على من أح ب  ويتقبل ممن حي ب 
القبول، يقبل ممن حي ب  ويرد ما يشاء ممن يشاء، والسابقة غري املعصية؛ السابقة ِف املشيئة 

معاصيه السوأى ويعذَ من حق ت عليه كلمة العذاَ يغفر ملن سبقت له احلسىن مجيع 
وحيبط أعماله احلسىن، واْللق مردودن إَل السابقة وحمكوم عليهم بعلم هللا تعاَل فيهم، وِف 
اْلْب: هلك املصرون قدًما إَل النار؛ واإلصرار يكون مبعىن أن يعتقد بقلبه مىت قدر على 

 (1)الذن ب فعله أو ال يعقد الندم عليه وال". 
 

"وحقيقة اإلخالص سالمته من وصفني؛ ومها: الرايء واهلوى، ليكون خالًصا  -353 .1307
كماوصف هللا تعاَل اْلالص من اللنب، فكان بذلك متام النعمة علينا، فقال: )ِمْن َبنْيِ فَ ْرٍث 

اًن َخالصاً( النحل:  ًَ ، فلو وجد فيه أحد الوصفني من فرث أو دم َ يكن 66َوَدٍم ل َب
م النعمة به علينا َو تقبله نفوسنا، فكذلك معاملتنا هلل عز  وجل  إذا شاُّبا خالًصا، َو تت

رايء خبلق أو هوى من شهوة نفس، َو تكن خالصة َ يتم ُّبا الصدق واْلدَ ِف املعاملة 
 َو يقبلها هللا تعاَل من ا فاعتْبوا.

ه إَل أيب موسى نوروينا عن سعيد بن أيب بردة عن كتاَ عمر بن اْلطاَ رضي هللا تعاَل ع
اْلشعري: أنه من خلصت نيته كفاه هللا تعاَل ما بينه وبني الناس، ومن تزي ن للناس مبا يعلم 
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هللا تعاَل منه غري ذلك شانه هللا تعاَل، فما ظنك؟ وكت ب ساَ بن عبد هللا إَل عمر بن عبد 
 عون هللا تعاَل نيته متالعزير: اعلم اي عمر أن   هللا تعاَل عون للعبد بقدر النية، فمن مت ت 

إايه، ومن قصرت عنه نيته قصر عنه من عون هللا تعاَل بقدر ذلك، وقد قال هللا تعاَل ِف 
نَ ُهَما( النساء:  ِق هللا بَ ي ْ  ً ، فجعل سب ب التوفيق 35تصديق ذلك: )إْن يُريدا ِإْصالحاً يُ َوف 

عض وقال بصاحل، إرادة اإلصالح؛ فذلك هو أول التوفيق من املوفق املصلح للعامل ال
َ  عمل صغري السلف : رأيت اْلري إمنا جيمعه حسن النية وكفاك به خرياً وإن َ ينص ب ر

تعظمه النية وَر عمل كْب تصغره النية، وكت ب بعض اْلدابء إَل أخيه: أخلص النية ِف 
أعمالك يكفك القليل من العمل، وقال داود الطائي: من أكْب مهه التقوى لو تعلقت مجيع 

حه ابلدنيا لردته نيته يومًا إَل نية صاحلة، فكذلك اِلاهل ابهلل تعاَل وأايمه مهه الدنيا جوار 
واهلوى، ولو تعلقت جوارحه بكل أعمال الصاحلات لكان مرجوًعا إَل إرادة الدنيا وموافقة 
اهلوى، ْلن سر ها كان مهه النفس لعاجل عرض الدنيا، وقال حممد بن احلسني: ينبغي للرجل 

ن نيته بني يدي عمله، وقال أيَو السجستاين وغريه: ختلص الني ات على العم ال أن تكو 
أشد  عليهم من مجيع اْلعمال، وقال الثوري: كانوا يتعلمون النية للعمل كما يتعلمون العلم، 
وقال بعض العلماء: طل ب النية للعمل قبل العمل وما دمت تنوي اْلري فأنت خبري، وقال 

هلل  ن مها كمال أمرك تصبح وال هتي م هلل تعاَل مبعصية ومتسي وال هتي مزيد بن أسلم: خصلتا
صوها ِف معناه: إن  نعمة هللا تعاَل أكثر من أن حت قال بعض السلفتعاَل مبعصية، وكذلك 

وإن  ذنوبكم أخفى من أن تعلموها ولكن أصبحوا تو ابني وأمسوا تو ابني يغفر لكم ما بني 
 ذلك.

بعض املريدين: أنه كان يطوف على العلماء يقول: من يدل ين على عمل وروينا ِف اْلْب عن 
ال أزال فيه عامالً هلل تعاَل فِين أح ب  أن الجتيء علي  ساعة من ليٍل أو هنار إال  وأان عامل 
من عمال هللا تعاَل، فقيل له: قد وجدت صاحبك اعمل اْلري ما استطعت، فِذا أقَتت 

 ام  بعمل اْلري كعامله.أو تركته فهم  بعمله، فِن اهل

وروينا عن عيسى عليه الصالة والسالم: طوىب لعني انمت وال هتم  مبعصية وانتهت إَل غري 
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 (1)إمث.". 
 

نا( "مث يستغفر للمؤمنني واملؤمنات ويقول: )َربَّنا اَل تُزِْغ قُ ُلوبَ َنا بَ ْعَد إْذ َهَديْ تَ -354 .1308
وِف اْلخرة حسنة َوقنا عذاَ النار، وليس  اْلية، ربنا آتنا ِف الدنيا حسنة 8آل عمران: 

بعد هذا دعاء مفضل وال كالم مأثور سوى ما ذكرانه آنفاً من االستعاذة ابلكلمات اْلمس، 
وإْن اقتصر عليها أجزأته ويكره لإلمام أن خيص  نفسه بدعاء دون من خلفه فِن دعا ِف 

 خلفه. نفسه ومنصالته فليجمع ابلنون فيقول نسألك ونستعيذك وهو ينوي بذلك 

وِف اْلْب: من أم  قومًا فال خيص  نفسه بدعوة دوهنم فِن اختار املريد التأذين على اإلمامة 
من العلماء: إن  اْلذان أفضل من اإلمامة، وإن  املؤذن أعظم أجراً  قال بعض السلففقد 

بهها ابإلمارة امن، فشلقول النِب َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: اإلمام أمري، ولقوله: اإلمام ض
والضمان، مث قال: فِن نقص فعليه ال عليهم، فاْلذان أسلم، ولعله ال يقوم حبكم اإلمامة، 
وال يتم  وصف اإلمام فيكون عليه بعض صالة املصل ني كما يكون له أيضاً ِف اإلمتام أجورهم، 

دعائه لإلمام  دعاء هو أمدح منوأيضًا فِن رسول هللا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم دعا للمؤذنني 
بقوله: اللهم أرشد اْلئمة، واغفر للمؤذنني وبقوله: يغفر للمؤذن مدى صوته ويشهد له كل 
رط ب وايبس، ووصفه أيضاً بوصف هو أبلغ فقال: املؤذن مؤمتن، وِف لفظ آخر: مؤذنوكم 

ناً، ال يكون أميوأئمتكم ضمناؤكم، فاْلمني أرفع حااًل من الضامن ْلن  الضامن غارم، وقد 
واْلمني مكيناً، وال ضمان عليه؛ ومن هذا كره سهل بن سعد الساعدي اإلمامة، قال أبو 
حازم: قلت لسهل بن سعد وكان يقدم فيتان قومه يصل ون به، فقلت: أنت صاح ب رسول 

اي  :هللا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ولك من السابقة والفضل لو تقد مت فصل يت بقومك، فقال
ابن أخي َسعت رسول هللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم يقول: اإلمام ضامن فأكره أْن أكون ضامناً، 
وِف اْلْب: من أذ ن ِف مسجد سبع سنني وجبت له اِلنة، ومن أذ ن أربعني عاماً دخل اِلنة 

وم القيامة على كثي ب ي بغري حساَ، وِف اْلْب عن رسول هللا َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: ثالثة
من مسك يفزع الناس وال يفزعون حىت يقضي بني اْلالئق؛ رجل قرأ القرآن فأد اه إَل هللا 
سبحانه وتعاَل مبا فيه، ورجل أذ ن ِف مسجد ابتغاء وجه هللا تعالىى، ورجل ابتلى ابلرق ِف 
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 الدنيا فأطاع هللا عز  وجل  وأطاع مواليه.

؟ قال: نزلت 33: )ومن أحسن قواًل ممن دعا إَل هللا( فصلت: وروينا ِف تفسري قوله تعاَل
ِف املؤذنني وعمل صاحلاً قال: الصالة بني اْلذان واإلقامة يستج ب إذا فرغ املؤذن من اْلذان 
أن يقول: وأان من املسلمني احلمد هلل َر العاملني، وتال قوله وعمل صاحلاً، وقال: إنين من 

 لدين احلمد هلل َر العاملني، فاستح ب أْن يصل ي املؤذن بنياملسلمني، وقوله ُملصني له ا
اْلذان واإلقامة أربعاً، وأْن جيهد ِف الدعاء، قال: وكان السلف يكرهون أربعًا ويتدافعوهنا 
عنهم: اإلمامة والفتيا والوصية والوديعة، وقال بعضهم: ما شيء أح ب إيل  من الصالة ِف 

ويتحمل غريي ثقلها، ولكن إذا أقمت الصالة فليتقدم  مجاعة، وأكون مأموماً فأكفى سهوهاً 
 (1)من أمر ابلتقدم وال يتدافعوهنا، فقد جاء ِف العلم". 

 

: النكاح رق  فلينظر أحدكم عند من يرق  كرُيته، قال بعض السلف"وقد -355 .1309
وقال بعضهم: ال تنكح إال  اْلتقياء فِنه إن أحبها أكرمها، وإن أبغضها أنصفها، وقال 

ل هللا َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم: ختريوا لنطفكم وأنكحوا اْلكفاء، وأنكحوا إليهم، وال نكاح رسو 
إال  بويل وشاهدي عدل، وإن كانت ثيًبا فِن َ يكن ويل  فالسلطان ويل من ال ويل له أو 

صانه قمن واله احلكم كذلك السن ة، وليتعلم املتزو ج علم احليض واختالف أوقاته وزايدته ون
وأحكام االستحاضة من ذلك، وعلم وقت اْلطهار ليعلمها ذلك وليغنيها بذلك عن السؤال 
والظهور إَل الرجال، مث ليعلم أهله علم ما ال يسعهم جهله من الفرائض وأحكام الصالة 
وشرائع اإلسالم واعتقادات املؤمنني من السن ة وما عليه من مذه ب اِلماعة، فِذ فعل ذلك 

ها أن خترج إَل العلماء، وإن قصر عن علمها علم التوحيد ومباين اإلسالم وعقود َ يكن علي
اإلُيان ومذه ب أهل السن ة فلها أن خترج إَل السؤال عم ا ال يسعها جهله وليس هلا أن خترج 
بغري إذنه لطل ب علم يرجى فضله، وليس للمرأة أن  حتمل زوجها على املكاس ب احلرام وال 

اْلاثم، وال للرجل أن يدخل ِف مداخل السواء وال يبيع آخرته بدنياه،  تكلفه ما يقَتف به
فِن صْبت معه على الْب  والتقوى أمسكها، وإن محلته على اإلمث والعدوان فارقها، وإن يتفرقا 
يغِن هللا كالً من سعته، ويقال: أول من يتعلق ابلرجل يوم القيامة زوجته وولده، فيوقفونه بني 
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جل  فيقولون: اي ربنا خذ لنا حق ًا من هذا، فِنه ما علمنا ما جنهل، وكان يدي هللا عز  و 
يطعمنا احلرام وحنن ال نعلم، قال: فيقتص  هلم منه، وِف خْب: أن  العبد ليوقف للميزان وله 
من احلسنات أمثال اِلبال، فيسأله عن رعاية عياله والقيام ُّبم، وعن ماله من أين اكتسبه 

الئكة: ستفرغ تلك املطالبات مجيع أعماله، فال يبقى له حسنة، فينادي املوفيم أنفقه، حىت ت
: إذا لسلفقال بعض اهذا الذي أكل عياله حسناته ِف الدنيا وارهتن اليوم أبعماله، فلهذا 

 أراد هللا بعبد شر اً سلط عليه ِف الدنيا أنيااًب تنهشه، يعين العيال.

ملرء  ب أعظم من جهالة أهله، واْلْب املشهور: كفى ابوروينا ِف اْلْب: ال يلقى هللا عبد بذن
إمثًا أن يضيع من يعول، وروي أن  اْلبق من عياله كالعبد اْلبق من سيده، ال يقبل له صالة 
وال صيام حىت يرجع إليهم، وقد قال عز  وجل : )اي أَيهها الَّذين آَمُنوا ُقوا أنْ ُفَسُكْم َوأَْهليُكْم 

أضاف اْلهل إَل النفس وأمران أن نقيهم النار بتعليم اْلمر والنهي كما ، ف6اَنراً( التحرمي: 
نقي أنفسنا النار ابجتناَ النهي، وجاء ِف تفسري ذلك: عل موهن وأد بوهن، وقال النِب َصلَّى 
هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم: كلكم راعٍ  وكل كم مسؤول عن رعيته، فاملرأة راعية على مال زوجها وهي 

، والرجل راٍع على أهله وهو مسؤول عنهم، ويقال: إذا أنفقت املرأة من مال مسؤولة عنه
زوجها بغري إذنه َ تزل ِف سخط هللا عز  وجل  حىت أيذن هلا، وال حيل  هلا أن تطعم من منزله 

 (1)إال  الرط ب الذي خياف فساده، فِن". 
 

ق ب ذلك "السكينة والوقار فمنهم من كان ال يستطيع أن أيكل طعاما ع-356 .1310
ومنهم من كان يعمل مبقتضى ما َسعه مدة أفضل الصدقة: تعليم جاهل أو إيقاظ غافل ما 
وصل املستثقل ِف نوم الغفلة أبفضل من ضربه بسياط الوعظة ليستيقظ املواعظ كالسياط 

 تقع على نياط القلَو فمن آملته فصاح فال جناح ومن زاد أمله فمات فدمه مباح.

 صاص دمائهم ... ولكن دماء العاشقني جبارقضى هللا ِف القتلى ق

وعظ عبد الواحد بن زيد يوما فصاح به رجل: اي أاب عبيدة كف فقد كشفت ابملوعظة قناع 
 قلِب فأمت عبد الواحد موعظته فمات الرجل.

صاح رجل ِف حلقة الشبلي فمات فاستعدى أهله على الشبلي إَل اْلليفة فقال الشبلي: 
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 جابت فما ذن ب الشبلي.نفس رقت فحنت فدعيت فأ

 فكر ِف أفعاله مث صاح ... ال خري ِف احل ب بغري افتضاح

 قد جئتكم مستأمنا فارمحوا ... ال تقتلوين قد رميت السالح

إمنا يصلح التأدي ب ابلسوط من صحيح البدن اثبت القل ب قوي الذراعني فيَؤ ضربه فريدع 
.فأما من هو سقيم البدن ال قوة له فماذا ينقع َتديب  ه ابلضَر

كان احلسن إذا خرج إَل الناس كأنه رجل عاين اْلخرة مث جاء خيْب عنها وكانوا إذا خرجوا 
من عنده خرجوا وهم ال يعدون الدنيا شيئا وكان سفيان الثوري يتعزى مبجالسه عن الدنيا 
 وكان أمحد ال تذكر الدنيا ِف جملسه وال تذكر عنده قال بعضهم: ال تنفع املوعظة إال إذا

خرجت من القل ب فِهنا تصل إَل القل ب فأما إذا خرجت من اللسان فِهنا تدخل من اْلذن 
 : إن العاَ إذا َ يرد مبوعظة وجه هللا زلت موعظتهقال بعض السلفمث خترج من اْلخرى 

 عن القلَو كما يزل القطر عن الصفا كان حيىي بن معاذ ينشد ِف جمالسه:

 يعيها قلبه أوالمواعظ الواعظ لن تقبال ... حىت 

 اي قوم من أظلم من واعظ ... قد خالف ما قاله ِف املال

 أظهر بني الناس إحسانه ... وابرز الرمحن ملا خال

العاَ الذي ال يعمل بعلمه كمثل املصباح يضيء للناس وحيرق نفسه قال أبو العتاهية:". 
(1) 
 

بد اْلالفة بعد عمر بن ع"كان يزيد بن عبد امللك   وهو الذي انتهت إليه -357 .1311
العزيز   له جارية تسمى حبابة وكان شديد الشغف ُّبا َو يقدر على حتصيلها إال بعد جهد 
شديد فلما وصلت إليه خلى ُّبا يوما ِف بستان وقد طار عقله فرحا ُّبا فبينما هو يالعبها 

ا ويضاحكها إذ رماها حببة رمان أو حبة عن ب وهي تضحك فدخلت ِف فيها فشرقت ُّب
فماتت فما َسحت نفسه بدفنها حىت أراحت فعوت ب على ذلك فدفنها ويقال: إنه نبشها 
بعد دفنها ويروى: إنه دخل بعد موهتا إَل خزائنها ومقاصريها ومعها جارية هلا فتمثلت 

 اِلارية ببيت:
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 كفى حزان ابلواله الص ب أن يرى ... منازل من يهوى معطلة قفرا

ه ومن ق إَل أن مضى هوي من الليل مث أفاق فبكى بقية ليلتفصاح وخر مغشيا عليه فلم يف
ا كان : ما من حْبة إال يتبعها عْبة، ومقال بعض السلفالغد فدخلوا عليه فوجدوه ميتا 

ضحك ِف الدنيا إال كان بعده بكاء. من عرف الدنيا حق معرفتها حقرها وأبغضها كما 
 قيل:

 يشَتيها أما لو بيعت الدنيا بفلس ... أنفت لعاقل أن

 ومن عرف اْلخرة وعظمتها ورغ ب فيها

عباد هللا هلموا إَل دار ال ُيوت سكاهنا وال خيَر بنياهنا واليهرم شباُّبا وال يتغري حسنها 
وإحساهنا هواؤها النسيم وماؤها التسنيم يتقل ب أهلها ِف رمحة أرحم الرامحني ويتمتعون ابلنظر 

آِخُر َدْعَواُهْم َأِن ْبَحاَنَك اللَُّهمَّ َوحتَِي َّتُ ُهْم ِفيَها َسالٌم وَ إَل وجهه كل حني: }َدْعَواُهْم ِفيَها سُ 
َِ  اْلَعاَلِمنَي{ ]يونس: [ قال عون بن عبد هللا بن عتبة: بىن ملك ممن كان 10احْلَْمُد َّللَِِّ َر

  قبلنا مدينة فتنوق ِف بنائها مث صنع طعاما ودعا الناس إليه وأقعد على أبواُّبا انسا يسألون
كل من خرج هل رأيتم عيبا؟ فيقولون ال حىت جاء ِف آخر الناس قوم عليهم أكسية 
فسألوهم: هل رأيتم عيبا؟ فقالوا: عيبني فأدخلوهم على امللك فقال: هل رأيتم عيبا؟ فقالوا 
عيبني قال: وما مها؟ قالوا: ختَر وُيوت صاحبها قال: فتعلمون دار ال ختَر وال ُيوت 

فدعوه فاستجاَ هلم واُنلع من ملكه وتعبد معهم فحدث عون ُّبذا صاحبها؟ قالوا نعم 
احلديث عمر بن عبد العزيز فوقع منه موقعا حىت هم أن خيلع نفسه من امللك فأاته ابن عمه 
مسلمة فقال: اتق هللا اي أمري املؤمنني ِف أمة حممد فوهللا لئن فعلت ليقتتلن أبسيافهم،". 

(1) 
 

سول هللا صلى هللا عليه وسلم قيام الليل ونزعت كل آية "منكم وهللا ما ترك ر -358 .1312
فيها قيام الليل فأشارت عائشة رضي هللا عنها إَل قيام الليل فيه فائداتن عظيمتان: اإلقتداء 
بسنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم والتأسي به وقد قال هللا عز وجل: }َلَقْد َكاَن َلُكْم ِف 

[ وتكفري الذنَو واْلطااي فِن بين آدم خيطئون 21َحَسَنٌة{ ]اْلحزاَ: َرُسوِل اَّللَِّ ُأْسَوٌة 
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ابلليل والنهار فيحتاجون إَل اإلستكثار من مكفرات اْلطااي وقيام الليل من أعظم املكفرات  
كما قال النِب صلى هللا عليه وسلم ملعاذ بن جبل: "قيام العبد ِف جوف الليل يكفر اْلطيئة" 

 [ اْلية خرجه اإلمام أمحد وغريه.16ُجُنوُُّبُْم َعِن اْلَمَضاِجِع{ ]السجدة:  مث تال: }تَ َتَجاىفَ 

وقد روي أن املتهجدين يدخلون اِلنة بغري حساَ وروي عن شهر بن حوش ب عن أَساء 
بنت يزيد عن النِب صلى هللا عليه وسلم قال: "إذا مجع هللا اْلولني واْلخرين يوم القيامة 

: ع اْلالئق سيعلم اْلالئق اليوم من أوَل ابلكرم مث يرجع فيناديجاء مناد ينادي بصوت يسم
أين الذين كانوا ال تلهيهم جتارة وال بيع عن ذكر هللا فيقومون وهم قليل مث يرجع فينادي: 
ليقم الذين كانوا حيمدون هللا ِف السراء والضراء فيقومون وهم قليل مث حياس ب سائر الناس" 

ويروى عن شهر بن حوش ب عن ابن عباس رضي هللا عنهما من  خرجه ابن أيب الدنيا وغريه
قوله ويروى أيضا من حديث أيب اسحاق عن عبد هللا بن عطاء عن قبة بن عامر مرفوعا 
وموقوفا ويروى حنوه أيضا عن عبادة بن الصامت وربيعة اِلرشي واحلسن وكع ب من قوهلم 

َل اِلنة امة وإذا كان أهله يسبقون إ: قيام الليل يهون طول القيام يوم القيقال بعض السلف
 بغري حساَ فقد اسَتاح أهله من طول املوقف للحساَ.

وِف حديث أيب أمامة وبالل املرفوع: "عليكم بقيام الليل فِنه دأَ الصاحلني قبلكم وإن قيام 
الليل قربة إَل هللا تعاَل وتكفري للسيئات ومنهاة عن اإلمث ومطردة للداء عن اِلسد" خرجه 

َتمذي ففي هذا احلديث أن قيام الليل يوج ب صحة اِلسد ويطرد عنه الداء وكذلك صيام ال
النهار ففي الطْباين من حديث أيب هريرة مرفوعا: "صوموا تصحوا" وكما أن قيام الليل يكفر 

 السيئات فهو يرفع الدرجات وقد ذكران أن أهله من السابقني إَل اِلنة بغري حساَ.

شهور الذي خرجه اإلمام أمحد والَتمذي: "إن املأل اْلعلى خيتصمون وِف حديث املنام امل
ِف الدرجات والكفارات" وفيه "إن الدرجات إطعام الطعام وإفشاء السالم والصالة ابلليل 

 (1)والناس نيام" وِف املسند والَتمذي وغريمها عن". 
 

ل ومن ان"صوته وثبوا من فرشهم فيسمع من هنا ابك ومن هنا داع ومن هنا -359 .1313
 هنا متوضىء فِذا طلع الفجر اندى أبعلى صوته عند الصباح حيمد القوم السرى.
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 اي نفس قومي فقد انم الورى ... إن تصنعي اْلري فذو العرش يرى

 وأنت اي عني دعي عنك الكرى ... عند الصباح حيمد القوم السرى

عود رضي موات قيل البن مساي قوام الليل اشفعوا ِف النوام اي أحياء القلَو ترمحوا على اْل
هللا عنه: ما نستطيع قيام الليل؟ قال: أقعدتكم ذنوبكم وقيل للحسن: قد أعجزان قيام الليل؟ 
قال: قيدتكم خطاايكم وقال الفضيل بن عياض: إذا َ تقدر على قيام الليل وصيام النهار 

م به قيام الليل ر فاعلم أنك حمروم كبلتك خطيئتك قال احلسن: إن العبد ليذن ب الذن ب فيح
: أذنبت ذنبا فحرمت به قيام الليل ستة أشهر ما يؤهل امللوك للخلوة قال بعض السلف

ُّبم إال من أخلص ِف ودهم ومعاملتهم فأما من كان من أهل املخالفة فال يؤهلونه ِف بعض 
 ِفاْلاثر: إن جْبيل عليه السالم ينادي كل ليلة أقم فالان وأِن فالان قام بعض الصاحلني 
 ينا.ليلة ابردة وعليه ثياَ رثة فضربه الْبد فبكى فهتف به هاتف أقمناك وأمنناهم مث تبكي عل

 اي حسنهم والليل قد جنهم ... ونورهم يفوق نور اْلجنم

 ترمنوا ابلذكر ِف ليلهم ... فعيشهم قد طاَ ِف الَتِن

 قلوُّبم للذكر قد تفرغت ... دموعهم كلؤلؤ منظم

 شرقت ... وخلع الغفران خري القسمأسحارهم ُّبم هلم قد أ

الليل منهل يرده أهل اإلرادة كلهم وخيتلفون فيما يردون ويريدون }َقْد َعِلَم ُكله أاَُنٍس 
[ فاحمل ب يتنعم مبناجاة حمبوبه واْلائف يتضرع لطل ب العفو ويبكي 60َمْشَرَُّبُْم{ ]البقرة: 

رمانه ني أحسن هللا عزاءه ِف حعلى ذنوبه والراجي يلح ِف سؤال مطلوبه والغافل املسك
وفوات نصيبه قال النِب صلى هللا عليه وسلم لعبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما: "ال تكن 

 مثل فالن كان يقوم الليل فَتك قيام الليل".

مرضت رابعة مرة فصارت تصلي وردها ابلنهار فعوفيت وقد ألفت ذلك وانقطع عنها قيام 
مها كأهنا أدخلت إَل روضة خضراء عظيمة وفتح هلا فيها ابَ الليل فرأت ذات ليلة ِف نو 

دار فسطع منها نور حىت كاد خيطف بصرها فخرج منها وصفاء كأن وجوههم اللؤلؤ أبيديهم 
 (1)جمامر فقالت هلم امرأة كانت مع.". 
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 "فال كان ما يلهي عن هللا أنه ... يضر ويؤذى إنه ملشؤم-360 .1314

 هللا واليمن هو طاعة هللا وتقواه كما قيل:فالشؤم ِف احلقيقة هو معصية 

 إن رأاي دعا إَل طاعة هللا ... لرأى مبارك ميمون

والعدوى اليت هتلك من قارُّبا هي املعاصي فمن قارُّبا وخالطها وأصر عليها هلك وكذلك 
ُمالطة أهل املعاصي ومن حيسن املعصية ويزينها ويدعو إليها من شياطني اإلنس وهم أضر 

: شيطان اِلن نستعيذ ابهلل منه فينصرف وشيطان قال بعض السلفاِلن  من شياطني
اإلنس ال يْبح حىت يوقعك ِف املعصية وِف احلديث: "حيشر املرء على دين خليله فلينظر 
أحدكم من خيالل" وِف حديث آخر: "ال تصح ب إال مؤمنا وال أيكل طعامك إال تقي" 

 ومما يروى لعلي رضي هللا عنه:

 ا اِله  ...  ل وإايك وإايهفال تصح ب أخ

 فكم من جاهل أردى ... حكيما حني آخاه

 يقاس املرء ابملرء ... إذا ما املرء ماشاه

 وللشيء على الشيء ... مقاييس وأشباه

 ولقل ب على القل ب ... دليل حني يلقاه

َ فيعم الناس خصوصا  فالعاصي مشؤم على نفسه وعلى غريه فِنه ال يؤمن أن ينزل عليه عذا
َ ينكر عليه عمله فالبعد عنه متعني فِذا كثر اْلبث هلك الناس عموما وكذلك أماكن  من

املعاصي وعقوابهتا يتعني البعد عنها واهلَر منها خشية نزول العذاَ كما قال النِب صلى 
هللا عليه وسلم ْلصحابه ملا مر على داير مثود ابحلجر: "ال تدخلوا على هؤالء املعذبني إال 

ابكني خشية أن يصيبكم ما أصاُّبم" وملا اتَ الذي قتل مائة نفس من بين  أن تكونوا
إسرائيل وسأل العاَ: هل له من توبة؟ قال له: نعم فأمره أن ينتقل من قرية السوء إَل القرية 
الصاحلة فأدركه املوت بينهما فاختصم فيه مالئكة الرمحة ومالئكة العذاَ فأوحى هللا إليهم 

فَِل أيهما كان أقَر فأحلقوه ُّبا فوجدوه إَل القرية الصاحلة أقَر برمية أن قيسوا بينهما 
 حجر فغفر له.

هجران أماكن املعاصي وأخواهتا من مجلة اهلجرة املأمور ُّبا فِن املهاجر من هجر ما هنى هللا 
عنه قال إبراهيم بن أدهم: من أراد التوبة فليخرج من املظاَ وليدع ُمالطة من كان خيالطه 
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 ال َ ينل ما يريد.وإ

 .".  (1)احذروا الذنَو فِهنا مشؤمة عواقبها ذميمة وعقوابهتا أليمة والقلَو
 

"الغافلني كالشجرة اْلضراء ِف وسط الشجر الذي حتات ورقه من الصرير   -361 .1315
والصرير: الْبد الشديد   وذاكر هللا ِف الغافلني يغفر له بعدد كل رط ب وايبس وذاكر هللا ِف 

الذي حيمي  : ذاكر هللا ِف الغافلني كمثلقال بعض السلفالغافلني يعرف مقعده ِف اِلنة" 
 وال من يذكر هللا ِف غفلة الناس هللك الناس.الفئة املنهزمة ول

رأى مجاعة من املتقدمني ِف منامهم كأن مالئكة نزلت إَل بالد شىت فقال بعضهم لبعض: 
اخسفوا ُّبذه القرية فقال بعضهم: كيف ُنسف ُّبا وفالن قائم يصلي ورأى بعض املتقدمني 

 ِف منامه من ينشد ويقول:

 آخرون هلم سرد يصوموانلوال الذين هلم ورد يصلوان ... و 

 لدكدكت أرضكم من حتتكم سحرا ... ْلنكم قوم سوء ما تطيعوان

وِف مسند البزار عن أيب هريرة مرفوعا: "مهال عن هللا مهال فلوال عباد ركع وأطفال رضع 
 وُّبائم رتع لص ب عليكم العذاَ صبا" ولبعضهم ِف املعىن:

 لوال عباد لإلله ركع ... وصبية من اليتامى رضع

 ومهمالت ِف الفالة رتع ... ص ب عليكم العذاَ املوجع

ْرُض{ وقد قيل ِف َتويل قوله تعاَل: }َوَلْوال َدْفُع اَّللَِّ النَّاَس بَ ْعَضُهْم بِبَ ْعٍض َلَفَسَدِت اْْلَ 
[ أنه يدخل فيها دفعة عن العصاة أبهل الطاعة وجاء ِف اْلثر: أن هللا يدفع 251]البقرة: 

هله وولده وذريته ومن حوله وِف بعض اْلاثر يقول هللا عز وجل: "أح ب ابلرجل الصاحل عن أ
العباد إيل املتحابون جباليل املشاؤن ِف اْلرض ابلنصيحة املاشون على أقدامهم إَل اِلمعات" 
وِف رواية: "املتعلقة قلوُّبم ابملساجد واملستغفرون ابْلسحار فِذا أردت إنزال عذاَ أبهل 

ت العذاَ عن الناس" وقال مكحول: ما دام ِف الناس مخسة اْلرض فنظرت إليهم صرف
عشر يستغفر كل منهم كل يوم مخسا وعشرين مرة َ يهلكوا بعذاَ عامة واْلاثر ِف هذا 

 املعىن كثرية جدا.
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وقد روي ِف صيام النِب صلى هللا عليه وسلم شعبان معىن آخر وهو أنه تنسخ فيه اْلجال 
لم قالت: كان أكثر صيام رسول هللا صلى هللا عليه وس فروي ِبسناد فيه ضعف عن عائشة

ِف شعبان فقلت: اي رسول هللا أرى أكثر صيامك ِف شعبان؟ قال: "إن هذا الشهر يكت ب 
 (1)فيه مللك املوت من يقبض فأان ال أح ب أن ينسخ اَسي إال وأان صائم".". 

 

أي؟ قال:  "أي الذن ب أعظم؟ قال "أن جتعل هلل ندا وهو خلقك" قال: مث-362 .1316
"أن تقتل ولدك خسية أن يطعم معك" قال: مث أي؟ قال: "أن تزاين حليلة جارك" فأنزل 

 اَّللَُّ ِإالَّ هللا تعاَل ذلك: }َوالَِّذيَن ال َيْدُعوَن َمَع اَّللَِّ ِإهَلًا آَخَر َوال يَ ْقتُ ُلوَن الن َّْفَس الَّيِت َحرَّمَ 
ْلية ومن الذنَو املانعة من املغفرة أيضا الشحناء وهي [ ا68اِبحلَْقِ  َوال يَ ْزنُوَن{ ]الفرقان: 

حقد املسلم على أخيه بغضا له هلوى نفسه وذلك ُينع أيضا من املغفرة ِف أكثر أوقات 
املغفرة والرمحة كما ِف صحيح مسلم عن أيب هريرة رضي هللا عنه مرفوعا: "تفتح أبواَ اِلنة 

ني أخيه ابهلل شيئا إال رجال كانت بينه وب يوم اإلثنني واْلميس فيغفر لكل عبد ال يشرك
شحناء فيقال: انظروا هذين حىت يصطلحا" وقد فسر اْلوزاعي هذه الشحناء املانعة ابلذي 
ِف قلبه شحناء ْلصحاَ النِب صلى هللا عليه وسلم وال ري ب أن هذه الشحناء أعظم جرما 

 ن كل صاح ب بدعة فارقمن مشاحنة اْلقران بعضهم بعضا وعن اْلوزاعي أنه قال املشاح
عليها اْلمة وكذا قال ابن ثوابن: املشاحن هو التارك لسنة النِب صلى هللا عليه وسلم الطاعن 
على أمته السافك دماءهم وهذا الشحناء أعين شحناء البدعة توج ب الطعن على مجاعة 

 املسلمني واستحالل دمائهم وأمواهلم وأعراضهم كبدع اْلوارج والروافض وحنوهم.

أفضل اْلعمال سالمة الصدر من أنواع الشحناء كلها وأفضلها السالمة من شحناء أهل ف
اْلهواء والبدع اليت تقتضي الطعن على سلف اْلمة وبغضهم واحلقد عليهم واعتقاد تكفريهم 
أو تبديعهم وتضليلهم مث يلي ذلك سالمة القل ب من الشحناء لعموم املسلمني وإرادة اْلري 

حي ب هلم ما حي ب لنفسه وقد وصف هللا تعاَل املؤمنني عموما أبهنم  هلم ونصيحتهم وأن
ُيَاِن َوال جَتَْعْل ِف قُ ُلوبِنَ  ْخَوانَِنا الَِّذيَن َسبَ ُقواَن اِبْْلِ ً لِلَِّذيَن آَمُنوا يقولون: }َرب ََّنا اْغِفْر لََنا َوإلِِ ا ِغال 

 [ .10َرب ََّنا ِإنََّك َرُؤوٌف َرِحيٌم{ ]احلشر: 
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سند عن أنس أن النِب صلى هللا عليه وسلم قال ْلصحابه: "ثالثة أايم يطلع عليكم وِف امل
اْلن رجل من أهل اِلنة" فيطلع رجل واحد فاستضافه عبد هللا بن عمرو فنام عنده ثالاث 
لينظر عمله فلم ير له ِف بيته كبري عمل فأخْبه ابحلال فقال له هو ما ترى إال أين أبيت 

ن لى أحد من املسلمني فقال عبد هللا: "ُّبذا بلغ ما بلغ" وِف سنن ابوليس ِف قلِب شيء ع
ماجه عن عبد هللا بن عمرو قال: قيل: اي رسول هللا أي الناس أفضل؟ قال: "كل ُمموم 
القل ب صدوق اللسان" قالوا: صدوق اللسان نعرفه فما ُمموم القل ب؟ قال: "هو التقي 

ال : أفضل اْلعمقال بعض السلفال حسد" النقي الذي ال إمث فيه وال بغي وال غل و 
 (1)سالمة الصدور وسخاوة النفوس.". 

 

"خربت من داير وكم أخلت دايرا من أهلها فما بقي منهم داير كم أخذت -363 .1317
 من العصاة ابلثار كم حمت هلم من آاثر.

 اي صاح ب الذن ب ال َتمن عواقبه ... عواق ب الذن ب ختشى وهي تنتظر

 كسبت ... وليس للخلق من دايهنم وزرفكل نفس ستجزى ابلذي  

 أين حال هؤالء احلمقى من قوم كان دهرهم كله رمضان ليلهم قيام وهنارهم صيام.

ابع قوم من السلف جارية فلما قَر شهر رمضان رأهتم يتأهبون له ويستعدون ابْلطعمة 
قد كنت ل وغريها فسألتهم فقالوا نتهيأ لصيام رمضان فقالت: وأنتم ال تصومون إال رمضان

 عند قوم كل زماهنم رمضان ردوين عليهم.

ابع احلسن بن صاحل جارية له فلما انتصف الليل قامت فنادهتم: اي أهل الدار الصالة 
الصالة قالوا: طلع الفجر؟ قالت: أنتم ال تصلون إال املكتوبة مث جاءت احلسن فقالت: 

م الدنيا واجعل : صبعض السلف قالبعتين على قوم سوء ال يصلون إال املكتوبة ردين ردين 
فطرك املوت الدنيا كلها شهر صيام املتقني يصومون فيه عن الشهوات احملرمات فِذا جاءهم 

 املوت فقد انقضى شهر صيامهم واستهلوا عيد فطرهم.

 وقد صمت عن لذات دهري كلها ... ويوم لقاكم ذاك فطر صيامي
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وق ب ومن تعجل ما حرم عليه قبل وفاته عمن صام اليوم عن شهواته أفطر عليها بعد مماته 
ن ْ  ُتْم طَيِ َباِتُكْم ِف َحَياِتُكُم الده َيا حبرمانه ِف اْلخرة وفواته وشاهد ذلك قوله تعاَل: }أَْذَهب ْ

[ اْلية وقول النِب صلى هللا عليه وسلم: "من شَر اْلمر 20َواْسَتْمتَ ْعُتْم ُِّبَا{ ]االحقاف: 
 رة ومن لبس احلرير ِف الدنيا َ يلبسه ِف اْلخرة".ِف الدنيا َ يشرُّبا ِف اْلخ

 أنت ِف دار شتات ... فتأه ب لشتاتك

 واجعل الدنيا كيوم ... صمته عن شهواتك

 وليكن فطرك عند هللا ... ِف يوم وفاتك

ِف حديث مرفوع خرجه ابن أيب الدنيا: "لو يعلم العباد ما ِف رمضان لتمنت أميت أن يكون 
وكان النِب صلى هللا عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم رمضان كما خرجه رمضان السنة كلها" 

اإلمام أمحد والنسائي عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال: كان النِب صلى هللا عليه وسلم يبشر 
أصحابه يقول: "قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك كت ب هللا عليكم صيامه فيه تفتح". 

(1) 
 

 عليه وسلم كان ابلعرج يص ب املاء على رأسه وهو "وِف املوطأ: إنه صلى هللا-364 .1318
 صائم من العطش أو من احلر.

فِذا اشتد توقان النفس إَل ما تشتهيه مع قدرهتا عليه مث تركته هلل عز وجل ِف موضع ال 
يطلع عليه إال هللا كان ذلك دليال على صحة اإلُيان فِن الصائم يعلم أن له راب يطلع عليه 

وامتثل  عليه أن يتناول شهواته اجملبول على امليل إليها ِف اْللوة فأطاع ربه ِف خلوته وقد حرم
أمره واجتن ب هنيه خوفا من عقابه ورغبة ِف ثوابه فشكر هللا تعاَل له ذلك واختص لنفسه 
عمله هذا من بني سائر أعماله وهلذا قال بعد ذلك: "إنه إمنا ترك شهواته وطعامه وشرابه 

 : طوىب ملن ترك شهوة حاضرة ملوعد غي ب َ يره.سلفقال بعض المن أجلي" 

ملا علم املؤمن الصائم أن رضا مواله ِف ترك شهواته قدم رضا مواله على هواه فصارت لذته 
ا ِف ترك شهواته هلل إلُيانه ابطالع هللا وثوابه أعظم من لذته ِف تناوهلا ِف اْللوة إيثارا لرض

ثري ِف خلوته أشد من كراهته ْلَ الضَر وهلذا ك ربه على هوى نفسه بل املؤمن يكره ذلك
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من املؤمنني لو ضَر على أن يفطر ِف شهر رمضان لغري عذر َ يفعل لعلمه لكراهة هللا 
لفطره ِف هذا الشهر وهذا من عالمات اإلُيان أن يكره املؤمن ما يالئمه من شهواته إذا 

فيما يكره  ن ُمالفا هلواه ويكون أملهعلم أن هللا يكره فتصري لذته فيما يرضى مواله وإن كا
مواله وإن كان موافقا هلواه وإذا كان هذا فيما حرم لعارض الصوم من الطعام والشراَ 
ومباشرة النساء فينبغي أن يتأكد ذلك فيما حرم على اإلطالق: كالزان وشَر اْلمر وأخذ 

ِف  هللا على كل حال و اْلموال أو اْلعراض بغري حق وسفك الدماء احملرمة فِن هذا يسخطه 
كل زمان ومكان فِذا كمل إُيان املؤمن كره ذلك كله أعظم من كراهته للقتل والضَر وهلذا 
جعل النِب صلى هللا عليه وسلم من عالمات وجود حالوة اإلُيان أن يكره أن يرجع إَل 

 الكفر بعد أن أنقذه هللا كما يكره أن يلقى ِف النار.

[ سئل 33َِ  السِ ْجُن َأَح به ِإيَلَّ ممَّا َيْدُعوَنيِن إِلَْيِه{ ]يوسف: وقال يوسف عليه السالم: }رَ 
ذو النون املصري مىت أح ب ريب؟ قال: إذا كان ما يكرهه أمر عندك من الصْب وقال غريه: 
ليس من أعالم احملبة أن حت ب ما يكرهه حبيبك وكثري من الناس ُيشي على العوائد دون ما 

 يه فلهذا كثري منه لو ضَر ما أفطر ِف رمضان لغري عذر ومن جهاهلميوجبه اإلُيان ويقتض
من ال يفطر لعذر ولو تضرر ابلصوم مع أن هللا حي ب منه أن يقبل رخصته جراي على العادة 

 (1)وقد اعتاد مع ذلك.". 
 

"منها: كسر النفس فِن الشبع والري ومباشرة النساء حتمل النفس على -365 .1319
 اْلشر والبطر والغفلة.

ومنها ختلي القل ب للفكر والذكر فِن تناول هذه الشهوات قد تقسي القل ب وتعميه وحتول 
بني العبد وبني الذكر والفكر وتستدعي الغفلة وخلو الباطن من الطعام والشراَ ينور القل ب 

 ويوج ب رقته ويزيل قسوته وخيليه للذكر والفكر.

من فضول  له على ما منعه كثريا من الفقراءومنها: أن الغين يعرف قدر نعمة هللا عليه ِبقداره 
الطعام والشراَ والنكاح فِنه ابمتناعه من ذلك ِف وقت ُمصوص وحصول املشقة له بذلك 
يتذكر به من منع من ذلك على اإلطالق فيوج ب له ذلك شكر نعمة هللا عليه ابلغىن ويدعوه 
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 إَل رمحة أخيه احملتاج ومواساته مبا ُيكن من ذلك.

الصيام يضيق جماري الدم اليت هي جماري الشيطان من ابن آدم فِن الشيطان  ومنها: أن
جيري من ابن آدم جمرى الدم فتسكن ابلصيام وساوس الشيطان وتنكسر سورة الشهوة 

 والغض ب وهلذا جعل النِب صلى هللا عليه وسلم "الصوم وجاء" لقطعه عن شهوة النكاح.

يام إال  بَتك هذه الشهوات املباحة ِف غري حالة الصواعلم أنه ال يتم التقَر إَل هللا تعاَل
بعد التقَر إليه بَتك ما حرم هللا ِف كل حال من الكذَ والظلم والعدوان على الناس ِف 
دمائهم وأمواهلم وأعراضهم وهلذا قال النِب صلى هللا عليه وسلم: "من َ يدع قول الزور 

: ابه" خرجه البخاري وِف حديث آخروالعمل به فليس هلل حاجة ِف أن يدع طعامه وشر 
"ليس الصيام من الطعام والشراَ إمنا الصيام من اللغو والرفث" وقال احلافظ أبو موسى 

: أهون الصيام ترك الشراَ والطعام وقال قال بعض السلفاملديين: على شرط مسلم 
يكن لجابر: إذا صمت فليصم َسعك وبصرك ولسانك عن الكذَ واحملارم ودع أذى اِلار و 

 عليك وقار وسكينة يوم صومك وال جتعل يوم صومك ويوم فطرك سواء.

 إذا َ يكن ِف السمع مين تصاون ... وِف بصري غض وِف منطقي صمت

 فحظي إذا من صومي اِلوع والظمأ ... فِن قلت إين صمت يومي صمت

ئم اوقال النِب صلى هللا عليه وسلم: " َر صائم حظه من صيامه اِلوع والعطش وَر ق
حظه من قيامه السهر" وسر هذا: أن التقَر إَل هللا تعاَل بَتك املباحات ال يكمل إال بعد 

 .".  (1)التقَر إليه بَتك احملرمات فمن ارتك ب احملرمات مث تقَر
 

"احلديث: "ما أسر أحد سريرة إال ألبسه هللا رداءها عالنية" قال يوسف بن -366 .1320
ا اْلنبياء قل لقومك خيفون يل أعماهلم وعلي إظهارهإسباط: أوحى هللا تعاَل إَل نِب من 

 هلم.

 تذلل أرابَ اهلوى ِف اهلوى عز ... وفقرهم حنو احلبي ب هو الكنز

 وسَتهم فيه السرائر شهرة ... وغري تالف النفس فيه هو العجز

واملعىن الثاين: أن من عبد هللا وأطاعه وطل ب رضاه ِف الدنيا بعمل فنشأ من عمله آاثر 
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ة للنفوس ِف الدنيا فِن تلك اْلاثر غري مكروهة عند هللا بل هي حمبوبة له وطيبة عنده مكروه
م لكوهنا نشأت عن طاعته واتباع مرضاته فِخباره بذلك للعاملني ِف الدنيا فيه تطبي ب لقلوُّب

يكلمه  : وعد هللا موسى ثالثني ليلة أنقال بعض السلفلئال يكره منهم ما وجد ِف الدنيا 
ا فصام ثالثني يوما مث وجد من فيه خلوفا فكره أن يناجي ربه على تلك احلال على رأسه

فأخذ سواكا فاستاك به فلما أتى ملوعد هللا إايه قال له: اي موسى أما علمت إن خلوف فم 
الصائم أطي ب عندان من ريح املسك ارجع فصم عشرة أخرى وهلذا املعىن كان دم الشهيد 

 ك وغبار اجملاهدين ِف سبيل هللا ذريرة أهل اِلنة.رحيه يوم القيامة كريح املس

ورد ِف حديث مرسل: "كل شيء انقص ِف عرف الناس ِف الدنيا حىت إذا انتس ب إَل 
طاعته ورضاه فهو الكامل ِف احلقيقة خلوف أفواه الصائمني له أطي ب من ريح املسك" 

خشيته أفضل  أنفسهم من عري احملرمني لزايرة بيته أمجل من لباس احللل نوح املذنبني على
 من التسبيح انكسار املخبتني لعظمته هو اِلْب ذل اْلائفني من سطوته هو العز هتتك احملبني

ِف حمبته أحسن من السَت بذل النفوس للقتل ِف سبيله هو احلياة جوع الصائمني ْلجله هو 
 الشبع عطشهم ِف طل ب مرضاته هو الري نص ب اجملتهدين ِف خدمته هو الراحة.

 ذل الفىت ِف احل ب مكرمة ... وخضوعه حلبيبه شرف

هبت اليوم على القلَو نفحة من نفحات نسيم القَر سعى َسسار املواعظ للمهجورين 
ا ِف الصلح وصلت البشارة للمنقطعني ابلوصل وللمذنبني ابلعفو واملستوجبني النار ابلعتق مل

 م انعزل سلطان اهلوىسلسل الشيطان ِف شهر رمضان ومخدت نريان الشهوات ابلصيا
َ تقشعي  وصارت الدولة حلاكم العقل ابلعدل فلم يبق للعاصي عذر اي غيوم الغفلة عن القلو
اي مشوس التقوى واإلُيان اطلعي اي صحائف أعمال الصائمني ارتفعي اي قلَو الصائمني 

 (1)اخشعي.". 
 

لثواَ ملن ا ا"رسول هللا ليس كلنا جيد ما يفطر الصائم؟ قال: "يعطي هللا هذ-367 .1321
فطر صائما على مذقة لنب أو مترة أو شربة ماء ومن أشبع فيه صائما سقاه هللا من حوضي 

 شربة ال يظمأ بعدها حىت يدخل اِلنة".
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ومنها: أن شهر رمضان شهر جيود هللا فيه على عباده ابلرمحة واملغفرة والعتق من النار ال 
م: "إمنا ه الرمحاء كما قال صلى هللا عليه وسلسيما ِف ليلة القدر وهللا تعاَل يرحم من عباد

يرحم هللا من عباده الرمحاء" فمن جاد على عباد هللا جاد هللا عليه ابلعطاء والفضل واِلزاء 
 من جنس العمل.

ومنها: أن اِلمع بني الصيام والصدقة من موجبات اِلنة كما ِف حديث علي رضي هللا عنه 
ا قال: " إن ِف اِلنة غرفا اِلنة غرفا يرى ظهورها من بطوهنعن النِب صلى هللا عليه وسلم 

من ظهورها قالوا: ملن هي اي رسول هللا؟ قال: ملن طي ب الكالم وأطعم الطعام وأدام الصيام 
وصلى ابلليل والناس نيام" وهذه اْلصال كلها تكون ِف رمضان فيجتمع فيه للمؤمن الصيام 

 هى فيه الصائم عن اللغو والرفث.والقيام والصدقة وطي ب الكالم فِنه ين

الصالة  :قال بعض السلفوالصيام والصالة والصدقة توصل صاحبها إَل هللا عز وجل 
َ امللك والصدقة َتخذ بيده فتدخله  توصل صاحبها إَل نصف الطريق والصيام يوصله إَل اب

وسلم أنه  هعلى امللك وِف صحيح مسلم عن أيب هريرة رضي هللا عنه عن النِب صلى هللا علي
قال: " من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أان قال: من تبع منكم اليوم جنازة؟ 
قال أبو بكر: أان قال: من تصدق بصدقة؟ قال أبو بكر: أان قال: "فمن عاد منكم مريضا"؟ 

 قال أبو بكر: أان قال: "ما اجتمعن ِف امرىء إال دخل اِلنة".

والصدقة أبلغ ِف تفكري اْلطااي واتقاء جهنم واملباعدة عنها  ومنها: أن اِلمع بني الصيام
وخصوصا إن ضم إَل ذلك قيام الليل فقد ثبت عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال: 
"الصيام جنة" وِف رواية: "جنة أحدكم من النار كجنته من القتال" وِف حديث معاذ عن 

ام الرجل طفىء اْلطيئة كما يطفىء املاء النار وقيالنِب صلى هللا عليه وسلم قال: "الصدقة ت
من جوف الليل يعين أنه يطفىء اْلطيئة" أيضا وقد صرح بذلك ِف رواية اإلمام أمحد وِف 
احلديث الصحيح عنه صلى هللا عليه وسلم أنه قال: "اتقوا النار ولو بشق مترة" كان أبو 

يوم  قبور صوموا يوما شديدا حره حلرالدرداء يقول: صلوا ِف ظلمة الليل ركعتني لظلمة ال
 النشور تصدقوا بصدقة لشر يوم عسري.



1438 

 

 .".  (1)ومنها: أن الصيام ال بد أن يقع فيه خلل أو نقص وتكفري الصيام للذنَو
 

"فيشفعان" فالصيام يشفع ملن منعه الطعام والشهوات احملرمة كلها سواء كان -368 .1322
 َ والنكاح ومقدماهتا أو ال خيتص كشهوةحترُيها خيتص ابلصيام كشهوة الطعام والشرا

فضول الكالم احملرم والنظر احملرم والسماع احملرم والكس ب احملرم فِذا منعه الصيام من هذه 
احملرمات كلها فِنه يشفع له عند هللا يوم القيامة ويقول: اي َر منعته شهواته فشفعين فيه 

 فهذا ملن حفظ صيامه ومنعه من شهواته.

 صيامه َو ُينعه مما حرمه هللا عليه فِنه جدير أن يضَر به وجه صاحبه ويقولفأما من ضيع 
إذا احتضر  :قال بعض السلفله: ضيعك هللا كما ضيعتين كما ورد مثل ذلك ِف الصالة 

املؤمن يقال للملك: شم رأسه قال: أجد ِف رأسه القرآن فيقال شم قلبه فيقول: أجد ِف 
ه هللا يقول: أجد ِف قدميه القيام فيقال: حفظ نفسه حفظقلبه الصيام فيقال: شم قدميه ف

 عز وجل.

وكذلك القرآن إمنا يشفع ملن منعه من النوم ابلليل فأما من قرأ القرآن وقام به فقد قام حبقه 
فيشفع له وقد ذكر النِب صلى هللا عليه وسلم رجال فقال: "ذاك ال يتوسد القرآن"   يعين ال 

سادة   وخرج اإلمام أمحد من حديث بريدة مرفوعا: "أن القرآن يلقى ينام عليه فيصري له كالو 
صاحبه يوم القيامة حىت ينشق عنه قْبه كالرجل الشاح ب فيقول: هل تعرفين أان صاحبك 
الذي أظمأتك ِف اهلواجر وأسهرت ليلك وكل اتجر من وراء جتارته فيعطي امللك بيمينه 

فها مث يقال له: اقرأ واصعد ِف درج اِلنة وغر  واْللد بشماله ويوضع على رأسه اتج الوقار
فهو ِف صعود ما دام يقرأ حدرا كان أو ترتيال" وِف حديث عبادة بن الصامت الطويل: "إن 
القرآن أييت صاحبه ِف القْب فيقول له: أان الذي كنت أسهر ليلك وأظمىء هنارك وأمنعك 

راشا عد فيسأل له فشهوتك وَسعك وبصرك فستجدين من اْلخالء خليل صدق مث يص
وداثرا فيؤمر له بفراش من اِلنة وقنديل من اِلنة وايَسني من اِلنة مث يدفع القرآن ِف قبلة 

 القْب فيوسع عليه ما شاء هللا من ذلك".

قال ابن مسعود: ينبغي لقارىء القرآن أن يعرف بليله إذا الناس انئمون وهناره إذا الناس 
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ن ن وبورعه إذا الناس خيلطون وبصمته إذا الناس خيوضو يفطرون وببكائه إذا الناس يضحكو 
 وخبشوعه إذا الناس خيتالون وحبزنه إذا الناس يفرحون.

قال حممد بن كع ب: كنا نعرف قارىء القرآن بصفرة لونه يشري إَل سهره وطول هتجده.". 
(1) 
 

 "كان يل قل ب أعيش به ... ضاع مين ِف تقلبه-369 .1323

 ْبي ِف تطلبهَر فاردده علي فقد ... عيل ص

 وأغثين ما دام يب رمق ... اي غياث املستغيث به

لو قام املذنبون ِف هذه اْلسحار على أقدام اإلنكسار ورفعوا قصص اإلعتذار مضموهنا: 
َنا بِِبَضاَعٍة ُمْزَجاٍة َفَأْوِف لََنا اْلَكْيَل َوتَ  َنا{ َصدَّ }اَي أَي هَها اْلَعزِيُز َمسََّنا َوأَْهَلَنا الضهره َوِجئ ْ ْق َعَلي ْ

َو أَْرَحُم [ لْبز هلم التوقيع عليها: }ال تَ ْثرِي َب َعَلْيُكُم اْليَ ْوَم يَ ْغِفُر اَّللَُّ َلُكْم َوهُ 88]يوسف: 
 [ .92الرَّامِحِنَي{ ]يوسف: 

 أشكو إَل هللا كما قد شكى ... أوالد يعقَو إَل يوسف

 قد مسين الضر وأنت الذي ... تعلم حايل وترى موقفي

 يت املزجاة حمتاجة ... إَل َساح من كرمي وِفبضاع

 فقد أتى املسكني مستمطرا ... جودك فارحم ذله واعطف

 فاوف كيلي وتصدق على ... هذا املقل البائس اْلضعف

قالت عائشة رضي هللا عنها للنِب صلى هللا عليه وسلم: أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول 
 حت ب العفو فاعف عين" العفو من أَساء هللا تعاَل وهوفيها قال: قويل: "اللهم إنك عفو 

يتجاوز عن سيئات عباده املاحي ْلاثرهم عنهم وهو حي ب العفو فيح ب أن يعفو عن عباده 
وحي ب من عباده أن يعفو بعضهم عن بعض فِذا عفا بعضهم عن بعض عاملهم بعفوه وعفوه 

خطك ل: "أعوذ برضاك من سأح ب إليه من عقوبته وكان النِب صلى هللا عليه وسلم يقو 
وعفوك من عقوبتك" قال حيىي بن معاذ: لو َ يكن العفو أح ب اْلشياء إليه َ يبتل ابلذن ب 
أكرم الناس عليه يشري إَل أنه ابتلى كثريا من أوليائه وأحبابه بشيء من الذنَو ليعاملهم 
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هللا تعاَل  الصاحل: لو علمت أح ب اْلعمال إَل قال بعض السلفابلعفو فِنه حي ب العفو 
ْلجهدت نفسي فيه فرأى قائال يقول له ِف منامه: إنك تريد ما ال يكون إن هللا حي ب أن 
يعفو ويغفر وإمنا أح ب أن يعفو ليكون العباد كلهم حتت عفوه وال يدل عليه أحد منهم 

 بعمل.

مد وقد جاء ِف حديث ابن عباس مرفوعا: "إن هللا ينظر ليلة القدر إَل املؤمنني من أمة حم
صلى هللا عليه وسلم فيعفو عنهم ويرمحهم إال أربعة: مدمن مخر وعاقا ومشاحنا وقاطع رحم" 
ملا عرف العارفون جبالله خضعوا وملا َسع املذنبون بعفوه طمعوا ما مت إال عفو هللا أو النار 

 (1)لوال طمع املذنبني ِف العفو الحَتقت قلوُّبم". 
 

رة ذكر هللا تعاَل فيه وقد أمر هللا تعاَل بكث "ومن أعظم أنواع بر احلج كثرة-370 .1324
ذكره ِف إقامة مناسك احلج مرة بعد أخرى وقد روي أن النِب صلى هللا عليه وسلم سئل: 
أي احلاج أفضل؟ قال: "أكثرهم هلل ذكرا" خرجه اإلمام أمحد وروي مرسال من وجوه متعددة 

النِب صلى  وِف الَتمذي وغريه عنوخصوصا كثرة الذكر ِف حال اإلحرام ابلتلبية والتكبري 
هللا عليه وسلم قال: "أفضل احلج العج والثج" وِف حديث جبري بن مطعم املرفوع: "عجو 
التكبري عجا وثجوا اإلبل ثجا" فالعج رفع الصوت ِف التكبري والتلبية الثج إراقة دماء اهلدااي 

َعائِِر اَّللَِّ َجَعْلَناَها َلُكْم ِمْن شَ  والنسك واهلدي من أفضل اْلعمال قال هللا تعاَل: }َواْلُبْدنَ 
َا مِ 36َلُكْم ِفيَها َخرْيٌ{ ]احلج:  ْن [ اْلية وقال هللا تعاَل: }َذِلَك َوَمْن يُ َعظِ ْم َشَعائَِر اَّللَِّ فَِِهنَّ
{ ]احلج: َِ َا ِمْن تَ قْ 32تَ ْقَوى اْلُقُلو { وَ [ وقال تعاَل }َوَمْن يُ َعظِ ْم َشَعائَِر اَّللَِّ فَِِهنَّ َِ ى اْلُقُلو

[ وأهدى النِب صلى هللا عليه وسلم ِف حجة الوداع مائة بدنة وكان 32]احلج: من اْلية
 يبعث اهلدي إَل مىن فتنحر عنه وهو مقيم ابملدينة.

اْلمر الثاين: مما يكمل بْب احلج اجتناَ أفعال اإلمث فيه من الرفث والفسوق واملعاصي قال 
ُ َوتَ َزوَُّدوا ال ُفُسوَق َوال ِجَداَل ِف احلَْجِ  َوَما تَ ْفَعُلوا ِمْن َخرْيٍ يَ عْ هللا تعاَل: }َفال َرَفَث وَ  َلْمُه اَّللَّ

[ . وِف احلديث الصحيح: "من حج هذا البيت فلم 197فَِِنَّ َخرْيَ الزَّاِد الت َّْقَوى{ ]البقرة: 
جزه عن حي يرفث َو يفسق رجع كيوم ولدته أمه" وقد سبق حديث: "من َ يكن له ورع
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معاصي هللا فليس هلل حاجة ِف حجه" فما تزود حاج وال غريه أفضل من زاد التقوى وال 
دعي للحاج عند توديعه أبفضل من التقوى وقد روي أن النِب صلى هللا عليه وسلم ودع 

من اتقى ملن ودعه: اتق هللا ف قال بعض السلفغالما للحج فقال له: "زودك هللا التقوى" 
حشة عليه وقال آخر: ملن ودعه للحج أوصيك مبا وصى به النِب صلى هللا عليه هللا فال و 

وسلم معاذا حني ودعه: "اتق هللا حيثما كنت وأتبع السيئة احلسنة متحها وخالق الناس خبلق 
 حسن" وهذه وصية جامعة ْلصال الْب كلها وْليب الدرداء رضي هللا عنه:

  إال ما أراديريد املرء أن تؤتى مناه ... وأيىب هللا

 يقول املرء فائديت ومايل ... وتقوى هللا أفضل ما استفاد

ومن أعظم ما جي ب على احلاج اتقاؤه من احلرام وأن يطي ب نفقته ِف احلج وأن ال جيعلها من  
كس ب حرام وقد خرج الطْباين وغريه من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه مرفوعا: "إذا خرج 

اء: ع رجله ِف الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك انداه مناد من السمالرجل حاجا بنفقة طيبة ووض
 (1)لبيك وسعديك زادك حالل". 

 

"أفضل منه وإهنا ملا انلت هذه املنزلة يعين اْلالفة وليس ِف الدنيا منزلة أعلى -371 .1325
 منها اتقت إَل ما هو أعلى من الدنيا يعين اْلخرة.

 وَتيت على قدر الكرام املكارمعلى قدر أهل العزم َتيت العزائم ... 

قيمة كل إنسان ما يطل ب فمن كان يطل ب الدنيا فال أدىن منه فِن الدنيا دنية وأدىن منها 
من يطلبها وهي خسيسة وأخس منها من خيطبها قال بعضهم: القلَو جوالة فقل ب جيول 

ل ؤ حول العرش وقل ب جيول حول احلش الدنيا كلها حش وكل ما فيها من مطعم ومشَر ي
 إَل احلش وما فيها من أجسام ولباس يصري ترااب كما قيل:

 وكل الذي فوق الَتاَ تراَ

وقال بعضهم ِف يوم عيد إلخوانه: هل تنظرون إال خرقا تبلى أو حلما أيكله الدود غدا وأما 
من كان يطل ب اْلخرة فقدره خطري ْلن اْلخرة خطرية شريفة ومن يطلبها أشرف منها كما 

 قيل:
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 لنفس النفيسة رُّبا ... وليس هلا ِف اْللق كلها مثنأاثمن اب

 ُّبا تدرك اْلخرى فِن أان بعتها ... بشيء من الدنيا فذاك هو الغنب

 لئن ذهبت نفسي بدنيا أصبتها ... لقد ذهبت نفسي وقد ذه ب الثمن

 وأما من كان يطل ب هللا فهو أكْب الناس عنده كما أن مطلوبه أكْب من كل شيء كما قيل:

 م ال منتهى لكبارها ... ومهته الصغرى أجل من الدهرله مه

قال الشبلي: من ركن إَل الدنيا أحرقته بنارها فصار رمادا تذروه الرايح ومن ركن إَل اْلخرة 
أحرقته بنورها فصار سبيكة ذه ب ينتفع به ومن ركن إَل هللا أحرقه بنور التوحيد فصار جوهرا 

بوبه فأما ل مطلوبه ويبذل وسعه ِف الوصول إَل رضى حمال قيمة له العايل اهلمة جيتهد ِف ني
خسيس اهلمة فاجتهاده ِف متابعة هواه ويتكل على جمرد العفو فيفوته إن حصل له العفو 

واَ : ه ب أن املسيء عفي عنه أليس قد فاته ثقال بعض السلفمنازل السابقني املقربني 
 احملسنني.

 بق املتقني إَل هللافيا مذن ب يرجو من هللا عفوه ... أترضى بس

 (1)ملا تنافس املتنافسون ِف نيل الدرجات غبط بعضهم بعضا ابْلعمال.". 
 

"أداء الواجبات كلها أفضل من التنفل ابلنفل ابحلج والعمرة وغريمها فِنه ما -372 .1326
تقَر العباد إَل هللا تعاَل أبح ب إليه من أداء ما افَتض عليهم وكثري من الناس يهون عليه 

ابحلج والصدقة وال يهون عليه أداء الواجبات من الديون ورد املظاَ وكذلك يثقل التنقل 
على كثري من النفوس التنزه عن كس ب احلرام والشبهات ويسهل عليها إنفاق ذلك ِف احلج 

 : ترك دانق مما يكرهه هللا أح ب إيل من مخسمائة حجة.قال بعض السلفوالصدقة 

التطوع ابحلج وغريه وهو أشف على النفوس قال كف اِلوارح عن احملرمات أفضل من 
الفضيل بن عياض: ما حج وال رابط وال جهاد أشد من حبس اللسان ولو أصبحت يهمك 
لسانك أصبحت ِف هم شديد ليس اإلعتبار أبعمال الْب ابِلوارح وإمنا اإلعتبار بلني القلَو 

طع بسري وسفر اْلخرة ينقوتقواها وتطهريها عن اْلاثم سفر الدنيا ينقطع بسري اْلبدان 
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القلَو قال رجل لبعض العارفني: قد قطعت إليك مسافة قال: ليس هذا اْلمر بقطع 
املسافات فارق نفسك خبطوة وقد وصلت إَل مقصودك سري القلَو أبلغ من سري اْلبدان  
كم من واصل ببدنه إَل البيت وقلبه منقطع عن َر البيت وكم من قاعد على فراشه ِف 

 به متصل ابحملل اْلعلى.بيته وقل

 جسمي معي غري أن الروح عندكم ... فاِلسم ِف غربة والروح ِف وطن

ء  قال بعض العارفني: عجبا ملن يقطع املفاوز والقفار ليصل إَل البيت فيشاهد فيه آاثر اْلنبيا
كيف ال يقطع هواه ليصل إَل قلبه فريى فيه أثر: "ويسعين قل ب عبدي املؤمن" أيها املؤمن: 

 ن هلل بني جنبيك بيتا لو طهرته ْلشرق ذلك البيت بنور ربه وانشرح وانفسح أنشد الشبلي:إ

 إن بيتا أنت ساكنه ... غري حمتاج إَل السرج

 ومريضا أنت عائده ... قد أاته هللا ابلفرج

 وجهك املأمول حجتنا ... يوم أييت الناس ابحلجج

فيه من ذلك  ام النفس واهلوى ومىت بقيتتطهريه تفريغه من كل ما يكرهه هللا تعاَل من أصن
بقية فاهلل أغىن اْلغنياء عن الشرك وهو ال يرضى مبزامحة اْلصنام قال سهل بن عبد هللا: 

 حرام على قل ب أن يدخله النور وفيه شيء مما يكرهه هللا.

 أردانكم صرفا فلما مزجتم ... بعدمت مبقدار التفاتكم عنا

 (1)ان ... فأسكنتم اْلغيار ما أنتم منا". وقلنا لكم ال تسكنوا القل ب غري 
 

"والقطع مما يعلم أنه خري حمض كاملغفرة والرمحة والعفو والعافية والتقى واهلدى -373 .1327
 وحنو ذلك.

ومنها: متنيه خوف الفتنة ِف الدين فيجوز حينئذ وقد متناه ودعا به خشية فتنة الدين خلق 
 "وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضين إليك غري من الصحابة وأئمة اإلسالم وِف حديث املنام:

 مفتون".

ومنها: متين املوت عند حضور أسباَ الشهادة اغتناما حلضورها فيجوز ذلك أيضا وسؤال 
الصحابة الشهادة وتعرضهم هلا عند حضور اِلهاد كثري مشهور وكذلك سؤال معاذ لنفسه 
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 وأهل بيته الطاعون ملا وقع ابلشام.

ري ن وثق بعمله شوقا إَل لقاء هللا عز وجل فهذا جيوز أيضا وقد فعله كثومنها: متين املوت مل
من السلف قال أبو الدرداء: أح ب املوت اشتياقا إَل ريب وقال أبو عنبسة اْلوالين: كان 

 من قبلكم لقاء هللا أح ب إليه من الشهد.

وت وقال بعضهم: طال شوقي إليك فعجل قدومي عليك وقال بعضهم: ال تطي ب نفسي ابمل
إال إذا ذكرت لقاء هللا عز وجل فِنين حينئذ أشتاق إَل املوت كشوق الظمآن الشديد ظمؤه 

 ِف اليوم احلار الشديد حره إَل املاء البارد الشديد برده وِف هذا يقول بعضهم:

 أشتاق إليك اي قريبا انئي ... شوق ظأم إَل الزالل املاء

اُر اْْلِخَرُة ِعْنَد اَّللَِّ  وقد دل على جواز ذلك قول هللا عز وجل: }ُقْل ِإْن َكاَنْت َلُكُم الدَّ
[ وقوله: }ُقْل اَي أَي هَها الَِّذيَن َهاُدوا ِإْن 94َخاِلَصًة ِمْن ُدوِن النَّاِس فَ َتَمن َُّوا اْلَمْوَت{ ]البقرة: 

[ فدل ذلك على أن 6ْن ُدوِن النَّاِس فَ َتَمن َُّوا اْلَمْوَت{ ]اِلمعة: َزَعْمُتْم أَنَُّكْم َأْولَِياُء َّللَِِّ مِ 
ِهْم{ أولياء هللا ال يكرهون املوت بل يتمنوه مث أخْب أهنم: }َوال يَ َتَمن َّْونَُه أََبداً مبَا َقدََّمْت أَْيِدي

ض عقال ب[ فدل على: أنه يكره املوت من له ذنَو خياف القدوم عليها كما 7]اِلمعة: 
: ما يكره املوت إال مري ب وِف حديث عمار بن ايسر عن النِب صلى هللا عليه السلف

وسلم: "أسألك لذة النظر إَل وجهك وشوقا إَل لقائك ِف غري ضراء مضرة وال فتنة مضلة" 
فالشوق إَل لقاء هللا تعاَل إمنا يكون مبحبة املوت وذلك ال يقع غالبا إال عند خوف ضراء 

أو فتنة مضلة ِف الدين فأما إذا خال عن ذلك كان شوقا إَل لقاء هللا عز مضرة ِف الدنيا 
 (1)وجل وهو املسؤول ِف هذا احلديث وِف املسند عن أيب". 

 

َها َمَكااًن َضيِ قًا ُمَقرَِّننَي َدَعْوا ُهَناِلَك ثُ ُبوراً*ال َتدْ -374 .1328 ُعوا "تعاَل: }َوِإَذا أُْلُقوا ِمن ْ
 [ .14، 13اً َواْدُعوا ثُ ُبوراً َكِثريًا{ ]الفرقان: اْليَ ْوَم ثُ ُبوراً َواِحد

ومما يدل أيضا ِف الدنيا على وجود النار احلمى اليت تصي ب بين آدم وهي انر ابطنة فمنها 
نفحة من نفحات َسوم جهنم ومنها نفحة من نفحات زمهريرها وقد روي ِف حديث خرجه 
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" واملدار أن احلمى تكفر ذنَو املؤمن اإلمام أمحد وابن ماجه: أهنا "جظ املؤمن من النار
وتنقيه منها كما ينقي الكري خبث احلديد وإذا طهر املؤمن من ذنوبه ِف الدنيا َ جيد حر 
النار إذا مر عليها يوم القيامة ْلن وجدان الناس حلرها عند املرور عليها حبس ب ذنوُّبم فمن 

د شيئا لْبق اْلاطف والريح َو جيطهر من الذنَو ونقي منها ِف الدنيا جاز على الصراط كا
من حر النار َو حيس ُّبا فتقول النار للمؤمن: جز اي مؤمن فقد أطفأ نورك هلِب وِف حديث 
جابر املرفوع ِف مسند اإلمام أمحد: " إهنم يدخلوهنا فتكون عليهم بردا وسالما كما كانت 

 على إبراهيم حىت أن للنار ضجيجا من بردهم".

بنار جهنم النار اليت ِف الدنيا قال هللا تعاَل: }حَنُْن َجَعْلَناَها َتْذِكرًَة  ومن أعظم ما يذكر
[ يعين: أن انر الدنيا جعلها هللا تذكرة تذكر بنار جهنم مر 73َوَمَتاعًا لِْلُمْقوِيَن{ ]الواقعة:

ابن مسعود ابحلدادين وقد أخرجوا حديدا من النار فوقف ينظر إليه ويبكي وروي عنه أنه 
على الذين ينفخون الكري فسقط وكان أويس يقف على احلدادين فينظر إليهم كيف  مر

ينفخون الكري ويسمع صوت النار فيصرخ مث يسقط وكذلك الربيع بن خيثم وكان كثري من 
السلف خيرجون إَل احلدادين ينظرون إَل ما يصنعون ابحلديد فيبكون ويتعوذون ابهلل من 

أة قد سجرت تنورها فغشي عليه قال احلسن: كان عمر رمبا النار ورأى عطاء السليمي امر 
توقد له النار مث يدين يده منها مث يقول: اي ابن اْلطاَ هل لك على هذا صْب كان اْلخنف 
بن قيس جييء إَل املصباح فيضع اصبعيه فيه ويقول حس مث يعات ب نفسه على ذنوبه أحج 

زء من سبعني يعاتبها حىت مات انر الدنيا جبعض العباد انرا بني يديه وعات ب نفسه فلم يزل 
جزءا من انر جهنم وغسلت ابلبحر مرتني حىت أشرقت وخف حرها ولوال ذلك ما انتفع ُّبا 

النار  : لو أخرج أهلقال بعض السلفأهل الدنيا وهي تدعو إَل هللا أن ال يعيدها إليها 
ا كان عمر ينامون فيها ويروهنا بردمنها إَل انر الدنيا لقالوا فيها ألفي عام يعين أهنم كانوا 

يقول: أكثروا ذكر النار فِن حرها شديد وإن قعرها بعيد وإن مقامعها حديد كان ابن عمر 
 (1)وغريه من السلف إذا شربوا ماء ابردا بكوا وذكروا أمنية أهل النار وأهنم يشتهون.". 
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لعدو  أن َته ب "وروي عن كع ب قال: أوحى هللا تعاَل إَل داود عليه السالم-375 .1329
قد أظلك قال: اي َر من عدوي وليس حبضريت عدو؟ قال: بلى الشتاء وليس املأمور به 
أن يتقي الْبد حىت ال يصيبه منه شيء ابلكلية فِن ذلك يضر أيضا وقد كان بعض اْلمراء 
يصون نفسه من احلر والْبد ابلكلية حىت ال حيس ُّبما بدنه فتلف ابطنه وتعجل موته فِن 

كمته جعل احلر والْبد ِف الدنيا ملصاحل عباده فاحلر لتحلل اْلخالط والْبد ِلمودها هللا حب
فمىت َ يص ب اْلبدان شيء من احلر والْبد تعجل فسادها ولكن املأمور به اتقاء ما يؤذي 

 البدن من احلر املؤذي والْبد املؤذي املعدودان من مجلة أعداء ابن آدم.

تشدد يعين ِف العبادة؟ فقال: وكيف ال أشدد وقد ترصد يل قيل ْليب حازم الزاهد: إنك ل
أربعة عشر عدوا قيل له: لك خاصة؟ قال بل ِلميع من يعقل قيل له: وما هذه اْلعداء 
قال: أما أربعة: فمؤمن حيسدين ومنافق يبغضين وكافر يقاتلين وشيطان يغويين ويضلين وأما 

يقهن املرض والفاقة واهلرم واملوت والنار وال أطالعشرة: فاِلوع والعطش واحلر والْبد والعري و 
 إال بسالح اتم وال أجد هلن سالحا أفضل من التقوى فعد احلر ولْبد من مجلة أعدائه.

وقال اْلصمعي: كانت العَر تسمي الشتاء: الفاضح فقيل المرأة منهم أُيا أشد عليكم 
يظ لت الشتاء بؤسا والقالقيظ أم القر؟ قالت: سبحان هللا من جعل البؤس كاْلذى فجع

: إن هللا وصف اِلنة بصفة الصيف ال بصفة الشتاء فقال: }ِف قال بعض السلفأذى 
، َوفَاِكَهٍة َكِثريٍَة{ ]الواقعة:  ٍَ ، 28ِسْدٍر َُمُْضوٍد، َوطَْلٍح َمْنُضوٍد، َوِظلٍ  مَمُْدوٍد، َوَماٍء َمْسُكو

 يَ َرْوَن ِفيَها مَشْساً ِكِئنَي ِفيَها َعَلى اْْلَرَاِئِك ال[ وقد قال هللا تعاَل ِف صفة أهل اِلنة: }ُمتَّ 32
[ فنفى عنهم شدة احلر والْبد قال قتادة: علم هللا أن شدة احلر 13َوال َزْمَهرِيرًا{ ]االنسان:

 تؤذي وشدة الْبد تؤذي فوقاهم أذامها مجيعا.

ة الكلفة وق وزايدقال أبو عمرو بن العالء: إين ْلبغض الشتاء لنقص الفروض وذهاَ احلق
على الفقراء وقد روي ِف حديث مرفوع: "إن املالئكة تفرح بذهاَ الشتاء" ملا يدخل فيه 
على فقراء املؤمنني من الشدة ولكن ال يصح إسناده وروي أيضا مرفوعا: "خري صيفكم 
أشده حرا وخري شتائكم أشده بردا وإن املالئكة لتبكي ِف الشتاء رمحة لبين آدم" وإسناده 

: الْبد عدو الدين يشري إَل أنه يفَت عن كثري من اْلعمال وقال بعض السلفأيضا ابطل 
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 (1)ويثبط عنها فتكسل النفوس.". 
 

 "أاتمن أيها السكران جهال ... أبن تفجاك ِف السكر املنية-376 .1330

 فتضحى عْبة للناس طرا ... وتلقى هللا من شر الْبية

اث ال يصلي على ترك الصالة فحلف بطالقها ثالسكر بعض املتقدمني ليلة فعاتبته زوجته 
ثالثة أايم فاشتد عليه فراق زوجته فاستمر على ترك الصالة مدة اْلايم الثالث فمات فيها 
على حاله وهو مصر على اْلمر اترك الصالة كان بعض املصرين على اْلمر يكىن أاب عمرو 

 فنام ليلة وهو سكران فرأى ِف منامه قائال يقول له:

 بك اْلمر أاب عمرو ... وأنت معكوف على اْلمرجد 

 تشَر صهباء صراحية ... سال بك السيل وال تدري

فاستيقظ منزعجا وأخْب من عنده مبا رأى مث غلبه سكره فنام فلما كان وقت الصبح مات 
فجأة قال حيىي بن معاذ: الدنيا مخر الشيطان من سكر منها َ يفق إال ِف عسكر املوتى 

اسرين وِف حديث خرجه الَتمذي مرفوعا "ما من أحد ُيوت إال ندم" قالوا: اندما مع اْل
وما ندامته؟ قال: "إن كان حمسنا ندم أن ال يكون ازداد وإن كان مسيئا ندم أن ال يكون 
استعت ب" إذا ندم احملسن عند املوت فكيف يكون حال املسيء غاية أمنية املوتى ِف قبورهم 

ا فاهتم من توبة وعمل صاحل وأهل الدنيا يفرطون ِف حياهتم حياة ساعة يستدركون فيها م
: أصبحتم قال بعض السلففتذه ب أعمارهم ِف الغفلة ضياعا ومنهم من يقطعها ابملعاصي 

ِف أمنية انس كثري يعين أن املوتى كلهم يتمنون حياة ساعة ليتوبوا فيها وجيتهدوا ِف الطاعة 
 وال سبيل هلم إَل ذلك.

 مناكموا طلبوا ... حياة يوم ليتوبوا فاعلملو قيل لقوم ما 

 وحيك اي نفس أال تيقظ ... ينفع قبل أن تزل قدمي

 مضى الزمان ِف ثوان وهوى ... فاستدركي ما قد بقي واغتنمي

الناس ِف التوبة على أقسام: فمنهم: من ال يوفق لتوبة نصوح بل ييسر له عمل السيئات من 
 علها وهذه حالة اْلشقياء.أول عمره إَل آخره حىت ُيوت مصرا 
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وأقبح من ذلك: من يسر له ِف أول عمره عمل الطاعات مث ختم له بعمل سيء حىت مات 
 (1)عليه كما ِف احلديث الصحيح: "إن أحدكم ليعمل عمل أهل". 

 

"ويومهه أنه ال يكفيه وأنه حيتاج معه إَل مبالغة وزايدة ينقص ابْلول ويتجاوز -377 .1331
 ابلثاين.

: ما أمر هللا تعاَل أبمر إال وللشيطان فيه نزعتان، إما إَل تفريط السلف قال بعضكما 
 وتقصري، وإما إَل جماوزة وعلو، وال يبايل أبيهما ظفر.

وقد اقتطع أكثر الناس إال أقل القليل ِف هذين الواديني، وادي التقصري ووادي اجملاوزة 
 والتعدي.

لى هللا عليه وسلم ص -م الذي كان عليه النِب والقليل منهم جًدا الثابت على الصراط املستقي
 وأصحابه. -

 فقوم قصر ُّبم عن واجبات الطهارة.

 وقوم جتاوز ُّبم إَل جماوزة احلد ابلوسواس.

 وقوم قصر ُّبم عن إخراج الواج ب من املال.

 وقوم جتاوز ُّبم حىت أخرجوا مجيع ما أبيديهم.

وا الطعام والشراَ واللباس حىت أضر وقوم قصر ُّبم حىت عن تناول ما حيتاجون إليه من 
 أببداهنم وقلوُّبم.

 وقوم جتاوز ُّبم حىت أخذوا فوق احلاجة فأضروا بقلوُّبم وأبداهنم.

 وقصر بقوم ِف حق اْلنبياء وورثتهم حىت قتلوهم.

 وجتاوز آبخرين حىت عبدوهم.

تعلم و  وقصر بقوم ِف خلطة الناس حىت اعتزلوهم ِف الطاعات كاِلمعة واِلماعات واِلهاد
 العلم.

 وجتاوز بقوم حىت خالطوهم ِف الظلم واملعاصي واْلاثم.

 وقصر بقوم حىت امتنعوا من ذبح عصفور أو شاة ليأكله.
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 (1)وجتاوز آبخرين حىت جر أهم على الدماء املعصومة.". 
 

 ابلقل ِب ةِ "الَفْصُل الثَّاين: قال ابُن الَقيِم َرمِحُه هللاُ: وللَمَعاِصي من اْلاثِر امُلِضرَّ -378 .1332
ليِه والَبَدن ِف الدنيا واْلخرِة ما ال يَ ْعلُمهُ إال هللا، فمنها: أهنا َمَدٌد ِمَن اإِلنساِن َُيُده ِبِه َعُدوَُّه ع

َا خَتُوُن الَعْبَد َأْحَوَج ما يكون إَل نفْ  ِسِه. ومنها: َوَجْيٌش يُ َقو ِيِه بِه على َحْربِِه وِمن ُعُقوابهِتا َأهنَّ
 حىت ُئ العبَد على َمْن َ يُكْن جَيََْتُئ َعليِه. َومنها: الطَْبُع على القل ب إذا تكاثَ َرتْ أهنا جُتَر ِ 

: }َكالَّ َبْل رَاَن ِف قوله تَ َعاَل قال بعُض الَسَلف  َيصرَي َصاح ُب الَذْن ب مَن الغاِفلني، كما 
 على الذْن ِب حىت قال: هو الَذْن بُ َعَلى قُ ُلوُِّبِم مَّا َكانُوا َيْكِسُبوَن{ هو الَذْن ُب بعَد الذْن ب، و 

يَ ْعَمى القل ُب. وأْصُل هذا أنَّ الَقْل َب َيْصدأُ ِمَن املعصيَة فِِذا زاَدْت َغَل َب الصدأُ حىت َيصرَي 
 رَااًن مث يغل ُب حىت َيِصرَي طَب ًْعا َوقَ ْفالً َوَخْتًما فَ َيِصرَي القل ُب ِف ِغَشاوٍة َوِغالٍف.

 العقَل نُوٌر واملعصيُة ُتْطفُئ نُوَر العقِل. ومنها: إْفساُد العقِل فِنَّ 

ََ حىت هَتوَن عليِه َوَتْصُغَر ِف قلِبِه.  ومنها: أن العبَد ال يَزاُل يَ ْرَتِك ُب الُذنو

 ومنها: أْن يَ ْنَسلَخ ِمَن القل ِب اْسِتْقباُحها فتصرَي لُه عادًة.

 ها بَعًضا.ومنها: أنَّ املعاِصِي تَ ْزرَُع أَْمثَاهَلا َويُ َولِ ُد بعضُ 

ُدها ِف قلِبِه حيُِسه ُِّبا كما حيُِسه ِبظُْلَمِة الليِل.  ومنها: ظُْلَمٌة جيَِ

 حىت ومنها: َأنَّ املعاِصَي ُتوهُن القل َب والَبَدَن أَم ا َوَهُنها لِْلِقل ب َفأْمٌر ظاِهٌر بل ال تَ زَاُل تُوِهُنهُ 
 ل ما َقوَي قلُبُه َقِوَي َبَدنُه.فِن  املؤمن ُقوتُُه ِف قلِبِه وكُ  تُزيَل َحَياتَُه ابلُكلِ يِة وأمَّا َوَهُنها للَبَدنِ 

 وَمْنها: َأن  املعاِصَي مَتَْحُق بَ رََكَة الُعْمَر إْذ أنَّ امَلعاِصَي ُكلَّها ُشُروٌر.

نْ َيا َوَهَذا يِن والده َها: مَشَاتةُ اَْلْعَداِء فَِِن  امَلَعاِصَي ُكلَّها َأْضراٌر ِف الدِ  ا يُ َفر ُِح الَعُدوَّ َوُيِسيءُ مَ  َوِمن ْ
 (2)الصَّديَق.". 

 

ْبيِن فَِين ِ ... ُمِقرٌّ ابلذ ي َقْد كاَن ِمينِ  -379 .1333  "إهلَِي ال تُ َعذ 

َلٌة إال َرَجاِئي ... َوَعْفوَك إْن َعَفْوَت، َوُحْسُن َظين  َوَما يل ِحي ْ
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 ْضٍل َوَمن ٍ فَكْم ِمْن زَل ٍة يل ِف الَْبااَي ... وأَْنَت َعلي  ُذو فَ 

ْ ... لَشره الن اِس إْن َ تَ ْعُف َعين  َيُظنه الن اُس يب َخرْيًا، وِإين ِ

يْن الُعْمَر فيها ابلتََّمني ًِ نْ َيا ُجُنواًن ... َوُأِف  ُأَجنه ِبزْهَرِة الد 

 َوَبنْيَ َيَديَّ حُمَْتبُس ثَِقيٌل ... كأين ِ قد ُدِعْيُت َلُه َكأين ِ 

 ْقُت الزهْهَد فيها ... قَ َلْبُت َْلْهِلَها َظْهَر امِلَجن ِ َوَلْو َأين ِ َصدَ 

 

ْك، اي أْرأَف اللَُّهمَّ إان َنْسأَُلَك نَ ْفًسا ُمْطَمِئنًَّة، ُتؤِمُن بِلَقاِئْك وتَ ْرَضى ِبَقضاِئْك، وتَ ْقَنُع ِبَعطَائِ 
 الرائفني، وأرحم الرامحني.

، وُحْسَن الَظنِ  ِمن اْلعمال، ونسأُلَك ِصْدَق التوكِل عليكْ  اللَُّهمَّ إان َنْسأَُلَك التوفيق ملا حتُِبهه
ََّ العاملني.  ِبَك اَي َر

 اللَُّهمَّ اجعلنا من عبادك امُلْخِبِتني، الُغرِ  امُلَحجَِّلني الَوْفِد امُلتَ َقبِ لني.

تَ اللَُّهمَّ إان َنْسأَُلَك َحَياًة طَيِ بًة، ونَ ْفًسا َتِقيًَّة، وِعْيَشًة  ًة َسويًَّة، وَمَردًّا َغرْيَ ُُمْزِي وال نَِقيًَّة وِمي ْ
 فاضح.

 اَك.اللَُّهمَّ اْجَعْلَنا ِمْن أهِل الصَّالِح والنََّجاِح والَفالِح، وِمن امُلَؤيَِّديَن بَِنْصرَِك وََتْييِدَك وِرض

ََ الَقُبوِل واإِلَجابِة واْغِفْر لََنا وَ  َتْح ِلُدَعائِنا اب يِع امُلْسِلمنَي ِبَرمْحَِتَك اَي أَْرَحم ِلَواِلَديْ َنا وَ اللَُّهمَّ اف ْ مجَِ
 الرَّامِحِنَي.

 َوَصلَّى هللاُ َعَلى حُمَمٍَّد َوآلِِه َوَصْحِبِه َأمْجَِعني.

لى )َفْصٌل( قال ابُن رج ب رمحه هللِا: ِمن َلطَاِئِف الَبالاَي وفواِئِدها تكفرُي اْلطااي ُّبا والثواَ ع
 ل يثاَ على البالء نَ ْفِسِه، فيه اختالف بني العلماء.الصْب عليها، وه

 ومنها: تذكري العبد بذنوبه فرمبا اتَ ورجع منها إَل هللا عز وجل.

 (1)إن العبَد".  قال بعُض السلفومنها: زواُل قسوة القلَو وحدوُث رقَِّتها. 
 

"فهو جعل وظائف عبودية قبلة قلبه ونص ب عينيه وقد شارك أهل كل عمل -380 .1334
 وذلك فضل هللا.
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ا وقال َرمِحَُه هللُا وملا كان طال ُب الصراط املستقيم طَاِل َب أَْمٍر َأْكثَ ُر النَّاِس اَنِكُبوَن َعْنُه، مرِيدً 
لت ََّفرهِد، وعلى ِلُسُلوِك طَرِيٍق ُمرَاِفُقُه فيها ِف َغايَِة اْلِقلَِّة واْلِعزَِّة، والن هُفوُس جَمُْبوَلٌة عَلى وْحَشٍة ا

 س ابلرفيق.اْلن

ُم هم الذين }أَنْ َعَم هللُا َعَلْيِهم مِ َن ال نَِّبيِ نَي نَ بََّه هللُا ُسْبَحانه على الرفيق ِف هذه الطريق، وأهنَّ
يِقنَي َوالشهَهَداء َوالصَّاحِلِنَي َوَحُسَن أُولَِئَك َرِفيقًا{ .  َوالصِ دِ 

ُزوَل َعن الطاِل ِب الذين أَنْ َعم هللُا عليهم، لِي فَأَضاف الصِ رَاَط إَل الرِفيِق الساِلكنَي َلُه، وُهم
َقُه ِف َهذا لِْلِهَدايَِة وُسُلوِك الصِ رَاِط وْحَشُة تَ َفردهِه عن أِهل َزَمانِِه وَبيِن ِجْنِسِه، َولِيَ ْعلم َأْن َرِفي

 الصراط هم الذين أَْنعم هللاُ عليهم.

ْكَثرِيَن َعَدًدا، كما ُه فِهنم هم اْلقَ ُلوَن َقْدرًا وإن كانوا اْلفال َيْكََتِْث مبَُخاَلَفِة النَّاِكبنَي عنه لَ 
َك َوطَرِ قَاَل بعُض السلف   يَق الَباِطَل : عليَك بطريق احلقِ  وال َتْسَتوِحْش لِِقلَِّة السَّاِلِكني، َوإايَّ

 َوال تَ ْغََتَّ ِبَكثْ َرِة اهلَاِلِكنَي.

اللِ َحاِق ُِّبِْم، َوُغضِ   اْنظُْر إَل الرَِّفيِق السَّاِبِق َواْحِرْص َعَلىوَُكلََّما اْستَ ْوَحْشَت ِف تَ َفرهِدَك فَ 
ًئا، َوِإَذا َصاُحوا ِبَك ِف طَرِي ُُم َلْن يُ ْغُنوا َعْنَك ِمَن هللِا َشي ْ ِق َسرْيَِك الطَّْرَف َعْن َمْن ِسْواُهْم فَِِهنَّ

 َفال تَ ْلَتِفْت إِلَْيِهْم.

ُلهُ  قَاَل َوَلمَّا َكاَن ُسؤالُ   َأْشَرَف اْلَمَواِه ِب هللِا اهْلَِدايِة ِإَل الصَّرَاَط اْلُمْسَتِقيِم َأَجلَّ اْلَمطَاِل ِب، َونَ ي ْ
ُموا َبنْيَ َيَدْيِه مَحَْدُه والث ََّناَء َعلَ   ْيِه َومَتِْجيَدُه.َعلََّم هللاُ ِعَباِدُه َكْيِفيََّة ُسؤالِِه، وأََمَرُهْم َأْن يُ َقدِ 

 (1)وِدي َّتَ ُهْم َوتَ ْوِحيَدُهْم فَ َهااَتِن وِسيَلَتاِن ِإَل َمْطُلوُّبم تَ َوسهٌل". مث ذََكَر ُعبُ 
 

"توحيده، وإال فلو جرد توحيده لَكاَن لَُه فيه شغل شاغل وهللا يتوَل حفظه -381 .1335
 والدفع َعْنُه، وال بد وإن مزج َلُه وإن َكاَن مرة ومرة فاهلل َلُه مرة ومرة.

 هللا : من أقبل على هللا بكليته أقبل هللا َعَلْيِه مجلة ومن أعرض َعنْ َلفقَاَل بَ ْعض السَّ كما 
بكليته أعرض هللا َعْنُه مجلة ومن َكاَن مرة ومرة فاهلل مرة ومرة، فالت َّْوِحيد حصن هللا اْلعظم 

 الَِّذي من دخله َكاَن من اْلمنني.
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 ل  َشْيء.خيف هللا أخافه من كُ  : من خاف هللا خافه ُكل  َشْيء، ومن َقَاَل بَ ْعض السََّلف

هذه عشرة أسباَ يندفع ُّبا شر احلاسد والعائن والساحر، ولَْيَس لَهُ أنفع من التوجه ِإََل هللا 
ال وإقباله َعَلْيِه، وتوكله َعَلْيِه، وثقته به، وأن ال خياف معه غريه، بل يكون خوفه منه وحده، و 

 يرجو سواه، بل يرجوه وحده.

ورجاه  ُه بغريه، وال يستغيث بسواه، وال يرجو إال إايه، ومىت علق قَ ْلبُه بغريهفال يعلق قَ ْلب
ئًا  ًئا غري هللا سلط َعَلْيِه، ومن رجا َشي ْ وخافه وكل إليه وخذل من جهته، فمن خاف َشي ْ

 ِسَوى هللا خذل من جهته وحرم غريه، وهذه ُسنَّة هللا ِف خلقه، ولن جتد لُسنَّة هللا تبديالً.

 

 رًا: ... َوِإَذا اْعَتَمْدَت َعَلى اإِلَلِه َحِقيَقًة ... َِنْ فَاْلَمَخاِوف ُكل ُهنَّ أََمانِشعْ 

 

َنا بعافيتك وجزيل عفوك.  اللَُّهمَّ أهلمنا ذكرك وشكرك وارزقنا االستقامة طوع أمرك وتفضل َعَلي ْ
ُهْم وامليتني ِبَرمحَْ َواْغِفْر لََنا َوِلَواِلَديْ َنا َوِِلَِميِع اْلُمْسِلِمني اْلحياء مِ  ِتَك اَي أَْرَحَم الرَّامِحِنَي. َوَصلَّى ن ْ

 هللاُ َعَلى حُمَمٍَّد َوَعَلى آلِِه َوَصْحِبِه َأمْجَِعنَي.

ََْ َيُكْن َعْنُه َمْذَه ب  ِشْعرًا: ... أََرى الصَّْْبَ حَمُْموًدا وعنَُّه ُمَذاِه ٌب َفَكْيَف ... ِإَذا َما 

  َوالصَّْْب َواِج ب ... َوَما َكاَن ِمنه لِلضَُّروَرة َأْوَج بُهَناَك حيَِق  الصَّْْبَ 

ُهنَّ َمْهَرَ".  َُ اْلُمْنِجي َلَمْن َأْحَدَقْت ِبه ... َمَكارِه َدْهر لَْيَس ِمن ْ  (1)ُهَو اْلَمْهَر
 

"قد وقع به ما هو أعظم من مصيبتكم أو مثلها أو قري ب منها َو يبق إال -382 .1336
 أعوذ ابهلل من اْلسران. التفاوت ِف عوض الفائت

ٍَ أو حصول مكروٍه  ولو أمعن البصري ِف هذا العاَ مجيعه َ يرى إال مبتلي إما لفوت حمبو
وإن سرور الدنيا أحالم ليٍل أو كظٍل زائٍل إن أضحكت قلياًل أبكت كثريًا وإن سرت يوًما 

 أساءت دهرًا مجعها على انصداع ووصلها على انقطاع.

وإدابرها فجيعة ال تدوم أحواهلا وال يسلم نزاهلا حاهلا انتقال وسكوهنا زوال إقباهلا خديعة 
غرارة خدوع معطية منوع نزوع ويكفي ِف هواهنا على هللا أن ال يعصى إال فيها وال ينال ما 
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 عنده إال بَتكها.

و ل قال بعض السلفمع أن املصائ ب من حيث هي رمحة للمؤمن وزايدة ِف درجاته كما 
دنيا لوردان اْلخرة مفاليس والَر سبحانه َ يرسل البالء إَل العبد ليهلكه وال مصائ ب ال

كسر ليعذبه ولكن امتحااًن لصْبه ورضاه عنه واختبارًا إلُيانه ولرياه طرحًيا ببابه الئًذا جبنابة من
القل ب بني يديه فهذا من حيث املصائ ب الدنيوية وأما ما جرى عليكم فأنتم به ابلتهنئة 

 ن التعزية.أجدر م

ولعمر هللا إن من سلم له دينه فاحملن ِف حقه منح والبالاي عطااي واملكرهات له حمبوابت وأما 
املصيبة العظمى واْلط ب اْلكْب والكسر الذي ال جيْب والعثار اليت ال تقال فهي املصيبة ِف 

 الدين كما قيل:

 

ين ُجْْبَاُن()وَُكله َكْسٍر ِفِِنَّ هللَا جَيْْبَُه ... َوَما ِلَكسْ   ِر قَ َناِة الدِ 

 

 آخر:

 

يُن رَْأُس اْلَماِل فَاْسَتْمِسْك ِبِه ... َفِضَياُعُه ُهَو أَْعَظُم اْْلُْسرَانِ   الدِ 

 

 آخر:

 

َيٍة لِلسَّاِكيِنَنا  َلَعْمرَِي َما الرَّزِيَّة فَ ْقُد َقُصٍر ... َفِسيٍح ُمن ْ

 (1)ِبَفْقِدِه ِمْن َكاِفرِيَنا".  َوَلِكنَّ الرَّزِيََّة فَ ْقُد ِدين ... َيُكونُ 
 

"َقْد سيقت ومرارة الندم َقْد ذيقت، فستنطق عليكم اِلوارح وتنشر حني -383 .1337
 الَِقَضاِء الفضائح.

فيا خجل املقصرين واي أسف املذنبني واي َحْسَرة املفرطني واي سوء منقل ب الظاملني، قال هللا 
َا يُ َؤخ ِ  َجلَّ َوَعال وتقدس َوالَ حَتَْسنَبَّ هللاَ  رُُهْم لِيَ ْوٍم َتْشَخُص ِفيِه َغاِفالً َعمَّا يَ ْعَمُل الظَّاِلُموَن ِإمنَّ
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 اْلَْبَصاُر * ُمْهِطِعنَي ُمْقِنِعي ُرُءوِسِهْم الَ يَ ْرَتده إِلَْيِهْم طَْرفُ ُهْم َوأَْفِئَدهُتُْم َهَواء{ .

 َل ٍب يَنَقِلُبوَن{ .َوقَاَل تعاَل: }َوَسيَ ْعَلُم الَِّذيَن ظََلُموا َأيَّ ُمنقَ 

 

 َخِف هللاُ ِف ظُْلِم الَوَرى واْحَذَرنَُّه ... َوَخْف يَ ْوَم َعَض الظَاِلِموَن َعَلى الَيدِ 

 

 َوهللاُ أَْعلم وصلي هللا َعَلى حُمَمَّد وآله وسلم.

: ما سبقهم أبو بكر بكثرة صوم وال صالة ولكن بَشْيء وقر ِف قال بعض السََّلففصل: 
 صدره.

 اَل بَ ْعضهْم: الَِّذي َكاَن ِف صدر أيب بكر رضي هللا عنه احملبة هلل والنصيحة لعبادهَوقَ 

َوقَاَل طائفة من العارفني: ما بلغ من بلغ بكثرة صيام وال صالة ولكن بسخاوة اْلنفس 
 وسالمة الصدر والنَِّصيَحة لألمة، زَاَد بَ ْعضهْم: وبذم نفوسهم.

 رادات َو يتفاوتوا بكثرة الصيام والصلوات.َوقَاَل آخر: إمنا تفاوتوا ابإل

وذكر ْليب سليمان: طول أعمار بين إسرائيل وشدة اجتهادهم ِف اْلعمال، وأن من النَّاس 
 (1)من غبطهم بَذِلَك، فَ َقاَل: إمنا يريد هللا منكم صدق النِ ْية فيما عنده. أو كما قال.". 

 

  يكون موجوًدا."أما ما ال حيس وال ُيكن اإلحساس به فال-384 .1338

عباد هللا وال يكفي اإلُيان أبن هلذا الكون خالًقا، وال اإلُيان أبن وراء هذا الكون قوة مدبرة 
( بل البد من اإلُيان ابهلل ابْلوصاف اليت وصف ُّبا نفسه ووصفه ُّبا رسوله، وأنه هو 1)

 العبادة له خالق هذا الكون وحده، واْلمر له وحده، والعبادة له وحده، والبد من وجود
 وحده على وفق ما شرعه سبحانه.

عباد هللا: إن العلم واإلقرار بصفات هللا تعاَل وعظمته يدعو اإلنسان إَل املبادرة بفعل 
: ما عصى هللا إال جاهل. أعوذ ابهلل من قال بعض السلفاْلوامر، واالبتعاد عن املناهي، 

 َخْلٍق نُِعيُدُه َوْعًدا السِ ِجلِ  لِْلُكُت ِب َكَما َبَدْأاَن َأوَّلَ  الشيطان الرجيم }يَ ْوَم َنْطِوي السََّماَء َكَطي ِ 
َنا ِإانَّ ُكنَّا فَاِعِلنَي{ ]اْلنبَياء:   [ ابرك هللا يل ولكم ِف القرآن العظيم.104َعَلي ْ
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 اْلطبة الثانية

احلمد هلل الذي سبحت الكائنات حبمده، هو تعاَل كما وصف نفسه، وفوق ما يصفه به 
 ، العاَ ابْلسرار واْلفيات.خلقه

وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له شهادة مْبأة من اإلشراك ِف اْلقوال واْلعمال 
 والنيات.

__________ 

َا خَيَْشى 1) ( كما شهد ابإلُيان لعلماء الصناعة والفلك من شهد، وادخلوهم ِف آية }ِإمنَّ
[ وهم َ يصلوا بعد إَل إُيان أيب جهل وأضرابه الذين 28اِطر: اَّللََّ ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماُء{ ]فَ 

 (1)أقروا بربوبية هللا وأنكروا إخالص العبادة له.". 
 

 "اْلطبة الثانية-385 .1339

 احلمد هلل ...

ْيٍء شَ أما بعد: فقد قال هللا تعاَل: }َوُهَو الَِّذي أَنْ َزَل ِمَن السََّماِء َماًء َفَأْخَرْجَنا ِبِه نَ َباَت ُكلِ  
َواٌن َدانَِيٌة وَ  َجنَّاٍت ِمْن َفَأْخَرْجَنا ِمْنُه َخِضرًا ُُنْرُِج ِمْنُه َحبًّا ُمََتَاِكًبا َوِمَن النَّْخِل ِمْن طَْلِعَها ِقن ْ

ٍَ َوالزَّيْ ُتوَن َوالرهمَّاَن ُمْشَتِبًها َوَغرْيَ ُمَتَشاِبٍه اْنظُُروا ِإََل مَثَرِِه ِإَذا أمَْثََر َوي َ  ِعِه ِإنَّ ِف َذِلُكْم َْلَاَيٍت نْ أَْعَنا
 [ .99لَِقْوٍم يُ ْؤِمُنوَن{ ]اْلنَعام:

أمر سبحانه ابلنظر إليه وقت خروجه وإمثاره، ووقت نضجه وإدراكه؛ ْلن ِف خروجه من 
بني احلط ب والورق آية ابهرة وقدرة ابلغة، مث من خروجه من حد العفوصة واليبوسة واملرارة 

ن املشرق الناصع والطعم احللو اللذيذ الشهي ْلايت لقوم يؤمنون. واحلموضة إَل ذلك اللو 
: حق على الناس أن خيرجوا وقت إدراك الثمار وينعها فينظروا إليها مث قال بعض السلف

 [ .99تال: }اْنظُُروا ِإََل مَثَرِِه ِإَذا أمَْثََر َويَ ْنِعِه{ ]اْلنَعام: 

اة وحرموا باده وابتالئهم ابلقحط إذا منعوا الزكوَتملوا حكمة هللا تعاَل ِف حبس الغيث عن ع
املساكني كيف جوزوا على منع ما للمساكني ِقبَ َلُهم من القوت مبنع هللا ماء القوت والرزق 
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وحبسه عنهم. فقال هلم بلسان احلال: منعتم احلق فمنعتم الغيث، فهال استنزلتموه ببذل ما 
( . 1) «زكاة أمواهلم إال منعوا القطر من السماء ما منع قوم»هلل ِقبَ َلُكم. وجاء ِف احلديث: 

 إن أحسن احلديث ...

__________ 

( ومن 253، 206، 205، 217، 224، 223، 202( ، ص )1( مفتاح ج )1)
 (1)( .". 1110الصواعق ص )

 

"فالعزُية الصادقة واهلمة العالية والنخوة واملروءة اإلنسانية، وإدراك ما ِف -386 .1340
 والنفع واللذة والكمال، وإدراك ما ِف احملظور من الشر والضر والنقص، املأمور من اْلري

 فمىت حصل له ذلك حصل له الصْب، وهانت عليه َمشاقهُه َوَحَلْت له َمرَارته.

اليت جي ب عليه شكر املنعم ُّبا عليه فكالصحة والسالمة واِلاه واملال وأنواع « النعمة»وأما 
 الصْب فيها أبن ال يركن إليها، وال يغَت ُّبا، وال حتمله علىاملالذ املباحة، هو حمتاج إَل 

اْلشر والبطر، والفرح املذموم الذي ال حي ب هللا أهله، وأن ال ينهمك ِف نيلها ويبالغ ِف 
استقصائها فمن ابلغ ِف اْلكل والشَر واِلماع حرمها. وأن يصْب على أداء حق هللا فيها 

ال قاحلرام، فال ُيكن نفسه من كل ما تريد منها.  لئال يسلبها، وأن يصْب عن صرفها ِف
 : ابتلينا ابلضراء فصْبان، وابتلينا ابلسراء فلم نصْب.بعض السلف

 وهناك صْب حمرم كالصْب عن الطعام والشراَ حىت ُيوت.

فاتقوا هللا عباد هللا والزموا الصْب على املأمور، والصْب عن احملظور، والرضا ابملقدور، والشكر 
سباَ السرور، فقد ذم هللا نوع اإلنسان املتصف ابليأس والكفر عند املصيبة، والفرح عند أ

والفخر عند النعمة، وال خالص من هذا الذم إال ابلصْب والعمل الصاحل. أعوذ ابهلل من 
ْنَساَن ِمنَّا َرمْحَةً مُثَّ نَ َزْعَناَها ِمْنهُ إِنَّهُ  َناُه لَ الشطيان الرجيم }َولَِئْن أََذق َْنا اإْلِ يَ ُئوٌس َكُفوٌر * َولَِئْن أََذق ْ

ِذيَن َصَْبُوا َوَعِمُلوا نَ ْعَماءَ بَ ْعَد َضرَّاءَ َمسَّْتهُ لَيَ ُقوَلنَّ َذَه َب السَّيِ َئاُت َعينِ  ِإنَّهُ َلَفرٌِح َفُخوٌر * ِإالَّ الَّ 
ابرك هللا يل ولكم ِف القرآن [ . 11 -9الصَّاحِلَاِت أُولَِئَك هَلُْم َمْغِفَرٌة َوَأْجٌر َكِبرٌي{ ]هو: 
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"سرورًا وفرصة وانشراًحا أعظم من اللذة والسرور احلاصل ابلنظر، وذلك -387 .1341
لقهره عدوه مبخالفته وُمالفة نفسه وهواه. ومنها أن غض البصر يسد عنه اباًب من أبواَ 

شرعه حجاَ عاَل و جهنم؛ فِن النظر ابَ الشهوة احلاملة على مواقعة الفعل، وحترمي الَر ت
مانع من الوصول، فمن هتك احلجاَ ضري على احملظور َو تقف نفسه عند غاية؛ ْلن 
لذهتا ِف الشيء اِلديد. ومنها: أنه يقوي عقله ويزيده ويثبته فِن إطالق البصر وإرساله ال 
حيصل إال من خفة العقل وطيشه وعدم مالحظته للعواق ب. ومنها: أنه خيلص القل ب من 

شهوة ورقدة الغفلة، فِن إطالق البصر يوج ب استحكام الغفلة عن هللا والدار اْلخرة، سكر ال
ُْم َلِفي َسْكَرهِتِْم يَ ْعَمُهوَن{ ]احِلج ر: ويوقع ِف سكرة العشق، كما قال هللا تعاَل }َلَعْمُرَك ِإهنَّ

 [ وسكران العشق قلما يفيق إال وهو ِف عسكر اْلموات.72

 فِن إطالق النظر إليهم هو السم الناقع والداء العضال.« ردان احلسانامل»وال سيما النظر إَل 

 -سلم صلى هللا عليه و  -روي عن الشعِب مرساًل قال: قدم وفد عبد القيس على النِب 
، وقال: وراء ظهره -صلى هللا عليه وسلم  -وفيهم غالم ظاهر الوضاءة، فأجلسه النِب 

سعيد بن املسي ب: إذا رأيتم الرجل حيد النظر وقال « . كانت خطيئة من مضى من النظر»
 إَل الغالم اْلمرد فاهتموه.

« وم النساءق»مرض العشق عن طائفتني من الناس وهم  -وهللا سبحانه إمنا حكى هذا املرض
ليوسف وما راودته وكادته به، وأخْب عن احلال « عشق امرأة العزيز»وقوم لوط فأخْب عن 

 ( .1عفته وتقواه )اليت صار إليها يوسف بصْبه و 

__________ 

 يكررون قراءة قصة هذا العشق من -فيما ُيْسَمع -( قلت: وكثري من القراء1)

ََ َوقَاَلْت َهْيَت َلَك َقالَ  { }َورَاَوَدْتُه الَّيِت ُهَو ِف بَ ْيِتَها َعْن نَ ْفِسِه َوَغلََّقِت اْْلَبْ َوا  َمَعاَذ اَّللَِّ
: ما قال بعض السلفسورة أو آايت أخرى. وقد  [ أكثر مما يقرءون أي23]يُوُسف: 

حصلناه ِف سورة يوسف أنفقناه ِف سورة النور. كما أن بعًضا يركز على آايت الرجا دون 
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آايت اْلوف، وبعض يركز على آايت ِف الثناء على بلد أو قوم، ويَتك خالف ذلك؛ إَل 
بتين هود، شي»شبت قال:  -صلى هللا عليه وسلم  -آخر ما خيتارونه. وملا قالوا للنِب 

كثريًا   -رمحه هللا -وكان شيخنا« والواقعة، واملرسالت، وعم يتساءلون، وإذا الشمس كورت
 (1)ما يقرأ آخر سورة هود وهذه السور.". 

 

"وفساده، ومتحق بركة العمر، وبركة الرزق، وبركة العلم، وبركة العمل، وبركة -388 .1342
 وسقوطه من عينه، وتطفئ انر الغرية واحلياء، الطاعة، وهي سب ب هلوان العبد على هللا

وتسلط اْلعداء. قال خبتنصر لدانيال: ما الذي سلطين على قومك؟ قال: عظم خطيئتك، 
وظلم قومي أنفسهم. ومنها: أن العبد ال يزال يرتك ب الذنَو حىت هتون عليه وتصغر ِف 

لغناء بريد اِلماع، وا : املعاصي بريد الكفر، كما أن القبلة بريدقال بعض السلفقلبه، 
 الزان، والنظر بريد العشق، واملرض بريد املوت.

ال بعض قومن عقوابهتا أهنا جتر ٍئ على العبد أهله وخدمه وجريانه حىت احليوان البهيم، 
: إين ْلعصي هللا فأعرف ذلك ِف خلق امرأيت ودابيت. وجترؤ عليه نفسه فتستأسد السلف

الكه شاء ري َ تطاوعه َو تنقد له، بل تسوقه إَل ما فيه هعليه وتصع ب عليه فلو أرادها ْل
أم أىب، وتباعد عنه امللك املوكل به الذي هو وليه وأنصح اْللق له، وتدين منه عدوه وأغش 
اْللق وأعظمهم ضررًا له وهو الشيطان؛ فِن العبد إذا عصى هللا تباعد عنه امللك بقدر تلك 

ض الواحدة مسافة ميل من ننت رحيه كما جاء ذلك ِف بعاملعصية، حىت إنه يتباعد ابلكذبة 
 : إذا رك ب الذكر الذكروقال بعض السلفاْلاثر، فكيف مبا هو أكْب من ذلك وأفحش. 

عض وقال بعجت اْلرض إَل هللا، وهربت املالئكة إَل رُّبا، وشكت إليه عظم ما رأت. 
ه طرد  وكْبه ومحده وهلل: إذا أصبح ابن آدم ابتدره امللك والشيطان، فِن ذكر هللاالسلف

 (2)امللك الشيطان وتواله، وإن افتتح بغري ذلك ذه ب امللك عنه وتواله الشيطان.". 
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 -"ومنها أن العبد إذا وقع ِف شدة أو كربة أو بلية خانه قلبه ولسانه وجوارحه-389 .1343
َ قلبه للتوكل على هللا تعاَل واإلانبة إليه والتضرع واالنكسار بني  ديه، وال يطاوعه يفال ينجذ

لسانه لذكره، وإن ذكره بلسانه َ جيمع بني قلبه ولسانه، ولو أراد من جوارحه أن تعينه بطاعة 
تدفع عنه َ تنقد له َو تطاوعه. وقد خيونه قلبه ولسانه عند االحتضار واالنتقال إَل هللا 

ن قيل ْلحدهم: تضريتعاَل، فرمبا تعذر عليه النطق ابلشهادة كما شاهد الناس كثريًا من احمل
قل ال إله إال هللا. فجعل يهذي ابلغناء والعزف، مث قضى َو يقلها. وقيل لبعض العِب 
القمار والعشاق العشق احملرم، فأجابوا ابِلواَ السيئ الذي استوَل على مشاعرهم َو يقولوا 

هللا واتبع  رال إله إال هللا عند آخر نفس. فكيف يوفق حلسن اْلامتة من أغفل قلبه عن ذك
 هواه وكان أمره فرطًا.

وقد يتأخر َتثري الذن ب فينسى مث ينقض ولو بعد حني كما ينقض السهم وكما ينقض اِلرح 
املندمل على الغش والدغل، أو يكون ضرره ِف الدين. وإن أخر له ِف اْلخرة فعذاَ اْلخرة 

فقال: إين  دين اغتم لذلك،أشد وأبقى. ذكر عبد هللا بن أمحد عن ابن سريين أنه ملا ركبه ال
ْلعرف هذا الغم بذن ب أصبته منذ أربعني سنة. ونظر بعض العباد إَل صِب، فتأمل حماسنه، 

 فأيت ِف منامه، وقيل له: لتجدن غبها بعد أربعني سنة.

صغر  ال تنظروا ِف»ويروى مرفوًعا:  قال بعض السلفواملؤمن من ال يستصغر الذن ب، 
، ولكن انظروا على  وقال الفضيل بن عياض: بقدر ما يصغر الذن ب « من اجَتأمتالذنَو

 (1)عندك يعظم عند هللا، وبقدر ما يعظم عندك يصغر عند هللا. وذكر البخاري ِف". 
 

"عباد هللا: من َتمل القرآن الكرمي وأدار فكره فيه، وكذلك اْلحاديث -390 .1344
ف ك سري السلالصحيحة اليت هي مفسرة للكتاَ وجد من ذلك العج ب العجاَ، وكذل

م أحوال من َتملهم عل -الصاحل من أهل العلم واإلُيان، من الصحابة والتابعني هلم ِبحسان
القوم وما كانوا عليه من اْلشية واْلوف واإلخبات، وأن ذلك هو الذي رقَّاهم املقامات 
السنيات، من شدة االجتهاد ِف الطاعات، واالنكفاف عن دقائق اْلعمال املكروهات، 
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 : خوف هللا حج ب قلَو اْلائفني عن زهرةقال بعض السلفعن احملرمات. وهلذا  فضالً 
 الدنيا وعوارض الشهوات.

عباد هللا ذكر العلماء أن النفوس وال سيما ِف هذه اْلزمان وقبلها أبزمان قد غل ب على كثري 
هوات شمنها الكسل والتواين، واسَتسلت ِف شهواهتا وأهوائها ومتنت على هللا اْلماين. وال

احملرمة ال يذهبها من القلَو إال أحد أمرين: إما خوف مزعج حمرق، أو شوق مبهج مقلق، 
فذلك مبشيئة هللا هو القامع للنفوس عن غيها وفسادها، والباعث هلا على املسارعة إَل 
فالحها ورشادها. واْلوف أفضل من الرجاء ما كان العبد صحيًحا، فِذا نزل املوت فالرجاء 

لَقْدُر الواج ب من اْلوف ما محل على أداء الفرائض واجتناَ احملارم، فِذا زاد أفضل. وا
على ذلك حبيث صار ابعثًا للنفوس على التشمري ِف نوافل الطاعات، واالنكفاف عن دقائق 

 املكروهات والتبسط ِف فضول املباحات: كان ذلك فضالً حمموًدا.

ب ِِه إلُيان، قال تعاَل: }َوِلَمْن َخاَف َمَقاَم رَ وقد ضمن هللا سبحانه اِلنة ملن خافه من أهل ا
 (1)[ قال". 46َجن ََّتاِن{ ]الرَّمحن: 

 

ْعَوِة َوالضِ َياَفةِ -391 .1345 َِ اْْلَْكِل َوالدَّ َُ آَدا  "ِكَتا

َء اْلُفرَاَت ِمَن اِإنَّ اَّللََّ تَ َعاََل َأْحَسَن َتْدِبرَي اْلَكائَِناِت، َفَخَلَق اْْلَْرَض َوالسََّماَواِت َوأَنْ َزَل اْلمَ 
َر اْْلَْرزَاَق َواْْلَق َْواَت، َوَحِفَظ اِبْلَمْأُكواَل  ِت قُ َوى اْلُمْعِصرَاِت، َفَأْخرََج ِبِه احلَْ بَّ َوالن ََّباَت، َوَقدَّ

 َعَلى مَمَرِ  هُ احْلَيَ َوااَنِت، َوأََعاَن َعَلى الطَّاَعاِت َواْْلَْعَماِل الصَّاحِلَاِت أبَِْكِل الطَّيِ َباِت. َفُشْكرًا لَ 
 اْْلَْوقَاِت.

، َواَل طَرِيَق ِإََل اْلُوصُ  َِ َِ لَِقاَء اَّللَِّ تَ َعاََل ِف َداِر الث ََّوا وِل لِِلَقائِِه َوَلمَّا َكاَن َمْقِصُد َذِوي اْْلَْلَبا
ْلَبَدِن، َواَل َتْصُفوا َساَلَمةُ اْلَبَدِن ِإالَّ ا ِإالَّ اِبْلِعْلِم َواْلَعَمِل، َواَل ُُيِْكُن اْلُمَواظََبةُ َعَلْيِهَما ِإالَّ ِبَساَلَمةِ 

َها ِبَقْدِر احْلَاَجِة َعَلى َتَكرهِر اْْلَْوقَاِت، َفِمْن َهَذا الْ  قَاَل َوْجِه اِبْْلَْطِعَمِة َواْْلَق َْواِت َوالت ََّناُوِل ِمن ْ
يِن، َوَعَلْيِه نَ بََّه بَ ْعُض السََّلف   ُلوا ِمَن الطَّيِ َباِت َواْعَمُلوا قَ ْولُُه تَ َعاََل: )كُ : ِإنَّ اْْلَْكَل ِمَن الدِ 

يِن ِف اْْلَْكِل فَ رَاِئِضَها َوُسَنِنهَ 51َصاحِلًا( ]اْلُمْؤِمُنوَن:  ا [ َوَها حَنُْن نُ ْرِشُد ِإََل َوظَاِئِف الدِ 
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 َوآَداُِّبَا.

 

 بَ َياُن َما اَل بُدَّ ِلآْلِكِل ِمْن ُمرَاَعاتِهِ 

 أَْقَساٍم:َوُهَو َثاَلثَُة 

 

َمِة َعَلى اْْلَْكِل َوِهَي مَخَْسٌة: َِ اْلُمتَ َقدِ   اْلِقْسُم اْْلَوَُّل ِف اْْلَدا

ًقا لِلسهنَِّة َواْلَورَِع، اْْلَوَُّل: َأْن َيُكوَن الطََّعاُم بَ ْعَد َكْونِِه َحاَلاًل ِف نَ ْفِسِه طَيِ ًبا ِف ِجَهِة َمْكَسِبِه ُمَوافِ 
أََمَر اَّللَُّ تَ َعاََل  َسَب ٍب َمْكُروٍه ِف الشَّرِْع َواَل حِبُْكِم َهًوى َوُمَداَهَنٍة ِف ِديٍن، َوَقدْ ََْ ُيْكَتَس ْب بِ 

َم الن َّْهَي َعِن اْْلَْكِل اِبْلَباِطِل َعَلى اْلَقْتِل تَ ْفِخيمً  ا ِْلَْمِر احْلَرَاِم أبَِْكِل الطَّيِ  ِب َوُهَو احلَْاَلُل، َوَقدَّ
َنُكْم اِبْلَباِطِل(  َْبََكِة احلَْاَلِل فَ َقاَل تَ َعاََل: )اَي أَي هَها الَِّذيَن آَمُنوا اَل ََتُْكُلوا أَْمَواَلُكمْ َوتَ ْعِظيًما لِ  بَ ي ْ

ِض رَائِ [ فَاْْلَْصُل ِف الطََّعاِم َكْونُهُ طَيِ ًبا َوُهَو ِف اْلفَ 29ِإََل قَ ْولِِه: )َواَل تَ ْقتُ ُلوا أَنْ ُفَسُكْم( ]النِ َساِء: 
يِن.  َوُأُصوِل الدِ 

َُ ِإََل  َر َا اَل خَتُْلو َعْن َلْوٍث ِف تَ َعاِطي اْْلَْعَماِل فَ َغْسُلَها أَق ْ  النَّظَاَفِة الثَّاين: َغْسُل اْلَيِد ِْلَهنَّ
 َوالن َّزَاَهِة.

ُكوَن ُمِطيًعا اِبْْلَْكِل، َوِمْن". يَ الثَّاِلُث: َأْن يَ ْنِوَي أبَِْكِلِه َأْن يَ تَ َقوَّى ِبِه َعَلى طَاَعِة اَّللَِّ تَ َعاََل لِ 
(1) 
 

وُن ِف "النِ َساِء اْْلَْجَنِبيَّاِت أَْو لَِغرْيِ َذِلَك، فَ َهَذا جَيَْعُل الطِ ي َب َمْعِصَيًة َوَيكُ -392 .1346
 اْلِقَياَمِة أَْننَتَ ِمَن اِْلِيَفِة.

قَاَل بَ ْعُض ِد َما َعَداُه، َوهِلََذا ا َفِقْس ُِّبََذا اْلَواحِ َواْلُمَباَحاُت َكِثريٌَة اَل ُُيِْكُن ِإْحَصاءُ النِ يَّاِت ِفيهَ 
 َونَ ْوِمي َوُدُخويل : "ِإين ِ َْلَْسَتِح به َأْن َيُكوَن يل ِف ُكلِ  َشْيٍء نِيَّةٌ َحىتَّ ِف َأْكِلي َوُشْريب السََّلف  

َُ ِإََل اَّللَِّ تَ عَ لِْلَخاَلِء " وَُكله َذِلَك ممَّا ُُيِْكُن َأْن يُ ْقَصَد بِِه ال اََل؛ ِْلَنَّ ُكلَّ َما ُهَو َسَب ٌب ت ََّقره
يِن، َفَمْن َقَصَد مِ  َن اْْلَْكِل لِبَ َقاِء اْلَبَدِن َوفَ رَاِغ اْلَقْل ِب ِمْن ُمِهمَّاِت اْلَبَدِن فَ ُهَو ُمِعنٌي َعَلى الدِ 

 َأْهِلِه َوالت ََّوصهَل ِبِه ِإََل َوَلٍد َصاِلٍح ِه َوَتْطِيي َب قَ ْل بِ الت ََّقوِ َي َعَلى اْلِعَباَدِة، َوِمَن اْلوِقَاِع حَتِْصنَي ِدينِ 
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 بَ ْعَدُه َكاَن ُمِطيًعا أبَِْكِلِه َوِنَكاِحِه. -تَ َعاََل  -يَ ْعُبُد اَّللََّ 

ًئا ِمْن َحرََكاِتَك َفاَل حَتََْتِْز ِمنْ  َك َأْن َتْسَتْحِقَر َشي ْ َك مُثَّ ِإايَّ ُرورَِها َوُشُرورَِها َواَل غُ  َواِبِْلُْمَلِة فَِِايَّ
َ ُمطَِّلٌع َعَلْيَك َوَشِهيٌد: )َما يَ ْلِفُظ مِ  ؛ فَِِنَّ اَّللَّ َِ ْن قَ ْوٍل ِإالَّ َلَدْيِه تُِعدَّ َجَواَُّبَا يَ ْوَم السهَؤاِل َواحلَِْسا

ْوَم اْلِقَياَمِة فَ يَ ُقوُل: ُجِل ي َ [ َوَقْد قَاَل " احلسن ": "ِإنَّ الرَُّجَل لَيَ تَ َعلَُّق اِبلرَّ 18َرِقي ٌب َعِتيٌد( ]ق: 
: َما أَْعرُِفَك، فَ يَ ُقوُل: بَ َلى أَْنَت َأَخْذَت لَِبَنةً مِ  ُ، فَ يَ ُقوُل َواَّللَِّ َنَك اَّللَّ ْن َحاِئِطي َوَأَخْذَت بَ ْييِن َوبَ ي ْ

ََ اْْلَائِ  نَي. فَِِْن ُكْنَت ِمْن أُويل اْلَعْزِم فِ َخْيطًا ِمْن ثَ ْويب " فَ َهَذا َوأَْمثَالُُه ِمَن اْْلَْخَباِر َقطََّع قُ ُلو
ََ َعَلى نَ ْفِسَك ق َ  ْ َتُكْن ِمَن اْلُمْغََت ِيَن فَاْنظُْر لِنَ ْفِسَك اْْلَن َوَدقِ ِق احلَِْسا ْبَل َأْن يَُدقََّق َوالن هَهى َوََ

 َعَلْيَك.

 

ْخاَلِص َوَحِقيَقُتُه:  َفِضيَلُة اإْلِ

 ُ يَن( ]اْلبَ ي ِ : )وَ -تَ َعاََل  -قَاَل اَّللَّ َ ُُمِْلِصنَي لَهُ الدِ  تَ َعاََل  -[ َوقَاَل 5َنِة: َما أُِمُروا ِإالَّ لِيَ ْعُبُدوا اَّللَّ
يُن اْْلَاِلُص( ]الزهَمِر: - ِ الدِ  َتَصُموا : )ِإالَّ الَِّذيَن اَتبُوا َوَأْصَلُحوا َواعْ -تَ َعاََل  -[ َوقَاَل 3: )َأاَل َّللَّ

( ]النِ َساِء:  اِبَّللَِّ َوَأْخَلُصوا  : )َفَمْن َكاَن يَ ْرُجوا لَِقاَء رَب ِهِ -تَ َعاََل  -[ َوقَاَل 146ِدينَ ُهْم َّللَِِّ
ُ 110فَ ْليَ ْعَمْل َعَماًل َصاحِلًا َواَل ُيْشرِْك ِبِعَباَدِة رَب ِِه َأَحًدا( ]اْلَكْهِف:  [ َوَعْن " علي " َكرََّم اَّللَّ

قَاَل "  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  -اْلَعَمِل َواْهَتمهوا لِْلَقُبوِل فَِِنَّ النَِّبَّ  َوْجَهُه: "اَل هَتَْتمهوا لِِقلَّةِ 
ِلُص ِلُمَعاِذ ْبِن َجَبٍل ": "َأْخِلِص اْلَعَمَل جُيْزَِك ِمْنهُ اْلَقِليُل " َوقَاَل " يعقَو املكفوف ": "اْلُمخْ 

 َسيِ َئاتِِه ". َمْن َيْكُتُم َحَسَناتِِه َكَما َيْكُتمُ 

َي َخاِلًصا، َواْعَلْم َأنَّ ُكلَّ َشْيٍء يُ َتَصوَُّر َأْن َيُشوبَُه َغرْيُُه، فََِِذا َصَفا َعْن َشْوبِِه َوَخُلَص َعْنُه َُس ِ 
ْشرَاُك، َفَمْن لَْيسَ  ْخاَلُص ُيَضادهُه اإْلِ  ُُمِْلًصا َوُيَسمَّى اْلِفْعُل اْلُمَصفِ ي اْلُمَخلِ ُص: ِإْخاَلًصا، َواإْلِ

ْخاَلِص بِ  ْرَك َدَرَجاٌت، َوَقْد َجَرى اْلُعْرُف َعَلى خَتِْصيِص اْسِم اإْلِ َتْجرِيِد فَ ُهَو ُمْشرٌِك، ِإالَّ َأنَّ الشِ 
َِ ِإََل اَّللَِّ  يِع الشََّواِئ ِب، َفَِِذا اْمتَ زََج قَ  -تَ َعاََل  -َقْصِد الت ََّقره َِ بَِباِعٍث آَعْن مجَِ َخَر ْصُد الت ََّقره

ْخاَلِص، َوِمثَالُُه َأْن َيُصوَم لِيَ ن ْ  َتِفَع ِمْن راَِيٍء أَْو َغرْيِِه ِمْن ُحظُوِظ الن َّْفِس فَ َقْد َخرََج َعِن اإْلِ
، أَْو حَيُجَّ لَِيِصحَّ ِمزَاُجُه حِبَرََكِة السَّ  َِ َخلََّص َفِر، َأْو لِيَ تَ اِبحلِْْمَيِة احْلَاِصَلِة اِبلصَّْوِم َمَع َقْصِد الت ََّقره

، َأْو يَ تَ َعلََّم اْلِعْلَم َأْو خَيِْدَم اْلُعلَ  َماَء َوالصهوِفيََّة ِمْن َعُدوٍ  َلُه، َأْو ُيَصلِ َي اِبللَّْيِل لَِغَرٍض ُدنْ َيِويٍ 
ًئا  ،ِلَذِلَك، َأْو يَ ُعوَد َمرِيًضا لِيُ َعاَد ِإَذا َمِرَض أَْو ُيَشيِ َع ِجَنازًَة لُِيَشيََّع َجَنائُِز أَْهِلهِ  َأْو يَ ْفَعَل َشي ْ
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 (1)ِمْن َذِلَك لِيُ ْعَرَف اِبْلَْرْيِ َويُْذَكَر". 
 

"ابإلمساك عن املفطرات، ونبه الغافل بذلك على اإلمساك عن املخالفات، -393 .1347
فيكون اجتناَ املفطرات واجباً، واجتناَ ما عداها من املخالفات من املكمالت وهللا 

 ( .1أعلم" )

الطيِب فيه دليل على أن الكذَ والزور أصل الفواحش ومعدن النواهي قال املناوي: "قال 
بل هو قرين الشرك قال تعاَل: )فاجتنبوا الرجس من اْلواثن واجتنبوا قول الزور( ]احلج: 

[ ، وقد علم أن الشرك مضاد اإلخالص وللصوم مزيد اختصاص ابإلخالص فريتفع مبا 30
 ( .2يضاده" )

 الغيبة والصيام:

حجر: "الغيبة تضر ابلصيام، وقد حكي عن عائشة، وبه قال اْلوزاعي: إن الغيبة قال ابن 
تفطر الصائم وتوج ب عليه قضاء ذلك اليوم. وأفرط ابن حزم فقال: يبطله كل معصية من 
متعمد هلا ذاكر لصومه سواء كانت فعالً أو قواًل، لعموم قوله "فال يرفث وال جيهل"، وقوله: 

مهور وإن محلوا النهي على التحرمي إال أهنم خصوا الفطر ابْلكل "من َ يدع ... "، واِل
 ( .3والشَر واِلماع" )

 (4قال أبو العالية: "الصائم ِف عبادة وإن كان راقداً على فراشه ما َ يغت ب" )
 ( .5فكانت حفصة تقول: "اي حبذا عبادة وأان انئمة على فراشي" )

قال العالمة ابن رج ب: وِف حديث آخر "ليس الصيام من الطعام والشراَ إمنا الصيام من 
: "أهون فقال بعض السلاللغو والرفث"، وقال احلافظ أبو موسى املديين على شرط مسلم. 

 الصيام ترك الشراَ والطعام".

ِلار، اوقال جابر: "إذا صمت فليصم َسعك وبصرك ولسانك عن الكذَ واحملارم ودع أذى 
 وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك، وال جتعل يوم صومك ويوم فطرك سواء".

__________ 

 ( .4/140/141( "فتح الباري" )1)

                                         
 301موعظة املؤمنني من إحياء علوم الدين ص/ (1)



1464 

 

 ( .6/224( "فيض القدير" )2)

 ( .126-4/125( "فتح الباري" )3)

 ( رواه عبد هللا بن أمحد ِف "زوائد الزهد" وهو صحيح موقوف عل أيب العالية.4)

( 165جه عبد الرزاق ِف مصنفه، ونقل ذلك ابن رج ب ِف "لطائف املعارف" )ص ( أخر 5)
 .".(1) 
 

 "والثاين: يصح االعتكاف بدون الصوم كمذه ب الشافعي.-394 .1348

وأم ا الصمت عن الكالم مطلقاً ِف الصوم، أو االعتكاف، أو غريمها فبدعة مكروهة ابتفاق 
 ِف مذهبه وغريه. أهل العلم لكن هل ذك حمرم أو مكروه؟ فيه قوالن

وِف صحيح البخاري أن أاب بكر الصديق دخل على امرأة من أمحس فوجدها مصمتة ال 
 تتكلم، فقال هلا أبو بكر: إن هذا ال حيل إن هذا من عمل اِلاهلية.

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  -وعن ابن عباس أن النِب  شمس، فقال: "من رأى رجالً قائماً ِف ال -َصلَّى اَّللَّ
فقالوا: هذا أبو إسرائيل، نذر أن يقوم ِف الشمس وال يستظل وال يتكلم ويصوم.  هذا؟ "

مع  - َعَلْيِه َوَسلََّم َصلَّى اَّللَُّ  -فقال: "مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه" فأمره 
نذره للصمت أن يتكلم كما أمره مع نذره للقيام أن جيلس، ومع نذره أن ال يستظل أن 

ا أمره أبن يوِف ابلصوم فقط. وهذا صريح ِف أن هذه اْلعمال ليست من يستظل، وإمن
 القَر اليت يؤمر ُّبا الناذر.

فقول اْلري وهو الواج ب أو املستح ب خري من السكوت عنه، وما ليس بواج ب وال 
ت عن لصاحبه: "السكو  قال بعض السلفمستح ب، فالسكوت عنه خري من قوله. وهلذا 

 فقال له اْلخر: "التكلم ابْلري خري من السكوت عنه". الشر خري من التكلم به"،

 ."* * *(2) 
 

                                         
 1/382نداء الراين ِف فقه الصوم وفضل رمضان  (1)
 1/491نداء الراين ِف فقه الصوم وفضل رمضان  (2)
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"وال ُينع إال حلكمة عالية تدور على مصاحل عباده املؤمنني، وبعد هذا النهى -395 .1349
عما أحل هللا تعاَل لعباده املؤمنني، وهم منهم وبينهم فقد ورد أهنم عبد هللا بن مسعود 

رضى هللا عنهم أمجيعني؛ خاطبهم احلق تبارك وعثمان بن مضعون وعلى بن أىب طال ب 
وتعاَل انهيا هلم عن االعتداء وهو جماوزة احلد احملدود كتحرمي احلالل، أو حتليل احلرام، ومن 
االعتداء اإلسراف ىف اْلكل والشَر واِلماع وىف اللباس وىف غريها لقوله تعاَل: }وَُكُلوا 

واإلسراف هو جماوزة النافع إَل الضار واحلق  1 به اْلُمْسرِِفنَي{ َواْشَربُوا َوال ُتْسرُِفوا ِإنَُّه ال حيُِ 
َ ال حيُِ به اْلُمْعَتِديَن{ ف كيف إَل الباطل، واملسعد إَل املشقي فقال تعاَل: }َوال تَ ْعَتُدوا ِإنَّ اَّللَّ

ترضون ْلنفسكم بغض هللا لكم وعدم حمبته إايكم وأنتم ما حرمتم على أنفسكم ما حرمتم 
لبا حل ب هللا تعاَل ورضاه، وهرواب من بغضه وعدائه. واعلم أيها القارئ الكرمي واملستمع إال ط

املستفيد أن الرسول صلى هللا عليه وسلم أابن وأفاد ِف هذا الباَ فلتستمع إَل ما قاله ِف 
 هذا الشأن:

 والعج ب. كلوا وتصدقوا والبسوا ِف غري اإلسراف وال ُميلة؛ املخيلة من اْليالء وهو الكْب  -1

وقال بن عباس ِف رواية البخاري: كل ما شئت وألبس ما شئت ما أخطأتك خصلتان -2
 سرف وُميلة.

كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غري ُميلة وال إسراف فِن هللا حي ب أن يرى نعمته على -3
 عبده.

 عليكم بثياَ البياض فالبسوها فِهنا أطهر وأطي ب وكفنوا فيها مواتكم.-4

 : مجع هللا الط ب كله ِف نصف آية }وَُكُلوا َواْشَربُوا َوال ُتْسرُِفوا{ .ال بعض السلفق -5

ْم بِِه : }وَُكُلوا ممَّا َرَزَقُكُم اَّللَُّ َحالاًل طَيِ بًا َوات َُّقوا اَّللََّ الَِّذي أَنْ تُ 88وقوله تعاَل ِف اْلية رقم 
م من النساء والطعام واملنام واللباس، ُمْؤِمُنوَن{ إنه بعد أن هناهم عما حرموا على أنفسه

أيضا أمرهم أمر إابحة ورمحة وإرشاد فقال: }وَُكُلوا ممَّا َرَزَقُكُم اَّللَُّ{ أي من احلالل ال من 
احلرام فاحلرام ال يكون رزقا إال ِف ضرورة اْلوف من املوت كأكل امليتة والدم وحلم اْلنزير. 

 وقوله: }َحالاًل{ يفيد أن

__________ 
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 (1).". 31اْلعراف:  1
 

"ه  له دينه ودنياه وأهله وولده.. السابعة: قال ابن مسعود رضي هللا عنه من -396 .1350
قال بعد قراءة ما تقدم اللهم إين أسألك اي غين اي محيد اي مبدئ اي معيد اي رحيم اي ودود 

تس ب أغنين بفضلك عمن سواك وحباللك عن حرامك أغناه هللا تعاَل ورزقه من حيث ال حي
وقال أنس رضي هللا عنه من قال يوم اِلمعة سبعني مرة اللهم أغنين بفضلك عمن سواك 

 ال بعض السلفقوحباللك عن حرامك َ ُير عليه مجعتان حىت يغنيه هللا تعاَل.. الثامنة: 
من أطعم مسكينا يوم اِلمعة مث غدا إَل اِلامع مبكرا وقال حني يسلم اإلمام بسم هللا الرمحن 

م احلي القيوم أسألك أن تغفر يل وترمحين وأن تعافيين من النار مث دعا مبا بدا له الرحي
استجي ب له وعن النِب صلى هللا عليه وسلم من قرأ سورة الكهف يوم اِلمعة أعطي نورا من 
حيث يقرأ إَل مكة وغفر له إَل اِلمعة اْلخرى وصلى عليه سبعون ألف ملك وعوِف من 

 ص واِلذام وفتنة الدجالالداء وذات اِلن ب والْب 

وقال النِب صلى هللا عليه وسلم من قرأ سورة الكهف فهو معصوم مثانية أايم من كل فتنة 
وِف صحيح مسلم ما بني خلق آدم إَل أعظم من فتنة الدجال قال أبو سعيد اْلدري رضي 
هللا عنه أن معه امرأة يقال هلا طيبة ال يقدم قرية إال سبقته إليها وتقول هذا الدجال فاحذروه 

القبيحة إنه من بين آدم ولكن إبليس شارك أابه ِف وطء أمه فجاءت فيه مواد  من صفاته
خبيثة إبليسية ومؤد إنسية لكنها خبيثة ال تشبه طبائع بين آدم فلذلك ال يهزم طوال السنني 
 فهو موثوق ابحلديد ِف جزيرة وقد وكل به جين أيتيه برزقه قيل فعل به ذلك ذو القرنني وقيل

الم وهو ضخم اِلسم طوله مثانون ذراعا ما بني منكبيه ثالثون وقيل طول سليمان عليه الس
جبهته ذراعان فيها قرن مكسور الطرف خيرج منه احليات وشعر رأسه كأنه أغصان شجر 
وليس له حلية بل شارابن على رأسه اتج من ذه ب خيرج من أصفهان وقيل من خراسان 

أميال  ربعون ذراعا من حافره إَل حافره أربعةعلى محار أبَت بني أذنيه سبعون ذراعا وقيل أ
وسيأيت أن امليل أربعة آالف خطوة وكل خطوة من خطاه ثالثة أايم وتطوى له اْلرض حىت 
يسبق الشمس إذا طلعت إَل مغرُّبا خيوض البحر حبماره إَل ركبيت وهو يتناول السحاَ 

                                         
 102نداءات الرمحن ْلهل اإلُيان ص/ (1)
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ن مدينة صفدعا اِلودى بيده وإذا نزل أردن بضم اهلمزة والدال ونون مشدودة ابلقَر م
وجبل الطور حىت يتناطحها كما يتناطح الثوران مث يقول هلما عودا إَل مكانكما وأكثر أتباعه 
من اليهود والنساء وأوالد الزان وِف احلديث وأن معه جنة وانرا فناره جنة وجنته انر فمن 

ا وقد بسطنا الكالم مابتلي بناره فليستغث ابهلل ويقرأ فواتح الكهف فتكون عليه برداً وسال
ِف صالح اْلرواح على الدجال أعاذان هللا منه ورأيت ِف العمدة البن امللقن عن النِب صلى 
هللا عليه وسلم من قرأ صورة الكهف يوم اِلمعة أضاء له من النور ما بني اِلمعتني رواه 

سلم من قرأ و احلاكم.. العاشرة: قال ابن عباس رضي هللا عنهما قال النِب صلى هللا عليه 
السورة اليت يذكر فيها آل عمران يوم اِلمعة صلى هللا عليه ومالئكته حىت تغي ب الشمس 
رواه الطْباين قال مؤلفه رمحه هللا تعاَل عن بعض شيوخه من قرأ آل عمران يوم اِلمعة غربت 

ني ب الشمس بذنوبه وقال وه ب من قرأ البقرة وآل عمران يوم اِلمعة كانتا له نورا ُيألن ما
عرين وجرين وِف الوجوه املسفرة عرين اْلرض السابعة وجرين السماء السابعة. لنِب صلى هللا 
عليه وسلم من قرأ سورة الكهف فهو معصوم مثانية أايم من كل فتنة وِف صحيح مسلم ما 
بني خلق آدم إَل أعظم من فتنة الدجال قال أبو سعيد اْلدري رضي هللا عنه أن معه امرأة 

ا طيبة ال يقدم قرية إال سبقته إليها وتقول هذا الدجال فاحذروه من صفاته القبيحة يقال هل
إنه من بين آدم ولكن إبليس شارك أابه ِف وطء أمه فجاءت فيه مواد خبيثة إبليسية ومؤد 
إنسية لكنها خبيثة ال تشبه طبائع بين آدم فلذلك ال يهزم طوال السنني فهو موثوق ابحلديد 

سالم وكل به جين أيتيه برزقه قيل فعل به ذلك ذو القرنني وقيل سليمان عليه ال ِف جزيرة وقد
وهو ضخم اِلسم طوله مثانون ذراعا ما بني منكبيه ثالثون وقيل طول جبهته ذراعان فيها 
قرن مكسور الطرف خيرج منه احليات وشعر رأسه كأنه أغصان شجر وليس له حلية بل 

رج من أصفهان وقيل من خراسان على محار أبَت بني شارابن على رأسه اتج من ذه ب خي
أذنيه سبعون ذراعا وقيل أربعون ذراعا من حافره إَل حافره أربعة أميال وسيأيت أن امليل أربعة 
آالف خطوة وكل خطوة من خطاه ثالثة أايم وتطوى له اْلرض حىت يسبق الشمس إذا 

ا نزل أردن تناول السحاَ بيده وإذطلعت إَل مغرُّبا خيوض البحر حبماره إَل ركبيت وهو ي
بضم اهلمزة والدال ونون مشدودة ابلقَر من مدينة صفدعا اِلودى وجبل الطور حىت 
يتناطحها كما يتناطح الثوران مث يقول هلما عودا إَل مكانكما وأكثر أتباعه من اليهود 



1468 

 

تلي بناره فمن اب والنساء وأوالد الزان وِف احلديث وأن معه جنة وانرا فناره جنة وجنته انر
فليستغث ابهلل ويقرأ فواتح الكهف فتكون عليه برداً وسالما وقد بسطنا الكالم ِف صالح 
اْلرواح على الدجال أعاذان هللا منه ورأيت ِف العمدة البن امللقن عن النِب صلى هللا عليه 

اكم.. احلوسلم من قرأ صورة الكهف يوم اِلمعة أضاء له من النور ما بني اِلمعتني رواه 
العاشرة: قال ابن عباس رضي هللا عنهما قال النِب صلى هللا عليه وسلم من قرأ السورة اليت 
يذكر فيها آل عمران يوم اِلمعة صلى هللا عليه ومالئكته حىت تغي ب الشمس رواه الطْباين 

 (1)قال مؤلفه رمحه هللا تعاَل عن بعض شيوخه من قرأ آل عمران". 
 

زكاها، وإذا َ يشأ تزكية العبد تركه مع دواعي ظلمه هو الذي  -"وجل-397 .1351
هو الذي يزكي من يشاء من النفوس فتزكو وَتيت أبنواع اْلري  -عز وجل -وجهله، ْلن هللا

 والْب، وقد كان من

اللهم آت نفسي تقواها وزك ها أنت خري من زكاها أنت وليها »دعائه صل ى هللا عليه وسل م 
 ا.ى هللا العبد ابلذن ب عرف نفسه ونقصها فيجتهد من مث ِف كماهل، فِذا ابتل« 1« »وموالها

 خلع رداء الكْب والعظمة: -َ

ومن احلكمة ِف االبتالء ابملعاصي أن خيلع العبد صولة الطاعة من قلبه وينزع عنه رداء الكْب 
والعظمة الذي لبس له، ويلبس رداء الذل واالنكسار، إذ لو دامت تلك الصولة والعزة ِف 

به ْليف عليه ما هو من أعظم اْلفات وأشدها فتكا، أال وهو العج ب. )انظر صفات: قل
 الكْب والعج ب، العتو، الطغيان( .

 زوال احلصر والضيق: -ج

ومن احلكمة ِف ذلك، أن  العبد يقيم معاذير اْلالئق وتتسع رمحته هلم، ويزول عنه ذلك 
 -وَلعليهم وقنوطه منهم وسؤال امل احلصر والضيق، واالحنراف، ويسَتيح العصاة من دعائه

أن خيسف ُّبم اْلرض ويرسل عليهم البالء وال ينظر إليهم بعني. )انظر صفات:  -عز وجل
 الرمحة، القلق، اْلوف( .

 حتقق صفة اإلنسانية ِف العبد: -د
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لقد اقتضت احلكمة اإلهلية تركي ب الشهوة والغض ب ِف اإلنسان، وهااتن القواتن مها مبنزلة 
 الذاتية وُّبما وقعت احملنة واالبتالء، وهااتن القواتن ال يدعان العبد حىت ينزالنه منازلصفاته 

اْلبرار أو يضعانه حتت أقدام اْلشرار، وهكذا فِن كل واحد من القوتني يقتضي أثره من 
وقوع الذن ب واملخالفات واملعاصي، ولو َ يكن اْلمر كذلك َ يكن اإلنسان إنساان بل  

طائني كل بين آدم خط اء وخري اْل»ن هنا قال املصطفى صل ى هللا عليه وسل م: كان ملكا، وم
 « .2« »التوابون

 الندم والبكاء: -ه 

إذا ابتلي اإلنسان ابلذن ب جعله نص ب عينيه، ونسي طاعته وجعل مهه كله بذنبه، ويكون 
 ب فيدخل نإن العبد ليعمل الذ»ِف هذا املعىن:  قال بعض السلفهذا عني الرمحة ِف حقه، 

ئة فال تزال يعمل اْلطي»قالوا: وكيف ذلك؟ قال: « به اِلنة، ويعمل احلسنة فيدخل ُّبا النار
وذل  -وجل عز -نص ب عينه، كلما ذكرها بكى وندم واتَ واستغفر وتضرع وأانَ إَل هللا

له وانكسر، وعمل هلا أعماال فتكون سب ب الرمحة ِف حقه، ويعمل احلسنة فال تزال نص ب 
ويتعج ب من  وعلى اْللق، ويتكْب ُّبا، -عز وجل -ن ُّبا ويراها ويعتد ُّبا على ربهعينيه ُي

الناس كيف ال يعظمونه ويكرمونه وجيلونه عليها، فال تزال هذه اْلمور به حىت تقوى عليه 
آاثرها فتدخله النار، وعالمة السعادة أن تكون حسنات العبد خلف ظهره وسيئاته نص ب 

. )انظر صفات:  «أن جيعل حسناته نص ب عينيه وسيئاته خلف ظهرهعينيه، وعالمة الشقاوة 
 التوبة، االستغفار، البكاء( .

__________ 

( ِف صفة 3( ، وهذا جزء من حديث زيد بن أرقم، انظر احلديث رقم )2722( مسلم )1)
 الزكاة.

 (1).". 1287، ص 4، ج 20( انظر ختريج هذا احلديث ِف صفة التوبة، حديث رقم 2)
 

 "الثالث: إصالح عالقة العبد ابْلخرين:-398 .1352

 -ويبدو ذلك جليا ِف اْليت:
                                         

 1/22نضرة النعيم ِف مكارم أخالق الرسول الكرمي  (1)



1470 

 

 تعلم العبد املساحمة وحسن املعاملة والرضا عن الغري: -أ

 ومنها أن العبد إذا ابتلي ابحملنة أو ابلذن ب فِنه يدعو هللا أن يقيل عثرته ويغفر زلته فيعامل
ن جنس العمل يعامله هللا به، ْلن اِلزاء م بين جنسه ِف إساءهتم إليه وزالهتم معه مبا حي ب أن

فمن عفا عفا هللا عنه، ومن سامح أخاه ِف إساءته إليه ساحمه هللا، ومن عفا وجتاوز جتاوز 
هللا عنه، ويلحق بذلك أن العبد إذا عرف هذا فأحسن إَل من أساء إليه َو يقابل إساءته 

ه يقابل إساءت -عز وجل -هللاِبساءة تعرض بذلك ملثلها من َر العزة واِلالل، وأن 
أوسع فضال وأجزل عطاء. )انظر صفات:  -عز وجل -ِبحسان منه وفضل، إذ املوَل

 السماحة، الرضا، حسن املعاملة( .

 التواضع مع اْللق والعفو عن زالهتم: -َ

مشاهدة العبد ذنوبه وخطاايه توج ب أال يرى لنفسه على أحد فضال وال يقع ِف اعتقاده أنه 
أحد، وأين هذا ممن ال يزال عاتبا على اْللق شاكيا ترك قيامهم حبقه ساخطا عليهم خري من 

وهم عليه أسخط، ويستتبع هذا أن ُيسك عن عيَو الناس والفكر فيها ْلنه مشغول بعي ب 
نفسه، وطوىب ملن شغله عيبه عن عيَو الناس، وويل ملن نسي عيبه وتفرغ لعيَو الناس. 

ا، جماهدة النفس( . وإذا شهد العبد نفسه سيئا مع ربه مع )انظر صفات: التواضع، الرض
فرط إحسانه إليه، فِن هذا يقتضي منه أن يغفر للمسيئني إليه من حوله ويعفو عنهم 

 ويساحمهم.

هذه الثمرات وحنوها مىت اجتناها العبد من الذن ب فهي عالمة كون االبتالء رمحة ِف حقه، 
ف ذلك، فهي عالمة الشقاوة، وأنه من هوانه ومن اجتىن منه أضدادها وأوجبت له خال

على هللا وسقوطه من عينه خلى بينه وبني معاصيه ليقيم عليه حجة عدله، فيعاقبه 
ابستحقاقه، وتتداعى السيئات ِف حقه فيتولد من الذن ب ما شاء هللا من املهالك واملتالف 

ن ب مث يتولد من الذن ب ذ اليت يهوي ُّبا ىف دركات اِلحيم، واملعصية كل املعصية أن يتولد
من االثنني اثلث مث تقوى الثالثة فيتولد منها رابع وهلم جرا، ذلك أن احلسنات والسيئات 

َ احلسنة إن من ثوا: »قال بعض السلفآخذ بعضها برقاَ بعض ويتلو بعضها بعضا، 
 « .2»، « 1« »احلسنة بعدها وإن من عقاَ السيئة السيئة بعدها

__________ 
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 .296 -286/ 1واختصار عن ابن القيم، مفتاح دار السعادة،  ( بتصرف1)
( وقد علمنا املوَل سبحانه وتعاَل أال نيأس من رمحة هللا مهما كانت معاصينا، وأاي كان 2)

 ِة اَّللَِّ إسرافنا على أنفسنا فقال: ُقْل اي ِعباِدَي الَِّذيَن َأْسَرُفوا َعلى أَنْ ُفِسِهْم ال تَ ْقَنطُوا ِمْن َرمحَْ 
يعًا ِإنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيُم )الزمر/  ََ مجَِ نُو ( ، وحذران من التمادي ِف 53ِإنَّ اَّللََّ يَ ْغِفُر الذه

اَن املعصية وَتخري التوبة وقرن بني غفرانه ملن اتَ وعقابه ملن أعرض فقال: نَ بِ ْئ ِعباِدي َأين ِ أَ 
َُ اْْلَلِيُم )احلجر/ اْلَغُفوُر الرَِّحيُم* َوَأنَّ َعذايب ُهَو ا  (1)( .". 50 -49ْلَعذا

 

"عم اله: إذا أاتك حامل كتايب هذا فاذحبه واسلخه واحش جلده تبنا وابعث -399 .1353
به إيل ، فأخذ الكتاَ وخرج، فلقيه الرجل ال ذي سعى به فقال: ما هذا الكتاَ؟ قال خط  

ال العامل:  العامل، فقامللك يل بصلة، فقال: هبه يل، فقال: هو لك، فأخذه ومضى به إَل
ِف كتابك أن أذحبك وأسلخك، قال: إن  الكتاَ ليس هو يل، فاهلل هللا ِف أمري حىت  تراجع 
امللك، فقال: ليس لكتاَ امللك مراجعة، فذحبه وسلخه وحشا جلده تبنا وبعث به، مث  عاد 

 قال:؟ فالرجل إَل امللك كعادته، وقال مثل قوله، فعج ب امللك وقال: ما فعل الكتاَ

لقيين فالن فاستوهبه مين  فوهبته له، قال له امللك: إن ه ذكر يل أن ك تزعم أين  أخبر. قال: ما 
 قلت ذلك قال:

فلم وضعت يدك على فيك؟ قال: ْلن ه أطعمين طعاما فيه ثوم فكرهت أن تشم ه، قال: 
 « .1»صدقت. ارجع إَل مكانك، فقد كفي املسىء إساءته( 

: احلسد داء اِلسد( * * )قال ابن املعت-9  « .2»ز 

* )وقال أيضا: احلاسد مغتاظ على من ال ذن ب له. خبيل مبا ال ُيلكه، طال ب ما ال -10
 « .3»جيده( * 

 :-رمحه هللا -* )قال عبد هللا بن املعتز  -11
 اصْب على كيد احلسو ... د فِن  صْبك قاتله

 « .4»فالن ار َتكل بعضها ... إن َ جتد ما َتكله( * 

 « .5»* )قال بعض احلكماء: يكفيك من احلاسد أن ه يغتم  ِف وقت سرورك( * -12
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 « .6»* )قال بعض احلكماء: احلسد جرح ال يْبأ، وحس ب احلسود ما يلقى( * -13

: احلسد أو ل ذن ب عصي هللا به ِف السماء، يعين حسد إبليس قال بعض السلف* )-14
 ه ِف اْلرض، يعين حسد ابن آدم ْلخيه حىت  وأو ل ذن ب عصي هللا ب -عليه السالم -ْلدم

 « .7»قتله( * 

، وال ينال من املالئكة إال  -15 * )قال بعضهم: احلاسد ال ينال من اجملالس إال  مذم ة وذال 
لعنة وبغضا، وال ينال من اْللق إال  جزعا وغم ا، وال ينال عند النزع إال  شد ة وهوال، وال ينال 

 « .8»نكاال( * عند املوقف إال  فضيحة و 

* )قال بعض احلكماء: من رضي بقضاء هللا تعاَل َ يسخطه أحد، ومن قنع بعطائه -16
 « .9»َ يدخله حسد( * 

 « .10»* )قال بعض البلغاء: الناس حاسد وحمسود، ولكل  نعمة حسود( * -17

زم، ال* )قال بعض اْلدابء: ما رأيت ظاملا أشبه مبظلوم من احلسود، نفس دائم، وهم  -18
 وقل ب هائم، فأخذه بعض الشعراء، فقال:

__________ 

 ( ط. الراين.201 -200/ 3( اإلحياء )1)

 ( ط. الراين.179( أدَ الدنيا والدين )2)

 ( املصدر السابق نفسه، والصفحة نفسها.3)

 ( ط بوالق.176( املصدر السابق )4)

 ( املصدر السابق نفسه، والصفحة نفسها.5)

 ( .201/ 3( اإلحياء )6)

 ( .176( أدَ الدنيا والدين )7)

 ( .201/ 3( اإلحياء )8)

 ( ط. بوالق.176( أدَ الدنيا والدين )ص 9)

 (1)( املصدر السابق نفسه، والصفحة نفسها.". 10)
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 "والن جح والفالح صلوات هللا وسالمه عليه.-400 .1354

هم منه فعل ما فوبعضهم يستخري االستخارة الش رعي ة ويتوق ف بعدها حىت  يرى مناما ي
استخار فيه أو تركه أو يراه غريه. وهذا ليس بشيء، ْلن  صاح ب العصمة صل ى هللا عليه 
وسل م أمر ابالستخارة واالستشارة ال مبا يرى ِف املنام، وال يضيف إليها شيئا، واي سبحان 

ْلريي  ةهللا! إن  صاح ب الش رع صلوات هللا وسالمه عليه قد اختار لنا ألفاظا منتقاة جامع
نيا واْلخرة، حىت  قال الر اوي للحديث ِف صفتها على سبيل الت خصيص، واحلض  على  الد 

 الت مس ك أبلفاظها وعدم العدول إَل غريها:

)كان رسول هللا صل ى هللا عليه وسل م يعل منا االستخارة ِف اْلمور كل ها كما يعل منا الس ورة 
 أن يغري  أو يزاد فيه أو ينقص منه، مث  انظر إَل حكمةمن القرآن( ومعلوم أن  القرآن ال جيوز 

أمره عليه الص الة والس الم املكل ف أبن يركع ركعتني من غري الفريضة، وما ذاك إال  ْلن  
صاح ب االستخارة يريد أن يطل ب من هللا تعاَل قضاء حاجته، وقد قضت احلكمة أن  من 

َ ا َ من تريد حاجتك منه، وقرع اب َ قرع اب ا هو ابلص الة، إمن   -سبحانه وتعاَل -ملوَلاْلد
فلم ا أن فرغ من حتصيل فضائل الص الة اِلم ة أمره صاح ب الش رع عليه الص الة والس الم 

 ابلد عاء الوارد.

 فضل صالة االستخارة:

ولو َ يكن فيها من اْلري والْبكة إال  أن  من فعلها كان ممتثال للس ن ة املطه رة حمص ال لْبكتها، 
ه  مع ذلك حتصل له بركة الن طق بتلك اْللفاظ ال يت تربو على كل  خري يطلبه اإلنسان لنفسمث  

وخيتاره هلا. فيا سعادة من رزق هذا احلال، وينبغي للمرء أن ال يفعلها إال  بعد أن يتمث ل ما 
مث  يصل ي  -َلسبحانه وتعا -ورد من الس ن ة ِف أمر الد عاء، وهو أن يبدأ أو ال ابلث ناء على هللا

على الن ِب  صل ى هللا عليه وسل م، مث  أيخذ ِف دعاء االستخارة الوارد مث  خيتمه ابلص الة على 
الن ِب  صل ى هللا عليه وسل م، مث  اْلفضل أن جيمع بني االستخارة واالستشارة؛ فِن  ذلك من  

ه آراء َل رأي: من حق  العاقل أن يضيف إقال بعض الّسلفكمال االمتثال للس ن ة، وقد 
ا ضل . فعلى  ، والعقل الفرد رمب  ا زل  العلماء، وجيمع إَل عقله عقول احلكماء، فالر أي الفذ  رمب 
هذا، فمن ترك االستخارة واالستشارة خياف عليه من الت ع ب فيما أخذ بسبيله لدخوله ِف 

 اْلشياء بنفسه دون االمتثال للس ن ة املطه رة وما أحكمته ِف ذلك.
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ووي : وينبغي أن يفعل بعد االستخارة ما ينشرح له، وال يعتمد على انشراح كان فيه قال الن  
هوى قبل االستخارة، بل ينبغي للمستخري ترك اختياره رأسا، وإال  فال يكون مستخريا هلل، 
بل يكون غري صادق ِف طل ب اْلرية وِف الت ْب ي من العلم والقدرة وإثباهتا هلل تعاَل، فِذا 

 « .1»تْب أ من احلول والقو ة ومن اختياره لنفسه  صدق ِف ذلك

 -رالذك -الدعاء -التوكل -اإلانبة -االستعاذة -]لالستزادة: انظر صفات: االستعانة
 الضراعة والتضرع. -القنوت

 الكْب والعج ب[ . -اْلمن من املكر -وِف ضد ذلك: انظر صفات: اإلعراض

__________ 

/ 1( . وفقه السنة للشيخ سيد سابق )44 -36/ 4( بتصرف يسري من كتاَ املدخل )1)
211- 212 .". )(1) 
 

َُ لِلت َّْقوى.. قال: -401 .1355 َر لكف ار فنهى أن حيمل املؤمنني بغضهم ل»"اْعِدُلوا ُهَو أَق ْ
 وعلى أال  يعدلوا، فكيف إذا كان البغض لفاسق أو مبتدع أو متأو ل من أهل اإلُيان؟ فه

« 1» « ( *أوَل أن جي ب عليه أال  حيمله ذلك على أال  يعدل على مؤمن وإن كان ظاملا له
. 

ََ اِبحلَْقِ  لَِتْحُكَم بَ  -* )قال القرطِب  -22  نْيَ النَّاِس اْلية:ِف قوله تعاَل ِإانَّ أَنْ زَْلنا إِلَْيَك اْلِكتا

يض إليه، وتقومي أيضا وتعظيم وتفو ِف هذه اْلية تشريف للن ِب  صل ى هللا عليه وسل م وتكرمي 
على اِلاد ة ِف احلكم، وَتني ب على ما رفع إليه من أمر بين أبريق، وكانوا ثالثة إخوة: بشر 
وبشري ومبش ر، وأسري بن عروة ابن عم  هلم، نقبوا مشربة لرفاعة بن زيد ِف الل يل، وسرقوا 

 أدراعا له وطعاما، فعثر على ذلك.

 وحده، وكان يكىن أاب طعمة، أخذ درعا، قيل: كان الد رع ِف جراَ وقيل: إن  الس ارق بشري
فيه دقيق، فكان الد قيق ينتثر من خرق ِف اِلراَ حىت  انتهى إَل داره، فجاء ابن أخي رفاعة 
واَسه قتادة بن الن عمان يشكوهم إَل الن ِب  صل ى هللا عليه وسل م فجاء أسري بن عروة إَل 

يه وسل م فقال: اي رسول هللا، إن  هؤالء عمدوا إَل أهل بيت هم أهل رسول هللا صل ى هللا عل
                                         

 2/197نضرة النعيم ِف مكارم أخالق الرسول الكرمي  (1)



1475 

 

صالح ودين فأن بوهم ابلس رقة ورموهم ُّبا من غري بي نة، وجعل جيادل عنهم حىت  غض ب 
رسول هللا صل ى هللا عليه وسل م على قتادة ورفاعة، فأنزل هللا تعاَل َوال جُتاِدْل َعِن الَِّذيَن 

 ُهمْ خَيْتانُوَن أَنْ ُفسَ 

 اْلية، وأنزل هللا تعاَل: َوَمْن َيْكِس ْب َخِطيَئًة أَْو ِإمْثاً مُثَّ يَ ْرِم ِبِه بَرِيئاً 

. وكان الْبيء ال ذي رموه ابلس رقة لبيد بن سهل. وقيل: زيد بن الس مني، وقيل: رجل من 
 « .2»اْلنصار( * 

رسوله  -عز  وجل   -َخِصيماً هنى هللا * )وقال القرطِب  ِف قوله تعاَل: َوال َتُكْن لِْلخائِِننيَ -23
عن عضد أهل الت هم والد فاع عنهم مبا يقوله خصمهم من احلج ة. وِف هذا دليل على أن  
الن يابة عن املبطل واملت هم ِف اْلصومة ال جتوز. فال جيوز ْلحد أن خياصم عن أحد إال  بعد 

 « .3»أن يعلم أن ه حمق ( * 

وا اْعِدُلوا ُهَو تعاَل: ... َوال جَيْرَِمنَُّكْم َشَنآُن قَ ْوٍم َعلى َأالَّ تَ ْعِدلُ  * )قال ابن كثري ِف قوله-24
َُ لِلت َّْقوى ... أي: ال حيملن كم بغض قوم على ترك العدل، فِن  العدل واج ب على كل   أَق َْر

: ما عاملت من عصى هللا فيك مبثل أن تطيع قال بعض الّسلفأحد، ِف كل  حال، وقد 
 « .4( * »هللا فيه

 * )قال أبو عبيدة والفر اء، ِف قوله تعاَل:-25

( أي: ال 2َوال جَيْرَِمنَُّكْم َشَنآُن قَ ْوٍم َأْن َصدهوُكْم َعِن اْلَمْسِجِد احْلَراِم َأْن تَ ْعَتُدوا.. )املائدة/ 
 « .5»يكسبن كم بغض قوم أن تعتدوا احلق  إَل الباطل، والعدل إَل الظ لم( * 

وا َأِعزََّة قرطِب  ِف قوله تعاَل: قاَلْت ِإنَّ اْلُمُلوَك ِإذا َدَخُلوا قَ ْريًَة أَْفَسُدوها َوَجَعلُ * )قال ال-26
 أَْهِلها

__________ 

 ( حتقيق د/ حممد رشاد ساَ.38/ 1( االستقامة )1)

 ( .376، 375/ 5( تفسري القرطِب )2)

 ( .377/ 5( املرجع السابق )3)

 ( .7/ 2( تفسري ابن كثري )4)
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 (1)( .". 45/ 6( تفسري القرطِب )5)
 

"ابلل سان: فهو إظهار الش كر هلل ابلت حميد، وإظهار الر ضى عن هللا تعاَل. -402 .1356
وأم ا اِلوارح: فهو استعمال نعم هللا ِف طاعته، والت وق ي من االستعانة ُّبا على معصيته، فمن 

« تسمعه ذنني أن تسَت كل  عي بشكر العينني أن تسَت كل  عي ب تراه للمسلم، ومن شكر اْل
« * )1. » 

 :-رمحه هللا تعاَل -* )قال الفريوز آابدي  -33
( فمىت َ تر حالك 7الش كر مع املزيد أبدا، لقوله تعاَل: لَِئْن َشَكْرمُتْ َْلَزِيَدنَُّكْم )إبراهيم/ »

 « .2« ( * »ِف مزيد فاستقبل الش كر

غين  س ِف أي هما أفضل: الفقري الص ابر أم الاختلف الن ا»* )قال احلافظ ِف الفتح: -34
 الش اكر.

، بل خيتلف احلال ابختالف  والت حقيق عند أهل احلذق أن ال جياَ ِف ذلك جبواَ كل ي 
 « .3« ( * »اْلشخاص واْلحوال

 رمحهم هللا تعاَل: قال بعض الّسلف* )-35

 « .4« ( * »الن عم وحشي ة فقي دوها ابلش كر»

( *  «من قصرت يداه عن املكافأة فليطل لسانه ابلش كر»كماء: * )قال بعض احل-36
«5. » 

 * )قال أبو مت ام:-37

 ومن الر زي ة أن  شكري صامت ... عم ا فعلت وأن  بر ك انطق

 « .6« ( * »أأرى الص نيعة منك مث  أسر ها ... إين  إذا لندى الكرمي لسارق

ُينع أربعا: من أعطي الش كر َ ُينع من أعطي أربعا َ »* )قال بعض أهل العلم: -38
 املزيد، ومن أعطي الت وبة َ ُينع القبول، ومن أعطي االستخارة َ ُينع اْلرية، ومن أعطي

 « .7« ( * »املشورة َ ُينع الص واَ

 )( من فوائد )الشكر(
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 ( من كمال اإلُيان وحسن اإلسالم إذ إن ه نصف والن صف اْلخر الصْب.1)

 نعم والنعمة.( اعَتاف ابمل2)

 ( سب ب من أسباَ حفظ النعمة بل املزيد.3)

( ال يكون ابلل سان فقط بل الل سان يعْب  عم ا ِف اِلنان وكذلك يكون بعمل اِلوارح 4)
 واْلركان.

 ( كثرة الن عم من املنعم ال ُيكن أن يؤد ي اإلنسان حق ها إال  ابلش كر عليها.5)

َ  وحمب ته.6)  ( يكس ب رضا الر 

 نسان الش كور قري ب من الن اس حبي ب إليهم.( اإل7)

 ( فيه دليل على َسو  الن فس ووفور العقل.8)

 ( الش كور قرير العني، حي ب  اْلري لآلخرين وال حيسد من كان ِف نعمة.9)

__________ 

 ( .277( ُمتصر منهاج القاصدين )1)

 ( .339/ 3( بصائر ذوي التمييز )2)

 ( .583/ 9( الفتح )3)

 ( .127/ 4ياء )( اإلح4)

 ( .339/ 3( بصائر ذوي التمييز )5)

 ( .340/ 3( املصدر السابق )6)

 (1)( .". 160/ 1( إحياء علوم الدين )7)
 

"يغلبك، وال تظن ن  بكلمة خرجت من امريء مسلم شر ا وأنت جتد هلا ِف -403 .1357
ت اْلرية ِف ناْلري حممال، ومن عر ض نفسه للت هم فال يلومن  إال  نفسه، ومن كتم سر ه كا

 « .1»يده، وما كافيت من عصى هللا تعاَل فيك مبثل أن تطيع هللا تعاَل فيه( * 

عملوا هلل ابلط اعات، واجتهدوا فيها وخافوا أن  -رمحه هللا -* )قال احلسن البصري  -10
 « .2»ترد  عليهم. إن  املؤمن مجع إُياان وخشية، واملنافق مجع إساءة وأمنا( * 
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سن البصري  ما بر  الوالدين؟ قال: أن تبذل هلما ما ملكت، وأن تطيعهما * )سئل احل-11
 « .3»فيما أمراك به، إال  أن يكون معصية( * 

: مل ا قدم سليمان ابن عبد امللك املدينة املنو رة، وهو يريد مك ة قال بعض الّسلف* )-12
لنا  ن: اي أاب حازم، مااملكر مة أرسل إَل أيب حازم فدعاه، فلم ا دخل عليه، قال له سليما

نكره املوت؟ قال: ْلن كم خر بتم آخرتكم وعم رمت الد نيا، فكرهتم أن تنتقلوا من العمران إَل 
 اْلراَ، قال: أي  املؤمنني أكيس؟ قال:

رجل عمل بطاعة هللا ودعا الن اس إليها. قال: فأي  املؤمنني أخسر؟ قال: رجل أخطأ ِف 
 بدنيا غريه، قال سليمان: ماذا تقول فيما حنن فيه؟ قال: هوى أخيه وهو ظاَ فباع آخرته

أو تعفيين؟ قال: ال. ولكن نصيحة تلقيها إيل ، قال: اي أمري املؤمنني، إن  آابءك قهروا الن اس 
ابلس يف وأخذوا هذا امللك عنوة من غري مشورة من املسلمني وال رضى منهم حىت  قتلوا 

: شعرت ما قالوا وما قيل هلم؟. فقال له رجل من جلسائه منهم مقتلة عظيمة، وقد ارحتلوا فلو
بئسما قلت. قال أبو حازم. إن  هللا تبارك وتعاَل قد أخذ امليثاق على العلماء ليبي نن ه للن اس 
وال يكتمونه. قال: فكيف لنا نصلح هذا الفساد، فقال: أن َتخذه من حل ه فتضعه ِف 

ل: من يطل ب اِلن ة وخياف الن ار. فقال: ادع يل. حق ه، فقال سليمان: ومن يقدر عليه؟. قا
نيا واْلخرة، وإن كان عدو ك  قال أبو حازم: اللهم  إن كان سليمان ولي ك فيس ر له خري الد 
فخذ بناصيته إَل ما حت ب  وترضى. فقال سليمان: أوصين. قال: عظ م رب ك ونز هه أن يراك 

 « .4»حيث ينهاك، أو يفقدك حيث أمرك( * 

هذه  تال -رضي هللا عنه -قال: إن  عمر ابن اْلط اَ -رمحه هللا -عن الز هري  * )-13
 اْلية:

روغان « 5»ِإنَّ الَِّذيَن قاُلوا َرب هَنا اَّللَُّ مُثَّ اْسَتقاُموا قال: استقاموا وهللا هلل بطاعته َو يروغوا 
 « .6»الث عال ب( * 

 :-رمحه هللا -* )قال عبد هللا بن املبارك-14
 يل فىت ترك املعاصي ... وأرهنه الكفالة ابْلالصأيضمن 

 أطاع هللا قوم فاسَتاحوا ... َو يتجر عوا غصص املعاصي

« * )7. » 



1479 

 

__________ 

 ( .103/ 2( شع ب اإلُيان، للبيهقي )1)

 ( .545/ 2( بصائر ذوي التمييز، للفريوز اابدي )2)

 الرزاق ىف مصنفه.( وقال أخرجه عبد 259/ 5( الدر املنثور، للسيوطي )3)

 ( .647( برقم )1164( الدارمي )4)

 ( يروغوا: أي خيادعوا.5)

 ( .110( الزهد البن املبارك )6)

 (1)( .". 104( أدَ الدنيا والدين للماوردي )7)
 

 "ابلعرف مر، وانه عن نكر وكف  أذى ... وغض  طرفا وأكثر ذكر موالان-404 .1358

« * )1. » 

 « .2» « ( *ظ بصره أورثه هللا نورا ِف بصريتهمن حف: »قال بعض الّسلف* )-13

* )قال بعض أهل العلم: ات قوا الن ظر إَل أوالد امللوك فِن  فتنتهم كفتنة العذارى( * -14
«3. » 

 * )قال الش اعر:-15

 وأغض  طرِف ما بدت يل جاريت ... حىت  يواري جاريت مأواها

صر وهو د أمر هللا ِف كتابه بغض  الب: ق-رمحه هللا تعاَل -قال ابن تيمي ة -16« 4( * »
 نوعان: غض  البصر عن العورة، وغض ه عن حمل  الش هوة.

ل إَل عورة ال ينظر الر ج»فاْلو ل منهما: كغض  الر جل بصره عن عورة غريه، كما قال الن ِب  
 وجي ب على اإلنسان أن يسَت عورته.« الر جل وال املرأة إَل عورة املرأة

اين: فهو غض  البصر عن الز ينة الباطنة من املرأة اْلجنبي ة وهذا أشد  من اْلو ل وأم ا الن وع الث  
«5. » 

 من فوائد )غض البصر(

إن  غض  البصر عن العورة ال يت ينهى عن الن ظر إليها كاملرأة واْلمرد احلسن له ثالث  -1
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 فوائد:

ا هلل  عو ضه فِن  من ترك شيئ ( حالوة اإلُيان ولذ ته وال يت هي أطي ب وأحلى مم ا تركه هلل،1)
 هللا خريا منه.

( نور القل ب والفراسة، ولذلك ذكر هللا عز  وجل ، عق ب آايت غض  البصر ال يت ِف سورة 2)
ُ نُوُر السَّماواِت َواْْلَْرِض )النور/  جيزي  -عز  وجل   -( وذلك ْلن  هللا53الن ور قوله تعاَل اَّللَّ

ق فلم ا منع العبد نور بصره أن ينفذ إَل ما ال حيل ، أطلالعبد على عمله مبا هو من جنسه. 
 نور بصريته وفتح عليه ابَ العلم واملعرفة.

 « .6»( قو ة القل ب وثباته وشجاعته فيجعل هللا له سلطان البصرية مع سلطان احلج ة 3)

 يبدل هللا صاحبه نورا جيد حالوته ِف قلبه. -2

 ب ة توصله إَل إَل اِلن ة.فيه طاعة هلل ورسوله يَتت  ب عليها حم -3

 من أهم  الصفات ال يت يتحل ى ُّبا املؤمن وتتول د من احلياء. -4

 فيه راحة للن فس والبدن. -5

 يصون احملارم وجين  ب الوقوع ِف الز لل. -6

7- .  جيعل اجملتمع املتحل ي ُّبذه الص فة جمتمعا آمنا متحااب 

 يصون اجملتمع من انتشار الز ىن. -8

 ابلش يطان وأعوانه ويستجل ب العف ة.يضر   -9

__________ 

 ( .13/ 11( الفتح )1)

 ( .283/ 3( تفسري ابن كثري )2)

 ( .420/ 15( جمموع الفتاوى )3)

 ( .189/ 6( أضواء البيان )4)

 ( .436 -414/ 15( جمموع الفتاوى )5)

 (1)( بتصرف واختصار.". 426 -414/ 15( املرجع السابق نفسه )6)
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، أي ال تعاملونه معاملة « 1»"عليها، قال تعاَل: ما َلُكْم ال تَ ْرُجوَن َّللَِِّ َوقاراً -405 .1359
 من توق رونه، والت وقري:

م لو عظ موا هللا وعرفوا حق  عظمته وح دوه وأطاع وه الت عظيم. ومنه قوله تعاَل َوتُ َوقِ ُروُه يعين أهن 
. وهلذا ياء منه حبس ب وقاره ِف القل بواجتناَ معاصيه، واحل -سبحانه -وشكروه، فطاعته

: ليعظم وقار هللا ِف قل ب أحدكم أن يذكره عند ما يستحى من ذكره، قال بعض الّسلف
 فيقرن اَسه به كما تقول:

قب ح هللا الكل ب واْلنزير والن نت وحنو ذلك، فهذا من وقار هللا. ومن وقاره أن ال تعدل به 
هللا  قول: وهللا وحياتك، مايل إال  هللا وأنت، وما شاءشيئا من خلقه، ال ِف الل فظ، حبيث ت

وشئت، وال ِف احل ب  والت عظيم واإلجالل، وال ِف الط اعة، فتطيع املخلوق ِف أمره وهنيه كما 
تطيع هللا، بل أعظم، كما عليه أكثر الظ لمة والفجرة، وال ِف اْلوف والر جاء. وجيعله أهون 

ضلة، ه ويقول: هو مبين  على املساحمة، وال جيعله على الفالن اظرين إليه، وال يستهني حبق  
ويقد م حق  املخلوق عليه، وال يكون هللا ورسوله ِف حد  وانحية، والن اس ِف انحية وحد ، 
فيكون ِف احلد  والش ق  ال ذي فيه الن اس دون احلد  والش ق  ال ذي فيه هللا ورسوله، وال يعطي 

ه، وال جيعل ه ويعطي هللا ِف خدمته بدنه ولسانه دون قلبه وروحاملخلوق ِف ُماطبته قلبه ولب  
 مراد نفسه مقد ما على مراد رب ه.

فهذا كل ه من عدم وقار هللا ِف القل ب، ومن كان كذلك فِن  هللا ال يلقي له ِف قلَو الن اس 
بغض ال  روقارا وال هيبة، بل يسقط وقاره وهيبته من قلوُّبم، وإن وق روه ُمافة شر ه فذاك وقا

وقار ح ب  وتعظيم. ومن وقار هللا أن يستحيي من اط العه على سر ه وضمريه فريى فيه ما 
 يكره. ومن وقاره أن يستحيي منه ِف اْللوة أعظم مم ا يستحيي من أكابر الن اس.

واملقصود أن  من ال يوق ر هللا وكالمه وما آاته من العلم واحلكمة كيف يطل ب من الن اس توقريه 
يمه؟! القرآن والعلم وكالم الر سول صل ى هللا عليه وسل م صالت من احلق  وتنبيهات وتعظ

وروادع وزواجر واردة إليك، والش ي ب زاجر ورادع وموقظ قائم بك، فال ما ورد إليك وعظك! 
وال ما قام بك نصحك! ومع هذا تطل ب الت وقري والت عظيم من غريك! فأنت كمصاَ َ تؤث ر 

ض َر وانزجارا، وهو يطل ب من غريه أن يت عظ وينزجر ابلن ظر إَل مصابه. فال فيه مصيبته وعظا
 « .2»َ يؤث ر فيه زجرا، وهو يريد االنزجار مم ن نظر إَل ضربه 
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 -مأنينةالط -الصمت وحفظ اللسان -التدبر احللم -]لالستزادة: انظر صفات: السكينة
 ن السمت.الرغبة والَتغي ب حس -الرهبة -الرضا -تعظيم احلرمات

 -ذاءةالب -القلق -اإلعراض -الطيش -شَر اْلمر -وِف ضد ذلك: انظر صفات: احلمق
 الغض ب[ . -البذاذة

__________ 

 13( سورة نوح: اْلية 1)

 (1)( بتصرف يسري.". 329( الفوائد )2)
 

« 1»كن هلواك مسو فا، ولعقلك مسعفا »* )قال بعض أهل العلم: -42"-406 .1360
نفسك على جمانبته، فِن  ترك الن فس وما هتوى « 2»عاقبته فوط ن ، وانظر إَل ما تسوء 

 « .3« ( * »داؤها، وترك ما هتوى دواؤها، فاصْب على الد واء كما ختاف من الد اء

(  «خري الن اس من أخرج الش هوة من قلبه، وعصى هواه ِف طاعة رب ه»* )وقال آخر: -43
« *4. » 

نيا دار احملنة * )وقال آخر: اهلوى مطي ة الفتن-44 ، فانزل عن اهلوى تسلم، « 5»ة، والد 
نيا تغنم، وال يغر ن ك هواك بطي ب املالهي، وال تفتنك دنياك حبسن العواري  وأعرض عن الد 

، فمد ة اللهو تنقطع، وعاري ة الد هر ترجتع، ويبقى عليك ما ترتكبه من احملارم وتكتسبه « 6»
 « .7« ( * »من املآمث

 « .8« ( * »شر  إله عبد ِف اْلرض اهلوى: »لّسلفقال بعض ا* )-45

 * )قال بعضهم:-46

 « .9»إين  بليت أبربع يرمينين ... ابلن بل من قوس هلا توتري( * 

َ  أنت على اْلالص قدير( *  نيا ونفسي واهلوى ... اي ر  « .10»إبليس والد 

 قال:اهلوى هوان ولكن غلط ابَسه، فأخذه الش اعر و »* )قال أعرايب : -47

 « .11»إن  اهلوان هو اهلوى قل ب اَسه ... فِذا هويت فقد لقيت هواان( * 

 « .12« ( * »العقل صديق مقطوع، واهلوى عدو  متبوع»* )وقال حكيم: -48
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 « .13»* )وِف بعض احلكم من أطاع هواه، أعطى عدو ه مناه( * -49

« ( هه من رفض دنياأفضل الن اس من عصى هواه، وأفضل من»* )قال بعض البلغاء: -50
« *14. » 

 من مضار )اتباع اهلوى(

 نفس مضار صفة ))االبتداع((

__________ 

 مسعفا مسرعا إيل إجابة طلبه. -( مسوفا: مماطال وال جتبه إَل ما يريد1)

 ( وطن نفسك: هيئها واجعلها مستعدة للبعد عما تكون نتيجته غري مستحبة.2)

 ( .36( أدَ الدنيا والدين )3)

 ( .36املرجع السابق )( 4)

 ( احملنة: االبتالء واالختبار.5)

 ( العواري: مجع عارية وهو ما بيدك وليس مملوكا لك.6)

 ( .41( أدَ الدنيا والدين )7)

 ( .23( اهلوى وأثره ِف اْلالف للغنيمان )8)

 ( هلا توتري: يوضع هلا وتر.9)

 ( .395/ 5( بصائر ذوي التمييز للفريوز آابدي )10)

 اهلوان: هو الذل. (11)

 ( .34( أدَ الدنيا والدين )12)

 ( املرجع السابق نفسه.13)

 (1)( املرجع السابق نفسه.". 14)
 

 « .1« ( * »"أنفقت ِف غري طاعة هللا فهو سرف وإن كان قليال-407 .1361

يا إن  جماوزة احلد  ِف كل  أمر يضر  مبصاحل الد ن» -رمحه هللا تعاَل -* )قال ابن القي م-8
خرة، بل يفسد البدن أيضا، إذ إن ه مىت زادت أخالطه عن حد  العدل والوسط ذه ب واْل
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من صح ته وقو ته حبس ب ذلك، وهذا مط رد أيضا ِف اْلفعال الط بيعي ة كالن وم والس هر واْلكل 
 « .2« ( * »والش َر واِلماع واحلركة والر ايضة واْللوة واملخالطة وغري ذلك

ََْ ُيْسرِفُ  - تعاَلرمحه هللا -* )وقال أيضا-9 ََْ يَ ْقَُتُوا: ِف قوله تعاَل: َوالَِّذيَن ِإذا أَنْ َفُقوا  وا َو
أي ليسوا مببذ رين ِف إنفاقهم فيصرفون فوق احلاجة، وال خبالء على أهليهم فيقص رون ِف 

 « .3»حق هم، فال يكفوهنم، بل عدال خيارا، وخري اْلمور أوسطها، ال هذا وال هذا.( * 

َُ النَّاِر:ِف قوله تعاَل َوَأنَّ اْلُمْسرِِفنَي ُهمْ  -رمحه هللا تعاَل -قال الفريوزأابدي  * )-10   َأْصحا

 « .4« ( »هم املتجاوزون ِف أمورهم احلد  »

م تعد وا ِف وضع البذر احملرث املخصوص )أي -11 * )كما َس ى هللا قوم لوط مسرفني ْلهن 
 « .5»قبل املرأة(( * 

 :-رمحه هللا تعاَل -طي  * )قال الش نقي-12
 هنى هللا عن اإلسراف ِف القتل وهو يشمل ثالث صور:»

 ( أن يقتل اثنني أو أكثر بواحد، كما كانت العَر تفعله.1)

( أن يقتل ابلقتيل واحدا فقط ولكن ه غري قاتله، ْلن  قتل الْبيء بذن ب غريه إسراف ِف 2)
 القتل منهي  عنه.

 « .6»ث ل به ْلن  زايدة الت مثيل إسراف ِف القتل( * ( أن يقتل نفس القاتل لكن ُي3)

ُفوا( مجع هللا الط  ب  كل ه ِف نصف آية وَُكُلوا َواْشَربُوا َوال ُتْسرِ : »قال بعض الّسلف* )-13
« *7. » 

 من مضار )اإلسراف(

َ  ْلن ه يناِف كمال اإلُيان1)  ( جيل ب غض ب الر 

 ( الت شب ه ابلش يطان ِف اإلفساد.2)

 اعة املال والفقر ِف املال.( إض3)

 ( الن دم واحلسرة على ما ضاع من غري فائدة.4)

 ( يطبع اجملتمع بطابع االحنالل والبعد عن اِلد  واإلجتهاد.5)

 ( يدع اجملتمع عالة على غريه عاجزا عن القيام مبهام ه.6)

__________ 
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 ( .216/ 3( بصائر ذوي التمييز )1)

 .( 139( بتصرف من الفوائد )2)
 ( .125/ 3( تفسري ابن كثري )3)

 ( .216/ 3( بصائر ذوي التمييز )4)

 ( املرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.5)

 (455/ 3( أضواء البيان )6)
 (1)(". 210/ 2( تفسري ابن كثري )7)
 

 « .1»"بعدما عمي(( * -408 .1362

يت ال حتيض ن ساء الال  ال يصلح الن ظر إَل شيء من ال: »-رمحه هللا تعاَل -* )قال الز هري  -9
 « .2« ( * »مم ن يشتهى الن ظر إليها وإن كانت صغرية

رأة : ال تتبع بصرك حسن ردف امل-رمحه هللا تعاَل -* )قال العالء بن زايد العدوي  -10
 « .3»فِن  الن ظر جيعل الش هوة ِف القل ب( * 

 رمحه هللا تعاَل: -* )قال وكيع بن اِلر اح-11

وري  على دار مشيدة فرفعت رأسي إليها. فقال: ال ترفع رأسك تنظر مررت مع سفيان الث  
ا بنوها هلذا( *   « .4»إليها، إمن 

: خرجنا مع سفيان الث وري  ِف يوم عيد، فقال: إن  أو ل ما -رمحه هللا -* )قال وكيع-12
 « .5»نبدأ به ِف يومنا غض  أبصاران( * 

 هللا يعلم قوله تعاَل: يَ ْعَلُم خائَِنَة اْْلَْعنُيِ: إن  ِف  -رمحه هللا تعاَل -* )قال الكرماين  -13
 « .6»الن ظرة املسَتقة إَل ما ال حيل ( * 

 :-رمحه هللا تعاَل -* )قال ابن عطي ة-14
البصر هو الباَ اْلكْب إَل القل ب، وأعمر طرق احلواس  إليه، وحب ب  ذلك كثر الس قوط من 

 « .7»جهته، ووج ب الت حذير منه( * 

 ا ِمْن أَْبصارِِهْم..:عند قوله تعاَل: ُقْل لِْلُمْؤِمِننَي يَ ُغضهو  -رمحه هللا تعاَل -)قال ابن كثري *-15
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هذا أمر من هللا تعاَل لعباده املؤمنني أن يغض وا من أبصارهم عم ا حر م هللا عليهم، فال ينظروا 
البصر  ، فِن ات فق أن وقعإال  إَل ما أابح هلم الن ظر إليه، وأن يغمضوا أبصارهم عن احملارم

على حمر م من غري قصد فليصرف بصره عنه سريعا ... وذلك ْلن  الن ظر داعية إَل فساد 
 « .8»القل ب، فلهذا أمر هللا حبفظ اْلبصار كما أمر حبفظ الفروج( * 

رِِهنَّ ... عند تفسري اْلية: َوُقْل لِْلُمْؤِمناِت يَ ْغُضْضَن ِمْن أَْبصا -رمحه هللا تعاَل -وقال -16
: 

 « .9»أي يغضضن أبصارهن  عم ا حر م هللا عليهن  من الن ظر إَل غري أزواجهن ( 

 : الن ظر سهم سم  إَل القل ب( *.قال بعض الّسلف* )-17

 « .10»وقال آخر: من حفظ بصره أورثه هللا نورا ِف بصريته( * 

__________ 

 ( .62( الورع البن أيب الدنيا )1)

 ( بتصرف.11/ 11فتح )ال -( البخاري2)

 ( .68( الورع البن أيب الدنيا )3)

 ( .67( الورع لإلمام أمحد بواسطة حاشية الورع البن أيب الدنيا )4)

 ( .63( الورع البن أيب الدنيا )5)

 ( .11/ 11( الفتح )6)

 ( .294/ 11( احملرر الوجيز ِف تفسري الكتاَ العزيز البن عطية )7)

 ( بتصرف يسري.283، 282 /3( تفسري ابن كثري )8)

 ( .284) 3( تفسري ابن كثري 9)

 (1)( بتصرف.". 283/ 3( املرجع السابق )10)
 

 « .1»"فواروه، فأصبحت اْلرض قد نبذته على وجهها فَتكوه منبوذا( * -409 .1363

 :-رضي هللا عنه -* )قال جبري بن نفري-7
رداء جالسا وحده فرأيت أاب الد  مل ا فتحت قْبص فر ق بني أهلها، فبكى بعضهم إَل بعض، »
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 يبكي. فقلت:

اي أاب الد رداء ما يبكيك ِف يوم أعز  هللا فيه اإلسالم وأهله؟ فقال: وحيك اي جبري، ما أهون 
إذا أضاعوا أمره بينما هي أم ة قاهرة ظاهرة هلم امللك، تركوا أمر  -اْللق على هللا عز  وجل  

 « .2« ( * »هللا فصاروا إَل ما ترى

لعبادة، أنبئت أن ه كان يقال: ويل للمتفق هني بغري ا» -رمحه هللا تعاَل -)قال اْلوزاعي   *-8
 « .3« ( * »واملستحل ني للحرمات ابلش بهات

فيصبح  إن  الر جل ليصي ب الذ ن ب ِف الس حر» -رمحه هللا تعاَل -* )قال سليمان الت يمي  -9
 « .4« ( * »وعليه مذل ته

 عجبت من ذي عقل يقول ِف: »-رمحه هللا تعاَل -الر ازي   * )قال حيىي بن معاذ-10
كيف ذلك؟ قيل: و « دعائه: اللهم  ال تشمت يب اْلعداء، مث  هو يشمت بنفسه كل  عدو  له

 « .5« ( * »يعصي هللا ويشمت به ِف القيامة كل  عدو  »قال: 

لعدل قاتلهم ا إن بغى البغاة على أهل: »-رمحه هللا تعاَل -* )قال القاضي أبو يعلى-11
على بغيهم إذا َ ُيكن رد هم عن البغي إال  ابلقتال، ْلن  قتال أهل البغي من حقوق هللا ال يت 

 « .6( * » «ال جيوز أن تضاع، فكوهنا حمفوظة ِف حرمة هللا أوَل من أن تكون مضاعة فيه

 :-رمحه هللا تعاَل -* )قال ابن اِلوزي  -12
در العبد وبقدر تعظيمه قدره واحَتامه يعظم ق -عز  وجل   -بقدر إجالل العبد هلل جيل ه هللا»

وحرمته. وكم من رجل أنفق عمره ِف العلم حىت  كْبت سن ه، مث  تعد ى احلدود فهان عند 
ِف  -ز  وجل  ع -اْللق، َو يلتفتوا إليه مع غزارة علمه وقو ة جماهدته، وأم ا من راق ب هللا

القلَو  ة للص نف اْلو ل، ومع ذلك عظ م هللا قدره ِفصبوته. فقد يكون قاصر الباع ابلن سب
 « .7« ( * »حىت  علقته الن فوس، ووصفته مبا يزيد على ما فيه من اْلري

َته ِف من خان هللا ِف الس ر  هتك هللا س: »-رمحه هللا تعاَل -* )قال ذو الن ون املصري  -13
 « .8« ( * »العالنية

املرء من أخيه حرمة أعظم من أن يساعده على ما انتهك : »قال بعض الّسلف* )-14
 « .9« ( * »معصية مث  يهو هنا عليه

__________ 
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 ( .2781( مسلم )1)

 ( وعزاه ْلمحد ِف املسند.48، 47( الداء والدواء )2)

 ( .187( رقم )76/ 1( الدارمي )3)

 ( .60( الداء والدواء )4)

 ( .60( الداء والدواء )5)

 ( .194 -193ة ْليب يعلى )( اْلحكام السلطاني6)

 ( .194( بتصرف من صيد اْلاطر )7)

 ( .60( الداء والدواء )8)

 (1)( .". 33/ 4( إحياء علوم الدين )9)
 

 :-رمحه هللا تعاَل -* )قال املاوردي  -7"-410 .1364
يلزم على العاقل أن يتحر ز من دخالء الس وء، وجيان ب أهل الر ي ب، ليكون موفور العرض »

 « .1« ( * »فال يالم مبالمة غريهسليم الغي ب، 

ما رأيت أكثر أذى للمؤمن من ُمالطة من ال » -رمحه هللا تعاَل -* )قال ابن اِلوزي  -8
نيا « . 2»يصلح، فِن  الط بع يسرق فِن َ يتشب ه ُّبم َو يسرق منهم فَت عمله  فِن  رؤية الد 

نيا ودورهم وأحواهلم، كل  هذا   ومثله َساع اْلغاين إذ حتث  على طلبها وكذلك رؤية أرابَ الد 
 « .3« ( * »يعني على املعصية ويدل  عليها

* )قال اْلط اَ بن املعل ى املخزومي  القرشي  البنه وهو يعظه مبوعظة طويلة فيها: املرء -9
م خيونون من وافقهم، وحيزنون من صادقهم، وقرُّبم  ك وإخوان الس وء فِهن  يعرف بقرينه، وإاي 

لؤم، والعجلة « 4»ورفضهم من استكمال اْلدَ، واستخفار املستجري أعدى من اِلَر 
 « .5« ( * »شؤم، وسوء الت دبري وهن

 :-رمحه هللا تعاَل -* )قال الش نقيطي  -10
ه أهل أن ه قتل سبعة بواحد وقال: لو متاْل علي -رضي هللا عنه -ثبت عن عمر بن اْلط اَ»

ف عن قتال أن ه توق   -رضي هللا عنه -علي  صنعاء لقتلتهم به مجيعا، وروي حنو ذلك عن 
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احلروري ة، حىت  حيدثوا، فلم ا ذحبوا عبد هللا بن خب اَ كما تذبح الش اة وأخْب علي  بذلك، 
قال: هللا أكْب، اندوهم أن أخرجوا إلينا قاتل عبد هللا بن خب اَ. فقالوا: كل نا قتله، ثالث 

 « .6« ( * »أن قتلهم علي  وأصحابهمر ات. فقال ْلصحابه: دونكم القوم. فما لبث 

ما انتهك املرء من أخيه حرمة أعظم من أن يساعده على : »قال بعض الّسلف* )-11
 « .7« ( * »معصية مث  يهو هنا عليه

 من مضار )التعاون على اإلمث والعدوان(

 ( تقل ب نظام اجملتمع وتساعد على فساد الذ مم.1)

 احلق  لريتع الباطل. ( تفتح أبواَ الش ر  وتطمس معا2َ)

 ( تنِبء عن خس ة صاحبها ودانءة نفسه.3)

 ( دليل كامل على ضعف اإلُيان وقل ة املروءة.4)

 ( يبش ر صاحبها بعاقبة وخيمة وعذاَ أليم.5)

 ( ينبذ صاحبها ويهمل شأنه إذا كان اجملتمع صاحلا.6)

 ( تساعد على طغيان احلاكم وترخ ص له الظ لم.7)

 ِف جمتمع كانت سببا ِف خرابه.( إذا حتق قت 8)

 ( تضيع احلقوق، وتصل لغري أهلها ومستحق يها.9)

__________ 

 ( .166( بتصرف من أدَ الدنيا والدين )1)

 ( فَت عمله: أي ضعف وسكن.2)

 ( ط دار الكت ب العلمية.411( بتصرف من صيد اْلاطر )3)

 ( استخفار املستجري: أي عدم إجارته ونصرته.4)

 ( .2011ر من روضة العقالء ونزهة الفضالء )/ ( ابختصا5)

 ( .95، 94/ 2( أضواء البيان )6)

 (1)( .". 33/ 4( إحياء علوم الدين )7)
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َ العلم جزءا ال يريدونه، وقصد الد خول على من -411 .1365 "اْلصول كاستعارة طال 
 ب واطالق نأيكل ليؤكل معه. والت سامح بعرض العدو  التذاذا بذلك، واستصغارا ملثل هذا الذ  

البصر استهانة بتلك اْلطيئة. وأهون ما يصنع ذلك بصاحبه أن حيط ه من مرتبة املتمي زين 
بني الن اس، ومن مقام رفعة القدر عند احلق ، أو فتوى من ال يعلم، لئال  يقال: هو جاهل 

ا قيل له بلسان احلال: اي من أؤمتن على أم يسري  روحنو ذلك مم ا يظن  صغريا وهو عظيم. ورمب 
ن؟  تناولتها، : تساحمت بلقمة فقال بعض الّسلففخان. كيف ترجو بتدليسك رضا الد اي 

، كونوا على مراقبة.  فأان اليوم من أربعني سنة إَل خلف. فاهلل هللا، اَسعوا مم ن قد جرَ 
ا  وانظروا ِف العواق ب واعرفوا عظمة الن اهي. واحذروا من نفخة حتتقر، وشررة تستصغر، فرمب 

رقت بلدا، وهذا ال ذي أشرت إليه يسري يدل  على كثري، وأمنوذج يعر ف ابقي احملق رات من أح
 * ) نَو  « .1»الذ 

 من مضار )التهاون(

 ( الت هاون ِف العبادات يستلزم الط بع على القل ب.1)

 ( الت هاون ابلص غائر يهلك املؤمن.2)

 ْلري كثري.( الت هاون ابلط اعات، وصغائر أعمال اْلري فيه فوات 3)

 ( الت هاون ابملؤمن يؤد ي إَل أن يكون املؤمن أهون عند هللا من أضعف املخلوقات.4)

 ( ِف الت هاون مرضاة للش يطان ومغضبة للر محن.5)

 ( ِف الت هاون خسران ِف الد ارين.6)

 ( الت هاون ِف أداء اْلعمال واستصغار بعضها يؤد ي إَل ختل ف اجملتمعات وَتخ ر هنضتها.7)

 ( الت هاون بسَت هللا تعاَل يؤد ي إَل غضبه ومقته.8)

 ( الت هاون ابلقليل من الذ ن ب يؤد ي إَل جعله من الكبائر.9)

 ( الت هاون ابليسري من أعمال اْلري يؤد ي إَل ترك الكبري منها.10)

 ( الت هاون ببعض اْللق حتقريا هلم يؤذيهم وجيرح مشاعرهم.11)

 يقطع عالقات املود ة بني الن اس. ( الت هاون ببعض اْللق12)

__________ 
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 (1).". 156 -155( صيد اْلاطر البن اِلوزي ص 1)
 

 "َوِصيَّة الشَّْيخ أيب عبد الرَّمْحَن الس لِمي  -412 .1366

 

 مني آمنيَهِذه َوِصيَّة الشَّْيخ أيب عبد الرَّمْحَن حُمَمَّد بن احْلَُسنْي السلمى َرمْحَة هللا تَ َعاََل َعَلْيِه آ

 ِبسم هللا الرَّمْحَن الرَِّحيم َوصلى هللا على سيداَن حُمَمَّد وَعلى آله َوَصحبه َوسلم

أوصيكم اَي أخي أحسن هللا توفيقكم َونَ ْفِسي تقوى هللا َكفاك كل هم َوِإن ات ََّقْيت النَّاس لن 
ْرزقُه من َحْيُث اَل ي َ يغنوا َعْنك من هللا َشْيئا قَاَل تَ َعاََل }َومن يتق هللا جَيَْعل َلُه ُمرجا وَ 

 حْيَتس ب{ َوقَاَل تَ َعاََل }َومن يتق هللا جَيَْعل َلُه من أمره يسرا{

ِف كل هم  وأوصيك ِبيثار طَاَعة هللا تَ َعاََل َواْجتَناَ ُُمَالَفته واإلقبال اِبْلُكلِ يَِّة َعَلْيِه َوالرهُجوع
ك َوالرهُجوع إِلَْيهِ  وانئبة إِلَْيِه َوترك الركون ِإََل اْْللق واالعتماد م ِف كل َشْيء من َعَلْيِهم َوِإايَّ

ل أسبابك بل يكون رجوعك ِإََل هللا اعتمادك وتوكلك َعَلْيِه فَِِن هللا تَ َعاََل يَ ُقول }َومن يتوك
على هللا فَ ُهَو َحسبه{ َواْعَلم َأن اْْللق كلهم عاجزون ومدبرون َومن عجز َعن نفع نَفسه  

خلوق كاستغاثة استغاثة اْلَمْخُلوق ابمل قَاَل بعض الّسلففع َغريه َولَذِلك َكيَف يقدر على ن
 املسجون ابملسجون

ا َواْنظُر َأال يشغلك َعن هللا تَ َعاََل أهل َواَل َمال َواَل ولد فتخسر عمرك قَاَل هللا تَ َعاََل }اَي أَيهَ 
ك هم كر هللا َومن يفعل َذِلك َفُأولَئِ الَّذين آمُنوا اَل تلهكم أَْمَوالُكم َواَل َأْواَلدُكم َعن ذ 

 اْلاسرون{

 (2)ويقربك ِإََل هللا تَ َعاََل ذكره ِبِقرَاَءة ِكَتابه والتدبر والتفكر والتفهم ِفيَما". 
 

 "غريها، بل يوفَّر أجرُه لصاحبه حىت يدخل اِلنة، فيوىف أجرُه فيها.-413 .1367

ذكر ِف  نفسه دون سائر اْلعمال؛ و فِن هللا خص الصيام ِبضافته إَل« فِنه يل»وأما قوله: 
 معىن ذلك وجوه، من أحسنها وجهان:
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أحدمها: أن الصيام جمرد ترك حظوظ النفس وشهواهتا اْلصلية، اليت جبلت على امليل إليها 
وال يوجد ذلك ِف عبادة أخرى غري الصيام. فِذا اشتد توقان النفس إَل  -عز وجل  -هلل 

ليال على تركته هلل ِف موضع ال يطلع عليه إال هللا: كان ذلك دما تشتهيه مع قدرهتا عليه، مث 
 صحة اإلُيان.

فِن الصائم يعلم أن له راب يطلع عليه ِف خلوته، وقد حرم عليه أن يتناول شهواته اجملبول 
على امليل إليها ِف اْللوة، فأطاع ربه وامتثل أمره، واجتن ب هنيه، خوفًا من عقابه ورغبة ِف 

 له ذلك، واختص لنفسه عمله هذا من بني سائر أعماله، وهلذا قال بعد ثوابه، فشكر هللا
رك شهوة : طوىب ملن تقال بعض السلف« إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي»ذلك 

 حاضرة ملوعد غي ب َ يره.

ملا علم املؤمن الصائم أن رضى مواله ِف ترك شهواته، َقدََّم رضى موالُه على هواه، فصرات 
 (1)". ِف ترك شهواتِه هلل، إلُيانِه ابطالع هللا وأن ثوابَه وعقابَه أعظُم من لذٍة يتناوهُلا ِف لذتُه
 

ال بعض ق"العمل الصاحل، فِذا فعلوه وقع عليهم اهلمه: أتُ ُقبِ َل منهم أم ال؟ -414 .1368
: كانوا يدعون هللا ستة أشهٍر أن يبلغهم رمضان، مث يدعونه ستة أشهر أن يتقبله السلف

 هم.من

وكان بعض السلف يظهُر عليه احلزُن يوم عيد الفطر، فيقال له: إنه يوُم فرح وسرور فيقول: 
 صدقتم. ولكين عبٌد أمرين موالي أن أعمل له عماًل، فال أدري أيقبله مين أم ال؟

رأى وهي ٌب قوًما يصحكون يوم عيٍد، فقال: إن كان هؤالء تُ ُقبِ ل منهم صياُمهم، فما هذا 
 ين، وإن كان َ يُتقبل منهم فما هذا فعل اْلائفني.فعل الشاكر 

وعن احلسن قال: إن هللا جعل رمضاَن مضمارًا ْللقه، يستبقون فيه بطاعته إَل مرضاته، 
فسبَق قوٌم ففازوا، وختلَّف آخرون فخابوا، فالعج ُب من الال ع ب الضاحك ِف اليوم الذي 

 يفوُز فيه احملسنون، وخيسُر فيه املبطلون.

ن علي رضي هللا عنه: أنه كان ينادي ِف آخر ليلٍة من رمضان: اي ليت شعري من روي ع
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 هذا املقبوُل فنهنيه، ومن هذا احملروُم فنعز ِيه؟ أيهها املقبوُل: هنيًئا لك، أي هَها املردوُد: جْب هللاُ 
 مصيبتك.

َ املغفرة فيه: صيامُ  َُ املغفرة والغفران؛ فمن أسبا وقياُمه؛ وقياُم  هشهُر رمضان تكثر فيه أسبا
 (1)ليلة القدر. ومنها:". 

 

"الرابع: إذا استعار كتااًب فينبغي له إن يتفقده عند إرادة أخذه ورده، وإذا -415 .1369
ترى كتااًب تعهد أوله وآخره ووسطه وترتي ب أبوابه وكراريسه، وتصفح أوراقه واعتْب صحته، 

 قال: ا قاله الشافعي رمحه هللاومما يغل ب على الظن صحته إذا ضاق الزمان عن تفتيشه، م
إذا رأيت الكتاَ فيه إحلاق وإصالح، فاشهد له ابلصحة، وقال بعضهم: ال يضيء الكتاَ 

 حىت يظلم، يريد إصالحه.

اْلامس: إذا نسخ شيئًا من كت ب العلوم الشرعية، فينبغي أن يكون على طهارة مستقبالً 
رمحن الرحيم، كل كتاَ بكتابة بسم هللا الالقبلة، طاهر البدن والثياَ، حبْب طاهر، ويبتدئ  

فِن كان الكتاَ مبدوءاً فيه خبطبة، يتضمن محد هللا تعاَل والصالة على رسوله، كتبها بعد 
البسملة وإال كت ب هو ذلك بعدها، مث كت ب ابقي الكتاَ وكذلك يفعل ِف ختم الكتاَ 

كن  ويتلوه كذا وكذا إن َ يوآخر جزء منه بعدما يكت ب آخر اِلزء اْلول أو الثاين )مثاًل( 
كمل الكتاَ، ويكت ب إذا كمل: مت الكتاَ الفالين، ففي ذلك فوائد كثرية وكلما كت ب 
اسم هللا تعاَل أتبعه ابلتعظيم مثل، تعاَل، أو سبحانه، أو عز وجل، أو تقدس وحنو ذلك، 

ليه وعلى عوكلما كت ب اسم النِب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم كت ب بعده الصالة والسالم 
آله، ويصلي هو عليه وعليهم بلسانه أيضاً. وجرت عادة السلف واْللف بكتابة صلى هللا 

 عليه وعلى آله وسلم ملوافقة اْلمر ِف قوله تعاَل: )صلوا عليه وسلموا تسليما( .

وذكر اْلل ملا روي عنه صلى هللا عليه وعلى آله وسلم، أنه قال: ال تصلوا علي الصالة 
لوا وما الصالة البَتاء اي رسول هللا، قال: تقولون اللهم صل على حممد ومتسكون، البَتاء. قا

بل قولوا اللهم صل على حممد وعلى آل حممد. وملا روي عنه صلى هللا عليه وعلى آله وسلم 
 أنه قال: من صلى صالة َ يصل فيها على أهل بييت َ تقبل منه.
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وأهل  اً: الدعاء حمجَو حىت يصلى على النِبوجاء ِف احلديث عن علي عليه السالم مرفوع
بيته وغري ذلك من اْلحاديث، وال خيتصر الصالة ِف الكتابة، ولو وقعت ِف السطر مراراً  
كما يفعل بعض، فيكت ب صلع، أو صلم، أو صلم، وكل ذلك غري الئق حبقه صلى هللا عليه 

ارها آاثر  ى آله، وترك اختصوعلى اله وسلم. وقد ورد ِف كتابة: الصالة بكماهلا، عليه وعل
كثرية، وإذا مر بذكر الصحايب العدل، كت ب رضي هللا عنه، وكلما مر بذكر أحد من السلف 

 فعل ذلك، أو كت ب رمحه هللا، وال سيما اْلئمة اْلعالم.

اكت ب ما ينفعك  :قال بعض السلفالسادس: ينبغي إن يتجن ب الكتابة الدقيقة ِف النسخ. 
ما ال ينتفع به وقت احلاجة، واملراد وقت الكْب وضعف البصر، وقت حاجتك، وال تكت ب 

وقد يقصد كثري السفر ابلكتابة الدقيقة خفة احململ، وهذا وإن كان قصداً صحيحاً، إال إن 
 املصلحة الفائتة به ِف آخر اْلمر أعظم.

َ ابملقابلة على أصله الصحيح، أو على شيخ فينبغي له إن يشكل  ،السابع: إذا صحح الكتا
ويعجم املستعجم، ويضبط امللتبس، ويتفقد مواضع التصحيف. وقد جرت العادة ِف الكتابة 
بضبط احلروف املعجمة ابلنقط، وأما املهملة فمنهم من جيعل لإلمهال عالمة، وينبغي إن 
يكت ب على ما صححه وضبطه ِف الكتاَ وهو حمل شك عند مطالعته أو تطرق احتمال، 

وقع ِف التصحيف أو ِف النسخ وهو خطأ كذا، صغرية،  صحح صغرية، ويكت ب فوق ما
ويكت ب ِف احلاشية، صوابه كذا، إن حتققه، وإال فيعلم عليه صورة رأس صاد، تكت ب فوق 
الكتاَ غري متصلة ُّبا، فِذا حتققه بعد ذلك وكان املكتَو صوااًب زاد تلك الصاد حاء 

ِن  وقع ِف النسخة زايدة، ف فيصري صح، وإال كت ب الصواَ ِف احلاشية كما تقدم، وإذا
كانت كلمة واحدة فله إن يكت ب ِعليها " ال " وإن يضَر عليها، وإن كانت اكثر من 
ذلك، فِن شاء كت ب فَوق أوهلا " من " وعلى آخرها " إَل " ومعناه من هنا ساقط إَل هنا. 

لورق. اوإن شاء ضَر على اِلميع أبن خيط عليه خطاً دقيقاً حيصل به املقصود وال يسود 
ومنهم من جيعل مكان اْلط نقطاً امتثالية، وإذا تكررت الكلمة سهواً، من الكتاَ، ضَر 
على الثانية لوقوع اْلوَل صوااًب ِف موضعها، إال إذا كانت اْلوَل آخر سطر فِن الضَر 
عليها أوَل، صيانة ْلول السطر، إال إذا كانت مضافًا إليها، فالضَر على الثانية أوَل 
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 (1)اْلوَل ابملضاف.". التصال 
 

"قال وهي ب بن الورد َر عاَ يقول له الناس عاَ وهو معدود عند اَّلَل من -416 .1370
اِلاهلني وِف صحيح مسلم عن أيب هريرة عن النِب صلى هللا عليه وسلم( إن أول من تسعر 

د قيل قبه النار ثالثة أحدهم من قرأ القرآن وتعلم العلم ليقال هو قارىء وهو عاَ ويقال له 
ذلك مث أمر به فيسح ب على وجهه حىت ألقي ِف النار )فِن َ تقنع نفسه بذلك حىت تصل 
إَل درجة احلكم بني الناس حيث كان أهل الزمان ال يعظمون من َ يكن كذلك وال يلتفتون 
 إليه فقد استبدل الذي هو أدىن ابلذي هو خري وانتقل من درجة العلماء إَل درجة الظلمة.

ملا أريد على القضاء فأابه إمنا تعلمت العلم ْلحشر به مع اْلنبياء  ل بعض السلفقاوهلذا 
ال مع امللوك فِن العلماء حيشرون مع اْلنبياء والقضاة حيشرون مع امللوك وال بد للمؤمن من 
صْب قليل حىت يصل به إَل راحة طويلة فِن جزع َو يصْب فهو كما قال ابن املبارك من 

 يصْب ومن جزع فما أقل ما يتمتع: وكان اإلمام الشافعي رمحه اَّلَل ينشد:صْب فما أقل ما 

هَتا َأضغاُث َأحالمِ  ِم ... َكَأنَّ ُمدَّ  اي نَفُس ما ِهَي ِإال  َصُْب أاي 

 اي نَفُس جوزي َعِن الُدنيا ُمباِدَرًة ... َوَخلِ  َعنها فَِِنَّ الَعيَش ُقدامي

ال  وذ به من علم ال ينفع. ومن قل ب ال خيشع. ومن نفسفنسأل اَّلَل تعاَل علمًا انفعاً ونع
تشبع: ومن دعاء ال يسمع: اللهم إان  نعوذ بك من هؤالء اْلربع احلمد هلل َر العاملني 

 وصلى هللا عليه وسلم على سيدان حممد وآله وصحبه أمجعني.

َ ومشاهدهتم ا( فصل )ليتدبر ما ذم اَّلَل به أهل الكتاَ من قسوة القلَو بعد إيتائهم الكت
 ََ  اْلايت كِحياء القتيل املضرَو ببعض البقرة. مث هنينا عن التشبه ُّبم ِف ذلك. فقيل لنا )َأ

ََ أَيِن لِلَّذيَن آَمنوا َأن خَتَشَع قلوُُّبُم ِلذِكِر اَّلَلِ َوما نَ َزَل ِمَن احَلقِ  َوال َيكونوا َكالَّذيَن أوت وا الِكتا
ع أخر سب ب مُد فَ َقَست قلوُُّبُم وََكثرٌي ِمنهُم فاِسقون( وبني ِف موضِمن قَبُل َفطاَل َعَليِهُم اْلَ 

ة قسوة قلوُّبم. فقال سبحانه )فَِبما نَقِضِهم ميثاقَ ُهم َوَجَعلنا قُلوَُّبُم قاِسَية( فأخْب أن قسو 
قلوُّبم كان عقوبة هلم على نقضهم ميثاق اَّلَل وهو ُمالفتهم ْلمره وارتكاُّبم لنهيه بعد أن 

ه مواثيق اَّلَل وعهوده أن ال يفعلوا ذلك مث قال تعاَل )حُيَر ِفوَن الَكِلَم َعِن َمواِضعِ  أخذ عليهم
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 َوَنسوا َحظ اً مم ا ذُكِ روا بِِه( .

فذكر أن قسوة قلوُّبم أوجبت هلم خصلتني مذمومتني إحدامها حتريف الكلم من بعد مواضعه 
كمة. وإمهاهلم نصيبًا مما ذكروا به من احلوالثانية نسياهنم حظًا مما ذكروا به. واملراد تركهم 

 واملوعظة احلسنة. فنسوا ذلك وتركوا العمل به وأمهلوه.

وهذان اْلمران موجودان ِف الذين فسدوا من علمائنا ملشاُّبتهم ْلهل الكتاَ: أحدمها 
حتريف فِن من تفقه لغري العمل يقسو قلبه فال يشتغل ابلعمل بل بتحريف الكلم وصرف 

تاَ والسنة عن مواضعها. والتلطف ِف ذلك أبنواع احليل اللطيفة من محلها على ألفاظ الك
جمازات اللغة املستبعدة وحنو ذلك. والطعن ِف ألفاظ السنن حيث َ ُيكنهم الطعن ِف ألفاظ 
الكتاَ. ويذمون من متسك ابلنصوص وأجراها على ما يفهم منها ويسمونه جاهال أو 

 حسوداً.

مني ِف أصول الدايانت وِف فقهاء الرأي. وِف صوفية الفالسفة وهذا يوجد ِف املتكل
واملتكلمني والثاين نسيان حظ مما ذكروا به من العلم النافع فال تتعظ قلوُّبم بل يذمون من 

 (1)تعلم ما يبكيه وبرق به قلبه ويسمونه قاصاً.". 
 

"وابتعد أخي املسلم من اِلدال واملراء مع أخيك املسلم؛ فِنَّ كثرة املراء -417 .1371
واِلدال مدعاة للخصومة، وجملبة للبغضاء والضغينة، واِلدال يقسي القل ب وهو سب ب 

: قال بعض السلفللقطيعة. واملسلم إذا كان كثري اجملادلة كان مذمومًا عند الناس؛ لذا 
 ارايً معجباً برأيه فقد متت خسارته(( .))إذا رأيت الرجل ِلوجاً مم

جور ِف املخاصمة الف -صلى هللا عليه وسلم  -وإايك والفجور ِف املخاصمة فقد جعل النَِّبه 
من عالمات النفاق فقال: ))أربع من كن فيه كان منافقاً، ومن كانت فيه خصلة منهن  

حدث كذَ، وإذا عاهد كانت فيه خصلة من النفاق حىت يدعها، إذا أؤمتن خان، وإذا 
 ( .1غدر، وإذا خاصم فجر(( )

واجملادلة تكون عن قصد إقحام الغري وتعجيزه وتنقيصه ابلقدح ِف كالمه ونسبته إَل القصور 
واِلهل، وكثريًا ما يكون السب ب ِف اجملادلة هو إظهار العلم والفضل والتهجم على الغري 
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إذ إن املسلم له حرمة، ومن حرمته أْن ال  ِبظهار نقصه. وكال السببني من اْلمور املهلكة؛
م فقال: أشد التحذير من احتقار املسل -صلى هللا عليه وسلم  -تنتقصه لذا حذران النِب 

( فِذا كان ذلك كذلك فتنقيص املسلم 2))حبس ب امرئ من الشر أن حيقر أخاه املسلم(( )
 أشد من احتقاره، نسأل هللا العافية.

: -لم صلى هللا عليه وس -الَتغي ب ِف ترك املراء واِلدال فقال وقد رغ  َب اإلسالم أشد 
))من ترك الكذَ وهو ابطل ُبيَن له بيت ِف ربض اِلنة، ومن ترك املراء وهو حمق ُبيَن له ِف 

 ( .3وسطها، ومن حس ن ُخُلقه ُبيَن له ِف أعالها(( )

 اْلصام:

__________ 

( من حديث عبد هللا 106( )58) 1/56( ، ومسلم 34) 1/15( أخرجه: البخاري 1)
 .-رضي هللا عنه  -بن عمرو 

 ( سبق خترجيه.2)

رضي  -( من حديث أنس بن مالك 1993( ، والَتمذي )51( أخرجه: ابن ماجه )3)
 ، وقال الَتمذي:-هللا عنه 

 (1)))حسن(( .". 
 

ْيِديُكْم َويَ ْعُفو أَ "وهللا تعاَل يقول: }َوَما َأَصاَبُكْم ِمْن ُمِصيَبٍة فَِبَما َكَسَبْت -418 .1372
ََ البيوت، وقد 30َعْن َكِثرٍي{ الشورى:  قال بعضُ ، وال شكَّ أن ِمن أعظِم املصائ ب خرا

: )إين إذا عصيُت هللا رأيُت أثَ َر ذلك ِف داب يت وُخُلق زوجيت( ، قال أحُد العلماء: الّسلف
ي فهل ينَتِظر توفيًقا هللا ابملَعاصِ  )قلَّت ذنوُّبم فَعَرفوها، وعَرفوا ِمن أين أتوا( . نعم، فمن ابَرزَ 

منه؟! وَمن َعصا هللا َو يِطعه فكيَف يطاِل ب زوجَته أبن تطيَعه؟! وكذا ابلنسبة للزوجِة؛ فمن 
قص رت ِف َجن ب هللا فال تنتظر من زوجها متاًما، إالَّ أنَّ املعصيَة من أحِد الزوجني ليست 

 يقابَِله ابإلساءِة والعقوق. مْبِ رًا لآلَخر أن يقصِ ر ِف حق  شريِكه أو
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وِمَن املعاِصي ما هَو عامٌّ كَتضييِع الص لَواِت واقَتاِف احملرَّمات، ومنها ما هَو خاص  ابلنكاح 
وهو التعدِ ي أو التقصرُي ِف احلقوِق والواجبات الز وجي ة، فِبَقدِر ما يكون التفريُط ِف هذه 

 (1)". ة وهي تضييع احلقوق ملن أشَهر املعاصياحلقوق تَقع اْلالفات. إنَّ املعصيَة اْلاص  
 

"وِف الصحيح أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سئل: َمْن أح ب الناس -419 .1373
وهلذا كان مسروق رضي هللا عنه إذا حدث  -رضي هللا عنها  -إليك؟ قال: " عائشة " 

يقة بنت الصديق حبيبة رسول هللا صلى هللا عل ه وسلم املْبأة من يعنها يقول: حدثتين الصِ دِ 
فوق سبع َسوات. وصح عنه صلى هللا عليه وسلم أنه قال: " حب ب إَل  من دنياكم النساء 
والطي ب وُجِعلت قرة عيين ِف الصالة ". فال عي ب على الرجل ِف حمبته ْلهله وعشقه هلا إال 

مة. و إذا شغله ذلك عما هو أنفع له من حمبة هللا ورسوله حبيث يضعها وينقصها فهي مذم
واعلم أن احملبة النافعة ثالثة أنواع: حمبة هللا، وحمبة ِف هللا، وحمبة ما يعني على طاعة هللا، 
وحمبة ما يقطع عن حمبة هللا وينقصها. فمحبة هللا أصل احملبات احملمودة وأصل اْلُيان 

. والنوعان ةوالتوحيد. والنوعان اْلخران تبع هلا، واحملبة مع هللا أصل الشرك واحملبات املذموم
اْلخران تبع هلا، وحمبة الصور احملرمة وعشقها من موجبات الشرك قاله ابن القيم ِف كالمه 
على العشق احملرم قال: وعشق هو مقت من هللا وبعد من رمحته، وهو أضر شيء على العبد 

به اب ِف دينه ودنياه، وهو عشق " امُلْردان " " كما ابتلى هللا به من سقط من عينه، وطرد عن
: إذا لفقال بعض السوأبعد قلبه عنه وهو من أعظم احلج ب القاطعة عن هللا تعاَل، كما 

سقط العبد من عني هللا ابتاله مبحبة املردان. وهذه احملبة اليت جلبت على قوم لوط ما جلبت 
وال أتوا إال من هذا العشق قال هللا تعاَل: )إهنم لفي سكرهتم يعمهون( . ودواء هذا الداء 
، وصدق االلتجاء إليه، واالشتغال بذكره، والتعرض حملبته  الردى االستعانة مبقل ب القلَو
وقربه، والنظر ِف اْلَ الذي يعق ب هذا العشق، واللذة اليت تغويه فتفوت عليه فوات أعظم 
حمبَو وحصول أعظم مكروه، وإن أقدمت نفسه على هذا أو أثر به فليكْب عليه تكبرية 

أن البالء قد أحاط به نعوذ ابهلل من هذا الداء. وكلما كان أبعد من اإلخالص   اِلنازة، وليعلم
كانت حمبته لعشق الصور أشد وكلما كان أكثر إخالصاً وأشد توحيداً كان أبعد من عشق 
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عليه  -الصور وهلذا أصاَ امرأة العزيز ما أصاُّبا من العشق لشركها وجنا يوسف الصديق 
تعاَل: )كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادان  ِبخالصه قال هللا -السالم 

املخلصني( فالسوء: العشق، والفحشاء: الزان، فاملخلص من أخلص حبه هلل فخلصه من 
 فتنة عشق الصور، واملشرك متعلق قلبه بغري هللا َ خيلص توحيده وحبه هلل.

 فصل

 فيمن يريد التزويج

حلة، والعابدة أفضل، واعلم أن النكاح مستح ب ملن وإذا أردت التزويج فعليك ابملرأة الصا
أحتاج إليه، واْلصل ِف مشروعيته الكتاَ والسنة وإمجاع اْلمة قال هللا تعاَل: )وأنكحوا 
اْلايمى منكم والصاحلني من عبادكم وإمائكم( وقال صلى هللا عليه وسلم: " اي معشر 

 يستطع ر، وأحصن للفرج، ومن َالشباَ من استطاع منكم الباءة فليتزوج فِنه أغض للبص
فليصم فِن الصوم له وجاء " أي قاطع للشهوة. وقال صلى هللا عليه وسلم: " من تزوج امرأة 
ملاهلا أفقره هللا تعاَل، ومن تزوج امرأة ِلماهلا جعل هللا مجاهلا وابال عليه، ومن تزوج امرأة 

فعسى  تزوجوا النساء حلسنهن لدينها بورك له وعليه ". وقال صلى هللا عليه وسلم: " ال
حسنهن أن يرديهن، وال تزوجوهن ْلمواهلن فعسى أمواهلن أن تطغيهن، ولكن تزوجوهن 
على الدين ". وعن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

عزمت  ِذاقال: " إمنا الدنيا متاع وليس من متاع الدنيا شيء أفضل من املرأة الصاحلة " ف
على خطبة املرأة فتخري. وقال صلى هللا عليه وسلم: " ختريوا لنطفكم ". وعن عائشة رضي 
هللا عنها قالت: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: " اطلبوا مواضع اْلكفاء لنطفكم فِن 
 الولد رمبا أشبه أخواله ". وقال صلى هللا عليه وسلم: " إايكم وخضراء الدمن " قيل: وما

خضراء الدمن؟ اي رسول هللا قال: " املرأة احلسناء ِف املنبت االسوء ". وقد روى عن حيي 
بن سعيد بن دينار رضي هللا عنه عن أيب وجرة يزيد بن عبيد عن عطاء بن يزيد عن أيب 
سعيد اْلدري أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ذلك قال أبو عبيدة: أراد فساد النس ب 

يكون لغري رشيدة، وإمنا جعلها خضراء الدمن تشبيهًا ابلشجرة الناضرة ِف إذا خيف أن 
دمنة البعري، وأصل الدمن ما يدمن اإلبل والغنم من أبعارها وأبواهلا فرمبا نبت فيها النبات 



1500 

 

 (1)احلسن وأصله من دمنته يقول: فمنظرها حسن أنيق ومنبتها فاسد.". 
 

ه ستمر  عليه مثل هذه اللحظات حبيس كثرة ذكر اْلخرة: فمن تذكر أن  -"أ-420 .1374
اْلجداث والبلى، فِن هذا يهون عليه أمر الدنيا، وحُيَس سُه كأن عمره قصرياً، فيستنفذه ِف 

 الطاعة واْلري.

االبتعاد عن املعاصي، فقد يقصر ِف بر الوالدين أو صلة اْلرحام فيحرم الْبكة ِف  -َ
 لذة قيام الليل سنتني.الوقت، كما قال سفيان: أذنبُت ذنباً فحرمُت 

وليس من احلكمة أن تضع جدواًل لطالَ العلم حلفظ أوقاهتم؛ ْلهنم خيتلفون، فبعضهم ال 
يتمكن من اِللوس بعد الفجر أو احلفظ ِف آخر النهار، والبعض يناسبه السهر ِف طل ب 

 العلم، فوْضُع منهٍج معنٍي لتقسيم اْلوقات من الصعوبة مبكان.

ًا َتسيًا ابلكتاَ والسنة، )احرص على ما ينفعك( ، وننبه على ما ولكن نضع هلم قواعد
يضيع الوقت، مثل: قرين السوء ولو كان صاحلاً، لكن ليس عنده عقل، فيضيع أوقاتك فيما 
ال خري فيه، فتفقد من حولك، فالقرين الصاحل إذا رآك على خري سددك، وإذا رآك على 

: أخوف الناس فيك من نصحك، أي: قال بعض السلفتقصري نبهك وذك رك، ولذلك 
 أخوف الناس هلل فيك.

 إن أخاك احلق من كان معك ... ومن يضر  نفسه لينفعك

 ومن إذا ري ب الزمان صدعك ... شتت فيك مشله ليجمعك

 وكم من اِللساء إذا جلسَت معه قمَت وإُيانك أزيد مما كان من اْلري والْب  والفائدة واحلكمة.

وجلساء هذه صفاهتم، فاجلس مع السلف الصاحل اْلخيار ِف كتبهم وإذا َ جتد أعوااًن 
 (2)ومؤلفاهتم وترامجهم.". 

 

"ومما يعني على مكارم اْلخالق أن يوط ن نفسه على سالمة لسانه من أن -421 .1375
يوقع بني املسلمني ما يوج ب القطيعة بينهم، يكون لسانه يدعو إَل احملبة واْللفة واالجتماع  

                                         
 22سلوة اْلحزان لالجتناَ عن جمالسة اْلحداث والنسوان ص/ (1)
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َا اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوةٌ َفَأْصِلُحوا َبنْيَ َأَخَوْيُكْم(( ]احلجراتكما أمر هللا سبح [ 10:انه وتعاَل: ))ِإمنَّ
. 

فطال ب العلم يوط ن نفسه على هذا، ملاذا؟ ْلنه غداً يقود الناس ويوج ههم ويربيهم، فِذا ترىب 
يمة، فِنه مهو من بداية طلبه للعلم على سالمة صدره، ونقاء سريرته، وحفِظ لسانه من الن

 أحرى أن حيفظ هللا عز وجل من تَِبعه وسار على هنجه من شر  ذلك اللسان وزال ته.

: )ما اغتبُت -رمحة هللا عليهم– قال بعض السلفكذلك ينبغي أيضاً أن يبتعد عن الغيبة، 
 مسلماً منذ أن َسعُت أن هللا ينهى عن الغيبة( .

 السالم نسأل هللا–داية طلبك للعلم، فِنه وإما إذا كنَت مسَتساًل ِف غيبة الناس منذ ب
ال أيمن إذا جلس الناس بني يديك أن تعل مهم الغيبة، وأن يصبح طالبك وأشياعك  -والعافية

وأنصارك على هذه الوترية، وعلى هذا املنهج الذي هو زللٌ وخلل، فتمسي وتصبح وحسناتك 
 ِف صحائف الناس.. نسأل هللا السالمة والعافية.

الق اليت ينبغي أن يتحلى ُّبا طال ب العلم: التواضع، فيوط ن نفسه على توطئة ومن اْلخ
 الَكَنف.. يتواضع للناس.. ويكون قريباً من الناس عام تهم وخاص تهم.

 [ ( .55( ]1قال صلى هللا عليه وسلم: )ما تواضع أحد هلل إال رفعه( )

لف إذا بلغ جية فيه، دون تكوإذا تواضع منذ بدايته للطل ب فِنه أحرى أن يكون التواضع س
 مبلغ العلماء.

وما أمجل العاَ وما أحسنه، وما أكمله وأشرفه، إذا زي نه صاحبه ابلتواضع، فتواضع لعوام 
صلوات –املسلمني وقضاء حوائجهم، وَتسى برسول اْلمة حينما أمره هللا ُّبذه اْللة الكرُية 

ِننَي(( اَحَك ِلَمِن ات َّبَ َعَك ِمَن اْلُمْؤمِ ، فقال سبحانه: ))َواْخِفْض َجنَ -هللا وسالمه عليه
 [ .215]الشعراء:

__________ 

 (1)[ ( سيأيت خترجيه.". 55( 1)
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"مجيع ما تراه من قول هللا وقول الرسول صلى هللا عليه وسلم تعيشه وتفتح -422 .1376
ْكَرى ِلَمْن  ذِ قلبك لوعيه وضبطه على نور من الكتاَ والسنة. قال هللا تعاَل: ))ِإنَّ ِف َذِلَك لَ 

[ ، وعظة ملن أراد السداد والنجاح 37َكاَن َلُه قَ ْل ٌب َأْو أَْلَقى السَّْمَع َوُهَو َشِهيٌد(( ]ق:
 والفالح أن يشرح هللا صدره لوعي العلم.

 امَلْعَلَم الثالث: الورع

وهو غذاء الفتوى وأساسها، فِذا سئلت عن أي أمر ال علم لك به، ولو ُسِئلَت على رؤوس 
 [ ( .91( ]1ْلشهاد تقول بكل عزة وإابء: هللا أعلم )ا

وليكن عندك الفرح أن تقول ِف املسألة: هللا أعلم، أكثر من فرحك أن جتي ب عليها؛ ْلنك 
إن قلت: هللا أعلم، فقد َسِلْمَت وَسِلَم الناُس منك، وإن قلت فيما ال علم لك فقد حتملت 

: حق على من أفىت أن يقيم نفسه بني قال بعض السلف[ ( ، ولذلك 92( ]2املؤونة )
 اِلنة والنار، فينظر سبيله فيها، حق واج ب وفرض عليه.

ولذلك كان من الداء واملقتلة لإلنسان أن جيي ب ِف كل ما سئل عنه؛ ْلنه ال بد أن تكون 
هناك مسائل َ تطمئن  بعد إَل قول فيها وتفيت به. قال ابن عباس وابن مسعود فيما أثر 

[ (( ؟ أي: ال 93( ]3ن هذا الذي جيي ب الناس ِف كل ما سألوه أجمنون هو )عنهما: )م
 عقل عنده.

__________ 

 [ ( قال ِف الطلعة:91( 1)

 والزم ِلال أدري إذا ما تسأُل ... ... عن كشف ما لتحقيق فيه جَتَْهلُ 

 وقال بعضهم:

 وإن تقل مايل سوى ذي مرتبهْ 

 قلنا فما على السكوت َمْعَتبهْ 

 ِبال أدري أجاَ املصطفىوكم 

 حىت أتى الوحي وإال وقفا

[ ( أخرج اإلمام أبو داود رمحه هللا من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه، قال: قال 92( 2)
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )من أفىت بغري علم فِمنا إمثه على من أفتاه، ومن أشار على 
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 . أخيه أبمر يعلم أن الرشد ِف غريه فقد خانه(
( 2206[ ( رواه احلافظ ابن عبد الْب رمحه هللا ِف اِلامع بتحقيق الزهريي برقم )93( 3)

 (1)( .". 1123)ص:
 

 "وقيل: .1377

 أهل احملبة قوٌم شأهنم عج ٌب ... يقودهم حزٌن يهتزهم طَر

 العيش عيشهم وامللك ملكهم ... ما الناس إال هم ابنوا أو اقَتبوا

كما   نيا، فِذا انقلبوا إَل الْبزخ فهم ِف نعيٍم أزيد من ذلك،قال ابن رج ب: فهذا نعيٌم ِف الد
 : أنعم الناس أجساداً ِف الَتاَ، ]قد[ أمنت العذاَ، وانتظرت الثواَ.قال بعض السلف

قدس هللا -قال ابن القيم ِف كتاَ ))الوابل الصي ب((: وَسعت شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 لها َ يدخل جنة اْلخرة.يقول: إن ِف الدنيا جنًة، من َ يدخ -روحه

وقال مرة: ما يصنع أعدائي يب، أان جنيت وبستاين ِف صدري، أين رحت فهي معي ال 
 تفارقين، أان حبسي خلوٌة، وقتلي شهادٌة، وإخراجي من بلدي سياحٌة.

، يقول: لو بذلت ملء هذه القلعة ذهباً، ما عدل عندي شكر -ِف القلعة-وكان ِف حبسه 
 (2)ل: ما جزيتهم على ما تسببوا يل فيه من اْلري، وحنن هذا.." هذه النعمة، أو قا

"ومفسداته: وصول عني جوفه واستقاءة واستمناء ووطء ِف فرج مع تعمد واختيار  .1378
وعلم بتحرُيه، وبكونه مفطراً، وجي ب مع القضاء اإلمساك ِف رمضان على متعمد أفطر 

، فبان خالفه ومن ابن ل واترك نية لياًل، ومن تسحر ظنًا بقاءه أو أفطر ظاانً  ه يوم الغرَو
ثالثي شعبان أنه من رمضان، ومن سبقه ماء املبالغة ِف املضمضة أو استنشاق ال على 
مسافر ومريض زال عذرمها بعد الفطر، وال على امرأة طهرت من حيٍض أو نفاس هناراً، ومما 

ا هل عذرهم، ومميسن هلم اإلمساك بقية النهار، فِن خالفوا ندَ إخفاء أكلهم عمن جي
 َيدَْع قَ ْوَل َمْن ََْ »يبطل ثواَ الصوم إمجاعًا الكذَ والغيبة واملشامتة ملا قال رسول هللا : 

ََّ »رواه البخاري، وقال :  «الزهوِر والَعَمَل ِبِه فَ َلْيَس َّللَِِّ َحاَجٌة ِف أْن َيدََع طََعاَمُه َوَشرَابَهُ  ُر
                                         

 84الوالايت الشرعية ص/الِب أسىن معاَ تربوية لط (1)
 119آداَ الدعاء البن عبداهلادي ط النوادر ابن امِلْْبَد ص/ (2)
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َس الصِ َياُم ِمَن الطََّعاِم لَيْ »رواه النسائي وورد ِف حديث: « إال الظَّْمأُ  َصائٍِم لَْيَس لَهُ ِمْن ِصياِمهِ 
َا الصِ َياُم ِمَن اللَّْغِو والرَّْفثِ  َِ إمنَّ لى شرط مسلم، قال احلافظ أبو موسى املديين هو ع« َوالشَّرَا

: أهون الصيام ترك الطعام والشراَ وقال: إذا صمت فليصم َسعك قال بعض السلف
 رك ولسانك عن الكذَ واحملارم ودع أذى اِلار.وبص

 (1)." 124رقم الصفحة:  1رقم اِلزء:  
 223رقم الصفحة:  1" رقم اِلزء:  .1379

ثًَة ِمْن أَيْ َتام،  وابن ماجه: َمْن َعاَل َثال« أاَن وََكاِفُل الَيِتيِم ِف اِلَنَّة َهَكَذا»أخرج البخاري: 
َفهُ ِف َسِبيِل هللا، وَُكْنُت َأاَن وَ  َلهُ َوَصاَم هَنَاَرُه َوَغدا َورَاَح َشاِهراً َسي ْ ُهَو ِف اِلَنَِّة َكاَن َكَمْن قَاَم لَي ْ

من قبض يتيماً »َأنَّ َهاَتنْيِ ُأْخَتاِن، َوألصق َأْصبَ َعْيِه السََّبابََة والُوْسَطى. والَتمذي:  إْخَواانً َكَما
وِف  «من بني مسلمني إَل طعامه وشرابه أدخله هللا اِلنة ألبتة إال أن يعمل ذنباً ال يغفر له

ٍت ِف امُلْسِلمنَي بَ ْيٌت ِفيه َخرْيُ بي»وابن ماجه: « َحىتَّ ُيْستَ ْغىَن َعْنُه َوَجَبْت لَُه اِلَنَّةُ »رواية: 
ومحزة بن يوسف وابن  «يَِتيٌم حُيَْسُن إلَْيِه، َوَشره بَ ْيٍت ِف امُلْسِلِمنَي بَ ْيٌت ِفيِه يَِتيٌم ُيَساُء إلَْيهِ 

وأبو « َمى امُلْؤِمننيَ اإنَّ ِف اِلَنَِّة َداراً يُ َقاُل هَلَا َداُر الَفرَِح ال يَْدُخُلها إال َمْن فَ رََّح يَ تَ »النجار: 
أان أول من يفتح له ابَ اِلنة إال أين أرى امرأة تبادرين فأقول: ما لك ومن أنت؟ »يعلى: 

 يوم والذي بعثين ابحلق ال يعذَ هللا»والطْباين: « فتقول: أان امرأة قعدت على أيتام يل
ى جاره بفضل تطاول علالقيامة من رحم اليتيم وأالن له ِف الكالم، ورحم يتمه وضعفه، َو ي

من مسح على رأس يتيم َ ُيسحه إال هللا، كانت له ِف كل شعرة »وأمحد: « ما آاته هللا
إن هللا تعاَل قال ليعقَو عليه السالم: إن سب ب ذهاَ »وروي: « مرت يده عليها حسنات

 حبصره، واحنناء ظهره، وفعل إخوة يوسف به ما فعلوه أنه أاته مسكني صائم جائع وقد ذب
هو وأهله شاة فأكلوها َو يطعموه، مث أعلمه هللا أنه لن حي ب شيئًا من خلقه حبه لليتامى 

كنت ِف   :قال بعض السلف« واملساكني، وأمره أن يصنع طعامًا ويدعو املساكني ففعل

                                         
 139إرشاد العباد إَل سبيل الرشاد ط املعرفة زين الدين املعْبي ص/ (1)



1505 

 

بدء أمري متكْباً منكباً على املعاصي، فرأيت يوماً يتيماً فأكرمته كما يكرم الولد، بل أكثر.." 
(1) 

 "ملاذا يكرر السجود مراتن .1380

 

و ُشرع له تكرير هذه اْلفعال و اْلقوال؛ إذ هي غذاء القل ب و الروح اليت ال قوام هلما إال 
ُّبا، فكان تكريرها مبنزلة تكرير اْلكل لقمة بعد لقمة حىت يشبع، و الشَر نفسا بعد نفس 

انت يغين عنه يه فماذا كحىت يَروى، فلو تناول اِلائع لقمة واحدة مث دفع الطعام من بني يد
: " مثل فقال بعض السلتلك اللقمة؟ و رمبا فتحت عليه ابَ اِلوع أكثر مما به؛ و هلذا 

الذي يصلي و ال يطمئن ِف صالته كمثل اِلائع إذا قدم إليه طعام فتناول منه لقمة أو 
 لقمتني ماذا تغين عنه ذلك".

، و وَل، تنزيل الثانية منزلة الشكر على اْل و ِف إعادة كل قول أو فعل من العبودية و القَر
و حصول مزيد خري و إُيان من فعلها، و معرفة و إقبال و قوة قل ب، و انشراح صدر و 

 زوال درٍن و وسٍخ عن القل ب مبنزلة غسل الثَو مرَّة بعد مرَّة.

فهذه حكمة هللا اليت َُّبَرت العقول حكمته ِف خلقه و أمره، و دلَّت على كمال رمحته و 
 لطفه، و ما َ حتط به علماً منها أعلى و أعظم و أكْب و إمنا هذا يسري من كثري منها.

فلما قضى صالته و أكملها و َ يبق إال االنصراف منها، فشرع اِللوس ِف آخرها بني يدي 
ربه ُمثنيًا عليه مبا هو أهله، فأفضل ما يقول العبد ِف جلوسه هذه التحيات اليت ال تصلح 

 (2)ال تليق بغريه.."  إال هلل، و
"فباستكمال هذه املرات ب الثالث يكون قد أقام الصالة حقاً، و يكون إقبال هللا  .1381

 على املصلي حبس ب ذلك.

 

 كيف يكون اإلقبال ِف كل جزء من أجزاء الصالة
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فِذا انتص ب العبد قائمًا بني يديه، فِقباله على قيهومية هللا و عظمته فال يتفلت ُينة و ال 
 يسرة.

 و إذا كْبَّ هللا تعاَل كان إقباله على كْبايئه و إجالله و عظمته.

و كان إقباله على هللا ِف استفتاحه على تسبيحه و الثناء عليه و على ُسبحات وجهه، و 
 تنزيهه عمَّا ال يليق به، و يثين عليه أبوصافه و كماله.

نتصاره لشديد، و سلطانه و افِذا استعاذ ابهلل من الشيطان الرجيم، كان إقباله على ركنه ا
 لعبده، و منعه له منه و حفظه من عدوه.

ال قو إذا تلى كالمه كان إقباله على معرفته ِف كالمه كأنه يراه و يشاهده ِف كالمه كما 
 : لقد جتل ي هللا لعباده ِف كالمه.بعض السلف

، و أذواق فمنهم البصري،  ور، و و اْلعو الناس ِف ذلك على أقسام و هلم ِف ذلك مشاَر
اْلعمى، و اْلصم، و اْلعمش، و غري ذلك، ِف حال التالوة و الصالة، فهو ِف هذه احلال 

 ينبغي له أن يكون مقبالً على ذاته و صفاته و أفعاله و أمره و هنيه و أحكامه و أَسائه.

ه عو إذا ركع كان إقباله على عظمة ربه، و إجالله و عزه و كْبسائه، و هلذا شرع له ِف ركو 
 أن يقول: " سبحان ريب العظيم ".

فِذا رفع رأسه من الركوع كان إقباله على محد ربه و الثناء عليه و متجيده و عبوديته له و 
 (1)تفرده ابلعطاء و املنع.." 

"قد يُقال: ملَّا قسم الناس ِف تلك على قسمني بقوله: ]مُثَّ َكاَن ِمَن الَِّذيَن آَمُنوا  .1382
(، 3(، وقوله: ]َوالَِّذيَن َكَفُروا آِباَيتَِنا[ اْليتني )2( إَل قوله ]اْلَمْيَمَنِة[ )1[ )َوتَ َواَصْوا اِبلصَّْْبِ 

ََ َمْن َدسَّاَها[ )  (.4ذكر ِف هذه أيضا كذلك بقوله: ]َقْد أَف َْلَح َمْن زَكَّاَها، َوَقْد َخا

 سورة الليل:

ْد أَف َْلَح َمْن وطاحل، بقوله: ]قَ قد يقال: وجه املناسبة بني هذه وما قبلها القسمني إَل صاحل 
ََ َمْن َدسَّاَها[ بني  أن  ذلك ابلعمل، فقال: ]َفَأمَّا َمْن َأْعَطى َوات ََّقى[ إَل  زَكَّاَها، َوَقْد َخا

َ وما قبلها وما بعدها مناسبة  15( وِف هذه السورة / 5قوله: ]َوِإنَّ لََنا َلآْلِخَرَة َواْْلُوََل[ )
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قسم أوال ابلشمس وضحاها، وهو ضوؤها وارتفاعها، مث بضده، وهو الليل ِف فواحتها، فِنه أ
 (.6إذا يغشى، مث أقسم ُّبما مجيعا، بقوله: ]َوالضهَحى، َواللَّْيِل[ اْلايت )

 سورة الضحى:

قد يُقال: قد تقد م ما اتفق ِف فواتح السور الثالث من تقابل اْلزمنة، وأيضا ملَّا قال: 
( إم ا هي ْليب بكر رضي هللا عنه، أو عامة بني  أنه يعطي نبيه صلى 7)]َوَلَسْوَف يَ ْرَضى[ 

حممد صلى  : ال يرضىقال بعض السلفهللا عليه وسلم حىت يرضى، ويرضى أهل اإلسالم، 
 هللا عليه وسلم ومن أمته أحد ِف النار.

 سورة االنشراح:

و شرح عليه، وه قد يقال: مل ا عدد نعمه عليه ِف سورة الضحى، أتبع ذلك بذكر نعمه
 صدره، ورفع ذكره، بذكره معه، ولذلك جعلهما اإلمامية سورة واحدة.

 سورة التني:

__________ 

 17( البلد 1)

مَحَِة ]مُثَّ َكاَن ِمَن الَِّذيَن آَمُنوا َوتَ َواَصْوا اِبلصَّْْبِ َوتَ َواَصْوا اِبْلَمرْ  18، 17( البلد، اْليتان 2)
َُ الْ 17)  ([.18َمْيَمَنِة )( أُولَِئَك َأْصَحا

َُ اْلَمْشَأَمِة )20، 19( البلد 3) ( َعَلْيِهْم 19، واْليتان: ]َوالَِّذيَن َكَفُروا آِباَيتَِنا ُهْم َأْصَحا
 ([.20اَنٌر ُمْؤَصَدٌة )

 10، 9( الشمس 4)

سِ رُُه لِْلُيْسَرى ( َفَسنُ يَ 6( َوَصدََّق اِبحْلُْسىَن )5( الليل، اْلايت: ]َفَأمَّا َمْن أَْعَطى َوات ََّقى )5)
ََ اِبحْلُْسىَن )8( َوأَمَّا َمْن خبََِل َواْستَ ْغىَن )7) ( َوَما يُ ْغيِن َعْنُه 10( َفَسنُ َيسِ رُهُ لِْلُعْسَرى )9( وََكذَّ

َنا لَْلُهَدى )11َمالُُه ِإَذا تَ َردَّى )  ([[.13( َوِإنَّ لََنا َلآْلِخَرَة َواْْلُوََل )12( ِإنَّ َعَلي ْ

 ([.2( َواللَّْيِل ِإَذا َسَجى )1: ]َوالضهَحى )2، 1حى، اْليتان: ( الض6)

 (1)." 21( الليل 7)
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" اجتهادا منها َ متنع زيدا منه َو حتكم ببطالن جهاده َو تدعه اَل التوبة فِن  .1383
االجتهاد ال حيرم االجتهاد وال حيكم ببطالن عمل املسلم اجملتهد مبخالفته الجتهاد نظريه 

 ال سيما ام املؤمنني أعلم ابهلل ورسوله وافقه ِف دينه من ذلك والصحابة و 

وأيضا فِن الصحابة كعائشة وابن عباس وانس أفتوا بتحرمي مسألة العينة وغلظوا فيها  .1384
هذا التغليظ ِف اوقات ووقائع ُمتلفة فلم جييء عن واحد من الصحابة وال التابعني الرخصة 

 ِف ذلك فيكون إمجاعا 

ن أرقم قد خالف عائشة ومن ذكرمت فغاية االمر اهنا مسألة ذات فِن قيل فزيد ب .1385
 قولني للصحابة وهي مما يسوغ فيها االجتهاد 

قيل َ يقل زيد قط ان هذا حالل وال افىت ُّبا يوما ما ومذه ب الرجل ال يؤخذ من  .1386
 منه فعله إذ لعله فعله انسيا أو ذاهال أو غري متأمل وال انظر او متأوال أو ذنبا يستغفر هللا

لعلم علم الرواية ا قال بعض السلفويتَو او يصر عليه وله حسنات تقاومه فال يؤثر شيئا 
يعىن ان يقول رأيت فالان يفعل كذا وكذا إذ لعله قد فعله ساهيا وقال إايس بن معاوية ال 
تنظر اَل عمل الفقيه ولكن سله يصدقك َو يذكر عن زيد انه أقام على هذه املسألة بعد 

عائشة وكثريا ما يفعل الرجل الكبري الشيء مع ذهوله عما ِف ضمنه من مفسدة فِذا  إنكار
نبه انتبه وإذا كان الفعل حمتمال هلذه الوجوه وغريها َ جيز أن يقدم على احلكم َو جيز ان 
يقال مذه ب زيد بن أرقم جواز العينة ال سيما وام ولده قد دخلت على عائشة تستفتيها 

س ماهلا وهذا كله يدل على أهنما َ يكوان جازمني بصحة العقد وجوازه وأنه فأفتتها أبخذ رأ
 مما أابحه هللا ورسوله 

وأيضا فبيع العينة إمنا يقع غالبا من مضطر إليها وإال فاملستغىن عنها ال يشغل ذمته  .1387
 (1)أبلف ومخسمائة ِف مقابلة الف بال ضرورة وحاجة تدعو اَل ذلك ." 

صبها الشارع مفضية اَل مسبباهتا كالبيع واالجارة واملساقاة " هي االسباَ اليت ن .1388
واملزارعة والوكالة بل االسباَ حمل حكم هللا ورسوله وهي ِف اقتضائها ملسبباهتم شرعا على 
وزان االسباَ احلسية ِف اقتضائها ملسبباهتا قدرا فهذا شرع الَر تعاَل وذلك قدره ومها 
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سبحانه  وال تبديل ْللق هللا وال تغيري حلكمه فكما ال خيالف خلقه وامره وهللا له اْللق واالمر
ابالسباَ القدرية احكامها بل جيريها على اسباُّبا وما خلقت له فهكذا االسباَ الشرعية 
ال خيرجها عن سببها وما شرعت له بل هذه سنته شرعا وامرا وتلك سنته قضاء وقدرا وسنته 

 تبديال وخيالف واما سنته القدرية فلن جتد لسنة هللا اْلمرية قد تبدل وتتغري كما يعصى امره
 ولن جتد لسنة هللا حتويال كما ال يعصى امره الكوين القدري 

ويدخل ِف هذا القسم التحيل على جل ب املنافع وعلى دفع املضار وقد أهلم هللا  .1389
 نو آدم ب تعاَل ذلك لكل حيوان فألنواع احليواانت من انواع احليل واملكر ما ال يهتدى اليه

وليس كالمنا وال كالم السلف ِف ذم احليل متناوال هلذا القسم بل العاجز من عجز  .1390
عنه والكيس من كان به أفطن وعليه أقدر وال سيما ِف احلَر فِهنا خدعة والعجز كل 
العجز ترك هذه احليلة واالنسان مندَو اَل استعاذته ابهلل تعاَل من العجز والكسل فالعجز 

على احليلة النافعة والكسل عدم االرادة لفعلها فالعاجز ال يستطيع احليلة عدم القدرة 
والكسالن ال يريدها ومن َ حيتل وقد امكنته هذه احليلة أضاع فرصته وفرط ِف مصاحله كما 

 قال ... إذا املرأ َ حيتل وقد جد جده ... أضاع وقاسى امره وهو مدبر ... 

ن امر فيه حيلة فال يعجز عنه وامر ال حيلة االمر امرا قال بعض السلفوِف هذا  .1391
 (1)فيه فال جيزع منه ." 

" فِن أح ب أح ب ِف هللا وإن أبغض أبغض ِف هللا وإن أعطى أعطى هلل وإن منع  .1392
فيعقد قلبه  Aمنع هلل وال يكفيه هذا حىت يسلم من االنقياد والتحكيم لكل من عدا رسوله

وحده دون كل أحد ِف اْلقوال واْلعمال من  معه عقدا حمكما على االئتمام واالقتداء به
أقوال القل ب وهي العقائد وأقوال اللسان وهي اْلْب عما ِف القل ب وأعمال القل ب وهي 
اإلرادة واحملبة والكراهة وتوابعها وأعمال اِلوارح فيكون احلاكم عليه ِف ذلك كله دقعه وجله 

يدة وال قول فال يتقدم بني يديه بعقهو ما جاء به الرسول صلى هللا تعاَل عليه وآله وسلم 
 1وال عمل كما قال تعاَل : أييها الذين آمنوا ال تقدموا بني يدى هللا ورسوله ] احلجرات : 

ة وإن صغرت : ما من فعل قال بعض السلف[ أي ال تقولوا حىت يقول وال تفعلوا حىت أيمر 
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فعل ول سؤال عن علة الإال ينشر هلا ديواانن : َ وكيف أى َ فعلت وكيف فعلت فاْل
وابعثه وداعيه : هل هو حظ عاجل من حظوظ العامل وغرض من أغراض الدنيا ِف حمبة 
املدح من الناس أو خوف ذمهم أو استجالَ حمبَو عاجل أو دفع مكروه عاجل أم 
الباعث على الفعل القيام حبق العبودية وطل ب التودد والتقَر إَل الَر سبحانه وتعاَل 

 سيلة إليه وابتغاء الو 

وحمل هذا السؤال : أنه هل كان عليك أن تفعل هذا الفعل ملوالك أم فعلته حلظك  .1393
 وهواك 

والثاين : سؤال عن متابعة الرسول عليه الصالة و السالم ِف ذلك التعبد أي هل   .1394
 كان ذلك العمل مما شرعته لك على لسان رسويل أم كان عمال َ أشرعه َو أرضه 

فاْلول سؤال عن اإلخالص والثاين عن املتابعة فِن هللا سبحانه ال يقبل عمال إال  .1395
 ُّبما 

فطريق التخلص من السؤال اْلول : بتجريد اإلخالص وطريق التخلص من السؤال  .1396
الثاين : بتحقيق املتابعة وسالمة القل ب من إرادة تعارض اإلخالص وهوى يعارض االتباع 

 (1)ذي ضمنت له النجاة والسعادة ." فهذا حقيقة سالمة القل ب ال
 " مبا قضى هللا وإن من شقاوة ابن آدم ترك استخارة هللا وسخطه مبا قضى هللا تعاَل  .1397

وملا كانت خشية هللا عز و جل رأس كل خري ِف املشهد واملغي ب سأله خشيته ِف  .1398
 الغي ب والشهادة 

وملا كان أكثر الناس إمنا يتكلم ابحلق ِف رضاه فِذا غض ب أخرجه غضبه إَل الباطل  .1399
وقد يدخله أيضا رضاه ِف الباطل سأل هللا عز و جل أن يوفقه لكلمة احلق ِف الغض ب 

: ال تكن ممن إذا رضي أدخله رضاه ِف الباطل وإذا غض ب  قال بعض السلفوالرضى وهلذا 
 أخرجه غضبه من احلق 
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ده وِف ان الفقر والغىن بليتني وحمنتني يبتلي هللا ُّبما عبده ففي الغىن يبسط يوملا ك .1400
الفقر يقبضها سأل هللا عز و جل القصد ِف احلالتني وهو التوسط الذي ليس معه إسراف 

 وال تقتري 

وملا كان النعيم نوعني : نوعا للبدن ونوعا للقل ب وهو قرة العني وكماله بدوامه  .1401
هما ِف قوله : أسألك نعيما ال ينفد وقرة عني ال تنقطع وملا كانت الزينة واستمراره مجع بين

زينتني : زينة البدن وزينة القل ب وكانت زينة القل ب أعظمهما قدرا وأجلهما خطرا وإذا 
 حصلت زينة البدن على أكمل الوجوه ِف العقىب سأل ربه الزينة الباطنة فقال زينا بزينة اإلُيان 

هذه الدار ال يْبد ْلحد كائنا من كان بل هو حمشو ابلغصص  وملا كان العيش ِف .1402
 والنكد وحمفوف ابْلالم الباطنة والظاهرة سأل برد العيش بعد املوت 

واملقصود : أنه مجع ِف هذا الدعاء بني أطي ب ما ِف الدنيا وأطي ب ما ِف اْلخرة فِن  .1403
هلم ورزقه إايهم  يه ِف خلقهحاجة العباد إَل رُّبم ِف عبادهتم إايه وَتليههم له كحاجتهم إل

 ".(1) 
" ال يزال يشكو ويصرخ منه وِف الَتمذي أيضا عن أيب هريرة رضي هللا عنه عن  .1404
قال : يقول هللا تبارك وتعاَل : ابن آدم تفرغ لعباديت أمأل صدرك غىن وأسد فقرك Aالنِب

غال اشت وإن ال تفعل مألت يديك شغال َو أسد فقرك وهذا أيضا من أنواع العذاَ وهو
عض قال بالقل ب والبدن بتحمل أنكاد الدنيا وحماربة أهلها إايه ومقاساة معاداهتم كما 

: من أح ب الدنيا فليوطن نفسه على حتمل املصائ ب وحم ب الدنيا ال ينفك من  السلف
ثالث : هم الزم وتع ب دائم وحسرة ال تنقضي وذلك أن حمبها ال ينال منها شيئا إال 

وقه كما ِف احلديث الصحيح عن النِب عليه الصالة و السالم لو  طمحت نفسه إَل ما ف
كان البن آدم واداين من مال البتغى هلما اثلثا وقد مثل عيسى بن مرمي عليه السالم : 

 حم ب الدنيا بشاَر اْلمر كلما ازداد شراب ازداد عطشا 

: فِن  دوذكر ابن أيب الدنيا أن احلسن البصري كت ب اَل عمر بن عبدالعزيز أما بع .1405
الدنيا دار ظعن ليست بدار إقامة إمنا أنزل إليها آدم عليه السالم عقوبة فاحذرها اي أمري 
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املؤمنني فِن الزاد منها تركها والغىن فيها فقرها هلا ِف كل حني قتيل تذل من أعزها وتفقر 
ال يمن مجعها هي كالسم أيكله من ال يعرفه وهو حتفه فكن فيها كاملداوي جراحه حيتمي قل

ُمافة ما يكره طويال ويصْب على شدة الدواء ُمافة طول البالء فاحذر هذه الدار الغرارة 
اْلداعة اْليالة اليت قد تزينت خبدعها وفتنت بغرورها وختلت آبماهلا وتشوفت ْلطاُّبا 
فأصبحت كالعروس اجمللوة فالعيون إليها انظرة والقلَو عليها واهلة والنفوس هلا عاشقة وهي 

جها كلهم قاتلة فعاشق هلا قد ظفر منها حباجته فاغَت وطغى ونسى املعاد فشغل ُّبا ْلزوا
لبه حىت زلت عنها قدمه فعظمت عليها ندامته وكثرت حسرته واجتمعت عليه سكرات 
املوت وأمله وحسرات الفوت وعاشق َ ينل منها بغيته فعاش بغصته وذه ب بكمده َو يدرك 

 (1)ن التع ب فخرج بغري ." منها ما طل ب َو تسَتح نفسه م
" فِن رأى الغال ب على النفس املهانة واإلحجام أخذ ِف تثبيطه وإضعاف مهته  .1406

ه وإرادته عن املأمور به وثقله عليه فهون عليه تركه حىت يَتكه مجلة أو يقصر فيه ويتهاون ب
نه ال يكفيه أوإن رأى الغال ب عليه قوة اإلقدام وعلو اهلمة أخذ يقلل عنده املأمور به ويومهه 

: ما  ض السلفقال بعوأنه حيتاج معه إَل مبالغة وزايدة فيقصر ابْلول ويتجاوز الثاين كما 
أمر هللا تعاَل أبمر إال وللشيطان فيه نزغتان : إما إَل تفريط وتقصري وإما إَل جماوزة وغلو 

 وال يبايل أبيهما ظفر 

ادي يني : وادي التقصري وو وقد اقتطع أكثر الناس إال أقل القليل ِف هذين الواد .1407
 وأصحابه Aاجملاوزة والتعدي والقليل منهم جدا الثابت على الصراط الذي كان عليه رسول هللا

 فقوم قصر ُّبم عن اإلتيان بواجبات الطهارة وقوم جتاوز ُّبم إَل جماوزة احلد ابلوسواس  .1408

يع ما ِف وقوم قصر ُّبم عن إخراج الواج ب من املال وقوم جتاوز ُّبم حىت أخرجوا مج .1409
 أيديهم وقعدوا كال على الناس مستشرفني إَل ما أبيديهم 

وقوم قصر ُّبم عن تناول ما حيتاجون إليه من الطعام والشراَ واللباس حىت أضروا  .1410
 أببداهنم وقلوُّبم وقوم جتاوز ُّبم حىت أخذوا فوق احلاجة فأضروا بقلوُّبم وأبداهنم 

 ىت عبدوهم قتلوهم وجتاوز آبخرين ح وكذلك قصر بقوم ِف حق اْلنبياء وورثتهم حىت .1411
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وقصر بقوم ِف خلطة الناس حىت اعتزلوهم ِف الطاعات كاِلمعة واِلماعات واِلهاد  .1412
 وتعلم العلم وجتاوز بقوم حىت خالطوهم ِف الظلم واملعاصي واْلاثم 

وقصر بقوم حىت امتنعوا من ذبح عصفور او شاة ليأكله وجتاوز آبخرين حىت جرأهم  .1413
 ملعصومة على الدماء ا

وكذلك قصر بقوم حىت منعهم من االشتغال ابلعلم الذي ينفعهم وجتاوز آبخرين  .1414
 حىت جعلوا العلم وحده هو غايتهم دون العمل به 

وقصر بقوم حىت أطعمهم من العش ب ونبات الْبية دون غذاء بين آدم وجتاوز آبخرين  .1415
 حىت أطعمهم احلرام اْلالص 

من النكاح فرغبوا عنه ابلكلية وجتاوز Aول هللاوقصر بقوم حىت زين هلم ترك سنة رس .1416
 (1)آبخرين حىت ارتكبوا ما وصلوا إليه من احلرام ." 

" وإما لقيام مانع قام ِف زمنه منع من جعل الثالث واحدة كما قام عنده مانع من  .1417
 بيع أمهات اْلوالد ومانع من أخذ اِلزية من نصارى بين تغل ب وغري ذلك فهذا وجه اثلث 

فِن احلكم ينتفي النتفاء شروطه أو لوجود مانعه واإللزام ابلفرقة فسخا أو طالقا ملن  .1418
َ يقم ابلواج ب مما يسوغ فيه االجتهاد لكن اترة يكون حقا للمرأة كما ِف العنة واإليالء 
والعجز عن النفقة والغيبة الطويلة عند من يرى ذلك واترة يكون حقا للزوج كالعيَو املانعة 

ستيفاء املعقود عليه أو كماله واترة يكون حقا هلل تعاَل كما ِف تفريق احلكمني بني له من ا
الزوجني وعند من جيعلهما وكيلني وهو الصواَ وكما ِف وقوع الطالق ابملوَل إذا َ يفىء 

ليه بعض ووافقهم ع قال بعض السلفِف مدة الَتبص عند كثري من السلف واْللف وكما 
 : أهنما إذا تطاوعا على اإلتيان ِف الدبر فرق بينهما  أصحاَ أمحد رمحه هللا

وقري ب من ذلك : أن اْلَ الصاحل إذا أمر ابنه ابلطالق ملا يراه من مصلحة الولد  .1419
 فعليه أن يطيعه كما قاله أمحد رمحه هللا وغريه 

 (2)أمر عبدهللا بن عمر أن يطيع أابه ملا أمره بطالق زوجته ." Aواحتجوا أبن النِب .1420
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 اة وسل إليه سبحانه بربويبته العامة واْلاصة هلؤالء اْلمالك الثالثة املوكلني ابحلي" فت .1421

فجْبيل موكل ابلوحي الذي به حياة القلَو واْلرواح وميكائيل موكل ابلقطر الذي  .1422
به حياة اْلرض والنبات واحليوان وإسرافيل موكل ابلنفخ ِف الصور الذي به حياة اْللق بعد 

 مماهتم 

ن له بربوبيته هلؤالء أن يهديه ملا اختلف فيه من احلق ِبذنه ملا ِف ذلك مفسأله رسو  .1423
 احلياة النافعة 

وقد أثىن هللا سبحانه على عبده جْبيل ِف القرآن أحسن الثناء ووصفه أبمجل  .1424
الصفات فقال : فال أقسم ابْلنس اِلوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه 

عند ذي العرش مكني مطاع مث أمني فهذا جْبيل فوصفه أبنه  لقول رسول كرمي ذي قوة
رسوله وأنه كرمي عنده وأنه ذو قوة ومكانة عند ربه سبحانه وأنه مطاع ِف السموات وأنه أمني 

 على الوحي 

 فمن كرمه على ربه : أنه أقَر املالئكة إليه  .1425

نه رفع أ : منزلته من ربه منزلة احلاج ب من امللك ومن قوته : قال بعض السلف .1426
مدائن قوم لوط على جناحه مث قلبها عليهم فهو قوي على تنفيذ ما يؤمر به غري عاجز عنه 
إذ تطيعه أمالك السموات فيما أيمرهم به عن هللا تعاَل قال ابن جرير ِف تفسريه عن إَسعيل 

 بن أيب خالد عن أيب صاحل : أمني على أن يدخل سبعني سرادقا من نور بغري إذن 

ووصفه ابْلمانة يقتضي صدقه ونصحه وإلقاءه إَل الرسل ما أمر به من غري زايدة  .1427
 وال نقصان وال كتمان وقد مجع له بني املكانة واْلمانة والقوة والقَر من هللا 

ونظري اِلمع له بني املكانة واْلمانة : قول العزيز ليوسف عليه السالم : إنك اليوم  .1428
 (1)قوة واْلمانة : نظري قول ابنة شعي ب ِف موسى ." لدينا مكني أمني واِلمع بني ال

" قال أبو حازم : ملا يلقى الذي ال يتقي هللا من معاِلة اْللق أعظم مما يلقى الذي  .1429
 يتقى هللا من معاِلة التقوى 
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واعتْب ذلك حبال إبليس فِنه امتنع من السجود ْلدم فرارا أن خيضع له ويذل وطل ب  .1430
 اْلذلني وجعله خادما ْلهل الفسوق والفجور من ذريته فلم يرض إعزاز نفسه فصريه هللا أذل

 ابلسجود له ورضى أن خيدم هو وبنوه فساق ذريته 

وكذلك عباد اْلصنام أنفوا أن يتبعوا رسوال من البشر وأن يعبدوا إهلا واحدا سبحانه  .1431
 ورضوا أن يعبدوا آهلة من اْلحجار 

ه ِف ِف مرضاته أو يتع ب نفسه وبدن وكذلك كل من امتنع أن يذل هلل أو يبذل ماله .1432
طاعته البد أن يذل ملن ال يسوى ويبذل له ماله ويتع ب نفسه وبدنه ِف طاعته ومرضاته 

من امتنع أن ُيشي مع أخيه خطوات ِف حاجته أمشاه  قال بعض السلفعقوبة له كما 
 هللا تعاَل أكثر منها ِف غري طاعته 

 طلوبة ومجيع ما تقدم فصل ِف خامتة هلذا الباَ هي الغاية امل .1433

كالوسيلة إليها وهي : أن حمبة هللا سبحانه واْلنس به والشوق إَل لقائه والرضى به  .1434
وعنه : أصل الدين وأصل أعماله وإراداته كما أن معرفته والعلم أبَسائه وصفاته وأفعاله أجل 

اْلعمال  فعلوم الدين كلها فمعرفته أجل املعارف وإرادة وجهه أجل املقاصد وعبادته أشر 
 والثناء عليه أبَسائه وصفاته ومدحه ومتجيده أشرف اْلقوال وذلك أساس احلنيفية ملة إبراهيم 

وقد قال تعاَل لرسوله : مث أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من  .1435
 (1)املشركني ." 

... واحلديث املرسل الذي له ما يوافقه أو الذي عمل به السلف  -136-"ص  .1436
جة ابتفاق الفقهاء تقدم معناه من غري هذا الوجه وحديث عائشة: أبلغي زيدًا أن قد ح

أبطل جهاده مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إال أن يتَو ومعلوم أن هذا قطع ابلتحرمي 
وتغليظ له ولوال أن عند أم املؤمنني علماً من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال تسَتي ب فيه 

م َ تستجر أن تقول مثل هذا الكالم ابالجتهاد ال سيما إن كانت قصدت أن أن هذا حمر 
العمل يبطل ابلردة واستحالل مثل هذا كفر ْلنه من الراب واستحالل الراب كفر لكن عذر 
زيد أنه َ يعلم أن هذا حمرم وهلذا أمرت ِببالغه فمن بلغه التحرمي وتبنيَّ له ذلك مث أصَّر 
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وإن َ يكن قصدت هذا فِهنا قصدت أن هذا من الكبائر اليت يقاوم عليه لزمه هذا احلكم 
إمثها ثواَ اِلهاد فيصري مبنزلة من عمل حسنة وسيئة بقدرها فكأنه ما عمل شيئًا ومعلوم 
أن هذا لو كان مما يسوغ فيه االجتهاد إذا َ يكن مأمثًا فضاًل عن أن يكون صغرية فضالً 

أبنه من الكبائر وأمرت ِببالغه ذلك علم أهنا علمت  عن أن يكون من الكبائر فلما قطعت
أن هذا ال يسوغ فيه االجتهاد وما ذاك إال عن علم وإال فاالجتهاد ال حيرم االجتهاد وأيضاً 
فكون العمل يبطل اِلهاد ال يعلم ابالجتهاد. مث من هذه اْلاثر حجة أخرى وهو أن هؤالء 

لفة َو تحرمي ذلك وغلَّظوا فيه ِف أوقات ُمتالصحابة مثل عائشة وابن عباس وأنس أفتوا ب
يبلغنا أن أحدا من الصحابة بل وال من التابعني رخص ِف ذلك بل عامة التابعني من أهل 
املدينة والكوفة وغريهم على حترمي ذلك فيكون حجة بل إمجاعاً وال جيوز أن يقال: فزيد بن 

 أن يكون فعله جرايً على العادة منأرقم قد فعل هذا ْلنه َ يقل: إن هذا حالل بل جيوز 
ين أن : أضعف العلم الرؤية يعقال بعض السلفغري َتمل فيه وال نظر وال اعتقاد وهلذا 

يقول: رأيت فالانً يفعل كذا ولعله قد فعله ساهياً وقال إايس بن معاوية: ال تنظر إَل عمل 
ة وكثرياً ما إنكار عائش الفقيه ولكن سله يصدقك وهلذا َ يذكر عنه أنه أصر على ذلك بعد

قد يفعل الرجل النبيل الشيء مع ذهوله عما ِف ضمنه من مفسدة فِذا نُ بِ ه انتبه واذا كان 
 (1)الفعل حمتمالً هلذا وملا هو أكثر منه َ جيز أن ينس ب ْلجله اعتقاد." 

وقودا، من زيت شجرة ِف وسط القراح ال شرقية وال غربية حبيث  -14-"ص  .1437
تصيبها الشمس ِف أحدى طرِف النهار بل هي ِف وسط القراح حممية أبطرافه تصيبها الشمس 
أعدل إصابة واْلفات إَل اْلطراف دوهنا، فمن شدة إضاءة زيتها وصفائها وحسنها يكاد 

موع املرك ب هو مثل نور هللا تعاَل الذي وضعه ِف يضيء من غري أن متسه انر، فهذا اجمل
 قل ب عبده املؤمن وخصه به.

والطريقة الثانية طريقة التشبيه املفصل، فقيل املشكاة صدر املؤمن والزجاجة قلبه، شبه قلبه 
ابلزجاجة لرقتها وصفائها وصالبتها، وكذلك قل ب املؤمن فِنه قد مجع اْلوصاف الثالثة، 

ائق والعلوم تحنن، ويشفق على اْللق برقته وبصفائه تتجلى فيه صور احلقفهو يرحم وحيسن وي
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على ما هي عليه ويباعد الكدر والدرن والوسخ حبس ب ما فيه من الصفاء، وبصالبته يشتد 
 ِف أمر هللا تعاَل ويتصل ب ِف ذات هللا تعاَل، ويغلظ على أعداء هللا تعاَل، ويقوم ابحلق هلل

نية هللا ِف " القلَو آ قال بعض السلف، القلَو كاْلنية، كما تعاَل وقد جعل هللا تعاَل
أرضه، فأحبها إليه أرقها وأصلبها وأصفاها " واملصباح هو نور اإلُيان ِف قلبه والشجرة 
املباركة هي شجرة الوحي املتضمنة للهدى ودين احلق وهي مادة املصباح اليت يتقد منها 

ة واإلدراك الصحيح، ونور الوحي والكتاَ، فيضاف والنور على النور، نور الفطرة الصحيح
أحد النورين إَل اْلخر فيزداد العبد نورا على نور، وهلذا يكاد ينطق ابحلق واحلكمة قبل أن 
 يسمع ما فيه ابْلثر مث يبلغه اْلثر مبثل ما وقع ِف قلبه ونطق به فيتفق عنده شاهد العقل

عليه وسلم  ذوقه الذي جاء به الرسول صلى هللاوالشرع والفطرة والوحي فرييه عقله وفطرته و 
 هو احلق ال يتعارض عنده العقل والنقل البتة بل يتصادقان ويتوافقان.

فهذا عالمة النور على النور عكس من تالطمت ِف قلبه أمواج الشبه الباطلة واْلياالت 
دره }  صالفاسدة من الظنون اِلهليات اليت يسميها أهلها القواطع العقليات فهي ِف 

 (1)َكظُُلَماٍت ِف حَبٍْر ِلُِ يٍ  يَ ْغَشاُه." 
" كلها على وجه التفصيل فالفاعل هو هللا تعاَل مفيض اْلنوار اهلادي لنوره من  .1438

يشاء والقابل العبد املؤمن واحملل قلبه واحلال مهته وعزُيته وارادته واملادة قوله وعمله وهذا 
لى عبده من اْلسرار واملعاين وإظهار متام نعمته عالتشبيه العجي ب الذي تضمنته اْلية فيه 

 املؤمن مبا أانله من نوره ما تقر به عيون أهله وتبتهج به قلوُّبم 

 وِف هذا التشبيه ْلهل املعاين طريقتان  .1439

أحدمها طريقة التشبيه املرك ب وهي أقَر مأخذا وأسلم من التكلف وهي أن تشبه  .1440
زء من لتفصيل كل جزء من أجزاء املشبه ومقابلته جب اِلملة برمتها بنور املؤمن من غري تعرض

املشبه به وعلى هذا عامة أمثال القرآن فتأمل صفة املشكاة وهي كوة تنفذ لتكون أمجع 
للضوء قد وضع فيها املصباح وذلك املصباح داخل زجاجة تشبه الكوك ب الدري ِف صفائها 

جرة ِف وسط القراح ال شرقية وحسنها ومادتة من أصفى اْلدهان وأمتها وقودا من زيت ش
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وال غربية حبيث تصيبها الشمس ِف أحدى طرِف النهار بل هي ِف وسط القراح حممية أبطرافه 
تصيبها الشمس أعدل إصابة واْلفات إَل اْلطراف دوهنا فمن شدة إضاءة زيتها وصفائها 

تعاَل الذي  وحسنها يكاد يضيء من غري أن متسه انر فهذا اجملموع املرك ب هو مثل نور هللا
 وضعه ِف قل ب عبده املؤمن وخصه به 

والطريقة الثانية طريقة التشبيه املفصل فقيل املشكاة صدر املؤمن والزجاجة قلبه شبه  .1441
قلبه ابلزجاجة لرقتها وصفائها وصالبتها وكذلك قل ب املؤمن فِنه قد مجع اْلوصاف الثالثة 

صور احلقائق والعلوم  صفائه تتجلى فيهفهو يرحم وحيسن ويتحنن ويشفق على اْللق برقته وب
على ما هي عليه ويباعد الكدر والدرن والوسخ حبس ب ما فيه من الصفاء وبصالبته يشتد 
ِف أمر هللا تعاَل ويتصل ب ِف ذات هللا تعاَل ويغلظ على أعداء هللا تعاَل ويقوم ابحلق هلل 

 تعاَل 

 ِف القلَو آنية هللا لفقال بعض السوقد جعل هللا تعاَل القلَو كاْلنية كما  .1442
 (1)أرضه فأحبها اليه أرقها وأصلبها وأصفاها واملصباح ." 

" اْلرض أم جنعل املتقني كالفجار وقال تعاَل أم حس ب الذين اجَتحوا السيئات  .1443
أن جنعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصاحلات سواء حمياهم ومماهتم ساء ما حيكمون وقال تعاَل 

 مني اخل أفنجعل املسلمني كاجملر 

ومن َ يفرق بني أولياء هللا وأعدائه وبني ما أمر به وأوجبه من اإلُيان واْلعمال  .1444
الصاحلات وبني ما كرهه وهنى عنه وأبغضه من الكفر والفسوق العصيان مع مشول قدرته 
ومشيئته وخلقه لكل شيء وإال وقع ِف دين املشركني الذين قالوا لو شاء هللا ما اشركنا وال 

 وال حرمنا من شيء آابؤان 

والقدر يؤمن به وال حيتج به بل العبد مأمور أن يرجع إَل القدر عند املصائ ب  .1445
ويستغفر هللا عند الذنَو واملعاي ب كما قال تعاَل فاصْب إن وعد هللا حق واستغفر لذنبك 
وهلذا حج آدم موسى عليهما السالم ملا الم موسى آدم ْلجل املصيبة اليت حصلت هلم 

الشجرة فذكر له آدم أن هذا كان مكتواب قبل أن أخلق فحج آدم موسى كما قال  أبكله من
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تعاَل ما أصاَ من مصيبة ِف اْلرض وال ِف أنفسكم إال ِف كتاَ من قبل أن نْبأها إن 
 ذلك على هللا يسري وقال تعاَل ما أصاَ من مصيبة إال ِبذن هللا ومن يؤمن ابهلل يهد قلبه 

 سلم تصيبه املصيبة فيعلم أهنا من عند هللا فريضى وي هو الرجل قال بعض السلف .1446

فهذا وجه احتجاج آدم ابلقدر ومعاذ هللا أن حيتج آدم أو من هو دونه من املؤمنني  .1447
على املعاصي ابلقدر فِنه لو ساغ هذا لساغ أن حيتج إبليس ومن اتبعه من اِلن واإلنس 

ق ب ربنا الفسوق والعصيان َو يعابذلك وحيتج به قوم نوح وعاد ومثود وسائر أهل الكفر و 
 (1)أحدا وهذا مما يعلم فساده ابالضطرار شرعا وعقال ." 

" وأما قل ب اتئها هاء فألن ذلك حكم اتء التأنيث اليت ِف اْلَساء وأما كتبها هاء  .1448
 فألن اْلط اتبع للوقف غالبا 

i. 739 -  وما َسي منها ابسم فِن كان من حروف اهلجاء وهو حرف واحد
َ فيه وعند الشلوبني وأضفت إ ليه سورة فعند ابن عصفور أنه موقوف ال إعرا

جيوز فيه وجهان الوقف واإلعراَ أما اْلول ويعْب عنه ابحلكاية فألهنا 
حروف مقطعة حتكى كما هي وأما الثاين فعلى جعله اَسا حلروف اهلجاء 

 َوعلى هذا جيوز صرفه بناء على تذكري احلرف ومنعه بناء على َتنيثه وإن 
تضف إليه سورة ال لفظا وال تقديرا فلك الوقف واإلعراَ مصروفا وممنوعا 
وإن كان أكثر من حرف فِن وزان اْلَساء اْلعجمية كطاسني وحاميم 
وأضيفت إليه سورة أم ال فلك احلكاية واإلعراَ ممنوعا ملوازنة قابيل وهابيل 

سورة فلك  يهوإن َ يوازن فِن أمكن فيه الَتكي ب كطاسني ميم وأضيفت إل
احلكاية واإلعراَ إما مركبا مفتوح النون كحضرموت أو معَر النون مضافا 
ملا بعده مصروفا وممنوعا على إعتقاد التذكري والتأنيث وإن َ تضف إليه 
سورة فالوقف على احلكاية والبناء كخمسة عشر واإلعراَ ممنوعا وإن َ 

ص أم ال حنو كهيعُيكن الَتكي ب فالوقف ليس إال أضيفت إليه سورة 
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ومحعسق وال جيوز إعرابه ْلنه ال نظري له ِف اْلَساء املعربة وال تركيبه مزجا 
 ْلنه ال يرك ب كذلك أَساء كثرية وجوز يونس إعرابه ممنوعا 

ii. 740 -  وما َسي منها ابسم غري حرف اهلجاء فِن كان فيه الالم اجنر حنو
  يضف إليه سورة حنو هذهاْلنفال واْلعراف واْلنعام وإال منع الصرف إن َ

هود ونوح وقرأت هود ونوح وإن أضفت بقي على ما كان عليه قبل فِن  
كان فيه ما يوج ب املنع منع حنو قرأت سورة يونس وإال صرف حنو سورة 

 نوح وسورة هود انتهى ملخصا 

 خامتة  .1449

i. 741 -  قسم القرآن إَل أربعة أقسام وجعل لكل قسم منه اسم أخرج أمحد
ديث واثلة بن اْلسقع أن رسول هللا قال أعطيت مكان التوراة وغريه من ح

السبع الطول وأعطيت مكان الزبور املئني وأعطيت مكان اإلجنيل املثاين 
وفضلت ابملفصل وسيأيت مزيد كالم ِف النوع الذي يلي هذا إن شاء هللا 

 تعاَل 

ii. 742 -  ِف القرآن ميادين وبساتني . قال بعض السلفوِف مجال القراء "
(1) 

 "خامتة: قس م القرآن إَل أربعة أقسام، وجعل لكل قسم منه اسم: .1450

أخرج أمحد وغريه من حديث واثلة بن اْلسقع: أن رسول هللا صل ى هللا عليه وسل م قال: 
أعطيت مكان التوراة الس بع الط ول، وأعطيت مكان الزبور املئني، وأعطيت مكان اإلجنيل »

 «.1« »املثاين، وفض لت ابملفص ل

 وسيأيت مزيد كالم ِف النوع الذي يلي هذا إن شاء هللا تعاَل.

 : ِف القرآن ميادين، وبساتني، ومقاصري، وعرائس،قال بعض السلف«: مجال القر اء»وِف 
 ودايبيج، ورايض:

 فميادينه: ما افتتح َ )اَ(.
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 وبساتينه: ما افتتح َ )الر(.

 ومقاصريه: احلامدات.

 وعرائسه: املسب حات.

 ودايبيجه: آل عمران.

 ورايضه: املفص ل.

 حم، واحلواميم.وقالوا: الطواسيم، والطواسني، وآل 

 «.2»قلت: وأخرج احلاكم، عن ابن مسعود، قال: احلواميم ديباج القرآن 

قال السخاوي: وقوارع القرآن اْلايت اليت يتعو ذ ُّبا ويتحص ن، َسيت بذلك ْلهنا تقرع 
 الشيطان وتدفعه وتقمعه، كآية الكرسي واملعوذتني وحنوها.

 يَ تَِّخْذ آية العز  احْلَْمُد َّللَِِّ الَِّذي ََْ »وعا: قلت: وِف مسند أمحد من حديث معاذ بن أنس مرف
 «.3[ »111َوَلداً ]اإلسراء: 

__________ 

(، والطْباين ِف املعجم الكبري 1012، والطيالسي )107/ 4( رواه أمحد ِف املسند 1)
 (.2732، وِف مسند الشاميني )76 - 75/ 22( 187 - 186)

 قلت: سنده حسن إن شاء هللا تعاَل.

وسنده صحيح إَل ابن مسعود إن سلم من تدليس  437/ 2( رواه احلاكم ِف املستدرك 2)
 ابن أيب جنيح.

 ( عن جماهد.6031ورواه عبد الرزاق )

( 430 - 429، والطْباين ِف املعجم الكبري )440 - 439/ 3( رواه أمحد ِف املسند 3)
20 /192. 

 .247/ 1، والكاشف 257/ 1وفيه زابن بن فائد: ضعيف احلديث. انظر التقري ب 
 (1)ورشدين بن سعد، إال أنه توبع اببن هليعة.." 
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 ِف القرآن ميادين وبساتني قال بعض السلفوِف مجال القراء  742" .1451

َ الر ومقاصريه َ وبساتينه ما افتتح  َ ا  ومقاصري وعرائس ودايبيح ورايض فميادينه ما افتتح 
ران ورايضه املفصل وقالوا الطواسيم احلامدات وعرائسه املسبحات ودايبيجه آل عم

 والطواسني وآل حم واحلواميم

قلت وأخرج احلاكم عن ابن مسعود قال احلواميم ديباج القرآن قال السخاوي وقوارع  743
القرآن اْلايت اليت يتعوذ ُّبا ويتحصن َسيت بذلك ْلهنا تقرع الشيطان وتدفعه وتقمعه كآية 

 (1)الكرسي واملعوذتني وحنوها." 
ُه ِمْن َذِلَك َواَل يَ ْقِدُر َوْحَدُه َعَلْيِه إََل َأْن قَاَل : فَالرَّاِجي َُمُْلوقًا طَاِل ٌب ِبَقْلِبِه َما يُرِيدُ " .1452

 اْلَمْخُلوِق َوَذِلَك اْلَمْخُلوُق َعاِجٌز َعْنُه .

ْرِك الَِّذي اَل يَ ْغِفرُُه اَّللَُّ َعزَّ َوَجلَّ ، َفِمْن َكمَ  َمِتِه َوِإْحَسانِِه إََل ِعَباِدِه َأْن اِل نِعْ مُثَّ َهَذا ِمْن الشِ 
َدُه اْلَعْبُد تَ ْوِحيَد َُيَْنَع حَتِْصيَل َمطَالِِبِهْم اِبلشِ ْرِك َحىتَّ َيْصِرَف قُ ُلوَُّبُْم إََل الت َّْوِحيِد ، مُثَّ إْن َوحَّ 

نْ َيا َواْْلِخَرِة إََل َأْن قَ  هَلِيَِّة َحَصَلْت َلُه َسَعاَدُة الده ْعَمِة اَّللَِّ َعَلى ِعَباِدِه اْلُمْؤِمِننَي اَل َفِمْن مَتَاِم نِ اإْلِ
ِة َوالضََّرِر َما يُ ْلِجئُ ُهْم إََل تَ ْوِحيِدِه فَ َيْدُعونَُه ُُمِْلِصنَي َلهُ   َأْن يُ ْنزَِل ُِّبِْم ِمْن الشِ دَّ

يَن ، َويَ ْرُجونَُه َواَل يَ ْرُجوَن َأَحًدا ِسَواُه ، َوتَ تَ َعلَُّق ق ُ  اَل ِبَغرْيِِه فَ َيْحُصُل هَلُْم ِمْن الت َّوَكهِل  ُلوُُّبُْم ِبهِ الدِ 
ْرِك ، َما ُهَو أَعْ  ُيَاِن ، َوَذْوِق طَْعِمِه ، َواْلَْبَاَءِة ِمْن الشِ  اَنبَِة إلَْيِه ، َوَحاَلَوِة اإْلِ َظُم نِْعَمًة َعَلْيِه َواإْلِ

َِ ، َأْو ُحُصوِل اْلُيْسِر ، َأْو َزَواِل اْلُعسْ َعَلْيِهْم ِمْن َزَواِل اْلَمَرِض َواْْلَْوِف َواِلَْ  ِر ِف اْلَمِعيَشِة ْد
. 

َها لِْلَكاِفِر أَْعَظُم ممَّا حَيُْصلُ  ٌة َبَدنِيٌَّة َونِْعَمٌة ُدنْ َيوِيٌَّة َقْد حَيُْصُل ِمن ْ   لِْلُمْؤِمِن .فَِِنَّ َذِلَك َلذَّ

يِن َفَأْعَظُم ِمْن َأْن يُ َعْبَُّ َعْنهُ  مبََقاٍل ، َأْو  َوأَمَّا َما حَيُْصُل ِْلَْهِل الت َّْوِحيِد اْلُمْخِلِصنَي َّللَِِّ َوالدِ 
اَل بَ ْعُض قَ َيْسَتْحِضَر تَ ْفِصيَلُه اَبٌل ، َوِلُكلِ  ُمْؤِمٍن ِمْن َذِلَك َنِصي ٌب ِبَقْدِر إُيَانِِه ، َوهِلََذا 

َِ َسيِ ِدَك . ف  السَّلَ   : اَي اْبَن آَدَم َلَقْد بُورَِك َلَك ِف َحاَجٍة َأْكثَ ْرَت ِفيَها ِمْن قَ رِْع اَب

ْعرَِفِتِه َوَحاَلَوِة َوقَاَل بَ ْعُض الشهُيوِخ : إنَُّه لََيُكوُن يل إََل اَّللَِّ َحاَجٌة َوأَْدُعو فَ يَ ْفَتُح يل ِمْن َلِذيِذ مَ 
َل َقَضاَء َحاَجيِت َخْشَيَة َأْن تَ ْنَصِرَف نَ ْفِسي عَ ُمَناَجاتِِه َما اَل أُ  ْن َذِلَك ِْلَنَّ ِح به َمَعُه َأْن يُ َعجِ 
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 الن َّْفَس اَل تُرِيُد إالَّ َحظََّها فََِِذا ُقِضَي اْنَصَرَفْت .

َنَك  ْسرَائِيِليَّات : اَي اْبَن آَدَم اْلَباَلءُ جَيَْمُع بَ ْييِن َوبَ ي ْ  .َوِف بَ ْعِض اإْلِ
َنَك َوَبنْيَ نَ ْفِسَك .  َواْلَعاِفَيُة جَتَْمُع بَ ي ْ

ْد َوَجَد َوَهَذا اْلَمْعىَن َكِثرٌي َوُهَو َمْوُجوٌد حَمُْسوٌس اِبحلِْسِ  اْلَباِطِن لِْلُمْؤِمِن َوَما ِمْن ُمْؤِمٍن إالَّ َوقَ 
ْوِق َواْلَوْجِد اَل ِمْن َذِلَك َما يَ ْعِرُف بِِه َما ذََكْراَنُه ، فَِِنَّ َما َكاَن ِمْن ابَ   يَ ْعرِفُُه إالَّ َمْن َكاَن َِ الذَّ

اِن فَاْسِتْعَمالُُه َلهُ َذْوٌق َوِحسٌّ ، َوَلْفُظ الذَّْوِق َوِإْن َكاَن َقْد يَُظنَّ أَنَّهُ ِف اْْلَْصِل ُُمَْتصٌّ ِبَذْوِق اللِ سَ 
َِ َوالسهنَِّة َيُدله َعَلى أَنَُّه أََعمه ِمنْ  اِس اِبْلُماَلئِِم َواْلُمَناِف ،  َذِلَك ُمْستَ ْعَمٌل ِف اإْلِْحسَ  ِف اْلِكَتا

ْحَساِس@."   (1)َكَما َأنَّ َلْفَظ اإْلِ
ٍَ َفَجاُءوا ِفيِه خِبَْمسَ  .1453 ََ َفَخاُضوا ِف اَب ِة َأَحاِديَث "اْبِن اْلُفرَاِت قَاَل ُكنَّا نَ َتَذاَكُر اْْلَبْ َوا

َبٍل ِف َصْدرِي إِلِ قَاَل َفِجْئتهْم ِبَساِدٍس فَ َنخَ   ْعَجاِبِه بِِه .َس أَبُو َعْبِد اَّللَِّ َأمْحَُد ْبُن َحن ْ

ًة َواَل ِعزًّا َواَل َشَرفً  ا َواَل رَاَحًة َوقَاَل أَبُو اْلَفرَِج ِف َأَواِئِل َصْيِد اْْلَاِطِر َما أَْعِرُف لِْلَعاَِِ َقطه َلذَّ
ْنَد اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ َوِعْنَد ِِنَُّه يَ َناُل ُِّبَا َساَلَمَة َبَدنِِه َوِديِنِه َوَجاِهِه عِ َوَساَلَمًة أَْفَضَل ِمْن اْلُعْزَلِة فَ 

ْم ، َوهِلََذا اْْلَْلِق ؛ ِْلَنَّ اْْلَْلَق يَ ُهوُن َعَلْيِهْم َمْن خُيَاِلطُُهْم َواَل يُ َعظَُّم ِعْنَدُهْم قَ ْوُل اْلُمَخاِلِط هلَُ 
 اْْلَُلَفاِء اِلْحِتَجاُِّبِْم . َعظَُم َعَلْيِهْم َقْدرُ 

 ِعْلِمِه َوِإَذا رََأى اْلَعَوامه َأَحَد اْلُعَلَماِء ُمََتَخِ ًصا ِف أَْمٍر َهاَن ِعْنَدُهْم ، فَاْلَواِج ُب َعَلْيِه ِصَيانَةُ 
َحُك فََِِذا ِصْراَن يُ ْقَتَدى بَِنا ُكنَّا مَنْزَُح َوَنضْ   قَاَل بَ ْعُض السََّلف  َوِإقَاَمُة َقْدِر اْلِعْلِم ِعْنَدُهْم فَ َقْد 

َُ َفَما أُرَاُه َيَسُعَنا َوقَاَل ُسْفَياُن تَ َعلَُّموا َهَذا اْلِعْلَم َواْكِظُموا َعَلْيِه َواَل خَتِْلطُوُه ُِّبَزْ  ٍل فَ َتُمجَُّه اْلُقُلو
َبِغي َأْن تُ ْنَكَر فَ َقْد قَاَل َعَلْيِه السَّ  اِئَشَة َرِضَي اَّللَُّ َعن َْها } َلْواَل اَلُم لِعَ ، َفُمرَاَعاُة النَّاِس اَل يَ ن ْ

 ِحْداَثُن قَ ْوِمك ِبُكْفٍر لَنَ َقْضت اْلَكْعَبَة َوَجَعْلت هَلَا اَبَبنْيِ { .

َِ رَأَْيت النَّاَس َيْكَرُهوهَنَا َفََتَْكتَها َفاَل َنسْ  ٍل يَ َرى َمُع ِمْن َجاهِ َوقَاَل َأمْحَُد ِف الرَّْكَعَتنْيِ قَ ْبَل اْلَمْغِر
َا َهِذِه ِصَيانٌَة لِْلِعْلِم ، إََل َأْن قَاَل فَ َيِصرُي مبَثَابَِة ختَْ  ِليِط الطَِّبي ِب ِمْثَل َهِذِه اْْلَْشَياِء راَِيًء ، إمنَّ

َبِغي لِْلَعاَِِ َأْن يَ تَ َبسََّط ِعْنَد اْلَعَوام  ِحْفظًا هَلُْم ، َوَمىَت  أَرَاَد ُمَباًحا فَ ْلَيْسَتَتْ  اْْلَْمِر اِبحْلَِميَِّة ، َفاَل يَ ن ْ
ُهْم .  ِبِه َعن ْ
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َِ َقْد َقِدَم الشَّاَم رَاِكبً  ا َعَلى َوَهَذا اْلَقْدُر الَِّذي اَلَحظَُه أَبُو ُعبَ ْيَدَة ِحنَي رََأى ُعَمَر ْبَن اْلَْطَّا
ِس ، َفَما َأْحَسَن َما اَلَحَظ َماءُ النَّامِحَاٍر َورِْجاَلُه ِمْن َجاِن ٍب فَ َقاَل اَي أَِمرَي اْلُمْؤِمِننَي يَ ْلَقاك ُعظَ 

 اَّللََّ أََعزَُّكْم ، إالَّ َأنَّ ُعَمَر َرِضَي اَّللَُّ َعْنُه أَرَاَد بِِه ََتِْدي َب َأيب ُعبَ ْيَدَة حِبِْفِظ اْْلَْصِل فَ َقاَل إنَّ 
ُتْم اْلِعزَّ ِف َغرْيِِه أََذلَُّكْم . ْساَلِم َفَمْهَما طََلب ْ  اِبإْلِ

َبِغي َأْن َيُكونَ َوالْ   َمْعىَن يَ ن ْ

يِن اَل ِبُصَوِر اْْلَف َْعاِل َوِإْن َكاَنْت الصهَوُر ُتاَلَحُظ انْ تَ َهى َكاَلُمُه ، وَ  َقْد َسَبَق طََلَبُكْم اْلِعزه اِبلدِ 
 ".@(1) 

ُ تَ َعاََل : تَ بًّا َلُه ِمْن هُ "َوالسِ اَلِح ِمْنُه َما أُبِيَح َوَقْد قَاَل ِفيِه أَبُو اْلَقاِسِم احْلَرِيرِيه َرمِحَ  .1454  اَّللَّ
 وقٍ َخادٍِع مُمَز ِِق َأْصَفَر ِذي َوْجَهنْيِ َكاْلُمَناِفِق يَ ْبُدو ِبَوْصَفنْيِ لَِعنْيِ الرَّاِمِق زِيَنِة َمْعشُ 

ْ تُ ْقَطْع ُيَِنُي َسارِِق َواَل َبَدْت َمْظَلَمٌة ِمْن فَاْسِق َواَل ا ََ َأزَّ اَبِخٌل ِمْن طَارِِق مشَْ َوَلْوِن َعاِشِق َلْواَلُه 
 َأْن َواَل َشَكا اْلَمْمطُوُل َمْطَل اْلَعاِئِق َواَل اُْسُتِعيَذ ِمْن َحُسوٍد رَاِشِق َوَشرِ  َما ِفيِه ِمْن اْلَْاَلِئقِ 

َأظُن ُه احلََْسَن  ْعُض السََّلف  قَاَل ب َ لَْيَس يُ ْغيِن َعْنك ِف اْلَمَضاِيِق إالَّ إَذا فَ رَّ ِفرَاَر اْْلِبِق َوَقْد 
َفَعاِنك َحىتَّ   يُ َفارِقَاِنك اْلَبْصرِيَّ َرمِحَُه اَّللَُّ بِْئَس الصَّاِح ُب َأْو الصَِّديُق الذََّه ُب َواْلِفضَُّة اَل يَ ن ْ

ِة ِمْن الذََّه ِب رَ قَاَل تَ َعاََل : } زُيِ َن لِلنَّاِس ُح به الشََّهَواِت ِمْن النِ َساِء َواْلَبِننَي َواْلَقَناِطرِي اْلُمَقْنطَ 
نْ َيا َوَاَّللَُّ ِعْندَ  َِ َواْلِفضَِّة َواْْلَْيِل اْلُمَسوََّمِة َواْْلَنْ َعاِم َواحْلَْرِث َذِلَك َمَتاُع احْلََياِة الده ُه ُحْسُن اْلَمآ

. } 

نْ َيا َوتَ ْرِغي ٌب ِف اْْلِخَرةِ قَاَل اْبُن ا ْوزِيِ  َوَهِذهِ اْْلَْشَياءُ اْلَمْذُكورَُة ِلَْ َأْي اْلَمْرِجُع ، َوِفيِه تَ ْزِهيٌد ِف الده
َا يَ تَ َوجَّهُ الذَّمه إََل  َها ، َوِإمنَّ َُ َعَلي ْ  ُسوِء اْلَقْصِد ِفيَها َوُِّبَا َقْد حُتِْسُن نِيََّة اْلَعْبِد ِف الت ََّلبهِس ُِّبَا فَ يُ ثَا

: } َواْْلِخَرُة ِعْنَد  -قَ ْولِِه  إََل  -اِحَدًة َِلََعْلَنا { َوقَاَل تَ َعاََل : } َوَلْواَل َأْن َيُكوَن النَّاُس أُمًَّة وَ 
 َربِ ك لِْلُمتَِّقنَي { .

 َفْصٌل ) ِف َخَواصِ  الرهمَّاِن ( .

ُه احْلُْرِف  َقرِيًبا ِْلَنَّ َسَبَق اْلَكاَلُم ِف الرَّحْيَاِن َوَغرْيِِه ممَّا لَُه رَاِئَحٌة طَيِ َبٌة ِف ِحْفِظ الصِ حَِّة َوالرََّشادِ 
. 
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 مَثَرِِه إَذا أمَْثََر { َوأَمَّا الرهمَّاُن فَ َقاَل تَ َعاََل : } َوالزَّيْ ُتوَن َوالرهمَّاَن ُمْشَتِبًها َوَغرْيَ ُمَتَشاِبٍه اُْنظُُروا إََل 
 ".@.(1) 

ُهَما } َوَجنِ ُبوُه يَ "لَِقْوِل النَِّبِ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن َواِلِد َأيب َبْكٍر َرضِ  .1455  اَّللَُّ َعن ْ
 السََّواَد { َرَواُه ُمْسِلٌم .

ثَ َنا أَبُو ثَ ْوبََة ثَ َنا ُعبَ ْيُد اَّللَِّ َعْن َعْبِد اْلَكرمِِي َعْن َسِعيِد ْبِن جُ  َبرْيٍ َعْن اْبِن َوقَاَل أَبُو َداُود َحدَّ
ُهَما قَاَل : قَاَل َرُسوُل ا َم } َيُكوُن قَ ْوٌم خَيِْضُبوَن َّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ َعبَّاٍس َرِضَي اَّللَُّ َعن ْ

 ِف آِخِر الزََّماِن اِبلسََّوادِ 

 اِْلََزرِيه َكَحَواِصِل احْلََماِم اَل يَرحُِيوَن رَاِئَحَة اِْلَنَِّة { إْسَناُدُه َجيِ ٌد َوَعْبُد اْلَكرمِِي ُهَو اْبُن َماِلكٍ 
ِه َعَلى َوْجَهنْيِ النََّساِئيه ، َواْلَكرَاَهُة ِف َكاَلِم َأمْحََد َهْل ِهَي لِلتَّْحرمِِي ، َأْو الت َّْنزِيَوَرَواُه َأمْحَُد وَ 

 َوَرخََّص ِفيِه ِإْسَحاُق ْبن رَاْهَوْيِه لِْلَمْرأَِة تَ تَ َزيَُّن ِبِه لَِزْوِجَها .

َِ لَِقْوِل النَِّبِ  َصلَّى اَّللَُّ َوذََكَر ِف اْلُمْستَ ْوِع ِب أَنَّهُ اَل ُيْكَرهُ لِْلحَ   َعَلْيِه َوَسلََّم } اْخِضُبوا اِبلسََّواِد ْر
 فَِِنَُّه آَنُس لِلزَّْوَجِة َوَمِكيَدٌة لِْلَعُدوِ  { َوَهَذا َخَْبٌ اَل َيِصحه .

ِلَِْهاِد َوَغرْيِِه ، َوِعْنَد الشَّاِفِعيَِّة ا َوِف اْْلَْحَكاِم السهْلطَانِيَِّة َأنَّ اْلُمْحَتِس َب َُيَْنُع َمْن خَيِْض ُب بِِه ِف 
َُ الشَّْي ِب لِلرَُّجِل ، َواْلَمْرأَِة ِبُصْفَرٍة ، َأْو مُحْرٍَة َوحَيُْرُم اِبلسََّواِد َعلَ  ى اْْلََصحِ  ُيْسَتَح به ِخَضا

َِ أَْفَضُل ُرِويَ  قَاَل بَ ْعُض السََّلف  ِعْنَدُهْم  َذا َعْن ُعَمَر َوَعِليٍ  َوُأيَبِ  هَ  ، َواْْلََلِف تَ ْرُك اْلَِْضا
 ْبِن َكْع ٍب َوآَخرِيَن .

 مَجَاَعٌة وََكاَن اْبُن ُعَمَر َوأَبُو ُهَريْ َرَة َوآَخُروَن خَيِْضُبوَن اِبلصهْفَرِة ، َوُرِوَي َعْن َعِليٍ  ، َوَخَض بَ 
ُهْم اِبحْلِنَّاِء ، َواْلَكَتِم َوبَ ْعُضُهْم اِبلزَّْعَفرَاِن ،   سََّواِد .َوَخَض َب مَجَاَعٌة اِبلِمن ْ

 (2)َوُرِوَي َعْن ُعْثَماَن ، َواحلََْسِن@." 
(، وإمنا سأل اللعني النظرة إَل يوم البعث؛ طمعا ِف اإلقامة لئال 1"اْلُمْنظَرِيَن[ ) .1456

 يذوق املوت، فال ينبغي للعبد أن يَتك االبتهال والتضرع.

جابة كمن له حق  على غريه، إذا ليس ْلحد الثامن: أال  يستعجل وال يضجر من َتخري اإل

                                         
 3/24اْلداَ الشرعية واملنح املرعيةط الرسالة ابن مفلح، مشس الدين  (1)
 3/335اْلداَ الشرعية واملنح املرعيةط الرسالة ابن مفلح، مشس الدين  (2)
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على هللا حق، وأيضا فقد تكون املصلحة ِف التأخري، وأيضا فالدعاء عبادة واستكانة، 
 والضجر واالستعجال يُنافيها.

َُ وِف الصحيحني من حديث َأيب ُهَريْ َرَة َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل ُيسْ   َتَجا
ََْ يَ ْعَجْل فَ يَ ُقوُل َدَعْوُت فَ َلْم ُيْسَتَج ْب يل )  أ 14(. ... 2ِْلََحدُِكْم َما 

وقوله: فيقوَل منصَو على جواَ النفي، ٌأجريت َ، حيث كان معناها النفي جمراها، كما 
! َوَما ااِلسْ  ْعَجاُل تِ ِف قوهلم: ما أنت بصاحِب فأنَصَرك، وِف رواية ملسلم: ِقيَل اَي َرُسوَل اَّللَِّ

 قَاَل:

َعاَء )  (.3يَ ُقوُل َقْد َدَعْوُت َوَقْد َدَعْوُت فَ َلْم ُيستج ب َِل، فَ َيْسَتْحِسُر ِعْنَد َذِلَك َوَيدَُع الده

وذكر مكي أن  املدة بني ُدعاء زكراي عليه السالم بطل ب الولد والبشارة أربعون سنة، ومثل 
علي والضحاك أن  دعوة موسى عليه ذلك ما حكاه ابن عطية عن ابن ُجريج وحممد بن 

 السالم على فرعون، َ تظهر إجابتها إال  بعد أربعني سنة.

وقال ابن هبرية ِف حديث أنس: قنت النِب صلى هللا عليه وسلم شهرا يدعو على َعَلى رِْعَل، 
 (.4َوذَْكَواَن )

جبُت، بل يدوم أُ فيه من الفقه أنه ال جيوز لإلنسان أن يستبطئ اإلجابة، ويقول: دعوت فما 
: ْلان أشد خشية أْن ُأحرم الدعاء من أْن ُأحرَم اإلجابة، قال بعض السلفعلى الدعاء، 

 (5وذلك أن  هللا تعاَل يقول: ]اْدُعوين َأْسَتِج ْب َلُكْم[ )
__________ 

: وكت ب / َر أنظرين إَل يوم يبعثون، قال إنك 80، 79، و )ص( 37، 36( احلجر 1)
 من املنظرين.

 / م 87/ 8/ م، صحيح مسلم  93/ 16( صحيح البخاري 2)

 / م.87/ 8( صحيح مسلم 3)

/ م: واحلديث بتمامه: َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك: َأنَّ رِْعالً  199/ 2( السنن الكْبى للبيهقي 4)
َعُدوًّا، َفَأَمدَُّهْم  -وسلم صلى هللا عليه-َوذَْكَواَن َوُعَصيََّة َوَبىِن حِلَْياَن اْسَتَمدهوا َرُسوَل اَّللَِّ 

يِهُم اْلُقرَّاَء ىِف َزَماهِنِْم، َكانُوا حَيَْتِطُبوَن اِبلن ََّهاِر وَ  ُيَصلهوَن اِبللَّْيِل ِبَسْبِعنَي ِمَن اْلَْنَصاِر ُكنَّا ُنَسمِ 
 -صلى هللا عليه وسلم- َحىتَّ ِإَذا َكانُوا بِِبْئِر َمُعونََة قَ تَ ُلوُهْم، َوَغَدُروا ُِّبِْم، فَ بَ َلَغ َذِلَك النَّىبَّ 
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 َعَلى َأْحَياٍء ِمْن َأْحَياِء َشْهرًا َيْدُعو ىِف َصالَِة الصهْبحِ  -صلى هللا عليه وسلم-فَ َقَنَت َرُسوُل اَّللَِّ 
، َعَلى رِْعٍل َوذَْكَواَن َوُعَصيََّة، َوَبىِن حِلَْياَن. قَاَل أََنٌس: فَ َقرَْأاَن ُِّبِْم قُ ْرآاًن، مُثَّ  َِ ِإنَّ َذِلَك رُِفَع:  اْلَعَر

 بَ َلُغوا قَ ْوَمَنا َأانَّ َقْد َلِقيَنا َرب َّنَا فَ َرِضَى َعنَّا َوأَْرَضااَن.

 (1)." 60( غافر 5)
َا اْلَمْعُروُف أَنَُّه ِف َوصِ  .1457 يَِّة َأيب َبْكر "اْْلَوَِّل ِْلَنَُّه أَثْ َبَت َوَأْشَهُر َوَهَذا َغرِي ٌب َرف ُْعُه َوِإمنَّ

َُ َوَقْد ذََكَرُه َأمْحَد ِف " رَِسالَِتِه ِف الصَّاَلِة " . َوَذِلَك ِْلَنَّ قَ ُبوَل النَّاِفَلِة ي ُ لُِعَمِر ؛  رَاُد ِبِه الث ََّوا
َُ َعَلى النَّاِفَلِة َحىتَّ تُ َؤدَّى اْلَفرِيَضُة فَِِنَُّه إَذا فَ عَ  َها . َوَمْعُلوٌم أَنَُّه اَل يُ ثَا ْقِص َل النَّاِفَلَة َمَع ن َ َعَلي ْ

َُ اَنِفَلٍة َوهِلََذا  :  اَل بَ ْعُض السََّلف  قَ اْلَفرِيَضِة َكاَنْت َجْْبًا هَلَا َوِإْكَمااًل هَلَا . فَ َلْم َيُكْن ِفيَها ثَ َوا
تَ َقدََّم ِمْن َذْنِبِه  َما النَّاِفَلُة اَل َتُكوُن إالَّ لَِرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم ِْلَنَّ اَّللََّ َقْد َغَفَر َلهُ 

َهجَّْد ِبِه اَنِفَلًة َوَما ََتَخََّر َوَغرْيُُه حَيَْتاُج إََل اْلَمْغِفَرِة . َوََتَوََّل َعَلى َهَذا قَ ْولُُه : } َوِمَن اللَّْيِل فَ ت َ 
َضِة ُمْطَلًقا َبْل َقْد َتُكوُن يَلَك { َولَْيَس إَذا فَ َعَل اَنِفَلًة َوَضيََّع َفرِيَضًة تَ ُقوُم النَّاِفَلُة َمَقاَم اْلَفرِ 

َِ النَّاِفَلِة . فَِِْن ِقيَل : اْلَعْبُد إَذا اَنَم عَ  ْن َصاَلٍة أَْو ُعُقوبَ ُتُه َعَلى تَ ْرِك اْلَفرِيَضِة أَْعَظَم ِمْن ثَ َوا
مْجَاِع . فَ َلوْ  ْ كَ   َنِسيَ َها َكاَن َعَلْيِه َأْن ُيَصلِ يَ َها إَذا ذََكَرَها اِبلنَّصِ  َواإْلِ اَن هَلَا َبَدٌل ِمْن التََّطوهَعاِت ََ

َِ . فَ ي ُ  يِع ُمْسِقطَاِت اْلِعَقا َقاُل : جيَِ ْب اْلَقَضاُء . ِقيَل : َهَذا َخطَأٌ فَِِْن ِقيَل َهَذا يُ َقاُل ِف مجَِ
 (2)إَذا َكاَن اْلَعْبُد ُُيِْكُنُه َرْفُع." 

ُيَاِن فَ َقْد َحِبَط . َوقَاَل تَ َعاََل } َوَمْن َيْكُفْر ابِ  "َواْلُمَعلَُّق ِبَشْرِط يَ ْعَدُم ِعْنَد َعَدِمهِ  .1458 إْلِ
هِتِْم َوِإْخَواهِنِْم َواْجت َ  َناُهْم َعَمُلُه { َوقَاَل تَ َعاََل َلمَّا ذََكَر اْْلَْنِبَياَء : } َوِمْن آاَبِئِهْم َوُذر ايَّ بَ ي ْ

َباِدِه َوَلْو َأْشرَُكوا حَلَِبَط  يَ ْهِدي بِِه َمْن َيَشاءُ ِمْن عِ َوَهَديْ َناُهْم إََل ِصرَاٍط ُمْسَتِقيٍم َذِلَك ُهَدى اَّللَِّ 
ُهْم َما َكانُوا يَ ْعَمُلوَن { َوقَاَل : } لَِئْن َأْشرَْكَت لََيْحَبَطنَّ َعَمُلَك َولََتُكوَننَّ ِمَن اْْلَا ِسرِيَن { َعن ْ

َ اَل يَ ْغِفُر أَ  ْ يُ ْغَفْر َوأَنَّهُ ُموِج ٌب ْن ُيْشَرَك بِِه { . فَِِنَّ اإْلِ ُمطَاِبٌق لَِقْولِِه تَ َعاََل } إنَّ اَّللَّ ََ ْشرَاَك إَذا 
َِ َغرْيَ  نُو  اْلُكْفِر لِْلُخُلوِد ِف النَّاِر َلزَِم ِمْن َذِلَك ُحُبوُط َحَسَناِت َصاِحِبِه ، َوَلمَّا ذََكَر َسائَِر الذه

يِع اْْلَْعَماِل  ُُم ات َّبَ ُعوا مَ ََْ يُ َعلِ ْق ُِّبَا ُحُبوَط مجَِ َ وََكرُِهوا ِرْضَوانَُه ، َوقَ ْولُهُ : } َذِلَك أِبهنَّ ا َأْسَخَط اَّللَّ

                                         
 23اْلزهية ِف أحكام اْلدعية @ت عويضة الزركشي، بدر الدين ص/ (1)
 40ُيان اْلوسط ط طيبة ابن تيمية ص/اإل (2)
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ْوِت النَِّبِ  َفَأْحَبَط أَْعَماهَلُْم { . ِْلَنَّ َذِلَك ُكْفٌر ، وقَ ْوله تَ َعاََل } اَل تَ ْرفَ ُعوا َأْصَواَتُكْم فَ ْوَق صَ 
ْم اَل َتْشُعُروَن { ِْلَنَّ َذِلَك ِر بَ ْعِضُكْم لِبَ ْعٍض َأْن حَتَْبَط َأْعَماُلُكْم َوأَنْ تُ َواَل جَتَْهُروا َلهُ اِبْلَقْوِل َكَجهْ 

ْشَيَة َأْن حُيَْبَط َقْد يَ َتَضمَُّن اْلُكْفَر فَ يَ ْقَتِضي احْلُُبوَط َوَصاِحُبُه اَل َيْدرِي َكرَاِهَيَة َأْن حُيَْبَط َأْو خَ 
نَّ اْلَمْعِصَيةَ َقْد َتُكوُن يُ ْفِضي إََل اْلُكْفِر اْلُمْقَتِضي لِْلُحُبوِط . َواَل َرْي َب أَ  فَ نَ َهاُهْم َعْن َذِلَك ِْلَنَّهُ 

َها َخْشَيَة َأْن تُ ْفِضَي  اْلَمَعاِصي بَرِيُد اْلُكْفِر ؛ فَ يَ ن َْهى قَاَل بَ ْعُض السََّلف  َسبَ ًبا لِْلُكْفِر َكَما  َعن ْ
َنةٌ اَل تَ َعاََل : } فَ ْلَيْحَذِر الَِّذيَن خُيَالُِفوَن َعْن أَْمرِ إََل اْلُكْفِر اْلُمْحِبِط ؛ َكَما قَ  ِه َأْن ُتِصيبَ ُهْم ِفت ْ

ٌَ أَلِيٌم { َوِإْبِليُس َخاَلَف أَْمَر اَّللَِّ َفَصارَ  -َوِهَي اْلُكْفُر  -{   َكاِفرًا ؛ } َأْو ُيِصيبَ ُهْم َعَذا
ٌَ أَلِيٌم . َوَقْد احْ  ُ َتجَّْت اْْلََوارُِج َواْلُمْعَتزَِلُة ِبَقْولِِه ت َ َوَغرْيُُه َأَصابَُه َعَذا َا يَ تَ َقبَُّل اَّللَّ َعاََل : } إمنَّ

ُ ِمنْ  ُه َعَماًل َفاَل َيُكوُن ِمَن اْلُمتَِّقنَي { قَاُلوا : َفَصاِح ُب اْلَكِبريَِة لَْيَس ِمْن اْلُمتَِّقنَي َفاَل يَ تَ َقبَُّل اَّللَّ
ُيَاُن َفاَل َيُكوُن َمَعهُ إُيَاٌن فَ َيْسَتِحقه اْْلُُلودَ َلهُ َحَسَنةٌ َوأَْعَظُم احلَْ  ُهْم  َسَناِت اإْلِ ِف النَّاِر َوَقْد َأَجابَ ت ْ

  اْلُقْرآِن يَ تَ َناَولُ اْلُمْرِجَئُة : أِبَنَّ اْلُمرَاَد اِبْلُمتَِّقنَي َمْن يَ تَِّقي اْلُكْفَر فَ َقاُلوا هَلُْم : اْسُم اْلُمتَِّقنَي ِف 

َِ َكَقْولِِه تَ َعاََل : } إنَّ اْلُمتَِّقنَي ِف َجنَّاٍت َوهَنٍَر { } ِف مَ اْلُمسْ   (1)ْقَعِد." َتِحقِ نَي لِلث ََّوا
َعَلى َهَذا خُيَرَُّج احْلَِديُث َفِفي َغرْيِ َذِلَك َأْوََل َوَأْحَرى وَ  -"الطَّائَِفِة الَِّذيَن اْسَتَحلهوا اْْلَْمَر  .1459

ُ ِذي قَاَل : إَذا َأاَن مت َفَأْحرُِقوين مُثَّ اْسَحُقوين ِف اْلَيمِ  فَ َواَ الصَِّحيُح . } ِف الَّ  َّللَِّ لَِئْن َقَدَر اَّللَّ
بَُه َأَحًدا ِمْن اْلَعاَلِمنَي { َوَقْد َغَفَر اَّللَُّ هِلََذا َمَع َما َحصَ  َبيِن َعَذااًب َما َعذَّ َل َلُه ِمْن َعَليَّ لَيُ َعذِ 

ا اْلَمْوِضِع . فَِِْن ِة اَّللَِّ َوِإَعاَدتِِه إَذا َحَرُقوُه َوَهِذِه اْلَمَساِئُل َمْبُسوطٌَة ِف َغرْيِ َهذَ الشَّكِ  ِف ُقْدرَ 
َهاِد اْلُكفَّاِر َواْلُمَناِفِقنَي ِف آيَ َتنْيِ ِمْن اْلُقْرآِن فََِِذا َكاَن ا ُ َقْد أََمَر جِبِ  ْلُمَناِفُق جَتْرِي َعَلْيهِ ِقيَل : فََاَّللَّ

ْساَلِم ِف الظَّاِهِر َفَكْيَف ُُيِْكُن جُمَاَهَدتُهُ . ِقيَل َما َيْسَتِقره ِف اْلَقْل ِب ِمنْ   إُيَاٍن َونَِفاٍق َأْحَكاُم اإْلِ
 َما َأَسرَّ َأَحٌد َسرِيَرًة إالَّ  : قَاَل بَ ْعُض السََّلف  اَل بُدَّ َأْن َيْظَهَر ُموِجُبُه ِف اْلَقْوِل َواْلَعَمِل َكَما 

ِقنَي : } َوَلْو أَْبَداَها اَّللَُّ َعَلى َصَفَحاِت َوْجِهِه َوفَ َلَتاِت ِلَسانِِه َوَقْد قَاَل تَ َعاََل ِف َحقِ  اْلُمَنافِ 
تَ ُهْم ِبِسيَماُهْم َولَتَ ْعرِفَ ن َُّهْم ِف حلَِْن اْلَقْوِل { . فََِِذا َأظْ  ُق ِمْن َهَر اْلُمَنافِ َنَشاُء َْلََريْ َناَكُهْم فَ َلَعَرف ْ

اَل يُ َعاَق ُب تَ ْرِك اْلَواِجَباِت َوِفْعِل اْلُمَحرََّماِت َما َيْسَتِحقه َعَلْيِه اْلُعُقوبََة ُعوِق َب َعَلى الظَّاِهِر وَ 
ْعَلُم ِمْن لََّم ي َ َعَلى َما يُ ْعَلُم ِمْن اَبِطِنِه ِباَل ُحجٍَّة ظَاِهَرٍة ؛ َوهِلََذا َكاَن النَِّبه َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوسَ 
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اَلنِيَ تَ ُهْم َوَيِكُل اْلُمَناِفِقنَي َمْن َعرََّفُه اَّللَُّ ُِّبِْم وََكانُوا حَيِْلُفوَن َلُه َوُهْم َكاِذبُوَن ؛ وََكاَن يَ ْقَبُل عَ 
َتِلَف َسرِيَرتُهُ َوَعاَلنِيَ تُُه َسرَائَِرُهْم إََل اَّللَِّ . َوَأَساَس النِ َفاِق الَِّذي َبىَن َعَلْيِه َأنَّ اْلُمَناِفَق اَل بُدَّ َأْن ختَْ 

َِ َكَما َيِصُف اْلُمْؤِمِننَي ابِ  لصِ ْدِق ؛ قَاَل َوظَاِهرُُه َواَبِطُنُه َوهِلََذا َيِصُفُهْم اَّللَُّ ِف ِكَتاِبِه اِبْلَكِذ
ٌَ أَلِيٌم مبَا َكانُوا َيْكِذبُوَن { . َوقَاَل : } َواَّللَُّ يَ  َهُد إنَّ اْلُمَناِفِقنَي شْ تَ َعاََل : } َوهَلُْم َعَذا

َا اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن آَمُنوا اِبَّللَِّ وَ  َرُسولِِه مُثَّ َلَكاِذبُوَن { . َوأَْمثَاُل َهَذا َكِثرٌي . َوقَاَل تَ َعاََل : } إمنَّ
لصَّاِدُقوَن { َوقَاَل : } لَْيَس ا ََْ يَ ْراَتبُوا َوَجاَهُدوا أِبَْمَواهِلِْم َوأَنْ ُفِسِهْم ِف َسِبيِل اَّللَِّ أُولَِئَك ُهمُ 

 (1)اْلْبَّ َأْن." 
"واختاذ احلجامة صناعة يتكس ب ُّبا هو مما هنى عنه عند إمكان االستغناء عنه فِنه  .1460

يقضي إَل كثرة مباشرة النجاسات واالعتناء ُّبا لكن إذا عمل ذلك العمل ابلعوض استحقه 
وإال فال جيتمع عليه استعماله ِف مباشرة النجاسة وحرمانه أجرته وهنى عن أكله مع االستغناء 

كه وإذا كانت عليه نفقة رقيق أو ُّبائم حيتاج إَل نفقتها أنفق عليها من ذلك عنه مع أنه مل
لئال يفسد ماله إذا كان الرجل حمتاجًا إَل هذا الكس ب ليس له ما يغنيه عنه إال املسألة 

: كس ب فيه دانءة خري من قال بعض السلفللناس فهو خري له من مسألة الناس كما 
 مسألة الناس

ملؤجرة أو املرهونة وحنومها به تعلق حق غري البائع وهو عاَ ابلعي ب فلم وإذا بيعت العني ا
يتكلم فينبغي أن يقال: ال ُيلك املطالبة بفساد البيع بعد هذا ْلن إخباره ابلعي ب واج ب 
عليه ابلسنة بقوله وال حيل ملن علم ذلك إال أن بيته فكتمانه تعزير والغار ضامن وكذا ينبغي 

أى عيباً فلم ينهه وِف مجيع املواضع فِنَّ املذاه ب أن السكوت ال يكون أن يقال فيما إذا ر 
إذاًن فال يصح التصرف لكن إذا َ يصح يكون تغريرًا فيكون ضامنًا حبيث أنه ليس له أن 
يطال ب املشَتي ابلضمان فِنَّ ترك الواج ب عندان كفعل احملرم كما يقال فيَمْن قدر على 

مان هنا أقوى وظاهر كالم اإلمام أمحد ِف رواية امليموين أن إجناء إنسان من هالكه بل الض
من ابع العني املؤجرة َو يتبني للمشَتي أهنا مستأجرة أنه ال يصح البيع ووجهه أنه ابع 

 ملكه وملك غريه فهي مسألة تفريق الصفة
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 "فصل"

 والعارية جت ب مع غناء املالك وهو أحد القولني ِف مذه ب أمحد وهي مضمونة يشَتط
ضماهنا وهي رواية عن أمحد ولو سلم شريك شريكه دابة فتلفت بال تعد وال تفريط َ يضمن 
وقياس املذه ب إذا قال: أعرتك دابيت لتعلفها أن هذا يصح ْلن أكثر ما فيه أنه مبنزلة 
استئجار العبد بطعامه وكسوته لكن دخول العوض فيه يلحقه ابإلجارة إال أن يكون ذلك 

ملشروط جرة املثل بال تعد فيكون حكم العارية ابقياً وهذا ِف املنافع نظري اهلبة ايسرياً ال يبلغ أ
 فيها الثواَ ِف اْلعيان

قال أبو العباس: ِف قدمي خطه نفقة العني املعارة جت ب على املالك أو على املستعري ال أعرف 
قد قالوا: إنه  مفيها نقاًل إال أن قياس املذه ب فيما يظهر يل أهنا جت ب على املستعري ْلهن

 (1)جي ب عليه مؤنة ردها وضماهنا إذا تلفت وهذا دليل." 
ثُوا بَ ْعَد َهَذا الس ِ  .1461 ُهْم: "َوَقِد اْسَتْدرَُكوا َعَلْيِه أِبَْن مَجَاَعًة ِمَن الصََّحابَِة َوَغرْيِِهْم َحدَّ ، ِمن ْ نِ 

ْن بَ ْعَدُهْم، َوَقْد َحدََّث يب أَْوىَف، َوَخْلٌق ممَّ أََنُس ْبُن َماِلٍك، َوَسْهُل ْبُن َسْعٍد، َوَعْبُد اَّللَِّ ْبُن أَ 
ُهْم: احلََْسُن ْبُن َعَرَفَة، َوأَبُو اْلَقاِسِم اْلبَ َغِويه، َوأَ  بُو ِإْسَحاَق آَخُروَن بَ ْعَد اْسِتْكَماِل ِمائَِة َسَنٍة، ِمن ْ

، َواْلَقاِضي أَبُو الطَّيِ  ِب الطََّْبِيه   ، َومَجَاَعٌة َكِثريُوَن.-ةِ ِئمَِّة الشَّاِفِعيَّ َأَحُد اْْلَ -اهلَُجْيِميه

َبِغي ااِلْحَتَاُز ِمِن اْخِتاَلِطِه ِإذَ  ا طََعَن ِف َلِكْن ِإَذا َكاَن ااِلْعِتَماُد َعَلى ِحْفِظ الشَّْيِخ الرَّاِوي، فَ يَ ن ْ
.  السِ نِ 

لسِ نه َعالًيا كاَن فَهُهنا ُكلََّما كاَن اوأَمَّا إذا كاَن االعِتماُد على ِحفِظ َغرْيِه وَخطِ ِه وَضْبِطه، 
َعْبِسيِ  الناُس أَْرَغ َب ِف السَّماِع َعَلْيِه، كما ات ََّفَق لَشْيِخنا أيب الَعبَّاِس َأمْحََد بِن َأيب طَاِل ٍب ال

ئٍة َصِحيَح الُبَخارِيِ ، ااحَلجَّاِر، فِنه َجاَوَز املائََة حُمَقِ ًقا، َسََِع على الزهبَ ْيِديِ  َسَنَة َثالِثنَي وِستِ مِ 
تَ َعقَُّل َكِثريًا وَأََسَعُه ِف َسَنِة َثالِثنَي وَسْبِعِمائٍة، وكاَن َشْيًخا َكِبريًا َعامِ يًّا ال َيْضِبُط َشيًئا، وال ي َ 

، َفَسِمَع دِ ِمَن املعاين الظاِهَرِة، ومَع هذا َتَداَعى الناُس إَل السََّماِع ِمنُه ِعنَد تَ َفرهِده َعِن الزهبَ يْ  يِ 
 (.1منه حَنٌْو ِمن ِمائِة أَْلٍف، أو يَزِيُدوَن )

يَل اْلخالِق َحَسَن الطَّرِيَقِة َصِحيَح النِ يَِّة، فِن َعَزبَ  ْت نِي َّتُُه قالوا: وينبِغي َأْن َيُكوَن امُلَحدِ ُث مجَِ
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َنا الِعْلَم لَِغرْيِ هللِا، : طَ السََّلف  قال بَعُض (، فْلَيْسَمْع، فِنَّ الِعْلَم يُ ْرِشُد إليه، 2عِن اَْلْْبِ ) َلب ْ
َبِغي َأْن حُيَدِ َث حَبْضَرِة َمن ُهو َأْوََل ِسنًّا أو ََساًعا، بل َكرَِه  فَأىَب َأْن َيُكوَن إال هلِل. وقاُلوا: ال يَ ن ْ

َبِغي له أن َيُدلَّ عليه، ويُ ْرشِ   إليه، فِن الديَن دَ بَ ْعُضُهُم التحديَث ِلَمْن ِف البَلِد َأَحقه منه، ويَ ن ْ
 (.3النصيحُة )

َئاِت، كَما كاَن مالكٌ  َبِغي َعْقُد جَمِْلِس التحديِث، وْلَيُكِن امُلْسِمُع عَلى َأْكَمِل اهلَي ْ  قالوا: ال يَ ن ْ
َا اْغَتَسَل، وَتطَيَّ َب، ولَِبسَ  -َرمِحَُه هللاُ - ثِياِبِه،  َأْحَسَن إذا َحَضَر جَمِْلَس التَّْحِديِث تَ َوضَّأَ، وُرمبَّ

َبُة، ومَتَكََّن ِف ُجُلوِسِه وزَبَ َر َمن يَ ْرَفُع َصْوَتُه )  (.4وَعالُه الَوقَاُر واهلَي ْ

َبِغي افِتتاُح َذِلَك بِقرَاَءِة َشْيٍء ِمَن الُقرآِن َتَْبهًكا وتَ َيمهًنا بِتالَوتِِه، مث بَ ْعَدهُ   التَّْحِميُد احَلَسُن ويَ ن ْ
 َصلَّى هللاُ َعَلْيِه وَسلََّم.-وِل هللِا التامه، والصالُة عَلى َرسُ 

__________ 

( وأان رأى أن مثل هذا السماع ال قيمة له، بل هو تكلف وغلو ِف طل ب علو السند، 1)
من غري وجهه الصحيح، فما قيمة السماع من رجل يوصف أبنه )عامي(، ال يضبط شيًئا، 

 وال يتعلق كثريا من املعاين الظاهرة؟

 ِف اْلْب! وهو خطأ. ( ِف اْلصل2)

( وذه ب ابن دقيق العيد إَل أنه ال يرشد إَل صاح ب اإلسناد العايل إذا كان جاهال 3)
 ابلعلم، ْلنه قد يكون ِف الرواية عندما يوج ب خلال، وهذا قيد صحيح.

( كان مالك رمحه هللا إذا رفع أحد صوته ِف جملس احلديث انتهره وزجره، ويقول: )قال 4)
اي أيها الذين آمنوا ال ترفعوا أصواتكم فوق صوت النِب{، فمن رفع صوته عند هللا تعاَل: }

 (1)حديثه فكأمنا رفع صوته(.." 
 ........................................... -361-ص  8"ج /  .1462

______ 

يسألون، وإن شفاعة حممد حق ْلهل الكبائر من أمته وإن عذاَ القْب حق وإنه يرجى من 
 أن يعطي العباد ما يسألونه من دعائهم.هللا تعاَل 

                                         
 92الباعث احلثيث إَل اختصار علوم احلديث ط املعارف ابن كثري ص/ (1)



1532 

 

وِف السراجية: صفات هللا تعاَل قدُية كلها من غري تفصيل بني صفات الذات وصفات 
الفعل وإهنا قائمة بذات هللا تعاَل ال هو وال غريه كالواحد من العشرة وهللا تعاَل ليس جبسم 

 صفات الكمال ويوصفوال جوهر وال عرض وال حال مبكان، مث إن هللا تعاَل موصوف ب
أبن له يدا وعينا ولكن ال كاْليدي وال كاْلعني وال يشتغل ابلكيفية وهل جيوز وصف هللا 
تعاَل ُّبذين الصفتني ابلفارسية قال السيد اإلمام أبو شجاع: ابليد جيوز وابلعني ال، وِف 

 ة: اِلملة الصحيحة أن يقول العبد عند اإلمكان مع التسميقال بعض السلفاحلاوي 
آمنت جبميع ما جاء به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على معىن ما أراد به رسول هللا صلى 
هللا عليه وسلم واِلنة والنار ال يفنيان عند أهل السنة واِلماعة. وِف احلاوي سئل أبو حنيفة 
عمن قيل له أمؤمن أنت عند هللا، فقال: عندي أين عند هللا مؤمن وذكر بعض املناظرين من 
املتكلمني أن الذي جي ب على اإلنسان أحد اْلمرين إما أن يقبل على حتصيل هذا الفن حىت 
يبلغ منه ِف غاية فيصري إَل حد من يصلح للمناظرة واحملاجة، أو يلزم الذي قد اجتمع عليه 
أهل امللة وجيتن ب املعصية واحلمية لغري الدين ويؤدي فرائض هللا تعاَل، واِلمل اليت ذكرانها 

هللا تعاَل واحد ال شريك له وال مثيل له وال شبيه له وأنه َ يزل قبل املكان والزمان وقبل أن 
العرش واهلواء وقبل ما خلق من ذلك موجودا، أو أنه القدمي وما سواه حمدث وأنه العادل ِف 
قضائه الصادق ِف إخباره وال حي ب الفساد وال يرضى لعباده الكفر وأنه ال يكلفهم ما ال 

ون وأنه حكيم وحسن ِف مجيع أفعاله ِف كل ما خلق وقضى وقدر وأنه يريد ُّبم اليسر يطيق
وال يريد ُّبم العسر وأنه إمنا بعث إليهم املرسلني وأنزل عليهم الكت ب ليذكر ما وقع ِف سابق 
علمه أنه يذكر وخيشى ويلزم احلجة على من علم منه أنه ال يؤمن وأيىب وأن اْلرية فيما قضاه 

دره وأنه يقضي ابحلق وأن الرضا بقضائه واج ب والتسليم ْلمره الزم، وأن ما شاء هللا  هللا وق
كان وما َ يشأ َ يكن وأن ما قضى فهو ماض ِف خلقه وما قدر فهو الزم هلم وأن َتويل 
ذلك هو َتويل املسلمني وأنه ال مرد له وأن أمره انفذ ِف خلقه، دأُّبم احلاجة إليه ِف أداء 

وهو غين عنه ال يضره بذله وال ينفعه منعه وأنه ما خلق اْللق من اِلن واإلنس  ما كلفهم به
إال ليعبدوه وأنه يضل من يشاء ويهدي من يشاء وأن إضالله ليس كِضالل الذي علم به 

 الشيطان وحزبه وأنه يضل الظاملني وال يضل الفاسقني.

عرش إَل ما م، ومعراجه إَل الوِف السراجية نبينا صلى هللا عليه وسلم أكرم اْللق وأفضله
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أكرمه هللا تعاَل ورؤية اِلنة والنار حق، ورسالة الرسل ال تبطل مبوهتم ورسل بين آدم أفضل 
 (1)من مجلة." 

1463. ***" 

 [332 ] 
موصوف بصفات الكمال ويوصف أبن له يدا وعينا ولكن ال كااليدي وال كاالعني وال 

ال اليسد االمام ذين الصفتني ابلفارسية؟ قيشتغل ابلكيفية. وهل جيوز وصف هللا تعاَل ُّب
يحة أن : اِلملة الصحقال بعض السلفأبو شجاع: ابليد جيوز وابلعني ال. وِف احلاوي 

يقول العبد عند االمكان مع التسمية آمنت جبميع ما جاء به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
على معىن ما أراد به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، واِلنة والنار ال يفنيان عند أهل السنة 

دي أين فقال عن واِلماعة، وِف احلاوي سئل أبو حنيفة عمن قيل له أمؤمن أنت عند هللا
عند هللا مؤمن. وذكر بعض املناظرين من املتكلمني أن الذي جي ب على االنسان أحد 
االمرين، إما أن يقبل على حتصيل هذا الفن حىت يبلغ منه ِف غاية فيصري إَل حدة من 
يصلح للمناظرة واحملاجة أو يلزم الذي قد اجتمع عليه أهل امللة وجيتن ب املعصية واحلمية لغري 
الدين ويؤدي فرائض هللا تعاَل. واِلمل اليت ذكرانها أن هللا تعاَل واحد ال شريك له وال 
مثيل له وال شبيه له، وأنه َ يزل قبل املكان والزمان وقبل العرش واهلواء وقبل ما خلق من 
ذلك موجودا، وأنه القدمي وما سواه حمدث، وأنه العادل ِف قضائه الصادق ِف أخباره، وال 

الفساد، وال يرضى لعباده الكفر، وأنه ال يكلفهم ما ال يطيقون وأنه حكيم وحسن ِف جي ب 
مجيع أفعاله ِف كل ما خلق وقضى وقدر، وأنه يريد ُّبم اليسر وال يريد ُّبم العسر، أنه إمنا 
بعث إليهم املرسلني وأنزل عليهم الكت ب ليذكر ما وقع ِف سابق علمه أنه يذكر وخيشى ويلزم 

من علم منه أنه ال يؤمن وأيىب، وأن اْلرية فيما قضاه هللا وقدره، وأنه يقضي احلجة على 
ابحلق، وأن الرضا بقضائه واج ب والتسليم المره الزم، وأن ما شاء هللا كان وما َ يشأ َ 
يكن، وأن ما قضى فهو ماض ِف خلقه، وما قدر فهو الزم هلم، وأن َتويل ذلك هو َتويل 

له، وأن أمره انفذ ِف خلقه دأُّبم احلاجة إليه ِف أداء ما كلفهم به وهو  املسلمني، وأنه ال مرد
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غين عنه ال يضره بذله وال ينفعه منعه، وأنه ما خلق اْللق من اِلن واالنس إال ليعبدوه، وأنه 
يضل من يشاء ويهدي من شاء، وأن إضالله يل كِضالل الذي علم به الشيطان وحزبه، 

ْللق الفاسقني. وِف السراجية: نبينا صلى هللا عليه وسلم أكرم ا وأنه يضل الظاملني وال يضل
وأفضلهم، ومعراجه إَل العرش إَل ما أكرمه هللا تعاَل، ورؤية اِلنة والنار حق، ورسالة الرسل 
ال تبطل مبوهتم، ورسل بين آدم أفضل من مجلة املالئكة، وعوام بين آدم من االتقياء أفضل 

املالئكة أفضل من عوام بين آدم. كرامة االولياء حق، والويل ال من عوام املالئكة، وخواص 
يكون أفضل من النِب، وشفاعة االنبياء والصاحلني لبعض العصاة من املسلمني حق، وأفضل 
اْلليقة من هذه االمة أبو بكر بن أيب قحافة التيمي، مث عمر بن اْلطاَ العدوي، مث عثمان 

أن  ل ب اهلامشي رضوان هللا تعاَل عليهم أمجعني. الشرطبن عفان االموي، مث علي بن أيب طا
يكون اْلليفة قرشيا وال يشَتط أن يكون هامشيا. العدالة ليست شرطا حلصة االمامة واالمارة 
والقضاة إمنا هي شرط االولوية. والعلم أفضل من العقل عندان خالفا للمعتزلة. أهل اِلنة 

 (1)ل. أطفال املشركني قيل هم ِف." آمنون عن العزل غري آمنني من خوف اِلدا
ابعتبار احلجية ووجَو اإلتباع فالقرآن والسنة ِف ذلك سواء. وقد بَو لذلك  -2" .1464

اْلطي ب البغدادي فقال: " ابَ ما جاء ِف التسوية بني حكم كتاَ هللا تعاَل، وحكم سنة 
ت ذلك (. وذكر حت1رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ِف وجَو العمل ولزوم التكليف")

(. وقوله: " وإن ما حرم 2قوله صلى هللا عليه وسلم: " إال أين أوتيت القرآن ومثله معه")
 (.3رسول هللا كما حرم هللا")

ابعتبار أن القرآن الكرمي دل على وجَو العمل ابلسنة وأن السنة إمنا ثبتت حجيتها  -3
 رع.ْلصل مقدم على الفابلقرآن الكرمي. فالقرآن الكرمي ُّبذا االعتبار أصل للسنة، وا

ابعتبار البيان فِن السنة مبنية ملا أمجل ِف القرآن، وهي ُمصصة لعمومه، مقيدة ملطلقه،  -4
والبيان واْلاص واملقيد مقدم على اجململ والعام واملطلق، إذ العمل ُّبذه الثالثة متوقف على 

محد كره أن يقال: (، إال أن اإلمام أ4ذلك. فصح ُّبذا النظر تقدمي السنة على الكتاَ)
السنة تقضي على الكتاَ، وقال: "ما أجسر على هذا أن أقوله: إن السنة قاضية على 
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(. واملقصود أن الكتاَ والسنة متالزمان ال 5الكتاَ ! إن السنة تفسر الكتاَ وتبينه")
كتاَ : " إمنا هو الكتاَ والسنة، والقال بعض السلفيفَتقان، متفقان ال خيتلفان؛ كما 

 (.6إَل السنة من السنة إَل الكتاَ") أحوج

 (7املبحث الرابع : جهود العلماء ملقاومة حركة الوضع)
إليك بعض اْلطوات اليت ساروها ِف سبيل النقد حىت أنقذوا السنة مما دبر هلا من كيد، 

 ونظفوها مما علق ُّبا من أوحال.

 أواًل: إسناد احلديث

__________ 

 .23( الكفاية ِف علم الرواية 1)
 ( تقدم خترجيه.2)

 ( تقدم خترجيه.3)

 1/145( انظر سنن الدارمي 4)

 .30والكفاية  1/73والفقيه واملتفقه  192-2/191( جامع بيان العلم وفضله 5)
 (.30( الكفاية )6)

 (1).." 90( السنة ومنزلتها للسباعى ص7)
 "علوم القرآن )*( .1465

 دو ن فيه تعريفه كفن    موضوعه   فائدته   اترخيه   أشهر ما

 تعريف علوم القرآن كفن ، وموضوعه وفائدته

لعلوم القرآن تعريفان: )أحدمها( يفيد   مبعناه اإلضاِف   العلوم الدينية املستنبطة من القرآن 
ابته، الكرمي. )والثاين( يفيد املباحث املتعل قة ابلقرآن الكرمي من انحية نزوله، وترتيبه، ومجعه وكت

عجازه، وانسخه، ومنسوخه ... وحنو ذلك، والتعريف الثاين هو وقراءته، وتفسريه، وإ
 مقصودان ِف هذه الدراسة.

أما التعريف اْلول   مبعناه اإلضاِف   فقد كان شائعا عند السابقني، مث نقل بعد ذلك من 
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املعىن اإلضاِف وجعل علما على الفن املدو ن، وأصبح مدلوله بعد النقل غري مدلوله قبل 
طائفة من أقوال املتقدمني ابلتعريف اْلول لنستدل  على مفهومه الذي كان  النقل. ونذكر

 544( عن القاضي أيب بكر بن العريب )ت 1« )الْبهان»شائعا لديهم. نقل الزركشي ِف 
(: )إن علوم القرآن مخسون علما وأربعمائة وسبعة 2« )قانون التأويل»( أنه ذكر ِف كتابه ه

: السلف قال بعضعلى عدد كلم القرآن، مضروبة ِف أربعة. آالف علم وسبعون ألف علم، 
إذ لكل كلمة ظاهر وابطن، وحد  ومقطع؛ وهذا مطلق دون اعتبار تراكيبه وما بينها من 

 روابط. وهذا ما ال حيصى وال يعلمه إال هللا عزوجل.

 قال: وأم  علوم القرآن ثالثة أقسام: توحيد وتذكري وأحكام.

__________________ 

، للزرقاين« مناهل العرفان ِف علوم القرآن»( رجعنا ِف إعداد هذه الدراسة لكتاَ )*
 البتسام الصفار، واتريخ الَتاث العريب لسزكني.« ومعجم الدراسات القرآنية»

 .109/ 1( الْبهان ِف علوم القرآن 1)
رة   تفسري، ومنه صو  184ُمطوط بدار الكت ب املصرية رقم « قانون التأويل»( كتاَ 2)

 412/ 1)بروكلمان  165و  164ميكروفيلمية مبعهد املخطوطات العربية ابلقاهرة رقم 
 (1)(.." 36وفهرس معهد املخطوطات ص 

: إذ لكل كلمة ظاهر وابطن، وحد  ومقطع؛ قال بعض السلف"مضروبة ِف أربعة.  .1466
يعلمه إال ( من روابط. وهذا ما ال حيصى وال 1وهذا مطلق دون اعتبار تراكيبه وما بينها )

 «.هللا ]عزوجل[

( القرآن ثالثة أقسام: توحيد وتذكري وأحكام؛ فالتوحيد يدخل فيه 2وأم  ]علوم[ )»قال: 
معرفة املخلوقات ومعرفة اْلالق أبَسائه وصفاته وأفعاله. والتذكري، ومنه الوعد والوعيد، واِلنة 

، ها وتبيني املنافوالنار، وتصفية الظاهر والباطن. واْلحكام؛ ومنها التكاليف كل   ع واملضار 
 «.واْلمر والنهي والندَ

 (، فيه التوحيد كل ه ِف الذات والصفات واْلفعال.163فاْلول: )َوِإهلُُكْم إِلهٌ واِحٌد( )البقرة: »
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َفُع اْلُمْؤِمِننَي( )الذارايت:  ْر فَِِنَّ الذ ِْكرى تَ ن ْ  (.55والثاين: )َوذَكِ 

ن َ  (: )ُقْل ُهَو 3(؛ ولذلك قيل ِف معىن قوله تعاَل )49ُهْم( )املائدة: والثالث: )َوَأِن اْحُكْم بَ ي ْ
(. يعين ِف اْلجر، وذلك فضل هللا يؤتيه 4« )تعدل ثلث القرآن( »1هللاُ َأَحٌد( )اإلخالص: 

 من يشاء وقيل: ثلثه ِف املعىن؛ ْلن القرآن ثالثة أقسام كما ذكران.

 «.وهذه السورة اشتملت على التوحيد

__________________ 

 ( ِف املخطوطة: )تركيبه وما بينهما(.1)

 ( العبارة ِف املخطوطة: )وأما القرآن(.2)

 ( ِف املطبوعة: )ِف معىن قوله صلى هللا عليه وسلم .. (.3)

(، ابَ 33، كتاَ اْلدَ )1245   1244/ 2( احلديث أخرجه ابن ماجة ِف سننه 4)
(، ومن رواية أنس بن مالك، 3787ديث )( من رواية أيب هريرة، احل52ثواَ القرآن )

(. وأخرجه أبو داود 3789(، ومن رواية أيب مسعود اْلنصاري، احلديث )3788احلديث )
( من رواية أيب سعيد 353(، ابَ ِف سورة الصمد )2، كتاَ الصالة )152/ 2ِف سننه 

 ، كتاَ فضائل169   165/ 5(، وأخرجه الَتمذي ِف سننه 1461اْلدري، احلديث )
( من رواية أنس بن مالك من حديث طويل 10(، ابَ ما جاء ِف إذا زلزلت )46القرآن )

(، ومن رواية أنس بن مالك 2894(، ومن رواية ابن عباس من حديث طويل )2893)
( من رواية أيب 11(. وِف ابَ ما جاء ِف سورة اإلخالص )2895من حديث طويل )

، وقال بعضهم: امرأة أيب أيَو   احلد / 2(، وأخرجه النسائي ِف سننه 2896يث )أيَو
( من 69( ابَ الفصل ِف قراءة )ُقْل ُهَو هللُا َأَحٌد( )11، كتاَ االفتتاح )172   171

، احلديث )995رواية أيب سعيد اْلدري، احلديث ) (، وأخرجه 996(، ومن رواية أيب أيَو
 قراءة )ُقْل ُهَو هللاُ (، ابَ ما جاء ِف15، كتاَ القرآن )209   208/ 1مالك ِف املوطأ 

(، ومن رواية محيد بن عبد الرمحن بن 17( من رواية أيب سعيد اْلدري، احلديث )6َأَحٌد( )
 (1)(.." 19عوف، احلديث )
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" مث انزل إَل الصدر تر معدن العلم واحللم والوقار والسكينة والْب وأضدادها فتجد  .1467
شرور وصدور السفلة تغلي ابلفجور والصدور العلية تعلو ابلْب واْلري والعلم واالحسان 

 واإلساءة واحلسد واملكر 

مث انفذ من ساحة الصدر إَل مشاهدة القل ب جتد ملكا عظيما جالسا على سرير  .1468
مملكته أيمر وينهى ويوَل ويعزل وقد حف به اْلمراء والوزراء واِلند كلهم ِف خدمته إن 

وحمل  ه املعول وهو حمل نظر الَر تعاَلاستقام استقاموا وإن زاغ زاغوا وإن فسد فسدوا فعلي
ى معرفته وحمبته وخشيته والتوكل عليه واإلانبة إليه والرضى به وعنه والعبودية عليه أوال وعل

رعيته وجنده تبعا فأشرف ماِف اإلنسان قلبه فهو العاَ ابهلل الساعي إليه احمل ب له وهوحمل 
 سل املخصوص أبشرف العطااي من اإلُياناإلُيان والعرفان وهو املخاط ب املبعوث إليه الر 

والعقل وإمنا اِلوارح أتباع للقل ب يستخدمها استخدام امللوك للعبيد والراعي للرعية والذي 
يسري إَل اِلوارح من الطاعات واملعاصي إمنا هي آاثره فِن أظلم أظلمت اِلوارح وإن استنار 

 جل استنارت ومع هذا فهو بني إصبعني من أصابع الرمحن عزو 

فسبحان مقل ب القلَو ومودعها مايشاء من أسرار الغيَو الذي حيول بني املر  .1469
وقلبه ويعلم ماينطوي عليه من طاعته ودينه مصرف القلَو كيف أراد وحيث اراد أوحى إَل 
قلَو اْلولياء أن أقبلي إيل فبادرت وقامت بني يدي َر العاملني وكره عز و جل انبعاث 

م ا مع القاعدين كانت اكثر ُيني رسول هللا صلى هللا عليه و سلآخرين فثبطهم وقيل اقعدو 
] ال والمقل ب القلَو [ وكان من دعائه ] اللهم ايمقل ب القلَو ثبت قلوبنا على طاعتك 

: القل ب أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غلياهنا وقال اْلخر :  قال بعض السلف[ 
 ريح عاصف  القل ب أشد تقلبا من الريشة أبرض فالة ِف يوم

ويطلق القل ب على معنيني : أحدمها أمر حسي وهو العضو اللحمي الصنوبري  .1470
الشكل املودع ِف اِلان ب اْليسر من الصدر وِف ابطنه جتويف وِف التجويف دم أسود وهو 
منبع الروح والثاين أمر معنوي وهو لطيفة رابنية رمحانية روحانية هلا ُّبذا العضو تعلق 

 فة هي حقيقة اإلنسانية واختصاص وتلك اللطي

وللقل ب جندان : جند يرى ابْلبصار وجند يرى ابلبصائر فأما جنده املشاهد  .1471
فاْلعضاء الظاهرة والباطنة وقد خلقت خادمة له ال تستطيع له خالفا فِذا امر العني 
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ابالنفتاح انفتحت وإذا أمر اللسان ابلكالم تكلم وإذا امر اليد ابلبطش بطشت وإذا أمر 
 ابلسعي سعت وكذا مجيع اْلعضاء ذللك له تذليال الرجل 

وملا خلق القل ب للسفر إَل هللا والدار اْلخرة وحصل ِف هذا العاَ ليتزود منه افتقر  .1472
إَل املرك ب والزاد لسفره الذي خلق ْلجله فأعني ابْلعضاء والقوى وسخرت له وأقيمت له 

افتقر إَل ع عنه مايضره ويهلكه فِف خدمته لتجل ب له ما يوافقه من الغذاء واملنافع ويدف
جندين : ابطن وهو اإلرادة والشهوة والقوى وظاهر وهو اْلعضاء فخلق ِف القل ب ِف 
اإلرادات والشهوات ما احتاج إليه وخلقت له اْلعضاء اليت هي آلة اإلرادة واحتاج ِف دفع 

عداء وظاهر ْلاملضار إَل جندين : ابطن وهو الغض ب الذي يدفع املهلكات وينتقم به من ا
وهو اْلعضاء اليت ينفذ ُّبا غضبه كاْلسلحة للقتال واليتم ذلك إال مبعرفته ماجيل ب ومايدفع 

 فأعني اِلند من العلم مبا يكشف له حقائق ماينفعه ومايضره 

وملا سلطت عليه الشهوة والغض ب والشيطان أعني جبند من املالئكة وجعل له حمل  .1473
فة من ِبزائه أعداء له ينفذ فيهن غضبه فما ابتلى بص من احلالل ينفذ فيه شهواته وجعل

الصفات إال وجعل هلا مصرفا وحمال ينفذها فيه فجعل لقوة احلسد فيه مصرفا وهو املنافسة 
 ِف فعل اْلري والغبطة عليه واملسابقة إليه ولقوة الكْب مصرفا وهو التكْب على أعداء هللا تعاَل

] إهنا  ليه و سلم ملن رآه خيتال بني الصفني ِف احلَروإهانتهم وقد قال النِب صلى هللا ع
 ملشية يبغضها هللا إال ِف هذا املوطن [ وقد أمر هللا سبحانه ابلغلظة على اعدائه 

وجعل لقوة احلرص مصرفا وهو احلرص على ماينفع كما قال النِب صلى هللا عليه و  .1474
اء ولقوة أبربع والتسري مباشسلم ] احرص على ماينفعك [ ولقوةالشهوة مصرفا وهو التزوج 
 ح ب املال مصرفا وهو إنفاقه ِف مرضاته تعاَل والتزود منه ملعاده 

فمحبة املال على هذا الوجه التذم وحملبة اِلاه مصرفا وهو استعماله ِف تنفيذ أوامره  .1475
وإقامة دينه ونصر املظلوم وإغاثة امللهوف وإعانة الضعيف وقمع أعداء هللا فمحبة الرايسة 
واِلاه على هذا الوجه عبادة وجعل لقوة اللع ب واللهو مصرفا وهو هلوه مع امرأته أو بقوسه 

َتديبه فرسه وكان مااعان على احلق وجعل لقوة التحيل واملكر فيه مصرفا وهو  وسهمه أو
التحيل على عدوه وعدو هللا تعاَل أبنواع التحيل حىت يراغمه ويرده خاسئا ويستعمل معه 
من أنواع املكر ما يستعمله عدوه معه وهكذا مجيع القوى اليت ركبت فيه جعل هلا مصرفا 
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ل حل اقتضتها حكمته واليطل ب تعطيلها وإمنا تصرف جماريها من حموقد ركبها هللا فيه ملصا
إلىمحل ومن موضع إلىموضع ومن َتمل هذا املوضع وتفقه فيه علم شدة احلاجة إليه وعظم 

 (1)االنتفاع به ." 
 "فهذا املوضُع قِد انْ َقَسَم الناُس فيِه إَل أربعِة أقساٍم: .1476

َِ  ُسبْ  قوٌم يَ ْنظُُروَن إَل جان ِب اْلمِر والنهيِ  َحانَُه الذي والعبادِة والطاعِة، َشاِهِديَن إلهلِيَِّة الر
 أُِمُروا أْن يَ ْعُبُدوُه، وال يَ ْنظُُروَن إَل جان ِب القضاِء والَقَدِر والتوكهِل واالستعانِة، وهَو حاُل كثريٍ 

ِت اَّللَِّ ولشعائِرِِه يَ ْغِل ُب عليهم امن امُلتَ َفقِ َهِة وامُلتَ َعبِ َدِة، فهم مَع ُحْسِن قصِدهم وتَ ْعِظيِمهم حلُُرم
ليت الضعُف والعجُز واِْلذالُن؛ ْلنَّ االستعانَة ابَّللَِّ والتوكهَل عليِه واللَّْجأَ إليِه والدعاَء لُه هَي ا

 تُ َقوِ ي العبَد وتُ َيسِ ُر عليِه اْلموَر.

. وَكَّْل على: َمْن َسرَُّه أْن يكوَن أقَوى الناِس فْليَ ت َ قاَل بعُض السلف  وهلذا   اَّللَِّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِصَفتُ  هُ ِف التوراِة: وِف الصحيحنْيِ: عْن عبِد اَّللَِّ بِن عمرٍو، أنَّ رسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ُتَك املُ  وَكِ َل، ت َ " ِإانَّ أَْرَسْلَناَك شاهدًا وُمَبشِ رًا ونذيرًا وِحْرزًا لألُمِ يِ نَي، أنَت َعْبِدي ورُسويل، ََسَّي ْ
ٍَ ابْلسواِق، وال جَيْزِي ابلسَّيِ ئِة السَّيِ َئَة، ولكْن جَيْزِي اب لسَّيِ َئِة ليَس بَفظٍ  وال غليٍظ، وال َصخَّا

يُنًا وآَذاانً ُصمًّا، احلسنَة، ويَ ْعُفو ويَ ْغِفُر، ولْن أَْقِبَضُه حىتَّ أُِقيَم بِه امِللََّة الَعْوَجاَء، فأَف َْتَح بِه أَعْ 
ُ ".وقُ ُلو   ابً ُغْلفاً، أبْن يَ ُقوُلوا: ال إلَه إالَّ اَّللَّ

. ا َأطَاُقوا مَحَْل العرِش بقوهِلم: ال حوَل وال قُ وََّة إالَّ ابَّللَِّ  وهلذا ُرِوَي أنَّ مَحََلَة العرِش إمنَّ

ٌز ِمْن   ا َكن ْ ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َأهنَّ نوِز اِلنَِّة، قاَل تعاَل: كوقْد ثَ َبَت ِف الصحيحنْيِ عن النِبِ  َصلَّى اَّللَّ
 }َوَمْن يَ تَ وَكَّْل َعَلى اَّللَِّ فَ ُهَو َحْسُبُه{.

 َوقَاُلوا وقاَل تعاَل: }الَِّذيَن قَاَل هَلُُم النَّاُس ِإنَّ النَّاَس َقْد مَجَُعوا َلُكْم فَاْخَشْوُهْم فَ زَاَدُهْم ِإُيَاانً 
ُ َونِْعَم اْلوَِكيُل{ إَل قولِهِ  تُ َحْسبُ َنا اَّللَّ  ْم ُمْؤِمِننَي{.: }َفال خَتَاُفوُهْم َوَخاُفوِن ِإْن ُكن ْ

 َونِْعَم وِف صحيِح الُبَخارِيِ : عن ابِن َعبَّاٍس َرِضَي اَّللَُّ َعْنُه ِف قَ ْولِِه: }َوقَاُلوا َحْسبُ َنا اَّللَُّ 
 اْلوَِكيُل{، قَاهَلَا ِإبْ رَاِهيُم اْْلَِليُل ِحنَي أُْلِقَي ِف النَّاِر.

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم ِحنَي }قَاَل هَلُُم النَّاُس ِإنَّ النَّاَس َقْد مَجَُعوا لَ َوقَاهلََ   ُكْم{.ا حُمَمٌَّد َصلَّى اَّللَّ

                                         
 259التبيان ِف أقسام القرآن @ط الفكر ابن القيم ص/ (1)
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هم وأْذَواِقهم، وِقْسٌم اثٍن: َيْشَهُدوَن رُبُوبِيَّةَ احلقِ  واْفِتَقاَرهم إليِه، وَيْسَتِعيُنوَن بِه، لكْن على أهوائِ 
تَ َفقِ رَِة ِة أمرِِه وهنِيِه، ورَِضاُه وغضِبِه وحَمَبَِّتِه، وهذا حاُل كثرٍي ِمن املُ غرَي انظريَن إَل حقيق

 وامُلَتَصو َِفِة.

ي وهلذا كثريًا ما يَ ْعَمُلوَن على اْلحواِل اليت يَ َتَصرَُّفون ُّبا ِف الوجوِد، وال يَ ْقِصُدوَن ما يُ ْرضِ 
ََّ وحيُِبهُه، وكثرياً ما يَ ْغَلُطوَن فَيظُنه  ، فَ يَ ُعوُدوَن إَل تَعطيِل اْلمِر وَن أنَّ َمْعِصيَ َتُه هَي َمْرَضاتُهُ الر

َن والنهِي وُيَسمهوَن هذا حقيقًة، وَيظُنهوَن أنَّ هذِه احلقيقَة الَقَدرِيََّة جيَِ ُب االْسَتَْساُل مَعها دو 
َِ  و    وأَْمَرُه وهنَيُه ظاهراً وابطناً.حَمَب ََّتهُ مراعاِة احلقيقِة اْلمريَِّة الدينيَِّة اليت هَي حَتِْوي َمْرَضاَة الر

هم وهؤالِء كثرياً ما ُيْسَلُبوَن أْحَواهَلم، وقْد يَ ُعوُدوَن إَل نوٍع ِمن املعاصي والفسوِق، بْل كثرٌي ِمن
تَِّقنَي، يَ ْرَتده عن اإلسالِم؛ ْلنَّ العاقبَة للت َّْقَوى، وَمْن َ يَِقْف عنَد أمِر اَّللَِّ وهنِيِه فليَس ِمن املُ 

 (1)فهم يَ َقُعوَن ِف." 
[ ِف هامش )ق(: )]فيه: جواز السرور ابلقيام إَل الرجل؛ كما ُسرَّ كع ٌب 18"] .1477

، وقام «دكمقوموا إَل سي ِ »بقيام طلحَة إليه، وقد قال عليه السَّالم ِف خْب سعد بن ُمعاذ: 
عديِ  بن  ليه، وإَلهو صلى هللا عليه وسلم[ إَل قوم؛ منهم: صفوان بن أميَّة حني قدم ع

َمن سرَّه »حامت، وإَل زيد بن حارثة حني قدم عليه من مكَّة، وليس هذا مبعارض حلديث: 
؛ أي: «ال قياًمايستجمَّ له الرج»، ويُروى: «أن ُيثل له الرجال قياًما؛ فليتبوَّأ َمقعده من النار

ا توجَّه للمتكْب ِ  غض ب ويسخط ين وإَل َمن ييستجمع له الرجال قائمني؛ ْلنَّ هذا الوعيد إمنَّ
اطمة : يقام للوالد برًّا به، وإَل الولد ُسرورًا به، وكانت فقال بعض السلفأالَّ يقام له، وقد 

رضي هللا عنها تقوم ْلبيها برًّا به، ويقوم هو صلى هللا عليه وسلم هلا سرورًا ُّبا، وكذلك كله 
 (.هللا َوالْبه مبَن جي ب بره ِف هللاقيام أمثره احُل به ِف هللا َوالسرور ْلخيك بنعمة 

 (2))وهنَّاين(.." «: اليونينيَّة»[ كذا ِف )أ( و )ق(، ورواية 19]
 ( ِف ألفيته:1"العراقي ) .1478

َفا ... َعَلى َحِدْيِثِه أِبَْن حُيَر ِفَا  َوْلَيْحَذِر اللَّحَّاَن َواْلُمَصحِ 

                                         
 20التحفة العراقيةن رحاَ ابن تيمية ص/ (1)
 7907التلقيح لفهم قارئ الصحيح ط الكمال ِسْبط ابن الَعَجمي، برهان الدين ص/ (2)
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 لنَّْحُو َعَلى َمْن طََلَبافَ َيْدُخالَ ِف قَ ْولِِه: َمْن َكَذاَب ... َفَحقٌّ ا

( عن الوارد 3( ُّبا، فِذا ُصرفت )2الثاين: أنه ذِكٌر من اْلذكار، وألفاظ اْلذكار ُمتعبٌَّد )
 فيها، َ حيصل بقوهلا الثواَ املَتتِ  ب عليها.

( الضبط؛ ْلنَّ التحريف واللحن 5( الصالة، فيتأكد فيه )4الثالث: أنه من آكد أذكار )
 ( من أقبح اْلشياء، وضبطُها وتصحيُحها وإعراُُّبا من أحسن اْلمور.6ة )ِف أذكار الصال

(، وال شك أنَّ 8( ال يقبل دعاء ملحوان )7وقد ورد ِف بعض اْلاثر املوقوفة أنَّ هللا تعاَل )
(، وخيرج اللفظ عن 10(؛ ْلنه خُيل ابملعىن )9التحريف أسوأ حااًل من اللحن بكثري )

ضبط اللفظ على ما ورد، فقد دخل ِف حديث )َمن أحسن (، فمن حتر ى 11موضوعه )
(، وَمن قص ر ِف ضبطه، وحرَّفه، َ يدخل فيه، فحقٌّ 12صالته وصله الثواَ املوعود فيه )

 ( احملافظة على ضبط اْللفاظ الواردة ِف الصالة،13على كل َمن صل ى )

__________ 

 م( 1404 – 1325ه ،  806 - 725( أبو الفضل زين الدين العراقي )1)

هو احلافظ زين الدين عبد الرحيم بن احلسني بن عبد الرمحن بن أيب بكر بن إبراهيم املهراين 
املولد العراقي اْلصل الكردي الشافعي حافظ العصر، يُقا ل له العراقي، كان رمحه هللا عاملاً 

فن احلديث  هابلنحو واللغة والغري ب والقراءات واحلديث والفقه وأصوله غري انه غل ب علي
فاشتهر به وانفرد ابملعرفة فيه مع العلو، وذهنه ِف غاية الصحة، ترك مكتبة عامرة ال تزال 

 81مرجعًا للعلماء واحملدثني واشتهر أبلفيته اليت عرفت أبلفية العراقي. مات ابلقاهرة عن 
 سنة.

 ( ِف َ: معتد.2)

 ( كت ب: حرفت، وما أثبتناه من َ.3)

نه من ..... الصحابة هو كالم أذكار الصالة، ومكان النقاط بياض ( الذي جاء ِف أ: أ4)
 ِف اْلصل، وما أثبتناه من َ.

 ( ِف َ: فيها.5)

 ( كت ب: ِف اْلذكار، وما أثبتناه من َ.6)

 ( تعاَل: زايدة من َ.7)
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( من قال هذا القول فهو آمث ُمالف للكتاَ والسنة وملا كان عليه السلف وأما من دعا 8)
ا له الدين بدعاء جائز َسعه هللا وأجاَ دعاءه سواء كان معراب أو ملحوان والكالم هللا ُملص

املذكور ال أصل له ؛ بل ينبغي للداعي إذا َ يكن عادته اإلعراَ أن ال يتكلف اإلعراَ 
: إذا جاء اإلعراَ ذه ب اْلشوع وهذا كما يكره تكلف السجع ِف قال بعض السلف

.  أبس به فِن أصل الدعاء من القل ب واللسان اتبع للقل بالدعاء فِذا وقع بغري تكلف فال
ومن جعل مهته ِف الدعاء تقومي لسانه أضعف توجه قلبه وهلذا يدعو املضطر بقلبه دعاء 
يفتح عليه ال حيضره قبل ذلك وهذا أمر جيده كل مؤمن ِف قلبه. والدعاء جيوز ابلعربية وبغري 

ْلصوات مراده وإن َ يقوم لسانه فِنه يعلم ضجيج االعربية وهللا سبحانه يعلم قصد الداعي و 
 ابختالف اللغات على تنوع احلاجات.

 (489   448/ ص 22)ج  –مصدر الفتوى: جمموع فتاوى شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية 
 ( ِف َ: كثري.9)

 ( ِف َ: خيل املعىن.10)

 ( ِف َ: موضعه.11)

 كت ب ِف َ: وَسته.( ِف َ: املوعود به فيه، وبدل كلمة )وصله(  12)

 (1)( ِف َ: على كل مصل.." 13)
ِف قلَو اْللق وقد يكون الرجل ممن ال يتعمد الكذَ لكن يعتقد  -458-"ص  .1479

اعتقادات ابطلة كاذبة ِف هللا أو ِف رسله أو ِف دينه أو عباده الصاحلني وتكون له زهادة 
ويظهر ذلك  ِف ابطنه وعبادة واجتهاد ِف ذلك فيؤثر ذلك الكذَ الذي ظنه صدقا وتوابعه

و أدهن ل قال بعض السلفعلى وجهه فيعلوه من القَتة والسواد ما يناس ب حاله كما 
صاح ب البدعة كل يوم بدهان إن سواد البدعة لفي وجهه وهذه اْلمور تظهر يوم القيامة 

ُجوُهُهْم ُمْسَودٌَّة أَلَْيَس ِف وُ ظهورا اتما قال تعاَل: }َويَ ْوَم اْلِقَياَمِة تَ َرى الَِّذيَن َكَذبُوا َعَلى اَّللَِّ 
ِيَن َويُ َنجِ ي اَّللَُّ الَِّذيَن ات ََّقْوا مبََفاَزهِتِْم ال َُيَسهُهُم السه  وُء َوال ُهْم حَيَْزنُوَن{ َجَهنََّم َمْثوًى لِْلُمَتَكْبِ 

 ُوُجوُهُهْم َأَكَفْرمُتْ بَ ْعَد تْ وقال تعاَل: }يَ ْوَم تَ ب َْيضه ُوُجوٌه َوَتْسَوده ُوُجوٌه فأما الَِّذيَن اْسَودَّ 
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ُتْم َتْكُفُروَن وأما الَِّذيَن ابْ َيضَّْت ُوُجوُهُهْم َفِفي َرمحَْ  ََ مبَا ُكن ْ ِة اَّللَِّ ُهْم ِفيَها ِإُيَاِنُكْم َفُذوُقوا اْلَعَذا
 َخاِلُدوَن{

قة ر قال ابن عباس وغريه تبيض وجوه أهل السنة واِلماعة وتسود وجوه أهل البدعة والف
واملقصود أن ما ِف القلَو من قصد الصدق واحملبة والْب وحنو ذلك قد يظهر على الوجه 

 (1)حىت يعلم ذلك علما ضروراي من أبلغ العلوم الضرورية وكذلك ما فيها من قصد." 
فحضر صنيع القوم فجعل الرجل ينطلق فيجيء ابلعود والرجل جيئ  -57-"ص  .1480

 را وأنضجوا ما قذفوا فيها"ابلعود حىت مجعوا سوادا وأججوا ان

وِف صحيح البخاري عن أنس بن مالك قال: "إنكم لتعملون أعماال هي أدق ِف أعينكم 
 من الشعر وإان كنا لنعدها على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من املوبقات"

وِف الصحيحني من حديث عبد هللا بن عمر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: 
امرأة ِف هرة سجنتها حىت ماتت فدخلت النار ال هي أطعمتها وال سقتها وال "عذبت 

 تركتها َتكل من خشاش اْلرض"

وِف احللية ْليب نعيم عن حذيفة أنه قيل له: ِف يوم واحد تركت بنوا إسرائيل دينهم؟ قال: 
نهم كما يال ولكنهم كانوا إذا أمروا بشيء تركوه وإذا هنوا عن شيء فعلوه حىت انسخلوا من د

 ينسلخ الرجل من قميصه"

: املعاصي بريد الكفر كما أن الُقبلة بريد اِلماع والغناء بريد قال بعض السلفومن هاهنا 
 الزان والنظر بريد العشق واملرض بريد املوت"

وِف احللية أيضا عن ابن عباس أنه قال: "اي صاح ب الذن ب ال َتمن سوء عاقبته وملا يتبع 
ن ب إذا عملته قلة حياتك ممن على اليمني وعلى الشمال وأنت على الذن ب أعظم من الذ

الذن ب أعظم من الذن ب وضحكك وأنت ال تدري ما هللا صانع بك أعظم من الذن ب 
وفرحك ابلذن ب إذا ظفرت به أعظم من الذن ب وحزنك على الذن ب إذا فاتك أعظم من 

ن  يضطَر فؤادك مالذن ب وخوفك من الريح إذا حركت سَت اببك وأنت على الذن ب وال
نظر هللا إليك أعظم من الذن ب وحيك هل تدري ما كان ذن ب أيَو عليه السالم فابتاله 
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هللا ابلبالء ِف جسده وذهاَ ماله؟ استغاث به مسكني على ظاَ يدرؤه عنه فلم يغنه َو 
 (1)ينه الظاَ عن ظلمه فابتاله هللا"." 

 صل: -64-"ص  .1481

ج منها  وتولد بعضها بعضا حىت يعز على العبد مفارقتها واْلرو ومنها أن املعاصي تزرع أمثاهلا 
: إن من عقوبة السيئة السيئة بعدها وأن من ثواَ احلسنة احلسنة قال بعض السلفكما 

بعدها فالعبد إذا عمل حسنة قالت أخرى إَل جنبها: اعملين أيضا فِذا عملها قالت الثالثة  
 سنات وكذلك كانت السيئات أيضا حىتكذلك وهلم جرا فيتضاعف الربح وتزايدت احل

تصري الطاعات واملعاصي هيئات راسخة وصفات الزمة وملكات اثبتة فلو عطل احملسن 
الطاعة لضاقت عليه نفسه وضاقت عليه اْلرض مبا رحبت وأحس من نفسه أبنه كاحلوت 

على  لإذا فارق املاء حىت يعاودها فتسكن نفسه وتقر عينه ولو عطل اجملرم املعصية وأقب
الطاعة لضاقت عليه نفسه وضاق صدره وأعيت عليه مذاهبه حىت يعاودها حىت إن كثريا 
من الفساق ليواقع املعصية من غري لذة جيدها وال داعية إليها إال ملا جيد من اْلَ مبفارقتها  

 كما صرح بذلك شيخ القوم احلسن بن هاين حيث يقول:

 اوكأس شربت على لذة وأخرى تداويت منها ُّب
 وقال اْلخر:

 فكانت دوائى وهي دائي بعينه كما يتداوى شاَر اْلمر ابْلمر

يه اليزال العبد يعاين الطاعة وأيلفها وحيبها ويؤثرها حىت يرسل هللا سبحانه وتعاَل برمحته عل
املالئكة تؤزه إليها أزا وحترضه عليها وتزعجه عن فراشه وجملسه إليها واليزال أيلف املعاصي 

د ثرها حىت يرسل هللا عليه الشياطني فتؤزه إليها أزا فاْلول قوى جند الطاعة ابملدوحيبها ويؤ 
 (2)فصاروا من أكْب أعوانه وهذا قوى جند املعصية ابملدد فكانوا أعواان عليه.." 

 فصل: -68-"ص  .1482

: ما عصى هللا أحد حىت يغي ب عقله وهذا ظاهر فِنه لو حضره عقله وقال بعض السلف
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 ة وهو ِف قبضة الَر تعاَل أو قهره هو مطلع عليه وِف داره وعلى بساطهحلجزه عن املعصي
ومالئكته شهود عليه انظرون إليه وواعظ القرآن ينهاه وواعظ اإلُيان ينهاه وواعظ املوت 
ينهاه وواعظ النار ينهاه والذي يفوته ابملعصية من خري الدنيا واْلخرة أضعاف أضعاف ما 

ا فهل يقدم على االستهانة بذلك كله واالستخفاف به ذو حيصل له من السرور واللذة ُّب
 عقل سليم

 فصل:

ال بعض قومنها: أن الذنَو إذا تكاثرت طبع على قل ب صاحبها فكان من الغافلني كما 
عد : ِف قوله تعاَل: }َكال َبْل رَاَن َعَلى قُ ُلوُِّبِْم َما َكانُوا َيْكِسُبوَن{ قال هو الذن ب بالسلف
 الذن ب

 احلسن: هو الذن ب على الذن ب حىت يعمى القل بوقال 

 وقال غريه: ملا كثرت ذنوُّبم ومعاصيهم أحاطت بقلوُّبم

وأصل هذا أن القل ب يصدأ من املعصية فِذا زادت غل ب الصدأ حىت يصري راان مث يغل ب 
حىت يصري طبعا وقفال وختما فيصري القل ب ِف غشاوة وغالف فِذا حصل له ذلك بعد 

 نتكس فصار أعاله أسفله فحينئذ يتواله عدوه ويسوقه حيث أراد.اهلدى والبصرية ا

 فصل:

ومنها: أن الذنَو تدخل العبد حتت لعنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فِنه لعن على 
 (1)معاصي واليت غريها أكْب منها فهي أوَل بدخول فاعلها حتت اللعنة." 

ن ِلارية والبحر املاحل هو الساكالعاَ حبر حلو واقفا وإمنا هي اْلهنار ا -74-"ص  .1483
 فتسمى القرى اليت على املياه اِلارية ابسم تلك املياه وقال ابن زيد: }َظَهَر اْلَفَساُد ِف اْلَْب ِ 

 َواْلَبْحِر{ قال الذنَو

قلت: أراد أن الذنَو سب ب الفساد الذي ظهر وإن أراد أن الفساد الذي ظهر هو الذنَو 
ل وعلى : }لُِيِذيَقُهْم بَ ْعَض الَِّذي َعِمُلوا{ الم العاقبة والتعلينفسها فيكون الالم ِف قوله

اْلول: فاملراد ابلفساد والنقص والشر واْلالم اليت حيدثها هللا ىف اْلرض مبعاصي العباد فكلما 

                                         
 68اِلواَ الكاِف ملن سأل عن الدواء الشاِف = الداء والدواء ط العلمية ابن القيم ص/ (1)



1547 

 

 : كلما أحدثتم ذنبا أحدث هللا لكمقال بعض السلفأحدثوا ذنبا أحدث هلم عقوبة كما 
 من سلطانه عقوبة

هر وهللا أعلم أن الفساد املراد به الذنَو وموجباهتا ويدل عليه قوله تعاَل: }لُِيِذيَقُهْم والظا
بَ ْعَض الَِّذي َعِمُلوا َلَعلَُّهْم{ فهذا حالنا وإمنا أذاقنا الشيء اليسري من أعمالنا ولو أذاقنا كل 

 أعمالنا ملا ترك على ظهرها من دابة

ل ُّبا من اْلسف والزالزل وُيحق بركتها وقد مر رسو ومن َتثري املعاصي ِف اْلرض: ما حيل 
هللا صلى هللا عليه وسلم على داير مثود فمنعهم من دخول دايرهم إال وهم ابكون ومن شَر 
مياههم ومن االستسقاء من أابرهم حىت أمر أن يعلف العجني الذي عجن مبياههم لنواضح 

 ه من اْلفاتَ ِف نقص الثمار وما ترى بلتأثري شؤم املعصية ِف املاء وكذلك َتثري شؤم الذنو 

وقد ذكر اإلمام أمحد ِف مسنده ِف ضمن حديث قال: "وجدت ِف خزائن بعض بين أمية 
حبة حنطة احلبة بقدر نواة التمرة وهي ِف صرة مكتَو عليها: هذا كان ينبت ِف زمن من 

."  اد منالعدل" وكثري من هذه اْلفات أحدثها هللا سبحانه وتعاَل مبا أحدث العب الذنَو
(1) 

فيفوت مصلحة لتحصيل ما هو وأكْب منهما ويرتك ب مفسدة لدفع  -183-"ص  .1484
 ما هو أعظم منها.

فخطرات العاقل وفكره ال جياوز ذلك وبذلك جاءت الشرائع ومصاحل الدنيا واْلخرة ال تقوم 
 هو أنواع.هلل فإال  على ذلك وأعلى الفكر وأجلها وأنفعها: ما كان هلل والدار اْلخرة فما كان 

اْلول: الفكرة ِف آايته املنزلة وتعقلها وفهمها وفهم مراده منها ولذلك أنزهلا هللا تعاَل ال جملرد 
 ه عمال.: أنزل القرآن ليعمل به فاختذوا تالوتقال بعض السلفتالوهتا بل التالوة وسيلة. 

وصفاته وحكمته  لى أَسائهالثاين: الفكرة ِف آايته املشهودة واالعتبار ُّبا واالستدالل ُّبا ع
وإحسانه وبره وجوده وقد حض هللا سبحانه عباده على التفكر ِف آايته وتدبرها وتعقلها 

 وذم الغافل عن ذلك.

الثالث: الفكرة ِف آالئه وإحسانه وإنعامه على خلقه أبصناف النعم وسعة مغفرته ورمحته 
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 وحلمه.

كرة ِف  وحمبته وخوفه ورجاءه ودوام الفوهذه اْلنواع الثالثة تستخرج من القل ب معرفة هللا
 ذلك مع الذكر يصبغ القل ب ِف املعرفة واحملبة صبغة اتمة.

الرابع: الفكرة ِف عيَو النفس وآفاهتا وِف عيَو العمل وهذه الفكرة عظيمة النفع وهي 
ابَ لكل خري وَتثريها ِف كسر النفس اْلمارة ابلسوء ومىت كسرت عاشت النفس املطمئنة 

عشت وصار احلكم هلا فحي القل ب ودارت كلمته ِف مملكته وبث أمراءه وجنوده ِف وانت
 مصاحله.

اْلامس: الفكرة ِف واج ب الوقت ووظيفته ومجع اهلم كله عليه فالعارف ابن وقته فِن أضاعه 
 (1)ضاعت عليه مصاحله كلها فجميع املصاحل." 

تستطيع من اْلمر  دمهنا من وزر؟ فقال سعيد: إمنا تالم على ما - 291-"ص  .1485
 فقال سعيد: وهللا ما سألين أحد عن هذا ولو سألتين ما كنت أجي ب إال  به.

فعشق النساء ثالث أقسام: عشق هو قربة وطاعة وهو عشق الرجل امرأته وجاريته وهذا 
العشق انفع فِنه أدعي إَل املقاصد اليت شرع هللا هلا النكاح: وأكف للبصر والقل ب عن 

 أهله وهلذا حيمد هذا العاشق عند هللا وعند الناس. التطلع إَل غري

وعشق هو مقت عند هللا وبعد من رمحته وهو اضر شيء على العبد ِف دينه ودنياه وهو 
عشق املردان فما ابتلي به إال  من سقط من عني هللا وطرد عن اببه وأبعد قلبه عنه وهو من 

ه ذا سقط العبد من عني هللا ابتال: إقال بعض السلفأعظم احلج ب القاطعة عن هللا كما 
مبحبة املردان وهذه احملبة هي اليت جلبت على قوم لوط ما جلبت وما أتوا إال  من هذا العشق 

ُْم َلِفي َسْكَرهِتِْم يَ ْعَمُهوَن{.  قال هللا تعاَل: }َلَعْمُرَك ِإهنَّ

ِ إليه واالشت َ وصدق اللج ه والتعوض غال بذكر ودواء هذا الداء الردى االستعانة مبقل ب القلو
ات أعظم حببه وقربه والتفكر ابْلَ الذي يعقبه هذا العشق واللذة اليت تفوته به فَتت ب عليه فو 

حمبَو وحصول أعظم مكروه فِذا قدمت نفسه على هذا وآثرته فليكْب على نفسه تكبري 
 اِلنازة وليعلم إن البالء قد أحاط به.
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لك كعشق من صورت له امرأة مجيلة أو رآها فجأة والقسم الثالث: العشق املباح الذي ال ُي
من غري قصد فأورثته ذلك عشق هلا َو حيدث له ذلك العشق معصية. فهذا ال ُيلك وال 
يعاق ب عليه واْلنفع له مدافعته واالشتغال مبا هو انفع له منه والواج ب على هذا إن يكتم 

عفته وترك طاعته هواه صْبه هلل و  ويعف ويصْب على بلواه فيثيبه هللا على ذلك ويعوضه على
 (1)وإيثار مرضاة هللا وما عنده.." 

 """""" 222""""""" صفحة رقم  .1486

 الفتاوي املتعلقة ابلتصوف

مسألة: فيما نقله احلافظ أبو نعيم ِف احللية عن أيب عبد هللا حممد بن الوراق ملا سئل عن 
زهد يفسق فما معىن ذلك وما هو الأشياء فعد منها أبن قال: من اكتفى ابلفقه دون الزهد 

الذي يكتفي ابلفقه دونه؟ وهل الفقيه إذا اكتفى ابلفقه وخرج من اْلالف هل يعد هذا من 
 الزهد الذي عناه الشيخ هنا؟.

اِلواَ: هذا كالم رجل صوِف تكلم حبس ب مقامة فِن اْلواص يطلقون لفظ الكفر والفسق 
لق : حسنات اْلبرار سيئات املقربني فأطلفقال بعض السعلى ما ال يطلقه الفقهاء كما 

 على احلسنات سيئات ابلنسبة إَل علي  مقامهم، وكما قال ابن الفارض رضي هللا عنه:

 وإن خطرت يل ِف سواك إرادة

 على خاطري سهواً قضيت برديت

ومعلوم أن هذا ليس برد ة حقيقية، ومن هذا النمط قول الصوفيه: إن الغيبة تفطر الصائم 
 ا من طريقة اْلواص يلزمون أنفسهم مبا ال يلزم العامة.فكل هذ

مسألة: ِف مجاعة صوفية اجتمعوا ِف جملس ذكر مث أن شخصاً من اِلماعة قام من اجمللس 
ذاكرًا واستمر على ذلك لوارد حصل له فهل له فعل ذلك سواء كان ابختياره أم ال وهل 

 ْلحد منعه وزجره عن ذلك؟.

ِف ذلك. وقد سئل عن هذا السؤال بعينه شيخ اإلسالم سراج الدين اِلواَ: ال إنكار عليه 
البلقيين فأجاَ أبنه ال إنكار عليه ِف ذلك وليس ملانع التعدي مبنعه ويلزم املتعدي بذلك 
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التعزير. وسئل عنه العالمة برهان الدين اْلبناسي فأجاَ مبثل ذلك وزاد أن صاح ب احلال 
لتواجد وال صفا له املشرَو إَل أن قال ِف آخر جوابه: مغلَو واملنكر حمروم ما ذاق لذة ا

َ أيضاً مبثل ذلك بعض أئمة احلنفية، واملالكية   وابِلملة فالسالمة ِف تسليم حال القوم، وأجا
 كلهم كتبوا على هذا السؤال ابملوافقة من غري ُمالفة.

 قياماً ذين يذكرون هللاأقول: وكيف ينكر الذكر قائمًا والقيام ذاكرًا وقد قال هللا تعاَل:( ال
وقعوداً وعلى جنوُّبم )وقالت عائشة رضي هللا عنها: كان النِب صلى هللا عليه وسل م يذكر 
هللا على كل أحيانه، وإن انضم إَل هذا القيام رقص أو حنوه فال إنكار عليهم فذلك من 

لنِب ا لذات الشهود أو املوجيد، وقد ورد ِف احلديث رقص جعفر بن أيب طال ب بني يدي
صلى هللا عليه وسل م ملا قال له: اشبهت خلقي وخلقي وذلك من لذة هذا اْلطاَ َو ينكر 
ذلك عليه النِب صلى هللا عليه وسل م فكان هذا أصالً ِف رقص الصوفية ملا يدركونه من لذات 

 (1)املواجيد، وقد صح." 
قال بعض ا اء كم"إَل الصْب على الطاعة فيها فِن فتنة السراء أعظم من فتنة الضر  .1487

 ابتلينا ابلضراء فصْبان وابتلينا ابلسراء فلم نصْب السلف

 وِف احلديث أعوذ بك من فتنة الفقر وشر فتنة الغىن

 والفقر يصلح عليه خلق كثري والغىن ال يصلح عليه إال أقل منهم

 ْبوهلذا كان أكثر من يدخل اِلنة املساكني ْلن فتنة الفقر أهون وكالمها حيتاج إَل الص
والشكر لكن ملا كان ِف السراء اللذة وِف الضراء اْلَ اشتهر ذكر الشكر ِف السراء والصْب 
ِف الضراء قال تعاَل }ولئن أذقنا اإلنسان منا رمحة مث نزعناها منه إنه ليؤوس كفور ولئن 
أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذه ب السيئات عين إنه لفرح فخور إال الذين صْبوا 

وا الصاحلات أولئك هلم مغفرة وأجر كبري{ وْلن صاح ب السراء أحوج إَل الشكر وعمل
 وصاح ب الضراء أحوج إَل الصْب فِن صْب هذا وشكر هذا واج ب إذا تركه استحق العقاَ

وأما صْب صاح ب السراء فقد يكون مستحبا إذا كان عن فضول الشهوات وقد يكون واجبا 
 يغفر له ما يغفر من سيئاته ولكن إلتيانه ابلشكر الذي هو حسنات
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وكذلك صاح ب الضراء ال يكون الشكر ِف حقه مستحبا إذا كان شكرا يصري به من 
 السابقني املقربني وقد يكون تقصريه ِف الشكر مما يغفر له ملا أييت به من الصْب فِن اجتماع

نعم وهذا لالشكر والصْب مجيعا يكون مع َتَ النفس وتلذذها يصْب على اْلَ ويشكر على ا
 حال يعمر على كثري من الناس وبسط هذا له موضع آخر

 ".____________________(1) 
 "و َ يزل الناس قدُيا وحديثا تعرف هذا وتشاهده، قال مجيل بن معمر الغنوي: .1488

 أظل هناري مستهاما وتلتقي ... مع الليل روحي ِف املنام وروحها

دة ويكون دثه وخياطبه ورمبا كان بينهما مسافة بعيفِن قيل: فالنائم يرى غريه من اْلحياء حي
الرائي يقظان، روحه َ تفارق جسده، فكيف التقت روحامها، قيل: هذا إما أن يكون مثال 
مضرواب ضربه ملك الرؤاي للنائم، أو يكون حديث نفس من الرائي جترد له منامه كما قال 

 حبي ب بن أوس:

 فسك عنه وهو مشغولسقيا لطيفك من زور أاتك به ... حديث ن

وقد تتناس ب الروحان وتشتد عالقة إحدامها ابْلخرى، فيشعر كل منهما ببعض ما حيدث 
لصاحبه، وإن َ يشعر مبا حيدث لغريه لشدة العالقة بينهما، وقد شاهد الناس من ذلك 

 عجائ ب.

قال  ،و املقصود أن أرواح اْلحياء تتالقى ِف النوم، كما تتالقى أرواح اْلحياء واْلموات
: إن اْلرواح تتالقى ِف اهلواء فتتعارف أو تتناكر، فيأتيها ملك الرؤاي مبا هو بعض السلف

القيها من خري أو شر، قال: وقد وكل اَّلل  ابلرؤاي الصادقة ملكا علمه وأهلمه معرفة كل نفس 
ال و  بعينها واَسها ومتقلبها ِف دينها ودنياها وطبعها ومعارفها، ال يشتبه عليه منها شي ء

يغلط فيها، فتأتيه نسخة من علم غي ب أئمة من أم الكتاَ مبا هو مغي ب هلذا اإلنسان من 
خري وشر ِف دينه ودنياه، ويضَر له فيها اْلمثال واْلشكال على قدر عادته، فتارة يبشره 
خبري قدمه أو يقدمه، وينذره من معصية ارتكبها أو هم ُّبا، وحيذره من مكروه انعقدت 

رض تلك اْلسباَ أبسباَ تدفعها، ولغري ذلك من احلكم واملصاحل اليت جعلها أسبابه ليعا
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اَّلل  ِف الرؤاي نعمة منه ورمحة وإحساان وتذكريا وتعريفها، وجعل أحد طرق ذلك تالقي اْلرواح 
وتذاكرها وتعارفها، وكم من كانت توبته وصالحه وزهده وإقباله على اْلخرة عن منام رآه 

 استغىن وأصاَ كنزا دفينا عن منام. أو رئي له، وكم ممن

و ِف )كتاَ اجملالسة( ْليب بكر أمحد بن مروان املالكي عن ابن قتيبة عن أيب حامت عن 
اْلصمعي عن املعتمر بن سليمان عمن حدثه قال: خرجنا مرة ِف سفر وكنا ثالثة نفر، فنام 

 أحدان، فرأينا مثل املصباح خرج من أنفه فدخل غارا قريبا

 ".(1) 
فمعلوم قطعا أنه ليس املراد هاهنا « 1»"و أما قوله تعاَل: ُقِل الرهوُح ِمْن أَْمِر َريبِ   .1489

ابْلمر الطل ب الذي هو أحد أنواع الكالم، فيكون املراد أن الروح كالمه الذي أيمر به، بل 
، وِف القرآن منه كثري   قوله كإمنا املراد ابْلمر هاهنا املأمور، وهو عرف مستعمل ِف لغة العَر

أي مأموره الذي قدره وقضاه وقال له: كن فيكون. وكذلك قوله « 2»تعاَل: أَتى أَْمُر اَّللَِّ 
ُهْم آهِلَتُ ُهُم الَّيِت َيْدُعوَن ِمْن ُدوِن اَّللَِّ ِمْن َشْي ٍء َلمَّا جاَء أَْمُر رَب ِ  « 3»َك تعاَل: َفما أَْغَنْت َعن ْ

ِر قوله تعاَل: وما أَْمُر السَّاَعِة ِإالَّ َكَلْمِح اْلَبصَ أي مأموره الذي أمر به من إهالكهم، وكذلك 
وكذلك اْللق يستعمل مبعىن املخلوق كقوله تعاَل للجنة أنت رمحيت فليس ِف قوله « 4»

 ما يدل على أهنا قدُية غري ُملوقة بوجه ما.« 5»تعاَل ُقِل الرهوُح ِمْن أَْمِر َريبِ  

 ر.ى أبمر اَّلل  ِف أجساد اْللق وبقدرته استقِف تفسريها: جر  قال بعض السلفو قد 

و هذا بناء على أن املراد ابلروح ِف اْلية روح اإلنسان وِف ذلك خالف بني السلف واْللف 
وأكثر السلف بل كلهم على أن الروح املسئول عنها ِف اْلية ليست أرواح بين آدم بل هو 

 «.6»م يامة مع املالئكة وهو ملك عظيالروح الذي أخْب اَّلل  عنه ِف كتابه أن يقوم يوم الق

و قد ثبت ِف الصحيح من حديث اْلعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اَّلل  قال: بينا 
أان أمشي مع رسول اَّلل  صلى اَّلل  عليه وآله وسلم ِف حرة املدينة وهو متكئ على عسي ب، 

هم ال تسألوه بعض فمرران على نفر من اليهود، فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح، وقال
عسى أن خيْب فيه بشي ء تكرهونه، وقال بعضهم نسأله، فقام رجل فقال: اي أاب القاسم ما 
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 الروح؟ فسكت عنه رسول اَّلل  

______________ 

 .85( سورة اإلسراء، اْلية 1)
 .1( سورة النحل، اْلية 2)
 .101( سورة هود، اْلية 3)
 .77( سورة النحل، اْلية 4)
 .85سراء، اْلية ( سورة اإل5)
( قال ابن عباس: هو جْبيل عليه السالم، مستدال على ذلك بقوله تعاَل: نَ َزَل بِِه الرهوُح 6)

 اْْلَِمنُي َعلى قَ ْلِبَك واستدل احلسن ابلقرآن الكرمي بقوله تعاَل: وَكذِلَك أَْوَحْينا إِلَْيَك ُروحاً 
 ِمْن أَْمران.

 ".(1) 
رُُه َعَلى اَّللَِّ ِإنَُّه َسيِ َئٍة َسيِ َئٌة ِمثْ ُلها َفَمْن َعفا وَأْصَلَح َفَأجْ "العفو والصفح فقال وَجزاُء  .1490

فذكر املقامات الثالثة العدل وأابحه والفضل ونذَ إليه، والظلم «. 1»ال حيُِ به الظَّاِلِمنَي 
 وحرمه.

 فِن قيل، فكيف مدحهم على االنتصار والعفو ومها متنافيان.

الستيفاء واالنتقام وإمنا مدحهم على االنتصار وهو القدرة والقوة على قيل: َ ُيدحهم على ا
انوا يكرهون ِف هذه اْلية ك قال بعض السلفاستيفاء حقهم، فلما قدروا ندُّبم إَل العفو. 

أن يستذلوا فِذا قدروا عفوا، فمدحهم على عفو بعد قدرة ال على عفو ذل وعجز ومهانة، 
ُفوٌر ه به نفسه ِف قوله: وكاَن اَّللَُّ َعُفوًّا َغُفوراً، واَّللَُّ غَ وهذا هو الكمال الذي مدح سبحان

 َرِحيٌم.

و ِف أثر معروف: محلة العرش أربعة اثنان يقوالن: سبحانك اللهم ربنا وحبمدك لك احلمد 
على حلمك بعد علمك، واثنان يقوالن سبحانك اللهم ربنا وحبمدك لك احلمد على عفوك 

ُْم ِعباُدكَ بعد قدرتك. وهلذا قال  ُّْبُْم فَِِهنَّ وِإْن تَ ْغِفْر  املسيح صلوات اَّلل  وسالمه عليه: ِإْن تُ َعذِ 
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، أي إن غفرت هلم غفرت عن عزة وهي كمال القدرة «2»هَلُْم فَِِنََّك أَْنَت اْلَعزِيُز احلَِْكيُم 
 وحكمة وهي كمال العلم فغفرت بعد أن علمت ما عملوا وأحاطت ُّبم قدرتك إذ املخلوق

قد يغفر بعجزه عن االنتقام وجهله حبقيقة ما صدر من املسي ء والعفو عن املخلوق ظاهره 
ضيم وذل وابطنه عز ومهانة. وانتقام ظاهره عز وابطنه ذل فما زاد اَّلل  بعفو اْلعز وال انتقم 

 أحد لنفسه إال ذلك ولو َ يكن إال بفوات عز العفو.

ُهْم  عليه وآله وسلم لنفسه قط، وَتمل قوله سبحانه:و هلذا ما انتقم رسول اَّلل  صلى اَّلل  
َتِصُروَن كيف يفهم منه أن فيهم من القوة ما يكونون هم ُّبا املنتصرين ْلنفسهم ال أن  يَ ن ْ

 غريهم هو الذي ينصرهم.

و ملا كان االنتصار ال تقف النفوس فيه على حد العدل غالبا بل ال بد  من اجملاوزة شرع فيه 
 ة واملساواة وحرم الزايدة وندَ إَل العفو.سبحانه املماثل

 و املقصود أن العفو من أخالق النفس املطمئنة والذل من أخالق اْلمارة

______________ 

 .40( سورة الشورى، اْلية 1)
 .118( سورة املائدة، اْلية 2)

 ".(1) 
[ 1 النحل: 1(2)(، وِف القران منه كثري، كقوله تعاَل: 1"مستعمل ِف لغة العَر ) .1491

 (، وكذلك2أي: ماموره الذي قدره وقضاه، وقال له: كن )

 (،5( مبعىن املخلوق ابلرمحة )4[. والرمحة تستعمل )11]لقمان: (3)قوله: 
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 (.6كقوله للجنة: "انت رمحيت " )

 [ ما يدل8اإلسراء: ه  1(1)فليس ِف قوله تعاَل: 

 تفسريها:ِف  قال بعض السلفعلى أهنا قدُية غري ُملوقة بوجه ما. وقد 

 (.7أ[ هللا ِف أجساد اْللق، وبقدرته استقر ) 971جرى أبمر 

(، و 65/ 4(، )1 58/ 2( و ِلواَ الصحيح )26 1/ 7( انظر: درء التعارض )1)
 جمموع

 (.4 93/ 2 0الفتاوى )

 ( سا قط من )ن(.2)

 ( " كثريا " سا قط من )ط(.3)

 ( " مبعىن. . . نستعمل " سا قط من )ن(.4)

 6 1/ 7( ودرء التعارض )676د " ابلرمحة " ِف )ا، غ(. وانظر: بدائع الفو ئد )( َ ير 5)
2) 

 (.1 98/ 2وا ِلواَ الصحيع )

 ( من حديث ايب هريرة.2846( ومسلم )485 0( اخرجه البخاري )6)

 ( َ أقف عليه.7)

438 ".(2) 
قوم ي " وابن ماجه الساعي على اْلرملة واملسكني كاجملاهد ِف سبيل هللا وكالذي .1492

 الليل ويصوم النهار 

كنت ِف بدء أمري سكريا مكبا على املعاصي فرأيت يوما يتيما   قال بعض السلف .1493
فأكرمته كما يكرم الولد بل أكثر مث منت فرأيت الزابنية أخذوين أخذا مزعجا إَل جهنم وإذا 

 ابليتيم قد اعَتضين فقال دعوه حىت أراجع ريب فيه فأبوا 

                                         
 (، كقوله:   هذا3وكذلك لفظ اْللق يستعمل مبعىن املخلوق كثريا )

 ! ق هللا 
 ول الروح من أثر ربئ  (1)
 2/438الروح @ط عاَ الفوائد ابن القيم  (2)



1556 

 

 فقد وهبنا له ما كان منه ِبحسانه إليه فاستيقظت وابلغت ِففِذا النداء خلوا عنه  .1494
 إكرام اليتامى من يومئذ 

وكان لبعض مياسري العلويني بنات من علوية فمات واشتد ُّبن الفقر إَل أن رحلن  .1495
عن وطنهن خوف الشماتة فدخلن مسجد بلد مهجورا فَتكتهن أمهن فيه وخرجت حتتال 

أن  هو مسلم فشرحت له حاهلا فلم يصدقها وقال ال بدهلن ِف القوت فمرت بكبري البلد و 
 تقيمي عندي البينة بذلك 

فقالت أان غريبة فأعرض عنها مث مرت مبجوسي فشرحت له ذلك فصدق وأرسل  .1496
بعض نسائه فأتت ُّبا وببناهتا إَل داره فبالغ ِف إكرامهن فلما مضى نصف الليل رأى ذلك 

قصر  عليه وسلم معقود على رأسه لواء احلمد وعنده املسلم القيامة قد قامت والنِب صلى هللا
 عظيم 

فقال اي رسول هللا ملن هذا القصر قال لرجل مسلم قال أان مسلم موحد قال صلى  .1497
به هللا عليه وسلم أقم عندي البينة بذلك فتحري فقص له صلى هللا عليه وسلم خْب العلوية فانت

وسي ِف الفحص عنها حىت دل عليها بدار اجملالرجل ِف غاية احلزن والكآبة إذ ردها مث ابلغ 
فطلبها منه فأىب وقال قد حلقين من بركاهتن فقال خذ ألف دينار وسلمهن إيل فأىب فأراد أن 
يكرهه فقال الذي تريده أان أحق به والقصر الذي رأيته ِف النوم خلق يل أتفخر علي 

 نامك يد العلوية ورأيت مثل م ِبسالمك فوهللا ما منت أان وأهل داري حىت أسلمنا كلنا على

 وقال يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم العلوية وبناهتا عندك قلت نعم اي رسول هللا  .1498

قال القصر لك وْلهل دارك فانصرف املسلم وبه من الكآبة واحلزن ما ال يعلمه إال  .1499
 هللا تعاَل 

a.  ة  وعدي هلذه صغري الكبرية التاسعة بعد املائتني إنفاق مال ولو فلسا ِف حمرم ولو
من الكبائر َ أره لكنه هو الذي يدل عليه كالمهم فِهنم عدوا ذلك سفها وتبذيرا 
موجبا للحجر وصرحوا مع ذلك أبن السفيه احملجور عليه ال تصح شهادته وال يلي 

 حنو نكاح ابنته ومنع الشهادة مع حنو الوالية ينبئ عن الفسق ومن

1500. ____________________ 
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1501.  ".(1) 
" ودخل مجاعة على سلمان الفارسي رضي هللا عنه وهو أمري على املدائن فوجدوه  .1502

يعجن عجني أهله فقالوا أال تَتك اِلارية تعجن فقال رضي هللا عنه إان أرسلناها ِف عمل 
 فكرهنا أن جنمع عليها عمال آخر 

ال تضَر اململوك ِف كل ذن ب ولكن احفظ له ذلك فِذا عصى  قال بعض السلف .1503
 تعاَل فاضربه على معصية هللا وذكره الذنَو اليت بينك وبينه هللا 

ومن أعظم اإلساءة على اِلارية أو العبد أو الدابة أن جتوعه لقوله صلى هللا عليه  .1504
 وسلم كفى ابملرء إمثا أن حيبس عمن ُيلك قوته 

ومن ذلك أن يضَر الدابة ضراب وجيعا أو حيبسها أو ال يقوم بكفايتها أو حيملها  .1505
 الطاقة  فوق

فقد روي ِف تفسري قوله تعاَل وما من دابة ِف اْلرض وال طائر يطري جبناحيه إال  .1506
أمم أمثالكم ما فرطنا ِف الكتاَ من شيء مث إَل رُّبم حيشرون قيل أي بل ورد ِف السنة 
يؤتى ُّبم والناس وقوف يوم القيامة فيقضى بينهم حىت إنه يقتص للشاة اِللحاء من الشاة 

يقاد من الذرة للذرة مث يقال كونوا ترااب فهناك يقول الكافر اي ليتين كنت ترااب  القرانء حىت
فهذا من الدليل على القصاص بني البهائم وبينها وبني بين آدم حىت اإلنسان لو ضَر دابة 
بغري حق أو جوعها أو عطشها أو كلفها فوق طاقتها فِهنا تقتص منه يوم القيامة بنظري ما 

 ويدل لذلك حديث اهلرة السابق بطرقه  ظلمها أو جوعها

وِف الصحيح أنه صلى هللا عليه وسلم رأى املرأة معلقة ِف النار واهلرة ختدشها ِف  .1507
 وجهها وصدرها وتعذُّبا كما عذبتها ِف الدنيا ابحلبس واِلوع 

وهذا عام ِف سائر احليواانت وكذلك إذا محلها فوق طاقتها تقتص منه يوم القيامة  .1508
ا حني بينما رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضرُّبا فقالت إان َ ُنلق هلذا إمنا خلقنحلديث الصحي

للحرث فهذه بقرة أنطقها هللا ِف الدنيا تدافع عن نفسها أبهنا ال تؤذى وال تستعمل ِف غري 
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ما خلقت له فمن كلفها فوق طاقتها أو ضرُّبا بغري حق فيوم القيامة يقتص منه بقدر ضربه 
 وتعذيبه 

 

1509. ____________________ 

1510.  ".(1) 
"وينبث ِف اْلعضاء. وأما حركة الطبيعة: فالن ترسل ما جي ب إرساله من املىن، على  .1511

املقدار الذي جي ب إرساله. وابِلملة: فاِلماع: حركة كلية عامة، يتحرك فيها البدن وقواه 
فعها دوطبيعته وأخالطه، والروح والنفس. فكل حركة فهي مثرية لالخالط مرققة هلا، توج ب 

وسيالهنا إَل اْلعضاء الضعيفة. والعني ِف حال رمدها أضعف ما يكون، فأضر ما عليها 
وقد يدل ركَو السفن أن احلركة تثور »( ِف كتاَ الفصول: 1حركة اِلماع. قال أبقراط )

هذا مع أن ِف الرمد منافع كثرية، منها: ما يستدعيه من احلمية واالستفراغ، وتنقية «. اْلبدان
(، والكف عما يؤذى النفس والبدن: من الغض ب 2والبدن من فضالهتما وعفوانهتما ) الرأس

رمد، فِنه ال تكرهوا ال»واهلم واحلزن، واحلركات العنيفة، واْلعمال الشاقة. وىف أثر سلفى: 
 «.يقطع عروق العمى

 ومن أسباَ عالجه: مالزمة السكون والراحة، وترك مس العني واالشتغال ُّبا. فِن أضداد
ل مثل أصحاَ حممد: مث: »قال بعض السلف( ذلك يوج ب انصباَ املواد إليها. وقد 3)

 «.العني، ودواء العني ترك مسها

. وهو «عالج الرمد: تقطري املاء البارد ِف العني»وقد روى ِف حديث مرفوع   هللا أعلم به  : 
ذا  فء حرارة الرمد، إمن أكْب اْلدوية للرمد احلار: فِن املاء دواء ابرد يستعان به على ط

كان حارا. وهلذا قال عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه، المرأته زين ب   وقد اشتكت عينها 
لو فعلت كما فعل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، كان خريا لك وأجدر أن تشفى: » : 

ء اتنضحني ِف عينك املاء، مث تقولني: أذه ب الباس َر الناس، واشف أنت الشاِف، ال شف
 (.4« )إال شفاؤك، شفاء ال يغادر سقما

 (5وهذا مما تقدم مرارا: أنه خاص ببعض البالد، وبعض أوجاع العني. فال جتعل )
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__________________ 

 .24/ 1ولعله حتريف. انظر: طبقات اْلطباء «. بقراط»( ابلزاد: 1)
 ، وهو حتريف.«فضالهتا وعفونتها»( كذا ابلزاد. وىف اْلصل: 2)

 «.إصدار: »99وىف الزاد / «. توج ب« مصحف عن« يوج ب»ا ابْلصل. ولعل ( كذ3)

 ق.( أخرجه أبو داود وابن ماجة، واحلاكم ِف صحيحه. اه4)

 (1)وهو صحيح أيضا.." «. جيعل: »99( ابلزاد 5)
"وأردأ منه: أن ينام منبطحا على وجهه. وىف املسند وسنن ابن ماجة، عن أيب أمامة،  .1512

 هللا عليه وسلم على رجل انئم ِف املسجد، منبطح على وجهه، فضربه مر النِب صلى»قال: 
 «.برجله، وقال: قم   أو اقعد   فِهنا نومة جهنمية

وأما نوم املريض على بطنه، من غري أن يكون عادته ِف »قال: أبقراط ِف كتاَ التقدمة: 
قال . «صحته جرت بذلك، فذلك يدل على اختالط عقل، وعلى أَ ِف نواحي البطن

 الشراح لكتابه: ْلنه خالف العادة اِليدة، إَل هيئة رديئة، من غري سب ب ظاهر وال ابطن.

والنوم املعتدل ممكن للقوى الطبيعة من أفعاهلا، مريخ للقوة النفسانية، مكثر من جوهر 
 حاملها، حىت إنه رمبا عاد ِبرخائه مانعا من حتلل اْلرواح.

وبية والنوازل، ويفسد اللون، ويورث الطحال، ويرخى ونوم النهار ردئ يورث اْلمراض الرط
العص ب، ويكسل ويضعف الشهوة، إال ِف الصيف وقت اهلاجرة. وأردؤه: نوم أول النهار. 
وأردأ منه: النوم آخره بعد العصر. ورأى عبد هللا بن عباس ابنا له انئما نومة الصبحة، فقال: 

 «ق؟!قم، أتنام. ِف الساعة اليت تقسم فيها اْلرزا»
( ومحق. فاْللق: نومة اهلاجرة، وهى خلق رسول 1وقيل: نوم النهار ثالثة: خلق، وخرق )

(: نومة الضحى يشغل عن أمر الدنيا واْلخرة. واحلمق: 1هللا صلى هللا عليه وسلم. واْلرق )
من انم بعد العصر، فاختلص عقله   فال يلومن إال : »قال بعض السلفنومة العصر. 

 شاعر:وقال ال«. نفسه

 أال إن نومات الضحى تورث الفىت ... خباال، ونومات العصري جنون
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 ( ُينع الرزق: الن ذلك وقت تطل ب فيه اْلليقة أرزاقها، وهو وقت2ونوم الصبحة )

__________________ 

 وهو تصحيف.«. وحرق ... واحلرق»( ابلزاد: 1)

 (1)( أي: حني يصبح املرء، كما ِف املختار. وابلزاد: الصبيحة.." 2)
( مما 1يعىن: )فارغا( )«. العشق: حركة قل ب فارغ: »قال بعض السلف"وهلذا  .1513

سوى معشوقه. قال تعاَل: )وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، ان كادت لتبدى به(، أي: فارغا 
 لبها به، والعشق مرك ب من أمرين:من كل شئ إال من موسى، لفرط حمبتها له، وتعلق ق

 استحسان للمعشوق، وطمع ِف الوصول إليه. فمىت انتفى أحدمها: انتفى العشق.

وقد أعيت علة العشق على كثري من العقالء، وتكلم فيها بعضهم بكالم يرغ ب عن ذكره 
  بإَل الصواَ. فنقول: قد استقرت حكمة هللا عز وجل   ِف خلقه وأمره   على وقوع التناس

والتآلف بني اْلشباه، واجنذاَ الشئ إَل موافقه وجمانسه ابلطبع، وهروبه من ُمالفه ونفرته 
عنه ابلطبع. فسر التمازج واالتصال ِف العاَ العلوي والسفلى، إمنا هو: التناس ب والتشاكل 
والتوافق. وسر التباين واالنفصال إمنا هو. بعدم التشاكل والتناس ب. وعلى ذلك متام اْللق 

 ( إَل مثله مائل وإليه صائر، والضد عن ضده هاَر وعنه انفر.2واالمر. فاملثل )

وقد قال تعاَل: )هو الذي خلقكم من نفس واحدة، وجعل منها زوجها ليسكن إليها(. 
فجعل سبحانه علة سكون الرجل إَل امرأته، كوهنا من جنسه وجوهره. فعلة السكون املذكور 

ل على أن العلة ليست حبسن الصورة، وال املوافقة ِف القصد   وهو احل ب  : كوهنا منه. فد
 واإلرادة، وال ِف اْللق واهلدى. وإن كانت هذه أيضا من أسباَ السكون واحملبة.

ود جمندة، فما اْلرواح جن»وقد ثبت ِف الصحيح، عن النِب صلى هللا عليه وسلم، أنه قال: 
هذا  مسند اإلمام أمحد، وغريه   ِف سب بوىف «. تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف

( تضحك الناس، فجاءت إَل املدينة، فنزلت على 3أن امرأة مبكة )كانت( )»احلديث  : 
 ديث.احل« امرأة تضحك الناس. فقال النِب صلى هللا عليه وسلم: اْلرواح جنود جمندة

 متماثلني نيوقد استقرت شريعته سبحانه: أن حكم الشئ حكم مثله، فال تفرق شريعته ب
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 أبدا، وال جتمع بني مضادين. ومن ظن خالف ذلك: فِما لقلة علمه ابلشريعة،

__________________ 

 ( زايدة حسنة عن الزاد.1)

 . وىف اْلصل: واملثل. واملثبت أحسن.152( كذا ابلزاد 2)

 (1)( زايدة جيدة عن الزاد.." 3)
لى ا جي ب إرساله من املين ع"وينبت ِف اْلعضاء وأما حركة الطبيعة فألن ترسل م .1514

املقدار الذي جي ب إرساله وابِلملة فاِلماع حركة كلية عامة يتحرك فيها البدن وقواه وطبيعته 
وأخالطه والروح والنفس فكل حركة فهي مثرية لألخالط مرققة هلا توج ب دفعها وسيالهنا 

اِلماع  ا حركةإَل اْلعضاء الضعيفة والعني ِف حال رمدهاأضعف ما يكون فأصر ما عليه
قال أبقراط ِف كتاَ الفصول وقد يدل ركَو السفن أن احلركة تثور اْلبدان هذا مع أن ِف 
الرمد منافع كثرية منها ما يستدعيه من احلمية واالستفراغ وتنقية الرأس والبدن من فضالهتا 

ة فوعفوانهتما والكف عما يؤذي النفس والبدن من الغض ب واهلم واحلزن واحلركات العني
واْلعمال الشاقة وِف أثر سلفي ال تكرهوا الرمد فِنه يقطع عروق العمي ومن أسباَ عالجه 
مالزمه السكون والراحة وترك مس العني واالشتغال ُّبا فِن أضداد ذلك يوج ب انصباَ 

مثل أصحاَ حممد مثل العني ودواء العني ترك مسها  قال بعض السلفاملواد إليها وقد 
فوع هللا أعلم به عالج الرمد تقطري املاء البارد ِف العني وهو من أكْب وقد روى ِف حديث مر 

اْلدوية للرمد احلار فِن املاء دواء ابرد يستعان به على طفء حرارة الرمد إذا كان حارا وهلذا 
قال عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه المرأته زين ب وقد اشتكت عينها لو فعلت كما فعل 

عليه وسلم كان خريا لك وأجدر أن تشفى تنضحني ِف عينك املاء مث رسول هللا صلى هللا 
 تقولني أذه ب الباس َر الناس واشف أنت الشاِف ال شفاء إال شفاؤك ال يغادر سقما

 

1515.  ".(2) 
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"وأرادأ منه أن ينام منبطحا على وجهه وِف املسند وسنن ابن ماجه عن أىب إمامة  .1516
قعد طحا على وجهه فضربه برجله وقال قم أو اقال مر النىب على رجل انئم ِف املسجد منب

فِهنا نومة جهنمية قال ابقراط ِف كتاَ التقدمة وأما نوم املريض على بطنه من غري أن يكون 
عادته ِف صحته جرت بذلك فذلك يدل على اختالط عقل وعلى اَ ِف نواحى البطن قال 

طن والنوم ن غري سب ب ظاهر وال ابالشراح لكتابه ْلنه خالف العادة اِليدة وإَل هيئه رديئة م
املعتدل ممكن للقوى الطبيعة من أفعاهلا ومريح للقوة النفسانية مكثر من جوهر حاملها حىت 
انه رمبا عاد ابإلرخاء مانعا من حتلل اْلرواح ونوم النهار رديء يورث اْلمراض الرطوبية 

ِف  الشهوة إالوالنوازل ويفسد اللون ويورث الطحال ويرخى العص ب ويكسل ويضعف 
الصيف وقت اهلاجرة وأردؤه نوم أول النهار وأردأ منه النوم آخره بعد العصر ورأى عبدهللا 
بن عباس ابنا له انئما نومة الصبحة فقال له قم أتنام ِف الساعة اليت تقسم فيها اْلرزاق وقيل 

اْلرق نومة و نوم النهار ثالثة خبق وخلق ومحق فاْللق نومه اهلاجرة وهى خلق رسول هللا 
بعد  من انم قال بعض السلفالضحى يشغل عن أمر الدنيا واْلخرة واحلمق نومة العصر 

العصر فاختلس عقله فال يلومن إال نفسه وقال الشاعر أال أن نومات الضحى تورث الفىت 
خباال ونومات العصري جنون ونوم الصبحة ُينع الرزق ْلن ذلك وقت تطل ب فيه اْلليقة 

 وقتأرزاقها وهو 

 

1517.  ".(1) 
العشق حركة القل ب الفارغ يعىن فارغا مما سوى معشوقه  قال بعض السلف"وهلذا  .1518

قال تعاَل وأصبح فؤاد أم موسى فارغا ان كادت لتبدى به أى فراغا من كل شىء إال من 
موسى لفرط حمبتها له وتعلق قلبها به والعشق مرك ب من أمرين استحسان للمعشوق وطمع 

 انتفى أحدمها انتفى العشق وقد أعيت علة العشق على كثري من ِف الوصول إليه فمىت
العقالء وتكلم فيها بعضهم بكالم يرغ ب عن ذكره إَل الصواَ فنقول قد استقرت حكمة 
هللا عز وجل ِف خلقه وأمره على وقوع التناس ب والتآلف بني اْلشباه واجنذاَ الشىء إَل 
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ال ِف العاَ فرته عنه ابلطبع فسر التمازج واالتصموافقة وجمانسة ابلطبع وهروبه من ُمالفة ون
العلوى والسفلى إمنا هو التناس ب والتشاكل والتوافق وسر التباين واالنفصال إمنا هو بعدم 
التشاكل والتناس ب وعلى ذلك متام اْللق واْلمر فاملثل إَل مثله مائل وإليه صائر والضد عن 

خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها  ضده هاَر وعنه انفر وقد قال تعاَل هو الذى
ليسكن إليها فجعل سبحانه علة سكون الرجل إَل امراته كوهنا من جنسه وجوهره فعلة 
السكون الرجل املذكور وهو احل ب كوهنا منه فدل على ان العلة ليست حبسن الصورة وال 

سكون ن أسباَ الاملوافقة ِف القصد واالدارة وال ِف اْللق واهلدى وان كانت هذه أيضا م
واحملبة وقد ثبت ِف الصحيح عن النىب أنه قال اْلرواح جنود جمندة فما تعارف منها ائتلف 
وما تناكر منها اختلف وِف مسند اإلمام امحد وغريه ِف سب ب هذا احلديث ان امراة مبكة  

 حكانت تضحك الناس فجاءت إَل املدينة فنزلت على امرأة تضحك الناس فقال النىب اْلروا 
جنود جمندة احلديث وقد استقرت شريعته سبحانه ان حكم الشىء حكم مثله فال تفرق 
شريعته بني متماثلني ابدا وال جتمع بني مضادين ومن ظن خالف ذلك فِما لقلة علمه 

 ابلشريعة

 

1519.  ".(1) 
"ىف اْلعضاء. وأما حركُة الطبيعة، فألجل أن تُرِسَل ما جي ب إرسالُه ِمن امَلىِنِ  على  .1520

 املقدار الذى جي ُب إرسالُه.

وابِلملة: فاِِلماُع حركة كلية عامة يتحرَّك فيها البدن وُقواه، وطبيعته وأخالطه، والروُح 
والنفس، فكُل حركة فهى مثرية لألخالط مرققٌة هلا تُوج ب دفَعها وسيالهنا إَل اْلعضاء 

 .ا حركُة اِِلَماعالضعيفة، والَعنْيُ ىف حال رمدها أضعُف ما تكون، فأضره ما عليه
َُ السُفن أنَّ احلركة تُ ثَ و ُِر اْلبدان. هذا مع  قال "بقراط" ىف كتاَ "الفصول": وقد َيُدله ركو
أنَّ ىف الرَّمد منافَع كثرية، منها ما يستدعيه ِمن احِلمية واالستفراغ، وتنقيِة الرأس والبدن من 

واحلركاِت  ن من الغض ب، واهلم واحلزن،فضالهتما وُعفوانهتما، والكفِ  عما يُؤذى النفس والبد
: ال َتكرهوا الرَّمَد، فِنه يقطع عروق الَعَمى.  العنيفة، واْلعمال الشاقة. وىف أثر َسَلفىٍ 
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ومن أسباَ عالجه مالزمُة السكون والراحة، وترُك مس الَعنْي واالشتغال ُّبا، فِنَّ أضداد 
ََ املواد إليها. وقد  َِ حُمَمٍَّد مَ سََّلفقال بعُض الذلك يُوج ب انصبا َثُل الَعنْي، : َمثُل أْصَحا

وَدَواءُ الَعنْيِ تَ ْرُك َمسِ ها. وقد ُروى ىف حديث مرفوع، هللا أعلم به: " عالُج الرَّمد َتقطرُي املاِء 
البارِد ىف الَعنْي " وهو من أنفع اْلدوية للرَّمد احلار، فِنَّ املاء دواء ابرد ُيستعان به على إطفاء 

الرَّمد إذا كان حاراً، وهلذا قال عبُد هللا بن مسعود رضى هللا عنه، المرأتِه زين َب وقد  حرارةِ 
اشَتكْت عيُنها: لو َفعلِت كما فَ َعَل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان خرياً لِك وأجَدَر أن 

ََّ النَّا ، واْشِف أنَت الشَّاىِف، سُتْشفى، تَ ْنَضِحنَي ىف عيِنِك املاَء، مث تقولنَي: "أَذِه ْب البْأَس ر
ال ِشفاَء إال ِشَفاؤك، ِشفاًء ال يُغاِدُر َسَقماً". وهذا مما تقدَّم مراراً أنه خاٌص ببعض البالد، 

 وبعِض أوجاع الَعنْي، فال جُيعل كالُم النبوَّة اِلزئىه اْلاص ُكلياً عاماً، وال الُكلىه العام

 (1)واَ ما يقُع.. وهللا أعلم.." جزئياً خاصاً، فيقَع من اْلطِ، وخالف الص
ُد فيها نعمه عليه ال يُعاتبه فيها، وأعلمه أنه ال ينبغى له أن خيشى  .1521 "هذه اْلية يُ َعدِ 

الناَس فيما أحلَّ هللا له، وأنَّ هللَا أحق أن خيشاه، فال يتحرَّج ما أَحلَّه له ْلجل قول الناس، 
ها بعد قضاء ز   ذلك، ويتزوج يٌد وطرَه منها لتقتدَى أُمَُّته به ىفمث أخْبه أنه سبحانه زوَّجه إايَّ

، ال امرأِة ابنه ِلُصلبه، وهلذا قال ىف آية التحرمي: }َوَحالَِئُل أَبْ نَ  اِئُكُم الرجل ابمرأِة ابنه من التبىنِ 
ن م ِ [، وقال ىف هذه السورة: }َما َكاَن حُمَمٌَّد َأاَب َأَحٍد 23الَِّذيَن ِمْن َأْصالَِبُكْم{ ]النساء:

[، وقال ىف أوهلا: }َوَما َجَعَل أَْدِعَياءَُكْم أَبْ َناءَُكْم، َذِلُكْم قَ ْوُلُكم 40ر َِجاِلُكْم{ ]اْلحزاَ: 
ََّ عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وَدْفع 4أِبَف َْواِهُكْم{ ]اْلحزاَ:  [، فتأمَّْل هذا الذ

 طعِن الطاعنني عنه، وابهلل التوفيق.

 صلى هللا عليه وسلم حيُِ به نساءه، وكان أحبَّهن إليه عائشُة رضى هللا نعم.. كان رسوُل هللا
عنها، َو تكن تبُلُغ حمبُته هلا وال ْلحد ِسَوى ربه هنايَة احل ب، بل صح أنه قال: " لو كنُت 

 لُ ُمتَِّخذاً من أهل اْلرض خليالً الختََّْذُت أاب بكٍر خليالً "، وىف لفظ: " وإنَّ َصاِحَبُكم َخِلي
 الرَّمْحَن ".

 فصل
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َُ الفارغة ِمن حمبة هللا تعاَل، امُلْعِرضُة عنه، املتعوِ ضةُ  بغريه  وعشُق الصهَور إمنا تُبتلى به القلو
عنه، فِذا امتأَل القل ُب من حمبة هللا والشوق إَل لقائه، دَفع ذلك عنه مرَض عشق الصور، 

نَُّه ِمْن ِعَباِداَن َعْنُه السهوَء َواْلَفْحَشاَء، إ وهلذا قال تعاَل ىف حقِ  يوسف: }َكَذِلَك لَِنْصِرفَ 
[، فدلَّ على أن اإلخالص سب ٌب لدفع العشق وما يَتتَّ ُب عليه 24اْلُمْخَلِصنَي{ ]يوسف: 

ال بعُض قمن السوء والفحشاء الىت هى مثرتُه ونتيجُته، فصرُف املسب ب صرٌف لسببه، وهلذا 
 فُ َؤاُد عىن فارغاً مما سوى معشوقه. قال تعاَل: }َوَأْصَبحَ : العشُق حركة قل ب فارغ، يالسََّلف

[، إن َكاَدْت لَتُ ْبِدى ِبِه أى: فارغًا من كل شىء إال من 11أُمِ  ُموَسى فَارِغًا{ ]القصص: 
 موسى لفرِط حمبتها له، وتعلهِق قلبها به

انتفى أحدمُها  والعشق ُمرَكَّ ب من أمرين: استحساٍن للمعشوق، وطمع ىف الوصول إليه، فمىت
 (1)انتفى العشُق،." 

 "تُفتح عليه من اْلريات أبواَُّبا، وتُقطُع عنه من الشرور أسباَُّبا، وتُِفيُض عليه موادَ  .1522
التوفيق ِمن ربه َعزَّ وَجلَّ، والعافية والصحة، والغنيمة والِغىن، والراحة والنعيم، واْلفراح 

 إليه.واملسرَّات، كلها حمضرٌة لديه، ومسارِعٌة 

: بعُض السََّلف قالَصْْبٌ: "الصْب ِنصُف اإلُيان"، فِنَُّه ماِهيَّة ُمركَّبة من صْب وشكر، كما 
اإلُياُن نصفان: ِنصٌف َصْْبٌ، وِنصٌف شكٌر، قال تعاَل: }إنَّ ىِف َذِلَك ْلاَيٍت ِلُكلِ  َصبَّاٍر 

 [.5َشُكوٍر{ ]إبراهيم: 

، فال َن اَِلَسِد، وهو ثالثُة أنواع: َصْْبٌ على فرائض هللاوالصَّْْبُ من اإلُيان مبنزلة الرأِس مِ 
ن ُيَضيِ ُعها، وصٌْب عن حَمارمه، َفال يرتِكُبها، وصٌْب على أقضيته وأقداره، فال يتسخَّطُها، ومَ 

استكَمَل هذِه املرات َب الثالث، استكَمل الصَْب. ولذةُ الدنيا واْلخرة ونعيمها، والفوُز والظفُر 
ِصل إليه أحٌد إال على ِجْسر الصْب، كما ال َيِصلُ أحد إَل اِلنَِّة إال على الصِ راِط، فيهما، ال يَ 

 قال عمُر ابن اْلطاَ رضى هللا عنه: خرُي عيٍش أدركناه ابلصَّْْبِ.

، رأيَتها كلها َمُنوطًة ابلصَّْْبِ، وإذا َتملَت  وإذا َتملَت مراِت َب الكمال املكتَس ب ىف العاََ
عُة ذى يَُذمه صاحُبه عليه، ويدُخل حتَت ُقدرته، رأيَته كله ِمن عدِم الصْب، فالشجاالنهقصان ال
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 والِعفَُّة، واِلوُد واإليثاُر، كلهه صُْب ساعة.

 فالصَّْْبُ ِطلَّْسٌم َعَلى َكْنِز اْلُعاَل ... َمْن َحلَّ َذا الطِ لَّْسَم فَاَز ِبَكْنزِهِ 

ن أ من عدم الصْب، فما ُحِفَظْت ِصَحُة القلَو واْلبداوأكثُر أسقام البدن والقل ب، إمنا تنش
ايق اْلعظم، ولو َ يكن فيه إال معيُة هللِا مع  واْلرواح مبثل الصَّْْب، فهو الفاروق اْلكْب، والَتِ 

َر مع أهله، فِنَّ هللا مع الصابرين وحمبُته هلم، فِنَّ هللا حُي ب الصابرين، ونصرُُه ْلهله، فِنَّ النص
[، وإنه سب ُب 126، وإنه خري ْلهله، }َولَِئن َصَْبْمُتْ هَلَُو َخرْيٌ ل ِلصَّاِبرِيَن{ ]النحل: الصَّْْب 

وَن{ ]آل الفالح: }اَي أَي هَها الَِّذيَن آَمُنوا اْصْبُوْا َوَصاِبُروْا َورَاِبطُوْا َوات َُّقوْا هللَا َلَعلَُّكْم تُ ْفِلحُ 
، َ "امَلرَاسيل" من حديث قيس ابن رافع الَقْيس[َصْبٌ: روى أبو داود ىف ِكتا200عمران:  ىِ 

َفاِء ؟ الصَّْبُ والث هفَّاُء".  أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قال: " ماذا ىف اَْلَمرَّْين من الشِ 

وىف "السنن" ْلىب داود: من حديث أُمِ  َسَلَمة، قالت: دخَل علىَّ رسوُل هللِا صلى هللا عليه 
 (1)وسلم." 

 : كانوا يكرهون الشهرتني من الثياَ: العايل واملنخفض.قال بعض السلفذا "وهل .1523

وقد روى أبو داود والنسائي وابن ماجه عن ابن عمر يرفعه إَل النِب صلى هللا عليه وسلم 
ََ ُشهرة ألبسه هللا يوم القيامة ثواًب ِمثْ َله»قال:   «.من لبس ثو

 «.ثَو مَذلَّة مث تلته ب فيه النار»وِف رواية: 

وهذا ْلنه َقَصد به االختيال والفخر، فعاقبه هللا بنقيض ذلك فأذلَّه. كما يعاق ب الذي يطيل 
 ثوبه خيالء أبن َخَسف به اْلرض وحنو ذلك، كما فعل بقارون.

َيالء َخَسف بينما رجٌل جيره إزاره خُ »عن النِب صلى هللا عليه وسلم قال: « الصحيحني»وِف 
 «.يتَجْلَجل فيها إَل يوم القيامةهللا به اْلرض فهو 

 (2)عن عبد هللا بن ُعمر قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:." « الصحيحني»وِف 
رضي هللا  -(، عن ابن عباس 3(، عن عطاء )2(، حدثنا اْلوزاعي )1"الُعك اشي ) .1524

أولئك  نالسابقون السابقو : »-صلى هللا عليه وسلم  -، قال: ... قال رسول هللا -عنه 
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 (.5« )( إَل املسجد وآخر من خيرج منه4امُلقرَّبون: أول من هَتَجَّر )

__________ 

( حممد بن إسحاق بن إبراهيم بن حممد بن عكاشة بن حمصن اْلسدي الُعك اشي، وهو 1)
 (، وهو كذ اَ.6حممد بن حمصن الُعكَّاشي، نس ب إَل جده اْلعلى، تقد م ِف احلديث )

 (، ثقة جليل.7عمرو بن أيب عمرو اْلوزاعي، تقدم ِف احلديث )( عبدالرمحن بن 2)

(، ثقة فقيه فاضل 27( َ يتبني يل أهو عطاء بن أيب َرابح املكي، تقدم ِف احلديث )3)
(، صدوق 189لكنه كثري اإلرسال؛ أم هو عطاء بن أيب مسلم اْلُراساين، أييت ِف احلديث )

قد روى عنهما ، و -رضي هللا عنه  -عن ابن عباس  يهم كثرياً ويرسل ويدلس؛ وكالمها يرواين
 أبو عمرو اَْلْوزاعي.

جِ ر. ( الت َّْهجري: الت َّْبِكرُي إَل ُكلِ  شيء وامُلباَدَرة إليه. يقال: َهجَّر يُ َهجِ ر هَتْجريًا فهو ُمهَ 4)
أراَد املباَدرة «. ليهإ لو يَ ْعَلُم الناُس ما ِف الت َّْهجري الْستَ بَ ُقوا»وهي لَُغٌة حجازِيَّة. وِف احلديث 

. أي امُلَبكِ ر إليها. «فامُلَهجِ ر إليها كامُلْهِدي َبَدنَةً »إَل أوَِّل وقت الصالة. وِف حديث اِلمعة 
، مادة 557/ 5واهلَجري واهلاِجرة: اشتداُد احلَرِ  نصَف النهار. انظر "النهاية"، البن اْلثري، )

( ،" ، 34/ 6جر"(، "معجم مقاييس اللغة، )، مادة "ه4619/ 6"هجر"(، "لسان العَر
 مادة "هجر"(.

 ( احلديث َ أقف على من أخرجه غري املصنف؛5)

وهذا حديث موضوع؛ ِف سنده مطهر بن سليمان، وحممد بن إسحاق اْلسدي ومها  
كذاابن، كما تقدم ِف ترمجتهما؛ وحممد بن كامل بن ميمون الزايت ليس ابلقوي، كما سبق 

 ِف ترمجته.

 معىن احلديث مقطوعا من كالم عثمان بن أيب سودة، وقد ورد

( عن اْلوزاعي، حدثنا عثمان بن 126، ح 127/ 1أخرجه ابن املبارك، ِف "اِلهاد"، )
({ 11( أُولَِئَك اْلُمَقرَّبُوَن )10أيب سودة قال: بلغنا ِف هذه اْلية: }َوالسَّاِبُقوَن السَّاِبُقوَن )

 .«َرواحا إَل املسجد، وأوهلم خروجا ِف سبيل هللا عز  وجلأو هلم »[ قال: 11 - 10]الواقعة:
(، ومن طريقه أخرجه 37، ح 566/ 4وأخرجه أبو بكر بن أيب شيبة، ِف "املصنَّف"، )

(، حدثنا عيسى بن يونس، عن اْلوزاعي، 1199، ح 239/ 3اإلمام أمحد، ِف "الزهد"، )
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 به، حنوه.

ِف قول هللا تعاَل:  قال بعض السلف»(: 243/ 4وقال ابن رج ب ِف "فتح الباري"، )
[: إهنم أول 11 - 10({ ]الواقعة:11( أُولَِئَك اْلُمَقرَّبُوَن )10}َوالسَّاِبُقوَن السَّاِبُقوَن )

 (1)وهللا تعاَل أعلم.." «. الناس خروجاً إَل املسجد وإَل اِلهاد
سائر ار و هالك إال وجهه قابل للهالك وِف مقابله أهنم يعدمون كاِلنة والن(2)" .1525

 املوجودات حلظة ليصدق عموم اْلية مث يعودون . 

واختلفوا ِف إعادة احليوان واْلصح إعادته لقوله تعاَل }وإذا الوحوش حشرت{ ولدحيث 
الصحيحني ِف االقتصاص للحيوان بعضه من بعض ، وقيل ال يعاد شيء منها ، وحشرت 

اْلية واحلديث فمن مث كان  معناه ماتت ، واالقتصاص كناية عن العدل وهو خالف ظاهر
 اْلصح اْلول . 

وأما اْلدميون فاملكلفون منهم يعودون إمجاعا ، وكذلك الصغار العقالء يعودون ويكونون 
ِف اِلنة مع آابئهم املؤمنني إمجاعا أيضا وال نظر ملن شذ ِف ذلك كما بينته ِف شرح العباَ 

َ االستسقاء ومثلهم من بلغ جمنوان ، وتوقف ال ريه ِف اجملانني باقالين ِف الصغار وتردد غِف اب
 ال يعول عليه . 

َ والسنة  وأما اِلان فأهل السنة يؤمنون بوجودهم ، وإنكار املعتزلة لوجودهم فيه ُمالفة للكتا
واإلمجاع ، بل ألزموا به كفرا ْلن فيه تكذي ب النصوص القطعية لوجودهم ، ومن مث قال 

ر وجودهم ْلنه جحد نص القرآن والسنن املتواترة بعض املالكية : الصواَ كفر من أنك
واإلمجاع الضروري وهم مكلفون قطعا ، ومن مث وعدوا مبغفرة الذنَو واإلجارة منعذاَ أليم 
ِف اْلية اليت ِف السؤال وتوعدوا ابلعقاَ }أَ أيتكم رسل منكم يقصون عليكم آاييت 

إال مكلف . قال الضحاك : وِف  وينذرونكم لقاء يومكم هذا{ وال ينذر ابإلعادة للحساَ
هذه اْلية دليل على أن فيهم رسل منهم . وخالفه اِلمهور وقالوا املراد ابلرسل منهم رسل 
اْلنبياء أو منكم للتغلي ب على حد }خيرج منهما اللؤلؤ واملرجان{ ومها ال خيرجان إال من 
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 امللح . 

 هل هو من اِلن أو املالئكة وِف واختلفوا هل هم أوالد إبليس أو أوالد جان وِف أن إبليس
أن املطيع منهم هل يدخل اِلنة أو ينجى من النار ؟ وبعضهم ذكر اْلالف على غري هذا 
الوجه فقال : من قال هم من ولد إبليس فله ِف دخوهلم اِلنة قوالن : وجه اْلول طاعتهم 

خل اِلنة بغري منهم يدووجه الثاين اتبعيتهم ْلبيهم ، ومن قال إهنم من أوالد اِلان فاملطيع 
خالف من أصحاَ هذا املذه ب وظواهر اْلي تقتضي دخوهلم كقوله تعاَل }فمن يعمل 
مثقال ذرة خريا يره{ }إن هللا ال يضيع أجر احملسنني{ }إان ال نضيع أجر من أحسن 
عمال{ }من عمل صاحلا من ذكر او أنثى وهو مؤمن{ إَل قوله }بغري حساَ{ فعلى 

عموم ِف النصوص ما َ يرد ُمصص وهو مذه ب أكثر الفقهاء تكون هذه القول ابْلخذ ابل
النصوص مقتضية لدخوهلم اِلنة ، واستدل له أبو حنيفة رمحة هللا بقوله تعاَل }َ يطمثهن 
إنس قبلهم وال جان{ فلوال إهنم يدخلون اِلنة ملا نفى طمثهن كاإلنس لألبكار ، وْليضا 

 ثواَ واج ب عليهم كالواج ب علينا وهو ما فيه ثواَ والفقد اتفقنا على تكليفهم فيكون ال
ِف اْلخرة إال اِلنة ، ومكث أهل اْلعراف ُّبا إمنا هو عقاَ يعقبه دخول اِلنة كما أشري 

ما أطمعهم  : قال بعض السلفإليه بقوله تعاَل }َ يدخلوها وهم يطمعون{ وْلجل ذلك 
شهادة النصوص بدخلوهم اِلنة ، إال ليدخلهم ، وقيل ابلوقف وهو إذ ال موج ب له مع 

ومن أنكر هذا ال يكفر ْلنه َ يقم خبصوصه قاطع خبالف منكر رسالة نبينا حممد صلى هللا 
عليه وسلم إليهم فِنه يكفر ْلنه أمجع عليه املسلمون قاطبة وعلم من الدين ابلضرورة وقد 

ن الضروري ريبا متساهل من قال : رسالته صلى هللا عليه وسلم إليهم اشتهرت اشتهار ق
آبايت القرآن ، وشهرة عموم رسالته تدل على ذلك كمنكر اإلمجاع ، وِف كفره خالف 
مذكور ِف اْلصول ، وكذا كونه مبعواث إَل أيجوج ومأجوج فمنكره كذلك ْلهنم من الناس 
وقوله تعاَل }وما أرسلناك إال كافة للناس بشريا ونذيرا{ وذكر بعض العلماء أنه صلى هللا 

 (1)يه وسلم مر ُّبم ليلة اإلسراء." عل
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 "مطل ب ِف حديث " من قطع سدرة صَو هللا رأسه ِف النار " .1526

 وسئل نفع هللا به : عن حديث " من قطع سدرة صَو هللا رأسه ِف النار "من رواه ؟ . 

فأجاَ بقوله : رواه كثريون وصححه الضياء ِف املختارة ، وِف رواية " يص ب عليه العذاَ 
" يصَو رأسه ِف النار " وِف أخرى " من قطع السدر إال من زرع يص ب عليه  " وِف أخرى

العذاَ صبا " وِف أخرى " خرج فأذن ِف الناس من هللا ال من رسوله لعن هللا قاطع السدر 
" وِف رواية " أن ذلك كان ِف مرضه صلى هللا عليه وسلم الذي مات فيه " واْلحاديث ِف 

:  قال بعض السلفعلماء إلمجاعهم على جواز قطعه . ++ ذلك كثرية وهي مؤولة عند ال
حملها سدر احلرم ، وقال أبو داود ِف قطع سدرة ِف فالة يستظل ُّبا ابن السيل والبهائم عبثا 
وظلما بغري حق له فيها ، ويؤيده أن الشافعي رضي هللا عنه سءئل عن قطعه فقال : ال 

ر ان يقطعه من أرضه ، ومحله آخرون على سدأبس به ، وأن عروة ابن الزبري راوي احلديث ك
يتيم أو حنوه مما قطع ظلما أو عدواان ورجح التأويل اْلول أعين محله على سدر احلرم أبنه 

 (1)وقع ِف رواية الطْباين . ." 
"تسلم منها َ تكن مقبولة وهلذا كانت أعمال القل ب اجملردة أفضل من أعمال البدن  .1527

 (2)." قال بعض السلف:اجملردة كما 
ويرفعه من مكان إَل مكان هل يكره ذلك؟ وإذا مات الصِب وهو  -215-"ص  .1528

غري ُمتون هل خينت بعد موته؟ وسئل: ما معىن قول النِب صلى هللا عليه وسلم "ال جتعلوا 
 بيوتكم قبورا" وهل يتكلم امليت ِف قْبه أم ال؟

لق من بعيد جداً فِن عامة اْلاحلمد هلل، أما كونه ال يصحح الفاحتة فهذا -أجاَ رمحه هللا 
العامة واْلاصة يقرأون الفاحتة قراءة جتزئ ُّبا الصالة فِن اللحن اْلفي واللحن الذي ال حييل 
املعىن ال يبطل الصالة وِف الفاحتة قراءات كثرية قد قرئ ُّبا فلو قرأ: )عليهم وعليهم وعليهم( 

لو قرأ: )احلمد هلل واحلمد هلل( أو أو قرأ: )الصراط السراط الزراط( فهذه قراءات مشهورة و 
قرأ: )َر العاملني أو َر العاملني( أو قرأ ابلكسر وحنو ذلك لكانت قراءات قد قرئ ُّبا 
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وتصح الصالة خلف من قرأ ُّبا ولو قرأ: )َر العاملني( ابلضم أو قرأ )مالك يوم الدين( 
 البلد من هو إماماً راتباً وِفابلفتح لكان هذا حلناً ال حييل املعىن وال يبطل الصالة وإن كان 

أقرأ منه صلى خلفه فِن النِب صلى هللا عليه وسلم قال: "ال يؤمنَّ الرجل ِف سلطانه" وإن  
كان متظاهراً ابلفسق وليس هناك من يقيم اِلماعة غريه صلى خلفه أيضاً َو يَتك اِلماعة 

 وإن تركها فهو آمث ُمالف للكتاَ والسنة وملا كان عليه السلف.

وأما من دعا هللا ُملصًا له الدين بدعاء جائز َسعه هللا وأجاَ دعاه سواء كان معراًب أو 
ملحواًن والكالم املذكور ال أصل له بل ينبغي للداعي إذا َ يكن عادته اإلعراَ أن ال 

: إذا جاء اإلعراَ ذه ب اْلشوع وهذا كما يكره قال بعض السلفيتكلف اإلعراَ 
فِذا وقع بغري تكلف فال أبس به فِن أصل الدعاء من القل ب تكلف السجع ِف الدعاء 

واللسان اتبع للقل ب ومن جعل مهته ِف الدعاء تقومي لسانه أضعف توجه قلبه وهلذا يدعو 
 (1)املضطر بقلبه دعاء." 

إثبات العصمة من اإلقرار على الذنَو مطلقاً والرد على من يقول:  - 337-"ص  .1529
القائلني ابلعصمة إذا حررت إمنا تدل على هذا القول وحجج  أنه جيوز إقرارهم عليها وحجج

النفاة ال تدل على وقوع ذن ب أقر عليه اْلنبياء فِن القائلني ابلعصمة احتجوا أبن التأسي 
ُّبم مشروع وذلك ال جيوز إال مع جتويز كون اْلفعال ذنواًب ومعلوم أن التأسي ُّبم إمنا هو 

عنه ورجعوا عنه كما أن اْلمر والنهي إمنا جت ب طاعتهم  مشروع فيما أقروا عليه دون ما هنوا
فيما َ ينسخ منه فأما ما نسخ من اْلمر والنهي فال جيوز جعله مأمورًا به وال منهيًا عنه 

 فضالً عن وجَو اتباعه والطاعة فيه.

وكذلك ما احتجوا به من أن الذنَو تناِف الكمال أو أهنا ممن عظمت عليه النعمة أقبح أو 
ا توج ب التنفري أو حنو ذلك من احلجج العقلية فهذا إمنا يكون مع البقاء على ذلك وعدم أهن

ال قالرجوع وإال فالتوبة النصوح اليت يقبلها هللا يرفع ُّبا صاحبها إَل أعظم مما كان عليه كما 
: "كان داود عليه السالم بعد التوبة خرياً منه قبل اْلطيئة" وقال آخر: "لو بعض السلف

كن التوبة أح ب اْلشياء إليه ملا ابتلى ابلذن ب أكرم اْللق عليه" وقد ثبت ِف الصحاح َ ت
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َ حيُِ به   حديث التوبة: " هلل أفرح بتوبة عبده من رجل نزل منزاًل" إخل وقد قال تعاَل: }ِإنَّ اَّللَّ
ََ َوآَمَن َوَعِمَل َعَمالً وقال تعاَل: }ِإالَّ َمْن  222الت َّوَّاِبنَي َوحيُِ به اْلُمَتَطهِ رِيَن{ البقرة:  اَت

ُل اَّللَُّ َسيِ َئاهِتِْم َحَسَناٍت{ الفرقان:  وقد ثبت ِف الصحيح حديث  70َصاحِلًا َفُأولَِئَك يُ َبدِ 
الذي يعرض هللا صغار ذنوبه وخيبأ عنه كبارها وهو مشفق من كبارها أن تظهر فيقول هللا 

 سنة فيقول: أي َر إن يل سيئات َله: "إين قد غفرهتا لك وأبدلتك مكان كل سيئة ح
أرها" إذا رأى تبديل السيئات ابحلسنات طل ب رؤية الذنَو الكبار اليت كان مشفقًا منها 
أن تظهر ومعلوم أن حاله هذه مع هذا التبديل أعظم من حاله لو َ تقع السيئات وال 

 (1)التبديل.." 
جة قد بورك لك ِف حا: "اي ابن آدم لقال بعض السلفإُيانه وهلذا  - 360-"ص  .1530

أكثرت فيها من قرع ابَ سيدك" وقال بعض الشيوخ: "إنه ليكون يل إَل هللا حاجة فأدعوه 
فيفتح يل من لذيذ معرفته وحالوة مناجاته ما ال أح ب معه أن يعجل قضاء حاجيت خشية 

 أن تنصرف نفسي عن ذلك ْلن النفس ال تريد إال حظها فِذا قضى انصرفت".

 ئيليات: "اي ابن آدم البالء جيمع بيين وبينك والعافية جتمع بينك وبنيوِف بعض اإلسرا
نفسك" وهذا املعىن كثري وهو موجود مذوق حمسوس ابحلس الباطن للمؤمن وما من مؤمن 
إال وقد وجد من ذلك ما يعرف به ما ذكرانه فِنَّ ذلك من ابَ الذوق واحلس ال يعرفه إال 

وق وإن كان قد يظن أنه ِف اْلصل ُمتص بذوق من كان له ذوق وحس بذلك ولفظ الذ
اللسان فاستعماله ِف الكتاَ والسنة يدل على أنه أعم من ذلك مستعمل ِف اإلحساس 
ابملالئم واملنافر كما أن لفظ اإلحساس ِف عرف االستعمال عام فيما حيس ابحلواس اْلمس 

ُهْم ِمْن َأَحدٍ بل وابلباطن. وأما ِف اللغة فأصله الرؤاي كما قال: }َهْل حتُِ   .98{ مرمي: سه ِمن ْ
ُ لَِباَس اِْلُوِع َواْْلَْوِف{ النمل:  فجعل  112واملقصود لفظ الذوق قال تعاَل: }َفَأَذاقَ َها اَّللَّ

اْلوف واِلوع مذوقاً وأضاف إليهما اللباس ليشعر أنه لبس اِلائع واْلائف فشمله وأحاط 
املواضع   ال يستوع ب مشاعره بل خيتص ببعضبه إحاطة اللباس ابللباس خبالف من كان اْلَ

{ آل عمران:  ََ وقال تعاَل: }ُذْق إِنََّك أَْنَت اْلَعزِيُز  106وقال تعاَل: }َفُذوُقوا اْلَعَذا
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وقال: }ال يَُذوُقوَن ِفيَها  48وقال تعاَل: }ُذوُقوا َمسَّ َسَقَر{ القمر  49اْلَكرمُِي{ الدخان: 
يمًا َوَغسَّاقاً وقال ت 56اْلَمْوَت{ الدخان:  { عاَل: }ال َيُذوُقوَن ِفيَها بَ ْردًا َوال َشرَااًب ِإالَّ محَِ

وقال: }ولنذيقنهم من العذاَ اْلدىن دون العذاَ اْلكْب{ السجدة:  25 - 24النبأ: 
وقد قال النِب صلى هللا عليه وسلم: "ذاق طعم اإلُيان من رضي ابهلل راًب وابإلسالم  21

 .ديناً ومبحمد نبياً"
 (1)فاستعمال." 

والذي ذكره الشيخ رمحه هللا هو الذي أمر هللا به ورسوله لكن كثري  - 367-"ص  .1531
من الرجال غلطوا فِهنم قد يشهدون ما يقدر على أحدهم من املعاصي والذنَو أو ما يقدر 
على الناس من ذلك بل من الكفر ويشهدون أن هذا جاٍر مبشيئة هللا وقضائه وقدره داخل 

ربوبيته ومقتضي مشيئته فيظنون االستسالم لذلك وموافقته والرضا به وحنو ذلك ِف حكم 
دينًا وطريقًا وعبادة فيضاهون املشركني الذين قالوا: }َلْو َشاَء اَّللَُّ َما َأْشرَْكَنا َوال آاَبُؤاَن َوال 

 47 َأْطَعَمُه{ يس: وقالوا: }أَُنْطِعُم َمْن َلْو َيَشاُء اَّللَُّ  148َحرَّْمَنا ِمْن َشْيٍء{ اْلنعام: 
ولو هدوا لعلموا أن القدر أمران أن  20وقالوا: }َلْو َشاَء الرَّمْحَُن َما َعَبْداَنُهْم{ الزخرف: 

نرضى به ونصْب على موجبه ِف املصائ ب اليت تصيبنا: كالفقر واملرض واْلوف قال تعاَل: 
ََ ِمْن ُمِصيَبٍة ِإالَّ ِبِِْذِن اَّللَِّ َومَ  قال بعض . 11غابن: ْن يُ ْؤِمْن اِبَّللَِّ يَ ْهِد قَ ْلَبُه{ الت}َما َأَصا

: "هو الرجل تصيبه املصيبة فيعلم أهنا من عند هللا فريضى ويسلم" وقال تعاَل: }َما السلف
ٍَ ِمْن قَ ْبِل َأْن َنْْبَأََها ِإنَّ  ََ ِمْن ُمِصيَبٍة ِف اَْلْرِض َوال ِف أَنْ ُفِسُكْم ِإالَّ ِف ِكَتا َذِلَك َعَلى  َأَصا

 .23 - 22اَّللَِّ َيِسرٌي ِلَكْيال ََتَْسْوا َعَلى َما فَاَتُكْم َوال تَ ْفَرُحوا مبَا آاَتُكْم{ احلديد: 
وِف الصحيحني: عن النِب صلى هللا عليه وسلم أنه قال: "احتج آدم وموسى فقال موسى: 

اء  ه وعلمك أَسأنت آدم الذي خلقك هللا بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك مالئكت
كل شيء فلماذا أخرجتنا ونفسك من اِلنة فقال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك هللا 
برسالته وبكالمه فهل وجدت ذلك مكتواًب علي قبل أن أخلق قال: نعم قال: فحج آدم 

 موسى".
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وآدم عليه السالم َ حيتج على موسى ابلقدر ظناً أن املذن ب حيتج ابلقدر فِن هذا ال يقوله 
لم وال عاقل ولو كان هذا عذراً لكان عذراً إلبليس وقوم نوح وقوم هود وكل كافر وال." مس

(1) 
ع لكن هل جي ب امُلسم ى كقول مالك ِف رواية أو َمهر املثل كقول  -109-"ص  .1532

أيب حنيفة والشافعي وأمحد ِف رواية أو جي ب اْلُمسان كأمحد ِف رواية اثلثة هذا فيه نزاع بني 
علق هذا الواج ب برقبته كقول أمحد ِف املشهور عنه والشافعي ِف قول وأظنه العلماء وقد يت

قول أيب حنيفة أو يتعلق ذلك بذمة العبد قد يتبع به إذا أعتق كقول الشافعي ِف اِلديد 
وقول أيب يوسف وحممد وغريمها واْلول أظهر فِن قوله هلم أنه تلبيس عليهم وكذَ عليهم 

عدوان منه عليهم واْلئمة متفقون على أن اململوك لو تعدى مث دخوله عليها ُّبذا الكذَ 
على أحد فأتلف ماله أو جرحه أو قتله كانت جنايته متعلقة برقبته ال جت ب ِف ذمة السيد 
بل يقال للسيد إن شئت أن تفك مملوكك من هذه اِلناية وإن شئت أن تسلمه حىت تستوِف 

بد ِف يه أقل اْلمرين من قدر اِلناية أو قيمة العهذه اِلناية من رقبته وإذا أراد أن يقتله فعل
مذه ب الشافعي وأمحد ِف املشهور عنه وغريمها وعند مالك و أمحد ِف رواية يفديه ِبرش 
اِلناية ابلغًا ما بلغ فهذا العبد ظاَ معتٍد جار على هؤالء فتتعلق جنايته برقبته وكذلك ما 

ويل العلماء وان عليهم فيتعلق برقبته ِف أصح قاقَتضه من مال الزوجة مع قوله أنه حر فهو عد
 و هللا أعلم.

: وسئل عن رجل زوج ابنته لشخص َو يعلم ما هو عليه فأقام ِف صحبة 153مسألة 
الزوجة سنني فعلم الويل والزوجة ما الزوج عليه من النجس والفساد وشَر اْلمر والكذَ 

م ال مث إن جيوز للويل اإلقدام على تزوجيه أواَْلُيان اْلائنة فبانت الزوجة منه ابلثالث فهل 
 الويل استتاَ الزوج مراراً عديدة ونكث َو يرجع فهل حيل تزوجيها له

ال بعض قاِلواَ: احلمد هلل. إذا كان مصراً على الفسق فِنه ال ينبغي للويل تزوجيها له كما 
 : من زوج كرُيته من فاجر فقد قطع رمحهاالسلف
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لتزوج به إذا كان كفؤًا هلا وهي راضية به وأما نكاح التحليل فقد لكن إن علم أنه اتَ ف
 (1)ثبت عن النِب صلى هللا عليه وسلم أنه قال: "لعن هللا احمللل واحمللل له" وال جتْب." 

"َر ذو ارادة أمر عبدا ذا ارادة، فان وف قه وأراد من نفسه أن يعينه ويلهمه فعل ما  .1533
ونفسه، وهو من هذه احليثية ال خيتار اال ما هتواه نفسه  أمر به. وان خذله وخاله وارادته

وطبعه، فهو من حيث هو انسان ال يريد اال ذلك. ولذلك ذم ه هللا ِف كتابه من هذه احليثية 
َو ُيدحه اال أبمر زائد على تلك احليثية، وهو كونه مسلما ومؤمنا وصابرا وحمسنا وشكورا 

د على جمر د كونه انساان وارادته صاحلة، ولكن ال يكفي وتقيا وبرا، وحنو ذلك. وهذا أمر زائ
جمر د صالحيتها ان َ تؤيد بقدر زائد على ذلك وهو النوفيق، كما أنه ال يكفي ِف الرؤية 

 جمر د صالحية العني لالدراك ان َ حيصل سب ب آخر من النور املنفصل عنها.

 عاَلخال من تعظ م هللا ت[ أعظم الظلم واِلهل أن تطل ب التعظيم لتفسك وقلبك 117]

من أعظم الظلم واِلهل أن تطل ب التعظيم والتوقري لك من الناس وقلبك خال من تعظيم 
هللا وتوقريه، فانك توق ر املخلوق وجتل ه أن يراك ِف حال ال توق ر هللا أن يراك عليها، قال 

ق رونه، والتوقري: ، أي ال تعاملونه معاملة من تو 13تعاَل:} مالكم ال ترجون هلل وقارا{نوح
، قال احلسن: ما لكم ال تعرفون هللا 9العظمة. ومنه قوله تعاَل:} وتوق روه{ الفتح من اْلية

حقا وال تشكرونه؟ وقال جماهد: ال تبالون فظمة ربكم. وقال ابن زيد: ال ترون هلل طاعة. 
 .196\18وقال ابن عباس: ال تعرفون حق عظمته. اِلامع ْلحكام القرآن 

ْلقوال ترجع اَل معىن واحد، وهو أهنم لو عظ موا هللا وعرفوا حق عظمته وح دوه وهذه ا
وأطاعوه وشكروه، فطاعته سبحانه، واجتناَ معاصيه، واحلياء منه، حبس ب وقاره ِف القل ب. 

: ليعظم وقار هللا ِف قل ب أحدكم أ، يذكره حني يستحي من ذكره، قال بعض السلفوهلذا 
" قب ح هللا الكل ب واْلنزير والننت وحنوذلك، فهذا من وقار هللا.. فيقرن اَسه به كما تقول:

(2) 
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 إرادة العبد -"القدر  .1534

َر ذو إرادة أمر عبدا ذا إرادة ، فِن وفقه وأراد من نفسه أن يعينه ويلهمه فعل ما أمر به 
 ، وإن خذله وخاله وإرادته ونفسه، وهو من هذه احليثية ال خيتار إال ما هتواه نفسه وطبعه

، فهو من حيث هو إنسان ال يريد على تلك احليثية، وهو كونه مسلما ومؤمنا وصابرا 
وحمسنا وشكورا وتقيا وبرا ، وحنو ذلك . وهذا أمر زائد على جمرد كونه إنساان وإرادته صاحلة، 
ولكن ال يكفي جمرد صالحيتها إن َ تؤيد بقدر زائد على ذلك وهو التوفيق ، كما أنه ال 

رؤية جمرد صالحية العني لإلدراك إن َ حيصل سب ب آخر من النور املنفصل عنها يكفي ِف ال
. 
 

 وقار هللا

من أعظم الظلم واِلهل أن تطل ب التعظيم والتوقري لك من الناس وقلبك خال من تعظيم 
هللا وتوقريه ، فِنك توقر املخلوق وجتله أن يراك ِف حال ال توقر هللا أن يراك عليها، قال 

أي ال تعاملونه معاملة  13سورة نوح : اْلية رقم : « ما لكم ال ترجون هلل وقاراً » تعاَل : 
ما لكم ال  ، قال احلسن :« وتوقروه » من توقرونه، والتوقري : العظمة . ومنه قوله تعاَل : 

تعرفون هلل حقا وال تشكرونه ؟ ! قال جماهد : ال تبالون عظمة ربكم وقال ابن زيد : ال 
 اعة . وقال ابن عباس : ال تعرفون حق عظمته .ترون هلل ط

وهذه اْلقوال ترجع إَل معىن واحد، وهو أهنم لو عظموا هللا وعرفوا حق عظمته وحدوه 
وأطاعوه وشكروه، فطاعته سبحانه واجتناَ معاصيه واحلياء منه حبس ب وقاره ِف القل ب . 

ي من كره عندما يستح: ليعظم وقار هللا ِف قل ب أحدكم أن يذ  قال بعض السلفوهلذا 
ذكره ، فيقرن اَسه به كما تقول : قبح هللا الكل ب واْلنزير والننت وحنو ذلك ، فهذا من وقار 

 (1)هللا .." 
"وقال املهل ب: لعل من هللا على معىن القطع واحلتم، ودل ذلك على أن صدقة  .1535

ًا إَل ما يرضي ت سببالرجل على السارق والزانية والغين قد تقبلها هللا تعاَل؛ ْلهنا إذا كان
 هللا عز وجل فال شك ِف فضلها وقبوهلا. انتهى.
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وقال ِف ))الفتح((: وِف احلديث: داللة على أن الصدقة كانت عندهم ُمتصة أبهل احلاجة 
من أهل اْلري، وهلذا تعجبوا من الصدقة على اْلصناف الثالثة، وفيه: أن نية املتصدق إذا  

 تقع املوقع، واختلفت الفقهاء ِف اإلجزاء إذا كان ذلككانت صاحلة قبلت صدقته ولو َ 
ِف زكاة الفرض، وال داللة ِف احلديث على اإلجزاء وال على املنع، ومن مث أورد املصنف 

 الَتمجة بلفظ االستفهام، َو جيزم ابحلكم. انتهى.

إذا أعطى  اوأقول: فيه تعريض ملا ذكره العيين بقوله: وفيه: ما حيتج به أبو حنيفة وحممد فيم
زكاته لشخص وظنه فقرياً فبان غنياً سقطت عنه تلك الزكاة، وال جي ب عليه اإلعادة، وحكي 

 ذلك عن احلسن البصري وإبراهيم النخعي. انتهى.

ومثله عندهم كل من ال جيزئ دفعها هلم كالكافر فِنه إذا دفعها هلم بظن اإلجزاء لغت إال 
 هى.إذا كان رقيقاً له أو مكاتباً له. انت

فِن قيل: إن اْلْب إمنا تضمن قصة خاصة وقع اإلطالق فيها على قبول الصدقة برؤاي صادقة 
اتفاقية، فمن أين يقع تعميم احلكم؟ فاِلواَ: إن التنصيص ِف هذا اْلْب على رجاء 

 االستعفاف هو الدال على تعدية احلكم، فيقتضي ارتباط القبول ُّبذه اْلسباَ.

ل اإلخالص واستحباَ إعادة الصدقة إذا َ تقع املوقع، وأن وفيه: فضل صدقة السر وفض
ال قاحلكم للظاهر حىت يتبني سواه، وبركة التسليم والرضى، وذم التضجر ابلقضاء، كما 

 (1): ال تقطع اْلدمة ولو ظهر لك عدم القبول. انتهى.." بعض السلف
ضل منه بعد أف"وِف احلديث أن تنجيز وفاء الدين والتصدق ِف احلياة وِف الصحة  .1536

املوت وِف املرض وأشار صلى هللا عليه وسلم إَل ذلك بقوله: )وأنت صحيح حريص َتمل 
الغىن( إَل آخره ْلنه ِف حال الصحة يصع ب عليه إخراج املال غالبًا ملا خيوفه به الشيطان 
 ويزين له من إمكان طول العمر واحلاجة إَل املال كما قال تعاَل: }الشيطان يعدكم الفقر{

 [ اْلية.268]البقرة:

وأيضاً فِن الشيطان رمبا زين له احليف ِف الوصية أو الرجوع عنها فليتمحص تفضيل الصدقة 
ون : عن بعض أهل الَتف يعصون هللا تعاَل ِف أمواهلم مرتني ينجلقال بعض السلفالناجزة 
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د املوت، عُّبا وهي ِف أيديهم يعين ِف احلياة ويسرفون فيها إذا خرجت عن أيديهم يعين ب
وأخرج الَتمذي ِبسناد حسن وصححه ابن حبان عن أيب الدرداء مرفوعاً قال: )مثل الذي 
يعتق ويتصدق عند موته مثل الذي يهدي إذا شبع( وهو يرجع إَل معىن حديث الباَ، 
وروى أبو داود وصححه ابن حبان عن أيب سعيد اْلدري مرفوعًا )ْلن يتصدق الرجل ِف 

خري له من أن يتصدق عند موته مبائة(، وحديث الباَ مضى ِف  حياته وصحته بدرهم 
 كتاَ الزكاة.

 موسوعة صحيح البخاري

 ه  1162الفيض اِلاري بشرح صحيح اإلمام البخاري إلَساعيل العجلوين 
 كتاَ الوصااي

 ابَ قول هللا تعاَل: }من بعد وصية يوصى ُّبا أو دين{

 1230الصفحة  - 4اِلزء 

--- 

ِ تعاَل( وْليب ذر: 8) َ قَ ْوِل اَّللَّ [ 12}ِمْن بَ ْعِد َوِصيَّةٍ يُوِصي ُِّبَا َأْو َدْيٍن{ ]النساء:(1)( )اب
قال شيخ اإلسالم: أراد بيان حكم الدين ِف إقرار املريض به أما حكم الوصية وإن كانت 

 مذكورة فقد سبق انتهى.

از إقرار َتمجة االحتجاج ملا اختاره من جو وقال ِف ))الفتح((: أراد املصنف وهللا أعلم ُّبذه ال
املريض ابلدين مطلقًا سواء كان املقر له واراثً أو أجنبيًا قال: ووجه الداللة أنه تعاَل سوى 
بني الوصية والدين ِف تقدُيهما على املرياث َو يفصل فخرجت الوصية للوارث ابلدليل 

 (2)الذي تقدم." 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقَضى")َويُْذَكُر( ابلبناء للمفعول )أَ  .1537 ( أي: حكم )اِبلدَّْيِن( نَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

أي: بتقدُيه قبل الوصية، رواه اإلمام أمحد والَتمذي وابن ماجة عن علي بن أيب طال ب 
بلفظ قال: )أنكم تقرون من بعد وصية يوصى ُّبا أو دين وأن رسول هللا صلى هللا عليه 
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الوصية( احلديث، وفيه احلارث اْلعور تكلم فيه ولذا عرضه، لكن وسلم قضى ابلدين قبل 
قال الَتمذي أن العمل عليه عند أهل العلم وكان البخاري اعتمد عليه العتضاده ابالتفاق 
على مقتضاه، وإال فلم جتر عادته أن يورد الضعيف ِف مقام االحتجاج به، وقد أورد ِف 

ة ماء ِف أن الدين يقدم على الوصية إال ِف صور الباَ ما يعضده أيضاً، َو خيتلف العل
واحدة، وهي ما لو أوصى لشخص أبلف مثاًل وصدقه الوارث وحكم به مث أدعى آخر أن 
له ِف ذمة امليت ديناً يستغرق موجوده وصدقه الوارث مثالً ففي وجه للشافعية تقدم الوصية 

مة على ق كون الوصية مقدعلى الدين ِف هذه الصورة اْلاصة مث قد انزع بعضهم ِف إطال
الدين ِف اْليةليس فيها صيغة ترتي ب بل املراد أن املواريث إمنا تقع بعد قضاء الدين وإنفاذ 

 الوصية وإمنا قدمت الوصية ِف الذكر

 ملعىن اقتضى االهتمام لتقدمه كما مر قريباً.

 تنبيه: حاصل ما ذكره العلماء من اْلمور املقتضية للتقدمي ستة أشياء:

 دها: اْلفة كربيعة ومضر فقدم ربيعة وإن كان مضر أشرف منها ْلفة لفظه.أح

 اثنيها: حبس ب الزمان كعاد ومثود.

 اثلثها: حبس ب الطبع كثالث ورابع.

رابعها: حبس ب الرتبة كالصالة والزكاة فقدمت الصالة لتعلقها ابلبدن دون الزكاة لتعلقها 
 ابملال.

عز  لسلفقال بعض اله تعاَل: }عزيز حكيم{ خامسها: تقدمي السب ب على املسب ب كقو 
 فحكم.

[ قاله 69سادسها: تقدمي الشرف والفضل كقوله تعاَل: }من النبيني والصديقني{ ]النساء:
[ لكان 5ِف ))الفتح(( ولو مثل لألول بقوله تعاَل: }الشمس والقمر حبسبان{ ]الرمحن:

 (1)أوَل فافهم.." 
اد هذا إليه اي موسى إنه َ يغري يل منكرا فآف" فيها رجال صاحلا فأوحى هللا تعاَل  .1538

اْلْب أنه لو غري عليهم أي منعهم من فعل املنكر ما هلك وال هلكوا واحلكمة ِف ذلك هي 
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أنه مأمور ابلتغيري عليهم كما أهنم مأمورون بَتك ما أحدثوا من املخالفات فلما أن وقعوا ِف 
ك ب ما هنى عنه من السكوت عند املخالفات وسكت هو كان ذلك وقوعا منه ْلنه ارت

رؤيته املخالفات فاستوى معهم ِف ارتكاَ املنهيات فلم يكن ِف القرية إذ ذاك من يدفع 
البالء عنهم إذ نزل ُّبم ْلن العذاَ إمنا يرفعه االمتثال فلم يكن مث إذ ذاك ممتثل فحصل ما 

كوت قوع ما يقع وسحصل وها هو اليوم ال شك فيه وال خفاء ِف وقوع هذا اْلمر عندان لو 
علمائنا ِف اِلميع فال يتكلمون عند رؤيته وال حيضون ِف جمالس علمهم على تركه فال شك 
أن موجبات نزول العذاَ كلها متوفرة عندان ِف الغال ب إال من عصمه هللا ال جرم أنه قد 

ن ِف العلماء حيشرو  قال بعض السلفوقع اْلسف بسب ب ذلك وعم اْلفاق ومن اْلحياء 
ة اْلنبياء والقضاة حيشرون ِف زمرة السالطني وِف معىن القضاة كل فقيه قصد طل ب الدنيا زمر 

بعلمه قال وأشد من هذا ما روى أن رجال كان خيدم موسى صلى هللا عليه وسلم فجعل 
يقول حدثين موسى صفي هللا حدثين موسى جني هللا حدثين موسى كليم هللا حىت أثرى وكثر 

ل يسأل عنه فال حيس له أثرا حىت جاءه ذات يوم رجل وِف يده ماله ففقده موسى فجع
خنزير وِف عنقه حبل أسود فقال له موسى صلى هللا عليه وسلم أتعرف فالان قال نعم هو 
هذا اْلنزير فقال موسى عليه السالم اي َر أسألك أن ترده إَل حاله حىت أسأله مب أصابه 

ك عوتين ابلذي دعاين به آدم فمن دونه ما أجبتهذا فأوحى هللا عز وجل إليه اي موسى لو د
فيه ولكن أخْبك َ صنعت هذا به ْلنه كان يطل ب الدنيا ابلدين وقد كان سيدي أبو حممد 

 املرجاين رمحه هللا يقول كان اْلسف ملن قبلنا ابإلعدام ولكرامة هذه اْلمة على هللا تعاَل

1539. ____________________ 

1540.  ".(1) 
رضي هللا عنهم إن  قال بعض السلفعمل الذنَو وقد " عدم االستحياء من  .1541

للمرأة ِف عمرها ثالث خرجات خرجة لبيت زوجها حني هتدى إليه وخرجة ملوت أبويها 
وخرجة لقْبها فأين هذا اْلروج من هذا اْلروج وهذه املفاسد كلها حاصلة ِف خروجهن 

ف وكيفية والشراء والصر على تقدير علمهن أبحكام الشريعة فيما يتعاطونه من أمر البيع 
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حكم الراب وغري ذلك فكيف ُّبن مع اِلهل بذلك كله بل أكثر الرجال ال يعلم ذلك وقد 
ورد ِف احلديث الغرية من اإلُيان أو كما قال ومن اتصف ُّبذه الصفة وقع بينه وبني نساء 

شرع لاإلفرنج شبه فِن نساءهن يبعن ويشَتين وجيلسن ِف الدكاكني والرجال ِف البيوت وا
قد منع من التشبه ُّبم فصل ِف السكىن على البحر وينبغي له أن ُينعهن من السكىن على 
البحر مهما استطاع جهده وذلك لوجوه أحدها هنيه عليه الصالة والسالم عن اِللوس على 
الطرقات ومن كان ِف دار على البحر فهو كاِلالس على الطريق ْلن البحر طريق للمرور 

ذا نظر كشف على عورات املسلمني إذ أن ذلك املوضع يشتمل على عورات  فيه ابملراك ب فِ
كثرية منها كشف عورات النواتية كما هو واقع مرئي وكذلك كشف عورات غريهم من 
املغتسلني فيه والكالم الفاحش الذي ُينع للرجال َساعه فكيف ابملرأة ومنها أن بعضهم 

هن اهن تضَر ابلطار وأخرى ابلشبابة ومعيكون معهم املغاين ِف الشخاتري وغريها فِحد
من يصوت ابملزمار مع رفع أصواهتن ابلغناء إَل غري ذلك من ظهور هذه العورات املذكورات 
وغريها الوجه الثاين أن أهله ينكشفن جبلوسهن ِف الطرقات وغريها ويشاهدن ما تقدم ذكره 

 حبس ب ذلكوغريه فِن كان عنده بنات أو إماء أو غريهن فتزيد املفاسد 

1542. ____________________ 

1543.  ".(1) 
" حيتاجون إَل الشيطان إذ أن نفوسهم أغنت الشيطان عن تكلف أمرهم فهي  .1544

حتدثهم وتسول هلم فيتحدثون ِف سرهم مبا خيطر لنفوسهم مث يقولون خوطبنا بكذا وكذا 
وله سومعاذ هللا أن يطلع على سر من أسراره من هو ُمالف لربه عز وجل ولكتابه ولسنة ر 

صلى هللا عليه وسلم وقد قال أبو يزيد البسطامي رمحه هللا فيمن ذكر له ابلوالية فقصده فرآه 
يتنخم ِف املسجد قبل أن يلقاه فانصرف َو يسلم عليه وقال هذا غري مأمون على أدَ من 
آداَ الشريعة فكيف يكون أمينا على أسرار احلق وقد وعظ موسى عليه السالم يوما من 

ام رجل فصاح ومزق بعض ما عليه فأوحى هللا تعاَل إَل موسى عليه السالم أن حضره فق
قل له ُيزق يل عن قلبه ال عن جيبه انتهى مث إهنم َ يقتصروا على ما ذكر بل ضم بعضهم 
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إَل ذلك اْلمر اْلطر وهو أن يكون املغين شااب نظيف الصورة حسن الكسوة واهليئة أو 
ا ون ِف رقصهم بل خيطبوهنم للحضور فمن َ حيضر منهم رمبأحدا من اِلماعة الذين يتصنع

عادوه ووجدوا ِف أنفسهم عليه وحضوره فتنة كما تقدم سيما وهم أيتون إَل ذلك شبه 
العروس اليت جتلى لكن العروس أقل فتنة ْلهنا ساكنة حيية وهؤالء عليهم العنْب والطي ب 

تعانقون م إذ ذاك وكالمهم ورقصهم وييتخذون ذلك بني أثواُّبم ويتكسرون مع ذلك ِف مشيه
فتأخذهم إذ ذاك أحوال النفوس الرديئة من العشق واالشتياق إَل التمتع مبا يرونه من الشبان 
ويتمكن منهم الشيطان وتقوى عليهم النفس اْلمارة ابلسوء وينسد عليهم ابَ اْلري سدا 

 أؤمتن على شاَ ْلن أؤمتن على سبعني عذراء أح ب إيل من أن قال بعض السلفوقد 
وقوله هذا ظاهر بني ْلن العذراء متتنع النفوس الزكية ابتداء من النظر إليها خبالف الشاَ 
ملا ورد أن النظرة اْلوَل سم والشاَ ال يتنق ب وال خيتفي خبالف العذراء والشيطان من دأبه 

 أنه إذا كانت املعصية كْبى أجل ب عليها خبيله ورجله وبعمل احليل الكثرية

1545. ____________________ 

1546.  ".(1) 
 بعض السلف قال" ومن مراقي الزلفى للقاضي أيب بكر بن العريب رمحه هللا تعاَل  .1547

من طل ب العلم لوجه هللا َ يزل معاان ومن طلبه لغري هللا َ يزل مهاان انتهى هذا إذا كان هو 
الداخل بنفسه لطل ب العلم فِن كان وليه هو الذي يرشده لذلك فيتعني على الويل أن يعلمه 
النية فيه وليحذر أن يرشده لطل ب العلم بسب ب أن يرأس به أو أيخذ معلوما عليه إَل غري 

مما تقدم ذكره فِن هذا سم قاتل خيرج العلم عن أن يكون هلل تعاَل بل يقرأ وجيتهد هلل  ذلك
تعاَل خالصا كما تقدم ذكره فِن جاء شيء من غي ب هللا تعاَل قبله على سبيل أنه فتوح 
من هللا تعاَل ساقه هللا إليه ال ْلجل إجارة أو مقابلة على ما هو بصدده إذ أن أعمال اْلخرة 

عليها عوض وقد روي أن حيىي بن حيىي راوي املوطأ ملا أن جاء إَل مالك ليقرأ عليه  ال يؤخذ
فقال له مالك اجتهد اي بين فِنه قد جاء شاَ ِف سنك فقرأ على ربيعة فما كان إال أايم 
وتوِف الشاَ فحضر جنازته علماء املدينة وحلده ربيعة بيده مث رآه بعد ذلك بعض علماء 
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وهو ِف حالة حسنة فسأله عن حاله فقال غفر هللا يل وقال ملالئكته هذا املدينة ِف النوم 
عبدي فالن كانت نيته أن يبلغ درجة العلماء فبلغوه درجتهم فأان معهم أنتظر ما ينتظرون 
قال فقلت وما ينتظرون قال الشفاعة يوم القيامة ِف العصاة من أمة حممد صلى هللا عليه 

يله غي له أن ال يسعى لطل ب املعلوم وال ِف زايدته وال ِف تنز وسلم وإذا كان ذلك كذلك فينب
ِف املدارس وال ِف الوقوف على أبواَ من يرجى ذلك منهم فِن فعل شيئا مما ذكر كان 
ذلك قدحا ِف نيته ووقع عليه الذم بنص كتاَ هللا تعاَل حيث يقول سبحانه اي أيها الذين 

ملدرسة ند هللا أن تقولوا ما ال تفعلون وال خيرج عن اآمنوا َ تقولون ما ال تفعلون كْب مقتا ع
إَل غريها وال من املسجد إَل غريه إال لفائدة من زايدة العلم إما ْلن يكون مدرس املدرسة 
 اْلخرى أعلم أو أفيد أو أصلح من اْلول أو ْلن تتكرر عليه مسائل العلم وتثبت وإن كان

1548. ____________________ 

1549.  ".(1) 
 " فيأيت الرجل إَل أهله فيثين هلم على من خيطر بباله ويسلم عليهن من جهته والسالم .1550

ي ب رضي هللا عنهم ليس للنساء ِف السالم نص قال بعض السلفحيدث املودة واحملبة وقد 
وقد كان سيدي أبو حممد رمحه هللا يقول كيف ُيكن أن يبلغ اإلنسان هلن السالم فِنه حيدث 

قلَو ودخول وسواس النفس واهلوى والشيطان ونزغاته فليحذر من هذه هلن املودة ِف ال
العادة فِهنا شنيعة وقد قال علماؤان رمحة هللا عليهم إن السالم ليس مبشروع على املرأة الشابة 
ِف االبتداء به اللهم إال أن حيدث املرء مبا جرى له مع شيخه أو من يعتقده ِف مسائل العلم 

كلف ِف دينه من اْلداَ فهذا مندَو إليه وقد جي ب ِف بعض املواطن أو ما حيتاج إليه امل
وقد تقدم الكالم على آدابه ِف تصرفه ِف بيته لكن بقي من ذلك أول ليلة تدخل عليه 
الزوجة أو اِلارية فالتصرف ِف ذلك كما تقدم لكن يستح ب له أن يضع يده على انصيتها 

صلي بكرا كانت أو ثيبا فيثين على هللا تعاَل ويوالناصية مقدم الرأس زوجة كانت أو جارية 
على النِب صلى هللا عليه وسلم مث يقول اللهم إين أسألك خريها وخري ما جبلتها عليه وأعوذ 
بك من شرها وشر ما جبلتها عليه مث ُيضي لسبيله فِذا استيقظ من نومه فليمر يده على 
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ويلبس ثوبه  كن عليه مث يسمي هللا تعاَلوجهه مث يتشهد مث يرجع إَل اِلان ب اْلُين إن َ ي
ويدخل يده اليمىن ِف الكم قبل اليسرى فِذا لبس ثوبه فِن كان على غري جنابة قرأ إن ِف 
خلق السموات واْلرض إَل آخر سورة آل عمران ويداه تعرك النوم عن عينيه كذلك كان 

ينظر إَل السماء مث فراش فالنِب صلى هللا عليه وسلم يفعل مث يسمي هللا تعاَل ويقوم من ال
يقول اللهم لك احلمد أنت نور السموات واْلرض ومن فيهن ولك احلمد أنت قيوم السموات 
واْلرض ومن فيهن ولك احلمد أنت َر السموات واْلرض ومن فيهن أنت احلق وقولك 

 احلق ووعدك

1551. ____________________ 

1552.  ".(1) 
ض قال بعذلك أو كما ورد وقد  " ِف ظاهر الغي ب فِن امللك يقول له ولك مثل .1553

كل حاجة أحتاجها وأريد أن أدعو ُّبا لنفسي أدعو ُّبا ْلخي ِف ظهر الغي ب ْلين   السلف
إذا دعوت لنفسي كان اْلمر حمتمال للقبول أو ضده وإذا دعوت ْلخي ِف ظهر الغي ب 
فامللك يقول ولك مثل ذلك ودعاء امللك مستجاَ وقد حكي عن بعضهم أنه جاء إَل 

ة أخيه فقال له املزور اي أخي أما كان لك شغل ابهلل عن زايريت فقال له الزائر شغلي زاير 
ابهلل أخرجين إَل زايرتك وقد حكي عن بعضهم أيضا أنه كان إذا سأله أحد من إخوانه ِف 
حاجة يبكي مث بعد ذلك يقضي حاجته فسئل عن موج ب بكائه فقال أبكي لغفليت عن 

يها يل وهذا الذي ذكر هو جار على جادة غال ب حال حاجة أخي حىت احتاج أن يبد
الناس وبعض اْلكابر يعوض عن ذلك ما هو ِف اإليثار أكثر وأعم وله ِف ذلك اقتداء حسن 
صحيح كما حكى يل من أثق به أن الفقيه اإلمام املعروف اببن اِلميزي جاء إَل زايرة 

لما أخْب ذ ذاك منبسطا مع من حضره فالفقيه اإلمام احملدث املعروف ابلظهري التزمنيت وكان إ
مبجيء الفقيه ابن اِلميزي إَل زايرته انقبض عن ذلك وزال بسطه فدخل عليه وهو منقبض 
فسلم عليه فرد عليه السالم َو يزد عليه شيئا َو يكن كالمه له إال جوااب فلما أن خرج رجع 

سي ل استصغرت نفإَل ما كان عليه من البسط مع من حضره فسئل عن موج ب ذلك فقا
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أن يكون مثل هذا السيد يزور مثلي فأردت أن أكافئه ببعض ما يستحقه فوجدت نفسي 
عاجزة عن مكافأته فآثرته ابْلجر كله حىت يكون ِف صحيفته دوين ملا ورد إذا التقى املسلمان 

 عفأكثرمها ثوااب أبشهما لصاحبه فآثرته بذلك أو كالما هذا معناه وهذا له أصل ِف االتبا 
للسنة املطهرة وهو ما روي أن أاب بكر الصديق رضي هللا عنه دخل على رسول هللا صلى 

م هللا عليه وسلم فقال اي رسول هللا كنت إذا لقيت عليا ابتدأين ابلسالم فلقيته اليوم فلم يسل
 علي حىت ابتدأته ابلسالم

1554. ____________________ 

1555.  ".(1) 
 ِف آذاهنم حلقا من حديد وبعضهم جيعل" من حديد كالغل بل هو نفسه ويعلقون  .1556

على ذكره طوقا من حديد القفل ويزعمون أن شيوخهم حني أيخذون عليهم العهد يفعلونه 
ُّبم وأيمروهنم أن يلبسوه ملن اقتدى ُّبم ويقولون إن ذلك قفل على حمل املعاصي حىت ال 

الشريف مث مع  رعترتك ب وال خفاء ِف حترمي هذا وشناعته وقبحه وأنه ال مدخل له ِف الش
ادعائهم أن ذلك قفل على حمل املعاصي أيتون بنقيض ما زعموا وهو أن فيهم شباان هلم 

ال قصور حسان وهم مقيمون معهم مساء وصباحا وخيلو بعضهم مع بعض دون نكري وقد 
رضي هللا عنهم ْلن أؤمتن على سبعني عذراء أح ب إيل من أن أؤمتن على  بعض السلف

حديدا كالعمود ُيشي به وقد ورد أن احلديد حلية أهل النار وقد ورد  شاَ وبعضهم يتخذ
من تشبه بقوم فهو منهم فيقعون ِف هذا اْلطر العظيم بسب ب اِلهل واِلهل ابِلهل كل 
ذلك سببه ُمالفة السنة املطهرة وأشد من هذا كله أن أكثرهم يدعي أنه على احلق والصواَ 

عون زهوا عن هذه الرذائل وعابوا على فاعلها مث إهنم يقوأن طريقته هي املثلى ومنهم قوم تن
ِف أشياء رذلة هنى صاح ب الشرع صلوات هللا عليه وسالمه عنها وهي عندهم كأهنا من 
شعار الوالية فمن ذلك اختاذ بعضهم اْلعالم على رأسه وهو ال خيلو إما أن يكون وليا هلل 

ون أرضا  تعاَل لو قدر أن يدفن نفسه أو يكتعاَل على ما يزعم أم ال فِن كان وليا فالويل هلل
ُيشى عليه لفعل حىت ال يكون مع الناس ابلسواء فكيف ينشر اْلعالم على رأسه وهذا من 
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ابَ الشهرة والدعوى وأهل اإلُيان برآء من ذلك كله أال ترى إَل قول عمر بن اْلطاَ 
ال له أنت الناس ويذكرهم فق رضي هللا عنه لتميم الداري رضي هللا عنه ملا أن سأله أن يعظ

تريد أن تقول أان متيم الداري فاعرفوين فكل من أراد الظهور فليس من أهل الطريق ِف شيء 
 بل هو عكس حاهلم ولو َ يكن فيه إال أنه بدعة ممن فعله فكيف

1557. ____________________ 

1558.  ".(1) 
أهل  قيق من" دينهم كما تقدم فكيف ابالنتماء إَل املشيخة وقد قال أهل التح .1559

الطريق إن الفقري ال يكون فقريا يكون قلبه كأنه ِف كفه يعين من قوة معاينته له ونظره ال 
يكون فيعرف الزايدة فيه من النقص بديهة هذا حال الفقري املنفرد بنفسه دون أن يصل إَل 
اقتداء الغري به وأما الشيخ فال بد له من زايدة على ذلك وهي أن تكون قلَو أصحابه  
كأهنا ِف كفه وكذلك أحواهلم ِف تصرفاهتم وخواطرهم فيعلم ما يزيد فيها وما ينقص منها 
فريبيهم على ما يتحقق من حال كل واحد وينبههم على ذلك حبيث ال يشعر أحد من 
جلسائه بل الشخص نفسه قد ال يشعر بذلك ِف بعض اْلحيان وهلم ِف معرفة هذا أمور 

 الشيخ عاجزا عن هذه الرتبة أعين أنه ال يعرف ما زاد ِف وتصرف ال يعرفه غريهم فِن كان
حال أصحابه وما نقص ِف غيبته فال يدعي املشيخة وال اهلداية بل إخوان جمتمعون يتذاكرون 
ِف مسائل الدين ومناق ب أهل اْلحوال السنية فلعل بركة ذلك وبركة اجتماعهم تعود عليهم 

حال القوم مع وجود اإلخالص منهم والصدق  دون أن يدعي أحد منهم حاال أو مقاال هذا
والتصديق والركون إَل موالهم ِف دقيق اْلمور وجليلها والتزام الوقوف ببابه سبحانه وتعاَل 
ومع هذه املقامات العلية واْلحوال السنية ال يدعون ْلنفسهم حاال وال مقاال بل يقول 

كنين ن يب خريا وما يب من خري ولأكثرهم إَل اْلن ما أحسن أن أتَو حىت قال قائلهم يظنو 
عمد ظلوم كما تدري سَتت عيويب كلها عن عيوهنم وألبستين ثواب مجيال من السَت فصاروا 
 حيبوين ولست أان الذي أحبوا ولكن شبهوين ابلغري فال تفضحين ِف القيامة بينهم وال ختزين
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ا أن رأى منه ده ملالصاحل رضي هللا عنه لول قال بعض السلفاي َر ِف موقف احلشر وقد 
 شيئا ال يعجبه اي بين أما تعرف قدرك فقال وما قدري فقال له أمك اشَتيتها أبربعمائة درهم

1560. ____________________ 

1561.  ".(1) 
" وبينهما أمور مشتبهات واملتشابه ما اختلف العلماء فيه وال خالف أن اْلروج من  .1562

ق إذا ويتعني على ابئع الدقي اْلالف أكمل لكن ِف القوت آكد من غريه ملا تقدم فصل
اشَتى قمحا قدُيا أن يبني ذلك ملشَتي الدقيق منه وكذلك يلزمه إن كان بعضه قدُيا وبعضه 
جديدا وكذلك إن كان ُمتلطا ابلشعري أو غريه فيبني ذلك كله للمشَتي وإن َ يفعل وقع 

َ يرض منهم  فمنِف الغش وذلك حمرم فيج ب عليه التوبة واالستحالل ممن ابيعه أو شاراه 
إال أبن يرده عليه أو يرد عليه ما بني قيمة اِلديد والقدمي لزمه أن يعطيه ذلك فصل ويتعني 
عليه أن جيتن ب ما يفعله بعضهم وهو أنه إذا خرجت الدواَ للربيع زادوا سعر الدقيق إذ 

اله َ ح ذاك وقل أن يظهروه للناس ليجدوا بذلك السبيل إَل الزايدة ِف السعر والقمح على
يعدم َو يقل وأكثر التجار حيبون نفاق سلعهم وذلك مكروه ِف حق من يتجر ِف اْلقوات 
ْلهنم يريدون غلو اْلشياء على إخواهنم املسلمني لكن ِف حق ابئع الدقيق أشد كراهة بل 
يئول ذلك إَل التحرمي وكذلك يتعني ِف حق التاجر الذي يتجر ِف اْلقوات قال علماؤان 

 عليهم يشَتط فيه شروط منها أن ال يزاحم الناس حني شرائه بل أييت إَل الشراء ِف رمحة هللا
آخر النهار فِن فضل شيء عن املسلمني ِف ذلك اليوم اشَتاه وإال فال وتكون نيته أن يبيعه 
ِف شهر غري معني غال السعر أو رخص فِن اشَتاه بنية أنه ُيسكه حىت يغلو فهو حرام ومع 

مح لْبكة من بني يدي من هذه صفته فينبغي من ابَ اْلوَل أن ال يتجر ِف القحترُيه متحق ا
وال ِف الدقيق وال ِف احلبَو ْلن النفوس غالبا حت ب الزايدة وطل ب الزايدة هاهنا ضرر 

بني  رضي هللا عنه كيف بك إذا كنت قال بعض السلفابملسلمني واْلعمال ابلنيات وقد 
 القوت وحده فما ابلك بنية التجارة فيه وشراء الكثريقوم حيصلون قوت سنتهم هذا وهو 

 منه وخزنه لينتظر به السعر مث إن بعضهم إذا بقي القمح على
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1563. ____________________ 

1564.  ".(1) 
كم من رجل أبرض خراسان   قال بعض السلف" ابْلشباح ومن كتاَ القوت  .1565

أقَر إَل هذا البيت ممن يطوف به وكان بعضهم يقول ْلن تكون ببلدك وقلبك مشتاق 
متعلق ُّبذا البيت خري لك من أن تكون فيه وأنت متْبم مبقامك أو قلبك متعلق إَل بلد 
 غريه واحلالة الثانية إن كان ممن يريد السفر إَل املسجد اْلقصى وذلك مستح ب مرغ ب فيه

فِذا عزم على ذلك فينوي ما تقدم من النيات ِف اْلروج من بيته إَل املسجد وينوي مع 
ذلك نية اإلُيان واالحتساَ ويزيد هنا من النيات فيه االمتثال ملا أمر به من شده الرحال 
إَل هذا املسجد وكذلك يفعل حني خروجه إَل مسجد مكة واملدينة وينوي الصالة فيه ملا 

 ب ِف ذلك وليحذر أن يشرك ِف نيته الرجوع إَل وطنه وإن كان عبادة على ورد من الَتغي
ما سيأيت بيانه إن شاء هللا تعاَل ولو كان وطنه ِف طريقه حىت يفرغ من هذه العبادة فِذا بلغ 
املسجد اْلقصى فالسنة فيه كسنة سائر املساجد أعين ِف ابتدائه ابلتحية ابلصالة خبالف 

ساجد ته ابلطواف قبل الصالة فيه للقادم إليه مث اْلداَ املطلوبة ِف املاملسجد احلرام فِن حتي
تتأكد ِف املساجد الثالثة ويستصح ب اْلشوع واهليبة وإظهار الذلة واملسكنة وتكون عليه 
السكينة والوقار على ما تقدم ِف احلج فِذا فرغ من حتيته أخذ ِف الدعاء له وملن سبق ذكره 

ون من هذه البدعة املستهجنة وهو أهنم يطوفون ابلصخرة كما يطوف وليحذر مما يفعله بعضهم
ابلبيت العتيق وليحذر مما يفعله بعضهم من أهنم يتعمدون الصالة خلف الصالة حىت جيمعوا 

بال ِف صالهتم بنياهتم بني استقبال القبلتني الكعبة والصخرة واستقبال الصخرة منسوخ ابستق
 ل ينوي استقبال الكعبة فقط دون أن خيلط معها ما ذكرالكعبة فمن نوى ذلك فهو بدعة ب

وليحذر مما يفعله بعض من ال خري فيه وهو أهنم أيتون إَل موضع هناك يسمونه سرة الدنيا 
فمن َ يكشف عن سرته ويضعها عليه وإال وقع ِف زايرته اْللل على زعمهم فأدى ذلك 

 إَل فعل

1566. ____________________ 
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1567.  ".(1) 
يف فهو الذي يتبع ال العوائد أعاذان هللا من بالئه مبنه قوله واحتجاجه " الشرع الشر  .1568

لذلك أبن احلديث الوارد ُّبا ضعيف بل موضوع فهذا أيضا يبني أهنا بدعة وما كان ُّبذه 
َ به إَل هللا تعاَل وقوله ودعواه أنه يلزم من ذلك رفعها وإحلاق ها املثابة كيف يروم إثباته والتقر

املدفوع قد تقدم التفصيل بني أن يكون احلديث الوارد ُّبا موضوعا أو ضعيفا ابْلمر املطروح 
فمن طرحها وأنكرها َ يستند ِف ذلك لقوله وال لفعله بل ْلدلة الشرع الشريف على املنع 
من اإلحداث ِف الدين سيما ِف الصالة اليت هي ِف الدين مبنزلة الرأس من اِلسد وقوله 

اس الذي قاله لفظ قبيح شنيع ال ينبغي أن يقال ِف حق عامة الن وغلوه ِف ذلك وإسرافه هذا
فكيف بصلحائهم وخيارهم فكيف ابلعلماء العاملني منهم ولفظ الغلو يستعمل ِف الزايدة 
ِف الشيء قال هللا تعاَل اي أهل الكتاَ ال تغلوا ِف دينكم وال تقولوا على هللا إال احلق فاهلل 

من ة فزادوا ما كفروا به من ذكر الزوجة والولد فغلوا ِف دينهم فتعاَل واحد فقالوا اثلث ثالث
زاد ِف الدين ما ليس منه فهو الذي ينس ب إَل الغلو خبالف من ترك البدعة وذمها فِنه َ 
يزد شيئا على ما قرره الشرع الشريف وقد ذم هللا تعاَل املسرفني ِف كتابه بقوله إنه ال حي ب 

ق هذا اللفظ ِف حق من ذَ عن السنة ومحاها أسأل هللا املسرفني فكيف يستحل أن يطل
حلوم العلماء مسمومة وعادة هللا فيمن آذاهم أبدا  قال بعض السلفالسالمة مبنه وقد 

 معلومة وكيف ال وهو سبحانه الناصر هلم واملقاتل عنهم قال هللا تعاَل ِف كتابه العزيز ولينصرن
ي إن آمنوا إن تنصروا هللا ينصركم ويثبت أقدامكم أ هللا من ينصره وقال تعاَل اي أيها الذين

تنصروا دينه وقال تعاَل إان لننصر رسلنا والذين آمنوا ِف احلياة الدنيا ويوم يقوم اْلشهاد 
فضمن سبحانه وتعاَل نصره من نصر دينه وقد ورد عنه عليه الصالة والسالم أنه قال ليس 

 البذيء أو كما قال املؤمن ابلطعان وال اللعان وال الفاحش وال

1569. ____________________ 

1570.  ".(2) 
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 """"" 188"""""" صفحة رقم  .1571

ابن يوسف ، حدثين الليث ، عن أيب جعفر . ) فيشفع ليقضى بني اْللق فيمشي حىت 
 أيخذ حبلقة الباَ فيومئذ يبعثه هللا مقاماً حمموداً حيمده أهل اِلمع كلهم ( .

هللا بن عبد احلكم ، عن شعي ب بن الليث ، عن  وكذا رواه ابن جرير ، عن حممد بن عبد
 أبيه به حنوه وهللا سبحانه وتعاَل أعلم .

ُ ِمْنُه يَ ْوَم اْلِقَياَمة  ذكَر َما َوَرَد ِف احْلَوض احملمدي َسَقااَن اَّللَّ

من اْلحاديث املشهورة املتعددة من الطرق املأثورة الكثرية املتضافرة وإن رغمت أنوف كثري 
  ة املكابرة القائلني جبحوده املنكرين لوجوده وأخلق ُّبم أن حيال بينهم وبني ورودهمن املبتدع

: من كذَ بكرامة َ ينلها ، ولو اطلع املنكر للحوض على ما  قال بعض السلفكما 
 سنورده من اْلحاديث قبل مقالته َ يقلها .

 يث فيهورووا اْلحادبعض الصحابة الكرام الذين صدقوا ابحلوض وآمنوا بكونه يوم القيامة 

روي ذلك عن مجاعة من الصحابة رضي هللا تعاَل عنهم ، منهم أيب بن كع ب ، وجابر بن 
َسرة ، وجابر بن عبد هللا ، وجندَ بن عبد هللا البجلي ، وزيد بن أرقم ، وسلمان الفارسي 
، وحارثة بن وه ب ، وحذيفة بن أسيد ، وحذيفة بن اليمان ، وَسرة بن جندَ ، وسهل 

ن سعد ، وعبد هللا بن زيد بن عاصم ، وعبد هللا بن عباس ، وعبد هللا بن عمر ، وعبد ب
هللا بن عمرو بن العاص ، وعبد هللا بن مسعود ، وعتبة بن عبد السلمي ، وعقبة بن عامر 
اِلهمي ، والنواس بن َسعان ، وأبو أمامة الباهلي ، وأبو برزة اْلسلمي ، وأبو بكرة ، وأبو 

، وأبو سعيد اْلدري ، وأبو هريرة الدوسي ، وأَساء بنت أيب بكر ، وعائشة ،  ذر الغفاري
وأم سلمة رضي هللا تعاَل عنهم أمجعني وعاد علينا من بركاهتم ، وامرأة محزة عم رسول هللا  

 ) صلى هللا عليه وسلم (  ، وهم من بين النجار .

روي   عنه من شَر من احلوضرواية أيب بن كع ب اْلنصاري سيد الفقراء رضي اَّلل  تعاَل
 فلم يظمأ أبداً ومن حرم الشَر منه حرم الري أبداً 

قال أبو القاسم الطْباين : حدثنا أبو زرعة الدمشقي . حدثنا حممد بن الصلت ، حدثنا 
عبد الغفار بن القاسم ، عن عدي بن اثبت ، عن زر بن حبيش ، عن أيب بن كع ب أن 

م (  ذكر احلوض فقال أيب بن كع ب : اي رسول هللا ما رسول هللا  ) صلى هللا عليه وسل
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احلوض ؟ فقال : ) أشد بياضاً من اللنب وأبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطي ب رحياً من 
 املسك من شَر منه شربة َ يظمأ أبداً ومن صرف عنه َ يرو أبداً ( .

نس بن بكري ، حدثنا يو ورواه أبو بكر بن أيب عاصم ِف كتاَ السن ة حدثنا عقبة بن مكرم 
 (1)، حدثنا عبد الغفار بن القاسم ، فذكر ِبسناده حنوه .." 

"ان هللا يدفع عن الذين امنوا وِف القراءة االخرى( إن هللا يدافع )فدفعه ودفاعه عنهم  .1572
حبس ب قوة اُياهنم و كماله ومادة االُيان وقوته بذكر هللا تعاَل فمن كان اكمل اُياان وأكثر 

دفع هللا عنه ودفاعه اعظم و من نقص نقص ذكرا بذكر ونسياان بنسيان وقال ذكرا كان 
سبحانه وتعاَل( وإذ َتذن ربكم لئن شكرمت ْلزيدنكم )والذكر راس الشكر كما تقدم والشكر 

رمحة هللا عليهم ما اقبح الغفلة عن ذكر  قال بعض السلفجالَ النعم وموج ب للمزيد 
 من ال يغفل عن ذكرك

الذكر يوج ب صالة هللا عز وجل ومالئكته على الذاكر ومن صلى هللا تعاَل اْلمسون ان 
عليه ومالئكته فقد افلح كل الفالح وفاز كل الفوز قال سبحانه وتعاَل اي ايها الذين امنوا 
اذكروا هللا ذكرا كثريا و سبحوه بكرة واصيال هو الذي يصلى عليكم ومالئكته ليخرجكم من 

ابملؤمنني رحيما فهذة الصالة منه تبارك وتعاَل ومن مالئكته امنا  الظلمات إَل النور وكان
هى سب ب االخراج هلم من الظلمات إَل النور واذا حصلت هلم الصالة من هللا تبارك وتعاَل 
ومالئكته واخرجوهم من الظلمات إَل النور فاى خري َ حيصل هلم واي شر َ يندفع عنهم 

 حرموا من خريه وفضلهوابهلل التوفيقفيا حسرة الغافلني عن رُّبم ماذا 

احلادية واْلمسون ان من شاء هللا ان يسكن رايض اِلنة ىف الدنيا وغريه من حديث جابر 
بن عبد هللا قال خرج علينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال اي ايها الناس ارتعوا ىف 

ذكروا ر مث قال اغدوا وروحوا وارايض اِلنة قلنا اي رسول هللا وما رايض اِلنة قال جمالس الذك
َل فمن كان جي ب ان يعلم منزلته عند هللا تعاَل فلينظر كيف منزلة هللا تعاَل عنده فان هللا تعا

 (2)ينزل العمل منه حيث انزله من نفسه." 

                                         
 1/188النهاية ِف الفنت واملالحم ط العلمية ابن كثري  (1)
 100الوابل الصي ب من الكلم الطي ب ط الكتاَ العريب ابن القيم ص/ (2)
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"قال هللا تعاَل ِف كتابه: }إمنا يريد هللا ليذه ب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم  .1573
 ب أيب بكر : حقال بعض السلفتطهريا{ وحرم هللا عليهم الصدقة ْلهنا أوساخ الناس وقد 

وعمر إُيان؛ وبغضهما نفاق. وِف املسانيد والسنن أن النِب صلى هللا عليه وسلم قال للعباس 
جفوة قوم هلم قال: }والذي نفسي بيده ال يدخلون اِلنة حىت حيبوكم من ملا شكا إليه  -

 أجلي{.

وِف الصحيح عن النِب صلى هللا عليه وسلم أنه قال: }إن هللا اصطفى بين إَساعيل؛ 
واصطفى بين كنانة من بين إَساعيل؛ واصطفى قريشا من كنانة واصطفى بين هاشم من 

 قريش؛ واصطفاين من بين هاشم{.

 نة وآاثرها:[]الفت

وقد كانت الفتنة ملا وقعت بقتل عثمان وافَتاق اْلمة بعده صار قوم ممن حي ب عثمان ويغلو 
 (1)فيه ينحرف عن علي رضي هللا عنه مثل كثري من أهل الشام؛." 

َنِة َوَعَلى ذَ  .1574 َأْكثَ ُر َأْهِل  ِلكَ "فَات َّبَ ُعوا النهُصوَص الَّيِت َسَُِعوَها ِف َذِلَك َعْن اْلِقَتاِل ِف اْلِفت ْ
َما جيَِ ُب  احْلَِديِث . وََكَذِلَك " آُل بَ ْيِت َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم " هَلُْم ِمْن احْلُُقوقِ 

صَّاَلِة َعَلى لرَِعايَ تُ َها فَِِنَّ اَّللََّ َجَعَل هَلُْم َحقًّا ِف اْْلُُمِس َواْلَفْيِء َوأََمَر اِبلصَّاَلِة َعَلْيِهْم َمَع ا
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل لََنا : } ُقوُلوا : اللَُّهمَّ َصلِ  َعَلى حُمَمٍَّد وَ  َعَلى آِل حُمَمٍَّد  َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

يٌد جمَِيٌد . َواَبرِْك َعَلى حُمَمٍَّد َوَعَلى آِل حُمَمَّدٍ  َما اَبرَْكت كَ   َكَما َصلَّْيت َعَلى آِل إبْ رَاِهيَم إنَّك محَِ
يٌد جمَِيٌد { . َوآُل حُمَمٍَّد ُهْم الَِّذيَن َحُرَمْت َعَلْيِهْم الصََّدَقةُ َهكَ  َذا قَاَل َعَلى آِل إبْ رَاِهيَم إنَّك محَِ

َبٍل ؛ َوَغرْيمُُهَا ِمْن اْلُعَلَماِء  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه فَِِنَّ النَِّبَّ  -َرمِحَُهُم اَّللَُّ  -الشَّاِفِعيه َوَأمْحَُد ْبُن َحن ْ
ُ تَ َعاََل ِف   ِكَتاِبِه : َوَسلََّم قَاَل : } إنَّ الصََّدَقَة اَل حتَِله ِلُمَحمَِّد َواَل ِْلِل حُمَمٍَّد { َوَقْد قَاَل اَّللَّ

رَُكْم َتْطِهريًا { ُ لُِيْذِه َب َعْنُكُم الر ِْجَس َأْهَل اْلبَ ْيِت َويَُطهِ  َا يُرِيُد اَّللَّ ُ َعَلْيِهْم الصََّدَقَة وَ  } إمنَّ َحرََّم اَّللَّ
َا َأْوَساُخ النَّاِس َوَقْد  اٌن ؛ َوبُ ْغُضُهَما نَِفاٌق : ُح به َأيب َبْكٍر َوُعَمَر إُيَ  قَاَل بَ ْعُض السََّلف  ِْلَهنَّ

َلمَّا َشَكا إلَْيِه َجْفَوَة  -َعبَّاِس لْ . َوِف اْلَمَسانِيِد َوالسهَنِن َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل لِ 
. َوِف  قَ ْوٍم هَلُْم قَاَل : } َواَلَِّذي نَ ْفِسي بَِيِدِه اَل َيْدُخُلوَن اِْلَنََّة َحىتَّ حيُِبهوُكْم ِمْن َأْجِلي {
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ُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَّهُ قَاَل : } إنَّ اَّللََّ  ْصطََفى َبيِن إَْسَاِعيَل ؛ َواْصطََفى ا الصَِّحيِح َعْن النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ
َرْيٍش ؛ َبيِن ِكَنانََة ِمْن َبيِن إَْسَاِعيَل ؛ َواْصطََفى قُ َرْيًشا ِمْن ِكَنانََة َواْصطََفى َبيِن َهاِشٍم ِمْن ق ُ 

َنُة َلمَّا َوقَ َعْت ِبَقْتِل ُعْثَما  َواْفَتَاِق اْْلُمَِّة بَ ْعَدُه نَ َواْصطََفاين ِمْن َبيِن َهاِشٍم { . َوَقْد َكاَنْت اْلِفت ْ
ِثرٍي ِمْن أَْهِل َصاَر قَ ْوٌم ممَّْن حيُِ به ُعْثَماَن َويَ ْغُلو ِفيِه يَ ْنَحِرُف َعْن َعِليٍ  َرِضَي اَّللَُّ َعْنُه ِمْثُل كَ 

ُ َعْنُه َويُ ْبِغُضُه . َوق َ  ُ وْ الشَّاِم ؛ ممَّْن َكاَن إْذ َذاَك َيُس به َعِليًّا َرِضَي اَّللَّ ٌم ممَّْن حيُِ به َعِليًّا َرِضَي اَّللَّ
ُ َعْنهُ ِمْثُل َكِثرٍي ِمْن أَْهِل اْلِعرَاِق ؛ ممَّْن َكاَن يُ ْبِغُض  َعْنهُ َويَ ْغُلو ِفيِه يَ ْنَحِرُف َعْن ُعْثَماَن َرِضَي اَّللَّ

ِلَك ؛ َحىتَّ َسبهوا َأاَب َبْكٍر َوُعَمَر ذَ  ُعْثَماَن َوَيُسبهُه َرِضَي اَّللَُّ َعْنُه . مُثَّ تغلظت ِبْدَعتُ ُهْم بَ ْعدَ 
يًعا وَ  ُهَما َوزَاد اْلَباَلُء ُِّبِْم ِحيَنِئٍذ . َوالسهنَُّة حَمَبَُّة ُعْثَماَن َوَعِليٍ  مجَِ تَ ْقِدمُي َأيب َبْكٍر َرِضَي اَّللَُّ َعن ْ

ُهْم ِلَما َخصَُّهَما اَّللَُّ  الَّيِت َسبَ َقا ُِّبَا ُعْثَماَن َوَعِليًّا  ِبِه ِمْن اْلَفَضاِئلِ  َوُعَمَر َعَلْيِهَما َرِضَي اَّللَُّ َعن ْ
يًعا . َوَقْد هَنَى اَّللَُّ ِف ِكَتاِبِه َعْن الت ََّفرهِق َوالتََّشتهِت ؛ َوأََمَر اِباِلْعِتَصاِم حِبَ  ْبِلِه . فَ َهَذا َمْوِضٌع مجَِ

َناَها َعَلى اْلِعْلِم َواْلَعْدِل يَ ْعَتِصَم حِبَْبِل اَّللَِّ فَِِنَّ جيَِ ُب ] َعَلى [ اْلُمْؤِمِن َأْن يَ تَ ثَ بََّت ِفيِه وَ   السهنََّة َمب ْ
َِ اَّللَِّ َوُسنَِّة َرُسولِِه َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم . فَالرَّاِفَضُة َلمَّ  ا َكاَنْت َتُس به " ؛ َوااِلت َِباِع ِلِكَتا

ُهْم ُمُروَن ِبُعُقوبَِة َمْن َيُس به الصََّحابََة مُثَّ َكفََّرْت االصََّحابََة " َصاَر اْلُعَلَماءُ أيَْ  لصََّحابََة َوَقاَلْت َعن ْ
ََْ َيُكْن َأَحٌد إْذ َذاَك يَ َتَكلَُّم ِف   " يَزِيَد َأْشَياَء َقْد ذََكْراَن ُحْكَمُهْم ِفيَها ِف َغرْيِ َهَذا اْلَمْوِضِع . َو

يِن مُثَّ َحَدَثْت بَ ْعَد َذِلَك َأْشَياُء َفصَ ْبِن ُمَعاِويََة " َواَل َكاَن  اَر قَ ْوٌم يُْظِهُروَن اْلَكاَلُم ِفيِه ِمْن الدِ 
َا َكاَن َغَرُضُهْم ِبَذِلَك التَّطَرهَق إََل َلْعَنِة َغرْيِِه َفكَ  رَِه َأْكثَ ُر أَْهِل السهنَِّة َلْعَنَة يَزِيَد ْبِن ُمَعاِويََة . َوُرمبَّ

اَن ِمْن ِكَباِر الصَّاحِلِنَي ِبَعْيِنِه َفَسِمَع ِبَذِلَك قَ ْوٌم ممَّْن َكاَن يَ َتَسنَُّن ؛ َفاْعتَ َقَد َأنَّ يَزِيَد كَ  َلْعَنَة َأَحدٍ 
َتَل ِديٌق َوِإنَُّه ق َ َوأَِئمَِّة اهْلَُدى . َوَصاَر اْلُغاَلُة ِفيِه َعَلى طََرِفَْ نَِقيِض َهُؤاَلِء يَ ُقوُلوَن : إنَُّه َكاِفٌر زِنْ 

ُ َعَلْيِه."   (1)اْبَن بِْنِت َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
" واشكروه على نعمه وهذا كثريا ما يورد ِف احلجاج كما تقول للرجل إن كان هللا  .1575

ربك وخالقك فال تعصه وإن كان لقاء هللا حقا فتأه ب له وإن كانت اِلنة حقا فتزود إليها 
ا قامت مقام إذا وكذا قوله إن كنتم آبايته وهذا أحسن من جواَ من أجاَ أبن إن هن

 وكذا قوهلم إن كنت ابين فأطعين ونظائر ذلك  118مؤمنني اْلنعام 
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وأما قوله وإان إن شاء هللا بكم الحقون فالتعليق هنا ليس ملطلق املوت وإمنا هو  .1576
 للحاقهم ابملؤمنني ومصريهم إَل حيث صاروا 

فألن املوت وإن كان حمققا لكن ملا َ وأما قول املوصي إن مت فثلث مايل صدقة  .1577
يعرف تعني وقته وطال اْلمد وانفردت مسافة أمنية احلياة نزل منزلة املشكوك كما هو الواقع 
الذي يدل عليه أحوال العباد فِن عاقال ال يتيقن املوت ويرضى ِبقامته على حال ال حي ب 

قني فيه فيه أشبه بشك ال ي ما رأيت يقينا ال شك قال بعض السلفاملوت عليها أبدا كما 
 من املوت 

وعلى هذا محل بعض أهل املعاين مث إنكم بعد ذلك مليتون مث إنكم يوم القيامة  .1578
فأكد املوت ابلالم وأتى فيه ابسم الفاعل الدال على الثبوت وأتى  16 15تبعثون املؤمنني 

 ِف البعث ابلفعل َو يؤكده صدق الشرطية 

املسألة الرابعة قد يتعلق الشرط بفعل حمال ممتنع الوجود فيلزمه حمال آخر وتصدق  .1579
الشرطية دون مفرد ُّبا أما صدقها فالستلزام احملال احملال وأما كذَ مفرديها فالستحالتهما 

ومنه قوله لو كان فيهما آهلة  81وعليه قل إن كان للرمحن ولد فأان أول العابدين الزخرف 
ومنه قل لو كان معه آهلة كما يقولون إذا البتغوا إَل ذي العرش  22دات اْلنبياء إال هللا لفس

 ونظائره كثرية  42سبيال اإلسراء 

وفائدة الربط ابلشرط ِف مثل هذا أمران أحدمها بيان استلزام إحدى القضيتني  .1580
حملقق الألخرى والثاين أن الالزم منتف فامللزوم كذلك فقد تبني من هذا أن الشرط تعلق به 

 الثبوت واملمتنع الثبوت واملمكن الثبوت اإلستفهام الداخل على الشرط 

املسألة اْلامسة اختلف سيبويه ويونس ِف اإلستفهام الداخل على الشرط فقال  .1581
 (1)سيبويه يعتمد على الشرط وجوابه فيتقدم عليهما ويكون مبنزلة القسم حنو ." 

ال ُّبا واإلنتفاع أظهر وأكثر من احلرث  " ذكر اْلنعام وقدمها على احلرث ْلن اِلم .1582
واإلنتفاع ُّبا  61كما ِف قوله تعاَل ولكم فيها مجال حني ترحيون وحني تسرحون النحل 
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أكثر من احلَر فِنه ينتفع ُّبا ركواب وأكال وشراب ولباسا وأمتعة وأسلحة ودواء وقنية إَل غري 
 ذلك من وجوه اإلنتفاع 

ث وأشرف وهذا هو الواقع فِن صاح ب وأيضا فصاحبها أعز من صاح ب احلر  .1583
وقد رأى سكة ما دخل هذا دار  قال بعض السلفاحلرث ال بد له من نوع مذلة وهلذا 

 قوم إال دخلهم الذل فجعل احلرث ِف آخر املرات ب وضعا له ِف موضعه 

ويتعلق ُّبذا نوع آخر من التقدمي َ يذكره وهو تقدمي اْلموال على اْلنفس ِف اِلهاد  .1584
قع ِف القرآن الكرمي إال ِف موضع واحد وهو قوله إن هللا اشَتى من املؤمنني حيث ما و 

  111أنفسهم وأمواهلم أبن هلم اِلنة يقاتلون ِف سبيل هللا التوبة 
وأما سائر املواضع فقدم فيها املال حنو قوله وجتاهدون ِف سبيل هللا أبموالكم وأنفسكم  .1585

وهو كثري فما احلكمة  20اهلم وأنفسهم التوبة وقوله وجاهدوا ِف سبيل هللا أبمو  11الصف 
ِف تقدمي املال على النفس وما احلكمة ِف َتخريه ِف هذا املوضع وحده وهذا َ يتعرض له 
السهيلي رمحه هللا فيقال أوال هذا دليل على وجَو اِلهاد ابملال كما جي ب ابلنفس فِذا 

ه ا وج ب عليه أن يكَتي مبالدهم العدو وج ب على القادر اْلروج بنفسه فِن كان عاجز 
 وهذا إحدى الروايتني عن اإلمام أمحد واْلدلة عليها أكثر من أن تذكر هنا 

ومن َتمل أحوال النِب وسريته ِف أصحابه وأمرهم ِبخراج أمواهلم ِف اِلهاد قطع  .1586
بصحة هذا القول واملقصود تقدمي املال ِف الذكر وأن ذلك مشعر ِبنكار وهم من يتوهم أن 

ز بنفسه إذا كان قادرا على أن يغزو مباله ال جي ب عليه شيء فحيث ذكر اِلهاد قدم العاج
 ذكر املال فكيف يقال ال جيي ب به 

ولو قيل إن وجوبه ابملال أعظم وأقوى من وجوبه ابلنفس لكان هذا القول أصح من  .1587
  قول من قال ال جي ب ابملال وهذا بني وعلى هذا فتظهر الفائدة ِف تقدُيه ِف الذكر

وفائدة اثنية على تقدير عدم الوجَو وهي أن املال حمبَو النفس ومعشوقها اليت  .1588
تبذل ذاهتا ِف حتصيله وترتك ب اْلخطار وتتعرض للموت ِف طلبه وهذا يدل على أنه ." 

(1) 
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" كافية ومن كان هللا كافيه وواقيه فال مطمع فيه لعدوه وال يضره إال أذى ال بد منه   .1589
والعطش وأما أن يضره مبا يبلغ منه مراده فال يكون أبدا وفرق بني اْلذى كاحلر والْبد واِلوع 

الذي هو ِف الظاهر إيذاء له وهو ِف احلقيقة إحسان إليه وإضرار بنفسه وبني الضرر الذي 
جعل هللا تعاَل لكل عمل جزاء من جنسه وجعل جزاء  قال بعض السلفيتشفى به منه 

التوكل عليه نفس كفايته لعبده فقال ومن يتوكل على هللا فهو حسبه َو يقل نؤته كذا وكذا 
من اْلجر كما قال ِف اْلعمال بل جعل نفسه سبحانه كاِف عبده املتوكل عليه وحسبه 

يهن ِلعل دته السموات واْلرض ومن فوواقيه فلو توكل العبد على هللا تعاَل حق توكله وكا
 له ُمرجا من ذلك وكفاه ونصره 

وقد ذكران حقيقة التوكل وفوائده وعظم منفعته وشدة حاجة العبد إليه ِف كتاَ  .1590
الفتح القدسي وذكران هناك فساد من جعله من املقامات املعلولة أنه من مقامات العوام 

د  ل مقامات العارفني وأنه كلما عال مقام العبوأبطلنا قوله من وجوه كثرية وبينا أنه من أج
كانت حاجاته إَل التوكل أعظم وأشد وأنه على قدر إُيان العبد يكون توكله وإمنا املقصود 

 هنا ذكر اْلسباَ اليت يندفع ُّبا شر احلاسد والعائن والساحر والباغي 

وه من حالسب ب اْلامس فراغ القل ب من اإلشتغال به والفكر فيه وأن يقصد أن ُي .1591
ابله كلما خطر له فال يلتفت إليه وال خيافه وال ُيأل قلبه ابلفكر فيه وهذا من أنفع اْلدوية 
وأقوى اْلسباَ املعينة على اندفاع شره فِن هذا مبنزلة من يطلبه عدوه ليمسكه ويؤذيه فِذا 

منهما  لَ يتعرض له وال متاسك هو وإايه بل انعزل عنه َ يقدر عليه فِذا متاسكا وتعلق ك
 بصاحبه حصل الشر 

وهكذا اْلرواح سواء فِذا علق روحه وشبثها به وروح احلاسد الباغي متعلقة به يقظة  .1592
ومناما ال يفَت عنه وهو يتمىن أن يتماسك الروحان ويتشبثا فِذا تعلقت كل روح منهما 

 ابْلخرى عدم القرار ودام الشر حىت يهلك أحدمها 

طر لفكر فيه والتعلق به وأن ال خيطره بباله فِذا خفِذا جبذ روحه عنه وصاهنا عن ا .1593
بباله ابدر إَل حمو ذلك اْلاطر واإلشتغال مبا هو أنفع له وأوَل به بقي احلاسد الباغي أيكل 

 بعضه بعضا فِن احلسد كالنار فِذا َ جتد ما َتكله أكل بعضها بعضا 



1597 

 

ة وبني مم العاليوهذا ابَ عظيم النفع ال يلقاه إال أصحاَ النفوس الشريفة واهل .1594
الكيس الفطن وبينه حىت يذوق حالوته وطيبه ونعيمه كأنه يرى من أعظم عذاَ القل ب ." 

(1) 
" وإال فلوجرد توحيده لكان له فيه شغل شاغل وهللا يتوَل حفظه والدفع عنه فِن  .1595

ع ا هللا يدافع عن الذين آمنوا فِن كان مؤمنا فاهلل يدافع عنه وال بد وحبس ب إُيانه يكون دف
هللا عنه فِن كمل إُيانه كان دفع هللا عنه أمت دفع وإن مزج مزج له وإن كان مرة ومرة فاهلل له 

من أقبل على هللا بكليته أقبل هللا عليه مجلة ومن أعرض  قال بعض السلفمرة ومرة كما 
 عن هللا بكليته أعرض هللا عنه مجلة ومن كان مرة ومرة فاهلل له مرة ومرة 

 قال بعض السلفهللا اْلعظم الذي من دخله كان من اْلمنني فالتوحيد حصن  .1596
 من خاف هللا خافه كل شيء ومن َ خيف هللا أخافه من كل شيء 

فهذه عشرة أسباَ يندفع ُّبا شر احلاسد والعائن والساحر وليس له أنفع من التوجه  .1597
خوفه منه وحده  نإَل هللا وإقباله عليه وتوكله عليه وثقته به وأن ال خياف معه غريه بل يكو 

وال يرجوا سواه بل يرجوه وحده فال يعلق قلبه بغريه وال يستغيث بسواه وال يرجو إال إايه 
ومىت علق قلبه بغريه ورجاه وخافه وكل إليه وخذل من جهته فمن خاف شيئا غري هللا سلط 

 دعليه ومن رجا شيئا سوى هللا خذل من جهته وحرم خريه هذه سنة هللا ِف خلقه ولن جت
 فصل التأثري لنفوس احلاسدين وأعينهم واْلرواح الشيطانية  62لسنة هللا تبديال اْلحزاَ 

فقد عرفت بعض ما اشتملت عليه هذه السورة من القواعد النافعة اهلامة اليت ال  .1598
غىن للعبد عنها ِف دينه ودنياه ودلت على أن نفوس احلاسدين وأعينهم هلا َتثري وعلى أن 

 ة هلا َتثري بواسطة السحر والنفث ِف العقد وقد افَتق العاَ ِف هذا املقاماْلرواح الشيطاني
 أربع فرق 

ففرقة أنكرت َتثري هذا وهذا وهم فرقتان فرقة اعَتفت بوجود النفوس الناطقة واِلن  .1599
وأنكرت َتثريمها البتة وهذا قول طائفة من املتكلمني ممن أنكر اْلسباَ والتقوى والتأثريات 

وجودمها ابلكلية وقالت ال وجود لنفس اْلدمي سوى هذا اهليكل احملسوس  وفرقة أنكرت
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وصفاته وأعراضه فقط وال وجود للجن والشياطني سوى أعراض قائمة به وهذا قول كثري من 
مالحدة الطبائعيني وغريهم من املالحدة املنتسبني إَل اإلسالم وهو قول شذوذ من أهل 

 (1)ليهم ابلبدعة والضاللة ." الكالم الذين ذمهم السلف وشهدوا ع
 " اقَتان حمبة هللا ابْلوف منه  .1600

وخص الذكر ابْلفيه حلاجة الذاكر إَل اْلوف فِن الذكر يستلزم احملبة ويثمرها وال  .1601
بد فمن أكثر من ذكر هللا تعاَل أمثر له ذلك حمبته واحملبة ما َ تقرن ابْلوف فِهنا ال تنفع 

ين دالل واالنبساط ورمبا آلت بكثري من اِلهال املغرور صاحبها بل قد تضره ْلهنا توج ب اإل
إَل أهنم استغنوا ُّبا عن الواجبات وقالوا املقصود من العبادات إمنا هو عبادة القل ب وإقباله 
على هللا وحمبته له وَتهله له فِذا حصل املقصود فاالشتغال ابلوسيلة ابطل ولقد حدثين رجل 

له ترك فيها حضور اِلمعة فقال له الشيخ أليس الفقهاء إنه أنكر على رجل من هؤالء خلوة 
يقولون إذا خاف على شيء من ماله فِن اِلمعة تسقط عنه فقال له بلى فقال له فقل ب 
املريد أعز عليه من ضياع عشرة دراهم أو كما قال وهو إذا خرج ضاع قلبه فحفظه لقلبه 

حفظ عليه اْلروج إَل أمر هللا و عذر مسقط للجمعة ِف حقه فقال له هذا غرور بل الواج ب 
قلبه مع هللا فالشيخ املريب العارف أيمر املريد أبن خيرج إَل اْلمر ويراعى حفظ قلبه أو كما 

 قال 

فتأمل هذا الغرور العظيم كيف آل ُّبؤالء إَل االنسالخ عن اإلسالم مجلة فِن من  .1602
ا وهو يظن أنه من سلك هذا املسلك انسلخ عن اإلسالم العام كانسالخ احلية من قشره

 اْلاصة أنواع العبادة 

من  سلفقال بعض الوسب ب هذا اقَتان اْلوف من هللا تعاَل حببه وإرادته وهلذا  .1603
عبد هللا تعاَل ابحل ب وحده فهو زنديق ومن عبده ابْلوف وحده فهو حروري ومن عبده 

 ابلرجاء وحده فهو مرجي ومن عبده ابحل ب واْلوف والرجاء فهو مؤمن 

هللا تعاَل هذه املقامات الثالثة بقوله أولئك الذين يدعون يبتغون إَل رُّبم  وقد مجع .1604
 الوسيلة أيهم اقَر ويرجون رمحته وخيافون عذابه فابتغاء الوسيلة هو حمبته الداعية إَل التقَر
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إليه مث ذكر بعدها الرجاء واْلوف فهذه طريقة عبادة وأوليائه ورمبا آل اْلمر مبن عبده ابحل ب 
 إَل استحالل احملرمات ويقول احمل ب ال يضره ذن ب  اجملرد

وصنف بعضهم ِف ذلك مصنفا وذكر فيه أثرا مكذواب إذا أح ب هللا العبد َ تضره  .1605
الذنَو وهذا كذَ قطعا مناف لإلسالم فالذنَو تضر ابلذات لكل أحد كضرر السم 

 للبدن 

ولو قدر أن هذا الكالم صح عن بعض الشيوخ وأما عن رسول هللا فمعاذ هللا ."  .1606
(1) 

" هذا املوضع قال اإلمام أبو املظفر السمعاين واْلصل الذي يؤسسه املتكلمون  .1607
واْلصل الذي جيعلونه قاعدة علومهم مسألة العرض واِلوهر وإثباهتما وأهنم قالوا إن اْلشياء 

ما أن تكون جسما أو عرضا أو جوهرا فاِلسم ما اجتمع من ال ختلو من ثالثة أوجه إ
االفَتاق واِلوهر ما احتمل اْلعراض والعرض ماال يقوم بنفسه وإمنا يقوم بغريه وجعلوا الروح 

ال قمن اْلعراض وردوا أخبار النِب صلى هللا عليه و سلم اليت ال توافق نظرهم وعقوهلم وهلذا 
الدين ْلن اعتمادهم على حدسهم وظنوهنم وما يؤدي إن أهل الكالم أعداء  بعض السلف

إليه نظرهم وفكرهم مث يعرضون عليه اْلحاديث فما وافقه قبلوه وما خالفه ردوه وأما أهل 
السنة سلمهم هللا تعاَل فِهنم يتمسكون مبا نطق به الكتاَ ووردت به السنة وحيتجون له 

 السمع وذكر متام الكالم  ابحلجج الواضحة على حس ب ما أذن فيه الشرع وورد به

واملقصود أن هذا وأمثاله وإن كان ِف هذا املقام يتجوه مبخالفة الدهرية وليس الرد  .1608
على الدهرية معلوما من طريقهم بل طريقهم هم والدهرية فيها متقابلون يقولون هؤالء احلق 

حدونه جي اترة والباطل أخرى وكذلك أولئك وليس أذكياؤهم على بصرية فيها وسب ب ذلك ما
من احلق املعلوم وما يدعونه من الدعاوى الباطلة واملشتملة على حق وابطل وإال فلو كانت 
احلجج حقا حمضا َ ينكرها أحد من السلف واْلئمة وال كان للمخالفني طريق صحيح إَل 

 هدمها 
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الوجه السابع والثالثون إن تسميتك أصحابك أهل التوحد والتنزيه هو مما اتبعتم فيه  .1609
ملعتزلة نفاة الصفات فِهنم فسروا التوحيد بتفسري َ يدل عليه الكتاَ والسنة وال قاله أحد ا

 (1)من سلف اْلمة وأئمتها كما سيأيت الكالم عليه إن شاء هللا ." 
هذا املوضع قال اإلمام أبو املظفر السمعاين واْلصل الذي يؤسسه  -132-"ص  .1610

مهم: "مسألة العرض واِلوهر وإثباهتما" وأهنم املتكلمون واْلصل الذي جيعلونه قاعدة علو 
قالوا: إن اْلشياء ال ختلو من ثالثة أوجه: إما أن تكون جسما أو عرضا أو جوهرا فاِلسم 
ما اجتمع من االفَتاق واِلوهر ما احتمل اْلعراض والعرض ماال يقوم بنفسه وإمنا يقوم بغريه 

م هللا عليه وسلم اليت ال توافق نظره وجعلوا الروح من اْلعراض وردوا أخبار النِب صلى
: إن أهل الكالم أعداء الدين ْلن اعتمادهم على حدسهم قال بعض السلفوعقوهلم وهلذا 

وظنوهنم وما يؤدي إليه نظرهم وفكرهم مث يعرضون عليه اْلحاديث فما وافقه قبلوه وما خالفه 
ه السنة نطق به الكتاَ ووردت بردوه وأما أهل السنة سلمهم هللا تعاَل فِهنم يتمسكون مبا 

وحيتجون له ابحلجج الواضحة على حس ب ما أذن فيه الشرع وورد به السمع وذكر متام 
 الكالم.

واملقصود أن هذا وأمثاله وإن كان ِف هذا املقام يتجوه مبخالفة الدهرية وليس الرد على 
ء احلق اترة قولون هؤالالدهرية معلوما من طريقهم بل طريقهم هم والدهرية فيها متقابلون ي

والباطل أخرى وكذلك أولئك وليس أذكياؤهم على بصرية فيها وسب ب ذلك ما جيحدونه 
من احلق املعلوم وما يدعونه من الدعاوى الباطلة واملشتملة على حق وابطل وإال فلو كانت 
 احلجج حقا حمضا َ ينكرها أحد من السلف واْلئمة وال كان للمخالفني طريق صحيح إَل

 هدمها.

الوجه السابع والثالثون: إن تسميتك أصحابك أهل التوحد والتنزيه هو مما اتبعتم فيه املعتزلة 
نفاة الصفات فِهنم فسروا التوحيد بتفسري َ يدل عليه الكتاَ والسنة وال قاله أحد من 

 (2)سلف اْلمة وأئمتها كما سيأيت الكالم عليه إن شاء هللا." 

                                         
 1/132بيان تلبيس اِلهمية ِف َتسيس بدعهم الكالمية ط احلكومة ابن تيمية  (1)
 139بيان تلبيس اِلهمية ِف َتسيس بدعهم الكالمية ط قرطبة ابن تيمية ص/ (2)



1601 

 

هريرة عن النِب صلى هللا عليه وسلم"إن أول من تسعر  "وِف صحيح مسلم عن أيب .1611
به النار ثالثة أحدهم من قرأ القرآن وتعلم العلم ليقال هو قارىء وهو عاَ ويقال له قد قيل 

 ذلك مث أمر به فيسح ب على وجهه حىت ألقي ِف النار".

ان ال مفِن َ تقنع نفسه بذلك حىت تصل إَل درجة احلكم بني الناس حيث كان أهل الز 
يعظمون من َ يكن كذلك وال يلتفتون إليه فقد استبدل الذي هو أدىن ابلذي هو خري 

اء ملا أريد على القض قال بعض السلفوانتقل من درجة العلماء إَل درجة الظلمة، وهلذا 
 (1)فأابه إمنا تعلمت العلم ْلحشر به مع اْلنبياء ال مع امللوك. فِن." 

ات : إن هللا تعاَل ومالئكته وأهل السماو -عليه وسلم  صلى هللا -"قال رسول هللا  .1612
واْلرض حىت النملة ِف جحرها يصلون على معلم الناس اْلري، لعمرك ما هذا إال منص ب 

 جسيم وإن نيله لفوز عظيم نعوذ ابهلل من قواطعه ومكدراته وموجبات حرمانه وفواته.

 الثاين:

قال لم، فِن حسن النية مرجو له بْبكة الع أن ال ُيتنع من تعليم الطال ب لعدم خلوص نيته،
ر : طلبنا العلم لغري هللا، فأىب أن يكون إال هلل، قيل: معناه فكان عاقبته أن صابعض السلف

هلل، وْلن إخالص النية لو شرط ِف تعليم املبتدئني فيه مع عسره على كثري منهم ْلدى ذلك 
دريج قوالً املبتدى على حسن النية بتإَل تفويت العلم كثريًا من الناس لكن الشيخ حيرض 

وفعاًل ويعلمه بعد أنسه به أنه بْبكة حسن النية ينال الرتبة العلية من العلم والعمل وفيض 
اللطائف وأنواع احلكم وتنوير القل ب وانشراح الصدر وتوفيق العزم وإصابة احلق وحسن احلال 

 والتسديد ِف املقال وعلو الدرجات يوم القيامة.

 :الثالث
أن يرغبه ِف العلم وطلبه ِف أكثر اْلوقات بذكر ما أعد هللا تعاَل للعلماء من منازل الكرامات 
وأهنم ورثة اْلنبياء وعلى منابر من نور يغبطهم اْلنبياء والشهداء أو حنو ذلك مما ورد ِف 

 فضل العلم والعلماء من اْلايت واْلاثر واْلخبار واْلشعار.

اية ما يعني على حتصيله من االقتصار على امليسور وقدر الكف ويرغبه مع ذلك بتدريج على
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من الدنيا والقناعة بذلك عن شغل القل ب ابلتعلق ُّبا وغلبة الفكر وتفريق اهلم بسببها فِن 
انصراف القل ب عن تعلق اْلطماع ابلدنيا واإلكثار منها والتأسف على فائتها أمجع لقلبه 

لك نته وأقل حلساده وأجدر حلفظ العلم وازدايده، ولذوأروح لبدنه وأشرف لنفسه وأعلى ملكا
قل من انل من العلم نصيًبا وافرًا إال من كان ِف مبادئ حتصيله على ما ذكرت من الفقر 
والقناعة واإلعراض عن طل ب الدنيا وعرضها الفاين، وسيأيت ِف هذا النوع أكثر من هذا ِف 

 أدَ املتعلم إن شاء هللا تعاَل.

 الرابع:

(1/25 ".)(1) 
" هو احلق والصحيح أن الذي دعا بذلك أو جهل رواه البخاري ومسلم ِف كتابيهما  .1613

وانتص ب احلق ْلنه خْب كان وقال الزُمشري معىن كالمهم جحود أي إن كان هذا هو احلق 
فعاقبنا على إنكاره ولكنه ليس حبق فال نستوج ب عقااب وليس مرادهم الدعاء على أنفسهم 

 (3)! إكراما للنِب صلى هللا عليه وسلم  2 (2) 2لعقوبة عن أنفسهم ! إمنا مرادهم نفي ا
  قال بعض السلف! أي لو آمنوا واستغفروا فِن االستغفار أمان من العذاَ  2 (4) 2{ 

كان لنا أماانن من العذاَ ومها وجود النِب صلى هللا عليه وسلم واإلستغفار فلما مات النِب 
 ن الواحد وبقي اْلخر وقيل الضمري ِف يعذُّبم للكفار وِفصلى هللا عليه وسلم ذه ب اْلما

! املعىن أي شيء ُينع  2 (6) 2{  (5)وهم يستغفرون للمؤمنني الذين كانوا بني أظهرهم 
من عذاُّبم وهم يصدون أي ُينعون املؤمنني من املسجد احلرام واِلملة ِف موضع احلال 

                                         
 26تذكرة السامع واملتكلم ِف أدَ العاَ واملتعلم ابن مجاعة، بدر الدين ص/ (1)
 وما كان هللا ليعذُّبم وأنت فيهم   (2)
 ( وما كان هللا . . . . .    33>    اْلنفال : ) (3)
 وهم يستغفرون وما كان هللا معذُّبم   (4)
 ( وما هلم أال . . . . .    34>    اْلنفال : ) (5)
 وما هلم أال يعذُّبم هللا   (6)
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 2{  (2)! الضمري للمسجد احلرام أو هلل تعاَل  2 (1) 2وذلك من املوج ب لعذاُّبم ! 
! املكاء التصفري ابلفم والتصدية التصفيق ابليد وكانوا يفعلوهنما إذا صلى املسلمون  2 (3)

! اْلية نزلت ِف اتفاق قريش ِف غزوة أحد وقيل  2 (5) 2{  (4)ليخلطوا عليهم صالهتم 
 صلى هللا عري من اْلحباش فقاتل ُّبم النِبإهنا نزلت ِف أيب سفيان بن حَر فِنه استأجر ال

! أي يتأسفون على انفاقها من غري فائدة أو يتأسفون ِف  2 (6) 2عليه وسلم يوم أحد ! 
! معىن ُييز يفرق بني اْلبيث والطي ب  2 (9) 2{  (8)! إخبار ابلغي ب  2 (7) 2اْلخرة ! 

أنفقه املؤمنون  الكفار والطي ب ما واْلبيث هنا الكفار والطي ب املؤمنون وقيل اْلبيث ما أنفقه
! أي يضمه  2 (10) 2والالم ِف ليميز على هذا تتعلق بيغلبون وعلى اْلول بيحشرون ! 

! يعين عن الكفر إَل اإلسالم ْلن اإلسالم  2 (12) 2{  (11)وجيعل بعضه فوق بعض 
! هتديد  2 (14) 2! يعين إَل القتال !  2 (13) 2جي ب ما قبله وال تصح املغفرة إال به ! 

                                         
 وما كانوا أولياءه   (1)
 ( وما كان صالهتم . . . . .    35>    اْلنفال : ) (2)
 وما كان صالهتم عند البيت إال مكاء وتصدية   (3)
 ( إن الذين كفروا . . . . .    36اْلنفال : )     >(4)
 ينفقون أمواهلم   (5)
 تكون عليهم حسرة   (6)
 مث يغلبون   (7)
 ( ليميز هللا اْلبيث . . . . .    37>    اْلنفال : ) (8)
 ليميز هللا اْلبيث من الطي ب   (9)
 فريكمه   (10)
 ( قل للذين كفروا . . . . .    38اْلنفال : )     >(11)
 إن ينتهوا   (12)
 وإن يعودوا   (13)
 فقد مضت سنة اْلولني   (14)
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! الفتنة هنا الكفر فاملعىن  2 (2) 2{  (1)مبا جرى هلم يوم بدر ومبا جرى لألمم السالفة 
قاتلوهم حىت ال يبقى كافر وهو كقوله صلى هللا عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا 

 < ^ واعلموا (3)ال إله إال هللا 

1614. ____________________ 

1615.  ".(4) 
 أيب هريرة رضي هللا عنه مرفوعاً "أخنع اسم عند هللا رجل تسمى"وِف الصحيحني عن  .1616

مبلك اْلمالك وال مالك إال هللا" وفيهما عنه عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: "يقبض 
هللا اْلرض ويطوي السماء بيمينه مث يقول أان امللك أين ملوك اْلرض ؟ أين اِلبارون ؟ أين 

مية غريه ِف عظيم }ِلَمِن اْلُمْلُك اْليَ ْوَم َّللَِِّ اْلَواِحِد اْلَقهَّاِر{ فأما تساملتكْبون ؟" وِف القرآن ال
َ َقْد بَ َعَث َلُكْم طَاُلوَت َمِلكًا{ }وَكَ  اَن الدنيا مبلك فعلى سبيل اجملاز كما قال تعاَل: }ِإنَّ اَّللَّ

"مثل امللوك على  ُلوكًا{ وِف الصحيحنيَورَاَءُهْم َملٌك{ }ِإْذ َجَعَل ِفيُكْم أَْنِبَياَء َوَجَعَلُكْم مُ 
 اْلسرة" .

والدين اِلزاء واحلساَ كما قال تعاَل: }يَ ْوَمِئٍذ يُ َوفِ يِهُم اَّللَُّ ِدينَ ُهُم احلَْقَّ{ وقال }أَِإانَّ 
َلَمِديُنوَن{ أي جمزيون حماسبون، وِف احلديث "الكيس من دان نفسه وعمل ملا بعد املوت" 

عمر رضي هللا عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن حتاسبوا، وزنوا أي حاس ب نفسه كما قال 
أنفسكم قبل أن توزنوا، وَتهبوا للعرض اْلكْب على من ال ختفى عليه أعمالكم }يَ ْوَمِئٍذ 

 تُ ْعَرُضوَن ال خَتَْفى ِمْنُكْم َخاِفَيٌة{.

َك َنْسَتِعنُي قرأ السبعة واِلمهور بتشديد الياء من إاي َك نَ ْعُبُد وِإاي  ك وقرأ عمرو ابن فايد ِإاي 
بتخفيفها مع الكسر وهي قراءة شاذة مردودة ْلن أاي ضوء الشمس، وقرأ بعضهم أايك بفتح 

 اهلمزة وتشديد الياء، وقرأ بعضهم هياك ابهلاء بدل اهلمزة كما قال الشاعر:

 فهياك واْلمر الذي أن تراحبتم ... وارده ضاقت عليك مصادره

                                         
 ( وقاتلوهم حىت ال . . . . .    39>    اْلنفال : ) (1)
 حىت ال تكون فتنة   (2)
 ( واعلموا أمنا غنمتم . . . . .    41>    اْلنفال : ) (3)
 2/65جزي = التسهيل لعلوم التنزيل ط الكتاَ العريب ابن جزي الكلِب تفسري ابن  (4)
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مة ِف قراءة اِلميع سوى حيىي بن واثَ واْلعمش فِهنما  ونستعني بفتح النون أول الكل
كسراها وهي لغة بين أسد وربيعة وبين متيم، والعبادة ِف اللغة من الذلة يقال طريق معبد 
وبعري معبد أي مذلل وِف الشرع عبارة عما جيمع كمال احملبة واْلضوع واْلوف. وقدم 

  عبد إال إايك وال نتوكل إال عليك وهذا هواملفعول وهو إايك وكرر لالهتمام واحلصر أي ال ن
لفاحتة ا قال بعض السلفكمال الطاعة، والدين كله يرجع إَل هذين املعنيني، وهذا كما 

َك َنْسَتِعنُي{ فاْلول تْبؤ من الشرك، والثاين  َك نَ ْعُبُد َوِإايَّ سر القرآن، وسرها هذه الكلمة }ِإايَّ
ما  عز وجل، وهذا املعىن ِف غري آية من القرآن كتْبؤ من احلول والقوة والتفويض إَل هللا

ُن آَمنَّا بِِه قال تعاَل: }فَاْعُبْدُه َوتَ وَكَّْل َعَلْيِه َوَما َربهَك ِبَغاِفٍل َعمَّا تَ ْعَمُلوَن{ ، }ُقْل ُهَو الرَّمحَْ 
َِ ال إَِلَه ِإالَّ ُهوَ  َه اْلَمْشرِِق َواْلَمْغِر ْذُه وَِكياًل{ وكذلك هذه اْلية فَاختَِّ  َوَعَلْيِه تَ وَكَّْلَنا{ ، }َر

َك َنْسَتِعنُي{ وحتول الكالم من الغيبة إَل املواجهة بكاف اْلطاَ  َك نَ ْعُبُد َوِإايَّ الكرُية }ِإايَّ
َك  وهو مناسبة ْلنه ملا أثىن على هللا فكأنه اقََت وحضر بني يدي هللا تعاَل فلهذا قال }ِإايَّ

َك َنْسَتعِ  على نفسه  نُي{ وِف هذا دليل على أن أول السورة خْب من هللا تعاَل ابلثناءنَ ْعُبُد َوِإايَّ
الكرُية جبميل صفاته احلسىن وإرشاد لعباده أبن يثنوا عليه بذلك وهلذا ال تصح صالة من َ 
يقل ذلك وهو قادر عليه كما جاء ِف الصحيحني عن عبادة بن الصامت قال رسول هللا 

صالة ملن َ يقرأ بفاحتة الكتاَ" وِف صحيح مسلم من حديث  صلى هللا عليه وسلم: " ال
العالء بن عبد الرمحن موَل احلرقة عن أبيه عن أيب هريرة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

ي "يقول هللا تعاَل قسمت الصالة بيين وبني عبدي نصفني فنصفها يل ونصفها لعبدي ولعبد
َِ  اْلَعاَلِمنَي{ قال هللا محدين عبدي، وإذا قال }الرَّمحَْ ما سأل إذا قال العبد }احْلَْمُد َّللَِّ  ِن  َر

يِن{ قال هللا جمدين عبدي،  الرَِّحيِم{ قال هللا أثىن علي عبدي، فِذا قال }َماِلِك يَ ْوِم الدِ 
َك َنْسَتِعنُي{ قال هذا بيين وبني عبدي ولعبدي ما سأل، فِذا َك نَ ْعُبُد َوِإايَّ ال ق وإذا قال }ِإايَّ

 (1)}اْهِداَن." 
هُ  .1617 َُ َشْيئاً "الَِّذيَن َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اَّللَِّ َلْن خَيُْلُقوا ُذاَبابً َوَلِو اْجَتَمُعوا َلهُ َوِإْن َيْسلُب ْ اَب ُم الذه

{ وقال: }َمَثُل الَِّذيَن اختََُّذوا ِمْن ُدوِن ا َُ  َأْولَِياَء  َّللَِّ ال َيْستَ ْنِقُذوُه ِمْنهُ َضُعَف الطَّاِل ُب َواْلَمْطُلو
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ْعَلُموَن{ وقال َكَمَثِل اْلَعْنَكُبوِت اختَََّذْت بَ ْيتًا َوِإنَّ َأْوَهَن اْلبُ ُيوِت لَبَ ْيُت اْلَعْنَكُبوِت َلْو َكانُوا ي َ 
ُ َمَثالً َكِلَمةً طَيِ َبًة َكَشَجَرةٍ طَيِ َبٍة َأْصُلَها اَثِبتٌ  ََ اَّللَّ ََْ تَ َر َكْيَف َضَر ْرُعَها ِف السََّماِء  َوف َ تعاَل: }َأ

ُ اَْلْمثَاَل لِلنَّاِس َلَعلَُّهْم يَ َتذَكَّرُ  َُ اَّللَّ َا َوَيْضِر وَن َوَمَثُل َكِلَمٍة َخِبيثٍَة  تُ ْؤيت ُأُكَلَها ُكلَّ ِحنٍي ِبِِْذِن َرُّبِ 
 الَِّذيَن آَمُنوا اِبْلَقْوِل الثَّاِبِت َكَشَجَرٍة َخِبيثٍَة اْجتُ ثَّْت ِمْن فَ ْوِق اَْلْرِض َما هَلَا ِمْن قَ رَاٍر يُ ثَ بِ ُت اَّللَُّ 

ُ َما َيَشاُء{ وقال ت ُ الظَّاِلِمنَي َويَ ْفَعُل اَّللَّ نْ َيا َوِف اْلِخَرِة َوُيِضله اَّللَّ ََ ِف احْلََياِة الده عاَل: }َضَر
ُ َمَثالً َعْبداً مَمُْلوكاً ال يَ ْقِدُر َعَلى َشْيٍء{ اْلية، مث قال: }َوَضرَ  ُ َمَثالً َرُجَلنْيِ َأَحُدمُهَا ََ اَّللَّ  اَّللَّ

ْهُه ال أَيِْت خِبَرْيٍ َهْل َيْستَ  ِوي ُهَو أَْبَكُم ال يَ ْقِدُر َعَلى َشْيٍء َوُهَو َكلٌّ َعَلى َمْوالُه أَيْ َنَما يُ َوجِ 
ََ َلُكْم َمَثالً ِمْن أَنْ ُفِسُكْم َهْل  ُكْم ِمْن َما َمَلَكْت لَ َوَمْن أَيُْمُر اِبْلَعْدِل{ اْلية، كما قال: }َضَر

ََ اَّللَُّ َمَثاًل َرُجاًل ِفيِه ُشرََكاُء  أَُْيَاُنُكْم ِمْن ُشرََكاَء ِف َما َرَزق َْناُكْم{ اْلية. قال: }َضَر
وِف  ُمَتَشاِكُسوَن{ اْلية. وقال: }َوتِْلَك اَْلْمثَاُل َنْضرُُِّبَا لِلنَّاِس َوَما يَ ْعِقُلَها ِإالَّ اْلَعاِلُموَن{

ى : إذا َسعت املثل ِف القرآن فلم أفهمه بكيت علقال بعض السلفقرآن أمثال كثرية، ال
اهد نفسي ْلن هللا قال: }َوتِْلَك اَْلْمثَاُل َنْضرُُِّبَا لِلنَّاِس َوَما يَ ْعِقُلَها ِإالَّ اْلَعاِلُموَن{ وقال جم

ََ َمَثالً  َ ال َيْسَتْحِيي َأْن َيْضِر َفَما فَ ْوقَ َها{ اْلمثال صغريها  َما بَ ُعوَضةً  ِف قوله تعاَل: }ِإنَّ اَّللَّ
وكبريها يؤمن ُّبا املؤمنون ويعلمون أهنا احلق من رُّبم ويهديهم هللا ُّبا. وقال قتادة }َفَأمَّا 
الَِّذيَن آَمُنوا فَ يَ ْعَلُموَن أَنَُّه احلَْقه ِمْن َرُّبِ ِْم{ أي يعلمون أنه كالم الرمحن وأنه من عند هللا، 

جماهد واحلسن والربيع بن أنس حنو ذلك. وقال أبو العالية }َفَأمَّا الَِّذيَن آَمُنوا وروي عن 
َراَد اَّللَُّ ُِّبََذا فَ يَ ْعَلُموَن أَنَُّه احلَْقه ِمْن َرُّبِ ِْم{ يعين هذا املثل }َوأَمَّا الَِّذيَن َكَفُروا فَ يَ ُقوُلوَن َماَذا أَ 

ََ النَّاِر ِإالَّ َمالِئَكًة َوَما َجَعْلنَ َمَثاًل{ كما قال ِف سورة املدثر }َوَما  هَتُْم ِإالَّ َجَعْلَنا َأْصَحا ا ِعدَّ
ََ َويَ ْزَداَد الَِّذيَن آَمُنوا ِإُيَاانً وَ  َنًة لِلَِّذيَن َكَفُروا لَِيْستَ ْيِقَن الَِّذيَن أُوُتوا اْلِكَتا ََ الَِّذيَن أُوُتوا ِفت ْ ال يَ ْراَت

ََ َواْلُمْؤِمُنوَن   ُِّبََذا َمَثاًل َكَذِلَك َولِيَ ُقوَل الَِّذيَن ِف قُ ُلوُِّبِْم َمَرٌض َواْلَكاِفُروَن َماَذا أَرَاَد اَّللَُّ اْلِكَتا
ُيِضله اَّللَُّ َمْن َيَشاُء َويَ ْهِدي َمْن َيَشاُء َوَما يَ ْعَلُم ُجُنوَد َربِ َك ِإالَّ ُهَو{ وكذلك قال ههنا 

لسدي ِف تفسريه عن أيب َكِثرياً َوَما ُيِضله بِِه ِإالَّ اْلَفاِسِقنَي{ قال ا  }ُيِضله ِبِه َكِثرياً َويَ ْهِدي بِهِ 
مالك وعن أيب صاحل عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن انس من الصحابة يضل 

مبا  به كثرياً يعين به املنافقني ويهدي به املؤمنني، فيزيد هؤالء ضاللة إَل ضاللتهم لتكذيبهم
يقيناً من املثل الذي ضربه هللا مبا ضَر هلم، وأنه ملا ضَر له موافق، فذلك  قد علموه حقاً 
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إضالل هللا إايهم به، ويهدي به يعين املثل كثريًا من أهل اإلُيان والتصديق فيزيدهم هدى 
إَل هداهم وإُيااًن إَل إُياهنم لتصديقهم مبا قد علموه حقًا يقينًا أنه موافق ملا ضربه هللا له 

ون، إقرارهم به وذلك هداية من هللا هلم به }َوَما ُيِضله ِبِه ِإالَّ اْلَفاِسِقنَي{ قال هم املنافقمثالً و 
وقال أبو العالية }َوَما ُيِضله بِِه ِإالَّ اْلَفاِسِقنَي{ قال هم أهل النفاق وكذا قال الربيع بن أنس، 

قول يعرفه  اْلَفاِسِقنَي{ قال يوقال ابن جريج عن جماهد عن ابن عباس }َوَما ُيِضله ِبِه ِإالَّ 
 الكافرون فيكفرون به. وقال قتادة }َوَما ُيِضله ِبِه ِإالَّ اْلَفاِسِقنَي{ فسقوا فأضلهم هللا على

فسقهم، وقال ابن أيب حامت حدثنا أيب عن إسحاق بن سليمان عن أيب سنان عن عمرو بن 
ن عمرو يعين اْلوارج. وقال شعبة ع مرة عن مصع ب بن سعد عن سعد }ُيِضله ِبِه َكِثريًا{

ُقُضوَن َعْهَد اَّللَِّ  بن مرة عن مصع ب بن سعد قال سألت أيب فقلت: قوله تعاَل: }الَِّذيَن يَ ن ْ
 (1)ِمْن بَ ْعِد ِميثَاِقِه{ إَل آخر اْلية: فقال: هم احلرورية، وهذا اإلسناد وإن صح عن." 

قال: لع عليهم ربك إطالعة، ف"شاءت مث َتوي إَل قناديل معلقة حتت العرش، فاط .1618
ماذا تبغون ؟ فقالوا: اي ربنا وأي شيء نبغي، وقد أعطيتنا ما َ تعط أحداً من خلقك ؟ مث 
عاد عليهم مبثل هذا فلما رأوا أهنم ال يَتكون من أن يسألوا، قالوا: نريد أن تردان إَل الدار 

فيقول  -ادة من ثواَ الشهملا يرون  -الدنيا فنقاتل ِف سبيلك حىت نقتل فيك مرة أخرى 
 الَر جل جالله: إين كتبت أهنم إليها ال يرجعون.

وِف احلديث الذي رواه اإلمام أمحد عن اإلمام الشافعي عن اإلمام مالك عن الزهري عن 
عبد الرمحن بن كع ب بن مالك عن أبيه، قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "نسمة 

عموم نة حىت يرجعه هللا إَل جسده يوم يبعثه" ففيه داللة لاملؤمن طائر تعلق ِف شجر اِل
 املؤمنني أيضاً وإن كان الشهداء قد خصصوا ابلذكر ِف القرآن تشريفاً وتكرُياً وتعظيماً.

ُلَون ُكْم ِبَشْيٍء م َن اْْلَوْف َواِْلُوِع َونَ ْقٍص م َن اْلَمَواِل َواْلنُفِس َوالث َمرَاِت َوَبش رِ  اِبرِيَن  الص  }َولَنَ ب ْ
ْم َوَرمْحٌَة ال ِذيَن ِإَذآ َأَصابَ ت ُْهم م ِصيَبةٌ قَاُلواْ ِإان  َّللِ  َوِإآن  إِلَْيِه رَاِجعوَن أُولَِئَك َعَلْيِهْم َصَلَواتٌ   م ن ر ُّبِ 

 َوأُولَِئَك ُهُم اْلُمْهَتُدوَن{

َونَُّكْم َحىتَّ نَ ْعَلَم لُ أخْبان تعاَل أنه يبتلي عباده، أي خيتْبهم وُيتحنهم كما قال تعاَل: }َولَنَ ب ْ 
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ُلَو َأْخَبارَُكْم{ فتارة ابلسراء واترة ابلضراء من خوف وجو  ع  اْلُمَجاِهِديَن ِمْنُكْم َوالصَّاِبرِيَن َونَ ب ْ
كما قال تعاَل: }َفَأَذاقَ َها اَّللَُّ لَِباَس اِْلُوِع َواْْلَْوِف{ فِن اِلائع واْلائف كل منهما يظهر 

لباس اِلوع واْلوف. وقال ههنا: }ِبَشْيٍء ِمَن اْْلَْوِف َواِْلُوِع{ أي ذلك عليه، وهلذا قال 
بقليل من ذلك }َونَ ْقٍص ِمَن اَْلْمَواِل{ أي ذهاَ بعضها }َواْلَنْ ُفِس{ كموت اْلصحاَ 

: ض السلفقال بعواْلقاَر واْلحباَ }َوالثََّمرَاِت{ أي ال تغل احلدائق واملزارع كعادهتا. 
 ال تثمر غري واحدة، وكل هذا وأمثاله مما خيتْب هللا به عباده فمن صْبفكانت بعض النخيل 

ِر الصَّاِبرِيَن{ وقد حكى بعض  أاثبه ومن قنط أحل به عقابه، وهلذا قال تعاَل: }َوَبشِ 
املفسرين أن املراد من اْلوف ههنا خوف هللا، وابِلوع صيام رمضان، وبنقص اْلموال الزكاة، 

مرات اْلوالد، وِف هذا نظر، وهللا أعلم، مث بني تعاَل من الصابرون واْلنفس اْلمراض، والث
ُهْم ُمِصيَبٌة قَاُلوا ِإانَّ َّللَِِّ َوِإانَّ إِلَْيِه رَاِجُعوَن{ أ ي تسلوا الذين شكرهم فقال: }الَِّذيَن ِإَذا َأَصابَ ت ْ
ا أنه ال و بقوهلم هذا عما أصاُّبم وعلموا أهنم ملك هلل يتصرف ِف عبيده مبا يشاء، وعلم

يضيع لديه مثقال ذرة يوم القيامة فأحدث هلم ذلك اعَتافهم أبهنم عبيده وأهنم إليه راجعون 
ِف الدار ااَلخرة. وهلذا أخْب تعاَل عما أعطاهم على ذلك، فقال: }أُولَِئَك َعَلْيِهْم َصَلَواٌت 

عذاَ }َوأُولَِئَك أي أمنة من الِمْن َرُّبِ ِْم َوَرمْحٌَة{ أي ثناء من هللا عليهم. قال سعيد بن جبري: 
ُهُم اْلُمْهَتُدوَن{ قال أمري املؤمنني عمر بن اْلطاَ: نعم العدالن ونعمت العالوة }أُولَِئَك 
 َعَلْيِهْم َصَلَواٌت ِمْن َرُّبِ ِْم َوَرمْحٌَة{ فهذان العدالن }َوأُولَِئَك ُهُم اْلُمْهَتُدوَن{ فهذه العالوة

 هي زايدة ِف احلمل فكذلك هؤالء أعطوا ثواُّبم وزيدوا أيضاً.وهي ما توضع بني العدلني و 

وقد ورد ِف ثواَ االسَتجاع وهو قول }ِإانَّ َّللَِِّ َوِإانَّ إِلَْيِه رَاِجُعوَن{ عند املصائ ب أحاديث  
كثرية. فمن ذلك ما رواه اإلمام أمحد حيث قال: حدثنا يونس بن حممد حدثنا ليث يعين 

 (1)ابن سعد عن يزيد بن." 
"فقرعهم زكراي فكفلها وقد ذكر عكرمة أيضاً والسدي وقتادة والربيع بن أنس وغري  .1619

واحد، دخل حديث بعضهم ِف بعض، أهنم ذهبوا إَل هنر اْلردن، واقَتعوا هنالك على أن 
يلقوا أقالمهم فأيهم يثبت ِف َجْريَة املاء فهو كافلها، فألقوا أقالمهم، فاحتملها املاء إال قلم 
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ِنه ثبت ويقال إنه ذه ب صاعدًا يشق جريه املاء، وكان مع ذلك كبريهم وسيدهم زكراي ف
 وعاملهم وإمامهم ونبيهم، صلوات هللا وسالمه عليه وعلى سائر النبيني.

َ يُ َبش ُرِك ِبَكِلَمٍة م ْنُه اَْسُُه اْلَمِسيُح ِعيَسى اْبُن مَ  َوِجيهاً ِف  ْرميََ }ِإْذ قَاَلِت اْلَمآلِئَكُة َُيَْرمَيُ إنَّ اَّلل 
نْ َيا َوااَلِخَرِة َوِمَن اْلُمَقر ِبنَي َوُيَكل ُم الن اَس ِف اْلَمْهِد وََكْهاًل َوِمَن الص احِلِنَي قَاَلتْ  َ  َأىن َ  الد  َر

ُ خَيُْلُق َما َيَشآءُ ِإَذا َقَضَى أَْمراً فَِِ  َا يَ ُقوُل َلُه ُكْن َيُكوُن يل َوَلٌد َوََْ َُيَْسْسيِن َبَشٌر قَاَل َكَذِلَك اَّلل  من 
 فَ َيُكوُن{

هذه بشارة من املالئكة ملرمي عليها السالم أبن سيوجد منها ولد عظيم له شأن كبري. قال 
جوده هللا تعاَل: }ِإْذ قَاَلِت اْلَمآلِئَكُة َُيَْرمَيُ إنَّ اَّلل َ يُ َبش ُرِك ِبَكِلَمٍة م ْنُه{ أي بولد يكون و 

قاً ِبَكِلَمٍة ِمَن اَّللَِّ بكلمة من هللا، أي يقول له:   { كما كن فيكون، وهذا تفسري قوله: }ُمَصدِ 
ذكر اِلمهور على ما سبق بيانه }اَْسُُه اْلَمِسيُح ِعيَسى اْبُن َمْرمَيَ{ أي يكون مشهوراً ُّبذا 

ياحته. وقيل: : لكثرة سقال بعض السلفِف الدنيا، ويعرفه املؤمنون بذلك وَسي املسيح، 
لقدمني، ال أمخص هلما، وقيل: ْلنه كان إذا مسح أحداً من ذوي العاهات ْلنه كان مسيح ا

برىء، ِبذن هللا تعاَل. وقوله: }ِعيَسى اْبُن َمْرمَيَ{ نسبة إَل أمه حيث ال أَ له. }َوِجيهاً 
نْ َيا َواْلِخَرِة َوِمَن اْلُمَقرَِّبنَي{ أي له وجاهة ومكانة عند هللا ِف الدنيا مبا يوحيه   إليه هللاِف الده

من الشريعة وينزله عليه من الكتاَ وغري ذلك مما منحه هللا به، وِف الدار اْلخرة يشفع عند 
هللا فيمن أيذن له فيه، فيقبل منه أسوة ِبخوانه من أويل العزم، صلوات هللا وسالمه عليه 

 عبادة هللا وحده ال إَل وعليهم أمجعني، وقوله: }َوُيَكلِ ُم النَّاَس ِف اْلَمْهِد وََكْهاًل{ أي يدعو
شريك له ِف حال صغره، معجزة وآية، وِف حال كهولته حني يوحي هللا إليه بذلك }َوِمَن 
الصَّاحِلِنَي{ أي ِف قوله وعمله، له علم صحيح وعمل صاحل. قال حممد بن إسحاق: عن 
 يزيد بن عبد هللا بن قسيط، عن حممد بن شرحبيل، عن أيب هريرة، قال: قال رسول هللا

صلى هللا عليه وسلم: "ما تكلم مولود ِف صغره إال عيسى وصاح ب جريج" وقال ابن أيب 
حامت: حدثنا أبو الصقر حيىي بن حممد بن قزعة، حدثنا احلسني يعين املروزي، حدثنا جرير 
يعين ابن حازم، عن حممد، عن أيب هريرة، عن النِب صلى هللا عليه وسلم، قال: " َ يتكلم 

ال ثالثة: عيسى، وصِب كان ِف زمن جريج، وصِب آخر" فلما َسعت بشارة ِف املهد إ
ْ َُيَْسْسيِن  َِ  َأىنَّ َيُكوُن يل َوَلٌد َوََ  املالئكة هلا بذلك عن هللا عز وجل، قالت ِف مناجاهتا }َر
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َبَشٌر ؟{ تقول كيف يوجد هذا الولد مين وأان لست بذات زوج، وال من عزمي أن أتزوج، 
حاشا هلل ؟ فقال هلا امللك عن هللا عز وجل ِف جواَ ذلك السؤال }َكَذِلِك  ولست بغياً 

اَّللَُّ خَيُْلُق َما َيَشاُء{ أي هكذا أمر هللا عظيم ال يعجزه شيء، وصرح ههنا بقوله: } خَيُْلُق 
َما َيَشاُء{ َو يقل: يفعل، كما ِف قصة زكراي، بل نص ههنا على أنه خيلق لئال يبقى ملبطل 

َا يَ ُقوُل َلُه ُكْن فَ َيُكوُن{ أي فال يتأخر شيئ شبهة، اً وأكد ذلك بقوله: }ِإَذا َقَضى أَْمرًا فَِِمنَّ
بل يوجد عقي ب اْلمر بال مهلة كقوله: }َوَما أَْمُراَن ِإالَّ َواِحَدٌة َكَلْمٍح اِبْلَبَصِر{ أي إمنا أنمر 

 (1)لبصر.." مرة واحدة ال مثنوية فيها فيكون ذلك الشيء سريعاً كلمح اب
"ويسقط وآخذه،وهكذا رواه ِف املغازي معلقاً، ورواه ِف كتاَ التفسري مسنداً عن  .1620

شيبان، عن قتادة، عن أنس، عن أيب طلحة، قال: غشينا النعاس وحنن ِف مصافنا يوم أحد، 
قال فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه ويسقط وآخذه. وقد رواه الَتمذي والنسائي 

اد بن سلمة، عن اثبت، عن أنس، عن أيب طلحة، قال، رفعت واحلاكم من حديث مح
رأسي يوم أحد وجعلت أنظر وما منهم يومئذ أحد إال ُييل حتت حجفته من النعاس، لفظ 
الَتمذي وقال: حسن صحيح، ورواه النسائي أيضاً، عن حممد بن املثىن، عن خالد بن 

حة:  ، عن أنس قال: قال أبو طلاحلارث، عن أيب قتيبة، عن ابن أيب عدي، كالمها عن محيد
كنت فيمن ألقي عليه النعاس، احلديث، وهكذا ُرِوي عن الزبري وعبد الرمحن بن عوف وقال 
، حدثنا حممد بن  البيهقي: حدثنا أبو عبد هللا احلافظ، أخْبين أبو احلسني حممد بن يعقَو

ن حممد، يونس بإسحاق الثقفي، حدثنا حممد بن عبد هللا بن املبارك املخزومي، حدثنا 
حدثنا شيبان عن قتادة، حدثنا أنس بن مالك أن أاب طلحة قال: غشينا النعاس وحنن ِف 
مصافنا يوم أحد فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه ويسقط وآخذه. قال: والطائفة 
 اْلخرى املنافقون ليس هلم هم ِإال أنفسهم أجنب قوم وأرعنه وأخذله للحق }َيظُنهوَن اِبَّللَِّ َغرْيَ 

احلَْقِ  َظنَّ اِْلَاِهِليَِّة{ أي ِإمنا هم َكَذبة أهل شك وري ب ِف هللا عز وجل هكذا رواه ُّبذه 
الزايدة وكأهنا من كالم قتادة رمحه هللا وهو كما قال، فِن هللا عز وجل يقول: }مُثَّ أَنْ َزَل 

ان واليقني والثبات ْنُكْم{ يعين أهل اإلُيَعَلْيُكْم ِمْن بَ ْعِد اْلَغمِ  أََمَنًة نُ َعاسًا يَ ْغَشى طَائَِفًة مِ 
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والتوكل الصادق وهم اِلازمون أبن هللا عز وجل سينصر رسوله وينجز له مأموله، وهلذا قال: 
ُهْم أَنْ ُفُسُهْم{ يعين ال يغشاهم النعاس من القلق واِلزع واْلوف }َيظُنهو  َن }َوطَائَِفٌة َقْد َأمَهَّت ْ

ُتْم َأْن لَّْن ي َ اِبَّللَِّ َغرْيَ احلَْقِ  ظَ  َقِل َب الرَُّسوُل نَّ اِْلَاِهِليَِّة{ كما قال ِف اْلية اْلخرى }َبْل ظَنَ ن ْ ن ْ
َواْلُمْؤِمُنوَن ِإََل أَْهِليِهْم أََبدًا{ إَل آخر اْلية، وهكذا هؤالء اعتقدوا أن املشركني ملا ظهروا 

أهل الري ب والشك ِإذا تلك الساعة أهنا الفيصلة وأن اإِلسالم قد ابد وأهله، وهذا شأن 
حصل أمر من اْلمور الفظيعة حتصل هلم هذه الظنون الشنيعة، مث أخْب تعاَل عنهم أهنم 
}يَ ُقوُلوَن{ ِف تلك احلال }َهْل لََنا ِمَن اَْلْمِر ِمْن َشْيٍء{ فقال تعاَل: }قل أن اْلمر كله 

له: }يَ ُقوُلوَن َلْو  بقو هلل خيفون ِف أنفسهم ما ال يبدون لك{ مث فسر ما أخفوه ِف أنفسهم 
َكاَن لََنا ِمَن اَْلْمِر َشْيٌء َما قُِتْلَنا َهاُهَنا{ أي يسرون هذه املقالة عن رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم. قال ابن ِإسحاق: فحدثين حيىي بن عباد بن عبد هللا بن الزبري، عن أبيه، عن 

وسلم حني اشتد  رسول هللا صلى هللا عليه عبد هللا بن الزبري، قال: قال الزبري: لقد رأيتين مع
اْلوف علينا أرسل هللا علينا النوم فما منا من رجل إال ذقنه ِف صدره، قال: فو هللا إين 
ْلَسع قول معت ب بن قشري ما أَسعه إال كاحللم يقول: لو كان لنا من اْلمر شيء ما قتلنا 

ا قُِتْلَنا َهاُهَنا{ َكاَن لََنا ِمَن اَْلْمِر َشْيءٌ مَ   ههنا فحفظتها منه وِف ذلك أنزل هللا }يَ ُقوُلوَن َلوْ 
ُتْم ِف بُ ُيوِتُكْم َلَْبََز الَِّذيَن كُ  ِت َب لقول معت ب، رواه ابن أيب حامت. قال هللا تعاَل: } َلْو ُكن ْ

 َعَلْيِهُم اْلَقْتُل ِإََل َمَضاِجِعِهْم{ أي هذا قدر قدره هللا عز وجل وحكم حتم ال حميد عنه وال
ُ َما ِف ُصُدورُِكْم َولُِيَمحِ َص َما ِف قُ ُلوِبُكْم{ َتِلَي اَّللَّ أي خيتْبكم  مناص منه، وقوله تعاَل: }َولِيَ ب ْ

مبا جرى عليكم ليميز اْلبيث من الطي ب ويظهر أمر املؤمن من املنافق للناس ِف اْلقوال 
ر والضمائر، مث ِف الصدور من السرائواْلفعال }َواَّللَُّ َعِليٌم ِبَذاِت الصهُدوِر{ أي مبا خيتلج 

ُُم الشَّْيطَاُن بِ  َا اْستَ َزهلَّ بَ ْعِض َما  قال تعاَل: }ِإنَّ الَِّذيَن تَ َولَّْوا ِمْنُكْم يَ ْوَم اْلتَ َقى اِْلَْمَعاِن ِإمنَّ
سنة : أن من ثواَ احلسنة احلقال بعض السلفَكَسُبوا{ أي ببعض ذنوُّبم السابقة كما 

ُهْم{ أي عما   بعدها وِإن من جزاء السيئة السيئة بعدها، مث قال تعاَل: }َوَلَقْد َعَفا اَّللَُّ َعن ْ
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كان منهم من الفرار }ِإنَّ اَّللََّ َغُفوٌر َحِليٌم{ أي يغفر الذن ب وحيلم عن خلقه ويتجاوز 
 (1)عنهم، وقد تقدم حديث ابن عمر ِف شأن عثمان وتوليه يوم أحد." 

ُتْم ِبُرُسِلي{ أي صد   .1621 ْم{ أي قتموهم فيما جييئونكم به من الوحي، }َوَعزَّْرمُتُوهُ "َوآَمن ْ
غاء نصرمتوهم ووازرمتوهم على احلق }َوأَق َْرْضُتُم اَّللََّ قَ ْرضاً َحَسنًا{ وهو اإلنفاق ِف سبيله وابت

مرضاته، }َْلَُكفِ َرنَّ َعْنُكْم َسيِ َئاِتُكْم{ أي ذنوبكم أحموها وأسَتها وال أؤاخذكم ُّبا، 
 ود.ِخَلنَُّكْم َجنَّاٍت جَتْرِي ِمْن حَتِْتَها اْْلَهْنَاُر{ أي أدفع عنكم احملذور وأحصل لكم املقص}َوَْلُدْ 

وقوله: }َفَمْن َكَفَر بَ ْعَد َذِلَك ِمْنُكْم فَ َقْد َضلَّ َسَواَء السَِّبيِل{ أي فمن خالف هذا امليثاق 
واضح، فقد أخطأ الطريق ال بعد عقده وتوكيده وشده وجحده، وعامله معاملة من ال يعرفه،

وعدل عن اهلدى إَل الضالل، مث أخْب تعاَل عما حل ُّبم من العقوبة عند ُمالفتهم ميثاقه 
ونقضهم عهده، فقال }فَِبَما نَ ْقِضِهْم ِميثَاقَ ُهْم َلَعنَّاُهْم{ أي فبسب ب نقضهم امليثاق الذي 

قَاِسَيًة{  }َوَجَعْلَنا قُ ُلوَُّبُمْ  أخذ عليهم لعناهم، أي أبعدانهم عن احلق وطردانهم عن اهلدى،
م أي فال يتعظون مبوعظة لغلظها وقساوهتا، }حُيَر ُِفوَن اْلَكِلَم َعْن َمَواِضِعِه{ أي فسدت فهومه

وساء تصرفهم ِف آايت هللا، وَتولوا كتابه على غري ما أنزله، ومحلوه على غري مراده، وقالوا 
ُروا ِبِه{ أي وتركوا العمل بعليه ما َ يقل، عياذاً ابهلل من ذلك،  ه رغبة }َوَنُسوا َحظ اً ممَّا ذُكِ 

عنه. وقال احلسن: تركوا عرى دينهم ووظائف هللا تعاَل اليت ال يقبل العمل إال ُّبا، وقال 
غريه: تركوا العمل فصاروا إَل حالة رديئة، فال قلَو سليمة، وال فطر مستقيمة، وال أعمال 

ِلُع َعَلى َخائَِنٍة ِمن ُْهْم{ يعين مكرهم وغدرهم لك وْلصحابك. وقال قوُية، }َوال تَ زَاُل َتطَّ 
ُهمْ   جماهد وغريه: يعين بذلك متالؤهم على الفتك برسول هللا صلى هللا عليه وسلم }فَاْعُف َعن ْ

 ما عاملت من عصى هللا قال بعض السلفَواْصَفْح{ وهذا هو عني النصر والظفر، كما 
فيك مبثل أن تطيع هللا فيه، وُّبذا حيصل هلم َتليف ومجع على احلق، ولعل هللا أن يهديهم، 
َ حيُِ به اْلُمْحِسِننَي{ يعين به الصفح عمن أساء إليك. وقال قتادة:  وهلذا قال تعاَل: }ِإنَّ اَّللَّ

ُهْم َواْصَفْح{ منسوخة بقوله: ِ َوال اِبْليَ ْوِم }قَاتُِلوا الَِّذيَن ال يُ ْؤمِ  هذه اْلية } فَاْعُف َعن ْ ُنوَن اِبَّللَّ
 اْْلِخِر{ اْلية.
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وقوله تعاَل: }َوِمَن الَِّذيَن قَاُلوا ِإانَّ َنَصاَرى َأَخْذاَن ِميثَاقَ ُهْم{ أي ومن الذين ادعوا ْلنفسهم 
م العهود هأهنم نصارى متابعون املسيح ابن مرمي عليه السالم وليسوا كذلك، أخذان علي

واملواثيق على متابعة الرسول صلى هللا عليه وسلم، ومناصرته، ومؤازرته، واقتفاء آاثره، وعلى 
اإلُيان بكل نِب يرسله هللا إَل أهل اْلرض، ففعلوا كما فعل اليهود، خالفوا املواثيق، ونقضوا 

ُروا بِِه َفأَ  نَ هُ العهود، وهلذا قال تعاَل: } فَ َنُسوا َحظ ًا ممَّا ذُكِ  ُم اْلَعَداَوَة َواْلبَ ْغَضاَء ِإََل ْغَريْ َنا بَ ي ْ
يَ ْوِم اْلِقَياَمِة{ أي فألقينا بينهم العداوة والبغضاء لبعضهم بعضاً، وال يزالون كذلك إَل قيام 
الساعة، وكذلك طوائف النصارى على اختالف أجناسهم ال يزالون متباغضني متعادين 

ج معبدها، اً، فكل فرقة حترم اْلخرى، وال تدعها تليكفر بعضهم بعضاً، ويلعن بعضهم بعض
فامللكية تكفر اليعقوبية، وكذلك اْلخرون، وكذلك النسطورية واْلريوسية، كل طائفة تكفر 
اْلخرى ِف هذه الدنيا ويوم يقوم اْلشهاد، مث قال تعاَل: }َوَسْوَف يُ نَ بِ ئُ ُهُم اَّللَُّ مبَا َكانُوا 

عيد أكيد للنصارى على ما ارتكبوه من الكذَ على هللا وعلى َيْصنَ ُعوَن{ وهذا هتديد وو 
رسوله، وما نسبوه إَل الَر عز وجل وتعاَل وتقدس عن قوهلم علواً كبرياً، من جعلهم له 
 صاحبة وولداً، تعاَل الواحد اْلحد الفرد الصمد الذي َ يلد َو يولد َو يكن له كفواً أحد.

َِ َقْد َجآَء  ُتْم خُتُْفوَن ِمنَ }اَي أَْهَل اْلِكَتا ُ َلُكْم َكِثرياً مم  ا ُكن ْ َِ َويَ ْعُفوْا َعن  ُكْم َرُسولَُنا يُ َبني   اْلِكَتا
ُ َمِن ات  َبَع رِْضَوانَهُ ُسبُ  ٌَ م ِبنٌي يَ ْهِدي بِِه اَّلل  ِ نُوٌر وَِكَتا َل الس اَلِم َوخُيْرُِجُهْم َكِثرٍي َقْد َجآءَُكْم م َن اَّلل 

 (1) الن وِر ِبِِْذنِِه َويَ ْهِديِهْم ِإََلَ ِصرَاٍط م ْسَتِقيٍم{." م ِن الظ ُلَماِت ِإََل 
"االمتنان واقعًا يوم القيامة، وعْب عنه بصيغة املاضي داللة على وقوعه ال حمالة،  .1622

 وهذا من أسرار الغيَو اليت أطلع هللا عليها نبيه حممداً صلى هللا عليه وسلم.

نان عليه، عليه َوارِيِ نَي َأْن آِمُنوا يب َوِبَرُسويل{ وهذا أيضاً من االمتوقوله: }َوِإْذ أَْوَحْيُت ِإََل احلَْ 
السالم، أبن جعل له أصحااًب وأنصاراً، مث قيل: أن املراد ُّبذا الوحي وحي إهلام، كما قال 

َنا ِإََل أُمِ  ُموَسى َأْن أَْرِضِعيِه{ اْلية، وهو وحي إهلام بال خالف، وك ا قال متعاَل: }َوَأْوَحي ْ
ِذي ِمَن اِْلِبَاِل بُ ُيواًت َوِمَن الشََّجِر َوممَّا يَ عْ  رُِشوَن مُثَّ  تعاَل: }َوَأْوَحى َربهَك ِإََل النَّْحِل َأِن اختَِّ

ِف هذه  عض السلفقال بُكِلي ِمْن ُكلِ  الثََّمرَاِت فَاْسُلِكي ُسُبَل َربِ ِك ُذُلاًل{ اْلية، وهكذا 
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هلموا ذلك، فامتثلوا ما أهلموا. قال احلسن البصري: أهلمهم هللا عز اْلية }ُمْسِلُموَن{ أي أ
وجل ذلك. وقال السدي: قذف ِف قلوُّبم ذلك، وحيتمل أن يكون املراد وإذ أوحيت إليهم 
بواسطتك فدعوهتم إَل اإلُيان اب هلل وبرسوله واستجابوا لك وانقادوا واتبعوك، فقالوا }آَمنَّا 

 ِلُموَن{.َواْشَهْد أِبَن ََّنا ُمسْ 

َنا َمآِئَدًة م نَ   الس َمآِء قَاَل }ِإْذ قَاَل احْلََوارِي وَن يَِعيَسى اْبَن َمْرمَيَ َهْل َيْسَتِطيُع رَب َك أن يُ نَ ز َل َعَلي ْ
َها َوَتْطَمِئن  قُ ُلوبُ َنا َونَ ْعَلَم أن قَ  ُتم م ْؤِمِننَي قَاُلوْا نُرِيُد أن أن ُْكَل ِمن ْ تَ نَا ات  ُقوْا اَّلل َ أن ُكن ْ ْد َصَدق ْ

َنا َمآِئَدًة م نَ  َها ِمَن الش اِهِديَن قَاَل ِعيَسى اْبُن َمْرمَيَ الل ُهم  َرب  َنآ أَنزِْل َعَلي ْ الس َمآِء  َوَنُكوَن َعَلي ْ
ُ ِإين   َنا َوأَنَت َخرْيُ الر ازِِقنَي قَاَل اَّلل  ُمنَ ز هُلَا َعَلْيُكْم  َتُكوُن لََنا ِعيداً ْلو لَِنا َوآِخراَِن َوآيًَة م ْنَك َواْرزُق ْ

بُُه َأَحداً م َن اْلَعاَلِمنَي{ بُُه َعَذاابً ال  أَُعذ   َفَمن َيْكُفْر بَ ْعُد ِمنُكْم فَِِين َ أَُعذ 

هذه قصة املائدة وإليها تنس ب السورة، فيقال سورة املائدة، وهي مما امنت  هللا به على عبده 
 هللا آية ابهرة وحجة قاطعة، وقد ذكر بعضورسوله عيسى ملا أجاَ دعاءه بنزوهلا، فأنزل 

اْلئمة أن قصتها ليست مذكورة ِف اإلجنيل، وال يعرفها النصارى إال من املسلمني، فا هلل 
 أعلم، فقوله تعاَل: }ِإْذ قَاَل احْلََوارِيهوَن{ وهم أتباع عيسى عليه السالم }اَي ِعيَسى اْبَن َمْرميََ 

ل تستطيع قراءة كثريين، وقرأ آخرون }َهْل َيْسَتِطيُع َربهَك{ أي هَهْل َيْسَتِطيُع َربهَك { هذه 
َنا َماِئَدًة ِمَن السََّماِء{ واملائدة هي اْلوان عليه الطعام، وذكر  أن تسأل ربك }َأْن يُ نَ ز َِل َعَلي ْ
بعضهم: أهنم إمنا سألوا ذلك حلاجتهم وفقرهم، فسألوه أن ينزل عليهم مائدة كل يوم يقتاتون 

ُتْم ُمْؤِمِننَي{ أي فأجاُّبم املسيح عل منها يه ويتقوون ُّبا على العبادة }قَاَل ات َُّقوا اَّللََّ ِإْن ُكن ْ
السالم قائاًل هلم: اتقوا هللا وال تسألوا هذا فعساه أن يكون فتنة لكم، وتوكلوا على هللا ِف 

َها{ أي اْلكل  حنن حمتاجون إَل طل ب الرزق أن كنتم مؤمنني، }قَاُلوا نُرِيُد َأْن أَنُْكَل ِمن ْ
تَ َنا{  منها، }َوَتْطَمِئنَّ قُ ُلوبُ َنا{ إذا شاهدان نزوهلا رزقاً لنا من السماء، }َونَ ْعَلَم َأْن َقْد َصَدق ْ
َها ِمَن الشَّاِهِديَن{ أي ونشهد أهنا اْلية  أي ونزداد إُياانً بك وعلماً برسالتك }َوَنُكوَن َعَلي ْ

 نبوتك وصدق ما جئت به. }قَاَل ِعيَسى اْبُن َمْرمَيَ اللَُّهمَّ من عند هللا، وداللة وحجة على 
َنا َماِئَدًة ِمَن السََّماِء َتُكوُن لََنا ِعيدًا ِْلَوَّلَِنا َوآِخراَِن{ قال السدي: أي نتخ ذ َرب ََّنا أَْنزِْل َعَلي ْ

وماً يذلك اليوم الذي نزلت فيه عيدًا نعظمه حنن ومن بعدان، وقال سفيان الثوري: يعين 
نصلي فيه. وقال قتادة: أرادوا أن يكون لعقبهم من بعدهم. وعن سلمان الفارسي: عظة لنا 
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وملن بعدان. وقيل: كافية ْلولنا وآخران } َوآيًَة ِمْنَك{ أي دلياًل تنصبه على قدرتك على 
 (1)اْلشياء وعلى إجابتك لدعويت، فيصدقوين فيما أبلغه عنك،." 

، َو يتبعه من اْلشراف إال قليل، كما قال قوم نوح لنوح "والنساء والعبيد واإلماء .1623
، وكما } َما نَ رَاَك ِإالَّ َبَشرًا ِمثْ َلَنا َوَما نَ رَاَك ات َّبَ َعَك ِإالَّ الَِّذيَن ُهْم أَرَاِذلَُنا اَبِدَي الرَّْأِي{ اْلية

اس نسأل هرقل ملك الروم أاب سفيان حني سأله عن تلك املسائل، فقال له: فأشراف ال
يتبعونه أم ضعفاؤهم ؟ فقال: بل ضعفاؤهم، فقال: هم أتباع الرسل، والغرض أن مشركي 
قريش كانوا يسخرون مبن آمن من ضعفائهم، ويعذبون من يقدرون عليه منهم، وكانوا يقولون: 
أهؤالء َمن  هللا عليهم من بيننا ؟ أي ما كان هللا ليهدي هؤالء إَل اْلري، لو كان ما صاروا 

َعَلْيِهْم  خرياً ويدعنا، كقوهلم }َلْو َكاَن َخرْياً َما َسبَ ُقواَن إِلَْيه{ وكقوله تعاَل: } َوِإَذا تُ ت َْلىإليه 
{ قال هللا آاَيتُ َنا بَ يِ َناٍت قَاَل الَِّذيَن َكَفُروا لِلَِّذيَن آَمُنوا َأيه اْلَفرِيَقنْيِ َخرْيٌ َمَقامًا َوَأْحَسُن نَ  ِدايً 

َلُهْم ِمْن قَ ْرٍن ُهْم َأْحَسُن َأاَثاثً َورِْئيًا{ وقال ِفتعاَل ِف جواَ ذل  جواُّبم ك }وََكْم أَْهَلْكَنا قَ ب ْ
ُ أِبَْعَلَم اِبلشَّاِكرِيَن{ أي أل ُ َعَلْيِهْم ِمْن بَ ْيِنَنا أَلَْيَس اَّللَّ يس هو أعلم حني قالوا: }أََهُؤالِء َمنَّ اَّللَّ

م من هم، فيوفقهم ويهديهم سبل السالم، وخيرجهابلشاكرين له، أبقواهلم وأفعاهلم وضمائر 
الظلمات إَل النور ِبذنه، ويهديهم إَل صراط مستقيم، كما قال تعاَل: }َوالَِّذيَن َجاَهُدوا 

َ َلَمَع اْلُمْحِسِننَي{ وِف احلديث الصحيح: " إن هللا ال  ينظر إَل ِفيَنا لَنَ ْهِديَ ن َُّهْم ُسبُ َلَنا َوِإنَّ اَّللَّ
إَل ألوانكم، ولكن ينظر إَل قلوبكم وأعمالكم" وقال ابن جرير: حدثنا القاسم، صوركم وال 

حدثنا احلسني، عن حجاج، عن ابن جريج، عن عكرمة ِف قوله: }وأنذر به الذين خيافون 
أن حيشروا إَل رُّبم{ اْلية، قال: جاء عتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، ومطعم بن عدي، 

عبد عمرو بن نوفل ِف أشراف من بين عبد مناف، من أهل  واحلارث بن نوفل، وقرظة بن
الكفر، إَل أيب طال ب، فقالوا: اي أاب طال ب لو أن ابن أخيك حممدًا يطرد عنه موالينا 
وحلفاءان، فِمنا هم عبيدان وعتقاؤان، كان أعظم ِف صدوران، وأطوع له عندان، وأدىن التباعنا 

، فقال النِب صلى هللا عليه وسلم فحدثه بذلكإايه، وتصديقنا له، قال: فأتى أبو طال ب 
عمر بن اْلطاَ رضي هللا عنه: لو فعلت ذلك حىت تنظر ما الذي يريدون، وإَل ما يصريون 
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إَل  من قوهلم، فأنزل هللا عز وجل هذه اْلية }َوأَْنِذْر بِِه الَِّذيَن خَيَاُفوَن َأْن حُيَْشُروا ِإََل َرُّبِ ِْم{
يب  أِبَْعَلَم اِبلشَّاِكرِيَن{ قال: وكانوا بالاًل وعمار بن ايسر وساملًا موَل أقوله: }أَلَْيَس اَّللَُّ 

حذيفة وصبيحاً موَل أسيد، ومن احللفاء ابن مسعود واملقداد بن عمرو ومسعود بن القارى، 
وواقد بن عبد هللا احلنظلي وعمرو بن عبد عمرو، وذو الشمالني، ومرثد بن أيب مرثد، وأبو 

ي حليف محزة بن عبد املطل ب، وأشباههم من احللفاء، فنزلت ِف أئمة الكفر من مرثد الغنو 
ْيِهْم ِمْن قريش واملوايل واحللفاء، }وََكَذِلَك فَ تَ نَّا بَ ْعَضُهْم بِبَ ْعٍض لِيَ ُقوُلوا أََهُؤالِء َمنَّ اَّللَُّ َعلَ 

 عليه وسلم فاعتذر هللابَ ْيِنَنا{ اْلية، فلما نزلت، أقبل عمر رضي هللا عنه، فأتى النِب صلى 
من مقالته، فأنزل هللا عز وجل }َوِإَذا َجاَءَك الَِّذيَن يُ ْؤِمُنوَن آِبايتَِنا{ اْلية، وقوله: }َوِإَذا 
 َجاَءَك الَِّذيَن يُ ْؤِمُنوَن آِبايتَِنا فَ ُقْل َسالٌم َعَلْيُكْم{ أي فأكرمهم برد  السالم عليهم، وبشرهم

ها على هلم، وهلذا قال }َكَت َب َربهُكْم َعَلى نَ ْفِسِه الرَّمْحََة{ أي أوجببرمحة هللا الواسعة الشاملة 
ال بعض قنفسه الكرُية، تفضالً منه وإحساانً وامتناانً، }أَنَُّه َمْن َعِمَل ِمْنُكْم ُسوءاً جِبََهاَلٍة{ 

: كل من عصى هللا فهو جاهل، وقال معتمر بن سليمان: عن احلكم بن أابن بن السلف
ة، ِف قوله: }من عمل منكم سوءًا جبهالة{ قال: الدنيا كلها جهالة، رواه ابن أيب عكرم

ََ ِمْن بَ ْعِدِه َوَأْصَلَح{ أي رجع عما كان عليه من املعاصي، وأقلع وعزم على  حامت }مُثَّ اَت
د بأن ال يعود، وأصلح العمل ِف املستقبل، }َفأَنَُّه َغُفوٌر َرِحيٌم{ قال اإلمام أمحد: حدثنا ع

الرزاق، حدثنا معمر، عن مهام بن منبه، قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة، قال: قال رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم: "ملا قضى هللا اْللق كت ب ِف كتاَ فهو عنده فوق العرش: أن رمحيت 
غلبت غضِب" أخرجاه ِف الصحيحني، وهكذا رواه اْلعمش عن أيب صاحل، عن أيب هريرة، 

عن عقبة: عن اْلعرج، عن أيب هريرة، وكذا رواه الليث وغريه، عن حممد بن ورواه موسى 
عجالن، عن أبيه عن أيب هريرة، عن النِب صلى هللا عليه وسلم بذلك، وقد روى ابن مردويه 

 (1)من." 
"عطف عليه قوله: }َوُُمْرُِج اْلَميِ ِت ِمَن احلَْيِ { وقد عْبوا عن هذا وهذا بعبارات   .1624

مؤدية للمعىن، فمن قائل: خيرج الدجاجة من البيضة وعكسه، ومن قائل: خيرج كلها متقاربة 
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 الولد الصاحل من الفاجر وعكسه وغري ذلك من العبارات اليت تنتظمها اْلية وتشملها.

مث قال تعاَل: }َذِلُكُم اَّللَُّ{ أي فاعل هذا، هو هللا وحده ال شريك له }َفَأىنَّ تُ ْؤَفُكوَن{ 
 احلق وتعدلون عنه إَل الباطل، فتعبدون معه غريه. وقوله: }فَاِلقُ  أي كيف تصرفون عن

ْصَباِح َوَجَعَل اللَّْيَل َسَكنًا{ أي خالق الضياء والظالم، كما قال ِف أول السورة }َوَجَعَل  اإْلِ
الظهُلَماِت َوالنهوَر{ أي فهو سبحانه يفلق ظالم الليل عن غرة الصباح، فيضيء الوجود، 

فق، ويضمحل الظالم، ويذه ب الليل بسواده وظالم رواقه، وجييء النهار بضيائه ويستنري اْل
ْلشياء وإشراقه، كقوله: }يُ ْغِشي اللَّْيَل الن ََّهاَر َيْطلُُبُه َحِثيثًا{ فبني تعاَل قدرته على خلق ا

املتضادة املختلفة، الدالة على كمال عظمته وعظيم سلطانه، فذكر أنه فالق اإلصباح، وقابل 
لك بقوله: }َوَجَعَل اللَّْيَل َسَكنا{ أي ساجيًا مظلماً، لتسكن فيه اْلشياء، كما قال ذ

َهاِر }َوالضهَحى َواللَّْيِل ِإَذا َسَجى{ وقال }َواللَّْيِل ِإَذا يَ ْغَشى َوالن ََّهاِر ِإَذا جَتَلَّى{ وقال }َوالن َّ 
َها َواللَّْيِل ِإَذا يَ ْغَشاَها{ وقال صهي ب  اتبته ِف  الرومي رضي هللا عنه المرأته وقد عِإَذا َجالَّ

كثرة سهره: أن هللا جعل الليل سكناً إال لصهي ب، أن صهيباً إذا ذكر اِلنة طال شوقه، وإذا 
ذكر النار طار نومه، رواه ابن أيب حامت. وقوله: }َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر ُحْسَبااًن{ أي جيراين 

، بل لكل منهما منازل يسلكها ِف الصيف  حبساَ مقنن مقدر، ال يتغري وال يضطَر
والشتاء، فيَتت ب على ذلك اختالف الليل والنهار طوالً وقصراً، كما قال }ُهَو الَِّذي َجَعَل 

َبِغي هَلَا َأْن ُتدْ  َرُه َمَنازَِل{ اْلية، وكما قال }ال الشَّْمُس يَ ن ْ رَِك الشَّْمَس ِضَياًء َواْلَقَمَر نُوراً َوَقدَّ
م ال اللَّْيُل َساِبُق الن ََّهاِر وَُكلٌّ ِف فَ َلٍك َيْسَبُحوَن{ وقال }والشمس والقمر والنجو اْلَقَمَر وَ 

مسخرات أبمره{ وقوله: }َذِلَك تَ ْقِديُر اْلَعزِيِز اْلَعِليِم{ أي اِلميع جار بتقدير العزيز الذي 
ض وال ِف ر ال ُيانع وال خيالف، العليم بكل شيء، فال يعَز عن علمه مثقال ذرة ِف اْل

السماء، وكثرياً ما إذا ذكر هللا تعاَل خلق الليل والنهار والشمس والقمر، خيتم الكالم ابلعزة 
 والعلم، كما ذكر ِف هذه اْلية، وكما ِف قوله: }َوآيٌَة هَلُُم اللَّْيُل َنْسَلُخ ِمْنُه الن ََّهاَر فََِِذا ُهمْ 

ذكر خلق السموات  هَلَا َذِلَك تَ ْقِديُر اْلَعزِيِز اْلَعِليِم{ وملاُمْظِلُموَن َوالشَّْمُس جَتْرِي ِلُمْستَ َقرٍ  
نْ َيا مبََصابِيَح َوِحْفظاً  واْلرض وما فيهن، ِف أول سورة حم السجدة، قال }َوَزي َّنَّا السََّماَء الده

وَم لِتَ ْهَتُدوا ُِّبَا ِف جُ َذِلَك تَ ْقِديُر اْلَعزِيِز اْلَعِليِم{ وقوله تعاَل: }َوُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم النه 
قد أخطأ : من اعتقد ِف هذه النجوم غري ثالث فقال بعض السلفظُُلَماِت اْلَْبِ  َواْلَبْحِر { 
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وكذَ على هللا سبحانه، أن هللا جعلها زينة للسماء، ورجومًا للشياطني، ويهتدى ُّبا ِف 
ْد َفصَّْلَنا ي قد بيناها ووضحناها }قَ الظلمات الْب والبحر. وقوله: }َقْد َفصَّْلَنا اْْلايِت{ أ
 اْْلايِت{ أي يعقلون ويعرفون احلق، ويتجنبون الباطل.

َقُهوَن }َوُهَو ال ِذَي أَنَشَأُكم م ن ن  ْفٍس َواِحَدٍة َفُمْستَ َقر  َوُمْستَ ْودٌَع َقْد َفص ْلَنا اْلايت لَِقْوٍم يَ فْ 
 َخِضراً ُن ْرُِج ِمْنُه ْخَرْجَنا ِبِه نَ َباَت ُكل  َشْيٍء َفَأْخَرْجَنا ِمْنهُ َوُهَو ال ِذَي أَنَزَل ِمَن الس َمآِء َمآًء َفأَ 

ٍَ َوالز يْ ُتوَن َوالر م   َواٌن َدانَِيٌة َوَجن اٍت م ْن أَْعَنا اَن ُمْشَتِبهاً َحب اً م ََتَاِكباً َوِمَن الن ْخِل ِمن طَْلِعَها ِقن ْ
 ْوٍم يُ ْؤِمُنوَن{رِِه ِإَذآ أمَْثََر َويَ ْنِعِه أن ِف َذِلُكْم ْلايت ل قَ َوَغرْيَ ُمَتَشاِبٍه اْنظُُرَواْ ِإَِلَ مثََ 

يقول تعاَل: }َوُهَو الَِّذي أَْنَشَأُكْم ِمْن نَ ْفٍس َواِحَدٍة{ يعين آدم عليه السالم، كما قال }اي 
 (1)أيها الناس اتقوا." 

ط ب كله ِف ع هللا المج قال بعض السلف"وقوله تعاَل: }وَُكُلوا َواْشَربُوا{ اْلية،  .1625
نصف آية }وَُكُلوا َواْشَربُوا َوال ُتْسرُِفوا{ وقال البخاري قال ابن عباس: كل ما شئت والبس 
ما شئت ما أخطأتك خصلتان سرف وُميلة، وقال ابن جرير: حدثنا حممد بن عبد اْلعلى، 

 اْلكل حدثنا حممد بن ثور عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: أحل هللا
والشَر ما َ يكن سرفًا أو ُميلة، إسناده صحيح، وقال اإلمام أمحد: حدثنا ُّبز، حدثنا 
مهام عن قتادة عن عمرو بن شعي ب عن أبيه عن جده، أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
قال: "كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غري ُميلة وال سرف، فِن هللا حي ب أن يرى نعمته 

بده" ورواه النسائي وابن ماجه من حديث قتادة عن عمرو بن شعي ب عن أبيه عن على ع
جده عن النِب صلى هللا عليه وسلم قال: "كلوا وتصدقوا والبسوا ِف غري إسراف وال ُميلة" 
وقال اإلمام أمحد: حدثنا أبو املغرية، حدثنا سليمان بن سليم الكلِب، حدثنا حيىي بن جابر 

م بن معد يكَر الكندي، قال: َسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الطائي َسعت املقدا
يقول: "ما مأل ابن آدم وعاء شرًا من بطنه حس ب ابن آدم أكالت يقمن صلبه فِن كان 
فاعالً ال حمالة، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه" ورواه النسائي والَتمذي من طرق 

 ن وِف نسخة حسن صحيح.عن حيىي بن جابر به، وقال الَتمذي: حس
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وقال احلافظ أبو يعلى املوصلي ِف مسنده: حدثنا سويد بن عبد العزيز، حدثنا بقية عن 
يوسف بن أيب كثري عن نوح بن ذكوان عن احلسن عن أنس بن مالك قال: قال رسول هللا 

، دصلى هللا عليه وسلم: "إن من السرف أن َتكل كل ما اشتهيت" ورواه الدارقطين ِف اْلفرا
وقال: هذا حديث غري ب تفرد به بقية، وقال السدي: كان الذين يطوفون ابلبيت عراة 
حيرمون عليهم الودك ما أقاموا ِف املوسم، فقال هللا تعاَل هلم: }وَُكُلوا َواْشَربُوا{ اْلية، يقول 

لرمحن ا ال تسرفوا ِف التحرمي، وقال جماهد: أمرهم أن أيكلوا ويشربوا مما رزقهم هللا، وقال عبد
بن زيد بن أسلم }َوال ُتْسرُِفوا{ يقول: وال َتكلوا حرامًا ذلك اإلسراف، وقال عطاء 
 اْلراساين: عن ابن عباس قوله: }وَُكُلوا َواْشَربُوا َوال ُتْسرُِفوا ِإنَُّه ال حيُِ به اْلُمْسرِِفنَي { ِف

 تعاَل: أن هللا ُمْسرِِفنَي{ يقول هللاالطعام والشراَ، وقال ابن جرير: وقوله: } ِإنَّهُ ال حيُِ به الْ 
ال حي ب املتعدين حده ِف حالل أو حرام الغالني فيما أحل ِبحالل احلرام أو بتحرمي احلالل، 

 ولكنه حي ب أن حيلل ما أحل وحيرم ما حرم وذلك العدل الذي أمر به.

ْل ِهي لِل ِذيَن آَمُنوْا ِف احْلََياِة َباِت ِمَن الر ْزِق قُ }ُقْل َمْن َحر َم زِيَنَة اَّللِ  ال يِتَ َأْخرََج لِِعَباِدِه َواْلط ي   
نْ َيا َخاِلَصًة يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َكَذِلَك نُ َفص ُل اْلايت لَِقْوٍم يَ ْعَلُموَن{  الد 

يقول تعاَل رداً على من حرم شيئًا من املآكل أو املشاَر أو املالبس من تلقاء نفسه من 
 حممد هلؤالء املشركني، الذين حيرمون ما حيرمون آبرائهم الفاسدة غري شرع من هللا }ُقْل{ اي

ده وابتداعهم }َمْن َحر َم زِيَنَة اَّللِ  ال يِتَ َأْخرََج لِِعَباِدِه{ اْلية، أي هي ُملوقة ملن آمن ابهلل وعب
ِف احلياة الدنيا، وإن شركهم فيها الكفار حبًا ِف الدنيا فهي هلم خاصة يوم القيامة، وال 
يشركهم فيها أحد من الكفار، فِن اِلنة حمرمة على الكافرين، قال أبو القاسم الطْباين: 
حدثنا أبو حصني حممد بن احلسني القاضي، حدثنا حيىي احلماين، حدثنا يعقَو القمي عن 
جعفر بن أيب املغرية عن سعيد بن جبري عن ابن عباس قال: كانت قريش يطوفون ابلبيت 

ِه{ فأمروا صفقون، فأنزل هللا }ُقْل َمْن َحر َم زِيَنَة اَّللِ  ال يِتَ َأْخرََج لِِعَبادِ وهم عراة يصفرون وي
 ابلثياَ.
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َها َوَما َبَطَن َواإِلمْثَ َواْلبَ ْغَي ِبَغرْيِ احلَْق  َوأَ  َا َحر َم َريب َ اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمن ْ ن ُتْشرُِكواْ اِبَّللِ  }ُقْل ِإمن 
ََْ يُ نَ ز ْل بِ   (1)ِه." َما 

"اليت كان ألقاها من شدة الغض ب على عبادهتم العجل غرية هلل وغضبًا له }َوِف  .1626
ْم يَ ْرَهُبوَن{ يقول كثري من املفسرين إهنا ملا ألقاه ا تكسرت ُنْسَخِتَها ُهًدى َوَرمْحَةٌ ل ل ِذيَن ُهْم لَِرُّبِ 

ل فذه ب ما التفصيفوجد فيها هدى ورمحة، وأ قال بعض السلفمث مجعها بعد ذلك وهلذا 
وزعموا أن رضاضها َ يزل موجوداً ِف خزائن امللوك لبين إسرائيل إَل الدولة اإلسالمية وهللا 
أعلم بصحة هذا وأما الدليل الواضح على أهنا تكسرت حني ألقاها وهي من جوهر اِلنة 

َن ُهْم لَِرُّبِ ِْم ِذيفقد أخْب تعاَل أنه ملا أخذها بعد ما ألقاها وجد فيها }ُهدًى َوَرمْحٌَة لِلَّ 
يَ ْرَهُبوَن{ ضمن الرهبة معىن اْلضوع، وهلذا عداها ابلالم. وقال قتادة: ِف قوله تعاَل: }َأَخَذ 
اْْلَْلَواَح{ قال َر إين أجد ِف اْللواح أمة خري أمة أخرجت للناس أيمرون ابملعروف وينهون 

د ِف اْللواح أمة هم اْلخرون عن املنكر فاجعلهم أميت قال تلك أمة أمحد. قال َر إين أج
السابقون أي آخرون ِف اْللق سابقون ِف دخول اِلنة َر اجعلهم أميت قال تلك أمة أمحد. 
قال َر إين أجد ِف اْللواح أمة أانجيلهم ِف صدورهم يقرؤوهنا وكان من قبلهم يقرؤون  

ن احلفظ شيئاً: َ هم مكتاُّبم نظراً حىت إذا رفعوها َ حيفظوا شيئًا َو يعرفوه وإن هللا أعطا
يعطه أحد من اْلمم. قال َر اجعلهم أميت قال تلك أمة أمحد. قال َر إين أجد ِف اْللواح 
أمة يؤمنون ابلكتاَ اْلول وابلكتاَ اْلخر ويقاتلون فصول الضاللة حىت يقاتلون اْلعور 

م اهتالكذاَ فاجعلهم أميت قال تلك أمة أمحد. قال َر إين أجد ِف اْللواح أمة صدق
أيكلوهنا ِف بطوهنم ويؤجرون عليها، وكان من قبلهم من اْلمم ِإذا تصدق بصدقة فقبلت منه 
بعث هللا عليها انرًا فأكلتها وإن ردت عليه تركت فتأكلها السباع والطري وإن هللا أخذ 
صدقاهتم من غنيهم لفقريهم قال َر فاجعلهم أميت قال تلك أمة أمحد. قال َر ِإين أجد 

واح أمة ِإذا هم أحدهم حبسنة مث َ يعملها كتبت له حسنة فِن عملها كتبت له عشر ِف اْلل
أمثاهلا ِإَل سبعمائة، َر اجعلهم أميت قال تلك أمة أمحد. قال َر ِإين أجد ِف اْللواح أمة 
هم املشفوعون واملشفوع هلم فاجعلهم أميت، قال تلك أمة أمحد. قال قتادة فذكر لنا أن نِب 
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 عليه السالم نبذ اْللواح وقال اللهم اجعلين من أمة أمحد.هللا موسى 

َ  َلْو شِ  ْئَت أَْهَلْكتَ ُهْم }َواْخَتاَر ُموَسَى قَ ْوَمهُ َسْبِعنَي َرُجالً ل ِميَقاتَِنا فَ َلم ا َأَخَذهْتُُم الر ْجَفةُ قَاَل َر
َي َأهُتِْلُكَنا مبَا فَ َعَل الس َفَهآُء ِمن آ أن هِ  نَ ُتكَ م ن قَ ْبُل َوِإاي   ُتِضل  ُِّبَا َمن َتَشآُء َوهَتِْدي َي ِإال  ِفت ْ

 َمن َتَشآُء أَنَت َولِي  َنا فَاْغِفْر لََنا َواْرمَحَْنا َوأَنَت َخرْيُ اْلَغاِفرِيَن{

قال علي بن أيب طلحة عن ابن عباس ِف تفسري هذه اْلية، كان هللا أمره أن خيتار من قومه 
سبعني رجاًل فاختار سبعني رجاًل فْبز ليدعوا رُّبم وكان فيما دعوا هللا أن قالوا اللهم أعطنا 
ما َ تعطه أحدًا قبلنا وال تعطه أحدًا بعدان، فكره هللا ذلك من دعائهم فأخذهتم الرجفة 
َي{ اْلية، وقال السدي: أن هللا أمر موسى أن  َِ  َلْو ِشْئَت أَْهَلْكتَ ُهْم ِمْن قَ ْبُل َوِإايَّ }قَاَل َر
أيتيه ِف ثالثني من بين ِإسرائيل يعتذرون إِليه من عبادة العجل ووعدهم موعدًا }َواْخَتاَر 

وا ذلك املكان قالوا لما أتُموَسى قَ ْوَمُه َسْبِعنَي َرُجاًل{ على عينيه مث ذه ب ُّبم ليعتذروا ف
}َلْن نُ ْؤِمَن َلَك{ اي موسى }حىت نرى هللا جهرة{ فِنك قد كلمته فأرانه }َفَأَخَذْتُكُم 
الصَّاِعَقُة{ فماتوا فقام موسى يبكي ويدعو هللا ويقول َر ماذا أقول لبين ِإسرائيل ِإذا لقيتهم 

َِ  َلْو ِشْئَت أَْهَلْكتَ ُهْم مِ  َي{. وقال حممد بنوقد أهلكت خيارهم }َر إسحاق:  ْن قَ ْبُل َوِإايَّ
اختار موسى من بين ِإسرائيل سبعني رجاًل اْلري فاْلري، وقال انطلقوا إَل هللا فتوبوا إِليه مما 

 (1)صنعتم وسلوه التوبة على من تركتم وراءكم من." 
ُ َلُكْم َوُهَو أَْرَحُم ا .1627  {لر امِحِنيَ "تَ ثْ َري َب َعَلْيُكُم اْليَ ْوَم يَ ْغِفُر اَّلل 

يقول تعاَل ُمْباً عن يوسف عليه السالم، أنه ملا ذكر له إخوته ما أصاُّبم من اِلهد والضيق 
وقلة الطعام وعموم اِلدَ، وتذكر أابه وما هو فيه من احلزن لفقد ولديه مع ما هو فيه من 

وبدره  ،امللك والتصرف والسعة، فعند ذلك أخذته رقة ورأفة ورمحة وشفقة على أبيه وإخوته
البكاء فتعرف إليهم، فيقال: إنه رفع التاج عن جبهته، وكان فيها شامة، وقال }قَاَل َهْل 

ه }ِإْذ أَنْ ُتْم َعِلْمُتْم َما فَ َعْلُتْم بُِيوُسَف َوَأِخيِه ِإْذ أَنْ ُتْم َجاِهُلوَن{ يعين كيف فرقوا بينه وبني أخي
عض قال بهذا الذي ارتكبتموه، كما َجاِهُلوَن{ أي إمنا محلكم على هذا اِلهل مبقدار 

: كل من عصى هللا فهو جاهل، وقرأ }مُثَّ ِإنَّ َربََّك لِلَِّذيَن َعِمُلوا السهوَء جِبََهاَلٍة{ السلف
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اْلية، والظاهر   وهللا أعلم   أن يوسف عليه السالم إمنا تعرف إليهم بنفسه ِبذن هللا تعاَل 
ذلك،  سه ِف املرتني اْلوليني أبمر هللا تعاَل له ِفله ِف ذلك، كما أنه إمنا أخفى منهم نف

وهللا أعلم ولكن ملا ضاق احلال واشتد اْلمر، فرج هللا تعاَل من ذلك الضيق، كما قال 
ُف{ تعاَل: }فَِِنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسراً ِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسرًا{ فعند ذلك قالوا }أَِإنََّك َْلَْنَت يُوسُ 

ع ب }إنك ْلنت يوسف{، وقرأ ابن حميصن }أنت يوسف{، والقراءة وقرأ أيب بن ك
املشهورة هي اْلوَل، ْلن االستفهام يدل على االستعظام أي أهنم تعجبوا من ذلك أهنم 
يَتددون إليه من سنتني وأكثر وهم ال يعرفونه وهو مع هذا يعرفهم ويكتم نفسه، فلهذا قالوا 

 َت يُوُسُف قَاَل َأاَن يُوُسُف َوَهَذا َأِخي{.على سبيل االستفهام: }أَِإنََّك َْلَنْ 

د وقوله: }أَِإنََّك َْلَْنَت يُوُسُف قَاَل َأاَن يُوُسُف َوَهَذا َأِخي{ أي جبمعه بيننا بعد التفرقة وبع
َ ال ُيِضيُع َأْجَر اْلُمْحِسِننَي قَاُلوا اَتَّللَِّ  َنا{ لَ املدة }ِإنَُّه َمْن يَ تَِّق َوَيْصْبْ فَِِنَّ اَّللَّ ُ َعَلي ْ َقْد آثَ َرَك اَّللَّ

اْلية، يقولون معَتفني له ابلفضل واْلثرة عليهم ِف اْللق واْللق والسعة وامللك والتصرف 
والنبوة أيضاً، على قول من َ جيعلهم أنبياء، وأقروا له أبهنم أساءوا إليه وأخطأوا ِف حقه 

يوم، وال أعيد ال َتني ب عليكم وال عت ب عليكم ال}قَاَل ال تَ ْثرِي َب َعَلْيُكُم اْليَ ْوَم{ يقول: أي 
ُ َلُكْم َوُهوَ   عليكم ذنبكم ِف حقي بعد اليوم، مث زادهم الدعاء هلم ابملغفرة فقال: }يَ ْغِفُر اَّللَّ

أَْرَحُم الرَّامِحِنَي{ قال السدي: اعتذروا إَل يوسف فقال: }ال تَ ْثرِي َب َعَلْيُكُم اْليَ ْوَم{ يقول: 
بكم: وقال ابن إسحاق والثوري }ال تَ ْثرِي َب َعَلْيُكُم{ أي ال َتني ب عليكم ال أذكر لكم ذن

 اليوم عندي فيما صنعتم، }يَ ْغِفُر اَّللَُّ َلُكْم{ أي يسَت هللا عليكم فيما فعلتم }َوُهَو أَْرَحمُ 
 الرَّامِحِنَي{.

َذا َفأَْلُقوهُ َعَلَى َوْجِه َأيب أَيِْت َبصِ  ًَ وين أِبَْهِلُكْم َأمْجَِعنَي َوَلم ا َفَصَلِت رياً َوْأتُ }اْذَهُبواْ ِبَقِميِصي َه
 ِلَك اْلَقِدمِي{اْلِعرُي قَاَل أَبُوُهْم ِإين  ْلِجُد رِيَح يُوُسَف َلْوالَ َأن تُ َفن ُدوِن قَاُلواْ اَتَّللِ  ِإن َك َلِفي َضالَ 

ان قد عمي من كثرة ريًا{ وكيقول: اذهبوا ُّبذا القميص }َفأَْلُقوُه َعَلى َوْجِه َأيب أَيِْت َبصِ 
، }َوَلمَّا َفَصَلِت اْلِعرُي{ أي خ رجت البكاء، }َوأْتُوين أِبَْهِلُكْم َأمْجَِعنَي{ أي جبميع بين يعقَو



1623 

 

من مصر }َقاَل أَبُوُهْم{ يعين يعقَو عليه السالم ملن بقي عنده من بنيه }ِإين ِ َْلَِجُد رِيَح 
 (1) يُوُسَف َلْوال َأْن تُ َفنِ ُدوِن{."

ََ اَل ي ُ  .1628 ََ ِإن  ال ِذيَن يَ ْفََتُوَن َعَلَى اَّللِ  اْلَكِذ ْفِلُحوَن َمَتاٌع "َحرَاٌم ل تَ ْفََتُوْا َعَلَى اَّللِ  اْلَكِذ
ٌَ أَلِيٌم{  قَِليٌل َوهَلُْم َعَذا

يقول تعاَل آمرًا عباده املؤمنني أبكل رزقه احلالل الطي ب وبشكره على ذلك فِنه املنعم 
داء الذي يستحق العبادة وحده ال شريك له، مث ذكر تعاَل ما حرمه عليهم املتفضل به ابت

ي مما فيه مضرة هلم ِف دينهم ودنياهم من امليتة والدم وحلم اْلنزير }َوَما أُِهلَّ ِلَغرْيِ اَّللَِّ ِبِه{ أ
ذبح على غري اسم هللا، ومع هذا }َفَمِن اْضطُر { إليه أي احتاج من غري بغي وال عدوان 

اية ِِنَّ اَّللََّ َغُفوٌر َرِحيٌم{. وقد تقدم الكالم على مثل هذه اْلية ِف سورة البقرة مبا فيه كف}فَ 
 عن إعادته، وهلل احلمد.

مث هنى تعاَل عن سلوك سبيل املشركني الذين حللوا وحرموا مبجرد ما وصفوه واصطلحوا عليه 
ابتدعوه  وغري ذلك، مما كان شرعاً هلممن اْلَساء آبرائهم من البحرية والسائبة والوصيلة واحلام 

ََ َهَذا َحالٌل َوَهَذا َحرَاٌم لِت َ  ْفََتُوا ِف جاهليتهم، فقال: }َوال تَ ُقوُلوا ِلَما َتِصُف أَْلِسنَ ُتُكُم اْلَكِذ
{ ويدخل ِف هذا كل من ابتدع بدعة ليس له فيها مستند شرعي، أو حلل  ََ َعَلى اَّللَِّ اْلَكِذ

{ أو حرم شيئاً مما أابح هللا مبجرد رأيه وتشهيه، وما ِف قوله: }ِلَما َتِصفُ  شيئاً مما حرم هللا،
مصدرية، أي وال تقولوا الكذَ لوصف ألسنتكم، مث توعد على ذلك فقال: }ِإنَّ الَِّذيَن 

ََ ال يُ ْفِلُحوَن{ أي ِف الدنيا وال ِف اْلخرة، أما ِف الدنيا فمتاع  ليل، قيَ ْفََتُوَن َعَلى اَّللَِّ اْلَكِذ
ٍَ َغِليظٍ  { وأما ِف اْلخرة فلهم عذاَ أليم، كما قال: } مُنَتِ ُعُهْم قَِليالً مُثَّ َنْضطَرهُهْم ِإََل َعَذا

نْ َيا مُثَّ إِلَ  ََ ال يُ ْفِلُحوَن َمَتاٌع ِف الده َنا َمْرِجُعُهْم مُثَّ وقال }ُقْل ِإنَّ الَِّذيَن يَ ْفََتُوَن َعَلى اَّللَِّ اْلَكِذ ي ْ
ََ الشَِّديَد مبَا َكانُوا َيْكُفُرونَ نُِذيقُ   ُهُم اْلَعَذا

ِكن َكانُ َواْ أَنْ فُ  ًَ َسُهْم }َوَعَلَى ال ِذيَن َهاُدواْ َحر ْمَنا َما َقَصْصَنا َعَلْيَك ِمن قَ ْبُل َوَما ظََلْمَناُهْم َوَل
ْعِد َذِلَك َوَأْصَلُحَوْا ِإن  َرب َك ِمن بُواْ ِمن ب َ َيْظِلُموَن مُث  ِإن  َرب َك لِل ِذيَن َعِمُلوْا الس َوَء جِبََهاَلٍة مُث  اتَ 

 بَ ْعِدَها َلَغُفوٌر ر ِحيٌم{
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ملا ذكر تعاَل أنه إمنا حرم علينا امليتة والدم وحلم اْلنزير وما أهل لغري هللا به وإمنا أرخص فيه 
لعسرى   ا عند الضرورة   وِف ذلك توسعة هلذه اْلمة اليت يريد هللا ُّبا اليسرى وال يريد ُّبا

ذكر سبحانه وتعاَل ما كان حرمه على اليهود ِف شريعتهم قبل أن ينسخها، وما كانوا فيه 
من ااَلصار والتضييق واْلغالل واحلرج، فقال: }َوَعَلى الَِّذيَن َهاُدوا َحرَّْمَنا َما َقَصْصَنا َعَلْيَك 

ي ظُُفٍر َوِمَن اْلبَ َقِر اُدوا َحرَّْمَنا ُكلَّ ذِ ِمْن قَ ْبُل{ أي ِف سورة اْلنعام ِف قوله: }َوَعَلى الَِّذيَن هَ 
هنا: َواْلَغَنِم َحرَّْمَنا َعَلْيِهْم ُشُحوَمُهَما ِإالَّ َما مَحََلْت ظُُهوُرمُهَا   إَل قوله  َ َصاِدُقوَن{ وهلذا قال ه

{ أي فاستحقوا نَ }َوَما ظََلْمَناُهْم{ أي فيما ضيقنا عليهم }َوَلِكْن َكانُوا أَنْ ُفَسُهْم َيْظِلُمو 
ِهمْ  َعْن َسِبيِل  ذلك، كقوله: }فَِبظُْلٍم ِمَن الَِّذيَن َهاُدوا َحرَّْمَنا َعَلْيِهْم طَيِ َباٍت ُأِحلَّْت هَلُْم َوِبَصدِ 

اَّللَِّ َكِثريًا{ مث أخْب تعاَل تكرماً وامتناانً ِف حق العصاة املؤمنني أن من اتَ منهم إليه اتَ 
: كل من عصى السلف قال بعضنَّ َربََّك لِلَِّذيَن َعِمُلوا السهوَء جِبََهاَلٍة{ عليه، فقال: }مُثَّ إِ 

هللا فهو جاهل }مُثَّ اَتبُوا ِمْن بَ ْعِد َذِلَك َوَأْصَلُحوا{ أي أقلعوا عما كانوا فيه من املعاصي 
 وٌر َرِحيٌم{.فُ وأقبلوا على فعل الطاعات }ِإنَّ َربََّك ِمْن بَ ْعِدَها{ أي تلك الفعلة والزلة }َلغَ 

اهُ َوَهَداهُ ِإََلَ." }ِإن  ِإبْ رَاِهيَم َكاَن أُم ًة قَانِتاً َّللِِ  َحِنيفاً َوََْ َيُك ِمَن اْلُمْشرِِكنَي َشاِكراً ْلنْ ُعِمِه اْجتَ بَ 
(1) 

 "ينام ِبحدى مقلتيه ويتقي ... أبخرى الرزااي فهو يقظان انئم .1629

يقلبون ِف العام  :قال بعض السلفَيِمنِي َوَذاَت الش َماِل{ وقوله: تعاَل: }َونُ َقل بُ ُهْم َذاَت ال
ِد{ مرتني. قال ابن عباس: لو َ يقلبوا ْلكلتهم اْلرض. قوله }وََكْلبُ ُهْم اَبِسٌط ِذرَاَعْيِه اِبلَوِصي

قال ابن عباس وجماهد وسعيد بن جبري وقتادة: الوصيد الفناء، وقال ابن عباس: ابلباَ. 
َا عَ  وقيل: ابلصعيد وهو َلْيِهْم الَتاَ، والصحيح أنه ابلفناء وهو الباَ، ومنه قوله تعاَل: }ِإهنَّ

ُمْؤَصَدٌة{ أي مطبقة مغلقة، ويقال: وصيد وأصيد، ربض كلبهم على الباَ كما جرت به 
عادة الكالَ، قال ابن جريج: حيرس عليهم الباَ، وهذا من سجيته وطبيعته حيث يربض 

ا جلوسه خارج الباَ، ْلن املالئكة ال تدخل بيتاً فيه كل ب، كم بباُّبم كأنه حيرسهم، وكان
ورد ِف الصحيح وال صورة وال جن ب وال كافر، كما ورد به احلديث احلسن، ومشلت كلبهم 
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بركتهم فأصابه ما أصاُّبم من النوم على تلك احلال، وهذا فائدة صحبة اْلخبار، فِنه صار 
ه كان كل ب صيد ْلحدهم، وهو اْلشبه، وقيل:  هلذا الكل ب ذكر وخْب وشأن. وقد قيل: إن

 كل ب طباخ امللك، وقد كان وافقهم على الدين وصحبه كلبه، فاهلل أعلم.

وقد روى احلافظ ابن عساكر ِف ترمجة مهام بن الوليد الدمشقي: حدثنا صدقة بن عمر 
ه يالغساين، حدثنا عباد املنقري، َسعت احلسن البصري يقول: كان اسم كبش إبراهيم عل

الصالة والسالم جرير، واسم هدهد سليمان عليه السالم عنقز، واسم كل ب أصحاَ 
الكهف قطمري، واسم عجل بين إسرائيل الذي عبدوه ُّبموت، وهبط آدم عليه السالم 
ابهلند، وحواء جبدة، وإبليس بدست بيسان، واحلية أبصفهان، وقد تقدم عن شعي ب اِلبائي 

ا ونه على أقوال ال حاصل هلا وال طائل حتتها وال دليل عليهأنه َساه محران، واختلفوا ِف ل
 وال حاجة إليها، بل هي مما ينهى عنه، فِن مستندها رجم ابلغي ب.

ُهْم ُرْعبًا{ أي أنه ت ُهْم ِفرَاراً َوَلُمِلْئَت ِمن ْ عاَل ألقى وقوله تعاَل: }َلِو اط َلْعَت َعَلْيِهْم َلْول ْيَت ِمن ْ
و يقع نظر أحد عليهم إال هاُّبم ملا ألبسوا من املهابة والذعر، لئال يدنعليهم املهابة حبيث ال 

منهم أحد وال متسهم يد المس، حىت يبلغ الكتاَ أجله، وتنقضي رقدهتم اليت شاء تبارك 
 وتعاَل فيهم، ملا له ِف ذلك من احلكمة واحلجة البالغة والرمحة الواسعة.

ُهْم َكم لَِبثْ ُتْم قَاُلو }وََكَذِلَك بَ َعثْ َناُهْم لِيَ َتَسآَءُلو  نَ ُهْم قَاَل قَاِئٌل م ن ْ ْا لَِبثْ َنا يَ ْومًا َأْو بَ ْعَض يَ ْوٍم ا بَ ي ْ
ظُْر أَي  َهآ أَزَْكَى طََعاماً قَاُلوْا َرب ُكْم أَْعَلُم مبَا لَِبثْ ُتْم َفابْ َعُثوْا َأَحدَُكْم ِبَورِِقُكْم َهِذِه ِإََلَ اْلَمِديَنِة فَ ْليَ نْ 

ُْم ِإن َيْظَهُرواْ َعَليْ فَ ْلَيْأِتكُ  ُكْم يَ ْرمُجُوُكْم َأْو يُِعيُدوُكْم ْم ِبرِْزٍق م ْنهُ َوْليَ تَ َلط ْف َوالَ ُيْشِعَرن  ِبُكْم َأَحداً ِإهن 
 ِف ِمل ِتِهْم َوَلن تُ ْفِلُحَواْ ِإذاً أََبدًا{

ن أحواهلم م يقول تعاَل كما أرقدانهم بعثناهم صحيحة أبداهنم وأشعارهم وأبصارهم َ يفقدوا
وهيآهتم شيئاً وذلك بعد ثلثمائة سنة وتسع سنني، وهلذا تساءلوا بينهم }َكم لَِبثْ ُتْم{ أي كم 
رقدمت ؟ }قَاُلوْا لَِبثْ َنا يَ ْومًا َأْو بَ ْعَض يَ ْوٍم{ ْلنه كان دخوهلم إَل الكهف ِف أول هنار، 

ب ُكْم أَْعَلُم مبَا َض يَ ْوٍم قَاُلوْا رَ واستيقاظهم كان ِف آخر هنار، وهلذا استدركوا فقالوا: }َأْو بَ عْ 
لَِبثْ ُتْم{ أي هللا أعلم أبمركم، وكأنه حصل هلم نوع تردد ِف كثرة نومهم، فاهلل أعلم، مث عدلوا 
إَل اْلهم ِف أمرهم إذ ذاك، وهو احتياجهم إَل الطعام والشراَ، فقالوا: }فَابْ َعُثوْا َأَحدَُكْم 
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وذلك أهنم كانوا قد استصحبوا معهم دراهم من منازهلم حلاجتهم  ِبَورِِقُكْم{ أي فضتكم هذه،
 (1)إليها، فتصدقوا منها." 

"وال مستندًا إَل شيء من املخلوقات، ْلنه مبثابته، فعلم إسناد إجياده إَل خالقه،  .1630
{ أي لكن أان  ُ َريب  وهو هللا ال إله إال هو خالق كل شيء، وهلذا قال املؤمن }ل ِكن  ُهَو اَّلل 

 أقول مبقالتك بل أعَتف هلل ابلوحدانية والربوبية، }َوالَ ُأْشرُِك ِبَريب  َأَحدًا{ أي بل هو هللا ال
 املعبود وحده ال شريك له.

نَك مث قال: }َوَلْوْل ِإْذ َدَخْلَت َجن  َتَك قُ ْلَت َما َشآَء اَّلل ُ اَل قُ و َة ِإال  اِبَّللِ  ِإن تَ َرِن َأانَْ أََقل  مِ 
دًا{ هذا حتضيض وحث على ذلك، أي هال إذ أعجبتك حني دخلتها ونظرت َمااًل َوَولَ 

إليها، محدت هللا ما أنعم به عليك وأعطاك من املال والولد ما َ يعطه غريك، وقلت ما شاء 
: من أعجبه شيء من حاله أو ماله أو ولده، قال بعض السلفهللا ال قوة إال ابهلل، وهلذا 
ال ابهلل، وهذا مأخوذ من هذه اْلية الكرُية. وقد روي فيه حديث فليقل: ما شاء هللا ال قوة إ

مرفوع، أخرجه احلافظ أبو يعلى املوصلي ِف مسنده: حدثنا جراح بن ُملد، حدثنا عمر بن 
يونس، حدثنا عيسى بن عون، حدثنا عبد امللك بن زرارة عن أنس رضي هللا عنه قال: قال 

 م هللا على عبد نعمة من أهل أو مال أو ولد، فيقولرسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "ما أنع
ما شاء هللا ال قوة إال ابهلل، فريى فيه آفة دون املوت " وكان يتأول هذه اْلية }َوَلْوْل ِإْذ 

{ قال احلافظ أبو الفتح اْلزدي: عيسى ب ُ الَ قُ و َة ِإال  اِبَّللِ  ن َدَخْلَت َجن  َتَك قُ ْلَت َما َشآَء اَّلل 
 امللك بن زرارة عن أنس ال يصح حديثه.عون عن عبد 

وقال اإلمام أمحد: حدثنا حممد بن جعفر، حدثنا شعبة وحجاج، حدثين شعبة عن عاصم 
بن عبيد هللا عن عبيد موَل أيب رهم، عن أيب هريرة عن النِب صلى هللا عليه وسلم أنه قال: 

لصحيح أمحد. وقد ثبت ِف ا"أال أدلك على كنز من كنوز اِلنة ؟ ال قوة إال ابهلل" تفرد به 
عن أيب موسى أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: "أال أدلك على كنز من كنوز اِلنة 
؟ ال حول وال قوة إال ابهلل" وقال اإلمام أمحد: حدثنا بكر بن عيسى، حدثنا أبو عوانة عن 

ليه وسلم:  عأيب بلج عن عمرو بن ميمون قال: قال أبو هريرة: قال يل رسول هللا صلى هللا
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"اي أاب هريرة أال أدلك على كنز من كنوز اِلنة حتت العرش ؟" قال: قلت نعم فداك أيب 
وأمي. قال: "أن تقول ال قوة إال ابهلل" قال أبو بلج: وأحس ب أنه قال "فِن هللا يقول أسلم 

 العبدي واستسلم" قال فقلت لعمرو: قال أبو بلج: قال عمرو: قلت ْليب هريرة ال حول و 
ُ اَل  قوة إال ابهلل، فقال: ال إهنا ِف سورة الكهف }َوَلْوْل ِإْذ َدَخْلَت َجن  َتَك قُ ْلَت َما َشآَء اَّلل 

.}  قُ و َة ِإال  اِبَّللِ 

َها{ أ ي وقوله: }فعَسَى َريب  َأن يُ ْؤِتنَيِ َخرْياً م ن َجن ِتَك{ أي ِف الدار اْلخرة }َويُ ْرِسَل َعَلي ْ
 اليت ظننت أهنا ال تبيد وال تفىن }ُحْسَبااًن م َن الس َمآِء{ قال ابنعلى جنتك ِف الدنيا 

عباس والضحاك وقتادة ومالك عن الزهري: أي عذاابً من السماء، والظاهر أنه مطر عظيم 
مزعج يقلع زرعها وأشجارها، وهلذا قال: }فَ ُتْصِبَح َصِعيدًا زََلقًا{ أي بلقًا ترااًب أملس ال 

ْورًا{ ابن عباس: كاِلرز الذي ال ينبت شيئاً وقوله: }أَْو ُيْصِبَح َمآُؤَها غَ  يثبت فيه قدم، وقال
أي غائراً ِف اْلرض، وهو ضد النابع الذي يطل ب وجه اْلرض، فالغائر يطل ب أسفلها، كما 

جار وسائح،  يقال تعاَل: }ُقْل أَرَأَيْ ُتْم ِإْن َأْصَبَح َماؤُُكْم َغْورًا َفَمْن أَيْتِيُكْم مبَاٍء َمِعنٍي{ أ
وقال ههنا: }َأْو ُيْصِبَح َمآُؤَها َغْوراً فلن تستطيع له طلبًا{ والغور مصدر مبعىن غائر، وهو 

 أبلغ منه، كما قال الشاعر:

 تظل جياده نوحاً عليه

 ... تقلده أعنتها صفوفاً 

 مبعىن انئحات عليه.

 َخاِويٌَة َعَلَى ُعُروِشَها َويَ ُقوُل أَنْ َفَق ِفيَها َوِهيَ }َوُأِحيَط بَِثَمرِِه َفَأْصَبَح يُ َقل  ُب َكف ْيِه َعَلى َمآ 
َتيِن ََْ ُأْشرِْك ِبَريب  َأَحداً َوََْ َتُكن ل هُ ِفَئةٌ يَنُصُرونَهُ ِمن ُدوِن اَّللِ  َوَما َكاَن ُمن ْ  َتِصراً ُهَناِلَك اْلَوالَيَُة يَ َلي ْ

 (1)َّللِِ  احلَْق  ُهَو َخرْيٌ ثَ َواابً َوَخرْيٌ." 
"هللا"، وِف اللفظ اْلخر "إن الكرمي ابن الكرمي ابن الكرمي ابن الكرمي يوسف بن  .1631

َنا هَلْْم م ن ر مْحَِتَنا َوَجَعْلَنا هَلُْم ِلَساَن ِصْدٍق  يعقَو بن إسحاق بن إبراهيم". وقوله }َوَوَهب ْ
مالك و  َعِلي ًا{ قال علي بن أيب طلحة عن ابن عباس: يعين الثناء احلسن، وكذا قال السدي

                                         
 3/104تفسري ابن كثري @ط الفكر ابن كثري  (1)



1628 

 

بن أنس، وقال ابن جرير: إمنا قال عليا ْلن مجيع امللل واْلداين يثنون عليهم وُيدحوهنم، 
 صلوات هللا وسالمه عليهم أمجعني.

َِ ُموَسَى ِإن ُه َكاَن ُُمِْلصاً وََكاَن َرُسوالً ن ِبي اً َواَنَديْ َناُه ِمن َجاِن ِب الط   وِر اْلُْيَِن }َواذُْكْر ِف اْلِكَتا
َنا لَُه ِمن ر مْحَِتَنآ َأَخاُه َهاُروَن نَِبي ًا{َوقَ ر   ي اً َوَوَهب ْ  بْ َناُه جنَِ

 َِ ملا ذكر تعاَل إبراهيم اْلليل وأثىن عليه، عطف بذكر الكليم، فقال: }َواذُْكْر ِف اْلِكَتا
 نُموَسَى ِإن ُه َكاَن ُُمِْلصًا{ قرأ بعضهم بكسر الالم من اإلخالص ِف العبادة. قال الثوري ع

عبد العزيز بن رفيع، عن أيب لبابة قال: قال احلواريون: اي روح هللا أخْبان عن املخلص هلل ؟ 
قال: الذي يعمل هلل ال حي ب أن حيمده الناس، وقرأ اْلخرون بفتحها مبعىن أنه كان مصطفى،  

ُتَك َعَلى النَّاِس{ }وََكاَن َرُسوالً ن ِبي ًا{ مج هللا له بني الوصفني،  عكما قال تعاَل: }ِإين ِ اْصطََفي ْ
فِنه كان من املرسلني الكبار أويل العزم اْلمسة، وهم: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وحممد 

 صلوات هللا عليهم وعلى سائر اْلنبياء أمجعني.

وقوله: }َواَنَديْ َناهُ ِمن َجاِن ِب الط وِر{ أي اِلبل }اْلُْيَِن{ من موسى حني ذه ب يبتغي من 
رآها تلوح، فقصدها فوجدها ِف جان ب الطور اْلُين منه عند شاطىء تلك النار جذوة ف

الوادي، فكلمه هللا تعاَل وانداه وقربه فناجاه. روى ابن جرير: حدثنا ابن بشار، حدثنا حيىي 
هو القطان، حدثنا سفيان عن عطاء بن السائ ب، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس 

ي ًا{ قال: أدين حىت ريهم: َسع صريف القلم، وهكذا قال جماهد وأبو العالية وغ }َوقَ ر بْ َناُه جنَِ
ي ًا{ قال: أدخل ِف السماء  يعنون صريف القلم بكتابة التوارة. وقال السدي: }َوقَ ر بْ َناُه جنَِ

 فكلم، وعن جماهد حنوه.

ي ًا{ قال: جنا بصدقه. وروى ابن أيب  وقال عبد الرزاق عن معمر، عن قتادة }َوقَ ر بْ َناُه جنَِ
مت: حدثنا عبد اِلبار بن عاصم، حدثنا حممد بن سلمة احلراين عن أيب واصل، عن شهر حا

بن حوش ب، عن عمرو بن معد يكَر قال: ملا قَر هللا موسى جنيا بطور سيناء قال: اي 
موسى إذا خلقت لك قلباً شاكراً ولساانً ذاكراً وزوجة تعني على اْلري، فلم أخزن عنك من 

َنا َلُه ِمن ر محَْ اْلري شيئاً، ومن أخز  ِتَنآ ن عنه هذا فلم أفتح له من اْلري شيئاً، وقوله: }َوَوَهب ْ
َأَخاُه َهاُروَن نَِبي ًا{ أي وأجبنا سؤاله وشفاعته ِف أخيه، فجعلناه نبياً، كما قال ِف اْلية 

ُقيِن ِإين ِ َأَخاُف َأْن صَ اْلخرى }َوَأِخي َهاُروُن ُهَو أَْفَصُح ِمينِ  ِلَسااًن َفَأْرِسْلُه َمِعَي رِْدءًا يُ  دِ 
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بُوِن{ وقال: }قَاَل َقْد أُوتِيَت ُسْؤَلَك اَي ُموَسى{ وقال: }َفَأْرِسْل ِإََل َهاُروَن َوهَلُْم َعلَ  يَّ ُيَكذِ 
ة ِف : ما شفع أحد ِف أحد شفاعقال بعض السلفَذْن ٌب َفَأَخاُف َأْن يَ ْقتُ ُلوِن{ وهلذا 

َنا َلُه ِمن الدنيا أعظم من شفاعة موسى ِف ه ارون أن يكون نبياً، قال هللا تعاَل: }َوَوَهب ْ
، حدثنا ابن علية عن داود عن  ر مْحَِتَنآ َأَخاُه َهاُروَن نَِبي ًا{ قال ابن جرير: حدثنا يعقَو
َنا لَهُ ِمن ر مْحَِتَنآ َأَخاهُ َهاُروَن نَِبي ًا{ قال: كان هارون  عكرمة قال: قال ابن عباس قوله: }َوَوَهب ْ
أكْب من موسى، ولكن أراد وه ب نبوته له، وقد ذكره ابن أيب حامت معلقاً عن يعقَو وهو 

 ابن إبراهيم الد ورقي به.

َِ ِإَْسَاِعيَل ِإن ُه َكاَن َصاِدَق اْلَوْعِد وََكاَن َرُسوالً ن ِبي اً وََكاَن أَيُْمُر أَْهلَ  هُ اِبلص الَِة }َواذُْكْر ِف اْلِكَتا
 (1)َوالز َكاِة." 

"عين وعمن َ يضح من أميت" رواه أمحد وأبو داود والَتمذي وقال حممد بن إسحاق  .1632
عن يزيد بن أيب حبي ب عن ابن عباس عن جابر قال: ضح ى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
بكبشني ِف يوم عيد، فقال حني وجههما: "وجهت وجهي للذي فطر السموات واْلرض 

 صاليت ونسكي وحمياي وممايت هلل َر العاملني ال شريك له،حنيفاً وما أان من املشركني، إن 
وبذلك أمرت وأان أول املسلمني، اللهم منك ولك عن حممد وأمته" مث َسى هللا وكْب  وذبح. 
وعن علي بن احلسني عن أيب رافع أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان إذا ضحى اشَتى  

اله،  ب الناس، أيت أبحدمها وهو قائم ِف مصكبشني َسينني أقرنني أملحني فِذا صلى وخط
فذحبه بنفسه ابملدية، مث يقول: "اللهم هذا عن أميت مجيعها: من شهد لك ابلتوحيد وشهد 
يل ابلبالغ" مث يؤتى ابْلخر فيذحبه بنفسه، مث يقول "هذا عن حممد وآل حممد" فيطعمهما 

 اجه.مجيعاً للمساكني وأيكل هو وأهله منهما، رواه أمحد وابن م

 } َها َصَوآف  وقال اْلعمش عن أيب ظبيان عن ابن عباس ِف قوله: }فَاذُْكُروْا اْسَم اَّللِ  َعَلي ْ
قال: قيامًا على ثالث قوائم، معقولة يدها اليسرى، يقول: ابسم هللا وهللا أكْب ال إله إال 

اس بهللا، اللهم منك ولك، وكذلك روي عن جماهد وعلي بن أيب طلحة والعوِف عن ابن ع
حنو هذا. وقال ليث عن جماهد: إذا عقلت رجلها اليسرى قامت على ثالث، وروى ابن أيب 
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جنيح عنه حنوه. وقال الضحاك: يعقل رجل واحدة فتكون على ثالث. وِف الصحيحني عن 
ابن عمر أنه أتى على رجل قد أانخ بدنته وهو ينحرها فقال: ابعثها قياماً مقيدة، سنة أيب 

عليه وسلم، وعن جابر أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأصحابه كانوا  القاسم صلى هللا
ينحرون البدن معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها، رواه أبو داود. وقال ابن هليعة: 
حدثين عطاء بن دينار أن ساَ بن عبد هللا قال لسليمان بن عبد امللك: قف من شقها 

سر. وِف صحيح مسلم عن جابر ِف صفة حجة الوداع قال فيه: اْلُين واحنر من شقها اْلي
 فنحر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بيده ثالاثً وستني بدنة جعل يطعنها حبربة ِف يده.

وقال عبد الرزاق: أخْبان معمر عن قتادة قال: ِف حرف ابن مسعود }صوافن{ أي معقلة 
من قرأها صوافن قال: معقولة، ومن قرأها قياماً. وقال سفيان الثوري عن منصور عن جماهد 

صواف قال تصف بني يديها، وقال طاوس واحلسن وغريمها } فاذكروا اسم هللا عليها 
صواِف{ يعين خالصة هلل عز وجل، وكذا رواه مالك عن الزهري. وقال عبد الرمحن بن زيد: 

 صواِف ليس فيها شرك كشرك اِلاهلية ْلصنامهم.

و ْت ُجُنوُُّبَا{ قال ابن أيب جنيح عن جماهد: يعين سقطت إَل اْلرض، وهوقوله: }فََِِذا َوَجبَ 
رواية عن ابن عباس، وكذا قال مقاتل بن حيان وقال العوِف عن ابن عباس: فِذا وجبت 
جنوُّبا يعين حنرت. وقال عبد الرمحن بن زيد بن أسلم: فِذ وجبت جنوُّبا، يعين ماتت، 

د، فِنه ال جيوز اْلكل من البدنة إذا حنرت حىت متوت وهذا القول هو مراد ابن عباس وجماه
وتْبد حركتها. وقد جاء ِف حديث مرفوع "ال تعجلوا النفوس أن تزهق" وقد رواه الثوري ِف 
جامعه عن أيَو عن حيىي بن أيب كثري عن قرافصة احلنفي، عن عمر بن اْلطاَ أنه قال 

 كت ب اإلحسان على كل ذلك، ويؤيده حديث شداد بن أوس ِف صحيح مسلم "إن هللا
شيء فِذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذحبتم فأحسنوا الذحبة، وليحد أحدكم شفرته، ولريح 
ذبيحته" وعن أيب واقد الليثي قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "ما قطع من البهيمة 

 وهي حية فهو ميتة" رواه أمحد وأبو داود والَتمذي وصححه.

َها َوَأْطِعُموْا اْلَقاِنَع َواْلُمْعََت { وقوله: }فَ  َها{  :قال بعض السلفُكُلوْا ِمن ْ قوله: }َفُكُلوْا ِمن ْ
أمر إابحة. وقال مالك: يستح ب ذلك، وقال غريه: جي ب، وهو وجه لبعض الشافعية. 
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هو و  واختلفوا ِف املراد ابلقانع واملعَت، فقال العوِف عن ابن عباس: القانع املستغين مبا أعطيته
 (1)ِف بيته، واملعَت الذي يتعرض لك." 

ََ لََنا َمَثالً وَ  .1633 ْنَساُن َأانَّ َخَلْقَناُه ِمْن نُْطَفٍة فََِِذا ُهَو َخِصيٌم ُمِبنٌي َوَضَر َنِسَي َخْلَقُه "يَ َر اْْلِ
 َوُهَو ِبُكلِ  َخْلٍق َعِليٌم{ ةٍ قَاَل َمْن حُيِْيي اْلِعظَاَم َوِهَي َرِميٌم ُقْل حُيِْييَها الَِّذي أَْنَشَأَها َأوََّل َمرَّ 

 اْلايت.

َ  }ُقل ل َمِن اْلْرُض َوَمن ِفيَهآ ِإن ُكنُتْم تَ ْعَلُموَن َسيَ ُقوُلوَن َّللِِ  ُقْل أََفاَل َتذَك ُروَن ُقْل مَ  ن ر 
َ  اْلَعْرِش اْلَعِظيِم َسيَ ُقوُلوَن َّللِِ  ُقْل أََفالَ تَ ت  ُقوَن ُقلْ  ن بَِيِدِه َمَلُكوُت ُكل  مَ  الس َماَواِت الس ْبِع َوَر

َناُهْم َشْيٍء َوُهَو جُيْريُ َواَل جُيَاُر َعَلْيِه ِإن ُكنُتْم تَ ْعَلُموَن َسيَ ُقوُلوَن َّللِِ  ُقْل َفَأىن َ ُتْسحَ  ُروَن َبْل أَتَ ي ْ
ُْم َلَكاِذبُوَن{  اِبحلَْق  َوِإهن 

 الذي ال إله إال د إَل أنه هللايقرر تعاَل وحدانيته واستقالله ابْللق والتصرف وامللك لريش
هو، وال تنبغي العبادة إال له وحده ال شريك له، وهلذا قال لرسوله حممد صلى هللا عليه 
وسلم أن يقول للمشركني العابدين معه غريه املعَتفني له ابلربوبية، وأنه ال شريك له فيها، 

وهم ال خيلقون افهم أن الذين عبدومع هذا فقد أشركوا معه ِف اإلهلية فعبدوا غريه معه مع اعَت 
ْم شيئاً وال ُيلكون شيئاً وال يستبدون بشيء، بل اعتقدوا أهنم يقربوهنم إليه زلفى }َما نَ ْعُبُدهُ 

ِإالَّ لِيُ َقر ِبُواَن ِإََل اَّللَِّ زُْلَفى{ فقال: }ُقل ل َمِن اْلْرُض َوَمن ِفيَهآ ؟{ أي من مالكها الذي 
ت والنبااتت والثمرات وسائر صنوف املخلوقات }ِإن ُكنُتْم خلقها ومن فيها من احليواان

{ أي فيعَتفون لك أبن ذلك هلل وحده ال شريك له، فِذا كان ذلك  تَ ْعَلُموَن َسيَ ُقوُلوَن َّللِِ 
َ  الس َماَواِت  }ُقْل أََفالَ َتذَك ُروَن{ أنه ال تنبغي العبادة إال للخالق الرزاق ال لغريه }ُقْل َمن ر 

َ  اْلَعْرِش اْلَعِظيِم{ ؟ أي من هو خالق العاَ العلوي مبا فيه من الكواك ب النريات  الس ْبعِ  َوَر
واملالئكة اْلاضعني له ِف سائر اْلقطار منها واِلهات، ومن هو َر العرش العظيم، يعين 
الذي هو سقف املخلوقات، كما جاء ِف احلديث الذي رواه أبو داود عن رسول هللا صلى 

وسلم أنه قال: "شأن هللا أعظم من ذلك إن عرشه على َسواته هكذا" وأشار بيده هللا عليه 
مثل القبة، وِف احلديث اْلخر "ما السموات السبع واْلرضون السبع وما بينهن وما فيهن 
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ِف الكرسي إال كحلقة ملقاة أبرض فالة، وإن الكرسي مبا فيه ابلنسبة إَل العرش كتلك 
 ب : إن مسافة ما بني قطري العرش من جانقال بعض السلفذا احللقة ِف تلك الفالة" وهل

إَل جان ب مسرية مخسني ألف سنة، وارتفاعه عن اْلرض السابعة مسرية مخسني ألف سنة، 
 وقال الضحاك عن ابن عباس: إمنا َسي عرشاً الرتفاعه.

وقال اْلعمش عن كع ب اْلحبار: إن السموات واْلرض ِف العرش كالقنديل املعلق بني 
لسماء واْلرض. وقال جماهد: ما السموات واْلرض ِف العرش إال كحلقة ِف أرض فالة. ا

وقال ابن أيب حامت: حدثنا العالء بن ساَ، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان الثوري عن عمار 
الد هين عن مسلم البطني عن سعيد بن جبري عن ابن عباس قال: العرش ال يقدر قدره أحد، 

ا: : العرش من ايقوتة محراء، وهلذا قال ههنوقال بعض السلفعز وجل، وِف رواية: إال هللا 
َه اْلَعْرِش اْلَكرمِِي{ أي احلسن  َ  اْلَعْرِش اْلَعِظيِم{ أي الكبري. وقال ِف آخر السورة }َر }َوَر
البهي، فقد مجع العرش بني العظمة ِف اإلتساع والعلو واحلسن الباهر، وهلذا قال من قال 

محراء. وقال ابن مسعود: إن ربكم ليس عنده ليل وال هنار، نور العرش من  إنه من ايقوتة
 نور وجهه.

رش وقوله: }َسيَ ُقوُلوَن َّللِِ  ُقْل أََفالَ تَ ت  ُقوَن{ أي إذا كنتم تعَتفون أبنه َر السموات وَر الع
 (1)العظيم، أفال." 

، كالبيت بغري إذن"الدخول إَل البيوت اليت ليس فيها أحد إذا كان له متاع فيها  .1634
املعد للضيف إذا أذن له فيه أول مرة كفى. قال ابن جريج: قال ابن عباس }ال َتْدُخُلوا 

وا بُ ُيواتً َغرْيَ بُ ُيواتً َغرْيَ بُ ُيوِتُكْم{ مث نسخ واستثىن، فقال تعاَل: }لَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأْن َتْدُخلُ 
ت وي عن عكرمة واحلسن البصري، وقال آخرون: هي بيو َمْسُكونٍَة ِفيَها َمَتاٌع َلُكْم{ وكذا ر 

التجار كاْلاانت ومنازل اْلسفار وبيوت مكة وغري ذلك، واختار ذلك ابن جرير وحكاه 
 عن مجاعة، واْلول أظهر، وهللا أعلم. وقال مالك عن زيد بن أسلم: هي بيوت الشعر.

ْم ِإن  اَّلل َ َخِبرٌي مبَا َوحَيَْفظُوْا فُ ُروَجُهْم َذِلَك أَزَْكَى هلَُ }ُقْل ل ْلُمْؤِمِننَي يَ ُغض وْا ِمْن أَْبَصارِِهْم 
 َيْصنَ ُعوَن{
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هذا أمر من هللا تعاَل لعباده املؤمنني أن يغضوا من أبصارهم عما حرم عليهم، فال ينظروا إال 
لى عإَل ما أابح هلم النظر إليه، وأن يغضوا أبصارهم عن احملارم، فِن اتفق أن وقع البصر 

حمرم من غري قصد، فليصرف بصره عنه سريعاً، كما رواه مسلم ِف صحيحه من حديث 
يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد عن أيب زرعة بن عمرو بن جرير، عن جده جرير بن 
عبد هللا البجلي رضي هللا عنه قال: سألت النِب صلى هللا عليه وسلم عن نظرة الفجأة، 

واه اإلمام أمحد عن هشيم عن يونس بن عبيد به. ورواه أبو فأمرين أن أصرف بصري. وكذا ر 
داود والَتمذي والنسائي من حديثه أيضاً. وقال الَتمذي حسن صحيح، وِف رواية لبعضهم 
فقال "أطرق بصرك" يعين أنظر إَل اْلرض، والصرف أعم، فِنه قد يكون إَل اْلرض وإَل 

 جهة أخرى، وهللا أعلم.

اعيل بن موسى الفزاري، حدثنا شريك عن أيب ربيعة اإلايدي، وقال أبو داود: حدثنا إَس
عن عبد هللا بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لعلي: "اي علي ال 
تتبع النظرة النظرة، فِن لك اْلوَل وليس لك اْلخرة" ورواه الَتمذي من حديث شريك 

لى لصحيح عن أيب سعيد قال: قال رسول هللا صوقال: غري ب ال نعرفه إال من حديثه. وِف ا
هللا عليه وسلم: "إايكم واِللوس على الطرقات" قالوا: ايرسول هللا البد لنا من جمالسنا 
نتحدث فيها، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "إن أبيتم فأعطوا الطريق حقه" قالوا: 

ْلذى، ورد السالم، واْلمر وما حق الطريق اي رسول هللا ؟ فقال"غض البصر، وكف ا
 ابملعروف، والنهي عن املنكر".

وقال أبو القاسم البغوي: حدثنا طالوت بن عباد، حدثنا فضل بن جبري، َسعت أاب أمامة، 
يقول: َسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: "اكفلوا يل ستاً أكفل لكم ابِلنة: إذا 

وإذا وعد فال خيلف، وغضوا أبصاركم،  حدث أحدكم فال يكذَ، وإذا اؤمتن فال خين،
وكفوا أيدكم، واحفظوا فروجكم" وِف صحيح البخاري " من يكفل يل ما بني حلييه وما بني 
رجليه، أكفل له اِلنة" وقال عبد الرزاق: أنبأان معمر عن أيَو عن ابن سريين عن عبيدة 

 يَ ُغضهوا ِمْن لِْلُمْؤِمِننيَ  قال: كل ما عصي هللا به فهو كبرية، وقد ذكر الطرفني فقال }ُقلْ 
ظر سهم سم : النقال بعض السلفأَْبَصارِِهْم{ وملا كان النظر داعية إَل فساد القل ب، كما 

إَل القل ب، ولذلك أمر هللا حبفظ الفروج كما أمر حبفظ اْلبصار اليت هي بواعث إَل ذلك، 
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{ وحفظ الفرج اترة يكون ِهْم َوحَيَْفُظوا فُ ُروَجُهمْ فقال تعاَل: }ُقْل لِْلُمْؤِمِننَي يَ ُغضهوا ِمْن أَْبَصارِ 
مبنعه من الزان، كما قال تعاَل: }َوالَِّذيَن ُهْم لُِفُروِجِهْم َحاِفظُوَن{ اْلية، واترة يكون حبفظه 
من النظر إليه كما جاء ِف احلديث ِف مسند أمحد والسنن "احفظ عورتك إال من زوجتك 

زَْكى هَلُْم{ أي أطهر لقلوُّبم وأنقَى لدينهم، كما قيل من حفظ أو ما ملكت ُيينك" }َذِلَك أَ 
 بصره أورثه هللا نوراً ِف بصريته، ويروى ِف قلبه.

وروى اإلمام أمحد: حدثنا عتاَ، حدثنا عبد هللا بن املبارك، أخْبان حيىي بن أيَو عن عبيد 
لى هللا عن النِب صهللا بن زحر عن علي بن زيد عن القاسم عن أيب أمامة رضي هللا عنه، 

عليه وسلم قال: "ما من مسلم ينظر إَل حماسن امرأة )أول مرة( مث يغض بصره إال أخلف 
 (1)هللا له عبادة جيد حالوهتا" وروي هذا مرفوعاً عن ابن عمر وحذيفة وعائشة رضي هللا." 

ه لثغة ن"َهاُروُن ُهَو أَْفَصُح ِمين  ِلَسااًن{ وذلك أن موسى عليه السالم كان ِف لسا .1635
بسب ب ما كان تناول تلك اِلمرة حني خري بينها وبني التمرة أو الدرة، فأخذ اِلمرة فوضعها 

يل على لسانه، فحصل فيه شدة ِف التعبري، وهلذا قال: }َواْحُلْل ُعْقَدًة ِمْن ِلَساين يَ ْفَقُهوا قَ وْ 
أي يؤنسين فيما  أَْزرِي َوَأْشرِْكُه ِف أَْمرِي{َواْجَعْل يل َوزِيرًا ِمْن أَْهِلي َهاُروَن َأِخي اْشُدْد بِِه 

أمرتين به من هذا املقام العظيم، وهو القيام أبعباء النبوة والرسالة إَل هذا امللك املتكْب اِلبار 
 ناً العنيد، وهلذا قال: }َوَأِخي َهاُروُن ُهَو أَْفَصُح ِمينِ  ِلَساانً َفَأْرِسْلُه َمِعَي رِْدءًا{ أي وزيراً ومعي

ومقواًي ْلمري، يصدقين فيما أقوله وأخْب به عن هللا عز وجل، ْلن خْب االثنني أجنع ِف 
بُوِن{.  النفوس من خْب الواحد، وهلذا قال: }ِإين ِ َأَخاُف َأْن ُيَكذِ 

ُقيِن{ أي يبني هلم عين ما أكلمهم به، فِنه يفهم عين  وقال حممد بن إسحاق }رِْدءاً ُيَصدِ 
ا سأل ذلك موسى قال هللا تعاَل: }َسَنُشده َعُضَدَك أبَِِخيَك{ أي ما ال يفهمون، فلم

سنقوي أمرك، ونعز جانبك أبخيك الذي سألت له أن يكون نبياً معك، كما قال ِف اْلية 
َنا لَُه ِمْن َرمْحَِتَنا َأَخاُه  اْلخرى: }قَاَل َقْد أُوتِيَت ُسْؤَلَك اَي ُموَسى{ وقال تعاَل: }َوَوَهب ْ

: ليس أحد أعظم منة على أخيه من موسى على قال بعض السلفنَِبي ًا{ وهلذا  َهاُرونَ 
هارون عليهما السالم، فِنه شفع فيه حىت جعله هللا نبياً ورسوالً معه إَل فرعون وملئه، وهلذا 
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 قال تعاَل ِف حق موسى }وََكاَن ِعْنَد اَّللَِّ َوِجيهًا{.

تِنَا{ أي ال { أي حجة قاهرة }َفال َيِصُلوَن إِلَْيُكَما آِبايوقوله تعاَل: }َوجَنَْعُل َلُكَما ُسْلطَاانً 
سبيل هلم إَل الوصول إَل أذاكما بسب ب إبالغكما آايت هللا، كما قال تعاَل: }اَي أَي هَها 

تعاَل: النَّاِس{ وقال  َواَّللَُّ يَ ْعِصُمَك ِمنَ  -إَل قوله  -الرَُّسوُل بَ لِ ْغ َما أُْنزَِل إِلَْيَك ِمْن َربِ َك 
وكفى ابهلل انصراً ومعيناً  وََكَفى اِبَّللَِّ َحِسيبًا{ أي -إَل قوله  -}الَِّذيَن يُ بَ لِ ُغوَن رَِساالِت اَّللَِّ 

ومؤيداً، وهلذا أخْبمها أن العاقبة هلما وملن اتبعهما ِف الدنيا واْلخرة، فقال تعاَل: }أَنْ ُتَما 
ُ َْلَْغِلنَبَّ َأاَن َوُرُسِلي َوَمِن ات َّبَ َعُكَما اْلَغالُِبوَن{ كما قال َ َقِويٌّ َعزِيٌز{  تعاَل: }َكَت َب اَّللَّ ِإنَّ اَّللَّ

نْ َيا{ إَل آخر اْلية، ووجه اب ن وقال تعاَل: }ِإانَّ لَنَ ْنُصُر ُرُسَلَنا َوالَِّذيَن آَمُنوا ِف احْلََياِة الده
: }آِبايتَِنا يبتدىء فيقولجرير على أن املعىن: وجنعل لكما سطااًن فال يصلون إليكما، مث 

أَنْ ُتَما َوَمِن ات َّبَ َعُكَما اْلَغالُِبوَن{ تقديره أنتما ومن اتبعكما الغالبون آبايتنا، وال شك أن هذا 
 املعىن صحيح، وهو حاصل من التوجيه اْلول، فال حاجة إَل هذا، وهللا أعلم.

ْعَنا ُِّبََذا ِفَ آآَبئَِنا َما َهَذآ ِإال  ِسْحٌر م ْفََتًى َومَ }فَ َلم ا َجآَءُهم م وَسَى آِباَيتَِنا بَ ي  َناٍت قَاُلوْا  ا َسَِ
اِر ِإن ُه الَ اْلو ِلنَي َوقَاَل ُموَسَى َريب َ َأْعَلُم مبَن َجآَء اِبهْلَُدَى ِمْن ِعنِدِه َوَمن َتُكوُن َلُه َعاِقَبُة الد  

 يُ ْفِلُح الظ اِلُموَن{

زات ون إَل فرعون وملئه وعرضه ما آاتمها هللا من املعجخيْب تعاَل عن جميء موسى وأخيه هار 
الباهرة، والداللة القاهرة على صدقهما فيما أخْبا به عن هللا عز وجل من توحيده واتباع 
أوامره، فلما عاين فرعون وملؤه ذلك وشاهدوه وحتققوه، وأيقنوا أنه من عند هللا، عدلوا 

وا }َما َهَذا ك لطغياهنم وتكْبهم عن اتباع احلق فقالبكفرهم وبغيهم إَل العناد واملباهتة، وذل
 ِإالَّ ِسْحٌر ُمْفََتًى{ أي مفتعل مصنوع، وأرادوا معارضته ابحليلة واِلاه فما صعد معهم ذلك.

ْعَنا ُِّبََذا ِف آاَبئَِنا اْْلَوَِّلنَي{ يعنون عبادة هللا وحده ال شريك له، يقولون : ما وقوله: }َوَما َسَِ
ًا من آابئنا على هذا الدين، َو نَر الناس إال يشركون مع هللا آهلة أخرى، فقال رأينا أحد

موسى عليه السالم جميبًا هلم }َريبِ  أَْعَلُم مبَْن َجاَء اِبهْلَُدى ِمْن ِعْنِدِه{ يعين مين ومنكم، 
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نصرة والظفر لوسيفصل بيين وبينكم، وهلذا قال: }َوَمْن َتُكوُن َلُه َعاِقَبُة الدَّاِر{ أي من ا
 (1)والتأييد }ِإنَُّه ال." 

ين اِْلَزَاء َواحلَِْساَ َكَما قَاَل تَ َعاََل : " يَ ْوَمِئٍذ يُوِفيِهْم اَّللَّ ِدينَ ُهْم احلَْق   .1636 " َوقَاَل : "َوالدِ 
ُه َوَعِمَل ِلَما بَ ْعد سَ " أَئِنَّا َلَمِديُنوَن " َأْي جَمْزِيهوَن حُمَاَسُبوَن َوِف احْلَِديث " اْلَكيِ س َمْن َداَن نَ فْ 

َل َأْن اْلَمْوت " َأْي َحاَس َب نَ ْفَسُه لِنَ ْفِسِه َكَما قَاَل ُعَمر َرِضَي اَّللَّ َعْنُه َحاِسُبوا أَنْ ُفَسُكْم قَ بْ 
ى َعَلْيِه أَْعَماُلُكْم حُتَاَسُبوا َوزِنُوا أَنْ ُفَسُكْم قَ ْبَل َأْن ُتوزَنُوا َوََتَهَُّبوا لِْلَعْرِض اْْلَْكَْب َعَلى َمْن اَل خَتْفَ 

 " يَ ْوَمِئٍذ تُ ْعَرُضوَن اَل خَتَْفى ِمْنُكْم َخاِفَية " .

َك َنْسَتِعنُي ) َك نَ ْعُبُد َوِإايَّ  (5ِإايَّ
َك َنْسَتِعنيُ  َك نَ ْعُبُد َوِإايَّ  ِإايَّ

 

َك " َوقَ رََأ عَ  َعُة َواِْلُْمُهوُر بَِتْشِديِد اْلَياِء ِمْن " ِإايَّ فَاِيد بَِتْخِفيِفَها َمَع اْلَكْسر  ْمُرو ْبنقَ رََأ السَّب ْ
ك " ِبَفْتِح اهْلَْمزَة وَ  َتْشِديد َوِهَي ِقرَاَءٌة َشاذٌَّة َمْرُدوَدٌة ِْلَنَّ ِإايَّ َضْوء الشَّْمس َوقَ رََأ بَ ْعضهْم " َأايَّ

 ر :اْلَياء َوقَ رَأَ بَ ْعضهْم ِهيَّاك اِبهْلَاِء َبَدل اهْلَْمزَة َكَما قَاَل الشَّاعِ 

 َفِهيَّاك َواْْلَْمر الَِّذي ِإْن تَ رَاَحَبْت ... َمَوارِده َضاَقْت َعَلْيك َمَصاِدره

َُما  َوَنْسَتِعني ِبَفْتِح النهون َأوَّل اْلَكِلَمة ِف ِقرَاَءة اِْلَِميِع ِسَوى حَيْىَي ْبن َواثََّ َواْْلَعْ  َمش فَِِهنَّ
ذهلِ  يُ َقاُل طَرِيق ُمَعبَّد َوبَِعري يَعة َوَبيِن مَتِيم َواْلِعَباَدة ِف اللهَغة ِمْن الَكَسرَاَها َوِهَي لَُغة َبيِن َأَسد َوَربِ 

 ُمَعبَّد َأْي ُمَذلَّل َوِف الشَّرْع ِعَباَرة َعمَّا جَيَْمع َكَمال اْلَمَحبَّة َواْْلُُضوع َواْْلَْوف.

َك وَُكر َِر ِلاِلهْ  َم اْلَمْفُعوَل َوُهَو ِإايَّ َك َواَل نَ تَ وَكَّل ِإالَّ َعَلْيك ِتَماِم َواحلَْْصر َأْي اَل نَ ْعُبد ِإالَّ ِإايَّ َوَقدَّ
 َوَهَذا ُهَو َكَمال الطَّاَعة .

ين ُكل ه يَ ْرِجع ِإََل َهَذْيِن اْلَمْعنَ َينْيِ .  َوالدِ 

َك لِ اْلَفاحِتَة ِسر  اْلُقْرآن َوِسر َها َهِذِه اْلكَ  قَاَل بَ ْعض السََّلفَوَهَذا َكَما  َك نَ ْعُبد َوِإايَّ َمة " ِإايَّ
 َنْسَتِعني " فَاْْلَوَّل َتَْبهٌؤ ِمْن الشِ ْرك

215  ".@@@(2) 
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َها َوَأْطِعُموا اْلَقانِع َواْلُمْعََت  "  .1637 قَ ْوله : " َفُكُلوا  َلفقَاَل بَ ْعض السَّ "َوقَ ْوله " َفُكُلوا ِمن ْ
َها " أَْمر ِإاَبَحة َوقَاَل َماِلك ُيْسَتحَ  ِض الشَّاِفِعيَّة  ب  َذِلَك َوقَاَل َغرْيه جيَِ ب َوُهَو َوْجه لِبَ عْ ِمن ْ

ْغيِن مبَا أَْعطَْيته َواْختَ َلُفوا ِف اْلُمرَاد اِبْلَقاِنِع َواْلُمْعََت  فَ َقاَل اْلَعْوِف  َعْن اِْبن َعبَّاس اْلَقاِنع اْلُمْست َ 
للَّْحم َواَل َيْسَأل وََكَذا قَاَل َلك َويُِلم  ِبك َأْن تُ ْعِطَيُه ِمْن اَوُهَو ِف بَ ْيته َواْلُمْعََت  الَِّذي يَ تَ َعرَّض 

 جُمَاِهد َوحُمَمَّد ْبن

السَّاِئل َوَهَذا  َكْع ب اْلُقَرِظي  َوقَاَل َعِلي  ْبن َأيب طَْلَحة َعْن اِْبن َعبَّاس اْلَقاِنع اْلُمتَ َعفِ ف َواْلُمْعََت  
ة َوَزْيد ْبن َأْسَلم نََّخِعي  َوجُمَاِهد ِف رَِوايَة َعْنُه َوقَاَل اِْبن َعبَّاس َوِعْكرِمَ قَ ْول قَ َتاَدة َوِإبْ رَاِهيم ال

إِلَْيك  َواْلَكْلِب  َواحلََْسن اْلَبْصرِي  َوُمَقاِتل ْبن َحيَّان َوَماِلك ْبن أََنس اْلَقاِنع ُهَو الَِّذي يَ ْقَنع
قَاَل َسِعيد ْبن ُجَبرْي يَ َتَضرَّع َواَل َيْسأَلك َوَهَذا َلْفظ احلََْسن وَ  َوَيْسأَلك َواْلُمْعََت  الَِّذي يَ ْعََتِيك

 اْلَقاِنع ُهَو السَّاِئل قَاَل أََما َسَِْعت قَ ْول الشَّمَّاخ :

 َلَمال اْلَمْرء ُيْصِلحُه فَ يُ ْغيِن ... َمَفاِقره أََعف  ِمْن اْلُقُنوع

 الَِّذي َيطُوف اِْبن َزْيد َوقَاَل َزْيد ْبن َأْسَلم اْلَقاِنع اْلِمْسِكنيقَاَل يُ ْغيِن ِمْن السهَؤال َوِبِه قَاَل 
ًضا َوَعْن َواْلُمْعََت  الصَِّديق َوالضَِّعيف الَِّذي يَ ُزور َوُهَو رَِوايَة َعْن اِْبنه َعْبد الرَّمْحَن ْبن َزْيد أَيْ 

الَِّذي يَ ْعَتزِل ِمْن النَّاس  ا َيْدُخل بَ ْيتك َواْلُمْعََت  جُمَاِهد أَْيًضا اْلَقاِنع َجارك اْلَغيِن  الَِّذي يُ ْبِصر مَ 
ْكرَِمة حَنْوه َوَعْنُه َوَعْنهُ َأنَّ اْلَقاِنع ُهَو الطَّاِمع َواْلُمْعََت  ُهَو الَِّذي يَ ْعََت  اِبْلُبْدِن ِمْن َغيِن  َأْو َفِقري َوعِ 

َنَع بِ اْلَقاِنع أَْهل َمكَّة َواْخَتاَر اِْبن َجرِير َأنَّ   َيِدِه ِإَذا َرفَ َعَها لِلسهَؤالِ اْلَقانِع ُهَو السَّاِئل ِْلَنَّهُ ِمْن أَق ْ

68 ".@@@(1) 
َظم ِمْن "َرَواُه أَبُو َداُود َعْن َرُسول اَّللَّ َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَُّه قَاَل " َشْأن اَّللَّ أَعْ  .1638

اْْلَخر" َما السََّمَوات  ا " َوَأَشاَر بَِيِدِه ِمْثل اْلُقبَّة َوِف احْلَِديثَذِلَك ِإنَّ َعْرشه َعَلى ََسََواته َهَكذَ 
ٍض َفاَلة َوِإنَّ السَّْبع َواْْلَْرُضوَن السَّْبع َوَما بَ ْينهنَّ َوَما ِفيِهنَّ ِف اْلُكْرِسي  ِإالَّ َكَحْلَقٍة ُمْلَقاة أِبَرْ 

 " . ْلَعْرش َكِتْلَك احْلَْلَقة ِف تِْلَك اْلَفاَلةاْلُكْرِسي  مبَا ِفيِه اِبلنِ ْسَبِة ِإََل ا

َمِسريَة  : ِإنَّ َمَساَفة َما َبنْي ُقْطَرْي اْلَعْرش ِمْن َجاِن ب ِإََل َجاِن ب قَاَل بَ ْعض السََّلفَوهِلََذا 
اَل الضَّحَّاك َعْن قَ مَخِْسنَي أَْلف َسَنة َواْرتَِفاعه َعْن اْْلَْرض السَّاِبَعة َمِسريَة مَخِْسنَي أَْلف َسَنة وَ 
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َا َُسِ َي َعْرًشا اِلْرتَِفاِعِه .  اِْبن َعبَّاس : ِإمنَّ

نْي َوقَاَل اْْلَْعَمش َعْن َكْع ب اْْلَْحَبار : ِإنَّ السََّمَوات َواْْلَْرض ِف اْلَعْرش َكاْلِقْنِديِل اْلُمَعلَّق بَ 
 أَْرض َفاَلة . َواْْلَْرض ِف اْلَعْرش ِإالَّ َكَحْلَقٍة ِف السََّماء َواْْلَْرض َوقَاَل جُمَاِهد : َما السََّمَوات 

ثَ َنا ُسْفَيان الث َّْورِي  عَ  ثَ َنا وَِكيع َحدَّ ثَ َنا اْلَعاَلء ْبن َساَِ َحدَّ ْن َعمَّار الذََّهِب  َوقَاَل اِْبن َأيب َحامِت َحدَّ
ر َقْدره َأَحد .اس قَاَل : اْلَعْرش اَل َعْن ُمْسِلم اْلَبِطني َعْن َسِعيد ْبن ُجَبرْي َعْن اِْبن َعبَّ    يُ َقدِ 

َتة مَحْرَاء َوهِلََذا قَاَل َهُهَنا : اْلَعْرش ِمْن اَيُقو  َوقَاَل بَ ْعض السََّلفَوِف رَِوايَة : ِإالَّ اَّللَّ َعزَّ َوَجلَّ 
  َ َ  اْلَعْرش اْلَعِظيم " َأْي اْلَكِبري َوقَاَل ِف آِخر السهورَة " َر اْلَكرمي " َأْي احلََْسن  اْلَعْرش" َوَر

اَل َمْن قَاَل إِنَُّه اْلَبِهي  فَ َقْد مَجََع اْلَعْرش َبنْي اْلَعَظَمة ِف ااِلتِ َساع َواْلُعُلو  َواحْلُْسن اْلَباِهر َوهِلََذا قَ 
 ِمْن اَيُقوَتة مَحْرَاء
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َدة قَاَل : ُكل  َما أَيهَو َعْن اِْبن ِسريِيَن َعْن ُعبَ يْ  "َوقَاَل َعْبد الرَّزَّاق أَنْ َبَأاَن َمْعَمر َعنْ  .1639

ْبَصارهْم " َوَلمَّا  ُعِصَي اَّللَّ ِبِه فَ ُهَو َكِبريَة َوَقْد ذََكَر الطََّرَفنْيِ فَ َقاَل " ُقْل لِْلُمْؤِمِننَي يَ ُغضهوا ِمْن أَ 
 ْهم ُسم  ِإََل اْلَقْل ب .: النَّظَر سَ  السََّلف قَاَل بَ ْعضَكاَن النَّظَر َداِعَية ِإََل َفَساد اْلَقْل ب َكَما 

 فَ َقاَل تَ َعاََل َوِلَذِلَك أََمَر اَّللَّ حِبِْفِظ اْلُفُروج َكَما أََمَر حِبِْفِظ اْْلَْبَصار الَّيِت ِهَي بَ َواِعث ِإََل َذِلكَ 
َفرْج اَتَرة َيُكون مبَْنِعِه ِمْن ِحْفظ الْ " ُقْل لِْلُمْؤِمِننَي يَ ُغضهوا ِمْن أَْبَصارهْم َوحَيَْفُظوا فُ ُروجهْم " وَ 

ْن النَّظَر إِلَْيِه  الز اَِن َكَما قَاَل تَ َعاََل " َواَلَِّذيَن ُهْم لُِفُروِجِهْم َحاِفظُوَن " اْْليَة َواَتَرة َيُكون حِبِْفِظِه مِ 
 َزْوَجتك أَْو َما َمَلَكْت ِإالَّ ِمنْ  َكَما َجاَء ِف احْلَِديث ِف ُمْسَند َأمْحَد َوالسهَنن " ِاْحَفْظ َعْوَرتك

ره َأْوَرثَُه َُيِينك " " َذِلَك أَزَْكى هَلُْم " َأْي َأْطَهر لُِقُلوُِّبِْم َوأَتْ َقى ِلِديِنِهْم َكَما ِقيَل َمْن َحِفَظ َبصَ 
 اَّللَّ نُورًا ِف َبِصريَته َويُ ْرَوى ِف قَ ْلبه .

ثَ َنا عَ  َمام َأمْحَد َحدَّ ثَ َنا َعْبد اَّللَّ ْبن اْلُمَباَرك َأْخَْباََن حَيْىَي َوَرَوى اإْلِ ْبن أَيهَو َعْن ُعبَ ْيد  تَّاَ َحدَّ
ِه َوَسلََّم قَاَل اَّللَّ ْبن َزْحر َعْن َعِلي  ْبن زَْيد َعْن اْلَقاِسم َعْن َأيب أَُماَمة " َعْن النَِّب  َصلَّى اَّللَّ َعَليْ 

د َحاَلَوهتَا" حَمَاِسن ِاْمرَأَة مُثَّ يَ ُغض  َبَصره ِإالَّ َأْخَلَف اَّللَّ لَهُ ِعبَ  : " َما ِمْن ُمْسِلم يَ ْنظُر ِإََل  اَدة جيَِ
ُهْم َوَلِكْن ِف َأَسانِيد َها َضْعف َوُرِوَي َهَذا َمْرُفوًعا َعْن اِْبن ُعَمر َوُحَذيْ َفة َوَعاِئَشة َرِضَي اَّللَّ َعن ْ
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ِْغي ب َوِمْثل َا ِف الَتَّ  ه يُ َتَساَمح ِفيهِ ِإالَّ َأهنَّ
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َما َوَمِن ات َّبَ َعُكَما قَاَل َسَنُشده َعُضَدَك أبَِِخيَك َوجَنَْعلُ َلُكَما ُسْلطَااًن َفاَل َيِصُلوَن إِلَْيُكَما آبَِاَيتَِنا أَنْ تُ 
 (35اْلَغالُِبوَن )

َما آِباَيتَِنا أَنْ ُتَما َوَمِن ات َّبَ َعُكَما َفاَل َيِصُلوَن إِلَْيكُ قَاَل َسَنُشده َعُضَدَك أبَِِخيَك َوجَنَْعلُ َلُكَما ُسْلطَااًن 
 اْلَغالُِبونَ 

 

ز  َلمَّا َسَأَل َذِلَك ُموَسى قَاَل اَّللَّ تَ َعاََل : " َسَنُشده َعُضدك أبَِِخيك " َأْي َسنُ َقوِ ي أَْمرك َونُعِ 
ى " َقْد أُوتِيت ا َمَعك َكَما ِف اْْليَة اْْلُْخرَ َجانِبك أبَِِخيك الَِّذي َسأَْلت َلُه َأْن َيُكون نَِبيًّ 

َنا لَُه ِمْن َرمْحَتَنا َأَخاُه َهاُرون نَِبيًّا " َوهِلََذا  اَل بَ ْعض قَ ُسْؤلك اَي ُموَسى " َوقَاَل تَ َعاََل : " َوَوَهب ْ
ِهَما السَّاَلم فَِِنَُّه َشَفَع يْ لَْيَس َأَحد أَْعَظم ِمنَّة َعَلى َأِخيِه ِمْن ُموَسى َعَلى َهاُرون َعلَ  السََّلف

 َحق  ُموَسى " وََكاَن ِفيِه َحىتَّ َجَعَلُه اَّللَّ نَِبيًّا َوَرُسواًل َمَعُه ِإََل ِفْرَعْون َوَمَلِئِه َوهِلََذا قَاَل تَ َعاََل ِف 
قَاِهَرة " َفاَل َيِصُلوَن إِلَْيُكَما  ةِعْند اَّللَّ َوِجيًها " َوقَ ْوله تَ َعاََل : " َوجَنَْعل َلُكَما ُسْلطَااًن" َأْي ُحجَّ 

اَل تَ َعاََل آِباَيتَِنا " َأْي اَل َسِبيل هَلُْم ِإََل اْلُوُصول ِإََل أََذاُكَما ِبَسَب ِب ِإْباَلغُكَما آاَيت اَّللَّ َكَما قَ 
 يَ ْعِصمك ِمْن النَّاس " َوَاَّللَّ  -ِإََل قَ ْوله  -: " اَي أَي  َها الرَُّسول بَ لِ ْغ َما أُْنزَِل إِلَْيك ِمْن َرب ك 

ابََِّللَِّ َحِسيًبا " َأْي وََكَفى  وََكَفى -ِإََل قَ ْوله  -َوقَاَل تَ َعاََل : " الَِّذيَن يُ بَ لِ ُغوَن رَِسااَلت اَّللَّ 
نْ َيا َواْْلِخَرة فَ َقاَل ب َ ابََِّللَِّ اَنِصرًا َوُمِعيًنا َوُمَؤيِ ًدا َوهِلََذا َأْخَْبمَُهَا َأنَّ اْلَعاِقَبة هَلَُما َوِلَمْن اِت َّ  َعُهَما ِف الده

اَن َوُرُسِلي ِإنَّ تَ َعاََل : " أَنْ ُتَما َوَمْن اِت َّبَ َعُكَما اْلَغالُِبوَن" َكَما قَاَل تَ َعاََل : " َكَت َب اَّللَّ َْلَْغِلنَبَّ أَ 
نْ َيا " ِإََل آِخر لَِّذيَن آَمُنوا ِف اَّللَّ َقِوي  َعزِيز " َوقَاَل تَ َعاََل : " ِإانَّ لَنَ ْنُصر ُرُسلَنا َواَ   احْلََياة الده

َتِدئ اْْليَة َوَوجََّه اِْبن َجرِير َعَلى َأنَّ اْلَمْعىَن َوجَنَْعل َلُكَما ُسْلطَااًن َفاَل َيِصُلوَن إِلَْيُكَما مُثَّ   يَ ب ْ
َما َوَمْن اِت َّبَ َعُكَما اْلَغالُِبوَن آِباَيتِنَا ْقِديره أَنْ تُ فَ يَ ُقول :" آِباَيتَِنا أَنْ ُتَما َوَمْن اِت َّبَ َعُكَما اْلَغالُِبوَن " ت َ 

 َواَل َشك  َأنَّ َهَذا اْلَمْعىَن َصِحيح َوُهَو َحاِصل ِمْن الت َّْوِجيه اْْلَوَّل َفاَل َحاَجة ِإََل َهَذا َوَاَّللَّ 
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 أَْعَلم .

ْعَنا ُِّبََذا ِف َآاَبئِنَا َذا ِإالَّ ِسْحٌر ُمْفََتًى َومَ فَ َلمَّا َجاَءُهْم ُموَسى آبَِاَيتَِنا بَ يِ َناٍت قَاُلوا َما هَ  ا َسَِ
 (36اْْلَوَِّلنَي )

ْعَنا ُِّبََذا ِف   آاَبئِنَا فَ َلمَّا َجاَءُهْم ُموَسى آِباَيتَِنا بَ يِ َناٍت قَاُلوا َما َهَذا ِإالَّ ِسْحٌر ُمْفََتًى َوَما َسَِ
 اْْلَوَِّلنيَ 

 

ا اَّللَّ ِمْن اْلُمْعِجزَات يء ُموَسى َوَأِخيهِ َهاُرون ِإََل ِفْرَعْون َوَمَلِئهِ َوَعْرضه َما آاَتمهَُ خُيْْب تَ َعاََل َعْن جمَِ 
ات َِباع َأَواِمره اْلَباِهَرة َوالدَّاَلَلة اْلَقاِهَرة َعَلى ِصْدقهَما ِفيَما َأْخَْبَا بِِه َعْن اَّللَّ َعزَّ َوَجلَّ تَ ْوِحيده وَ 

 َعَدُلوا ِبُكْفرِِهْم َوبَ ْغيهْم ْرَعْون َوَمَلُؤهُ َذِلَك َوَشاَهُدوهُ َوحَتَقَُّقوهُ َوأَيْ َقُنوا أَنَّهُ ِمْن ِعْند اَّللَّ فَ َلمَّا َعاَيَن فِ 
هْم َعْن اِت َِباع احلَْق  فَ َقاُلوا  ِإََل اْلِعَناد َواْلُمَباَهَتة َوَذِلَك ِلطُْغَياهِنِْم َوَتَكْبه
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َحد  ب اْْلَْحَبار ِإنَّ اْلَباَ اْلَمْذُكور ِف اْلُقْرآن ُهَو اَبَ الرَّمْحَة الَِّذي ُهَو أَ "َوقَ ْول َكعْ  .1641

َا اْلُمرَاد ِبَذِلَك ُسور ُيْضَرَ يَ وْ  م اْلِقَياَمة أَبْ َواَ اْلَمْسِجد فَ َهَذا ِمْن ِإْسرَائِيِليَّاته َوتُ رََّهاته َوِإمنَّ
ْن اَببه فََِِذا ِاْسَتْكَمُلوا ُمَناِفِقنَي فََِِذا اِنْ تَ َهى إِلَْيِه اْلُمْؤِمُنوَن َدَخُلوُه مِ لَِيْحِجز َبنْي اْلُمْؤِمِننَي َوالْ 

انُوا ِف الدَّار ُدُخوهلْم أُْغِلَق اْلَباَ َوبَِقَي اْلُمَناِفُقوَن ِمْن َورَاِءِه ِف احلِْريَة َوالظهْلَمة َواْلَعَذاَ َكَما كَ 
نْ َيا ِف ُكْفر َوجَ   ْهل َوْشك َوِحريَة .الده

ُتْم أَنْ ُفَسُكْم َوتَ َربَّْصُتْم َواْرت َ  ََْ َنُكْن َمَعُكْم قَاُلوا بَ َلى َوَلِكنَُّكْم فَ تَ ن ْ ُتْم َوَغرَّْتُكُم اْْلََماينه يُ َناُدوهَنُْم َأ ب ْ
 (14َحىتَّ َجاَء أَْمُر اَّللَِّ َوَغرَُّكْم اِبَّللَِّ اْلَغُروُر )

ُتْم أَنْ ُفَسُكْم َوتَ َربَّْصُتْم وَ يُ َناُدوهَنُْم  ََْ َنُكْن َمَعُكْم قَاُلوا بَ َلى َوَلِكنَُّكْم فَ تَ ن ْ ُتْم َوَغرَّْتُكُم اْْلََماينه َأ اْرتَ ب ْ
 َحىتَّ َجاَء أَْمُر اَّللَِّ َوَغرَُّكْم اِبَّللَِّ اْلَغُرورُ 

 

ََْ َنُكْن َمَعُكْم " َأْي يُ َناِدي اْلمُ  نْ يَا َناِفُقوَن اْلُمْؤِمِننَي أََما ُكنَّا َمعَ " يُ َناُدوهَنُْم َأ ُكْم ِف الدَّار الده
اْلَغَزَوات  َنْشَهد َمَعُكْم اِْلُُمَعات َوُنَصلِ ي َمَعُكْم اِْلََماَعات َونَِقف َمَعُكْم ِبَعَرَفاٍت َوحَنُْضر َمَعُكمْ 

ََ اْلُمْؤِمُنوَن اْلُمنَ  َونُ َؤدِ ي َمَعُكْم َسائِر اْلَواِجَبات ؟ " قَاُلوا بَ َلى " َأيْ  اِفِقنَي قَائِِلنَي بَ َلى فََأَجا
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ُتْم َوَغرَّْتُكْم اْْلََما ُتْم أَنْ ُفسُكْم َوتَ َربَّْصُتْم َواْرتَ ب ْ ُتْم َمَعَنا " َوَلِكنَُّكْم فَ تَ ن ْ  قَاَل بَ ْعض السََّلفين " َقْد ُكن ْ
اِت َواْلَمَعاِصي  ُتْم أَنْ ُفسُكْم اِبللَّذَّ ْي َأخَّْرمُتْ الت َّْوبَة ِمْن َوْقت َوالشََّهَوات " َوتَ َربَّْصُتْم " أَ َأْي فَ تَ ن ْ

 ِإََل َوْقت .

ُتْم " َأْي اِبْلبَ ْعِث بَ ْعد اْلَمْوت " َوَغرَّتْ  ُكْم اْْلََماين  " َأْي َوقَاَل قَ َتاَدة تَ َربَّْصُتْم اِبحلَْقِ  َوأَْهله" َواْرتَ ب ْ
نْ َيا " َحىتَّ َجاَء أَْمر اَّللَّ " َأْي َما زِْلُتمْ  قُ ْلُتْم َسيُ ْغَفُر لََنا َوِقيلَ  ِف َهَذا َحىتَّ َجاءَُكْم  َغرَّْتُكْم الده

ان َوَاَّللَّ اْلَمْوت " َوَغرَُّكْم ابََِّللَِّ اْلَغُرور " َأْي الشَّْيطَان قَاَل قَ َتاَدة : َكانُوا َعَلى ُخْدَعة ِمْن الشَّْيطَ 
َها َحىتَّ   َقَذفَ ُهْم اَّللَّ ِف النَّار. َما زَاُلوا َعَلي ْ

ُتْم َمَعَنا َأْي أِبَْبَداٍن اَل نِيَّة هلََ  ا َواَل قُ ُلَو َوَمْعىَن َهَذا اْلَكاَلم ِمْن اْلُمْؤِمِننَي لِْلُمَناِفِقنَي ِإنَُّكْم ُكن ْ
ُتْم تُ رَاُءوَن النَّاس َواَل َتْذكُ  ُتْم ِف ِحريَة َوَشك  َفُكن ْ َا ُكن ْ  وَن اَّللَّ ِإالَّ قَِلياًل .رُ َمَعَها َوِإمنَّ

ْم وََكانُوا قَاَل جُمَاِهد : َكاَن اْلُمَناِفُقوَن َمَع اْلُمْؤِمِننَي َأْحَياء يُ َناِكُحوهَنُْم َويَ ْغَشْوهَنُْم َويُ َعاِشُروهنَُ 
يًعا يَ ْوم اْلِقَياَمة َويُْطَفأ النهور ِمْن الْ  َناِفِقنَي ِإَذا بَ َلُغوا السهور َوُُيَاز مُ َمَعُهْم أَْمَوااًت َويُ ْعَطْوَن النهور مجَِ

 بَ ْينهْم ِحيَنِئٍذ .

ُهْم َحْيُث ي َ  ُقول َوُهَو َوَهَذا اْلَقْول ِمْن اْلُمْؤِمِننَي اَل يُ َناِف قَ ْوهلْم الَِّذي َأْخَْبَ اَّللَّ تَ َعاََل بِِه َعن ْ
َجنَّات يَ َتَساَءُلوَن َعْن   َأْصَحاَ اْلَيِمني ِف َأْصَدق اْلَقائِِلنَي" ُكل  نَ ْفس مبَا َكَسَبْت َرِهيَنة ِإالَّ 

ْ َنُك نُْطِعم اْلِمْسِكني وَُكنَّ  ْ َنُك ِمْن اْلُمَصلِ نَي َوََ ا َُنُوض اْلُمْجرِِمنَي َما َسَلَكُكْم ِف َسَقر قَاُلوا ََ
ين َحىتَّ َأاَتاَن اْلَيقِ  ُهْم َعَلى َوْجه ني " فَ هَ َمَع اْْلَاِئِضنَي وَُكنَّا ُنَكذِ َ بِيَ ْوِم الدِ  َا َخرََج ِمن ْ َذا ِإمنَّ

 الت َّْقرِيع هَلُْم َوالت َّْوبِيخ مُثَّ قَاَل تَ َعاََل " َفَما
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َتِلي ِعَباده : َأْي خَيَْتْبُهْم َوَُيَْتِحنُهْم َكَما قَاَل تَ عَ  .1642 ُلَونَُّكم "َأْخَْباََن تَ َعاََل أَنَُّه يَ ب ْ اََل " َولَنَ ب ْ
ُلو َأْخَبارُكْم " فَ َتارَة اِبلسَّرَّاِء َواَترَ َحىتَّ  ة اِبلضَّرَّاِء ِمْن  نَ ْعَلم اْلُمَجاِهِديَن ِمْنُكْم َوالصَّاِبرِيَن َونَ ب ْ

ف ُكل  َخْوٍف َوُجوٍع َكَما قَاَل تَ َعاََل " َفَأَذاقَ َها اَّللَّ لَِباس اِْلُوع َواْْلَْوف" فَِِنَّ اِْلَائِع َواْْلَائِ 
ْوف ا َيْظَهر َذِلَك َعَلْيِه َوهِلََذا قَاَل لَِباس اِْلُوع َواْْلَْوف َوقَاَل َهاُهَنا " ِبَشْيٍء ِمْن اْلَْ ِمن ُْهمَ 

 َواِْلُوع " َأْي ِبَقِليٍل ِمْن َذِلَك " َونَ ْقص ِمْن اْْلَْمَوال " َأْي َذَهاَ بَ ْعضَها " َواْْلَنْ ُفس " َكَمْوتِ 
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قَاَل ا ْحَباَ " َوالثََّمرَات " َأْي اَل تُِغل  احْلََداِئق َواْلَمزَارِع َكَعاَدهتَِ اْْلَْصَحاَ َواْْلَقَارَِ َواْْلَ 
َتْب اَّللَّ بِِه : َفَكاَنْت بَ ْعض النَِّخيل اَل تُ ْثِمر َغرْي َواِحَدة وَُكل  َهَذا َوأَْمثَاله ممَّا خيَْ  بَ ْعض السََّلف

ْر الصَّاِبرِيَن" َوَقْد َحَكى َأَحلَّ ِبِه ِعَقابه َوهِلََذا قَاَل تَ َعاََل " وَ  ِعَباده َفَمْن َصَْبَ َأاَثبَهُ َوَمْن قَ َنطَ  َبشِ 
ِص بَ ْعض اْلُمَفسِ رِيَن َأنَّ اْلُمرَاد ِمْن اْْلَْوف َهاُهَنا َخْوف اَّللَّ َواِبِْلُوِع ِصَيام َرَمَضان َوبِنَ قْ 

 َلم .َمرَات اْْلَْواَلد َوِف َهَذا َنظٌَر َوَاَّللَّ أَعْ اْْلَْمَوال الزََّكاة َواْْلَنْ ُفس اْْلَْمرَاض َوالثَّ 

ُهْم ُمِصيَبٌة قَاُلوا ِإانَّ َّللَِِّ َوِإانَّ إِلَْيِه رَاِجُعوَن )  (156الَِّذيَن ِإَذا َأَصابَ ت ْ
ُهْم ُمِصيَبٌة قَاُلوا ِإانَّ َّللَِِّ َوِإانَّ إِلَْيِه رَاِجُعونَ   الَِّذيَن ِإَذا َأَصابَ ت ْ

 

 َ ُهْم ُمِصيَبة قَالُ  َبنيَّ وا ِإانَّ َّللَِِّ َوِإانَّ إِلَْيِه تَ َعاََل َمْن الصَّاِبُروَن الَِّذيَن ُشْكرهْم فَ َقاَل الَِّذيَن ِإَذا َأَصابَ ت ْ
ُْم ِمْلك َّللَِِّ يَ َتَصرَّف ِف  ده مبَا َيَشاء َعِبي رَاِجُعوَن َأْي َتَسلَّْوا ِبَقْوهِلِْم َهَذا َعمَّا َأَصاَُّبُْم َوَعِلُموا َأهنَّ
ُْم َوَعِلُموا أَنَّهُ اَل َيِضيع َلَدْيِه ِمثْ َقال َذرَّة يَ ْوم اْلِقَياَمة َفَأْحَدَث هَلُْم َذِلَك ِاْعَتَافهْم أبَِ  ُْم َعِبيده َوَأهنَّ هنَّ

 إِلَْيِه رَاِجُعوَن ِف الدَّار اْْلِخَرة .

 (157ٌة َوأُولَِئَك ُهُم اْلُمْهَتُدوَن )أُولَِئَك َعَلْيِهْم َصَلَواٌت ِمْن َرُّبِ ِْم َوَرمحَْ 
 أُولَِئَك َعَلْيِهْم َصَلَواٌت ِمْن َرُّبِ ِْم َوَرمْحٌَة َوأُولَِئَك ُهُم اْلُمْهَتُدونَ 

 

ْم وَ  َأْي  َرمْحَة "هِلََذا َأْخَْبَ تَ َعاََل َعمَّا أَْعطَاُهْم َعَلى َذِلَك فَ َقاَل " أُولَِئَك َعَلْيِهْم َصَلَواٌت ِمْن َرُّب 
وَن " ثَ َناء ِمْن اَّللَّ َعَلْيِهْم قَاَل َسِعيد ْبن ُجَبرْي : َأْي أََمَنة ِمْن اْلَعَذاَ " َوأُولَِئَك ُهْم اْلُمْهَتدُ 
َلَواٌت قَاَل أَِمري اْلُمْؤِمِننَي ُعَمر ْبن اْلَْطَّاَ نِْعَم اْلَعْداَلِن َونِْعَمْت اْلِعاَلَوة " أُولَِئَك َعَلْيِهْم صَ 

ْم َوَرمْحَة " فَ َهَذاِن اْلَعْداَلِن " َوأُولَِئَك ُهْم اْلُمْهَتُدوَن" فَ َهِذِه اْلِعاَلَوة َوِهَي َما تُ  ِمنْ  وَضع َبنْي َرُّب 
 اْلَعْدَلنْيِ َوِهَي زاَِيَدة ِف احْلَْمل َفَكَذِلَك َهُؤاَلِء أُْعطُوا ثَ َواُّبْم َوزِيُدوا أَْيًضا .

َمَصاِئ ب َأَحاِديث  ْسَتَْجاع َوُهَو قَ ْول " ِإانَّ َّللَِِّ َوِإانَّ إِلَْيِه رَاِجُعوَن " ِعْند الْ َوَقْد َوَرَد ِف ثَ َواَ ااِل 
َماُم َأمْحَُد َحْيُث قَاَل :  َكِثريَة َفِمْن َذِلَك َما َرَواُه اإْلِ
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هْم َوَسيِ دهْم َوَعاِلمهْم َذِلَك َكِبري "َويُ َقال : ِإنَّهُ َذَه َب َصاِعًدا َيُشق  ِجْريَة اْلَماء وََكاَن َمَع  .1643
 َوِإَمامهْم َونَِبي هْم َصَلَوات اَّللَّ َوَساَلمه َعَلْيِه َوَعَلى َسائِر النَِّبيِ نَي .

ُرِك ِبَكِلَمٍة ِمْنُه اَْسُُه اْلَمِسيُح ِعيَسى اْبنُ  َ يُ َبشِ  َوِجيًها ِف   َمْرميََ ِإْذ قَاَلِت اْلَماَلِئَكُة اَي َمْرمَيُ ِإنَّ اَّللَّ
نْ َيا َواْْلَِخَرِة َوِمَن اْلُمَقرَِّبنَي )  (45الده

ُرِك ِبَكِلَمٍة ِمْنُه اَْسُُه اْلَمِسيُح ِعيَسى اْبنُ  َ يُ َبشِ   َمْرمَيَ َوِجيًها ِف ِإْذ قَاَلِت اْلَماَلِئَكُة اَي َمْرمَيُ ِإنَّ اَّللَّ
نْ َيا َواْْلِخَرِة َوِمنَ   الده

 

َها َوَلد َعِظيم َلُه شَ َهِذِه ِبَشاَرة مِ  َها السَّاَلم أبَِْن َسُيوَجُد ِمن ْ ْأن َكِبري قَاَل ْن اْلَماَلِئَكة ِلَمْرمَيَ َعَلي ْ
ُكون ُوُجوده اَّللَّ تَ َعاََل " ِإْذ قَاَلْت اْلَماَلِئَكة اَي َمْرمَي ِإنَّ اَّللَّ يُ َبشِ رك ِبَكِلَمٍة ِمْنُه " َأْي ِبَوَلٍد يَ 

قًا ِبَكِلَمٍة ِمنْ ِبَكِلَمٍة ِمْن ا  اَّللَّ " َكَما َّللَّ َأْي يَ ُقول لَُه ُكْن فَ َيُكون َوَهَذا تَ ْفِسري قَ ْوله " ُمَصدِ 
ُهورًا ذََكَرُه اِْلُْمُهور َعَلى َما َسَبَق بَ َيانه " ِاَْسه اْلَمِسيح ِعيَسى اِْبن َمْرمَي " َأْي َيُكون َهَذا َمشْ 

نْ َيا يَ ْعرِفُه اْلُمْؤمِ  : ِلَكثْ رَِة ِسَياَحته َوِقيَل :  َلفقَاَل بَ ْعض السَّ ُنوَن ِبَذِلَك َوَُسِ َي اْلَمِسيح ِف الده
اَهات ِْلَنَُّه َكاَن َمِسيح اْلَقَدَمنْيِ اَل َأمْخَص هَلَُما َوِقيَل : ِْلَنَُّه َكاَن ِإَذا َمَسَح َأَحًدا ِمْن َذِوي اْلعَ 

ْيُث اَل أََ لَُه " َوِجيًها تَ َعاََل " ِعيَسى اِْبن َمْرمَي " ِنْسَبة ِإََل أُم ه حَ بَرَِئ ِبِِْذِن اَّللَّ تَ َعاََل َوقَ ْوله 
نْ َيا مبَا يُ  نْ َيا َواْْلِخرَة َوِمْن اْلُمَقرَِّبنَي " َأْي لَُه َوَجاَهة َوَمَكانَة ِعْند اَّللَّ ِف الده وِحيه اَّللَّ إِلَْيِه ِف الده

لدَّار اْْلِخرَة َيْشَفع ِعْند َلْيِه ِمْن اْلِكَتاَ َوَغرْي َذِلَك ممَّا َمَنَحُه اَّللَّ بِِه َوِف اِمْن الشَّرِيَعة َويُ ْنزِلُه عَ 
َساَلمه َعَلْيِه اَّللَّ ِفيَمْن أَيَْذن َلُه ِفيِه فَ يَ ْقَبل ِمْنُه ُأْسَوة ِبِِْخَوانِِه ِمْن أُويل اْلَعْزم َصَلَوات اَّللَّ وَ 

 . َوَعَلْيِهْم َأمْجَِعنيَ 
 (46َوُيَكلِ ُم النَّاَس ِف اْلَمْهِد وََكْهاًل َوِمَن الصَّاحِلِنَي )

 َوُيَكلِ ُم النَّاَس ِف اْلَمْهِد وََكْهاًل َوِمَن الصَّاحِلِنيَ 

 

َحال  قَ ْوله " َوُيَكلِ م النَّاس ِف اْلَمْهد وََكْهاًل " َأْي َيْدُعو ِإََل ِعَباَدة اَّللَّ َوْحده اَل َشرِيك لَُه ِف 
 ِصَغره ُمْعِجَزة َوآيَة َوِف َحال ُكُهولَته ِحني يُوِحي اَّللَّ إِلَْيِه " َوِمنْ 
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َن َلك " "َشْيء " فَ َقاَل تَ َعاََل " ُقْل ِإنَّ اْْلَْمر ُكل ه َّللَِِّ خُيُْفوَن ِف أَنْ ُفسهْم َما اَل يُ ْبُدو  .1644
ْيء َما قُِتْلَنا َهُهَنا " َأْي ِبَقْولِِه " يَ ُقوُلوَن َلْو َكاَن لََنا ِمْن اْْلَْمر شَ مُثَّ َفسََّر َما َأْخُفوُه ِف أَنْ ُفسهْم 

 ُيِسرهونَ 

َثيِن حَيْىَي   ْبن َعبَّاد ْبن َهِذِه اْلَمَقاَلة َعْن َرُسول اَّللَّ َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل اِْبن ِإْسَحق َفَحدَّ
َلَقْد رَأَْيتيِن َمَع َرُسول اَّللَّ  َعْن أَبِيِه َعْن َعْبد اَّللَّ ْبن الزهَبرْي قَاَل : قَاَل الزهَبرْي : َعْبد اَّللَّ ْبن الزهَبرْي 

َنا الن َّْوم َفَما ِمنَّ  َنا أَْرَسَل اَّللَّ َعَلي ْ ا ِمْن َرُجل ِإالَّ َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلََّم ِحني ِاْشَتدَّ اْْلَْوف َعَلي ْ
ُنُه ِف  احْلُْلِم يَ ُقول " َلْو  َصْدره قَاَل فَ َوَاَّللَِّ ِإين ِ َْلََْسَع قَ ْول ُمَعتِ  ب ْبن ُقَشرْي َما َأَْسَعُه ِإالَّ كَ  َذق ْ

َن َلْو َكاَن َكاَن لََنا ِمْن اْْلَْمر َشْيء َما قُِتْلَنا َهُهَنا " َفَحِفْظتَها ِمْنُه َوِف َذِلَك أَنْ َزَل اَّللَّ " يَ ُقوُلو 
اََل " ُقْل َلْو  اْْلَْمر َشْيء َما قُِتْلَنا َهُهَنا " لَِقْوِل ُمَعتِ  ب َرَواُه اِْبن َأيب َحامِت قَاَل اَّللَّ تَ عَ  لََنا ِمنْ 

ُتْم ِف بُ ُيوتُكْم َلَْبََز الَِّذيَن ُكِت َب َعَلْيِهْم اْلَقْتل ِإََل َمَضاِجعهْم " َأْي َهَذا َقَدر قَ  دَّرَُه اَّللَّ َعزَّ ُكن ْ
َتِلَي اَّللَّ َما ِف ُصُدو  َوَجلَّ  رُكْم َولُِيَمحَّص َوُحْكٌم َحْتٌم اَل حمَِيد َعْنُه َواَل َمَناص ِمْنُه َوقَ ْوله " َولِيَ ب ْ

ر أَْمر اْلُمْؤِمن َما ِف قُ ُلوبُكْم " َأْي خَيَْتْبُكْم مبَا َجَرى َعَلْيُكْم لَِيِميَز اْْلَِبيث ِمْن الطَّيِ  ب َويُْظهِ 
لصهُدور ِمْن َناِفق لِلنَّاِس ِف اْْلَق َْوال " َوَاَّللَّ َعِليم ِبَذاِت الصهُدور " َأْي مبَا خَيَْتِلج ِف اِمْن اْلمُ 

 السَّرَائِر َوالضََّمائِر .

ُُم الشَّْيطَاُن بِبَ ْعِض َما كَ  َا اْستَ َزهلَّ َسُبوا َوَلَقْد َعَفا ِإنَّ الَِّذيَن تَ َولَّْوا ِمْنُكْم يَ ْوَم اْلتَ َقى اِْلَْمَعاِن ِإمنَّ
ُهْم ِإنَّ اَّللََّ َغُفوٌر َحِليٌم ) ُ َعن ْ  (155اَّللَّ

ُُم الشَّْيطَاُن بِبَ ْعِض َما كَ  َا اْستَ َزهلَّ َسُبوا َوَلَقْد َعَفا ِإنَّ الَِّذيَن تَ َولَّْوا ِمْنُكْم يَ ْوَم اْلتَ َقى اِْلَْمَعاِن ِإمنَّ
ُهْم ِإنَّ اَّللََّ َغُفوٌر حَ  ُ َعن ْ  ِليمٌ اَّللَّ

 

ُْم الشَّْيطَان بِ  َا ِاْستَ َزهلَّ بَ ْعِض َما َكَسُبوا قَاَل تَ َعاََل " ِإنَّ الَِّذيَن تَ َولَّْوا ِمْنُكْم يَ ْوم اِْلتَ َقى اِْلَْمَعاِن ِإمنَّ
دَها َسَنة احلََْسَنة بَ عْ ِإنَّ ِمْن ثَ َواَ احلَْ  قَاَل بَ ْعض السََّلف" َأْي بِبَ ْعِض ُذنُوُّبْم السَّالَِفة َكَما 

ُهْم " َأْي عَ  ُهْم َوِإنَّ ِمْن َجزَاء السَّيِ َئة السَّيِ َئة بَ ْعدَها مُثَّ قَاَل تَ َعاََل " َولََقْد َعَفا اَّللَّ َعن ْ مَّا َكاَن ِمن ْ
ُهمْ  َقْد تَ َقدََّم وَ  ِمْن اْلِفرَار " ِإنَّ اَّللَّ َغُفور َحِليم " َأْي يَ ْغِفر الذَّْن ب َوحَيُْلم َعْن َخْلقه َويَ َتَجاَوز َعن ْ

ُهْم ِعْند َحِديث اِْبن ُعَمر ِف َشْأن ُعْثَمان َوتَ َول ِيه يَ ْوم ُأُحد َوَأنَّ اَّللَّ َعَفا َعْنُه َمَع َمْن َعَفا َعن ْ 
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 قَ ْوله " َوَلَقْد َعَفا َعْنُكْم " َوُمَناِس ب ذِْكره َهُهَنا

230 ".@@@(1) 
يَة َكَما قَاَل تَ َعاََل َما ِف السََّمَوات َوَما ِف اْْلَْرض " اْْل  "مُثَّ قَاَل َوِإْن َتْكُفُروا فَِِنَّ َّللَِّ  .1645

يًعا فَِِنَّ اَّللَّ  يد ِإْخَبارًا َعْن ُموَسى أَنَُّه قَاَل لَِقْوِمِه " ِإْن َتْكُفُروا أَنْ ُتْم َوَمْن ِف اْْلَْرض مجَِ  َلَغيِن  محَِ
يد " َأْي َغيِن  َعنْ " َوقَاَل " َفَكَفُروا َوتَ َولَّْوا َواْستَ ْغىَن ا يد " َأْي حَمُْمود َّللَّ َوَاَّللَّ َغيِن  محَِ  ِعَباده " محَِ

رُه َوُيَشر ِعُه. يع َما يُ َقدِ   ِف مجَِ

 (132َوَّللَِِّ َما ِف السََّماَواِت َوَما ِف اْْلَْرِض وََكَفى اِبَّللَِّ وَِكياًل )
 ِض وََكَفى اِبَّللَِّ وَِكياًل َوَّللَِِّ َما ِف السََّماَواِت َوَما ِف اْْلَرْ 

 

ى ُكل  نَ ْفس َوقَ ْوله " َوَّللَِِّ َما ِف السََّمَوات َوَما ِف اْْلَْرض وََكَفى ابََِّللَِّ وَِكياًل " َأْي ُهَو اْلَقائِم َعلَ 
 مبَا َكَسَبْت الرَِّقي ب الشَِّهيد َعَلى ُكل  َشْيء .

ُ َعَلى َذِلَك َقِديرًا )ِإْن َيَشْأ يُْذِهْبُكْم أَي هَها النَّاُس وَ   (133أَيِْت آبََِخرِيَن وََكاَن اَّللَّ
ُ َعَلى َذِلَك َقِديرًا  ِإْن َيَشْأ يُْذِهْبُكْم أَي هَها النَّاُس َوأَيِْت آِبَخرِيَن وََكاَن اَّللَّ

 

َذِلَك َقِديرًا " َأْي ُهَو قَاِدر  ىَوقَ ْوله " ِإْن َيَشْأ يُْذِهبُكْم أَي  َها النَّاس َوأَيِْت آِبَخرِيَن وََكاَن اَّللَّ َعلَ 
ُتُموُه َكَما قَاَل " َوِإْن تَ تَ َولَّْوا َيْستَ ْبدِ  ل قَ ْوًما َغرْيُكْم " َعَلى ِإْذَهابُكْم َوتَ ْبِديلُكْم ِبَغرْيُِكْم ِإَذا َعَصي ْ

 ِإَذا َأَضاُعوا أَْمره َوقَاَل : َما أَْهَون اْلِعَباد َعَلى اَّللَّ  قَاَل بَ ْعض السََّلفمُثَّ اَل َيُكونُوا أَْمثَالُكْم 
 َلْيِه مبُْمَتِنٍع.تَ َعاََل " ِإْن َيَشأْ يُْذِهبُكْم َوأَيِْت خِبَْلٍق َجِديد َوَما َذِلَك َعَلى اَّللَّ ِبَعزِيٍز َأْي َوَما ُهَو عَ 

نْ َيا َواْْلَِخرَ  َُ الده نْ َيا َفِعْنَد اَّللَِّ ثَ َوا ََ الده يًعا َبِصريًا )ِة وَكَ َمْن َكاَن يُرِيُد ثَ َوا ُ َسَِ  (134اَن اَّللَّ
يًعا َبصِ  ُ َسَِ نْ َيا َواْْلِخرَِة وََكاَن اَّللَّ َُ الده نْ َيا َفِعْنَد اَّللَِّ ثَ َوا ََ الده  ريًاَمْن َكاَن يُرِيُد ثَ َوا

 

نْ َيا َواْْلِخَرة نْ َيا َفِعْند اَّللَّ ثَ َواَ الده ْي اَي َمْن لَْيَس َلُه مِهَّة ِإالَّ أَ  َوقَ ْوله " َمْن َكاَن يُرِيد ثَ َواَ الده
نْ َيا َواْْلِخَرة َوِإَذا َسأَْلته ِمْن َهِذِه َوَهِذِه َأْعطَاك َوَأغْ  نْ َيا ِاْعَلْم َأنَّ ِعْند اَّللَّ ثَ َواَ الده َناك َوأَق َْناك  الده

نْ يَ  ُهْم ا َوَما َلهُ َكَما قَاَل تَ َعاََل " َفِمْن النَّاس َمْن يَ ُقول َرب  َنا آتَِنا ِف الده  ِف اْْلِخَرة ِمْن َخاَلق َوِمن ْ
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نْ َيا َحَسَنة َوِف اْْلِخرَة َحَسَنة َوِقَنا َعَذاَ النَّار أُولَِئَك هلَُ  ْم َنِصي ب َمْن يَ ُقول " رَب  َنا آتَِنا ِف الده
 َحْرثه " اْْليَة َوقَاَل تَ َعاََل لَُه ِف  ممَّا َكَسُبوا اْْليَة َوقَاَل تَ َعاََل " َمْن َكاَن يُرِيد َحْرث اْْلِخَرة نَزِدْ 
ْلَنا َلُه ِفيَها َما َنَشاء ِلَمْن نُرِيد  اُْنظُْر َكْيف َفضَّْلَنا  -ْوله ِإََل ق َ  -" َمْن َكاَن يُرِيد اْلَعاِجَلة َعجَّ

يَة " َمْن َكاَن يُرِيد ثَ َواَ بَ ْعضهْم َعَلى بَ ْعض " اْْليَة َوَقْد َزَعَم اِْبن َجرِير َأنَّ اْلَمْعىَن ِف َهِذِه اْْل 
نْ يَ  ُيَان ِْلَْجِل َذِلَك " َفِعْند اَّللَّ ثَ َواَ الده نْ َيا " َأْي ِمْن اْلُمَناِفِقنَي الَِّذيَن َأْظَهُروا اإْلِ ا " َوُهَو الده

 َوِعْند اَّللَّ ثَ َواَ اْْلِخَرة يْ َما َحَصَل هَلُْم ِمْن اْلَمَغاِِن َوَغرْيَها َمَع اْلُمْسِلِمنَي َوقَ ْوله " َواْْلِخَرة " أَ 
نْ َيا َوزِيَنتَها َوُهَو َما ِادََّخَرُه هَلُْم ِمْن اْلُعُقوبَة ِف اَنر َجَهنَّم َجَعَلَها َكَقْولِِه " َمْن َكاَن يُرِيد احْلََياة ال ده

– 
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لَّ ُِّبِْم ِمْن اْلُعُقوبَة ِعْند َعاََل َعمَّا حَ "اْلَواِضح َوَعَدَل َعْن اهْلَُدى ِإََل الضَّاَلل مُثَّ َأْخَْبَ ت َ  .1646
 ُُمَاَلَفتهْم ِميثَاقه َونَ ْقضهْم َعْهده .

ِضِعِه َوَنُسوا َحظًّا ممَّا فَِبَما نَ ْقِضِهْم ِميثَاقَ ُهْم َلَعنَّاُهْم َوَجَعْلَنا قُ ُلوَُّبُْم قَاِسَيًة حُيَر ُِفوَن اْلَكِلَم َعْن َمَوا
ُروا ِبِه َواَل  ُهْم َواصْ  ذُكِ  ُهْم فَاْعُف َعن ْ ُهْم ِإالَّ قَِلياًل ِمن ْ َفْح ِإنَّ اَّللََّ حيُِ به تَ زَاُل َتطَِّلُع َعَلى َخائَِنٍة ِمن ْ
 (13اْلُمْحِسِننَي )

َوَنُسوا َحظًّا ممَّا  ِضِعهِ فَِبَما نَ ْقِضِهْم ِميثَاقَ ُهْم َلَعنَّاُهْم َوَجَعْلَنا قُ ُلوَُّبُْم قَاِسَيًة حُيَر ُِفوَن اْلَكِلَم َعْن َمَوا
ُهْم َواْصَفحْ  ُهْم فَاْعُف َعن ْ ُهْم ِإالَّ قَِلياًل ِمن ْ ُروا ِبِه َواَل تَ زَاُل َتطَِّلُع َعَلى َخائَِنٍة ِمن ْ  ِإنَّ اَّللََّ حيُِ به ذُكِ 

 اْلُمْحِسِننيَ 

 

ِميثَاَق الَِّذي ُأِخَذ َعَلْيِهْم َلَعنَّاُهْم ْم الْ قَاَل " فَِبَما نَ ْقِضِهْم ِميثَاقَ ُهْم َلَعنَّاُهْم" َأْي فَِبَسَب ِب نَ ْقِضهِ 
ِعظُوَن َأْي أَبْ َعْداَنُهْم َعْن احلَْق  َوطََرْداَنُهْم َعْن اهْلَُدى " َوَجَعْلَنا قُ ُلوُّبْم قَاِسَية " َأْي َفاَل يَ تَّ 

َفَسَدْت فُ ُهوُمُهْم َوَساَء َتَصرهفُ ُهْم  ِه " َأيْ مبَْوِعظٍَة لِِغَلِظَها َوَقَساَوهِتَا " حُيَر ُِفوَن اْلَكِلَم َعْن َمَواِضعِ 
ََْ يَ ُقْل ِف آاَيِت اَّللَِّ َوََتَوَُّلوا ِكَتابَُه َعَلى َغرْيِ َما أَنْ زَلَُه َومَحَُلوُه َعَلى َغرْي ُمرَاده َوقَاُلوا عَ  َلْيِه َما 

ُرو  ِه َرْغَبة َعْنُه َوقَاَل احلََْسن ا ِبِه " َأْي َوتَ رَُكوا اْلَعَمل بِ ِعَياًذا ابََِّللَِّ ِمْن َذِلَك " َوَنُسوا َحظًّا ممَّا ذُكِ 
تَ رَُكوا اْلَعَمل  : تَ رَُكوا ُعَرى ِدينهْم َوَوظَاِئف اَّللَّ تَ َعاََل الَّيِت اَل يَ ْقَبل اْلَعَمل ِإالَّ ُِّبَا َوقَاَل َغرْيه :
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ل َقوُيَة " َواَل تَ زَال َتطَِّلع اَل ِفطَر ُمْسَتِقيَمة َواَل أَْعَماَفَصاُروا ِإََل َحاَلة َرِديَئة َفاَل قُ ُلَو َسِليَمة وَ 
ُهْم" يَ ْعيِن َمْكرهْم َوَغْدرهْم َلك َوِْلَْصَحاِبك َوقَاَل جُمَاِهد َوَغرْيه : يَ ْعيِن بِ  َذِلَك َعَلى َخائَِنٍة ِمن ْ

ُهْم َواْصَفْح" َوَهَذا ُهَو َعنْي ِه َوَسلََّم " فَاعْ مَتَاُلَؤُهْم َعَلى اْلَفْتِك ِبَرُسوِل اَّللَّ َصلَّى اَّللَّ َعَليْ  ُف َعن ْ
ِل َأْن ُتِطيع اَّللََّ ِفيِه َما َعاَمْلت َمْن َعَصى اَّللََّ ِفيك مبِثْ  قَاَل بَ ْعض السََّلفالنَّْصر َوالظََّفر َكَما 

ْم َوهِلََذا قَاَل تَ َعاََل " ِإنَّ اَّللَّ حيُِ ب   يَ ْهِديهِ َوُِّبََذا حَيُْصُل هَلُْم ََتْلِيٌف َومَجٌْع َعَلى احلَْقِ  َوَلَعلَّ اَّللََّ 
ُهْم اْلُمْحِسِننَي " يَ ْعيِن ِبِه الصَّْفح َعمَّْن َأَساَء إِلَْيك َوقَاَل قَ َتاَدة : َهِذِه اْْليَة " فَاْعُف َعن ْ 

 اِبْليَ ْوِم اْْلِخر " اْْليَة .  َواَل َواْصَفْح " َمْنُسوَخة ِبَقْولِِه " قَاتُِلوا الَِّذيَن اَل يُ ْؤِمُنوَن ابََِّللَِّ 
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ثَ نَا "قُ ُبورهْم ِبِِْذِن اَّللَّ َوُقْدَرته َوِإرَاَدته َوَمِشيَئته َوَقْد قَاَل اِْبن َأيب َحامِت : َحدَّ  .1647 ثَ َنا َأيب َحدَّ

ثَ َنا حُمَمَّد ْبن طَْلَحة يَ ْعيِن اِْبن ُمَصر ِ   ِبْشر َعْن َأيب اهْلَُذْيل قَاَل ف َعْن َأيب َماِلك ْبن ِإَْسَاِعيل َحدَّ
أ ِف اْْلُوََل : َكاَن ِعيَسى اِْبن َمْرمَي َعَلْيِه السَّاَلم ِإَذا أَرَاَد َأْن حُيِْيي اْلَمْوَتى َصلَّى رَْكَعَتنْيِ يَ ْقرَ 

ُهَما َمَدَح اَّللَّ َوأَْثىَن َعَلْيِه مُثَّ ذَ تَ َباَرَك الَِّذي بَِيِدِه اْلُمْلك َوِف الثَّانَِية اَ تَ ْنزِيل السَّْجَدة فَِِ  ا فَ رََغ ِمن ْ
َعِة َأَْسَاء : اَي َقِدمي اَي َخِفي  اَي َدائِم اَي فَ ْرد اَي ِوْتر اَي َأَحد اَي َصَمد وََكاَن ِإَذا أَ  َصابَ ْتُه َدَعا ِبَسب ْ

َعٍة ُأَخر : اَي َحي  اَي قَ يهوم اَي اَّللَّ اَي  اإْلِْكرَام اَي نُور السََّمَوات َرمْحَن اَي َذا اِلَْاَلل وَ ِشدَّة َدَعا ِبَسب ْ
ا . َ  َوَهَذا أَثَر َعِظيم ِجدًّ َ  اْلَعْرش اْلَعِظيم اَي َر  َواْْلَْرض َوَما بَ ْينهَما َوَر

ُهْم ِإْن يَوقَ ْوله تَ َعاََل " َوِإْذ َكَفْفت َبيِن ِإْسرَائِيل َعْنك ِإْذ ِجْئتهْم اِبْلبَ يِ َناِت فَ َقاَل الَّذِ  َن َكَفُروا ِمن ْ
ُهْم َعْنك ِحني ِجْئتهْم اِبْلْبََ  اِهنِي َهَذا ِإالَّ ِسْحر ُمِبني" َأْي َواذُْكْر نِْعَميِت َعَلْيك ِف َكفِ ي ِإايَّ

َُموك أِبَنَّك سَ  ِحر َوَسَعْوا اَواحْلَُجج اْلَقاِطَعة َعَلى نُ بُ وَّتك َورَِسالَتك ِمْن اَّللَّ إِلَْيِهْم َفَكذَّبُوك َواهتَّ
ُهْم َوَرفَ ْعُتك ِإيَلَّ َوَطهَّْرُتك ِمْن َدَنسهْم وََكَفي ُْتك شَ  ُتك ِمن ْ ي ْ رَُّهْم َوَهَذا ِف قَ ْتلك َوَصْلبك فَ َنجَّ

نْ َيا أَْو َيُكون هَ  َذا َيُدل  َعَلى َأنَّ َهَذا ااِلْمِتَنان َكاَن ِمْن اَّللَّ إِلَْيِه بَ ْعد َرْفعه ِإََل السََّماء الده
َهَذا ِمْن ااِلْمِتَنان َواِقًعا يَ ْوم اْلِقَياَمة َوَعْبََّ َعْنُه ِبِصيَغِة اْلَماِضي َداَلَلة َعَلى ُوُقوعه اَل حَمَاَلة وَ 

َها نَِبيَُّه حُمَمًَّدا َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلََّم .  َأْسرَار اْلغُُيَو الَّيِت َأْطَلَع اَّللَّ َعَلي ْ

 (111ِلُموَن )ِإََل احْلََوارِيِ نَي َأْن َآِمُنوا يب َوِبَرُسويل قَاُلوا َآَمنَّا َواْشَهْد أِبَن ََّنا ُمسْ َوِإْذ َأْوَحْيُت 
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 َوِإْذ َأْوَحْيُت ِإََل احْلََوارِيِ نَي َأْن آِمُنوا يب َوِبَرُسويل قَاُلوا آَمنَّا َواْشَهْد أِبَن ََّنا ُمْسِلُمونَ 

 

ِتَنان َعَلْيِه َعَلْيِه ْيت ِإََل احْلََوارِيِ نَي َأْن آِمُنوا يب َوِبَرُسويل " َوَهَذا أَْيًضا ِمْن ااِلمْ َوقَ ْوله " َوِإَذا أَْوحَ 
قَاَل تَ َعاََل  السَّاَلُم أبَِْن َجَعَل لَهُ َأْصَحااًب َوأَْنَصارًا مُثَّ ِقيَل ِإنَّ اْلُمرَاد ُِّبََذا اْلَوْحي َوْحي ِإهْلَام َكَما

َنا ِإََل أُم  ُموَسى َأْن أَْرِضِعيِه " اْْليَة َوُهَو َوْحي ِإهْلَام ِباَل ِخاَلف وََكَما قَاَل تَ عَ " َوأَْوحَ  اََل " ي ْ
ِذي ِمْن اِْلَِبال بُ ُيواًت َوِمْن الشََّجر َوممَّا يَ ْعرُِشوَن مُثَّ كُ  ِلي ِمْن ُكل  َوَأْوَحى رَب ك ِإََل النَّْحل َأْن ِاختَِّ

 َهِذِه اْْليَة َوِإْذ " ِف  قَاَل بَ ْعض السََّلفْسُلِكي ُسُبَل رَبِ ك ُذُلاًل " اْْليَة َوَهَكَذا الثََّمرَات فَا
 َأْوَحْيت ِإََل احْلََوارِيِ نَي َأْن آِمُنوا يب َوِبَرُسويل قَاُلوا
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ْم اِبْلَغَدا .1648 ِشي  يُرِيُدوَن َوْجهه " َأْي اَل ِة َواْلعَ "َوقَ ْوله تَ َعاََل " َواَل َتْطُرد الَِّذيَن َيْدُعوَن َرُّب 

ْولِِه " َواْصْبْ تُ ْبِعد َهُؤاَلِء اْلُمتَِّصِفنَي ُِّبَِذِه الصِ َفات َعْنك َبْل ِاْجَعْلُهْم ُجَلَساَءك َوَأِخصَّاَءَك َكقَ 
ْم اِبْلَغَداِة َواْلَعِشي  يُرِيُدوَن َوْجهه َواَل  ُهْم تُرِيد زِيَنة  نَ ْفسك َمَع الَِّذيَن َيْدُعوَن َرُّب  َناك َعن ْ تَ ْعُد َعي ْ

نْ َيا َواَل ُتِطْع َمْن أَْغَفْلَنا قَ ْلبه َعْن ذِْكراَن َوات ََّبَع َهَواُه وََكاَن أَْمره فُ ُرطًا " وَ  قَ ْوله " َيْدُعوَن احْلََياة الده
" قَالَ  ْم " َأْي يَ ْعُبُدونَُه َوَيْسأَُلونَُه " اِبْلَغَداِة َواْلَعِشي  ن اْلُمَسيِ  ب َوجُمَاِهد َواحلََْسن َسِعيد بْ  َرُّب 

 " َأْي أَتَ َقبَّل َوقَ َتاَدة اْلُمرَاد بِِه الصَّاَلة اْلَمْكُتوبَة َوَهَذا َكَقْولِِه " َوقَاَل رَب ُكْم اُْدُعوين َأْسَتِج ْب َلُكمْ 
َكرمي َوُهْم ُُمِْلُصوَن ِفيَما َوْجه اَّللَّ الْ ِمْنُكْم َوقَ ْوله " يُرِيُدوَن َوْجهه " َأْي يُرِيُدوَن ِبَذِلَك اْلَعَمل 

ُهْم ِفيِه ِمْن اْلِعَباَدات َوالطَّاَعات َوقَ ْوله " َما َعَلْيك ِمْن ِحَساُّبْم ِمْن َشْيء َوَما ِمْن ِحَسابك 
ك َوات َّبَ َعك لَ  َعَلْيِهْم ِمْن َشْيء " َكَقْوِل نُوح َعَلْيِه السَّاَلم ِف َجَواَ الَِّذيَن " قَاُلوا أَنُ ْؤِمنُ 

َا اْْلَْرَذُلوَن قَاَل َوَما ِعْلِمي مبَا َكانُوا يَ ْعَمُلوَن ِإْن ِحَساُّبْم ِإالَّ َعَلى َريبِ  َلْو َتْشُعُروَن " أَ  ْي ِإمنَّ
 ِمْن ِحَسايب مْ ِحَساُّبْم َعَلى اَّللَّ َعزَّ َوَجلَّ َولَْيَس َعَليَّ ِمْن ِحَساُّبْم ِمْن َشْيء َكَما أَنَّهُ لَْيَس َعَلْيهِ 

َمام ِمْن َشْيء َوقَ ْوله " فَ َتْطُردُهْم فَ َتُكون ِمْن الظَّاِلِمنَي " َأْي ِإْن فَ َعْلت َهَذا َواحْلَاَلة َهِذِه َقالَ   اإْلِ
ثَ َنا َأْسَباط ُهَو اِْبن حُمَمَّد َحدََّثيِن َأْشَعث َعْن ُكْرُدوس َعْن اِْبن َمْسُعود قَاَل : َمرَّ   َأمْحَد : َحدَّ

َوِباَلل  اْلَمأَل ِمْن قُ َرْيش َعَلى َرُسول اَّللَّ َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوآله َوَسلََّم َوِعْنده َخبَّاَ َوُصَهْي ب
اُفوَن َأْن َوَعمَّار فَ َقاُلوا : اَي حُمَمَّد أََرِضيت ُِّبَُؤاَلِء ؟ فَ نَ َزَل ِفيِهْم اْلُقْرآن " َوأَْنِذْر بِِه الَِّذيَن خيََ 
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ْم " ِإََل قَ ْوله" أَلَْيَس اَّللَّ أِبَْعَلم اِبلشَّاِكرِيَن " َوَرَواُه اِْبن َجرِير مِ حُيَْشرُ  ْن طَرِيق َأْشَعث وا ِإََل َرُّب 
آله َوَسلََّم َعْن ُكْرُدوس َعْن اِْبن َمْسُعود قَاَل : َمرَّ اْلَمأَل ِمْن قُ َرْيش ِبَرُسوِل اَّللَّ َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه وَ 

مَّد أََرِضيت ُصَهْي ب َوِباَلل َوَعمَّار َوَخبَّاَ َوَغرْيهْم ِمْن ُضَعَفاء اْلُمْسِلِمنَي فَ َقاُلوا : اَي حمَُ َوِعْنده 
ُؤاَلِء ؟ اُْطُرْدُهْم ُِّبَُؤاَلِء ِمْن قَ ْومك ؟ أََهُؤاَلِء الَِّذيَن َمنَّ اَّللَّ َعَلْيِهْم ِمْن بَ ْينَنا ؟ َأحَنُْن َنِصري تَ بَ ًعا هلَِ 

ْم اِبْلَغَداِة َواْلَعِشي  لَّك ِإْن طََرْدهتْم َأْن نَ تَِّبعك فَ نَ زََلْت َهِذِه اْْليَة " َواَل َتْطُرد الَِّذيَن َيْدُعوَن َرُّب  فَ َلعَ 
ثَ َنا وََكَذِلَك فَ تَ نَّا بَ ْعضهْم بِبَ ْعٍض " ِإََل آِخر اْْليَة َوقَاَل اِْبن َأيب حَ  -يُرِيُدوَن َوْجهه  امِت : َحدَّ

ثَ َنا َأسْ اِْبن  َقزِي  َحدَّ ثَ َنا َعْمرو ْبن حُمَمَّد اْلَعن ْ َباط ْبن َنْصر َسِعيد ْبن حَيْىَي ْبن َسِعيد اْلَقطَّان َحدَّ
ود َعْن َخبَّاَ ِف قَ ْول َعْن َأيب اْلَكنُ  -وََكاَن قَارِئ اْْلَْزد  -َعْن السهدِ ي  َعْن َأيب َسِعيد اْْلَْزِدي  

ْم اِبْلَغَداِة َواْلَعِشي  " قَاَل َجاَء اْْلَق ْرَ  اَّللَّ َعزَّ َوَجلَّ "  ع ْبن َحاِبساَل َتْطُرد الَِّذيَن َيْدُعوَن َرُّب 

َنة ْبن ِحْصن اْلَفزَارِي  فَ َوَجُدوا َرُسول اَّللَّ َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلََّم مَ  َع ُصَهْي ب َوِباَلل التَِّميِمي  َوُعيَ ي ْ
 َصلَّى اَّللَّ ا ِف اَنس ِمْن الضهَعَفاء ِمْن اْلُمْؤِمِننَي فَ َلمَّا رََأْوُهْم َحْول النَِّب  َوَعمَّار َوَخبَّاَ قَاِعدً 

ْن جَتَْعل لََنا ِمْنك َعَلْيِه َوَسلََّم َحقَُّروُهْم ِف نَ َفر ِف َأْصَحابه َفأَتَ ْوُه َفَخلَّْوا بِِه َوقَاُلوا ِإانَّ نُرِيد أَ 
َأْن تَ رَااَن اْلَعَرَ َمَع َهِذِه  ِه اْلَعَرَ َفْضلَنا فَِِنَّ ُوُفود اْلَعَرَ ََتْتِيك فَ َنْسَتْحِييَ جَمِْلًسا تَ ْعِرف لََنا بِ 

َناك َفأَِقْمُهْم َعنَّا فََِِذا حَنُْن فَ َرْغَنا فَاق ُْعْد َمَعُهْم ِإْن ِشْئت قَاَل " نَ َعْم " قَاُلوا  اْْلَْعُبد فََِِذا حَنُْن ِجئ ْ
د ِف اَنِحَية فَ نَ َزَل َعَلْيك ِكَتااًب قَاَل َفَدَعا ِبَصِحيَفٍة َوَدَعا َعِليًّا لَِيْكُت ب َوحَنُْن قُ ُعو فَاْكُت ْب لََنا 

ْم " اْْليَة فَ َرَمى َرُسول اَّللَّ َصلَّى اَّللَّ عَ  َلْيِه َوَسلََّم ِجْْبِيل فَ َقاَل " َواَل َتْطُرد الَِّذيَن َيْدُعوَن َرُّب 
َناُه َوَرَواُه اِْبن َجرِير ِمْن َحِديث َأْسَباط بِهِ اِبلصَِّحيَفِة ِمْن يَ   َوَهَذا َحِديث ده مُثَّ َدَعااَن َفأَتَ ي ْ

َا َأْسَلَما بَ ْعد اهلِْْجَرة ِبدَ  َنة ِإمنَّ يَّة َواْْلَق ْرَع ْبن َحاِبس َوُعيَ ي ْ ْهٍر َوقَاَل َغرِي ب فَِِنَّ َهِذِه اْْليَة َمكِ 
يَة ِف ِستَّة ِمْن ْقَدام ْبن ُشَرْيح َعْن أَبِيِه قَاَل : قَاَل َسْعد نَ زََلْت َهِذِه اْْل ُسْفَيان الث َّْورِي  َعْن اْلمِ 

ُهْم اِْبن َمْسُعود قَاَل ُكنَّا َنْسَتِبق ِإََل َرسُ  ول اَّللَّ َصلَّى َأْصَحاَ النَِّب  َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلََّم ِمن ْ
نَنا فَ نَ زََلْت " َواَل َتْطرُد ْنُه َوَنْسَمع ِمْنُه فَ َقاَلْت قُ َرْيش : ُتْدين َهُؤاَلِء ُدو اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَنْدنُو مِ 

ْم اِبْلَغَداِة َواْلَعِشي  " َرَواُه احْلَاِكم ِف ُمْسَتْدرَكه ِمْن طَرِيق ُسْفَيان َوقَاَل َعَلى  الَِّذيَن َيْدُعوَن َرُّب 
 بِِه . ن ِحبَّان ِف َصِحيحه ِمْن طَرِيق اْلِمْقَدام ْبن ُشَرْيحَشْرط الشَّْيَخنْيِ َوَأْخَرَجُه اِبْ 

ُ َعَلْيِهْم ِمْن بَ ْيِنَنا أَلَْيسَ  ُ أِبَْعَلَم اِبلشَّاِكرِيَن وََكَذِلَك فَ تَ نَّا بَ ْعَضُهْم بِبَ ْعٍض لِيَ ُقوُلوا أََهُؤاَلِء َمنَّ اَّللَّ  اَّللَّ
(53) 
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ُ َعَلْيِهْم ِمْن بَ يْ وََكَذِلَك فَ تَ نَّا بَ ْعَضُهْم بِبَ عْ  ُ أِبَْعَلَم اِبلشَّاِكرِينَ ٍض لِيَ ُقوُلوا أََهُؤاَلِء َمنَّ اَّللَّ  ِنَنا أَلَْيَس اَّللَّ

 

َنا َواْخَتَْبْاَن َواْمَتَحنَّا بَ ْعضهمْ   بِبَ ْعٍض " لِيَ ُقوُلوا َوقَ ْوله " وََكَذِلَك فَ تَ نَّا بَ ْعضهْم بِبَ ْعٍض " َأْي اِبْ تَ َلي ْ
َم َكاَن َغاِل ب َمْن نَّ اَّللَّ َعَلْيِهْم ِمْن بَ ْينَنا " َوَذِلَك َأنَّ َرُسول اَّللَّ َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلَّ أََهُؤاَلِء مَ 

ََْ يَ تَّ  َماء َو ِبعُه ِمْن اْْلَْشرَاف اِت َّبَ َعُه ِف َأوَّل بَ ْعثَته ُضَعَفاء النَّاس ِمْن الر َِجال َوالنِ َساء َواْلَعِبيد َواإْلِ
" اْْليَة  الَّ قَِليل َكَما قَاَل قَ ْوم نُوح لُِنوٍح " َوَما نَ رَاك اِت َّبَ َعك ِإالَّ الَِّذيَن ُهْم أَرَاِذلَنا اَبِدَي الرَّْأيإِ 

رَاف وََكَما َسَأَل ِهَرْقل َمِلك الرهوم َأاَب ُسْفَيان ِحني َسأَلَُه َعْن تِْلَك اْلَمَساِئل فَ َقاَل َلُه : َفَأشْ 
 تَِّبُعونَُه أَْم ُضَعَفاُؤُهْم ؟ فَ َقاَل : َبْل ُضَعَفاُؤُهْم .النَّاس ي َ 

 فَ َقاَل ُهْم أَتْ َباع الرهُسل .

بُوَن َمْن يَ قْ  ِدُروَن َعَلْيِه َواْلَغَرض َأنَّ ُمْشرِِكي قُ َرْيش َكانُوا َيْسَخُروَن مبَْن آَمَن ِمْن ُضَعَفاِئِهْم َويُ َعذِ 
ُهْم وََكانُوا يَ ُقوُلوَن  ِدي َهُؤاَلِء ِإََل اْلَْرْي أََهُؤاَلِء َمنَّ اَّللَّ َعَلْيِهْم ِمْن بَ ْينَنا ؟ َأْي َما َكاَن اَّللَّ لِيَ هْ ِمن ْ

لِِه تَ َعاََل " َلْو َكاَن َما َصاُروا إِلَْيِه َخرْيًا َوَيَدعَنا َكَقْوهِلِْم " َلْو َكاَن َخرْيًا َما َسبَ ُقواَن إِلَْيِه " وََكَقوْ 
 َخرْي َمَقاًما َوَأْحَسن َلى َعَلْيِهْم آاَيتَنا بَ يِ َنات قَاَل الَِّذيَن َكَفُروا لِلَِّذيَن آَمُنوا َأي  اْلَفرِيَقنْيِ َوِإَذا تُ ت ْ 

رِئْ ًيا " َنِدايًّ " قَاَل اَّللَّ تَ َعاََل ِف َجَواَ َذِلَك " وََكْم َأْهَلْكَنا قَ ْبلهْم ِمْن قَ ْرن ُهْم َأْحَسن َأاَثاًث وَ 
م اِبلشَّاِكرِيَن " َأْي ِف َجَواُّبْم ِحني قَاُلوا " أََهُؤاَلِء َمنَّ اَّللَّ َعَلْيِهْم ِمْن بَ ْينَنا أَلَْيَس اَّللَّ أِبَْعلَ  َوقَالَ 

اَلم ِهْم ُسُبل السَّ أَلَْيَس ُهَو أَْعَلم اِبلشَّاِكرِيَن َلُه أِبَق َْواهِلِْم َوأَف َْعاهلْم َوَضَمائِرهْم فَ يُ َوفِ قُهْم َويَ ْهِدي
 َوالَِّذيَن َوخُيْرِجُهْم ِمْن الظهُلَمات ِإََل النهور ِبِِْذنِِه َويَ ْهِديِهْم ِإََل ِصرَاط ُمْسَتِقيم َكَما قَاَل تَ َعاََل 
 نَّ اَّللَّ اَل َجاَهُدوا ِفيَنا لَنَ ْهِديَ ن َُّهْم ُسبُلَنا َوِإنَّ اَّللَّ َلَمَع اْلُمْحِسِننَي " َوِف احْلَِديث الصَِّحيح إِ 

رِير : يَ ْنظُر ِإََل ُصَورُكْم َواَل ِإََل أَْلَوانُكْم َوَلِكْن يَ ْنظُر ِإََل قُ ُلوبُكْم َوأَْعَمالُكْم " َوقَاَل اِْبن جَ 
ثَ َنا احْلَُسنْي َعْن َحجَّاج َعْن اِْبن ُجَرْيج َعْن ِعْكرَِمة ِف قَ ْوله" َوأَْنِذرْ  ثَ َنا اْلَقاِسم َحدَّ ِبِه الَِّذيَن  َحدَّ

َبة ْبن رَبِيعَ خيََ  َبة ْبن رَبِيَعة َوَشي ْ ْم" اْْليَة قَاَل : َجاءَ ُعت ْ ة َوُمْطَعم ْبن َعِدي  اُفوَن َأْن حُيَْشُروا ِإََل َرُّب 
ْهل َواحْلَاِرث ْبن نَ ْوَفل َوقَ َرظَة ْبن َعْبد َعْمرو ْبن نَ ْوَفل ِف َأْشرَاف ِمْن َبيِن َعْبد َمَناف ِمْن أَ 

َوالِيَنا َوُحَلَفاَءاَن  طَاِل ب فَ َقاُلوا : اَي َأاَب طَاِل ب َلْو َأنَّ اِْبن َأِخيك حُمَمًَّدا َيْطُرد َعْنهُ مَ اْلُكْفر ِإََل َأيب 
َا ُهْم َعِبيداَن َوُعتَ َقاُؤاَن َكاَن أَْعَظم ِف ُصُدوراَن َوَأْطوَع َلهُ ِعْنداَن َوأَْدىَن اِلت َِباعِ  هُ َوَتْصِديقَنا فَِِمنَّ َنا ِإايَّ
ثَُه ِبَذِلَك فَ َقاَل عُ  َمر ْبن اْلَْطَّاَ َلُه قَاَل َفأََتى أَبُو طَاِل ب النَِّب  َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَحدَّ
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ْوهلْم َفأَنْ َزَل َرِضَي اَّللَّ َعْنهُ : َلْو فَ َعْلت َذِلَك َحىتَّ تَ ْنظُر َما الَِّذي يُرِيُدوَن َوِإََل َما َيِصريُوَن ِمْن ق َ 
ْم " ِإََل قَ وْ اَّللَّ  له" أَلَْيَس اَّللَّ  َعزَّ َوَجلَّ َهِذِه اْْليَة " َوأَْنِذْر ِبِه الَِّذيَن خَيَاُفوَن َأْن حُيَْشُروا ِإََل َرُّب 

ا بَ ْيحً أِبَْعَلم اِبلشَّاِكرِيَن " قَاَل : وََكانُوا ِباَلاًل َوَعمَّار ْبن اَيِسر َوَساِلًما َمْوََل َأيب ُحَذيْ َفة َوصُ 
ْبد َمْوََل َأِسيد َوِمْن احْلَُلَفاء اِْبن َمْسُعود َواْلِمْقَداد ْبن َعْمرو َوَمْسُعود ْبن اْلَقارِي َوَواِقد ْبن عَ 

َماَلنْيِ َوَمْرَثد ْبن َأيب َمْرَثد َوأَبُو َمْرَثد ا ْلَغَنِوي  َحِليف اَّللَّ احْلَْنظَِلي  َوَعْمرو ْبن َعْبد َعْمرو َوُذو الشِ 
اْلَمَوايل ة ْبن َعْبد اْلُمطَِّل ب َوَأْشَباههْم ِمْن احْلَُلَفاء فَ نَ زََلْت ِف أَِئمَّة اْلُكْفر ِمْن قُ رَْيش وَ مَحْزَ 

نَنا" اْْليَة فَ َلمَّا َواحْلَُلَفاء " وََكَذِلَك فَ تَ نَّا بَ ْعضهْم بِبَ ْعٍض لِيَ ُقوُلوا َأَهُؤاَلِء َمنَّ اَّللَّ َعَلْيِهْم ِمْن بَ يْ 
َبَل ُعَمر َرِضيَ نَ زَلَ   ْت أَق ْ

 اَّللَّ َعْنُه َفأََتى النَِّب  َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلََّم فَاْعَتَذَر ِمْن َمَقالَته.

مْحََة أَنَُّه َمْن َوِإَذا َجاَءَك الَِّذيَن يُ ْؤِمُنوَن آبَِاَيتَِنا فَ ُقْل َساَلٌم َعَلْيُكْم َكَت َب َربهُكْم َعَلى نَ ْفِسِه الرَّ 
ََ ِمْن بَ ْعِدِه َوَأْصَلَح َفأَنَُّه َغُفوٌر َرِحيٌم )َعمِ   (54َل ِمْنُكْم ُسوًءا جِبََهاَلٍة مُثَّ اَت

مْحََة أَنَُّه َمْن َوِإَذا َجاَءَك الَِّذيَن يُ ْؤِمُنوَن آِباَيتَِنا فَ ُقْل َساَلٌم َعَلْيُكْم َكَت َب َربهُكْم َعَلى نَ ْفِسِه الرَّ 
ََ ِمْن بَ ْعِدِه َوَأْصَلَح َفأَنَُّه َغُفوٌر َرِحيمٌ َعِمَل ِمْنُكْم ُسوًءا جِبَ   َهاَلٍة مُثَّ اَت

ِذيَن َفأَنْ َزَل اَّللَّ َعزَّ َوَجلَّ " َوِإَذا َجاَءك الَِّذيَن يُ ْؤِمُنوَن آِباَيتَِنا " اْْليَة َوقَ ْوله " َوِإَذا َجاَءك الَّ 
ْرُهْم ِبَرمْحَِة اَّللَّ اْلَواِسَعة ْي َفَأْكرِْمُهْم ِبَردِ  السَّاَلم َعَلْيهِ يُ ْؤِمُنوَن آِباَيتَِنا فَ ُقْل َساَلم َعَلْيُكْم " أَ  ْم َوَبشِ 

َكرُيَة الشَّاِمَلة هَلُْم َوهِلََذا قَاَل " َكَت َب َرب ُكْم َعَلى نَ ْفسه الرَّمْحَة " َأْي أَْوَجبَ َها َعَلى نَ ْفسه الْ 
ُكل    اَل بَ ْعض السََّلفقَ " أَنَُّه َمْن َعِمَل ِمْنُكْم ُسوًءا جِبََهالٍَة "  تَ َفضهاًل ِمْنُه َوِإْحَسااًن َواْمِتَناانً 

ْوله َمْن َعَصى اَّللَّ فَ ُهَو َجاِهل َوقَاَل ُمْعَتِمر ْبن ُسَلْيَمان َعْن احلََْكم َعْن َأاَبن َعْن ِعْكرَِمة ِف ق َ 
نْ َيا ََ ِمْن ُكل َها َجَهاَلة َرَواُه اِْبن َأيب حَ   " َمْن َعِمَل ِمْنُكْم ُسوًءا جِبََهاَلٍة " قَاَل الده امِت " مُثَّ اَت

َأْصَلَح بَ ْعده َوَأْصَلَح " َأْي َرَجَع َعمَّا َكاَن َعَلْيِه ِمْن اْلَمَعاِصي َوأَق َْلَع َوَعَزَم َعَلى َأْن اَل يَ ُعود وَ 
مَ  ثَ َنااْلَعَمل ِف اْلُمْستَ ْقَبل" َفأَنَُّه َغُفور َرِحيم " قَاَل اإْلِ ثَ َنا َمْعَمر  ام َأمْحَد : َحدَّ َعْبد الرَّزَّاق َحدَّ

ثَ َنا بِِه أَبُو ُهَريْ َرة قَاَل : قَاَل َرُسول اَّللَّ َصلَّى اَّللَّ  َعَلْيِه َوَسلََّم  َعْن مَهَّام ْبن ُمنَ بِ ه قَاَل َهَذا َما َحدَّ
ِإنَّ َرمْحَيِت َغَلَبْت َغَضِب"  ِعْنده فَ ْوق اْلَعْرش " َلمَّا َقَضى اَّللَّ َعَلى اْْلَْلق َكَت َب ِف ِكَتاَ فَ ُهوَ 

َسى َعْن َأْخَرَجاُه ِف الصَِّحيَحنْيِ َوَهَكَذا َرَواُه اْْلَْعَمش َعْن َأيب َصاِلح َعْن َأيب ُهَريْ َرة َوَرَواُه ُمو 
د ْبن َعْجاَلن َعْن أَبِيِه َعْن َعْن حُمَمَّ  ُعْقَبة َعْن اْْلَْعرَج َعْن َأيب ُهَريْ َرة وََكَذا َرَواُه اللَّْيث َوَغرْيه
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رِيق احلََْكم ْبن َأيب ُهَريْ َرة َعْن النَِّب  َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلََّم ِبَذِلَك َوَقْد َرَوى اِْبن َمْرُدَوْيِه ِمْن طَ 
ْيِه َوَسلََّم" ِإَذا فَ رََغ اَّللَّ ِمْن  َعلَ َأاَبن َعْن ِعْكرَِمة َعْن اِْبن َعبَّاس قَاَل : قَاَل َرُسول اَّللَّ َصلَّى اَّللَّ 

َحم الرَّامِحِنَي اْلَقَضاء َبنْي اْْلَْلق َأْخرََج ِكَتااًب ِمْن حَتْت اْلَعْرش ِإنَّ َرمْحَيِت َسبَ َقْت َغَضِب َوَأاَن أَرْ 
ََْ يَ ْعَمُلوا رْيًا َمْكُتَو َبنْي أَْعيُنهْم ُعتَ َقاء خَ  فَ يَ ْقِبض قَ ْبَضة َأْو قَ ْبَضَتنْيِ فَ ُيْخرِج ِمْن النَّار َخْلًقا 

َعْن  اَّللَّ " َوقَاَل َعْبد الرَّزَّاق : َأْخَْباََن َمْعَمر َعْن َعاِصم ْبن ُسَلْيَمان َعْن َأيب ُعْثَمان الن َّْهِدي  
د ِف الت َّ  رَاة َعْطَفَتنْيِ ِإنَّ اَّللَّ َخَلَق وْ ُسَلْيَمان ِف قَ ْوله َكَت َب َرب ُكْم َعَلى نَ ْفسه الرَّمْحَة قَاَل : ِإانَّ جنَِ

ْْلَْلق السََّمَوات َواْْلَْرض َوَخَلَق ِمائَة َرمْحَة أَْو َجَعَل ِمائَة َرمْحَة قَ ْبل َأْن خَيُْلق اْْلَْلق مُثَّ َخَلَق ا
َيََتَامَحُوَن َوُِّبَا يَ تَ َعاطَُفوَن  افَ َوَضَع بَ ْينهْم َرمْحَة َواِحَدة َوأَْمَسَك ِعْنده ِتْسًعا َوِتْسِعنَي َرمْحَة قَاَل ِفيهَ 
ُغو الشَّاة َوُِّبَا تَ تَ َتاَبع الطَّرْي َوُِّبَا يَ تَ َباَذُلوَن َوُِّبَا يَ تَ زَاَوُروَن َوُِّبَا حتَِن  النَّاَقة َوُِّبَا تُ َبح  اْلبَ َقَرة َوُِّبَا تَ ث ْ 

 تِْلَك الرَّمْحَة ِإََل َما ِعْنده َوَرمْحَته َياَمة مَجََع اَّللَّ َوُِّبَا تَ تَ َتاَبع احْلِيَتان ِف اْلَبْحر فََِِذا َكاَن يَ ْوم اْلقِ 
َقة هِلَِذِه أَْفَضل َوَأْوَسع َوَقْد ُرِوَي َهَذا َمْرُفوًعا ِمْن َوْجه آَخر َوَسَيْأيت َكِثري ِمْن اْْلََحاِديث اْلُمَوافِ 

 ِعْند قَ ْوله " َوَرمْحَيِت َوِسَعْت ُكل  َشْيء" َوممَّا

ل " أََتْدرِي  ب َهِذِه اْْليَة ِمْن اْْلََحاِديث أَْيًضا قَ ْوله َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلََّم ِلُمَعاِذ ْبن َجبَ يُ َناسِ 
ًئا " مُثَّ قَاَل " أََتْدرِي َما َحق    اْلِعَباد َما َحق  اَّللَّ َعَلى اْلِعَباد ؟ َأْن يَ ْعُبُدوُه َواَل ُيْشرُِكوا ِبِه َشي ْ

َمام َأمْحَد ِمْن طَرِيق ُكَميْ َعَلى اَّللَّ إِ  ُّبُْم " َوَقْد َرَواُه اإْلِ ل ْبن زاَِيد َذا ُهْم فَ َعُلوا َذِلَك ؟ َأْن اَل يُ َعذِ 
 َعْن َأيب ُهَريْ َرة َرِضَي اَّللَّ َعْنُه .

 (55وََكَذِلَك نُ َفصِ ُل اْْلَاَيِت َولَِتْسَتِبنَي َسِبيُل اْلُمْجرِِمنَي )
 اْْلاَيِت َولَِتْسَتِبنَي َسِبيُل اْلُمْجرِِمنيَ  وََكَذِلَك نُ َفصِ لُ 

 

َم بَ َيانه ِمْن احْلَُجج َوالدَّاَلِئل َعَلى طَرِيق اهلَِْدايَة َوا لرََّشاد َوَذم  يَ ُقول تَ َعاََل وََكَما بَ ي َّنَّا َما تَ َقدَّ
وَن ِإََل بَ َياهنَا " َولَِتْسَتِبنَي ج اْلُمَخاطَبُ اْلُمَجاَدَلة َواْلِعَناد " َكَذِلَك نُ َفصِ ل اْْلاَيت " َأْي الَّيِت حَيَْتا 

َتِبنَي َسِبيَل َسِبيُل اْلُمْجرِِمنَي " َأْي َولَِتْظَهر طَرِيُق اْلُمْجرِِمنَي اْلُمَخالِِفنَي لِلرهُسِل َوقُرَِئ " َولَِتسْ 
 نَي .اْلُمْجرِمِ اْلُمْجرِِمنَي " َأْي َولَِتْسَتِبنَي اَي حُمَمَّد أَْو اَي ُُمَاَط ب َسِبيَل 

ُت ِإًذا َوَما َأاَن ُقْل ِإين ِ هُنِيُت َأْن َأْعُبَد الَِّذيَن َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اَّللَِّ ُقْل اَل أَتَِّبُع أَْهَواءَُكْم َقْد َضَللْ 
 (56ِمَن اْلُمْهَتِديَن )
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بْ تُ  ِه ِإِن احْلُْكُم ِإالَّ َّللَِِّ يَ ُقصه احلَْقَّ ْم بِِه َما ِعْنِدي َما َتْستَ ْعِجُلوَن بِ ُقْل ِإين ِ َعَلى بَ يِ َنٍة ِمْن َريبِ  وََكذَّ
 (57َوُهَو َخرْيُ اْلَفاِصِلنَي )

بْ ُتْم بِِه َما ِعْنِدي َما َتْستَ ْعِجُلوَن بِِه ِإِن احْلُْكُم إِ  احلَْقَّ  الَّ َّللَِِّ يَ ُقصه ُقْل ِإين ِ َعَلى بَ يِ َنٍة ِمْن َريبِ  وََكذَّ
 َوُهَو َخرْيُ اْلَفاِصِلنيَ 

 

ا اَّللَّ ِإيَلَّ " َوقَ ْوله " ُقْل ِإين ِ َعَلى بَ يِ َنة ِمْن َريبِ  " َأْي َعَلى َبِصريَة ِمْن َشرِيَعة اَّللَّ الَّيِت أَْوَحاهَ 
بْ ُتْم ِبِه " َأْي اِبحلَْقِ  الَِّذي َجاَءين ِمْن اَّللَّ " َما ِعْنِدي َما تَ  ْعِجُلوَن بِِه " َأْي ِمْن اْلَعَذاَ" ْست َ وََكذَّ

َا يَ ْرِجع أَْمر َذِلَك ِإََل اَّللَّ ِإْن َشاَء َعجََّل َلُكْم َما َسأَْلُتُموُه مِ  ْن َذِلَك ِإْن احْلُْكم ِإالَّ َّللَِِّ " َأْي ِإمنَّ
َذا قَاَل " يَ ُقص  احلَْق  َوُهَو ْلَعِظيَمة َوهلَِ َوِإْن َشاَء أَْنظَرَُكْم َوَأجََّلُكْم ِلَما لَُه ِف َذِلَك ِمْن احلِْْكَمة ا

 َباده .َخرْي اْلَفاِصِلنَي " َأْي َوُهَو َخرْي َمْن َفصََّل اْلَقَضااَي َوَخرْي اْلَفاحِتِنَي ِف احْلُْكم َبنْي عِ 

َنُكْم  ُ أَْعَلُم اِبلظَّاِلِمنَي )وَ ُقْل َلْو َأنَّ ِعْنِدي َما َتْستَ ْعِجُلوَن ِبِه َلُقِضَي اْْلَْمُر بَ ْييِن َوبَ ي ْ  (58اَّللَّ
ُ أَْعَلُم اِبل َنُكْم َواَّللَّ  ظَّاِلِمنيَ ُقْل َلْو َأنَّ ِعْنِدي َما َتْستَ ْعِجُلوَن ِبِه َلُقِضَي اْْلَْمُر بَ ْييِن َوبَ ي ْ

 

ُكْم " َأْي َلْو َكاَن َمْرِجع نَوقَ ْوله " ُقْل َلْو َأنَّ ِعْنِدي َما َتْستَ ْعِجُلوَن بِِه َلُقِضَي اْْلَْمر بَ ْييِن َوبَ يْ 
َل َفَما اِْلَْمع َذِلَك ِإيَلَّ َْلَْوقَ ْعت َلُكْم َما َتْسَتِحقهونَُه ِمْن َذِلَك " َوَاَّللَّ أَْعَلم اِبلظَّاِلِمنَي" فَِِْن ِقي

س َعْن الزهْهرِي  َعْن نُ َبنْي َهِذِه اْْليَة َوَبنْي َما ثَ َبَت ِف الصَِّحيَحنْيِ ِمْن طَرِيق اِْبن َوْه ب َعْن يُو 
َا قَاَلْت لَِرُسوِل اَّللَّ َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلََّم : اَي َرُسول اَّللَّ َهلْ   أََتى َعَلْيك ُعْرَوة َعْن َعاِئَشة َأهنَّ
 يَ ْوم اْلَعَقَبة هُ يَ ْوم َكاَن َأَشد  ِمْن يَ ْوم ُأُحد ؟ فَ َقاَل َلَقْد َلِقيت ِمْن قَ ْومك وََكاَن َأَشد  َما َلِقيت ِمنْ 
ْبيِن ِإََل َما أََرْدت فَا ْنطََلْقت َوَأاَن ِإْذ َعَرْضت نَ ْفِسي َعَلى اِْبن َعْبد اَي لَْيل اِْبن َعْبد َكاَلل فَ َلْم جيُِ
َقْد ظَلََّلْتيِن ٍة َمْهُموم َعَلى َوْجِهي فَ َلْم َأْسَتِفق ِإالَّ ِبَقْرِن الث ََّعاِل ب فَ َرفَ ْعت رَْأِسي فََِِذا َأاَن ِبَسَحابَ 

َع قَ ْول قَ ْوم ك َلك َوَما َردهوا فَ َنظَْرت فََِِذا ِفيَها ِجْْبِيل َعَلْيِه السَّاَلم فَ َناَداين فَ َقاَل ِإنَّ اَّللَّ َقْد َسَِ
َبال َوَسلََّم َعَلْيك َوَقْد بَ َعَث إِلَْيك َمَلك اِْلَِبال لَِتْأُمرُه مبَا ِشْئت ِفيِهْم قَاَل : فَ َناَداين َمَلك اِلِْ 
َع قَ ْول قَ ْومك َلك َوَقْد بَ َعَثيِن َرب ك إِلَْيك لَِتأْ  ُمرين أِبَْمرِك َعَليَّ مُثَّ قَاَل اَي حُمَمَّد ِإنَّ اَّللَّ َقْد َسَِ
َم َبْل  َوَسلَّ ِفيَما ِشْئت ِإْن ِشْئت َأْطبَ ْقت َعَلْيِهْم اْْلَْخَشَبنْيِ فَ َقاَل َرُسول اَّللَّ َصلَّى اَّللَّ َعَلْيهِ 
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ًئا َوَهَذا َلْفظ ُمْسِلم فَ َقْد َعَرَض  أَْرُجو َأْن خُيْرِج اَّللَّ ِمْن َأْصاَلُّبْم َمْن يَ ْعُبد اَّللَّ اَل ُيْشرِك ِبِه َشي ْ
اَلُّبْم َمْن اَل ج ِمْن َأصْ َعَلْيِه َعَذاُّبْم َواْسِتْئَصاهلْم فَاْسَتْأىَن ُِّبِْم َوَسَأَل هَلُْم التَّْأِخري َلَعلَّ اَّللَّ َأْن خُيِْر 

ًئا َفَما اِْلَْمع َبنْي َهَذا َوَبنْي قَ ْوله تَ َعاََل ِف َهِذِه اْْليَة " ُقْل َلْو َأنَّ عِ  ْنِدي َما ُيْشرِك ِبِه َشي ْ
ْعَلم َأنَّ َهِذِه َاَّللَّ أَ َتْستَ ْعِجُلوَن ِبِه َلُقِضَي اْْلَْمر بَ ْييِن َوبَ ْينُكْم َوَاَّللَّ أَْعَلم اِبلظَّاِلِمنَي " فَاِْلََواَ وَ 

َقعه ُِّبِْم َوأَمَّا اْْليَة َدلَّْت َعَلى أَنَُّه َلْو َكاَن إِلَْيِه ُوُقوع اْلَعَذاَ الَِّذي َيْطلُُبونَُه َحال طََلبهْم َلُه َْلَوْ 
ُْم َسأَُلوُه ُوُقوع اْلَعَذاَ ُِّبِْم َبْل َعَرَض َعَلْيِه َمَلك اِلِْ  ال أَنَُّه ِإْن َشاءَ بَ احْلَِديث فَ َلْيَس ِفيِه َأهنَّ

َذا ِاْسَتْأىَن ُِّبِْم َوَسَأَل َأْطَبَق َعَلْيِهْم اْْلَْخَشَبنْيِ َومُهَا َجَباَل َمكَّة اللََّذاِن َيْكَتِنَفاهِنَا َجُنواًب َومِشَااًل فَِلهَ 
 الر ِْفق هَلُْم .

ْحِر َوَما َتْسُقُط ِمْن َوَرَقٍة ِإالَّ َما ِف اْلَْبِ  َواْلبَ  َوِعْنَدُه َمَفاِتُح اْلَغْي ِب اَل يَ ْعَلُمَها ِإالَّ ُهَو َويَ ْعَلمُ 
ٍَ ُمِبنٍي )  (59يَ ْعَلُمَها َواَل َحبٍَّة ِف ظُُلَماِت اْْلَْرِض َواَل َرْط ٍب َواَل اَيِبٍس ِإالَّ ِف ِكَتا

ْن َوَرَقٍة ِإالَّ َوِعْنَدُه َمَفاِتُح اْلَغْي ِب اَل يَ ْعَلُمَها ِإالَّ ُهَو َويَ ْعَلُم َما ِف اْلَْبِ  َواْلَبْحِر َوَما َتْسُقُط مِ 
ٍَ ُمِبنٍي."   (1)يَ ْعَلُمَها َواَل َحبٍَّة ِف ظُُلَماِت اْْلَْرِض َواَل َرْط ٍب َواَل اَيِبٍس ِإالَّ ِف ِكَتا

ُتُمواَن فُ رَاَدى َكَما َخَلْقَناُكْم َأوََّل َمرٍَّة َوتَ رَْكُتْم َما َخوَّْلَناُكْم َورَاَء ظُ "َوَلَقْد جِ  .1649 ُهورُِكْم َوَما ئ ْ
َنُكْم َوَضلَّ  ُْم ِفيُكْم ُشرََكاُء َلَقْد تَ َقطََّع بَ ي ْ ُتْم نَ َرى َمَعُكْم ُشَفَعاءَُكُم الَِّذيَن َزَعْمُتْم َأهنَّ  َعْنُكْم َما ُكن ْ

 ُمونَ تَ ْزعُ 

 

ُتُمواَن فُ رَاَدى َكَما َخَلْقَناُكْم َأوَّل َمرَّة" َأْي يُ َقال هَلُْم يَ ْوم َمَعادهْم َهَذا كَ  َما قَاَل َوقَ ْوله" َوَلَقْد ِجئ ْ
ُتُمواَن َكَما َخَلْقَناُكْم َأوَّل َمرَّة " َأْي َكَما َبَدْأاَنُكْم أََعدْ  اَنُكْم " َوُعِرُضوا َعَلى َرب ك َصفًّا َلَقْد ِجئ ْ

ُتْم تُ ْنِكُروَن َذِلَك َوَتْستَ ْبِعُدونَهُ فَ َهَذا يَ ْوم اْلبَ ْعث َوقَ ْوله " َوتَ رَْكُتْم َما َخوَّ  ْلَناُكْم َورَاء ظُُهورُكْم َوَقْد ُكن ْ
نْ َيا َورَاء ظُُهورُكْم. ُتُموَها ِف الدَّار الده تَ نَ ي ْ  " َأْي ِمْن النِ َعم َواْْلَْمَوال الَّيِت اِق ْ

 َمايل َوَهْل َت ِف الصَِّحيح َأنَّ َرُسول اَّللَّ َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل يَ ُقول اِْبن آَدم َمايل َوثَ بَ 
َوى َلك ِمْن َماِلَك ِإالَّ َما َأَكْلت َفأَف ْنَ ْيت َأْو لَِبْست َفأَبْ َلْيت َأْو َتَصدَّْقت َفَأْمَضْيت َوَما سِ 

اَمة َكأَنَّهُ ِبْذخ فَ يَ ُقول لنَّاِس َوقَاَل احلََْسن اْلَبْصرِي  يُ ْؤَتى اِبْبِن آَدم يَ ْوم اْلِقيَ َذِلَك َفَذاِه ب َواَترِكه لِ 
َ  مَجَْعته َوتَ رَْكته َأْوَفر َما َكاَن فَ يَ ُقول َلهُ   اَي اِْبن آَدم اَّللَّ َعزَّ َوَجلَّ أَْيَن َما مَجَْعت ؟ فَ َقْول اَي َر
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ُتُمو أَْيَن َما َقدَّْمت لِنَ ْفسِ  ًئا َوَتاَل َهِذِه اْْليَة " َوَلَقْد ِجئ ْ اَن فُ رَاَدى َكَما ك ؟ َفاَل يَ رَاُه َقدََّم َشي ْ
له " َوَما َخَلْقَناُكْم َأوَّل َمرَّة َوتَ رَْكُتْم َما َخوَّْلَناُكْم َورَاء ظُُهورُكْم " اْْليَة َرَواُه اِْبن َأيب َحامِت َوقَ وْ 

ُْم ِفيُكْم ُشرََكاء " تَ ْقرِيع هَلُْم َوتَ ْوبِ  نَ َرى َمَعُكْم ُشَفَعاءَُكمْ  يخ َعَلى َما َكانُوا َأَخُذوا الَِّذيَن َزَعْمُتْم َأهنَّ
َا تَ ن َْفعُهْم ِف َمَعاشهْم َوَمَعادهْم إِ  نْ َيا ِمْن اْْلَْنَداد َواْْلَْصَنام َواْْلَْواَثن ظَانِ نَي َأهنَّ ْن َكاَن مَثَّ ِف الده

ُهْم مَ َمَعاد فََِِذا كَ  ا َكانُوا يَ ْفََتُوَن اَن يَ ْوم اْلِقَياَمة تَ َقطََّعْت ُِّبِْم اْْلَْسَباَ َوانْ زَاَح الضَّاَلل َوَضلَّ َعن ْ
َ  َجلَّ َجاَلله َعَلى ُرُءوس اْلَْاَلِئق .  َويُ َناِديِهْم الرَّ

ُتْم تَ ْزُعُموَن" َوِقيَل هَلُْم " أَْيَن مَ  ُتْم ت َ " أَْيَن ُشرََكاِئي الَِّذيَن ُكن ْ ْعُبُدوَن ِمْن ُدون اَّللَّ َهْل يَ ْنُصُروُكْم ا ُكن ْ
ُْم ِفي َتِصُروَن " َوهِلََذا قَاَل َهُهَنا " َوَما نَ َرى َمَعُكْم ُشَفَعاءَُكْم الَِّذيَن َزَعْمتهْم َأهنَّ ُكْم ُشرََكاء َأْو يَ ن ْ

اَل تَ َعاََل " َلَقْد تَ َقطََّع بَ ْينُكْم" َباَدة هَلُْم مُثَّ قَ " َأْي ِف اْلِعَباَدة هَلُْم ِفيُكْم ِقْسط ِف ِاْسِتْحَقاق اْلعِ 
اَلت َواْلَوَساِئل قُرَِئ اِبلرَّْفِع َأْي مَشْلُكْم َواِبلنَّْص ِب َأْي َلَقْد تَ َقطََّع َما بَ ْينُكْم ِمْن اْْلَْسَباَ َواْلَوصَ 

ُتْم تَ ْزعُ  ْنَداد َكَقْولِِه ُموَن " ِمْن َرَجاء اْْلَْصَنام َواْْلَ " َوَضلَّ َعْنُكْم " َأْي َذَه َب َعْنُكْم " َما ُكن ْ
اْْلَْسَباَ َوقَاَل الَِّذيَن  تَ َعاََل " ِإْذ َتَْبَّأَ الَِّذيَن اُتهِبُعوا ِمْن الَِّذيَن اِت َّبَ ُعوا َورََأْوا اْلَعَذاَ َوتَ َقطََّعْت ُِّبِمْ 

َّللَّ أَْعَماهلْم َحَسرَات َعَلْيِهْم َوَما ُهْم َكَما َتَْبَُّءوا ِمنَّا َكَذِلَك يُرِيِهْم ااِت َّبَ ُعوا َلْو َأنَّ لََنا َكرَّة فَ نَ َتَْبَّأ ِمن ْ 
ٍذ َواَل ُهْم خِبَارِِجنَي ِمْن النَّار " َوقَاَل تَ َعاََل " فََِِذا نُِفَخ ِف الصهور َفاَل أَْنَساَ بَ ْينهْم يَ ْومئِ 

نْ َيا مُثَّ يَ ْوم ا ِاختََّْذمُتْ ِمْن ُدون اَّللَّ َأْواَثاًن َمَودَّة بَ ْينُكمْ يَ َتَساَءُلوَن " َوقَاَل تَ َعاََل " ِإمنََّ   ِف احْلََياة الده
 اْلِقَياَمة َيْكُفر بَ ْعضُكْم بِبَ ْعٍض َويَ ْلَعن بَ ْعضُكْم بَ ْعًضا َوَمْأَواُكْم النَّار.

 ِجيُبوا هَلُْم " اْْليَة .ُكْم َفَدَعْوُهْم فَ َلْم َيْستَ َوَما َلُكْم ِمْن اَنِصرِيَن " َوقَاَل " َوِقيَل اْدُعوا ُشرََكاَء 

ُهْم َما َكانُ  يًعا مُثَّ نَ ُقول لِلَِّذيَن َأْشرَُكوا " ِإََل قَ ْوله" َوَضلَّ َعن ْ وا يَ ْفََتُوَن َوقَاَل " َويَ ْوم حَنُْشرُهْم مجَِ
 " َواْْلاَيت ِف َهَذا َكِثريَة ِجدًّا .

 َذِلُكُم اَّللَُّ َفَأىنَّ  بِ  َوالن ََّوى خُيْرُِج احلَْيَّ ِمَن اْلَميِ ِت َوُُمْرُِج اْلَميِ ِت ِمَن احلَْي ِ ِإنَّ اَّللََّ فَاِلُق احلَْ 
 (95تُ ْؤَفُكوَن )

 َفَأىنَّ ُم اَّللَُّ ِإنَّ اَّللََّ فَاِلُق احلَْ بِ  َوالن ََّوى خُيْرُِج احلَْيَّ ِمَن اْلَميِ ِت َوُُمْرُِج اْلَميِ ِت ِمَن احلَْيِ  َذِلكُ 
 تُ ْؤَفُكونَ 

 

َعَلى ِاْخِتاَلف  خُيْْب تَ َعاََل أَنَُّه فَاِلق احلَْ ب  َوالن ََّوى َأْي َيُشق ُه ِف الث ََّرى فَ تَ ن ُْبت ِمْنُه الزهُروع
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َذا َفسََّر هلَِ َأْصَنافَها ِمْن احْلُُبَو َوالثِ َمار َعَلى ِاْخِتاَلف أَْلَواهنَا َوَأْشَكاهلَا َوطُُعومَها ِمْن الن ََّوى وَ 
ي  " َأْي قَ ْوله " فَاِلق احلَْ ب  َوالن ََّوى " ِبَقْولِِه " خُيْرِج احلَْيَّ ِمْن اْلَميِ ت َوُُمْرِج اْلَميِ ت ِمْن احلَْ 

ْرض خُيْرِج الن ََّبات احلَْي  ِمْن احلَْ ب  َوالن ََّوى الَِّذي ُهَو َكاِْلََماِد اْلَميِ ت َكَقْولِِه " َوآيَة هَلُْم اْْلَ 
َها َحبًّا َفِمْنُه أَيُْكُلوَن " ِإََل قَ ْوله " َوِمْن أَنْ ُفسهْم َوممَّا َناَها َوَأْخَرْجَنا ِمن ْ َتة أْحيَ ي ْ اَل يَ ْعَلُموَن  اْلَمي ْ

َطَف  عَ " َوقَ ْوله " َوُُمْرِج اْلَميِ ت ِمْن احلَْي  " َمْعطُوف َعَلى " فَاِلق احلَْ ب  َوالن ََّوى " مُثَّ َفسََّرُه مُثَّ 
ُوا َعْن َهَذا َوَهَذا ِبِعَبارَاٍت ُكل َها ُمت َ  َقارِبَة ُمَؤدِ يَة َعَلْيِه قَ ْوله " َوُُمْرِج اْلَميِ ِت ِمْن احلَْي  " َوَقْد َعْبَّ

َجاَجة ِمْن اْلبَ ْيَضة َوَعْكسه َوِمْن قَاِئل خُيْرِج اْلَوَلد الصَّالِ   ح ِمنْ لِْلَمْعىَن َفِمْن قَاِئل خُيْرِج الدَّ
َتِظمَها اْْليَة َوَتْشَملَها.  اْلَفاِجر َوَعْكسه َوَغرْي َذِلَك ِمْن اْلِعَبارَات الَّيِت تَ ن ْ

وَن " َأْي  مُثَّ قَاَل تَ َعاََل " َذِلُكْم اَّللَّ " َأْي فَاِعل َهَذا ُهَو اَّللَّ َوْحده اَل َشرِيك لَُه " َفَأىنَّ تُ ْؤَفكُ 
 ه .ْعِدُلوَن َعْنُه ِإََل اْلَباِطل فَ تَ ْعُبُدوَن َمَعُه َغريْ َكْيَف ُتْصَرُفوَن َعْن احلَْق  َوت َ 

ْصَباِح َوَجَعَل اللَّْيَل َسَكًنا َوالشَّْمَس َواْلَقَمَر ُحْسَبااًن َذِلَك تَ ْقِديُر اْلَعزِيِز الْ   (96َعِليِم )فَاِلُق اإْلِ
ْصَباِح َوَجَعَل اللَّْيَل َسَكًنا َوالشَّْمَس َوالْ   ْقِديُر اْلَعزِيِز اْلَعِليمِ َقَمَر ُحْسَبااًن َذِلَك ت َ فَاِلُق اإْلِ

 

ْصَباح َوَجَعَل اللَّْيل َسَكًنا " َأْي َخاِلق الضِ َياء َوالظَّاَلم َكَما قَاَل ِف َأوَّ  ل السهوَرة َوقَ ْوله " فَاِلق اإْلِ
رَّة الصََّباح فَ ُيِضيء اْلُوُجود لَّْيل َعْن غُ " َوَجَعَل الظهُلَمات َوالنهور" َأْي فَ ُهَو ُسْبَحانه يَ ْفِلق َظاَلم ال

َهار ِبِضَيائِِه َوَيْسَتِنري اْْلُُفق َوَيْضَمِحل  الظَّاَلم َويُْذِه ب اللَّْيل ِبَسَواِدِه َوَظاَلم رَِواقه َوجُيَيِ ئ الن َّ 
 َ َعاََل ُقْدَرته َعَلى َخْلق اْْلَْشَياء ت َ َوِإْشرَاقه َكَقْولِِه " يُ ْغِشي اللَّْيل الن ََّهار َيْطلُبُه َحِثيثًا" فَ َبنيَّ

الَّة َعَلى َكَماِل َعَظَمته َوَعِظيم ُسْلطَانه َفذََكَر أَنَُّه فَاِلق اإْلِ  ْصَباح َوقَاَبَل اْلُمَتَضادَّة اْلُمْخَتِلَفة الدَّ
 اْْلَْشَياء َكَما قَاَل " َوالضهَحى هِ َذِلَك ِبَقْولِِه " َوَجَعَل اللَّْيل َسَكًنا " َأْي َساِجًيا ُمْظِلًما لَِتْسُكن ِفي

َها َواللَّْيل ِإَذا َسَجى " َوقَاَل" َواللَّْيل ِإَذا يَ ْغَشى َوالن ََّهار ِإَذا جَتَلَّى " َوقَاَل " َوالن ََّهار ِإَذا َجالَّ 
َقْد َعاتَ بَ ْتُه ِف َكثْ َرة َسَهره : وَ  َواللَّْيل ِإَذا يَ ْغَشاَها " َوقَاَل ُصَهْي ب الرهوِمي  َرِضَي اَّللَّ َعْنُه اِلْمرَأَتِهِ 

ًبا ِإَذا ذََكَر اِْلَنَّة طَاَل َشْوقُُه َوِإَذا ذَ  َكَر النَّار ِإنَّ اَّللَّ َجَعَل اللَّْيل َسَكًنا ِإالَّ ِلُصَهْي ب ِإنَّ ُصَهي ْ
 طَاَر نَ ْوُمُه .

 َرَواُه اِْبن َأيب َحامِت .

ٍَ ُمَقنَّن ُمَقدَّر اَل يَ تَ غَ َوقَ ْوله " َوالشَّْمس َواْلَقَمر ُحسْ  ريَّ َواَل َيْضطَرَِ َبااًن " َأْي جَيْراَِيِن حِبَِسا
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َتاء فَ َيََتَتَّ ب َعَلى َذِلَك ِاْخِتاَلف ا ُهَما َمَنازِل َيْسُلكَها ِف الصَّْيف َوالشِ  للَّْيل َوالن ََّهار َبْل ِلُكلٍ  ِمن ْ
َرُه َمَنازِ طُواًل َوِقَصرًا َكَما قَاَل " ُهَو الَِّذي جَ   ل " اْْليَة .َعَل الشَّْمس ِضَياء َواْلَقَمر نُورًا َوَقدَّ

َبِغي هَلَا َأْن تُْدرِك اْلَقَمر َواَل اللَّْيل َساِبق الن ََّهار وَُكل  ِف فَ لَ  ك َيْسَبُحوَن وََكَما قَاَل اَل الشَّْمس يَ ن ْ
ْلَعزِيز اْلَعِليم " َأْي ْمرِِه " َوقَ ْوله " َذِلَك تَ ْقِدير اَوقَاَل " َوالشَّْمس َواْلَقَمر َوالنهُجوم ُمَسخََّرات أبَِ 

َ َعْن ِعْلمه اِْلَِميع َجاٍر بِتَ ْقِديِر اْلَعزِيز الَِّذي اَل ُُيَاِنع َواَل خُيَاِلف اْلَعِليم ِبُكلِ  َشْيء َفاَل يَ ْعزُ 
ْلق اللَّْيل َوالن ََّهار َوالشَّْمس َذا ذََكَر اَّللَّ تَ َعاََل خَ ِمثْ َقال َذرَّة ِف اْْلَْرض َواَل ِف السََّماء وََكِثريًا َما إِ 

ْم اللَّْيل َنْسُلخ َواْلَقَمر خَيِْتم اْلَكاَلم اِبْلِعزَِّة َواْلِعْلم َكَما ذََكَر ِف َهِذِه اْْليَة وََكَما ِف قَ ْوله " َوآيَة هلَُ 
ْلَعزِيز اْلَعِليم " َوَلمَّا رِي ِلُمْستَ َقرٍ  هَلَا َذِلَك تَ ْقِدير اِمْنُه الن ََّهار فََِِذا ُهْم ُمْظِلُموَن َوالشَّْمس جتَْ 

نْ يَا ذََكَر َخْلق السََّمَوات َواْْلَْرض َوَما ِفيِهنَّ ِف َأوَّل ُسورَة حم السَّْجَدة قَاَل " َوَزي َّنَّا السََّماء الده 
 " .مبََصابِيح َوِحْفظًا َذِلَك تَ ْقِدير اْلَعزِيز اْلَعِليم 

اَيِت لَِقْوٍم َوُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم النهُجوَم لِتَ ْهَتُدوا ُِّبَا ِف ظُُلَماِت اْلَْبِ  َواْلَبْحِر َقْد َفصَّْلَنا اْْلَ 
 (97يَ ْعَلُموَن )

ا اْْلاَيِت لَِقْوٍم نَ َوُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم النهُجوَم لِتَ ْهَتُدوا ُِّبَا ِف ظُُلَماِت اْلَْبِ  َواْلَبْحِر َقْد َفصَّلْ 
 يَ ْعَلُمونَ 

 

قَاَل بَ ْعض "  َوقَ ْوله تَ َعاََل " َوُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكْم النهُجوم لِتَ ْهَتُدوا ُِّبَا ِف ظُُلَمات اْلَْب  َواْلَبْحر
ََ َعَلى اَّللَّ  السََّلف  ُسْبَحانه . َمْن ِاْعتَ َقَد ِف َهِذِه النهُجوم َغرْي َثاَلث فَ َقْد َأْخطَأَ وََكَذ

َبْحر َوقَ ْوله " ِإنَّ اَّللَّ َجَعَلَها زِيَنة لِلسََّماِء َوُرُجوًما لِلشََّياِطنِي َويُ ْهَتَدى ُِّبَا ِف ظُُلَمات اْلَْب  َوالْ 
ُفوَن احلَْق  رِ َقْد َفصَّْلَنا اْْلاَيت " َأْي َقْد بَ ي َّنَّاَها َوَوضَّْحَناَها" لَِقْوٍم يَ ْعَلُموَن " َأْي يَ ْعِقُلوَن َويَ عْ 

 َويَ َتَجن َُّبوَن اْلَباِطل .

ْفَقُهوَن َوُهَو الَِّذي أَْنَشَأُكْم ِمْن نَ ْفٍس َواِحَدٍة َفُمْستَ َقرٌّ َوُمْستَ ْودٌَع َقْد َفصَّْلَنا اْْلَاَيِت لَِقْوٍم ي َ 
(98) 

 ْلَنا اْْلاَيِت لَِقْوٍم يَ ْفَقُهونَ َقْد َفصَّ َوُهَو الَِّذي أَْنَشَأُكْم ِمْن نَ ْفٍس َواِحَدٍة َفُمْستَ َقرٌّ َوُمْستَ ْودٌَع 

 

َها يَ ُقول تَ َعاََل " َوُهَو الَِّذي أَْنَشَأُكْم ِمْن نَ ْفس َواِحَدة " يَ ْعيِن آَدم َعَلْيِه السَّاَلم قَاَل " اَي أَي   
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َها َزْوج ُهَما رَِجااًل َكِثريًا هَ النَّاس اِت َُّقوا َرب ُكْم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نَ ْفس َواِحَدة َوَخَلَق ِمن ْ ا َوَبثَّ ِمن ْ
ْبن َعبَّاس َوِنَساء " َوقَ ْوله " َفُمْستَ َقر  َوُمْستَ ْودَع " ِاْختَ َلُفوا ِف َمْعىَن َذِلَك فَ َعْن اِْبن َمْسُعود َوا

لنََّخِعي  َوالضَّحَّاك اَوَأيب َعْبد الرَّمْحَن السهَلِمي  َوقَ ْيس ْبن َأيب َحازِم َوجُمَاِهد َوَعطَاء َوِإبْ رَاِهيم 
رهْم " َوقَ َتاَدة َوالسهدِ ي  َوَعطَاء اْْلُرَاَساين  َوَغرْيهْم " َفُمْستَ َقر  " َأْي ِف اْْلَْرَحام قَاُلوا َأْو َأْكثَ 
طَائَِفة وَ َوُمْستَ ْودَع " َأْي ِف اْْلَْصاَلَ َوَعْن اِْبن َمْسُعود َوطَائَِفة َعْكسه َوَعْن اِْبن َمْسُعود أَْيًضا 

نْ َيا َوُمْستَ ْودَع َحْيُث َُيُوت َوقَاَل َسِعيد ْبن ُجَبرْي َفُمْستَ َقر  ِف ا ْْلَْرَحام َوَعَلى َفُمْستَ َقر  ِف الده
ِه َعَمله َظْهر اْْلَْرض َوَحْيُث َُيُوت َوقَاَل احلََْسن اْلَبْصرِي  اْلُمْستَ َقر  الَِّذي َقْد َماَت فَاْستَ َقرَّ بِ 

َعاََل " َقْد اِْبن َمْسُعود َوُمْستَ ْودَع ِف الدَّار اْْلِخَرة َواْلَقْول اْْلَوَّل َأْظَهر َوَاَّللَّ أَْعَلم َوقَ ْوله ت َ َوَعْن 
 َفصَّْلَنا اْْلاَيت لَِقْوٍم يَ ْفَقُهوَن " َأْي يَ ْفَهُموَن َويَ ُعوَن َكاَلم اَّللَّ َوَمْعَناُه .

ِضرًا ُُنْرُِج ِمْنُه اِء َماًء َفَأْخَرْجَنا ِبِه نَ َباَت ُكلِ  َشْيٍء َفَأْخَرْجَنا ِمْنُه خَ َوُهَو الَِّذي أَنْ َزَل ِمَن السَّمَ 
ٍَ َوالزَّيْ ُتوَن َوالره  َواٌن َدانَِيٌة َوَجنَّاٍت ِمْن أَْعَنا مَّاَن ُمْشَتِبًها َحبًّا ُمََتَاِكًبا َوِمَن النَّْخِل ِمْن طَْلِعَها ِقن ْ

 (99يُ ْؤِمُنوَن ) اْنظُُروا ِإََل مَثَرِِه ِإَذا أمَْثََر َويَ ْنِعِه ِإنَّ ِف َذِلُكْم َْلَاَيٍت لَِقْومٍ َوَغرْيَ ُمَتَشاِبٍه 
رُِج ِمْنُه َوُهَو الَِّذي أَنْ َزَل ِمَن السََّماِء َماًء َفَأْخَرْجَنا ِبِه نَ َباَت ُكلِ  َشْيٍء َفَأْخَرْجَنا ِمْنُه َخِضرًا ُنُْ 

ٍَ َوالزَّيْ ُتونَ  َحبًّا ُمََتَاِكًبا َواٌن َدانَِيٌة َوَجنَّاٍت ِمْن أَْعَنا  َوالرهمَّاَن ُمْشَتِبًها َوِمَن النَّْخِل ِمْن طَْلِعَها ِقن ْ
 ونَ َوَغرْيَ ُمَتَشاِبٍه اْنظُُروا ِإََل مَثَرِِه ِإَذا أمَْثََر َويَ ْنِعِه ِإنَّ ِف َذِلُكْم َْلاَيٍت لَِقْوٍم يُ ْؤِمنُ 

 

ِإْحَياء َوِغَيااًث ََل " َوُهَو الَِّذي أَنْ َزَل ِمْن السََّماء َماء " َأْي بَِقَدٍر ُمَبارًَكا َورِْزقًا لِْلِعَباِد وَ َوقَ ْوله تَ َعا
ْن اْلَماء ُكل  لِْلَخاَلِئِق َرمْحَة ِمْن اَّللَّ خِبَْلِقِه " َفَأْخَرْجَنا بِِه نَ َبات ُكل  َشْيء " َكَقْولِِه " َوَجَعْلَنا مِ 

 َوالثََّمر " َفَأْخَرْجَنا ِمْنُه َخِضرًا " َأْي َزْرًعا َوَشَجرًا َأْخَضر مُثَّ بَ ْعد َذِلَك َُنُْلق ِفيِه احلَْ ب   َشْيء"
وَها " َوِمْن َوهِلََذا قَاَل تَ َعاََل " ُُنْرِج ِمْنُه َحبًّا ُمََتَاِكًبا " َأْي يَ رَْك ب بَ ْعضه بَ ْعض َكالسََّناِبِل َوحنَْ 

َوان" َأْي مَجْع ِقْنو َوِهَي ُعُذوق الرهَط ب َدانَِية َأْي َقرِيَبة ِمْن اْلُمتَ نَ النَّْخل ِمْن  اِول َكَما طَْلعَها ِقن ْ
َواِن الدَّ  َوان َدانَِية " يَ ْعيِن اِبْلِقن ْ انَِية َفَصاَر قَاَل َعِلي  ْبن َأيب طَْلَحة اْلَواِلِب  َعْن اِْبن َعبَّاس " ِقن ْ

ِصَقة   ُعُذوقَها اِبْْلَْرِض .النَّْخل الالَّ

َوان قَاَل ِاْمرُ  َوان َوقَ ْيس يَ ُقول قُ ن ْ ُؤ اْلَقْيس َرَواُه اِْبن َجرِير قَاَل اِْبن َجرِير َوأَْهل احلَِْجاز يَ ُقوُلوَن ِقن ْ
: 
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َواٍن ِمْن اْلُبْسر َأمْحَرَا  َفأَثَّْت أََعالِيه َوآَدْت ُأُصوله ... َوَمال ِبِقن ْ

َوان مَجْع ِصْنو َوق َ قَاَل َومَتِيم  َيان اِبْلَياِء قَاَل َوِهَي مَجْع ِقْنو َكَما َأنَّ ِصن ْ ْوله تَ َعاََل " يَ ُقوُلوَن قُ ن ْ
َوَجنَّات ِمْن أَْعَناَ " َأْي َوُُنْرِج ِمْنُه َجنَّات ِمْن أَْعَناَ َوَهَذاِن الن َّْوَعاِن مُهَا َأْشَرف الثِ َمار 

نْ َيا َكَما ِاْمنَتَّ اَّللَّ ُِّبَِما َعَلىِعْند أَْهل احلَِْجاز َوُرمبََّ  ِعَباده ِف قَ ْوله  ا َكااَن ِخَيار الثِ َمار ِف الده
ْبل حَتْرمي تَ َعاََل " َوِمْن مَثَرَات النَِّخيل َواْْلَْعَناَ تَ تَِّخُذوَن ِمْنهُ َسَكرًا َورِْزقًا َحَسًنا " وََكاَن َذِلَك ق َ 

ن َوالرهمَّان ُمْشَتِبًها ا ِفيَها َجنَّات ِمْن ُنَِيل َوأَْعَناَ " َوقَ ْوله تَ َعاََل " َوالزَّيْ ُتو اْْلَْمر َوقَاَل " َوَجَعْلنَ 
َوُُمَْتِلف ِف  َوَغرْي ُمَتَشاِبه" قَاَل قَ َتاَدة َوَغرْيه ُمَتَشاِبه ِف اْلَوَرق َوالشَّْكل َقرِي ب بَ ْعضه ِمْن بَ ْعض

ه" َأْي ُنْضجه قَاَلهُ اْلَْبَاء ا َوقَ ْوله تَ َعاََل " اُْنظُُروا ِإََل مَثَره ِإَذا أمَْثََر َويَ ْنعالثِ َمار َشْكاًل َوطَْعًما َوطَب ْعً 
ا ِف ُقْدَرة ْبن َعازَِ َواْبن َعبَّاس َوالضَّحَّاك َوَعطَاء اْْلُرَاَساين  َوالسهدِ ي  َوقَ َتاَدة َوَغرْيهْم َأْي َفكَُّرو 

ا َخَلَق ُسْبَحانه اْلُوُجود بَ ْعد َأْن َكاَن َحطًَبا َصاَر ِعنَ ًبا َوُرطًَبا َوَغرْي َذِلَك ممَّ َخالِقه ِمْن اْلَعَدم ِإََل 
َجاِورَات َوتَ َعاََل ِمْن اْْلَْلَوان َواْْلَْشَكال َوالطهُعوم َوالرََّواِئح َكَقْولِِه تَ َعاََل " َوِف اْْلَْرض ِقَطع ُمتَ 

َوان ُيْسَقى مبَاٍء َواِحد َونُ َفض ِ َوَجنَّات ِمْن أَْعَناَ َوَزرْع وَ  َوان َوَغرْي ِصن ْ ل بَ ْعضَها َعَلى ُنَِيل ِصن ْ
 بَ ْعض ِف اْْلُُكل " اْْليَة .

 َوهِلََذا قَاَل َهُهَنا " ِإنَّ ِف َذِلُكْم " أَي  َها النَّاس " َْلاَيت " َأْي َداَلاَلت َعَلى َكَماِل ُقْدَرة َخاِلق
ُقوَن ِبِه َويَ تَِّبُعوَن رُ َهِذِه اْْلَْشَياء َوحِ   ُسله .ْكَمته َوَرمْحَته " لَِقْوٍم يُ ْؤِمُنوَن " َأْي ُيَصدِ 

 َوتَ َعاََل َعمَّا َيِصُفوَن َوَجَعُلوا َّللَِِّ ُشرََكاَء اِلِْنَّ َوَخَلَقُهْم َوَخَرُقوا َلُه بَِننَي َوبَ َناٍت ِبَغرْيِ ِعْلٍم ُسْبَحانَهُ 
(100) 

 َحانَُه َوتَ َعاََل َعمَّا َيِصُفونَ ُشرََكاَء اِلِْنَّ َوَخَلَقُهْم َوَخَرُقوا َلُه بَِننَي َوبَ َناٍت ِبَغرْيِ ِعْلٍم ُسبْ َوَجَعُلوا َّللَِِّ 

 

ُهْم ُدوا اِلِْن  َفَجَعُلو َهَذا َرد  َعَلى اْلُمْشرِِكنَي الَِّذيَن َعَبُدوا َمَع اَّللَّ َغرْيه َوَأْشرَُكوا بِِه ِف ِعَباَدته َأْن َعبَ 
َا  ُشرََكاء َلُه ِف اْلِعَباَدة تَ َعاََل اَّللَّ َعْن ِشرْكهْم وَُكْفرهْم فَِِْن ِقيَل َفَكْيَف َعَبَدْت اِلِْ  ُْم ِإمنَّ ن  َمَع َأهنَّ

هُ  ُْم َما َعَبُدوَها ِإالَّ َعْن طَاَعة اِلِْن  َوأَْمرهْم ِإايَّ  ِبَذِلَك  مْ َكانُوا يَ ْعُبُدوَن اْْلَْصَنام ؟ فَاِْلََواَ َأهنَّ
َذنَّ َكَقْولِِه " ِإْن َيْدُعوَن ِمْن ُدونه ِإالَّ ِإاَناًث َوِإْن َيْدُعوَن ِإالَّ َشْيطَااًن َمرِيًدا َلَعَنُه اَّللَّ َوقَالَ   َْلَختَِّ

ان اْْلَنْ َعام َوَْلُمَرهنُْم ذَ ِمْن ِعَبادك َنِصيًبا َمْفُروًضا َوَْلُِضلَّن َُّهْم َوَْلَُمنِ يَ ن َُّهْم َوَْلُمَرهنُْم فَ َليُ بَ تِ ُكنَّ آ
ُنَّ َخْلق اَّللَّ َوَمْن يَ تَِّخذ الشَّْيطَان َولِيًّا ِمْن ُدون اَّللَّ فَ َقْد َخِسَر ُخْسَرااًن ُمبِ  يًنا يَِعدُهْم فَ َليُ َغريِ 
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ونَُه َوُذر ِيَّته َأْولَِياء ِمْن ُدوين " ذُ َوُُيَنِ يِهْم َوَما يَِعدُهْم الشَّْيطَان ِإالَّ ُغُرورًا " وََكَقْولِِه تَ َعاََل " أَفَ تَ تَّخِ 
 اْْليَة .

ْ  َوقَاَل ِإبْ رَاِهيم ِْلَبِيِه " اَي أََبت اَل تَ ْعُبد الشَّْيطَان ِإنَّ الشَّْيطَان َكاَن لِلرَّمْحَِن َعِصيًّا " ََ وََكَقْولِِه " َأ
َأْن اُْعُبُدوين َهَذا ِصرَاط ن ِإنَُّه َلُكْم َعُدو  ُمِبني وَ أَْعَهد إِلَْيُكْم اَي َبيِن آَدم َأْن اَل تَ ْعُبُدوا الشَّْيطَا

ُبُدوَن ُمْسَتِقيم " َوتَ ُقول اْلَماَلِئَكة يَ ْوم اْلِقَياَمة " ُسْبَحانك أَْنَت َولِي  َنا ِمْن ُدوهنْم َبْل َكانُوا يَ عْ 
اِلِْن  َوَخَلَقُهْم " َأْي َوَقْد  َعُلوا َّللَِِّ ُشرََكاءاِلِْن  َأْكَثرهْم ُِّبِْم ُمْؤِمُنوَن " َوهِلََذا قَاَل تَ َعاََل " َوجَ 

ْعُبُدوَن َما َخَلَقُهْم فَ ُهَو اْْلَاِلق َوْحده اَل َشرِيك َلُه َفَكْيَف يُ ْعَبد َمَعُه َغرْيه َكَقْوِل ِإبْ َراِهيم " أَت َ 
 تَ ْنِحُتوَن َوَاَّللَّ َخَلَقُكْم َوَما تَ ْعَمُلوَن " َوَمْعىَن اْْليَة .

ِة َوْحده اَل َشرِيك نَُّه ُسْبَحانه َوتَ َعاََل ُهَو اْلُمْسَتِقل  اِبْْلَْلِق َوْحده فَِلَهَذا جيَِ ب َأْن يُ ْفَرد اِبْلِعَبادَ أَ 
اَلل َمْن َضلَّ ِف َلُه َوقَ ْوله تَ َعاََل " َوَخَرُقوا لَُه بَِننَي َوبَ َنات ِبَغرْيِ ِعْلم " يُ نَ بِ ه بِِه تَ َعاََل َعَلى ضَ 

اَرى ِف ْصفه تَ َعاََل أبَِنَّ َلُه َوَلًدا َكَما َزَعَم َمْن قَاَلُه ِمْن اْليَ ُهود ِف ُعَزْير َوَمْن َقاَل ِمْن النَّصَ وَ 
َا بَ َنات اَّللَّ .  ِعيَسى َوَمْن قَاَل ِمْن ُمْشرِِكي اْلَعَرَ ِف اْلَماَلِئَكة َأهنَّ

َوائْ تَ َفُكوا َوخَتَرَُّصوا وََكَذبُوا   وًّا َكِبريًا َوَمْعىَن َخَرُقوا َأْي ِاْختَ َلُقواتَ َعاََل اَّللَّ َعمَّا يَ ُقول الظَّاِلُموَن ُعلُ 
ا َوقَاَل اْلَعْوِف  َكَما قَالَهُ ُعَلَماء السََّلف قَاَل َعِلي  ْبن َأيب طَْلَحة َواْبن َعبَّاس َوَخَرُقوا يَ ْعيِن خَتَرَُّصو 

قَاَل جُمَاِهد " َوَخَرُقوا لَُه نَات ِبَغرْيِ ِعْلم " قَاَل َجَعُلوا َلُه بَِننَي َوبَ َنات وَ َعْنُه " َوَخَرُقوا َلُه بَِننَي َوب َ 
 بَِننَي َوبَ َنات " قَاَل َكَذبُوا .

ا ا َوَجَعُلو وََكَذا قَاَل احلََْسن َوَقاَل الضَّحَّاك َوَضُعوا َوقَاَل السهدِ ي  َقطَُعوا قَاَل اِْبن َجرِير َوََتِْويله ِإذً 
ُهْم َوُهَو اْلُمتَ َفر ِد خِبَْلِقِهْم بَِغرْيِ َشرِيك َواَل ُمعِ  ني َواَل َظِهري " َوَخَرُقوا َّللَِِّ اِلِْن  ُشرََكاء ِف ِعَباَدته ِإايَّ

َبِغي ِلَمْن   فَِِنَّ َلُه بَِننَي َوبَ َنات ِبَغرْيِ ِعْلم " حِبَِقيَقِة َما يَ ُقوُلوَن َوَلِكْن َجْهاًل ابََِّللَِّ َوِبَعَظَمِتهِ  ُه اَل يَ ن ْ
ا قَاَل " َكاَن ِإهَلًا َأْن َيُكون َلُه بَ ُنوَن َوبَ َنات َواَل َصاِحَبة َواَل َأْن ُيْشرِكُه ِف َخْلقه َشرِيك َوهِلَذَ 

َلة الضَّالهوَن هَ ُسْبَحانه َوتَ َعاََل َعمَّا َيِصُفوَن " َأْي تَ َقدََّس َوتَ نَ زََّه َوتَ َعاَظَم َعمَّا َيِصفُه َهُؤاَلِء اِلَْ 
 ِمْن اْْلَْواَلد َواْْلَْنَداد َوالنهظَرَاء َوالشهرََكاء.

ََْ َتُكْن لَُه َصاِحَبٌة َوَخَلَق ُكلَّ َشْيٍء وَ  ُهَو ِبُكلِ  َبِديُع السََّماَواِت َواْْلَْرِض َأىنَّ َيُكوُن َلُه َوَلٌد َو
 (101َشْيٍء َعِليٌم )
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ََْ َتُكْن لَُه َصاِحَبٌة َوَخَلَق ُكلَّ َبِديُع السََّماَواِت َواْْلَرْ   َشْيٍء َوُهَو ِبُكلِ  ِض َأىنَّ َيُكوُن َلُه َوَلٌد َو
 (1)َشْيٍء َعِليٌم." 

َرَصات "َوقَ ْوله " فَِِنَّ النَّاس َيْصَعُقوَن يَ ْوم اْلِقَياَمة" الظَّاِهر َأنَّ َهَذا الصَّْعق َيُكون ِف عَ  .1650
َ  تَ َباَرَك َوتَ َعاََل َعُقوَن ِمْنُه َوَاَّللَّ أَْعَلم بِِه َوَقْد َيُكون َذِلَك ِإَذا َجاَء الرَّ اْلِقَياَمة حَيُْصل أَْمر َيصْ 

َ  ت َ  ن َكَما َصِعَق ُموَسى ِمْن جَتَلِ ي الرَّ َباَرَك َوتَ َعاََل لَِفْصِل اْلَقَضاء َوجَتَلَّى لِْلَخاَلِئِق اْلَمِلك الدَّايَّ
ْد َرَوى اْلَقاِضي اَلم :" َفاَل أَْدرِي أَفَاَق قَ ْبِلي أَْم ُجوزَِي ِبَصْعَقِة الطهور " َوقَ َوهِلََذا قَاَل َعَلْيِه السَّ 

ثَ َنا قَ َتادَ  َفاء ِبَسَنِدِه َعْن حُمَمَّد ْبن حُمَمَّد ْبن َمْرُزوق : َحدَّ ثَ نَا ِعَياض ِف َأَواِئل ِكَتابه الشِ  ة َحدَّ
 َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل : َلمَّا ن َواثََّ َعْن َأيب ُهَريْ َرة َعْن النَِّب  َصلَّى اَّللَّ احلََْسن َعْن قَ َتاَدة َعْن حَيْىَي بْ 

َلة الظَّْلمَ  اء َمِسريَة َعَشَرة جَتَلَّى اَّللَّ ِلُموَسى َعَلْيِه السَّاَلم َكاَن يُ ْبِصر النَّْمَلة َعَلى الصََّفا ِف اللَّي ْ
ْسرَاء د َعَلى َهَذا َأْن خَيَْتص  نَِبيًّا مبَا ذََكْراَنُه ِمْن َهَذا اْلبَ فَ رَاِسخ مُثَّ قَاَل َواَل يَ ب ْعُ  اَ بَ ْعد اإْلِ

 ِصحَّته َواحلَْْظَوة مبَا رََأى ِمْن آاَيت َرب ه اْلُكْْبَى اِنْ تَ َهى َما قَاَلُه وََكأَنَُّه َصحََّح َهَذا احْلَِديث َوِف 
َا يُ ْقَبل ِمنْ َنظَر َواَل خَتُْلو رَِجال ِإْسَناده مِ   رَِوايَة اْلَعْدل الضَّاِبط ْن جَمَاِهيل اَل يُ ْعَرُفوَن َوِمْثل َهَذا ِإمنَّ

تَ َهاُه َوَاَّللَّ أَْعَلم . َتِهي ِإََل ُمن ْ  َعْن ِمْثله َحىتَّ يَ ن ْ

ُتَك َعَلى النَّاِس ِبرَِسااَليت َوِبَكاَلِمي َفُخْذ َما َآتَ ي ْ  َك وَُكْن ِمَن تُ قَاَل اَي ُموَسى ِإين ِ اْصطََفي ْ
 (144الشَّاِكرِيَن )

ُتَك وَُكنْ  ُتَك َعَلى النَّاِس ِبرَِسااَليت َوِبَكاَلِمي َفُخْذ َما آتَ ي ْ   ِمنَ قَاَل اَي ُموَسى ِإين ِ اْصطََفي ْ

 

مه َواَل َشك  َأنَّ اَل َيْذُكر تَ َعاََل أَنَُّه َخاَط َب ُموَسى أِبَنَُّه ِاْصطََفاُه َعَلى َعاَلَمْي َزَمانه ِبرَِسااَلتِِه وَكَ 
اَّللَّ أبَِْن َجَعَلُه  حُمَمًَّدا َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلََّم َسيِ د َوَلد آَدم ِمْن اْْلَوَِّلنَي َواْْلِخرِيَن َوهِلََذا ِاْخَتصَّهُ 

تْ َباعه َأْكَثر ِمْن أَتْ َباع اْْلَْنِبَياء  أَ َخامَت اْْلَْنِبَياء َواْلُمْرَسِلنَي الَِّذي َتْسَتِمر  َشرِيَعته ِإََل ِقَيام السَّاَعة وَ 
َعَلْيِه السَّاَلم  ُكل هْم َوبَ ْعده ِف الشََّرف َواْلَفْضل ِإبْ رَاِهيم اْْلَِليل مُثَّ ُموَسى ْبن ِعْمرَان َكِليم الرَّمْحَن

اَجاة " وَُكْن ِمْن الشَّاِكرِيَن " ْلُمنَ َوهِلََذا قَاَل اَّللَّ تَ َعاََل َلُه " َفُخْذ َما آتَ ي ُْتك " َأْي ِمْن اْلَكاَلم َوا
 َأْي َعَلى َذِلَك َواَل َتْطُل ب َما اَل طَاَقة َلك ِبِه .

َنا َلُه ِف اْْلَْلَواِح ِمْن ُكلِ  َشْيٍء َمْوِعظًَة َوتَ ْفِصياًل ِلُكلِ  َشْيٍء َفُخْذَها ِبُقوٍَّة وَ  ْأُمْر قَ ْوَمَك وََكتَ ب ْ
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 (145أُرِيُكْم َداَر اْلَفاِسِقنَي )أَيُْخُذوا أبَِْحَسِنَها سَ 
َنا َلُه ِف اْْلَْلَواِح ِمْن ُكلِ  َشْيٍء َمْوِعظًَة َوتَ ْفِصياًل ِلُكلِ  َشْيٍء َفُخْذَها ِبُقوٍَّة وَ  ْأُمْر قَ ْوَمَك وََكتَ ب ْ

 أَيُْخُذوا أبَِْحَسِنَها َسأُرِيُكْم َداَر اْلَفاِسِقنيَ 

 

 َشْيء ِقيَل َكاَنْت لَُه ِف اْْلَْلَواح ِمْن ُكل  َشْيء َمْوِعظَة َوتَ ْفِصياًل ِلُكل ِ َأْخَْبَ تَ َعاََل أَنَُّه َكَت َب 
ْلَحاَلِل َواحْلَرَام اْْلَْلَواح ِمْن َجْوَهر َوَأنَّ اَّللَّ تَ َعاََل َكَت َب َلُه ِفيَها َمَواِعظ َوَأْحَكاًما ُمَفصََّلة ُمبَ يِ َنة لِ 

َنا ُموَسى اْلِكَتاَ ِمْن َتِمَلة َعَلى الت َّْورَاة الَّيِت قَاَل اَّللَّ تَ َعاََل " َوَلَقْد آتَ ي ْ وََكاَنْت َهِذِه اْْلَْلَواح ُمشْ 
رَاة فََاَّللَّ بَ ْعد َما أَْهَلْكَنا اْلُقُرون اْْلُوََل َبَصائِر لِلنَّاِس" َوِقيَل اْْلَْلَواح أُْعِطيَها ُموَسى قَ ْبل الت َّوْ 

َها َوَاَّللَّ أَْعَلم " َفَكاَنْت َكالت َّْعوِيِض َلُه َعمَّا َسَأَل ِمْن الرهْؤيَة َوُمِنَع ِمن ْ  أَْعَلم َوَعَلى ُكل  تَ ْقِدير
َيان ْبن َوقَ ْوله َفُخْذَها ِبُقوٍَّة " َأْي ِبَعْزٍم َعَلى الطَّاَعة " َوْأُمْر قَ ْومك أَيُْخُذوا أبَِْحَسِنَها " قَاَل ُسفْ 

َنة ثَ َنا أَبُو َسِعيد َعنْ  اَلم َأْن أَيُْخذ أبََِشد  ِعْكرَِمة َعْن اِْبن َعبَّاس قَاَل : أََمَر ُموَسى َعَلْيِه السَّ  ُعيَ ي ْ
 َعْن َما أََمَر قَ ْومه َوقَ ْوله " َسأُورِيُكْم َدار اْلَفاِسِقنَي " َأْي َسََتَْوَن َعاِقَبة َمْن َخاَلَف أَْمرِي َوَخرَجَ 

َا قَاطَاَعيِت َكْيف َيِصري ِإََل اهْلاََلك وَ  َل " َسأُورِيُكْم َدار الدََّمار َوالت ََّباَ قَاَل اِْبن َجرِير : َوِإمنَّ
َف أَْمرِي اْلَفاِسِقنَي" َكَما يَ ُقول اْلَقاِئل ِلَمْن خُيَاِطبهُ َسأُرِيك َغًدا ِإََل َما َيِصري إِلَْيِه َحال َمْن َخالَ 

 جُمَاِهد َواحلََْسن َخاَلَف أَْمره نُِقَل َمْعىَن َذِلَك َعنْ َعَلى َوْجه الت َّْهِديد َواْلَوِعيد ِلَمْن َعَصاُه وَ 
َها َوقِ  يَل َمَنازِل اْلَبْصرِي  َوِقيَل َمْعَناهُ " َسأُرِيُكْم َدار اْلَفاِسِقنَي " َأْي ِمْن أَْهل الشَّام َوأُْعِطيُكْم ِإايَّ

قَ ْومه َعْن ِباَلد ِمْصر َذا َكاَن بَ ْعد اِْنِفَصال ُموَسى وَ قَ ْوم ِفْرَعْون َواْْلَوَّل َأْوََل َوَاَّللَّ َأْعَلم ِْلَنَّ هَ 
 َوُهَو ِخطَاَ لَِبيِن ِإْسرَائِيل قَ ْبل ُدُخوهلْم التِ يه َوَاَّللَّ أَْعَلم .

ُوَن ِف اْْلَْرِض ِبَغرْيِ احْلَقِ  َوِإْن يَ َرْوا ُكلَّ َآيٍَة اَل  ْؤِمُنوا ُِّبَا َوِإْن  ي ُ َسَأْصِرُف َعْن َآاَييتَ الَِّذيَن يَ َتَكْبَّ
بُوا يَ َرْوا َسِبيَل الرهْشِد اَل يَ تَِّخُذوُه َسِبياًل َوِإْن يَ َرْوا َسِبيَل اْلَغيِ  يَ تَِّخُذوُه َسِبياًل ذَ  ُْم َكذَّ ِلَك أِبهنَّ

َها َغاِفِلنَي )  (146آبَِاَيتَِنا وََكانُوا َعن ْ
ُوَن ِف  ْوا ُكلَّ آيٍَة اَل يُ ْؤِمُنوا ُِّبَا َوِإْن  اْْلَْرِض ِبَغرْيِ احْلَقِ  َوِإْن يَ رَ َسَأْصِرُف َعْن آاَييتَ الَِّذيَن يَ َتَكْبَّ

بُوا يَ َرْوا َسِبيَل الرهْشِد اَل يَ تَِّخُذوُه َسِبياًل َوِإْن يَ َرْوا َسِبيَل اْلَغيِ  يَ تَِّخُذوُه َسِبياًل ذَ  ُْم َكذَّ ِلَك أِبهنَّ
َها َغافِ   ِلنيَ آِباَيتَِنا وََكانُوا َعن ْ
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ُوَن ِف اْْلَْرض ِبَغرْيِ احلَْق  " َأْي سَ  َأْمَنُع فَ ْهم يَ ُقول تَ َعاََل " َسَأْصِرُف َعْن آاَييتَ الَِّذيَن يَ َتَكْبَّ
ِيَن َعْن طَاعَ  َ اْلُمَتَكْبِ  الَّة َعَلى َعَظَميِت َوَشرِيَعيِت َوَأْحَكاِمي قُ ُلو وَن يِت َويَ َتَكْبَُّ احْلَُجج َواْْلَِدلَّة الدَّ

َعاََل " َونُ َقلِ  ب َعَلى النَّاس ِبَغرْيِ َحق  َأْي َكَما ِاْسَتْكَْبُوا ِبَغرْيِ َحق  أََذهلَُّْم اَّللَّ اِبِْلَْهِل َكَما قَاَل ت َ 
ْ يُ ْؤِمُنوا ِبِه َأوَّل َمرَّة " َوقَاَل تَ َعاََل" فَ َلمَّا زَاُغوا أَزَاَغ اَّللَّ  ََ َوقَاَل قُ ُلوُّبْم "  أَْفِئَدهتْم َوأَْبَصارهْم َكَما 

ََْ َيْصْب َعَلى ذُ  بَ ْعض السََّلف ل  الت ََّعلهم اَل يَ َنال اْلِعْلم َحِيي  َواَل ُمْسَتْكْب َوقَاَل آَخر : َمْن 
 َساَعة بَِقَي ِف ُذل  اِْلَْهل أَبًَدا.

َنة ِف قَ ْوله " َسَأْصِرُف َعْن آاَييتَ الَِّذينَ  ُوَن ِف اْْلَْرض بَِغرْيِ احلَْق  " ي َ  َوقَاَل ُسْفَيان ْبن ُعيَ ي ْ َتَكْبَّ
ُهْم فَ ْهم اْلُقْرآن َوَأْصرِفُهْم َعْن آاَييتَ قَاَل اِْبن َجرِير : َوَهَذا َيُدل  َعَلى َأنَّ  َهَذا  قَاَل أَْنزِع َعن ْ

 ِخطَاَ هِلَِذِه اْْلُمَّة .

َنة ِإمنََّ   ُكل  أُمَّة َواَل فَ ْرق َبنْي ا أَرَاَد َأنَّ َهَذا ُمطَّرِد ِف َحق  قُ ْلت : لَْيَس َهَذا ِباَلزٍِم ِْلَنَّ اِْبن ُعيَ ي ْ
 َأَحد َوَأَحد ِف َهَذا َوَاَّللَّ أَْعَلم .

ِلَمة َرب ك َوقَ ْوله " َوِإْن يَ َرْوا ُكل  آيَة اَل يُ ْؤِمُنوا ُِّبَا " َكَما قَاَل تَ َعاََل " ِإنَّ الَِّذيَن َحقَّْت َعَلْيِهْم كَ 
ل الرهْشد اَل ِمُنوَن َوَلْو َجاَءهْتُْم ُكل  آيَة َحىتَّ يَ َرْوا اْلَعَذاَ اْْلَلِيم " َوقَ ْوله " َوِإْن يَ َرْوا َسِبياَل يُ ؤْ 

َهَر هَلُْم يَ تَِّخُذوُه َسِبياًل " َأْي َوِإْن َظَهَر هَلُْم َسِبيل الرهْشد َأْي طَرِيق النََّجاة اَل َيْسُلُكوَها َوِإْن ظَ 
ُْم  اَلك َوالضَّاَلل يَ تَِّخُذوُه َسِبياًل مُثَّ َعلََّل َمِصريهْم ِإََل َهِذِه احْلَال ِبَقْولِ طَرِيق اهلَْ  ِه " َذِلَك أبَِهنَّ

َها َغاِفِلنَي" َأْي اَل يَ ْعَلُموَن َشي ْ  َبْت ُِّبَا قُ ُلوُّبْم " وََكانُوا َعن ْ بُوا آِباَيتَِنا " َأْي َكذَّ  ًئا ممَّا ِفيَها .َكذَّ

بُوا آبَِاَيتَِنا َولَِقاِء اْْلَِخَرِة َحِبَطْت أَْعَماهُلُْم َهْل جُيَْزْوَن ِإالَّ َما َكانُوا يَ عْ َوالَّ   (147َمُلوَن )ِذيَن َكذَّ
بُوا آِباَيتَِنا َولَِقاِء اْْلِخَرِة َحِبَطْت أَْعَماهُلُْم َهْل جُيَْزْوَن ِإالَّ َما َكانُوا يَ ْعَملُ   ونَ َوالَِّذيَن َكذَّ

 

ُهْم َذلِ ق َ  بُوا آِباَيتَِنا َولَِقاء اْْلِخَرة َحِبَطْت أَْعَماهلْم " َأْي َمْن فَ َعَل ِمن ْ َك َواْسَتَمرَّ ْوله " َواَلَِّذيَن َكذَّ
َا جُنَازِ  َس ِب يِهْم حِبَ َعَلْيِه ِإََل اْلَمَمات َحِبَط َعَمله َوقَ ْوله " َهْل جُيَْزْوَن ِإالَّ َما َكانُوا يَ ْعَمُلوَن" َأْي ِإمنَّ

 أَْعَماهلْم الَّيِت َأْسَلُفوَها ِإْن َخرْيًا َفَخرْي َوِإْن َشرًّا َفَشر  وََكَما َتِدين ُتَدان .

ََْ يَ َرْوا أَنَُّه اَل ُيَكل ِ  ُمُهْم َواَل َواختَََّذ قَ ْوُم ُموَسى ِمْن بَ ْعِدِه ِمْن ُحِليِ ِهْم ِعْجاًل َجَسًدا َلُه ُخَواٌر َأ
 (148اًل اختََُّذوُه وََكانُوا ظَاِلِمنَي )يَ ْهِديِهْم َسِبي

ََْ يَ َرْوا أَنَُّه اَل ُيَكل ِ  ُمُهْم َواَل َواختَََّذ قَ ْوُم ُموَسى ِمْن بَ ْعِدِه ِمْن ُحِليِ ِهْم ِعْجاًل َجَسًدا َلُه ُخَواٌر َأ
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 يَ ْهِديِهْم َسِبياًل اختََُّذوُه وََكانُوا ظَاِلِمنيَ 

 

َذُه هَلُْم السَّاِمرِي  َضاَلل َمْن َضلَّ ِمْن َبيِن ِإْسرَائِيل ِف ِعَباَدهتْم اْلِعْجل الَِّذي ِاختََّ خُيْْب تَ َعاََل َعْن 
ُهْم َفَشكََّل هَلُْم ِمْنُه ِعْجاًل مُثَّ أَْلَقى ِفيهِ  اْلَقْبَضة ِمْن  ِمْن ُحِلي  اْلِقْبط الَِّذي َكانُوا ِاْستَ َعاُروُه ِمن ْ

َاَ الَّيِت َأخَ  ًدا َلُه ُخَوار َذَها ِمْن أَثَر فَ َرس ِجْْبِيل َعَلْيِه السَّاَلم َفَصاَم َفَصاَر ِعْجاًل َجسَ الَته
ُهْم بَ ْعد َذَهاَ ُموَسى ِلِميَقاِت اَّللَّ تَ َعاََل َفَأْعَلَمُه ا َّللَّ تَ َعاََل َواْْلَُوار َصْوت اْلبَ َقر وََكاَن َهَذا ِمن ْ

ِِانَّ َقْد فَ تَ نَّا قَ ْومك ُث يَ ُقول تَ َعاََل ِإْخَبارًا َعْن نَ ْفسه اْلَكرُيَة قَاَل " فَ ِبَذِلَك َوُهَو َعَلى الطهور َحيْ 
َدًما ِمْن بَ ْعدك َوَأَضلَُّهْم السَّاِمرِي  " َوَقْد ِاْختَ َلَف اْلُمَفسِ ُروَن ِف َهَذا اْلِعْجل َهْل َصاَر حلًَْما وَ 

ت َكاْلبَ َقِر َعَلى قَ ْوَلنْيِ ْن َذَه ب ِإالَّ أَنَُّه َيْدُخل ِفيِه اهْلََواء فَ ُيَصو ِ َلُه ُخَوار أَْو ِاْسَتَمرَّ َعَلى َكْونه مِ 
 َوَاَّللَّ أَْعَلم .

تُِتُنوا بِِه َوقَاُلوا َهَذا ِإهَلُكْم َوإِ  ُْم َلمَّا َصوََّت هَلُْم اْلِعْجل َرَقُصوا َحْوله َواف ْ لَه ُموَسى فَ َنِسَي َويُ َقال ِإهنَّ
ا " َوقَاَل ِف َهِذِه تَ َعاََل" أََفاَل يَ َرْوَن َأالَّ يَ ْرِجع إِلَْيِهْم قَ ْواًل َواَل َُيِْلك هَلُْم َضرًّا َواَل نَ ْفعً  قَاَل اَّللَّ 

ََْ يَ َرْوا أَنَُّه اَل ُيَكلِ مُهْم َواَل يَ ْهِديِهْم َسِبياًل" يُ ْنِكر تَ َعاََل َعَلْيِهمْ   ِف َضاَلهلْم اْْليَة اْلَكرُيَة" َأ
َ  ُكل  َشْيء َوَمِليكه َأْن َعَبُدوا َمَعُه ِعجْ  اًل اِبْلِعْجِل َوُذُهوهلْم َعْن َخاِلق السََّماَوات َواْْلَْرض َوَر
َمى َجَسًدا لَُه ُخَوار اَل ُيَكلِ مُهْم َواَل يُ ْرِشدُهْم ِإََل َخرْي َوَلِكْن َغطَّى َعَلى أَْعنُي َبَصائِرهْم عَ 

ْرَداء َقاَل : قَ اِْلَْهل َوالضَّاَلل َكمَ  َمام َأمْحَد َوأَبُو َداُوَد َعْن َأيب الدَّ اَل َرُسول ا تَ َقدََّم ِمْن رَِوايَة اإْلِ
 اَّللَّ َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلََّم " ُحب ك الشَّْيء يُ ْعِمي َوُيِصم " .

ُْم َقْد َضلهوا قَاُلوا لَ  ََْ يَ ْرمَحَْناَوَلمَّا ُسِقَط ِف أَْيِديِهْم َورَأَْوا َأهنَّ رَب هَنا َويَ ْغِفْر لََنا لََنُكوَننَّ ِمَن  ِئْن 
 (149اْْلَاِسرِيَن )

ََْ يَ ْرمَحَْنا رَب هَنا َويَ ْغِفْر لَ  ُْم َقْد َضلهوا قَاُلوا لَِئْن  َنا لََنُكوَننَّ ِمَن َوَلمَّا ُسِقَط ِف أَْيِديِهْم َورَأَْوا َأهنَّ
 اْْلَاِسرِينَ 

 

ُْم َقْد َضلهوا قَالُ قَ ْوله " َولَ  وا لَِئْن ََْ مَّا ُسِقَط ِف أَْيِديهْم " َأْي َنِدُموا َعَلى َما فَ َعُلوا " َورََأْوا َأهنَّ
ََْ تَ ْرمَحَنا اِبلتَّاِء اْلُمثَ نَّاة ِمْن فَ ْوق " َرب  َنا" ُمَناَدى "  يَ ْرمَحَنا رَب  َنا َويَ ْغِفر لََنا " َوقَ رََأ بَ ْعضهْم لَِئْن 

ُهْم ِبَذْنِبِهمْ َوي َ  َواْلِتَجاء ِإََل  ْغِفر لََنا لََنُكوَننَّ ِمْن اْْلَاِسرِيَن " َأْي ِمْن اهْلَاِلِكنَي َوَهَذا ِاْعَتَاف ِمن ْ
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 اَّللَّ َعزَّ َوَجلَّ .

ْلُتْم أَْمَر َربِ ُكْم جِ َوَلمَّا َرَجَع ُموَسى ِإََل قَ ْوِمِه َغْضَباَن َأِسًفا قَاَل بِْئَسَما َخَلْفُتُموين ِمْن بَ ْعِدي أَعَ 
وََكاُدوا يَ ْقتُ ُلوَنيِن  َوأَْلَقى اْْلَْلَواَح َوَأَخَذ ِبرَْأِس َأِخيِه جَيُرهُه إِلَْيِه قَاَل اْبَن أُمَّ ِإنَّ اْلَقْوَم اْسَتْضَعُفوين 

 (150َفاَل ُتْشِمْت يبَ اْْلَْعَداَء َواَل جَتَْعْليِن َمَع اْلَقْوِم الظَّاِلِمنَي )
ْم أَْمَر َربِ ُكْم َلمَّا َرَجَع ُموَسى ِإََل قَ ْوِمِه َغْضَباَن َأِسًفا قَاَل بِْئَسَما َخَلْفُتُموين ِمْن بَ ْعِدي أََعِجْلتُ وَ 

يَ ْقتُ ُلوَنيِن  وََكاُدوا َوأَْلَقى اْْلَْلَواَح َوَأَخَذ ِبرَْأِس َأِخيِه جَيُرهُه إِلَْيِه قَاَل اْبَن أُمَّ ِإنَّ اْلَقْوَم اْسَتْضَعُفوين 
 َفاَل ُتْشِمْت يبَ اْْلَْعَداَء َواَل جَتَْعْليِن َمَع اْلَقْوِم الظَّاِلِمنيَ 

 

َبان َأِسف خُيْْب تَ َعاََل َأنَّ ُموَسى َعَلْيِه السَّاَلم َرَجَع ِإََل قَ ْومه ِمْن ُمَناَجاة َرب ه تَ َعاََل َوُهَو َغضْ 
ْرَداء َأَشد  اْلَغضَ  َس َما َصنَ ْعُتْم ِف  ب " قَاَل بِْئَسَما َخَلْفُتُموين ِمْن بَ ْعِدي " يَ ُقول بِئْ قَاَل أَبُو الدَّ

ُتْم جمَِيِئي ِعَباَدة اْلِعْجل بَ ْعد َأْن َذَهْبت َوتَ رَْكُتُكْم َوقَ ْوله " أََعِجْلُتْم أَْمر َرب ُكْم " يَ ُقول ِاْستَ ْعَجلْ 
ِه جَيُر ُه إِلَْيِه " ِقيَل :  َوقَ ْوله " َوأَْلَقى اْْلَْلَواح َوَأَخَذ ِبرَْأِس َأِخي إِلَْيُكْم َوُهَو ُمَقدَّر ِمْن اَّللَّ تَ َعاََل 

 َكاَنْت اْْلَْلَواح ِمْن ُزُمرهد .

 َوِقيَل ِمْن اَيُقوت َوِقيَل ِمْن بَ َرد .

َا َوِف َهَذا َداَلَلة َعَلى َما َجاَء ِف احْلَِديث " لَْيَس اْلََْْب َكاْلُمَعايَ َنِة " مُثَّ  َياق أَنَُّه ِإمنَّ  ظَاِهر السِ 
ر َعْن أَْلَقى اْْلَْلَواح َغَضًبا َعَلى قَ ْومه َوَهَذا قَ ْول مُجُْهور اْلُعَلَماء َسَلًفا َوَخَلًفا َوَرَوى اِْبن َجرِي

ن َعِطيَّة َوَغرْي َواِحد ِمْن بْ قَ َتاَدة ِف َهَذا قَ ْواًل َغرِيًبا اَل َيِصح  ِإْسَناده ِإََل ِحَكايَة قَ َتاَدة َوَقْد َردَُّه اِ 
ابُ  وَن َوَوضَّاُعوَن اْلُعَلَماء َوُهَو َجِدير اِبلرَّدِ  وََكأَنَُّه تَ َلقَّاُه قَ َتاَدة َعْن بَ ْعض أَْهل اْلِكَتاَ َوِفيِهْم َكذَّ

ْن َيُكون َقْد َقصََّر ِف هَنْيهْم قَاَل أَ  َوأَفَّاُكوَن َوَزاَنِدَقة َوقَ ْوله " َوَأَخَذ ِبرَْأِس َأِخيِه جَيُر ُه إِلَْيِه " َخْوفًا
رِي قَاَل اَي ِف اْْليَة اْْلُْخَرى " قَاَل اَي َهاُرون َما َمنَ َعك ِإْذ رَأَْيتهْم َضلهوا َأالَّ تَ تَِّبَعِن أَفَ َعَصْيت أَمْ 

ََْ تَ ْرُق ب  تاِْبن أُم  اَل ََتُْخذ بِِلْحَييِت َواَل ِبرَْأِسي ِإين ِ َخِشيت َأْن تَ ُقول فَ رَّقْ  َبنْي َبيِن ِإْسرَائِيل َو
 اْْلَْعَداء قَ ْويل " َوقَاَل َهاُهَنا " اِْبن أُم  ِإنَّ اْلَقْوم ِاْسَتْضَعُفوين وََكاُدوا يَ ْقتُ ُلوَنيِن َفاَل ُتْشِمت يبَ 

َا قَاَل " اِْبن أُم   َواَل جَتَْعليِن َمَع اْلَقْوم الظَّاِلِمنَي " َأْي اَل َتُسوقيِن ِسَياقهْم َوجَتَْعليِن  َمَعُهْم َوِإمنَّ
 السَّاَلم بَ رَاَءة لَِيُكوَن أََرق  َوَأجْنَع ِعْنده َوِإالَّ فَ ُهَو َشِقيقه ِْلَبِيِه َوأُم ه فَ َلمَّا حَتَقََّق ُموَسى َعَلْيهِ 

ُتْم ون ِمنْ َساَحة َهاُرون َعَلْيِه السَّاَلم َكَما قَاَل تَ َعاََل " َوَلَقْد قَاَل هَلُْم َهارُ  َا فُِتن ْ  قَ ْبل اَي قَ ْوم ِإمنَّ
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 ِبِه َوِإنَّ َرب ُكْم الرَّمْحَن فَاتَِّبُعوين َوَأِطيُعوا أَْمرِي " .

َِ  اْغِفْر يل َوِْلَِخي َوأَْدِخْلَنا ِف َرمْحَِتَك َوأَْنَت أَْرَحُم الرَّامِحِنَي )  (151قَاَل َر
َِ  اْغِفْر يل َوِْلَِخي َوأَدْ   ِخْلَنا ِف َرمْحَِتَك َوأَْنَت أَْرَحُم الرَّامِحِنيَ قَاَل َر

 

َ  ِاْغِفْر يل َوِْلَِخي َوأَْدِخْلَنا ِف َرمْحَتك َوأَْنَت أَْرَحم الرَّامِحِنيَ  " ِعْند َذِلَك " قَاَل " ُموَسى " َر
ثَ نَا احلََْسن ْبن حُمَمَّد ْبن الصَّبَّاح ثَ نَ  فَّان ثَ َنا أَبُو َعَوانَة َعْن َأيب ِبْشر ا عَ َوقَاَل اِْبن َأيب َحامِت : َحدَّ

ْرَحم اَّللَّ َعْن َسِعيد ْبن ُجَبرْي َعْن اِْبن َعبَّاس قَاَل : قَاَل َرُسول اَّللَّ َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلََّم " ي َ 
ُنوا بَ ْعده فَ َلْم يُ ْلِق اْْلَْلَواح فَ َلمَّا تِ ُموَسى لَْيَس اْلُمَعاِين َكاْلُمْخْبِ َأْخَْبَُه َرب ه َعزَّ َوَجلَّ َأنَّ قَ ْومه فُ 

 َرآُهْم َوَعايَ نَ ُهْم أَْلَقى اْْلَْلَواح " .

نْ َيا وََكَذلِ  َك جَنْزِي اْلُمْفََتِيَن ِإنَّ الَِّذيَن اختََُّذوا اْلِعْجَل َسيَ َناهُلُْم َغَض ٌب ِمْن َرُّبِ ِْم َوِذلَّةٌ ِف احْلََياِة الده
(152) 

نْ َيا وََكذَ ِإنَّ الَّذِ   ِلَك جَنْزِي اْلُمْفََتِينَ يَن اختََُّذوا اْلِعْجَل َسيَ َناهُلُْم َغَض ٌب ِمْن َرُّبِ ِْم َوِذلَّةٌ ِف احْلََياِة الده

 

ْ يَ ْقبَ  ََ ة َحىتَّ ل هَلُْم تَ ْوبَ أَمَّا اْلَغَض ب الَِّذي اَنَل َبيِن ِإْسرَائِيل ِف ِعَباَدة اْلِعْجل فَ ُهَو َأنَّ اَّللَّ تَ َعاََل 
تُ ُلوا أَ  نْ ُفسُكْم َذِلُكْم َخرْي قَ َتَل بَ ْعضهْم بَ ْعًضا َكَما تَ َقدََّم ِف ُسوَرة اْلبَ َقَرة " فَ ُتوبُوا ِإََل اَبرِِئُكْم فَاق ْ

لَّة َفَأْعَقبَ ُهْم ذَ  ََ َعَلْيُكْم ِإنَُّه ُهَو الت َّوَّاَ الرَِّحيم " َوأَمَّا الذِ  ِلَك ِذلَّة َوِصَغارًا َلُكْم ِعْند اَبرِِئُكْم فَ َتا
نْ َيا َوقَ ْوله " وََكَذِلَك جَنْزِي اْلُمْفََتِيَن " اَنئَِلة ِلُكلِ  َمْن اِْفََتَى ِبْدَعة فَ  ِِنَّ ُذل  اْلِبْدَعة ِف احْلََياة الده

ِإنَّ ُذل  اْلِبْدَعة َعَلى  :َوُُمَاَلَفة الرََّشاد ُمتَِّصَلة ِمْن قَ ْلبه َعَلى َكِتَفْيِه َكَما قَاَل احلََْسن اْلَبْصرِي  
 َأْكَتافهْم َوِإْن مَهَْلَجْت ُِّبِْم اْلبَ ْغاَلت َوطَْقطََقْت ُِّبِْم اْلَْبَاِذين .

َ السِ ْخِتَياين  َعْن َأيب ِقاَلبَةَ اِْلَْرِمي  أَنَّهُ قَ رَأَ َهِذهِ اْْليَة " وََكَذِلكَ   جَنْزِي اْلُمْفََتِيَن َوَهَكَذا َرَوى أَيهو
 فَ َقاَل ِهَي َوَاَّللَّ ِلُكلِ  ُمْفََتٍ ِإََل يَ ْوم اْلِقَياَمة ." 

َنة ُكل  َصاِح ب ِبْدَعة َذلِيل مُثَّ نَ بََّه تَ َعاََل ِعَباده َوأَْرَشَدُهْم ِإََل   أَنَُّه يَ ْقَبل َوقَاَل ُسْفَيان ْبن ُعيَ ي ْ
ْو ِشَقاق َوهِلََذا َعقَّ َب ْفر َأْو ِشْرك َأْو نَِفاق أَ تَ ْوبَة ِعَباده ِمْن َأي  َذْن ب َكاَن َحىتَّ َوَلْو َكاَن ِمْن كُ 

 َهِذِه اْلِقصَّة .

 (153يٌم )َوالَِّذيَن َعِمُلوا السَّيِ َئاِت مُثَّ اَتبُوا ِمْن بَ ْعِدَها َوَآَمُنوا ِإنَّ رَبََّك ِمْن بَ ْعِدَها َلَغُفوٌر َرحِ 
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 ا َلَغُفوٌر َرِحيمٌ ْن بَ ْعِدَها َوآَمُنوا ِإنَّ رَبََّك ِمْن بَ ْعِدهَ َوالَِّذيَن َعِمُلوا السَّيِ َئاِت مُثَّ اَتبُوا مِ 

 

َرُسول  قَ ْوله " َواَلَِّذيَن َعِمُلوا السَّيِ َئات مُثَّ اَتبُوا ِمْن بَ ْعدَها َوآَمُنوا ِإنَّ َرب ك " َأْي اَي حُمَمَّد ايَ 
 ِحيم" .ْعد تِْلَك اْلَفْعَلة " َلَغُفور رَ الت َّْوبَة َوَنِب  الرَّمْحَة" ِمْن بَ ْعدَها " َأْي ِمْن ب َ 

ثَ َنا ُمْسِلم ْبن ِإبْ َراِهيم ثَ َنا َأاَبن ثَ َنا قَ َتاَدة َعنْ  ثَ َنا َأيب َحدَّ  َعْزَرة َعْن َوقَاَل اِْبن َأيب َحامِت : َحدَّ
ِلَك يَ ْعيِن َعْن الرَُّجل يَ ْزين ذَ  احلََْسن اْلُعَرين  َعْن َعْلَقَمة َعْن َعْبد اَّللَّ ْبن َمْسُعود أَنَُّه ُسِئَل َعنْ 

ْعدَها َوآَمُنوا ِإنَّ اِبْلَمْرأَِة مُثَّ يَ تَ َزوَّجَها فَ َتاَل َهِذِه اْْليَة " َواَلَِّذيَن َعِمُلوا السَّيِ َئات مُثَّ اَتبُوا ِمْن ب َ 
َها .مْ َرب ك ِمْن بَ ْعدَها َلَغُفور َرِحيم " فَ َتاَلَها َعْبد اَّللَّ َعْشر َمرَّات فَ لَ  َهُهْم َعن ْ ْ يَ ن ْ   أَيُْمرُهْم ُِّبَا َوََ

ُّبِ ِْم َوَلمَّا َسَكَت َعْن ُموَسى اْلَغَض ُب َأَخَذ اْْلَْلَواَح َوِف ُنْسَخِتَها ُهًدى َوَرمْحٌَة لِلَِّذيَن ُهْم لِرَ 
 (154يَ ْرَهُبوَن )

ٌة لِلَِّذيَن ُهْم لَِرُّبِ ِْم َخِتَها ُهًدى َوَرمحَْ َوَلمَّا َسَكَت َعْن ُموَسى اْلَغَض ُب َأَخَذ اْْلَْلَواَح َوِف ُنسْ 
 يَ ْرَهُبونَ 

 

يَ ُقول تَ َعاََل" َوَلمَّا َسَكَت َعْن ُموَسى اْلَغَض ب " َأْي َغَضبه َعَلى قَ ْومه" َأَخَذ اْْلَْلَواح " َأْي 
 َوَغَضًبا َلُه " َوِف ُنْسَختَها الَّيِت َكاَن أَْلَقاَها ِمْن ِشدَّة اْلَغَض ب َعَلى ِعَباَدهتْم اْلِعْجل َغرْيَة َّللَِّ 

َا َلمَّا أَْلقَ  اَها َتَكسََّرْت مُثَّ ُهًدى َوَرمْحَة لِلَِّذيَن ُهْم لَِرُّبِ ِْم يَ ْرَهُبوَن" يَ ُقول َكِثري ِمْن اْلُمَفسِ رِيَن ِإهنَّ
ة َوأَمَّا الت َّْفِصيل َفَذَه ب َرمحَْ فَ َوَجَد ِفيَها ُهًدى وَ  قَاَل بَ ْعض السََّلفمَجََعَها بَ ْعد َذِلَك َوهِلََذا 

سْ  ْوَلة اإْلِ ْ يَ َزْل َمْوُجوًدا ِف َخزَاِئن اْلُمُلوك لَِبيِن ِإْسرَائِيل ِإََل الدَّ ََ اَلِميَّة َوَاَّللَّ َوَزَعُموا َأنَّ ُرَضاضَها 
 أَْعَلم ِبِصحَِّة َهَذا.

َا َتَكسََّرْت حِ  لِيل اْلَواِضح َعَلى َأهنَّ نَّة فَ َقْد َأْخَْبَ تَ َعاََل أَنَُّه ني أَْلَقاَها َوِهَي ِمْن َجْوَهر اِلَْ َوأَمَّا الدَّ
 الرَّْهَبة َلمَّا َأَخَذَها بَ ْعَدَما أَْلَقاَها َوَجَد ِفيَها " ُهًدى َوَرمْحَة لِلَِّذيَن ُهْم لَِرُّبِ ِْم يَ ْرَهُبوَن " َضمَّنَ 

مِ  اَها اِبلالَّ  . َمْعىَن اْْلُُضوع َوهِلََذا َعدَّ
َ  ِإين ِ َأِجد ِف اْْلَْلَواح أُمَّة َخرْي أُمَّة ُأْخرَِجْت  َوقَاَل قَ َتاَدة ِف قَ ْوله تَ َعاََل" َأَخَذ اْْلَْلَواح " قَاَل َر

َهْوَن َعْن اْلُمْنَكر ِاْجَعْلُهْم أُمَّيِت قَاَل تِْلَك أُمَّة َأمْحَد : قَ  َ   الَ لِلنَّاِس أَيُْمُروَن اِبْلَمْعُروِف َويَ ن ْ َر
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  َ  ِإين ِ َأِجد ِف اْْلَْلَواح أُمَّة ُهْم اْْلِخُروَن َأْي آِخُروَن ِف اْْلَْلق َساِبُقوَن ِف ُدُخول اِْلَنَّة َر
 (1)ِاْجَعْلُهْم أُمَّيِت قَاَل تِْلَك أُمَّة َأمْحَد .." 

ثَ َنا احْلَُسنْي َعْن حَ  .1651 ثَ َنا اْلَقاِسم َحدَّ ْن اِْبن ُجَرْيج َعْن جَّاج عَ "َوقَاَل اِْبن َجرِير : َحدَّ
ْم" اْْليَة قَاَل : َجاَء ُعت ْ  َبة ْبن َربِيَعة ِعْكرَِمة ِف قَ ْوله" َوأَْنِذْر ِبِه الَِّذيَن خَيَاُفوَن َأْن حُيَْشُروا ِإََل َرُّب 

َبة ْبن َربِيَعة َوُمْطَعم ْبن َعِدي  َواحْلَاِرث ْبن نَ ْوَفل َوقَ َرظَة ْبن َعْبد َعْمر  ْبن نَ ْوَفل ِف َأْشرَاف  وَوَشي ْ
يك ِمْن َبيِن َعْبد َمَناف ِمْن أَْهل اْلُكْفر ِإََل َأيب طَاِل ب فَ َقاُلوا : اَي َأاَب طَاِل ب َلْو َأنَّ اِْبن َأخِ 

َا ُهْم َعِبيداَن َوُعتَ َقاُؤاَن َكاَن أَْعَظم ِف صُ  وراَن َوَأْطوَع لَُه دُ حُمَمًَّدا َيْطُرد َعْنُه َمَوالِيَنا َوُحَلَفاَءاَن فَِِمنَّ
ُه َوَتْصِديقَنا َلهُ قَاَل فَأََتى أَبُو طَاِل ب النَِّب  َصلَّى اَّللَّ  ثَُه ِعْنداَن َوأَْدىَن اِلت َِباِعَنا ِإايَّ  َعَلْيِه َوَسلََّم َفَحدَّ

ْنظُر َما الَِّذي يُرِيُدوَن ت َ ِبَذِلَك فَ َقاَل ُعَمر ْبن اْلَْطَّاَ َرِضَي اَّللَّ َعْنُه : َلْو فَ َعْلت َذِلَك َحىتَّ 
ُفوَن َأْن حُيَْشُروا َوِإََل َما َيِصريُوَن ِمْن قَ ْوهلْم َفأَنْ َزَل اَّللَّ َعزَّ َوَجلَّ َهِذِه اْْليَة " َوأَْنِذْر ِبِه الَِّذيَن خَيَا

ْم " ِإََل قَ ْوله" أَلَْيَس اَّللَّ أِبَْعَلم اِبلشَّاِكرِيَن " قَاَل : وَكَ  نُوا ِباَلاًل َوَعمَّار ْبن اَيِسر َوَساِلًما اِإََل َرُّب 
َمْسُعود َمْوََل َأيب ُحَذيْ َفة َوُصبَ ْيًحا َمْوََل َأِسيد َوِمْن احْلَُلَفاء اِْبن َمْسُعود َواْلِمْقَداد ْبن َعْمرو وَ 

َماَلنْيِ َوَمْرَثد ْبن َأيب ش ِ ْبن اْلَقارِي َوَواِقد ْبن َعْبد اَّللَّ احْلَْنظَِلي  َوَعْمرو ْبن َعْبد َعْمرو َوُذو ال
َلْت ِف أَِئمَّة َمْرَثد َوأَبُو َمْرَثد اْلَغَنِوي  َحِليف مَحَْزة ْبن َعْبد اْلُمطَِّل ب َوَأْشَباههْم ِمْن احْلَُلَفاء فَ نَ زَ 

ُلوا أََهُؤاَلِء َمنَّ اَّللَّ َعَلْيِهْم و اْلُكْفر ِمْن قُ َرْيش َواْلَمَوايل َواحْلَُلَفاء " وََكَذِلَك فَ تَ نَّا بَ ْعضهْم بِبَ ْعٍض لِيَ قُ 
َبَل ُعَمر َرِضيَ   ِمْن بَ ْينَنا" اْْليَة فَ َلمَّا نَ زََلْت أَق ْ

 اَّللَّ َعْنُه َفأََتى النَِّب  َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلََّم فَاْعَتَذَر ِمْن َمَقالَته.

َلى نَ ْفِسِه الرَّمْحََة أَنَُّه َمْن َساَلٌم َعَلْيُكْم َكَت َب َربهُكْم عَ  َوِإَذا َجاَءَك الَِّذيَن يُ ْؤِمُنوَن آبَِاَيتَِنا فَ ُقلْ 
ََ ِمْن بَ ْعِدِه َوَأْصَلَح َفأَنَُّه َغُفوٌر َرِحيٌم )  (54َعِمَل ِمْنُكْم ُسوًءا جِبََهاَلٍة مُثَّ اَت

ْم َعَلى نَ ْفِسِه الرَّمْحََة أَنَُّه َمْن َكَت َب َربهكُ َوِإَذا َجاَءَك الَِّذيَن يُ ْؤِمُنوَن آِباَيتَِنا فَ ُقْل َساَلٌم َعَلْيُكْم  
ََ ِمْن بَ ْعِدِه َوَأْصَلَح َفأَنَُّه َغُفوٌر َرِحيمٌ   َعِمَل ِمْنُكْم ُسوًءا جِبََهاَلٍة مُثَّ اَت

َوِإَذا َجاَءك الَِّذيَن  " َفأَنْ َزَل اَّللَّ َعزَّ َوَجلَّ " َوِإَذا َجاَءك الَِّذيَن يُ ْؤِمُنوَن آِباَيتَِنا " اْْليَة َوقَ ْوله
ْرُهْم بِ  َرمْحَِة اَّللَّ اْلَواِسَعة يُ ْؤِمُنوَن آِباَيتَِنا فَ ُقْل َساَلم َعَلْيُكْم " َأْي َفَأْكرِْمُهْم ِبَردِ  السَّاَلم َعَلْيِهْم َوَبشِ 
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بَ َها َعَلى نَ ْفسه اْلَكرُيَة أَْوجَ الشَّاِمَلة هَلُْم َوهِلََذا قَاَل " َكَت َب َرب ُكْم َعَلى نَ ْفسه الرَّمْحَة " َأْي 
ُكل    اَل بَ ْعض السََّلفقَ تَ َفضهاًل ِمْنُه َوِإْحَسااًن َواْمِتَنااًن " أَنَُّه َمْن َعِمَل ِمْنُكْم ُسوًءا جِبََهالٍَة " 

 َمْن َعَصى اَّللَّ 

48 ".@@@(1) 
 اْْلَْرض َواَل ِف السََّماء ال َذرَّة ِف "خُيَاِلف اْلَعِليم ِبُكلِ  َشْيء َفاَل يَ ْعزَُ َعْن ِعْلمه ِمثْ قَ  .1652

ِعزَِّة َواْلِعْلم  وََكِثريًا َما ِإَذا ذََكَر اَّللَّ تَ َعاََل َخْلق اللَّْيل َوالن ََّهار َوالشَّْمس َواْلَقَمر خَيِْتم اْلَكاَلم اِبلْ 
 الن ََّهار فََِِذا ُهْم ُمْظِلُموَن ْسُلخ ِمْنهُ َكَما ذََكَر ِف َهِذِه اْْليَة وََكَما ِف قَ ْوله " َوآيَة هَلُْم اللَّْيل نَ 

اْْلَْرض َوالشَّْمس جَتْرِي ِلُمْستَ َقرٍ  هَلَا َذِلَك تَ ْقِدير اْلَعزِيز اْلَعِليم " َوَلمَّا ذََكَر َخْلق السََّمَوات وَ 
نْ يَ  َصابِيح َوِحْفظًا َذِلَك تَ ْقِدير ا مبَِ َوَما ِفيِهنَّ ِف َأوَّل ُسورَة حم السَّْجَدة قَاَل " َوزَي َّنَّا السََّماء الده

 اْلَعزِيز اْلَعِليم " .

اَيِت لَِقْوٍم َوُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم النهُجوَم لِتَ ْهَتُدوا ُِّبَا ِف ظُُلَماِت اْلَْبِ  َواْلَبْحِر َقْد َفصَّْلَنا اْْلَ 
 (97يَ ْعَلُموَن )

َفصَّْلَنا اْْلاَيِت لَِقْوٍم  َتُدوا ُِّبَا ِف ظُُلَماِت اْلَْبِ  َواْلَبْحِر َقدْ َوُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم النهُجوَم لِتَ هْ 
 يَ ْعَلُمونَ 

 

قَاَل بَ ْعض "  َوقَ ْوله تَ َعاََل " َوُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكْم النهُجوم لِتَ ْهَتُدوا ُِّبَا ِف ظُُلَمات اْلَْب  َواْلَبْحر
ََ َعَلى اَّللَّ  َمْن ِاْعتَ َقَد ِف َهِذهِ  السََّلف  ُسْبَحانه . النهُجوم َغرْي َثاَلث فَ َقْد َأْخطَأَ وََكَذ

َبْحر َوقَ ْوله " ِإنَّ اَّللَّ َجَعَلَها زِيَنة لِلسََّماِء َوُرُجوًما لِلشََّياِطنِي َويُ ْهَتَدى ُِّبَا ِف ظُُلَمات اْلَْب  َوالْ 
ِقُلوَن َويَ ْعرُِفوَن احلَْق  ضَّْحَناَها" لَِقْوٍم يَ ْعَلُموَن " َأْي يَ عْ َقْد َفصَّْلَنا اْْلاَيت " َأْي َقْد بَ ي َّنَّاَها َووَ 

 َويَ َتَجن َُّبوَن اْلَباِطل .

ْفَقُهوَن َوُهَو الَِّذي أَْنَشَأُكْم ِمْن نَ ْفٍس َواِحَدٍة َفُمْستَ َقرٌّ َوُمْستَ ْودٌَع َقْد َفصَّْلَنا اْْلَاَيِت لَِقْوٍم ي َ 
(98) 

 ْوٍم يَ ْفَقُهونَ َشَأُكْم ِمْن نَ ْفٍس َواِحَدٍة َفُمْستَ َقرٌّ َوُمْستَ ْودٌَع َقْد َفصَّْلَنا اْْلاَيِت لِقَ َوُهَو الَِّذي أَنْ 

 

                                         
 6/48تفسري ابن كثري @ط قرطبة ابن كثري  (1)



1670 

 

َها يَ ُقول تَ َعاََل " َوُهَو الَِّذي أَْنَشَأُكْم ِمْن نَ ْفس َواِحَدة " يَ ْعيِن آَدم َعَلْيِه السَّاَلم قَاَل " اَي أَي   
ُهمَ النَّاس اِت َُّقوا َرب ُكْم ا َها َزْوجَها َوَبثَّ ِمن ْ ا رَِجااًل َكِثريًا لَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نَ ْفس َواِحَدة َوَخَلَق ِمن ْ

 ْبنَوِنَساء " َوقَ ْوله " َفُمْستَ َقر  َوُمْستَ ْودَع " ِاْختَ َلُفوا ِف َمْعىَن َذِلَك فَ َعْن اِْبن َمْسُعود َوا

118 ".@@@(1) 
َا َلمَّا أَْلَقاَها َتَكسََّرْت مُثَّ مَجََعَها بَ عْ "يَ ُقول َكِثري ِمْن اْلُمَفسِ رِ  .1653 قَاَل د َذِلَك َوهِلََذا يَن ِإهنَّ

ََْ يَ َزْل فَ َوَجَد ِفيَها ُهًدى َوَرمْحَة َوأَمَّا الت َّْفِصيل َفَذَه ب َوَزَعُموا َأنَّ ُرَضاض بَ ْعض السََّلف َها 
ْساَلِميَّة َوَاَّللَّ أَ َمْوُجوًدا ِف َخزَاِئن اْلُمُلوك لَِبيِن ِإْسرَائِي ْوَلة اإْلِ  ْعَلم ِبِصحَِّة َهَذا.ل ِإََل الدَّ

َا َتَكسََّرْت ِحني أَْلَقاَها َوِهَي ِمْن َجْوَهر اِْلَنَّة فَ َقْد َأْخَْبَ  لِيل اْلَواِضح َعَلى َأهنَّ  تَ َعاََل أَنَُّه َوأَمَّا الدَّ
ُبوَن " َضمََّن الرَّْهَبة ا " ُهًدى َوَرمْحَة لِلَِّذيَن ُهْم لَِرُّبِ ِْم يَ ْرهَ َلمَّا َأَخَذَها بَ ْعَدَما أَْلَقاَها َوَجَد ِفيهَ 
ِم . اَها اِبلالَّ  َمْعىَن اْْلُُضوع َوهِلََذا َعدَّ

َ  ِإين ِ َأِجد ِف اْْلَْلَواح أُمَّة َخرْي أُمَّة َجْت ُأْخرِ  َوقَاَل قَ َتاَدة ِف قَ ْوله تَ َعاََل" َأَخَذ اْْلَْلَواح " قَاَل َر
َهْوَن َعْن اْلُمْنَكر ِاْجَعْلُهْم أُمَّيِت قَاَل تِْلَك أُمَّة َأمْحَد : قَ  َ  لِلنَّاِس أَيُْمُروَن اِبْلَمْعُروِف َويَ ن ْ اَل َر

  َ  ِإين ِ َأِجد ِف اْْلَْلَواح أُمَّة ُهْم اْْلِخُروَن َأْي آِخُروَن ِف اْْلَْلق َساِبُقوَن ِف ُدُخول اِْلَنَّة َر
 َعْلُهْم أُمَّيِت قَاَل تِْلَك أُمَّة َأمْحَد .ِاجْ 

َ  ِإين ِ َأِجد ِف اْْلَْلَواح أُمَّة َأاَنِجيلهْم ِف ُصُدورهْم يَ ْقَرُءوهَنَا وََكاَن َمْن قَ ْبلهْم يَ قْ  َرُءوَن  قَاَل َر
ََْ يَ ْعرُِفوُه  ًئا َو ََْ حَيَْفظُوا َشي ْ ْ وَ ِكَتاُّبْم َنظَرًا َحىتَّ ِإَذا َرفَ ُعوَها  ًئا ََ ِإنَّ اَّللَّ أَْعطَاُهْم ِمْن احْلِْفظ َشي ْ

َ  ِاْجَعْلُهْم أُمَّيِت قَاَل تِْلَك أُمَّة َأمْحَد .  يُ ْعِطِه َأَحًدا ِمْن اْْلَُمم قَاَل َر

َِ اْْلِخر َوي ُ  َِ اْْلَوَّل َواِبْلِكَتا َ  ِإين ِ َأِجد ِف اْْلَْلَواح أُمَّة يُ ْؤِمُنوَن اِبْلِكَتا اتُِلوَن ُفُصول قَ قَاَل َر
  َ ِإين ِ َأِجد  الضَّاَلَلة َحىتَّ يُ َقاتُِلوَن اْْلَْعَور اْلَكذَّاَ فَاْجَعْلُهْم أُمَّيِت َقاَل تِْلَك أُمَّة َأمْحَد قَاَل َر

َها وََكاَن َمْن قَ ْبلهمْ  َذا َتَصدََّق إِ  ِف اْْلَْلَواح أُمَّة َصَدقَاهتْم أَيُْكُلوهَنَا ِف بُطُوهنْم َويُ ْؤَجُروَن َعَلي ْ
َها َوِإْن ُردَّْت َعَلْيِه تُرَِكْت فَ َتْأُكلهَ  َباع َوالطَّرْي َوِإنَّ ِبَصَدَقٍة فَ ُقِبَلْت ِمْنُه بَ َعَث اَّللَّ اَنرًا َفَأَكَلت ْ ا السِ 
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َ  فَاْجَعْلُهْم أُمَّيِت قَالَ   اَّللَّ َأَخَذ َصَدقَاهتْم ِمْن َغِني هْم لَِفِقريِِهْم قَاَل َر
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َُّبُْم ِمْن "يَ ُقول تَ َعاََل ُُمْْبًا َعْن يُوُسف َعَلْيِه السَّاَلم ِإنَُّه َلمَّا ذََكَر َلُه ِإْخَوته َما َأَصا .1654

َر َأاَبُه َوَما ُهَو ِفيِه ِمْن احْلُْزن ِلَفْقدِ   َوَلَدْيِه َمَع اِْلَْهد َوالضِ يق َوِقلَّة الطََّعام َوُعُموم اِْلَْدَ َوَتذَكَّ
َقة َعَلى أَبِيِه َما ُهَو ِفيِه ِمْن اْلُمْلك َوالتََّصرهف َوالسََّعة َفِعْند َذِلَك َأَخَذْتُه رِقَّة َورَْأَفة َوَرمْحَة َوَشفَ 

َهته وََكا ْخَوتِِه َوَبَدرَُه اْلُبَكاء فَ تَ َعرََّف إِلَْيِهْم فَ يُ َقال ِإنَُّه َرَفَع التَّاج َعْن َجب ْ َوقَاَل " َن ِفيَها َشاَمة إِلِ
َبنْي َأِخيِه " ِإْذ َهْل َعِلْمُتْم َما فَ َعْلُتْم بُِيوُسف َوَأِخيِه ِإْذ أَنْ ُتْم َجاِهُلوَن " أَْعيِن َكْيف فَ رَُّقوا بَ ْينه وَ 

ُتُموُه َكمَ  َا مَحََلُكْم َعَلى َهَذا اِْلَْهل مبِْقَداِر َهَذا الَِّذي ِاْرَتَكب ْ قَاَل بَ ْعض  اأَنْ ُتْم َجاِهُلوَن " َأْي ِإمنَّ
اَلٍة " اْْليَة ُكل  َمْن َعَصى اَّللَّ فَ ُهَو َجاِهل َوقَ رَأَ" مُثَّ ِإنَّ َرب ك لِلَِّذيَن َعِمُلوا السهوء جِبَهَ   السََّلف

َا تَ َعرََّف إِلَْيِهْم بِنَ ْفِسِه ِبِِْذِن اَّللَّ   تَ َعاََل َلهُ ِف َذِلَك  َوالظَّاِهر َوَاَّللَّ أَْعَلم َأنَّ يُوُسف َعَلْيِه السَّاَلم ِإمنَّ
ُهْم نَ ْفسه ِف اْلَمرََّتنْيِ اْْلُولََينْيِ أِبَْمِر اَّللَّ تَ َعاََل َلُه ِف  َا َأْخَفى ِمن ْ َذِلَك َوَاَّللَّ أَْعَلم  َكَما أَنَُّه ِإمنَّ

ق َكَما قَاَل تَ َعاََل " فَِِنَّ َمَع يَوَلِكْن َلمَّا َضاَق احْلَال َواْشَتدَّ اْْلَْمر فَ رََّج اَّللَّ تَ َعاََل ِمْن َذِلَك الض ِ 
 اْلُعْسر ُيْسرًا ِإنَّ َمَع اْلُعْسر ُيْسرًا " .

َنا ِإنَّهُ َمْن يَ تَّ  ُ َعَلي ْ ِق َوَيْصْبْ فَِِنَّ قَاُلوا أَئِنََّك َْلَْنَت يُوُسُف قَاَل َأاَن يُوُسُف َوَهَذا َأِخي َقْد َمنَّ اَّللَّ
 (90ْلُمْحِسِننَي )اَّللََّ اَل ُيِضيُع َأْجَر ا

َنا ِإنَّهُ َمْن يَ تَّ  ُ َعَلي ْ ِق َوَيْصْبْ فَِِنَّ قَاُلوا أَئِنََّك َْلَْنَت يُوُسُف قَاَل َأاَن يُوُسُف َوَهَذا َأِخي َقْد َمنَّ اَّللَّ
 اَّللََّ اَل ُيِضيُع َأْجَر اْلُمْحِسِننيَ 

 

 يُوُسف " َوقَ رَأَ اِْبن رَأَ ُأيَب  ْبن َكْع ب " ِإنَّك َْلَْنتَ َفِعْند َذِلَك قَاُلوا " أَئِنََّك َْلَْنَت يُوُسف " َوق َ 
ِتْعظَام حُمَْيِصن " أَْنَت يُوُسف " َواْلِقرَاَءة اْلَمْشُهورَة ِهَي اْْلُوََل ِْلَنَّ ااِلْسِتْفَهام َيُدل  َعَلى ااِلسْ 

ُْم َيََتَدَُّدوَن إِلَيْ  ُْم تَ َعجَُّبوا ِمْن َذِلَك َأهنَّ ر َوُهْم اَل يَ ْعرُِفونَُه َوُهَو َمَع َهَذا ِه ِمْن َسنَ َتنْيِ َوَأْكثَ َأْي َأهنَّ
 اَل َأاَن يُوُسفيَ ْعرِفُهْم َوَيْكُتم نَ ْفسه فَِلَهَذا قَاُلوا َعَلى َسِبيل ااِلْسِتْفَهام" أَئِنََّك َْلَْنَت يُوُسف قَ 
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يه َوَما ِف قَ ْوله " .1655 اَل تَ ُقوُلوا اْلَكِذَ ِلَما َتِصف " َمْصَدرِيَّة َأْي وَ  "مبَُجرَِّد رَْأيه َوَتَشهِ 
َ اَل يُ ْفِلُحوَن ِلَوْصِف أَْلِسَنتُكْم مُثَّ تَ َوعََّد َعَلى َذِلَك فَ َقاَل " ِإنَّ الَِّذيَن يَ ْفََتُوَن َعَلى اَّللَّ اْلَكذِ 

نْ َيا َواَل ِف اْْلِخَرة .  " َأْي ِف الده

ٌَ أَلِيٌم )َمَتاٌع قَِليٌل َوهَلُْم عَ   (117َذا
ٌَ أَلِيمٌ   َمَتاٌع قَِليٌل َوهَلُْم َعَذا

 

نْ َيا َفَمَتاع قَِليل َوأَمَّا ِف اْْلِخرَة فَ َلُهْم َعَذاَ أَلِيم َكَما قَاَل " مُنَتِ عُهْم قَلِ  ياًل مُثَّ َنْضطَر ُهْم أَمَّا ِف الده
نْ َيا مُثَّ وَن َعَلى اَّللَّ اْلَكِذَ اَل يُ ْفِلحُ ِإََل َعَذاَ َغِليظ " َوقَاَل" ِإنَّ الَِّذيَن يَ ْفَتَُ  وَن َمَتاع ِف الده

َنا َمْرِجعهْم مُثَّ نُِذيقُهْم اْلَعَذاَ الشَِّديد مبَا َكانُوا َيْكُفُروَن " .  إِلَي ْ

 َكانُوا أَنْ ُفَسُهْم نْ َوَعَلى الَِّذيَن َهاُدوا َحرَّْمَنا َما َقَصْصَنا َعَلْيَك ِمْن قَ ْبُل َوَما ظََلْمَناُهْم َوَلكِ 
 (118َيْظِلُموَن )

ُهْم َوَعَلى الَِّذيَن َهاُدوا َحرَّْمَنا َما َقَصْصَنا َعَلْيَك ِمْن قَ ْبُل َوَما ظََلْمَناُهْم َوَلِكْن َكانُوا أَنْ ُفسَ 
 َيْظِلُمونَ 

 

َتة َوالدَّم َوحلَْم ا َنا اْلَمي ْ َا أَْرَخَص ِفيِه ْْلِْنزِير َوَما أُ َلمَّا ذََكَر تَ َعاََل أَنَُّه َحرََّم َعَلي ْ ِهلَّ لَِغرْيِ اَّللَّ ِبِه َوِإمنَّ
 - يُرِيد ُِّبَا اْلُعْسَرى َوِف َذِلَك تَ ْوِسَعة هِلَِذِه اْْلُمَّة الَّيِت يُرِيد اَّللَّ ُِّبَا اْلُيْسَرى َواَل  -ِعْند الضَُّروَرة 

ْنَسخَها َوَما َكانُوا ِفيِه ى اْليَ ُهود ِف َشرِيَعتهْم قَ ْبل َأْن ي َ ذََكَر ُسْبَحانه َوتَ َعاََل َما َكاَن َحرََّمُه َعلَ 
َلْيك ِمْن اْْلَصار َوالتَّْضِييق َواْْلَْغاَلل َواحْلَرَج فَ َقاَل " َوَعَلى الَِّذيَن َهاُدوا َحرَّْمَنا َما َقَصْصَنا عَ 

 ِذي ظُُفر َوِمْن اْلبَ َقر لَِّذيَن َهاُدوا َحرَّْمَنا ُكل  ِمْن قَ ْبل " َأْي ِف ُسورَة اْْلَنْ َعام ِف قَ ْوله " َوَعَلى ا
" َلَصاِدُقوَن " َوهِلََذا  -ِإََل قَ ْوله  -َواْلَغَنم َحرَّْمَنا َعَلْيِهْم ُشُحومهَما ِإالَّ َما مَحََلْت ظُُهورمهَا " 
ُفسهْم َيْظِلُموَن " َأْي َلِكْن َكانُوا أَن ْ قَاَل َهاُهَنا " َوَما ظََلْمَناُهْم " َأْي ِفيَما َضي َّْقَنا َعَلْيِهْم " وَ 

ِهْم فَاْسَتَحقهوا َذِلَك َكَقْولِِه " فَِبظُْلٍم ِمْن الَِّذيَن َهاُدوا َحرَّْمَنا َعَلْيِهْم طَيِ َبات ُأِحلَّْت هلَُ  ْم َوِبَصدِ 
 َعْن َسِبيل اَّللَّ َكِثريًا " .

ُحوا ِإنَّ َربََّك ِمْن بَ ْعِدَها َء جِبََهاَلٍة مُثَّ اَتبُوا ِمْن بَ ْعِد َذِلَك َوَأْصلَ مُثَّ ِإنَّ َربََّك لِلَِّذيَن َعِمُلوا السهو 
 (119َلَغُفوٌر َرِحيٌم )
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َك ِمْن بَ ْعِدَها مُثَّ ِإنَّ َربََّك لِلَِّذيَن َعِمُلوا السهوَء جِبََهاَلٍة مُثَّ اَتبُوا ِمْن بَ ْعِد َذِلَك َوَأْصَلُحوا ِإنَّ َربَّ 
 وٌر َرِحيمٌ َلَغفُ 

 

ُهْم إِلَْيهِ  ََ ِمن ْ ََ َعَلْيِه فَ َقاَل مُثَّ َأْخَْبَ تَ َعاََل َتَكرهًما َواْمِتَنااًن ِف َحق  اْلُعَصاة اْلُمْؤِمِننَي َأنَّ َمْن اَت  اَت
 فَ ُهَو َجاِهل ل  َمْن َعَصى اَّللَّ كُ   قَاَل بَ ْعض السََّلف" مُثَّ ِإنَّ َرب ك لِلَِّذيَن َعِمُلوا السهوء جِبََهالٍَة " 

بَ ُلوا عَ  َلى ِفْعل " مُثَّ اَتبُوا ِمْن بَ ْعد َذِلَك َوَأْصَلُحوا" َأْي أَق َْلُعوا َعمَّا َكانُوا ِفيِه ِمْن اْلَمَعاِصي َوأَق ْ
 الطَّاَعات " ِإنَّ َرب ك ِمْن بَ ْعدَها " َأْي تِْلَك اْلَفْعَلة َوالزَّلَّة " َلَغُفور َرِحيم ".

365 ".@@@(1) 
 َأَضلَُّه َفاَل َهاِدي لَُه ." .1656

َماِل وََكْلبُ ُهْم اَبِسطٌ  ِذرَاَعْيهِ اِبْلَوِصيِد  َوحَتَْسبُ ُهْم أَيْ َقاظًا َوُهْم رُُقودٌ َونُ َقلِ بُ ُهْم َذاَت اْلَيِمنِي َوَذاَت الشِ 
ُهْم ُرْعًبا  ُهْم ِفرَارًا َوَلُمِلْئَت ِمن ْ  (18)َلِو اطََّلْعَت َعَلْيِهْم َلَولَّْيَت ِمن ْ

َماِل وََكْلبُ ُهْم اَبِسطٌ  ِذرَاَعْيهِ اِبْلَوِصيِد  َوحَتَْسبُ ُهْم أَيْ َقاظًا َوُهْم رُُقودٌ َونُ َقلِ بُ ُهْم َذاَت اْلَيِمنِي َوَذاَت الشِ 
ُهْم ُرْعًبا ُهْم ِفرَارًا َوَلُمِلْئَت ِمن ْ  َلِو اطََّلْعَت َعَلْيِهْم َلَولَّْيَت ِمن ْ

 

ْ تَ ْنطَِبق أَْعيُ ذََكَر بَ ْعض َأْهل اْلعِ  ََ ََ اَّللَّ َعَلى آَذاهنْم اِبلن َّْوِم  ُْم َلمَّا َضَر َها ْلم َأهنَّ نهْم لَِئالَّ ُيْسرِع إِلَي ْ
َقاظًا َوُهْم رُُقود " اْلِبَلى فََِِذا بَِقَيْت ظَاِهَرة لِْلَهَواِء َكاَن أَبْ َقى هَلَا َوهِلََذا قَاَل تَ َعاََل " َوحَتَْسبُهْم أَي ْ 

ًنا مُثَّ يَ ْفَتح َهِذِه َويُطْ  َوَقدْ  ًنا َويَ ْفَتح َعي ْ ْئ ب أَنَُّه يَ َنام فَ ُيْطِبق َعي ْ ِبق َهِذِه َوُهَو رَاِقد  ذُِكَر َعْن الذِ 
 َكَما قَاَل الشَّاِعر :

 يَ َنام ِبِِْحَدى ُمْقَلتَ ْيِه َويَ تَِّقي ... أِبُْخَرى الرَّزَااَي فَ ُهَو يَ ْقظَان اَنئِم

: يُ ْقَلُبوَن ِف اْلَعام  َلفقَاَل بَ ْعض السَّ " َونُ َقلِ بُ ُهْم َذات اْلَيِمني َوَذات الشِ َمال "  َوقَ ْوله تَ َعاََل 
ُهْم اْْلَْرض َوقَ ْوله " وََكْلبهْم اَبِسط ِذرَ  ََْ يُ ْقَلُبوا َْلََكَلت ْ اَعْيِه اِبْلَوِصيِد َمرََّتنْيِ قَاَل اِْبن َعبَّاس : َلْو 

َِ َوِقيَل جُمَاِهد َوَسِعيد ْبن ُجَبرْي َوقَ َتاَدة اْلَوِصيد اْلِفَناء َوقَاَل اِْبن َعبَّ " قَاَل اِْبن َعبَّاس وَ  اس اِبْلَبا
َاَ َوالصَِّحيح أَنَُّه اِبْلِفَناِء َوُهَو اْلَباَ َوِمْنُه قَ ْوله تَ َعاََل " ِإهنََّ  ا َعَلْيِهْم ُمْؤَصَدة اِبلصَِّعيِد َوُهَو الَته

اَدة اْلِكاَلَ ْغَلَقة َويُ َقال َوِصيد َوَأِصيد َرْبض َكْلبهْم َعَلى اْلَباَ َكَما َجَرْت بِِه عَ " َأْي ُمْطبَ َقة مُ 
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اُِّبِْم َكأَنَُّه قَاَل اِْبن ُجَرْيج : حَيُْرس َعَلْيِهْم اْلَباَ َوَهَذا ِمْن َسِجيَّته َوطَِبيَعته َحْيُث يَ ْرِبض بِبَ 
ًتا ِفيِه َكْل بحَيُْرسُهْم وََكاَن ُجُلوسه َخارِج الْ  َكَما َوَرَد ِف   َباَ ِْلَنَّ اْلَماَلِئَكة اَل َتْدُخل بَ ي ْ

 الصَِّحيح َواَل ُصورَة

116 ".@@@(1) 
ْيء َوهِلََذا "مبَثَابَِتِه فَ ُعِلَم ِإْسَناد ِإجَياده ِإََل َخالِقه َوُهَو اَّللَّ اَل إِلَه ِإالَّ ُهَو َخاِلق ُكل  شَ  .1657

 قَاَل اْلُمْؤِمن .

ُ َريبِ  َواَل ُأْشرُِك ِبَريبِ  َأَحًدا )َلكِ   (38نَّا ُهَو اَّللَّ
ُ َريبِ  َواَل ُأْشرُِك ِبَريبِ  َأَحًدا  َلِكنَّا ُهَو اَّللَّ

 

ة " َواَل  َوالرهبُوبِيَّ " َلِكنَّا ُهَو اَّللَّ َريبِ  " َأْي َلِكْن َأاَن اَل أَُقول مبََقالَِتك َبْل أَْعََتِف َّللَِِّ اِبْلَوْحَدانِيَّةِ 
 ُأْشرِك ِبَريبِ  َأَحًدا " َأْي َبْل ُهَو اَّللَّ اْلَمْعُبود َوْحده اَل َشرِيك َلُه.

ااًل َوَوَلًدا َوَلْواَل ِإْذ َدَخْلَت َجن ََّتَك قُ ْلَت َما َشاَء اَّللَُّ اَل قُ وََّة ِإالَّ اِبَّللَِّ ِإْن تَ َرِن َأاَن أََقلَّ ِمْنَك مَ 
(39) 

ُ اَل قُ وََّة ِإالَّ اِبَّللَِّ ِإْن تَ َرِن َأاَن أََقلَّ ِمنْ َوَلْواَل ِإْذ َدخَ   َك َمااًل َوَوَلًداْلَت َجن ََّتَك قُ ْلَت َما َشاَء اَّللَّ

 

 ِمْنك َمااًل مُثَّ قَاَل " َوَلْواَل ِإْذ َدَخْلت َجنَّتك قُ ْلت َما َشاَء اَّللَّ اَل قُ وَّة ِإالَّ ابََِّللَِّ ِإْن تَ َرِن َأاَن أََقل  
َها َوَوَلًدا " َهَذا حَتِْضيض َوَحث  َعَلى َذِلَك َأْي َهالَّ ِإَذا أَْعَجبَ ْتك ِحني َدَخْلتَها َوَنظَْرت إِلَي ْ 

ََْ يُ ْعطَُه َغرْيك َوق ُ محَِْدت  ْلت َما اَّللَّ َعَلى َما أَنْ َعَم بِِه َعَلْيك َوأَْعطَاك ِمْن اْلَمال َأْو اْلَوَلد َما 
ْيء ِمْن َحاله أَْو َماله أَْو : َمْن أَْعَجَبُه شَ  قَاَل بَ ْعض السََّلفَشاَء اَّللَّ اَل قُ وَّة ِإالَّ ابََِّللَِّ َوهِلََذا 

َقْد ُرِوَي ِفيِه َما َشاَء اَّللَّ اَل قُ وَّة ِإالَّ ابََِّللَِّ َوَهَذا َمْأُخوذ ِمْن َهِذِه اْْليَة اْلَكرُيَة وَ َوَلده فَ ْليَ ُقْل 
ثَ َنا َجرَّاح ْبن َُمْلَ  ثَ نَا َحِديث َمْرُفوع َأْخَرَجُه احْلَاِفظ أَبُو يَ ْعَلى اْلَمْوِصِلي  ِف ُمْسَنده َحدَّ د َحدَّ

ثَ َنا َعْبد اْلَمِلك ْبن ُزرَارَة َعْن أََنس َرِضيَ ُعَمر ْبن يُوُنس َحدَّ   اَّللَّ َعْنهُ ثَ َنا ِعيَسى ْبن َعْون َحدَّ
ْو َمال أَْو قَاَل : قَاَل َرُسول اَّللَّ َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلََّم " َما أَنْ َعَم اَّللَّ َعَلى َعْبد نِْعَمة ِمْن أَْهل أَ 

يَ َتَأوَّل َهِذِه اْْليَة "  اَل قُ وَّة ِإالَّ ابََِّللَِّ َفرُيَى ِفيِه آَفة ُدون اْلَمْوت " وََكانَ َوَلد فَ يَ ُقول َما َشاَء اَّللَّ 
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اْْلَْزِدي   َوَلْواَل ِإْذ َدَخْلت َجنَّتك قُ ْلت َما َشاَء اَّللَّ اَل قُ وَّة ِإالَّ ابََِّللَِّ " قَاَل احْلَاِفظ أَبُو اْلَفْتح
 اْلَمِلك ْبن ُزرَاَرة َعْن أََنس اَل َيِصح  َحِديثه .ِعيَسى ْبن َعْون َعْن َعْبد 

َثيِن ُشْعَبة ثَ َنا ُشْعَبة َوَحجَّاج َحدَّ ثَ َنا حُمَمَّد ْبن َجْعَفر َحدَّ َمام َأمْحَد : َحدَّ  َوقَاَل اإْلِ

139 ".@@@(1) 
يًّا " قَاَل أُْدِخَل  ""َوَغرْيهْم يَ ْعُنوَن َصرِيف اْلَقَلم ِبِكَتابَِة الت َّْورَاة َوقَاَل السهدِ ي   .1658 َوقَ رَّبْ َناُه جنَِ

 ِف السََّماء َفُكلِ َم .

يًّا " قَاَل جَنَا بِ  ِصْدِقِه َوَرَوى َوَعْن جُمَاِهد حَنْوه َوقَاَل َعْبد الرَّزَّاق َعْن َمْعَمر َعْن قَ َتاَدة " َوقَ رَّبْ َناهُ جنَِ
ثَ َنا َعْبد اِْلَبَّار ْبن عَ  ثَ َنا حُمَمَّد ْبن َسَلَمة احلَْ اِْبن َأيب َحامِت َحدَّ رَّاين  َعْن َأيب َواِصل َعْن اِصم َحدَّ

َناء يًّا ِبطُوِر َسي ْ ََ اَّللَّ ُموَسى جنَِ قَاَل  َشْهر ْبن َحْوَش ب َعْن َعْمرو ْبن َمْعد َيْكرَِ قَاَل َلمَّا قَ رَّ
رْي فَ َلْم َأْخُزن َعْنك َوَزْوَجة تُِعني َعَلى اْلَْ  : اَي ُموَسى ِإَذا َخَلْقت َلك قَ ْلًبا َشاِكرًا َوِلَسااًن َذاِكرًا

ًئا . ًئا َوَمْن َأْخُزن َعْنُه َهَذا فَ َلْم أَف َْتح َلُه ِمْن اْلَْرْي َشي ْ  ِمْن اْلَْرْي َشي ْ

َنا لَُه ِمْن َرمْحَِتَنا َأَخاُه َهاُروَن نَِبيًّا )  (53َوَوَهب ْ
َنا لَُه ِمْن َرمْحَِتَنا َأَخاُه هَ   اُروَن نَِبيًّاَوَوَهب ْ

 

َنا ُسَؤاله َوَشَفاَعته ِف  َنا لَُه ِمْن َرمْحَتَنا َأَخاُه َهاُرون نَِبيًّا " َأْي َوَأَجب ْ َأِخيِه َفَجَعْلَناُه  َوقَ ْوله " َوَوَهب ْ
قيِن مَ نَِبيًّا َكَما قَاَل ِف اْْليَة اْْلُْخَرى " َوَأِخي َهاُرون ُهَو أَْفَصح ِمينِ  ِلَسااًن َفَأْرِسْلهُ  ِعي رِْدًءا ُيَصدِ 

بُوِن " َوقَاَل " َقْد أُوتِيت ُسْؤلك اَي ُموَسى " َوقَاَل " َفَأْرِسْل ِإََل َهاُرون  ِإين ِ َأَخاف َأْن ُيَكذِ 
ا َشَفَع َأَحد ِف َأَحد َشَفاَعة مَ  قَاَل بَ ْعض السََّلفَوهَلُْم َعَليَّ َذْن ب َفَأَخاف َأْن يَ ْقتُ ُلوِن " َوهِلََذا 

نْ َيا أَْعَظم ِمْن َشَفاَعة ُموَسى ِف   ِف الده

257 ".@@@(2) 
 (1"فهياك واْلمر الذي إن تراحبت ... موارده ضاقت عليك مصادره ) .1659

( 2ونستعني: بفتح النون أول الكلمة ِف قراءة اِلميع، سوى حيىي بن واثَ واْلعمش )
 (.3فِهنما كسراها وهي لغة بين أسد وربيعة وبين متيم( )
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ادة ِف اللغة من الذلة. يقال: طريق معبد، وبعري معبد، أي: مذلل. وِف الشرع: عبارة العب
عما جيمع كمال احملبة واْلضوع واْلوف. وقدم املفعول _ وهو إايك _ وكرر، لالهتمام 
واحلصر، أي: ال نعبد إال إايك، وال نتوكل إال عليك. وهذا هو كمال الطاعة. والدين يرجع  

: الفاحتة سر القرآن. وسرها هذه قال بعض السلفعنيني. وهذا كما كله إَل هذين امل
( من الشرك. والثاين: تْبي من احلول 4الكلمة }إايك نعبد وإايك نستعني{؛ فاْلول: تْبي )

والقوة، والتفويض إَل هللا عز وجل. وهذا املعىن ِف غري آية من القرآن كما قال تعاَل: 
[، }قل هو الرمحن آمنا به 123ل عما تعملون{ ]هود }فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغاف

[، }َر املشرق واملغَر ال إله إال هو فاختذه وكيال{ ]املزمل 29وعليه توكلنا{ ]امللك 
[ وكذلك هذه اْلية الكرُية }إايك نعبد وإايك نستعني{. وحتول الكالم من الغيبة إَل 9

 يدي لى هللا فكأنه اقََت وحضر بنياملواجهة بكاف اْلطاَ وهو مناسبه؛ ْلنه ملا أثىن ع
هللا تعاَل؛ فلهذا قال: }إايك نعبد وإايك نستعني{. وِف هذا دليل على أن أول السورة خْب 

ه من هللا تعاَل ابلثناء على نفسه الكرُية، جبميل صفاته احلسىن، وإرشاد لعباده أبن يثنوا علي
(. كما جاء ِف الصحيحني 5ه )بذلك. وهلذا ال تصح صالة من َ يقل ذلك وهو قادر علي

يقرأ  قال: " ال صالة ملن َ -صلى هللا عليه وسلم  -عن عبادة بن الصامت أن رسول هللا 
(. وِف صحيح مسلم من حديث العالء بن عبد الرمحن موَل احلرَُقَة، عن 6فاحتة الكتاَ " )

اَل: قسمت  تع: يقول هللا-صلى هللا عليه وسلم  -أبيه، عن أيب هريرة، عن رسول هللا 
الصالة بيين وبني عبدي نصفني؛ فنصفها يل ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل؛ إذا قال 
العبد: }احلمد هلل َر العاملني{ قال: محدين عبدي. وإذا قال: }الرمحن الرحيم{ قال: 
أثىن علي عبدي، فِذا قال: }مالك يوم الدين{ قال هللا: جمدين عبدي. وإذا قال: }إايك 

ايك نستعني{ قال: هذا بيين وبني عبدي ولعبدي ما سأل. فِذا قال: }اهدان نعبد وإ
الصراط املستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غري املغضَو عليهم وال الضالني{ قال: هذا 

 (.7لعبدي ولعبدي ما سأل" )

__________ 

(، 127 /1( )( البيت ِف تفسري القرطِب وفيه: إن توسعت بدال من: إن تراحبت )انظر 1)
( ونسبه للطفيل الغنوي. وهو ِف احلماسة بنحوه منسواب 62/ 1وهو بنص ِف الكشاف )



1677 

 

 (62/ 1ابملفرس بن ربعي )انظر حاشية اِلرجاين على الكشاف 
( )( نسبها هلما أبو حيان وأضاف عبيد بن عمري الليثي وزر بن حبيش والنخعي )انظر 2)

 ( وهي شاذة.23/ 1البحر 

 .127/ 1سني زايدة من العتيقة. وهو بنحوه ِف تفسري القرطِب ( )( مابني القو 3)
 ( )( ِف ط: تْبؤ. وكذا ِف املوضع التايل.4)

 ( )( ِف اْلصل: وهو قادر عليه بذلك. واملثبت من العتيقة.5)

 ( )( تقدم خترجيه ِف فضل الفاحتة.6)

 (1)( )( تقدم خترجيه ِف فضل الفاحتة.." 7)
 لفقال بعض السمن الدين َ ُيكنه أن يقول ذلك وهلذا "العادة وإذا قيل له هذا  .1660

 ال ينظر إَل عمل الفقيه ولكن سله يصدقك.

 

 فصل

قال: وأما قول هذا املبتدع ال يستغاث ابلرسول فِنه كفر ْلنه لفظ يقتضي سل ب صالحية 
الرسول ْلن يكون وسيلة إَل هللا تعاَل ِف طل ب اإلغاثة وهذا نفي لوصف من أوصاف 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ الكمال ا  لثابت له َصلَّى اَّللَّ

أرأيت رجلني قال أحدمها ال ضار وال انفع إال هللا تعاَل يشري إَل التوحيد وقال اْلخر إن 
الرسول ال يضر وال ينفع وقال اْلول إن هللا هو السميع العليم إشارة للحقائق اليت حصرها 

إن الرسول ال يسمع وال يعلم أكان يشك الَر سبحانه ِف نفسه ُّبذا الكالم وقال اْلخر 
 مسلم ِف أن اْلول موحد والثاين كافر منقص وال ينفعه َتويله

 واِلواَ من وجوه

أحدها أن ما ذكرته افَتاء فِن أحدا َ خيص الرسول َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم ُّبذا النفي ال 
 (2)ي عام." خطااب وال كتااب وال نفى كل ما يسمى استغاثة فال النف
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ول َصلَّى "َلمَّا َكااَن َسِلَما ِإََل الر اَِب . َوَمْن َنظََر ِف اْلَواِقع َوَأَحاَط بِِه ِعْلًما َفِهَم ُمرَاد الرَّسُ  .1661
َعْت َلهُ احلِْْكَمة أُويتَ َجَواِمع ، وَ  اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلََّم ِمْن َكاَلمه ، َونَ زََّلهُ َعَلْيِه . َوَعِلَم أَنَُّه َكاَلم َمْن مجُِ

اَل بَ ْعض قَ اْلَكِلم ، َفَصَلَوات اَّللَّ َوَساَلمه َعَلْيِه ، َوَجزَاُه أَْفَضل َما َجَزى نَِبيًّا َعْن أُمَّته . َوَقْد 
ْقد اَن ُموِج ب عَ : اُْطلُُبوا اْلُكُنوز حَتْت َكِلَمات َرُسول اَّللَّ َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلََّم َوَلمَّا كَ  السََّلف

ُمَسلِ ف اْلَقْرض َرد  اْلِمْثل ِمْن َغرْي زاَِيَدة َكاَنْت الز اَِيَدة راًِب . قَاَل اِْبن اْلُمْنِذر : َأمْجَُعوا َعَلى َأنَّ الْ 
 ِلكَ ِإَذا َشَرَط َعَلى اْلُمْسَتْسِلف زاَِيَدة أَْو َهِديَّة . َفَأْسَلَف َعَلى َذِلَك : َأنَّ َأْخذ الز اَِيَدة َعَلى ذَ 

ُْم " هَنَْوا َعْن قَ ْرض َجر  مَ  َفَعة " راًِب َوَقْد ُرِوَي َعْن اِْبن َمْسُعود َوُأيَب  ْبن َكْع ب َواْبن َعبَّاس َأهنَّ ن ْ
ْ جَيُْز ِْلَنَُّه َسلََّم ِإََل الر اَِب . ًئا : ََ رُه َداره ، َأْو يَِبيعُه َشي ْ َعْنُه  َوهِلََذا هَنَى وََكَذِلَك ِإْن َشَرَط َأْن يُ َؤجِ 
ُهْم ِمْن قَ ُبول َهدِ  يَّة اْلُمْقََتِض ِإالَّ النَِّب  َصلَّى اَّللَّ َعَلْيِه َوَسلََّم ، َوهِلََذا َمَنَع السََّلف َرِضَي اَّللَّ َعن ْ

 ِدْرمَهًا َأْن حَيَْتِسبَها اْلُمْقِرض ِمْن الدَّْين . فَ َرَوى اْْلَثْ َرم " َأنَّ َرُجاًل َكاَن لَُه َعَلى ََسَّاك ِعْشُرونَ 
بَّاس فَ َقاَل ، َفَجَعَل يُ ْهِدي إِلَْيِه السََّمك َويُ َقوِ مُه ، َحىتَّ بَ َلَغ َثاَلثَة َعَشر ِدْرمَهًا ، َفَسَأَل اِْبن عَ 

َعة َدرَاِهم . َوُرِوَي َعْن اِْبن ِسريِيَن " َأنَّ ُعَمر َأْسَلَف ُأيَب  ْبن َكْع ب َعَشَرة آاَلف  : أَْعِطِه َسب ْ
 (1)، َفَأْهَدى إِلَْيِه ُأيَب  ِمْن مَثََرة أَْرضه ، فَ َردََّها َعَلْيِه."  ِدْرَهم
" الساعة سنون خداعة يتهم فيها اْلمني ويؤمتن فيها املتهم وينطق فيها الرويبضة  .1662

قالوا وما الرويبضة قال السفيه ينطق ِف أمر العامة وِف رواية الفاسق يتكلم ِف أمر العامة وِف 
رواية اإلمام أمحد إن بني يدي الدجال سنني خداعة يصدق فيها الكاذَ ويكذَ فيها 

ها اْلمني ويؤمن فيها اْلائن وذكر بقيته ومضمون ما ذكر من أشراط الصادق وخيون في
الساعة ِف هذا احلديث يرجع إَل أن اْلمور توسد إَل غري أهلها كما قال النِب صلى هللا 
عليه و سلم ملن سأله عن الساعة إذا وسد اْلمر إَل غري أهله فانتظر الساعة فِنه إذا صار 

أهل اِلهل واِلفاء رؤساء الناس وأصحاَ الثروة واْلموال حىت  احلفاة العراة رعاء الشاء وهم
يتطاولوا ِف البنيان فِنه يفسد بذلك نظام الدين والدنيا فِنه إذا كان رؤوس الناس من كان 
فقريا عائال فصار ملكا على الناس سواء كان ملكه عاما أو خاصا ِف بعض اْلشياء فِنه ال 

ال بعض قر عليهم مبا استوَل عليهم من املال فقد يكاد يعطى الناس حقوقهم بل يستأث
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ْلن متد يدك إَل فم التنني فيقضمها خري لك من أن متدها إَل يد غين قد عا ج  السلف
الفقر وإذا كان مع هذا جاهال جافيا فسد بذلك الدين ْلنه ال يكون له مهة ِف إصالح 

ين الناس وال ال يبايل مبا أفسد من ددين الناس وال تعليمهم بل مهته ِف جباية املال وإكثاره و 
مبن أضاع من أهل حاجاهتم وقال ِف حديث آخر ال تقوم الساعة حىت يسود كل قبيلة 
منافقوها وإذا كان ملوك الناس ورؤوسهم على هذه احلال انعكست سائر اْلحوال فصدق 

دم و عالكاذَ وكذَ الصادق وائتمن اْلائن وخون اْلمني وتكلم اِلاهل وسكت العاَ أ
ابلكلية كما صح عن النِب صلى هللا عليه و سلم أنه قال إن من أشراط الساعة أن يرفع 
العلم ويظهر اِلهل وأخْب أنه يقبض العلم مبوت العلماء حىت إذا َ يبق عاَ اختذ الناس 
رؤساء جهاال فسئلوا فأفتوا بغري علم فضلوا وأضلوا وقال الشعِب ال تقوم الساعة حىت يصري 

م جهال واِلهل علما وهذا كله من انقالَ احلقائق ِف آخر الزمان وانعكاس اْلمور وِف العل
صحيح احلاكم عن عبدهللا بن عمرو مرفوعا إن من أشراط الساعة أن توضع اْلخيار وترفع 
اْلشرار وِف قوله يتطاولون ِف البنيان دليل على ذم التباهي والتفاخر خصوصا ابلتطاول ِف 

 ن إطالة البناء معروفا ِف زمن النِب صلى هللا عليه و سلم وأصحابه رضي هللاالبنيان َو يك
عنهم بل كان بنياهنم قصريا بقدر احلاجة روى أبو الزاند عن اْلعرج عن أيب هريرة رضي هللا 
عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ال تقوم الساعة حىت يتطاول الناس ِف البنيان 

خرج أبو داود من حديث أنس رضي هللا عنه أن النِب صلى هللا عليه و خرجه البخاري و 
سلم خرج فرأى قبة مشرفة فقال ما هذه قالوا هذه لفالن رجل من اْلنصار فجاء صاحبها 
فسلم على رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فأعرض عنه فعل ذلك مرارا فهدمها الرجل 

 (1)" وخرجه الطْباين من وجه آخر عن أنس أيضا .
" رجل ال يدع شاذة وال فاذة إال اتبعها يضرُّبا بسيفه فقالوا ما أجزأ منا اليوم أحد   .1663

كما أجزأ فالن فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم هو من أهل النار فقال رجل من القوم 
أان أصاحبه فأتبعه فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل املوت فوضع نصل سيفه على 

لى  ثدييه مث حتامل على سيفه فقتل نفسه فخرج الرجل إَل رسول هللا صاْلرض وذاببه بني
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هللا عليه و سلم فقال أشهد أنك رسول هللا وقص عليه القصة فقال رسول هللا صلى هللا 
عليه و سلم إن الرجل ليعمل بعمل أهل اِلنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار وإن الرجل 

دو للناس وهو من أهل اِلنة زاد البخاري رواية إمنا اْلعمال ليعمل بعمل أهل النار فيما يب
ابْلواتيم وقوله فيما يبدو للناس إشارة إَل أن ابطن اْلمر يكون خبالف ذلك وإن خامتة 
السوء تكون بسب ب دسيسة ابطنة للعبد ال يطلع عليها الناس إما من جهة عمل سييء 

عمل  عند املوت وكذلك قد يعمل الرجل وحنو ذلك فتلك اْلصلة اْلفية توج ب سوء اْلامتة
أهل النار وِف ابطنه خصلة خفيه من خصال اْلري فتغل ب عليه تلك اْلصلة ِف آخر عمره 
فتوج ب له حسن اْلامتة قال عبد العزيز بن أيب رواد حضرت رجال عند املوت يلقن الشهادة 

نه فِذا لك قال فسألت عال إله إال هللا فقال ِف آخر ما قال هو كافر مبا تقول ومات على ذ
هو مدمن مخر وكان عبد العزيز يقول اتقوا الذنَو فِهنا هي اليت أوقعته وِف اِلملة فاْلواتيم 
مرياث السوابق فكل ذلك سبق ِف الكتاَ السابق ومن هنا كان يشتد خوف السلف من 

ة ابْلواتيم قسوء اْلواتيم ومنهم من كان يقلق من ذكر السوابق وقد قيل إن قلَو اْلبرار معل
يقولون مباذا خيتم لنا وقلَو املقربني معلقة ابلسوابق يقولون ماذا سبق لنا وبكى بعض 
الصحابة عند موته فسئل عن ذلك فقال َسعت رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول إن 
  هللا تعاَل قبض خلقه قبضتني فقال هؤالء ِف اِلنة وهؤالء ِف النار وال أدري ِف أي القبضتني

ما أبكى العيون ما أبكاها الكتاَ السابق وقال سفيان لبعض  قال بعض السلفكنت 
الصاحلني هل أبكاك قط علم هللا فيك فقال له ذلك الرجل تركين ال أفرح أبدا وكان سفيان 
يشتد قلقه من السوابق واْلواتيم فكان يبكي ويقول أخاف أن أكون ِف أم الكتاَ شقيا 

سل ب اإلُيان عند املوت وكان مالك بن دينار يقوم طول ليله ويبكي ويقول أخاف أن أ
قابضا على حليته ويقول اي َر قد علمت ساكن اِلنة من ساكن النار ففي أي الدارين 
منزل مالك وقال حامت اْلصم من خال قلبه من ذكر أربعة أخطار فهو مغَت فال أيمن الشقاء 

 يعلم ة وال أابيل وهؤالء ِف النار وال أابيل فالاْلول خطر يوم امليثاق حني قال هؤالء ِف اِلن
 (1)ِف أي الفريقني كان والثاين حني خلق ِف ظلمات ثالث فنادى امللك ." 
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" فيه إَل شبهة يظنها دليال ويكون مأجورا على اجتهاده ومغفورا له خطؤه لعدم  .1664
عرضه ومن وقع و اعتماده وقوله صلى هللا عليه و سلم فمن اتقى الشبهات فقد استْبأ لدينه 

ِف الشبهات وقع ِف احلرام قسم الناس ِف اْلمور املشتبهة إَل قسمني وهذا إمنا هو ابلنسبة 
إَل من هي مشتبهة عليه وهو ممن ال يعلمها فأما من كان عاملا ُّبا واتبع ما دله علمه عليها 

نه علم فلذلك قسم اثلث َ نذكره لظهور حكمه فِن هذا القسم أفضل اْلقسام الثالثة ْل
حكم هللا ِف هذه اْلمور املشتبهة على الناس واتبع علمه ِف ذلك وأما من َ يعلمه حكم 
هللا فيها فهم قسمان أحدمها من يتقي هذه الشبهات الشتباهها عليه فهذا قد استْبأ لدينه 
وعرضه ومعىن استْبأ طل ب الْباءة لدينه وعرضه من النقص والشني والعرض هو موضع املدح 

م من اإلنسان وما حيصل له بذكره ابِلميل مدح وبذكره ابلقبيح قدح وقد يكون ذلك والذ
اترة ِف نفس اإلنسان واترة ِف سلفه أو ِف أهله فمن اتقى اْلمور املشتبهة واجتنبها فقد 
حصن عرضه من القدح والشني الداخل على من ال جيتنبها وِف هذا دليل على أن من 

ن عرض م قال بعض السلفه للقدح فيه والطعن كما ارتك ب الشبهات فقد عرض نفس
نفسه للتهم فال يلومن من أساء الظن به وِف رواية للَتمذي ِف هذا احلديث فمن تركها 
استْباء لدينه وعرضه فقد سلم واملعين أن من تركها ُّبذا القصد وهو براءة دينه وعرضه عن 

دوح  أن طل ب الْباءة للعرض مم النقص ال لغرض آخر فاسد من رايء وحنوه وفيه دليل على
كطل ب الْباءة للدين وهلذا ورد كل ما وقي به املرء عرضه فهو صدقة وِف رواية ِف الصحيحني 
ِف هذا احلديث فمن ترك ما يشتبه عليه من اإلمث كان ملا استبان أترك يعين أن من ترك اإلمث 

ا كان تركه حترزا ه إمث وهذا إذمع اشتباهه عليه وعدم حتققه فهو أوَل بَتكه إذا استبان له أن
من اإلمث فأما من يقصد التصنع للناس فِنه ال يَتك إال ما يظن أنه ممدوح عندهم القسم 
الثاين من يقع ِف الشبهات مع كوهنا مشتبهة عنده فأما من أتى شيئا مما يظنه الناس شبهة 

ن طعن ذا خشي ملعلمه أبنه حالل ِف نفس اْلمر فال حرج عليه من هللا ِف ذلك لكن إ
الناس عليه بذلك كان تركها حينئذ استْباء لعرضه فيكون حسنا وهذا كما قال النِب صلى 
هللا عليه و سلم ملن رآه واقفا مع صفية إهنا صفية بنت حيي وخرج أنس إَل اِلمعة فرأى 
الناس قد صلوا ورجعوا فاستحيا ودخل موضعا ال يراه الناس فيه وقال من ال يستحيي من 

ناس ال يستحيي من هللا وخرجه الطْباين مرفوعا وال يصح وإن أتى ذلك العتقاده أنه ال
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حالل إما ابجتهاد سائغ أو تقليد سائغ وكان ُمطئا ِف اعتقاده فحكمه حكم الذي قبله 
فِن كان االجتهاد ضعيفا أو التقليد غري سائغ وإمنا محل عليه جمرد اتباع اهلوى فحكمه 

 هه عليه والذي أييت الشبهات مع اشتباهها عليه قد أخْب عنه النِبحكم من أاته مع اشتبا
صلى هللا عليه و سلم أنه وقع ِف احلرام فهذا يفسر مبعنيني أحدمها أن يكون ارتكابه للشبهة 

 (1)مع اعتقاده أهنا شبهة ذريعة إَل ارتكابه احلرام الذي يعتقد أنه حرام ابلتدريج ." 
ا يكره لنفسه وما شابه ذلك انتهى ما ذكره ومن أنواع " ما حي ب لنفسه ويكره هلم م .1665

نصحهم دفع اْلذى واملكروه عنهم وإيثار فقريهم وتعليم جاهلهم ورد من زاغ منهم عن احلق 
ِف قول أو عمل ابلتلطف ِف ردهم إَل احلق والرفق ُّبم ِف اْلمر ابملعروف والنهي عن املنكر 

أن هذا  وددت قال بعض السلفدنياه كما وحمبة إزالة فسادهم ولو حبصول ضرر له ِف 
اْللق أطاعوا هللا وأن حلمي قرض ابملقاريض وكان عمر بن عبد العزيز يقول ايليتين عملت 
فيكم بكتاَ هللا وعملتم به فكلما عملت فيكم بسنة وقع مىن عضو حىت يكون آخر شيء 

ه العلماء رد خيتص ب منها خروج نفسي ومن أنواع النصح هلل تعاَل وكتابه ورسوله وهو مما
اْلهواء املضلة ابلكتاَ والسنة على موردها وبيان داللتهما على ما خيالف اْلهواء كلها 
وكذلك رد اْلقوال الضعيفة من زالت العلماء وبيان داللة الكتاَ والسنة على ردها ومن 

ته اذلك بيان ما صح من حديث النِب صلى هللا عليه و سلم َو يصح منه بتبيني حال رو 
ومن تقبل رواايته منهم ومن ال تقبل وبيان غلط من غلط من ثقاهتم الذين تقبل روايتهم 
ومن أعظم أنواع النصح أن ينصح ملن استشاره ِف أمره كما قال صلى هللا عليه و سلم إذا 
استنصح أحدكم أخاه فلينصح له وِف بعض اْلحاديث إن من حق املسلم على املسلم أن 

ومعىن ذلك أنه إذا ذكر ِف غيبة ابلسوء أن ينصره ويرد عنه وإذا رأى من ينصح له إذا غاَ 
يريد أذاه ِف غيبته كفه عن ذلك فِن النصح ِف الغي ب يدل على صدق الناصح فِنه قد 
يظهر النصح ِف حضوره متلقا ويغشه ِف غيبته وقال احلسن إنك لن تبلغ حق نصيحتك 

و  وقال بعض أصحاَ النِب صلى هللا عليهْلخيك حىت َتمره مبا يعجز عنه قال احلسن 
سلم والذي نفسي بيده إن شئتم ْلقسمن لكم ابهلل إن أح ب عباد هللا إَل هللا الذين حيببون 
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هللا إَل عباده وحيببون عباد هللا إَل هللا ويسعون ِف اْلرض ابلنصيحة وقال فرقد السبخي 
القيامة  ْلمراء زمرته أول الزمر يومقرأت ِف بعض الكت ب احمل ب هلل عز و جل أمري مؤمر على ا

وجملسه أقَر اجملالس فيما هناك واحملبة فيما هناك واحملبة منتهى القربة واالجتهاد ولن يسأم 
احملبون من طول اجتهادهم هلل عز و جل وحيبونه وحيبون ذكره وحيببون إَل خلقه ُيشون بني 

وأحباؤه  فضائح أولئك أولياء هللاخلقه ابلنصائح وخيافون عليهم من أعماهلم يوم تبدو ال
وصفوته أولئك الذين ال راحة هلم دون لقائه وقال ابن علية ِف قول أيب بكر املزين ما فاق 
أبو بكر رضي هللا عنه أصحاَ حممد صلى هللا عليه و سلم بصوم وال صالة ولكن بشيء  

ه وقال الفضيل قكان ِف قلبه قال الذي كان ِف قلبه احل ب هلل عز و جل والنصيحة ِف خل
بن عياض رمحه هللا ما أدرك عندان من أدرك بكثرة الصالة والصيام وإمنا أدرك عندان بسخاء 
اْلنفس وسالمة الصدور والنصح لألمة وسئل ابن املبارك أي اْلعمال أفضل قال النصح هلل 

 (1)وقال معمر كان يقال ." 
سناد لقصص وروى ابن جرير ِب" جنعلها للذين ال يريدون علوا ِف اْلرض وال فسادا ا .1666

فيه نظر عن على رضي هللا عنه قال إن الرجل ليعجبه من شراك نعله أن يكون أجود من 
شراك نعل صاحبه فيدخل ِف قوله تلك الدار اْلخرة جنعلها للذين ال يريدون علوا ِف اْلرض 

ة قال ال يوال فسادا والعاقبة للمتقني القصص وكذا روي عن الفضيل بن عياض ِف هذه اْل
حي ب أن يكون نعله أجود من نعل غريه وال شراكه أجود من شراك غريه وقد قيل إن هذا 
حممول على أنه إذا أراد الفخر على غريه ال مبجرد التجمل قال عكرمة وغريه من املفسرين 
ِف هذه اْلية العلو ِف اْلرض التكْب وطل ب الشرف واملنزلة عند ذي سلطاهنا والفساد العمل 

عاصي وقد ورد ما يدل على أنه ال أيمث من كره أن يفوقه من الناس أحد ِف اِلمال فخرج ابمل
اإلمام أمحد رمحه هللا واحلاكم ِف صحيحه من حديث ابن مسعود رضي هللا عنه قال أتيت 
النِب صلى هللا عليه و سلم وعنده مالك بن مرارة الرهاوي فأدركته وهو يقول اي رسول هللا 

اِلمال ما تري فما أح ب أحدا من الناس فضلين بشراكني فما فوقهما أليس  قد قسم يل من
ذلك هو البغي فقال ال ليس ذلك ابلبغي ولكن البغي من بطر أو قال سفه احلق وغمط 
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الناس وخرج أبو داود من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه عن النِب صلى هللا عليه و سلم 
ل بغيا أو  فى أن يكون كراهته ْلن يفوقه أحد ِف اِلمامعناه وِف حديثه الكْب بدل البغي فن

كْبا وفسر البغي والكْب ببطر احلق وهو التكْب عليه واالمتناع من قبوله كْبا إذا خالف هواه 
التواضع أن تقبل احلق من كل من جاء به وإن كان صغريا فمن  قال بعض السلفومن هنا 

ع ومن ا وسواء كان حيبه أو ال حيبه فهو متواضقبل احلق ممن جاء به سواء كان صغريا أو كبري 
أيب قبول احلق تعاظما عليه فهو متكْب وغمط الناس هو احتقارهم وازدراؤهم وذلك حيصل 
من النظر إَل النفس بعني الكمال وإَل غريه بعني النقص وِف اِلملة فينبغي للمؤمن أن حي ب 

صا ِف دينه رأى ِف أخيه املسلم نقللمؤمنني ما حي ب لنفسه ويكره هلم ما يكره لنفسه فِن 
اجتهد ِف إصالحه قال بعض الصاحلني من السلف أهل احملبة هلل نظروا بنور هللا وعطفوا 
على أهل معاصي هللا مقتوا أعماهلم وعطفوا عليهم ليزيلوهم ابملواعظ عن فعاهلم وأشفقوا 

ه وإن ما يرضاه لنفسعلى أبداهنم من النار وال يكون املؤمن مؤمنا حقا حىت يرضى للناس 
رأى ِف غريه فضيلة فاق ُّبا عليه فيتمىن لنفسه مثلها فِن كانت تلك الفضيلة دينية كان 
حسنا وقد متىن النِب صلى هللا عليه و سلم لنفسه منزلة الشهادة وقال صلى هللا عليه و سلم 

رجل آاته هللا ار و ال حسد إال ِف اثنتني رجل آاته هللا ماال فهو ينفقه آانء الليل وآانء النه
القرآن فهو يقرؤه آانء الليل وآانء النهار وقال ِف من ينفق ماله ِف طاعة هللا فقال لو أن يل 
ماال لفعلت فيه كما فعل هذا فهما ِف اْلجر سواء وإن كانت دنيويه فال خري ِف متنيها كما 

ت لنا مثل ما أويت  ليقال تعاَل فخرج على قومه ِف زينته قال الذين يريدون احلياة الدنيا اي
قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواَ هللا خري ملن آمن وعمل صاحلا 

 (1)القصص وأما قوله عز ." 
" أهنما حفظا بصالح أبيهما قال سعيد بن املسي ب البنه ْلزيدن ِف صاليت من  .1667

ز ما ا وقال عمر بن عبدالعزيأجلك رجاء أن أحفظ فيك مث تال هذه اْلية وكان أبومها صاحل
من مؤمن ُيوت إال حفظه هللا ِف عقبه وعق ب عقبه وقال ابن املنكدر إن هللا ليحفظ ابلرجل 
الصاحل ولده وولد ولده والدويرات اليت حوله فما يزالون ِف حفظ من هللا وسَت ومىت كان 
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محد عن النِب صلى مام أالعبد مشتغال بطاعة هللا فِن هللا حيفظه ِف تلك احلال وِف مسند اإل
هللا عليه و سلم قال كانت امرأة ِف بيت فخرجت ِف سرية من املسلمني وتركت ثنيت عشرة 
عنزة وصيصتها كانت تنسج ُّبا قال ففقدت عنزة هلا وصيصيتها فقالت اي َر إنك قد 
ضمنت ملن خرج ِف سبيلك أن حتفظ عليه وإين قد فقدت عنزا من غنمي وصيصييت وإين 

عنزة يل وصيصييت قال وجعل النِب صلى هللا عليه و سلم يذكر شدة مناشدهتا رُّبا  أنشدك
تبارك وتعاَل قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فأصبحت عنزها ومثلها وصيصيتها هي 

من  السلف قال بعضالصنارة اليت يغزل ُّبا وينسج فمن حفظ هللا حفظه هللا من كل أذى 
حفظ  من ضيع تقواه فقد ضيع نفسه وهللا غىن عنه ومن عجي باتقى هللا فقد حفظ نفسه و 

هللا ملن حفظه أن جيعل احليواانت املؤذية ابلطبع حافظة له من اْلذى كما جرى لسفينة موَل 
النِب صلى هللا عليه و سلم حيث كسر به املرك ب وخرج إَل جزيرة فرأى اْلسد فجعل ُيشي 

ي ا جعل يهمهم كأنه يودعه مث رجع عنه ورؤ معه حىت دله على الطريق فلما أوقفه عليه
إبراهيم بن أدهم انئما ِف بستان وعنده حية ِف فمها طاقة نرجس فما زالت تذَ عنه حىت 
استيقظ وعكس هذا أن من ضيع هللا ضيعه هللا فضاع بني خلقه حىت يدخل عليه الضرر 

 فأعرف ْلعصي هللاإين  قال بعض السلفواْلذى ممن كان يرجو نفعه من أهله وغريهم كما 
ذلك ِف خلق خادمي ودابيت النوع الثاين من احلفظ وهو أشرف النوعني حفظ هللا للعبد ِف 
دينه وإُيانه فيحفظه ِف حياته من الشبهات املضلة ومن الشهوات احملرمة وحيفظ عليه دينه 

م ش إذا حضر الرجل املوت يقال للملك قال بعض السلفعند موته فيتوفاه على اإلُيان 
رأسه قال أجد ِف رأسه القرآن قال شم قلبه قال أجد ِف قلبه الصيام قال شم قدميه قال 
أجد ِف قدميه القيام قال حفظ نفسه فحفظه هللا وِف الصحيحني عن الْباء بن عاَز عن 
النِب صلى هللا عليه و سلم أنه أمره أن يقول عند منامه إن قبضت نفسي فارمحها وإن 

ه و ا حتفظ به عبادك الصاحلني وِف حديث عمر أن النِب صلى هللا عليأرسلتها فاحفظها مب
سلم علمه أن يقول اللهم احفظين ابإلسالم قائما واحفظين ابإلسالم قاعدا واحفظين 
ابإلسالم راقدا وال تطمع ِف عدوا وال حاسدا خرجه ابن حبان ِف صحيحه وكان النِب صلى 

ال ول استودع هللا دينك وأمانتك وخواتيم عملك وقهللا عليه و سلم يودع من أراد سفرا فيق
صلى هللا عليه و سلم إن هللا إذا استودع شيئا حفظه خرجه النسائي وغريه وِف اِلملة فِن 
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هللا عز و جل حيفظ املؤمن احلافظ حلدود دينه وحيول بينه وبني ما يفسد عليه دينه أبنواع 
 (1)من احلفظ وقد ال يشعر العبد ببعضها ." 

" وابن مسعود وغريمها وقال عمر بن عبدالعزيز أصبحت ومايل سرور إال ِف مواقع  .1668
القضاء والقدر فمن وصل إَل هذه الدرجة كان عيشه كله ِف نعيم وسرور قال هللا تعاَل من 

حلياة الطيبة ا قال بعض السلفعمل صاحلا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة 
ال عبدالواحد بن زيد الرضا ابَ هللا اْلعظم وجنة الدنيا ومسَتاح هي الرضا والقناعة وق

العابدين وأهل الرضا اترة يالحظون حكمة املبتلي وخريته لعبده ِف البالء وأنه غري متهم ِف 
قضائه واترة يالحظون ثواَ الرضا ابلقضاء فينسيهم أَ املقضي به واترة يالحظون عظمة 

يه قون ِف مشاهدة ذلك حىت ال يشعرون ابْلَ وهذا يصل إلاملبتلي وجالله وكماله فيستغر 
خواص أهل املعرفة واحملبة حىت رمبا تلذذوا مبا أصاُّبم ملالحظتهم صدوره عن حبيبهم كما 
قال بعضهم أوجدهم ِف عذابه عذوبة وسئل بعض التابعني عن حاله ِف مرضه فقال أحبه 

عذَ  فقال ال وقال بعضهم عذابه فيك إليه أح ب إيل وسئل سري هل جيد احمل ب أَ البالء
وبعده فيك قَر وأنت عندي كروحي بل أنت منها أح ب حسِب من احل ب أين ملا حت ب 
أح ب والدرجة الثانية أن يصْب على البالء وهذه ملن َ يستطع الرضا ابلقضاء فالرضا فضل 

 أمر به مندَو إليه مستح ب والصْب واج ب على املؤمن حتم وِف الصْب خري كثري فِن هللا
ووعد عليه جزيل اْلجر قال هللا عز و جل إمنا يوىف الصابرون أجرهم بغري حساَ الزمر 
وقال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إان هلل وإان إليه راجعون أولئك عليهم 

 لصلوات من رُّبم ورمحة وأولئك هم املهتدون البقرة قال احلسن الرضا عزيز ولكن الصْب معو 
املؤمن والفرق بني الرضا والصْب أن الصْب كف النفس وحبسها عن السخط مع وجود اْلَ 
ومتين زوال ذلك وكف اِلوارح عن العمل مبقتضى اِلزع والرضا انشراح الصدر وسعته ابلقضاء 
وترك متين زوال اْلَ وإن وجد اإلحساس أبَ لكن الرضا خيففه ما يباشر القل ب من روح 

رفة وإذا قوي الرضا فقد يزيل اإلحساس ابْلَ ابلكلية كما سبق وقوله صلى هللا اليقني واملع
عليه و سلم واعلم أن النصر مع الصْب هذا موافق لقول هللا عز و جل قال الذين يظنون 
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أهنم مالقوا هللا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثرية ِبذن هللا وهللا مع الصابرين البقرة وقوله إن 
ئة صابرة يغلبوا مائتني وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفني ِبذن هللا وهللا مع يكن منكم ما

الصابرين اْلنفال وقال عمر ْلشياخ من بين عبس مب قاتلتم الناس قالوا ابلصْب َ نلق قوما 
فاضل كلنا يكره املوت وأَ اِلراح ولكن نت  وقال بعض السلفإال صْبان هلم كما صْبوا لنا 

بطال الشجاعة صْب ساعة وهذا ِف جهاد العدو الظاهر وهو جهاد الكفار ابلصْب وقال ابن 
 (1)وكذلك جهاد العدو الباطن ." 

" ويؤتوا الزكاة أن الصالة هي الفارقة بني الكفر واإلسالم واإلُيان وهي أيضا أول  .1669
ما حياس ب به املرء يوم القيامة فِن متت صالته فقد أفلح وأجنح وقد سبق حديث عبدهللا 

عمرو فيمن حافظ عليها أهنا تكون له نورا وبرهاان وجناة يوم القيامة وأما الصْب فِنه ضياء بن 
والضياء هو النور الذي حيصل فيه نوع حرارة وإحراق كضياء الشمس خبالف القمر فِنه نور 
حمض فيه إشراق بغري إحراق قال هللا عز و جل هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا 

وصف هللا شريعة موسى أبهنا ضياء كما قال ولقد آتينا موسى وهارون  يونس ومن هنا
الفرقان وضياء وذكرى للمتقني اْلنبياء وإن كان قد ذكر أن ِف التوراة نورا كما قال إان أنزلنا 
التوراة فيها هدى ونور لكن الغال ب على شريعتهم الضياء ملا فيها من اْلصار واْلغالل 

 د صلى هللا عليه و سلم أبهنا نور ملا فيها من احلنيفية السمحةواْلثقال ووصف شريعة حمم
قال هللا تعاَل قد جاءكم من هللا نور وكتاَ مبني املائدة وقال الذين يتبعون الرسول النِب 
اْلمي الذي جيدونه مكتواب عندهم ِف التوراة واإلجنيل أيمرهم ابملعروف وينهاهم عن املنكر 

يهم اْلبائث ويضع عنهم إصرهم واْلغالل اليت كانت عليهم وحيل هلم الطيبات وحيرم عل
فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم املفلحون اْلعراف 
وملا كان الصْب شاقا على النفوس حيتاج إَل جماهدة النفس وحبسها وكفها عما هتواه كان 

قتل ه قتل الصْب وهو أن حيبس الرجل حىت يضياء فِن معىن الصْب ِف اللغة احلبس ومن
والصْب احملمود أنواع منه صْب على طاعة هللا عز و جل ومنه صْب عن معاصي هللا عز و 
جل ومنه صْب على أقدار هللا عز و جل والصْب على الطاعات وعن احملرمات أفضل من 
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مهران وغريمها  ون بنالصْب على اْلقدار املؤملة صرح بذلك السلف منهم سعيد بن جبري وميم
وقد روي ِبسناد ضعيف من حديث على مرفوعا أن الصْب على املعصية يكت ب به للعبد 
ثالمثائة درجة وأن الصْب على الطاعة تكت ب به ستمائة درجة وأن الصْب عن املعاصي يكت ب 

ام يله به تسعمائة درجة وقد خرجه ابن أيب الدنيا وابن جرير الطْبي وأفضل أنواع الصْب الص
فِنه جيمع الصْب على اْلنواع الثالثة ْلنه صْب على طاعة هللا عز و جل وصْب عن معاصي 
هللا ْلن العبد يَتك شهواته هلل ونفسه قد تنازعه إليها وهلذا جاء ِف احلديث الصحيح أن هللا 
عز و جل يقول كل عمل ابن آدم له إال الصيام فِنه يل وأان أجزي به ْلنه ترك شهوته 

ه وشرابه من أجلي وفيه أيضا صْب على اْلقدار املؤملة مبا قد حيصل للصائم من اِلوع وطعام
والعطش وكان النِب صلى هللا عليه و سلم يسمى شهر الصيام شهر الصْب وقد جاء ِف 
حديث الرجل من بين سليم عن النِب صلى هللا عليه و سلم أن الصوم نصف الصْب ورمبا 

ف الصْب أكثر من عسر الوقوف على سر كون الطهور عسر الوقوف على سر كونه نص
شطر اإلُيان وقوله صلى هللا عليه و سلم والقرآن حجة لك أو حجة عليك قال هللا عز و 

ال قجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورمحة للمؤمنني وال يزيد الظاملني إال خسارا اإلسراء 
 (1)ما جالس أحد ."  بعض السلف

فهذا ال بد منه ويكفي ِف شكر هذه النعم ويدل على ذلك ما " ويتجن ب احملرمات  .1670
خرجه أبو داود من حديث أيب اْلسود الديلي قال كنا عند أيب ذر فقال يصبح على كل 
سالمي من أحدكم ِف كل يوم صدقة فله بكل صالة صدقة وصيام صدقة وحج صدقة 

لم من هذه اْلعمال و س وتسبيح صدقة وتكبري وحتميد صدقة فعد رسول هللا صلى هللا عليه
الصاحلات وقال جيزيء أحدكم من ذلك ركعتا الضحى وقد تقدم ِف حديث أيب موسى 
املخرج ِف الصحيحني فِن َ يفعل فليمسك عن الشر فِنه له صدقة وهذا يدل على أنه 
يكفيه أن ال يفعل شيئا من الشر و إمنا يكون جمتنبا للشر إذا قام ابلفرائض واجتن ب احملارم 

ضهم الشكر ترك املعاصي قال بع قال بعض السلفِن أعظم الشر ترك الفرائض ومن هنا ف
الشكر أن ال يستعان بشيء من النعم على معصيته وذكر أبو حازم الزاهد شكر اِلوارح  
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كلها أن تكف عن املعاصي وتستعمل ِف الطاعات مث قال وأما من شكر بلسانه َو يشكر 
ن الْبد له كساء فأخذ بطرفه فلم يلبسه فلم ينفعه ذلك م جبميع أعضائه فمثله كمثل رجل

واحلر والثلج واملطر وقال عبدالرمحن بن زيد بن أسلم لينظر العبد ِف نعم هللا عليه ِف بدنه 
وَسعه وبصره ويديه ورجليه وغري ذلك وليس من هذا شيء إال وفيه نعمة من هللا عز و جل 

 الرزق بدنه هلل عز و جل ِف طاعته ونعمة أخرى ِف حق على العبد أن يعمل ابلنعمة اليت ِف
حق عليه أن يعمل هلل عز و جل فيما أنعم عليه من الرزق ِف طاعته فمن عمل ُّبذا كان 
قد أخذ حبزم الشكر وأصله وفرعه ورأى احلسن رجال يتبخَت ِف مشيه فقال هلل ِف كل عضو 

شكر الشكر ك الدرجة الثانية من المنه نعمة اللهم ال جتعلنا ممن يتقوى بنعمتك على معصيت
املستح ب وهو أن يعمل العبد بعد أداء الفرائض واجتناَ احملارم بنوافل الطاعات وهذه 
درجة السابقني املقربني وهي اليت أرشد إليها النِب صلى هللا عليه و سلم ِف هذه اْلحاديث 

يقوم حىت تنفطر الصالة و اليت سبق ذكرها وكذلك كان النِب صلى هللا عليه و سلم جيتهد ِف 
قدماه فِذا قيل َ تفعل هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما َتخر فيقول أفال أكون 

ملا قال هللا عز و جل اعملوا آل داود شكرا سبأ َ أيت  وقال بعض السلفعبدا شكورا 
ا هعليهم ساعة من ليل أو هنار إال وفيهم مصل يصلي وهذا مع أن بعض اْلعمال اليت ذكر 

النِب صلى هللا عليه و سلم واج ب إما على اْلعيان كاملشي إَل الصالة عند من يرى وجَو 
الصالة ِف اِلماعات ِف املساجد وإما على الكفاية كاْلمر ابملعروف والنهي عن املنكر 
وإغاثة اللهفان والعدل بني الناس إما ِف احلكم بينهم أو ِف اإلصالح فقد روي من حديث 

عمرو رضي هللا عنهما عن النِب صلى هللا عليه و سلم قال أفضل الصدقة إصالح عبدهللا بن 
ذات البني وهذه اْلنواع اليت أشار إليها النِب صلى هللا عليه و سلم من الصدقة منها ما نفعه 

 (1)متعد كاإلصالح وإعانة الرجل على ." 
ك من حسنات " ورجل آخر من الصحابة رضي هللا عنهم أمجعني فقال أحدمها خذها .1671

وقال اْلخر خذها من طيباتك وِبسناده عن عمر رضي هللا عنه قال لوال أن تنقص من 
حسنايت ْلالطتكم ِف لني عيشكم ولكن َسعت هللا عري قوما فقال أذهبتم طيباتكم ِف 
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حياتكم الدنيا واستمتعم ُّبا اْلحقاف وقال الفضيل ابن عياض إن شئت استقل من الدنيا 
منها فِمنا َتخذ من كيسك ويشهد هلذا إن هللا حرم على عباده أشياء وإن شئت استكثر 

من فضول شهوات الدنيا وزينتها وُّبجتها حيث َ يكونوا حمتاجني إليه وادخره هلم عنده ِف 
اْلخرة وقد وقعت اإلشارة إَل هذا بقوله عز و جل ولوال أن يكون الناس أمة واحدة ِلعلنا 

را عليها فا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوهتم أبوااب وسر ملن يكفر ابلرمحن لبيوهتم سق
يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك ملا متاع احلياة الدنيا واْلخرة عند ربك للمتقني الزخرف وصح 
عن النِب صلى هللا عليه و سلم أنه قال من لبس احلرير ِف الدنيا َ يلبسه ِف اْلخرة ومن 

وا ِف  اْلخرة وقال ال تلبسوا احلرير وال الديباج وال تشربشَر اْلمر ِف الدنيا َ يشرُّبا ِف
إانء الذه ب والفضة وال َتكلوا ِف صحافهما فِهنا هلم ِف الدنيا ولكم ِف اْلخرة وقال وه ب 
إن هللا عز و جل قال ملوسى عليه السالم إين ْلذود أوليائي عن نعيم الدنيا ورخائها كما 

م العرة وما ذلك هلواهنم علي ولكن ليستمسكوا نصيبه يذود الراعي الشفيق إبله عن مبارك
من كراميت ساملا موفرا َ أعجل هلم شيئا ِف الدنيا َ تكمله ويشهد هلذا ما خرجه الَتمذي 
عن قتادة بن النعمان عن النِب صلى هللا عليه و سلم قال إن هللا إذا أح ب عبدا محاه عن 

رجه احلاكم ولفظه إن هللا ليحمي عبده من الدينا كما يظل أحدكم حيمي سقيمه املاء وخ
الدنيا وهو حيبه كما حتمون مريضكم الطعام والشراَ ختافون عليه وِف صحيح مسلم عن 
عبدهللا بن عمر رضي هللا عنهما عن النِب صلى هللا عليه وآله وسلم قال الدنيا سجن املؤمن 

وا مبقتضى موا املراد من الدنيا وعملوجنة الكافر وأما السابق ابْلريات ِبذن هللا فهم الذين فه
ذلك فعلموا أن هللا إمنا أسكن عباده ِف هذه الدار ليبلوهم أيهم أحسن عمال كما قال هو 
الذي خلق السموات واْلرض ِف ستة أايم وكان عرشه على املاء ليبلوكم أيكم أحسن عمال 

ض قال بعامللك  هود وقال تعاَل الذي خلق املوت واحلياة ليبلوكم أيكم أحسن عمال
أيهم أزهد ِف الدنيا وأرغ ب ِف اْلخرة وجعل ما ِف الدنيا من البهجة والنضرة حمنة  السلف

لينظر من يقف منهم معه ويركن إليه ومن ليس كذلك كما قال تعاَل إان جعلنا ما على 
ن و اْلرض زينة هلا لنبلوهم أيهم أحسن عمال الكهف مث بني انقطاعه ونفاده فقال وإان ِلاعل

ما عليها صعيدا جرزا الكهف فلما فهموا أن هذا هو املقصود من الدنيا جعلوا مههم التزود 
منها لآلخرة اليت هي دار القرار فاكتفوا من الدنيا مبا يكتفي به املسافر ِف سفره كما كان 
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ل ظالنِب صلى هللا عليه وآله وسلم يقول ما يل وللدنيا إمنا مثلي ومثل الدنيا كراك ب قال ِف 
شجرة مث راح عنها وتركها ووصى صلى هللا عليه وآله وسلم مجاعة من الصحابة أن يكون 

 (1)بالغ أحدهم من الدنيا كزاد راك ب منهم ." 
" اليم فأدخل إصبعه فيه فما خرج منه فهو الدنيا فهذا نص بتفضيل اْلخرة على  .1672

 العلم والعمل والعلم الدنيا وما فيها من اْلعمال ووجه ذلك أن كمال الدنيا إمنا هو ِف
مقصود اْلعمال فتضاعف ِف اْلخرة مبا ال نسبة ملا ِف الدنيا إليه فِن العلم أصله العلم ابهلل 
وأَسائه وصفاته وِف اْلخرة ينكشف الغطاء ويصري اْلْب عياان ويصري علم اليقني عني اليقني 

ة فِن هلا ِف أما اْلعمال البدنيوتصري املعرفة ابهلل رؤية له ومشاهدة فأين هذا مما ِف الدنيا و 
الدنيا مقصدين أحدمها اشتغال اِلوارح ابلطاعة وكدها ابلعبادة والثاين اتصال القلَو ابهلل 
وتنويرها بذكره فاْلول قد رفع عن أهل اِلنة وهلذا روي أهنم إذا مهوا ابلسجود هلل عند جتليه 

هل وأما املقصود الثاين فحاصل ْلهلم يقال هلم ارفعوا رؤوسكم إنكم لستم ِف دار جماهدة 
اِلنة على أكمل الوجوه وأمتها وال نسبة ملا حصل لقلوُّبم ِف الدنيا من لطائف القَر 
واْلنس واالتصال إَل ما يشاهدونه ِف اْلخرة عياان فتتنعم قلوُّبم وأبصارهم وأَساعهم بقَر 

قربون منهم مع واْلعياد واملهللا ورؤيته وَساع كالمه ال سيما ِف أوقات الصالة ِف الدنيا كاِل
حيصل ذلك هلم كل يوم مرتني بكرة وعشيا ِف وقت صالة الصبح وصالة العصر وهلذا ملا 
ذكر النِب صلى هللا عليه وآله وسلم أن أهل اِلنة يرون رُّبم حض عقي ب ذلك على احملافظة 

ِلنة اعلى صالة العصر وصالة الفجر ْلن وقت هاتني الصالتني وقت لرؤية خواص أهل 
رُّبم وزايرهتم له وكذلك نعيم الذكر وتالوة القرآن ال ينقطع عنهم أبدا فيلهمون التسبيح كما 
يلهمون النفس قال ابن عيينة ال إله إال هللا ْلهل اِلنة كاملاء البارد ْلهل الدنيا فِن لذة 

سنة فله خري الذكر للعارفني ِف الدنيا من لذهتم به ِف اِلنة فتبني ُّبذا أن قوله من جاء ابحل
منها على ظاهره فِن ثواَ كلمة التوحيد ِف الدنيا أن يصل صاحبها إَل قوهلا ِف اِلنة على 
الوجه الذي خيتص به أهل اِلنة وبكل حال فالذي حيصل ْلهل اِلنة من تفاصيل العلم 

نهه كابهلل وأَسائه وصفاته وأفعاله ومن قربه ومشاهدته ولذة ذكره هو أمر ال ُيكن التعبري عن  
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ِف الدنيا ْلن أهلها َ يدركوه على وجهه بل هو مما ال عني رأت وال أذن َسعت وال خطر 
على قل ب بشر وهللا تعاَل املسئول أن ال حيرمنا خري ما عنده بشر ما عندان مبنه وكرمه ورمحته 
آمني اللهم صل على حممد وآله وصحبه وسلم ولنرجع إَل شرح حديث ازهد ِف الدنيا حيبك 

ال احلواريون ق قال بعض السلف فهذا احلديث يدل على أن هللا حي ب الزاهد ِف الدنيا هللا
لعيسى عليه السالم اي روح هللا علمنا عمال واحدا حيبنا هللا عز و جل عليه قال ابغضوا 
الدنيا حيبكم هللا عز و جل وقد ذم هللا تعاَل من حي ب الدنيا ويؤثرها على اْلخرة كما قال  

ون العاجلة وتذرون اْلخرة القيامة وقال وحتبون املال حبا مجا الفجر وقال وإنه كال بل حتب
حل ب اْلري لشديد العادايت واملراد ح ب املال فِذا ذم من أح ب الدنيا دل على مدح من ال 
حيبها بل يرفضها ويَتكها وِف املسند وصحيح ابن حبان عن أيب موسى عن النِب صلى هللا 

 ".(1) 
ال يستدرك من انتهاك احملارم وإن كان دون ذلك ِف الرتبة َ جيز " من فوات ما  .1673

التجسس عليه وال الكشف عنه واملنكر الذي جي ب إنكاره ما كان جممعا عليه فأما املختلف 
فيه فمن أصحابنا من قال ال جي ب إنكاره على من فعله جمتهدا أو مقلدا جملتهد تقليدا سائغا 

لطانية ما ضعف فيه اْلالف وإن كان ذريعة إَل حمظور واستثين القاضي ِف اْلحكام الس
متفق عليه كراب النقد فاْلالف فيه ضعيف وهو ذريعة إَل راب النساء املتفق على حترُيه 
وكنكاح املتعة فِنه ذريعة إَل الزان وذكر عن إسحاق بن شاقال أنه ذكر أن املتعة هي الزان 

قاض إن كان قد َتول فيه َتويال إال أن صراحا عن ابن بطة قال ال يفسخ نكاح حكم به 
يكون قضي لرجل بعقد متعة أو طلق ثالاث ِف لفظ واحد وحكم ابملراجعة من غري زوج 
فحكمه مردود وعلي عله العقوبة والنكال واملنصوص عن أمحد اإلنكار على املالع ب 

ر فِن ظابلشطرنج وَتوله القاضي على من لع ب ُّبا بغري اجتهاد أو تقليد سائغ وفيه ن
املنصوص عنه أنه حيد شاَر النبيذ املختلف فيه وإقامة احلد أبلغ مرات ب اإلنكار مع أنه ال 
يفسق عنده بذلك فدل على أنه ينكر كل ُمتلف فيه ضعف اْلالف فيه لداللة السنة على 
حترُيه وال خيرج فاعله املتأول من العدالة بذلك وهللا أعلم وكذلك نص أمحد على اإلنكار 
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من ال يتم صالته وال يقيم صلبه من الركوع والسجود مع وجود االختالف ِف وجَو على 
ذلك واعلم أن اْلمر ابملعروف والنهي عن املنكر اترة حيمل على رجاء ثوابه واترة خوف 
العقاَ ِف تركه واترة الغض ب هلل على انتهاك حمارمه واترة النصيحة للمؤمنني والرمحة هلم 

وقعوا أنفسهم فيه من التعرض لعقوبة هللا وغضبه ِف الدنيا واْلخرة واترة ورجاء إنقاذهم مما أ
حيمل عليه إجالل هللا وإعظامه وحمبته وأنه أهل أن يطاع ويذكر فال ينسي ويشكر فال يكفر 

ْللق  وددت أن ا قال بعض السلفوأنه يفتدي من انتهاك حمارمه ابلنفوس واْلموال كما 
رض ابملقاريض وكان عبد امللك بن عمر بن عبدالعزيز يقول كلهم أطاعوا هللا وأن حلمي ق

ْلبيه وددت أين غلت يب وبك القدور ِف هللا تعاَل ومن حلظ هذا املقام والذي قبله هان 
عليه كل ما يلقي من اْلذى ِف هللا تعاَل ورمبا دعا ملن آذاه كما قال ذلك النِب صلى هللا 

م ال ح الدم عن وجهه ويقول َر اغفر لقومي فِهنعليه وآله وسلم ملا ضربه قومه فجعل ُيس
يعلمون وبكل حال فتبني الرفق ِف اإلنكار قال سفيان الثوري ال أيمر ابملعروف وال ينهي 
عن املنكر إال من كان فيه ثالث خصال رفيق مبا أيمر رفيق مبا ينهي عدل مبا أيمر عدل مبا 

وف اس حمتاجون إَل مداراة ورفق اْلمر ابملعر ينهي عاَ مبا أيمر عاَ مبا ينهي وقال أمحد الن
بال غلظة إال رجل ملعن ابلفسق فال حرمة له قال وكان أصحاَ ابن مسعود إذا مروا بقوم 
يرون منهم ما يكرهون يقولون مهال رمحكم هللا مهال رمحكم هللا وقال أمحد أيمر ابلرفق 

علم احلديث ر لنفسه وهللا أواْلضوع فِن أَسعوه ما يكره ال يغض ب فيكون يريد أن ينتص
اْلامس والثالثون أخوة اإلسالم عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال قال رسول صلى هللا عليه 
و سلم ال حتاسدوا وال تناجشوا وال تباغضوا وال تدابروا وال يبع بعضكم على بيع بعص 

قره التقوى ذبه وال حيوكونوا عباد هللا إخواان املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال خيذله و ال يك
هاهنا ويشري إَل صدره ثالث مرات حبس ب امريء من الشر أن حيقر أخاه املسلم كل املسلم 

 (1)على املسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم ." 
" بصادق ِف احملبة وقف اهلوي يب حيث أنت فليس يل متأخر عنكم وال متقدم  .1674

شاء يلمين اللوم وقوله ذلك فضل هللا يؤتيه من يأجد املالمة ِف هواك لذيذة حبا لذكرك فل
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املائدة يعين درجة الذين حيبهم وحيبونه أبوصافهم املذكورة وهللا واسع عليم املائدة واسع العطاء 
عليم مبن يستحق الفضل فيمنحه ومن ال يستحقه فيمنعه ويروى أن داود عليه السالم كان 

ت بت عبدا غفرت ذنبه وإن كان عظيما وقبليقول اللهم اجعلين من أحبابك فِنك إذا أحب
عمله وإن كان يسريا وكان داود يقول ِف دعائه اللهم إين أسألك حبك وح ب من حيبك 
وح ب العمل الذي يبلغين حبك اللهم اجعل حبك أح ب إَل من نفسي وأهلي ومايل ومن 

م فقال يل اي حممد قل ااملاء البارد وقال النِب صلى هللا عليه وآله وسلم أاتين ريب يعين ِف املن
اللهم إين أسألك حبك وح ب من حيبك والعمل الذي يبلغين حبك وكان من دعائه عليه 
الصالة و السالم اللهم ارزقين حبك وح ب من ينفعين حبه عندك اللهم ما رزقتين ما أح ب 
فاجعله قوة يل فيما حت ب اللهم ما زويت عين مما أح ب فاجعله فراغا يل فيما حت ب وروى 

ه صلى هللا عليه وآله وسلم أنه كان يدعو اللهم اجعل حبك أح ب اْلشياء إيل وخشيتك عن
أخوف اْلشياء عندي واقطع عين حاجة الدنيا ابلشوق إَل لقائك فِذا أقررت أعني أهل 
الدنيا من دنياهم فاقرر عيين من عبادتك فأهل هذه الدرجة من املقربني ليس هلم هم إال 

الرجاء والعمل  العمل على املخافة قد يغري قال بعض السلفوحيبونه  فيما يقرُّبم ممن حيبهم
على احملبة ال يدخله الفوز ومن كالم بعضهم إذا سئم البطالون من بطالتهم فال يسأم حمبوك 
من مناجاتك وذكرك قال فرقد السنحي قرأت ِف بعض الكت ب من أح ب هللا َ يكن عنده 

يكن عنده آثر من هوي نفسه فاحل ب هلل تعاَل أمري شيء آثر من هواه ومن أح ب الدنيا َ 
مؤمر على اْلمراء زمرته أول الزمر يوم القيامة وجملسه أقَر اجملالس فيما هنالك واحملبة منتهي 
 القربة واالجتهاد ولن يسأم احملبون من طول اجتهادهم هلل تعاَل حيبونه وحيبون ذكره وحيببونه

دو ح وخيافون عليهم من أعماهلم يوم القيامة يوم تبإَل خلقه ُيشون بني عباده ابلنصائ
الفضائح أولئك أولياؤه وأحباؤه وأهل صفوته أولئك الذين ال راحة هلم دون لقائه وقال فتح 
املوصلي احمل ب ال جيد مع ح ب هللا للدنيا لذة وال يغفل عن ذكر هللا طرفة عني وقال حممد 

ال  تعاَل حم ب هلل وما يكاد يسأم من ذلك وقبن النضر احلارثي ما يكاد ُيل القربة إَل هللا
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بعضهم احمل ب هلل طائر القل ب كثري الذكر متسب ب إَل رضوانه بكل سبيل يقدر عليها من 
 (1)الوسائل والنوافل دأاب وشوقا وأنشد بعضهم ." 

" هذا احلديث خرجه هؤالء كلهم من رواية عبدهللا بن هبرية َسع أاب حامت احلساين  .1675
اْلطاَ رضي هللا عنه حيدثه عن النِب صلى هللا عليه و سلم وأبو متيم وعبد َسع عمر بن 

هللا خرج هلما مسلم ووثقهما غري واحد وأبو متيم ولد ِف حياة النِب صلى هللا عليه و سلم 
وهاجر إَل املدينة ِف زمن عمر رضي هللا عنه وروى هذا احلديث من حديث ابن عمرو عن 

م ولكن ِف إسناده من ال يعرف حاله قال أبو حامت الرازي وهذا النِب صلى هللا عليه و سل
احلديث أصل ِف التوكل وأنه من أعظم اْلسباَ اليت يستجل ب ُّبا الرزق قال هللا عز و جل 
ومن يتق هللا جيعل له ُمرجا ويرزقه من حيث ال حيتس ب ومن يتوكل على هللا فهو حسبه 

  م هذه اْلية على أيب ذر وقال له لو أن الناسالطالق وقد قرأ النِب صلى هللا عليه و سل
كلهم أخذوا ُّبا لكفتهم يعين لو حققوا التقوى والتوكل الكتفوا بذلك ِف مصاحل دينهم 
وديناهم وقد سبق الكالم على هذا املعىن ِف شرح حديث ابن عباس احفظ هللا حيفظك 

يه فكم ك علفحسبك من التوسل إليه أن يعلم من قلبك حسن توكل قال بعض السلف
من عبد من عباده قد فوض إليه أمره وكفاه منه ما أمهه مث قرأ ومن يتق هللا جيعل له ُمرجا 
ويرزقه من حيث ال حيتس ب الطالق وحقيقة التوكل هو صدق اعتماد القل ب على هللا عز 
و جل ِف استجالَ املنافع ودفع املضار من أمور الدينا واْلخرة كلها ووكلت اْلمور كلها 

 يه وحتقيق اإلُيان أبنه ال يعطي وال ُينع وال يضر وال ينفع سواه قال سعيد بن جبري التوكلإل
 (2)مجاع اإلُيان وقال وه ب ." 

" حل ودعوا ما حرم وقال عمر بني العبد وبني رزقه حجاَ فِن قنع ورضيت نفسه  .1676
ل تسق وكت قال بعض السلفآاته هللا رزقه وإن اقتحم وهتك احلجاَ َ يزد فوق رزقه 

إليك اْلرزاق بال تع ب وال تكلف قال ساَ بن أيب اِلعد حدثت أن عيسي عليه السالم  
كان يقول اعملوا هلل وال تعملوا لبطونكم وإايكم وفضول الدنيا فِن فضول الدنيا عند هللا 
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رجز هذا طري السماء يغدو ويروح ليس معه من أرزاقه شيء ال حيرث وال حيصد ويرزقه هللا 
إن بطوننا أعظم من بطون الطري فهذه الوحوش من البقر واحلمري تغدو وليس معها  فِن قلتم

من أرزاقها شيء ال حترث وال حتصد يرزقها هللا خرجه ابن أيب الدنيا وخرج ِبسناده عن ابن 
عباس قال كان عابد يتعبد ِف غار وكان غراَ أيتيه كل يوم برغيف جيد فيه طعم كل شيء 

وعن سعيد بن عبد العزيز عن بعض مشيخة دمشق قال أقام إلياس حىت مات ذلك العابد 
هاراب من قومه ِف جبل عشرين ليلة أو قال أربعني َتتيه الغرابن برزقه وقال سفيان الثوري قرأ 
واصل اْلحذَ هذه اْلية وِف السماء رزقكم وما توعدون الذارايت فقال أال إن رزقي ِف 

بع ربة فمكث ثالاث ال يصي ب شيئا فلما كان اليوم الراالسماء وأان أطلبه ِف اْلرض فدخل خ
إذ هو بدوخلة من رط ب وكان له أخ أحسن نية منه فدخل معه فصارات دوخلتني فلم يزل 
ذلك دأُّبما حىت فرق املوت بينهما ومن هذا الباَ من قوي توكله على هللا ووثقه به فدخل 

لك أسوة  يبلغ هذه املنزلة وله ِف ذاملفاوز بغري زاد فِنه جيوز ملن هذه صفته دون من َ
ِببراهيم اْلليل عليه السالم حيث ترك هاجر وابنها إَساعيل بواد غري ذي زرع وترك عندمها 
جرااب فيه متر وسقاء فيه ماء فلما تبعته هاجر وقالت له إَل من تدعنا قال هلا إَل هللا قالت 

وليائه من ف هللا ِف قلَو بعض أرضيت ابهلل وهذا كان يفعله أبمر هللا ووحيه فقد يقذ
اإلهلام احلق ما يعلمون أنه حق ويثقون به قال املروزي قيل ْليب عبدهللا أي شيء صدق 
التوكل على هللا قال أن يتوكل على هللا وال يكون ِف قلبه أحد من اْلدميني يطمع أن جييبه 

كل فأجازه عبدهللا التو بشيء فِذا كان كذلك كان هللا يرزقه وكان متوكال قال وذكرت ْليب 
ملن استعمل فيه الصدق قال وسألت أاب عبدهللا عن رجل جلس ِف بيته ويقول أجلس وأصْب 
وال أطلع على ذلك أحدا وهو يقدر أن حيَتف قال لو خرج فاحَتف كان أح ب إيل وإذا 
جلس خفت أن حيوجه إَل أن يكون يتوقع أن يرسلوا إليه بشيء قلت فِذا كان يبعث إليه 

يء فال أيخذه قال هذا جيد قلت ْليب عبدهللا إن رجال مبكة قال ال آكل شيئا حىت بش
يطعمين ريب ودخل ِف جبل أيب قبيس فجاء إليه رجالن وهو متزر خبرقة فألقيا إليه قميصا 
وأخذا بيده فألبساه القميص ووضعا بني يديه شيئا فلم أيكل حىت وضعا مفتاحا حديدا ِف 

 مه فضحك أبو عبدهللا وجعل يتعج ب قلت ْليب عبدهللا إن رجالفيه وجعال يدسان ِف ف
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ترك البيع والشراء وجعل على نفسه أن ال يقع ِف يده ذه ب وال فضة وترك دوره فلم أيمر 
 (1)فيها بشيء ." 

[، وأصابْته صاعقةٌ فأذهبْت بِقْحِف رأِسه. فأهلك هللا تعاَل 13"اْلِمَحاِل{ ]الرعد/  .1677
َه اْلَعاَلِمنَي{ من سأل عن جمانسته امل خلوقات. وهو من جنس سؤال فرعون }َوَما َر

[، فِنه ال ُيكن أن يذكر أن هللا تعاَل أو شيًئا من املخلوقات يشَتكان ِف 23]الشعراء/ 
احلقيقة اِلنسية، كاشَتاك اإلنسان وسائر احليوان ِف احليوانية، أو كاشَتاك احليوان والنبات 

شَتاك اْلجسام النامية واِلامدة فيما تتجانس فيه. ومن سأل عن ِف النمو  واالغتذاء، وال كا
 ذلك فهو كمن سأل عن نسِبه وقال: َمن أبوه وَمن ابُنه؟

ُ َأَحٌد   •وهلذا أنزل هللا تعاَل سورة اإلخالص اليت هي نسبتُه وصفُته، فقال: }ُقْل ُهَو اَّللَّ
ُ الصََّمُد  هه وقدَّسه عن اْلصول َوََْ َيُكن لَُّه ُكُفًوا َأَحٌد{، فنزَّ • ََْ يَِلْد َوََْ يُوَلْد • اَّللَّ

عض هذه إال وال بدَّ أن يُنَس ب إَل ب والفروع والنهظَراء واْلمثاِل. وليس ِف املخلوقات شيءٌ 
من اْلعيان واملعاين، فاحليوان من اْلدمي وغريِه ال بدَّ أن يكون له إما والٌد وإما مولوٌد وإما 
نظرٌي هو كفؤه، وكذلك اِلن واملالئكة، وهلذا قال سبحانه: }َوِمن ُكلِ  َشْيٍء َخَلْقَنا َزْوَجنْيِ 

: لعلكم تذكَّرون فتعلمون أن خالق قال بعض السلف[، 49رايت/ َلَعلَُّكْم َتذَكَُّروَن{ ]الذا
 اْلزواج واحٌد.

[، قال جماهد: كل شيء خلقه فهو شفع، السماءُ 3وقال تعاَل: }َوالشَّْفِع َوالَوْتِر{ ]الفجر/ 
 ". ًِ  (2)شفٌع واْلرض شفع، والوتر هللا تعاَل. وهذا هِو

 (.1بقحف راسه ) [، و صابته صاعقة فاذهبت13"اقطل * < ]الرعد/  .1678

 فأهلك هللا تعاَل من سأل عن جمانسته املخلوقات. وهو من جنس

 ، فنزهه وقدسه عن االصول والفروع والئظراء(3)سؤال فرعون 

                                         
 439جامع العلوم واحلكم ط املعرفة ابن رج ب احلنبلي ص/ (1)
 115احلمويةط عاَ الفوائد ابن تيمية ص/جواَ اإلعَتاضات املصرية علي الفتيا  (2)

 [، فانه ال ُيكن أ ن23> وما رث العشلمني!( ]الشعراء/ (3)

 يذكر أن هللا تعاَل أو شيئا من املخلوقات يشَتكان ِف احلقيقة اِلنسية،
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 واالمثال. وليس ِف املخلوقات شيء إال والبد أن ينس ب إَل بعض هذه

 من االعيان واملعاين، فاحليوان من االدمي وغريه البد أن يكون له إما

 والد وإما مولود صماما نظري هو كفؤه، وكذلك اِلن واملالئكة، وهلذا

 [، قال جماهد: كل شيء3]دفجر/ (1)قال سبحانه: 

 خلقه فهو شفع، السماء شفع واالرض شفع، والوتر هللا تعاَل. وهذا هو

__________ 

 ( والبزار كما ِف كشف االستار112591( اخرجه النسائي ِف السنن الكْبى 1)

 (480/ 131( والطْبي ِف تفسريه 3468، 3342،33411( و بو يعلى 22211
 وغريهم عن أنس بن مالك.

115 ".(2) 
" عن عقيل بن خالد عن الزهري أن أبن عباس قال إن ِف اِلنة هنرا يقال له البيدج  .1679

عليه قباَ من ايقوت حتته جوار يقول أهل اِلنة انطلقوا بنا إَل البيدج فيتصفحون تلك 
 فِذا أعج ب رجال منهم جارية مس معصمها فتتبعه فصل اِلوارى 

                                         
 كاشَتاك االنسان وسائر احليوان ِف احليوانية، أو كاشَتاك احليوان

 كاشَتاك االجسام النامية واِلامدة فيماوالنبات ِف النمو واالغتذاء، وال  

 تتجانس فيه. ومن سأل عن ذلك فهو كمن سأل عن نسبه وقال: من أبوه

 ومن ابنه؟

 وهلذا أنزل هللا تعاَل سورة االخالص اليت هي نسبته وصفته، فقال:

 فرهو هلل أحد* هلل الص! مد* َ يلدَو يولذ*َو يكن 

 َ! كفوا أحدم *
 خلقنا زؤجني لعلكل ندكروق!( ]الذارايت/ > وصمن صعل لسئ:(1)

 : لعلكم تذكرون فتعلمون أن خالق االزواجقال بعض السلف[، 49

 واحد .

 وقال تعاَل:   والشفع والوتر *
 115جواَ اإلعَتاضات املصرية علي الفتيا احلمويةط عاَ الفوائد=كاملة ابن تيمية ص/ (2)
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وأما العيون فقد قال تعاَل أن املتقني ِف جنات وعيون وقال تعاَل أن االبرار يشربون  .1680
 عض السلفقال بمن كأس كان مزاجها كافورا عينا يشَر ُّبا عباد هللا يفجروهنا تفجريا 

َ ُّبا فقال المعهم قضبان الذه ب حيثما مالوا مالت معهم وقد اختلف  كوفيون ِف قوله يشر
الباء مبعىن من أي يشَر منها وقال آخرون بل الفعل مضمن ومعىن يشَر ُّبا اي يروى 
ُّبا فلما ضمنه معناه عداه تعديته وهذا أصح وألطف وأبلغ وقال طائفة الباء للظرفية والعني 

د فيه اَل ومن ير أسم للمكان كما تقول كنا مبكان كذا وكذا ونظري هذا التضمني قوله تع
ابحلاد بظلم ضمن معىن يهم فعدى تعديته وقال تعاَل ويسقون فيها كأسا كان مزاجها 

ن زجنبيال عينا فيها تسمى سلسبيال فأخْب سبحانه عن العني اليت يشَر ُّبا املقربون صرفا أ
ا و شراَ اْلبرار ُيزج منها ْلن أولئك أخلصوا اْلعمال كلها هلل فاخلص شراُّبم وهؤالء مزج

فمزج شراُّبم ونظري هذا وقوله تعاَل أن اْلبرار لفي نعيم على االرائك ينظرون تعرف ِف 
وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق ُمتوم ختامه مسك وِف ذلك فليتنافس املتنافسون 
ومزاجه من تسنيم عينا يشَر ُّبا املقربون فأخْب سبحانه عن مزاج شراُّبم بشيئني ابلكافور 

ة والزجنبيل ِف آخرها فِن ِف الكافور من الْبد وطي ب الرائحة وِف الزجنبيل من ِف أول السور 
احلرارة وطي ب الرائحة ما حيدث هلم ابجتماع الشرابني وجميء أحدمها على أثر اْلخر حالة 
أخرى أكمل وأطي ب وألذ من كل منهما ابنفراده ويعدل كيفية كل منهما بكيفية اْلخر وما 

ر ِف أول السورة والزجنبيل ِف آخرها فِن شراُّبم مزج أوال ابلكافور ألطف موقع ذكر الكافو 
وفيه من الْبد ما جييء الزجنبيل بعده فيعد له والظاهر أن الكأس الثانية غري اْلوَل وأهنما 

 نوعان لذيذان من الشراَ 

 أحدمها مزج بكافور  .1681

 (1)والثاين مزج بزجنبيل ."  .1682
 (1ت الزبرجد لؤلؤا وعقيقا )"نظموا البنفسج ابلشقيق ونضدوا ... حت .1683

( الَتمذي، وقال حديث حسن صحيح عن سهل بن سعد رضي هللا تعاَل عنه 2وروى )
ى لو كانت الدنيا تعدل عند هللا جناح بعوضة، ما سق»أن النِب صلى هللا عليه وسلم قال: 

                                         
 126حادي اْلرواح إَل بالد اْلفراحط العلمية ابن القيم ص/ (1)
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 «.منها كافرا شربة ماء

 وكذلك رواه احلاكم وصححه.

 وقال الشاعر ِف ذلك:

شيء ال يساوي مجيعه ... جناح بعوض عند من كنت عبده ... وأشغل جزء منه  إذا كان 
 كلك ما الذي ... يكون على ذا احلال قدرك عنده

ومعىن هوان الدنيا على هللا تعاَل أنه سبحانه َ جيعلها مقصودة لنفسها، بل جعلها طريقا 
نة زاء إمنا جعلها دار حمموصلة إَل ما هو املقصود بنفسه. وإنه َ جيعلها دار إقامة وال ج

وبالء وإنه ملكها ِف الغال ب اِلهلة والكفرة، ومحاها اْلنبياء واْلولياء واْلبدال. وحسبك ُّبا 
هواان على هللا أنه سبحانه وتعاَل، صغرها وحقرها وأبغضها، وأبغض أهلها وحمبيها، َو يرض 

 لعاقل فيها، إال ابلتزود منها، والتأه ب لإلرحتال عنها.

 ِف ذلك ما رواه الَتمذي عن أيب هريرة رضي هللا تعاَل عنه، عن النِب صلى هللا عليه ويكفي
. «الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إال ذكر هللا تعاَل وما وااله أو عاَ أو متعلم»وسلم أنه قال: 

( حديث حسن غري ب. وال يفهم من هذا اابحة لعن الدنيا وسبها مطلقا. ملا روى 3وهو )
ال تسبوا »اْلشعري، رضي هللا تعاَل عنه أن النِب صلى هللا عليه وسلم قال:  أبو موسى

الدنيا فنعمت مطية املؤمن عليها يبلغ اْلري وُّبا ينجو من الشر، إن العبد إذا قال: لعن هللا 
بن  خرجه الشريف أبو القاسم زيد بن عبد هللا«. الدنيا قالت الدنيا لعن هللا أعصاان لربه

ي وهذا يقتضي املنع من س ب الدنيا ولعنها. ووجه اِلمع بينهما أن املباح لعنه مسعود اهلامش
 كل ما  قال بعض السلفمن الدنيا ما كان منها مبعدا عن ذكر هللا وشاغال عنه، كما 

يشغلك عن ذكر هللا من مال وولد فهو مشؤوم عليك، وهو الذي نبه عليه هللا تعاَل بقوله 
َا ا4) اث ُ (: }اْعَلُموا أمنَّ ًَ َنُكْم َوَتَك اُخٌر بَ ي ْ ًَ ا َلِع ٌب َوهَلٌْو َوزِيَنٌة َوَتَف ًَ اُة الدهيْنَ ًَ ٌر ِف حلََْي

َ من هللا ويعني على عبادته، فهو احملمود  اِد{ وأما ما كان من الدنيا، يقر ًَ اِل َواْْلَْوَل ًَ اْْلَْمَو
إلشارة ابكل لسان احملبَو لكل إنسان، فمثل هذا ال يس ب، بل يرغ ب فيه وحي ب، وإليه 

ابالستثناء حيث قال: إال ذكر هللا وما وااله أو عاَ أو متعلم، وهو املصرح به ِف قوله 
رض بني ، وُّبذا يرتفع التعا«نعمت مطية املؤمن عليها يبلغ اْلري وُّبا ينجو من الشر»

 ماحلديثني وِف اإلحياء للغزايل ِف الباَ السادس من أبواَ العلم أن النِب صلى هللا عليه وسل
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 إن العبد لينشر له من الثناء ما بني(: »5قال )

__________ 

 «.قرنوا البنفسج»وفيه: 50/ 7( البيتان ِف وفيات اْلعيان: 1)

 .3. وابن ماجه من الزهد: 13( رواه الَتمذي ِف الزهد: 2)
 .3. وابن ماجه ِف الزهد: 14( رواه الَتمذي ِف الزهد: 3)
 .20( سورة احلديد: اْلية 4)
. ورواه الَتمذي 18. ومسلم ِف صفات املنافقني: 618واه البخاري ِف تفسري سورة: ( ر 5)

 ِف الزهد:

 (1).." 3، وابن ماجه ِف الزهد: 13
"وبدمشق اِلامع املعروف ببين أمية الذي َ يكن على وجه اْلرض مثله، بناه الوليد  .1684

ندوق من يه أربعمائة صبن عبد امللك وأنفق عليه أمواال عظيمة، قيل: إن مجلة ما أنفق عل
ذه ب، وكل صندوق أربعة عشر ألف دينار. واجتمع ِف ترخيمه اثنا عشر ألف مرخم. وقد 
بين أبنواع الفصوص احملكمة واملرمر املصقول واِلزع املكحول. ويقال إن العمودين اللذين 

 ير َحتت قبة النسر اشَتامها الوليد أبلف ومخسمائة دينار، ومها عمودان جمزعان حبمرة 
مثلهما. ويقال إن غال ب رخام اِلامع كان معجوان، وهلذا إذا وضع على النار ذاَ. وِف 
وسط احمليط الفاصل بني احلرم والصحن عمودان صغريان يقال إهنما كاان ِف عرش بلقيس. 
ومنارة اِلامع الشرقية يقال: إن املسيح ينزل عليها، وعندها حجر يقال إنه قطعة من احلجر 

لصاحل: ا قال بعض السلفه موسى بعصاه فانبجست منه اثنتا عشرة عينا. الذي ضرب
مكثت أربعني سنة ما فاتتين صالة من اْلمس ُّبذا اِلامع وما دخلته قط إال وقعت عيين 

 على شيء َ أكن رأيته قبل ذلك من صناعة ونقش وحكمة

ميال، مفروش ة أومن ابَ دمشق الغريب وادي البنفسج، طوله اثنا عشر ميال ِف عرض ثالث
أبجناس الثمار البديعة املنظر واملخْب، ويشقه مخسة أهنار. ومياه الغوطة كلها خترج من هنر 
الزبداين وعني الفيجة، وهي عني خترج من أعلى جبل وتنص ب إَل أسفل بصوت هائل 

                                         
 1/186حياة احليوان الكْبى ط العلمية=حواشي الدَِّمريي  (1)
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 ودوي عظيم، فِذا قَر إَل املدينة تفرق أهنارا وهي بردى ويزيد وتورة وقناة املزة وقنوات
الصوف وقنوات ابنياس وعقراب. واستعمال هذا النهر للشَر قليل ْلن عليه مص ب أوساخ 
املدينة. وهذا النهر يشق املدينة وعليه قنطرة. وكل هذه اْلهنار خيرج منها سواق ختَتق املدينة 

 (1)فتجري ِف شوارعها وأسواقها وأزقتها ومحاماهتا ودورها وخترج إَل بساتينها.." 
1685. " 
يت يعارض ُّبا الكتاَ والسنة اليت يسميها أهلها كالميات وعقليات والبدع ال .1686

وفلسفيات أو ذوقيات ووجدايت وحقائق وغري ذلك ال بد أن تشمل على لبس حق بباطل 
وكتمان حق وهذا أمر موجود يعرفه من َتمله فال جتد قط مبتدعا إال وهو حي ب كتمان 

من يفعل ذلك   يتها والتحدث ُّبا ويبغضالنصوص اليت ختالفه ويبغضها ويبغض إظهارها وروا
ما ابتدع أحد بدعة إال نزعت حالوة احلديث من قلبه مث إن قوله  قال بعض السلفكما 

الذي يعارض به النصوص البد له أن يلبس فيه حقا بباطل بسب ب ما يقوله من اْللفاظ 
 اجململة املتشاُّبة 

فيه  الزاندقة واِلهمية فيما شكتوهلذا قال اإلمام أمحد ِف أول ما كتبه ِف الرد على  .1687
من متشابه القرآن وَتولته على غري َتويله مما كتبه ِف حبسه وقد ذكره اْلالل ِف كتاَ 
السنة والقاضي أبو يعلى وأبو الفضل التميمي وأبو الوفاء بن عقيل وغري واحد من أصحاَ 

ة من الرسل زمان فَت  أمحد َو ينفه أحد منهم عنه قال ِف أوله احلمد هلل الذي جعل ِف كل
بقااي من أهل العلم يدعون من ضل إَل اهلدى ويصْبون منهم على اْلذى حييون بكتاَ 
هللا املوتى ويبصرون بنور هللا أهل العمى فكم من قتيل إلبليس قد أحيوه وكم من اتئه ضال 

يف ر قد هدوه فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم ينفون عن كتاَ هللا حت
الغالني وانتحال املبطلني وَتويل اِلاهلني الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة فهم 

 ُمتلفون ِف الكتاَ ُمالفون للكتاَ متفقون على

 

1688.  ".(2) 
                                         

 99خريدة العجائ ب وفريدة الغرائبط الثقافة =حواشي ابن الوردي احلفيد، سراج الدين ص/ (1)
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"وُّبذا تزول شبهة من َ يفهم اْلية فظن أن أن مبعىن لعل لتومهه أن قوله } ونقل ب  .1689
{ فعل مبتدأ إَل قوله } وكذلك جعلنا لكل نِب عدوا شياطني اإلنس واِلن يوحي بعضهم 
إَل بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفَتون ولتصغى إليه أفئدة 

ي خرة ولريضوه وليقَتفوا ما هم مقَتفون أفغري هللا أبتغي حكما وهو الذالذين ال يؤمنون ابْل
أنزل إليكم الكتاَ مفصال والذين آتيناهم الكتاَ يعلمون أنه منزل من ربك ابحلق فال 
 تكونن من املمَتين ومتت كلمة ربك صدقا وعدال ال مبدل لكلماته وهو السميع العليم { 

منطبقة على من يعارض كالم اْلنبياء بكالم غريهم  ومن تدبر هؤالء اْلايت علم أهنا .1690
 حبس ب حاله فِن هؤالء هم أعداء ما جاءت به اْلنبياء 

وأصل العداوة البغض كما ان أصل الوالية ] احل ب [ ومن املعلوم أنك ال جتد أحدا  .1691
ممن يرد نصوص الكتاَ والسنة بقوله إال وهو يبغض ما خالف قوله ويود أن تلك اْلية َ 

 نزلت وأن ذلك احلديث َ يرد ولو أمكنه كشط ذلك من املصحف لفعله تكن 

 ما ابتدع أحد بدعة إال خرجت حالوة احلديث من قلبه  قال بعض السلف .1692

 وقيل عن بعض رؤوس اِلهمية إما بشر املريسي أو غريه .1693

 

1694.  ".(1) 
"اِلهل املرك ب الذي هو ظنون كاذبة وعقائد غري مطابقة وإن كانوا يسمون ذلك  .1695

براهني عقلية وأدلة يقينية فهم أنفسهم ونظراؤهم يقدحون فيها ويبينون أهنا شبهات فاسدة 
 وحجج عن احلق حائدة 

وهذا اْلمر يعرفه كل من كان خبريا حبال هؤالء خبالف أتباع الرسول صلى هللا عليه  .1696
املتبعني له فِهنم ينكشف هلم أن ما جاء به الرسول هو املوافق لصريح املعقول وهو وسلم 

 احلق الذي ال اختالف فيه وال تناقض 

قال تعاَل } أفال يتدبرون القرآن ولو كان من عند غري هللا لوجدوا فيه اختالفا كثريا  .1697
  82{ سورة النساء 
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الزجاجة   صباح املصباح ِف زجاجةفهؤالء مثل نور هللا ِف قلوُّبم } كمشكاة فيها م .1698
كأهنا كوك ب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة ال شرقية وال غربية يكاد زيتها يضيء ولو َ 
متسسه انر نور على نور يهدي هللا لنوره من يشاء ويضَر هللا اْلمثال للناس وهللا بكل 

 ول عقول ونور صحيح املنقنور اإلُيان ونور القرآن نور صريح امل 35شيء عليم { سورة النور 

يكاد املؤمن ينطق ابحلكمة وإن َ يسمع فيها أبثر فِذا  قال بعض السلفكما  .1699
 جاء اْلثر كان نورا على نور

 

1700.  ".(1) 
"البدع وأشار بقوله يدعون من مر ُّبم إَل الوعاظ الذين هم سب ب هالك من قعد  .1701

جلس  ة كل أحد وقالوا إذاإليهم وهلذا ابلغ السلف رضي هللا عنهم ِف التحذير من جمالس
للوعظ فتفقدوا منه أمورا فِن كانت فيه فاهربوا منه وإال هلكتم من حيث ظننتم النجاة منها 
إن كان مبتدعا فاحذروه وإجتنبوه فِنه على لسان الشيطان ينطق ومن نطق على لسان 

في فالشيطان فال شك وال ري ب ِف إغوائه فيهلك اإلنسان من حيث يظن السالمة وأيضا 
املشي إليه وجمالسته تعظيم له وتوفري روى إبن عدي من حديث عائشة رضي هللا عنها من 
وقر صاح ب بدعة فقد أعان على هدم اإلسالم ورواه الطْباين ِف معجمه اْلوسط ورواه 
احلافظ أبو نعيم من حديث عبد هللا إبن بشر وُّبذا وغريه جي ب التْبي من أهل البدع والتباعد 

من بش ِف وجه مبتدع أوصافحه فقد حل عرى اإلسالم عروة عروة  لفقال بعض الس
وقال شخص من أهل اْلهواء ْليَو السختياين رضي هللا عنه أكلمك كلمة فقال ال وهللا 
وال نصف كلمة وكان يقول ما إزداد صاح ب بدعة إجتهادا إال إزداد من هللا بعدا قال رضي 

 ِذا ذكران له حديثا عن رسول هللا يبكي حىتهللا عنه كنا ندخل على أيَو السختياين ف
نرمحه وكان يقول إذا بلغين موت أحد من أهل السنة فكأمنا يسقط عضو من أعضائي وكان 
يقول وهللا ما صدق عبد إال سره أال يراه أحد وكان يونس بن عبيد يقول احفظوا عين ثالاث 

أها ن ِبمراة شابة وان أقر مت أوعشت ال يدخلن أحد على سلطان يعظه أو يعلمه وال خيلو 
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القرآن وال ُيكن َسعه من ذي هوى وأشدها الثالثة ملا فيها من الزيغ أعاذان هللا من ذلك 
وكان يقول ما يزال العبد خبري ما أبصر ما يفسد عمله ويونس هذا اتبعي من أصحاَ 

 َو يكن نياحلسن البصري وكان أبو عبد هللا اْلصبهاين من عباد هللا الصاحلني ومن البكائ
أبصبهان أزهد منه وال أورع منه قال وقفت على علي بن ما شاذة وهو يتكلم على الناس 
فلما جاء الليل رأيت َر العزة ِف النوم فقال يل وقفت على مبتدع وَسعت كالمه ْلحرمنك 
النظر ِف الدنيا فاستيقظ وعيناه مفتوحتان ال يبصر ُّبما شيئا وقال احلميدي َسعت الفضيل 

 (1)ل من وقر صاح ب بدعة أورثة هللا عمى قبل موته قيل أراد أيضا عمى البصرية." يقو 
"رسول هللا حتيل عليه التاج حممد بن علي بن عبد احلق وكان من حتيله عليه أنه  .1702

 ظهر أنه داعية له حىت أخذ منه الكتاَ وقرأان ذلك فيه

مرية ما هذا لفظه سمى ابلتدورأيت ِف بعض فتاويه أن الكرسي موضع القدمني وِف كتابه امل
حبروفه بعد أن قرر ما يتعلق ابلصفات املتعلقة ابْلالق واملخلوق مث من املعلوم أن الَر ملا 
وصف نفسه أبنه حي عليم قادر َ يقل املسلمون أن ظاهر هذا غري مراد ْلن املفهوم ذلك 

 يوج ب ذلك َِف حقه مثل مفهومه ِف حقنا فكذلك ملا وصف نفسه أنه خلق آدم بيديه 
ذلك أن ظاهره غريه مراد ْلن مفهوم ذلك ِف حقه مثل مفهومه ِف حقنا هذه عبارته حبروفها 
وهي صرحية ِف التشبيه املساوي كما أنه جعل اإلستواء على العرش مثل قوله تعاَل لتستووا 
 على ظهوره تعاَل هللا وتقدس عن ذلك وقال ِف الكالم على حديث النزول املشهور إن هللا

ينزل إَل َساء الدنيا إَل مرجة خضراء وِف رجليه نعالن من ذه ب هذه عبارته الزائغة الركيكة 
وله من هذا النوع وأشباهه مغاالة ِف التشبيه حريصا على ظاهرها وإعتقادها وإبطال ما نزه 
هللا تعاَل به نفسه ِف أشرف كتبه وأمر به عموما وخصوصا وذكره إخبارا عن املأل االعلى 

لكون العلوى والسفلي ومن َتمل القرآن وجده مشحوان بذلك وهذا اْلبيث ال يعرج على وا
ما فيه التنزيه وامنا يتتبع املتشابه وُيعن الكالم فيه وذلك من أقوى اْلدلة على أنه من أعظم 

 يدالزائغني ومن له أدىن بصرية ال يتوقف فيما قلته إذ القرائن هلا إعتبار ِف الكتاَ والسنة وتف
رضي هللا  قال بعض السلفالقطع وتفيد ترت ب اْلحكام الشرعية ال سيما ِف حمل الشبه 
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عنهم اْلعراض عن احلق والتسخط له عالمة الركون إَل الباطل وطريق احلق دقيق وبعيد 
قال و والصْب معه شديد والعدو ال يزال عنه حييد وأثقال احلق ال حيملها إال مطااي احلق 

ق داعي رشد ليس للشيطان فيه يد وال للنفس فيه نصي ب داعي داعي احل بعض السلف
الباطل من نزعات الشيطان وهوى النفس ومتبعها هالك ال حمالة ْلنه عاص ِف صورة طائع 
ومبعد ِف صورة مقَر وصدق ونصح رضي هللا عنه فقد هلك بسب ب ذلك خلق ال حيصون 

طال من إبليس فالرد عليه وإب عدا وال ُيكن ضبطهم حدا قال العلماء أن وسوسة التشبيه
وسوسته أن يقول ِف نفسه كل ما تصور ِف صدري فالَر خبالفة فِنه ال يتصور ِف صدري 

 ".  (1)إال ُملوق له كيفية ومثل والَر
1703. •"---------------------------------• 

لناس : إن الفقيه كل الفقيه الذى ال ييئس اقال بعض السلف= ِف الفقهاء قليل. ولقد 
 من رمحة هللا، وال جيرئهم على معاصى هللا.

)ابن تيمية: أحكام عصاة املؤمنني، مجع وتقدمي مروان كجك. القاهرة الدار السعودية مبصر، 
 / م، ص: 1985ه 1405الطبعة اْلوَل، سنة 

23.) 

فلما «. اهلم قلَو ال يفقهون ُّب»واحلق سبحانه وتعاَل جعل الفقه صفة القل ب، فقال: 
وا، وملا علموا عملوا، وملا عملوا عرفوا، وملا عرفوا اهتدوا، فكل من كان أفقه كانت فقهوا علم

 نفسه أسرع إجابة، وأكثر انقيادا ملعاَ الدين، وأوفر حظا من نور اليقني.

 (.13/ م، ص:  1980ه 1400)كامل سعفان: سبحان هللا. القاهرة: دار املعارف، سنة 

طه عمل، وآخره موهبة. فالعلم يكشف عن املراد، ولقد قيل: أول التصوف علم، وأوس
، واملوهبة تبلغ غاية اْلمل.  والعمل يعني على املطلَو

فالبداية فقهية، والنهاية صوفية. ومن َ يبلغ من الصوفية مبلغ الفقهاء وأصحاَ احلديث 
 َو حيط علما مبا أحاطوا، فِنه يرجع فيما وقع له من املسائل إَل العاملني.

 (.67 - 66قادر حممود: الفلسفة الصوفية، ص: )عبد ال
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ة و أما الكالم ِف دقائق التصوف فليس ببدع»ويقول اإلمام الشاطىب انتصارا للتصوف: 
ِبطالقه، وال هو مما صح ابلدليل ِبطالق، بل اْلمر ينقسم، ولفظ التصوف البد من شرحه 
أوال حىت يقع احلكم على أمر مفهوم ْلنه أمر جممل عند هؤالء املتأخرين، فلنرجع إَل ما 

 (1)ن. وحاصل ما يرجع فيه لفظ التصوف عندهم معنيان: =." قال فيه املتقدمو 
"يعين )بديد كردمي در زمني راهها از هر موضعي مبوضعي( }لََّعلَُّكْم هَتَْتُدوَن{ إرادة  .1704

 أن هتتدوا ُّبا إَل مقاصدكم ومنازلكم.

قال بعضهم خذوا الطريق ولو دارت واسكنوا املدن ولو جارت وتزوجوا البكر ولو ابرت  
 : ولو كانت البكر بورا أي : فاسدة هالكة ال خري فيها : أي 

 17رقم الصفحة :  5جزء : 

 زن نوكن اي دوست هر نوُّبار

 كه تقومي ارين نيايد بكار

}َوَعلَ اَم اٍت{ أي : وجعل فيها معاَ يستدل ُّبا السابلة وهي القوم املختلفة على الطريق 
قال اإلمام : رأيت مجاعة يشمون الَتاَ  ابلنهار من جبل وسهل ومياه وأشجار وريح كما

وبواسطة ذلك الشم يتعرفون الطرقات }َواِبلنَّْجِم ُهْم يَ ْهَتُدوَن{ ابلليل ِف الْباري والبحار 
حيث ال عالمة غريه ولعل الضمري لقريش فِهنم كانوا كثريي الَتدد للتجارة مشهورين 

َ وتقدمي النجم وإقحام اابالهتداء ابلنجوم ِف أسفارهم وصرف النظم عن سنن اْل لضمري طا
للتخصيص كأنه قيل وابلنجم خصوصاً هؤالء يهتدون فاالعتبار بذلك ألزم هلم والشكر عليه 
أوج ب عليهم واملراد ابلنجم اِلنس أو هو الثراي والفرقدان وبنات نعش واِلدي وذلك ْلهنا 

 وسط غي ب والقط ب ِفتعلم ُّبا اِلهات لياًل ْلهنا دائرة حول القط ب الشمايل فهي ال ت
بنات نعش الصغرى واِلدي هو النجم املفرد الذي ِف طرفها والفرقدان مها النجمان اللذان 
ِف الطرف اْلخر ومها من النعس واِلدي من البنات ويقَر من بنات نعش الصغرى بنات 
نعش الكْبى وهي سبعة أيضًا أربعة نعش وثالث بنات وابزاء اْلوسط من البنات السهى 

كوك ب خفي صغري كانت الصحابة رضي هللا عنهم متتحن فيه أبصارهم كذا ِف   وهو
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 "التكملة" البن عسكر.

قال عمر بن اْلطاَ رضي هللا عنه : تعلموا من النجوم ما هتتدون به ِف طرقكم وقبلتكم  
َ ما تصلون به أرحامكم قيل : أول من نظر ِف النجوم واحلساَ  مث كفوا وتعلموا من اْلنسا

 النِب عليه السالم. إدريس

: العلوم أربعة : الفقه لألداين والط ب لألبدان والنجوم لألزمان والنحو  قال بعض السلف 
للسان وأما قوله عليه السالم : "من اقتبس علمًا من النجوم اقتبس شعبة من السحر" أي 

ا من معرفة ه: تعلم قطعة منه فقد قال احلافظ : املنهي عنه من علم النجوم هو ما يدعيه أهل
احلوادث اْلتية من مستقبل الزمان كمجىيء املطر ووقوع الثلج وهبَو الريح وتغري اْلسعار 
وحنو ذلك ويزعمون أهنم يدركون هذا بسري الكواك ب واقَتاهنا وافَتاقها وظهورها ِف بعض 

ن ااْلزمان دون بعض وهذا علم استأثر هللا به ال يعلمه أحد غريه كما حكي أنه ملا وقع قر 
الكواك ب السبعة ِف دقيقة من الدرجة الثالثة من امليزان سنة إحدى ومثانني ومخسمائة حكم 
َ يقدر الدهاقني  َ يتحرك ريح و َ الربع املسكون من الرايح وكان وقت البيدر و املنجمون خبرا
على رفع احلبَو ولذا استوصى تلميذ من شيخه بعد التكميل عند افَتاقه فقال : إن أردت 

 ال حتزن أبداً فال تصح ب منجماً وإن أردت أن تبقي لذة فمك فال تصح ب طبيباً.أن 

 17رقم الصفحة :  5جزء : 

قال الشيخ : )منجمي خبانه خود در آمد مرد بيكانه را ديد ابزن او ُّبم نشته دشنام داد 
 وسقط كفت وفتنه وآشَو بر خاست صاح ب دَل برين حال واقف شد وكفت( : 

 داىن يست تو بر اوج فلك ه

 و نداىن كه درسراى تو كيست

فأما ما يدرك من طريق املشاهدة من علم النجوم الذي يعرف به الزوال وجهة القبلة وكم 
 مضى وكم بقي فِنه غري داخل ِف النهي انتهى كالم احلافظ مع زايدة.

 يقول الفقري أصحاَ النظر واالستدالل 

21 

 حلكمة واهليئة واهلندسة وحنوها مما يساعده ظاهرحمتاجون إَل معرفة شيء من علم النجوم وا
الشرع الشريف إذ هو أدخل ِف التفكر وقد قال تعاَل : }َويَ تَ َفكَُّروَن ىِف َخْلِق السََّم اَواِت 
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( وال ُيكن صرف التفكر إَل اجملهول املطلق فال بد من 191َواالْرِض{ )آل عمران : 
رج عن الطعن واِلرح كما قال السيد الشريف معلومية اْلمر ولو بوجه ما وهذا القدر خا

النظر ِف النجوم ليستدل ُّبا على توحيد هللا تعاَل وكمال قدرته من أعظم الطاعات وأما 
َ الشهود والعيان فطريقهم الذكر وبه يصلون إَل مطالعة أنوار امللك وامللكوت ومكاشفة  أراب

ِف  ما غاَ عن العيون ويعاينونأسرار اِلْبوت والالهوت فيشاهدون ِف اْلنفس واْلفاق 
الظاهر والباطن ما حتري فيه احلكماء واملنجمون مث إن االهتداء إما بنجوم عاَ اْلفاق وهو 
للسائرين من أرض إَل أرض وإما بنجوم عاَ اْلنفس وهو للمهاجرين من حال إَل حال 

داء مستمر ابق االهتوِف احلديث "أصحايب كالنجوم أبيهم اقتديتم اهتديتم" وهذا االقتداء و 
إَل آخر الزمان حبس ب التوارث ِف كل عصر فال بد من الدليل وهو صاح ب البصرية والوالية  

 كامل التصرف ِف اهلداية املخصوص ابلعناية ، قال احلافظ : 

 بكوى عشق منه ىب دليل راه قدم

 كه من خبويش منودم صد اهتمام ونشد

 ".(1) 
يستدل ُّبا السابلة وهى القوم املختلفة على  "} وعالمات { اى وجعل فيها معاَ .1705

الطري قبالنهار من جبل وسهل ومياه واشجار وريح كما قال املام رأيت مجاعة يشمون الَتاَ 
وبواسطة ذلك الشم يتعرفون الطرقات } وابلنجم هم يهتدون { ابلليل ىف الْبارى والبحار 

ن ابالهتداء ى الَتدد للتجارة مشهوريحي ال عالمة غريه ولعل الضمري لقريش فاهنم كانوا كثري 
ابلنجوم ىف اسفارهم وصرف النظم عن سنن اْلطاَ وتقدمي النجم واقحام الضمري 
للتخصيص كأنه قيل وابلنجم خصوصا هؤالء يهتدون فاالعتبار بذلك الزم هلم والشكر عليه 

ذلك الهنا دى و اوج ب عليهم واملراد ابلنجم اِلنس او هو الثراي والفرقدان وبنات نعش واِل
تعلم ُّبا اِلهات ليال الهنا دائرة حول القط ب الشماَل فهى ال تغي ب والقط ب ىف وسط 
بنات نعش الصغرى واِلدى هو النجم املفرد الذى ففى طرفها والفرقدان مها النجمان اللذان 
ىف اطرف اْلخر ومها من النعس واِلدى من البنات ويقَر من بنات نعش الصغرى بنات 
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ْبى وهى سبعة ايضا اربعة نعش وثالث بنات وابزاء االوسط من البنات السهى نعش الك
وهو كوك ب خفى صغري كانت الصحابة رضى هللا عنهم متتحن فيه ابصارهم كذا ىف التكملة 
البن عسكر . قال عمر بن اْلطاَ رضى هللا عنه تعلموا من النجوم ما هتتدون به ىف 

 االنساَ ما تصلون به ارحامكم قيل اول من نظر ىف طرقكم وقبلتكم مث كفروا وتعلموا من
ه لالداين العلوم اربعة الفق قال بعض السلفالنجوم واحلساَ ادريس النىب عليه السالم . 

س علما من اتقب» والط ب لالبتدان والنجوم لالزمان والنحو للسان واما قوله عليه السالم 
ن منه فقد قال احلافظ املنهى عنه ماى تعلم قطعة « من النجوم اقتبس شعبة من السحر 

علم النجوم هو ما يدعيه اهلها من معرفة احلواداثْلتية من مستقبل الزمان كمجيء املطر 
ووقعو الثلج وهبَو الريح وتغري االسعار وحنو ذلك ويزعمون اهنم يدركون هذا بسري 

أثر هللا به ال م استالكواك ب واقَتاهنا وافَتاقها وظهورها ىف بعض االزمان دون بعض وهذا عل
يعلمه احد غريه كما حكى انه ملا وقع قران الكواك ب السبعة ىف دقيقة من الدرجة الثالثة 
من امليزان سنة احدى ومثانني ومخسمائة حكم املنجمون خبراَ الربع املسكون من الرايح 

لميذ ت وكان وقت البيدر َو يتحرك ريح َو يقدر الدهاقني على رفع احلبَو ولذا استوصى
من شيخه بعد التكميل عند افَتاقه فقال ان اردت ان ال حتزن ابدا فال تصح ب منجما وان 
اردت ان تبقى لذة فمك فال تصح ب طبيبا . قال الشيخ ] منجمى خبانه خود در آمد مرد 
بيكانه را ديد ابزن او ُّبم نشسته دشنام داد وسقط كفت وفتنه وآشَو برخاست صاح ب 

 شد وكفت دَل برين حال واقف

 (1)تَو بر اوج فلك جا داىن جيست ... جو نداىن كه درسراى تو كست." 
"} ومنكن هلم ىف االرض { اصل التمكني ان جتعل الشىء مكاان يتمكن فه مث  .1706

استعري للتسليط اى نسلطهم على ارض مصر والشام يتصرفون فيها كيفما يشاؤن } ونرى 
ا { وعساكرمها } منهم { اى من اولئك فرعون وهامان { وهو وزير فرعون } وجنودمه

املستضعفني } ماكنوا حيذرون { وجيتهدون ىف دفعه من ذهاَ ملكهم وهلكهم على يد 
مولود منهم واحلذر احَتاز عن ُميف كما ىف املفردات ، قال الكاشفى ] وديدن اين صورت 
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ان برساحل كنرا دروقىت كه در دراي عالمت غرقه شدن مشاهده كردند وبىن اسرائيل تفرج  
دراي بنظر در آوردند ودانستندكه بسب ب ظلم وتعدى مغلَو ومقهور شده مظلومان وبيجار  

يوم املظلوم على الظاَ اشد من يوم الظاَ » كان مبراد رسيده غال ب وسرافراز شدند ، وسر 
 آشكار اشد [« على املظلوم 

 د ازجاه جباهاى ستمكار برانديش ازان روزسياه ... كه ترا شومىء ظلم افكن

 آنكه اكنون حبقارت نكرى جان ب وى ... بشماتت كند آنروز بسوى تونكا

 قال الشيخ سعدى قدس سره

 خْب ايفت كردن كشى در عراق ... كه يكفت مسكنىي از زير طاق

 توهم بردرى هسىت اميد وار ... بس اميد بردونشينان برآر

 زبند ختواهى كه ابشد دلت دردمند ... دل دردمندان بر آور

 بريشاىنء خاطر داد خواه ... براندازد از مملكت ابدشاه

 حتمل كن اى انتوان از قوى ... كه روزى تواان ترازوى شوى

 ل ب خشك مظلوم را كوخبند ... كه دندن ظاَ خبواهند كند

دعواتن ارجو احدامها كما  قال بعض السلفيقال الظلم جيل ب النقم ويسل ب النعم ، 
 ظلوم اعنته ودعوة ضعيف ظلمتهاخشى االخرى دعوة م

 ُنفته است مظلوم از آهش بَتس ... زدود دل صبحكاهش بَتس

 نَتسى كه ابك اندروىن شىب ... بر آرد زسوز جكر ايرىب

بغى استيالء ومن ال« اسرع اْلري ثوااب صلة الرحم واعجل الشر عقوبة البغى » وىف احلديث 
صار مقهورا ولو بعد حني ومن اعان صفات النفس على صفات الروح فمن اعان النفس 
 (1)الروح صار من اهل التمكني ومن االئمة ىف الدين." 

 "اْلامس والعشرون: انه خياف على من اتبع هواه ان ينسلخ من .1707

 االُيان وهو ال يشعر، وقد ثبت عن النِب جمليم أنه قال: " ال يؤمن أحدكم

 ه قال: " أخوف ما(. وصح عنه: ان1حىت يكون هواه تتعا ملا جئت به " )
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 أخاف عليكم شهوات الغي ِف بطونكم، وفروجكم، ومضالت

 (.2ا هلوى " )

 السادس والعشرون: أن اتباع ا هلوى من املهلكات. قال جمليم: " ثاللث

 ِف -عز وجل  -منجيات، وثاللث مهلكات: فاقا املنجيات؛ فتقوى هللا 
 لقصد ِف الغىنالسر والعالنية، والقول ابحلق ِف الرضا والسخط، وا

 والفقر، وأما املهلكات؛ فهوى متمع، وشح مطاع، واعجاَ ا ملرء

 (.3بنقسه " )

 السابع والعشرون: أن ُمالفة اهلوى تورث العبد قوة ِف بدنه،

 : الغال ب هلواه أشد من الذي يفتحقال بعض السلفوقلبه، ولسانه. 

 شديد( املرفوع: " ليس ال4املدينة وحده. وِف ا حلديث الصحيح )

 ابلصرعة ولكن الشديد الذي ُيلك نفسه عند الغض ب " وكلما مترن

 على ُمالفة هواه؛ اكتس ب قوة إَل قوته.

 ( تقدم ختر جيه.1 1

 ( تقدم.2)

 ( تقدم.31

 ( من حديث أ يب هريرة.2 6 0 91(، ومسلم 6 1 1 41( البخاري 41

638 ".(1) 
 ُمالفة هلواه. قال"الثامن والعشرون: ان أغزر الناس مروءة أشدهم  .1708

 أ[ املروءة ترك الشهوات، وعصيان اهلوى. فاتباع اهلوى 182معاوية: ]

 يزمن املروءة، وُمالفته تنعشها.

 التاسع والعشرون: انه ما من يوم إال واهلوى والعقل يعتلجان ِف

 صاحبه، فأ يهما قوي على صاحبه؛ طرده، وحتكم، وكان احلكم له. قال

 الرجل؛ اجتمع هواه وعقله، فان كان عقله تبعا أبو الدرداء: إذا أصبح
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 هلواه فيومه يوم سوء، وان كان هواه تبعا لعقله فيومه يوم صاحل.

 جعل اْلطأ، واتباع اهلوى -سبحانه وتعاَل  -التالنون: أن هللا 

 قال بعض السلف:قرينني، وجعل الصواَ وُمالفة اهلوى قرينني، كما 

 يهما ارشد؛ فخالف اقرُّبما من هواك، إذا اشكل عليك امران، ال تدري ا

 فان أقَر ما يكون اْلطا قي متابعة اهلوى.

 احلادي والتالنون: أن اهلوى داء، ودواوه ُمالفته، كما قال بعض

 العارفني: إن شئت؛ أخْبتك بدائك، وان شئت؛ أخْبتك بدوائك، داوك

 هواك، ودواوك ترك هواك، وُمالفته.

 : " البالء كله ِف هواك، والشفاء كله- رمحه هللا -وقال بشر احلاِف 

 ِف ُمالفتك إايه ".

 الثا ين والتالنون: ان جهاد اهلوى إن َ يكن اعظم من جهاد

 : اي-رمحه هللا تعاَل  -الكفار؛ فليس بدونه. قال رجل للحسن البصري 

 أاب سعيد! أي ا ِلهاد أفضل؟ قال: جهادك هواك، وَسعت شيخنا

639 ".(1) 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم أحْ  "عبد هللا بن .1709 َسَن َما عباس قال: لََقْد رأيُت َعَلى رسول هللا َصلَّى اَّللَّ

 َيُكوُن ِمَن احلَُلِل. وِف "سنن النسائي" عن أيب رِْمَثَة قال: رأيُت رسوَل هللا َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهِ 
وط خضر، وهو  هو الذي فيه خط َوَسلََّم خَيُط ُب َوَعَلْيِه بُ ْرَداِن َأخَضرَاِن. واْلُْبد اْلخضر:

كاحللة احلمراء سواء، فمن فهم ِمن احلُلة احلمراء اْلمحر البحت، فينبغي أن يقول: ِإنَّ الْبد 
 اْلخضر كان أخضَر حبتاً، وهذا ال يقولُه أحد.

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم من أََدٍم َحشُوَها لِيف، فالذين ُيتنعون عما .1710 تُه َصلَّى اَّللَّ أابح  وكانت ُِمَدَّ
هللُا ِمن املالبس واملطاعم واملناكح تزههدًا وتعبهداً، ِبزائهم طائفٌة قابلوهم، فال يلَبُسون إال 
اً،  ًا وجتْبه أشرَف الثياَ، وال أيكلون إال ألنَي الطعام، فال يرون لَِبَس اَْلشِن وال أكله تكْبه
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ُ َعلَ  : كانوا قال بعض السلفذا ْيِه َوَسلََّم وهلوكال الطائفتني هديُه ُماِلٌف هلدي النِب َصلَّى اَّللَّ
 يكرهون الشهرتني من الثياَ: العايل، واملنخفِض.

ََ شُ  .1711 ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " َمْن لَِبَس ثَ ْو ْهَرٍة، وِف "السنن" عن ابن عمر يرفعه إَل َصلَّى اَّللَّ
ََ َمَذلٍَّة، مُثَّ تَ َلهَّ ُب فيه النَّاُر " وهذا ْلنه قصد."   (1)أَْلَبَسُه هللاُ يَ ْوَم الِقَياَمِة ثَ ْو

 "سخينُة العني، وأسخن هللاُ عيَنه بِه. .1712

 اْلور والضعف. والسابع : بكاء .1713

والثامن: بكاء النفاق، وهو أن تدمَع العني والقل ب قاس، فيظهر صاحُبه اْلشوع،  .1714
 وهو من أقسى الناس قلباً.

والتاسع: البكاء املستعار واملستأجر عليه، كبكاء النائحة ابْلجرة، فِهنا كما قال  .1715
 عمر بن اْلطاَ: تَِبيُع َعْْبهَتا، َوتَ ْبكي َشْجَو َغريها.

ر : بكاء املوافقة، وهو أن يرى الرُجُل الناَس يبكون ْلمر ورد عليهم، فيبكي والعاش .1716
 معهم، وال يدري ْلي شيء يبكون، ولكن يراهم يبكون، فيبكي.

وما كان من ذلك دمعاً بال صوت، فهو بكى، مقصور، وما كان معه صوت، فهو  .1717
 بكاء، ممدود على بناء اْلصوات، وقال الشاعر:

 قَّ هلَا ُبَكاَها ... َوَما يُ ْغيِن اْلبَكاءُ َوالَ اْلَعوِيُل َبَكْت َعْييِن َوحُ  .1718

وما كان منه مستدعًى متكلفاً، فهو التباكي، وهو نوعان: حممود، ومذموم، فاحملمود،  .1719
أن ُيستجَل ب لِرقة القل ب، وْلشية هللا، ال للرايء والسهمعة واملذموم: أن جُيتل ب ْلجل اْللق، 

 شأن لنِب َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم وقد رآه يبكي هو وأبو بكر ِفوقد قال عمر بن اْلطاَ ل
َ أجد تباَكيُت،  أسارى بدر: أخْبين ما يُبكيك اي رسوْل هللا؟ فِن وجدُت بكاءً بكيُت، وإن 

ابكوا ِمن خشية  :قال بعض السلفلبكائكما َو ينكر عليه َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم. وقد 
 (2)فِن َ تبكوا، فتباكوا.." هللا، 
 "مع كثرة القراءة: أيهما أفضل؟ على قولني. .1720
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فذه ب ابُن مسعود وابن عباس رضي هللا عنهما وغريمها إَل أن الَتتيَل والتدبر مع  .1721
َُ هذا القول أبن املقصود من  قلة القراءة أفضُل ِمن سرعة القراءة مع كثرهتا. واحتج أراب

قال ا الفقُه فيه والعمُل به، وتالوتُه وحفظُه وسيلة إَل معانيه، كمالقراءة فهُمه وتدبهره، و 
: نزل القرآن لِيعَمل به، فاختذوا تالوته عمالً، وهلذا كان أهُل القرآن هم بعض السلف

العاِلمون به، والعاملون مبا فيه، وإن َ حيفظوه عن ظهر قل ب وأما من حفظه َو يفهمه َو 
 له وإن أقام حروفه إقامَة السهم.يعمل مبا فيه، فليس ِمن أه

قالوا: وْلن اإِلُيان أفضُل اْلعمال، وفهم القرآن وتدبهره هو الذي يُثمر اإِلُيان، وأما  .1722
جمرُد التالوة من غري فهم وال تدبر، فيفعلها الْبه والفاجُر، واملؤمن واملنافق، كما قال النِب 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "َوَمَثُل ا انَِة، رحُِيَها طَيِ  ٌب، َوطَْعُمَها مُلَناِفِق الَِّذي يَقرَأُ اْلُقْراَن، َكَمَثِل الرَّحيَْ َصلَّى اَّللَّ
 ُمرٌّ".

والناس ِف هذا أربع طبقات: أهُل القرآن واإِلُيان، وهم أفضل الناس. والثانية: من  .1723
إُياانً َو يُؤت  من أويتَعِدم القرآن واإِلُيان. الثالثة: من أويت قرآانً، َو يُؤت إُياانً، الرابعة: 

 قرآانً.

قالوا: فكما أن من أويت إُياانً بال قرآن أفضُل ممن أويت قرآانً بال إُيان، فكذلك من  .1724
 (1)أويت تدبراً، وفهماً ِف التالوة أفضل ممن أويت كثرة قراءة وسرعتها." 

ا هو ذ"اْلكياس ىف النجاة من عذاَ هللا والفوِز بثوابه مع اجتهادهم ىف طاعته، فه .1725
التوكُل الذى يَتتَّ ُب عليه أثرُه، ويكون هللُا َحْس َب َمن قام به. وأما توكُل العجز والتفريِط، 
ا فال يَتت ُب عليه أثرُه، وليس هللا َحْس َب صاِحبه، فِن هللا إمنا يكون َحْس َب املتوكِ ل عليه إذ

 ات قاه، وتقواه فعُل اْلسباَ املأمور ُّبا، ال إضاعُتها.

لثانية: الىت قامت ابْلسباَ، ورأت ارتباَط املسبِ بات ُّبا شرعًا وقَدراً، والطائفة ا .1726
وأعرضت عن جان ب التوكل، وهذه الطائفةُ وإن انلت مبا فعلته من اْلسباَ ما انلته، فليس 
َِ التوكل، وال عوُن هللا هلم وكفايُته إايهم ودفاُعه عنهم، بل هى ُمذولةٌ عاجزة  هلا قوُة أصحا

 ا من التوك ل.حبس ب ما فاهت
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رَّه أن يكون أقوى : َمن سقال بعُض الَسَلففالقو ُة كله الُقوَّة ىف التوكل على هللا كما  .1727
 الناس فليتوكل على هللا، فالقوةُ مضمونة للمتوكِ ل، والكفاية واحَلْس ُب والدفع عنه، وإمنا يَ ن ُْقصُ 

ن جيعل هللا ققه ُّبما ال بد أعليه من ذلك بقدر ما يَ ن ُْقُص من التقوى والتوكل، وإال فمع حت
له ُمرجًا ِمن ُكلِ  ما ضاق على الناس، ويكوُن هللُا حسَبه وكافيه، واملقصوُد أن النىب َصلَّى 

ه، اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم أرشد العبَد إَل ما فيه غايُة كماله، ونيُل مطلوبه، أن حيرَص على ما ينفعُ 
" خبالف َمن عجز سه ب وقوُل: "َحْسىبَ هللاُ ونِْعَم الوكيلُ ويبُذَل فيه جهده، وحينئذ ينفُعه التح

" فِن هللا يلومه، وال يكون ىف ًٌ  وفرَّط حىت فاتته مصلحته، مث قال:"َحْسىب هللُا َونِْعَم الوَكيُل
 (1)هذا احلال َحْسَبه، فِمنا هو َحَس ُب َمن اتَّقاه، وتوكَّل عليه.." 

طه، ة يتحرَّك فيها البدن وُقواه، وطبيعته وأخال"وابِلملة: فاِِلماُع حركة كلية عام .1728
والروُح والنفس، فكُل حركة فهى مثرية لألخالط مرققٌة هلا تُوج ب دفَعها وسيالهنا إَل 
 اْلعضاء الضعيفة، والَعنْيُ ىف حال رمدها أضعُف ما تكون، فأضره ما عليها حركُة اِِلَماع.

َُ السُفن أنَّ احلركة تُ ثَ و ِ قال "بقراط" ىف كتاَ "الفصول": وقد َيُدله  .1729 ُر اْلبدان. ركو
هذا مع أنَّ ىف الرَّمد منافَع كثرية، منها ما يستدعيه ِمن احِلمية واالستفراغ، وتنقيِة الرأس 
والبدن من فضالهتما وُعفوانهتما، والكفِ  عما يُؤذى النفس والبدن من الغض ب، واهلم 

: ال َتكرهوا الرَّمَد، فِنهواحلزن، واحلركاِت العنيفة، واْلعمال الشاقة يقطع  . وىف أثر َسَلفىٍ 
 عروق الَعَمى.

ومن أسباَ عالجه مالزمُة السكون والراحة، وترُك مس الَعنْي واالشتغال ُّبا، فِنَّ  .1730
ََ املواد إليها. وقد  َِ حمَُ قال بعُض السََّلفأضداد ذلك يُوج ب انصبا مٍَّد َمَثُل : َمثُل أْصَحا

قطرُي َعنْيِ تَ ْرُك َمسِ ها. وقد ُروى ىف حديث مرفوع، هللا أعلم به: "عالُج الرَّمد تَ الَعنْي، وَدَواءُ ال
املاِء البارِد ىف الَعنْي" وهو من أنفع اْلدوية للرَّمد احلار، فِنَّ املاء دواء ابرد ُيستعان به على 

مرأتِه زين َب عنه، ال إطفاء حرارِة الرَّمد إذا كان حاراً، وهلذا قال عبُد هللا بن مسعود رضى هللا
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم كان خرياً لِك و  أجَدَر وقد اشَتكْت عيُنها: لو َفعلِت كما فَ َعَل رسول هللا َصلَّى اَّللَّ

ََّ النَّاس، واْشِف أنَت  أن ُتْشفى، تَ ْنَضِحنَي ىف عيِنِك املاَء، مث تقولنَي: "أَذِه ْب البْأَس ر
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عض ، ِشفاًء ال يُغاِدُر َسَقماً". وهذا مما تقدَّم مراراً أنه خاٌص ببالشَّاىِف، ال ِشفاَء إال ِشَفاؤك
البالد، وبعِض أوجاع الَعنْي، فال جُيعل كالُم النبوَّة اِلزئىه اْلاص ُكليًا عاماً، وال الُكلىه 

 (1)العام." 
 "له: قم، أتنام ىف الساعة الىت تُقسَُّم فيها اْلرزاق ؟ .1731

لٌق، وُحرق، ومُحق. فاْلُلق: نومة اهلاجرة، وهى ُخلق وقيل: نوم النهار ثالثة: خُ  .1732
رسول هللا َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم. واحلُرق: نومة الضحى، ُتشغل عن أمر الدنيا واْلخرة. 

لومنَّ : َمن انم بعد العصر، فاختُِلَس َعقُله، فال يقال بعض السََّلفواحلُمق: نومة العصر. 
 إال نفسه. وقال الشاعر:

 َأالَ إنَّ نَ ْوَماِت الضهَحى ُتوِرُث اْلَفىَت ... َخَباالً َونَ ْوَماُت اْلُعَصرْيِ ُجُنوُن  .1733

ونوم الصهبحة ُينع الرزق، ْلن ذلك وقٌت تطل ُب فيه اْلليقُة أرزاَقها، وهو وقُت  .1734
قسمة اْلرزاق، فنوُمه حرماٌن إال لعارض أو ضرورة، وهو مضر جداً ابلبدن إلرخائه البدن، 

بل وإفساِده للفضالت الىت ينبغى حتليُلها ابلرايضة، فُيحدث تكسهراً َوِعي اً وَضعفاً. وإن كان ق
 التْبهز واحلركة والرايضة وإشغاِل امَلِعَدة بشىء، فذلك الداء الُعضال املولِ د ْلنواع من اْلدواء.

س، وبعُضه ىف موالنوُم ىف الشمس يُثري الداَء الدَّفني، ونوُم اإلنسان بعُضه ىف الش .1735
الظل ردىء، وقد روى أبو داود ىف "سننه" من حديث أىب هريرة، قال: قال رسوُل هللا َصلَّى 

ْمِس اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم: " إذا كان أحدكم ىف الشَّْمِس فَ َقَلَص عنه الظِ له، فصار بَ ْعُضُه ىف الشَّ 
 (2)وبَ ْعُضُه ىف الظِ ل، فَ ْليَ ُقْم".." 

 "فصل  .1736

َُ الفارغة ِمن حمبة هللا تعاَل، امُلْعِرضةُ عنه، امل وعشقُ  .1737 تعوِ ضُة الصهَور إمنا تُبتلى به القلو
بغريه عنه، فِذا امتأَل القل ُب من حمبة هللا والشوق إَل لقائه، دَفع ذلك عنه مرَض عشق 

اَء، إنَُّه ِمْن شَ الصور، وهلذا قال تعاَل ىف حقِ  يوسف: }َكَذِلَك لَِنْصِرَف َعْنُه السهوَء َواْلَفحْ 
[، فدلَّ على أن اإلخالص سب ٌب لدفع العشق وما يَتتَّ ُب 24ِعَباِداَن اْلُمْخَلِصنَي{]يوسف: 
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ال قعليه من السوء والفحشاء الىت هى مثرتُه ونتيجُته، فصرُف املسب ب صرٌف لسببه، وهلذا 
عاَل: } َوَأْصَبَح قال ت: العشُق حركة قل ب فارغ، يعىن فارغاً مما سوى معشوقه. بعُض السََّلف

[، إن َكاَدْت لَتُ ْبِدى ِبِه أى: فارغًا من كل شىء إال 11فُ َؤاُد أُمِ  ُموَسى فَارِغًا{]القصص: 
 من موسى لفرِط حمبتها له، وتعلهِق قلبها به

والعشق ُمرَكَّ ب من أمرين: استحساٍن للمعشوق، وطمع ىف الوصول إليه، فمىت انتفى  .1738
، وقد أعيْت ِعلَُّة العشق على كثري من العقالء، وتكلم فيها بعضهم أحدمُها انتفى العشقُ 

 بكالم يُرَغ ب عن ذكره إَل الصواَ.

فنقول: قد استقرت حكمة هللا َعزَّ وَجلَّ ىف خلقه وأمره على وقوع التناس ب والتآلف  .1739
َِ الشىء إَل ُموافقه وجمانسه ابلطبِع، وُهروبه من ُمالفه، ونُفرته عنه  بني اْلشباه، واجنذا
ابلطبع، فِسره التمازج واالتصال ىف العاَ الُعلوى والسهفلى، إمنا هو التناس ُب والتشاكُل، 
والتوافُق، وِسره التباين واالنفصال، إمنا هو بعدم التشاكل والتناس ب، وعلى ذلك قام اْللق 
، وعنه انفٌر، وقد قال  واْلمر، فامِلْثُل إَل مثِله مائٌل، وإليه صائٌر، والضِ ده عن ضده هاَر

 (1)تعاَل: }ُهَو الَِّذى َخَلَقُكم مِ ن ن َّْفٍس َواِحَدٍة." 
 ستشفاء ابلصالة من عامة اْلوجاع قبل استحكامها."وقد تقدَّم ذكر اال .1740

والصالة جملبةٌ للرزق، حافظة للصحة، دافعة لألذى، مطردة لأَلدواء، مقو ِية للقل ب،  .1741
مبيِ ضة للوجه، ُمْفرِحٌة للنفس، ُمذهبة للكسل، منشِ طٌة للجوارح، ممدَّة للُقَوى، شارِحة 

ية للروح، ُمنوِ رة للقل ب، حافِ  ، ُمبِعدة من ظٌة للنعمة، دافعة للنقمة، جالِبة للْبكةللصَّدر، مغذِ 
 الشيطان، ُمقر ِبة من الرمحن.

وابِلملة.. فلها َتثري عجي ب ىف حفظ صحة البدن والقل ب، وقوامها، ودفع املواد  .1742
الرديئة عنهما، وما ابتُلى رجالن بعاهٍة أو داٍء أو حِمنٍة أو بَليٍة إال كان حظه امُلَصلِ ى منهما 

 ، وعاقبُته أسلم.أقلَّ 

وللصالة َتثريٌ عجي ب ىف دفع ُشرور الدنيا، وال ِسيَّما إذا أُعطيت حقها من التكميل  .1743
ظاهراً وابطناً، فما اسُتْدِفَعْت شروُر الدهنيا واْلخرة، وال اسُتْجِلَبت مصاحِلُُهَما مبثل الصالة، 
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َجلَّ تُفتح عليه ِصَلِة العبد بربه َعزَّ و وِسره ذلك أنَّ الصالة ِصلٌة ابهلِل َعزَّ وَجلَّ، وعلى قدر 
 من اْلريات أبواَُّبا، وتُقطُع عنه من الشرور أسباَُّبا، وتُِفيُض عليه مواَد التوفيق ِمن ربه َعزَّ 

وَجلَّ، والعافية والصحة، والغنيمة والِغىن، والراحة والنعيم، واْلفراح واملسرَّات، كلها حمضرٌة 
 لديه، ومسارِعٌة إليه.

ال بعُض ق: "الصْب ِنصُف اإلُيان"، فِنَُّه ماِهيَّة ُمركَّبة من صْب وشكر، كما َصْْبٌ  .1744
: اإلُياُن نصفان: ِنصٌف َصْْبٌ، وِنصٌف شكٌر، قال تعاَل: }إنَّ ىِف َذِلَك ْلاَيٍت السََّلف

 (1)[.." 5ِلُكلِ  َصبَّاٍر َشُكوٍر{]إبراهيم: 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم تشكُ "نساء العاملني كانت خَتِْدُم زوجها، وجاءته  .1745 و إليه اْلدمة، َصلَّى اَّللَّ

فقال:  فلم ُيْشِكَها، وقد َسَّى النىبه َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم ىف احلديث الصحيح املرأة عانَيُة،
ُنَّ َعواٍن ِعْندَُكم". والعاىن: اْلسري، ومرتبة اْلسري خدمُة  ن هو م"ات َُّقوا هللَا ىف الن ساِء، فِِهنَّ

لينظر : النكاح رِق، فقال بعُض السلفحتت يده، وال ري َب أن النكاح نوٌع من الر ِق، كما 
أحدُكم عند من يُرِقه كرُيته، وال خيفى على املنصف الراجُح من املذهبني، واْلقوى من 

 الدليلني.

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َبنْيَ الزوجني يَ َقُع ا .1746 َقاُق بينهمالُحْكُم رسوِل هللا َصلَّى اَّللَّ  شِ 

روى أبو داود ىف "سننه": من حديث عائشة رضى هللا عنها، أن حبيبَة بنَت سهل   .1747
َلْيِه كانت عند اثبت بِن قيس بن مشَّاس، فضرُّبا، فَكَسَر بعَضها، فأََتِت النىبَّ َصلَّى اَّللَُّ عَ 

ُ َعَلْيِه َوَسلَّ  فقال: " ُخْذ بَ ْعَض َماهِلا وفَارِْقها"  َم اثبتاً،َوَسلََّم بعَد الصهْبِح، فدعا النىبه َصلَّى اَّللَّ
، فقال: ويصُلح ذلك اي رسوَل هللا؟ قال: "نعم"، قال: فِىن َأصدقُتها َحديقَتنِي، ومُها بيدها، 

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: "ُخْذمُها وفَارِْقها" ، فَ َفَعل.  فقال النىبه َصلَّى اَّللَّ

ِخْفُتْم  ُع الشِ قاُق بينهما بقوله تعاَل :}َوِإنْ وقد حكم هللا تعاَل بني الزوجني يق .1748
نَ ُهَما ِشَقاَق بَ ْيِنهَما فَابْ َعْثوا َحَكماً ِمْن أْهِلِه َوَحَكماً ِمْن أْهِلَها ِإْن يُرِيَدا ِإْصاَلحاً يُ َوفِ ِق هللاُ   بَ ي ْ

 [.35إنَّ هللَا َكاَن َعِليماً َخبريًا{ ]النساء: 
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 (1) احَلَكمني: هل مُها حاكمان، أو." وقد اختلف السلُف واْلََلُف ىف .1749
"أيَو يرفعه اترة واترة ال يرفعه قال البيهقي ال يصح رفعه إال عن أيَو مع أنه  .1750

شك فيه قلت كأنه يريد أنه رفعه اترة ووقفه أخرى وال خيفى أن أيَو ثقة حافظ ال يضر 
قد رفعه عبد هللا ة و تفرده برفعه وكونه وقفه اترة ال يقدح فيه ْلن رفعه زايدة عدل مقبول

العمري وموسى بن عقبة وكثر بن فرقد وأيَو بن موسى وحسان بن عطية كلهم عن انفع 
مرفوعا فقوى رفعه على أنه وإن كان موقوفا فله حكم الرفع إذ ال مسرح لالجتهاد فيه وإَل 

ُينع  ما أفاده احلديث ذه ب اِلماهري وقال ابن العريب امجع املسلمون أبن قوله إن شاء هللا
 حينث َ قال بعض السلفانعقاد اليمني بشرط كونه متصال قال ولو جاز منفصال كما 

أحد ِف ُيني َو حيتج إَل الكفارة واختلفوا ِف زمن اإلتصال فقال اِلمهور هو أن يقول إن 
شاء هللا متصال ابليمني من غري سكوت بينهما التنفس قلت وهذا هو الذي تدل له الفاء 

ل وعن طاوس واحلسن ومجاعة من التابعني أن له االستثناء ما َ يقم من جملسه ِف قوله فقا
وقال عطاء قدر حلبة انقة وقال سعيد بن جبري بعد أربعة أشهر وقال ابن عباس له االستثناء 
أبدا مىت يذكر قلت وهذه تقادير خالية عن الدليل وقد َتول بعضهم هذه اْلقاويل أبن 

يقول إن شاء هللا تْبكا وجي ب على ما ذه ب إليه بعضهم لقوله  مرادهم أنه يستح ب له أن
تعاَل: }َواذُْكْر َربََّك ِإَذا َنِسيَت{ فيكون االستثناء رافعا لإلمث احلاصل بَتكه أو لتحصيل 
ثواَ الندَ على القول ابستحبابه َو يريدوا به حل اليمني ومنع احلنث واختلفوا هل 

ر ابهلل وغريه من الطالق والعتاق وغريه من الظهار والنذ االستثناء مانع للحنث ِف احللف
واإلقرار فقال مالك ال ينفع إال ِف احللف ابهلل دون غريه واستقواه ابن العريب واستدل أبنه 
تعاَل قال: }َذِلَك َكفَّاَرُة أَُْيَاِنُكْم ِإَذا َحَلْفُتْم{ فال يدخل ِف ذلك إال اليمني الشرعية وهي 

ه ب أمحد إَل أنه ال يدخل العتق ملا أخرجه البيهقي من حديث معاذ مرفوعا احللف ابهلل وذ
إذا قال المرأته أنت طالق إن شاء هللا َ تطلق وإذا قال لعبده أنت حر إن شاء هللا فِنه حر 
إال أنه قال البيهقي تفرد به محيد بن مالك وهو جمهول واختلف عليه ِف إسناده وذهبت 

 ناء بقوله إن شاء هللا معتْب فيه أن يكون احمللوف عليه فيما شاءه هللااهلادوية إَل أن االستث
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أو ال يشاؤه فِن كان مما يشاؤه هللا أبن كان واجبا أو مندواب أو مباحا ِف اجمللس أو حال 
التكلم ْلن مشيئة هللا حاصلة ِف احلال فال تبطل اليمني بل تنعقد به وإن كان ال يشاؤه أبن 

روها فال تنعقد اليمني فجعلوا حكم االستثناء ابملشيئة حكم التقييد يكون حمظورا أو مك
ابلشرط فيقع املعلق عند وقوع املعلق به وينتفي ابنتفائه وكذا قوله إال أن يشاء هللا حكمه 
حكم إن شاء هللا وال خيفى أن احلديث ال تطابقه هذه اْلقوال وِف قوله فقال إن شاء هللا 

االستثناء النية وهو قول كافة العلماء وحكي عن بعض املالكية  دليل على أنه ال يكفي ِف
صحة االستثناء ابلنية من غري لفظ وإَل هذا أشار البخاري وبَو عليه ابَ النية ِف اْلُيان 
يعين بفتح اهلمزة ومذه ب اهلادوية صحة االستثناء ابلنية وإن َ يلفظ ابلعموم إال من عدد 

 (1)للفظ." منصوص فال بد من االستثناء اب
ُ َعَليْ  - 1284/ 5" .1751 ُهَما، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُ َعن ْ ِه َوَسلََّم َوَعن اْبِن ُعَمَر َرِضَي اَّللَّ

ُ، َفال ِحْنَث َعَلْيِه((. َرَواُه َأمْحَُد َواَْلْرب َ  َعُة، قَاَل: ))َمْن َحَلَف َعَلى ُيَِنٍي فَ َقاَل: ِإْن َشاَء اَّللَّ
 اْبُن ِحبَّاَن.َوَصحََّحُه 

ُهَما، َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: َمْن حَ  َلَف َعَلى )َوَعن اْبِن ُعَمَر َرِضَي اَّللَُّ َعن ْ
ُ، َفال ِحْنَث َعَلْيِه. َرَواُه َأمْحَُد َواَْلْربَ َعُة، َوَصحََّحُه اْبُن ِحبَّ   اَن(.ُيَِنٍي فَ َقاَل: ِإْن َشاَء اَّللَّ

. ََ السِ ْخِتَياين ِ ِْمِذيه: ال نَ ْعَلُم َأَحداً َرفَ َعُه َغرْيَ أَيهو  قَاَل الَتِ 

َُ يَ ْرفَ ُعُه اَتَرًة، َواَتَرًة ال يَ ْرفَ ُعُه.  قَاَل اْبُن ُعَليََّة: َكاَن أَيهو

، َمَع أَنَُّه  ََ : ال َيِصحه َرف ُْعُه، إالَّ َعْن أَيهو َهِقيه  .َشكَّ ِفيهِ قَاَل اْلبَ ي ْ
ََ ثَِقٌة َحافِ  ٌظ، ال َيُضره تَ َفرهُدُه قُ ْلُت: َكأَنَُّه يُرِيُد أَنَُّه َرفَ َعُه اَتَرًة، َوَوقَ َفُه ُأْخَرى، َوال خَيَْفى َأنَّ أَيهو

َقْد َرفَ َعهُ َعْبُد اَّللَِّ اْلُعَمرِيه وَ  ِبَرْفِعِه، وََكْونُهُ َوقَ َفهُ اَتَرًة ال يَ ْقَدُح ِفيِه؛ َْلنَّ َرف َْعهُ زاَِيَدةُ َعْدٍل َمْقُبوَلٍة،
َُ ْبُن ُموَسى َوَحسَّاُن ْبُن َعِطيََّة، ُكلهُهْم عَ  ْن اَنِفٍع َمْرُفوعاً، َوُموَسى ْبُن ُعْقَبَة وََكِثرُي ْبُن فَ ْرَقٍد َوأَيهو

  َمْسرََح ِلالْجِتَهاِد ِفيِه.ِع؛ إْذ الفَ َقِوَي َرف ُْعُه َعَلى أَنَُّه، َوِإْن َكاَن َمْوُقوفاً، فَ َلُه ُحْكُم الرَّفْ 

ْوَلُه: ِإْن َشاَء َوِإََل َما أَفَاَدُه احْلَِديُث َذَه َب اِْلََماِهرُي، َوقَاَل اْبُن اْلَعَريبِ : َأمْجََع اْلُمْسِلُموَن أبَِنَّ ق َ 
ُ، َُيَْنُع اْنِعَقاَد اْلَيِمنِي ِبَشْرِط َكْونِِه ُمتَِّصاًل، قَاَل: وَ  َفِصاًل، َكَما َلْو َجاَز مُ اَّللَّ قَاَل بَ ْعُض ن ْ
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ََْ حُيَْتْج إََل اْلَكفَّاَرِة.السََّلف   ََْ حَيَْنْث َأَحٌد ِف ُيَِنٍي، َو  ، 

ُ، ُمتَِّصاًل اِبلْ  َيِمنِي ِمْن َواْختَ َلُفوا ِف َزَمِن االتِ َصاِل، فَ َقاَل اِْلُْمُهوُر: ُهَو َأْن يَ ُقوَل: إْن َشاَء اَّللَّ
نَ ُهَما، َوال َيُضرهُه الت َّنَ فهُس. َغرْيِ   ُسُكوٍت بَ ي ْ

ٍة ِمن قُ ْلُت: َوَهَذا ُهَو الَِّذي َتُدله َلُه اْلَفاُء ِف قَ ْولِِه: ))فَ َقاَل((. َوَعْن طَاُوٍس َواحلََْسِن َومَجَاعَ 
ََْ يَ ُقْم ِمْن جَمِْلِسِه، َوقَاَل عَ   ْدَر َحْلَبِة النَّاَقِة.طَاٌء: قَ التَّاِبِعنَي َأنَّ َلُه االْسِتثْ َناَء َما 

 ىَت يَْذُكُر.َوقَاَل َسِعيُد ْبُن ُجَبرْيٍ: بَ ْعَد أَْربَ َعِة َأْشُهٍر، َوقَاَل اْبُن َعبَّاٍس: لَُه االْسِتثْ َناءُ أََبداً مَ 

لِيِل، َوَقْد ََتَوََّل بَ ْعُضُهْم َهِذِه اْلَقَ  ِويَل أِبَنَّ ُمرَاَدُهْم أَنَُّه اقُ ْلُت: َوَهِذِه تَ َقارِيُر َخالَِيٌة َعن الدَّ
ُ؛ َتَْبهكًا َأْو ُوُجوابً، كَما َذَه َب إلَْيِه بَ ْعُضُهْم؛ ِلقَ  ْولِِه تَ َعاََل: ُيْسَتَح به َلُه َأْن يَ ُقوَل: إْن َشاَء اَّللَّ

َِ ََتْ }َواذُْكْر َربََّك ِإَذا َنِسيَت{، فَ َيُكوُن االْسِتثْ َناُء رَاِفعاً ِلإِلمثِْ احْلَاِصِل بِ  ِكِه، أَْو لَِتْحِصيِل ثَ َوا
ْ يُرِيُدوا بِِه َحلَّ اْلَيِمنَي، َوَمْنَع احْلِْنِث. َِ َعَلى اْلَقْوِل اِبْسِتْحَباِبِه. َوََ  النَّْد

ِ َوَغرْيِِه ِمن الظِ َهاِر َوالنَّذْ  اإِلق ْرَاِر؟ فَ َقاَل ِر وَ َواْختَ َلُفوا: َهل االْسِتثْ َناءُ َمانٌِع لِْلِحْنِث ِف احْلَِلِف اِبَّللَّ
َفُع إالَّ ِف احْلَِلِف اِبَّللَِّ ُدوَن َغرْيِِه. َواْستَ ْقَواُه اْبُن اْلَعَريبِ ، َواْسَتدَ  لَّ أِبَنَُّه تَ َعاََل قَاَل: َماِلٌك: ال يَ ن ْ

 }َذِلَك َكفَّاَرُة أَُْيَاِنُكْم ِإَذا َحَلْفُتْم{.

.َفال َيْدُخُل ِف َذِلَك إالَّ اْلَيِمنُي الشَّْرِعيَُّة، وَ  قَاَل: االْسِتثْ َناُء َأُخو الَكفَّارَِة،  ِهَي احْلَِلُف اِبَّللَِّ

اً: ))ِإَذا َوَذَه َب َأمْحَُد إََل أَنَُّه ال يَْدُخُل اْلِعْتُق؛ ِلَما َأْخَرَجُه اْلبَ ي َْهِقيه ِمْن َحِديِث ُمَعاٍذ َمْرُفوع
ََْ َتْطُلْق، َوِإَذا قَاَل لَِعْبِدِه: أَْنَت ُحرٌّ قَاَل الْمرَأَتِِه: أَْنِت طَاِلٌق ِإْن شَ   ،ُ ُ؛ فَِِنَُّه اَء اَّللَّ  ِإْن َشاَء اَّللَّ

 ُحرٌّ((.

: تَ َفرََّد بِِه مُحَْيُد ْبُن َماِلٍك، َوُهَو جَمُْهوٌل، َواْختُِلَف َعَلْيِه ِف  َهِقيه  إْسَناِدِه. َوَذَهَبت إالَّ أَنَّهُ قَاَل اْلبَ ي ْ
ُ، يُ ْعَتَْبُ ِفيِه َأْن َيُكوَن اْلَمحْ اهْلَاَدِويَّ  ُلوُف َعَلْيِه ِفيَما َيَشاُؤُه ةُ إََل َأنَّ االْسِتثْ َناءَ بَِقْولِِه: ِإْن َشاءَ اَّللَّ

ُ، أِبَْن َكاَن َواِجباً أَْو َمْنُدوابً أَْو ُمَباحاً ِف  ُ، َأْو ال َيَشاُؤُه، فَِِْن َكاَن ممَّا َيَشاُؤُه اَّللَّ ْلَمْجِلِس ا اَّللَّ
عَ  ِقُد بِِه، َوِإْن َكاَن َأْو َحاَل التََّكلهِم؛ َْلنَّ َمِشيَئَة اَّللَِّ َحاِصَلةٌ ِف احْلَاِل، َفال تَ ْبُطُل اْلَيِمنُي، َبْل تَ ن ْ

َعِقُد اْلَيِمنُي، َفَجَعُلوا ُحْكَم االْستِ  َناِء اِبْلَمِشيَئِة ث ْ ال َيَشاُؤُه، أبَِْن َيُكوَن حَمْظُوراً َأْو َمْكُروهاً، َفال تَ ن ْ
َتِفي اِبْنتِ  َفائِِه. وََكَذا قَ ْولُُه: ِإالَّ ُحْكَم الت َّْقِييِد اِبلشَّْرِط، فَ يَ َقُع اْلُمَعلَُّق ِعْنَد ُوُقوِع اْلُمَعلَِّق ِبِه، َويَ ن ْ



1723 

 

ُ. َوال خَيَْفى َأنَّ احْلَِديَث ال  ُ، ُحْكُمُه ُحْكُم: إْن َشاَء اَّللَّ طَاِبُقُه َهِذِه اْلَق َْواُل.." تُ َأْن َيَشاَء اَّللَّ
(1) 

 "احلق ال سيما إن كان املَتوك له مستحقا  .1752

وقال ابن عيينة معناه أن احلياء ُينع صاحبه من ارتكاَ املعاصي كما ُينع اإلُيان  .1753
فسمي إُياان كما يسمى الشيء ابسم ما قام مقامه وحاصله أن إطالق كونه من اإلُيان جماز 

ا كان يعرف أن احلياء من مكمالت اإلُيان فلهذا وقع التأكيد وقد والظاهر أن الناهي م
 يكون التأكيد من جهة أن القضية نفسها مما يهتم به وإن َ يكن هناك منكر انتهى 

قال القرطِب وزجره صلى هللا عليه وسلم للواعظ لعلمه أن الرجل ال يضره كثرة احلياء  .1754
بعيد من  تفسري الوعظ ابلعتاَ واللوم أبنه وإال فقد تكون كثرته مذمومة وعْب بعضهم ِف

حيث اللغة فِن معىن الوعظ الزجر وبه فسره التيمي هنا ومعىن العت ب الوجد يقال عت ب 
عليه إذا وجد على أن الروايتني يدالن على معنيني جليلني ليس ِف واحد منهما حقا حىت 

اوي حكى ِف عاتبه عليه والر يفسر أحدمها ابْلخر غايته أنه وعظ أخاه ِف استعمال احلياء و 
 إحدى روايتيه بلفظ الوعظ وِف اْلخر بلفظ املعاتبة انتهى 

واحلافظ أبدى هذا احتماال مث استدرك عليه ابحتاد املخرج وتفسري أحدمها ابْلخر  .1755
ليس للخفاء إمنا هو لالحتاد فالرواايت ال سيما املتحدة املخرج يفسر بعضها بعضا وإن سلم 

ه  هلذا التعقي ب سوى تسويد وجه الطرس ابلتغبري ِف وجوه احلسان وفيبعده لغة فال معىن
درته خف هللا على قدر ق قال بعض السلفاحلث على احلياء وأجله االستحياء من هللا 

 عليك واستحي منه على قدر قربه منك 

وقال بعضهم رأيت املعاصي نذالة فَتكتها مروءة فصارت دينا وقد يتولد احلياء من  .1756
 اَل من التقل ب ِف نعمه فيستحيي العاقل أن يستعني ُّبا على معصيته هللا تع

وأخرجه البخاري ِف اإلُيان عن عبد هللا بن يوسف عن مالك به واتبعه عبد العزيز  .1757
بن أيب سلمة عنده ِف اْلدَ من صحيحه وسفيان بن عيينة ومعمر عند مسلم ثالثتهم عن 

 ابن شهاَ حنوه 
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i. 12  (   بضم احلاء ما جاء ِف الغض ب ) مالك عن ابن شهاَ عن محيد
) ابن عبد الرمحن بن عوف ( مرسال عند اْلكثر ووصله مطرف عن مالك 
عن الزهري عن محيد عن أيب هريرة وأخرجه البخاري والَتمذي عن أيب صاحل 
عن أيب هريرة ) أن رجال أتى إَل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ( هو جارية 

مة بقاف مضمومة التيمي عم اْلحنف بن قيس كما رواه جبيم وحتتية ابن قدا
ابن أيب شيبة وأمحد واحلاكم من حديثه ووقع مثل سؤاله ْليب الدرداء عند 
الطْباين وغريه قال قلت اي رسول هللا دلين على عمل يدخلين اِلنة قال ال 
تغض ب ولك اِلنة ولسفيان بن عبد هللا الثقفي قلت اي نِب هللا قل يل قوال 

تفع به وأقلل قال ال تغض ب رواه الطْباين ولعبد هللا بن عمر عند أمحد أن
وأيب يعلى ولعثمان بن أيب العاصي عند غريهم فالظاهر كما قال الويل العراقي 

 أن السائل عن ذلك تعدد

1758. ____________________ 

1759.  ".(1) 
"ومضمون ما ذكر من أشراط الساعة ِف هذا احلديث يرجع إَل أن اْلمور توسد  .1760

ر إذا وسد اْلمر إَل غري أهله فانتظ»إَل غري أهلها، كما قال النِب )ملن سأله عن الساعة: 
( فِنه إذا صار احلفاة العراة رعاء الشاء وهم أهل اِلهل واِلفاء رؤساء الناس 1« )الساعة

 موال حىت يتطاولوا ِف البنيان فِنه يفسد بذلك نظام الدين والدنيا، فِنهوأصحاَ الثروة واْل
إذا رََأَس الناس من كان فقريا عائال فصار ملكا على الناس سواء كان ملكه عاًما أو خاصا 
ِف بعض اْلشياء فِنه ال يكاد يعطى الناس حقوقهم بل يستأثر عليهم مبا استوَل عليهم من 

: ْلن متد يدك إَل فم التنني فيقضمها خري لك من أن متدها لفقال بعض الساملال فقد 
إَل يد غين قد عا ج الفقر، وإذا كان مع هذا جاهال جافيا فسد بذلك الدين؛ ْلنه ال يكون 
له مهة ِف إصالح دين الناس وال تعليمهم بل مهته ِف جباية املال واكتنازه وال يبايل مبا أفسد 
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ال تقوم الساعة »ن أهل حاجاهتم، وقال ِف حديث آخر: من دين الناس وال مبن أضاع م
وإذا صار ملوك الناس ورؤوسهم على هذه احلال انعكست « حىت يسود كل قبيلة منافقوها

سائر اْلحوال فصدق الكاذَ وكذَ الصادق وائتمن اْلائن وخون اْلمني وتكلم اِلاهل 
ع إن من أشراط الساعة أن يرف»وسكت العاَ أو عدم ابلكلية كما صح عن النِب )أنه قال: 

يقبض العلم مبوت العلماء حىت إذا َ يبق عاَ اختذ »( وأخْب أنه 2« )العلم ويظهر اِلهل
 (.3« )الناس رؤساء جهاال فسئلوا فأفتوا بغري علم فضلوا وأضلوا

وقال الشعِب: ال تقوم الساعة حىت يصري العلم جهاًل واِلهل علًما، وهذا كله من انقالَ 
ائق ِف آخر الزمان وانعكاس اْلمور، وِف صحيح احلاكم عن عبد هللا بن عمرو مرفوًعا: احلق

 (.4« )إن من أشراط الساعة أن توضع اْلخيار وترفع اْلشرار»

__________ 

 ( من حديث أيب هريرة.6496(، و )59( رواه البخاري )1)

 (.2671(، ومسلم )80( البخاري )2)

 (.2773)(، ومسلم 100( البخاري )3)

 (1)(، وصححه ووافقه الذهِب.." 555 - 554/ 4( صحيح احلاكم )4)
" ما كنت أشد اجتهادا مين اْلن فِن العبد إذا علم أن سلوك هذا الطريق يقضي  .1761

به إَل رايض مونقة وبساتني معجبة ومساكن طيبة ولذة ونعيم ال يشوبه نكد وال تع ب كان 
ل أبو ا حبس ب علمه مبا يفضي إليه وهلذا قاحرصه على سلوكها واجتهاده ِف السري فيه

عثمان النهدي لسلمان ْلان ابول هذا اْلمر أشد فرحا مين آبخره وذلك ْلنه إذا كان قد 
سبق له من هللا سابقة وهيأه ويسره للوصول إليها كان فرحه ابلسابقة اليت سبقت له من هللا 

منه وعلمها هللا  ن هللا قبل الوسيلةأعظم من فرحه ابْلسباَ اليت َتيت ُّبا فِهنا سبقت له م
وشاءها وكتبها وقدرها وهيأ له أسباُّبا لتوصله إليها فاْلمر كله من فضله وجوده السابق 
فسبق له من هللا سابقة السعادة ووسيلتها وغايتها فاملؤمن أشد فرحا بذلك من كون أمره 

  إنه إذا كان بيد هللاوهللا ما أح ب أن جيعل أمري إيل قال بعض السلفجمعوال إليه كما 
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خريا من ان يكون بيدي فالقدر السابق معني على اْلعمال وما حيث عليها ومقتض هلا ال 
انه مناف هلا وصاد عنها وهذا موضع مزلة قدم من ثبتت قدمه فاز ابلنعيم املقيم ومن زلت 

در إيل أمرين ققدمه عنه هوى إَل قرار اِلحيم فالنِب صلى هللا عليه و سلم أرشد اْلمة ِف ال
مها سببا السعادة اإلُيان ابْلقدار فِنه نظام التوحيد واإلتيان ابْلسباَ اليت توصل إَل خريه 
وحتجز عن شره وذلك نظام الشرع فأرشدهم إَل نظام التوحيد واْلمر فأىب املنحرفون إال 

اليت َ يلق  مالقدح ابنكاره ِف أصل التوحيد أو القدح ابثباته ِف أصل الشرع َو تتسع عقوهل
هللا عليها من نوره للجمع بني ما مجعت الرسل مجيعهم بينه وهو القدر والشرع واْللق واْلمر 
وهدى هللا الذين آمنوا ملا اختلفوا فيه من احلق ِبذنه وهللا يهدي من يشاء إَل صراط مستقيم 

قدم قوله توالنِب صلى هللا عليه و سلم شديد احلرص على مجع هذين اْلمرين لألمة وقد 
 إحرص على ما ينفعك واستعن ابهلل وال تعجز وإن العاجز من َ يتسع لألمرين وابهلل التوفيق 

 الباَ الثامن ِف قوله تعاَل إن الذين سبقت هلم منا احلسىن أولئك عنها مبعدون  .1762

وقد تقدمت اْلحاديث بوقوع أهل السعادة ِف إحدى القبضتني وكتابتهم أبَسائهم  .1763
ِف ديوان السعداء قبل خلقهم وِف صحيح احلاكم من حديث احلسني بن واقد  وأَساء آابئهم

عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال ملا نزلت إنكم وما تعبدون من دون هللا 
حص ب جهنم قال املشركون فاملالئكة وعيسى وعزيرا يعبدون من دون هللا قال فنزلت إن 

 ا مبعدون وهذا إسناد صحيح وقال علي بن املديينالذين سبقت هلم منا احلسىن أولئك عنه
ثنا حيىي بن آدم ثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم قال أخْبين أبو رزين عن أيب حيىي عن ابن 
عباس أنه قال آية ال يسأل الناس عنها ال أدري أعرفوها فلم يسألوا عنها أو جهلوها فال 

م وما تعبدون من دون هللا حص ب جهنيسألون عنها فقيل له وما هي فقال ملا نزلت إنكم 
أنتم هلا واردون شق ذلك على قريش أو على أهل مكة وقالوا يشتم آهلتنا فجاء ابن الزبعري 
فقال مالكم قالوا يشتم آهلتنا قال وما قال قالوا قال إنكم وما تعبدون من دون هللا حص ب 

حممد هذا  عليه و سلم قال ايجهنم أنتم هلا واردون قال ادعوه يل فلما دعي النِب صلى هللا 
شيء ْلهلتنا خاصة أم لكل من عبد من دون هللا فقال ال بل لكل من عبد من دون هللا قال 
فقال ابن الزبعري خصمت وَر هذه البنية يعين الكعبة ألست تزعم أن املالئكة عباد 
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هذه و صاحلون وأن عيسى عبد صاحل وأن عزيرا عبد صاحل وهذه بنو مليح تعبد املالئكة 
 (1)النصارى تعبد عيسى وهذه اليهود تعبد عزيرا قال فضج أهل مكة فأنزل ." 

" لفعله وفعله مفعول وليس هو فعال هلل وال فعال للعبد فلزمه مفعول من غري فاعل  .1764
ولعمر هللا أن هذا اإللزام الزم ْليب احلسن وللجْبية فِن عندهم اإلنسان ليس بفاعل حقيقة 

ال اإلنسان قائمة َ تقم ابهلل فِذا َ يكن اإلنسان فاعلها مع قيامها به والفاعل هو هللا وأفع
فكيف يكون هللا سبحانه هو فاعلها ولو كان فاعلها لعادت أحكامها عليه واشتقت له 
منها أَساء وذلك مستحيل على هللا فيلزمك أن تكون أفعاال ال فاعل هلا فِن العبد ليس 

 هلا الشتقت له منها أَساء وعاد حكمها عليه بفاعل عندك ولو كان الَر فاعال 

 فِن قيل فما تقولون أنتم ِف هذا املقام  .1765

قلنا ال نقول بواحد من القولني بل نقول هي أفعال للعباد حقيقة ومفعولة للَر  .1766
فالفعل عندان غري املفعول وهو إمجاع من أهل السنة حكاه احلسني بن مسعود البغوي وغريه 

هللا خالقه وخالق ما فعل به من القدرة واإلرادة وخالق فاعليته وسر فالعبد فعلها حقيقة و
 املسألة أن العبد فاعل منفعل ابعتبارين هل هو منفعل ِف فاعليته فربه تعاَل هو الذي جعله

فاعال بقدرته ومشيئته وأقدره على الفعل وأحدث له املشيئة اليت يفعل ُّبا قال اْلشعري 
ن أن اإلنسان فاعل ِف احلقيقة مبعىن مكتس ب وُينعون أنه وكثري من أهل اإلثبات يقولو 

حمدث قلت هؤالء وقفوا عند ألفاظ الكتاَ والسنة فِهنما مملوآن من نسبة اْلفعال إَل العبد 
ابَسها العام وأَسائها اْلاصة فاالسم العام كقوله تعاَل تعملون تفعلون تكسبون واْلَساء 

داث ويؤمنون وخيافون ويتوبون وجياهدون وأما لفظ اْلح اْلاصة يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة
فلم جييء إال ِف الذم كقوله صلى هللا عليه و سلم لعن هللا من أحدث حداث أو آوى حمداث 
فهذا ليس مبعىن الفعل والكس ب وكذلك قول عبد هللا بن مغفل البنه إايك واحلدث ِف 

حدث هللا لك إذا أ قال بعض السلفيد اإلسالم وال ُيتنع إطالقه على فعل اْلري مع التقي
نعمة فأحدث هلا شكرا وإذا أحدثت ذنبا فاحدث له توبة ومنه قوله هل أحدثت توبة 
وأحدث للذن ب استغفارا وال يلزم من ذلك إطالق اسم احملدث عليه واإلحداث على فعله 
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تس ب قلت كقال اْلشعري وبلغين أن بعضهم أطلق ِف اإلنسان أنه حمدث ِف احلقيقة مبعىن م
ههنا ألفاظ وهي فاعل وعامل ومكتس ب وكاس ب وصانع وحمدث وجاعل ومؤثر ومنشئ 
وموجد وخالق وابرئ ومصور وقادر ومريد وهذه اْللفاظ ثالثة أقسام قسم َ يطلق إال على 
الَر سبحانه كالبارئ والبديع واملبدع وقسم ال يطلق إال على العبد كالكاس ب واملكتس ب 

لى الَر والعبد كاسم صانع وفاعل وعامل ومنشئ ومريد وقادر وأما وقسم وقع إطالقه ع
اْلالق واملصور فِن استعمال مطلقني غري مقيدين َ يطلقا إال على الَر كقوله اْلالق البارئ 
املصور وإن استعمال مقيدين أطلقا على العبد كما يقال ملن قدر شيئا ِف نفيه أنه خلقه قال 

ه القوم خيلق مث ال يفر أي لك قدرة متضي وتنفذ ُّبا ما قدرتوالنت تفري ما خلقت وبعض 
ِف نفسك وغريك يقدر أشياء وهو عاجز عن انفاذها وإمضائها وُّبذا االعتبار صح إطالق 
خالق على العبد ِف قوله تعاَل فتبارك هللا أحسن اْلالقني أي أحسن املصورين واملقدرين 

د لتقطع منه مزاده أو قربه وحنوها قال جماهوالعَر تقول قدرت اْلدمي وخلقته إذا قسته 
يصنعون ويصنع هللا وهللا خري الصانعني وقال الليث رجل خالق أي صانع وهن اْلالقات 
للنساء وقال مقاتل يقول تعاَل هو أحسن خلقا من الذين خيلقون التماثيل وغريها اليت ال 

ليقة نه فِنه الذي برأ اْليتحرك منها شيء وأما البارئ فال يصح إطالقه إال عليه سبحا
 (1)وأوجدها بعد عدمها ." 

"آبخره، وذلك ْلنه إذا كان قد سبق له من اَّلل  سابقة، وهيأه ويسره للوصول إليها،   .1767
كان فرحه ابلسابقة اليت سبقت له من اَّلل  أعظم من فرحه ابْلسباَ اليت َتيت ُّبا، فِهنا 

باُّبا،  وشاءها وكتبها وقد رها وهي أ له أسسبقت له من اَّلل  قبل الوسيلة منه، وعلمها اَّلل  
لتوصله إليها، فاْلمر كله من فضله وجوده السابق، فسبق له من اَّلل  سابقة السعادة ووسيلتها 

 وغايتها. فاملؤمن أشد فرحا بذلك من كون أمره جمعوال إليه.

ريا من  خ: واَّلل  ما أح ب أن جيعل أمري إيل ، إنه إذا كان بيد اَّلل  قال بعض السلفكما 
أن يكون بيدي، فالقدر السابق معني على اْلعمال وما حيث عليها، ومقتض هلا، ال أنه 
مناف هلا وصاد  عنها، وهذا موضع مزلة قدم، من ثبتت قدمه فاز ابلنعيم املقيم، ومن زلت 
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 قدمه عنه، هوى إَل قرار اِلحيم.

لسعادة: اإلُيان إَل أمرين، مها سببا افالنِب صلى اَّلل  تعاَل عليه وسلم، أرشد اْلمة ِف القدر 
َ اليت توصل إَل خريه وحتجز عن شره، وذلك  ابْلقدار، فِنه نظام التوحيد، واإلتيان ابْلسبا
نظام الشرع، فأرشدهم إَل نظام التوحيد واْلمر، فأىب املنحرفون إال القدح ِبنكاره ِف أصل 

 عليها من نوره عقوهلم اليت َ يلق اَّلل  التوحيد، أو القدح ِبثباته ِف أصل الشرع، َو تتسع 
للجمع بني ما مجعت الرسل مجيعهم بينه، وهو القدر والشرع واْللق واْلمر؛ وهدى اَّلل  

 الذين آمنوا ملا اختلفوا فيه من احلق ِبذنه، واَّلل  يهدي من يشاء إَل صراط مستقيم.

ة، وقد تقدم اْلمرين لألموالنِب صلى اَّلل  تعاَل عليه وسلم شديد احلرص على مجع هذين 
قوله: احرص على ما ينفعك، واستعن ابَّلل  وال تعجز، وإن  العاجز من َ يتسع لألمرين، 

 وابَّلل  التوفيق.

 ".(1) 
" ثنيت عشرة ركعة بىن هللا له قصرا من ذه ب ِف اِلنة وقال سألت حممدا فقال هذا  .1768

رها ثنتا عشرة ين ِف احللية أكثحديث يونس بن بكري َو يعرفه من حديث غريه وقال الرواي
وكلما زاد كان أفضل وقال احلليمي اْلمر ِف مقدارها إَل املصلي كسائر التطوع ومها غريبان 

 قال حممد بن جرير الطْبي بعد ذكره اختالف اْلاثر قال بعض السلفِف مذهبنا وبذلك 
العدد وقد روي ِف ذلك الصواَ إذا كان اْلمر كذا أن يصليها من أراد على ما شاء من 

هذا عن قوم من السلف مث روى ِبسناده أن اْلسود سئل كم أصلي الضحى قال كما شئت 
وملا ذكر النووي ِف الروضة أن أكثرها ثنتا عشرة قال وأفضلها مثان وقال ِف شرح مسلم 

 أكملها مثان ركعات وأوسطها أربع ركعات أو ست 

a. لذي قبله أن الضحى اسم ْلول السادسة عشرة  قد عرف ِف الكالم على احلديث ا
النهار وأضيفت هذه الصالة لذلك الوقت ْلنه وقتها فوقت صالة الضحى النصف 
اْلول من النهار وقال الرافعي من أصحابنا وقتها من حني ترتفع الشمس إَل االستواء 
وقال النووي قال أصحابنا وقتها من طلوع الشمس ويستح ب َتخريها إَل ارتفاعها 
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دي وقتها املختار إذا مضى ربع النهار وجزم به النووي ِف التحقيق واملعىن قال املاور 
ِف ذلك على ما قاله الغزايل ِف اإلحياء أن ال خيلو كل ربع من النهار عن عبادة هللا 
وقال ابن قدامة ِف املغين وقتها إذا علت الشمس واشتد حرها لقول النِب صلى هللا 

 مض الفصال رواه مسلم انتهى عليه وسلم صالة اْلوابني حني تر 

وظاهره أنه بيان أول الوقت ال الوقت املختار فِنه َ يذكر غري ذلك وقال ابن العريب  .1769
وِف هذا احلديث اإلشارة إَل االقتداء بداود ِف قوله إنه أواَ إان سخران اِلبال معه يسبحن 

اْلرض حىت  ا ِفابلعشي واإلشراق فنبه على أن صالته كانت إذا أشرقت الشمس فأثر حره
جتدها الفصال حارة ال تْبك عليها خبالف ما تصنع الغفلة اليوم فِهنم يصلوهنا عند طلوع 
الشمس بل يزيد اِلاهلون فيصلوهنا وهي َ تطلع قيد رمح وال رحمني يعتمدون جبهلهم وقت 

 النهي ابإلمجاع انتهى 

  وِف مصنف ابن أيب شيبة عن عمر اضحوا عباد هللا بصالة الضحى .1770
وعن علي أهنم رآهم يصلون الضحى عند طلوع الشمس فقال هال تركوها حىت إذا   .1771

كانت الشمس قيد رمح أو رحمني صلوها فذلك صالة اْلوابني وِف رواية ما هلم حنروها حنرهم 
هللا فهال تركوها حىت إذا كانت ابِلبني صلوا فتلك صالة اْلوابني وعن شعبة موَل ابن عباس 

يقول يل سقط الفيء فِذا قلت نعم قام فسبح وعن أيب سلمة بن عبد قال كان ابن عباس 
 الرمحن أنه كان ال يصلي الضحى حىت متيل الشمس 

 

1772. ____________________ 

1773.  ".(1) 
" رضي ُّبذا الغىن الذي هو ظل زائل وهذا غىن أرابَ الدنيا الذي فيه يتنافسون  .1774

وإايه يطلبون وحوله حيومون وال أح ب إَل الشيطان وأبعد عن الرمحن من قل ب مآلن حب ب 
يء  إذا اجتمع إبليس وجنوده َ يفرحوا بش قال بعض السلفهذا الغىن واْلوف من فقده 

ا مؤمنا ورجل ُيوت على الكفر وقل ب فيه خوف الفقر وهذ كفرحهم بثالثة أشياء مؤمن قتل
 الغىن حمفوف بفقرين فقر قبله وفقر بعده وهو كالغفوة بينهما فحقيق مبن نصح نفسه أن ال
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يغَت به وال جيعله هناية مطلبه بل إذا حصل له جعله سببا لغناه اْلكْب ووسيلة إليه وجيعله 
أعز عليه من أن يعبدها لغري مواله احلق أو  خادما من خدمه ال ُمدوما له وتكون نفسه

 (1)جيعلها خادمة لغريه ." 
" وأقل قيمة من أن يكون هلا على عباد هللا حقوق جي ب مراعاهتا أو هلا عليهم فضل  .1775

يستحق أن يلزموه ْلجله فريى أن من سلم عليه أو لقيه بوجه منبسط قد أحسن إليه وبذل 
شه وما اسَتاح الناس من عتبه وشكايته فما أطي ب عيله ما ال يستحقه فاسَتاح ِف نفسه و 

أنعم ابله وما أقر عينه وأين هذا ممن ال يزال عاتبا على اْللق شاكيا ترك قيامهم حبقه ساخطا 
عليهم وهم عليه أسخط فسبحان ذي احلكمة الباهرة اليت ُّبرت عقول العاملني التاسع 

ونفسه  لفكر فيها فِنه ِف شغل بعيبهوالعشرون أنه يوج ب له اإلمساك عن عيَو الناس وا
وطوىب ملن شغله عيبه عن عيَو الناس وويل ملن نسي عيبه وتفرغ لعيَو الناس فاْلول 
عالمة السعادة والثاين عالمة الشقاوة الثالثون أنه يوج ب له اإلحسان إَل الناس واالستغفار 

واملسلمات  ي وللمسلمنيإلخوانه اْلاطئني من املؤمنني فيصري هجرياه َر اغفر يل ولوالد
واملؤمنني واملؤمنات فِنه يشهد أن إخوانه اْلاطئني يصابون مبثل ما أصي ب به وحيتاجون إَل 
مثل ما هو حمتاج إليه فكما حي ب أن يستغفر له أخوه املسلم حي ب أن يستغفر هو ْلخيه 

ا من يفسد هإن هللا ملا عت ب على املالئكة ِف قوهلم أجتعل في قال بعض السلفاملسلم وقد 
فيها ويسفك الدماء وامتحن هاروت وماروت جعلت املالئكة بعد ذلك تستغفر لبين آدم 
ويدعون هللا هلم احلادي والثالثون أنه يوج ب له سعة إبطائه وحلمه ومغفرته ملن أساء إليه 
فِنه إذا شهد لنفسه مع ربه سبحانه مسيئا خاطئا مذنبا مع فرط إحسانه إليه وبره وشدة 

إَل ربه وعدم استغنائه عنه طرفة عني وهذا حاله مع ربه فكيف يطمع أن يستقيم له  حاجته
اْللق ويعاملوه مبحض اإلحسان وهو َ يعامل ربه بتلك املعاملة وكيف يطمع أن يطيعه 
مملوكه وولده وزوجته ِف كل ما يريد وهو مع ربه ليس كذلك وهذا يوج ب أن يغفر هلم 

 (2)عن االستقصاء ِف طل ب حقه قبلهم ." ويساحمهم ويعفو عنهم ويغضي 
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" انظر إَل إتقان صنعه مشاهد حلكمته فيه وإن َ خيرج ذلك على مكاييل عقول  .1776
لو قرض جسمي ابملقاريض أح ب إيل من  قال بعض السلفالبشر وعوائدهم ومألوفاهتم 

سنة  أن أقول لشيء قضاه هللا ليته َ يقضه وقال آخر أذنبت ذنبا أبكي عليه منذ ثالثني
وكان قد اجتهد ِف العبادة قيل له وما هو قال قلت مرة لشيء كان ليته َ يكن وبعض 
العارفني جيعل عي ب املخلوقات وتنقيصها مبنزلة العي ب لصانعها وخالقها ْلهنا صنعه وأثر 
حكمته وهو سبحانه أحسن كل شيء خلقه وأتقن كل شيء وهو أحكم احلاكمني وأحسن 

ء حكمة ابلغة وِف كل مصنوع صنع متقن والرجل إذا عاَ صنعة اْلالقني له ِف كل شي
الَر سبحانه بال إذنه سرى ذلك إَل الصانع ْلنه كذلك صنعها وعن حكمته أظهرها إذا  
كانت الصنعة جمبولة َ تصنع نفسها وال صنع له ِف خلقها فالعارف ال يعي ب إال ما عابه 

 اتَ لسانه عي ب ماَ يعبه هللا وذم ما َ يذمه هللاهللا وال يذم إال ما ذمه وإذا سبق إَل قلبه و 
إَل هللا منه كما يتَو صاح ب الذن ب من ذنبه فِنه يستحي من هللا أن يكون ِف داره وهو 
يعي ب آالت تلك الدار وما فيها فهو يرى نفسه مبنزلة رجل دخل إَل دار ملك من امللوك 

و كان  ي ب منها بعضها ويذمه ويقول لورأى ما فيها من اْلالت والبناء والَتتي ب فأقبل يع
كذا بدل كذا لكان خريا ولو كان هذا ِف مكان هذا لكان أوَل وشاهد امللك يويل ويعزل 
وحيرم ويعطي فجعل يقبول لو ويل هذا مكان فالن كان خريا ولو عزل هذا املتويل لكان أوَل 

قربه  خراجه له منولو عوِف هذا ولو أغىن هذا فكيف يكون مقت امللك هلذا املعَتض وإ
وكذلك لو أضافه صاح ب له فقدم إليه طعاما فمجعل يعي ب صفته ويذمه أكان ذلك يهون 
على صاح ب الطعام قالت عائشة وما عاَ رسول هللا طعاما قط إن اشتهى شيئا أكله وإال 

 (1)تركه واملقبصود أن ما شأن القوم ترك ." 
يفرح ُّبا  بتوبة التائ ب وحمال أن " بعد الود ملا حصلت له حمبته وأيضا فِنه يفرح .1777

أعظم فرح وأكمله وهو ال حيبه وَتمل سر اقَتان هذين االَسني ِف قوله تعاَل إنه هو يبدىء 
ويعيد وهو الغفور الودودو جتد فيه من الرد واإلنكار على من قال ال يعود الود واحملبة منه 

خذ يهيج القل ب السليم وأي لعبده أبدا ما هو من كنوز القرآن ولطائف فهمه وِف ذلك ما
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مبجامعه وجيعله عاكفا على ربه الذي ال إله إال هو وال َر له سواه عكوف احمل ب الصادق 
على حمبوبه الذي ال غىن له عنه وال بد له منه وال تندفع ضرورته بغريه أبدا واحتجوا أيضا 

ن اْلوف واْلشية له مأبن العبد قد يكون بعد التوبة خريا منه قبل اْلطيئة ْلن الذن ب حيدث 
واالنكسار والتذلل هلل والتضرع بني يديه والبكاء على خطيئته والندم عليها واْلسف واإلشفاء 
ما هو من أفضل أحوال العبد وأنفعها له ِف دنياه وآخرته َو تكن هذه اْلمور لتحصل بدون 

ه وذله بني يديه رعأسباُّبا إذ حصول امللزوم بون الزمه حمال وهللا حي ب من عبده كسرته وتض
واستعطافه وسؤاله أن يعفو عنه ويغفر له ويتجاوز عن جرمه وخطيئته فِذا قضى عليه ابلذن ب 
فَتتبت عليه هذه اْلاثر احملبوبة له كان ذلك القضاء خريا له وليس ذلك إال للمؤمن وهلذا 

  قال بعض السلف
 ه كرم اْللق عليلو َ تكن التوبة أح ب اْلشياء إليه ... ملا ابتلى ابلذن ب أ .1778

وقيل إن ِف بعض اْلاثر يقول هللا تعاَل لداود عليه السالم اي داود كنت تدخل علي  .1779
دخول امللوك على امللوك واليوم تدخل علي دخول العبيد على امللوك قالوا وقد قال غري 
 واحد من السلف كان داود بعد التوبة خريا منه قبل اْلطيئة قالوا وهلذا قال سبحانه فغفران

 (1)له ذلك وإن له عندان لزلفى وحسن مآَ فزاده على املغفرة أمرين الزلفى ." 
" إمساك ذلك القدر وحبسه عن حمبوبه فهكذا زهد احمل ب الصادق ِف نفسه قد  .1780

خرج عنها وسلمها لربه فهو يبذهلا له دائما بتعرض منه لقبوهلا ومجيع مرات ب الزهد املتقدمة 
ة كن ال يصح إال بتلك املرات ب فمن رام الوصول إَل هذه املرتبمباد ووسائل هلذه املرتبة ول

 السلف قال بعضبدون ما قبلها فمتعن متمن كمن رام الصعود إَل أعلى املنارة بال سلم 
إمنا حرموا الوصول بتضييع اْلصول فمن ضيع اْلصول حرم الوصول وإذا عرف هذا فكيف 

ريق اْلاصة وهل الكمال إال ِف الزهد وما يدعي أن الزهد من منازل العوام وأنه نقص ِف ط
النقص إال ِف نقصانه وهللا املوفق للصواَ فصل املثال الرابع التوكل قال أبو العباس هو 
للعوام أيضا ْلنه وكل أمرك إَل موالك والتجاؤك إَل علمه ومعرفته لتدبري أمرك وكفاية مهك 

 ْلسباَ ْلنك رفضت اْلسباَوهذا ِف طريق اْلواص عمى عن الكفاية به ورجوع إَل ا
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ووقفت مع التوكل فصار بدال عن تلك اْلسباَ فِنك معلق مبا رفضته من حيث معتقدك 
االنفصال وحقيقة التوكل عند القوم التوكل ِف ختليص القل ب من علة التوكل وهو أن يعلم 

عقول أو ملأن هللا َ يَتك أمرا مهمال بل فرغ من اْلشياء وقدرها وإن اختلف منها شيء ِف ا
تشوش ِف احملسوس أو اضطراَ ِف املعهود فهو املدبر له وشأنه سوق املقادير إَل املواقيت 
واملتوكل من أراح نفسه من كل النظر ِف مطالعة السب ب سكوان إَل ما سبق من القسمة مع 

ضا  ر استواء احلالني عنده وهو أن يعلم أن الطل ب ال جيمع والتوكل ال ُينع ومىت طالع بتوكله ع
كان توكله مدخوال وقصده معلوال فِذا خلص من رق هذه اْلسباَ َو يالحظ ِف توكله 

 (1)سوى خالص حق هللا كفاه هللا كل ." 
" ضعف بدنه ومنها زوال املهابة واحلالوة اليت لبسها ابلطاعة فتبدل ُّبا مهانة وحقارة  .1781

ومنها حصول البغضة والنفرة منه ِف قلَو الناس ومنها ضياع أعز اْلشياء عليه وأنفسها 
وأغالها وهو الوقت الذي ال عوض منه وال يعود إليه أبدا ومنها طمع عدوه فيه وظفره به 

نقادا مستجيبا ملا أيمره اشتد طمعه وحدث نفسه ابلظفر به وجعله من حزبه فِنه إذا رآه م
حىت يصري هو وليه دون مواله احلق ومنها الطبع والرين على قلبه فِن العبد إذا أذن ب نكت 
ِف قلبه نكتة سوداء فِن اتَ منها صقل قلبه وإن أذن ب ذنبا آخر نكت فيه نكتة أخرى 

هو الران قال هللا تعاَل كال بل ران على قلوُّبم ما كانوا وال تزال حىت تعلو قلبه فذلك 
يكسبون ومنها أنه حيرم حالوةالطاعة فِذا فعلها َ جيد أثرها ِف قلبه من احلالوة والقوة ومزيد 
اإلُيان والعقل والرغبة ِف اْلخرة فِن الطاعة تثمر هذه الثمرات وال بد ومنها أن متنع قلبه 

ه بساحة القيامة فِن القل ب ال يزال مشتتا مضيعا حىت يرحل من من ترحله من الدنيا ونزول
الدنيا وينزل ِف اْلخرة فِذا نزل فيها أقبلت إليه وفود التوفيق والعناية من كل جهة واجتمع 
على مجع أطرافه وقضاء جهازه وتعبئة زاده ليوم معاده وما َ يَتحل إلىاْلخرة وحيضرها 

والبطالة الزمة له ال حمالة ومنها إعراض هللا ومالئكته فالتع ب والعناء والتشتت والكسل 
وعباده عنه فِن العبد إذا أعرض عن طاعة هللا واشتغل مبعاصيه أعرض هللا عنه فأعرضت 
عنه مالئكته وعباده كما أنه إذا أقبل على هللا أقبل هللا عليه وأقبل بقلَو خلقه إليه ومنها 
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الثة مها ابْلخر فيستدعيان اثلثا مث جتتمع الثأن الذن ب يستدعي ذنبا آخر مث يقوى أحد
إن من  السلف قال بعضفتستدعي رابعا وهلم جرا حىت تغمره ذنوبه وحتيط به خطيئته 

ثواَ احلسنة احلسنة بعدها ومن عقوبة السيئة السيئة بعدها ومنها علمه بفوات ما هو أح ب 
 (1)إليه وخري له منها من جنسها وغري ." 

 القل ب وأضاءت جهاته كلها به وأشرق نوره ِف أرجائه سرى ذل " سراج اإلُيان ِف .1782
النور إَل اْلعضاء وانبعث إليها فأسرعت اإلجابة لداعي اإلُيان وانقادت له طائعة مذللة 
غري متثاقلة وال كارهة بل تفرح بدعوته حني يدعوها كما يفرح الرجل بدعوة حبيبه احملسن 

ته من يشاء ق ب داعيه ويتأه ب ملوافاته وهللا خيتص برمحإليه إَل حمل كرامته فهو كل وقت يَت 
وهللا ذو الفضل العظيم فصل والصْب على الطاعة ينشأ من معرفة هذه اْلسباَ ومن معرفة 
ما جتلبه الطاعة من العواق ب احلميدة واْلاثر اِلميلة ومن أقوى أسباُّبا اإلُيان واحملبة فكلما 

 انت استجابته للطاعة حبسبه قوي داعي اإلُيان واحملبة ِف القل ب ك

وههنا مسألة تكلم فيها الناس وهي أي الصْبين أفضل صْب العبد عن املعصية أم  .1783
صْبه على الطاعة فطائفة رجحت اْلول وقالت الصْب عن املعصية من وظائف الصديقني  

أعمال الْب يفعلها الْب والفاجر وال يقوى على ترك املعاصي إال  قال بعض السلفكما 
قالوا وْلن داعي املعصية أشد من داعي ترك الطاعة فِن داعي املعصية إَل أمر  صديق

وجودي تشتهيه النفس وتلتذ به والداعي إَل ترك الطاعة الكسل والبطالة واملهانة وال ري ب 
أن داعي املعصية أقوى قالوا وْلن العصيان قد اجتمع عليه داعي النفس واهلوى والشيطان 

ء الرجل وطل ب التشبه واحملاكاة وميل اطلبع وكل واحد من هذه الدواعي وأسباَ الدنيا وقران
جيذَ العبد إَل املعصية ويطل ب أثره فكيف إذا اجتمعت وتظاهرت على القل ب فأي صْب 
أقوى من صْب عن إجابتها ولوال أن هللا يصْبه ملا َتتى منه الصْب وهذا القول كما ترى حجته 

صْب على الطاعة بناء منها على أن فعل املأمور أفضل من ِف غاية الظهور ورجحت طائفة ال
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ترك املنهيات واحتجت على ذلك بنحو من عشرين حجة وال ري ب أن فعل املأمورات ." 
(1) 

وأان  أنتم ختافون الذن ب قال بعض السلف" خوف السابقني من فوات اإلُيان كما  .1784
 ل َساين لك رسول هللاأخاف الكفر وكان عمر بن اْلطاَ يقول حلذيفة نشدتك هللا ه

يعين ِف املنافقني فيقول ال وال أزكي بعدك أحدا رواه البخاري يعين ال أفتح علي هذا الباَ 
 ِف سؤال الناس يل وليس مراده أنه َ خيلص من النفاق غريك 

الوجه السادس قوله وأما اْلواص فِهنم جعلوا الوعيد منه وعدا والعذاَ فيه عذاب  .1785
لى واملعذَ فاستعذبوا ما وجدوا ِف جن ب ما شاهدوا إَل آخر كالمه ْلهنم شاهدوا املبت

فيقال هذا الكالم وحنوه من رعوانت النفس ومن الشطحات اليت جي ب إنكارها فمن ذا 
الذي جعل وعيد هللا وعدا وعقابه ثوااب وعذابه عذااب وهل هذا إال إنكار لوعيده وعذابه ِف 

ابهلل منه قال تعاَل ولكن عذاَ هللا شديد وقال احلقيقة وأي عذاَ أشد من عذابه نعوذ 
فيومئذ ال يعذَ عذابه احد وال يوثق واثقه أحد وهذا أظهر ِف كل ملة من أن حيتاج إَل 
االستدالل عليه وإمنا ينس ب هذا املذه ب إَل املالحدة من القائلني بوحدة الوجود كما قال 

 قائلهم 

 (2)يد احلق غري تعاين ." َو يبق إال صادق الوعد ووحده ... فما لوع .1786
َ يغ ب قلبه عن حمبوبه فيجاهد .1787 ه " جياهد نفسه وقبه ليحضر بني يدي معبوده واحمل ب 

على إحضاره فالوسواس واحمل ب ةمتنافيان ومن وجه آخر أن احمل ب قد انتقطعت عن قلبه 
وساوس اْلطماع المتالء قلبه من حمبة حبيبه فال تتوارد على قلبه جواذَ اْلطماع واْلماين 

وأيضا فِن الوسواس واْلماين إمنا تنشأ من حاجته وفاقته إَل ما تعلق  الشتغاله مبا هو فيه
طمعه به وهذا عبد قد جىن من اإلحسان وأعطي من النعم ما سد حاجته وأغىن قافته فلم 
يبق له طمع وال وسواس بل بقي حبه للمنعم عليه وشكره له وذكره إايه ِف حمل وساوسه 

يح ده منها ما َ يشهد غريه وقوله وتلذذ اْلدمة هو صحوخواطره ملطالعة نعم هللا عليه وشهو 
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فِن احمل ب يتلذذ خبدمة حمبوبه وتصرفه ِف طاعته وكلما كانت احملبة أقوى كانت لذه الطاعة 
واْلدمة أكمل فليزن العبد إُيانه وحمبته هلل ُّبذا امليزان ولينظر هل هو ملتذ خبدمة حمبوبه أو 

ال بعض قامللل والكراهة فهذا حمك إُيان العبد وحمبته هلل متكره هلا أييت ُّبا على السآمة و 
إين أدخل ِف الصالة فأمحل هم خروجي منها ويضيق صدري إذا فرغت أين خارج  السلف

منها وهلذا قال النِب جعلت قرة عيين ِف الصالة ومن كانت قرة عينه ِف شيء فِنه يود أن 
إين  ض السلفوقال بعه وطي ب حياته به ال يفارقه وال خيرج منه فِن قرة عني العبد نعيم

ْلفرح ابلليل حني يقبل ملا يلتذ به عيشي وتقر به عيين من مناجاة من أح ب وخلويت خبدمته 
والتذلل بني يديه وأغتم للفجر إذا طلع ملا أشتغل به ابلنهار عن ذلك فال شيء ألذ للمح ب 

ُّبا عشرين  ة مث تنعمتمن خدمة حمبوبه وطاعته وقال بعضهم تعذبت ابلصالة عشرين سن
سنة وهذه اللذة والتنعم ابْلدمة إمنا حتصل ابملصابرة والتع ب أوال فِذا صْب عليه وصدق ِف 
صْبه أفضى به اَل هذه اللذة قال أبو زيد سقت نفسي إَل هللا وهي تبكي فما زلت أسوقها 

 (1)حىت انساقت إليه وهي تضحك ." 
رتبة ء وهللا ذو الفضل العظيم وحقيق مب" احلاسدون وذلك فضل هللا يؤتيه من يشا .1788

هذا شأهنا أن تنفق نفائس اْلنفاس عليها ويسبق السابقون إليها وتوفر عليها اْلوقات 
وتتوجه حنوها الطلبات فنسأل هللا الذي بيده مفاتيح كل خري أن يفتح علينا خزائن رمحته 

كوت ن عظماء ِف ملوجيعلنا من أهل هذه الصفة مبنه وكرمه وأصحاَ هذه املرتبةيدعو 
من علم وعمل وعلم فذلك يدعى عظيما ِف ملكوت  قال بعض السلفالسماء كما 

السماء وهؤالء هم العدول حقا بتعديل رسول هللا هلم إذ يقول فيما يروى عنه من وجوه شد 
بعضها بعضا حيمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه حتريف الغالني وانتحال 

 (2)اِلاهلني وما أحسن ." املبطلني وَتويل 
 ( ووسائل هلذه املرتبة، ولكن1"ومجيع مرات ب الزهد املتقدمة مباد ) .1789

 ال يصح إال بتلك املرات ب. فمن رام الوصول إَل هذه املرتبة بدون ما
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 ( متمن، كمن رام الصعود إَل اعلى املنارة بال سلم،2قبلها فمتعن )

 (،4بتضييع االصول " ) : "إملا حرموا الوصولقال بعض السلف( 3كما )

 فمن ضيع االصول منع )( الوصول.

 /أ[ وإذا عرف هذا فكيف يدعى ان الزهد من منازل العوام وأئه81]

 نقص ِف طريق اْلاصة؟ وهل الكمال إال ِف الزهد، وما النقص إال ِف

 نقصانه؟ وهللا املوفق للصواَ.

 هلمزة، فلما سهلها( كذا ِف االصل وغريه بتنوين الكسر، و صله "مبادىء" اب1)

 اجر ها كمجار.

 ( "ط": "فتمعن"، حتريف.2)

 ( "كما" ساقط من "َ، ك، ط".3)

 (. وهو من كالم حممد11/ 212( كذا نقله شيخ االسالم ِف جمموع الفتاوى )4)

 ه ، وكان هو و خوه أمحد من جفة مشايخ 263ابن أيب الورد املتوىف سنة 

 ه. ونصن قوله كما نقله أبونعيم: "آفة اْللقالعراقيني ومن جلساء اِلنيد و قران

 ِف حرفني: اشتغال بنافلة وتضييع فريضة، وعمل جوارح بال مواطأة القل ب.

 (، وصفة10/ 336وامنا منعوا الوصول بتضييع االصول ". انظر: احللية )

 (.249(، وطبقات الصوفية )1/ 468الصفوة )

 ( "َ، ك، ط": "حرم".5)

554 ".(1) 
 حيرم حالوة الطاعة، فاذا فعلها َ جيد أثرها ِف قلبه من "ومنها: أنه .1790

 احلالوة والقوة ومزيد االُيان والعقل والرغبة ِف االخرة، فان الطاعة

 تثمر هذه الثمرات وال بد.

 ( متنع قلبه من ترحله من الدنيا ونزوله بساحة القيامة.1ومنها: أهلا )

 لدنيا وينزل ِف االخرة،فان القل ب ال يزال مشتتا مضيعا حىت يرحل من ا
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 فاذا نزل فيها أقبلت إليه وفود التوفيق والعناية من كل جهة، واجتمع على

 مجع أطرافه وقضاء جهازه وتعبئة زاده ليوم معاده. وما َ يَتحل إَل

 االخرة وحيضرها فالتع ب والعناء والتشتت والكسل والبطالة الزمة له ال

 حمالة.

 وعباده عنه. فان العبد إذا أعرض عنومنها: إعراض هللا ومالئكته 

 طاعة هللا واشتغل مبعاصيه أعرض هللا عنه، فأعرضت عنه مالئكته

 وعباده؛ كما أله إذا اقبل على هللا أقبل هللا عليه واقبل بقلَو حلقه إليه.

 ومنها: أن الذن ب يستدعي ذنبا اخر، مث يقوى أحدمها ابالخر،

 فتستدعي رابعا، وهلم جرا، حىت فيستدعيان اثلثما، مث جتتمع الثالثة،

 : "إن من ثواَقال بعض السلفتغمره ذنوبه، وحتيط به خطيئته. 

 (.2احلسنة احلسنة بعدها، ومن عقوبة السيئة السيئة بعدها". )

 ومنها: علمه بفوات ما هو أح ب إليه وخري له منها من جنسها وغري

 الدنيا ولذة ما ِفجنسها. فاله ال جيمع هللا لعبده بني لذة احملرمات ِف 

 (1)االخرة، كما قال تعاَل: 
 "طائعة مذئلة غري متثاقلة وال كارهة، بل تفرح بدعوته حني يدعوها، كما .1791

 يفرح الرجل بدعوة حبيبه احملسن إليه إَل حمل كرامته. فهو كل وقت

( "1) 
 يرحمل ب داعيه، ويتاه ب ملوافاته. وهللا خيتص برمحته من يشاء، وهللا

 طيم.ذو الفضل الع

 فصل

 و[ لصْب على الطاعة ينشا من معرفة هذه اْلسباَ ومن معرفة ما جتلبه

                                         
 >ودؤم دغرض ائذِف كفروا على لنار أذهئتم لننكؤ ىف(1)

 ( "ك، ط":"ان".1)

 (.11/ 10( نسبه شيخ االسالم إَل سعيد بن جبري. انظر: جمموع الفتاوى )2)
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 الطاعة من العواق ب احلميدة واالاثر اِلميلة. ومن أقوى أسباُّبا االُيان

 و حملبه، فكلما قوي داعي االُيان واحملبة ِف القل ب كانت استجابته

 للطاعة حبسبه.

 الصْبين فضل: صْبوههنا مسألة تكفم فيها الناس، وهي: أي 

 العبد عن املعصية، ام صْبه على الطاعة؟

 فطائفة رجحت االول، وقالت: الصْب عن املعصية من وظائف

 ( الْب والفاجر،2: "أعمال الْب يفعلها )قال بعض السلفالصديقني، كما 

 (.3وال يقوى على ترك املعاصي إال صديق " )

 لطاعة، فِن داعيقالوا: والن داعي املعصية أشد من داعي ترك ا

 ( إَل أمر وجودي تشتهيه النفس وتلتذ به، والداعي إَل4املعصية داع )

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 

 "َ، ك، ط":"يَتق ب ".

 "َ":"يعملها".

 (، وجمموع209من كالم سهل بن عبدهللا التسَتي، كما ِف طبقات الصوفية )

 (.2 4/ 17الفتاوى )

 "داع " سقط من " ط ".

598 ".(1) 
 ( والتحب ب إَل العباد، واللطف1حسان، وهذا التحنن والعطف )"وهذا اال .1792

 التام ُّبم!

 ( إليهم رسله، و نزل عليهم كتبه،2ومع هذا كله بعد ن أرسل )
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 وتعرف اليهم ابَسائه وصفاته واالئه؛ ينزل كل ليلة إَل َساء الدنيا يسال

(3) 
 عنهم، ويستعرض حوائجهم بنمسه، ويدعوهم إَل سؤاله، فيدعو

 هم إَل التوبة، ومريضهم إَل أن يسأله أن يشفيه، وفقريهم إَل أ نمسيئ

 ( قضاءها كل ليلة. ويدعوهم سبحانه4يسأله غناه، وذا حاجتهم يسأله )

 إَل التوبة، وقد حاربوه، وعذبوا أولياءه، و حرقوهم ابلنار. قال تعاَل:

(1) 

                                         
 >! ت الذين فسنو املؤخيني وامتومنت مث لؤ شوبرأ فلهؤ عذاَ جهغ وهلئم عذاَ(1)

 : انظروا إَل كرمه، كيفقال بعض السلف[. 10احلريق!( ]الْبوج/ 

 هو يدعوهم إَل التوبة! عذبوا أولياءه، وحرقوهم ابلنار؛ ثئم

 فهذا الباَ يدخل منه كل أحد إَل حمبته سبحانه، فان نعمه )( على

 عباده مشهودة هلم، يتقلبون فيها على عدد االنفاس واللحظات. وقد

 روي ِف بعض االحاديث مرفوعا: "أحبوا هللا ملا يغذوكم به من نعمه،

 املنن واالحسان (. فهذه حمبة تنشأ من مطالعة6و حئوين حب ب هللا " )

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 

 "َ":"التعطف".

 "ف": "ومع هذا فقد أرسل "، خالف االصل.

 (.464سبق حديث النزول ِف ص )
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عني على عنه فما است" والبعد عنها ما أمكنه وقد قال النِب من َسع ابلدجال فلينا  .1793
 التخلص من الشر مبثل البعد عن أسبابه ومظانه 

وههنا لطيفة للشيطان ال يتخلص منها اال حاذق وهى أن يظهر له ِف مظان الشر  .1794
 بعض شيء من اْلري ويدعوه إَل حتصيله فِذا قَر منه ألقاه ِف الشبكة وهللا اعلم 

 الباَ الثالث عشر ِف بيان أن اإلنسان ال يستغىن عن الصْب ِف حال من  .1795

 اْلحوال  .1796

فِنه بني أمر جي ب عليه امتثاله وتنفيذه وهنى جي ب عليه اجتنابه وتركه وقدر جيرى  .1797
عليه اتفاقا ونعمة جي ب عليه شكر املنعم عليها واذا كانت هذه اْلحوال ال تفارقه فالصْب 

ما يلقى العبد ِف هذه الدار ال خيلو من نوعني أحدمها يوافق هواه  الزم له إَل املمات وكل
ومراده واْلخر خيالفه وهو حمتاج إَل الصْب ِف كل منهما أما النوع املوافق لغرضه فكالصحة 

 والسالمة واِلاه واملال وأنواع املالذ املباحة وهو أحوج شئ إَل الصْب فيها من وجوه 

يغَت ُّبا وال حتمله على البطر واْلشر والفرح املذموم أحدها أن ال يركن اليها وال  .1798
 الذى ال حي ب هللا أهله 

الثاىن أن ال ينهمك ِف نيلها ويبالغ ِف استقصائها فاهنا تنقل ب إَل اضدادها فمن  .1799
 ابلغ ِف اْلكل والشَر واِلماع انقل ب ذلك إَل ضده وحرم اْلكل والشَر واِلماع 

 فيها وال يضيعه فيسلبها الثالث أن يصْب على أداء حق هللا  .1800

الرابع أن يصْب عن صرفها ِف احلرام فال ُيكن نفسه من كل ما تريده منها فِهنا توقعه  .1801
 ِف احلرام فِن احَتز كل االحَتاز أوقعته ِف املكروه وال يصْب على السراء اال الصديقون 

 الالبالء يصْب عليه املؤمن والكافر وال يصْب على العافية إ قال بعض السلف .1802
الصديقون وقال عبد الرمحن بن عوف رضى هللا عنه ابتلينا ابلضراء فصْبان وابتلينا ابلسراء 

                                         
 َتمذي: "هذا حديث حسن غري ب،(. قال ال4716(، واحلاكم )2639الكبري )

=  إئما نعرفه من هذا الوجه " وقال احلاكم: "هذا حديث صحيح اإلسناد َو

 2/689."  طريق اهلجرتني وابَ السعادتني ط عاَ الفوائد ابن القيم 689
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فلم نصْب ولذلك حذر هللا عباده من فتنة املال واْلزواج واْلوالد فقال تعاَل اي أيها الذين 
 (1)آمنوا ال تلهكم أموالكم وال أوالدكم عن ذكر ." 

وجعلت اْلرواح َتمله وسلط الغم على أرواحنا  " اْلواثن فسلط الدود على أجسادان .1803
وجعلت أجسادان َتمله فلم نزل كذلك نعذَ حىت دعوتنا وال يسَتيح عاشق الدنيا فقوهلم  
 كنا نعبد اْلواثن فسيان عبادة االمثان وعبادة اْلواثن تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم 

ال تعجبك ربه قال تعاَل ف واملقصود أن حم ب الدنيا يعذَ ىف قْبه ويعذَ يوم لقاء .1804
ال قأمواهلم وال أوالدهم امنا يريد هللا ليعذُّبم ُّبا ىف احلياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون 

 يعذُّبم جبمعها وتزهق أنفسهم حببها وهم كافرون مبنع حق هللا فيها فصل  بعض السلف

هم عقال وأقلوسابعها أن عاشقها وحمبها الذى يؤثرها على اْلخرة من أسفه اْللق  .1805
اذ آثر اْليال على احلقيقة واملنام على اليقظة والظل الزائل على النعيم الدائم والدار الفانية 
على الدار الباقية وابع حياة اْلبد ىف ارغد عيش حبياة امنا هى أحالم نوم أو كظل زائل ان 

َل ظل خيمة فنام م االلبي ب مبثلها ال خيدع كما نزل أعراىب بقوم فقدموا له طعاما فأكل مث قا
فاقتلعوا اْليمة فاصابته فانتبه وهو يقول وان امرؤ دنياه أكْب مهه ... ملستمسك منها حببل 
غرور وكان بعض السلف يتمثل ُّبذا البيت اي أهل لذات دنيا ال بقاء هلا ... ان اغَتارا بظل 

 زائل محق 

كره ىف منامه ما يقال يونس بن عبد اْلعلى ما شبهت الدنيا اال كرجل انم فرأى  .1806
وما حي ب فبينما هو كذلك انتبه وقال ابن أىب الدنيا حدثىن أبو على الطائى حدثنا عبد 
الرمحن البخارى عن ليث قال رأى عيسى بن مرمي الدنيا ىف صورة عجوز عليها من كل زينة 
فقال كم تزوجىت قالت ال أحصيهم قال فكلهم مات عنك أو كلهم طلقك قالت بل كلهم 

فقال عيسى بؤسا ْلزواجك الباقني كيف ال يعتْبون أبزواجك املاضني هتلكينهم واحدا  قتلته
واحدا وال يكونوا منك على حذر أرى اشقياء الناس ال يسأموهنا ... على أهنم فيها عراة 

 (2)وجوع اراها وان كانت حت ب فِهنا ... سحابة صيف عن قليل تقشع ." 

                                         
 50عدة الصابرين وذخرية الشاكرينط العلمية ابن القيم ص/ (1)
 190عدة الصابرين وذخرية الشاكرينط العلمية ابن القيم ص/ (2)
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 (.1كل قصر ما ينبغي له " )  "ألف قصر من لؤلؤ ثراُّبا املسك، ِف .1807

 قالوا: وما ذكرمت من الزهد ِف الدنيا والتقلل منها، فالزهد فيها ال

 يناِف الغىن، بل زهد الغنيئ أكمل من زهد الفقري، فان الغين زهد عن

 وقد قال بعض السلفقدرة، والفقري عن عجز، وبينهما بون بعيد، وهلذا 

 عمر بن عبدالعزيز الذي جاءت سفى له مجاعة من الزهاد، فقال: الزاهد

 (.2الدنيا إَل حتت قدميه فزهد فيها )

 وقد كان رسول هللا ع! مي ِف حال غناه أزهد اْللق، وكذلك إبراهيم

 اْلليل كان كثري املال، وهو أزهد الناس ِف الدنيا.

 وقد روى الَتمذي ِف "جامعه" من حديث أيب ذر عن النِب ع! ي!

 / ا[ بتحرمي احلالل، وال اضاعة123دنيا ]قال: "الزهادة ليست ِف ال

 املاَل، ولكن الزهادة ِف الدنيا ان ال تكون مبا ِف يدي! ك اوثق مما ِف يدي

 أرغ ب ِف ثواُّبا لو -اذا انت أصبت ُّبا  -هللا، وأن تكون ِف ثواَ املصيبة 

 (.3اهنا بقيت لك " )

(1) 
(2) 
(3) 

 طريقه البيهقي ِف "دالئل النبوة "( ومن 526/ 2رواه احلاكم ِف "املستدرك" )

(7 /61.) 

 وصححه احلاكم، وخالفه الذهِب.

 (،10650وللحديث طرق أخرى أخرجها: الطْباين ِف "الكبري" رقم )

 (. واحلديث صححه االلباين ِف "سلسلة3209(، )572وِف "االوسط" رقم )

 (.2790االحاديث الصحيحة " رقم )

 (.189/ 4"النهاية! البن االثري ) وكفرا كفزا أي: قرية قرية. انظر:

 (،51(، وابن االعرايب ِف "الزهد" رقم )249/ 5رواه: أمحد ِف "املسند" )

 / 45(، وابن عساكر ِف "اتريخ دمشق! )257/ 5وابو نعيم ِف "حلية االولياء" )
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209.) 

 -(، وقال: "حديث غري ب ال نعرفه إال2340رواه الَتمذي ِف "جامعه" رقم )
509 ".(1) 

 """""" 84""""""" صفحة رقم  .1808

ٌَ إلَْيِه .  فَ َلْيَس مبَُحرٍَّم َبْل ُهَو َمْنُدو

 َبنْيَ َجرِْح الرهَواِة قَاَل َوَقْد قَ رََّر ُعَلَماءُ احْلَِديِث َهَذا ِف ُكتُِبِهْم ِف اِْلَرِْح َوالت َّْعِديِل ، َوذََكُروا اْلَفْرقَ 
نَ ُهَما ِمْن اْلُمتَ َعبِ ِديَن َوَغرْيِِهْم ممَّْن ال ي َ َواْلِغيَبِة ، َوَردهوا َعَلى َمْن سَ  تَِّسُع ِعْلُمُه ، َوال فَ ْرَق وَّى بَ ي ْ

ُهْم َومَ  ْن ال تُ ْقَبُل ، َوَبنْيَ َبنْيَ الطَّْعِن ِف ُرَواِة أَْلَفاِظ احْلَِديِث َوالتَّْمِييِز َبنْيَ َمْن تُ ْقَبْل رَِوايَ ُتُه ِمن ْ
ِ َخطَِأ َمْن  ُهَما عَ تَ َبنيه ًئا ِمن ْ َِ َوالسهنَِّة َوََتَوََّل َشي ْ َلى َغرْيِ ََتِْويِلِه أَْو َأْخطََأ ِف فَ ْهِم َمَعاين اْلِكَتا

ُهَما مبَا ال يُ َتَمسَُّك ِبِه لَِيْحَذْر ِمْن االْقِتَداِء بِِه ِفيَما َأْخطَأَ بِِه .  مَتَسََّك ِمن ْ

 ى َجَواِز َذِلَك أَْيًضا .قَاَل : َوَقْد َأمْجََع اْلُعَلَماُء َعلَ 

َِ أَنَُّه َقْد جيَِ ُب ، َلِكنَّ ُمرَاَد احْلَاِفِظ اِبِْلََواِز مَ  ا لَْيَس قُ ْلت : َوَقْد َمرَّ َقرِيًبا َعْن َصاِح ِب اْلَدا
 مبُْمَتِنٍع فَ َيْشَمُل اْلَواِج َب .

ْرِعيَِّة ِمْن الت َّْفِسرِي َوُشُروِح احْلَِديِث أَنْ َواِع اْلُعُلوِم الشَّ قَاَل احْلَاِفُظ : َوهِلََذا جتَُِد ُكتُ بَ ُهْم اْلُمَصن ََّفةَ ِف 
َوالُُه ِمْن َواْلِفْقِه َواْخِتالِف اْلُعَلَماِء َوَغرْيِ َذِلَك مُمَْتِلَئًة ِمْن اْلُمَناظَرَاِت َوَردِ  أَق َْواِل َمْن َتْضُعفُ   أَق ْ

ََْ يُ ْنِكرْ أَِئمَِّة السََّلِف َواْْلََلِف ِمْن الصََّحا  َذِلَك َأَحٌد ِمْن أَْهِل بَِة َوالتَّاِبِعنَي َوَمْن بَ ْعَدُهْم ، َو
 اْلِعْلِم َوال ادَِّعي َأنَّ ِفيِه طَْعًنا َعَلى َمْن َردَّ َعَلْيِه قَ ْوَلُه َوال َذمًّا َوال تَ ْنِقيًصا .

ََ ِف قَاَل اللَُّهمَّ إال َأْن َيُكوَن اْلُمَصنِ ُف يَ ْفُحُش ِف اْلكَ  اْلِعَباَرِة فَ يُ ْنِكُر َعَلْيِه  الِم ُيِسيُء اَْلَد
يِن ُكلَُّهْم جُمَْتِمُعو  َن َعَلى إْفَحاَشُه َوِإَساَءتَُه ُدوَن َأْصِل َردِ ِه ، قَاَل َوَسَب ُب َذِلَك َأنَّ ُعَلَماَء الدِ 

ُ ِبِه َرُسولَُه .  َقْصِد إْظَهاِر احلَْقِ  الَِّذي بَ َعَث اَّللَّ

يُن ُكلهُه َّللَِِّ َوَأْن َتُكوَن َكِلَمُتُه ِهَي اْلُعْلَيا ، وَُكلهُهْم ُمْعََتُِفوَن أبَِ َوَأْن  نَّ اإِلَحاطََة اِبْلِعْلِم  َيُكوَن الدِ 
ُهْم ِمْن الْ  ُهْم ، َوال ادََّعاهُ َأَحٌد ِمن ْ ِمنَي ُكلِ ِه ِمْن َغرْيِ ُشُذوِذ َشْيٍء ِمْنهُ لَْيَس ُهَو َمْرتَ َبةُ َأَحٍد ِمن ْ ُمتَ َقدِ 

رِيَن ، فَِلَهَذا َكاَن أَئِمَُّة السََّلِف اْلُمْجَمِع َعَلى ِعْلِمِهْم َوَفْضِلِهْم يَ ْقبَ ُلوَن احلَْ  قَّ ممَّْن َأْوَرَدُه َواْلُمَتَأخِ 

                                         
 509عدة الصابرين وذخرية الشاكرينط عاَ الفوائد ابن القيم ص/ (1)
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َر ِف َغرْيِ قَ ْوهِلِْم ، َكَما هَ َعَلْيِهْم َوِإْن َكاَن َصِغريًا َويُوُصوَن أَتْ َباَعُهْم َوَأْصَحاَُّبُْم بَِقُبوِل احلَْقِ  إَذا ظَ 
ْرأَُة قَاَل ُعَمُر رضي هللا عنه َلمَّا َخَط َب َوهَنَى َعْن اْلُمَغاالِة ِف َصَداِق النِ َساِء َوَردَّْت تِْلَك اْلمَ 

 َعَلْيِه ِبَقْولِِه تَ َعاََل 

ُتْم ِإْحَداُهنَّ ِقنطَارًا ) فَ َرَجَع َعْن قَ ْولِِه َوقَاَل اْمرَ   ُجٌل َأْخطَأَ .أٌَة َأَصاَبْت َورَ ( َوآتَ ي ْ

 َوُرِوَي َعْنُه أَنَُّه قَاَل : ُكله َأَحٍد أَف َْقُه ِمْن ُعَمَر .

ا مُثَّ قَاَل : َوِمْن َهَذا يَ ْعيِن النَّظََر لِْلَمَقاِصِد َواْلَمْصَلحَ  ِة َأْن َوذََكَر ِمْن َهَذا َأْشَياَء نَِفيَسًة ِجدًّ
ُعُه ، فَِِْن َكاَن َذِلَك َعَلى َوْجِه النهْصِح ف َ يُ َقاَل لِلرَُّجِل ِف وَ   ُهَو َحَسٌن .ْجِهِه َما َيْكَرُهُه طَب ْ

لبعض : ال حىت تقول ِف وجهي ما اكره فِذا اخْب الرجل اخاه  قال بعض السلفوقد 
بعيبه ليجتنبه كان ذلك حسنا وحيق ملن اخْب بعيبه على هذا الوجه ان يقبل النصح ويرجع 

من عيوبه أو يعتذر منها ان كان له منها عذر . وان كان ذلك على وجه  عم اخْب َ
التوبيخ والتعيري فهو قبيح مذموم . وقد قال بعض بعض السلف لبعض احت ب ان خيْبك أحد 

ه بعيوبك فقال ان كان يريد ان يوخبين فال فالتعيري والتوبيخ البذن ب مذموم وِف الَتمذي وغري 
 ُيت حىت يعمله قال احلافظ ومحل ذلك على الذن ب الذي مرفوعا من عري اخاه بذن ب َ

 (1)اتَ منه صاحبه قال املؤمن يسَت وينصح والفاجر يهتك." 
 """""" 177""""""" صفحة رقم  .1809

 َعْن َوقَاَل اْلَمرهوِذيه : قُ ْلت َْليب َعْبِد اَّللَِّ رضي هللا عنه : َكْيَف اَْلْمُر اِبْلَمْعُروِف َوالن َّْهيُ 
 اْلُمْنَكِر ؟ قَاَل اِبْلَيِد َواللِ َساِن َواِبْلَقْل ِب َوُهَو َأْضَعُف .

نَ ُهْم .  قُ ْلت : َكْيَف اِبْلَيِد ؟ قَاَل يُ َفر ُِق بَ ي ْ

نَ ُهْم . َِ يَ ْقَتِتُلوَن فَ َفرََّق بَ ي ْ َياِن اْلُكتَّا  َورَأَْيت َأاَب َعْبِد اَّللَِّ َمرَّ َعَلى ِصب ْ

 اِلٍح : الت َّْغِيرُي اِبْلَيِد لَْيَس اِبلسَّْيِف َوالسِ الِح .َوقَاَل ِف رَِوايَِة صَ 

ََْ يُ ْفِض إََل اْلَقْتِل َواْلِقَتاِل ، َويُ نْ  ِكُر َعَلى قَاَل اْلَقاِضي : َوظَاِهُر َهَذا َجَواُز اإِلْنَكاِر اِبْلَيِد إَذا 
 َمْن تَ َرَك َما يَ ْلَزُمُه ِفْعُلُه ِبال ُعْذٍر .

َتِدِئنَي : ِبال ُعْذٍر ظَاِهٍر َوَج َب اإِلْنَكاُر َعَلْيِه َويُ ْنِكُر َعَلى َمْن ت َ زَاَد ِف هنَِ  َرَك اإِلْنَكاَر ايَِة اْلُمب ْ
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ََ َمَع ُقْدَرتِِه َعَلْيِه . َوال يُ ْنِكُر َسْيٌف إال َمَع ُسْلطَاٍن .  اْلَمْطُلو

َُ اِبْلَيِد  يِه إْشَهاُر ِسالٍح أَْو َوالر ِْجِل َوَغرْيِ َذِلَك ممَّا لَْيَس فِ َوقَاَل اإِلَماُم اْبُن اِْلَْوزِيِ  : الضَّْر
َواٍن َسْيٍف جَيُوُز ِلآلَحاِد ِبَشْرِط الضَُّروَرِة َواالْقِتَصاِر َعَلى َقْدِر احْلَاَجِة ، فَِِْن اْحَتاَج إََل أَعْ 

 إََل اْلِفنَتِ َوَهَيَجاِن ِحيِح لَِئال يُ َؤدِ يَ ُيْشِهُروَن السِ الَح َفال بُدَّ ِمْن إْذِن السهْلطَاِن َعَلى الصَّ 
 اْلَفَساِد َواْلِمَحِن .

 تنبيهات مهمة

 ) تْنِبيَهاٌت : اَْلوَُّل (

َِ اْعَلْم َأنَّ اَْلْمَر اِبْلَمْعُروِف َوالن َّْهَي َعْن اْلُمْنَكِر اَتَرًة حُيَْمُل َعَلْيِه َرَجاءَ ثَ َوابِِه َواَترَةً   َخْوَف اْلِعَقا
 َوالرَّمْحَُة هَلُْم َوَرَجاَء  تَ رِْكِه ، َواَترًَة اْلَغَض ُب َّللَِِّ َعَلى اْنِتَهاِك حَمَارِِمِه ، َواَتَرًة النَِّصيَحُة لِْلُمْؤِمِننيَ ِف 

نْ يَ  َواْلِخَرِة ، َواَترًَة  اإنْ َقاِذِهْم ممَّا َأْوقَ ُعوا أَنْ ُفَسُهْم ِفيِه ِمْن الت ََّعرهِض لَِغَض ِب اَّللَِّ َوُعُقوبَِتِه ِف الده
َر َفال يُ ْنَسى ، حُيَْمُل َعَلْيِه إْجالُل اَّللَِّ َوِإْعظَاُمُه َوحَمَب َُّتُه َوأَنَُّه أَْهٌل َأْن يُطَاَع َفال يُ ْعَصى ، َويُْذكَ 

 قَاَل بَ ْعُض السََّلف  َما كَ َوُيْشَكَر َفال ُيْكَفُر ، َوَأْن يُ ْفَتَدى ِمْن اْنِتَهاك حَمَارِِمِه اِبلن هُفوِس َواَْلْمَواِل  
 : َوِدْدت َأنَّ اْْلَْلَق ُكلَُّهْم َأطَاُعوا اَّللََّ َوَأنَّ حلَِْمي قُِرَض اِبْلَمَقارِيِض َوتَ َقدََّم .

َا َدَعا ِلَمْن آَذاُه ، ِلَكْوِن َذلِ   كَ َفَمْن حلَََظ َهَذا اْلَمَقاَم ، َهاَن َعَلْيِه َما يَ ْلَقى ِمْن اْلالِم ، َوُرمبَّ
َم َعْن َوْجِهِه ِف اَّللَِّ ، َكَما َدَعا النَِّبه ) صلى هللا عليه وسلم ( َلمَّا َضَربَهُ قَ ْوُمهُ َفَجَعَل َُيَْسُح ال دَّ

 َويَ ُقولُ 

ُْم ال يَ ْعَلُموَن ( . َِ  اْغِفْر لَِقْوِمي فَِِهنَّ  ) َر

رك املندَو م واج ب . وِف ت) الثاين ( اْلمر ابملعروف عن املنكر ِف ترك الواج ب وفعل احملر 
وفعل املكروه مندَو . قاله ابن عقيل ِف آخره االرشاد . وقال غريه أيضاً كما ِف اْلداَ 
: فمن القبيح ما يصلح من كل مكلف على وجه دون وجه ، كالرمي ابلسهام واختاذ احلمام 

لك بذالكت ب واملهمات حلوائج السلطان واملسلمني حسن ال جيوز إنكاره . وإن قصد 
 االجتماع على السخف واللهو ومعاشرة ذوي الري ب واملعاصي فذلك قبيح إنكاره .

وقد سئل ابن عقيل رمحه هللا ورضي عنه عن حبس الطري لطي ب نغمتها ، فقال طي ب هللا 
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ثراه : سفه وبطر يكفينا أن نقدم ذحبها لألكل فحسنب ْلن اهلواتف من احلمام رمبا هتفت." 
(1) 

 """""" 282م """"""" صفحة رق .1810

َا َخاَلَط أَْهَل اْلَغفْ  ََْ َيْشَتِغْل خِبَرْيٍ َوُرمبَّ ََْ يَ َنْم  َلِة َوحَتَدََّث َمَعُهْم يَ َقظَُتُه َمْعِصَيًة . فَِِْن َكاَن َلْو 
ا َيُكوُن َواِجًبا َعَلْيِه إْن  َفْضاًل َعْن إتْ َيانِِه اْلَعظَائَِم ِمْن اْلَْطَااَي َواِْلَرَائِِم ، فَالن َّْوُم َخرْيٌ َلُه ، َبْل ُرمبََّ 

اَل بَ ْعُض قَ َكاَن اَل يَ َتَخلَُّص ِمْن ُماَلَبَسِة احْلَرَاِم إالَّ ِبِه ، إْذ ِف الن َّْوِم الصَّْمُت َوالسَّاَلَمةُ ، َكَما 
َوقَاَل ُسْفَياُن الث َّْورِيه  . : أَيْيت َعَلى النَّاِس َزَماٌن الصَّْمُت َوالن َّْوُم ِفيِه أَْفَضُل أَْعَماهِلِمْ  السََّلف  

ُ َوَرِضَي َعْنُه  - ا لِلسَّاَلَمِة . فََِِذْن الن َّْوُم : َكانُوا َيْسَتِحبهوَن إَذا تَ َفرَُّغوا َأْن يَ َناُموا طََلبً  -َرمِحَُه اَّللَّ
ََْ يَ َنْم اَلنْ بَ َعَث ِف اْلِعَباَدِة َكاَن لَ   َعَلى َقْصِد طََل ِب السَّاَلَمِة َونِيَِّة ِقَياِم اللَّْيِل قُ ْربٌَة . َوأَمَّا إَذا ْو 

لت ََّع ُب ِمْن اْْلَذَْكاِر َواْلَوظَاِئِف فَ َهَذا يَ َقظَُتُه َخرْيٌ ِمْن نَ ْوِمِه . فََِِذا اَنَم ِْلَْجِل َأْن َيْذَه َب َعْنُه ا
َهَض إََل اْلَوظَاِئِف َواْْلَذَْكاِر َعَلى ْهِن َغايٍَة ِمْن النَّ  َواْلَكَسُل َوالسَّآَمُة َويَ ن ْ َشاِط َوَصَفاِء الذِ 

يِع َحرََكاتِِه َواْْلَاِطِر ، فَ نَ ْوُمُه أَْيًضا ِعَباَدٌة . َوَحاِصُل َهَذا ُكلِ ِه َمْن َكاَن ِف َمَقاِم اْلُمرَاقَ َبِة ِف مجَِ 
 اْلَعاِرِف اْلُمتَ يَ قِ ِظ َواِْلَاِهِل نْيَ َوَسَكَناتِِه َفُكله َحرََكاتِِه َوَسَكَناتِِه قُ ُراَبٌت َوطَاَعاٌت . َفَكْم بَ 

ُ اْلُمَوفِ ُق . ُ أَْعَلُم مبَا َكاَن َوَما َيُكوُن . َوَاَّللَّ  اْلَغْفاَلِن ِمْن اْلبُ ْعِد َواْلبَ ْوِن . َوَاَّللَّ

 َمْطَل ٌب : ِف َكرَاَهِة الن َّْوِم فَ ْوَق َسْطٍح َغرْيِ حُمَجَّرٍ 

ََْ حُيَْط َعَلْيِه بَِتْحِجرٍي ِْلَْوٍف ِمْن الرَِّدي ) َوُيكْ : َوُيْكَرُه نَ ْوٌم فَ ْوَق سَ  َرُه ( تَ ْنزِيًها َعَلى ْطٍح َو
َِ . اْْلََصحِ  ِْلَنَّ اْلَغاِل َب السَّاَلَمُة ، َوَما َغالُِبُه السَّاَلَمُة اَل حَيُْرُم ِفْعُلُه َوَيُكوُن الن َّْهُي عَ  ْنُه ِلأْلََد

َِ اْلكُ   َوَعاَداهِتِْم ْْبَى : َويَ تَ َوجَُّه قَ ْوٌل اَثِلٌث ، َوُهَو اْخِتاَلُف َذِلَك اِبْْلَْشَخاصِ قَاَل ِف اْْلَدا
رْيِِه ِمْنُه ) فَ ْوَق َوِصَغِر اْْلَْسِلَحِة َوُوْسِعَها َنظَرًا لِْلَمْعىَن ) نَ ْوٌم ( ِمْن ُمَكلٍَّف َوَلَعلَُّه َومَتِْكنُي َويلِ  غَ 

حْلَاُل َأنَّ لَّ ِمثْ َلُه َشاِهٌق ِمْن اِْلَِباِل َحْيُث ِخيَف ِمْنُه السهُقوُط ) َو ( اَسْطٍح ( لِبَ ْيٍت َوَلعَ 
ْ حُيَْط َعَلْيِه ( َأْي َعَلى َجَوانِِبِه ) بَِتْحِجرٍي ( َُيَْنُع ِمْن السهُقوطِ   َعْن احْلَاِئِط . لِلسَّْطِح َوحَنْوِِه ) ََ

َا مَتَْنُع صَ َواْلُمرَاُد اِبلتَّْحِجرِي ُهَنا احلُْ  اِحبَ َها النَّائَِم ِمْن اْلُوُقوِع ْجَرُة الَّيِت حُتَاُط َعَلى السَّْطِح ؛ ِْلَهنَّ
ِْلَْهَل اَل ، ِْلَنَّ الن َّْوَم َزَواُل ُشُعوٍر َوَعْقٍل ، َوَقْد ِقيَل لِْلَعْقِل ِحْجٌر ِْلَنَُّه حَيُْجُر َعَلى َصاِحِبِه ا
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َا ُكرِهَ  ْوٍف ( َعَلى النَّائِِم الن َّْوُم َعَلى السَّْطِح الَِّذي اَل حَتِْجرَي َعَلْيِه ) ِل ( َأْجِل ) خَ  يَ َقُع ِفيِه . إمنَّ
َدِ ي َعْن السَّْطِح اْلُمَؤدِ ي إََل إْتاَل  ِف ) ِمْن ( اْلِفْعِل ) الرَِّديِء ( َأْي اهْلُُبوِط َوالسهُقوِط َوالَتَّ

ِة َشَفقَ السَّاِقِط َغالًِبا . َوالشَّارُِع طَ  ِتِه َعَلى َخْلِق اَّللَِّ ِبي ُب اْْلَْبَداِن ، َوُمَقوِ ُم اْْلَْداَيِن ، فَِلِشدَّ
ِْلَيب َعْبِد  هَنَاُهْم َعْن الن َّْوِم َكَذِلَك َوجَيْرِي َكْوُن التَّْحِجرِي ِمْثَل ُمْؤِخَرِة الرَّْحِل . قَاَل ُمَثىنَّ : قُ ْلت

قَاَل َمْكُروٌه َوجَيْزِيِه  َما تَ ُقوُل ِف الرَُّجِل يَ َناُم َعَلى َسْطٍح لَْيَس مبَُحجٍَّر ؟اَّللَِّ َرِضَي اَّللَُّ َعْنُه : 
رَاُع ِمْثُل آِخَرِة الرَّْحِل .."   (1)الذِ 

 """""" 193""""""" صفحة رقم  .1811

ه اتكن تراه فِنه يراك " . قيل : املراد : أن هناية مقام اإلحسان : أن يعبد املؤمن ربه كأنه ير 
 بقلبه فيكون مستحضرا ببصريته وفكرته هلذا املقام فِن عجز عنه وشق عليه انتقل إَل مقام

آخر وهو أن يعبد هللا على أن هللا يراه ويطلع على سره وعالنيته وال خيفى عليه شيء من 
 أمره .

 وقد وصى النِب ) صلى هللا عليه وسلم ( طائفة من أصحابه أن يعبدوا هللا كأهنم يرونه ،
منهم : ابن عمر ، وأبو ذر ، ووصى معاذا أن يستحيي من هللا كما يستحيي من رجل ذي 

: من عمل هلل على املشاهدة فهو عارف ،  قال بعض السلف( .  591هيبة من أهله ) 
ومن عمل على مشاهدة هللا إايه فهو ُملص . فهذان مقامان : أحدمها : مقام املراقبة ، 

رياقبه هللا منه واطالعه عليه فيتخايل أنه ال يزال بني يدي هللا فوهو أن يستحضر العبد قَر 
ِف حركاته وسكناته وسره وعالنيته ، فهذا مقام املراقبني املخلصني ، وهو أدىن مقام اإلحسان 

. 
والثاين : أن يشهد العبد بقلبه ذلك شهادة فيصري كأنه يرى هللا ويشاهده ، وهذا هناية مقام 

العارفني . وحديث حارثه هو من هذا املعىن ؛ فِنه قال : كأين أنظر  اإلحسان ، وهو مقام
 (2)إَل عرش." 
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وِف ) ) مسند البزار ( ( ، ِبسناد ال يصح ، عن ] . . . [ معاذ ، عن النَِّب  ) ، قاَل : ) 
 يم ( ( .اختذها أيب إبراه) إن أختذ املنْب فقد اختذه أيب إبراهيم ، وان اختذ العصا فقد 

 وقد أنكره أبو حامت الرازي وغريه .

 هَو أول من خط ب على املنابر . -عليِه السالم  -: إن إبراهيم  قاَل بعض السلفوقد 

والصحيح : أن املنْب كاَن ثالث مراق ، َو يزل على َذِلَك ِف عهد خلفائه الراشدين ، مُثَّ 
 زاد فيِه معاوية .

من العلماء : تطويل املنابر من البدع احملدثة ، منهم : ابن بطة من أصحابنا وقد عد طائفٌة 
 وغريه .

 وقد روي ِف حديث مرفوع : أن َذِلَك من أشراط الساعة ، وال يثبت إسناده .

 (1)وكره بعض الشافعية املنْب الكبري جداً ، إذا كاَن يضيق به املسجد .." 
َِ َعْن الز ِ  .1813 َغرْيِِه. َوَأْصُل الت َّْوبَِة اَن وََكتَ ْوبَِة اْلَمْقطُوِع اللِ َساِن َعْن اْلَقْذِف وَ "َكتَ ْوبَِة اْلَمْجُبو

 َعْزُم اْلَقْل ِب َوَهَذا َحاِصٌل َمَع اْلَعْجِز.

 اَّللَِّ َوَرُسولِِه  به اْْلَاِمُس َأنَّ النِ يََّة اَل َيْدُخُلَها َفَساٌد خِبِاَلِف اْْلَْعَماِل الظَّاِهَرِة فَِِنَّ النِ يََّة َأْصُلَها حُ 
ٌَ َّللَِِّ َوَرُسولِِه َمْرِضيٌّ َّللَِِّ َوَرُسولِِه َواْْلَعْ  َماُل الظَّاِهَرةُ َتْدُخُلَها َوِإرَاَدةُ َوْجِهِه َوَهَذا ُهَو بِنَ ْفِسِه حَمُْبو

ْ َتُكْن َمْقُبوَلًة؛ َوهِلََذا َكاَنتْ  َها ََ ْ َتْسَلْم ِمن ْ ََ ْعَماُل اْلَقْل ِب اْلُمَجرََّدِة أَْفَضَل ِمْن أَ  آفَاٌت َكِثريٌَة َوَما 
ِه َوَضْعُفُه ِف ِجْسِمِه : قُ وَُّة اْلُمْؤِمِن ِف قَ ْلبِ قَاَل بَ ْعُض السََّلف  أَْعَماِل اْلَبَدِن اْلُمَجرََّدِة. َكَما 

ُ أَْعَلُم.." و َوقُ وَُّة اْلُمَناِفِق ِف ِجْسِمِه َوَضْعُفُه ِف قَ ْلِبِه َوتَ ْفِصيُل َهَذا َيطُ   (2)ُل. َواَّللَّ
ْساَلِم  .1814 ُ تَ َعاََل  -"َوقَاَل َشْيُخ اإْلِ  :-َرمِحَُه اَّللَّ

شََّهَواِت َوأَمَّا قَ ْولُُه ُسْبَحانَُه َوتَ َعاََل: }َفَخَلَف ِمْن بَ ْعِدِهْم َخْلٌف َأَضاُعوا الصَّاَلَة َوات َّبَ ُعوا ال
ْن َوْقِتَها َوِإَضاَعةُ ُحُقوِقَها، : إَضاَعتُ َها ََتِْخريَُها عَ ْعُض السََّلف  قَاَل ب َ َفَسْوَف يَ ْلَقْوَن َغيًّا{ فَ َقْد 

اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  قَاُلوا: وََكانُوا ُيَصلهوَن، َوَلْو تَ رَُكوَها َلَكانُوا ُكفَّارًا؛ فَِِنَُّه َقْد َصحَّ َعْن النَِّبِ  َصلَّى
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ْرِك إالَّ تَ ْرُك الصَّاَلِة{ َوقَاَل: }اْلَعهْ أَنَُّه قَاَل: }لَْيَس َبنْيَ اْلعَ  نَ ُهْم ْبِد َوَبنْيَ الشِ  نَ َنا َوبَ ي ْ ُد الَِّذي بَ ي ْ
َوهَلَا  الصَّاَلُة، َفَمْن تَ رََكَها فَ َقْد َكَفَر{ َوِف احْلَِديِث: }إنَّ اْلَعْبَد إَذا َكمََّل الصَّاَلَة َصِعَدتْ 

ََْ ُيْكِمْلهَ بُ ْرَهاٌن َكُْبَْهاِن الشَّْمِس. َوت َ  َا تُ َلفه َكَما ُقوُل َحِفَظك اَّللَُّ َكَما َحِفْظتيِن، َوِإْن  ا فَِِهنَّ
ُ َكَما َضي َّْعتيِن{. وَ  َُ ُِّبَا َوْجُه َصاِحِبَها َوتَ ُقوُل َضي ََّعك اَّللَّ ، َوُيْضَر َُ ِف السهَنِن َعْن يُ َلفه الث َّْو

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  اَلتِِه َوََْ يُْكَت ْب لَهُ إالَّ ِنْصُفَها؛ أَنَّهُ قَاَل: }إنَّ اْلَعْبَد لَيَ ْنَصِرُف ِمْن صَ النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ
اٍس: لَْيَس إالَّ ثُ لُثُ َها إالَّ رُبْ ُعَها، إالَّ مُخُُسَها؛ إالَّ ُسُدُسَها. َحىتَّ قَاَل: إالَّ ُعْشُرَها{ َوقَاَل اْبُن َعبَّ 

َها.َلك ِمْن َصاَلِتك إالَّ َما عَ   َقْلت ِمن ْ

ُ تَ َعاََل َرُسوَلُه،   -َوقَ ْولُُه: }َوات َّبَ ُعوا الشََّهَواِت{ الَِّذي ُيْشتَ َغُل ُِّبَا َعْن إقَاَمِة الصَّاَلةِ  َكَما أََمَر اَّللَّ
اِل َذِلَك. َوِف أَْمثَ بِنَ ْوِع ِمْن أَنْ َواِع الشََّهَواِت: َكالرََّقِص، َواْلِغَناِء: وَ  -َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم 

 َعَلْيِه َوَسلََّم. الصَِّحيَحنْيِ: }َأنَّ َرُجاًل َدَخَل اْلَمْسِجَد َفَصلَّى رَْكَعَتنْيِ، مُثَّ أََتى النَِّبَّ َصلَّى اَّللَُّ 
 (1)َفَسلََّم َعَلْيِه، فَ َقاَل: َوَعَلْيك السَّاَلُم، اْرِجْع." 

 َواْلَقَدِر َعَلى أَْربَ َعِة أَنْ َواٍع( ")َفْصٌل ِف َأنَّ النَّاَس ِف الشَّرْعِ  .1815

ْساَلِم  ُ تَ َعاََل  -قَاَل َشْيُخ اإْلِ  :-َرمِحَُه اَّللَّ
نَ ْفِسِه َواَل يَ رَاُه َوالنَّاُس ِف الشَّرِْع َواْلَقَدِر َعَلى " أَْربَ َعِة أَنْ َواٍع " َفَشره اْْلَْلِق َمْن حَيَْتجه اِبْلَقَدِر لِ 

َِ واملعائ ب َواَل َيْطَمِئنه إلَْيِه ِف اْلَمَصائِ ُحجًَّة لَِغرْيِِه يَ  نُو  ِب َكَما قَاَل بَ ْعُض ْسَتِنُد إلَْيِه ِف الذه
َهْبت بِِه. اْلُعَلَماِء: أَْنَت ِعْنَد الطَّاَعِة َقَدرِيٌّ َوِعْنَد اْلَمْعِصَيِة َجْْبِيٌّ َأيه َمْذَه ٍب َواَفَق َهَواك مَتَذْ 

عائ ب َكَما قَاَل َخرْيُ اْْلَْلِق الَِّذيَن َيْصْبُوَن َعَلى اْلَمَصاِئ ِب َوَيْستَ ْغِفُروَن ِمْن املَوِبِِزَاِء َهُؤاَلِء 
ََ ِمْن مُ  ِصيَبٍة ِف تَ َعاََل: }فَاْصْبْ إنَّ َوْعَد اَّللَِّ َحقٌّ َواْستَ ْغِفْر ِلَذْنِبَك{ َوقَاَل تَ َعاََل: }َما َأَصا

ٍَ ِمْن قَ ْبِل َأْن َنْْبَأََها إنَّ َذِلَك َعَلى اَّللَِّ  اْْلَْرِض َواَل ِف أَنْ ُفِسُكمْ   َيِسرٌي{ }ِلَكْي اَل إالَّ ِف ِكَتا
ََ ِمْن ُمِصيَبٍة إالَّ   ِبِِْذِن ََتَْسْوا َعَلى َما فَاَتُكْم َواَل تَ ْفَرُحوا مبَا آاَتُكْم{ َوقَاَل تَ َعاََل }َما َأَصا

َا : ُهَو الرَّجُ قَاَل بَ ْعُض السََّلف  ِد قَ ْلَبُه{ اَّللَِّ َوَمْن يُ ْؤِمْن اِبَّللَِّ يَ هْ  ُل ُتِصيُبُه اْلُمِصيَبُة فَ يَ ْعَلُم َأهنَّ
َسُهْم ذََكُروا ِمْن ِعْنِد اَّللَِّ َفرَيَْضى َوُيَسلِ ُم. قَاَل تَ َعاََل }َوالَِّذيَن إَذا فَ َعُلوا فَاِحَشًة َأْو ظََلُموا أَنْ فُ 

ََْ ُيِصرهوا َعَلى مَ اَّللََّ فَاْستَ ْغَفُروا ِلُذنُ  ََ إالَّ اَّللَُّ َو نُو ا فَ َعُلوا َوُهْم يَ ْعَلُموَن{. وُِّبِْم َوَمْن يَ ْغِفُر الذه
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ُ تَ َعاََل َعْن آَدَم َعَلْيِه السَّاَلُم أَنَُّه َلمَّا فَ َعَل َما فَ َعَل قَاَل }َرب ََّنا ظََلمْ  َنا أَنْ ُفَسَنا َوِإْن َوَقْد ذََكَر اَّللَّ
يْ َتيِن َْلَُزي َِننَّ هَلُْم ِف ْر لََنا َوتَ ْرمَحَْنا لََنُكوَننَّ ِمَن اْْلَاِسرِيَن{ َوَعْن إْبِليَس أَنَُّه قَاَل }مبَا أَْغوَ ََْ تَ ْغفِ 

ََ َأْشَبَه."   (1)اْْلَْرِض َوَْلُْغوِيَ ن َُّهْم َأمْجَِعنَي{ َفَمْن اَت
 (54")َفَذْرُهْم ِف َغْمَرهِتِْم َحىتَّ ِحنٍي ) .1816
اِت َواْْلَْعَماِل ِفيَما يَ ْغُمُر قُ ُلوَُّبُْم ِمْن ُح ب  اْلَماِل َواْلَبِننَي اْلَمانِِع هَلُْم ِمْن اْلُمَساَرَعِة ِف اْلَْري َِ  َأيْ 

َساُهوَن  الصَّاحِلَِة. َوقَاَل تَ َعاََل: }قُِتَل اْْلَرَّاُصوَن{ }الَِّذيَن ُهْم ِف َغْمَرةٍ َساُهوَن{ اْْلاَيِت: َأيْ 
نْ َيا َوَمَتاِعهَ  َعنْ  َها َأْي ِفيَما يَ ْغُمُر قُ ُلوَُّبُْم ِمْن ُح ب  الده ا َساُهوَن أَْمِر اْْلِخَرِة فَ ُهْم ِف َغْمَرٍة َعن ْ

َبَع ْكراَِن َوات َّ َعْن أَْمِر اْْلِخَرِة َوَما ُخِلُقوا َلُه. َوَهَذا ُيْشِبُه قَ ْوَلُه: }َواَل ُتِطْع َمْن أَْغَفْلَنا قَ ْلَبُه َعْن ذِ 
؛ َوهِلََذا قَاَل َهَواُه وََكاَن أَْمرُُه فُ ُرطًا{ فَاْلَغْمَرُة َتُكوُن ِمْن ات َِباِع اهْلََوى، َوالسَّْهُو َمْن ِجْنِس اْلَغْفَلةِ 

َُ اْلَقْل ِب َعْنُه َوَهَذا مِجَاُع الشَّرِ  " اْلَغْفَلةُ   " َو " َمْن قَاَل: " السَّْهُو " اْلَغْفَلُة َعْن الشَّْيِء َوَذَها
ََ اْلَْرْيِ الَِّذي ُهَو الذ ِْكُر َوالْ  اِر اْْلِخَرِة َتُسده اَب يَ َقظَُة. َو " الشَّْهَوُة " " فَاْلَغْفَلُة " َعْن اَّللَِّ َوالدَّ

ََ الشَّرِ  َوالسَّْهِو َواْْلَْوِف فَ يَ ب َْقى اْلَقْل ُب َمْغُمورًا ِفيَما يَ ْهَواهُ  َشاُه َغاِفاًل  َوخيَْ الشَّْهَوُة " تَ ْفَتُح اَب
نْ َيا َعْن اَّللَِّ رَاِئًدا َغرْيَ اَّللَِّ َساِهيًا َعْن ذِْكرِِه َقْد اْشتَ َغَل ِبَغرْيِ اَّللَِّ َقْد انْ َفَرَط أَْمرُُه قَ  ْد رَاَن ُح به الده

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم نَّ َعَلى قَ ْلِبِه َكَما ُرِوَي ِف َصِحيِح اْلُبَخارِيِ  َوَغرْيِِه َعْن َأيب ُهَريْ َرَة َعْن ال ِبِ  َصلَّى اَّللَّ
ْرَهِم َتِعَس َعْبُد اْلَقِطيَفِة َتِعَس َعبْ  يَناِر َتِعَس َعْبُد الدِ  ُد اْْلَِميَصِة َتِعَس أَنَّهُ قَاَل: }َتِعَس َعْبُد الدِ 

َعَلُه َعَبَد َما يُ ْرِضيِه جَ َوانْ َتَكَس َوِإَذا ِشيَك َفاَل انْ تَ َقَش إْن أُْعِطَي َرِضَي َوِإْن ُمِنَع َسِخَط{ 
ْرَهِم، َوَعْبَد َما ُوِصَف ِف َهَذا احلَِْديثِ   َو " ُوُجوُدُه، َوُيْسِخطُُه فَ ْقُدُه َحىتَّ َيُكوَن َعْبَد الدِ 

َها فَ ُهَو َخاِدُمَها َكَما  َِ َما : اْلَبْس ِمْن الث ِ سََّلف  قَاَل بَ ْعُض الاْلَقِطيَفُة " ِهَي الَّيِت جُيَْلُس َعَلي ْ َيا
َها َما َتُكْن أَْنَت خَتِْدُمُه َوِهَي َكاْلِبَساِط الَِّذي جَتِْلُس َعَلْيِه َو " اْْلَِميَصُة  خَيِْدُمك َواَل تَ ْلَبْس ِمن ْ

 " ِهَي الَّيِت يَ ْرَتِدي ُِّبَا َوَهَذا ِمْن أََقلِ  اْلَماِل.

َا نَ بََّه بِِه النَِّبه َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيهِ  ٌَ َوَسلََّم َعَلى َما ُهَو أَْعَلى ِمنْ  َوِإمنَّ ُه فَ ُهَو َعْبٌد ِلَذِلَك: ِفيِه أَْراَب
اَن ُمتَ َفر ُِقوَن َوُشرََكاُء ُمَتَشاِكُسوَن. َوهِلََذا قَاَل: }إْن أُْعِطَي َرِضَي َوِإْن ُمِنَع َسِخَط{. َفَما كَ 

ْنَساَن ُحُصولُُه، َوُيْسِخطُُه فَ ْقُدُه فَ هُ  ى اِبتِ َصالِِه ُِّبَِما َوَيْسَخُط َو َعْبُدُه إْذ اْلَعْبُد يَ ْرضَ يُ ْرِضي اإْلِ
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ْلُمْؤِمِن لَِفْقِدمِهَا. َو " اْلَمْعُبوُد احلَْقه " الَِّذي اَل إلََه إالَّ ُهَو إَذا َعَبَدُه اْلُمْؤِمُن َوَأَحبَُّه َحَصَل لِ 
ِلَك َوِإَذا ُمِنَع ِمْن َذِلَك َغِض َب. ْكٌر َوِعَباَدٌة َفرَيَْضى ِبذَ ِبَذِلَك ِف قَ ْلِبِه إُيَاٌن َوتَ ْوِحيٌد َوحَمَبٌَّة َوذِ 

ًئا َفاَل بُدَّ َأْن يَ َتَصوََّرُه ِف قَ ْلِبِه، َويُرِيَد اتِ َصاَلُه بِِه حِبَ  ْمَكاِن.وََكَذِلَك َمْن َأَح ب  َشي ْ  َس ِب اإْلِ

رًّا. َوَهَذا ُمطَاِبٌق هِلََذا وَن ممَّا ِسَوى اَّللَِّ تَ َعاََل حُ قَاَل اِْلُنَ ْيد: اَل َيُكوُن اْلَعْبُد َعْبًدا َحىتَّ َيكُ 
َعْبًدا ِلَما ِسَواُه َواَل  احْلَِديِث فَِِنَُّه اَل َيُكوُن َعْبًدا َّللَِِّ َخاِلًصا ُُمِْلًصا ِديَنُه َّللَِِّ ُكلَُّه َحىتَّ اَل َيُكونَ 

ُيْسِخطُُه َغرْيُ اَّللَِّ فَ ُهَو َعْبٌد ِة َما ِسَوى اَّللَِّ فََِِذا َكاَن يُ ْرِضيِه وَ ِفيِه ُشْعَبٌة َواَل أَْدىَن ُجْزٍء ِمْن ُعُبوِديَّ 
ْرِك ِبَقْدِر حَمَبَِّتِه، َوِعَباَدتُهُ ِلَذِلَك اْلَغرْيِ زاَِيَدٌة. قَالَ   " اْلُفَضْيل ْبُن ِعَياٍض ِلَذِلَك اْلَغرْيِ َفِفيِه ِمْن الشِ 

نِيَّ " َواَّللَِّ َما َصَدَق اَّللََّ  ٌة. َوقَاَل َزْيُد ْبُن َعْمرِو  ِف ُعُبوِديَِّتِه َمْن ِْلََحِد ِمْن اْلَمْخُلوِقنَي َعَلْيِه َرابَّ
 ْبِن نفيل:

ٍَ  ... أَِديُن إَذا انْ َقَسَمْت اْْلُُموُر."   (1)أََرابًّ َواِحًدا أَْم أَْلُف َر
 ِمْن تَ رِْكِه َوَدْفُع "اْلَمَصاِلِح َوَتْكِميِلَها َوتَ ْعِطيِل اْلَمَفاِسِد َوتَ ْقِليِلَها فَاْلَقِليُل ِمْن اْلَْرْيِ َخرْيٌ  .1817

ا َزَنْت يًها حِبَاهِلَا إذَ بَ ْعِض الشَّرِ  َخرْيٌ ِمْن تَ رِْكِه ُكلِ ِه وََكَذِلَك اْلَمْرأَُة اْلُمَتَشبِ َهُة اِبلر َِجاِل حُتَْبُس َشبِ 
ُخُل ِف َهَذا َسَواٌء كانت ِبْكرًا َأْو ثَ يِ ًبا فَِِنَّ ِجْنَس احْلَْبِس ممَّا ُشرَِع ِف ِجْنِس اْلَفاِحَشِة. َوممَّا َيدْ 

َِ نَ َفى َنْصَر ْبَن َحجَّاٍج ِمْن اْلَمِديَنِة َوِمْن َوطَِنِه إََل اْلَبْصَرِة َلمَّا َسَِ  َع َتْشِبي َب َأنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَْطَّا
اَن يَ ْفنِتُ بِِه النِ َساَء النِ َساِء ِبِه َوَتَشب هَهُه ُِّبِنَّ وََكاَن َأوَّاًل َقْد أََمَر أبَِْخِذ َشْعرِِه؛ لُِيزِيَل مَجَاَلُه الَِّذي كَ 

ْ َيْصُدْر ِمْنهُ بَ فَ َلمَّا َرآُه بَ ْعَد َذِلَك ِمْن َأْحَسِن النَّاِس َوْجنَ َتنْيِ َغمَّهُ َذِلَك فَ نَ َفاُه إََل الْ  ْصَرِة فَ َهَذا ََ
َها؛ َلِكْن َكاَن ِف النِ َساِء َمْن يَ ْفَتنِتُ ِبِه َفَأَمَر ِبِِزَالَ  ِة مَجَالِِه اْلَفاِتِن َذْن ٌب َواَل فَاِحَشٌة يُ َعاَق ُب َعَلي ْ

َِ الت َّْفرِيِق َبنْيَ أَنَّ فَِِنَّ اْنِتَقالَُه َعْن َوطَِنِه ممَّا ُيْضِعُف مِهََّتُه َوَبَدنِِه َويُ ْعَلُم  ُه ُمَعاَق ٌب َوَهَذا ِمْن اَب
َِ اْلُمَعاقَ َبِة َوقَ  ْد َكاَن ُعَمُر الَِّذيَن خُيَاُف َعَلْيِهْم اْلَفاِحَشُة َواْلِعْشُق قَ ْبَل ُوُقوِعِه َولَْيَس ِمْن اَب

َما يُ َهيِ ُج اْلَفاِحَشَة إْنَشاُد َأْشَعاِر  َمْن أَق َْوىيَ ْنِفي ِف اْْلَْمِر إََل َخْيَْبَ زاَِيَدًة ِف ُعُقوبَِة َشارُّبَا. وَ 
َماهِتَا اِبْْلَْصَواِت اْلُمطْ  رِبَِة فَِِنَّ اْلُمَغينِ َ الَِّذيَن ِف قُ ُلوُِّبِْم َمَرٌض ِمْن اْلِعْشِق َوحَمَبَِّة اْلَفَواِحِش َوُمَقدِ 

ََ اْلَمرِيَضَة إََل  ِهيُج َمَرُضُه َويَ ْقَوى َباَلُؤُه  حَمَبَِّة اْلَفَواِحِش َفِعْنَدَها يَ إَذا َغىنَّ ِبَذِلَك َحرََّك اْلُقُلو
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َيُة  السََّلف  قَاَل بَ ْعضُ َوِإْن َكاَن اْلَقْل ُب ِف َعاِفَيٍة ِمْن َذِلَك َجَعَل ِفيِه َمَرًضا َكَما  : اْلِغَناُء رُق ْ
 (1)الز اَِن.." 

يت َقطَّْعَن أَْيِديَ ُهنَّ  .1818 َِ ااِلْعِتَباِر الَِّذي يُ "النِ ْسَوِة الالَّ وِج ُب انِْتَهاَر الن هُفوِس { َوَهَذا ِمْن اَب
لََقْد َكاَن ِف َعْن َمْعِصَيِة اَّللَِّ َوالتََّمسهِك اِبلت َّْقَوى وََكَذِلَك َما بَ ي ََّنُه ِف آِخِر السهوَرِة ِبَقْولِِه: }

{. َوَمَع َهذَ  َِ  ََسَاَع َهِذِه السهورَِة ا َفِمْن النَّاِس َوالنِ َساِء َمْن حيُِ به َقَصِصِهْم ِعْْبٌَة ِْلُويل اْْلَْلَبا
ِة َحىتَّ إنَّ ِمْن النَّاِس ِلَما ِفيَها ِمْن ذِْكِر اْلِعْشِق َوَما يَ تَ َعلَُّق ِبِه؛ ِلَمَحبَِّتِه ِلَذِلَك َوَرْغَبِتِه ِف اْلَفاِحشَ 

ى َذِلَك َواَل خَيَْتاُروَن أَْن نَّ ِلَمَحبَِّتِهْم لِلسهوِء َويَ ْعِطُفوَن َعلَ َمْن يَ ْقِصُد إَْسَاَعَها لِلنِ َساِء َوَغرْيِهِ 
: ُكله َما اَل بَ ْعُض السََّلف  قَ َيْسَمُعوا َما ِف ُسوَرِة النهوِر ِمْن اْلُعُقوبَِة َوالن َّْهِي َعْن َذِلَك َحىتَّ 

: }َونُ نَ ز ُِل ِمَن اْلُقْرآِن َما ُهَو وِر. َوَقْد قَاَل تَ َعاََل َحصَّْلته ِف ُسوَرِة يُوُسَف أَنْ َفْقته ِف ُسوَرِة النه 
زَِلْت ِشَفاٌء َوَرمْحٌَة لِْلُمْؤِمِننَي{ مُثَّ قَاَل: }َواَل يَزِيُد الظَّاِلِمنَي إالَّ َخَسارًا{ َوقَاَل }َوِإَذا َما أُنْ 

ُهْم َمْن يَ ُقوُل أَيهُكْم زَاَدْتهُ َهِذِه إُيَ  َدهْتُْم إُيَااًن َوُهْم َيْستَ ْبِشُروَن{ ااًن َفَأمَّا الَِّذيَن آَمُنوا فَ زَاُسوَرٌة َفِمن ْ
ُكله َأَحٍد }َوأَمَّا الَِّذيَن ِف قُ ُلوُِّبِْم َمَرٌض فَ زَاَدهْتُْم رِْجًسا إََل رِْجِسِهْم َوَماُتوا َوُهْم َكاِفُروَن{. فَ 

ا َعْن َدْفِع َهِذِه اْلَمَحبَِّة َمْذُموَمِة َويُ ْبِغُض ََسَاَع َذِلَك إْعرَاضً حيُِ به ََسَاَع َذِلَك لَِتْحرِيِك اْلُمِحبَِّة الْ 
َِ ذِْكُر َأْحَواِل اْلُكفَّاِر َواْلُفجَّاِر َوَغرْيِ َذِلَك ممَّا فِ  يِه تَ ْرِغي ٌب َوِإزَالَِتَها: فَ ُهَو َمْذُموٌم. َوِمْن َهَذا اْلَبا

.." ِف َمْعِصَيِة اَّللَِّ َوَصدٌّ َعْن سَ   (2)ِبيِل اَّللَِّ
؟ قَاَل: َغضه اْلَبَصِر وََكفه اْْلََذى َوَرده السَّاَلِم َواْْلَْمُر اِبْلَمْعُروِف وَ  .1819 الن َّْهُي "اَي َرُسوَل اَّللَِّ

 َعْن اْلُمْنَكِر{ َوَرَوى أَبُو اْلَقاِسِم البغوي َعْن }َأيب أمامة قَاَل: َسَِْعت َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ 
 َُ  َوِإَذا اُْؤمتَُِن َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ُقوُل: اُْكُفُلوا يل ِستًّا َأْكُفْل َلُكْم اِْلَنََّة: إَذا َحدََّث َأَحدُُكْم َفاَل َيْكِذ
نَّظَُر { . فَالَفاَل خَيُْن َوِإَذا َوَعَد َفاَل خُيِْلُف: ُغضهوا أَْبَصارَُكْم وَُكفهوا أَْيِدَيُكْم َواْحَفظُوا فُ ُروَجُكمْ 

ُ حِبِْفِظ : النَّظَُر َسْهُم ُسمٍ  إََل اْلقَ قَاَل بَ ْعُض السََّلف  َداِعَيةٌ إََل َفَساِد اْلَقْل ِب.  ْل ِب َفِلَهَذا أََمَر اَّللَّ
ِد اَّللَِّ ِق ُعبَ يْ اْلُفُروِج َكَما أََمَر ِبَغضِ  اْْلَْبَصاِر الَّيِت ِهَي بَ َواِعُث إََل َذِلَك َوِف الطََّْبَاين ِمْن طَرِي
ُكْم َولَُتِقيُمنَّ ْبِن يَزِيَد َعْن اْلَقاِسِم َعْن َأيب أمامة َمْرُفوًعا: }لَتَ ُغضهنَّ أَْبَصارَُكْم َولََتْحَفُظنَّ فُ ُروجَ 
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ثَ َنا َأمْحَد ْبُن زَُهرْيٍ التسَتي قَ  رَْأاَن َعَلى اَل ق َ ُوُجوَهُكْم َأْو لَُتْكَسَفنَّ ُوُجوُهُكْم{ َوقَاَل الطََّْبَاين َحدَّ
ثَ َنا هَ  ثَ َنا حَيْىَي ْبُن َأيب َكِثرٍي َحدَّ زمُِي ْبُن ُسْفَياَن حُمَمَِّد ْبِن َحْفِص ْبِن ُعَمَر الضَّرِيِر اْلُمْقرِي: َحدَّ

اَل: }قَاَل َعْن َعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن إْسَحاَق َعْن اْلَقاِسِم ْبِن َعْبِد الرَّمْحَِن َعْن أَبِيِه َعْن اْبِن َمْسُعوٍد قَ 
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم إنَّ النَّظََر َسْهٌم ِمْن ِسَهاِم إْبِليَس َمْسُموٌم َفَمْن ت َ  رََكُه ِمْن َُمَاَفِة َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُد َحاَلَوَتُه ِف قَ ْلِبِه{ َوِف َحِديِث َأيب ُهَريْ َرَة الصَِّحي ُ إُيَااًن جيَِ ُ اَّللَِّ أَْبَدَلُه اَّللَّ ِح َعْن النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ
َننْيِ النَّظَُر{ َوذََكَر احْلَِديَث َرَواهُ اْلُبَخارِيه تَ ْعِليًقا َوُمْسلِ  ٌم ُمْسَنًدا َوَقْد َكانُوا َعَلْيِه َوَسلََّم }زاَِن اْلَعي ْ

ُهوَن."   (1)يُ ن ْ
 قَاَل بَ ْعُض السََّلف  . لنَّاَس ِمْن َرمْحَِة اَّللَِّ "َرمْحَِة اَّللَِّ َوِإْن َعظَُمْت ُذنُوبُُه َواَل َأْن يُ َقنِ َط ا .1820

.إنَّ اْلَفِقيَه ُكلَّ اْلَفِقيِه الَِّذي اَل يُ َؤيِ ُس النَّاَس ِمْن َرمْحَِة اَّللَِّ َواَل جُيَر ِئُ ُهْم َعَلى َمعَ   اِصي اَّللَِّ

ََ اَل يَ ْقَبُل اَّللَُّ تَ ْوبَ َتُه َويَ ْغِفُر إمَّا ِلَكْونِِه إَذا اتَ َواْلُقُنوُط َيُكوُن أِبَْن يَ ْعَتِقَد َأنَّ اَّللََّ اَل يَ ْغِفُر َلُه. 
ٌَ َمَعَها َوالشَّ  ْيطَاُن َقْد ُذنُوبَُه َوِإمَّا أِبَْن يَ ُقوَل نَ ْفُسُه اَل ُتطَاِوُعُه َعَلى الت َّْوبَِة؛ َبْل ُهَو َمْغُلو

ُ َلُه َوَهَذا يَ ْعََتِي  َوِإْن َكاَن يَ ْعَلُم أَنَُّه إذَ  اْسَتْحَوَذ َعَلْيِه فَ ُهَو يَ ْيَأُس ِمْن تَ ْوبَِة نَ ْفِسهِ  ََ َغَفَر اَّللَّ ا اَت
أَْفىَت قَاِتَل  َكِثريًا ِمْن النَّاِس. َواْلُقُنوُط حَيُْصُل ُِّبََذا اَتَرًة َوُِّبََذا اَتَرًة: فَاْْلَوَُّل }َكالرَّاِه ِب الَِّذي

َ اَل يَ ْغفِ  َتاُه أِبَنَّ ُر َلهُ فَ َقتَ َلهُ وََكمََّل ِبِه ِماَئًة مُثَّ ُدلَّ ِتْسَعٍة َوِتْسِعنَي َأنَّ اَّللَّ  َعَلى َعاٍَِ َفَأاَتُه َفَسأََلهُ َفأَف ْ
 ُشُروطًا َكِثريًَة َويُ َقاُل اَّللََّ يَ ْقَبُل تَ ْوبَ َتُه{. َواحْلَِديُث ِف الصَِّحيَحنْيِ. َوالثَّاين َكاَلَِّذي يَ َرى لِلت َّْوبَةِ 

.َلُه هَلَا شُ  ََ ُر َعَلْيِه ِفْعُلَها فَ يَ ْيَأُس ِمْن َأْن يَ ُتو  ُروٌط َكِثريٌَة يَ تَ َعذَّ

َُ الَِّذي َعَلْيِه َوَقْد تَ َنازََع النَّاُس ِف اْلَعْبِد َهْل َيِصرُي ِف َحاٍل مَتَْتِنُع ِمْنهُ الت َّْوبَةُ إَذا أَرَاَدَها. َوا لصََّوا
رُُه َوَقْد فَ َرُضوا ِف َذِلَك الت َّْوبََة ممُِْكَنٌة ِمْن ُكلِ  َذْن ٍب َوممُِْكٌن َأنَّ اَّللََّ يَ ْغفِ  أَْهُل السهنَِّة َواِْلُْمُهوُر َأنَّ 

َفَما حَتَرََّك قَ َتَل بَ ْعَضُهْم. َفقِ  يَل َهَذا اَل طَرِيَق َمْن تَ َوسََّط أَْرًضا َمْغُصوبًَة َوَمْن تَ َوسََّط َجْرَحى َفَكي ْ
ُ تَ ْوبَ َتُه.." َلُه إََل الت َّْوبَِة. وَ  ََ قَِبَل اَّللَّ  (2)الصَِّحيُح َأنَّ َهَذا إَذا اَت

ًئا َبْل ُهْم أَ  .1821 ًئا. أَْو حُيَر ُِموَن َعَلْيِه َشي ْ ْعَجُز ِمْن َذِلَك "ِْلَنَّ اْْلَْلَق اَل يُوِجُبوَن َعَلى اَّللَِّ َشي ْ
َا ِهَي َمٍة ِمْنُه َعْدٌل َكَما ِف احلَْ َوأََقله ِمْن َذِلَك وَُكله نِْعَمٍة ِمْنُه َفْضٌل وَُكله نِقْ  ِم }إمنَّ ِديِث اْلُمتَ َقدِ 
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َ َوَمْن َوَجَد غَ  َها َفَمْن َوَجَد َخرْيًا فَ ْلَيْحَمْد اَّللَّ رْيَ َذِلَك َفاَل أَْعَماُلُكْم ُأْحِصيَها َلُكْم مُثَّ أَُوفِ يُكْم إايَّ
وَل اْلَعْبُد: اللَُّهمَّ أَْنَت َريبِ  ِحيِح }َسيِ ُد ااِلْسِتْغَفاِر َأْن يَ قُ يَ ُلوَمنَّ إالَّ نَ ْفَسُه{. َوِف احلَِْديِث الصَّ 

َشرِ   اَل إَلَه إالَّ أَْنَت َخَلْقَتيِن َوَأاَن َعْبُدك َوَأاَن َعَلى َعْهِدك َوَوْعِدك َما اْسَتطَْعت أَُعوُذ ِبك ِمنْ 
ََ إالَّ أَْنَت َمْن َذْنِب فَاْغِفْر يل إنَُّه اَل ي َ َما َصنَ ْعت أَبُوُء َلك بِِنْعَمِتك َعَليَّ َوأَبُوُء بِ  نُو ْغِفُر الذه

َلِتِه َدَخَل اِْلَنََّة{. فَ َقْولُُه أَبُوُء َلك بِِنْعمَ  ِتك َعَليَّ َوأَبُوءُ قَاهَلَا إَذا َأْصَبَح ُموِقًنا ُِّبَا َفَماَت ِمْن لَي ْ
َِ  َوَذْن بِ  : إين ِ ُأْصِبُح َبنْيَ نِْعَمٍة تَ ْنزُِل قَاَل بَ ْعُض السََّلف  اْلَعْبِد َكَما  ِبَذْنِب اْعَتَاٌف ِبِِنْ َعاِم الرَّ

ْن ِب اْسِتْغَفارًا. ِمْن اَّللَِّ َعَليَّ َوَبنْيَ َذْن ٍب َيْصَعُد ِمينِ  إََل اَّللَِّ َفأُرِيُد َأْن ُأْحِدَث لِلنِ ْعَمِة ُشْكرًا َولِ  لذَّ
ْن طََل َب اْلِقَياَم ن َّْهِي َواْلَوْعِد َواْلَوِعيِد اَنِظرًا إََل اْلَقَدِر فَ َقْد َضلَّ َومَ َفَمْن أَْعَرَض َعْن اْْلَْمِر َوال

َك نَ ْعبُ  َك اِبْْلَْمِر َوالن َّْهِي ُمْعِرًضا َعْن اْلَقَدِر فَ َقْد َضلَّ؛ َبْل اْلُمْؤِمُن َكَما قَاَل تَ َعاََل: }إايَّ ُد َوِإايَّ
يِث الصَِّحيِح َعْن النَِّبِ  َصلَّى َباًعا ِلأْلَْمِر َوَنْسَتِعيُنُه إُيَااًن اِبْلَقَدِر َوِف احْلَدِ َنْسَتِعنُي{ فَ نَ ْعُبُدُه ات ِ 

يِف َوِف ُكلٍ  اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَُّه قَاَل: }اْلُمْؤِمُن اْلَقِويه َخرْيٌ َوَأَح به إََل اَّللَِّ ِمْن اْلُمْؤِمِن الضَّعِ 
ُقْل: َلْو َأين ِ َعَلى َما يَ ن َْفُعك َواْسَتِعْن اِبَّللَِّ َواَل تَ ْعِجَزنَّ َوِإْن َأَصاَبك َشْيٌء َفاَل ت َ  َخرْيٌ اْحِرصْ 

ُ َوَما َشاَء فَ َعَل فَِِنَّ َلْو تَ ْفَتُح َعَمَل الشَّ  ْيطَاِن{.." فَ َعْلت َلَكاَن َكَذا وََكَذا َوَلِكْن ُقْل: َقدََّر اَّللَّ
(1) 

َها أبَِْكثَ َر ممَّا أَيْيت بِِه ِمْن الظَّاِهَرِة َكَما "َواْلَباِطَنةُ  .1822 : اَل بَ ْعُض السََّلف  قَ ُُيِْكنُهُ َأْن أَيْيتَ ِمن ْ
 قَ ْلِبِه " َوهِلََذا " قُ وَُّة اْلُمْؤِمِن ِف قَ ْلِبِه َوَضْعُفُه ِف ِجْسِمِه َوقُ وَُّة اْلُمَناِفِق ِف ِجْسِمِه َوَضْعُفُه ِف 

{ }َوَقاَل: إنَّ اِبْلَمِديَنِة َلرَِجااًل مَ قَاَل َصلَّى  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم }اْلَمْرءُ َمَع َمْن َأَح بَّ ا ِسْرمُتْ َمِسريًا اَّللَّ
َحِديِث  َواَل َقطَْعُتْم َواِداًي إالَّ َكانُوا َمَعُكْم َحَبَسُهْم اْلُعْذُر{ َوقَاَل: }فَ ُهَما ِف اْْلَْجِر َسَواٌء{ ِف 

نْ َفاِق َواْلَعاِجِز َعْنُه الَِّذي قَاَل: }َلْو َأنَّ يل ِمْثَل َما لُِفاَلِن َلَعِمْلت فِ اْلَقاِدِر عَ  يِه ِمْثَل َما َلى اإْلِ
َُما َلمَّا اْستَ َواَي ِف َعَمِل اْلَقْل ِب وََكاَن َأَحُدمُهَا َمْعُذوَر اِلِْْسِم اْستَ َواَي ِف ا ِْلَزَاِء َكَما َعِمَل{ فَِِهنَّ

ِل ِمْثَل َما َكاَن لنَِّبه َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم }إَذا َمِرَض اْلَعْبُد أَْو َسافَ َر ُكِت َب لَُه ِمْن اْلَعمَ قَاَل ا
 (2)يَ ْعَمُل َوُهَو َصِحيٌح ُمِقيٌم{.." 
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 "َفْصٌل: ِف أَْعَداِء اْْلَُلَفاِء الرَّاِشِديَن َواْْلَِئمَِّة اْلَمْهِديِ نيَ  .1823

ْساَلِم ِمنْ  اْْلَُلَفاءُ  َتِسِبنَي إََل اإْلِ َلِة َوَلْعِنِهْم  الرَّاِشُدوَن اْْلَْربَ َعُة اُبْ تُ ُلوا مبَُعاَداِة بَ ْعِض اْلُمن ْ َأْهِل اْلِقب ْ
ُهَما ُدوَن َغريِْ  ُهَما الرَّاِفَضُة َوَلَعنَ ت ْ َواِئِف؛ ِهْم ِمْن الطَّ َوبُ ْغِضِهْم َوَتْكِفريِِهْم َفأَبُو َبْكٍر َوُعَمُر أَبْ َغَضت ْ

َماِم َأمْحَد: َمْن الرافضي؟ قَاَل: الَِّذي َيُس به َأاَب َبْكٍر َوُعَمَر. َوُِّبََذا َُسِ َيتْ   الرَّاِفَضُة؛ َوهِلََذا ِقيَل ِلإْلِ
ُْم َرَفُضوا َزْيَد ْبَن َعِليٍ  َلمَّا تَ َوَلَّ اْْلَِليَفَتنْيِ َأاَب َبْكٍر َوُعَمَر لِبُ ْغِضِهْم هلَُ  ا فَاْلُمْبِغُض هَلَُما ُهَو مَ فَِِهنَّ

َا َُسهوا رَاِفَضًة لَِرْفِضِهْم َأاَب َبْكٍر َوُعَمَر. " َوَأْصُل الرَّْفِض " ِمْن اْلُمنَ  اِفِقنَي الرافضي َوِقيَل: إمنَّ
َماَمِة َوالنَّصِ  َعَلْيِه َوادََّعى وَ الزَّاَنِدَقِة فَِِنَّهُ ابْ َتَدَعهُ اْبُن َسَبٍأ الز ِْنِديُق َوَأْظَهَر اْلغُُلوَّ ِف َعِليٍ  ِبَدعْ  ى اإْلِ

ُح به َأيب َبْكٍر َوُعَمَر إُيَاٌن  :قَاَل بَ ْعُض السََّلف  اْلِعْصَمَة َلُه َوهِلََذا َلمَّا َكاَن َمْبَدُؤُه ِمْن النِ َفاِق 
ْبُد اَّللَِّ ْبُن َمْسُعوٍد: ُح به َأيب عَ َوبُ ْغُضُهَما نَِفاٌق َوُح به َبيِن َهاِشٍم إُيَاٌن َوبُ ْغُضُهْم نَِفاٌق. َوقَاَل 

َسلََّم الَّيِت أُِمَر ُِّبَا َبْكٍر َوُعَمَر َوَمْعرَِفُة َفْضِلِهَما ِمْن السهنَِّة َأْي ِمْن َشرِيَعِة النَِّبِ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه وَ 
ا َكاَن َمْعرَِفُة َفْضِلِهَما َعَلى َوُعَمَر{ َوهِلَذَ  فَِِنَُّه قَاَل: " }اق َْتُدوا اِبَللََّذْيِن ِمْن بَ ْعِدي: َأيب َبْكرٍ 

قهِف ِفيِهَما قَ ْواَلِن: َمْن بَ ْعَدمُهَا َواِجًبا اَل جَيُوُز الت ََّوقهُف ِفيِه خِبِاَلِف ُعْثَماَن َوَعِليٍ  َفِفي َجَواِز الت َّوَ 
 (1) رَِوايَ َتاِن:." ُعْثَماَن؟ ِفيهِ  وََكَذِلَك َهْل َيُسوُغ ااِلْجِتَهاُد ِف تَ ْفِضيِل َعِليٍ  َعَلى

 (56")َهَذا َنِذيٌر ِمَن النهُذِر اْْلُوََل ) .1824
ُسُل، ِقيَل: حُمَمٌَّد، َوِقيَل: اْلُقْرآُن، َومُهَا ُمَتاَلزَِماِن، يَ ُقوُل: َهَذا َنِذيٌر أَْنَذَر مبَا أَْنَذَرْت بِِه الره 

ُيَاِن وَُكله ُذِر اْْلُوََل، َأْي ِمْن ِجْنِسَها، َفأَْفَضُل النِ َعمِ َواْلُكُت ُب اْْلُوََل. َوقَ ْولُُه: ِمْن النه   نِْعَمُة اإْلِ
َقْد َكاَن ِف َُمُْلوٍق فَ ُهَو ِمْن اْْلاَيِت الَّيِت حَيُْصُل ُِّبَا َما حَيُْصُل ِمْن َهِذِه النِ ْعَمِة، قَاَل تَ َعاََل: }لَ 

 َِ  {.{ َوقَاَل: }تَ ْبِصَرًة َوذِْكَرى ِلُكلِ  َعْبٍد ُمِني بٍ َقَصِصِهْم ِعْْبٌَة ِْلُويل اْْلَْلَبا

ْنَساَن إْن َكاَن َيُسرهُه فَ ُهَو نِْعَمٌة بَ يِ َنٌة، َوِإْن َكاَن َيُسوُءُه فَ ُهَو نِْعَمٌة؛ ِْلَ  نَُّه ُيَكفِ ُر َوَما ُيِصي ُب اإْلِ
َُ َعَلْيِه اِبلصَّْْبِ، َوِمْن ِجَهِة َأنَّ فِ   يَ ْعَلُمَها اْلَعْبُد، }َوَعَسى َأْن يِه ِحْكَمًة َوَرمْحًَة اَل َخطَااَيُه َويُ ثَا

ًئا َوُهَو َشرٌّ َلُكْم{ اْْليََة، وَِكْلَتا ا ًئا َوُهَو َخرْيٌ َلُكْم َوَعَسى َأْن حتُِبهوا َشي ْ لنِ ْعَمَتنْيِ حَتْتَاُج َتْكَرُهوا َشي ْ
 إََل الصَّْْبِ َعَلى الطَّاَعِة ظَاِهٌر، َوأَمَّا نِْعَمُة السَّرَّاِء فَ َتْحَتاجُ َمَع الشهْكِر إََل الصَّْْبِ، أَمَّا الضَّرَّاُء فَ 

لسَّرَّاِء فَ َلْم َنْصْبْ، فَِلَهَذا َكاَن : اُبْ تُِليَنا اِبلضَّرَّاِء َفَصَْبْاَن، َوابْ تُِليَنا ابِ قَاَل بَ ْعُض السََّلف  ِفيَها، َكَما 
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ُة، َوِف الضَّ َأْكثَ ُر َمْن َيْدُخُل اِْلَنََّة  ُ، اْشتَ َهَر اْلَمَساِكنُي، َلِكْن َلمَّا َكاَن ِف السَّرَّاِء اللَّذَّ رَّاِء اْْلَََ
ْنَساَن ِمنَّ  َنا اإْلِ ا َرمْحًَة مُثَّ ذِْكُر الشهْكِر ِف السَّرَّاِء َوالصَّْْبِ ِف الضَّرَّاِء، قَاَل تَ َعاََل: }َولَِئْن أََذق ْ

 (1) }إالَّ الَِّذيَن َصَْبُوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت{ اْْليََة.." -إََل قَ ْولِِه  -نَ َزْعَناَها ِمْنُه{ 
ُ َعَليْ  .1825 ُ َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل َصلَّى اَّللَّ ِه َوَسلََّم َأْصَبَح "النَّاُس َعَلى َعْهِد َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

ُهْم َكاِفٌر  َق نَ ْوُء َكَذا وََكَذا قَاُلوا: َهِذِه َرمْحَُة اَّللَِّ َوقَاَل بَ ْعُضُهْم: َلَقْد َصدَ ِمْن النَّاِس َشاِكٌر َوِمن ْ
}َوجَتَْعُلوَن رِْزَقُكْم أَنَُّكْم  -َغ َحىتَّ بَ لَ  -قَاَل: فَ نَ زََلْت َهِذِه اْْليَُة }َفاَل أُْقِسُم مبََواِقِع النهُجوِم{ 

بُوَن{ َرَواُه ُمْسِلٌم. َوِف صَ  ُ َعَلْيِه ِحيِح ُمْسِلٍم أَْيًضا َعْن َأيب ُهَريْ َرَة َعْن َرُسو ُتَكذِ  ِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
اَّللَُّ اْلَغْيَث  َوَسلََّم }َما أُْنزَِل ِمْن السََّماِء ِمْن بَ رََكٍة إالَّ َأْصَبَح َفرِيٌق ِمْن النَّاِس ُِّبَا َكاِفرِيَن يُ ْنزِلُ 

نْيِ َعْن }َزْيِد ْبِن َكَذا َوِف َلْفٍظ َلُه: ِبَكوَْك ِب َكَذا وََكَذا{ َوِف الصَِّحيحَ فَ يَ ُقوُل: اْلَكوَْك ُب َكَذا َو 
ى إْثِر ََسَاٍء  َخاِلٍد اِلهين قَاَل: َصلَّى بَِنا َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم َصاَلَة الصهْبِح َعلَ 

ُ َوَرُسولُُه أَْعَلُم قَاَكاَنْت ِمْن اللَّْيِل قَاَل: أََتْدُروَن مَ  َل: قَاَل: َأْصَبَح ِمْن اَذا قَاَل َربهُكْم؟ قَاُلوا: اَّللَّ
اِفٌر اِبْلَكوَْك ِب ِعَباِدي ُمْؤِمٌن يب وََكاِفٌر َفَمْن قَاَل: ُمِطْراَن ِبَفْضِل اَّللَِّ َوَرمْحَِتِه َفَذِلَك ُمْؤِمٌن يب كَ 

 ا وََكَذا َفَذاَك َكاِفٌر يب ُمْؤِمٌن اِبْلَكوَْك ِب{.َوَمْن قَاَل: ُمِطْراَن بِنَ ْوِء َكذَ 

َِ َوالسهنَِّة َيُذمه ُسْبَحانَُه َمْن ُيِضيُف إنْ َعاَمُه إََل َغرْيِِه وَ  قَاَل ُيْشرُِكُه بِِه َوَهَذا َكِثرٌي ِجدًّا ِف اْلِكَتا
ُح َحاِذقًا. َوهلَِ : ُهَو َكَقْوهِلِْم َكاَنْت الر ِيُح طَيِ َبًة َوالْ بَ ْعُض السََّلف   َذا قَ َرَن الشهْكَر اِبلت َّْوِحيِد َمالَّ

ِفيَها ِمْن حَتِْميٍد  ِف اْلَفاحِتَِة َوَغرْيَِها: َأوَّهُلَا ُشْكٌر َوَأْوَسطَُها تَ ْوِحيٌد َوِف اْْلَُط ِب اْلَمْشُروَعِة اَل بُدَّ 
ٍَ مُثَّ ب َ  ُم ِمْن َمْقُصوِدِه َما يُ َناِس ُب ْعَد َذِلَك َيْذُكُر اْلُمَتَكل ِ َوتَ ْوِحيٍد َوَهَذاِن مُهَا رُْكٌن ِف ُكلِ  ِخطَا

ِْهي ِب َوَغرْيِ َذِلَك.."  ِْغي ِب َوالَتَّ  (2)ِمْن اْْلَْمِر َوالن َّْهِي َوالَتَّ
َِ قُ "إنَّ َما يَ تَ َناَولُُه اْلَعْبُد ِمْن احْلَرَاِم ُهَو َداِخٌل ِف َهَذا الر ِْزِق فَاْلُكفَّاُر َقْد يُ ْرزَ  .1826 وَن أبَِْسَبا

َّللَُّ ِمْن َحْيُث اَل حُمَرََّمٍة َويُ ْرَزُقوَن رِْزقًا َحَسًنا َوَقْد اَل يُ ْرَزُقوَن إالَّ بَِتَكلهِف َوأَْهُل الت َّْقَوى يَ ْرزُقُ ُهْم ا
َِ حُمَرََّمٍة َواَل َيُكوُن َخِبيثًا َوالتَِّقيه   حُيَْرُم َما حَيَْتاُج إلَْيِه ِمْن اَل  حَيَْتِسُبوَن َواَل َيُكوُن رِْزقُ ُهْم أبَِْسَبا

نْ َيا َرمْحًَة ِبِه َوِإْحَسااًن إلَْيِه؛ فَِِنَّ تَ ْوِسيَع الر ِْزقِ  َا حُيَْمى ِمْن ُفُضوِل الده َقْد َيُكوُن َمَضرًَّة  الر ِْزِق َوِإمنَّ

                                         
 15/149فتح العليم العالم اِلامع لتفسري ابن تيمية اإلمام علم اْلعالم وشيخ اإلسالم مجع القماش ابن تيمية  (1)
 15/195إلمام علم اْلعالم وشيخ اإلسالم مجع القماش ابن تيمية فتح العليم العالم اِلامع لتفسري ابن تيمية ا (2)



1759 

 

ْنَساُن إَذا َما ابْ َتاَلُه رَبهُه }َفأَ  َعَلى َصاِحِبِه َوتَ ْقِديَرُه َيُكوُن َرمْحًَة ِلَصاِحِبِه. قَاَل تَ َعاََل: مَّا اإْلِ
ُقوُل َريبِ  أََهاَنِن{ َفَأْكَرَمُه َونَ عََّمُه فَ يَ ُقوُل َريبِ  َأْكَرَمِن{ }َوأَمَّا إَذا َما ابْ َتاَلُه فَ َقَدَر َعَلْيِه رِْزَقُه فَ ي َ 

{ َأْي: لَْيَس اْْلَْمُر َكَذِلَك فَ َلْيَس ُكله َمْن ُوس ِ  ُن ُمْكَرًما َواَل ُكله َمْن َع َعَلْيِه رِْزقُُه َيُكو }ُكالًّ
دَُّر َعَلْيِه رِْزقُُه ُقِدَر َعَلْيِه رِْزقُُه َيُكوُن ُمَهااًن؛ َبْل َقْد يُ َوسَُّع َعَلْيِه رِْزقُُه إْماَلًء َواْسِتْدرَاًجا َوَقْد يُ قَ 

يِن َقْد َيُكوُن لِ مِحَايًَة َوِصَيانًَة لَُه َوِضيُق الر ِْزِق َعَلى َعْبٍد  ٍَ َوَخطَااَي  ِمْن أَْهِل الدِ  َما لَُه ِمْن ُذنُو
ِديِث َعْن النَِّبِ  َصلَّى : إنَّ اْلَعْبَد لَُيْحَرُم الر ِْزَق اِبلذَّْن ِب ُيِصيُبُه َوِف احلَْ قَاَل بَ ْعُض السََّلف  َكَما 

َرًجا َوِمْن ُكلِ  ِضيٍق َُمَْرًجا َعَل اَّللَُّ َلُه ِمْن ُكلِ  َهمٍ  ف َ اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم }َمْن َأْكثَ َر ااِلْسِتْغَفاَر جَ 
ُ تَ َعاََل َأنَّ احلََْسَناِت يُْذِهنْبَ السَّي ِ  َئاِت َوااِلْسِتْغَفاُر َوَرَزَقهُ ِمْن َحْيُث اَل حَيَْتِس ُب{ . َوَقْد َأْخَْبَ اَّللَّ

ِة فَ َقاَل ت َ َسَب ٌب لِلر ِْزِق َوالنِ ْعَمِة َوَأنَّ اْلَمعَ   (1)َعاََل:." اِصَي َسَب ٌب لِْلَمَصاِئ ِب َوالشَّدَّ
 ")َفْصٌل( .1827

ْساَلِم   :-ِف موضع آخر  -قَاَل َشْيُخ اإْلِ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَُّه قَاَل: }اَي َأاَب َذرٍ  َلْو عَ   ِمَل النَّاُس ُكلهُهمْ َويُ ْرَوى َعْن َأيب َذرٍ  َعْن النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ

َ َضِمَن : َما اْحَتاَج َتِقيٌّ قَاَل بَ ْعُض السََّلف  ُِّبَِذِه اْْليَِة َلَوِسَعت ُْهْم{. َوهِلََذا   َقطه. يَ ُقوُل: إنَّ اَّللَّ
ْدَفُع َتِسُبوَن فَ يَ لِْلُمتَِّقنَي َأْن جَيَْعَل هَلُْم َُمَْرًجا ممَّا َيِضيُق َعَلى النَّاِس َوَأْن يَ ْرزُقَ ُهْم ِمْن َحْيُث اَل حيَْ 

ََْ حَيُْصْل َذِلَك َدلَّ َعَلى َأنَّ  ُهْم َما َيُضرهُهْم َوجَيِْل ُب هَلُْم َما حَيَْتاُجوَن إلَْيِه. فََِِذا   ِف الت َّْقَوى َعن ْ
َ َوْليَ ُت ْب إلَْيِه َوهِلََذا َجاءَ ِف احْلَِديِث اْلَمْرُفوِع إََل النَِّب ِ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  َصلَّ َخَلاًل فَ ْلَيْستَ ْغِفْر اَّللَّ ى اَّللَّ

ُ َلُه ِمْن ُكلِ  َهمٍ  فَ رَ  ِْمِذيه أَنَُّه قَاَل: }َمْن َأْكثَ َر ااِلْسِتْغَفاَر َجَعَل اَّللَّ ًجا، َوِمْن ُكلِ  الَِّذي َرَواُه الَتِ 
 ِضيٍق َُمَْرًجا َوَرَزَقُه ِمْن َحْيُث اَل حَيَْتِس ُب{.

 ََْ ِه َوتَ ْقَواُه الَّيِت تَ َتَضمَُّن ِفْعَل أَيُْمْر اِبلت َّوَكهِل فَ َقْط َبْل أََمَر َمَع الت َّوَكهِل ِبِعَباَدتِ َواْلَمْقُصوُد: َأنَّ اَّللََّ 
َر َفَمْن َظنَّ أَنَُّه يُ ْرِضي َربَُّه اِبلت َّوَكهِل ِبُدوِن ِفْعِل َما أُِمَر ِبِه كَ  اَن َضاالًّ َكَما َما أََمَر َوتَ ْرَك َما َحذَّ

ُ َعَلْيِه ُدوَن الت َّوَكهِل َكاَن َضاالًّ َبْل ِفْعُل اْلعِ َأنَّ مَ  َباَدِة الَّيِت أََمَر اَّللَُّ ْن َظنَّ أَنَُّه يَ ُقوُم مبَا يَ ْرَضى اَّللَّ
 (2)ُِّبَا فَ ْرٌض.." 
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َِ َبْل ُهَو "ِجَهَة التَّْأنِيِس َكأَنَُّه يَ ُقوُل: اْمِض ِلَما أُِمْرت بِِه َوَربهك لَْيَس َكَهِذِه اْْلَْرابَ  .1828
: " اَل اَل بَ ْعُض السََّلف  قَ اْْلَْكَرُم الَِّذي اَل يَ ْلَحُقُه نَ ْقٌص فَ ُهَو يَ ْنُصُرك َويُْظِهُرك. قُ ْلت َوَقْد 

َأَحقه ِمْن   ُهَو يَ ْهِدَينَّ َأَحدُُكْم َّللَِِّ َما َيْسَتْحِيي َأْن يَ ْهِديَُه ِلَكرُيِِه فَِِنَّ اَّللََّ َأْكَرُم اْلُكَرَماِء ". َأيْ 
 ُكلِ  َشْيٍء اِبإْلِْكرَاِم إْذ َكاَن َأْكَرَم ِمْن ُكلِ  َشْيٍء. َوُهَو ُسْبَحانَُه ُذو اِلَْاَلِل َواإْلِْكرَاِم. فَ ُهوَ 

ْجاَلُل يَ َتَضمَُّن الت َّْعِظيَم َواإْلِْكرَاُم يَ َتَضمَّنُ  ْمَد َواْلَمَحبََّة. احلَْ  اْلُمْسَتِحقه َْلَْن جُيَلَّ َوَْلَْن يُْكَرَم. َواإْلِ
اَلَة ِف َوَهَذا َكَما ِقيَل ِف ِصَفِة اْلُمْؤِمِن: إنَُّه ُرزَِق َحاَلَوًة َوَمَهابًَة. َوِف َحِديِث ِهْنِد ْبِن َأيب هَ 

َحبَُّه{ َوَهَذا ِْلَنَُّه أَ  ِصَفِة النَِّبِ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم }َمْن َرآُه َبِديَهًة َهابَُه َوَمْن َخاَلطَُه َمْعرَِفةً 
َ َأنَّ أَْهَل ُسْبَحانَهُ لَهُ اْلُمْلُك َولَهُ احْلَْمُد. َوَقْد ُبِسَط اْلَكاَلُم َعَلى َهَذا ِف َغرْيِ َهَذا اْلَمْوِضِع َوبَ  نيَّ

هَلِيَِّة َواحلِْْكَمِة َوالرَّمْحَِة. َوُهْم الَّ  يَن يَ ْعُبُدونَُه َوحَيَْمُدونَُه َوأَنَُّه جيَِ ُب َأْن ذِ السهنَِّة َيِصُفونَُه اِبْلُقْدَرِة اإْلِ
.." َيُكوَن ُهَو اْلُمْسَتِحقه َْلَْن يُ ْعَبَد ُدوَن َما ِسَواُه َواْلِعَباَدُة تَ َتَضمَُّن َغايََة الذهلِ  َوَغايََة ا حْلُ بِ 

(1) 
َهاِد اْلُكفَّاِر َواْلمُ  .1829 ُ َقْد أََمَر جِبِ َتنْيِ ِمْن اْلُقْرآِن فََِِذا َكاَن اْلُمَناِفُق َناِفِقنَي ِف آي َ "فَِِْن ِقيَل: فَاَّللَّ

ْساَلِم ِف الظَّاِهِر َفَكْيَف ُُيِْكُن جُمَاَهَدتُُه؟.  جَتْرِي َعَلْيِه َأْحَكاُم اإْلِ

قَاَل ْوِل َواْلَعَمِل َكَما قَ ِقيَل َما َيْسَتِقره ِف اْلَقْل ِب ِمْن إُيَاٍن َونَِفاٍق اَل بُدَّ َأْن َيْظَهَر ُموِجُبُه ِف الْ 
ُ َعَلى َصَفَحاِت َوْجِهِه َوفَ َلتَ بَ ْعُض السََّلف   اِت ِلَسانِِه َوَقْد : َما َأَسرَّ َأَحٌد َسرِيَرًة إالَّ أَْبَداَها اَّللَّ

تَ ُهْم ِبِسي اُهْم َولَتَ ْعرِفَ ن َُّهْم ِف حلَِْن مَ قَاَل تَ َعاََل ِف َحقِ  اْلُمَناِفِقنَي: }َوَلْو َنَشاُء َْلََريْ َناَكُهْم فَ َلَعَرف ْ
ِه اْلُعُقوبََة اْلَقْوِل{. فََِِذا َأْظَهَر اْلُمَناِفُق ِمْن تَ ْرِك اْلَواِجَباِت َوِفْعِل اْلُمَحرََّماِت َما َيْسَتِحقه َعَليْ 

 ظَاِهَرٍة؛ َوهِلََذا َكاَن النَِّبه ةٍ ُعوِق َب َعَلى الظَّاِهِر َواَل يُ َعاَق ُب َعَلى َما يُ ْعَلُم ِمْن اَبِطِنِه ِباَل ُحجَّ 
وَن َلُه َوُهْم َكاِذبُوَن؛ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم يَ ْعَلُم ِمْن اْلُمَناِفِقنَي َمْن َعرََّفُه اَّللَُّ ُِّبِْم وََكانُوا حَيِْلفُ 

. َوَأسَ   الَِّذي َبىَن َعَلْيِه َأنَّ اْلُمَناِفَق اَل اَس النِ َفاقِ وََكاَن يَ ْقَبُل َعاَلنِيَ تَ ُهْم َوَيِكُل َسرَائَِرُهْم إََل اَّللَِّ
ُ ِف  َِ َكَما َيِصُف   بُدَّ َأْن خَتَْتِلَف َسرِيَرتُهُ َوَعاَلنِيَ ُتهُ َوظَاِهرُهُ َواَبِطُنهُ َوهِلََذا َيِصُفُهْم اَّللَّ ِكَتابِِه اِبْلَكِذ

ٌَ أَلِيٌم مبَا َكانُوا َيْكِذبُونَ  اْلُمْؤِمِننَي اِبلصِ ْدِق؛ قَاَل تَ َعاََل: }َوهَلُمْ  ُ َيْشَهُد َعَذا {. َوقَاَل: }َواَّللَّ
َا اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن آمَ  ُنوا اِبَّللَِّ إنَّ اْلُمَناِفِقنَي َلَكاِذبُوَن{. َوأَْمثَاُل َهَذا َكِثرٌي. َوقَاَل تَ َعاََل: }إمنَّ
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ََْ يَ ْراَتبُوا َوَجاَهُدوا أبَِ  أُولَِئَك ُهُم الصَّاِدُقوَن{ َوقَاَل:  ْمَواهِلِْم َوأَنْ ُفِسِهْم ِف َسِبيِل اَّللَِّ َوَرُسولِِه مُثَّ 
 } َِ }أُولَِئَك الَِّذيَن َصَدُقوا  -ْولِِه إََل ق َ  -}لَْيَس اْلْبَّ َأْن تُ َولهوا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل اْلَمْشرِِق َواْلَمْغِر

 (1)َوأُولَِئَك ُهُم اْلُمت َُّقوَن{.." 
ِإمَّا ا ِمْن َشْيٍء ِمْن اْلَمْخُلوقَاِت إالَّ َواَل بُدَّ َأْن َيُكوَن لَُه َشْيٌء يُ َناِسُبُه: إمَّا َأْصٌل وَ "مَ  .1830

اِهٌر. َوأَمَّا فَ رٌْع َوِإمَّا َنِظرٌي َأْو اثْ َناِن ِمْن َذِلَك َأْو َثاَلثٌَة. َوَهَذا ِف اْْلَدِميِ نَي َواِلِْنِ  َواْلبَ َهائِِم ظَ 
ْ يَ تَ َواَلُدوا اِبلت ََّناُسِل فَ َلُهْم اْْلَْمثَاُل َواْْلَْشَباُه؛ َوهِلََذا قَ اْلمَ  ََ ُْم َوِإْن  اَل ُسْبَحانَُه: }َوِمْن  اَلِئَكُة: فَِِهنَّ

 } ْم : َلَعلَّكُ اَل بَ ْعُض السََّلف  قَ ُكلِ  َشْيٍء َخَلْقَنا َزْوَجنْيِ لََعلَُّكْم َتذَكَُّروَن{ }َفِفرهوا إََل اَّللَِّ
َمْن َكَفَر ِمْن  تَ َتذَكَُّروَن فَ تَ ْعَلُموَن َأنَّ َخاِلَق اْْلَْزَواِج َواِحٌد. َوهِلََذا َكاَن ِف َهِذِه السهوَرِة الرَّده َعَلى

َمْن يَ ُقوُل:  َقْولِ اْليَ ُهوِد َوالنََّصاَرى َوالصَّابِِئنَي َواْلَمُجوِس َواْلُمْشرِِكنَي. فَِِنَّ قَ ْوَلُه: }ََْ يَِلْد{ َردٌّ لِ 
 يَ ُقوُل: إنَّ لَُه بَِننَي َوبَ َناٍت ِمْن اْلَماَلِئَكِة أَْو اْلَبَشِر ِمْثُل َمْن يَ ُقوُل اْلَماَلِئَكُة بَ َناُت اَّللَِّ أَوْ 

ُهْم: }َوَجَعُلوا َّللَِِّ ُشرََكاَء اِلِْنَّ َوخَ  َقُهْم َوَخَرُقوا لَُه لَ اْلَمِسيُح َأْو ُعَزيْ ٌر اْبُن اَّللَِّ َكَما قَاَل تَ َعاََل َعن ْ
ُنوَن{ }أَْم َخَلْقَنا بَِننَي َوبَ َناٍت ِبَغرْيِ ِعْلٍم{ َوقَاَل تَ َعاََل: }فَاْستَ ْفِتِهْم أَلِرَبِ َك اْلبَ َناُت َوهَلُُم اْلب َ 
ُْم ِمْن إْفِكِهْم لَيَ ُقوُلوَن{ }َوَلَد اَّللَُّ  ُْم َلَكاِذبُوَن{ اْلَماَلِئَكَة إاَناًث َوُهْم َشاِهُدوَن{ }َأاَل إهنَّ  َوِإهنَّ

ْم }أَاْصطََفى اْلبَ َناِت َعَلى اْلَبِننَي{ }َما َلُكْم َكْيَف حَتُْكُموَن{ }أََفاَل َتذَكَُّروَن{ }أَْم َلكُ 
َنُه َوَبنْيَ اِْلِنَّ  ُتْم َصاِدِقنَي{ }َوَجَعُلوا بَ ي ْ َلَقْد ِة َنَسًبا وَ ُسْلطَاٌن ُمِبنٌي{ }َفْأُتوا ِبِكَتاِبُكْم إْن ُكن ْ
ُْم َلُمْحَضُروَن{ َوقَاَل تَ َعاََل: }َوقَاَلِت اْليَ ُهوُد ُعَزيْ ٌر اْبُن اَّللَِّ َوقَالَ  ِت النََّصاَرى َعِلَمِت اِْلِنَُّة إهنَّ
ُم اَّللَُّ َأىنَّ اتَ َلهُ اْلَمِسيُح اْبُن اَّللَِّ َذِلَك قَ ْوهُلُْم أِبَف َْواِهِهْم ُيَضاِهُئوَن قَ ْوَل الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن قَ ْبُل قَ 

 (2)يُ ْؤَفُكوَن{ }اختََُّذوا." 
لِِه }ِلُكلِ  نَ َبٍِ ُمْستَ َقرٌّ{ ِف قَ وْ  قَاَل بَ ْعُض السََّلف  "الَّيِت ِهَي َعنْيُ اْلَمْقُصوِد ِبِه َكَما  .1831

ْ َتُكْن َلهُ َحِقيَقةٌ َواَل جِ قَاَل َحِقيَقةٌ فَِِنَّهُ إْن َكاَن َخَْبًا فَََِِل احْلَِقيَقِة اْلُمْخَْبِ ُِّبَا يَ ُئوُل َويَ رْ  ُع َوِإالَّ ََ
ََْ َيُكْن َمآٌل َواَل َمْرِجٌع َبْل َكاَن َكِذاًب َوِإْن َكاَن طََلًبا فَََِِل احْلَِقيَقِة اْلَمْطُلوبَِة يَ ُئوُل َويَ ْرِجعُ   َوِإْن 

َتظَرَِة َوِعيًدا فَََِِل ا َمْقُصوُدهُ َمْوُجوًدا َواَل َحاِصاًل. َوَمىَت َكاَن اْلََْْبُ َوْعًدا َأوْ  حْلَِقيَقِة اْلَمْطُلوبَِة اْلُمن ْ
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ُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَُّه َتاَل َهِذِه اْْليََة }ُقْل ُهوَ  اْلَقاِدُر َعَلى َأْن  يَ ُئوُل َكَما }ُرِوَي َعْن النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ
َعَث َعَلْيُكْم َعَذااًب ِمْن فَ ْوِقُكْم َأْو ِمْن حتَْ  َا َكائَِنٌة َوََْ ِت أَْرُجِلُكْم َأْو يَ ْلِبَسُكْم شِ يَ ب ْ يَ ًعا{ قَاَل إهنَّ

 َواْلَقَمُر أَيِْت ََتِْويُلَها بَ ْعُد{ َوَعْن َعْبِد اَّللَِّ قَاَل: مَخٌْس َقْد َمَضنْيَ اْلَبْطَشُة َواللِ زَاُم َوالدهَخانُ 
 َوالرهوُم.

 َفْصٌل:

ُ. أَْو   َوِصَفاتِِه َأْو بَ ْعِض َذِلَك ِف اْلُمَتَشاِبِه الَِّذي اَل يَ ْعَلمُ َوأَمَّا إْدَخاُل َأَْسَاِء اَّللَِّ  ََتِْويَلُه إالَّ اَّللَّ
اِحٍد ِمْن اْلَقْوَلنْيِ اْعِتَقاُد َأنَّ َذِلَك ُهَو اْلُمَتَشاِبُه الَِّذي اْسَتْأثَ َر اَّللَُّ ِبِعْلِم ََتِْويِلِه َكَما يَ ُقوُل ُكلَّ وَ 

ُْم َوِإْن َأَصابُوا ِف َكِثرٍي ممَّا يَ ُقوُلونَُه َوجنََ َطَواِئُف  ْوا ِمْن ِبدٍَع َوَقَع ِفيَها ِمْن َأْصَحابَِنا َوَغرْيِِهْم. فَِِهنَّ
ُم يُ ْفهَ  َغرْيُُهْم فَاْلَكاَلُم َعَلى َهَذا ِمْن َوْجَهنْيِ: اْْلَوَُّل: َمْن قَاَل: إنَّ َهَذا ِمْن اْلُمَتَشاِبِه َوأَنَُّه اَل 
لِيُل َعَلى بُْطاَلِن َذِلَك فَِِين ِ َما أَْعَلُم َعْن َأَحٍد ِمْن َسَلِف اْْلُمَِّة وَ  اَل ِمْن َمْعَناُه فَ نَ ُقوُل أَمَّا الدَّ

َبٍل َواَل َغرْيِِه أَنَُّه َجَعَل َذِلَك ِمْن اْلُمَتَشاِبِه."   (1)اْْلَِئمَِّة اَل َأمْحَد ْبِن َحن ْ
ا َوِعَباَدًة؛ "فَ َيظُنهوَن ااِلْسِتْساَلَم ِلَذِلَك َوُمَوافَ َقَتُه َوالرِ َضا بِِه َوحَنَْو َذِلَك ِديًنا َوطَرِيقً  .1832

 َشْيٍء{. فَ ُيَضاُهوَن اْلُمْشرِِكنَي الَِّذيَن قَاُلوا: }َلْو َشاَء اَّللَُّ َما َأْشرَْكَنا َواَل آاَبُؤاَن َواَل َحرَّْمَنا ِمنْ 
ُ َأْطَعَمُه{. َوقَاُلوا: }َلْو َشاءَ الرَّمْحَُن َما َعَبْداَنُهْم{ وَ َوقَاُلو  َلْو ُهُدوا ا: }أَنُْطِعُم َمْن َلْو َيَشاءُ اَّللَّ

يبُ َنا َكاْلَفْقِر َلَعِلُموا َأنَّ اْلَقَدَر أََمَراَن َأْن نَ ْرَضى ِبِه َوَنْصْبَ َعَلى ُموَجِبِه ِف اْلَمَصاِئ ِب الَّيِت ُتصِ 
ََ ِمْن ُمِصيَبٍة إالَّ ِبِِْذِن اَّللَِّ َوَمْن يُ ْؤِمْن اِبَّللَِّ َوالْ   يَ ْهِد َمَرِض َواْْلَْوِف قَاَل تَ َعاََل: }َما َأَصا

ا ِمْن ِعْنِد اَّللَِّ َفرَيَْضى َوُيَسلِ ُم : ُهَو الرَُّجُل ُتِصيُبهُ اْلُمِصيَبةُ فَ يَ ْعَلُم َأهنََّ قَاَل بَ ْعُض السََّلف  قَ ْلَبُه{. 
ٍَ ِمْن ق َ وَ  ََ ِمْن ُمِصيَبٍة ِف اْْلَْرِض َواَل ِف أَنْ ُفِسُكْم إالَّ ِف ِكَتا ْبِل َأْن قَاَل تَ َعاََل: }َما َأَصا

اَتُكْم{. َوِف َنْْبَأََها إنَّ َذِلَك َعَلى اَّللَِّ َيِسرٌي{ }ِلَكْي اَل ََتَْسْوا َعَلى َما فَاَتُكْم َواَل تَ ْفَرُحوا مبَا آ
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَُّه قَاَل: }اْحَتجَّ آَدُم َوُموَسى ف َ الصَِّحيحَ  َقاَل ُموَسى أَْنَت نْيِ َعْن النَِّبِ  َصلَّى اَّللَّ

اَء ُكلِ  آَدَم الَِّذي َخَلَقَك اَّللَُّ بَِيِدِه َونَ َفَخ ِفيَك ِمْن ُروِحِه َوَأْسَجَد َلَك َماَلِئَكَتُه َوَعلََّمَك َأَسَْ 
 ِبرَِسالَِتِه اَذا َأْخَرْجتَ َنا َونَ ْفَسَك ِمْن اِْلَنَِّة؟ فَ َقاَل آَدَم: أَْنَت ُموَسى الَِّذي اْصطََفاَك اَّللَُّ َشْيٍء فَِلمَ 
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َوِبَكاَلِمِه فَ َهْل َوَجْدَت َذِلَك َمْكُتواًب َعَليَّ قَ ْبَل َأْن ُأْخَلَق؟ قَاَل: نَ َعْم. قَاَل َفَحجَّ آَدَم 
 (1)ُموَسى{.." 

 اْلَغْفَلِة؛ َكاَن أَْمرُُه فُ ُرطًا{ فَاْلَغْمَرُة َتُكوُن ِمْن ات َِباِع اهْلََوى، َوالسَّْهُو َمْن ِجْنسِ "َهَواُه َو  .1833
َُ اْلَقْل ِب َعْنُه َوَهَذا مِجَاُع الشَّر ِ   " َوهِلََذا قَاَل َمْن قَاَل: " السَّْهُو " اْلَغْفَلُة َعْن الشَّْيِء َوَذَها

ََ اْلَْرْيِ ااْلَغْفَلُة " َو " الشَّهْ  اِر اْْلِخَرِة َتُسده اَب لَِّذي ُهَو الذ ِْكُر َوُة " " فَاْلَغْفَلُة " َعْن اَّللَِّ َوالدَّ
ََ الشَّرِ  َوالسَّْهِو َواْْلَْوِف فَ يَ ب َْقى اْلَقْل ُب َمْغُمورً  ا ِفيَما يَ ْهَواُه َواْليَ َقظَُة. َو " الشَّْهَوُة " تَ ْفَتُح اَب

 َقْد انْ َفَرَط أَْمرُُه َقْد  َعْن اَّللَِّ رَاِئًدا َغرْيَ اَّللَِّ َساِهًيا َعْن ِذْكرِِه َقْد اْشتَ َغَل ِبَغرْيِ اَّللَِّ َوخَيَْشاُه َغاِفاًل 
نْ َيا َعَلى قَ ْلِبِه َكَما ُرِوَي ِف َصِحيِح اْلُبَخارِيِ  َوَغرْيِِه َعْن َأيب ُهَريْ َرَة عَ   ْن النَِّبِ  َصلَّىرَاَن ُح به الده

ْرَهِم َتِعَس َعْبُد الْ  يَناِر َتِعَس َعْبُد الدِ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم أَنَُّه قَاَل: }تَِعَس َعْبُد الدِ  َقِطيَفِة َتِعَس َعْبُد اَّللَّ
 َلهُ َعَبدَ اْْلَِميَصِة َتِعَس َوانْ َتَكَس َوِإَذا ِشيَك َفاَل انْ تَ َقَش إْن أُْعِطَي َرِضَي َوِإْن ُمِنَع َسِخَط{ َجعَ 

ْرَهِم، َوَعْبَد َما ُوِصَف ِف هَ  َذا احْلَِديِث َما يُ ْرِضيِه ُوُجوُدُه، َوُيْسِخطُُه فَ ْقُدُه َحىتَّ َيُكوَن َعْبَد الدِ 
َها فَ ُهَو َخاِدُمَها َكَما  َِ  السََّلف  قَاَل بَ ْعضُ َو " اْلَقِطيَفةُ " ِهَي الَّيِت جُيَْلُس َعَلي ْ : اْلَبْس ِمْن الثِ َيا

َها َما َتُكْن أَْنَت خَتِْدُمهُ َوِهَي َكاْلِبَساِط الَِّذي جَتِْلُس َعَليْ َما خيَْ  ِه َو " اْْلَِميَصُة ِدُمك َواَل تَ ْلَبْس ِمن ْ
َا."   (2)" ِهَي الَّيِت يَ ْرَتِدي ُِّبَا َوَهَذا ِمْن أََقلِ  اْلَماِل. َوِإمنَّ

قة أبَساء ْبية كالبدع املتعل"واحلق املنزل إما أمر وهني وإابحة، وإما خْب، فالبدع اْل .1834
 هللا تعايل وصفاته والنبيني واليوم اْلخر ال بد أن خيْبوا فيها خبالف ما أخْب هللا به، والبدع

اْلمرية، كمعصية الرسول املبعوث إليهم وحنو ذلك، ال بد أن أيمروا فيها خبالف ما أمر هللا 
 ر ابتباعه.به، والكت ب املتقدمة ختْب عن الرسول النِب اْلمي وَتم

واملقصود هنا االعتبار، فِن بين إسرائيل قد ذهبوا أو كفروا، وإمنا ذكرت قصصهم عْبة لنا، 
وكان بعض السلف يقول: إن بين إسرائيل ذهبوا، وإمنا يعين أنتم، ومن اْلمثال السائرة: إايك 

ق ابلباطل، حلأعين واَسعي اي جارة فكان فيما خاط ب هللا بين إسرائيل عْبة لنا: أن ال نلبس ا
 ونكتم احلق.
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والبدع اليت يعارض ُّبا الكتاَ والسنة اليت يسميها أهلها كالميات وعقليات وفلسفيات، 
أو ذوقيات ووجدايت وحقائق وغري ذلك، ال بد أن تشمل علي لبس حق بباطل وكتمان 
 حق، وهذا أمر موجود يعرفه من َتمله، فال جتد قط مبتدعاً إال وهو حي ب كتمان النصوص

اليت ختالفه، ويبغضها، ويبغض إظهارها وروايتها والتحدث ُّبا، ويبغض من يفعل ذلك، كما 
 : ما ابتدع أحد بدعة إال نزعت حالوة احلديث من قلبه.قال بعض السلف

مث إن قوله الذي يعارض به النصوص ال بد له أن يلبس فيه حقًا بباطل، بسب ب ما يقوله 
 (1) من اْللفاظ اجململة املتشاُّبة.."

َ ُسْبَحانَهُ أَرَاَد َشْرًعا: التَّْكِبرَي َعَلى َما َهَدااَن َوهِلََذا قَ  .1835 اَل َمْن قَاَل "َواْلَمْقُصوُد ُهَنا: َأنَّ اَّللَّ
ِد َصاَلَة اْلِعي ِمْن السََّلِف: َكَزْيِد ْبِن َأْسَلَم ُهَو التَّْكِبرُي َتْكِبرُي اْلِعيِد َوات ََّفَقْت اْْلُمَُّة َعَلى َأنَّ 

اَلُة َتْسِبيًحا َوِقَياًما َُمُْصوَصٌة بَِتْكِبرٍي زَائٍِد َوَلَعلَُّه َيْدُخُل ِف التَّْكِبرِي َصاَلُة اْلِعيِد َكَما َُسِ َيْت الصَّ 
َعَرفَاٍت  ِمنْ  َوُسُجوًدا َوقُ ْرآاًن وََكَما أُْدِخَلْت َصاَلاَت اِْلَْمِع ِف ذِْكِر اَّللَِّ ِف قَ ْولِِه: }فََِِذا أََفْضُتمْ 
ْكِر اَّللَِّ َوَذُروا فَاذُْكُروا اَّللََّ ِعْنَد اْلَمْشَعِر احْلَرَاِم{ َوأُرِيَد اْْلُْطَبُة َوالصَّاَلُة ِبَقْولِِه: }فَاْسَعْوا إََل ذِ 

َأنَّ َصاَلَة اْلَفْجِر  ااْلبَ ْيَع{ َوَيُكوُن ِْلَْجِل َأنَّ الصَّاَلَة َلمَّا َُسِ َيْت َتْكِبريًا ُخصَّْت بَِتْكِبرٍي زَاِئٍد َكمَ 
 ِف الصَّاَلِة َلمَّا َُسِ َيْت قُ ْرآاًن ُخصَّْت ِبُقْرآٍن زَائٍِد َوَجَعَل طُوَل اْلِقرَاَءِة ِفيَها ِعَوًضا َعْن الرَّْكَعَتنْيِ 

َل{ ُخصَّْت ِبُطوِل اْلِقَياِم يْ الرهاَبِعيَِّة. وََكَذِلَك " َصاَلُة اللَّْيِل " َلمَّا َُسِ َيْت ِقَياًما ِبَقْوِلِه: }ُقِم اللَّ 
ا اَل يُِطيُلُه اِبلن ََّهاِر. َفَكاَن النَِّبه َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم يُِطيُل اْلِقَياَم َوالرهُكوَع َوالسهُجوَد اِبللَّْيِل مَ 

ْكِثرَي الرهُكوِع َوالسهُجوِد اِبلن ََّهاِر." تَ  : إنَّ التَّْطوِيَل اِبللَّْيِل أَْفَضُل َوِإنَّ قَاَل بَ ْعُض السََّلف  َوهِلََذا 
(2) 

فَِِْن َكاَن  "َعَمِلِه يَ ْوَم اْلِقَياَمِة الصَّاَلُة فَِِْن َأْكَمَلَها َوِإالَّ ِقيَل: اُْنظُُروا َهْل َلُه ِمْن َتَطوهعٍ  .1836
 ِلَك{.ِه َكذَ َلُه َتَطوهٌع ُأْكِمَلْت بِِه اْلَفرِيَضُة مُثَّ ُيْصَنُع ِبَسائِِر أَْعَمالِ 

؛ فَِِنَّ تَ ْرَك اْلُمْسَتَح بِ  اَل  َل اَل َيُكوُن ِلََتِْك ُمْسَتَح بٍ   حَيَْتاُج إََل َوَمْعُلوٌم َأنَّ َذِلَك الن َّْقَص اْلُمَكمِ 
 َيْكُمُل نَ ْقُص هُ جْبان َوِْلَنَُّه ِحيَنِئٍذ اَل فَ ْرَق َبنْيَ َذِلَك اْلُمْسَتَح بِ  اْلَمَْتُوِك َواْلَمْفُعوِل فَ ُعِلَم أَنَّ 
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ى اْلَفرِيَضُة َمَع اْلَفرَاِئِض ِمْن التََّطوهَعاِت. َوَهَذا اَل يُ َناِف ِمْن َأنَّ اَّللََّ اَل يَ ْقَبُل النَّاِفَلَة َحىتَّ تُ َؤدَّ 
َا رُ َأنَّ َهَذا َلْو َكاَن ُمَعاِرًضا ِلأْلَوَِّل َلَوَج َب تَ ْقِدمُي اْْلَوَِّل ِْلَنَُّه أَثْ َبَت َوَأْشهَ   َوَهَذا َغرِي ٌب َرف ُْعُه َوِإمنَّ

 ِة ".اْلَمْعُروُف أَنَُّه ِف َوِصيَِّة َأيب َبْكر لُِعَمِر؛ َوَقْد ذََكَرُه َأمْحَد ِف " رَِسالَِتِه ِف الصَّاَل 

َها. َوَمْعُلوٌم أَنَُّه اَل ي ُ  َُ َعَلي ْ َُ َعَلى النَّاِفَلِة َحىتَّ تُ َؤدَّى ثَ َوَذِلَك ِْلَنَّ قَ ُبوَل النَّاِفَلِة يُ رَاُد ِبِه الث ََّوا ا
فَ َلْم َيُكْن ِفيَها  اْلَفرِيَضُة فَِِنَُّه إَذا فَ َعَل النَّاِفَلَة َمَع نَ ْقِص اْلَفرِيَضِة َكاَنْت َجْْبًا هَلَا َوِإْكَمااًل هَلَا.

َُ اَنِفَلٍة َوهِلََذا  ُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم  لِرَ : النَّاِفَلُة اَل َتُكوُن إالَّ قَاَل بَ ْعُض السََّلف  ثَ َوا
َوََتَوََّل َعَلى َهَذا  ِْلَنَّ اَّللََّ َقْد َغَفَر َلُه َما تَ َقدََّم ِمْن َذْنِبِه َوَما ََتَخََّر َوَغرْيُُه حَيَْتاُج إََل اْلَمْغِفَرِة.

َوَضيََّع َفرِيَضًة تَ ُقوُم النَّاِفَلُة  { َولَْيَس إَذا فَ َعَل اَنِفَلةً قَ ْولُُه: }َوِمَن اللَّْيِل فَ تَ َهجَّْد بِِه اَنِفَلًة َلكَ 
 َِ  النَّاِفَلِة. فَِِْن َمَقاَم اْلَفرِيَضِة ُمْطَلًقا َبْل َقْد َتُكوُن ُعُقوبَ ُتُه َعَلى تَ ْرِك اْلَفرِيَضِة َأْعَظَم ِمْن ثَ َوا

مْجَاِع. َها َكاَن َعَلْيِه َأْن ُيَصلِ يَ َها إَذا ذََكَرهَ ِقيَل: اْلَعْبُد إَذا اَنَم َعْن َصاَلٍة أَْو َنِسي َ  ا اِبلنَّصِ  َواإْلِ
يِع فَ َلْو َكاَن هَلَا َبَدٌل ِمْن التََّطوهَعاِت ََْ جيَِ ْب اْلَقَضاُء. ِقيَل: َهَذا َخطَأٌ فَِِْن ِقيَل َهَذا يُ قَ  اُل ِف مجَِ

، فَ يُ َقاُل: إَذا َكاَن  َِ  (1)اْلَعْبُد." ُمْسِقطَاِت اْلِعَقا
ُيَاِن فَ َقْد َحِبَط َعَمُلُه{ َوقَاَل تَ َعاََل َلمَّا ذََكَر اْْلَْنِبَياَء: } .1837 َوِمْن "}َوَمْن َيْكُفْر اِبإْلِ

َناُهْم َوَهَديْ َناُهْم إََل ِصرَاٍط ُمْسَتِقيٍم َذِلَك ُهدَ  هِتِْم َوِإْخَواهِنِْم َواْجتَ بَ ي ْ ى اَّللَِّ يَ ْهِدي بِِه آاَبِئِهْم َوُذر ايَّ
ُهْم َما َكانُوا يَ ْعَمُلوَن{ َوقَاَل: }لَِئْن َأْشرَكْ َمْن يَ  َت لََيْحَبَطنَّ َشاءُ ِمْن ِعَباِدِه َوَلْو َأْشرَُكوا حَلَِبَط َعن ْ

َك ِبِه{. فَِِنَّ َعَمُلَك َولََتُكوَننَّ ِمَن اْْلَاِسرِيَن{ ُمطَاِبٌق ِلَقْولِِه تَ َعاََل }إنَّ اَّللََّ اَل يَ ْغِفُر َأْن ُيْشرَ 
ََْ يُ ْغَفْر َوأَنَّهُ ُموِج ٌب لِْلُخُلوِد ِف النَّاِر َلزَِم ِمْن َذِلَك ُحُبوُط َحَسَناِت صَ ا ْشرَاَك إَذا  اِحِبِه، َوَلمَّا إْلِ

يِع اْْلَْعَماِل، َوقَ ْولُُه: }َذِلكَ  ََْ يُ َعلِ ْق ُِّبَا ُحُبوَط مجَِ َِ َغرْيَ اْلُكْفِر  نُو ُمُ  ذََكَر َسائَِر الذه ات َّبَ ُعوا  أبَِهنَّ
 تَ ْرفَ ُعوا َما َأْسَخَط اَّللََّ وََكرُِهوا ِرْضَوانَُه َفَأْحَبَط أَْعَماهَلُْم{. ِْلَنَّ َذِلَك ُكْفٌر، وقَ ْوله تَ َعاََل }اَل 

ْعَماُلُكْم َبَط أَ َأْصَواَتُكْم فَ ْوَق َصْوِت النَِّبِ  َواَل جَتَْهُروا لَُه اِبْلَقْوِل َكَجْهِر بَ ْعِضُكْم لِبَ ْعٍض َأْن حتَْ 
 يَْدرِي َكرَاِهَيَة َوأَنْ ُتْم اَل َتْشُعُروَن{ ِْلَنَّ َذِلَك َقْد يَ َتَضمَُّن اْلُكْفَر فَ يَ ْقَتِضي احْلُُبوَط َوَصاِحُبُه اَل 

ْلُحُبوِط. ي لِ َأْن حُيَْبَط َأْو َخْشَيَة َأْن حُيَْبَط فَ نَ َهاُهْم َعْن َذِلَك ِْلَنَُّه يُ ْفِضي إََل اْلُكْفِر اْلُمْقَتضِ 
اْلَمَعاِصي بَرِيُد اْلُكْفِر؛  َلف  قَاَل بَ ْعُض السَّ َواَل رَْي َب َأنَّ اْلَمْعِصَيَة َقْد َتُكوُن َسبَ ًبا لِْلُكْفِر َكَما 
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َها َخْشَيةَ َأْن تُ ْفِضَي إََل اْلُكْفِر اْلُمْحِبِط؛ َكَما قَاَل تَ َعاََل: }فَ ْلَيْحَذِر الَّ  لُِفوَن ِذيَن خُيَافَ يَ ن َْهى َعن ْ
َنٌة{  ٌَ  -َوِهَي اْلُكْفُر  -َعْن أَْمرِِه َأْن ُتِصيبَ ُهْم ِفت ْ أَلِيٌم{ َوِإْبِليُس َخاَلَف  }َأْو ُيِصيبَ ُهْم َعَذا

ٌَ أَلِيٌم. َوَقْد اْحَتجَّْت اْْلََوارُِج َواْلُمْعَتزِ  تَ َعاََل: َلُة ِبَقْولِِه أَْمَر اَّللَِّ َفَصاَر َكاِفرًا؛ َوَغرْيُُه َأَصابَُه َعَذا
ُ ِمَن اْلُمتَِّقنَي{."  َا يَ تَ َقبَُّل اَّللَّ  (1)}إمنَّ

 َأنَّ }َما "ِمْنُه أَْيًضا َوَجزَاُؤُه َعَلى الشهْكِر َواْلُكْفِر اَل يَ ْقِدُر َأَحٌد َعَلى ِمْثِلِه. فََِِذا َعَرفَ  .1838
َلُه ِمْن بَ ْعِدِه{ َصاَر تَ وَكهُلُه  ْك َفاَل ُمْرِسلَ يَ ْفَتِح اَّللَُّ لِلنَّاِس ِمْن َرمْحٍَة َفاَل ممُِْسَك هَلَا َوَما ُُيْسِ 

( 1. . . )َوَرَجاُؤُه إََل اَّللَِّ َوْحَدُه َوِإَذا َعَرَف َما َيْسَتِحقهُه ِمْن الشهْكِر الَِّذي َيْسَتِحقهُه َصاَر لَهُ 
ََ َوالشَّره احْنََصَر َسبَ ُبُه ِف الن َّْفِس؛ فَ َعِلَم ِمْن أَْيَن يُ ْؤَتى ف َ  قَاَل بَ ْعُض  َواْستَ َعاَن اِبَّللَِّ َكَما َتا

َم قَ ْوُل السََّلفِ السََّلف    اْبِن َعبَّاٍس َوَغرْيِِه: : اَل يَ ْرُجَونَّ َعْبٌد إالَّ َربَّهُ َواَل خَيَاُف إالَّ َذنْ َبُه. َوَقْد تَ َقدَّ
 ََْ ؛  ُيْستَ ْثَن َأَحٌد َوَهَذا مِ َأنَّ َما َأَصاَُّبُْم يَ ْوَم ُأُحٍد ُمْطَلًقا َكاَن ِبُذنُوُِّبِْم  َِ ْن فَ َوائِِد خَتِْصيِص اْلِْطَا

ُة َخِبيَثٌة: َكَما لَِئالَّ يَُظنَّ أَنَُّه َعامٌّ َُمُْصوٌص ". التَّاِسُع " َأنَّ السَّيِ َئَة إَذا َكاَنْت ِمْن الن َّْفِس َوالسَّيِ ئَ 
َكِلَماُت }اْْلَِبيثَاُت َة. قَاَل مُجُْهوُر السََّلِف: الْ قَاَل تَ َعاََل: }اْْلَِبيثَاُت لِْلَخِبيِثنَي{ اْْليَ 

اْْلَق َْواُل لِْلَخِبيِثنَي{ َوقَاَل: }َوَمَثُل َكِلَمٍة َخِبيَثٍة{ َوقَاَل: }إلَْيِه َيْصَعُد اْلَكِلُم الطَّيِ  ُب{ وَ 
ْبِث َفَمَحلهَها َما يُ َناِسبُ َها َفَمْن أَرَاَد ْلُْ َواْْلَف َْعاُل ِصَفاٌت لِْلَقاِئِل اْلَفاِعِل فََِِذا اتََّصَفْت الن َّْفُس ابِ 

ََْ َيْصُلْح؛ َبْل إَذا َكاَن ِف الن َّْفِس ُخبْ  ٌث َطُهَرْت َأْن جَيَْعَل احْلَيَّاِت يُ َعاِشْرَن النَّاَس َكالسََّناِنرِي 
 َحىتَّ 

__________ 

Q (1 ".بياض ابْلصل )(2) 
 َصَْبَ َفَكاَن َخرْيًا َسرَّاُء َشَكَر َفَكاَن َخرْيًا َلُه. َوِإْن َأَصابَ ْتُه َضرَّاءُ "َخرْيًا َلُه. إْن َأَصابَ ْتُه  .1839

 َلُه{ .

ْكِر إََل الصَّْْبِ. َوِإَذا َكاَن َهَذا َوَهَذا: َفِكاَلمُهَا ِمْن نَِعِم اَّللَِّ َعَلْيِه. وَِكْلَتا النِ ْعَمَتنْيِ حَتَْتاُج َمَع الشه 
ََل الصَّْْبِ َعَلى رَّاِء: فَاْحِتَياُجَها إََل الصَّْْبِ ظَاِهٌر. َوأَمَّا نِْعَمُة السَّرَّاِء: فَ َتْحَتاُج إأَمَّا نِْعَمُة الضَّ 
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 الطَّاَعِة ِفيَها.

َنِة الضَّرَّاِء. َنَة السَّرَّاِء أَْعَظُم ِمْن ِفت ْ  فَِِنَّ ِفت ْ

لسَّرَّاِء فَ َلْم َنْصْبْ. َوِف احْلَِديِث َصَْبْاَن. َوابْ تُِليَنا ابِ : اُبْ تُِليَنا اِبلضَّرَّاِء فَ قَاَل بَ ْعُض السََّلف  َكَما 
َنِة اْلِغىَن{ . َواْلَفْقُر: َيْصُلُح َعَلْيِه َخْلٌق َكثِ  َنِة اْلَفْقِر. َوَشرِ  ِفت ْ  رٌي.}أَُعوذ ِبك ِمْن ِفت ْ

ُهْم. َوهِلََذا كَ  َنَة  اَن َأْكثَ َر َمْن َيْدُخلُ َواْلِغىَن: اَل َيْصُلُح َعَلْيِه إالَّ أََقله ِمن ْ اِْلَنََّة اْلَمَساِكنُي. ِْلَنَّ ِفت ْ
ةُ  . َوِف الضَّرَّاِء: اْلَفْقِر َأْهَوُن وَِكاَلمُهَا حَيَْتاُج إََل الصَّْْبِ َوالشهْكِر. َلِكْن َلمَّا َكاَن ِف السَّرَّاِء: اللَّذَّ

ُ. اْشتَ َهَر ذِْكُر الشهْكِر ِف السَّرَّ  ْنَساَن ِمنَّا اِء َوالصَّْْبِ ِف الضَّرَّاِء. قَاَل تَ َعاََل }اْْلَََ َنا اإْلِ َولَِئْن أََذق ْ
َناُه نَ ْعَماَء بَ ْعَد َضرَّاَء َمسَّتْ  ُه لَيَ ُقوَلنَّ َذَه َب َرمْحًَة مُثَّ نَ َزْعَناَها ِمْنُه إنَُّه لَيَ ُئوٌس َكُفوٌر{ }َولَِئْن أََذق ْ

 ".  (1)السَّيِ َئاُت َعينِ 
َِ الَِّذي ُهَو اْلبَ ْغُي بَِتْأِويِل أَْو ِبَغرْيِ  .1840 ََتِْويٍل َكَما  "َوُرَؤَسائَِها َوَجْدت َأْكثَ َرُه ِمْن َهَذا الضَّْر

 ا بَ َغْت الرَّاِفَضةُ بَ َغْت اِْلَْهِميَّة َعَلى اْلُمْستَ نَِّة ِف حِمَْنِة الصِ َفاِت َواْلُقْرآِن؛ حِمَْنِة َأمْحَد َوَغرْيِِه وََكمَ 
َدًة وََكَما بَ َغْت النَّاِصَبةُ َعَلى َعِليٍ  َوأَْهِل بَ ْيِتِه وََكَما قَ  ْد تَ ْبِغي اْلُمَشبِ َهُة َعَلى اْلُمْستَ نَِّة َمرَّاٍت ُمتَ َعدِ 

َتِدَعِة َعَلى اْلُمنَ ز َِهِة وََكَما َقْد يَ ْبِغي بَ ْعُض اْلُمْستَ نَِّة إمَّا َعَلى بَ ْعِضِهْم َوِإمَّا َعَلى نَ ْوٍع ِمْن ا ْلُمب ْ
ْسرَاُف اْلَمْذُكوُر ِف قَ ْوهِلِْم: }َرب ََّنا اْغِفْر لََنا ُذنُ  وبَ َنا َوِإْسرَافَ َنا ِبزاَِيَدِة َعَلى َما أََمَر اَّللَُّ ِبِه َوُهَو اإْلِ

ْو ِفيَما أُِمُروا ِبِه ِمْن أَ  ِف أَْمراَِن{. َوِبِِزَاِء َهَذا اْلُعْدَواِن تَ ْقِصرُي آَخرِيَن ِفيَما أُِمُروا ِبِه ِمْن احلَْق ِ 
: اَل بَ ْعُض السََّلف  قَ اْْلَْمِر اِبْلَمْعُروِف َوالن َّْهِي َعْن اْلُمْنَكِر ِف َهِذِه اْْلُُموِر ُكلِ َها َفَما َأْحَسَن َما 

ُغُلوٍ  َأْو تَ ْقِصرٍي.  -ِهَما ظََفَر ي ِ اَل يُ َبايل أبَِ  -َما أََمَر اَّللَُّ أِبَْمِر إالَّ اْعََتََض الشَّْيطَاُن ِفيِه أِبَْمَرْيِن 
َعانَِة َعَلى اْلْبِ  َوالت َّْقَوى َوفَاِعُل ا مثِْ َواْلُعْدَواِن ِبِِزَائِِه اَترُِك اإْلِ ْلَمْأُموِر ِبِه َوزاَِيَدٍة فَاْلُمِعنُي َعَلى اإْلِ

َها ِبِِزَائِِه اَترُِك اْلَمْنِهيِ  َعْنُه َوبَ ْعِض الْ  يَ ْهِديَنا الصِ رَاَط اْلُمْسَتِقيَم َواَل  َمْأُموِر بِِه َواَّللَُّ َمْنِهيٍ  َعن ْ
 "..  (2)َحْوَل َواَل قُ وََّة إالَّ اِبَّللَِّ

َتُه ِمْن ")قَاَل َما َمنَ َعَك َأالَّ َتْسُجَد ِإْذ أََمْرُتَك قَاَل َأاَن َخرْيٌ ِمْنُه َخَلْقَتيِن ِمْن اَنٍر َوَخَلقْ  .1841
 (12ِطنٍي )
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ْساَلِم قَاَل َشْيُخ  ُ تَ َعاََل  -اإْلِ  -َرمِحَُه اَّللَّ
 َفْصٌل:

ِطَلٌة ِْلَنَُّه ُحجَُّة إْبِليَس ِف قَ ْولِِه: }َأاَن َخرْيٌ ِمْنُه َخَلْقَتيِن ِمْن اَنٍر َوَخَلْقَتُه ِمْن ِطنٍي{ ِهَي ابَ 
ِليُس َوَما ُعِبَدْت الشَّْمُس اَس إبْ : أَوَُّل َمْن قَ قَاَل بَ ْعُض السََّلف  َعاَرَض النَّصَّ اِبْلِقَياِس. َوهِلََذا 

ى َأنَّ َواْلَقَمُر إالَّ اِبْلَمَقايِيِس. َوَيْظَهُر َفَساُدَها اِبْلَعْقِل ِمْن ُوُجوٍه مَخَْسٍة. " َأَحُدَها " أَنَُّه ادَّعَ 
ْلَوقَاُر َوااِلْسِتْقرَاُر َوالث ََّباُت االنَّاَر َخرْيٌ ِمْن الطِ نِي َوَهَذا َقْد ُُيَْنُع فَِِنَّ الطِ نَي ِفيِه السَِّكيَنُة وَ 

ْمَساُك َوحَنُْو َذِلَك َوِف النَّاِر اْْلِفَُّة َواحلِْدَُّة َوالطَّْيُش َوالطِ نُي ِفيِه اْلَماُء َوالَتهَ  . " الثَّاين " َواإْلِ َُ ا
 (1)." أَنَُّه َوِإْن َكاَنْت النَّاُر َخرْيًا ِمْن الطِ نِي َفاَل جيَِ ُب َأْن َيُكونَ 

: َمْن اَل بَ ْعُض السََّلف  قَ "َوَسَب ُب َهَذا َعَدُم اْقَتَاِن اْْلَْوِف ِمْن اَّللَِّ حِبُبِ ِه َوِإرَاَدتِِه؛ َوهِلََذا  .1842
َ اِبحْلُ بِ  َوْحَدُه فَ ُهَو زِْنِديٌق َوَمْن َعَبَدُه اِبْْلَْوِف َوْحَدُه فَ ُهَو حروري َوَمْن عَ  اِء َبَدُه اِبلرَّجَ َعَبَد اَّللَّ

رِيَد احْلُ بِ  َوْحَدُه فَ ُهَو ُمْرِجٌئ َوَمْن َعَبَدُه اِبحْلُ بِ  َواْْلَْوِف َوالرََّجاِء فَ ُهَو ُمْؤِمٌن. َواْلَمْقُصوُد َأنَّ جتَْ 
َها  يِق َورَ َوالذ ِْكِر َعْن اْْلَْوِف يُوِقُع ِف َهِذِه اْلَمَعاِط ِب فََِِذا اْقََتََن اِبْْلَْوِف مَجُْعُه َعَلى الطَّرِ  دهُه إلَي ْ

َُ ِبِه َمِطي ََّتُه؛ لَِئالَّ خَتْرَُج َعنْ  الطَّرِيِق. َوالرََّجا  ُكلََّما َكلََّها َشْيءٌ َكاْْلَاِئِف الَِّذي َمَعُه َسْوٌط َيْضِر
 ََْ  َيُكْن لِْلَمِطيَِّة َسْوٌط َحاٍد حَيُْدوَها َيْطُل ُب هَلَا السَّرْيَ َواحْلُ به قَاِئُدَها َوزَِماُمَها الَِّذي ُيَشو ِقُ َها فََِِذا 

َها. َفَما َحِفَظْت حُ  ُدوَد َواَل َعًصا يَ ُردهَها إَذا َحاَدْت َعْن الطَّرِيِق َخَرَجْت َعْن الطَّرِيِق َوظَلَّْت َعن ْ
اَل اْلَقْل ُب ِمْن َهِذِه الثَّاَلِث خَ اَّللَِّ َوحَمَارَِمهُ َوَوَصَل اْلَواِصُلوَن إلَْيِه مبِْثِل َخْوِفِه َوَرَجائِِه َوحَمَبَِّتِه َفَمىَت 

َسِبِه فَ َتَأمَّْل َفَسَد َفَساًدا اَل يُ ْرَجى َصاَلُحهُ أََبًدا َوَمىَت َضُعَف ِفيِه َشْيءٌ ِمْن َهِذِه َضُعَف إُيَانُهُ حِبَ 
اِء َمَع َداَللَِتِه َعَلى اْقَتَاِن اْْلُْفَيِة عَ َأْسرَاَر اْلُقْرآِن َوِحْكَمَتُه ِف اْقَتَاِن اْْلِيَفِة اِبلذ ِْكِر َواْْلُْفَيِة اِبلده 

لدهَعاَء َمْبيِنٌّ اِبلدهَعاِء َواْْلِيَفِة اِبلذ ِْكِر أَْيًضا َوذِْكِر الطََّمِع الَِّذي ُهَو الرََّجاُء ِف آيَِة الدهَعاِء؛ ِْلَنَّ ا
ْ َيْطَمْع ِف ُسَؤالِِه وَ  اِعَي َما ََ ْ تَ َتَحرَّْك ن َ َعَلْيِه فَِِنَّ الدَّ ََ ْفُسُه ِلطََلِبِه؛ إْذ طََل ُب َما اَل َطَمَع َمْطُلوِبِه 

ِة َحاَجِة اْْلَاِئِف."   (2)َلُه ِفيِه مُمَْتِنٌع َوذََكَر اْْلَْوَف ِف آيَِة الذ ِْكِر ِلِشدَّ
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ََْ حَيُْصْل ِمْنُه تَ ْوبَ  .1843  َفَأمَّا َما َحَصَل ِمْنُه ةٌ "ِقيَل َلُه: الذَّْن ُب الَِّذي َيُضره َصاِحَبُه ُهَو َما 
: َكاَن اَل بَ ْعُض السََّلف  قَ تَ ْوبٌَة فَ َقْد َيُكوُن َصاِحُبُه بَ ْعَد الت َّْوبَِة أَْفَضَل ِمْنُه قَ ْبَل اْلَِْطيَئِة َكَما 

ْلُكْفِر َواْلَكَبائِِر؛ فَِِنَّ ا َداُود بَ ْعَد الت َّْوبَِة َأْحَسَن ِمْنُه َحااًل قَ ْبَل اْلَِْطيَئِة َوَلْو َكاَنْت الت َّْوبَُة ِمنْ 
ا َصاُروا َكَذِلَك السَّاِبِقنَي اْْلَوَِّلنَي ِمْن اْلُمَهاِجرِيَن َواْْلَْنَصاِر ُهْم ِخَياُر اْْلَِليَقِة بَ ْعَد اْْلَْنِبَياِء َوِإمنََّ 

ََْ َيُكْن  َِ َو نُو ًبا؛ َبْل َما تَ قَ بِتَ ْوبَِتِهْم ممَّا َكانُوا َعَلْيِه ِمْن اْلُكْفِر َوالذه َم قَ ْبَل الت َّْوبَِة نَ ْقًصا َواَل َعي ْ دَّ
ْعَدُهْم؛ َلمَّا اَتبُوا ِمْن َذِلَك َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت َكانُوا أَْعَظَم إُيَااًن َوأَق َْوى ِعَباَدًة َوطَاَعةً ممَّْن َجاءَ ب َ 

: إمنََّ فَ َلْم يَ ْعِرْف اِْلَاِهِليََّة َكَما َعَرُفوَها. َوهِلََذا قَ  َِ ْساَلِم ُعْرَوًة اَل ُعَمُر ْبُن اْلَْطَّا ا تُ ن َْقُض ُعَرى اإْلِ
ُ تَ َعاََل: }َوالَِّذيَن اَل  ْ يَ ْعِرْف اِْلَاِهِليََّة. َوَقْد قَاَل اَّللَّ ََ ْساَلِم َمْن   َيْدُعوَن َمَع ُعْرَوًة إَذا َنَشأَ ِف اإْلِ

ُ إالَّ اِبحلَْقِ  َواَل يَ ْزنُو اَّللَِّ إهَلًا آَخَر َواَل يَ ْقتُ ُلوَن الن َّ  َن َوَمْن يَ ْفَعْل َذِلَك يَ ْلَق َأاَثًما{ ْفَس الَّيِت َحرََّم اَّللَّ
ََ َوآَمَن َوَعِمَل َعَماًل  َُ يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َوخَيُْلْد ِفيِه ُمَهااًن{ }إالَّ َمْن اَت  َصاحِلًا }ُيَضاَعْف َلهُ اْلَعَذا

ُل اَّللَُّ  ُ َغُفورًا َرِحيًما{ َوَقْد ثَ بَ  َفُأولَِئَك يُ َبدِ  َت ِف الصَِّحيِح َعْن النَِّبِ  َسيِ َئاهِتِْم َحَسَناٍت وََكاَن اَّللَّ
َِ  َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم " }َأنَّ اَّللََّ حُيَاِس ُب َعْبَدُه يَ ْوَم اْلِقَياَمِة فَ يَ ْعِرُض َعَلْيهِ  نُو ِصَغاَر الذه

َ ِ َوخُيَبِ ُئ َعْنُه كِ   (1) َوُهَو ُمْشِفٌق." َباَرَها فَ يَ ُقوُل: فَ َعْلت يَ ْوَم َكَذا َكَذا وََكَذا؟ فَ يَ ُقوُل: نَ َعْم اَي َر
"الكونية إذ هم يقرون أبن هللا َر كل شيء كما قال تعاَل: }َولَِئْن َسأَْلتَ ُهْم َمْن  .1844

ُتْم  }ُقْل ِلَمِن اَْلْرضُ  َخَلَق السََّماَواِت َواَْلْرَض لَيَ ُقوُلنَّ اَّللَُّ{، وقال تعاَل: َوَمْن ِفيَها ِإْن ُكن ْ
َه الْ  َه السََّماَواِت السَّْبِع َوَر َعْرِش اْلَعِظيِم تَ ْعَلُموَن * َسيَ ُقوُلوَن َّللَِِّ ُقْل أََفالَ َتذَكَُّروَن * ُقْل َمْن َر

(ُ رُي َوالَ جُيَاُر َعَلْيِه َلُكوُت ُكلِ  َشْيٍء َوُهَو جيُِ ( ُقْل أََفالَ تَ ت َُّقوَن * ُقْل َمْن بَِيِدِه مَ 1* َسيَ ُقوُلوَن اَّللَّ
(ُ ( ُقْل َفَأىنَّ ُتْسَحُروَن{، وهلذا قال سبحانه: }َوَما يُ ْؤِمُن 1ِإن ُكنُتْم تَ ْعَلُموَن * َسيَ ُقوُلوَن اَّللَّ
ماوات واْلرض؟ س: تسأهلم َمن خلق القال بعض الَسَلفَأْكثَ رُُهْم اِبَّللِ  ِإالَّ َوُهم مهْشرُِكوَن{. 

 فيقولون هللا وهم مع هذا يعبدون غريه.

 اإلقرار ابلقضاء والَقَدر وابْلمر والنهي:

َمن أقر ابلقضاء والَقَدر دون اْلمر والنهي الشرعيني فهو أكفر من اليهود والنصارى فِن 
وا ر أولئك يقرون ابملالئكة والرسل الذين جاؤا ابْلمر والنهي الشرعيني لكن آمنوا ببعض وكف
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 اَّللِ  َوُرُسِلِه ببعض كما قال تعاَل: }ِإنَّ الَِّذيَن َيْكُفُروَن اِبَّللِ  َوُرُسِلِه َويُرِيُدوَن َأن يُ َفر ُِقوْا َبنْيَ 
ْولَِئَك ُهُم َويُقوُلوَن نُ ْؤِمُن بِبَ ْعٍض َوَنْكُفُر بِبَ ْعٍض َويُرِيُدوَن َأن يَ تَِّخُذوْا َبنْيَ َذِلَك َسِبياًل * أُ 

 ُروَن َحق ًا{.اْلَكافِ 

__________ 

( هذه قراءة أيب عمرو ويعقَو ِف اْلية وما بعدها، وقرأ الباقون: }هلل{، وهي املشهورة 1)
 (1)عندان.." 

 : التوحيد ال لسان له واْللسنة كلها لسانه.قال بعض السلف" .1845

عْب عنه إال يوفيه: ال يعرف التوحيد إال الواحد، وال تصح العبارة عن التوحيد، وذلك أنه ال 
 بغري، ومن أثبت غرياً فال توحيد له.

وفيه: َسعت من الشيخ حممد بن بشر النواوي أنه ورد سيدان الشيخ علي احلريري إَل جامع 
نوى قال الشيخ حممد: فوجئت فقبلت اْلرض بني يديه وجلست فقال: اي بين وقفت مدة 

 وقفت من غري لغري وغري ما مث، مث مع احملبة فوجدهتا غري املقصود ْلن احملبة ال تكون إال
، لو أنصف الناس  مدة مع التوحيد فوجدته كذلك ْلن التوحيد ال يكون إال من عبد لَر

 ما رأوا عبداً وال معبوداً.

وفيه: َسعت من الشيخ جنم الدين بن إسرائيل مما أسر إيل أنه َسع من شيخنا الشيخ علي 
حنكي جنم رأيت هلايت الفوقانية فوق السموات و احلريري ِف العام الذي توِف فيه قال: اي 

حتت اْلرض، ونطق لساين بلفظة لو َسعت مين ما وصل إَل اْلرض من دمي قطرة، فلما  
كان بعد ذلك مبدة قال شخص ِف حضرة سيدي الشيخ حسن بن احلريري: اي سيدي 

ت أان هذه ، فقلحسن! ما خلق هللا أقل عقالً ممن ادعى أنه إله مثل فرعون ومنرود وأمثاهلما
املقالة ما يقوهلا إال أجهل خلق هللا أو أعرف خلق هللا. فقال: صدقت. وذلك أنه َسعت 

 من جدك يقول رأيت كذا وكذا. فذكر ما روى جنم الدين عن الشيخ.

.قال بعض السلفوفيه:   : من كان عني احلجاَ على نفسه فال حاج ب وال حمجَو
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نوا لنا هذه اْلقوال وهل هي حق أو ابطل؟ وما يعرف واملطلَو من السادة العلماء: أن يبي
 (1)به معناها وما يبني أنه حق أو ابطل وهل الواج ب." 

 "تقسيم الناس ِف الشرع والَقَدر إَل أربعة أصناف: .1846

والناس ِف الشرع والقدر على أربعة أنواع، فشر اْللق من حيتج ابلقدر لنفسه وال يراه حجة 
علماء: َو واملعاي ب، وال يطمئن إليه ِف املصائ ب، كما قال بعض اللغريه، يستند إليه ِف الذن

أنت عند الطاعة قدري وعند املعصية جْبي أي مذه ب وافق هواك متذهبت به. وِبزاء 
هؤالء خري اْللق الذين يصْبون على املصائ ب ويستغفرون من املعاي ب، كما قال تعاَل 

 ا أصاَ من مصيبة ِف اْلرض وال ِف)فاصْب إن وعد هللا حق واستغفر لذنبك( وقال )م
أنفسكم إال ِف كتاَ من قبل أن نْبأها إن ذلك على هللا يسري، لكيال َتسوا على ما فاتكم 
وال تفرحوا مبا آاتكم وهللا ال حي ب كل ُمتال فخور( وقال تعاَل )ما أصاَ من مصيبة إال 

صيبة فيعلم أهنا صيبه املهو الرجل ت قال بعض السلفِبذن هللا ومن يؤمن ابهلل يهد قلبه( 
من عند هللا فريضى ويسلم. قال تعاَل )والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا هللا 

 فاستغفروا لذنوُّبم، ومن يغفر الذنَو إال هللا؟ َو يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون(.

 حديث حماجة آدم وموسى ليس من االحتجاج ابلَقَدر:

عن آدم عليه السالم أنه ملا فعل ما فعل قال )ربنا ظلمنا أنفسنا وإن َ  وقد ذكر هللا تعاَل
تغفر لنا وترمحنا لنكونن من اْلاسرين( وعن إبليس أنه قال )فبما أغويتين ْلزينن هلم ِف 
اْلرض وْلغوينهم أمجعني( فمن اتَ أشبه أابه آدم، ومن أصر واحتج ابلقدر أشبه إبليس. 

 (2)ِف احتجاج آدم وموسى عليهما السالم ملا قال له."  واحلديث الذي ِف الصحيحني
"ُّبذا اِلزء اليسري. ومعلوم أن أعداءه املشركني لن ختلوا قلوُّبم من اإلُيان به. قال  .1847

( فأثبت هلم إُياان مع 106اَّلل  تعاَل: َوما يُ ْؤِمُن َأْكثَ ُرُهْم اِبَّللَِّ ِإالَّ َوُهْم ُمْشرُِكوَن )يوسف: 
ُيان وإن َ يؤثر ِف إخراجهم من النار، كما أثر إُيان أهل التوحيد، بل كانوا الشرك، وهذا اإل

معه خالدين فيها بشركهم وكفرهم فِن النار إمنا سعرها عليهم الشرك والظلم فال ُيتنع ِف 
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الرمحة واحلكمة والعدل أن يطفئها ويذهبها بعد أخذ احلق منهم، فيجتمع ضعف أسباَ 
ه، ا. فهذا غري ممتنع ِف احلكمة اإلهلية، َو خيْب الرسول ابمتناعتسعريها وقوة أسباَ زواهل

وأنه ال يكون ِف موضع واحد، وال دل على ذلك نقل وال عقل. بل ال ذي دل عليه النقل 
واإلمجاع أهنم خالدون فيها أبدا. وأهنم ليسوا خبارجني منها. وال ُيوتون فيها وال حييون وهذا 

 إمنا الشأن ِف أمر آخر.متفق عليه بني املسلمني. و 

والوجه العاشر: أن أسباَ العذاَ من النفس وغاايهتا اتباع أهوائها. وأما أسباَ اْلري فمن 
 رُّبا وفاطرها، وهو الغاية واملقصود ُّبا، فهى به وله.

. َوما َأصاَبَك ِمْن َسيِ َئٍة َفِمْن ن َ  ِسَك )النساء: فْ قال اَّلل  تعاَل: ما َأصاَبَك ِمْن َحَسَنٍة َفِمَن اَّللَِّ
 (، فاحلسنات مصدرها من اَّلل  غايتها منتهية إليه.79

والسيئات من النفس وهى غايتها. قال اَّلل  تعاَل: َوما ِبُكْم ِمْن نِْعَمٍة َفِمَن اَّللَِّ )النحل: 
(، فليس للحسنات سب ب إال جمرد فضل اَّلل  ومنته، واْلعمال الصاحلة وإن كانت أسباَ 53

؛ وأما  النعم واْلريات فمن وفقه هلا وأعانه عليها وشاءها له سواه؟ فالنعم وأسباُّبا من اَّلل 
السيئات اليت أسلفها العبد فمن نفسه، وسببها جهله وظلمه؛ فِذا ترتبت عليها سيئات 
اِلزاء كان السب ب واملسب ب من نفسه، فليس للجزاء السيئ ِف الدنيا واْلخرة سب ب إال 

عبد الشر كله من نفسه واْلري كله من ربه، فِن أكثره ليس للذنَو العبد اليت من نفسه، ف
ون عبد إال ال يرج» قال بعض السلففيه مدخل. فِن اَّلل  هو الذي أنعم عليه به، وهلذا 

ْن وهلذا قال تعاَل: ما َأصاَبَك ِمْن َحَسَنٍة َفِمَن اَّللَِّ َوما َأصاَبَك مِ « ربه وال خيافن إال ذنبه
( فخص ابْلطاَ تنبيها على اْلدىن، َو خيرجه ِف صورة 79ْفِسَك )النساء: َسيِ َئٍة َفِمْن ن َ 

 (1)العموم لئال يتوهم متوهم أنه عام." 
"ينس ب نفسه إَل علم خيالف ِف أن اَّلل  سبحانه فرض اتباع أثر رسوله والتسليم  .1848

تاَ اَّلل  كحلكمه ْلن اَّلل  َ جيعل ْلحد بعده إال اتباعه، وأنه ال يلزم قول بكل حال إال ب
أو سنة رسوله صلى اَّلل  عليه وسل م وأن ما سوامها تبع هلما، وإمنا فرض اَّلل  علينا وعلى من 
قبلنا وبعدان قبول اْلْب عن رسول اَّلل  صلى اَّلل  عليه وسل م وال خيتلف فيه أحد أنه فرض 
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أن ح ب  ىوواج ب قبول اْلْب عن رسول اَّلل  صلى اَّلل  عليه وسل م وقد اتفق املسلمون عل
رسول اَّلل  صلى اَّلل  عليه وسل م فرض بل ال يتم اإلُيان واإلسالم إال بكونه أح ب إَل العبد 
من نفسه، فضال عن غريه، واتفقوا أن حبه ال يتحقق إال ابتباع آاثره والتسليم ملا جاء به 

َل إوالعمل على سنته وترك ما خالف قوله لقوله، وهااتن مقدمتان برهانيتان ال حيتاجان 
 تقرير.

ََ هذا حَ  قال بعض السلفوقد  الٌل ِف قوله عز وجل َوال تَ ُقوُلوا ِلما َتِصُف أَْلِسنَ ُتُكُم اْلَكِذ
ََ )النحل:  ( قال نزلت ِف علماء السوء الذين يفتون 116َوهذا َحراٌم لِتَ ْفََتُوا َعَلى اَّللَِّ اْلَكِذ

 الناس آبرائهم ويكفي ِف هذا قوله تعاَل:

ُدوا ِف أَنْ ُفسِ َفال َوَرب ِ  نَ ُهْم مُثَّ ال جيَِ ُموَك ِفيما َشَجَر بَ ي ْ ِهْم َحَرجًا ممَّا َك ال يُ ْؤِمُنوَن َحىتَّ حُيَكِ 
( وفرض حتكيمه َ يسقط مبوته بل اثبت بعد موته  65َقَضْيَت َوُيَسلِ ُموا َتْسِليمًا )النساء: 

قوله أهل الزيغ ن العلميات كما يكما كان اثبتا ِف حياته وليس حتكيمه ُمتصا ابلعمليات دو 
 واإلحلاد.

وقد افتتح سبحانه هذا اْلْب ابلقسم املؤكد ابلنفي قبله وأقسم على انتفاء اإلُيان منهم حىت 
حيكموا رسوله صلى اَّلل  عليه وسل م ِف مجيع ما تنازعوا فيه من دقيق الدين وجليله وفروعه 

ه فتنشرح في احلرج، وهو الضيق مما حكم بوأصوله مث َ يكتف منهم ُّبذا التحكيم حىت ينت
صدورهم لقبول حكمه انشراحا ال يبقى معه حرج مث يسلموا تسلميا أي ينقادوا انقيادا 

 حلكمه.

واَّلل  يشهد ورسوله ومالئكته واملؤمنون أن من قال أدلة القرآن والسنة ال تفيد اليقني وأن 
 مبعزل عن هذا التحكيم، وهو يشهد أحاديث اْلَساء والصفات أخبار آحاد ال تفيد العلم

 (1)على نفسه بذلك اي أَي هَها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اَّللََّ َوَأِطيُعوا." 
"ثبت أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم احتجم وأعطى احلجام أجره ولو كان سحتا  .1849

 َ يعطه إايه 
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وال ري ب أن احلجام إذا حجم أعطي أجرة حجمه عند مجاهري العلماء وإن كان فيه  .1850
قول ضعيف خبالف ذلك وقد أرخص له أن يعلفه انضحه ويطعمه رقيقه كما روى عن النِب 
صلى هللا عليه وسلم وبذلك احتج أكثر العلماء على أنه ال حيرم وإمنا يكره للخْب تنزيها ْلنه 

 م للرقيق ال أيمر ِبطعام احلرا

وقيل بل حيرم ملا روى مسلم أن النِب صلى هللا عليه وسلم قال كس ب احلجام خبيث  .1851
 وما روي أنه هنى عن مثن الدم 

قال اْلولون وكذلك قال من أكل من هاتني الشجرتني اْلبيثتني فال يقربن مسجدان  .1852
افعه اْلخبثان دفسمامها خبيثتني ْلبث رحيهما وليستا حراما وقال ال يصلني أحدكم وهو ما ي

فيكون تسميته خبيثا ملالقاة النجاسة ال لتحرُيه بدليل أنه أعطى احلجام أجره وأذن أن 
 يطعمه الرقيق والبهائم ومهر البغي ال يطعمه رقيقا 

س ب ك  قال بعض السلفوبكل حال فحال احملتاج ليس كحال املستغين عنه كما  .1853
 فيه بعض الدانءة خري من مسألة الناس 

 زع الناس أخذ اْلجرة على تعليم القرآن وحنوه على ثالثة أقوال ْلمحد وغريه وهلذا تنا .1854

أحدها أنه يباح للمحتاج قال أمحد أجرة التعليم خري من جوائز السلطان وجوائز  .1855
 السلطان خري من صلة اإلخوان 

 وأصول الشريعة تفرق ِف املنهيات بني احملتاج وغريه كما ِف املأمورات .1856

1857. ____________________ 

1858.  ".(1) 
بعض  قال" الناكبني عنه له فِهنم هم اْلقلون قدرا وإن كانوا اْلكثرين عددا كما  .1859

عليك بطريق احلق وال تستوحش لقلة السالكني وإايك وطريق الباطل وال تغَت بكثرة  السلف
اهلالكني وكلما استوحشت ِف تفردك فانظر إَل الرفيق السابق واحرص على اللحاق ُّبم 

من سواهم فِهنم لن يغنوا عنك من هللا شيئا وإذا صاحوا بك ِف طريق سريك وغض الطرف ع
 فال تلتفت إليهم فِنك مىت التفت إليهم أخذوك وعاقوك 
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 وقد ضربت لذلك مثلني فليكوان منك على ابل  .1860

املثل اْلول رجل خرج من بيته إَل الصالة ال يريد غريها فعرض له ِف طريقه شيطان  .1861
 ى عليه كالما يؤذيه فوقف ورد عليه ومتاسكا فرمبا كان شيطان اإلنسمن شياطني اإلنس فألق

أقوى منه فقهره ومنعه عن الوصول إَل املسجد حىت فاتته الصالة ورمبا كان الرجل أقوى من 
شيطان اإلنس ولكن اشتغل مبهاوشته عن الصف اْلول وكمال إدراك اِلماعة فِن التفت 

مز بقدر ته فِن كان له معرفة وعلم زاد ِف السعي واِلإليه أطمعه ِف نفسه ورمبا فَتت عزُي
التفاته أو أكثر فِن أعرض عنه واشتغل مبا هو بصدده وخاف فوت الصالة أوالوقت َ يبلغ 

 عدوه منه ما شاء 

املثل الثاين الظِب أشد سعيا من الكل ب ولكنه إذا أحس به التفت إليه فيضعف  .1862
 سعيه فيدركه الكل ب فيأخذه 

 ذكر هذا الرفيق ما يزيل وحشة التفرد وحيث على السري والتشمري والقصد أن ِف .1863
 للحاق ُّبم 

وهذه إحدى الفوائد ِف دعاء القنوت اللهم اهدين فيمن هديت أي أدخلين ِف هذه  .1864
 الزمرة واجعلين رفيقا هلم ومعهم 

 (1)والفائدة الثانية أنه توسل إَل هللا بنعمه وإحسانه إَل من أنعم عليه ابهلداية ."  .1865
" فكيف مبن نس ب إَل أوصافه سبحانه وتعاَل ما َ يصف به نفسه أو نفى عنه  .1866

 منها ما وصف به نفسه 

ليحذر أحدكم أن يقول أحل هللا كذا وحرم هللا كذا فيقول هللا   قال بعض السلف .1867
 كذبت َ أحل هذا َو أحرم هذا 

 يعين التحليل والتحرمي ابلرأي اجملرد بال برهان من هللا ورسوله  .1868

وأصل الشرك والكفر هو القول على هللا بال علم فِن املشرك يزعم أن من اختذه  .1869
معبودا من دون هللا يقر به إَل هللا ويشفع له عنده ويقضى حاجته بواسطته كما تكون 

                                         
 1/22مدارج السالكني بني منازل إايك نعبد وإايك نستعينت الفقي ابن القيم  (1)



1776 

 

الوسائط عند امللوك فكل مشرك قائل على هللا بال علم دون العكس إذ القول على هللا بال 
 بتداع ِف دين هللا فهو أعم من الشرك والشرك فرد من أفراده علم قد يتضمن التعطيل واإل

 (1)وهلذا كان الكذَ على رسول هللا موجبا لدخول النار ."  .1870
" وأدلته فِن الصادق مىت أخْبك أنك إذا فعلت كذا وكذا ترت ب عليه من املكروه   .1871

ال علما إكذا وكذا فجعلت كلما فعلت شيئا من ذلك حصل لك ما قال من املكروه َ تزدد 
بصدقه وبصرية فيه وليس هذا لكل أحد بل أكثر الناس ترين الذنَو على قلبه فال يشهد 
شيئا من ذلك وال يشعر به ألبتة وإمنا يكون هذا لقل ب فيه نور اإلُيان وأهوية الذنَو 
واملعاصي تعصف فيه فهو يشاهد هذا وهذا ويرى حال مصباح إُيانه مع قوة تلك اْلهوية 

ى نفسه كراك ب البحر عند هيجان الرايح وتقل ب السفينة وتكفئها وال سيما إذا والرايح فري 
انكسرت به وبقي على لوح تلع ب به الرايح فهكذا املؤمن يشاهد نفسه عند ارتكاَ 
الذنَو إذا أريد به اْلري وإن أريد به غري ذلك فقلبه ِف واد آخر ومىت انفتح هذا الباَ 

ل لعاَ وأحوال اْلمم وماجرايت اْللق بل انتفع مباجرايت أهللعبد : انتفع مبطالعة اتريخ ا
زمانه وما يشاهده من أحوال الناس وفهم حينئذ معىن قوله تعاَل : أفمن هو قائم على كل 

وقوله : شهد هللا أنه ال إله إال هو واملالئكة وأولو العلم قائما  33نفس مبا كسبت الرعد : 
فكل ما تراه ِف الوجود من شر وأَ  18يم آل عمران : ابلقسط ال إله إال هو العزيز احلك

وعقوبة وجدَ ونقص ِف نفسك وِف غريك فهو من قيام الَر تعاَل ابلقسط وهو عدل 
هللا وقسطه وإن أجراه على يد ظاَ فاملسلط له أعدل العادلني كما قال تعاَل ملن أفسد ِف 

 5خالل الداير اْلية اإلسراء :  اْلرض : بعثنا عليكم عبادا لنا أويل أبس شديد فجاسوا
فالذنَو مثل السموم مضرة ابلذات فِن تداركها من سقي ابْلدوية املقاومة هلا وإال قهرت 

: املعاصي بريد الكفر كما أن احلمى  قال بعض السلفالقوة اإلُيانية وكان اهلالك كما 
 (2)وهلا منه ." جفبريد املوت فشهود العبد نقص حاله إذا عصى ربه وتغري القلَو عليه و 
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" يشاء فما سبق الصديق الصحابة بكثرة عمل وقد كان فيهم من هو أكثر صياما  .1872
وحجا وقراءة وصالة منه ولكن أبمر آخر قام بقلبه حىت إن أفضل الصحابة كان يسابقه وال 
يراه إال أمامه ولكن عبودية جماهد نفسه على لذة الذن ب والشهوة قد تكون أشق وال يلزم 
من مشقتها تفضيلها ِف الدرجة فأفضل اْلعمال اإلُيان ابهلل واِلهاد أشق منه وهو اتليه ِف 
الدرجة ودرجة الصديقني أعلى من درجة اجملاهدين والشهداء وِف مسند اإلمام أمحد من 
حديث عبدهللا بن مسعود رضي هللا عنه أن النِب ذكر الشهداء فقال : إن أكثر شهداء أميت 

 ش وَر قتيل بني الصفني هللا أعلم بنيته ْلصحاَ الفر 

 فصل ومن عالمات اإلانبة : ترك االستهانة أبهل الغفلة واْلوف عليهم مع  .1873

فتحك ابَ الرجاء لنفسك فَتجو لنفسك الرمحة وختشى على أهل الغفلة النقمة  .1874
ولكن ارج هلم الرمحة واخش على نفسك النقمة فِن كنت ال بد مستهينا ُّبم ماقتا هلم 

كشاف أحواهلم لك ورؤية ما هم عليه فكن لنفسك أشد مقتا منك هلم وكن هلم أرجى الن
ِف  : لن تفقه كل الفقه حىت متقت الناس قال بعض السلفهلم لرمحة هللا منك لنفسك 

ذات هللا مث ترجع إَل نفسك فتكون هلا أشد مقتا وهذا الكالم ال يفقه معناه إال الفقيه ِف 
يقة اْللق وعجزهم وضعفهم وتقصريهم بل تفريطهم وإضاعتهم دين هللا فِن من شهد حق

حلق هللا وإقباهلم على غريه وبيعهم حظهم من هللا أبخبس الثمن من هذا العاجل الفاين َ جيد 
بدا من مقتهم وال ُيكنه غري ذلك ألبتة ولكن إذا رجع إَل نفسه وحاله وتقصريه وكان على 

 (1)واستهانة فهذا هو الفقيه ." بصرية من ذلك : كان لنفسه أشد مقتا 
" الوعيد : يكون على ترك املأمور وفعل احملظور وإجابة داعيه : هو العمل ابلطاعة  .1875

وقوله : رغبة يعين امتثاال لكون هللا تعاَل أمر وهنى وأوعد وحقيقة الرجاء : اْلوف والرجاء 
ان خائفا من على نور اإلُي فيفعل ما أمر به على نور اإلُيان راجيا للثواَ ويَتك ما هنى عنه

العقاَ وِف الرغبة فائدة أخرى وهي أن فعله يكون فعل راغ ب ُمتار ال فعل كاره كأمنا 
يساق إَل املوت وهو ينظر وأما إجابة الوعد جهدا : فهو امتثال اْلمر طلبا للوصول إَل 

تبصارا : فهو ساملوعود به ابذال جهده ِف ذلك مستفرغا فيه قواه وأما بلوغ مشاهدة املنة ا
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تنبه السامع ِف َساعه إَل أن مجيع ما وصله من خري فمن منة هللا عليه وبفضله عليه من غري 
استحقاق منه وال بذل عوض استوج ب به ذلك كما قال تعاَل : ُينون عليك أن أسلموا 

 تقل : ال متنوا علي إسالمكم بل هللا ُين عليكم أن هداكم لإلُيان إن كنتم صادقني احلجرا
وكذلك يشهد أن ما زوي عنه من الدنيا أو ما حلقه منها من ضرر وأذى فهو منة  17: 

: اي  لسلفقال بعض اأيضا من هللا عليه من وجوه كثرية ويستخرجها الفكر الصحيح كما 
ابن آدم ال تدري أي النعمتني عليك أفضل : نعمته فيما أعطاك أو نعمته فيما زوى عنك 

ضي هللا عنه ال أابيل على أي حال أصبحت أو أمسيت إن كان وقال عمر ابن اْلطاَ ر 
ته فيما زوى : نعم وقال بعض السلفالغىن إن فيه للشكر وإن كان الفقر إن فيه للصْب 

عين من الدنيا أعظم من نعمته فيما بسط يل منها إين رأيته أعطاها قوما فاغَتوا إذا عم 
ا ْلجر وما منهما إال له فيه نعمة تضيق ُّبابلسراء أعق ب شكرها وإن مس ابلضراء أعقبها ا

 (1)اْلوهام والْب والبحر فِن قلت : فهل يشهد منته فيما حلقه من املعصية والذن ب ." 
" عنك بعد هذا وإال فأهون شيء رضى من ال ينفعك رضاه وال يضرك سخطه ِف  .1876

ط هللا أعظم خدينك وال ِف إُيانك وال ِف آخرتك فِن ضرك ِف أمر يسري ِف الدنيا فمضرة س
وأعظم وخاصة العقل : احتمال أدىن املفسدتني لدفع أعالمها وتفويت أدىن املصلحتني 
لتحصيل أعالمها فوازن بعقلك مث انظر أي اْلمرين وأيهما خري فآثره وأيهما شر فابعد عنه 

 فهذا برهان قطعي ضروري ِف إيثار رضي هللا على رضى اْللق 

كفاه هللا مؤنة غض ب اْللق وإذا آثر رضاهم َ يكفوه هذا مع أنه إذا آثر رضى هللا   .1877
 مؤنة غض ب هللا عليه 

: ملصانعة وجه واحد أيسر عليك من مصانعة وجوه كثرية إنك  قال بعض السلف .1878
 إذا صانعت ذلك الوجه الواحد كفاك الوجوه كلها 

وقال الشافعي رضي هللا عنه : رضى الناس غاية ال تدرك فعليك مبا فيه صالح  .1879
 فالزمه  نفسك
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ومعلوم : أنه ال صالح للنفس إال ِبيثار رضى رُّبا وموالها على غريه ولقد أحسن  .1880
أبو فراس ِف هذا املعىن إال أنه أساء كل اإلساءة ِف قوله إذ يقوله ملخلوق ال ُيلك له وال 

 لنفسه نفعا وال ضرا : 

 فليتك حتلو واحلياة مريرة ... وليتك ترضى واْلانم غضاَ  .1881

 يين وبينك عامر ... وبيين وبني العاملني خراَ وليت الذي ب .1882

 إذا صح منك الود فالكل هني ... وكل الذي فوق الَتاَ تراَ  .1883

مث ذكر الشيخ رمحه هللا ما يستطاع به هذا اإليثار العظيم الشأن فقال : ويستطاع  .1884
ى ضهذا بثالثة أشياء : بطي ب العود وحسن اإلسالم وقوة الصْب من املعلوم : أن املؤثر لر 

هللا متصد ملعاداة اْللق وأذاهم وسعيهم ِف إتالفه والبد هذه سنة هللا ِف خلقه وإال فما ذن ب 
اْلنبياء والرسل والذين أيمرون ابلقسط من الناس والقائمني بدين هللا الذابني عن كتابه وسنة 

 (1)رسوله عندهم ." 
لعلم والطاعة " وداع يدعوها إَل أخالق امللك : من اإلحسان والنصح والْب وا .1885

فحقيقة املروءة : بغض ذينك الداعيني وإجابة الداعي الثالث وقلة املروءة وعدمها : هو 
االسَتسال مع ذينك الداعيني والتوجه لدعوهتما أين كانت فاإلنسانية واملروءة والفتوة : كلها 

 ِف عصيان الداعيني وإجابة الداعي الثالث 

ئكة عقوال بال شهوة وخلق البهائم شهوة : خلق هللا املال قال بعض السلفكما  .1886
بال عقول وخلق ابن آدم ورك ب فيه العقل والشهوة فمن غل ب عقله شهوته : التحق ابملالئكة 
ومن غلبت شهوته عقله : التحق ابلبهائم وهلذا قيل ِف حد املروءة : إهنا غلبة العقل للشهوة 

ه وقيل : ينه وترك ما يدنسه ويشينوقال الفقهاء ِف حدها : هي استعمال ما جيمل العبد ويز 
املروءة استعمال كل خلق حسن واجتناَ كل خلق قبيح وحقيقة املروءة جتن ب للداناي 
والرذائل من اْلقوال واْلخالق واْلعمال فمروءة اللسان : حالوته وطيبه ولينه واجتناء الثمار 

ال : اإلصابة ءة املمنه بسهولة ويسر ومروءة اْللق : سعته وبسطه للحبي ب والبغيض ومرو 
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ببذله مواقعه احملمودة عقال وعرفا وشرعا ومروءة اِلاه : بذله للمحتاج إليه ومروءة اإلحسان 
 : تعجيله وتيسريه وتوفريه وعدم رؤيته حال وقوعه ونسيانه بعد وقوعه فهذه مروءة البذل 

عي ب ما  ء عنوأما مروءة الَتك : فَتك اْلصام واملعاتبة واملطالبة واملماراة واإلغضا .1887
 (1)أيخذه من حقك وترك االستقصاء ِف طلبه والتغافل عن عثرات ." 

" والصواَ : أن التوكل مثرته ونتيجته وهلذا حسن اقَتان اهلدى به قال هللا تعاَل :  .1888
فاحلق : هو اليقني وقالت رسل هللا : وما  79فتوكل على هللا إنك على احلق املبني النمل : 

ومىت وصل اليقني إَل القل ب امتأل  12هللا وقد هداان سبلنا إبراهيم :  لنا أن ال نتوكل على
نورا وإشراقا وانتفى عنه كل ري ب وشك وسخط وهم وغم فامتأل حمبة هلل وخوفا منه ورضي 
به وشكراله وتوكالعليه وإانبة إليه فهو مادة مجيع املقامات واحلامل هلا واختلف فيه : هل 

 و العلم املستودع ِف القلَو يشري إَل أنه غري كسِب وقالهو كسِب أو موهِب فقيل : ه
سهل : اليقني من زايدة اإلُيان وال ري ب أن اإلُيان كسِب والتحقيق : أنه كسِب ابعتبار 

:  عض السلفقال بأسبابه موهِب ابعتبار نفسه وذاته قال سهل : ابتداؤه املكاشفة كما 
 واملشاهدة وقال ابن خفيف : هو حتقق اْلسرارلو كشف الغطاء ما ازددت يقينا مث املعاينة 

أبحكام املغيبات وقال أبو بكر بن طاهر : العلم تعارضه الشكوك واليقني ال شك فيه وعند 
القوم : اليقني ال يساكن قلبا فيه سكون إَل غري هللا وقال ذو النون : اليقني يدعو إَل قصر 

حلكمة وهي تورث النظر ِف العواق ب قال اْلمل وقصر اْلمل يدعو إَل الزهد والزهد يورث ا
: وثالثة من أعالم اليقني : قلة ُمالطة الناس ِف العشرة وترك املدح هلم ِف العطية والتنزه عن 
ذمهم عند املنع وثالثة من أعالمه أيضا : النظر إَل هللا ِف كل شيء والرجوع إليه ِف كل 

 أمر واالستعانة به ِف كل حال 

 ني هو استقرار العلم الذي ال ينقل ب وال حيول وال يتغري ِف القل بوقال اِلنيد : اليق .1889
 (2)وقال ابن عطاء : على قدر قرُّبم من التقوى أدركوا من اليقني ." 
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" قلبه للسانه : نسي ِف جن ب ذكره كل شيء وحفظ هللا عليه كل شيء وكان له  .1890
 عوضا من كل شيء 

به يزول الوقر عن اْلَساع والبكم عن اْللسن وتنقشع الظلمة عن اْلبصار زين هللا  .1891
به ألسنة الذاكرين كما زين ابلنور أبصار الناظرين فاللسان الغافل : كالعني العمياء واْلذن 
الصماء واليد الشالء وهو ابَ هللا اْلعظم املفتوح بينه وبني عبده ما َ يغلقه العبد بغفلته 

حلسن البصري رمحه هللا : تفقدوا احلالوة ِف ثالثة أشياء : ِف الصالة وِف الذكر وقراءة قال ا
القرآن فِن وجدمت وإال فاعلموا أن الباَ مغلق وابلذكر : يصرع العبد الشيطان كما يصرع 

 : إذا متكن الذكر من القل ب فِن دان منه قال بعض السلفالشيطان أهل الغفلة والنسيان 
ه كما يصرع اإلنسان إذا دان منه الشيطان فيجتمع عليه الشياطني فيقولون : الشيطان صرع

 ما هلذا فيقال : قد مسه اإلنسي 

وهو روح اْلعمال الصاحلة فِذا خال العمل عن الذكر كان كاِلسد الذي ال روح  .1892
 فيه وهللا أعلم 

 فصل وهو ِف القرآن على عشرة أوجه اْلول : اْلمر به مطلقا ومقيدا  .1893

الثاين : النهي عن ضده من الغفلة والنسيان الثالث : تعليق الفالح ابستدامته وكثرته  .1894
الرابع : الثناء على أهله واإلخبار مبا أعد هللا هلم من اِلنة واملغفرة اْلامس : اإلخبار عن 
خسران من هلا عنه بغريه السادس : أنه سبحانه جعل ذكره هلم جزاء لذكرهم له السابع : 

 (1)أنه أكْب من كل شيء ."  اإلخبار
" ال خترج عن علم وال تبعد عن واج ب وال تعطل سنة أنبتت من كل زوج كرمي من  .1895

علم وحكمة وفائدة وتعرف فاجتىن منها صاحبها ومن جالسه أنواع الطرف والفوائد والثمار 
 : إذا عقدت القلَو على ترك املعاصي قال بعض السلفاملختلفة اْللوان واْلذواق كما 

: جالت ِف امللكوت مث رجعت إَل أصحاُّبا أبنواع التحف والفوائد قوله : وتظهر ِف 
اْلنفاس الصادقة يريد ابْلنفاس أمرين : أحدمها : أنفاس الذكر واملعرفة والثاين : أنفاس احملبة 
واإلرادة وما يتعلق ابملعروف املذكور وابحملبَو املراد من الذاكر واحمل ب و صدقها خلوصها 
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شوائ ب اْلغيار واحلظوظ وقوله : ْلهل اهلمم العالية فهي اليت ال تقف دون هللا عز و من 
جل وال تعرج ِف سفرها على شيء سواه وأعلى اهلمم : ما تعلق ابلعلي اْلعلى وأوسعها : 
ما تعلق بصالح العباد وهي مهم الرسل صلوات هللا وسالمه عليهم وورثتهم وقوله : ِف 

 اْلحايني اْلالية 

ريد ُّبا : ساعات الصفاء مع هللا تعاَل وأوقات النفحات اإلهلية اليت من تعرض هلا ي .1896
يوشك أن ال حيرمها ومن أعرض عنها فهي عنه أشد إعراضا وقوله : ِف اْلَساع الصاخية 
فهي اليت صحت من تعلقها ابلباطل واللغو وأصاخت لدعوة احلق ومنادي اإلُيان فِن 

 والعقول فصحوها بتجنبه واإلصفاء إَل دعوة احلق الباطل واللغو مخر اْلَساع 

قوله : وهو علم يظهر الغائ ب أي يكشف ما كان غائبا عن العارف قوله : ويغي ب  .1897
الشاهد أي يغيبه عن شهود ما سوى مشهوده احلق ويشري إَل اِلمع وهو مقام الفردانية 

 (1)واضمحالل الرسوم حىت رسم الشاهد نفسه وهللا سبحانه أعلم ." 
 ادعى قوم حمبة هللا فأنزل هللا آية احملنة قل إن كنتم حتبون هللا قال بعض السلف"  .1898

 فايتبعوين حيببكم هللا 

 وقال حيبكم هللا إشارة إَل دليل احملبة ومثرهتا وفائدهتا فدليلها وعالمتها اتباع الرسول .1899
اصلة وحمبته لكم ح وفائدهتا ومثرهتا حمبة املرسل لكم فما َ حتصل املتابعة فليست حمبتكم له

 منتفية 

وقال تعاَل اي أاي الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف أييت هللا بقوم حيبهم  .1900
وحيبونه أذلة على املؤمنني أعزة على الكافرين جياهدون ِف سبيل هللا وال خيافون لومة الئم 

 فقد ذكر هلم أربع عالمات 

هم اء رمحاء مشفقني عليهم عاطفني عليأحدها أهنم أذلة على املؤمنني قيل معناه أرق .1901
فلما ضمن أذلة هذا املعىن عداه أبداة على قال عطاء للمؤمنني كالولد لوالده والعبد لسيده 

 وعلى الكافرين كاْلسد على فريسته أشداء على الكفار رمحاء بينهم 
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عوى د العالمة الثالثة اِلهاد ِف سبيل هللا ابلنفس واليد واللسان واملال وذلك حتقيق .1902
 احملبة 

العالمة الرابعة أهنم ال َتخذهم ِف هللا لومة الئم وهذا عالمة صحة احملبة فكل حم ب  .1903
 أيخذه اللوم عن حمبوبه فليس مبح ب على احلقيقة كما قيل 

ال كان من لسواك فيه بقية ... جيد السبيل ُّبا إليه اللوم وقال تعاَل أولئك الذين  .1904
وهو  هم أقَر إَل قوله حمذورا فذكر املقامات الثالث احل بيدعون يبتغون إَل رُّبم الوسيلة أي

َ إليه والتوسل إليه ابْلعمال الصاحلة والرجاء واْلوف يدل على أن ابتغاء الوسيلة  ابتغاء القر
 أمر زائد على رجاء الرمحة وخوف العذاَ 

 (1)ومن املعلوم قطعا أنك ال يتنافس إال ِف قَر من حت ب قربه وح ب قربه ."  .1905
ا يوجد عند من عدل عن طريقهم وإذا َتمله العارف وجده كلحم مجل غث " وإمن .1906

على رأس جبل وعر ال سهل فريتقي وال َسني فينتقل فيطول عليك الطريق ويوسع لك العبارة 
وأييت بكل لفظ غري ب ومعىن أغَر من اللفظ فِذا وصلت َ جتد معك حاصال طائال 

ِف جعاجع اِلواهر واْلعراض واالكوان  ولكن تسمع جعجعة وال ترى طحنا فاملتكلمون
واْللوان واِلوهر الفرد واْلحوال واحلركة والسكون والوجود واملاهية واالحنياز واِلهات 
والنس ب واإلضافات والغريين واْلالفني والضدين والنقيضني والتماثل واالختالف والعرض 

 الزمان واملكان ويعَتف هل يبقى زمانني وما هو الزمان واملكان وُيوت أحدهم َو يعرف
أبنه َ يعرف الوجود هل هو ماهية الشيء أو زائد عليها ويعَتف أنه شاك ِف وجود الَر 

 هل هو وجود حمض أو وجود مقارن للماهية ويقول احلق عندي الوقف ِف هذه املسألة 

ويقول أفضلهم عند نفسه عند املوت أخرج من الدنيا وما عرفت إال مسألة واحدة  .1907
املمكن يفتقر إَل واج ب مث قال االفتقار أمر عدمي فأموت َو أعرف شيئا وهذا  وهي أن

 أكثر الناس شكا عند املوت أرابَ الكالم  قال بعض السلفأكثر من أن يذكر كما 

وآخرون أعظم تكلفا من هؤالء وأبعد شيء عن العلم النافع وهم أرابَ اهليويل  .1908
ربعة واِلواهر العقلية واملفارقات واجملردات والصورة واالصطقصات واْلركان والعلل واْل
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واملقوالت العشر والكليات اْلمس واملختلطات واملوجهات والقضااي املسوارات والقضااي 
 املهمالت فهو أعظم الطوائف تكلفا وأقلهم حتصيال للعلم النافع والعمل الصاحل 

َ احلال واملق .1909 َ اإلرادة والسلوك وأراب كان ام والوقت واملوكذلك املتكلفون من أصحا
 (1)والبادي والباذه والوارد واْلاطر والواقع والقادح والالمع ." 

" الرزق من العمل واحلراثة والتجارة وحنوها ويتوكل ِف حصوله ويَتك طل ب العلم  .1910
ممن جيعل توكله  ال تكن قال بعض السلفويتوكل ِف حصوله فهذا توكله عجز وتفريط كما 

 عجزا وعجزه توكال 

العلة الثانية أن يتوكل ِف حظوظه وشهواته دون حقوق ربه كمن يتوكل ِف حصول  .1911
مال أو زوجة أو رايسة وأما التوكل ِف نصرة دين هللا وإعالء كلمته وإظهار سنة رسوله وجهاد 

 أعدائه فليس فيه علة بل هو مزيل للعلل 

لفضل وإقامة ود االعلة الثالثة أن يرى توكله منه ويغي ب بذلك عن مطالعة املنة وشه .1912
هللا له ِف مقام التوكل وليس جمرد رؤية التوكل علة كما يظنه كثري من الناس بل رؤية التوكل 
وأنه من عني اِلود وحمض املنة وجمرد التوفيق عبودية وهي أكمل من كونه يغي ب عنه وال يراه 

 فاْلكمل أن ال يغي ب بفضل ربه عنه وال به عن شهود فضله كما تقدم بيانه 

فهذه العلل الثالث هي اليت تعرض ِف مقام التوكل وغريه من املقامات وهي اليت  .1913
يعمل العارفون ابهلل وأمره على قطعها وهكذا الكالم ِف سائر علل املقامات وإمنا ذكران هذا 
مثاال ملا يذكر من عللها وقد أفرد هلا صاح ب املنازل مصنفا لطيفا وجعل غالبها معلوال 

هذه الثالثة املذكورة أن يَتك ُّبا ما هو أعلى منها وأن يعلقها حبظه  والصواَ أن عللها
 واالنقطاع ُّبا عن املقصود وأن ال يراها من عني املنة وحمض اِلود وابهلل التوفيق 

قوله والتوحيد على ثالثة أوجه الوجه اْلول توحيد العامة الذي يصح ابلشواهد  .1914
ابلقدم وهو  ابحلقائق والوجه الثالث توحيد قائم والوجه الثاين توحيد اْلاصة وهو الذي يثبت

 توحيد خاصة اْلاصة 
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فيقال ال ري ب أن أهل التوحيد يتفاوتون ِف توحيدهم علما ومعرفة وحاال تفاوات ال  .1915
حيصيه إال هللا فأكمل الناس توحيدا اْلنبياء صلوات هللا وسالمه عليهم واملرسلون منهم أكمل 

 (1)أكمل ." ِف ذلك وأولو العزم من الرسل 
ال بَتك : ال يَتك احلرام إقال بعض السلف"حصل لإلنسان منه ريبٌة يَتكه. وهلذا  .1916

 جزٍء من احلالل.

 وقال بعضهم: من أراد أكل احلالل ترك غال ب احلرام.

 وقدم صاح ب ))الرعاية((: إن زاد احلرام على الثلث حرم اْلكل، وإال فال. -861

 إن كان اْلكثر احلرام حرم، وإال فال.وقطع ابن اِلوزي ِف ))املنهاج((: 

 وذكر أبو العباس بن تيمية: إن غل ب احلرام هل حترم معاملته أو تكره؟ على وجهني:

وقد نقل اْلثرم وغري واحٍد عن اإلمام أمحد فيمن ورث مااًل: إن عرف شيئاً ببينٍة رده، وإن  
 كان الغال ب على ماله الفساد تنزه عنه. أو حنو ذلك.

 ٌَ عن أمحد ِف الرجل خيلف مااًل: إن كان غالبه هنبًا أو رابً ينبغي لوارثه أن يتنزه  ونقل حر
 عنه، إال أن يكون .. .. يسرياً ال يعرف.

ونقل عنه أيضاً: هل للرجل أن يطل ب من ورثة إنساٍن ماالً مضاربًة ينفعهم وينتفع به؟ قال: 
 إن كان غالبه احلرام فال.

كل. وقال بعضهم: مع الكراهة، وأن الكراهة تضعف وقد أطلق مجاعٌة جواز اْل -862
حبس ب قلة احلرام وكثرته. واختار ذلك الشيخ موفق الدين؛ ملا روى اإلمام أمحد عن أيب هريرة 

 (2)مرفوعاً:." 
"ورمبا سوف ابملطل فحصل للسائل االستهانة ِف الَتدد وكثرة الطل ب، مث كان بعد  .1917

 ِلميل خرٌي من املطل الطويل.: الرد اقال بعض السلفذلك الكف. وقد 

وقد قرئ على النظام وأان أَسع: أخْبكم احلافظ أبو بكر بن احمل ب، أخْبان املزي،  -873
أخْبان ابن البخاري، أخْبان ابن طْبزد، أخْبان أبو بكر اْلنصاري، أخْبان ابن املهتدي ابهلل، 
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فرج زي، أنشدان العباس بن الأخْبان ابن املأمون، أخْبان ابن اْلنباري، أنشدان احلسن العن
 الرايشي، أنشدان ابن عائشة للحطيئة:

 أتينا نظهر الشكوى ِلزٍء ... كسنة غريان والناس انس

 على خيٍل تساق بنا إليهم ... على من جياذبنا دراس

 فضاق أبمران وطرا عليه ... حباجتنا نعاٌس أو هالس

 ابسفقلنا ال عليك فِن عوضاً ... إذا فقد الغىن حس ٌب و 

 أما ِف اْلرض أسفل منك خص ٌب ... ومعتمٌل وليس عليك ابس

 سامت من املعايل َ تنلها ... وهن من أن تناوهلا مشاس

 فأنت جبان ٍب والعرف جن ب ... وكل سامري ال مساس

 (1)فرمبا كان ذلك سب ب هجوه والوقوع فيه ابلكالم، ووَسه مبيسم البخل.." 
"هو احلمرة كذا ذكره اِلوهري و اْلزهري وغريمها قال اإلسنوي وهلذا َ يقع التعرض  .1918

 له ِف أكثر اْلحاديث 

) وِف اِلديد ينقضي ( وقتها ) مبضي قدر ( زمن ) وضوء وسَت عورة وأذان وإقامة  .1919
ومخس ركعات ( ْلن جْبيل صالها ِف اليومني ِف وقت واحد خبالف غريها كذا استدل به 

ْلصحاَ ورد أبن جْبيل إمنا بني الوقت املختار وهو املسمى بوقت الفضيلة وأما أكثر ا
 الوقت اِلائز وهو حمل النزاع فليس فيه تعرض له وإمنا استثىن قدر هذه اْلمور للضرورة 

واملراد ابْلمس املغَر وسنتها البعدية وذكر اإلمام سبع ركعات فزاد ركعتني قبلها  .1920
 ب أبو ْلنه صحح ِف الكتاَ استحباَ ركعتني قبلها واستح وكان ينبغي للمصنف ترجيحه

بكر البيضاوي أربعا بعدها فيعتْب على هذا تسع ركعات واالعتبار ِف مجيع ما ذكر ابلوسط 
 املعتدل كذا أطلقه الرافعي 

وقال القفال يعتْب ِف حق كل إنسان الوسط من فعل نفسه ْلهنم خيتلفون ِف ذلك  .1921
 وُيكن محل كالم الرافعي على ذلك 
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ويعتْب أيضا قدر أكل لقم يكسر ُّبا حدة اِلوع كما ِف الشرحني والروضة لكن  .1922
ة صَو ِف التنقيح وغريه اعتبار الشبع ملا ِف الصحيحني إذا قدم العشاء فابدءوا به قبل صال

املغَر وال تعجلوا عن عشائكم ومحل كالمه على الشبع الشرعي وهو أن أيكل لقيمات 
 يقمن صلبه والعشاء ِف احلديث حممول على هذا أيضا 

 أحتسبونه عشاءكم اْلبيث إمنا كان أكلهم لقيمات  قال بعض السلف .1923

 ْلبث اولو عْب املصنف ابلطهر بدل الوضوء لكان أوَل ليشمل الغسل والتيمم وإزالة  .1924

وعْب مجاعة بلبس الثياَ بدل سَت العورة واستحسنه اإلسنوي لتناوله التعمم  .1925
 والتقمص واالرتداء وحنوها فِنه مستح ب للصالة 

فِن قيل يشكل على اِلديد أنه جيوز مجع املغَر والعشاء مجع تقدمي ومن شرط  .1926
ذكر أجي ب  اصحة اِلمع وقوع الصالتني ِف وقت املتبوعة فكيف ينحصر وقت املغَر فيم

أبن الوقت املذكور يسع صالتني خصوصا إذا كانت الشرائط عند الوقت جمتمعة فِن فرض 
 ضيقه عنهما ْلجل اشتغاله ابْلسباَ امتنع اِلمع 

) ولو شرع ( فيها ) ِف الوقت ( على القول اِلديد ) ومد ( بتطويل القراءة وغريها  .1927
 رج بذلك وقتها بناء على أن له ِف) حىت غاَ الشفق اْلمحر جاز على الصحيح ( وإن خ

سائر الصلوات املد وهو اْلصح ْلن الصديق رضي هللا تعاَل عنه طول مرة ِف صالة الصبح 
 فقيل له كادت الشمس أن تطلع فقال لو طلعت َ جتدان غافلني 

ولكنه خالف اْلوَل كما ِف اجملموع وْلنه صلى هللا عليه وسلم كان يقرأ فيها  .1928
كعتني كلتيهما رواه احلاكم وصححه على شرط الشيخني وِف البخاري حنوه ابْلعراف ِف الر 

 وقراءته صلى هللا عليه وسلم تقَر من مغي ب الشفق لتدبره هلا 

والثاين ال جيوز لوقوع بعضها خارج الوقت بناء على أن الصالة إذا خرج بعضها عن  .1929
ركعة ِف  املد فيتجه إيقاعالوقت تكون قضاء كلها أو بعضها قال اإلسنوي وإذا قلنا جبواز 

 وقتها اْلصلي اه 

 وظاهر كالم اْلصحاَ أنه ال فرق وهو املتجه  .1930
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نعم يشَتط إيقاع ركعة لتسميتها أداء وإال فتكون قضاء لكن ال إمث فيها خبالف ما  .1931
إذا شرع فيها ِف وقت ال يسعها كما سيأيت التنبيه على ذلك عند قول املصنف ومن وقع 

  بعض صالته ِف الوقت
) قلت القدمي أظهر وهللا أعلم ( قال ِف اجملموع بل اِلديد أيضا ْلن الشافعي رضي  .1932

هللا تعاَل عنه علق القول به ِف اإلمالء وهو من الكت ب اِلديدة على ثبوت احلديث فيه وقد 
 ثبت فيه أحاديث ِف مسلم منها احلديث املتقدم 

يار  ل على وقت االختوأما حديث صالة جْبيل ِف اليومني ِف وقت واحد فمحمو  .1933
كما مر وأيضا أحاديث مسلم مقدمة عليه ْلهنا متأخرة ابملدينة وهو متقدم مبكة وْلهنا أكثر 

 رواة وأصح إسنادا منه 

قال وعلى هذا للمغَر ثالثة أوقات وقت فضيلة واختياره أول الوقت ووقت جواز  .1934
 ما َ يغ ب الشفق اْلمحر ووقت عذر وقت العشاء ملن جيمع 

 سنوي نقال عن الَتمذي ووقت كراهة وهو َتخريها عن وقت اِلديد اه قال اإل .1935

 ومعناه واضح مراعاة للقول خبروج الوقت  .1936

وهلا أيضا وقت ضرورة ووقت حرمة ووقت أداء وهو أن يبقى من الوقت ما يسع  .1937
 ركعة فقط 

 وعلى اْلول هلا وقت فضيلة واختيار ووقت عذر ووقت ضرورة ووقت حرمة  .1938

دخل وقتها ) مبغي ب الشفق ( اْلمحر ملا سبق ال ما بعده من اْلصفر ) والعشاء ( ي .1939
 مث اْلبيض خالفا لإلمام ِف اْلول و للمزين ِف الثاين ومن ال عشاء هلم أبن يكونوا بنواح

1940. ____________________ 

1941.  ".(1) 
"تنبيه عطف هذين على قبلهما يفهم كوهنما خالف اْلوَل لكن ِف الروضة وأصلها  .1942

هان ومع ذلك فغريمها من بقية املعامالت من إجارة وغريها كالبيع والشراء بل أهنما مكرو 
 نص ِف اْلم على أنه ال ينظر ِف نفقة عياله وال أمر صنعته بل يكله إَل غريه تفريغا لقلبه 

                                         
 1/123مغين احملتاج إَل معرفة معاين ألفاظ املنهاج ط الفكر اْلطي ب الشربيين  (1)



1789 

 

واستثىن الزركشي معاملة أبعاضه النتفاء املعىن وال ينفذ حكمه هلم وما قاله ال أييت  .1943
 مع التعليل اْلول 

 ) و ( يندَ أن ) ال يكون له وكيل معروف ( كيال حيايب أيضا فِن فعل ذلك كره  .1944

واملعاملة ِف جملس حكمه أشد كراهة فِن عرف وكيله استبدل غريه فِن َ جيد وكيال  .1945
عقد لنفسه للضرورة فِن وقعت ملن عامله خصومة أانَ نداب غريه ِف فصلها خوف امليل 

 إليه 

ومة ( ِف احلال عنده سواء أكان ممن يهدى إليه قبل ) فِن أهدى إليه من له خص .1946
الوالية أم ال سواء أكان ِف حمل واليته أم ال ) أو َ ( يكن له خصومة لكنه َ ) يهد ( له 
) قبل واليته ( القضاء مث أهدى إليه بعض القضاء هدية ) حرم ( عليه ) قبوهلا ( أما ِف 

هقي ِبسناد حسن وروي هدااي العمال سحت اْلوَل فلخْب هدااي العمال غلول رواه البي
 وروي هدااي السلطان سحت وْلهنا تدعو إَل امليل إليه وينكسر ُّبا قل ب خصمه 

وما وقع ِف الروضة من أهنا ال حترم ِف غري حمل واليته سببه خلل وقع ِف نسخ  .1947
لو قبلها  الرافعي السقيمة وأما ِف الثانية فألن سببها العمل ظاهرا وال ُيلكها ِف الصورتني

 ويردها على مالكها فِن تعذر وضعها ِف بيت املال 

وقضية كالمهم أنه لو أرسلها إليه ِف حمل واليته َو يدخل ُّبا حرمت وهو كذلك  .1948
 وإن ذكر فيها املاوردي وجهني 

 تنبيه يستثىن من ذلك هدية أبعاضه كما قال اْلذرعي إذ ال ينفذ حكمه هلم  .1949

) وإن كان يهدي ( إليه بضم أوله قبل واليته ) و ( احلال أنه ) ال خصومة ( له )  .1950
 جاز ( قبوهلا إن كانت اهلدية ) بقدر العادة ( السابقة والية القضاء ِف صفة اهلدية وقدرها 

ولو قال كالعادة دخلت الصفة وذلك ْلروجها حينئذ عن سب ب الوالية فانتفت  .1951
 التهمة 

لها ) أن ( يردها أو ) يثي ب عليها ( أو يضعها ِف بيت املال ْلن ) واْلوَل ( إن قب .1952
 ذلك أبعد عن التهمة وْلنه صلى هللا عليه وسلم كان يقبلها ويثي ب عليها 

 أما إذا زادت على املعتاد فكما لو َ يعهد منه كذا ِف أصل الروضة  .1953
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دة من جنس ايوقضيته حترمي اِلميع لكن قال الروايين نقال عن املذه ب إن كانت الز  .1954
 اهلدية جاز قبوهلا لدخوهلا ِف املألوف وإال فال 

وِف الذخائر ينبغي أن يقال إن َ تتميز الزايدة أي جبنس أو قدر حرم قبول اِلميع  .1955
 وإال فالزايدة فقط ْلهنا حدثت ابلوالية وصوبه الزركشي وجعله اإلسنوي القياس وهو الظاهر 

 قطن حريرا فقد قالوا حيرم أيضا  فِن زاد ِف املعىن كأن أهدى من عادته .1956

لكن هل يبطل ِف اِلمع أو يصح منها بقدر قيمة املعتاد فيه نظر واستظهر اإلسنوي  .1957
 اْلول وهو ظاهر إن كان للزايدة وقع وإال فال عْبة ُّبا 

 والضيافة واهلبة كاهلدية وكذا الصدقة كما قاله شيخنا  .1958

 عني الدافع إليه والزكاة كذلك كما قاله بعض املتأخرين إن َ يت .1959

 والعارية إن كانت مما يقابل أبجرة حكمها كاهلدية وإال فال كما حبثه بعض املتأخرين  .1960

تنبيه قبول الرشوة حرام وهي ما يبذل له ليحكم بغري احلق أو ليمتنع من احلكم ابحلق  .1961
 موذلك ْلْب لعن هللا الراشي واملرتشي ِف احلكم رواه ابن حبان وغريه وصححوه وْلن احلك

الذي أيخذ عليه املال إن كان بغري حق فأخذ املال ِف مقابلته حرام أو حبق فال جيوز توفيقه 
 على املال إن كان له رزق ِف بيت املال 

 وروي إن القاضي إذا أخذ فقد أكل السحت وإذا أخذ الرشوة بلغت به الكفر  .1962

ب ب موصل سواختلف ِف َتويله فقيل إذا أخذها مستحال وقيل أراد إن ذلك طريق و  .1963
 املعاصي بريد الكفر  قال بعض السلفإليه كما 

فروع ليس للقاضي حضور وليمة أحد اْلصمني حالة اْلصومة وال حضور وليمتيهما  .1964
 ولو ِف غري حمل الوالية ْلوف امليل 

وله ختصيص إجابة من اعتاد ختصيصه قبل الوالية ويندَ إجابة غري اْلصمني إن  .1965
 قطعه كثرة الوالئم عن احلكم وإال فيَتك اِلميع عمم املَو النداء هلا َو ي

 ويكره له حضوره وليمة اختذت له خاصة أو لألغنياء وادعي فيهم .1966

1967. ____________________ 



1791 

 

1968.  ".(1) 
 "وأما شروط الوجَو فقد علم الفقه. .1969

 

 وأما آداُّبا فهي عشرة.

 

ل ابلدعاء غ)اْلول( أن يستعد هلا يوم اْلميس، عزمًا عليها واستقباال لفضلها، فيشت
واالستغفار والتسبيح بعد العصر، ْلهنا ساعة قوبلت ابلساعة املبهمة ِف يوم اِلمعة، ويغسل 
ثيابه وخيتار البيض، ويعد الطي ب، ويفرغ قلبه من اْلشغال املانعة من البكور اَل اِلمعة، 

م ض وينوي ِف هذه الليلة صوم يوم اِلمعة فان له فضالً، ال مفردًا فانه مكروه، بل مع
اْلميس والسبت، وليشتغل ابحياء هذه الليلة ابلصالة وختم القران، فلها فضل كثري، 

 وينسح ب عليها فضل يوم اِلمعة.

 

وقيل: وجيامع أهله ِف هذه الليلة، واستحبوا أخذ من حديث: )من بكر وابتكر وغسل 
 واغتسل(.

 

 ه.وقالوا: معناه محل أهله على الغسل ويروى ابلتخفيف: أي غسل ثياب

 

: أو سلفقال بعض الوُّبذه اْلداَ يدخل ِف زمرة الغامنني، وخيرج من زمرة الغافلني؛ كما 
ِف الناس نصيباً من اِلمعة من انتظرها ورعاها من اْلمس، وأخسهم نصيباً من أصبح فيقول 

 ايش اليوم. وكان بعضهم يبيت ليلة اِلمعة ِف املسجد اِلامع ْلجلها.

 

 ب، أ ابلغسل بعد طلوع الفجر، فِِن كان ال يبكر فأقربه إَل الرواح أح)والثاين( إذا أصبح ابتد
ليكون أقَر عهدًا ابلنظافة. وهذا الغسل مستح ب استحبااَب مؤكداً، وعند البعض سنة، 

 وعند آخرين واج ب. ومن اغتسل مث أحدث َ يبطل غسله واْلح ب أن حيَتز.
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 ابلكسوة والنظافة والطي ب.)والثالث( الزينة. وهي مستحبة ِف هذا اليوم؛ وهي 

 

 (1)أما الكسوة: فأحبها البيض من الثياَ، وال يلبس ما فيه شهرة، وال." 
جي ب  -ان صودف  -"حمظور خيصه. فاْلمر فيه أخف ولكنه ِف وقت مباشرته  .1970

منعه مبا ُيتنع منه ولو ابلضَر واالستخفاف، فِن النهي عن املنكر واج ب. وإذا فرغ منه 
عليه، فِن علم النصح ُينعه من العود وج ب النصح، وان َ يتحقق ولكنه  وعلم أنه مصر 

كان يرجوه فاْلفضل النصح والزجر لطفاً، أو تغليظًا ان كان هو اْلنفع. وان علم إصراره 
،  وان النصح ال ينفعه فسري العلماء فيه ُمتلفة، فبعضهم يقول: الرفق والنظر بعني الرمحة أوَل

 عليه وسلم من لعن من شَر مخراً وقال: )ال تكن عوانً للشيطان كما هنى النِب صلى اَّلل  
على أخيك(. أو كما قال. واحلق ان ذلك خيتلف ابختالف نيات الرجال والتفاوت ِف 
اْلحوال، واملفيت فيه القل ب والبال، اذ لكل من الطرفني خطر، اذ العنف قد يكون عن كْب 

الح، والرفق قد يكون عن مداهنة واستمالة وعج ب والتذاذ ِبظهار العلو واالدالل ابلص
 قل ب.

 

 املطل ب الثالث ِف الصفات املشروطة فيمن تصاحبه

 

اذ ليس كل إنسان يصلح للصحبة، فالصحبة اما للدنيا: كاالنتفاع ابملال واِلاه أو االستئناس 
لعلم ا ابملشاهدة واحملاورة، وال يتعلق بذلك غرضنا؛ واما للدين: وذلك ْلغراض منها استفادة

والعمل ومنها استفادة اِلاه حتصنا به عن أذى من يشوش القل ب ويصده عن العبادة، ومنها 
استفادة املال لالكتفاء به عن تضييع اْلوقات ِف طل ب اْلقوات، ومنها االستعانة ِف املهمات 

عة افيكون عدة ِف املصائ ب وقوة ِف اْلهوال، ومنها التْبك مبجرد الدعاء، ومنها انتظار الشف
 : استكثر اْلخوان فِِن لكل مؤمن شفاعة.قال بعض السلفِف اْلخرة. 

 

وأيضاً: ينبغي فيمن تريد صحبته مخس خصال: العقل، وحسن اْللق، وترك الفسق 
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 واالبتداع، واحلرص على الدنيا.

 

اما العقل: فهو رأس املال، اذ اْلمحق يضرك وهو يريد نفعك واعانتك من حيث ال يدري.." 
(1) 

 (، وهو نور القران واالُيان الذي أعطاه1ثل نوره ِف قل ب عبده املومن" )""م .1971

 [.5 2]ا لشورى: (2)إايه، كما قال ِف اخر االية: 

 [.122]االتعام: (3)وقال تعاَل: 

 وقد تقدمت هذه االايت.

 (4)وقال ِف اية النور: 
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 ( يعين: نور اإلُيان على نور2>نور ىف نو(2)

 : "يكاد املومن ينطق ابحلكمة وإن َ يسمعقال بعض السلفالقران، كما 

 (.2فيها ابالثر، فِذا َسع فيها ابالثر كان نورا على نور" )

 -ومها: الكتاَ، واالُيان  -وقد مجع هللا سبحانه بني ذكر هذين النورين 
 كقوله:  ماكنت تدري ما الكنف وال اإلُين ولبهن لهِف غري موضع من كتابه،  

 من نشا مق عبا د ان  -لؤرا هندي به 
 فبذلك فقجفرحوا هو خئر مما ->قل بففحل هللا وبرخته(3)

 [، ففضل هللا: االُيان، ورمحته: القران.58! ن( ]يونس: -

 لناسف ا -دؤرا ُيثمى حمله  -وقال تعا َل:  اومىبم ن متتا فاجتنه وجعلنا له

 كمن فثله ىف الظلمت ليس خبارمب تتها 
 (.3(، وهو نور القران على نور االُيان )2>نور ىف نو(4)

 وِف حديث النواس بن َسعان رضي هللا عنه عن النِب!: "إن هللا

 ،368، 1 45/ 3( َ اقف عليه مسندا. ونقله ابن تيمية ِف "اِلواَ الصحيح( " )1)
 (، وغريمها.26 0/ 1 2(، والقرطِب ِف تفسريه )322/ 4

 ( والتعليق عليه.1 1 9وانظر: " الوابل الصي ب" )

 (، والبيهقي ِف182/ 1 9( ورد مبعناه عن ابن عباس عند الطْبي ِف " التفسري" )2)

 ( من رواية علي بن ايب طلحة عنه.2 0 1/ 1" االَساء والصفات " )
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 "و عتْب هذا حبال الصديق رضي هللا عنه؛ فانه افضل االمة، ومعلوم ا ن .1972

 فيهم من هو أكثر عمال وحجا وصوما وصالة وقراءة منه، قال ابو بكر بن

 عياش: "ما سبقهم ابو بكر بكثرة صوم وال صالة، ولكن بشيء وقر ِف

 (.1قلبه " )

 (:2وهذا موضع املثل املشهور )

 ( وجتي ِف االول3من يل مبثل لسريك املدلل تصثي رويدا )

 م العمل وقائد له، والعمل اتبع لهالوجه الثالث والسبعون: ان العلم إما

 ومؤتئم به، فكل عمل ال يكون خلف العلم مقتداي به فهو غري انفع لصاحبه،

 : "من عبد هللا بغري علم كان ما يفسدقال بعض السلفبل مضرة عليه، كما 

(1) 
(2) 
(3) 

 ( من8 0/ َ(، و" الصالة " )4 1أخرجه ا حلكيم الَتمذي ِف "نوادر اْلصول " )ق: 

 قول بكر بن عبد هللا املزين ِبسناد صحيح.

 َو اقف عليه من قول ايب بكر بن عياتز.

 ورفعه بعضهم، وال اصل له، وذكره املصنف فيما وضعته جهلة ا ملنتسبني إَل السنة

 (، و" املغين عن محل92ِف فضائل الصديق رضي هللا عنه. انظر: " املنار املنيف " )

 (.2 3/ 1اْلسفار" )

 (، و" املنهل1 53ن تيمية، ِف " مشيخة اليونيين". انظر: " الرد الوافر" )انشده ب

 (، و" طريق اهلجرتني"1 4 4، 7/ 3(. وهو ِف " مدارج السالكني " )52/ 1الصا ِف " )

 (.4 4 9، 432(، و"لطائف املعارف " البن رج ب )5 0 4)

 وِف مثل مشهوو يضَر للرجل يدرك حاجته ِف تؤدة ودعة:

 ويدا ويكون اوال ِف* يصشي ر 

                                         
 ( )ق(: " وهو نور اإلُيان على نور القرآن ".3)
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 (.2 53/ 2(، و" جممع االمثال " )76/ 1انظر: "املعاين الكبري" )

 )ح، ن(: "اهلوينا".

227 ".(1) 
 "وملا كان القل ب هو حمل العلم، والسمع رسوله الذي أيتيه به، والعني .1973

 طليعته؛ كان ملكا على سائر االعضاء، أيمرها فتأ متر المره، ويصرفها فتنقاد

 مبا خص به من العلم دوهنا، فلذلك كان ملكها و ملطاع فيهاهله طائعة، 

 وهكذا العاَ ِف الناس كالقل ب ِف االعضاء.

 وملا كان صالح االعضاء بصالح ملكها ومطاعها، وفسادها بفساده؛

 قال بعض السلف:كانت هذه حال الناس مع علمائهم وملوكهم، كما 

 سد الناس: العلماء(، واذا فسدا ف1"صنفان إذا صلحا صلح الناس )

 (.2وا المراء " )

 قال عبد هللا بن املبارك:

 (3وهل أفسد الدين إال امللوك و حبار سوء ورهباهنا )
 وملا كان للسمع و لبصر من االدراك ما ليس لغريمها من االعضاء كاان

 ِف أشرف جزٍء من اإلنسان وهو وجهه، وكاان من أفضل ما ِف االنسان من

 وا ملنافع. االجزاء وا العضاء

 ( )ق(: " سائر الناس( ". ِف املوضعني.1)

 ( عن سفيان الثوري.5/ 7( اخرجه بعحوه ابو نعيم ِف "ا حللية " )2)

  - 1 0 2/ 3وروي بلفظه مرفوغا من حديث ابن عباس، اخرجه متام ِف "الفوائد" )
 (64 1/ 1)(، وابن عبد الْب ِف " اِلامع " 96/ 4الروض(، و بو نعيم ِف " احللية " )

 ِبسناد شديد الضعف.

 (.16(، و" الضعيفة " )13/ 1وانظر: " املغاين عن محل االسفار" )

 18(، و" شع ب االُيان " )279/ 8( من أبيات مشهورة تروى عنه، ِف "احللية " )3)
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69،) 

 (، وغريها.638/ 1(، و" جامع بيان العلم " )1 2 0ومعجم ابن املقرئ )ه 

287 ".(1) 
 (2)خبدمته، وتدخل عليهم من كل ابَ، "املالئكة  .1974
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 >سنئم علييهم اب صبزمت فنمم(2)

 (.1ا لذار(؟! ) عفىب

 وهذا الكمال إمنا ينال ابلعلم ورعايته، والقيام مبوجبه؛ فعاد اْلمر إ َل

 العلم ومثرته، وهللا املوفق.

 واعظم النقص واشد ا حلسرة: نقص القادر على التمام، وحسرته على

 (2: "إذا كثرت طرق اْلري كان اْلارج منها )قال بعض السلفتفويته، كما 
 (.3أشد حسرة " )

 (:4وصدق القائل )

 َو ار ِف عيَو الناس عييا كنقص القادرين على التمام

 فثبت انه ال شيء اقيح ابالنسان من أن يكون غافال عن الفضائل الدينية

 والعلوم النافعة واالعمال الصا حلة، فمن كان كذلك فهو من اهلمج الرعاع

 د، وإ ن ماتالذين يكدرون املاء ويغلون االسعار، إن عاش عاش غري محي

 مات غري فقيد، ففقدهم راحة للبالد والعباد، وال تبكي عليهم السماء، وال

 تستوحش هلم الغْباء.

 الوجه السابع والثمانون: ان القل ب يعَتضه مرضان يتواردان عليه، إذا

 (، و" شرح هنج6 1(، و" الذريعة إَل مكارم الشريعة " )56( انظر: " تفصيل النشأتني" )1)

 (3 0 6/ 2 0" ) البالغة
 ( اي: دون غتنام هلا.2)

 (.2 0 0( انظر: " سراج امللوك " )3)

 (.476( وهو املتنِب، ِف ديوانه )4)
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 "إ َل واحد من الصحابة أو التابعني. .1975

 (:1وِف مثله قال القائل )

 إذا مر يب يوم و َ أستفد هدى َو اكتس ب علما فما ذاك من عمري

 : "االُيان عراين،قال بعض السلفالوجه الثامن عشر بعد املئة: 

 (.2م " )ولباسه التقوى، وزينته ا حلياء، ومثرته العل

 (، ورفعه ابطل.3وقد رفع هذا ايضا )

 الوجه التاسع عشر بعد املئة: أنه ِف بعض االاثر: "بني العاَ والعابد

 (، و" التمثيل382/ 4(، و" اليتيمة " )25 4( وهو ابو الفتح البسيت، ِف ديوانه )1)

 (، والرواية فيها:1 27و حملاضرة( " )

 ! إذ مر يب يوم َو اصطنع يدا *

 (، وا ْلرالطي97(، وابن ايب الدنيا )5 1 0/ 13( اخرجه ابن ايب شيبة ِف " املصنف " )2)

 (، وابن1 571( كالمها ِف " مكارم االخالق "، والاللكائي ِف " السنة " )273)

 ( عن وه ب بن منبه.389/ 63عساكر ِف "اتريخ دمشق " )

 ( عن ابن مسعود.1 03وأخرجه ابن ايب الدنيا )

 ( من حديث ابن مسعود36، 1 5/ 1حيىي بن احلسني الشجري ِف "اماليه " ) ( اخرجه3)

 ِبسناد ضعيف جدا.

 (.1 2/ 1وروي من وجه آخر ضعيف. انظر: "ا ملغين عن محل االسفار" للعراقي )

 ( من حديث علي.2 4 1/ 43ومن وجه اخر ابطل، اخرجه ابن عساكر )

 احلثيث فيما ليس حبديث " للغزي(، و" ا ِلد 22/ 1وانظر: "كشف اْلفا" )

(25.) 

 وِف بعض هذه املصادر: "وماله العفة "، وِف بعضها: " الفقه "، ولعله حتريف، بدل:

 "ومثرته العلم ".

342 ".(1) 
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 "الوجه احلادي والعشرون بعد املئة: قول آبن املبارك، وقد سئل: من .1976

 (؟1ل: فمن السفلة )الناس؟ قال: العلماء، قيل: فمن امللوك؟ قال: الزهاد، قي

 (.2قال: الذي ايكل بدينه )

 الوجه الثاين والعشرون بعد املئة: ان من أدرك العلم َ يضره ما فاته

 بعد إدراكه؟ إذ هو أفضل ا حلظوظ والعطااي، ومن فاته العلم َ ينفعه ما

 حصل له من احلظوظ، بل يكون وابال عليه وسببا هلالكه.

 شيء أدرك من فاته العلم؟! واي شيء : "أيقال بعض السلفوِف هذا 

 (.3فات من ادرك العلم؟ إ" )

 (: " اليس4الوجه الثالث والعشرون بعد املئة: متال بعض العارفني )

 املريض إذا منع الطعام والشراَ و لدواء ُيوت؟ قالوا: بلى، قال: فكذلك

 القل ب إذا منع عنه العلم وا حلكمة ثالثة أايم ُيوت ".

 لم طعام القل ب وشرابه ودو وه، وحياته موقوفة علىوصدق؛ فان الع

 ذلك، فاذا فقد القل ب العلم فهو ميت، ولكن ال يشعر مبوته، كما ن السكران

 الذي قد زال عقله، واْلائف الذي قد آنتهى خوفه إَل غايته، واحمل ب

 ( وهم اراذل الناس. "اللسان " )سفل(.1)

 (،168/ 8وابو نعيم ِف "احللية " )(، 12/ 267( اخرجه لبيهقي ِف "الشع ب" )2)

 (، وغريهم.1 92/ 7وا ْلطي ب ِف " اتريخ بغداد" )

(، والرسطاطاليس ِف 289/ 2 0( نس ب لعلي رضي هللا عنه ِف " شرح النهج " )3)
 "إرشاد

 (.3(، ولبزرمجهر ِف " حملاسن وا ملساوىء" )22اْلري ب " )

 (. والتعليق الذي يلي قوله هنا8/ 1) ( هو فتح بن سعيد املوصلي، كما ِف " االحياء"4)

 للغزا يل.

344 ".(1) 
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 .(1)"ولكن يسوغ أن يقال: هو وكيل بذلك؛ كما قال تعا َل: .1977
 واملقصود أن هذا التوكيل خاص مبن قام ُّبا علما وعمال، وجهادا

 العدائها، وذاب عنها، ونفيا لتحريف الغالني وانتحال املبطلني واتويل

 اِلاهلني.

 توكيل رمحة واحسالق وتوفيق و ]ختصاص، ال توكيل حاجةو يضا؛ فهو 

 كما يوكل الرجل من يتصزف عنه ِف غيبته حلاجته إليه.

 (؛1يقول: "رزقناها قوما" )(2): قال بعض السلفوهلذا 

 ( ورحم ُّبا: إنه "وكيل هللا ".2فلهذا ال يقال ملن رزقها )

،وهذا خبالف شتقاق "وليئ هللا " من املواالة؛ فاهنا ا  حملبة والقَر

 فكما يقال: عبد هللا وحبيبه، يقال: وليه، وهللا تعا َل يوا يل عبده إحساان إليه

 وجبزا له ورمحة، خبالف املخلوق فانه يوا يل املخلوق لتعززه به وتكثره

 فال يوا يل أحدا -سبحانه  -مبواالته؛ لذل العبد وحاجته، و ما العزيز الغنيئ 

 من ذَل وال من حاجة.

 (3)هللا تعا َل: قال 
 (4)[، وقوله: 62]يونس: 

                                         
 وكنا مجها قؤصما  (1)
 ند وكنا ُّبا قوصما  (2)

 > وقل حلمد حمله ألذي لؤخيذ ولدا و! ليهن له لثرِف ىف أملال ولض(3)

 [، فلم ينف الويل نفيا عاما111لكن له وك ئن الذذ كنب تكبِا( ]االسراء: 

 مطلقا، بل نفى أن يكون له ويل من الذل، و ثبت ِف موضع آخر أن له

 أولياء، بقوله:   ال إن وليا ادله الخوف علئهم وال هم ئحزنون
 [، فهذه مواالة رمحة257> هلل وك الذيف ءامنوا( ]البقرة: (4)

 (.2 0 0/ 1ابو عبيدة ِف " جماز القران( " ) ( قاله1)

 ( )ح، ن(: "رزق ُّبا".2)
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 (، أوحى إليها رُّبا وفاطرها ن تضع محلها1"الوالدة ودان ]ملخاض ) .1978

 وخترج أثقا هلا، فتخرج الناس من بطنها إَل ظهرها، وتقول: َر هذا ما

 استودعتين، وخترج كنوزها ِبذنه تعا َل، مث حتدث أخبارها، وتشهد على

 ا من خري أو شر.بنيها مبا عملوا على ظهره

 فصل

 (، وتدخل ِف جتاويفها، وحتدث فيها2وملا كانت الرايج جتول فيها )

 ( الرايج، ويتعذر عليها املنفذ= أذن هللا سبحانه هلا قي3االخبرة، فتختنق )

 (، فيحدث من ذلك لعباده4اْلحبان ابلتنفس، فتحدث فيها الزالزل العظام )

 (.5عن معاصيه والتضرع إليه والندم )ا ْلوف وا ْلشية واالانبة واالقالع 

 (.6وقد زلزلت االرض: "إن رمبم يستعتبكم " ) قال بعض السلفكما 

 وقال عمر بن اْلطاَ، وقد زلزلت املدينة، فخطبهم ووعظهم، وقال:

 (.7"لئن عادت ال أساكنكم فيها" )

 ( )ن، ح(: " ودنو ا ملخاض ".1)

 ( اي: ِف االرض.2)

 وتنخنق ". )ح(: " وتتخفق ".( )د، ق، ت(: " 3)

 (.26 4/ 2 4( انظر: " جمموع الفتاوى " )4)

 ( )ق، ت(: " وا لتوبة ".5)

 (.34 0( تقدم ختر جيه )ص: 6)

 (، والبيهقي2 0(، وابن ايب الدنيا ِف " العقوابت " )473/ 2( اخرجه ابن ايب شيبة )7)

 ( ِبسناد صحيح.3 4 2/ 3)

630 ".(1) 
 عصمة، وضربت عليه سرادقات احلفظ، فهم أقل"فأما من اكتنفته ال .1979

 أفراد النوع االنسا ين، وهم خالصته ولبه.
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 فصل

 ومنها: أن هللا سبحانه إذا اراد بعبده خريا أنساه روية طاعاته، ورفعها من

 قلبه ولسانه، فاذا ابتلي ابلذن ب جعله نص ب عينيه، ونسي طاعاته، وجعل مهه

 مه إن قام او قعد او غدا او راح، فيكون هذا(، فال يزال ذنبه اما1كله بذنبه )

 عني الرمحة ِف حقه.

 : "إن العبد ليعمل الذن ب فيدخل به اِلنة،قال بعض السلفكما 

 ويعمل احلسنة فيدخل ُّبا النار.

 قالوا: وكيف ذلك؟

 قال: يعمل اْلطيئة فال تزال نص ب عينيه كلما ذكرها بكى، وندم،

 هللا، وذل له و ]نكسر، وعمل هلاواتَ، واستغفر، وتضرع، وأانَ إَل 

 أعماال؛ فتكون سب ب الرمحة ِف حقه.

 ويعمل احلسنة فال تزال نص ب عينيه ُين ُّبا ويراها ويعتدها على ربه

 وعلى اْللق، ويتكْب ُّبا، ويتعج ب من الناس كيف ال يعظمونه ويكرمونه

 لهو جيلونه عليها، فال تزال هذه االمور به حىت تقوى عليه ااثرها؛ فتدخ

 وخالفه سعيد بن ايب عروبة عن قتادة فلم يرفعه، بل جعله من اخبار أهل الكتاَ.

 (. وهذا هو احملفوظ.96اخرجه أمحد ِف " الزهد" )

 (، فتعقبه الذهِب.2 4 4/ 4وصحح ا حلاكم الرواية املرفوعة )

 ( )ن(: " ذنبه ".1)

842 ".(1) 
 اوراده اليت ال خيل (، ورمبا كان من مجلة1"فيه فصال عظيما ال احفظه ) .1980

 (. وَسعته يقول: إن جعله بني السجدتني جاز.2ُّبا )

 فِذا شهد العبد أن إخوانه مصابون مبثل ما صي ب به، حمتاجون إَل ما

 ( مبغفرة هللا وفضله،3هو حمتاج إليه، َ ُيتنع من مباعدهتم إال لفرط خبل )
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 وحقيق ُّبذا ان ال يساعد فان ا ِلزاء من جنس العمل.

 : "إن هللا ملا عت ب على املالئكة بسب ب قوهلم:قال بعض السلفوقد 

(1) 
(2) 
(3) 

 (، قال: "وهلذا جاء اثر عن بعض السلف أنه من قال39 0لعله ما ذكره ِف "الروح " )

 كل يوم سبعني مرة: َر اغفر يل ولوالدي وللمسلمني و ملسلمات واملؤمنني

 لمة ومؤمن ومؤمنة. والواملؤمنات، حصل له من االجر بعدد كل مسلم ومس

 تستبعد هذا، فانه إذا استغفر الخوانه فقد احسن إليهم، وهللا ال يضيع أجر

 احملسنني ".

 (.1 13/ 1 0وانظر مناما لبعض السلف ِف "احللية " )

 ( من حديث عبادة بن الصامت مرفوغا:2 1 55لطْباين ِف "مسند الشاميني " ) 1وعاند 

 نات كت ب له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة ". هاسناده"من استغفر للمؤمنني واملؤم

 (. ومن حديث ام سلمة ِف352/ 1 0ضعيف، وجوده اهليثمي ِف " اجملمع " )

 (، واسناده ضعيف. وِف الباَ حديث اثلث ضعيف.37 0/ 23"املعجم الكبري" )

 (.5976انظر: "السلسلة الضعيفة " )

 (.380لشوكاين )وانظر تقرير ما دلت عليه ِف " حتفة الذاكرين " ل

 ( وصححه من32 59ورمبا كان أصل التزام عدد السبعني ما خرجه الَتمذي )

 (1)حديث أ يب هريرة ِف قوله تعا َل: 

                                         
 >واشتغفرلذنبثهللمؤينني واملومئت( قال:(1)

 فقال ىلمج: " إ ين الستغفر هللا ِف اليوم سبعني مرة ".

 (.322/ 2 4، 52 1/ 22انظر: " جمموع الفتاوى " )

 )ن(: "لفرط جهل".
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 (، فيتولد من الذن ب1"وتتد عى السيئات ِف حق مثل هذا وتتولف ) .1981

 الواحد ما شاء هللا من املتالف واملعاط ب اليت يهوي ُّبا ِف دركات

 كل املصيبة الذن ب يتولد من الذن ب، مث يتولد من االثننيالعذاَ، فاملصيبة  

 اثلث، مث تقوى الثالثة فتوج ب رابعا، وهلم جرا.

 ومن َ يكن له فقه نفس ِف هذا الباَ هلك من حيث ال يشعر.

 فاحلسنات والسيئات اخذ بعضها برقاَ بعض، يتلو بعضها بعضا،

 سنة احلسنة: "إن من ثواَ احلقال بعض السلفويثمر بعضها بعضا؛ 

 (.2بعدها، وإن من عقاَ السيئة السيئة بعدها" )

 (3وهذا أظهر عند الناس من أن تضَر له االمثال وتطل ب له النبواهد )
 وهللا املستعان.

 فصل

 واذا َتملت حكمته سبحانه فيما ابتلى به عباده وصفوته مبا ساقهم به

 ون إليها إال على جسرإ َل أجل الغاايت وأكمل النهاايت اليت َ يكونوا يعْب 

 من االبتالء واالمتحان، وكان ذلك ا ِلسر لكماله كا ِلسر الذي ال سبيل

 إ َل عبورهم إَل اِلنة إال عليه، وكان ذلك االبتالء و المتحان عني

 ( كذا ِف االصول. ولعلها: وتتو لف. أي: ايتلف بعضها إَل بعض.1)

 تتألف، كما قالوا: تو ليف. وقال شبخنا اإلصالحي: إذا َ بكن حمرفا، فهو:

 (، ومن طريقه البيهقي382( أخرجه أبو عبد الرمحن السلمي ِف "طبقات الصوفية " )2)

 (.328( عن اىب احلسن املزئن )ت: 5 0 5/ 12ِف "شع ب االُيان " )

 (.5 9 4(، و"طريق اهلجرنني " )139( انظر: " الداء والدواءَ )3)

7 4 8 ".(1) 
 فرقان بينهم وبني الذين قبلهم؛ فان أولئك حبس ب"وهذا هو احملك وال .1982

 ( ُّبم، كما قال فيهم علي بن ايب طال ب: "اتباع كل1داعيهم ومن يقَتن )

                                         
 2/847مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادةط الفوائد ابن القيم  (1)
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 (، َ يستضيئوا بنور العلم، َو يلجؤوا إ َل2انعق، ُييلون مع كل صائج )

 (.3ركن وثيق " )

 وهذا عالمة عدم البصرية؛ أنك تراه يستحسن الشيء وضده، وُيدح

 شيء ويذمه بعينه إذا جاء ِف قال ب ال يعرفه، فيعظم طاعة الرسول ويرىال

 عظيما ُمالفته، مث هو من اشد الناس ُمالفة له، ونفيا ملا اثبته، ومعاداة

 للقائمني بسنته، وهذا من عدم البصرية.

 فهذا القسم الثالث إمنا عملهم على البصائر، وُّبا تفاوت مراتبهم ِف

 وقد ذكر السابقني فقال: "إمنا كانوا - بعض السلف قالدرجات الفضل، كما 

 يعملون على البصائر".

 وما أويت أحد أفضل من بصرية ِف دين هللا، ولو قصر ِف العمل؛ قال

 [، قال4 5]ص: (1)تعا َل: 

 (.4آبن عباس: "أو يل القوة ِف طاعة هللا، واالبصار ِف املعرفة ِف أمر هللا " )

 (.5ا قوة ِف العبادة وبصرا ِف الدين " )وقال قتادة وجماهد: "أعطو 

 ( )ت(: "يقَر ". )ق(: " يقرن ". ومهملة ِف )د(.1)

 ( )ح، ن(: "مع كل ريح ".2)

 ( جزء من االثر السابق. وقد تقدم الكالم عليه.3)

 (. وعلقه2 1 5/ 2 1( )ت، ح، ن(: " ا ملعرفة ابهلل ". واالثر اخرجه بنحوه الطْبي )4)

 (.2 96/ 4" تغليق التعليق " )البخاري. انظر: 

 (.2 1 6/ 2 1( اخرجه الطْبي )5)

858 ".(2) 
 إن العبد ليفعل الذن ب فيدخل به اِلنة  قال بعض السلف" وهلذا  .1983

                                         
 واُيرعنآإترهيم وإشحق ديلعقَو أؤَل االيذي وا ْلُّبر   (1)
 2/858مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادةط الفوائد ابن القيم  (2)
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وإذا ابتلى العبد ابلذن ب وقد علم أنه سيتَو منه ويتجنبه ففي ذلك من حكمة هللا  .1984
ال الصاحلة ورغبة ِف كثرة اْلعم ورمحته بعبده أن ذلك يزيده عبودية وتواضعا وخشوعا وذال

 ونفرة قوية عن السيئات فِن النِب صلى هللا عليه و سلم قال ال يلدغ املؤمن من جحر مرتني 

وذلك أيضا يدفع عنه العج ب واْليالء وحنو ذلك مما يعرض لإلنسان وهو أيضا  .1985
 توبة ليوج ب الرمحة ْللق هللا ورجاء التوبة والرمحة هلم إذا أذنبوا وترغيبهم ِف ا

وهو أيضا يبني من فضل هللا وإحسانه وكرمه ما ال حيصل بدون ذلك كما ِف احلديث  .1986
الصحيح عن النِب صلى هللا عليه و سلم أنه قال لو َ تذنبوا لذه ب هللا بكم وِلاء بقوم 

 (1)يذنبون مث يستغفرون فيغفر هلم ." 
شيعة ال بعض ال" والتصوف ومجهور املسلمني ومجهور طوائفهم ال خيرج عن هذا إ .1987

وأئمة هؤالء ومجهورهم على القول الوسط الذي ليس هو قول املعتزلة وال قول جهم وأتباعه 
اِلْبية فمن قال إن شيئا من احلوادث أفعال املالئكة واِلن واإلنس َ خيلقها هللا تعاَل فقد 

 خالف الكتاَ والسنة وإمجاع السلف واْلدلة العقلية 

قال إن كالم اْلدميني أو أفعال العباد غري ُملوقة فهو من  قال بعض السلفوهلذا  .1988
 مبنزلة من قال إن َساء هللا وأرضه غري ُملوقة 

وهللا تعاَل خيلق ما خيلق حلكمة كما تقدم ومن مجلة املخلوقات ما قد حيصل به  .1989
ضرر عارض لبعض الناس كاْلمراض واْلالم وأسباَ ذلك فخلق الصفات واْلفعال اليت 

مجلة ذلك فنحن نعلم ان هلل ِف ذلك حكمة وإذا كان قد فعل ذلك حلكمة  هي أسبابه من
خرج عن أن يكون سفها وإذا كان العقاَ على فعل العبد االختياري َ يكن ظلما فهذا 
احلادث ابلنسبة إَل الَر له فيه حكمة حيسن ْلجل تلك احلكمة وابلنسبة إَل العبد عدل 

 (2)لكن هو ظلم نفسه ." ْلنه عوق ب على فعله فما ظلمه هللا و 
"مثَّ إنَّ كلمة ))من(( تبعيضيَّة فاملعىن: فِنَّ احلياَء بعض اإلُيان. فِن قلت: إذا كان  .1990

احلياء بعض اإلُيان، فِذا انتفى احلياء انتفى بعض اإلُيان، وانتفاء البعض يستلزُم انتفاء 

                                         
 2/431بن تيمية منهاج السنة النبوية ط قرطبة ا (1)
 3/33منهاج السنة النبوية ط قرطبة ابن تيمية  (2)
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 الكلِ .

ل، ونفي الكمال ال يستلزم نفي اْلصقلُت: قد عرفت أنَّ املراد أنَّه من مكمِ الت اإلُيان، 
 نعم على مذه ب االعتزال يرده اإلشكال، فليتأمل.

[: قال الراغ ب: احلياء: انقباض النَّفس عن القبيح، وهو من خصائص اإلنسان؛ 2تتمة ]
لريتدع عن ارتكاَ كلِ  ما يشتهي، فال يكون كالبهيمة، وهو ُمرك ب من خري وعفَّة، ولذلك 

كاشفاً، وقلَّما يكون الشهجاع مستحيياً. وقد يكون مطلق االنقباض،  ال يكون املستحيي  
 كما ِف بعض الصِ بيان.

وقال غريه: هو انقباض النفس؛ خشية ارتكاَ ما يكره أعمَّ من أن يكون شرعيًّا أو عرفيًّا 
 أو عقليًّا، ومقابل اْلول: فاسق، ومقابل الثاين: أبله، ومقابل الثالث: جمنون.

صلَّى هللا عليه وسلم: ))احلياءُ شعبةٌ من اإلُياِن(( أي: أثٌر من آاثر اإلُيان. وقال قال: وقوله 
: حقيقة احلياء خوف الذَّمِ  بنسبة الشَّر إليه.  احلليميه

، وإن كان ِف  وقال غريه: فِن كان ِف حمرَّم فهو واج ب، وإن كان ِف مكروه فهو مندَو
 السالم: ))احلياُء ال أييت إالَّ خبرٍي((.مباح فهو العرِف، وهو املراد بقوله عليه 

ا هو ما يقع على وفق الشَّرع إثبااتً ونفياً، وهللا أعلم.  وجيمع كل ذلك: أنَّ املباح إمنَّ

 وجاء عن بعض السَّلف: رأيُت املعاصي نذالًَة، فَتكُتها مروءًة، فصارت داينًة.

تعنَي ُّبا على ه فيستحيي العاقل أن يسوقد يتولَّد احلياُء من هللا من التَّقل ب ِف نعمه وآالئ
 معصيته.

: َخِف هللا على قْدِر قدرته عليك، واستحي منه على قدر قربه قال بعض السَّلفوقد 
َُ إليك من حبل الوريد.  منك، وهو أقر

 وِف احلديث فوائد:

 :منها: احلضه على االمتناع من قبائح اْلمور ورذائلها، وكل ما ُيسَتحىي من فعله. ومنها
الدَّاللة على أنَّ النصيحة إمنا تعتد ُّبا إذا وقعت موقعها. ومنها: التَّنبيه على زجر مثل هذا 

 النَّاصح.

========== 

[ ِف هامش اْلصل: فِن احلياء على ما مرَّ هو تغري وانكسار يلحق اإلنسان عند خوف 1]
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 ما يعاَ أو يذم. منه.

أمور  ح تقدم بعض ما يتعلق ابحلياء ِف ابَ[ ِف هامش اْلصل: وإمنا قلنا تتمة ْلنه قد 2]
 اإلُيان. منه.

 

================== 

[ ِف هامش اْلصل: فِن احلياء على ما مرَّ هو تغري وانكسار يلحق اإلنسان عند خوف 1]
 (1)ما يعاَ أو يذم. منه.." 

ا يزيِ ن له احليف ِف الوصيَّة، أو الرهجوع عن الو  .1991 يَّة، ص"وأيضًا فِن الشَّيطان رمبَّ
ف قال بعض السَّلففيتمحَّض تفضيل الصَّدقة النَّاجزة،  : يعصون هللا عن بعض أهل الَتَّ

ت تعاَل ِف أمواهلم مرَّتني: يبخلون ُّبا وهي ِف أيديهم يعين ِف احلياة، ويسرفون فيها إذا خرج
 عن أيديهم، يعين بعد املوت.

رفوعاً، أيب الدَّرداء رضي هللا عنه م وأخرج الَتمذيه ِبسناٍد حسٍن، وصحَّحه ابن حبَّان عن
قال: ))مثل الَّذي يعتق ويتصدَّق عند موته مثل الَّذي يهدي إذا شبع((، وهو يرجُع إَل 

 معىن حديث الباَ.

وروى أبو داود، وصحَّحه ابن حبَّان من حديث أيب سعيٍد اْلدريِ  رضي هللا عنه مرفوعاً: 
 ائٍة((.ه بدرهم خرٌي له من أن يتصدَّق عند موته مب))ْلن يتصدَّق الرَّجل ِف حياته وصحَّت

[، ومطابقته 1419¦واحلديث قد مضى ِف كتاَ الزَّكاة، ِف ابَ أي الصَّدقة أفضل ]خ
مجة تؤخذ من قوله }َحىتَّ ِإَذا بَ َلَغِت احْلُْلُقوَم{ ]الواقعة:   [ كما ال خيفى.83للَتَّ

 

 ".==================(2) 
: َسعت أيب يقول: احلارث اْلعور كذَّاَ، وقال أبو زرعة: ال "قال ابن أيب خيثمة .1992

مذي: كان العمل عليه عند  حيتجه حبديثه، وقال ابن املديينِ : احلارث كذَّاَ، لكن قال الَتِ 
أهل العلم. وكأن البخاريَّ اعتمد عليه العتضاده ابالت ِفاق على مقتضاه، وإالَّ فلم جتر عادته 

                                         
 300( املؤلف غري معروف  ص/1167جناح القاري لصحيح البخاريط الكمال ) (1)
 10670( املؤلف غري معروف  ص/1167جناح القاري لصحيح البخاريط الكمال ) (2)
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 قام االحتجاج به.أن يورد الضَّعيف ِف م

وقد أورد ِف الباَ ما يعضدُه أيضاً، َو خيتلف العلماء ِف أنَّ الدَّين يقدَّم على الوصيَّة إالَّ 
ِف صورة واحدة وهي ما لو أوصى لشخص أبلف مثاًل، وصدقه الوارث وحكم به مث ادَّعى 

 آخر أنَّ له ِف ذمَّة امليِ ت ديناً يستغرق موجوده وصدقه الوارث.

هم ِف وجه للشَّافعية يُ َقدَُّم الوصيَُّة على الدَّين ِف هذه الصهورة اْلاصَّة، مثَّ قد انزع بعضففي 
إطالق كون الوصيَّة مقدَّمة على الدَّين ِف اْلية؛ ْلنَّه ليس فيها صيغة ترتي ب، بل املراد أنَّ 

ا تقع بعد قضاء الدَّين وإنفاذ الوصيَّة.  املواريث إمنَّ

ة، كقولك: جالس احلسن أو ابن سريين؛ أي: جالس كلَّ واحد منهما وأتى أبو لإلابح
ا قدمت ملعىن اقتضى االهتمام بتقدُيها، واختلف ِف تعيني ذلك املعىن.  اجتمعا أو افَتقا، وإمنَّ

 وحاصل ما ذكروه من مقتضيات التَّقدمي ستَّة أمور:

ملَّا كان أخفَّ  لكن لفظ ربيعة اْلوَّل: اْلفَّة والثَّقل كربيعة ومضر، فمضر أشرف من ربيعة،
 قدم ِف الذ ِكر، وهذا يرجع إَل اللَّفظ.

 الثَّاين: حبس ب الزَّمان كعاد ومثود.

 الثَّالث: حبس ب الطبع كثالث ورابع.

 الرَّابع: حبس ب الرهتبة كالصَّالة

 [50ص  13]ج 
 على املال. والزَّكاة فِن الصَّالة حقه البدن، والزَّكاة حقه املال، والبدن مقدَّم

: عزَّ عض السَّلفقال باْلامس: تقدمي السَّب ب على املسب ب كقوله تعاَل: }َعزِيٌز َحِكيٌم{ 
 فلمَّا عزَّ حكم.

يِقنَي َوالشهَهَداِء َوالصَّاحِلِنَي{  السَّادس: ابلشَّرف والفضل، كقوله: }ِمَن النَِّبيِ نَي َوالصِ دِ 
ن؛ السهيليه أنَّ تقدمي الوصيَّة ِف الذ ِكر على الدَّي[، وإذا تقرَّر ذلك فقد ذكر 69]النساء: 

ا تقع على سبيل الْبِ  والصِ لة خبالف الدَّين، فِنَّه يقع غالبًا بعد امليِ ت ب نوع ْلنَّ الوصيَّة إمنَّ
 تفريط فوقعت البداية ابلوصيَّة لكوهنا أفضل.

ا شيء يؤخذ بغري عوض والدَّين يؤ  خراج خذ بعوض، فكان إوقيل: قدمت الوصيَّة؛ ْلهنَّ
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الوصيَّة أشق على الوارث من إخراج الدَّين، وكان أداؤها مظنَّة التَّفريط، خبالف الدَّين فِنَّ 
 (1)الوارث مطمئنٌّ ِبخراجه فقدِ مت الوصيَّة لذلك.." 

"فمحصل الر ِواايت: ستون، وسبعون، وتسعون، وتسع وتسعون، ومائة، واِلمع  .1993
حرائر، وما زاد عليهنَّ كنَّ سراري، أو ابلعكس. وأمَّا السبعون  بينهما أنَّ السِ تني كنَّ 

 فللمبالغة، وأما التسعون واملائة فكن دون املائة وفوق التسعني فمن قال: تسعون،

 [324ص  15]ج 
دد ِف رواية جعفر.  ألغى الكسر، ومن قال: مائة، جْبه، ومن مثَّة وقع الَتَّ

حبجَّة   ذكر القليل نفُي الكثري، وهو من َمفهوم العدد، وليسوأمَّا قول بعِض الشهرَّاح: ليس ِف
عند اِلمهور، فليس بكاف ِف هذا املقام، وقد حكى وه ُب بن منبِ ه ِف املبتدأ أنَّه كان 

 لسليمان عليه السالم ألُف امرأة؛ ثالمثائة مُمَهَّرة وسبعمائة َسرِية.

ان حممد بن كع ب قال: بلغنا أنَّه ك من طريق أيب َمعشر، عن« املستدرك»وروى احلاكم ِف 
 لسليمان عليه السالم ألُف بيت من قوارير على اْلش ب فيها ثالمثائة َصرحيٍة وسبعمائِة سريٍة.

( قاله على سبيل التَّمين للخري، وإمنا ج زَم به؛ ْلنَّه )حَتِْمُل ُكله اْمرَأٍَة فَارِساً جُيَاِهُد ِف َسِبيِل اَّللَِّ
: نبَّه صلى لفقال بعُض الساء لكونه قصَد به اْلرَي وأَْمَر اْلخرة ال لَِغرض. غل ب عليه الرَّج

هللا عليه وسلم ِف هذا احلديث على أنَّه التَّمين واإلعراض عن التَّفويض، قال: ولذلك نسَي 
 االستثناء ليمضي فيه القدر.

ُ( وِف رواية: ))قل: إن ش ة معمر عن طاوس اء هللا((، وِف رواي)فَ َقاَل َلهُ َصاِحُبُه: ِإْن َشاءَ اَّللَّ
[: ))فقال له امللك((. وِف رواية هشام بن ُحجري: ))فقال له 5242¦على ما سيأيت ]خ

صاحبه(( قال سفيان: يعين امَلَلك. وهذا يدله على أنَّ تفسري صاحبه ابمَلَلك ليس مبرفوٍع، 
ثلها (( ابلشَّك، ومعن سفيان: ))فقال له صاحبه، أو امللك« مسند احلميدي»ووقع ِف 

 ملسلم.

وِف اِلملة ففيه ردٌّ على من فسَّر صاحبه أبنَّه الذي عنده ِعْلٌم من الكتاَ، وهو آصف، 
ابملد وكسر املهملة وابلفاء، ابن بَ ْرِخيا، بفتح املوحدة وسكون الراء وكسر املعجمة بعدها 

                                         
 10680( املؤلف غري معروف  ص/1167جناح القاري لصحيح البخاريط الكمال ) (1)
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 حتتانية.

وزيَره من  إن كان صاحَبه فيعين بهوقال القرطِبه ِف قوله: ))فقال له صاحبه أو امللك(( 
، وإن كان امَلَلك فهو الذي أيتيه ابلوحي. قال: وقد أبعَد من قال: املراد به  اإلنس أو اِلنِ 

 خاطرُه.

وقال النَّووي: قيل: املراد بصاحبِه امَلَلُك، وهو الظَّاهر من لفظه، وقيل: القرين، وقيل: 
 (1)صاح ٌب له آدمي.." 

ثَ نَ  - 6340" .1994 ام )َعِن ا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن يُوُسَف( التِ نِ يسي، قال: )َأْخَْباََن َماِلٌك( اإلم)َحدَّ
( الزههري )َعْن َأيب ُعبَ ْيٍد( بضم العني وتنوين الدال، اَسه: سعد بن ُعبيد )َمْوََل  ٍَ اْبِن ِشَها

 نرَّمحاْبِن أَْزَهَر( بفتح اهلمزة واهلاء بينهما زاي ساكنة آخره راء، اَسه: عبد ال
 [503ص  26]ج 

( أي: )َعْن َأيب ُهَريْ َرَة( رضي هللا عنه )َأنَّ َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: ُيْسَتجَ  َُ ا
جياَ دعاؤه. قال الكرماين: يستجاَ من االستجابة مبعىن اإلجابة )َْلَحدُِكْم( أي: لكلِ  

ََْ يَ ْعَجْل( بفتح التَّحتواحٍد منكم، إذ اسُم اِلنِس املضاف  ية يفيد العموم على اْلصح )َما 
 : ابلفاء (2)واِليم بينهما عني ساكنة )يَ ُقوُل( بيان لقوله: ))ما َ يعجل((، وِف رواية أيب ذرٍ 

 والنَّص ب. )َدَعْوُت فَ َلْم ُيْسَتَج ْب يل( بضم التَّحتية وفتح اِليم.

عاء مبا لدهعاء فيكون كاملانِ  بدعائه، وأنَّه أتى من الده قال ابن بطَّال: املعىن أن يسأم ويَتك ا
َِ  الكرمي الَّذي ال يعجزه اإلجابة، وال ينقصه العطاء.  يستحقه به اإلجابة فيصرُي للُمبِخل للرَّ

مذي: ))ال  وقد وقع ِف رواية أيب إدريس اْلوالين عن أيب هريرة رضي هللا عنه عند مسلم والَتِ 
َُ لل عبد ما َ يدُع ِبمٍث، أو قطيعة رحٍم، وما َ يستعجل، قيل: وما االستعجاُل؟ يزاُل يستجا

َُ يل، فيستحسر عند ذلك وَيدَُع  قال: يقول: قد دعوت، وقد دعوُت فلم أَر يستجا
 الدهعاَء((.

ومعىن قوله: ))يستحسر(( وهو مبهمالت ينقطع، وأصله استفعال من حسر: إذا َعِيَي 
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 ُت(( لالستمرار؛ أي: دعوت مراراً كثرية.وَتِع َب، وتكرار ))دعو 

قال املظهري: من كان له ماللٌة من الدهعاء ال يُقَبل دعاؤه؛ ْلنَّ الدهعاء عبادٌة، حصلت 
اإلجابة أو َ حتصل، فال ينبغي للمؤمن أن ُيلَّ من العبادة، بل يالزم الطَّل ب وال ييأس من 

: ْلانَّ لفقال بعض السَّ وإظهار االفتقار حىتَّ اإلجابة ملا ِف ذلك من االنقياد واالستسالم، 
 أشده خشيًة أن أحرم الدهعاء من أن أحرم اإلجابة.

وكأنَّه أشار إَل حديث ابن عمر رضي هللا عنهما رفعه: ))من فُِتَح له منكم ابَ الدهعاء 
ٍ، وصححه احلاكم فوهم. قا مذي بسنٍد لنيِ  َ الرَّمحة((. أخرجه الَتِ  الدَّاودي:  لفتحت له أبوا

خيشى على من خالف وقال: قد دعوت فلم يستج ب يل أن حُيرم اإلجابة، وما قام مقامها 
 (1)من اْلجر والتَّكفري، انتهى.." 

 """""" 145""""""" صفحة رقم  .1995

الركعة الثانية فاحتة الكتاَ وقل هو هللا أحد وقل أعوذ بَر الناس مخسا وعشرين مرة َ 
خيرج من الدنيا حىت يريه ِف املنام ويرى مكانه ِف اِلنة . . الرابعة عن ابن عباس رضي هللا 
عنهما عن النِب ) صلى هللا عليه وسلم ( من صلى يوم اِلمعة عشر ركعات قبل خروج 

ِف كل ركعة فاحتة الكتاَ وقل هو هللا أحد عشر مرات مث يقول على أثر ذلك اإلمام يقرأ 
سبحان هللا واحلمد هلل وال إله إال هللا وهللا أكْب وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم َ 
يسأل هللا شيئا إال أعطاه وِف احلديث ما من الصلوات صالة أفضل من صالة الفجر يوم 

وال أحس ب من يشهدها إال مغفوراً له رواه الطْباين ِف معجمه اْلوسط  اِلمعة ِف اِلماعة
والكبري . . اْلامسة عن علي رضي هللا عنه عن النِب ) صلى هللا عليه وسلم ( من صلى 
الفجر يوم اِلمعة ركعتني كت ب هللا له مائة حسنة وحما عنه مائة سيئة ومن صلى أربع ركعات 

اِلنة  اِلنة ومن صلى مثان ركعات رفع هللا له مثامنائة درجة ِف رفع هللا له أربعمائة درجة ِف
وقد كفر له ذنوبه كلها ومن صلى اثنيت عشرة ركعة كت ب له ألفا ومائيت حسنة ورفع له ألفا 
ومائيت درجة وعن ابن عباس عن النِب ) صلى هللا عليه وسلم ( من قال بعد ما تقضي 

شرين مرة غفر هللا له مائة ألف ذن ب ولوالديه أربعة وع اِلمعة سبحان هللا العظيم وحبمده مائة
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ألف ذن ب . . السادسة : عن أنس عن النِب ) صلى هللا عليه وسلم ( من قرأ إذا سلم 
اإلمام يوم اِلمعة قبل أن يثين رجليه فاحتة الكتاَ وقل هو هللا أحد وقل أعوذ بَر الفلق 

ر تقدم من ذنبه وما َتخر وأعطي من اْلجوقل أعوذ بَر الناس سبعا سبعا غفر هللا له ما 
بعدد من آمن ابهلل واليوم اْلخر وِف رواية حفظ هللا له دينه ودنياه وأهله وولده . . السابعة 
: قال ابن مسعود رضي هللا عنه من قال بعد قراءة ما تقدم اللهم إين أسألك اي غين اي محيد 

من سواك وحباللك عن حرامك أغناه اي مبدئ اي معيد اي رحيم اي ودود أغنين بفضلك ع
هللا تعاَل ورزقه من حيث ال حيتس ب وقال أنس رضي هللا عنه من قال يوم اِلمعة سبعني 
مرة اللهم أغنين بفضلك عمن سواك وحباللك عن حرامك َ ُير عليه مجعتان حىت يغنيه هللا 

امع مبكرا دا إَل اِلمن أطعم مسكينا يوم اِلمعة مث غ قال بعض السلفتعاَل . . الثامنة : 
وقال حني يسلم اإلمام بسم هللا الرمحن الرحيم احلي القيوم أسألك أن تغفر يل وترمحين وأن 
تعافيين من النار مث دعا مبا بدا له استجي ب له وعن النِب ) صلى هللا عليه وسلم ( من قرأ 

خرى معة اْلسورة الكهف يوم اِلمعة أعطي نورا من حيث يقرأ إَل مكة وغفر له إَل اِل
وصلى عليه سبعون ألف ملك وعوِف من الداء وذات اِلن ب والْبص واِلذام وفتنة الدجال 
وقال النِب ) صلى هللا عليه وسلم ( من قرأ سورة الكهف فهو معصوم مثانية أايم من كل 
فتنة وِف صحيح مسلم ما بني خلق آدم إَل أعظم من فتنة الدجال قال أبو سعيد اْلدري 

عنه أن معه امرأة يقال هلا طيبة ال يقدم قرية إال سبقته إليها وتقول هذا الدجال  رضي هللا
فاحذروه من صفاته القبيحة إنه من بين آدم ولكن إبليس شارك أابه ِف وطء أمه فجاءت 
 فيه مواد خبيثة إبليسية ومؤد إنسية لكنها خبيثة ال تشبه طبائع بين آدم فلذلك ال يهزم طوال

ثوق ابحلديد ِف جزيرة وقد وكل به جين أيتيه برزقه قيل فعل به ذلك ذو السنني فهو مو 
 (1)القرنني." 

  94" صفحة رقم  .1996
بعض  قالللعاملني ، ْلن القوة املعربة عن العلم رمبا كان ضررها أكثر من نفعها ، كما 

: كل عز َ يوطده علم فَِل ذل يؤول ، وكما كان مجيع السورة التسع والعشرين  السلف
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ار فتتحة ابحلروف املتضمنة للمرات ب التسع ِف التسعة وللعاشر اِلامع للمرات ب التسع ِبيتامل
آحادها والعاشر اِلامع يضَر العشر املوتر ِف نفسه قواماً وإحاطة ِف مجيع القرى ، كذلك  
كان سورة ) ق ( وسورة ) ن ( قواماً خاصاً وإحاطة خاصة مبا خيص العامة من القرآن الذي 

اْلرض مبا أحاط من ظاهرها من صورة جبل ) ق ( وما أحاط بباطنها من صورة جيمعهم 
حيوان ) ن ( الذين متام أمرهم مبا بني مددي إقامتها ، وُّبذه السورة املفتتحة ابحلروف ظهر 
اختصاص القرآن ومتيز عن سائر الكت ب لتضمنه اإلحاطة اليت ال تكون إال للخامت اِلامع ، 

سورها ما يليق ِبحاطتها ، وإلحاطة معانيها وإُّبامها كان كل ما  واقَتن من التفصيل ِف
فسرت به من معىن يرجع إَل مقتضاها صحيحاً ِف إحاطتها مبتنزهلا من أَساء هللا وترتبها ِف 
مجيع العواَ فال خيطئ فيها مفسر لذلك ْلنه كلما قصد وجهًا من التفسري َ خيرج عن 

من أَساء هللا أو من أَساء املالئكة أو من أَساء اْلنبياء  إحاطة ما يقتضيه ، ومهما فسرت به
أو من مثل اْلشياء أو صور املوجودات أو من أهنا أقسام أقسم ُّبا أو فواتح عرفت ُّبا السور 
أو أعداد تدل على حوادث وحظوظ من ظاهر اْلمر أو ابطنه على اختالف رت ب وأحوال 

خل لم ( من مقدار أبمد يومه إَل غري ذلك وكل دامما أعطيه املنزل عليه ) صلى هللا عليه وس
ِف إحاطتها ، ولذلك أيضاً ال خيتص مبحل ُمصوص يلزمه عالمة إعراَ ُمصوصة ، فمهما 
قدر ِف مواقعها من هذه السورة جرًا أو رفعًا أو نصبًا فداخل ِف غحاطة رتبتها َو يلزمها 

كل   يطات ، وإمنا ينتظم ما يتم معىنمعىن خاص ملا َ يكن هلا انتظام ، ْلهنا مستقالت حم
واحد من املنتظمني حبصول االنتظام ، وذلك خيتص من الكلم مبا يقصر عن إحاطة مضمون 

 احلروف حىت أنه مىت وقع استقالل وإحاطة ِف كلمة َ يقع فيها انتظام .

سيف لوملا كان قوام هذا الوجود ابلسيف والقلم ، وكان ) نون ( مشَتكًا بني معان منها ا
والدواة اليت هي آلة القلم ، واللوح الذي هو حمل ما يثبت من العلم ، وكان السيف قد تقدم 
ِف حيز القاف الذي افتتحت به سورة ) ق ( كما هو أنس ب لتضمنه القوة والقدرة والقهر 
 ِف سورة احلديد بعد الوعظ والتهديد والتذكري ابلنعم ِف السورة الواقعة بينهما ، ذكر هنا ما

هو حليز النون من آية العلم فقال مقسمًا بعد حرف ) ن ( : ) والقلم ( أي قلم القدرة 
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الذي هو أول ما أبدعه هللا ، مث قال له : اكت ب ، فخط مجيع الكائنات إَل يوم القيامة ِف 
 (1)اللوح احملفوظ حقيقة ، وِف ألواح صفحات الكائنات حاالً وجمازاً ، ." 

عمل على نور علم كما كان قوام ظاهر كل دال غري هاء ، "ولذلك انبىن متام كل  .1997
وكان النون مداداً ملثل العلم الذي يظهر صورها بسطر القلم حىت أن آية ما بطن منه فأظهره 
القلم هو ما بطن دون اْلرض من النون الذي عليه اْلرض الذي أول ما يطعمه أهل اِلنة 

 ، وقابل على ما ورد ِف اْلْب -الذي يذبح هلم  زايدة كبده مع الثور الذي عليه اْلرض أيضاً 
استبطان النون ِف اْلرض ظهور القاف على ظاهرها الذي هو جبل الزبرجد احمليط ابلدنيا 
، وعن ذلك االستيالء على القلَو ِف الدنيا إمنا يكون ابلعلم الذي هو حقيقة نون كما 

ى ما لقدرة اليت هي حقيقة قاف علأن االستيالء على اْلجسام ِف ظاهر الدنيا إمنا يكون اب
يظهر من إجاليت العلماء ِف النون اْلبطن وامللوك ِف القاف اْلظهر ، وهذان الصنفان من 
اْللق مها املستوليان على الناس ابْلايلة ونفوذ اْلمر ، ولذلك أقيم املفصل من القرآن حبرِف 

 ظواهر فظ الفرقان اللذين مها ِفقاف ونون ، واقَتن أيضاً هذان احلرفان ِف كلمة القرآن ول
أَسائه ، وإمنا كان أول ما يطعمه أهل اِلنة من الثور الذي عليه الدنيا الذي كان يرعى ِف 

على ما ورد عنه عليه أفضل الصالة والسالم ، ْلن صورة الثور هي معىن ما  -أطراف اِلنة 
ا ، وملا كان أهل الدنيا هو الكد والكدح وجهد العمل ِف اْلرض الذي قام عليه أمر الدني

أول ما يراحون منه من أمر الدنيا تقدمي أمر الكد بني يدي معاشهم ِف اِلنة ، كان الذي 
يذبح هلم الثور الذي هو صورة كدهم فيأكلونه فهو جزاء ما عملوا به ِف دنياهم من حيث  

كبد   ةكانوا ذوي دين ، فاستحقوا بذلك جزاء كدهم مبا هو صورته ، وأضيف لذلك زايد
النون اليت هي صورة حظهم من أصل العلم فأطعموها وجوزوا ُّبا ، وروعي ِف أعماهلم حسن 
نيتهم ِف أصل دينهم ، فلما أتوا عليهما استقبلوا الراحة واْلروج عن الكلفة ِف معاشهم ِف 
 اِلنة ، والذي جرهم به سبحانه إَل سين هذه الرتبة ما أتقنه حبكمته من ثناء املفصل القرآين

على حرِف القاف الذي به القوة والقهر والقدرة ، والنون الذي به إظهار ذلك للعقل بنور 
العلم ، وذلك أن القرآن نزله سبحانه مثاين ، ضم ن ما عدا املفصل منه الذي هو من قاف 
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إَل خامتة الكتاَ العزيز ، وفاحتته ما خيتص أبويل العلم والفقه من مبسوطات احلكم 
ام ومطوالت اْلقاصيص ومتشابه اْلايت ، والسور املفتتحة ابحلروف العلية وحمكمات اْلحك

اإلحاطة الغيبية املنحى املستندة إَل آحاد اْلعداد مما خيتص بعلم ظاهرها خاصة اْلمة ، 
، فلعلو رتبة إيراد ما عدا املفصل ثىن احلق تعاَل اْلطاَ  Aوخيتص أبمر ابطنها آل حممد 

لعدد يسرية عد اْلي هي املفصل ، ذكر فيها من أطراف القصص وانتظمه ِف سور كثرية ا
واملواعظ واْلحكام واْلنباء وأمر اِلزاء ما يليق بسماع العامة ليسهل عليهم َساعه وليأخذوا 
حبظ مما أخذ اْلاصة ، ويتكرر على أَساعهم ِف قراءة اْلئمة له ِف الصلوات املفروضة اليت 

خلقًا مما يفوهتم من مضمون سائر السور املطوالت ،  ال مندوحة هلم عنها ما يكون هلم
فكان أحق ما افتتح به مفصلهم حرف القاف الذي هو وتر اْلحاد حىت صارت عشرة ، 
مث إذا ضربت ِف نفسها صارت مائة ، فافتتح به املفصل ، ليكون مضمون ما حيتوي عليه 

 »يقرأ ِف خطبة اِلمعة سورة يكثر أن  Aأظهر مما حيتوي عليه ما افتتح آبَ ، ولذلك كان 
فيفتتح للعامة املتوجه خبطبة يوم اِلمعة إليهم ْلهنا صالة جامعة الظاهر بفاحتة املفصل « ق 

اْلاص ، وِف مضموهنا من معىن القدرة والقهر احملتاج إليه ِف إقامة أمر العامة ما فيه كفاية 
ت لقهر واإلابنة ، واختصفخصوا مبا فيه ا« ق » املظهرة ظاهر « ن » ، وشفعت بسورة 

من مقتضى العلم مبا هو حميط أبمر العامة املنتهي إَل غاية الذكر الشامل « ن » سورة 
بعض  قالللعاملني ، ْلن القوة املعربة عن العلم رمبا كان ضررها أكثر من نفعها ، كما 

رين ش: كل عز َ يوطده علم فَِل ذل يؤول ، وكما كان مجيع السور التسع والع السلف
ار املفتتحة ابحلروف املتضمنة للمرات ب التسع ِف التسعة وللعاشر اِلامع للمرات ب التسع ِبيت

آحادها والعاشر اِلامع يضَر العشر املوتر ِف نفسه قوامًا وإحاطة ِف مجيع القرآن كذلك  
قوامًا خاصًا وإحاطة خاصة مبا خيص العامة من القرآن « ن » وسورة « ق » كان سورة 

وما أحاط بباطنها من « ق » معهم اْلرض مبا أحاط من ظاهرها من صورة جبل الذي جي
الذين متام أمرهم مبا بني مددي إقامتهما ، وُّبذه السورة املفتتحة « ن » صورة حيوان 

ابحلروف ظهر اختصاص القرآن ومتيز عن سائر الكت ب لتضمنه اإلحاطة اليت ال تكون إال 
ها  فصيل ِف سورها ما يليق ِبحاطتها ، وإلحاطة معانيها وإُّبامللخامت اِلامع ، واقَتن من الت

كان كل ما فسرت به من معىن يرجع إَل مقتضاها صحيحًا ِف إحاطتها مبتنزهلا من أَساء 
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هللا وترتبها ِف مجيع العواَ فال خيطىء فيها مفسر لذلك ْلنه كلما قصد وجهاً من التفسري 
فسرت به من أَساء هللا أو من أَساء املالئكة أو من  َ خيرج عن إحاطة ما يقتضيه ، ومهما

أَساء اْلنبياء أو من مثل اْلشياء أو صور املوجودات أو من أهنا أقسام أقسم ُّبا أو فواتح 
عرفت ُّبا السور أو أعداد تدل على حوادث وحظوظ من ظاهر اْلمر أو ابطنه على 

أمد اْلالفة وامللك والسلطنة وما  من مقدار Aاختالف رت ب وأحوال مما أعطيه املنزل عليه 
ينتهي إليه أمره من ظهور اهلداية وحنو ذلك مما حييط أبمد يومه إَل غري ذلك وكل داخل ِف 
إحاطتها ، ولذلك أيضًا ال خيتص مبحل ُمصوص يلزمه عالمة إعراَ ُمصوصة ، فمهما 

َ يلزمها ة رتبتها و قدر ِف مواقعها من هذه السورة جرًا أو رفعًا أو نصبًا فداخل ِف إحاط
معىن خاص ملا َ يكن هلا انتظام ، ْلهنا مستقالت حميطات ، وإمنا ينتظم ما يتم معىن كل 
واحد من املنتظمني حبصول االنتظام ، وذلك خيتص من الكلم مبا يقصر عن إحاطة مضمون 

 (1)احلروف حىت أنه مىت وقع استقالل وإحاطة ِف كلمة َ يقع فيها انتظام .." 
ابحلشو أو يكونون أوَل  1أيه الطائفتني أحقه أبن يكون كالمها ]موصوفًا[ "ف .1998

 ابِلهل والضالل واإلفك وامُلحال؟!

وكالم املشايخ واْلئمة من أهل السهنة والفقه واملعرفة ِف هذا الباَ أعظُم من أن نطيل به 
 اْلطاَ.

 من قوٍل إَل قول وجزًما ابلقول ِف: أنك جتُد أهَل الكالم أكثَر الناس انتقااًل 2الوجه الثاين 
موضٍع وجزٍما بنقيضه وتكفري قائله ِف موضٍع آخر وهذا دليُل عدم اليقني فِن اإلُياَن كما 
قال فيه قيصُر ملا سأل أاب سفيان عمَّن أسلم مع النِب صلى هللا عليه وسلم هل يرجُع أحٌد 

تُه ذلك اإلُياُن إذا خالط بشاشمنهم عن دينه َسْخطًة له بعد أن يدخل فيه قال ال قال وك
ََ ال َيْسَخطُه أحد   .3القلو

ر عمُر بن عبد العزيز أو غريُه من جَعل ديَنه َغَرًضا للخصومات أكثَ  قال بعض السَّلفوهلذا 

                                         
 9/117نظم الدرر ِف تناس ب اْلايت والسورموقع التفاسري برهان الدين البقاعي  (1)



1817 

 

 .4التنقهل 
 (1)وأما أهل السهنة واحلديث فما يُ ْعَلُم أحٌد من علمائهم وال صاحل عامَّتهم." 

عبادة ِمن طُرقه وهلذا َُسِ ي جمتهًدا كما يسمَّى اجملتهُد ِف ال "العلم جيتهُد ِف طلبه .1999
 .1ما اجملتهُد فيكم إال كالالع ب فيهم  قال بعض السَّلفوغريها جمتهًدا كما 

 .2وقال ُأيبه بن كع ب وابُن مسعود اقتصاٌد ِف ُسنٍَّة خرٌي من اجتهاٍد ِف بدعة 
ََ فله أجران وإذا اجتهدإذا اجته»وقد قال النِبه صلى هللا عليه وسلم  فأخطأ  د احلاكُم فأصا

 .3« فله أجر
وقال معاُذ بن جبل ويروى مرفوًعا وهو حمفوٌظ عن معاذ عليكم ابلعلم فِن تعلهمه َحَسنة 
وطلَبه عبادة ومذاكَرته تسبيح والبحَث عنه جهاد وتعليَمه ملن ال يَ ْعَلُمه صدقة وبذَله ْلهله 

 اهًدا ِف سبيل هللا.فَجَعل الباحَث عنه جم 4قربة 

 (2)وملَّا كانت احملاجَُّة ال تنفُع إال مع العدل قال تعاَل }َواَل جُتَاِدُلوا." 
َُ والسهنة على أن هللا يؤيت أتباَع هذا الرَّسول ِمن فضله ما َ يؤتِه ْلهل  .2000 "فدلَّ الكتا

 ن املتفلسفة وحنوهم.مالكتاَبنْي قبلهم فكيف مبن هو دوهنم من الصابئة دَع مبتدعَة الصَّابئة 

فلهم ِمن فضل هللا وختصيصه  1ومن املعلوم أن أهل احلديث والسهنة أخصه ابلرَّسول وأتباعه 
هم ابلعلم واحلِلم وتضعيف اْلجر ما ليس لغريهم  أهل السهنة  قال بعُض السَّلفكما   2إايَّ

 .3ِف اإلسالم كأهل اإلسالم ِف امِلَلل 
يان يظنهه أهل اِلهالة والضَّاللة ِمن نقص الصَّحابة ِف العلم والب فهذا الكالم تنبيٌه على ما

َنان وبسُط هذا ال يتحمُله هذا املقام.  أو اليد والسِ 

واملقصود التنبيهُ على أن كلَّ من زَعم بلسان حاله أو مقاله أن طائفةً غرَي أهل احلديث أدركوا 
هلل واليوم والبعث واملبدأ واملعاد وأمر اإلُيان اب ِمن حقائق اْلمور الباطنة الغيبيَّة ِف أمر اْللق
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والعلوم واْلخالق اليت تزكو ُّبا النفوُس  4اْلخر وتعرهف واج ب الوجود والنفس الناطقة 
 (1)وَتْصُلح." 

 "خرجه اإلمام أمحد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. .2001

 وهذا الدعاء منتزع من قوله عز وجل:

 خلفه.. .. { اْلية. }له معقباٌت من بني يديه ومن

 قال ابن عباس: هم املالئكة حيفظونه أبمر هللا، فِذا جاء القدر خلوا عنه.

وقال علي رضي هللا عنه: إن مع كل رجل ملكني حيفظانه مما َ يقدر، فِذا جاء القدر خليا 
 بينه وبينه، وإن اْلجل جنٌة حصينة.

ما قظته من اِلن واإلنس واهلوام، فوقال جماهد: ما من عبد إال له ملك حيفظه ِف نومه وي
 من شيء أيتيه إال قال: وراءك. إال شيئاً قد أذن هللا فيه فيصيبه.

: ض السلفقال بعومن حفظ هللا للعبد: أن حيفظه ِف صحة بدنه وقوته وعقله وماله. 
العاَ ال خيرف. وقال بعضهم: من مجع القرآن متع بعقله. وَتول بعضهم على ذلك قوله 

 (2)" تعاَل:.
"شدة احلر و ما فينا صائم إال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم و عبد هللا بن  .2002

 (1رواحة)
و ِف املوطأ : إنه صلى هللا عليه و سلم كان ابلعرج يص ب املاء على رأسه و هو صائم من 

 (2العطش أو احلر)
ِف موضع ال  لفِذا اشتد توقان النفس إَل ما تشتهيه مع قدرهتا عليه مث تركته هلل عز و ج

يطلع عليه إال هللا كان ذلك دليال على صحة اإلُيان فِن الصائم يعلم أن له راب يطلع عليه 
ِف خلوته و قد حرم عليه أن يتناول شهواته اجملبول على امليل إليها ِف اْللوة فأطاع ربه و 

لك و اختص ذ امتثل أمره و اجتن ب هنيه خوفا من عقابه و رغبة ِف ثوابه فشكر هللا تعاَل له
لنفسه عمله هذا من بني سائر أعماله و هلذا قال بعد ذلك : ] إنه إمنا ترك شهواته و طعامه 
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: طوىب ملن ترك شهوة حاضرة ملوعد غي ب َ يره  قال بعض السلفو شرابه من أجلي [ 
ملا علم املؤمن الصائم أن رضا مواله ِف ترك شهواته قدم رضا مواله على هواه فصارت لذته 

ا  ترك شهواته هلل إلُيانه ابطالع هللا و ثوابه أعظم من لذته ِف تناوهلا ِف اْللوة إيثارا لرضِف
ربه على هوى نفسه بل املؤمن يكره ذلك ِف خلوته أشد من كراهته ْلَ الضَر و هلذا كثري 
من املؤمنني لو ضَر على أن يفطر ِف شهر رمضان لغري عذر َ يفعل لعلمه لكراهة هللا 

ه ِف هذا الشهر و هذا من عالمات اإلُيان أن يكره املؤمن ما يالئمه من شهواته إذا لفطر 
 علم أن هللا يكره فتصري لذته

__________ 

(، عن أيب الدرداء بلفظ: )لقد رأيتنا عند رسول هللا صلى 1/521( أخرجه: ابن ماجه )1)
 هللا عليه وسلم ِف بعض أسفاره ِف اليوم احلار( احلديث.. ...

(، ومتامه: )مث قيل لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 1/216( أخرجه: مالك ِف املوطأ )2)
إن طائفة من الناس قد صاموا حني صمت قال: فلما كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
ابلكديد دعا بقدح فشَر فأفطر الناس(. والعرج: بفتح العني وسكون الراء قرية جامعة من 

 (1)م من املدينة.. ...." عمل الفرع على أاي
هون : أ قال بعض السلف"و قال احلافظ أبو موسى املديين : على شرط مسلم  .2003

الصيام ترك الشراَ و الطعام و قال جابر : إذا صمت فليصم َسعك و بصرك و لسانك 
عن الكذَ و احملارم و دع أذى اِلار و ليكن عليك وقار و سكينة يوم صومك و ال جتعل 

 (1يوم فطرك سواء)يوم صومك و 
 ) إذا َ يكن ِف السمع مين تصاون ... و ِف بصري غض و ِف منطقي صمت (

 ) فحظي إذا من صومي اِلوع و الظمأ ... فِن قلت إين صمت يومي صمت (

و قال النِب صلى هللا عليه و سلم : ] َر صائم حظه من صيامه اِلوع و العطش و َر 
هذا : أن التقَر إَل هللا تعاَل بَتك املباحات ال  ( [ و سر2قائم حظه من قيامه السهر)

يكمل إال بعد التقَر إليه بَتك احملرمات فمن ارتك ب احملرمات مث تقَر إَل هللا تعاَل بَتك 
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املباحات كان مبثابة من يَتك الفرائض و يتقَر ابلنوافل و إن كان صومه جمزائ عند اِلمهور 
كاَ يبطل ابرتكاَ ما هني عنه فيه ْلصوصه دون ارتحبيث ال يؤمر ِبعادته ْلن العمل إمنا 

ما هني عنه لغري معىن خيتص به هذا هو قول مجهور العلماء و ِف مسند اإلمام أمحد ] أن 
امرأتني صامتا ِف عهد النِب صلى هللا عليه و سلم فكادات أن متوات من العطش فذكر ذلك 

 مهاللنِب صلى هللا عليه و سلم فأعرض مث ذكرات له فدعا

__________ 

 (. ...1/201( ذكره السوطي ِف الدر املنثور )1)

(، واملراد نفي الثواَ على 1/539( أخرجه: ابن ماجه عن أيب هريرة ِبسناد ضعيف )2)
الصوم مبجرد اإلمساك إذا كان غري خالص هلل تعاَل أو كان معه الكذَ وقول الزور وغري 

 (1)ذلك من اْلاثم وإن كان يسقط التكليف إذا استجمع أركانه. ...." 
ي فِن تلك اْلاثر غري مكروهة عند هللا بل ه"عمله آاثر مكروهة للنفوس ِف الدنيا  .2004

حمبوبة له و طيبة عنده لكوهنا نشأت عن طاعته و اتباع مرضاته فِخباره بذلك للعاملني ِف 
: وعد هللا  لفقال بعض السالدنيا فيه تطبي ب لقلوُّبم لئال يكره منهم ما وجد ِف الدنيا 

ا فكره أن ما مث وجد من فيه خلوفموسى ثالثني ليلة أن يكلمه على رأسها فصام ثالثني يو 
يناجي ربه على تلك احلال فأخذ سواكا فاستاك به فلما أتى ملوعد هللا إايه قال له : اي 
موسى أما علمت إن خلوف فم الصائم أطي ب عندان من ريح املسك ارجع فصم عشرة 

اهدين ِف ( و غبار اجمل1أخرى و هلذا املعىن كان دم الشهيد رحيه يوم القيامة كريح املسك)
سبيل هللا ذريرة أهل اِلنة ورد ِف حديث مرسل : ] كل شيء انقص ِف عرف الناس ِف 

( [ خلوف أفواه 2الدنيا حىت إذا انتس ب إَل طاعته و رضاه فهو الكامل ِف احلقيقة)
الصائمني له أطي ب من ريح املسكعري احملرمني لزايرة بيته أمجل من لباس احللل نوح املذنبني 

 هم من خشيته أفضل من التسبيح انكسار املخبتني لعظمته هو اِلْب ذل اْلائفنيعلى أنفس
و من سطوته هو العز هتتك احملبني ِف حمبته أحسن من السَت بذل النفوس للقتل ِف سبيله ه

احلياة جوع الصائمني ْلجله هو الشبع عطشهم ِف طل ب مرضاته هو الري نص ب اجملتهدين 
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 ِف خدمته هو الراحة

 لفىت ِف احل ب مكرمة ... و خضوعه حلبيبه شرف () ذل ا

هبت اليوم على القلَو نفحة من نفحات نسيم القَر سعى َسسار املواعظ للمهجورين 
 ِف الصلح وصلت البشارة للمنقطعني ابلوصل و للمذنبني

__________ 

(، والذريرة: نوع من الطي ب جمموع من أخالط وقيل فتات 2/867( أخرجه: البخاري )1)
ص ب الطي ب وهو جياء به من اهلند كقص ب النشاَ. )النهاية ِف غري ب احلديث: ق

2/157... .) 

(2 ".....)(1) 
"النار ال سيما ِف ليلة القدر و هللا تعاَل يرحم من عباده الرمحاء كما قال صلى هللا  .2005

عليه ([ فمن جاد على عباد هللا جاد هللا 1عليه و سلم: ]إمنا يرحم هللا من عباده الرمحاء )
 ابلعطاء و الفضل و اِلزاء من جنس العمل

و منها: أن اِلمع بني الصيام و الصدقة من موجبات اِلنة كما ِف ]حديث علي رضي هللا 
عنه عن النِب صلى هللا عليه و سلم قال: إن ِف اِلنة غرفا اِلنة غرفا يرى ظهورها من بطوهنا 

طي ب الكالم و أطعم الطعام و أدام الصيام من ظهورها قالوا: ملن هي اي رسول هللا؟ قال: ملن 
([ و هذه اْلصال كلها تكون ِف رمضان فيجتمع فيه للمؤمن 2و صلى ابلليل و الناس نيام )

الصيام و القيام و الصدقة و طي ب الكالم فِنه ينهى فيه الصائم عن اللغو و الرفث و الصيام 
وصل : الصالة تبعض السلفقال و الصالة و الصدقة توصل صاحبها إَل هللا عز و جل 

صاحبها إَل نصف الطريق و الصيام يوصله إَل ابَ امللك و الصدقة َتخذ بيده فتدخله 
 (3على امللك )

__________ 

(، واملعىن: أن أحق الناس برمحة هللا 635/ 2(، ومسلم )150/ 3( أخرجه: البخاري )1)
 من يرمحهم وإن كان غريه معرضا للرمحة.
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( وابن حبان وأمحد والبيهقي عن أيب مالك 1984ذي عن علي برقم )( أخرجه: الَتم2)
اْلشعري، وهو صحيح. وإمنا يكون اإلطعام للفقراء واْلضياف له هذه املنزلة إذا احتس ب 

 به ما عند هللا. والصالة والناس نيام: هي التهجد ابلليل.

عباد هما: َتدي ب ال( ذكر القسطالين احلكمة ِف الصوم وذكر من ذلك وجوها، وقال اثني3)
َ اِلوع حىت يعرفوا قدر نعمة الشبع كامتالء اْلجساد ابلسقم حىت يعرف قدر نعمة العافية  أب
من ابتلى بذلك فيكثر تضرعه وابتهاله إَل هللا تعاَل وحىت يتذكر الغين منهم الفقري عند 

ن اجوعه ويعلم مقدار ما يقاسي الفقري من الفاقة فيحثه ذلك وحيرضه على اإلحس
للمحتاجني ويقال إن أعظم شيء ِف يوم القيامة وِف النار اِلوع والعطش وهلذا يقول أهل 

. فِذا تذكر 50النار ِف النار: )أفيضوا علينا من املاء أو مما رزقكم هللا( اْلعراف: آية/
الصائمون ما يدفع عنهم بصيامهم من تلك اْلهوال هان عليهم ما هم فيه من ذلك .. 

 "....(1) 
ال تؤمنهم إذا َ يرضوا بعشر آايت من البقرة مث إذا صرت إَل اْلايت اْلفاف "ف .2006

فبقدر عشر آايت من البقرة يعين ِف كل ركعة و كذلك كره مالك أن يقرأ دون عشر آايت 
و سئل اإلمام أمحد عما روي عن عمر كما تقدم ذكره ِف السريع القراءة و البطيء فقال : 

 سيما ِف هذه الليايل القصار و إمنا اْلمر على ما حيتمله ِف هذا مشقة على الناس و ال
الناس و قال أمحد لبعض أصحابه و كان يصلي ُّبم ِف رمضان : هؤالء قوم ضعفى اقرأ 
مخسا ستا سبعا قال : فقرأت فختمت ليلة سبع و عشرين و قد روى احلسن : أن الذي 

كالم اإلمام أمحد يدل على   أمره عمر أن يصلي ابلناس كان يقرأ مخس آايت ست آايت و
أنه يراعي ِف القراءة حال املأمومني فال يشق عليهم و قاله أيضا غريه من الفقهاء من 
أصحاَ أيب حنيفة و غريهم و قد روي ] عن أيب ذر أن النِب صلى هللا عليه و سلم قام 

وا له : لُّبم ليلة ثالث و عشرين إَل ثلث الليل و ليلة مخس و عشرين إَل نصف الليل فقا
([ 1لو نفلتنا بقية ليلتنا فقال : إن الرجل إذا صلى مع اإلمام حىت ينصرف كت ب له بقية ليلته)

 خرجه أهل السنن و حسنه الَتمذي
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و هذا يدل على أن قيام ثلث الليل و نصفه يكت ب به قيام ليلة لكن مع اإلمام و كان 
رف صرف و ال ينصرف حىت ينصاإلمام أمحد أيخذ ُّبذا احلديث و يصلي مع اإلمام حىت ين

: من قام نصف الليل فقد قام الليل و ِف سنن أيب داود ] عن  قال بعض السلفاإلمام و 
عبد هللا بن عمرو عن النِب صلى هللا عليه و سلم قال : من قام بعشر آايت َ يكت ب من 

 الغافلني و من قام مبائة آية كت ب من

__________ 

(، وابن ماجه ِف 3/169(، والَتمذي ِف اِلامع )5/163)( أخرجه: أمحد ِف املسند 1)
 (1)(. ...." 2/105(، وأبو داود ِف السنن )1/420السنن )

"و يقول : اي َر منعته شهواته فشفعين فيه فهذا ملن حفظ صيامه و منعه من  .2007
شهواته فأما من ضيع صيامه و َ ُينعه مما حرمه هللا عليه فِنه جدير أن يضَر به وجه 

ل بعض قاه و يقول له : ضيعك هللا كما ضيعتين كما ورد مثل ذلك ِف الصالة صاحب
: إذا احتضر املؤمن يقال للملك : شم رأسه قال : أجد ِف رأسه القرآن فيقال شم  السلف

قلبه فيقول : أجد ِف قلبه الصيام فيقال : شم قدميه فيقول : أجد ِف قدميه القيام فيقال : 
و جل و كذلك القرآن إمنا يشفع ملن منعه من النوم ابلليل فأما حفظ نفسه حفظه هللا عز 

من قرأ القرآن و قام به فقد قام حبقه فيشفع له و قد ذكر النِب صلى هللا عليه و سلم رجال 
فقال : ذاك ال يتوسد القرآن   يعين ال ينام عليه فيصري له كالوسادة   و خرج اإلمام أمحد 

ل القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حىت ينشق عنه قْبه كالرج من ] حديث بريدة مرفوعا : أن
الشاح ب فيقول : هل تعرفين أان صاحبك الذي أظمأتك ِف اهلواجر و أسهرت ليلك و كل 
اتجر من وراء جتارته فيعطي امللك بيمينه و اْللد بشماله و يوضع على رأسه اتج الوقار مث 

ها فهو ِف صعود ما دام يقرأ حدرا كان أو يقال له : اقرأ و اصعد ِف درج اِلنة و غرف
 ([1ترتيال)

و ِف ] حديث عبادة بن الصامت الطويل : إن القرآن أييت صاحبه ِف القْب فيقول له : أان 
الذي كنت أسهر ليلك و أظمىء هنارك و أمنعك شهوتك و َسعك و بصرك فستجدين 
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نة و ر له بفراش من اِلمن اْلخالء خليل صدق مث يصعد فيسأل له فراشا و داثرا فيؤم
قنديل من اِلنة و ايَسني من اِلنة مث يدفع القرآن ِف قبلة القْب فيوسع عليه ما شاء هللا من 

 ( [2ذلك)

__________ 

 (، والشاح ب: أي املتغري اللون.. ...23338(، برقم )5/348( املسند )1)

(. ...." 1/125(، والسيوطي ِف اْليل املصنوعة )2/253( ذكره اهليثمي ِف اجملمع )1)
(1) 

( 1"منكم ابلعمل أَ تسمعوا هللا عز و جل يقول : } إمنا يتقبل هللا من املتقني {) .2008
و عن فضالة بن عبيد قال : ْلن أكون أعلم أن هللا قد تقبل مين مثقال حبة من خردل 

( قال ابن 2ما فيها ْلن هللا يقول : } إمنا يتقبل هللا من املتقني {) أح ب إيل من الدنيا و
دينار : اْلوف على العمل أن ال يتقبل أشد من العمل و قال عطاء السلمي : احلذر االتقاء 
على العمل أن ال يكون هلل و قال عبد العزيز بن أيب رواد : أدركتهم جيتهدون ِف العمل 

دعون هللا ستة كانوا ي  قال بعض السلفهم اهلم أيقبل منهم أم ال الصاحل فِذا فعلوه وقع علي
أشهر أن يبلغهم شهر رمضان مث يدعون هللا ستة أشهر أن يتقبله منهم خرج عمر بن عبد 
العزيز رمحه هللا ِف يوم عيد فطر فقال ِف خطبته : أيها الناس إنكم صمتم هلل ثالثني يوما و 

هر تطلبون من هللا أن يتقبل منكم كان بعض السلف يظقمتم ثالثني ليلة و خرجتم اليوم 
عليه احلزن يوم عيد الفطر فيقال له : إنه يوم فرح و سرور فيقول : صدقتم و لكين عبد 
أمرين موالي أن أعمل له عمال فال أدري أيقبله مين أم ال ؟ رأى وه ب بن الورد قوما 

ين و امهم فما هذا فعل الشاكر يضحكون ِف يوم عيد فقال : إن كان هؤالء تقبل منهم صي
إن كان َ يتقبل منهم صيامهم فما هذا فعل اْلائفني و عن احلسن قال : إن هللا جعل شهر 
رمضان مضمارا ْللقه يستبقون فيه بطاعته إَل مرضاته فسبق قوم ففازوا و ختلف آخرون 

 فيه املبطلون رفخابوا فالعج ب من الالع ب الضاحك ِف اليوم الذي يفوز فيه احملسنون و خيس

 ) لعلك غضبان و قلِب غافل ... سالم على الدارين إن كنت راضيا (

                                         
 60وظائف شهر رمضان املعظم @ت الدعيش ابن رج ب احلنبلي ص/ (1)



1825 

 

__________ 

 . ...27( سورة املائدة: آية/1)

 (1).." 27( سورة املائدة : آية/2)
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 "استطاع إليه سببال.-1 .2010

 م[ وقال تعاَل )وإذ ابتلى إبراهي97 - 96ومن كفر فِن هللا غين عن العاملني( ]آل عمران: 
 ربه بكلمات فأمتهن.

 قال إين جاعلك للناس إماما.

 قال ومن ذرييت قال ال ينال عهدي الظاملني.

وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واختذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدان إَل إبراهيم 
 وإَساعيل أن طهرا بييت للطائفني والعاكفني والركع السجود.

لدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم ابهلل واليوم وإذ قال إبراهيم َر اجعل هذا ب
 اْلخر قال ومن كفر فأمتعه قليال مث أضطره إَل عذاَ النار وبئس املصري.

 وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإَساعيل

 ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.

مناسكنا وت ب علينا إنك أنت  ربنا واجعلنا مسلمني لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأران
 التواَ الرحيم.

ربنا وابعث فيهم رسوال منهم يتلوا عليهم آايتك ويعلمهم الكتاَ واحلكمة ويزكيهم إنك 
 [ .126 - 124أنت العزيز احلكيم( ]البقرة: 

يذكر تعاَل عن عبده ورسوله وصفيه وخليله، إمام احلنفاء ووالد اْلنبياء ]إبراهيم[ عليه أفضل 
وتسليم أنه بىن البيت العتيق الذي هو أول مسجد وضع لعموم الناس يعبدون هللا فيه صالة 

وبوأه هللا مكانه أي أرشده إليه ودله عليه * وقد روينا عن أمري املؤمنني علي بن أيب طال ب 
 وغريه أنه أرشد إليه بوحي من هللا عزوجل.

قط لسقط عمور حبيث أنه لو سوقد قدمنا ِف صفة خلق السموات أن الكعبة حبيال البيت امل
عبد هللا إن ِف كل َساء بيتا ي قال بعض السلفعليها وكذلك معابد السموات السبع، كما 

فيه أهل كل َساء وهو فيها كالكعبة ْلهل اْلرض فأمر هللا تعاَل إبراهيم عليه السالم أن 
َل مكان البيت  إيبين له بيتا يكون ْلهل اْلرض كتلك املعابد ملالئكة السموات وأرشده هللا

( : " إن هذا 1املهيأ له املعني لذلك منذ خلق السموات واْلرض كما ثبت ِف الصحيحني )
 البلد حرمه هللا يوم خلق السموات واْلرض فهو حرام حبرمة هللا إَل يوم القيامة ".
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َو جيئ ِف خْب صحيح عن معصوم أن البيت كان مبنيا قبل اْلليل عليه السالم * ومن 
سك ِف هذا بقوله مكان البيت فليس بناهض وال ظاهر ْلن املراد مكانه املقدر ِف علم مت

هللا املقرر ِف قدرته املعظم عند اْلنبياء موضعه من لدن آدم إَل زمان إبراهيم * وقد ذكران 
أن آدم نص ب عليه قبة وأن املالئكة قالوا له: قد طفنا قبلك ُّبذا البيت وأن السفينة طافت 

( يوما أو حنو ذلك ولكن كل هذه اْلخبار عن بين إسرائيل * وقد قرران أهنا ال 2ني )به أربع
 تصدق وال تكذَ فال حيتج ُّبا فأما إن ردها احلق فهي مردودة.

وقد قال هللا )إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعاملني( ]آل عمران: 
ى البيت الذي ببكة * قيل مكة وقيل [ أي أول بيت وضع لعموم الناس للْبكة واهلد96

[ أي على أنه بناء اْلليل والد اْلنبياء من 97 -حمل الكعبة )فيه آايت بينات( ]آل عمران 
 بعده

__________ 

 986/  2ص  1353/  445حترمي مكة ح  82 - 81كتاَ احلج   15( مسلم ِف 1)
 من طريق جماهد عن طاوس عن ابن عباس.

 .710والبخاري حديث رقم 
 ( ِف الطْبي: أسبوعا.2)

 وِف اتريخ مكة لالزرقي فكاالصل.

."]*[(1) 
 

"وأمجعوا على إلقائه ِف غيابت اِل ب أي ِف قعره على راعوفته وهي الصخرة اليت -2 .2011
تكون ِف وسطه يقف عليها املائح وهو الذي ينزل ليملي الدالء إذا قل املاء والذي يرفعها 

 ابحلبل يسمى املاتح فلما ألقوه

أوحى هللا إليه أنه البد لك من فرج وُمرج من هذه الشدة اليت أنت فيها ولتخْبن إخوتك  فيه
بصنيعهم هذا ِف حال أنت فيها عزيز وهم حمتاجون إليك خائفون منك )وهم ال يشعرون( 

. 
                                         

 1/188البداية والنهاية ط إحياء الَتاث  (1)



1828 

 

قال جماهد وقتادة وهم ال يشعرون ِبحياء هللا إليه ذلك * وعن ابن عباس وهم ال يشعرون 
مرهم هذا ِف حال ال يعرفونك فيها * رواه ابن جرير عنه * فلما وضعوه فيه أي لتخْبهنم أب

ورجعوا عنه أخذوا قميصه فلطخوه بشئ من دم ورجعوا إَل أبيهم عشاء وهم يبكون أي 
 على أخيهم.

ال يغرنك بكاء املتظلم فَر ظاَ وهو ابك وذكر بكاء إخوة يوسف  قال بعض السلفوهلذا 
بكون أي ِف ظلمة الليل ليكون أمشى لغدرهم ال لعذرهم )قالوا اي وقد جاءوا أابهم عشاء ي

أابان إان ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا( أي ثيابنا )فأكله الذئ ب( أي ِف غيبتنا عنه 
ِف استباقنا وقوهلم )وما أنت مبؤمن لنا ولو كنا صادقني( أي وما أنت مبصدق لنا ِف الذي 

و كنا غري متهمني عندك فكيف وأنت تتهمنا ِف هذا فِنك أخْبانك من أكل الذئ ب له ول
خشيت أن أيكله الذئ ب وضمنا لك أن ال أيكله لكثرتنا حوله فصران غري مصدقني عندك 

 فمعذور أنت ِف عدم تصديقك لنا واحلالة هذه.

( ذحبوها 1)وجاؤا على قميصه بدم كذَ( أي مكذَو مفتعل ْلهنم عمدوا إَل سخلة )
فوضعوه على قميصه ليومهوا أنه أكله الذئ ب قالوا ونسوا أن خيرقوه وآفة  فأخذوا من دمها

الكذَ النسيان * وملا ظهرت عليهم عالئم الريبة َ يرج صنيعهم على أبيهم فِنه كان يفهم 
عداوهتم له وحسدهم إايه على حمبته له من بينهم أكثر منهم ملا كان يتوسم فيه من اِلاللة 

خذه يه ِف صغره ملا يريد هللا أن خيصه به من نبوته * وملا راودوه عن أواملهابة اليت كانت عل
فبمجرد ما أخذوه وأعدموه وغيبوه عن عينيه جاؤا وهم يتباكون وعلى ما متالؤا عليه يتواطؤن 

 وهلذا )قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصْب مجيل وهللا املستعان على ما تصفون( .

ار بوضعه ِف اِل ب ليأخذه من حيث ال يشعرون ويرده وعند أهل الكتاَ: أن روبيل أش
 إَل أبيه، فغافلوه وابعوه لتلك القافلة.

فلما جاء روبيل من آخر النار ليخرج يوسف َ جيده، فصاح وشق ثيابه، وعمد أولئك إَل 
 جدي فذحبوه، ولطخوا من دمه جبة يوسف.

 أايما كثرية.فلما علم يعقَو شق ثيابه، ولبس مئزرا أسود وحزن على ابنه 

 وهذه الركاكة جاءت من خطئهم

 ِف التعبري والتصوير ]وقال تعاَل[ : )وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدَل دلوه.
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 قال اي بشرى هذا غالم وأسروه بضاعة وهللا عليم مبا يعملون.

 وشروه بثمن خبس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين.

 أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا ونتخذه ولدا.وقال الذي اشَتاه من مصر المرأته 

 وكذلك مكنا ليوسف ِف اْلرض ولنعلمه من َتويل اْلحاديث.

 وهللا غال ب على أمره ولكن أكثر

__________ 

 ( سخلة: ولد الشاة.1)

."]*[(1) 
 

"ارجعوا إَل أبيكم فقولوا اي أابان إن ابنك سرق وما شهدان إال مبا علمنا وما كنا -3 .2012
 حافظني.للغي ب 

 واسأل القرية اليت كنا فيها والعري اليت أقبلنا فيها وإان لصادقون.

قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصْب مجيل عسى هللا أن أيتيين ُّبم مجيعا إنه هو العليم 
 احلكيم.

وتوَل عنهم وقال اي أسفى على يوسف وابيضت عيناه من احلزن فهو كظيم قالوا اتهلل تفتؤ 
 تكون حرضا أو أكون من اهلالكني. تذكر يوسف حىت

 قال إمنا أشكو بثي وحزين إَل هللا وأعلم من هللا ما ال تعلمون.

اي بين اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه وال تيأسوا من روح هللا إنه ال ييأس من روح هللا 
 إال القوم

 [ .87 - 80الكافرون( ]يوسف: 

ال كبريهم أخذه منه خلصوا يتناجون فيما بينهم ق يقول تعاَل ُمْبا عنهم أهنم ملا استيأسوا من
وهو روبيل )أَ تعلموا أن أابكم قد أخذ عليكم موثقا من هللا لتأتنين به إال أن حياط بكم( 

ه لقد أخلفتم عهده وفرطتم فيه كما فرطتم ِف أخيه يوسف من قبله فلم يبق يل وجه أقابله ب
 ىت أيذن يل أيب( ِف القدوم عليه )أو حيكم هللا)فلن أبرح اْلرض( أي ال أزال مقيما ههنا )ح
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 يل( أبن يقدرين على رد أخي إَل أيب )وهو خري احلاكمني.

ارجعوا إَل أبيكم فقولوا اي أابان إن ابنك سرق( أي أخْبوه مبا رأيتم من اْلمر ِف ظاهر 
 املشاهدة )وما شهدان إال مبا علمنا وما كنا للغي ب حافظني.

نا فيها والعري اليت أقبلنا فيها( أي فِن هذا الذي أخْبانك به من أخذهم واسأل القرية اليت ك
أخاان ْلنه سرق أمر اشتهر مبصر وعلمه العري اليت كنا حنن وهم هناك )وإان لصادقون قال 
بل سولت لكم أنفسكم أمر فصْب مجيل( أي ليس اْلمر كما ذكرمت َ يسرق فِنه ليس 

 سولت لكم أنفسكم أمرا فصْب مجيل. ( خلقه وإمنا1سجية له وال ]هو[ )

قال ابن إسحق وغريه ملا كان التفريط منهم ِف بنيامني مَتتبا على صنيعهم ِف يوسف قال 
إن من جزاء السيئة السيئة بعدها مث قال )عسى  قال بعض السلفهلم ما قال وهذا كما 

( أي حبايل وما أان فيه مهللا أن أيتيين ُّبم مجيعا( يعين يوسف وبنيامني وروبيل )إنه هو العلي
من فراق اْلحبة )احلكيم( فيما يقدره ويفعله وله احلكمة البالغة واحلجة القاطعة )وتوَل 
عنهم( أي أعرض عن بنيه )وقال اي أسفى على يوسف( ذكره حزنه اِلديد ابحلزن القدمي 
 وحرك ما كان كامنا كما قال بعضهم: نقل فؤادك حيث شئت من اهلوى * ما احل ب إال

( : لقد المين عند القبور على البكا * رفيقي لتذراف الدموع 2للحبي ب اْلول وقال آخر )
 (3السوافك )

__________ 

 ( سقطت من النسخ املطبوعة.1)

 ( القائل: متمم بن نويرة.2)

 ( الدموع السوافك: املذروفة بغزارة.3)

."]*[(1) 
 

 "وكذلك سولت يل نفسي.-4 .2013

[ وهذا دعاء عليه أبن 97 - 96ة أن تقول ال مساس( ]طه: قال فاذه ب فِن لك ِف احليا
 ال ُيس أحدا معاقبة له على مسه ما َ يكن له مسه.
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هذا معاقبة له ِف الدنيا مث توعده ِف اْلخرى فقال )وإن لك موعدا لن ختلفه( وقرئ لن 
[ 97ه: طُنلفه )وانظر إَل إهلك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه مث لننسفنه ِف اليم نسفا( ]

 ( ابلنار كما قاله قتادة وغريه.1قال فعمد موسى عليه السالم إَل هذا العجل فحرقه ]قيل[ )

 ( كما قاله علي وابن عباس2وقيل ابملبارد )

وغريمها وهو نص أهل الكتاَ مث ذراه ِف البحر وأمر بين إسرائيل فشربوا فمن كان من 
 دل عليه، وقيل بل اصفرت ألواهنم مثعابديه علق على شفاههم من ذلك الرماد منه ما ي

قال تعاَل إخبارا عن موسى أنه قال هلم )إمنا إهلكم هللا الذي ال إله إال هو وسع كل شئ 
[ وقال تعاَل )إن الذين اختذوا العجل سيناهلم غض ب من رُّبم وذلة ِف 98علما( ]طه: 

 قال بعض السلفد [ وهكذا وقع وق152احلياة الدنيا وكذلك جنزي املفَتين( ]اْلعراف: 
 )وكذلك جنزي املفَتين( مسجلة لكل صاح ب بدعة إَل يوم القيامة.

بته مث أخْب تعاَل عن حلمه ورمحته خبلقه وإحسانه على عبيده ِف قبوله توبة من اتَ إليه بتو 
عليه فقال )والذين عملوا السيئات مث اتبوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم( 

[ لكن َ يقبل هللا توبة عابدي العجل إال ابلقتل كما قال تعاَل )وإذ قال 153]اْلعراف: 
موسى لقومه اي قوم إنكم ظلمتم أنفسكم ابختاذكم العجل فتوبوا إَل ابرئكم فاقتلوا أنفسكم 

[ فيقال إهنم 154ذلكم خري لكم عند ابرئكم فتاَ عليكم إنه هو التواَ الرحيم( ]البقرة: 
( 3خذ من َ يعبد العجل ِف أيديهم السيوف وألقى هللا عليهم ضبااب )أصبحوا يوما وقد أ

 حىت ال يعرف القري ب قريبه وال النسي ب نسيبه.

 مث مالوا على عابديه فقتلوهم وحصدوهم فيقال أهنم قتلوا ِف صبيحة واحدة سبعني ألفا.

لذين ل مث قال تعاَل )وملا سكت عن موسى الغض ب أخذ اْللواح وِف نسختها هدى ورمحة
[ استدل بعضهم بقوله وِف نسختها على أهنا تكسرت 154هم لرُّبم يرهبون( ]اْلعراف: 

 وِف هذا االستدالل نظر وليس ِف اللفظ ما يدل على أهنا تكسرت وهللا أعلم.

وقد ذكر ابن عباس ِف حديث الفتون كما سيأيت أن عبادهتم العجل كانت على أثر خروجهم 
هنم حني خرجوا )قالوا اي موسى اجعل لنا إهلا كما هلم آهلة( من البحر وما هو ببعيد ْل

 [ .138]اْلعراف: 

وهكذا عند أهل الكتاَ فِن عبادهتم العجل كانت قبل جميئهم بالد بيت املقدس وذلك 
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 أهنم ملا أمروا بقتل من عبد العجل قتلوا ِف أول يوم ثالثة آالف.

 وا اْلرض املقدسة.مث ذه ب موسى يستغفر هلم فغفر هلم بشرط أن يدخل

 )واختار موسى قومه سبعني رجال مليقاتنا فلما أخذهتم الرجفة

__________ 

 ( سقطت من النسخ املطبوعة.1)

 ( يقال للمْبد: احملرق.2)

 ( عند القرطِب: ظالما.3)

."]*[(1) 
 

"يلقى هذه النصيحة وهذه املقالة وهذه اهلمة السامية إَل الدار اْلخرة العلية -5 .2014
عند النظر إَل زهرة هذه الدنيا الدنية إال من هدى هللا قلبه، وثبت فؤاده، وأيد لبه، وحقق 

إن هللا حي ب البصر النافذ عند ورود الشبهات  قال بعض السلفمراده، وما أحسن ما 
 لول الشهوات.والعقل الكامل عند ح

قال هللا تعاَل فخسفنا به وبداره اْلرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون هللا وما كان 
من املنتصرين ملا ذكر تعاَل خروجه ِف زينته واختياله فيها، وفخره على قومه ُّبا، قال: 
فخسفنا به وبداره اْلرض كما روى البخاري من حديث الزهري، عن ساَ عن أبيه، عن 

( ِف 1نِب صلى هللا عليه وسلم قال: " بينا رجل جير إزاره إذ خسف به فهو يتجلجل )ال
 ( ".2اْلرض إَل يوم القيامة )

مث رواه البخاري من حديث جرير بن زيد عن ساَ عن أيب هريرة، عن النِب صلى هللا عليه 
 وسلم حنوه.

أن تقول ملوسى عليه وقد ذكر ابن عباس والسدي أن قارون أعطى امرأة بغيا ماال على 
السالم وهو ِف مالء من الناس إنك فعلت يب كذا وكذا فيقال إهنا قالت له ذلك، فأرعد 

 ( وصلى ركعتني.3من الفرق )

مث أقبل عليها فاستحلفها من ذلك على ذلك وما محلك عليه، فذكرت أن قارون هو الذي 
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ا هللا سى هلل ساجدا ودعمحلها على ذلك، واستغفرت هللا واتبت إليه، فعند ذلك خر مو 
على قارون، فأوحى هللا إليه إين قد أمرت اْلرض أن تطيعك فيه فأمر موسى اْلرض أن 

 تبتلعه وداره فكان ذلك فاهلل

 أعلم.

وقد قيل إن قارون ملا خرج على قومه ِف زينته مر جبحفله وبغاله ومالبسه على جملس موسى 
نظرون ما رآه الناس، انصرفت وجوه كثري من الناس يعليه السالم، وهو يذكر قومه أبايم هللا فل

إليه فدعا موسى عليه السالم فقال له: ما محلك على هذا فقال: اي موسى أما لئن كنت 
فضلت علي ابلنبوة فلقد فضلت عليك ابملال، ولئن شئت لتخرجن فلتدعون علي وْلدعون 

ى ؟ قال: أدعو أان، فدععليك فخرج وخرج قارون ِف قومه فقال له موسى: تدعو أو أدعو
 قارون، فلم جي ب ِف موسى، فقال موسى أدعو؟ قال: نعم.

فقال موسى: اللهم مر اْلرض فلتطغى اليوم فأوحى هللا إليه إين قد فعلت فقال موسى: اي 
أرض خذيهم فأخذهتم إَل أقدامهم، مث قال خذيهم، فأخذهتم إَل ركبهم مث إَل مناكبهم مث 

ا اهلم فأقبلت ُّبا حىت نظروا إليها مث أشار موسى بيده فقال: اذهبو قال أقبلي بكنوزهم وأمو 
 بين الوي فاستوت ُّبم اْلرض.

 وقد روي عن قتادة أنه قال خيسف ُّبم كل يوم قامة إَل يوم القيامة.

 وعن ابن عباس أنه قال خسف ُّبم إَل اْلرض السابعة.

 اها قصدا.نها صفحا وتركنوقد ذكر كثري من املفسرين ههنا إسرائيليات كثرية أضربنا ع

 وقوله تعاَل )فما

__________ 

 ( يتجلجل: أي يغوص ِف االرض حني خيسف به.1)

 واِللجلة: حركة مع الصوت.

  37فتح الباري وأخرجه مسلم ِف  5790/  5/  77( أخرجه البخاري ِف صحيحه 2)
 يرة.بنحوه عن أيب هر  2088/  49ابَ حترمي التبخَت ِف املشي  10كتاَ اللباس 

وأمحد ِف مسنده  443/  40والدارمي ِف سننه املقدمة  101/  48ورواه النسائي ِف سننه 
2  /66 - 267 - 315 - 390 - 456. 
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 ( الفرق: ابلفتح: اْلوف والفزع.3)

."]*[(1) 
 

"ومنظرا عجيبا قال هللا تعاَل وهو أصدق القائلني: )إذ قال هللا اي عيسى بن -6 .2015
على والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس ِف املهد وكهال مرمي اذكر نعميت عليك و 

وإذ علمتك الكتاَ واحلكمة والتوراة واإلجنيل وإذ ختلق من الطني كهيئة الطري ِبذين فتنفخ 
فيها فتكون طريا ِبذين وتْبئ اْلكمه واْلبرص ِبذين وإذ خترج املوتى ِبذين وإذ كففت بين 

فقال الذين كفروا منهم إن هذا إال سحر مبني وإذ أوحيت إسرائيل عنك إذ جئتهم ابلبينات 
[ 111 - 110إَل احلواريني أن آمنوا يب وبرسويل قالوا آمنا واشهد أبننا مسلمون( ]املائدة: 

يذكره تعاَل بنعمته عليه وإحسانه إليه ِف خلقه إايه من غري أَ بل من أم بال ذكر وجعله 
تعاَل مث إرساله بعد هذا كله )وعلى والدتك( ِف له آية للناس وداللة على كمال قدرته 

اصطفائها واختيارها هلذه النعمة العظيمة وإقامة الْبهان على براءهتا مما نسبها إليه اِلاهلون 
وهلذا قال: )إذ أيدتك بروح القدس( وهو جْبيل ِبلقاء روحه إَل أمه وقرنه معه ِف حال 

 رسالته ومدافعته عنه ملن كفر به

س ِف املهد وكهال( أي تدعو الناس إَل هللا ِف حال صغرك ِف مهدك وِف كهولتك )تكلم النا
( )والتوراة 1)وإذ علمتك الكتاَ واحلكمة( أي اْلط والفهم نص عليه بعض السلف )

واإلجنيل( وقوله: )وإذ ختلق من الطني كهيئة الطري ِبذين( أي تصوره وتشكله من الطني على 
ذكر اإلذن )فتنفخ فيه فتكون طريا ِبذين( أي أبمري قيؤكد تعاَل بهيئته عن أمر هللا له بذلك 

ولد أعمى وهو الذي ي قال بعض السلفله ِف ذلك لرفع التوهم وقوله: )وتْبئ اْلكمه( 
وال سبيل ْلحد من احلكماء إَل مداواته )واْلبرص( هو الذي ال ط ب فيه بل قد مرض 

يه من قبورهم أحياء ِبذين وقد تقدم ما ف ابلْبص وصار داؤه عضاال )وإذ خترج املوتى( أي
 داللة على وقوع ذلك مرارا متعددة مما فيه كفاية.

وقوله: )وإذ كففت بين إسرائيل عنك إذ جئتهم ابلبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إال 
سحر مبني( وذلك حني أرادوا صلبه فرفعه هللا إليه وأنقذه من بني أظهرهم صيانة ِلنابه 
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 عن اْلذى، وسالمة له من الردى وقوله: )وإذ أوحيت إَل احلواريني أن آمنوا يب الكرمي
وبرسويل قالوا آمنا واشهد أبننا مسلمون( قيل املراد ُّبذا الوحي وحي إهلام أي أرشدهم هللا 

[ )وأوحينا إَل أم موسى 68إليه ودهلم عليه كما قال: )وأوحى ربك إَل النحل( ]النحل: 
 [ وقيل املراد7خفت عليه فألقيه ِف اليم( ]القصص: أن أرضعيه فِذا 

__________ 

( قال الرازي ِف اْلية: واالقَر عندي أن يقال: املراد من الكتاَ تعليم اْلط والكتابة، 1)
مث املراد ابحلكمة تعليم العلوم وهتذي ب االخالق الن كمال االنسان ِف أن يعرف احلق لذاته 

 واْلري الجل العمل به.

بعد أن صار عاملا ابْلط والكتابة وحميطا ابلعلوم العقلية والشرعية، علمه التوراة مث بعد مث 
أن عظمت درجته ِف العلم وأحاط أبسرار الكتاَ الذي أنزله تعاَل على من قبله من 

 االنبياء، أنزل عليه كتاَ آخر وأوقفه على أسرار فذلك هو الغاية القصوى.

."]*[(1) 
 

 اتلكم حىت تقاتلوان."أيدينا، وال نق-7 .2016

وقال أبو ُمنف عن عبد امللك عن أيب حرة أن عليا ملا بعث أاب موسى إلنفاذ احلكومة 
اجتمع اْلوارج ِف منزل عبد هللا بن وه ب الراسِب فخطبهم خطبة بليغة زهدهم ِف هذه الدنيا 

فاخرجوا  :ورغبهم ِف اْلخرة واِلنة، وحثهم على اْلمر ابملعروف والنهي عن املنكر، مث قال
بنا إخواننا من هذه القرية الظاَ أهلها، إَل جان ب هذا السواد إَل بعض كور اِلبال، أو 

 بعض هذه املدائن، منكرين هلذه اْلحكام اِلائرة.

مث قال حرقوص بن زهري فقال بعد محد هللا والثناء عليه: إن املتاع ُّبذه الدنيا قليل، وإن 
ل ب تها أو ُّبجتها إَل املقام ُّبا، وال تلتفت بكم عن طالفراق هلا وشيك، فال يدعونكم زين

[ فقال 128احلق وإنكار الظلم * )أن هللا مع الذين التقوا والذين هم حمسنون( * ]النحل: 
( : اي قوم إن الرأي ما رأيتم، وإن احلق ما ذكرمت، فولوا أمركم 1سنان بن محزة اْلسدي )

 ومن راية حتفون ُّبا وترجعون إليها، فبعثوا إَل رجال منكم، فِنه البد لكم من عماد وسناد،
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فعرضوا عليه اإلمارة فأىب، مث عرضوها على  -وكان من رؤوسهم  -زيد بن حصن الطائي 
 حرقوص بن زهري فأىب، وعرضوها على محزة بن سنان فأىب،

وعرضوها على شريح بن أيب أوىف العبسي فأىب وعرضوها على عبد هللا بن وه ب الراسِب 
 ا وقال: أما وهللا ال أقبلها رغبة ِف الدنيا وال أدعها فرقا من املوت.فقبله

( الطائي السنبسي فخطبهم وحثهم على اْلمر 2واجتمعوا أيضا ِف بيت زيد بن حصن )
ابملعروف والنهي عن املنكر، وتال عليهم آايت من القرآن منها قوله تعاَل * )اي داود إان 

هللا( *   الناس ابحلق وال تتبع اهلوى فيضلك عن سبيلجعلناك خليفة ِف اْلرض فاحكم بني
[ وقوله تعاَل: * )ومن َ حيكم مبا أنزل هللا فأولئك هم الكافرون( * ]املائدة: 26اْلية ]ص: 

[ وكذا اليت بعدها وبعدها الظاملون الفاسقون مث قال: فأشهد على أهل دعوتنا من أهل 44
حكم الكتاَ، وجاروا ِف القول واْلعمال، وأن جهادهم قبلتنا أهنم قد اتبعوا اهلوى، ونبذوا 

حق على املؤمنني، فبكى رجل منهم يقال له عبد هللا بن سخْبة السلمي، مث حرض أولئك 
على اْلروج على الناس، وقال ِف كالمه: اضربوا وجوههم وجباههم ابلسيوف حىت يطاع 

عاملني أبمره، بكم ثواَ املطيعني له الالرمحن الرحيم، فِن أنتم ظفرمت وأطيع هللا كما أردمت أاث
وإن قتلتم فأي شئ أفضل من املصري إَل رضوان هللا وجنته؟ قلت: وهذا الضَر من الناس 

 من أغَر أشكال بين آدم، فسبحان من نوع خلقه كما أراد، وسبق ِف قدره العظيم.

قل هل * ) ِف اْلوارج إهنم املذكورون ِف قوله تعاَل: قال بعض السلفوما أحسن ما 
ننبئكم ابْلخسرين أعماال الذين ضل سعيهم ِف احلياة الدنيا وهم حيسبون أهنم حيسنون 

 صنعا.

أولئك الذين كفروا آبايت رُّبم ولقائه فحبطت أعماهلم فال نقيم هلم يوم القيامة وزان( * 
 تمعج[ واملقصود أن هؤالء اِلهلة الضالل، واْلشقياء ِف اْلقوال واْلفعال، ا103]الكهف: 

__________ 

: محزة بن سنان اْلسدي، وِف االخبار الطوال 335/  3والكامل  42/  6( ِف الطْبي 1)
 : محزة بن سيار.202ص 

 ( ِف الطْبي والكامل: حصني.2)

 : يزيد بن احلصني.202وِف االخبار الطوال ص 
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.")*((1) 
 

  َسي"املصاحف، وذكر ِف حكايته ما يدل أنه كان أوال يسمى كليبا، مث-8 .2017
 احلجاج.

وذكر أنه ولد وال ُمرج له حىت فتق له ُمرج، وأنه َ يرتضع أايما حىت سقوه دم جدي مث دم 
( ولطخ وجهه بدمه فارتضع، وكانت فيه شهامة وح ب لسفك الدماء، ْلنه أول 1ساخل )

ما ارتضع ذلك الدم الذي لطخ به وجهه، ويقال إنه أمه هي املتمنية لنصر بن حجاج بن 
 ( ، وقيل إهنا أم أبيه وهللا أعلم.2عالط )

وكانت فيه شهامة عظيمة، وِف سيفه رهق، وكان كثري قتل النفوس اليت حرمها هللا أبدىن 
شبهة، وكان يغض ب غض ب امللوك، وكان فيما يزعم يتشبه بزايد بن أبيه، وكان زايد يتشبه 

 بعمر بن اْلطاَ فيما يزعم أيضا، وال سواء وال قري ب.

 عساكر ِف ترمجة سليم بن عنز التجيِب قاضي مصر، وكان من كبار التابعني. وقد ذكر ابن

وكان ممن شهد خطبة عمر بن اْلطاَ ابِلابية، وكان من الزهادة والعبادة على جان ب 
 عظيم، وكان خيتم القرآن ِف كل ليلة ثالث ختمات ِف الصالة وغريها.

نهض جتاز ُّبما سليم بن عنز هذا فواملقصود أن احلجاج كان مع أبيه مبصر ِف جامعها فا
إليه أبو احلجاج فسلم عليه، وقال له: إين ذاه ب إَل أمري املؤمنني، فهل من حاجة لك 

 عنده؟ قال: نعم! تسأله أن يعزلين عن القضاء.

 فقال: سبحان هللا! وهللا ال أعلم قاضيا اليوم خريا منك.

ي؟ فقال إَل رجل من جتي ب وأنت ثقف مث رجع إَل ابنه احلجاج فقال له ابنه: اي أبه أتقوم
 له: اي بين وهللا إين ْلحس ب أن الناس يرمحون ُّبذا وأمثاله.

فقال: وهللا ما على أمري املؤمنني أضر من هذا وأمثاله، فقال: َو اي بين؟ قال: ْلن هذا 
وأمثاله جيتمع الناس إليهم فيحدثوهنم عن سرية أيب بكر وعمر، فيحقر الناس سرية أمري 

ؤمنني وال يروهنا شيئا عند سريهتما فيخلعونه وخيرجون عليه ويبغضونه، وال يرون طاعته، امل
 وهللا لو خلص يل من اْلمر شئ ْلضربن عنق هذا وأمثاله.
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 فقال له أبوه: اي بين وهللا إين ْلظن أن هللا عزوجل خلقك شقيا.

ا فراسة صحيحة، فِنه ( وأنه كان ذ3وهذا يدل على أن أابه كان ذا وجاهة عند اْلليفة )
 تفرس ِف ابنه ما آل إليه أمره بعد ذلك.

قالوا: وكان مولد احلجاج ِف سنة تسع وثالثني، وقيل ِف سنة أربعني، وقيل ِف سنة إحدى 
كان احلجاج   :قال بعض السلفوأربعني، مث نشأ شااب لبيبا فصيحا بليغا حافظا للقرآن، 

العالء: ما رأيت أفصح منه ومن احلسن البصري، يقرأ القرآن كل ليلة، وقال أبو عمرو بن 
 وكان احلسن أفصح منه.

 وقال الدارقطين: ذكر سليمان بن أيب منيح عن صاحل بن سليمان قال قال

__________ 

 ( الساخل: االسود اْلالص.1)

وِف كتاَ تلقيح فهوم أهل االثر البن اِلوزي، وُمتصر  32/  2( كذا ِف ابن خلكان 2)
 عمر بن اْلطاَ طاف ليلة ِف املدينة فسمع امرأة تنشد ِف خدرها:القصة: أن 

هل من سبيل إَل مخر فأشرُّبا * أم من سبيل إَل نصر بن حجاج فأيت عمر بنصر وسريه 
فوَل لعبد  -: فأما يوسف، والد احلجاج 173( قال ِف املعارف ص 3إَل البصرة ... )

 ة.اتل احلنيف بن السجف جيش ابن دِلامللك بعض الوالية وكان معه بعض االلوية يوم ق

.")*((1) 
 

"وال سيما من بعد فتنة مترلنك؟ فِن القلَو قد امتألت حب ب الدنيا، فال جيد -9 .2018
العلم فيها موضعا، فجالس من شئت منهم لتنظر مبادئ جمالستهم وغاايهتا، وال تستخفك 

 البدوات، فِمنا اْلمور بعواقبها وخواتيمها ونتائجها، وغاايهتا.

[ وقال وه ب: 3 - 2)ومن يتق هللا جيعل له ُمرجا ويرزقه من حيث ال حيتس ب( ]الطالق: 
 البالء للمؤمن كالشكال للدابة.

وقال أبو بالل اْلشعري: عن أيب شهاَ الصنعاين، عند عبد الصمد، عن وه ب قال: من 
 أصي ب بشئ من البالء فقد سلك به طريق اْلنبياء.
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بن حنبل: حدثنا عبد الرزاق قال: أنبأان منذر قال: َسعت  وقال عبد هللا بن اإلمام أمحد
أهل  -ل أو قال سبي -وهبا يقول: قرأت ِف كتاَ رجل من احلواريني: إذا سلك بك طريق 

 البالء فط ب نفسا، فقد سلك بك طريق اْلنبياء والصاحلني.

شبل،  بن وقال اإلمام أمحد: حدثنا أمحد بن جعفر، حدثنا إبراهيم بن خالد، حدثين أمية
عن عثمان بن بزدويه قال: كنت مع وه ب وسعيد بن جبري يوم عرفة حتت ُنيل ابن عامر، 
فقال وه ب لسعيد: اي أاب عبد هللا! كم لك منذ خفت من احلجاج؟ قال: خرجت عن امرأيت 
وهي حامل فجاءين الذي ِف بطنها وقد خرج ]شعر[ وجهه، فقال له وه ب: إن من كان 

 بالء عده رجاء، وإذا أصابه رجاء عده بالء. قبلكم كان إذا أصابه

وروى عبد هللا بن أمحد بسنده عن وه ب قال: قرأت ِف بعض الكت ب: ليس من عبادي من 
سحر أو سحر له، أو تكهن أو تكهن له، أو تطري أو تطري له، فمن كان كذلك فليدع 

 غريي، فِمنا هو أان وخلقي كلهم يل.

بن خالد، حدثنا رابح، عن جعفر بن حممد، عن التيمي،  وقال اإلمام أمحد: حدثنا إبراهيم
 عن وه ب أنه قال: دخول اِلمل ِف سم اْلياط أيسر من دخول اْلغنياء اِلنة.

، كما قد ضربت اْلمثال  قلت: هذا إمنا هو لشدة احلساَ وطول وقوف اْلغنياء ِف الكَر
 للشدائد.

 وهللا سبحانه وتعاَل أعلم.

عبد الرزاق: حدثنا بكار قال َسعت وهبا يقول: ترك املكافأة من وقال اإلمام أمحد: حدثنا 
 التطفيف.

وقال اإلمام أمحد: حدثنا احلجاج وأبو النصر: قاال: حدثنا حممد بن طلحة، عن حممد بن 
 جحادة عن وه ب قال: من يتعبد يزدد قوة، ومن يتكسل يزدد فَتة.

هي خري دة فقالت له: قم إَل صالتك فوقد قال غريه: إن حوراء جاءته ِف املنام ِف ليلة ابر 
 لك من نومة توهن بدنك.

 ورأيت ِف ذلك حديثا َ حيضرين اْلن.

ال قوهذا أمر جمَر أن العبادة تنشط البدن وتلينه، وأن النوم يكسل البدن فيقسيه، وقد 
ملا تبع ضلة ابن أشيم حني دخل تلك الغيضة، وأنه قام ليلته إَل أن أصبح،  بعض السلف
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أصبح كأنه ابت على احلشااي، وأصبحت ويل من الكسل والفتور ما ال يعلمه إال هللا قال ف
 عزوجل.

وقد قيل للحسن: ما ابل املتعبدين أحسن الناس وجوها؟ قال: الهنم خلوا ابِلليل فألبسهم 
نورا من نوره وقال حيىي بن أيب كثري: وهللا ما رجل خيلو أبهله عروسا أقر ما كانت نفسه 

 شد سرورا منهم مبناجاة رُّبم تعاَل إذا خلوا به.وآنس، أب

 (1)وقال عطاء اْلراساين: قيام الليل حمياة للبدن،". 
 

 "ذكر بناية البيت العتيق-10 .2019

قال هللا تعاَل وإذ بوأان إلبراهيم مكان البيت أن ال تشرك يب شيئا وطهر بييت للطائفني 
ن كل وك رجاال وعلى كل ضامر أيتني موالقائمني والركع السجود. وأذن ِف الناس ابحلج أيت

وقال تعاَل إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى  27 -26: 22فج عميق 
للعاملني. فيه آايت بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. وهلل على الناس حج البيت من 

ل تعاَل وإذ ابتلى وقا 97 -96: 3استطاع إليه سبيال. ومن كفر فِن هللا غين عن العاملني 
إبراهيم ربه بكلمات فأمتهن. قال إين جاعلك للناس إماما. قال ومن ذرييت قال ال ينال 
عهدي الظاملني. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واختذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدان 

ل إبراهيم َر اإَل إبراهيم وإَساعيل أن طهرا بييت للطائفني والعاكفني والركع السجود. وإذ ق
اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم ابهلل واليوم اْلخر قال ومن كفر 
فأمتعه قليال مث أضطره إَل عذاَ النار وبئس املصري. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت 

يتنا أمة ر وإَساعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمني لك ومن ذ
مسلمة لك وأران مناسكنا وت ب علينا إنك أنت التواَ الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسوال منهم 

 -124: 2يتلوا عليهم آايتك ويعلمهم الكتاَ واحلكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز احلكيم 
يذكر تعاَل عن عبده ورسوله وصفيه وخليله إمام احلنفاء ووالد اْلنبياء عليه أفضل  129
ة وتسليم أنه بىن البيت العتيق الذي هو أول مسجد وضع لعموم الناس يعبدون هللا فيه صال

وبوأه هللا مكانه أي أرشده إليه ودله عليه وقد روينا عن أمري املؤمنني علي بن أيب طال ب 
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وغريه أنه أرشد إليه بوحي من هللا عز وجل. وقد قدمنا ِف صفة خلق السموات أن الكعبة 
ملعمور حبيث أنه لو سقط لسقط عليها وكذلك معابد السموات السبع كما حبيال البيت ا

إن ِف كل َساء بيتا يعبد هللا فيه أهل كل َساء وهو فيها كالكعبة ْلهل  قال بعض السلف
اْلرض فأمر هللا تعاَل إبراهيم عليه السالم أن يبين له بيتا يكون ْلهل اْلرض كتلك املعابد 

 إَل مكان البيت املهيأ له املعني لذلك منذ خلق السموات ملالئكة السموات وأرشده هللا
واْلرض كما ثبت ِف الصحيحني إن هذا البلد حرمه هللا يوم خلق السموات واْلرض فهو 
حرام حبرمة هللا إَل يوم القيامة َو جيئ ِف خْب صحيح عن معصوم أن البيت كان مبنيا قبل 

املراد  له مكان البيت فليس بناهض وال ظاهر ْلناْلليل عليه السالم ومن متسك ِف هذا بقو 
مكانه املقدر ِف علم هللا املقرر ِف قدرته املعظم عند اْلنبياء موضعه من لدن آدم إَل زمان 
إبراهيم وقد ذكران أن آدم نص ب عليه قبة وأن املالئكة قالوا له قد طفنا قبلك ُّبذا البيت 

قد لك ولكن كل هذه اْلخبار عن بين إسرائيل و وأن السفينة طافت به أربعني يوما أو حنو ذ
قرران أهنا ال تصدق وال تكذَ فال حيتج ُّبا فأما إن ردها احلق فهي مردودة. وقد قال هللا 

 (1)تعاَل إن أول بيت وضع". 
 

 "عينيه فجعلوا يشتمونه ويهينونه ابلفعال واملقال وأمجعوا على إلقائه ِف غيابت-11 .2020
و فته وهي الصخرة اليت تكون ِف وسطه يقف عليها املائح وهاِل ب أي ِف قعره على راعو 

الذي ينزل ليملى الدالء إذا قل املاء والذي يرفعها ابحلبل يسمى املاتح فلما ألقوه فيه أوحى 
هللا إليه أنه ال بد لك من فرج وُمرج من هذه الشدة اليت أنت فيها ولتخْبن إخوتك بصنيعهم 

 .15: 12حمتاجون إليك خائفون منك وهم ال يشعرون هذا ِف حال أنت فيها عزيز وهم 
ِبحياء هللا إليه ذلك وعن ابن عباس وهم ال  15: 12قال جماهد وقتادة وهم ال يشعرون 

أي لتخْبهنم أبمرهم هذا ِف حال ال يعرفونك فيها رواه ابن جرير عنه  15: 12يشعرون 
هم عشاء دم ورجعوا إَل أبيفلما وضعوه فيه ورجعوا عنه أخذوا قميصه فلطخوه بشيء من 

 ال يغرنك بكاء املتظلم فَر ظاَ قال بعض السلفوهم يبكون أي على أخيهم. وهلذا 
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وهو ابك وذكر بكاء إخوة يوسف وقد جاءوا أابهم عشاء يبكون أي ِف ظلمة الليل ليكون 
 17: 12أمشى لغدرهم ال لعذرهم )قالوا اي أابان إان ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا( 

أي ِف غيبتنا عنه ِف استباقنا وقوهلم )وما أنت مبؤمن لنا  17: 12أي ثيابنا )فأكله الذئ ب( 
أي وما أنت مبصدق لنا ِف الذي أخْبانك من أكل الذئ ب له  17: 12ولو كنا صادقني( 

ولو كنا غري متهمني عندك فكيف وأنت تتهمنا ِف هذا فِنك خشيت أن أيكله الذئ ب 
أيكله لكثرتنا حوله فصران غري مصدقني عندك فمعذور أنت ِف عدم  وضمنا لك أن ال

أي مكذَو مفتعل  18: 12تصديقك لنا واحلالة هذه. )وجاؤ على قميصه بدم كذَ( 
ْلهنم عمدوا إَل سخلة ذحبوها فأخذوا من دمها فوضعوه على قميصه ليومهوا أنه أكله الذئ ب 

عهم ملا ظهرت عليهم عالئم الريبة َ يرج صنيقالوا ونسوا أن خيرقوه وآفة الكذَ النسيان و 
على أبيهم فِنه كان يفهم عداوهتم له وحسدهم إايه على حمبته له من بينهم أكثر منهم ملا  
كان يتوسم فيه من اِلاللة واملهابة اليت كانت عليه ِف صغره ملا يريد هللا أن خيصه به من 

اكون وه وغيبوه عن عينيه جاءوا وهم يتبنبوته وملا راودوه عن أخذه فبمجرد ما أخذوه أعدم
وعلى ما متالئوا عليه يتواطئون وهلذا )قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصْب مجيل وهللا 

وعند أهل الكتاَ أن روبيل أشار بوضعه ِف اِل ب  18: 12املستعان على ما تصفون( 
. فلما جاء روبيل لةليأخذه من حيث ال يشعرون ويرده إَل أبيه فغافلوه وابعوه لتلك القاف

من آخر النار ليخرج يوسف َ جيده فصاح وشق ثيابه وعمد أولئك إَل جدي فذحبوه 
ولطخوا من دمه جبة يوسف. فلما علم يعقَو شق ثيابه ولبس مئزرا أسود وحزن على ابنه 
أايما كثرية. وهذه الركاكة جاءت من خطئهم ِف التعبري والتصوير. )وجاءت سيارة فأرسلوا 

 هم فأدَل دلوه. قال اي بشرى هذا غالم وأسروه بضاعة وهللا عليم مبا يعملون.وارد

وشروه بثمن خبس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشَتاه من مصر المرأته 
أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف ِف اْلرض ولنعلمه من 

 (1)َتويل". 
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كبريا فخذ أحدان مكانه إان نراك من احملسنني قال معاذ هللا أن أنخذ "شيخا  -12 .2021
أي إن أطلقنا املتهم وأخذان  79 -78: 12إال من وجدان متاعنا عنده إان إذا لظاملون( 

 الْبيء. هذا ما ال نفعله وال نسمح به وإمنا أنخذ من وجدان متاعنا عنده.

لما هذا مما غلطوا فيه َو يفهموه جدا )فوعند أهل الكتاَ أن يوسف تعرف إليهم حينئذ و 
استيأسوا منه خلصوا جنيا قال كبريهم أَ تعلموا أن أابكم قد أخذ عليكم موثقا من هللا ومن 
قبل ما فرطتم ِف يوسف فلن أبرح اْلرض حىت أيذن يل أيب أو حيكم هللا يل وهو خري 

نا وما شهدان إال مبا علمنا وما كاحلاكمني. ارجعوا إَل أبيكم فقولوا اي أابان إن ابنك سرق 
للغي ب حافظني. وسئل القرية اليت كنا فيها والعري اليت أقبلنا فيها وإان لصادقون. قال بل 
سولت لكم أنفسكم أمرا فصْب مجيل عسى هللا أن أيتيين ُّبم مجيعا إنه هو العليم احلكيم. 

لوا اتهلل تفتؤا و كظيم قاوتوَل عنهم وقال اي أسفى على يوسف وابيضت عيناه من احلزن فه
تذكر يوسف حىت تكون حرضا أو تكون من اهلالكني. قال إمنا أشكوا بثي وحزين إَل هللا 
وأعلم من هللا ما ال تعلمون. اي بين اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه وال تيأسوا من روح 

ُمْبا عنهم أهنم  يقول تعاَل 87 -80: 12هللا إنه ال ييأس من روح هللا إال القوم الكافرون( 
ملا استيأسوا من أخذه منه خلصوا يتناجون فيما بينهم قال كبريهم وهو روبيل )أَ تعلموا أن 

( 66: 12... لتأتنين به إال أن حياط بكم  80: 12أابكم قد أخذ عليكم موثقا من هللا 
ابله به قلقد أخلفتم عهده وفرطتم فيه كما فرطتم ِف أخيه يوسف من قبله فلم يبق يل وجه أ

ِف  80: 12أي ال أزال مقيما هاهنا )حىت أيذن يل أيب(  80: 12)فلن أبرح اْلرض( 
أبن يقدرين على رد أخي إَل أيب )وهو خري  80: 12القدوم عليه )أو حيكم هللا يل( 

أي أخْبوه مبا  81 -80: 12احلاكمني. ارجعوا إَل أبيكم فقولوا اي أابان إن ابنك سرق( 
ِف لظاهر املشاهدة )وما شهدان إال مبا علمنا وما كنا للغي ب حافظني. وسئل رأيتم من اْلمر 

أي فِن هذا الذي أخْبانك به  82 -81: 12القرية اليت كنا فيها والعري اليت أقبلنا فيها( 
من أخذهم أخاان ْلنه سرق أمر اشتهر مبصر وعلمه العري اليت كنا حنن وهم هناك )وإان 

أي ليس اْلمر   83 -82: 12أنفسكم أمرا فصْب مجيل(  لصادقون قال بل سولت لكم
كما ذكرمت َ يسرق فِنه ليس سجية له وال خلقه وإمنا سولت لكم أنفسكم أمرا فصْب مجيل 
قال ابن إسحاق وغريه ملا كان التفريط منهم ِف بنيامني مَتتبا على صنيعهم ِف يوسف قال 
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السيئة السيئة بعدها مث قال )عسى إن من جزاء  قال بعض السلفهلم ما قال وهذا كما 
 83: 12يعين يوسف وبنيامني وروبيل )إنه هو العليم(  83: 12هللا أن أيتيين ُّبم مجيعا( 

فيما يقدره ويفعله وله احلكمة  83: 12أي حبايل وما أان فيه من فراق اْلحبة )احلكيم( 
قال اي أسفى على أي أعرض عن بنيه )و  84: 12البالغة واحلجة القاطعة )وتوَل عنهم( 

 ذكره حزنه اِلديد ابحلزن القدمي وحرك ما كان كامنا كما قال بعضهم. 84: 12يوسف( 

 (1)نقل فؤادك حيث شئت من اهلوى ... ما احل ب إال للحبي ب اْلول". 
 

أي من أثر فرس جْبيل. وقد  96: 20"فرسا فقبضت قبضة من أثر الرسول -13 .2022
رها على موضع اخضر وأعش ب فأخذ من أثر حافرها ذكر بعضهم أنه رآه وكلما وطئت حبواف

فلما ألقاه ِف هذا العجل املصنوع من الذه ب كان من أمره ما كان وهلذا قال فنبذهتا وكذلك 
وهذا  97 -96: 20سولت يل نفسي. قال فاذه ب فِن لك ِف احلياة أن تقول ال مساس 

 الدنيا مسه. هذا معاقبة له ِف دعاء عليه أبن ال ُيس أحدا معاقبة له على مسه ما َ يكن له
وقرئ لن ُنلفه وانظر إَل  97: 20مث توعده ِف اْلخرى فقال وإن لك موعدا لن ختلفه 

قال فعمد موسى  97: 20إهلك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه مث لننسفنه ِف اليم نسفا 
د كما قاله علي ر عليه السالم إَل هذا العجل فحرقه ابلنار كما قاله قتادة وغريه. وقيل ابلبا

وابن عباس وغريمها وهو نص أهل الكتاَ مث ذراه ِف البحر وأمر بين إسرائيل فشربوا فمن  
كان من عابديه علق على شفاههم من ذلك الرماد منه ما يدل عليه وقيل بل اصفرت 
  ألواهنم مث قال تعاَل إخبارا عن موسى أنه قال هلم إمنا إهلكم هللا الذي ال إله إال هو وسع

وقال تعاَل إن الذين اختذوا العجل سيناهلم غض ب من رُّبم وذلة  98: 20كل شيء علما 
وكذلك  قال بعض السلفوهكذا وقع وقد  152: 7ِف احلياة الدنيا وكذلك جنزي املفَتين 

مسجلة لكل صاح ب بدعة اَل يوم القيمة. مث أخْب تعاَل عن حلمه  152: 7جنزي املفَتين 
والذين عملوا  على عبيده ِف قبوله توبة من اتَ إليه بتوبته عليه فقالورمحته خبلقه وإحسانه 

لكن َ يقبل  153: 7السيئات مث اتبوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم 
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هللا توبة عابدي العجل إال ابلقتل كما قال تعاَل وإذ قال موسى لقومه اي قوم إنكم ظلمتم 
فتاَ  ا إَل ابرئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خري لكم عند ابرئكمأنفسكم ابختاذكم العجل فتوبو 
فيقال إهنم أصبحوا يوما وقد أخذ من َ يعبد العجل  54: 2عليكم إنه هو التواَ الرحيم 

 ِف أيديهم السيوف وألقى هللا عليهم ضبااب حىت ال يعرف القري ب قريبه وال النسي ب نسيبه.
ألفا. مث  فيقال إهنم قتلوا ِف صبيحة واحدة سبعني مث مالوا على عابديه فقتلوهم وحصدوهم

قال تعاَل وملا سكت عن موسى الغض ب أخذ اْللواح وِف نسختها هدى ورمحة للذين هم 
استدل بعضهم بقوله وِف نسختها على أهنا تكسرت وِف هذا  154: 7لرُّبم يرهبون 

ن عباس وقد ذكر اب االستدالل نظر وليس ِف اللفظ ما يدل على أهنا تكسرت وهللا أعلم.
ِف حديث الفتون كما سيأيت أن عبادهتم العجل كانت على أثر خروجهم من البحر وما هو 

 .138: 7ببعيد ْلهنم حني خرجوا قالوا اي موسى اجعل لنا إهلا كما هلم آهلة 
وهكذا عند أهل الكتاَ فِن عبادهتم العجل كانت قبل جميئهم بالد بيت املقدس وذلك 

ا بقتل من عبد العجل قتلوا ِف أول يوم ثالثة آالف. مث ذه ب موسى يستغفر أهنم ملا أمرو 
هلم فغفر هلم بشرط أن يدخلوا اْلرض املقدسة. واختار موسى قومه سبعني رجال مليقاتنا 
فلما أخذهتم الرجفة قال َر لو شئت أهلكتهم من قبل وإايي أهتلكنا مبا فعل السفهاء منا 

تشاء وهتدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارمحنا وأنت  إن هي إال فتنتك تضل ُّبا من
 (1)خري الغافرين. واكت ب لنا ِف هذه الدنيا حسنة وِف اْلخرة". 

 

"أعطاين ما أعطاين قال هللا تعاَل ردا عليه ما ذه ب إليه أَو يعلم أن هللا قد -14 .2023
رمون ذنوُّبم اجملأهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر مجعا وال يسئل عن 

أي قد أهلكنا من اْلمم املاضني بذنوُّبم وخطاايهم من هو أشد من قارون قوة  78: 28
وأكثر أمواال وأوالدا فلو كان ما قال صحيحا َ نعاق ب أحدا ممن كان أكثر ما ال منه َو 

ليت ابيكن ماله دليال على حمبتنا له واعتنائنا به كما قال تعاَل وما أموالكم وال أوالدكم 
وقال تعاَل أحيسبون أمنا مندهم به  37: 34تقربكم عندان زلفى إال من آمن وعمل صاحلا 

وهذا الرد عليه يدل  56 -55: 23من مال وبنني. نسارع هلم ِف اْلريات بل ال يشعرون 
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وأما من زعم  78: 28على صحة ما ذهبنا إليه من معىن قوله إمنا أوتيته على علم عندي 
ذلك أنه كان يعرف صنعة الكيمياء أو أنه كان حيفظ االسم اْلعظم فاستعمله أن املراد من 

ِف مجع اْلموال فليس بصحيح ْلن الكيمياء ختييل وصبغة ال حتيل احلقائق وال تشابه صنعة 
اْلالق واالسم اْلعظم ال يصعد الدعاء به من كافر به وقارون كان كافرا ِف الباطن منافقا 

 جوابه هلم ُّبذا على هذا التقدير وال يبقى بني الكالمني تالزم وقدِف الظاهر. مث ال يصح 
 79: 28وضحنا هذا ِف كتابنا التفسري وهلل احلمد. قال هللا تعاَل فخرج على قومه ِف زينته 

ذكر كثري من املفسرين أنه خرج ِف جتمل عظيم من مالبس ومراك ب وخدم وحشم فلما رآه 
م ا أن لو كانوا مثله وغبطوه مبا عليه وله فلما َسع مقالتهمن يعظم زهرة احلياة الدنيا متنو 

العلماء ذوو الفهم الصحيح الزهاد اْللباء قالوا هلم ويلكم ثواَ هللا خري ملن آمن وعمل 
أي ثواَ هللا ِف الدار اْلخرة خري وأبقى وأجل وأعلى قال هللا تعاَل وال  80: 28صاحلا 

النصيحة وهذه املقالة وهذه اهلمة السامية إَل الدار  يلقاها إال الصابرون أي وما يلقى هذه
اْلخرة العلية عند النظر إَل زهرة هذه الدنيا الدنية إال من هدى هللا قلبه وثبت فؤاده وأيد 

إن هللا حي ب البصر النافذ عند ورود  قال بعض السلفلبه وحقق مراده وما أحسن ما 
فما   ل هللا تعاَل فخسفنا به وبداره اْلرضالشبهات والعقل الكامل عند حلول الشهوات. قا

ملا ذكر تعاَل خروجه  81: 28كان له من فئة ينصرونه من دون هللا وما كان من املنتصرين. 
كما   81: 28ِف زينته واختياله فيها وفخره على قومه ُّبا قال فخسفنا به وبداره اْلرض 

ال بينا لى هللا عليه وسلم قروى البخاري من حديث الزهري عن ساَ عن أبيه عن النِب ص
رجل جير إزاره إذ خسف به فهو يتجلجل ِف اْلرض إَل يوم القيامة. مث رواه البخاري من 
حديث جرير بن زيد عن ساَ عن أيب هريرة عن النِب صلى هللا عليه وسلم حنوه. وقد ذكر 

الم وهو السابن عباس والسدي أن قارون أعطى امرأة بغيا ماال على أن تقول ملوسى عليه 
ِف مأل من الناس إنك فعلت يب كذا وكذا فيقال إهنا قالت له ذلك فأرعد من الفرق وصلى 
ركعتني. مث أقبل عليها فاستحلفها من ذلك على ذلك وما محلك عليه فذكرت أن قارون 
هو الذي محلها على ذلك واستغفرت هللا واتبت إليه فعند ذلك خر موسى هلل ساجدا ودعا 

ارون فأوحى هللا إليه إين قد أمرت اْلرض أن تطيعك فيه فأمر موسى اْلرض أن هللا على ق
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 (1)تبتلعه وداره فكان ذلك فاهلل أعلم وقد قيل إن قارون ملا خرج على قومه ِف زينته مر". 
 

"بروح القدس تكلم الناس ِف املهد وكهال وإذ علمتك الكتاَ واحلكمة والتوراة -15 .2024
ئ اْلكمه ني كهيئة الطري ِبذين فتنفخ فيها فتكون طريا ِبذين وتْب واإلجنيل وإذ ختلق من الط

واْلبرص ِبذين وإذ خترج املوتى ِبذين وإذ كففت بين إسرائيل عنك إذ جئتهم ابلبينات فقال 
الذين كفروا منهم إن هذا إال سحر مبني وإذ أوحيت إَل احلواريني أن آمنوا يب وبرسويل قالوا 

يذكره تعاَل بنعمته عليه وإحسانه إليه ِف خلقه  111 -110: 5 آمنا واشهد أبننا مسلمون
إايه من غري أَ بل من أم بال ذكر وجعله له آية للناس وداللة على كمال قدرته تعاَل مث 

ِف اصطفائها واختيارها هلذه النعمة العظيمة  110: 5إرساله بعد هذا كله )وعلى والدتك( 
: 5ها إليه اِلاهلون وهلذا قال )إذ أيدتك بروح القدس( وإقامة الْبهان على براءهتا مما نسب

وهو جْبيل ِبلقاء روحه إَل أمه وقرنه معه ِف حال رسالته ومدافعته عنه ملن كفر به  110
أي تدعو الناس إَل هللا ِف حال صغرك ِف مهدك  110: 5)تكلم الناس ِف املهد وكهال( 

ي اْلط والفهم نص عليه بعض أ 110: 5وِف كهولتك وإذ علمتك الكتاَ واحلكمة 
 110: 5وقوله وإذ ختلق من الطني كهيئة الطري ِبذين  110: 5السلف والتوراة واإلجنيل 

 أي تصوره وتشكله من الطني على هيئته عن أمر هللا له بذلك فتنفخ فيها فتكون طريا ِبذين
: 5ئ اْلكمه ْب أي أبمري يؤكد تعال بذكر اإلذن له ِف ذلك لرفع التوهم وقوله وت 110: 5

وهو الذي يولد أعمى وال سبيل ْلحد من احلكماء إَل مداواته  قال بعض السلف 110
هو الذي ال ط ب فيه بل قد مرض ابلْبص وصار داؤه عضاال وإذ خترج  110: 5واْلبرص 

أي من قبورهم أحياء ِبذين وقد تقدم ما فيه داللة على وقوع ذلك مرارا  110: 5املوتى 
ه كفاية. وقوله وإذ كففت بين إسرائيل عنك إذ جئتهم ابلبينات فقال الذين  متعددة مما في

وذلك حني أرادوا صلبه فرفعه هللا إليه وأنقذه  110: 5كفروا منهم إن هذا إال سحر مبني 
من بني أظهرهم صيانة ِلنابه الكرمي عن اْلذى وسالمة له من الردى وقوله وإذ أوحيت إَل 

قيل املراد ُّبذا الوحي  111: 5برسويل قالوا آمنا واشهد أبننا مسلمون احلواريني أن آمنوا يب و 
وأوحينا  68: 16وحي إهلام أي أرشدهم هللا إليه ودهلم عليه كما قال وأوحى ربك إَل النحل 
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وقيل املراد وحي بواسطة  7: 28إَل أم موسى أن أرضعيه فِذا خفت عليه فألقيه ِف اليم 
: 5 بول احلق وهلذا استجابوا قائلني آمنا واشهد أبننا مسلمونالرسول وتوفيق ِف قلوُّبم لق

وهذا من مجلة نعم هللا على عبده ورسوله عيسى بن مرمي أن جعل له أنصارا وأعواان  111
ينصرونه ويدعون معه إَل عبادة هللا وحده ال شريك له كما قال تعاَل لعبده حممد صلى هللا 

مجيعا  ؤمنني وألف بني قلوُّبم لو أنفقت ما ِف اْلرضعليه وسلم )هو الذي أيدك بنصره وابمل
وقال تعاَل ويعلمه  63 -62: 8ما ألفت بني قلوُّبم ولكن هللا ألف بينهم إنه عزيز حكيم 

الكتاَ واحلكمة والتوراة واإلجنيل ورسوال إَل بين إسرائيل أين قد جئتكم آبية من ربكم أين 
برص فيكون طريا ِبذن هللا وأبرئ اْلكمه واْل أخلق لكم من الطني كهيئة الطري فأنفخ فيه

 (1)وأحي املوتى ِبذن هللا وأنبئكم مبا َتكلون وما تدخرون ِف بيوتكم إن ِف". 
 

"وحثهم على اْلمر ابملعروف والنهي عن املنكر، مث قال: فاخرجوا بنا إخواننا -16 .2025
ه بال، أو بعض هذمن هذه القرية الظاَ أهلها، إَل جان ب هذا السواد إَل بعض كور اِل

املدائن، منكرين هلذه اْلحكام اِلائرة. مث قام حرقوص بن زهري فقال بعد محد هللا والثناء 
عليه: إن املتاع ُّبذه الدنيا قليل، وإن الفراق هلا وشيك، فال يدعونكم زينتها أو ُّبجتها إَل 

وا والذين ين اتقاملقام ُّبا، وال تلتفت بكم عن طل ب احلق وإنكار الظلم ف إن هللا مع الذ
فقال سنان بن محزة اْلسدي: اي قوم إن الرأي ما رأيتم، وإن احلق  128: 16هم حمسنون 

ما ذكرمت، فولوا أمركم رجال منكم، فِنه ال بد لكم من عماد وسناد، ومن راية حتفون ُّبا 
ة ليه اإلمار فعرضوا ع -وكان من رءوسهم -وترجعون إليها، فبعثوا إَل زيد بن حصن الطائي

فأىب، مث عرضوها على حرقوص بن زهري فأىب، وعرضوها على محزة بن سنان فأىب، وعرضوها 
على شريح بن أىب أوىف العبسي فأىب وعرضوها على عبد هللا بن وه ب الراسِب فقبلها وقال: 
أما وهللا ال أقبلها رغبة ِف الدنيا وال أدعها فرقا من املوت. واجتمعوا أيضا ِف بيت زيد بن 

لطائي السنبسي فخطبهم وحثهم على اْلمر ابملعروف والنهي عن املنكر، وتال عليهم حصن ا
آايت من القرآن منها قوله تعاَل اي داود إان جعلناك خليفة ِف اْلرض فاحكم بني الناس 

اْلية، وقوله تعاَل: ومن َ حيكم مبا  26: 38ابحلق وال تتبع اهلوى فيضلك عن سبيل هللا 
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وكذا اليت بعدها وبعدها الظاملون الفاسقون مث قال:  44: 5هم الكافرون أنزل هللا فأولئك 
فأشهد على أهل دعوتنا من أهل قبلتنا أهنم قد اتبعوا اهلوى، ونبذوا حكم الكتاَ، وجاروا 
ِف القول واْلعمال، وأن جهادهم حق على املؤمنني، فبكى رجل منهم يقال له عبد هللا بن 

 ك على اْلروج على الناس، وقال ِف كالمه:سخْبة السلمي، مث حرض أولئ

اضربوا وجوههم وجباههم ابلسيوف حىت يطاع الرمحن الرحيم، فِن أنتم ظفرمت وأطيع هللا كما 
ري إَل وإن قتلتم فأى شيء أفضل من املص -أردمت أاثبكم ثواَ املطيعني له العاملني أبمره

 رضوان هللا وجنته؟

أشكال بين آدم، فسبحان من نوع خلقه كما أراد،  قلت: وهذا الضَر من الناس من أغَر
 قوله ِف اْلوارج إهنم املذكورون ِف قال بعض السلفوسبق ِف قدره العظيم. وما أحسن ما 

تعاَل: قل هل ننبئكم ابْلخسرين أعماال الذين ضل سعيهم ِف احلياة الدنيا وهم حيسبون 
 أهنم حيسنون صنعا.

: 18ائه فحبطت أعماهلم فال نقيم هلم يوم القيامة وزان أولئك الذين كفروا آبايت رُّبم ولق
واملقصود أن هؤالء اِلهلة الضالل، واْلشقياء ِف اْلقوال واْلفعال، اجتمع  105 -103

رأيهم على اْلروج من بني أظهر املسلمني، وتواطئوا على املسري إَل املدائن ليملكوها على 
ن أهل ممن هو على رأيهم ومذهبهم، م -ضراُّبمالناس ويتحصنوا ُّبا ويبعثوا إَل إخواهنم وأ

فيوافوهم إليها. ويكون اجتماعهم عليها. فقال هلم زيد بن حصن الطائي:  -البصرة وغريها
إن املدائن ال تقدرون عليها، فِن ُّبا جيشا ال تطيقونه وسيمنعوهنا منكم، ولكن واعدوا 

 (1)،". إخوانكم إَل جسر هنر جوخى، وال خترجوا من الكوفة مجاعات
 

"احلجاج فسلم عليه، وقال له: إين ذاه ب إَل أمري املؤمنني، فهل من حاجة -17 .2026
لك عنده؟ قال: نعم! تسأله أن يعزلين عن القضاء. فقال: سبحان هللا!! وهللا ال أعلم قاضيا 
اليوم خريا منك. مث رجع إَل ابنه احلجاج فقال له ابنه: اي أبه أتقوم إَل رجل من حتبي ب 

ي؟ فقال له: اي بين وهللا إين ْلحس ب أن الناس يرمحون ُّبذا وأمثاله. فقال: وهللا وأنت ثقف
ما على أمري املؤمنني أضر من هذا وأمثاله، فقال: َو اي بين؟ قال: ْلن هذا وأمثاله جيتمع 
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الناس إليهم فيحدثوهنم عن سرية أيب بكر وعمر، فيحقر الناس سرية أمري املؤمنني وال يروهنا 
د سريهتما فيخلعونه وخيرجون عليه ويبغضونه، وال يرون طاعته، وهللا لو خلص يل شيئا عن

من اْلمر شيء ْلضربن عنق هذا وأمثاله. فقال له أبوه: اي بين وهللا إين ْلظن أن هللا عز 
وجل خلقك شقيا. وهذا يدل على أن أابه كان ذا وجاهة عند اْلليفة، وأنه كان ذا فراسة 

 ابنه ما آل إليه أمره بعد ذلك، قالوا: وكان مولد احلجاج ِف سنة صحيحة، فِنه تفرس ِف
 تسع وثالثني، وقيل ِف سنة أربعني، وقيل ِف سنة إحدى وأربعني، مث نشأ شااب لبيبا فصيحا

 : كان احلجاج يقرأ القرآن كل ليلة، وقال أبو عمروقال بعض السلفبليغا حافظا للقرآن، 
من احلسن البصري، وكان احلسن أفصح منه. وقال الدار بن العالء: ما رأيت أفصح منه و 

 قطىن: ذكر سليمان بن أىب منيح عن صاحل بن سليمان قال قال عقبة بن عمرو:

ما رأيت عقول الناس إال قريبا بعضها من بعض، إال احلجاج وإايس بن معاوية، فِن عقوهلما  
ة ثالث ع ب بن الزبري سنكانت ترجح على عقول الناس. وتقدم أن عبد امللك ملا قتل مص

وسبعني بعث احلجاج إَل أخيه عبد هللا مبكة فحاصره ُّبا وأقام للناس احلج عامئذ، َو 
يتمكن ومن معه من الطواف ابلبيت، وال متكن ابن الزبري ومن عنده من الوقوف، َو يزل 

ملدينة احماصره حىت ظفر به ِف مجادى سنة ثالث وسبعني، مث استنابه عبد امللك على مكة و 
والطائف واليمن، مث نقله إَل العراق بعد موت أخيه بشر، فدخل الكوفة كما ذكران، وقال 
هلم وفعل ُّبم ما تقدم إيراده مفصال، فأقام بني ظهرانيهم عشرين سنة كاملة، وفتح فيها 
فتوحات كثرية، هائلة منتشرة، حىت وصلت خيوله إَل بالد اهلند والسند، ففتح فيها مجلة 

أقاليم، ووصلت خيوله أيضا إَل قري ب من بالد الصني، وجرت له فصول قد ذكرانها. مدن و 
وحنن نورد هنا أشياء أخر مما وقع له من اْلمور واِلراءة واالقدام، والتهاون ِف اْلمور العظام، 

 مما ُيدح على مثله ومما يذم بقوله وفعله، مما ساقه احلافظ ابن عساكر وغريه:

ن  خيثمة عن حيىي بن أيَو عن عبد هللا بن كثري ابن أخي إَساعيل بفروى أبو بكر بن أيب
وذلك  -جعفر املديين ما معناه: أن احلجاج بن يوسف صلى مرة جبن ب سعيد بن املسي ب

فجعل يرفع قبل اإلمام ويقع قبله ِف السجود، فلما سلم أخذ سعيد  -قبل أن يلي شيئا
 فما زال احلجاج ينازعه رداءه حىت قضى -وكان له ذكر يقوله بعد الصالة -بطرف ردائه
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 (1)سعيد ذكره، مث أقبل عليه سعيد". 
 

"وإذا أصابه رجاء عده بالء. وروى عبد هللا بن أمحد بسنده عن وه ب قال: -18 .2027
قرأت ِف بعض الكت ب: ليس من عبادي من سحر أو سحر له، أو تكهن أو تكهن له، أو 

مام ، فِمنا هو أان وخلقي كلهم يل. وقال االتطري أو تطري له، فمن كان كذلك فليدع غريي
أمحد: حدثنا إبراهيم بن خالد حدثنا رابح عن جعفر بن حممد عن التيمي عن وه ب أنه 
قال: دخول اِلمل ِف سم اْلياط أيسر من دخول اْلغنياء اِلنة. قلت: هذا إمنا هو لشدة 

، كما قد ضربت اْلمثال لل حانه شدائد. وهللا سباحلساَ وطول وقوف اْلغنياء ِف الكَر
 وتعاَل أعلم.

وقال اإلمام أمحد: حدثنا عبد الرزاق حدثنا بكار قال َسعت وهبا يقول: ترك املكافأة من 
التطفيف. وقال االمام أمحد: حدثنا احلجاج وأبو النصر قاال: حدثنا حممد بن طلحة عن 

ال غريه: ة. وقد قحممد بن جحادة عن وه ب قال: من يتعبد يزدد قوة، ومن يتكسل يزدد فَت 
إن حوراء جاءته ِف املنام ِف ليلة ابردة فقالت له: قم إَل صالتك فهي خري لك من نومة 
توهن بدنك. ورأيت ِف ذلك حديثا َ حيضرين اْلن. وهذا أمر جمَر أن العبادة تنشط البدن 

حني  ابن أشيم ملا تبع ضلة قال بعض السلفوتلينه، وأن النوم يكسل البدن فيقسيه، وقد 
دخل تلك الغيضة، وأنه قام ليلته إَل أن أصبح، قال فأصبح كأنه ابت على احلشااي، 

 وأصبحت وَل من الكسل والفتور ما ال يعلمه إال هللا عز وجل.

وقد قيل للحسن: ما ابل املتعبدين أحسن الناس وجوها؟ قال: ْلهنم خلوا ابِلليل فألبسهم 
سه وهللا ما رجل خيلو أبهله عروسا أقر ما كانت نف نورا من نوره. وقال حيىي بن أىب كثري:

وآنس، أبشد سرورا منهم مبناجاة رُّبم تعاَل إذا خلوا به. وقال عطاء اْلراساين: قيام الليل 
حمياة للبدن، ونور ِف القل ب، وضياء ِف الوجه، وقوة ِف البصر واْلعضاء كلها، وإن الرجل 

م عن حزبه أصبح حزينا مكسور القل ب كأنه قد إذا قام ابلليل أصبح فرحا مسرورا، وإذا ان
 فقد شيئا، وقد فقد أعظم اْلمور له نفعا.

وقال ابن أىب الدنيا، حدثنا أبو جعفر أمحد بن منيع حدثنا هاشم بن القاسم أبو النصر 
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حدثنا بكر بن حبيش عن حممد القرشي عن ربيعة بن يزيد عن أيب إدريس اْلوالين عن بالل 
لكم، عليكم بقيام الليل فِنه دأَ الصاحلني قب» صلى هللا عليه وسلم: قال قال رسول هللا

وإن قيام الليل قربة إَل هللا تعاَل، ومنهاة عن اإلمث، وتكفري عن السيئات، ومطردة للشيطان 
 «عليكم بقيام الليل فِنه دأَ الصاحلني قبلكم»وقد رواه غريه من طرق: « عن اِلسد

أهل الصحيح واملسانيد عن أيب هريرة أن رسول هللا صلى هللا  ويكفى ِف هذا الباَ ما رواه
يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو انم ثالث عقد، يضَر مكان  »عليه وسلم قال: 

 (1)كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد. فِذا استيقظ وذكر هللا احنلت". 
 

"تعاَل عن عبده ورسوله وصفيه وخليله، إمام احلنفاء، ووالد اْلنبياء عليه أفضل -19 .2028
صالة وتسليم، أنه بىن البيت العتيق الذي هو أول مسجد وضع لعموم الناس يعبدون هللا 
فيه، وبوأه هللا مكانه أي أرشده إليه ودله عليه، وقد روينا عن أمري املؤمنني علي بن أيب 

أرشد إليه بوحي من هللا عز وجل، وقد قدمنا ِف صفة خلق السماوات أن  طال ب وغريه أنه
الكعبة حبيال البيت املعمور حبيث أنه لو سقط لسقط عليها، وكذلك معابد السماوات 

ا  : إن ِف كل َساء بيتا يعبد هللا فيه أهل كل َساء وهو فيهقال بعض السلفالسبع، كما 
اْلرض   إبراهيم عليه السالم أن يبين له بيتا يكون ْلهلكالكعبة ْلهل اْلرض فأمر هللا تعاَل 

كتلك املعابد ملالئكة السماء، وأرشده هللا إَل مكان البيت املهيأ له املعني لذلك منذ خلق 
إن هذا البلد حرمه هللا يوم خلق السماوات »السماوات واْلرض، كما ثبت ِف الصحيحني 

 َو جيئ ِف خْب صحيح عن معصوم أن« . مةواْلرض فهو حرام حبرمة هللا إَل يوم القيا
البيت كان مبنيا قبل اْلليل عليه السالم ومن متسك ِف هذا بقوله: }مكان البيت{ ]احلج: 

[ فليس بناهض وال ظاهر؛ ْلن املراد مكانه املقدر ِف علم هللا، املقدر ِف قدره، املعظم 26
 عند اْلنبياء موضعه من لدن آدم إَل زمان إبراهيم.

ذكران أن آدم نص ب عليه قبة، وأن املالئكة قالوا له: قد طفنا قبلك ُّبذا البيت. وأن  وقد
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 (1)السفينة طافت به أربعني يوما أو حنو ذلك،". 
 

"وُمرج من هذه الشدة اليت أنت فيها، ولتخْبن إخوتك بصنيعهم هذا ِف حال -20 .2029
[ . 15{ ]يوسف: أنت فيها عزيز، وهم حمتاجون إليك خائفون منك. }وهم ال يشعرون

[ . ِبحياء هللا إليه ذلك. وعن ابن 15قال جماهد، وقتادة: }وهم ال يشعرون{ ]يوسف: 
[ أي لتخْبهنم أبمرهم هذا ِف حال ال يعرفونك 15عباس }وهم ال يشعرون{ ]يوسف: 

فيها. رواه ابن جرير عنه، فلما وضعوه فيه ورجعوا عنه أخذوا قميصه فلطخوه بشيء من 
ال  :قال بعض السلفَل أبيهم عشاء وهم يبكون أي على أخيهم؛ وهلذا دم، ورجعوا إ

يغرنك بكاء املتظلم فَر ظاَ وهو ابك. وذكر بكاء إخوة يوسف. وقد جاءوا أابهم عشاء 
يبكون أي ِف ظلمة الليل ليكون أمشى لغدرهم ال لعذرهم }قالوا اي أابان إان ذهبنا نستبق 

[ 17[ . أي ثيابنا }فأكله الذئ ب{ ]يوسف: 17وتركنا يوسف عند متاعنا{ ]يوسف: 
أي ِف غيبتنا عنه ِف استباقنا. وقوهلم: }وما أنت مبؤمن لنا ولو كنا صادقني{ ]يوسف: 

[ . أي وما أنت مبصدق لنا ِف الذي أخْبانك من أكل الذئ ب له، ولو كنا غري متهمني 17
 وضمنا لك أن العندك، فكيف وأنت تتهمنا ِف هذا؟ فِنك خشيت أن أيكله الذئ ب، 

أيكله لكثرتنا حوله فصران غري مصدقني عندك، فمعذور أنت ِف عدم تصديقك لنا واحلالة 
[ . أي مكذَو مفتعل ْلهنم عمدوا 18هذه }وجاءوا على قميصه بدم كذَ{ ]يوسف: 

إَل سخلة ذحبوها فأخذوا من دمها فوضعوه على قميصه ليومهوا أنه أكله الذئ ب. قالوا: 
 (2)" وآفة الكذَ النسيان. "، وملا ظهرت عليهم عالئم الريبة َ يرج".  -قوه ونسوا أن خير 

 

"أخاان ْلنه سرق أمر اشتهر مبصر، وعلمه العري اليت كنا حنن وهم هناك }وإان -21 .2030
[ . أي ليس اْلمر  82لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصْب مجيل{ ]يوسف: 

 ه، وال خلقه، وإمنا }سولت لكم أنفسكم أمرا فصْبكما ذكرمت َ يسرق فِنه ليس بسجية ل
 [ .83مجيل{ ]يوسف: 
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قال ابن إسحاق، وغريه: ملا كان التفريط منهم ِف بنيامني مَتتبا على صنيعهم ِف يوسف 
: إن من جزاء السيئة السيئة بعدها. مث قال: قال بعض السلفقال هلم ما قال. وهذا كما 

[ . يعين يوسف وبنيامني وروبيل إنه هو 83]يوسف: }عسى هللا أن أيتيين ُّبم مجيعا{ 
العليم. أي حبايل، وما أان فيه من فراق اْلحبة احلكيم فيما يقدره ويفعله وله احلكمة البالغة 

[ أي أعرض عن بنيه }وقال اي أسفى على 84واحلجة القاطعة }وتوَل عنهم{ ]يوسف: 
 [ .84يوسف{ ]يوسف: 

  وحرك ما كان كامنا، كما قال بعضهم:ذكره حزنه اِلديد ابحلزن القدمي

 نقل فؤادك حيث شئت من اهلوى ... ما احل ب إال للحبي ب اْلول

 وقال آخر:

 لقد المين عند القبور على البكا ... رفيقي لتذراف الدموع السوافك

 (1). فقال: أتبكي كل قْب رأيته ... لقْب ثوى بني اللوى فالدكادك؟". 
 

قيل: ابملبارد. كما قاله علي، وابن عباس، وغريمها. وهو "قاله قتادة، وغريه. و -22 .2031
نص أهل الكتاَ. مث ذراه ِف البحر، وأمر بين إسرائيل فشربوا، فمن كان من عابديه، علق 

 على شفاههم من ذلك الرماد منه ما يدل عليه، وقيل: بل اصفرت ألواهنم.

ل  الذي ال إله إال هو وسع كمث قال تعاَل إخبارا عن موسى أنه قال هلم: }إمنا إهلكم هللا
[ وقال تعاَل: }إن الذين اختذوا العجل سيناهلم غض ب من رُّبم 98شيء علما{ ]طه: 

قال بعض [ وهكذا وقع، وقد 152وذلة ِف احلياة الدنيا وكذلك جنزي املفَتين{ ]اْلعراف: 
[ مسجلة لكل صاح ب بدعة إَل يوم 152}وكذلك جنزي املفَتين{ ]اْلعراف:  السلف

قيامة. مث أخْب تعاَل عن حلمه ورمحته خبلقه، وإحسانه على عبيده ِف قبوله توبة من اتَ ال
إليه، بتوبته عليه فقال: }والذين عملوا السيئات مث اتبوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها 

[ لكن َ يقبل هللا توبة عابدي العجل إال ابلقتل، كما قال 153لغفور رحيم{ ]اْلعراف: 
}وإذ قال موسى لقومه اي قوم إنكم ظلمتم أنفسكم ابختاذكم العجل فتوبوا إَل ابرئكم  تعاَل:
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فاقتلوا أنفسكم ذلكم خري لكم عند ابرئكم فتاَ عليكم إنه هو التواَ الرحيم{ ]البقرة: 
[ . فيقال: إهنم أصبحوا يوما وقد أخذ من َ يعبد العجل ِف أيديهم السيوف، وألقى 54

ه، حىت ال يعرف القري ب قريبه، وال النسي ب نسيبه، مث مالوا على عابديهللا عليه ضبااب، 
فقتلوهم، وحصدوهم. فيقال: إهنم قتلوا ِف صبيحة واحدة سبعني ألفا. مث قال تعاَل: }وملا 
سكت عن موسى الغض ب أخذ اْللواح وِف نسختها هدى ورمحة للذين هم لرُّبم يرهبون{ 

[ على أهنا 154}وِف نسختها{ ]اْلعراف: [ استدل بعضهم بقوله: 154]اْلعراف: 
تكسرت، وِف هذا االستدالل نظر، وليس ِف اللفظ ما يدل على أهنا تكسرت، وهللا أعلم. 
وقد ذكر ابن عباس ِف حديث الفتون، كما سيأيت، أن عبادهتم العجل كانت على أثر 

كما   لنا إهلاخروجهم من البحر، وما هو ببعيد؛ ْلهنم حني خرجوا }قالوا ايموسى اجعل 
 [ .138هلم آهلة{ ]اْلعراف: 

وهكذا عند أهل الكتاَ، فِن عبادهتم العجل كانت قبل جميئهم بالد بيت املقدس وذلك 
أهنم ملا أمروا بقتل من عبد العجل، قتلوا ِف أول يوم ثالثة آالف. مث ذه ب موسى يستغفر 

 هلم، فغفر هلم، بشرط أن يدخلوا اْلرض املقدسة.

قومه سبعني رجال مليقاتنا فلما أخذهتم الرجفة قال َر لو شئت أهلكتهم  }واختار موسى
من قبل وإايي أهتلكنا مبا فعل السفهاء منا إن هي إال فتنتك تضل ُّبا من تشاء وهتدي من 

ا حسنة وِف واكت ب لنا ِف هذه الدني -تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارمحنا وأنت خري الغافرين 
قال عذايب أصي ب به من أشاء ورمحيت وسعت كل شيء فسأكتبها اْلخرة إان هدان إليك 

نِب اْلمي الذين يتبعون الرسول ال -للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم آبايتنا يؤمنون 
الذي جيدونه مكتواب عندهم ِف التوراة واإلجنيل أيمرهم ابملعروف وينهاهم عن املنكر وحيل 

ذين يضع عنهم إصرهم واْلغالل اليت كانت عليهم فالهلم الطيبات وحيرم عليهم اْلبائث و 
 155آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم املفلحون{ ]اْلعراف: 

- 157] 
 (1)[ .". 157 - 155]اْلعراف: 
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"الكيمياء ختييل وصبغة ال حتيل احلقائق، وال تشابه صنعة اْلالق، واالسم -23 .2032
لدعاء به من كافر به، وقارون كان كافرا ِف الباطن، منافقا ِف الظاهر، مث اْلعظم ال يصعد ا

ال يصح جوابه هلم ُّبذا على هذا التقدير، وال يبقى بني الكالمني تالزم، وقد وضحنا هذا 
 ِف كتابنا " التفسري " وهلل احلمد.

رين أنه [ ذكر كثري من املفس79قال هللا تعاَل: }فخرج على قومه ِف زينته{ ]القصص: 
خرج ِف جتمل عظيم؛ من مالبس، ومراك ب، وخدم، وحشم، فلما رآه من يعظم زهرة احلياة 
الدنيا، متنوا أن لو كانوا مثله، وغبطوه مبا عليه وله، فلما َسع مقالتهم العلماء ذوو الفهم 
الصحيح، الزهاد اْللباء، قالوا هلم: }ويلكم ثواَ هللا خري ملن آمن وعمل صاحلا{ 

[ أي؛ ثواَ هللا ِف الدار اْلخرة خري وأبقى، وأجل وأعلى، قال هللا تعاَل: 80 ]القصص:
[ أي؛ وما يلقى هذه النصيحة، وهذه املقالة، 80}وال يلقاها إال الصابرون{ ]القصص: 

وهذه اهلمة السامية إَل الدار اْلخرة العلية، عند النظر إَل زهرة هذه الدنيا الدنية، إال من 
: إن لفقال بعض السوثبت فؤاده، وأيد لبه، وحقق مراده، وما أحسن ما هدى هللا قلبه، 

 هللا حي ب البصر النافذ عند ورود الشبهات، والعقل الكامل عند حلول الشهوات.

قال هللا تعاَل: }فخسفنا به وبداره اْلرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون هللا وما  
 (1)[". 81كان من املنتصرين{ ]القصص: 

 

"يذكره تعاَل بنعمته عليه، وإحسانه إليه ِف خلقه إايه من غري أَ، بل من أم -24 .2033
بال ذكر، وجعله له آية للناس، وداللة على كمال قدرته تعاَل، مث إرساله بعد هذا كله 

[ ِف اصطفائها واختيارها هلذه النعمة العظيمة، وإقامة 110}وعلى والدتك{ ]املائدة: 
ا نسبها إليه اِلاهلون ؛ وهلذا قال: }إذ أيدتك بروح القدس{ ]املائدة: الْبهان على براءهتا مم

[ وهو جْبيل، ِبلقاء روحه إَل أمه، وقرنه معه ِف حال رسالته، ومدافعته عنه ملن كفر 110
[ أي: تدعو الناس إَل هللا ِف حال صغرك 110به }تكلم الناس ِف املهد وكهال{ ]املائدة: 

[ أي اْلط 110علمتك الكتاَ واحلكمة{ ]املائدة:  ِف مهدك، وِف كهولتك }وإذ
[ وقوله }وإذ ختلق من 110والفهم. نص عليه بعض السلف }والتوراة واإلجنيل{ ]املائدة: 
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[ أي: تصوره وتشكله من الطني على هيئته، عن 110الطني كهيئة الطري ِبذين{ ]املائدة: 
[ أي: أبمري. يؤكد تعاَل 110ائدة: أمر هللا له بذلك }فتنفخ فيها فتكون طريا ِبذين{ ]امل

قال بعض [ 110بذكر اإلذن له ِف ذلك ؛ لرفع التوهم. وقوله: }وتْبئ اْلكمه{ ]املائدة: 
: وهو الذي يولد أعمى، وال سبيل ْلحد من احلكماء إَل مداواته }واْلبرص{ السلف

}وإذ  [ وهو الذي ال ط ب فيه، بل قد مرض ابلْبص وصار داؤه عضاال110]املائدة: 
[ أي من قبورهم أحياء ِبذين. وقد تقدم ما فيه داللة على 110خترج املوتى{ ]املائدة: 

 (1)وقوع ذلك مرارا متعددة". 
 

"الكتاَ، وجاروا ِف القول واْلعمال، وأن جهادهم حق على املؤمنني. قال: -25 .2034
على  جفبكى رجل منهم يقال له: عبد هللا بن شجرة السلمي. مث حرض أولئك على اْلرو 

الناس، وقال ِف كالمه: اضربوا وجوههم وجباههم ابلسيوف حىت يطاع الرمحن الرحيم، فِن 
أنتم ظفرمت وأطيع هللا كما أردمت، آاتكم هللا ثواَ املطيعني له العاملني أبمره، وإن قتلتم فأي 

 شيء أفضل من الصْب واملصري إَل هللا ورضوانه وجنته؟

غَر أشكال بين آدم، فسبحان من نوع خلقه كما أراد، قلت: وهذا الضَر من الناس من أ
وله ِف اْلوارج: إهنم املذكورون ِف ق قال بعض السلفوسبق ِف قدره ذلك. وما أحسن ما 

تعاَل: }قل هل ننبئكم ابْلخسرين أعماال الذين ضل سعيهم ِف احلياة الدنيا وهم حيسبون 
يم هلم يوم قائه فحبطت أعماهلم فال نقأهنم حيسنون صنعا أولئك الذين كفروا آبايت رُّبم ول

 [103القيامة وزان{ ]الكهف: 
[ . واملقصود أن هؤالء اِلهلة الضالل، واْلشقياء ِف اْلقوال 105 - 103]الكهف: 

واْلفعال، اجتمع رأيهم على اْلروج من بني أظهر املسلمني، وتواطئوا على املسري إَل املدائن 
عليه من  ممن هو على ما هم -ثوا إَل إخواهنم وأضراُّبم ؛ ليملكوها ويتحصنوا ُّبا، مث يبع

 (2)فيوافوهم إليها، ويكون".  -أهل البصرة وغريها 
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"أبيه قال: حججت أبمي، فبينما أان أسوق بعريها حني دخلت احلرم ِف أايم -26 .2035
احلج، وذلك سنة ستني، إذ لقيت احلسني خارجا من مكة معه أسيافه وتراسه، فقلت له: 

مي اي ابن رسول هللا، ما أعجلك عن احلج؟ فقال: لو َ أعجل ْلخذت. مث سألين: أبيب وأ
 ممن أنت؟ فقلت: امرؤ من العراق. فسألين عن الناس. فذكر حنو ما تقدم.

مث ذكر الفرزدق اجتماعه بعبد هللا بن عمرو، وقوله له: إن احلسني ال حييك فيه السالح. 
ن عمرو: ، فلما بلغه قتله، جعل يتذكر قول عبد هللا بفندم الفرزدق أن ال يكون اتبع احلسني

ال بعض قال حييك فيه السالح. َو يفهم عنه، إمنا أراد أن السالح ال يضره ِف آخرته. وكذا 
. ذكره ابن عساكر، وِف هذا نظر. وهللا أعلم. وقيل غري ذلك، وقيل: أراد اهلزل السلف

 شيء حىت نزل ذات عرق. ابلفرزدق. قالوا: مث سار احلسني ال يلوي على

قال أبو ُمنف: فحدثين احلارث بن كع ب الوالِب، عن علي بن احلسني بن علي قال: ملا 
خرجنا من مكة كت ب عبد هللا بن جعفر إَل احلسني مع ابنيه عون وحممد: أما بعد، فِين 
أسألك ابهلل ملا انصرفت حني تنظر ِف كتايب هذا، فِين مشفق عليك من الوجه الذي 

هت له أن يكون فيه هالكك واستئصال أهل بيتك، إن هلكت اليوم طفئ نور اْلرض، توج
فِنك علم املهتدين، ورجاء املؤمنني، فال تعجل ابلسري، فِين ِف إثر كتايب، والسالم. مث هنض 

 (1)عبد هللا بن". 
 

"عليه، وقال له: إين ذاه ب إَل أمري املؤمنني، فهل من حاجة لك عنده؟ قال: -27 .2036
تسأله أن يعزلين عن القضاء. فقال: سبحان هللا! وهللا ال أعلم قاضيا اليوم خريا منك. نعم، 

مث رجع إَل ابنه احلجاج، فقال له ابنه: اي أبه، أتقوم إَل رجل من جتي ب وأنت ثقفي؟ فقال 
له: اي بين وهللا إين ْلحس ب أن الناس إمنا يرمحون ُّبذا وأمثاله. فقال احلجاج: وهللا ما على 

 املؤمنني أضر من هذا وأمثاله. فقال: َو اي بين؟ قال: ْلن هذا وأمثاله جيتمع الناس أمري
إليهم فيحدثوهنم عن سرية أيب بكر وعمر، فيحقر الناس سرية أمري املؤمنني وال يروهنا شيئا 
عند سريهتما، فيخلعونه وخيرجون عليه، ويبغضونه وال يرون طاعته، وهللا لو خلص إيل من 
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ء ْلضربن عنق هذا وأمثاله. فقال له أبوه: اي بين، وهللا إين ْلظن أن هللا عز وجل اْلمر شي
خلقك شقيا. وهذا يدل على أن أابه كان ذا وجاهة عند اْلليفة، وأنه كان ذا فراسة 

 صحيحة؛ فِنه تفرس ِف ابنه ما آل إليه أمره بعد ذلك.

 سنة إحدى سنة أربعني. وقيل: ِف قالوا: وكان مولد احلجاج ِف سنة تسع وثالثني. وقيل: ِف
كان احلجاج   :قال بعض السلفوأربعني. مث نشأ شااب لبيبا فصيحا بليغا حافظا للقرآن، 

يقرأ القرآن ِف كل ليلة. وقال أبو العالء: ما رأيت أفصح منه ومن احلسن البصري. وكان 
 احلسن أفصح منه.

 (1)سليمان قال:".  وقال الدارقطين: ذكر سليمان بن أيب شيخ، عن صاحل بن
 

 "أىن يل بعلم الغي ب؟ فقال: قلت:-28 .2037

 أصبح ديين الذي أدين به ... ولست منه الغداة معتذرا

 ح ب علي بعد النِب وال ... أشتم صديقا وال عمرا

 مث ابن عفان ِف اِلنان مع ال ... أبرار ذلك القتيل مصطْبا

 ال وال أشتم الزبري وال ... طلحة إن قال قائل غدرا

 ائش اْلم لست أشتمها ... من يفَتيها فنحن منه براوع

 عض السلفقال بوهذا املذه ب اثين مرات ب التشيع، وفيه تفضيل علي على عثمان. وقد 
والدارقطين: من فضل عليا على عثمان فقد أزرى ابملهاجرين واْلنصار، يعين ِف اجتهادهم 

هم. وبعد تل عمر، رضي هللا عنثالثة أايم، مث اتفقوا على تقدمي عثمان على علي بعد مق
ذلك ست عشرة مرتبة ِف التشيع على ما ذكره صاح ب كتاَ " " البالغ اْلكْب والناموس 

 اْلعظم " " تنتهي إَل أكفر الكفر.

 (2)وقد روينا عن أمري املؤمنني علي بن أيب طال ب رضي هللا عنه أنه قال:". 
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 ني موحد فهو احلالج."فقال ملن عاتبه: إن كان بعد النبيني والصديق-29 .2038

قال أبو عبد الرمحن: وَسعت منصور بن عبد هللا، يقول: َسعت الشبلي، يقول: كنت أان 
واحلسني بن منصور شيئا واحدا إال أنه أظهر وكتمت. وقد روي عن الشبلي من وجه آخر 

 أنه قال وقد رأى احلالج مصلواب: أَ ننهك عن العاملني؟

 قده.الصوفية نسبوه إَل الشعبذة ِف فعله وإَل الزندقة ِف عقال اْلطي ب: والذين نفوه من 

قال: وله إَل اْلن أصحاَ ينسبون إليه ويغلون فيه، وقد كان احلالج حسن العبارة حلو 
 املنطق وله شعر على طريقة التصوف.

قلت: َ يزل الناس منذ قتل احلالج ُمتلفني ِف أمره. فأما الفقهاء فحكي عن غري واحد 
ة إمجاعهم على قتله وأنه كان كافرا ممخرقا مموها مشعبذا، وكذلك قول أكثر الصوفية من اْلئم

منهم. ومنهم طائفة كما تقدم أمجلوا القول فيه وغرهم ظاهره َو يطلعوا على ابطنه، وقد  
كان ِف ابتداء أمره فيه تعبد وَتله وسلوك، ولكن َ يكن له علم يسلك به ِف عبادته، 

ا : من عبد هللا بغري علم كان مقال بعض السلفبسب ب ذلك، كما فدخل عليه الداخل 
 (1)يفسده أكثر مما يصلحه. وعن سفيان بن عيينة أنه". 

 

 "]ذكر ما ورد ِف احلوض النبوي احملمدي[-30 .2039

، سقاان هللا منه يوم القيامة، من اْلحاديث املتواترة املتعددة من الطرق الكثرية املتضافرة، 
  من املبتدعة النافرة املكابرة القائلني جبحوده، املنكرين لوجوده، وأخلقوإن رغمت أنوف كثري

و : من كذَ بكرامة َ ينلها. ولقال بعض السلفُّبم أن حيال بينهم وبني وروده، كما 
 اطلع املنكر للحوض على ما سنورده من اْلحاديث قبل مقالته َ يقلها

نهم، منهم: أيب بن كع ب، وأنس بن روى أحاديث احلوض مجاعة من الصحابة رضي هللا ع
مالك، وبريدة بن احلصي ب، وثوابن موَل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وجابر بن َسرة، 
وجابر بن عبد هللا، وجندَ بن عبد هللا البجلي، وحارثة بن وه ب، وحذيفة بن أسيد، 

لمان وسوحذيفة بن اليمان، واحلسن بن علي، ومحزة بن عبد املطل ب، وزيد بن أرقم، 
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الفارسي، وَسرة بن جندَ، وسهل بن سعد، وسويد بن جبلة، وعبد هللا الصناحبي، وعبد 
هللا بن زيد بن عاصم، وعبد هللا بن عباس، وعبد هللا بن عمر، وعبد هللا بن عمرو بن 
العاص، وعبد هللا بن مسعود، وعتبة بن عبد السلمي، وعثمان بن مظعون، واملستورد، وعقبة 

 (1)هين، والنواس بن َسعان، وأبو أمامة". بن عامر اِل
 

"يتوقعون حلول التغيري، قد وله أفئدهتم جهل الواج ب، وران على قلوُّبم ما -31 .2040
عض قال بأضاعوه من احلق، فلم يرجوا هلل وقارا، وال وفوا سلطانه إجالال وإكبارا. وقد 

ا. وال أحس ب الذي الصاحل: إن من إجالل هللا إجالل السلطان عادال كان أو جائر  السلف
غرهم بنا، وجرأهم علينا، إال ما وه ب هللا تعاَل لنا من احللم مع املقدرة، والكظم عند 
احلفيظة. وذلك وإن كان سجية غالبة، وخليقة الزمة، فَر شنع حتت ُميل النعماء، 

ال أخص و  -معشر اْلدمة  -وغصص ِف شهي الغذاء، وشرق ِف منري املاء. وبني أيديكم 
صغريا وال كبريا، وال أعين بعيدا دون قري ب، وال أنبه غائبا دون شاهد، ونص ب بندائي 

أعينكم، وحشوا أَساعكم عهد املنصور، رضي هللا عنه، َ يقدم زمانه فينسى، وال أتت دونه 
الدهور فيبلى، اثبت على مجاعتكم، والزم لكافتكم، من خاص وعا، ودان وشاحط، صدره 

ضعت واستعانة الضعفة، واستكفاء العجزة، ممن قلت معرفته، واتالتوبيخ ابستكتاَ اِلهلة، 
 مهته، فلم يبلغ أن حيكم اْلط فيقيم حروفه، ويراعي املداد فيجيد صنعته، وُييز الرق فيحسن

اختياره، وعجزه احلزم النافذ واحلكم الصادع، أبن تكون صدور كت ب االعَتاضات وعنواانهتا 
ها، خبطوط أيدي القواد والعمال، من كان منهم كاتبا وتوارخيها واْلعداد ِف رؤوس رسوم

 (2)فبيده، ومن َ يكت ب". 
 

"من رمضان وخيتمه ِف كل ست من غريه وحج مثانني حجة ما بني عمرة -32 .2041
وحجة وكان جيهد نفسه ابلصوم حىت خيضر جسده ويصفر فيقول له عمه علقمة بن قيس 

 جد َ تعذَ هذا اِلسد فيقول إن اْلمر جد إن اْلمر
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وكان يقال انتهى الزهد إَل مثانية فيعد هذا منهم فلما احتضر بكى فقيل له مم جتزع فقال 
ومن أحق بذلك مين وهللا لو أتيت ابملغفرة من هللا عز وجل ْلمهين احلياء منه مما قد صنعت 
إن الرجل ليكون بينه وبني الرجل الذن ب الصغري فيعفو عنه فال يزال مستحيا منه هذا فعل 

 ذهبت إحدى عينيه من الصوم وما كان إال راهبا من الرهبان وكان ال يزال صائما من

أسند عن معاذ وأيب بكر وعمر وعلي وابن مسعود وأيب موسى وسلمان الفارسي وعائشة 
 َو يرو عن عثمان شيئا وفاته كانت ابلكوفة سنة مخسة وسبعني

ا رأيت م قال بعض السلفن ومنهم عمرو بن شرحبيل كنيته أبو ميسرة ونسبه ِف مهدا
مهدانيا أح ب إيل أن أكون ِف مسالخه من أيب ميسرة قيل وال مسروق قال وال مسروق 

 وكان يقول ليت أين َ أكن شيئا قط

أسند عن معاذ وعمر وابن مسعود وخباَ بن اْلرت وغريهم َو أجد له اترخيا ومنهم شريح 
وحة مث لشني املعجمة مضمومة والراء مفتبن احلارث بن قيس القاضي كنيته أبو أمية وهو اب

الياء املثناة من حتت ساكنة مث حاء مهملة كان كبري القدر معدودا ِف علماء التابعني واله 
عمر قضاء الكوفة فلم يزل على ذلك إَل زمن زايد بن أبيه مث استقاله عنه فأقاله بعد أن 

 (1)استشاره مبن حيل مكانه فأشار أبيب". 
 

عته يقول: "إن قول احلافظ بن حجر عن الراوي "صدوق خيطئ" َس - 282"-33 .2042
 يعين به احلافظ: أن الراوي حديثه ِف درجة احلسن".

أو وصفوه أبنه مَتوك "مث ذكر اثلثا  –وَسعته يقول: "إن من عرف عنه الكذَ  - 283
 نسيته" فهؤالء الرواة ال تقبل هلم رواية وال كرامة".

 ن عند املتأخرين إذا أطلقوه فأكثر ما يعنون: احلسن لغريه".َسعته يقول: "إن احلس - 284

واحلسن هو السند الذي فيه رجل يطلق عليه "صدوق خيطئ" إذ ال أحد يسلم من اْلطأ 
 وهذا عند غري أيب حامت الرازي.

 مث قال: إذ لو رمي هذا النوع ملا استفيد منه.

 ضعيفة".ا تروى أبحاديث موضوعة و َسعته يقول: "املغازي والتفسري واملالحم أكثره - 285
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مة: عن الذين ينكرون رؤية هللا تعاَل يوم القيا قال بعض السلفوَسعته يقول: " - 286
 عسى هللا أن ال يريهم وجهه الكرمي ْلهنم َ يؤمنوا برؤيته".

 وَسعته يقول: "إذا تعارض أمر ضيق وأمر واسع قدم اْلمر الضيق". - 287

دة شيخ اإلسالم ابن تيمية قال: لو أن رجال دخل املسجد واملؤذن مث قال: "ذكر هذه القاع
يؤذن هل يصلي ركعتني حتية املسجد أو يردد اْلذان؟ مث قال الوالد: وهنا نستعمل هذه 

 القاعدة".

وَسعته يقول: "ال ينبغي ْلحد إذا مر حبديث موضوع أن يقول هذا حديث موضوع بل 
إذا قال حديث موضوع أن يكون له طريق أو لفظ  ينبغي أن يقول هذا سند موضوع، فرمبا

 (1)ِف الصحيحني".". 
 

 "وقال فيمن أعتق أابه ِف مرض موته: اْلقيس أنه ال يرث، واملذه ب اإلرث.-34 .2043

 وقال أبو اْلطاَ: إذا أقر ِف مرض موته بعتق ابن عمه، يعتق وال يرث.

املة وقد سئل عن مع -ومما نقلته من خط السيف بن اجملد من فتاوى جده موفق الدين 
من ِف ماله حرام. فأجاَ: الورع: اجتناَ معاملة من ِف ماله حرام، فِن من اختلط احلرام 
ِف ماله: صار ِف ماله شبهة بقدر ما فيه من احلرام، إن كثر احلرام كثرت الشبهة، وإن قل 

" احلالل بني، واحلرام بني " وأما ِف ظاهر احلكم: فِنه يباح معاملة من قلت، وذكر حديث 
َ يتعني التحرمي ِف الثمن الذي يؤخذ منه؛ ْلن اْلصل: أن ما ِف يد اإلنسان ملكه وقد 

: بع احلالل ممن شئت، يعين إذا كانت بضاعتك حالال فال حرج عليك قال بعض السلف
ى معاملة من ِف ماله الشبهات، فقد قال النِب صل ِف بيعها ممن شئت، ولكن الورع: ترك

 (2)هللا عليه وسلم: " دع ما يريبك إَل ما ال يريبك ".". 
 

"وملا استبعدوا أن يبعث هللا رسوال من البشر. قال تعاَل: قل لو كان ِف اْلرض -35 .2044
نوا [ أي لو كا95مالئكة ُيشون مطمئنني لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسوال ]اإلسراء/ 
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مالئكة لوج ب أن يكون رسوهلم من املالئكة، لكن ملا كان أهل اْلرض من البشر وج ب 
وهكذا يستمر املوَل عز وجل ِف دفاعه عن هذا الرسول « . 1»أن يكون رسوهلم من البشر 

 الكرمي مبا َ نعهده عند أي رسول آخر.

تدفع املرء إَل  ائله الشريفةومن املعلوم أن الدعوة إَل إطاعته، واملدافعة عنه، ومعرفة بعض مش
حمبته صلى هللا عليه وسلم؛ ْلن اإلنسان جمبول على حمبة وتقدير الصفات اِلميلة وكل من 

 اتصف ُّبا. فكيف إذا كانت حمبته حتقق رضاء هللا تعاَل وسعادة الدارين.

ها و قال تعاَل: قل إن كان آابؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشريتكم وأموال اقَتفتم
وجتارة ختشون كسادها ومساكن ترضوهنا أح ب إليكم من هللا ورسوله وجهاد ِف سبيله 

 [ .24فَتبصوا حىت أييت هللا أبمره وهللا ال يهدي القوم الفاسقني ]التوبة/ 

ويكفي هذا الرسول الكرمي فخرا أن هللا سبحانه قد جعل إتباع الرسول يستوج ب حمبته 
 وبكلمة، تبديله من حال الشقاء إَل السعادة واهلناء. قال سبحانه للمتبع، وغفران ذنوبه،

[ . 31تعاَل: قل إن كنتم حتبون هللا فاتبعوين حيببكم هللا ويغفر لكم ذنوبكم ]آل عمران/ 
ْلية : ادعى قوم حمبة هللا فأنزل هللا هذه اقال بعض السلف»هذه اْلية تسمى آية احملبة: 

مثرهتا حمبة دهتا. فدليلها وعالمتها إتباع الرسول، وفائدهتا و إشارة إَل دليل احملبة ومثرهتا وفائ
 املرسل لكم. فما َ حتصل املتابعة فال حمبة لكم حاصلة، وحمبته لكم منتفية، ويستحيل ثبوت

ابعة حمبتهم هلل وثبوت حمبة هللا هلم بدون املتابعة لرسوله صلى هللا عليه وسلم. فدل على أن مت
 « .2« »له وطاعة أمرهالرسول هي ح ب هللا ورسو 

__________ 

 .400 -398( را: النبهاين، اْلنوار احملمدية، ص 1)
 (1).". 393( النبهاين، اْلنوار احملمدية، ص 2)
 

قال: قال  1وعند قوله تعاَل: }وأن املساجد هلل فال تدعو مع هللا أحدا{  -"-36 .2045
هلل  وا ابهلل فأمران أن ُنلصقتادة: كان اليهود والنصارى إذا دخلوا بيعهم وكنائسهم أشرك

 .2الدعوة إذا دخلنا املساجد
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 وقيل املساجد أعضاء السجود.

 3وقال عند تفسري قوله تعاَل: }وأنه ملا قام عبد هللا يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا{  -
... وعن قتادة قال: ملا قام عبد هللا للدعوة تلبدت اإلنس واِلن وتظاهروا عليه ليبطلوا احلق 

ذي جاءهم به ويطفئوا نور هللا: }وأيىب هللا{ إال أن يتم هذا اْلمر وينصره على من ال
 .4انوأه

.... قال احلسن: 5وقال عند تفسري قوله تعاَل: }وأان منا الصاحلون ومنا دون ذلك{  -
 .6أمثالكم فمنهم قدرية ومرجئة ورافضة

قال يز به، حنو "زه عن قوله مبا يتمأن ال يصرح بذكر اسم التابعي، ولكن ُيي -الطريقة الثانية:
 " أو "قيل" ويريد به قول بعض التابعني.بعض السلف

 ومن أمثله ذلك:

قوله عند تفسري قوله تعاَل: }وأن املساجد هلل فال تدعو مع هللا أحدا{ وقيل: املساجد  -
 .أ. ه .7أعضاء السجود 

 .8وهذا القول مروي عن سعيد بن جبري 
 9ه تعاَل: }وأوحينا إليه لتنبئنهم أبمرهم هذا وهم ال يشعرون{ قوله عند تفسري قول -

 .أ. ه .10ال يشعرون ِبحيائنا ذلك إليه -وقيل

 .11وهذا القول مروي عن جماهد
__________ 

 ".18سورة اِلن: آية " 1

 ".117:29أخرجه الطْبي " 2

 ".19سورة اِلن: آية " 3

 ختالف ولعل الشيخ أورده ابملعىن." مع بعض اال118:29أخرجه الطْبي عن قتادة " 4

 ".11سورة اِلن: آية " 5

 ".403:4ذكره البغوي ِف تفسريه " 6

 ".360مؤلفات الشيخ، القسم الرابع، التفسري ص" 7

 ".404:4ذكره البغوي عن سعيد بن جبري " 8
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 ".15سورة يوسف: آية " 9

 ".132مؤلفات الشيخ، القسم الرابع، التفسري ص " 10

 (1)".". 301سيأيت خترجيه عن جماهد ِف موضعه من التحقيق ص " 11
 

قال [ ، 124وقال عند قوله تعاَل: }وحنشره يوم القيامة أعمى{ ]طه: -"-37 .2046
 .1: أعمى عن احلجة ال يقدر على اجملادلة ابلباطل كما كان يصنع ِف الدنيابعض السلف

 وهذا القول مروي عن جماهد وأيب صاحل.

 .2د: }وحنشره يوم القيامة أعمى{ عن احلجةحيث قال جماه
 .3وقال أبو صاحل: }وحنشره يوم القيامة أعمى{ ليس له حجة

والشيخ رمحه هللا ال يقتصر على إيراد ما هو من قبيل التفسري بل يورد أحياان من أقوال 
لك ذ التابعني ما يناس ب املقام وله نوع تعلق ابْلية وإن َ يكن من قبيل التفسري فيهدف من

 إَل احلث على أمر، أو التحذير منه، أو االستدالل لصحة استنباط أو حنو ذلك.

 -أي من الفوائد -: ومنها4فمن ذلك قوله ضمن الفوائد املستنبطة من قصة آدم وإبليس
معرفة شدة عداوة عدو هللا لنا وحرصه على إغوائنا بكل طريق فيعتد املؤمن هلذا احلَر عدته 

عفه عن حماربته إال مبعونة هللا كما قال قتادة: إن عدوا يراان هو وقبيله ويعلم قوة عدوه وض
 .5من حيث ال نراهم أنه شديد املؤونة إال من عصمه هللا

 وقد ذكر هللا عداوته ِف القرآن ِف غري موضع وأمران ابختاذه عدوا.

نه مث مفقد استنبط الشيخ من هذه القصة شدة عداوة إبليس لت وخطورته وكيفية النجاة 
 دعم ذلك ِبيراد قول التابعي رمحه هللا.

مث أورد الشيخ قول قتادة أيضا بعد تفسري قوله تعاَل حكاية عن إبليس: }مث ْلتينهم من 
اْلية حيث يقول: أاتك الشيطان اي ابن آدم من كل وجه  6بني أيديهم ومن خلفهم..{ 

 .7ة ربكإال أنه َ أيتك من فوقك َو يستطع أن حيول بينك وبني رمح
ومن االستشهاد أبقوال التابعني أيضا قوله ضمن املسائل املستنبطة من قصة يوسف وإخوته 
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وحال أبيه من احلزن: العْبة فيما ذكركما قال احلسن: لقد ابتلى ُّبذه املدة الطويلة وأنه ْلكرم 
 .8أهل اْلرض على هللا
__________ 

 ".268مؤلفات الشيخ، القسم الرابع، التفسري ص " 1

 ".229: 16أخرجه الطْبي " 2

 ".229: 16املرجع السابق " 3

 ".81مؤلفات الشيخ، القسم الرابع" التفسري " 4

: 3عزا السيوطي أخراجه عن قتادة إَل عبد بن محيد وأىب الشيخ انظر الدر املنثور " 5
436." 

 ".17س سورة اْلعراف: آية " 6

 ".136:8أخرجه الطْبي " 7

واْلثر سيأيت خترجيه ِف موضعه من 169، القسم الرابع، التفسري ص سورة مؤلفات الشيخ 8
 (1)".". 379التحقيق ص "

 

 "اْللق الكرمي-38 .2047

لق، فمن : التصوف هو اْلقال بعض السلفوآاته هللا اْللق الكرمي والسلوك القومي، وقد 
 زاد عليك ِف اْللق فقد زاد عليك ِف التصوف! وعلق على ذلك اإلمام ابن القيم ِف
 "مدارجه" فقال: بل الدين كله هو اْللق، فمن زاد عليك ِف اْللق فقد زاد عليك ِف الدين.

[ ، وأن أعلن 4وال غرو أن أثىن هللا على رسوله بقوله: }وإنك لعلى خلق عظيم{ ]القلم:
 الرسول الكرمي عن غاية رسالته، فقال: ]إمنا بعثت ْلمتم مكارم اْلخالق[

ملس فيه هذا اْللق الرضي، ووجده مثاال جمسدا ملا يدعو  -قليالولو -ومن عاشر الشيخ 
إليه، فسلوكه مرآة لدعوته، وهو رجل ابطنه كظاهره، وسريرته كعالنيته، حنسبه كذلك، وهللا 

 .-عز وجل-حسيبه، وال نزكيه على هللا 
صْب، لومن هذه اْلخالق الندوية: الرقة، والسماحة والسخاء والشجاعة، والرفق، واحللم، وا
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واالعتدال، والتواضع، والزهد، واِلد، والصدق مع هللا ومع الناس، واإلخالص، والبعد عن 
الغرور والعج ب، واْلمل والثقة والتوكل واليقني واْلشية واملراقبة، وغريها من الفضائل 

 واْلخالق الرابنية واإلنسانية.

عضها من ة حسنية، }ذرية بوهذا من بركات النشأة الصاحلة ِف بيئة صاحلة ِف أسرة هامشي
 بعض{ .

إن الداعية احلق هو الذي يؤثر حباله أكثر مما يؤثر مبقاله، فلسان احلال أبلغ، وَتثريه أصدق 
وأقوى، وقد قيل: حال رجل ِف ألف رجل أبلغ من مقال ألف رجل ِف رجل! وآفة كثري من 

َ أقواهلم، وأن سريهتم تناقض دعوهتم، وأ د، ورسالتهم ن سلوكهم ِف واالدعاة: أن أفعاهلم تكذ
ِف واد آخر. وأن كثريا منهم ينطبق عليه قول هللا تعاَل: }اي أيها الذين آمنوا َ تقولون ما 

 [ .2،3ال تفعلون*كْب مقتا عند هللا أن تقولوا ما ال تفعلون{ ]الصف: 

 العقيدة السليمة

بل ذلك كله: آاته هللا قويتناول الدكتور القرضاوي جان ب العقيدة ِف حياة الندوي فيقول: 
العقيدة السليمة: عقيدة أهل السنة واِلماعة، سليمة من الشركيات والقبورايت واْلابطيل، 
اليت انتشرت ِف اهلند، وكان هلا سوق انفقة، ومجاعات مروجة تغدو ُّبا وتروح، َتثروا 

انتسبوا إَل  نابهلندوس ومعتقداهتم وأابطيلهم، كما هو احلال عند مجاعة "الْبيليوين" الذي
التصوف اَسا ورَسا، والتصوف احلق براء منهم، وقد حفلت عقائدهم ابْلرافات، وعباداهتم 

 ابملبتدعات، وأفكارهم ابلَتهات، وأخالقهم ابلسلبيات.

ولكن الشيخ ترىب على عقائد مدرسة "ديوبند" اليت قام عليها منذ نشأهتا علماء رابنيون، 
 طيل ابحلقائق، والبدع ابلسنن، والسلبيات ابإلجيابيات.طاردوا الشرك ابلتوحيد، واْلاب

وأضافت إليها روحا جديدة، وسلفية حية  -ندوة العلماء  -وأكدت ذلك مدرسة الندوة 
حقيقية، ال سلفية شكلية جدلية، كاليت نراها عند بعض من ينسبون إَل السلف، ويكادون 

صوص وشن احلَر على َتويل ن حيصرون السلفية ِف اللحية الطويلة، والثَو القصري،
 الصفات.

إن العقيدة السلفية عند الشيخ هي: توحيد خالص هلل تعاَل ال يشوبه شرك، ويقني عميق 
ابْلخرة ال يعَتيه شك، وإُيان جازم ابلنبوة ال يداخله تردد وال وهم، وثقة مطلقة القرآن 



1869 

 

 (1)والسنة، مصدرين للعقائد والشرائع واْلخالق والسلوك.". 
 

 صبح ديين الذي أدين به ... ولست منه الغداة معتذرا"أ .2048

 (1ح ب علي بعد النِب وال ... أشتم صديقنا وال عمرا )
 ...  رار ذاك القتيل مصطْبا وابن عفان ِف اِلنان مع اْلَ

 ال وال أشتم الزبري وال ... طلحة إن قال قائل غدرا

 وعائش اْلم لست أشتمها ... من يفَتيها فنحن منه برا

(: وهذا املذه ب اثين مرات ب التشيع، وقبله تفضيل علي على عثمان، رضي 2ل ابن كثري )قا
رين : من فضل عليا على عثمان، فقد أزري ابملهاجقال بعض السلفهللا تعاَل عنهما، وقد 

ظ[ تقدمي عثمان على  261واْلنصار. يعين ِف اجتهادهم ثالثة أايم، مث اتفقوا على / ]
ضي هللا تعاَل عنه، وبعد ذلك ست عشرة مرتبة ِف التشيع، على ما علي بعد مقتل عمر، ر 

 ( إَل كفر الكفر.3، تنتهى ]به[ )«البالغ اْلكْب، والناموس اْلعظم»ذكره صاح ب كتاَ 

: وقد روينا عن أمري املؤمنني علي بن أيب طال ب، رضي هللا -أعين ابن كثري  -( 4قال )
ما، إال ين على أيب بكر وعمر رضي هللا تعاَل عنهتعاَل عنه، أنه قال: ال أوتى أبحد يفضل

( املفَتي. وتواتر عنه أنه قال: خري الناس بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 5جلدته حد )
أبو بكر، مث عمر، رضي هللا تعاَل عنهما. مث خالف املأمون ِف حمبته مذه ب الصحابة كلهم، 

 مجعني.حىت علي بن أيب طال ب، رضي هللا تعاَل عنهم أ

قال: وقد أضاف املأمون إَل بدعته هذه اليت أزري فيها على املهاجرين واْلنصار وخالفهم، 
تلك البدعة اْلخرى، والطامة العظمى، وهي القول خبلق القرآن، مع ما فيه من االهنماك 
على تعاطى املسكر، وغري ذلك من اْلفعال اليت تعدد فيها املنكر، ولكن كان فيه شهامة 

وقوة جسيمة، وله مهة ِف القتال، وحصار اْلعداء، ومصابرة الروم وحصرهم ِف  عظيمة،
 بلداهنم، وقتل فرساهنم، وأسر ذراريهم وولداهنم.

 (: معاوية بعمره، وعبد امللك حبجاجه، وأان بنفسي.6وكان يقول )

__________ 
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 «.أشتم صديقه»( ِف الفوات: 1)

 .277/ 10( البداية والنهاية 2)
 من: البداية والنهاية. ( تكملة3)

 .277/ 10( البداية والنهاية 4)
 «.جلد»( ِف البداية: 5)

 (1).." 190/ 10( واتريخ بغداد أيضا 6)
، وهو اِلمع وزان ومعىن؛ ْلن الزوجني جيتمعان. .2049  "وهي مأخوذة من الَو

 

ونقل عن الكشاف أن اسم الوليمة يقع على كل دعوة تتخذ لسرور خاص من نكاح، 
وختان وغريمها، لكن استعمل عند اإلطالق ِف النكاح، ويقيد ِف غريه، فيقال وليمة اْلتان، 
وحنو ذلك، وصفية هذه بنت حيي بن أخط ب اليهودي، وهي من نسل هارون أخي موسى 

ل نساء قومها، كانت حتت كنانة بن أيب احلقيق، فقتل الكليم عليهما السالم، وهي من أمج
يوم خيْب ِف احملرم سنة سبع، ووقعت ِف السِب، واصطفاها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
لنفسه، وكانت رأت قبل أن القمر سقط ِف حجرها، فتأول بذلك، قال احلاكم: وكذا جرى 

رؤس، وأسلمت الكلِب، فاشَتاها منه بسبعة أِلويرية أم املؤمنني، وِف رواية وقعت ِف يد دحية 
 فأعتقها وتزوجها، وماتت سنة مخسني ودفنت ابلبقيع هذا.

 

ونقل القاضي اتفاق العلماء على وجَو اإلجابة ِف وليمة العرس، وقال: اختلفوا فيما 
سواها، فقال مالك واِلمهور: ال جت ب اإلجابة إليها، وقال أهل الظاهر: جت ب اإلجابة إَل  

، لكن حمله ما َ يكن هناك مانع شرعي قال بعض السلفدعوة من عرس وغريه، وبه كل 
أوعرِف، وقال ابن حجر: الوليمة طعام يصنع عند عقد النكاح أو بعده، وهي سنة مؤكدة، 

 واْلفضل فعلها بعد الدخول اقتداء به صلى هللا عليه وسلم.

يان ل مريك: وهي غلط؛ ْلن سف)حدثنا احلسني بن حممد( وِف نسخة سفيان بن حممد، قا 
بن حممد َ يذكر ِف الرواة )البصري( بفتح املوحدة ويكسر )حدثنا الفضيل( بضم ففتح 
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فتحتية ساكنة فالم، وِف بعض النسخ الفضل، قال السيد أصيل الدين: كذا ِف أكثر النسخ 
لشامية ااملسموعة ِف بالدان، وهو غلط والصواَ فضيل ابلتصغري، كما وجدانه ِف النسخ 

)بن سليمان حدثين( وِف نسخة ثنا )فائد( ابلفاء )موَل عبيد هللا بن علي بن أيب رافع( هو 
القبطي واَسه إبراهيم، وقيل: أسلم، أو اثبت أو هرمز )موَل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم( 

، مقال صاح ب املشكاة ِف أَساء رجاله: هو أبو رافع أسلم موَل النِب صلى هللا عليه وسل
غلبت عليه كنيته، كان قبطيا وكان للعباس، فوهبه للنِب صلى هللا عليه وسلم، فلما بشر 
النِب صلى هللا عليه وسلم ِبسالم العباس أعتقه، وكان إسالمه قبل بدر، روى عنه خلق  
كثري، مات قبل قتل عثمان بيسري )قال حدثين عبيد هللا بن علي( أي ابن أيب رافع )عن 

 ح أوله، وهي زوجة أيب رافع )أن احلسن بن علي( وِف بعض النسخ احلسنيجدته سلمى( بفت
ابلتصغري بدال عن احلسن )وابن عباس وابن جعفر( أي عبد هللا بن جعفر بن أيب طال ب 
)أتوها( أي جاءوا سلمى زائرين هلا )فقالوا( أي بعضهم أو كلهم هلا )اصنعي لنا طعاما مما  

يه وسلم( بصيغة املعلوم، إما من اإلعجاَ فرسول هللا كان يعج ب رسول هللا صلى هللا عل
مفعوله والضمري املستَت فيه للموصول، أو من العج ب بفتحتني من ابَ علم، فهو فاعله 
وضمري املوصول ِف الصلة حمذوف، أي مما كان يعجبه صلى هللا عليه وسلم، وُيكن أن 

يعج ب  يستحسنه، وابِلملة إن كانيكون الرسول فاعال ِف الوجه اْلول، بناء على أن معناه 
من اإلعجاَ، ُيكن أن يكون الرسول مرفوعا ومنصواب بناء على معىن اإلعجاَ، وإن كان 

 (1)من العج ب فهو ." 
على أن قال: ذلك هللا إذا مدح  -صلى هللا عليه وسلم  -"وذمنا شني ؛ فلم يزد  .2050

عليه  صلى هللا -اتوا فأمر زان وإذا ذم شان، إين َ أبعث ابلشعر، وال ابلفخر، ولكن ه
 اثبت بن قيس أن جيي ب خطيبهم، فخط ب فغلبهم، فقام اْلقرع بن حابس، فقال: -وسلم 

 

 أتيناك كيما يعرف الناس فضلنا.... إذا خالفوان عند ذكر املكارم

 وأان رءوس الناس ِف كل مشعر.... وأن ليس ِف أرض احلجاز كدارم
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 حساان جييبهم فقام فقال: -لم صلى هللا عليه وس -فأمر رسول هللا 

 

 بين دارم ال تفخروا إن فخركم....يعود وابال عند ذكر املكارم

 هبلتم علينا تفخرون وأنتم.... لنا خول ما بني قن وخادم

 

خطي ب و  -صلى هللا عليه وسلم  -فكان أول من أسلم شاعرهم، واثبت املذكور خطيبه 
نة ابِلنة، واستشهد ابليمامة س -ه وسلم صلى هللا علي -اْلنصار، وهو خزرجي شهد له 

 -وسلم  صلى هللا عليه -اثنيت عشرة هذا، وقد روى أبو داود عن بريدة َسعت رسول هللا 
يقول: " إن من البيان سحرا وإن من العلم جهال، وإن من الشعر حكما وإن من القول 

: صدق ض السلفقال بعال عياال " وِف رواية لغري أيب داود عيال بفتح العني أي: ثقيال وواب
أما قوله: إن من البيان سحرا ؛ فالرجل يكون عليه  -صلى هللا عليه وسلم  -رسول هللا 

احلق، وهو أحلن ابحلجة من صاح ب احلق، فيسحر القوم ببيانه، فيذه ب ابحلق، وأما قوله: 
ن الشعر موإن من العلم جهال، فتكلف العاَ إَل علمه ما َ يعلم جبهله، وأما قوله: وإن 

حكما، فهو هذه املواعظ واْلمثال اليت يتعظ ُّبا الناس، ومفهومه أن بعض الشعر ليس  
كذلك إذ )من( تبغيضية، وروى البخاري أن من الشعر حكمة أي: قوال صادقا مطابقا قال 
الطْبي: وبه يرد على من كره الشعر مطلقا، وال حجة له ِف قول ابن مسعود الشعر مزامري 

ه على تقدير ثبوته حممول على اإلفراط فيه واإلكثار منه أو على الشعر املذموم، الشيطان ْلن
 وكذا ما ورد من أن إبليس ملا أهبط إَل اْلرض قال: َر اجعل يل قرآان قال: قرآنك الشعر.

)حدثنا إَساعيل بن موسى( أي: الفزاري )وعلي بن حجر( يعين واملعىن واحد )قاال: حدثنا  
وِف نسخة صحيحة عبد الرمحن بن أيب الزاند )عن أبيه عن عروة عن عائشة ابن أيب الزاند( 

غايرة مثله( أي: مثل احلديث السابق لفظا ومعىن، وإمنا امل -صلى هللا عليه وسلم  -عن النِب 
حبس ب اإلسناد، فاْلول برواية عبد الرمحن، عن هشام، عن عروة، عن عائشة وهذا برواية 

عن هاشم، عن عروة، عن عائشة، فاإلسنادان متصالن وفائدة عبد الرمحن، عن أبيه بدل 
 ذكرمها تقوية احلديث وهللا أعلم.

 ِف السمر -صلى هللا عليه وسلم  -ابَ ما جاء ِف كالم رسول هللا 
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السمر بفتح السني املهملة، وامليم الساكنة كذا ِف املقدمة، وهو حديث الليل من املسامرة، 
وله تعاَل سامرا هتجرون أي: يسمرون بذكر القرآن، والطعن فيه وهي احملادثة فيه، ومنه ق

حال كوهنم يعرضون عن اإلُيان به، وِف النهاية، الرواية بفتح امليم، ورواه بعضهم بسكون 
 (1)امليم، وجعله املصدر، وأصل السمر ضوء لون القمر َسي به ؛ ْلهنم كانوا." 

 "ابلصواَ. .2051

( اْلحوص( ابحلاء والصاد املهملتني )عن َساك بن حَر)حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو  
بكسر السني )قال َسعت النعمان( بضم النون )ابن بشري( على زنة نذير )يقول( حال 
)ألستم( مر الكالم عليه كما قال ابن حجر: )ِف طعام وشراَ ما شئتم( صفة مصدر 

 املأكول عة واإلفراط ِفحمذوف أي: ألستم منعمني ِف طعام وشراَ مقدار ما شئتم ِف التوس
، فما موصولة، وجيوز أن يكون مصدرية، والكالم فيه تعبري وتوبيخ، ولذلك أتبعه  واملشرَو

جملة قوله ( ورأيت إن كان مبعىن النظر ف-صلى هللا عليه وسلم  -بقوله )ولقد رأيت نبيكم 
مبعىن  إن كان)وما جيد من الدقل( بفتحتني أي: ردي التمر )ما ُيأل بطنه( يكون حاال، و 

العلم يكون مفعوال، اثنيا وأدخل الواو تشبيها له خبْب كان وأخواهتا على مذه ب اْلخفش 
إَل القوم  -لم صلى هللا عليه وس -والكوفيني على ما أفاده الطيِب، ولعل وجه إضافة النِب 

عن املخالفة  االذي خاطبهم ترغيبا هلم إَل القناعة ابملوافقة ِف اإلعراض عن متاع الدنيا وترهيب
حلصول الكمال ِف العقىب، وروى مسلم )يظل اليوم ملتواي وما جيد من الدقل ما ُيأل بطنه( 

ليه كان اختياراي ال كرها واضطراراي وقد استمر ع  -صلى هللا عليه وسلم  -مث اعلم أن فقره 
 حىت مات ودرعه مرهونة عند يهودي فال حيتاج إَل ما قال بعضهم من أن هذا كان ِف

ابتداء احلال، وهللا أعلم ابْلحوال وابلصواَ من اْلقوال، قال الغزايل: ال طريق للقاء إال 
ابلعلم والعمل، وال ُيكن املواظبة عليهما إال بسالمة البدن، وال تصفو سالمته إال بتناول 

الصاحلني اْلكل من الدين  قال بعض السلفمقدار احلاجة على تكرار اْلوقات، وهلذا 
ه سبحانه وتعاَل بقوله كلوا من الطيبات واعملوا صاحلا فمن أكل ليتقوى على وعليه نب

الطاعة ال ينبغي أن يسَتسل فيه اسَتسال البهائم ِف املرعى فِمنا هو ذريعة إَل الدين، ينبغي 
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أن يظهر أنواره عليه، وال يظهر إال إن وزن مبيزان الشرع شهوة الطعام إقداما وإحجاما والشبع 
م قال )ما مأل ابن آد -صلى هللا عليه وسلم  -بعد القرن اْلول وصح أنه  بدعة ظهرت

وعاء شرا من بطنه حس ب اْلدمي لقيمات يقمن صلبه فِن غلبت اْلدمي نفسه فثلث 
للطعام وثلث للشراَ وثلث للنفس وظاهر اْلْب تساوي اْلثالث وحيتمل أن املراد تقارُّبا، 

 كثر مطعمه قل تفكره وقسا قلبه، وقالوا: ال  وِف حديث )من كثر تفكره قل مطعمه ومن
تدخل احلكمة معدة ملئت طعاما ومن قل أكله قل شربه فخف نومه فظهرت بركة عمره، 
وروى الطْباين: أهل الشبع ِف الدنيا أهل اِلوع ِف اْلخرة، وجاء ِف حديث: أشبعكم ِف 

روي عن يمة الفردوس، و الدنيا أجوعكم ِف اْلخرة، وقال بعض العارفني: جوعوا أنفسكم لول
اما، قط وما كان يسأل عن أهله طع -صلى هللا عليه وسلم  -عائشة أهنا قالت: َ يشبع 

، واملذموم هو الشبع املثقل  وال يتشهاه إن أطعموه أكل وما أطعموه قبل وما سقوه شَر
 املوج ب للكسل املانع عن حتصيل العلم والعمل.

، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت:  )حدثنا هارون بن إسحاق، حدثنا عبدة 
كنا( وِف نسخة صحيحة: إن كنا بزايدة إن املخففة من املثقلة، واملعىن إن كنا )آل حممد( 

 (1)ابلنص ب بتقدير أعين، وأبعد من." 
") حدثنا ابن أيب عمر ( قيل : اَسه حممد بن حيىي بن أيب عمر منسَو إَل جده  .2052

ية حيىي ) حدثنا سفيان بن عيينة عن وائل بن أيب داود ، عن أبيه ، وقيل : إن أاب عمر كن
بكر بن وائل ( ابهلمز وِف نسخة عن أبيه ، وهو بكر بن وائل ) عن الزهري عن أنس بن 
مالك ، قال : أَو رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على صفية بتمر وسويق ( أي جعل طعام 

ذ من يحني أَو عليها حبيس ، وهو الطعام املتخوليمته عليها من متر وسويق ، وِف الصح
التمر واْلقط والسمن ، وقد جيعل عوض اْلقط الدقيق كذا ِف النهاية ، وِف القاموس : 
احليس اْللط ، ومتر خيلط بسمن وأقط ، فيعجن شديدا مث يندر منه نواه ، ورمبا جعل فيه 

[ وهي  273شهور ] ص: سويق ، قيل : الوليمة اسم لطعام العرس خاصة وهذا هو امل
 مأخوذة من الَو ، وهو اِلمع وزان ومعىن ؛ ْلن الزوجني جيتمعان .
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ونقل عن الكشاف أن اسم الوليمة يقع على كل دعوة تتخذ لسرور خاص من نكاح ، 
وختان وغريمها ، لكن استعمل عند اإلطالق ِف النكاح ، ويقيد ِف غريه ، فيقال وليمة 

صفية هذه بنت حيي بن أخط ب اليهودي ، وهي من نسل هارون اْلتان ، وحنو ذلك ، و 
أخي موسى الكليم عليهما السالم ، وهي من أمجل نساء قومها ، كانت حتت كنانة بن أيب 
احلقيق ، فقتل يوم خيْب ِف احملرم سنة سبع ، ووقعت ِف السِب ، واصطفاها رسول هللا صلى 

ال قمر سقط ِف حجرها ، فتأول بذلك ، قهللا عليه وسلم لنفسه ، وكانت رأت قبل أن ال
احلاكم : وكذا جرى ِلويرية أم املؤمنني ، وِف رواية وقعت ِف يد دحية الكلِب ، فاشَتاها 
 منه بسبعة أرؤس ، وأسلمت فأعتقها وتزوجها ، وماتت سنة مخسني ودفنت ابلبقيع هذا .

 

ا فيما ، وقال : اختلفو  ونقل القاضي اتفاق العلماء على وجَو اإلجابة ِف وليمة العرس
سواها ، فقال مالك واِلمهور : ال جت ب اإلجابة إليها ، وقال أهل الظاهر : جت ب اإلجابة 

، لكن حمله ما َ يكن هناك مانع  قال بعض السلفإَل كل دعوة من عرس وغريه ، وبه 
 شرعي أوعرِف ، وقال ابن حجر : الوليمة طعام يصنع عند عقد النكاح أو بعده ، وهي

 (1)سنة مؤكدة ، واْلفضل فعلها بعد الدخول اقتداء به صلى هللا عليه وسلم .." 
") حدثنا إَساعيل بن موسى الفزار ( بفتح الفاء فالزاي ) وعلي بن حجر واملعىن (  .2053

أي : املؤدى ) واحد قاال ( أي : كالمها ) حدثنا عبد الرمحن بن أيب الزاند ( بكسر الزاي 
فنون ، وِف نسخة بتحتية ، واَسه عبد هللا بن ذكوان على ما ِف التقري ب ) عن هشام بن 

يضع  -صلى هللا عليه وسلم  -ي هللا عنها قالت : كان رسول هللا عروة عن عائشة رض
حلسان بن اثبت ( ضبط حسان منصرفا وغري منصرف بناء على أنه فعال أو فعالن ، والثاين 
هو اْلظهر فتدبر ، وهو اثبت بن املنذر بن عمرو بن حرام اْلنصاري عاش مائة وعشرين 

 جد أبيه املذكورون ، وتوِف سنة أربع ومخسنيسنة نصفها ِف اإلسالم ، وكذا عاش أبوه و 
قال صاح ب املشكاة ِف أَساء رجاله : يكىن أاب الوليد اْلنصاري اْلزرجي ، وهو من فحول 
الشعراء قال أبو عبيدة : اجتمعت العَر على أن أشعر أهل املدر حسان بن اثبت روى 

م أمجعني ، ي رضي هللا عنهعنه عمر وأبو هريرة وعائشة ، ومات قبل اْلربعني ِف خالفة عل
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 وقيل سنة مخسني وهللا أعلم .

 

) منْبا ( بكسر امليم آلة النْب ، وهو الرفع ) ِف املسجد ( أي : مسجد املدينة ) يقوم عليه 
قائما ( أي : قياما وقال مريك : نقال عن املفصل قد يرد املصدر على وزن اسم الفاعل حنو 

عليه قائما أي : يقول حسان الشعر ، وينشده على قمت قائما انتهى . وِف نسخة يقول 
( على ما  أو قال -صلى هللا عليه وسلم  -املنْب حال كونه قائما ) يفاخر عن رسول هللا 

ِف اْلصل اْلصيل أي : عروة رواية عن عائشة ، وِف نسخة وهي الظاهر أو قالت أي : 
يدافع ي : خياصم عن قبله ، و ( أ -صلى هللا عليه وسلم  -عائشة ) ينافح عن رسول هللا 

عن جهته فقيل املنافحة املخاصمة ، فاملراد أنه كان يهاجي املشركني ، ويذمهم عنه وقال 
صاح ب النهاية : ينافح أي : يدافع واملنافحة واملكافحة : املدافعة واملضاربة ، نفحت الرجل 

ن أشعارهم ) ويقول م عابلسيف تناولته به يريد مبنافحته مدافعة هجاء املشركني وجماوبته
ؤيد ( فيه داللة على تعدد هذا القول منه له ) أن هللا ي -صلى هللا عليه وسلم  -رسول هللا 

حسان ( وِف نسخة حساان ) بروح القدس ( بضم الدال ، وسكونه أي : جبْبيل وَسي به 
ه إَل ، وإضافت [ مبا فيه احلياة اْلبدية ، واملعرفة السرمدية 56؛ ْلنه أييت اْلنبياء ] ص: 

القدس وهو الطهارة ؛ ْلنه خلق منها ، وقد جاء ِف حديث مصرحا ، وهو أن جْبيل مع 
حسان ) ما ينافح أو يفاخر ( للشك ، وحيتمل التنويع وِف رواية : ما انفح ) عن رسول هللا 

قوله ي( فما للدوام واملدة ، واملعىن أن اْلشعار اليت فيها دفع ما  -صلى هللا عليه وسلم  -
املشركون ِف شأن هللا ، ورسوله ليس مما ال جيوز ، وال يكون مما يلهمه امللك ، وليس من 
الشعر الذي قاله الشعراء من تلقاء أنفسهم وإلقاء الشيطان إليهم مبعان فاسدة ، فاِلملة 
إخبارية ، وظاهر كالم الطيِب أهنا مجلة دعائية ، ويساعده ما الدوامية حيث قال : وذلك 

ن عند أخذه ِف اهلجو والطعن ِف املشركني ، وأنساُّبم مظنة الفحش من الكالم ، وبذاءة ْل
اللسان ، ويؤدي ذلك إَل أن يتكلم مبا يكون عليه ال له ، فيحتاج إَل التأييد من هللا تعاَل 

 ، وتقديسه من ذلك بروح القدس ، وهو جْبيل عليه السالم انتهى .

 

 أن املعىن أن شعرك هذا الذي تنافح عن هللا ورسوله يلهمك ويؤيد اْلول قول التوربشيت من
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امللك سبيله ، خبالف ما يتقوله الشعراء إذا اتبعوا اهلوى وهاموا ِف كل واد ؛ فِن مادة قوهلم 
 من إلقاء الشيطان إليهم انتهى .

 

 أعانه جْبيل بسبعني بيتا هذا . -صلى هللا عليه وسلم  -وقيل ملا دعا له 

 

 صلى هللا -نفي : ادعاء العظمة ، والكْبايء ، والشرف أي : يفاخر ْلجله وقد قال احل
وجهته انتهى . وظاهره املتبادر من معناه أن حساان يظهر العظمة والكْبايء  -عليه وسلم 
وكأن شارحا عكس هذه القضية ، ونس ب الكْب ،  -صلى هللا عليه وسلم  -والشرف له 

أبلغ  وال حمذور فيه ؛ فِنه -صلى هللا عليه وسلم  - والعظمة إَل حسان ْلجل أنه شاعره
بالغة وتبليغا ؛ فِنه إذا كان التابع معظما ْلجل املتبوع كان املتبوع ِف غاية من العظمة 
ابلْبهان اِللي ، والتبيان العلي كما حقق ِف قوله تعاَل كنتم خري أمة أخرجت للناس َتمرون 

عليل على طريق العكس ِف الدليل إُياء إَل حقيقة الت ابملعروف وكما أشار إليه صاح ب الْبدة
 . ملا دعا هللا داعينا لطاعته أبكرم الرسل كنا أكرم اْلمم .

 

وغايته أن يكون عن مبعىن من ، وقد تقرر تناَو احلروف ِف العلوم العربية إما على سبيل 
 البدلية ، وإما على قصد املعاين التضمنية .

 

بة الكْب مذمومة ؛ فليست على إطالقها ؛ فِن التكْب على الكافرين وأما ما يتوهم من أن نس
قربة ، وعلى سائر املتكْبين صدقة كما يشري إليه قوله تعاَل أذلة على املؤمنني أعزة على 
الكافرين فاندفع ُّبذا ما قاله ابن حجر من أن الظاهر من هذه العبارة عند من له ذوق سليم 

 حقه ومثال ب أعدائه ، ورد مقوهلم ِف -صلى هللا عليه وسلم  -أنه يذكر مفاخر رسول هللا 
. 
 

 -وأما ما قيل معناه أنه ينس ب نفسه إَل الشرف ، والكْب والعظم بكونه من أمة رسول هللا 
ته املمتاز ابلفضل على اْلالئق من كل وجه ، فهو بعيد متكلف ولي -صلى هللا عليه وسلم 

 ملقام فيه ما فيه انتهى .َ يذكر الكْب ؛ فِن ذكره ِف هذا ا
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 وتقدم الكالم على ما فيه على وجه يوافيه وال ينافيه ، مث ال تناِف بني مجعه بني املفاخرتني
. 
 

 . -سلم صلى هللا عليه و  -نعم الغال ب عليه إظهار فخره وتعظيم قدره ، وتفخيم أمره 
 

بس ؛ هم اْلقرع بن حابنو متيم ، وشاعر  -صلى هللا عليه وسلم  -وقد ورد أنه ملا جاءه 
[ وذمنا شني  57فنادوه اي حممد اخرج إلينا نفاخرك أو نشاعرك ؛ فِن مدحنا زين ] ص: 

على أن قال : ذلك هللا إذا مدح زان وإذا ذم شان ،  -صلى هللا عليه وسلم  -؛ فلم يزد 
ت بن اثب -صلى هللا عليه وسلم  -إين َ أبعث ابلشعر ، وال ابلفخر ، ولكن هاتوا فأمر 

 قيس أن جيي ب خطيبهم ، فخط ب فغلبهم ، فقام اْلقرع بن حابس ، فقال :

 

 أتيناك كيما يعرف الناس فضلنا *** إذا خالفوان عند ذكر املكارم

 وأان رءوس الناس ِف كل مشعر *** وأن ليس ِف أرض احلجاز كدارم

 

 حساان جييبهم فقام فقال : -صلى هللا عليه وسلم  -فأمر رسول هللا 

 

 ين دارم ال تفخروا إن فخركم ***** يعود وابال عند ذكر املكارمب

 هبلتم علينا تفخرون وأنتم **** لنا خول ما بني قن وخادم

 

وخطي ب  -صلى هللا عليه وسلم  -فكان أول من أسلم شاعرهم ، واثبت املذكور خطيبه 
ليمامة سنة اب ابِلنة ، واستشهد -صلى هللا عليه وسلم  -اْلنصار ، وهو خزرجي شهد له 

 -ه وسلم صلى هللا علي -اثنيت عشرة هذا ، وقد روى أبو داود عن بريدة َسعت رسول هللا 
يقول : " إن من البيان سحرا وإن من العلم جهال ، وإن من الشعر حكما وإن من القول 

:  عض السلفقال بعياال " وِف رواية لغري أيب داود عيال بفتح العني أي : ثقيال ووابال 
أما قوله : إن من البيان سحرا ؛ فالرجل يكون  -صلى هللا عليه وسلم  -دق رسول هللا ص

عليه احلق ، وهو أحلن ابحلجة من صاح ب احلق ، فيسحر القوم ببيانه ، فيذه ب ابحلق ، 
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وأما قوله : وإن من العلم جهال ، فتكلف العاَ إَل علمه ما َ يعلم جبهله ، وأما قوله : وإن 
كما ، فهو هذه املواعظ واْلمثال اليت يتعظ ُّبا الناس ، ومفهومه أن بعض من الشعر ح

الشعر ليس كذلك إذ ) من ( تبغيضية ، وروى البخاري أن من الشعر حكمة أي : قوال 
صادقا مطابقا قال الطْبي : وبه يرد على من كره الشعر مطلقا ، وال حجة له ِف قول ابن 

نه على تقدير ثبوته حممول على اإلفراط فيه واإلكثار ممسعود الشعر مزامري الشيطان ْلنه 
أو على الشعر املذموم ، وكذا ما ورد من أن إبليس ملا أهبط إَل اْلرض قال : َر اجعل 

 (1)يل قرآان قال : قرآنك الشعر .." 
") حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو اْلحوص ( ابحلاء والصاد املهملتني ) عن َساك  .2054

السني ) قال َسعت النعمان ( بضم النون ) ابن بشري ( على زنة نذير ) بن حَر ( بكسر 
يقول ( حال ) ألستم ( مر الكالم عليه كما قال ابن حجر : ) ِف طعام وشراَ ما شئتم 
( صفة مصدر حمذوف أي : ألستم منعمني ِف طعام وشراَ مقدار ما شئتم ِف التوسعة 

ري لة ، وجيوز أن يكون مصدرية ، والكالم فيه تعبواإلفراط ِف املأكول واملشرَو ، فما موصو 
( ورأيت إن   -صلى هللا عليه وسلم  -وتوبيخ ، ولذلك أتبعه بقوله ) ولقد رأيت نبيكم 

كان مبعىن النظر فجملة قوله ) وما جيد من الدقل ( بفتحتني أي : ردي التمر ) ما ُيأل 
ه خبْب  ، اثنيا وأدخل الواو تشبيها ل بطنه ( يكون حاال ، وإن كان مبعىن العلم يكون مفعوال

كان وأخواهتا على مذه ب اْلخفش والكوفيني على ما أفاده الطيِب ، ولعل وجه إضافة 
قة ِف إَل القوم الذي خاطبهم ترغيبا هلم إَل القناعة ابملواف -صلى هللا عليه وسلم  -النِب 

سلم )  العقىب ، وروى ماإلعراض عن متاع الدنيا وترهيبا عن املخالفة حلصول الكمال ِف
 عليه وسلم صلى هللا -يظل اليوم ملتواي وما جيد من الدقل ما ُيأل بطنه ( مث اعلم أن فقره 

كان اختياراي ال كرها واضطراراي وقد استمر عليه حىت مات ودرعه مرهونة عند يهودي   -
وال م ابْلحفال حيتاج إَل ما قال بعضهم من أن هذا كان ِف ابتداء احلال ، وهللا أعل

وابلصواَ من اْلقوال ، قال الغزايل : ال طريق للقاء إال ابلعلم والعمل ، وال ُيكن املواظبة 
عليهما إال بسالمة البدن ، وال تصفو سالمته إال بتناول مقدار احلاجة على تكرار اْلوقات 
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ه كلوا لالصاحلني اْلكل من الدين وعليه نبه سبحانه وتعاَل بقو  قال بعض السلف، وهلذا 
من الطيبات واعملوا صاحلا فمن أكل ليتقوى على الطاعة ال ينبغي أن يسَتسل فيه اسَتسال 
البهائم ِف املرعى فِمنا هو ذريعة إَل الدين ، ينبغي أن يظهر أنواره عليه ، وال يظهر إال إن 

صح و وزن مبيزان الشرع شهوة الطعام إقداما وإحجاما والشبع بدعة ظهرت بعد القرن اْلول 
قال ) ما مأل ابن آدم وعاء شرا من بطنه حس ب اْلدمي  -صلى هللا عليه وسلم  -أنه 

لقيمات يقمن صلبه فِن غلبت اْلدمي نفسه فثلث للطعام وثلث للشراَ وثلث للنفس 
وظاهر اْلْب تساوي اْلثالث وحيتمل أن املراد تقارُّبا ، وِف حديث ) من كثر تفكره قل 

تفكره وقسا قلبه ، وقالوا : ال تدخل احلكمة معدة ملئت طعاما مطعمه ومن كثر مطعمه قل 
ومن قل أكله قل شربه فخف نومه فظهرت بركة عمره ، وروى الطْباين : أهل الشبع ِف 
الدنيا أهل اِلوع ِف اْلخرة ، وجاء ِف حديث : أشبعكم ِف الدنيا أجوعكم ِف اْلخرة ، 

فردوس ، وروي عن عائشة أهنا قالت : َ وقال بعض العارفني : جوعوا أنفسكم لوليمة ال
قط وما كان يسأل عن أهله طعاما ، وال يتشهاه إن أطعموه  -صلى هللا عليه وسلم  -يشبع 

أكل وما أطعموه قبل وما سقوه شَر ، واملذموم هو الشبع املثقل املوج ب للكسل املانع 
 (1)عن حتصيل العلم والعمل .." 

لرجاء. رفة واليقني والتوكل واحملبة والرضى واْلوف وا"ويستوي املؤمنون كلهم ِف املع .2055
. . 

                              

(، وكان عليه الصالة والسالم يستغفر 1« )أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك
بعد فراغ العبادة إُياء إَل أنه مقصر ِف أداء حق الطاعة، كما يشري إليه قوله تعاَل: }كال 

(. ويتفرع على هذا التحقيق قول اإلمام اْلعظم على وجه التدقيق 2ا أمره{ )ملا يقض م
)ويستوي املؤمنون كلهم ِف املعرفة( أي ِف نفسها )واليقني( أي ِف أمر الدين )والتوكل( أي 
على هللا تعاَل دون غريه )واحملبة( أي هلل ورسوله )والرضى( أي ابلتقدير والقضاء )واْلوف( 

 بته )والرجاء( أي لرضائه ومثوبته.أي من غضبه وعقو 
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__________ 

= كمال احملبة واْلضوع واْلوف. وقدم املفعول وهو إايك وكرر لالهتمام واحلصر أي ال نعبد 
إال إايك وال نتوكل إال عليك وهذا هو كمال الطاعة، والدين كله يرجع إَل هذين املعنيني، 

سرها هذه الكلمة }إايك نعبد وإايك : الفاحتة سر القرآن، و قال بعض السلفوهذا كما 
نستعني{ فاْلول تْبؤ من الشرك، والثاين تْبؤ من احلول والقوة والتفويض إَل هللا عز وجل. 
وهذا املعىن ِف غري آية من القرآن كما قال تعاَل: }فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما 

و شرق واملغَر ال إله إال هتعملون{، }قل هو الرمحن آمنا به وعليه توكلنا{، }َر امل
فاختذه وكيال{، وكذلك هذه اْلية الكرُية }إايك نعبد وإايك نستعني{. . . مث قال: وِف 
ذلك دليل على أن أول السورة خْب من هللا تعاَل ابلثناء على نفسه الكرُية جبميل صفاته 

ذلك وهو قادر  لاحلسىن وإرشاد لعباده أبن يثنوا عليه بذلك وهلذا ال تصح صالة من َ يق
عليه كما جاء ِف الصحيحني عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه 

 ا. ه . وانظر بقية كالمه هناك.«. ال صالة ملن َ يقرأ بفاحتة الكتاَ»وسلم: 

، ومن طريقه مسلم 191/ 10( هو بعض حديث أخرجه ابن أيب شيبة ِف املصنف 1
أيب أسامة عن عبيد هللا بن عمر، عن حممد بن حيىي بن عن  3841، وابن ماجة 486

 فقدت رسول هللا صلى هللا عليه»حبان، عن اْلعرج، عن أيب هريرة، عن عائشة قالت: 
وسلم ليلة ِف الفراش فالتمسته، فوقعت يدي على بطن قدميه وهو ِف املسجد ومها منصوبتان 

عقوبتك، وأعوذ بك منك، ال  اللهم أعوذ برضاك من سخطك ومبعافاتك من»وهو يقول: 
 8/ 6، وأمحد 879وأخرجه أبو داود «. أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك

من طريقني عن عبيد هللا بن عمر به. وأخرجه مالك  103 - 102/ 1، والنسائي 201و
عن حيىي بن سعيد عن حممد بن  1366، والبغوي 3493، ومن طريقه الَتمذي 214/ 1

حلارث التيمي أن عائشة أم املؤمنني قالت. . . قال ابن عبد الْب فيما نقله إبراهيم بن ا
: َ خيتلف عن مالك إرساله وهو مسند من حديث اْلعرج عن أيب 37/ 2الزرقاين عنه 

هريرة عن عائشة، ومن حديث عروة عن عائشة من طرق صحاح، وانظر جامع التحصيل 
 للعالئي. 321 - 320ص 

، وابن ماجة 249و 248/ 3، والنسائي 3566، والَتمذي 1427وأخرجه أبو داود 
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كلهم من حديث علي رضي هللا عنه أن رسول هللا   150و 118و 96/ 1، وأمحد 1179
افاتك اللهم إين أعوذ برضاك من سخطك ومبع»صلى هللا عليه وسلم كان يقول ِف آخر وتره: 

. «أثنيت على نفسك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، ال أحصي ثناء عليك، أنت كما
 وإسناده قوي.

 (1).." 23( عبس:2
 "وحوض النِب صلى هللا عليه وسلم حق. . . .2056

                              

العباد وقد ورد ِف خصومه احليواانت أنه سبحانه يقتص للشاة اِلماء من القرانء مث يقول 
 صلى ليتين كنت ترااب )وحوض النِب( وحينئذ يقول الكافر الظاَ الفاجر اي 1هلا: كوين ترااب )

( وفسره اِلمهور حبوضه أو 2هللا عليه وسلم حق( لقوله تعاَل: }إان أعطيناك الكوثر{ )
هنره، وال تناِف بينهما ْلن هنره ِف اِلنة وحوضه ِف موقف القيامة على خالف ِف أنه قبل 

 الصراط، أو بعده، وهو اْلقَر واْلنس ب.

أحدمها قبل الصراط، وقبل امليزان على اْلصح، فِن الناس  وقال القرطِب: ومها حوضان
خيرجون عطاشا من قبورهم فريدونه قبل امليزان والصراط الثاين ِف اِلنة وكالمها يسمى كوثرا. 
انتهى. وروى الَتمذي وحسنه أنه صلى هللا عليه وسلم قال: إن لكل نِب حوضا وأهنم 

(، هذا ونقل القرطِب أن من 3كون أكثرهم واردة )يتباهون أيهم أكثر واردة، وإين أرجو أن أ
خالف مجاعة املسلمني كاْلوارج والروافض واملعتزلة وكذا الظلمة والفسقة املعلنة يطردون عن 

(. رواه من الصحابة 5( احلوض وحديث احلوض )4احلوض ملا وقع بينهم من ]إنكار[ )
 حوضي: »(، وقد ورد حديث6بضع وثالثون، وكان أن يكون متواترا )

__________ 

من حديث أيب هريرة مرفوعا وإسناده ضعيف فيه راو َ يسم  36162( أخرجه ابن جرير 1
. وله 3661، وعن أيب هريرة 36160وأخرجه ابن جرير موقوفا عن عبد هللا بن عمرو 

 .507/ 6شواهد واهية انظر الدر املنثور:
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 .1( الكوثر:2
بن جندَ وِف سنده سعيد بن بشري، وهو من حديث َسرة  2445( أخرجه الَتمذي 3

ضعيف، وعنعنه احلسن، وذكر الَتمذي أنه ورد مرسال وقال: هو أصح، وذكره اهليثمي ِف 
( وفيه مروان بن جعفر السمري وثقه ابن 7053وقال: رواه الطْباين ) 363/ 10اجملمع 

 .467/ 11 ريأيب حامت، وقال اْلزدي يتكلمون فيه، وبقية رجاله ثقات. انظر فتح البا
 ( أضفت كلمة ]إنكار[ حىت يستقيم املعىن ولعل الصواَ ِف إضافتها.4

، ومسلم 6582( يشري املصنف هنا إَل حديث أنس بن مالك الذي أخرجه البخاري 5
لريدن علي انس من أصحايب احلوض، حىت إذا عرفتهم اختلجوا دوين، »ولفظه:  2304

 «.دثوا بعدكفأقول: أصحايب فيقول: ال تدري ما ذا أح

( بل بلغت أحاديث احلوض حد التواتر ولقد استقصى طرقها احلافظ ابن كثري ِف اترخيه 6
وقال ِف مفتتحها: ذكر ما ورد ِف احلوض احملمدي سقاان  373 - 337/ 1البداية والنهاية 

ة، وإن ر هللا منه يوم القيامة من اْلحاديث املشهورة املتعددة من الطرق املأثورة الكثرية املتضاف
رغمت أنوف كثري من املبتدعة املكابرة القائلني جبحوده املنكرين لوجوده، وأخلق ُّبم أن 

كر : من كذَ بكرامة َ ينلها، ولو اطلع املنقال بعض السلفحيال بينهم وبني وروده كما 
/ 11للحوض على ما سنورده من اْلحاديث قبل مقالته َ يقلها. وانظر أيضا فتح الباري 

 (1)." -فقد استوىف  469 - 468
"أشهر من آدم : يضَر مثال ملن عرفه اْلاص والعام ، كت ب ابن احلجاج لبعض  .2057

 الرؤساء يشكو بوابه :

 ... خادمكم يشكو وقد جاءكم ... ... غلطة بوابكم اْلادم

 ... أنكرين منكم على زعمه ... ... ... فلم أزل ِف عج ب دائم

 مذ خلقوا أشهر من آدم... ْلنين ِف بين آدم ... ... ... 

 0احذروا أصابع اْليتام ، أي رفعهم إايها  قال بعض السلفأصابع اْليتام : 
 أصابع زين ب : ضَر من احللوى ، وفيه قال املأموين :
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 ... وضَر من احللوى أكين عن اَسه ... ... لوجدي مبن يعزى إليه وينس ب

 (1البنني ُمض ب )... يصدق معناه اَسه فكأنه ... ... ... بنان أبطراف 
َ  6/ أصابع الشيطان : يكىن ُّبا عن اْلعمال السلطانية ، يقال : وااله السلطان ، صبعه

 الشيطان ،قال الشاعر :

 ... قد كنت أكرم صاح ب وأبره ... ... حىت دهتك أصابع الشيطان

 ... جذ اإلله بناهنا وأابهنا ... ... ... كم غريت خلقا من اإلنسان

سليم صيدالنيا ابلبصرة ، وقد عجن دواء أصفر لكل ما شَر له، فكان أصفرسليم : كان 
 0يداوي كل مْبود وحمرور ، فصار مثال للْبكة 

 إطراق الشجاع : ِف املثل أطرق إطراق الشجاع ، إذا سكت وسكن ، قال املتلمس :

 (2... فأطرق إطراق الشجاع ولو يرى ... ... مساغا لنابيه الشجاع لصمما )
ايح : يضَر للمسرع اجملد ، يقال رك ب أعناق الرايح، أي أسرع سريه ، قال أبو أعناق الر 

 ( :3فراس )

 ... ولو أين أطعت رسيس شوقي ... ... ركبت إليه أعناق الرايح

__________ 

 : بنان وأطراف البنان ُمض ب 482، الفقرة  320( ِف الثمار ص 1)

 287( اْلصمعيات 2)

، ويتيمة الدهر  508، الفقرة :  336ثبتناه من الثمار ، ص ( كتبت : أبو نواس ، وما أ3)
1/56 ".(1) 

"حلة امرئ القيس : تضَر مثال للشيء احلسن ، يكون له أثر قبيح ، والْب يكون  .2058
( ، وإكرام حيصل منه إهالك ، وذلك أنه خرج إَل قيصر يستعينه على 1ِف ضمنه عقوبة )

 ، فخرج من عنده ، فتقرح جلده ، وتساقطقتل أبيه ؛ فأكرمه ، مث ألبسه حلة مسمومة 
 حلمه ، وفيه قال :

 ... وبدلت قرحا داميا بعد صحة ... ... وبدلت ابلنعماء واْلري أبؤسا
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 ... ولو أن نوما يشَتى الشَتيته ... ... قليال كتغميض القطا حني عرسا

 فلو أهنا نفس متوت صحيحة ... ... ولكنها نفس تساقط أنفسا

 أ26... ... ... ... ... ... ...  0( 2ح ، ومات ابلطهق )/فسمي ذا القرو 
 حلية اْلدَ : يقال : لكل شيء حلية ، وحلية اْلدَ الصدق ، قال الصاح ب :

 ... ... إلزم الصدق إنه ... ... حلية العلم واْلدَ

 (3... ... كذَ املرء شينه ... لعن هللا من كذَ )
ا يقال هلم : حلية اْلرض ، ونقش الزمان : أدركت قوم قال بعض السلفحلية اْلرض : 

(4 )0 
محالة احلط ب : أم مجيل أخت أيب سفيان املذكورة ِف القرآن ] الكرمي [ يضَر ُّبا املثل ِف 
اْلسران ، فيقال : أخسر من محالة احلط ب ، ولقي الفضل بن عباس اْلحوص ، فأنشده 

، قال : بلى أحسن ،  اْلحوص من شعره ، فقال إنك لشاعر ، لكن ال حتسن أن تؤبد
 وأنشد :

 ... ما ذات حبل يراها الناس كلهم ... ... وسط اِلحيم وال ختفى على أحد

 ... ترى حبال مجيع الناس من شعر ... وحبلها وسط أهل النار من مسد

 فقال العباس :

 ... ماذا تريد إَل شتمي ومنقصيت ... ... أم ما تعري من محالة احلط ب

 اجملد غرهتا ... ... كانت ساللة شيخ اثق ب احلس ب... غراء سائلة ِف 

__________ 

 : واملْبة يكون ِف ضمنها عقوق285، الفقرة  214( ِف الثمار ، ص 1)

 ( الطهق : سرعة املشي ِف لغة أهل اليمن ، اللسان ) طهق (2)

 0( ذكرها املصنف وكأهنا كالم منثور ، وليس شعرا 3)
 (1)." 841، الفقرة  515( كتبت : ونفس ، وما أثبتناه من الثمار ، ص 4)
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 "يرويه ما يروي الذابَ فينتشي سكرا ويشبعه كراع اْلرن ب .2059

إمنا ذكر كراعه ؛ لقصر يده ،فلذلك يسرع ِف الصعود فال يلحقه فيه إال كل كل ب قصري 
 اليد، وذلك حممود ِف الكالَ.

ل به وزيره العباس بن احلسن ، فلما قتل أايم املقتدر قيكَر الدواء : كان املكتفي يلق ب 
 فيه: "من جمزوء الرمل"

 قد أرحنا من بالء ومضى كَر الدواء

 كف اِلواد : قال العسكري ِف تشبيه املطر ُّبا: "من اْلفيف"

 حال بيين وبني اببك حاال ن: وحول وقَر عهد عهاد

 فكأن الوحول ليل حم ب وكأن السماء كف جواد

ران : أقدم بالد اليمن، كان هلا كعبة حتج ، فخربت وبطلت وضَر ُّبا املثل ِف كعبة جن
اْلراَ وزوال الدولة. قال أبو عبيدة: أحبت العَر أن تشارك العجم ِف البناء ، وتنفرد 

 0ابلشعر، فبنوا كعبة جنران ، وحصن مارد، واْلبلق الفرد
م سميع بن حممد يلق ب بشحكع ب البقر : كان داود بن عيسى يلق ب أبترجة، وعبد ال

 احلزين، وحممد اهلامشي يلق ب كع ب البقر، وكانوا مع املستعني، فلما صاروا إَل املعتز قال:

 أاتين أترجة ِف اْلمان وعبد السميع وكع ب البقر

 فأهال وسهال مبن جاءان وايليت من َ جيئ ِف سقر

كالَ الناس، وفاكهة : الغيبة إدام  قال بعض السلفكالَ الناس : اْلنذال السفهاء. 
 اِلبناء؛ قال:

 لكل ب اإلنس إن فكرت فيه أشد عليك من كل ب الكالَ

 0/ كالَ النار : اْلوارج والنوائح 
كل ب الرفقة :أراد رجل سفرا فقال له هشام أخو ذي الرمة: لكل رفقة كل ب ، يشركهم ِف 

 ( .1فضل الزاد، فالتكن كل ب الرفقة )

ن غري علم وال معرفة، وإمنا يؤدي ما َسع وحيكي ما لقن. كالم الببغاء : يضَر ملن يقول ع
ومن ملح أوصاف الببغاء قول العبادي من مزدوجة داع ب ُّبا أاب الفرج ابن الببغاء : "من 

 الرجز"
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 أنعتها صبيحة مليحه انطقة ابللغة الفصيحه

 0وهي أبيات كثرية 
__________ 

 (1)." 0فيهما كالما ليس منهما ( دمج الناسخ هذه الفقرة ابليت قبلها ، وأدخل 1)
"كما أييت قال الراغ ب والداللة ما يتوصل به إَل معرفة الشئ وقال الزُمشري دللته  .2060

على الطريق أهديته إليه قال ومن اجملاز الدال على اْلري كفاعله ودله على الصراط املستقيم 
 اه.

ت( بتدريس أو افتاء )ويدخل ِف ذلك دخوال أوليا أولواي من يعلم الناس العلم الشرعي 
واستغربه )عن أنس( قال : جاء النِب صلى هللا عليه وسلم رجل يستحمله فلم جيد ما حيمله 
فدله على آخر فحمله فأتى النِب صلى هللا عليه وسلم فأخْبه فذكره وهذا رواه أمحد أيضا 

 (.1قال اهليثمي وفيه ضعف ومع ضعفه َ يسم الرجل )

( أي مطرودة مبعودة عن هللا تعاَل فِنه ما نظر إليها منذ 2) )إن الدنيا ملعونة - 1967
خلقها )ملعون ما فيها( مما شغل عن هللا تعاَل وأبعد عنه ال ما قَر إليه فِنه حممود حمبَو  
كما أشار إليه قوله )إال ذكر هللا وما وااله( أي ما حيبه هللا من الدنيا وهو العمل الصاحل 

ا  وقد تكون من واحد وهو املراد هنا )وعاملا أو متعلما( بنصبهما عطفواملواالة احملبة بني اثنني
على ذكر هللا تعاَل ووقع للَتمذي عاَ أو متعلم بال ألف ال لكوهنما مرفوعني ْلن االستثناء 
من موج ب بل ْلن عادة كثري من احملدثني اسقاط اْللف من اْلط قال احلكيم نبه بذكر 

شئ أريد به وجه هللا فهو مستثىن من اللعنة وما عداه ملعون الدنيا وما معها على أن كل 
فاْلرض صارت سببا ملعاصي العباد مبا عليها فبعدت عن رُّبا بذلك إذ هي ملهية لعباده 
وكلما بعد عن ربه كان منزوع الْبكة )ت ه( ِف الزهد )عن أيب هريرة( وقال حسن غري ب 

 قال املناوي وسندمها جيد.

( أي هو عماده وقوامه 3بكسر الدال وهو دين االسالم )النصيحة( ))إن الدين(  - 1968
 : كاحلج
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__________ 

( قيل أوحى هللا جل جالله إَل داود عليه السالم اي داود إن كنت حتبين فأخرج ح ب 1)
 الدنيا من قلبك فِن حِب وحبها ال جيتمعان ِف قل ب واحد ، ذكره الفشين.

( قال العلقمي قال الدمريي قال أبو العباس القرطِب ال يفهم من هذا احلديث إابحة لعن 2)
الدنيا وسبها مطلقا ملا روينا من حديث أيب موسى اْلشعري قال قال رسول هللا صلى هللا 
عليه وسلم ال تسبوا الدنيا فنعم مطية املؤمن الدنيا عليها يبلغ اْلري وُّبا ينجو من الشر وإذا 

ل العبد لعن هللا الدنيا قالت الدنيا لعن هللا أعصاان لربه وهذا يقتضي املنع من س ب الدنيا قا
ولعنها ووجه اِلمع بينهما أن املباح لعنه من الدنيا ما كان مبعدا عن هللا وشاغال عنه كما 

كل ما شغلك عن هللا من مال وولد فهو عليك مشؤوم وهو الذي نبه   قال بعض السلف
وله تعاَل * )إمنا احلياة الدنيا لع ب وهلو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر ِف اْلموال على ذمه بق

واْلوالد( * ، وأما ما كان من الدنيا يقَر من هللا ويعني على عبادة هللا جل جالله فهو 
احملمود بكل لسان واحملبَو لكل إنسان فمثل هذا ال يس ب بل يرغ ب فيه وحي ب وإليه 

  عليه وسلم إال ذكر هللا وما وااله اه.اإلشارة بقوله صلى هللا

( ما ذكر من االوصاف ِف النصيحة هلل فِهنا راجعة إَل العبد ِف نصحه نفسه فأن هللا 3)
 (1)غين عن نصح الناصح ، )*(."

"مضمومة وكاف مكسورة ومثناة فوقية مفتوحة )ِف قلبه( ْلن القل ب كالكف يقبض  .2061
مرآة ( أي أثر قليل كنقطة )سوداء( ِف صقيل كمنه بكل ذن ب أصبع مث يطبع عليه )نكتة

وسيف وأصل النكتة نقطة بياض ِف سواد وعكسه ، قال احلرايل وِف إشعاره إعالم أبن 
اِلزاء ال يتأخر عن الذن ب وإمنا خيفى لوقوعه ِف الباطن وَتخره عن معرفة ظهوره ِف الظاهر 

لى اإلقالع يه توبة صحيحة ونص ع)فِن هو نزع( أي أقلع عنه وتركه )واستغفر هللا واتَ( إل
واالستغفار مع دخوهلما ِف مسمى التوبة إذ مها من أركاهنما اهتماما بشأهنما )صقل( وِف 
نسخة سقل بسني مهملة أي رفع هللا تلك النكتة فينجلي )قلبه( بنوره كشمس خرجت عن  

يها( نكتة فكسوفها فتجلت )وإن عاد( إَل ذلك الذن ب أو غريه )زيد( ابلبناء للمفعول )
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أخرى وهكذا )حىت تعلو على قلبه( أي تغطيه وتغمره وتسَت سائره كمرآة عالها الصدأ 
ال بعض قفسَت سائرها وتصري كمنخل وغرابل ال يعي خريا وال يثبت فيه خري ومن مث 

املعاصي بريد الكفر أي رسوله ابعتبار أهنا إذا أورثت القل ب هذا السواد وعمته  السلف
خريا قط فيقسو وخيرج منه كل رأفة ورمحة وخوف فريتك ب ما شاء ويفعل ما يصري ال يقبل 

أراد ويتخذ الشيطان وليا من دون هللا فيضله ويغويه ويعده وُينيه وال يقنع منه بدون الكفر 
ما وجد إليه سبيال * )ومن يتخذ الشيطان وليا من دون هللا فقد خسر خسراان مبينا( * ] 

( )الذي ذكره هللا( تعاَل ِف كتابه بقوله عز قائال 1ان( أي الطبع )[ )رهو الر  119النساء : 
)كال بل ران( أي غل ب واستوَل )على قلوُّبم( الصدأ والدنس )ما كانوا يكسبون( من 

 الذنَو

قال القاضي املعىن ابلقصد اْلول ِف التكليف ابلعمل الظاهر واْلمر بتحسينه والنهي عن 
ن اْلخالق الفاضلة واهليئات الذميمة فمن أذن ب ذنبا قبيحه هو ما تكتس ب النفس منه م

أثر ذلك ِف نفسه وأورث هلا كدورة فِن حتقق قبحه واتَ عنه زال اْلثر وصارت النفس 
صقيلة صافية وإن اهنمك وأصر زاد اْلثر وفشي ِف النفس واستعلى عليها فصار طبعا وهو 

شبه اثئر لفظ فأجرى جمرى النفس و الران ، وأدخل التعريف على الفعل ملا قصد به حكاية ال
النفس ابقَتاف الذنَو ابلنكتة السوداء من حيث كوهنما يضادان اِلالء والصفاء وأنث 
الضمري الذي ِف كانت العائد ملا دل عليه أذن ب لتأنيثها على َتول السيئة إَل هنا كالمه ، 

منه أي  ي حدث نكتةقال الطيِب وروي نكتة ابلرفع على أن كان اتمة فال بد من الراجع أ
من الذن ب قال املظهري وهذه اْلية انزلة ِف حق الكفار لكن ذكرها ِف احلديث ختويفا 
للمؤمنني ليحَتزوا عن كثرة الذنَو ْلن املؤمن ال يكفر بكثرهتا لكن يسود قلبه ُّبا فيشبه 
الكفار ِف اسوداده فقط وقال احلكيم اِلوارح مع القل ب كالسواقي تص ب ِف بركة وهي 
توصل إَل القل ب ما جيري فيها فِن أجري فيها ماء الطاعة وصل إَل القل ب فصفا ، أو ماء 
املعصية كدر وأسود فال يسلم القل ب إال بكف اِلوارح وأعظمها غض البصر عما حرم وقال 

 الغزايل القل ب كاملرآة ومنه اْلاثر

__________ 
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 حىت يسود ويظلم. ( قال العلقمي هو شئ يعلو على القل ب كالغشاء الرقيق1)

".)*((1) 
"من غري سارة وهاجر دخلوا ال حمالة مث املراد املسلمون منهم بل املتقون )إنك محيد(  .2062

فعيل من احلمد مبعىن حممود وأبلغ منه وهو من حصل له من صفات احلمد أكملها أو مبعىن 
تلزم سحامد أي حيمد أفعال عباده )جميد( من اجملد وهو صفة من كمل ِف الشرف وهو م

للعظمة واِلالل كما أن احلمد يدل على صفة اإلكرام ومناسبة ختم هذا الدعاء ُّبذين 
 االَسني أن املطلَو تكرمي هللا لنبيه وثناؤه عليه والتنويه به وذلك يستلزم طل ب احلمد واجملد

)اللهم ابرك على حممد( أي أثبت له دوام ما أعطيته من التشريف والكرامة من برك البعري 
ا انخ مبحل ولزمه ويطلق الْبك على الزايدة واْلصل اْلول كذا ِف النهاية )وعلى آل حممد  إذ

كما ابركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم( قال الطيِب : التشبيه ليس من إحلاق الناقص 
ابلكامل بل من إحلاق ما ال يعرف مبا يعرف واْلتقياء واْلصفياء من اْلمة موازية لألنبياء 

سرائيل فمعناه كما سبقت منك الصالة على إبراهيم نسألك الصالة على حممد من بين إ
ابْلوَل وقال : ِف موقع التشبيه أقاويل أفردت ابلتأليف ومن أحسنها قول صاح ب القاموس 
عن بعض أهل الكشف إن التشبيه لغري اللفظ املشبه به ال لعينه وذلك أن املراد ابللهم صل 

من يبلغ النهاية ِف أمر الدين كالعلماء بشرعه بتقريرهم أمر على حممد اجعل من أتباعه 
الشريعة كما صليت على إبراهيم أبن جعلت ِف أتباعه أنبياء يقررون الشريعة واملراد بقوله 
على آل حممد اجعل من أتباعه حمدثني خيْبون ابملغيبات كما صليت على آل إبراهيم أبن 

باعه لَو حصول صفات اْلنبياء ْلل حممد وهم أتجعلت منهم أنبياء خيْبون ابلغي ب فاملط
ِف الدين كما كانت حاصلة بسؤال إبراهيم )إنك محيد( أي حممود )جميد( أي ماجد وهو 
من كمل شرفا وكرما وقال الطيِب : هذا تذييل للكالم السابق وتقرير له على العموم أي 

الية جميد كرمي  الء املتعاقبة املتو إنك محيد فاعل ملا تستوج ب به احلمد من النعم املتكاثرة واْل
 كثري اإلحسان إَل عبادك الصاحلني انتهى.

وفيه مشروعية الصالة والسالم على من ذكر فيه والصالة على حممد ِف التشهد اْلول وعلى 
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غريه ِف اْلخري سنة أما الصالة على حممد ِف اْلخري فواجبة لألمر ابلصالة عليه ِف الكتاَ 
 قد أمجع العلماء على أهنا ال جت ب ِف غري الصالة فتعني وجوُّبا فيها.والسنة قالوا : و 

 )حم ق د ن ه

عن كع ب بن عجرة( قال : قلنا اي رسول هللا قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي ؟ 
 فذكره.

)قولوا خريا تغنموا( بقول اْلري إذا نوى به نشر اْلري وتعليمه واالشتغال به عن  - 6163
وافق ته وكذا السكوت عن الشر بنية الصيانة عنه وأن ال ينشره وال يبدأ به وال يالشر فيغنم بني

ا : كنا نتعلم السكوت كم قال بعض السلفأهله ففي خْب إن الكف عن الشر صدقة 
تتعلمون الكالم )واسكتوا عن شر تسلموا( كما سبق تقريره ِف حرف الراء مبا يغين عن 

 إعادته.

)عن عبادة بن الصامت( ظاهر كالم املصنف أنه َ يره ْلحد  )القضاعي( ِف مسند الشهاَ
من املشاهري الذين وضع هلم الرموز مع أن الطْباين خرجه ابللفظ املذكور قال اهليثمي : 
رجاله رجال الصحيح غري عمرو بن مالك اْلشين وهو ثقة انتهى وممن خرجه أيضا 

 (1)الديلمي.." 
ِف الفردوس وغريه ابلراء وِف نسخ ابلواو  )كونوا للعلم رعاة( كذا هو - 6434" .2063

فليحرر )وال تكونوا له رواة( متامه عند ُمرجه أيب نعيم فقد يرعوي من ال يروى وقد يروى 
 من ال يرعوي إنكم َ تكونوا عاملني حىت تكونوا مبا علمتم عاملني اه بلفظه.

 .كان جائزا  فاقتصار املصنف على هذه القطعة وحذف ما عداها من سوء التصرف وإن
قال ِف شرح احلكم : علم اهلداية حيصل به املقصود من أوله وهلة وعلم الرواية ال حتصل به 

 اهلداية إال بشرط وتدرج.

وعلم اهلداية تسبقه اْلشية للقل ب فتسكنه اهليبة واحلياء واْلنس ، وقال املاوردي : رمبا عىن 
 يتصورها وال ا ْللفاظ املعاين وهو الاملتعلم ابحلفظ من غري تصور وال فهم حىت يصري حافظ

يفهم ما تضمنها يروي بغري روية وخيري عن غري خْبة فهو كالكتاَ الذي ال يدفع شبهة وال 
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 يؤدي حجة.

 )حل عن ابن مسعود( من رواية القاسم بن عبد الرمحن عن أبيه عن جده ابن مسعود. -

ف أو هنيا عن منكر أو ذكرا هلل )كالم ابن آدم كله عليه ال له ، إال أمرا مبعرو  - 6435
عز وجل( ْلن اللسان ترمجان القل ب يؤدي إليه القل ب علم ما فيه فيعْب عنه اللسان فريمي 
به إَل اْلَساع فيو ج القل ب إن خريا فخري ، وإن شرا فشر وكالم ابن آدم على ضرَو منها 

 ما خيلص لآلخرة فذلك حمبَو مطلَو متوعد عليه خري.

للدنيا وال نصي ب لآلخرة فيه وذلك مرغَو عنه متوعد عليه ، ومنها ما ال ومنها ما خيلص 
ال قبد هلم منه ِف معاشهم كأخذ وعطاء فذلك مأذون فيه واحلساَ من ورائه ، ومن مث 

: ما تكلمت بكلمة منذ عشرين سنة َ أتدبرها قبل التكلم ُّبا إال ندمت  بعض السلف
 بس من قوله تعاَل * )ال خري ِف كثري من جنواهم( *عليها إال ذكر هللا ، وهذا احلديث مقت

 اْلية.

قال : كالم يكون خبري فهو له وفيه ثواَ وشر فهو عليه وفيه عقاَ ولغو وعله حسابه 
 وعقابه فال

 يضيع نعمة نطقه فيما ال حاجة إليه ورمبا جر كثرة الكالم املباح إَل احلرام.

 غري ب.)ت ه ك ه ب عن أم حبيبة( قال الَتمذي : 

)كالم أهل السماوات( من املالئكة )ال حول وال قوة إال ابهلل( أي أن ذلك  - 6436
 أكثر كالمهم.

 )خط( ِف ترمجة خلف املوازيين )عن أنس( وفيه أمحد بن حممد بن عمران.

قال الذهِب ِف الضعفاء : ضعيف معروف وداود بن صفري قال الدارقطين وغريه : منكر 
ليا ِف التشيع ، ومن مث أورده ابن اِلوزي ِف الواهيات وقال : ال احلديث وابن عدي : غا

 يصح.

)كالمي ال ينسخ كالم هللا ، وكالم هللا ينسخ كالمي ، وكالم هللا ينسخ بعضه  - 6437
 (1)بعضا(." 
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 "العبد ليجازى غدا جزاء الصابرين * )إن رمحة هللا قري ب من احملسنني( *. .2064

 هللا بن قيس رواه عنه النسائي ِف التفسري. )ق عن أيب موسى( اْلشعري عبد -

)ليس حبكيم من َ يعاشر ابملعروف من ال بد من معاشرته( من حنو زوجة وأمة  - 7593
وأهل وفرع وخادم وصديق ورفيق وجار وأجري ومعامل وخليط وشريك وصهر وقري ب وحنو 

ناس غال ب باين ِف الذلك )حىت( أي إَل أن )جيعل هللا له من ذلك ُمرجا( يشري إَل أن الت
واختالفهم ِف الشيم ظاهر ومن رام عياال أو إخواان تتفق أحواهلم مجيعهم فقد رام أمرا متعذرا 
بل لو اتفقوا لرمبا وقع بينهم خلل ِف نظامه إذ ليس واحد من هؤالء ُيكن االستعانة به ِف  

ال وإمنا اْلعم كل اْلحوال وال اجملبولون على اْللق الواحد ُيكن أن يتصرفوا ِف مجيع
ابالختالف يكون االئتالف واإلخوان ثالث طبقات طبقة كالغذاء ال يستغىن عنه وطبقة  
كالدواء حيتاج إليه أحياان وطبقة كالداء ال حيتاج إليه أبدا وِف احلديث أعظم حث على 
املداراة وحسن الصحبة وقد تطابقت على ذلك امللل والنحل وتواصوا به حىت من أنكروا ] 

[ املعاد وحشر اْلجساد قال اْلصمعي : ملا حضرت جدي الوفاة مجع بنيه فقال  364ص 
: عاشروا معاشرة إن عشتم حنوا إليكم وإن متم بكوا عليكم ، أوحى هللا إَل داود ما يل 
أراك خاليا قال : هجرت الناس فيك اي َر قال : أال أدلك على ما تستثين به وجوه الناس 

خالق الناس أبخالقهم واحتجر اإلُيان بيين وبينك ، وِف العوارف إليك وتبلغ به رضاي ؟ 
 ال يستدل على قوة العقل واحللم مبثل حسن املداراة.

)ه ب( وكذا احلاكم وعنه ومن طريقه خرجه البيهقي مصرحا فلو عزاه لألصل كان أحق  -
ايد نزار بن إ )عن أيب فاطمة اإلايدي( بكسر اهلمزة وفتح املثناة حتت ودال مهملة نسبة إَل

معد بن عدانن مث قال احلاكم : َ نكتبه عنه إال ُّبذا اإلسناد وإمنا نعرفه عن حممد بن احلنفية 
 من قول احلامت اه.

 وقال ابن حجر : املعروف موقوف وقال العالئي : هذا إمنا هو من كالم ابن احلنفية.

هما مجيعا ىت يصي ب من)ليس خبريكم من ترك دنياه ْلخرته وال آخرته لدنياه ح - 7594
فِن الدنيا بالغ إَل اْلخرة وال تكونوا كال( أي عياال وثقال )على الناس( ْلنه سبحانه أنزل 
املال ليستعان به على إقامة حقوقه املوصلة إَل الدار اْلخرة ال للتلذذ والتمتع فهو وسيلة 

ه إَل رهم من توسل بإَل اْلري والشر فأربح الناس من جعله وسيلة إَل الدار اْلخرة وأخس
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 هواه ونيل مناه والدنيا على احلقيقة ال تذم

وإمنا يتوجه الذم إَل فعل العبد فيها وهي قنطرة ومعْبة إَل اِلنة أو النار ولكن ملا غلبت 
عليها احلظوظ والغفلة واإلعراض عن هللا والذم لآلخرة وصار ذلك هو الغال ب على أهلها 

املال  : قال بعض السلفة اْلخرة ومنها زاد اِلنة وهلذا ذمت عند اإلطالق وإال فهي مزرع
 (1)سالح املؤمن وقال سفيان : وكانت له." 

)املسلمون عند شروطهم فيما أحل( خبالف ما حرم فال جي ب بل ال  - 9215" .2065
جيوز الوفاء به )ط ب عن رافع بن خديج( قال اهليثمي : فيه حكيم بن جبري وهو مَتوك 

 الصدق. وقال أبو زرعة : حمله

)املشاؤون إَل املساجد ِف الظلم( بضم الظاء وفتح الالم مجع ظلمة بسكوهنا أي  - 9216
ظلمة الليل إَل الصالة أو اإلعتكاف فيها )أولئك اْلواضون ِف رمحة هللا( ملا قاسوا مشقة 
مالزمة املشي إَل املساجد ِف الظلم جوزوا بص ب الرمحة عليهم حبيث غمرت كل أحد منهم 

قه إَل قدمه حىت صاروا كأهنم خيوضون فيها )ه عن أيب هريرة( رمز حلسنه وليس كما من فر 
قال ، قال مغلطاي ِف شرح أيب داود : حديث ضعيف لضعف أيب رافع اْلنصاري املزين 
البصري أحد رواته فِنه وإن قال فيه البخاري : مقاَر احلديث فقد قال أمحد : منكر 

 احلديث اه.

حديث ال يصح فيه إَساعيل بن رافع أبو رافع قال النسائي : منكر  وقال ابن اِلوزي :
 احلديث وقال ابن عدي : اْلحاديث كلها فيها نظر.

)املصائ ب واْلمراض واْلحزان ِف الدنيا جزاء( ملا اقَتفه اإلنسان ِف دار اهلوان *  - 9217
ن ض ع)وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خري لكم( * )ص حل( من حديث الفضيل بن عيا

سليمان بن مهران الكاهلي عن مسلم بن صبيح )عن مسروق( ابن اْلجدع )مرسال( لفظ 
أيب نعيم ِف احللية عن مسروق بن اْلجدع قال : قال أبو بكر الصديق : اي رسول هللا ما 
أشد هذه اْلية * )من يعمل سوءا جيز به( * فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : املصائ ب 

بو نعيم : عزيز من حديث الفضيل ما كتبته إال من هذا الوجه حدثنا عبد هللا إخل مث قال أ
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 بن جعفر أبو السعود أمحد بن الفرات.

)املصيبة تبيض وجه صاحبها يوم تسود الوجوه( قال ِف الكشاف : البياض من  - 9218
اقه ، ر النور والسواد من الظلمة فمن كان من أهل نور احلق وسم ببياض اللون وإسفاره وإش

ومن كان من أهل ظلمة الباطل وصف بسواد اللون وكسوفه وَسوده وأحاطت به الظلمة من  
: لوال مصائ ب الدنيا وردان يوم القيامة مفاليس )طس عن  قال بعض السلفكل جان ب ، 

 (1)ابن عباس( وضعفه املنذري وقال اهليثمي : فيه سليمان بن مرقاع منكر احلديث.." 
خياطة وكل ما نصح فيه فهو حسن نصا قال ِف اْلداَ  وأفضل الصنائع (2)" .2066

الكْبى جي ب النصح ِف املعاملة وكذا ِف غريها وترك الغش وأدانها أي الصنائع حياكة 
وحجامة وأشدها كراهة صبغ وصياغة وحدادة وحنوها ويكره كسبهم للخْب ِف احلجامة وقياس 

س ب من يوج ب قساوة قلبه و يكره ك الباقي عليها ْلنه ِف معناها و يكره كس ب اِلزار ْلنه
يباشر النجاسات والفاصد واملزين واِلرائحي واْلتان وحنوهم ممن صنعته دنيئة ْلن ذلك معىن 
احلجامة قال ِف الفروع واملراد مع إمكان أصلح منها وقاله ابن عقيل قال ِف االختيارات 

ري له  املسألة للناس فهو خوإذا كان الرجل حمتاجا إَل هذا الكس ب ليس له ما يغنيه عنه إال
كس ب فيه دانءة خري من مسألة الناس انتهى   قال بعض السلفمن مسألة الناس كما 

 ".§(3) 
" واإلقامة واْلظهر أهنا الظهر أو اِلمعة لقوله : ) ِف صدر النهار ( ) مث خط ب (  .2067

أي وعظ وهو حيتمل أن يكون قائما أو قاعدا فوق املنْب أو دونه ) فقال : اي أيها الناس ( 
) } اي أيها  16من أن كل ما ِف القرآن من قوله :  قال بعض السلفأي املؤمنون فما 

فار غالِب ) اتقوا ربكم ( أي عذابه أو ُمالفته ) الذي خلقكم ( أي الناس { ( خطاَ للك
) } وخلق منها {  16ابلواسطة ) من نفس واحدة ( وهي آدم ) إَل آخر اْلية ( ومتامها 

) } زوجها { ( أي حواء ، والواو ملطلق اِلمع أو للحال وقد تقدر  16( أي من ضلعها 
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فرق من أوالدمها بوسط أو غري وسط . روي  ) } وبث منهما { ( أي 16أو ال تقدر . 
أن بين آدم لصلبه أربعون ِف عشرين بطنا ، وعن ابن عباس قال : ولد ْلدم أربعون ولدا 

) } رجاال كثريا ونساء { ( أي كثرية ، فاكتفى بوصف  16عشرون غالما وعشرون جاريه 
كثري محل ، وتذكري ال الرجال ابلكثرة عن وصف النساء ُّبا إذ احلكمة تقتضي أن يكن أكثر

) } واتقوا هللا  16على اِلمع دون اِلماعة ، وْلن الفعيل يستوى فيه التذكري والتأنيث . 
[ ابلتشديد والتخفيف به ، أي ابهلل واْلرحام ابلنص ب  1الذي تساءلون { ( ] النساء 

رور من عند اِلمهور عطفا على اِلاللة ، أي اتقوا قطعها ، وابِلر عطفا على الضمري اجمل
غري إعادة اِلار وهو جائز فصيح وأخطأ من ضعفه ، وكان العَر يقول بعضهم لبعض : 
أسألك ابهلل وابلرحم كذا . ) إن هللا كان عليكم رقيبا ( أي مطلعا على أقوالكم وأفعالكم 
وأحوالكم فراقبوا هللا تعاَل فيها ) واْلية ( قال الطيِب : ابلنص ب عطفا من حيث املعىن على 

) } اي أيها الناس اتقوا { ( على َتويل قال : يقرأ ، أي قرأ هذه اْلية واْلية )  16وله : ق
[ وبعده )  18) } اي أيها الذين آمنوا { ( ] احلشر  16اليت ِف احلشر ( . ا ه . وأوهلا 

) }  16اتقوا هللا ولتنظر نفس ( وهي نكرة تفيد العموم ، أي كل نفس كقوله تعاَل : 
[ ) ما قدمت ( وأخرت ، أي لتتفكر وتتأمل النفوس ما  14{ ( ] التكوير علمت نفس 

قدمت ، أي أي شيء من العبادات واْلريات أرسلته إَل اْلخرة ) لغد ( أي لنفع الغد من 
) } واتقوا هللا { ( وهو تكرير للتأكيد ، أو اْلول  16الزمان وهو يوم القيامة ومتامها : 

) } إن هللا  16ين اتقوا عقوبته ، أو ابلعكس وهو اْلظهر لقوله : معناه اتقوا ُمالفته والثا
[ أي عاَ أبعمالكم فيخْبكم ُّبا وجيازيكم عليها ؛ وهو  8خبري مبا تعملون { ( ] املائدة 

مشتمل على الوعد والوعيد ، وفيه جواز تقطيع اْلية واحلديث أبن يؤتى ببعض كل منهما 
صدق رجل ( بفتح القاف وتسكن ، قال الطيِب : لعل على حس ب احلاجة وهللا أعلم . ) ت

الظاهر ليتصدق رجل والم اْلمر للغائ ب حمذوف ، وجوزه ابن اْلنباري ، ونقل عن بعض 
أهل اللغة أن ) نبك ( ِف قفا نبك جمزوم على َتويل اْلمر ، أي فلنبك واحتج بقوله تعاَل 

) } قل للذين  16وله تعاَل : [ أي فليأكلوا وق 3) } ذرهم أيكلوا { ( ] احلج  16: 
[ أي فليغفروا . ولو محل تصدق على الفعل املاضي َ  14آمنوا يغفروا { ( ] اِلاثية 
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يساعده قوله : ) ولو بشق مترة ( إذ املعىن ليتصدق رجل ولو بشق مترة ، وكذا قوله : ) 
 فجاء رجل ( اخل ْلنه بيان إلمتثال أمره عليه الصالة

2068. ____________________ 

2069.  ".(1) 
" وغريه ْلنه مما حيتاج الناس إليه ْلن املسجد جممعهم قاله ابن امللك . قال ابن  .2070

حجر : ويستثىن من ذلك عقد النكاح فيه . فِنه سنة لألمر به . رواه الَتمذي . ) رواه 
مسلم ( . وأبو داود وابن ماجه قاله مريك . قال ابن حجر : وِف رواية أنه عليه السالم َسع 

نشد ِف املسجد مجال أمحر فقال : ال وجدت ، إمنا بنيت املساجد ملا بنيت له . وحسن من ي
الَتمذي خْب : إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع ِف املسجد فقولوا : ال أربح هللا جتارتك . وإذا 
رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا ال ردها هللا عليك . قال : وكذا يندَ أن يقال ملن أنشد 

وما : فض هللا فاك ثالاث لألمر بذلك . رواه ابن السين . وال أبس ِبعطاء السائل شعرا مذم
فيه شيئا للحديث الصحيح : هل أحد منكم أطعم اليوم مسكينا . فقال أبو بكر : دخلت 
املسجد فِذا أان بسائل فوجدت كسرة خبز ِف يد عبد الرمحن فأخذهتا فدفعتها إليه . وروى 

ناس م أمر سليكا الغطفاين ابلصالة يوم اِلمعة ِف حال اْلطبة لرياه الالبيهقي أنه عليه السال
فيتصدقون عليه ، وأنه أمرهم ابلصدقة وهو على املنْب . قلت : ال داللة ِف احلديث على 

 بعض : ال حيل اعطاؤه فيه ملا ِف قال بعض السلفأنه كان سائال ، وإمنا الكالم فيه ، وقد 
مة : ليقم بغيض هللا . فيقوم سؤال املسجد . وفصل بعضهم بني اْلاثر : ينادي يوم القيا

من يؤذي الناس ابملرور وحنوه ، فيكره اعطاؤه ْلنه إعانة له على ممنوع ، وبني من ال يؤذي 
فيسن اعطاؤه ْلن السؤال كانوا يسألون على عهد رسول هللا ِف املسجد . حىت يروى أن 

) } يؤتون الزكاة  16 الركوع فمدحه هللا بقوله : عليا كرم هللا وجهه تصدق خبامته وهو ِف
[ . وفيه أنه ليس ِف احلديث وال اْلية أن إعطاء علي ،   55وهم راكعون { ( ] املائدة 

كان ِف املسجد . والظاهر أن اْلالف خالف عصر وزمان الختالف السائلني وهللا أعلم 
 . 
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من هذه الشجرة ( ِف  ( ) وعن جابر قال : قال رسول هللا : من أكل 507)  .2071
القاموس ، الشجر من النبات ما قام على ساق أو َسا بنفسه دق أو جل ، قاوم الشتاء أو 
عجز عنه ، الواحدة ُّباء . فقول ابن حجر : َسيت بذلك تغليبا . غري ظاهر . نعم لو قال 

تعاَل  ال: جمازا كان له وجه . ولذا قال : إذ حقيقتها ماله ساق وأغصان ، وخالفه جنم . ق
: ] أي [ } والنجم والشجر يسجدان { ] / أي [ . يعين على أحد التفاسري ، وإال فقد 
قال جماهد : النجم الكوك ب وسجوده طلوعه . ) املنتنة ( أي الثوم ، ويقاس عليه البصل 

 والفجل وماله رائحة كريهة كالكراث . قال العلماء :

2072. ____________________ 

2073.  ".(1) 
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