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السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
نعم.
بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين ،وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد ،وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال اإلمام القرطبي -رحمه هللا تعالى-:
قوله تعالىَ { :شرع َل ُكم ِمن ِ
الد ِ
ين َما َو َّصى بِ ِه
ََ ْ َ
الدين وال تتَفَّرُقوا ِف ِ
وموسى و ِعيسى أ ِ
يه
يموا ِ َ َ َ َ
ْ
َ
َن أَق ُ
َُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يب}.
شاء َوَي ْهدي ِإَل ْيه َم ْن ُين ُ
إَل ْيه َم ْن َي ُ

نُوحاً َو َّالِذي أ َْو َح ْينا ِإلَ ْي َك َوما َو َّص ْينا
وه ْم ِإَل ْي ِه
ع ُ
َك ُبَر َعَلى اْل ُم ْش ِرِك َ
ين َما َت ْد ُ

ِِ ِ ِ
يم
به إ ْبراه َ
ّللا َي ْج َتبِي
َّ ُ

ِ ِ
ين ما و َّ ِ ِ
ِ ِ
يه م ْسأََل َت ِ
ان:
َق ْولُ ُه َت َعاَلىَ { :شَر َع َل ُك ْم م َن الد ِ َ َ
صى به نُوحاً"} ف َ
ْاْلُوَلىَ :قولُه َتعاَلىَ { :شرع َل ُكم ِمن ِ
َي َّالِذي له مقاليد السموات َو ْاْلَْر ِ
الد ِ
ض َشَر َع َل ُك ْم ِم َن
ين} أ ِ
ََ ْ َ
ْ ُ َ
اهيم وموسى و ِعيسى ،ثُ َّم بَّين َذلِك ِبَقولِ ِه تَعاَلى { :أ ِ
ِ
ِ
ِ
الد ِ
يموا
ْ
ين َما َشَر َع لَق ْومِ ُن ٍ
َ َ َ ْ
َ
وح َوإ ِْبَر َ َ ُ َ َ َ
َن أَق ُ
ِِ
اإليم ِ ِ ِ
ِ
الدين} ،وهو َتو ِحيد َّ ِ
ِ
الر ُج ُل
ِس ِائ ِر َما َي ُكو ُن َّ
َ َ َُ ْ ُ
اعتُ ُهَ ،و ِْ َ ُ
ّللا َو َط َ
ان بُرُسله َوُكتُبه َوبَِي ْومِ اْل َجَزاءَ ،وب َ
ِبِإ َقامتِ ِه مسلِما ،وَلم ي ِرِد َّ ِ ِ ِ
ِ
َح َوالِ َهاَ ،فِإَّن َها ُم ْخَتلَِف ٌة
ُممِ على حسب أ ْ
الشَرائ َع َّالتي ه َي َم َصال ُ
َ ُْ ً َ ْ ُ
ح ْاْل َ
ّللا َت َعاَلى { :لِ ُكلٍ َج َعْلنا ِم ْن ُكم ِشْر َ ِ
م َتَف ِ
َّم اْلَق ْو ُل
ْ
ال َّ ُ
اوَتةٌَ ،ق َ
ع ًة َوم ْنهاجًا"} [المائدةَ ،]48 :وَق ْد َتَقد َ
ُ
ِ
ِفيه".
الحمد هلل رب العالمين ،وصلى هللا وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد ،وعلى آله وأصحابه

أجمعين.

في قوله –جل وعال  { :-شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا} إلى آ خره هذا يدل على أن

الشرائع في أصول الدين والرساالت كلها متفقة ،وأما بالنسبة لفروعه فلكل منكم شرعة ومنهاج

كما قال النبي -عليه الصالة والسالم –« :نحن معاشر األنبياء أوالد عالت ديننا واحد» ،الدين
يعني أصله واحد ،في العقائد يتفقون التي ال يدخلها النسخ ،وأما في الشرائع التي هي فروع

األديان فلكل أمة ما يخصها؛ ألنها تتغير بتغير األزمان واألوقات ،فالذي يناسب األمم السابقة

أو بعض األمم ال يناسب أمة أخرى؛ ألن األحوال والظروف تختلف ،وال يعني هذا أن الشريعة

الواحدة تخضع للتغير من وقت آلخر ،ال يقال :إن الشرائع مادامت تتغير من ديانة إلى أخرى
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تتغير من قرن إلى آخر فهذا كالم ليس بصحيح ،الدين يثبت إلى أن ينسخ بدين آخر ،فإذا نسخ
بدين آخر ،برسالة آخري فاهلل –جل وعال -له األمر كله ،وال يمكن أن يقال بحال من األحوال

أنه إذا كان ما يصلح لبني إسرائيل ال يصلع ألمة محمد من الشرائع الفرعية ،تتغير وتنسخ،

فنحن مع طول الوقت السيما قد مضى على رسالة محمد -عليه الصالة والسالم – أربعة عشر

قرنا هذا ال يمكن ،هذا الكالم ليس بصحيح؛ ألن الدين باق ومحفوظ إلى قيام الساعة ،وال يدخله
تبديل وال تغيير.
هناك مسائل اجتهادية ،وهناك نوازل لها أحكامها في الشريعة ،أما ما نص عليه بالكتاب والسنة

وما قيس على ذلك فإنه ثابت ال يتغير ،فليس في هذا مستمسك لمن أراد أن ُيغير ويتصرف في
األحكام ،وأنه مادامت األحكام تتغير من أمة إلى أخرى فلماذا ال تتغير بحسب المصالح في
األمة الواحدة؟

نقول :من الذي يقدر هذه المصالح؟ حكيم خبير هو الذي يقدره ،وبيده األمر كله ،وقد أثبتها

إلى قيام الساعة ،هذا بالنسبة للفروع ،أما بالنسبة لألصول وما يتعلق بتوحيد هللا -جل وعال-
والعقائد فإن هذا تتفق عليه الشرائع كلها.
َي َس َّنَ ،و َّ
ع:
َي َن َه َج َوأ َْو َ
الش ِار ُ
ض َح َوَبَّي َن اْل َم َسالِ َكَ ،وَق ْد َشَر َع َل ُه ْم َي ْشَر ُ
ع َشْر ًعا أ ْ
" َو َم ْعَنى" َشَر َع" أ ْ
َّ
َع َظ ُم".
يق ْاْل ْ
الط ِر ُ
{أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين} سماهم شركاء الذين يشرعون للناس ،ويسنون لهم األنظمة

والقوانين المخافة هؤالء يشرعون هؤالء شركاء في التشريع –نسأل هللا العافية .-

يق َن ِ
َّ
افٍذَ ،و َشَر ْع َت ِْ
" َو َّ
اإل ِب َل إِ َذا
ان َعَلى َط ِر ٍ
الش ِار ُ
َع َظ ُمَ ،وَق ْد ُش ِر َع اْل َم ْن ِز ُل ِإ َذا َك َ
يق ْاْل ْ
ع :الط ِر ُ
يع ِةَ ،و َشَر ْع َت ْاْلَِد ِ
وبِ :إ َذا َشَقْق َت ما َب ْي َن ِ
أَ ْم َك ْن َت َها ِم َن َّ
الر ْجَل ْي ِن".
ال َي ْعُق ُ
الش ِر َ
يم إ َذا َسَل ْخ َت ُهَ ،وَق َ
َ
َ
يعقوب بن السكيت له كتاب اسمه ..اسمه إيش؟
طالب............. :
نعم إصالح المنطق.
الَ :و َس ِم ْع ُت ُه ِم ْن أُ ِم اْل ُحم ِار ِ
س اْلَب ْك ِرَّي ِة".
" َق َ
َ
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إذ إنه في السابق أئمة اللغة المتقدمون يأخذون من أفواه العرب ،يتنقلون بين القبائل في البراري

والقفار ،ويأخذون منهم مباشرة ،ولذلك ال معول عليهم لبيان المفردات المعول على هؤالء
المتقدمين الذين أخذوا اللغة من أصحابها وأربابها ،وأما من جاء بعدهم من جمع مما وجد في
كتب المتقدمين مع ما اعتراه ما اعتراه من تغير حسب االصطالحات العلمية سواء كانت أصلية

أو فرعية فإن هؤالء ال ينبغي أن يعول عليهم إال فيما يتفقون عليه؛ ألنهم يختلفون في المصادر

المؤثرة ،فإذا اتفقوا عرفنا أن مذاهبهم لم تؤثر عليهم من تأثر بالمذاهب العقدية مثل الزمخشري
اآلن في الفائق إمام من أئمة اللغة ،لكن في مفردات وفي غريب األ حاديث ما يتعلق بالصفات

وغيرها ال شك أن مذهبه االعتزالي أثر عليه شاء أم أبى ،وكذلك غيره مثل من تأثر بمذهب

األشاعرة أو غيرهما أو الجهمية وغيرها من المذاهب ،ال شك أنها تأثرت ،أما بالنسبة للمتقدمين
ألذي يتلقون اللغة عن أصحابها وأربابها من أفواه الرجال مثل يعقوب بن السكيت هنا يقول :وقد

أخذته وسمعته من أم الحمارس البكرية.

طيب نقول :أم الحمارس هذه عامية ما تفقه ،وال تفهم مثل ما يقال :نقلت عن أمي عن جدتي

عن كذا يحتج؛ ألن أم الحمارس في الوقت الذي يحتج به في كالم العرب على فنون اللغة قبل
أن يختلطوا بغيرهم وتلوث لغاتهم وتتغير وتتأثر باألمم األخرى ،قبل ذلك كانوا حججا ،وهم أهل
اللغة ،وهم العرب األقحاح الذين أخذ عنهم هذه اللغة المذاهب الفقهية أيضا أثرت في كتب اللغة
في مصطلحاتها ،تأثرت ،فال ينبغي أن يعول علي غريب كتب الفقه.
نعم يوجد كتب نافعة في هذا الباب :المغرب للمطرزى ،المصباح المنير ،المطلع ،تهذيب

األسماء واللغات للنووي هذه تأثرت؛ ألنها تشرح غريب كتب الفقه ،والبد من التأـثر باصطالح

الفقه المذهبي مثل المطرزي تأثر بالفقه الحنفي ،النووي تأثر بالفقه الشافعي ومصطلحاته ،وكذلك
الفيومي صاحب المصباح ،وصاحب المطلع وغيره تأثروا بالمذاهب ،مثل هذه الكتب يستفاد منها
ألنها قريبة وواضحة ،لكن يكون طالب العلم على حذر من هذا التأثر فمثال إذا ق أر تعريف الخمر
وتباينت فيه االصطالحات الفقهية بين الحنفية والجمهور مثال ما تأخذ هذا االصطالح ،المعنى

االصطالحي من كان يتأثر بمذهب الحنفية كالمطرزي أو تأثر بمذهب الجمهور كالمصباح
وغيره تأخذ من العرب من الكتب العربية المتقدمة ،التي لم تتأثر مثل كتاب يعقوب هذا صاحب

المنطق وغيره ،وهناك كتب متقدمة مثل ال تهذيب والعين والصحاح وغيره من الكتب ،أما التي
جمعت فيما بعد كلسان العرب والقاموس وغيره فيستفيد منها طالب العلم ،وهي كتب متخصصة
في اللغة ،لكن ال يؤمن التأثر فيها؛ ألنها جاءت متأخرة.
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اإلنسان يتأثر شعر أو لم يشعر ،قد يتأثر وهو ال يشعر ،المذاهب ال شك أنها عند أتباعها

جذابة.

يعني تجد اإلنسان اهتمامه بالدليل ،وعرف بذلك ،وعمدته على قال هللا ،وقال الرسول ،ثم بعد

ذلك وقد كان تفقه على مذهب من المذاهب في أول عمره تجد مسحة لهذا المذهب على
اختياراته وعلى توجيهاته للنصوص ،وقد يشعر أو ال يشعر ،وهذا واضح ،يقول :سمعت من أم
الحمارس البكرية ،طيب سمع من عجوز أعرابية ،نعم هذه العجوز هذه األعرابية حجة فيما تقول،
حجه فيما تنطق به.
" َو َشَر ْع ُت ِفي َه َذا ْاْل َْم ِر
ِ
ِ
َن
وحا أ ْ
َو َّالذي َو َّصى بِه ُن ً

ِ
ُشروعا أَي ُخ ْضت{ ،أ ِ
َن ِفي م َح ِل َرْف ٍعَ ،عَلى َتْقِد ِ
ير
ين} أ ْ
ْ
ُ
يموا الد َ
ُ ً ْ
َ
َن أَق ُ
ِ
ِ
ف َعَلى َه َذا اْل َو ْج ِه".
ينَ ،وُيوَق ُ
يموا الد َ
أَق ُ

ويكون خبر الذي مقدرة.
"ويوَقف علَى ه َذا اْلوج ِه علَى" ِعيسى " ،وقِيل :هو َنصب ،أَي َشرع َل ُكم ِإ َقام َة ِ
الد ِ
ين".
َُ ُ َ َ َ ْ َ
َ َ َُ ْ ٌ ْ َ َ ْ َ
وهذا أوضح منه ،النصب أوضح منه الرفع الذي تقدم؛ ألنه ال يحتاج إلى تقدير ،وأما الرفع

ف يحتاج إلى تقدير مبتدأ؛ ليكون أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر هو الخبر ،ولو قيل :إنه
بدل مما تقدم لكان أيضا ظاهر.
ِ
" وقِيل :هو جٌّر بدًال ِمن اْله ِاء ِفي" ِب ِه"َ ،كأََّنه َق ِ ِ ِ
ين".
يموا الد َ
َ َ َُ َ َ َ َ َ
ُ َ
ال :به أَق ُ
من غير إعادة للجر ،من غير إعادة للجار ،وهذا يجوز اإلبدال من غير إعادة الجر.
َن" م َف ِسَرًةِ ،م ْث َل أ ِ
ن
َن
ف َعَلى " ِعيسى " َعَلى َه َذ ْي َن اْل َو ْج َه ْي ِنَ ،وَي ُج ُ
وز أ ْ
" َوَال ُيوَق ُ
َن َت ُكو َ " أ ْ ُ
ام ُشوا".
ْ
أن أمشوا واصبروا نعم هي مفسرة لما تقدم ،فال يكون لها من اإلعراب محل.
اإل ْعَر ِ
" َفََل َي ُكو ُن َل َها م َح ٌّل ِم َن ِْ
اب.
َ
ِيَ :ثبت ِفي اْلحِد ِ
ِ
َّ ِ
َّ
َن َّ ِ
ّللا َعَل ْي ِه
يح أ َّ
يث ال َّص ِح ِ
ال اْلَقاضي أ َُبو َب ْك ِر ْب ُن اْل َعَرب ِ َ َ
َ
النب َّي َ -صلى َّ ُ
الثانَي ُةَ :ق َ
ِ
وسَّلم َ -قال ِفي حِد ِ
ير اْلم ْش ُه ِ
اع ِة اْل َك ِب ِ
يث َّ
ّللا
وحا َفِإَّنهُ أ ََّو ُل َر ُس ٍ
ورَ « :وَلك ِن ا ْئ ُتوا ُن ً
الشَف َ
َ
ول َب َع َث ُه َّ ُ
َ
َ
ََ َ
َه ِل ْاْلَْر ِ
َه ِل ْاْلَْر ِ
ض ،»...
وحا َفَيُقوُلو َن َل ُه :أَْن َت أ ََّو ُل َر ُس ٍ
ّللا ِإَلى أ ْ
ِإَلى أ ْ
ض َفَيأ ُْتو َن ُن ً
ول َب َع َث ُه َّ ُ
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وه َذا ص ِحيح َال ِإ ْشكال ِف ِ
آد َم َل ْم َي ُك ْن َم َع ُه ِإَّال نُ ُب َّوةٌ،
ال؛ ِْل َّ
يهَ ،ك َما أ َّ
آد َم أ ََّو ُل َن ِب ٍي ِب َغ ْي ِر ِإ ْش َك ٍ
َن َ
َن َ
ََ َ ٌ
َ َ
تنبيها على بعض ْاْلُم ِ
ور َوا ْق ِت َصاً ار
ضَ ،وَال ُش ِر َع ْت َل ُه اْل َم َح ِارُم ،وإنما كان
َوَل ْم ُت ْفَر ْ
ض َل ُه اْلَفَر ِائ ُ
ً
ُ
عَلى َضرور ِ
ات اْلم َع ِ
اش".
َ
ُ َ
َ
طالب....... :
نعم.
طالب........ :
لم يكن معه إال نبوة ،في نسخة بنوه.
بنوه ليس لهم آثار؛ ألنهم ممن بعث إليهم .يريد أن يقرر الفرق بين الرسالة والنبوة ،نوح أول
رسول؛ ألنه بعث بشريعة ،وآدم لم يبعث بشريعة ،يعني ليس لديه إال نبوة فقط ،وليس عنده إال
بنوه ،هم ال يحتاجون إلى كثير من الشرائع باعتبارهم أنهم أول النوع ،والمخالفات ال توجد ،وأول
مخالفة عندهم وقعت القتل.

لكن يرد على هذا إيرادات على كل احتمال الحديث صحيح« ،ائتوا نوحا ،فإنه أول رسول بعثه

هللا إلى أهل األرض» ،إذا قلنا بقول الجمهور الفرق بين الرسالة والنبوة أن الرسول إنسان أوحي

إليه يشرع ،وأمر بتبليغه ،والنبي لم يؤمر بتبليغه ،فماذا عن آدم؟

أوحي إليه يشرع ،لكن هل أمر بتبليغه أم لم يؤمر؟ ال شك أن أوالده تلقوا عنه هذه األحكام

وعملوا بها ،فعلوا ما أوجب هللا عليهم ،واكتفوا عما نهى هللا عنه ،حتى لما وقع ولده في القتل بين
له عاقبة أمره وسوء مغبته ،هذه شريعة ،ولم يسبق إليها ليكون التعريف الثاني الذي اختاره شيخ

مقرر لشريعة سابقة ،والرسول يأتي يشرع جديد.
ا
اإلسالم هو أن النبي يأتي

طيب إذا قلنا :آدم نبي ،وال بد أن يقال :إن آدم نبي ،بال إشكال؛ ألن الحديث صحيح ،أول

رسول نوح ،وماذا عن هل يمكن أن يقال :ال نبي وال رسول ،هذا كالم ليس بصحيح ،إذن هو
نبي ،وهل هو مقرر لشرع تقدمه؟ ما فيه شرع تقدمه ،فهذا يرد على ما يختاره جمع من أهل

التحقيق كشيخ اإلسالم وغيره يقولون :إنه مقرر للشريعة السابقة ،هذا ما فيه شريعة سابقة ،وإذا
قلنا :إن آدم أوحى إليه بالشرع ،لكنه لم يؤمر بتبليغه ،وإنما اقتدى به بنوه ،اقتدوا بفعله ،وليست

هناك شرائع ،يقول :ألن آدم لم يكن معه إال بنوه ،نبوة أو بنوه على بعض النسخ ،أربع نسخ:
بنوه ،ولم تفرض له الفرائض ،وال شرعت له المحارم ،ولذلك في شرعه يجوز أن ينكح الرجل
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أخته ،أن ينكح الرجل أخته ،هل يقال :إن هذا من باب التدين بدين أو من باب االضطرار؛
ألنه ال يوجد غيرهم ،ولو منع نكاح الرجل ألخته انقطع النوع ،ما فيه إال ولد وأخته ،وهنا نقول:

إن هذا من باب التدين بشريعة ،أو من باب االضطرار؟
طالب........... :االضطرار يا شيخ....
نعم.
طالب...........:
كيف؟
طالب ،...... :كثرة......االضطرار...
من أجل بقاء النوع ،لبقاء النوع البد من النكاح ،وال يوجد غيرهم ليتناكح معهم ،فهذا من باب

االضطرار ،ولذا يقال :ولم تفرض له فرائض ،وال شرعت له محارم ،وإنما كان التنبيه على بعض
اقتصار على ضرورات المعاش ،يعني التنبيه على بعض األمور ،يعني هل يلزم من
ا
األمور ،و
الشريعة أن تكون شاملة لكل شيء وجد أو لم يوجد ،الشريعة ال شك أن األصل فيها الشمول

والعموم لكل ما يتصور أن يقع وقت قيامها ،يعني ما يتصور أن يقع بعد نسخها وقت قيامها،

فهل في هذا الكالم إشكال؟

إنما لو كان تنبيها على بعض األمور يقول :إنه ال نبوة ،ما عنده رسالة ،يعني نفترض أنهم ال

يقتدون به من غير دعوة منه وال طلب منه ،وال أمر بتبليغ على رأي الجمهور ،أما رأي شيخ
اإلسالم وهو أن النبي من جاء ليقرر شريعة سابقة فهذا ال شك أنه مستدركُ ،يستدرك عليه
أيضا بعيسى ،وأنه رسول باإلجماع ،ومع ذلك هو مقرر لكثير مما جاء في شريعة موسى-
عليهما السالم.-
طالب... :من قال :إن النبي بعث على قوم موافقين والرسول إلى قوم مخالفين...
من قال هذا؟
طالب :سمعته.
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يتداول على األلسنة ،لكن ال أعرف له قائال ،يعني من النبي من بعث لقوم موافقين ،والرسول من
بعث على قوم مخالفين ،هذا له وجه ،لكن نحتاج إلى من قال به أهل العلم وله وجه.

ف اْلحي ِ
َخ ًذا ِبو َظ ِائ ِ
ار عَلى َضرور ِ
"وإنما كان تنبيها على بعض ْاْلُم ِ ِ
ات اْلم َع ِ
اة
ور َوا ْقت َص ً ا َ
ََ
ُ َ
ً
اشَ ،وأ ْ َ
َ
ُ
ات و ْاْل َ ِ
ِ
ّللا ِب َتح ِريمِ ْاْل َّ ِ
ِ
ف َعلَ ْي ِه
َخ َواتَ ،وَو َّظ َ
وح َفَب َع َثهُ َّ ُ ْ
اس َتَقَّر اْل َمَدى ِإلَى ُن ٍ
ُم َهات َواْلَبَن َ
َواْلَبَقاءَ ،و ْ
الدياَن ِ
ِ
ات ،وأَو َضح َله ْاْلد ِ
اجب ِ
اتَ ،وَل ْم يزل ذلك يتأكد بالرسل يتناصر ِب ْاْلَ ْن ِبَي ِاء-
اب في َ
اْل َو ِ َ
َْ َ ُ َ َ
صَلوات َّ ِ
ِ
ِ
ّللا ِب َخ ْي ِر اْل ِمَل ِل ِمَّلتَِنا َعَلى
َ َ ُ
يع ًة ِإ ْثَر َش ِر َ
ّللا َعَل ْي ِه ْم َ -واحًدا َب ْعَد َواحٍد َو َش ِر َ
يع ٍةَ ،حتَّى َخ َت َم َها َّ ُ
ِ
َّ
ان أَ ْكَرمِ ُّ ِ ِ ِ
لِ َس ِ
وحا
ان اْل َم ْعَنى أ َْو َص ْيَن َ
ّللا َعَل ْيه َو َسَّل َم َ ،-ف َك َ
اك َيا ُم َح َّم ُد َوُن ً
الرُسل َنبيَنا ُم َح َّمٍد َ -صلى َّ ُ
ول الَّ ِتي َال َت ْخَتلِ ِ
ِديًنا و ِ
احًداَ ،ي ْع ِني ِفي ْاْلُص ِ
يها َّ
يعةَُ ،وِهي َّ
الصََل ُة َوالَّزَكا ُة
يد َو َّ
الت ْو ِح ُ
ُ
ف فَ
الش ِر َ
ُ
َ
َ
الزَل ِ
ِ
التَقُّرب ِإَلى َّ ِ ِ ِ
َعم ِ
الَ ،و ُّ
ف ِإَل ْي ِه بِ َما َيُرُّد اْلَقْل َب َواْل َج ِار َح َة ِإَل ْي ِه،
ام َواْل َح ُّجَ ،و َّ ُ
ّللا ب َصال ِح ْاْل ْ َ
َوالصَي ُ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
الرِحمَِ ،وَت ْح ِريمِ اْل ُك ْف ِر َواْلَق ْت ِل والزنى واإلذاية لِْل َخْل ِق
َماَن ِة َو ِصَل ِة َّ
َوالص ْد ِق َواْل َوَفاء باْل َع ْهدَ ،وأََداء ْاْل َ
َك ْيَفما َت َصَّرَف ْتَ ،و ِاال ْع ِتَد ِاء َعَلى اْل َحَي َو ِ
ان َك ْيَف َما دار ،واقتحام الدناءات وما يعود بخرم المروءات،
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ف َعَلى أَْلسَنة اْْلَ ْن ِبَياء َوإ ِ
َعَد ُادهُ ْم،
ِن ْ
َف َه َذا ُكُّل ُه َم ْشُرو ٌ
ع د ًينا َواحًدا َو ِملَّ ًة ُم َّتحَد ًةَ ،ل ْم َت ْخَتل ْ
اخَتَلَف ْت أ ْ
الدين وال تتَفَّرقُوا ِف ِ
ِ
وَذلِك قَولُه َتعاَلى { :أ ِ
يد َدائِ ًما ُم ْس َت ِمًّ ار
يه} أ ِ
يموا ِ َ َ َ َ
وه َقائ ًماُ ،ي ِر ُ
ْ
َي ْ
اج َعلُ ُ
َ َ ْ ُ َ
َن أَق ُ
ف ِف ِ
ابَ ،ف ِم َن اْل َخْل ِق َم ْن َوَّفى بذلك ومنهم من نكث،
غ ْي ِر ِخََل ٍ
َم ْح ُفو ًظا ُم ْس َت ِقًّ ار ِم ْن َ
اض ِطَر ٍ
يه َوَال ْ
ومن نكث فإنما ينكث على نفسه [الفتح.]10 :
اخَتَلَف ِت َّ ِ
ّللا ِم َّما ا ْق َت َض ِت اْل َم ْصَل َح ُة َوأ َْو َجَب ِت اْل ِح ْك َمةُ
َو ْ
اء َه َذا ِفي َم َع ٍ
ان َح ْسَب َما أََرَاد ُه َّ ُ
الشَرائ ُع َوَر َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ّللا َن ِبًّيا َق ُّط ِإَّال َو َّص ُ ِِ
ام ِة
ّللا أ ْ
ال ُم َجاهٌدَ :ل ْم َي ْب َعث َّ ُ
َعلَ ُمَ ،ق َ
ُممِ"َ ،و َّ ُ
اه بإ َق َ
َو ْض َع ُه في ْاْل َْزمَنة َعلَى ْاْل َ
الصََل ِة وإِيت ِاء َّ ِ
اإل ْقر ِار َِّ ِ
ّلِل ِب َّ
اع ِةَ ،ف َذلِ َك ِدي ُن ُه َّالِذي َشَر َع َل ُه ْمَ ،وَقاَل ُه اْل َوالِ ِب ُّي َع ِن ْاب ِن
َّ
َ َ
الط َ
الزَكاة َو ِْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يم
َعَّب ٍ
يم اْل َحَ ارمَِ ،وَق َ
ال َق َت َاد ُةَ :ي ْعني َت ْحل َ
اسَ ،و ُه َو َق ْو ُل اْل َكْلب ِيَ ،وَق َ
ال اْل َح َك ُمَ :ت ْحر ُ
يل اْل َحََل ل َوَت ْحر َ
ِِ
ِ
ِ
ات و ْاْل َ ِ
ْاْل َّ ِ
وحا
يد َعَل ْي َهاَ ،و َخ َّ
الَ ،وَي ِز ُ
ص ُن ً
ُم َه َ
َخ َوات َواْلَبَناتَ ،و َما َذ َكَرُه اْلَقاضي َي ْج َم ُع َهذه ْاْلَ ْق َو َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
اب َّ
الشَر ِائ ِع".
يسى بالذ ْك ِر؛ ْلَ َّن ُه ْم أَْرَب ُ
وسى َوع َ
يم َو ُم َ
َوإ ِْبَراه َ
يعني خصهم؛ ألنهم هم أولي العزم من الرسل ،وغيرهم له شرائع مثل هود وصالح وشعيب

وغيرهم من الرسل لهم شرائع ،يعني ما خص هؤالء؛ ألن لهم شرائع ،وإنما ألنهم أولو العزم من
الرسل ،وقد أمر بالصبر كما صبر.
الت ْو ِح ِيد َوَرْف ِ
وه ْم ِإَل ْي ِه} ِم َن َّ
ض
َي َع ُ
ع ُ
" َق ْوُل ُه َت َعاَلىَ { :ك ُبَر َعَلى اْل ُم ْش ِرِك َ
ظ َم َعَل ْي ِه ْمَ { ،ما َت ْد ُ
ين} أ ْ
ِ َِّ
ْاْل َْوَث ِ
اق بِ َها
ين َف ْ
اش َتَّد َعَل ْي ِه ْم َش َه َاد ُة أ ْ
ال َق َت َاد ُةَ :ك ُبَر َعَلى اْل ُم ْش ِرِك َ
ّللاَ ،و َض َ
َن َال إَل َه إال َّ ُ
انَ ،ق َ
ِ
ال:
ّللا َ -عَّز َو َج َّل ِ -إَّال أ ْ
يس َو ُج ُن ُ
صَرَها ويعليها ويظهرها على من َن َاوأ َ
َن َي ْن ُ
ِإْبل ُ
َها ،ثُ َّم َق َ
ود ُهَ ،فأََبى َّ ُ
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ِ ِ ِ
ّللا يج َت ِبي ِإَلي ِه من يشاء} أَي ي ْخ َتار ،و ِاالج ِتب ِ ِ
اء،
{ َّ ُ َ ْ
َي َي ْخ َت ُار ل َّلت ْوحيد َم ْن َي َش ُ
اء اال ْختَي ُار ،أ ْ
ْ َْ َ ُ ْ َ ُ َ ْ َ ُ
{ويهِدي ِإَلي ِه من ي ِنيب"} أَي يس َت ْخلِص لِِد ِ
ين ِه َم ْن َر َج َع ِإَل ْي ِه.
ََ ْ
ُ
ْ َْ
ْ َْ ُ ُ
ِ
ِ
َِّ ِ
ِ
َّ
ّللا
ال ْاب ُن َعَّب ٍ
جاء ُه ُم اْلعْل ُم} ُم َح َّمٌد َ -صلى َّ ُ
اسَ :ي ْعني قَُرْي ًشا{ ،إال م ْن َب ْعد َما َ
{ َوما َتَفَّرقُوا} َق َ
عَلي ِه وسَّلم  ،-وَكا ُنوا ي َتمَّنو َن أَن يبع َث ِإَلي ِهم َن ِبي ،دلِيلُه َقولُه َتعاَلى ِفي سورِة َف ِ
اط ٍرَ { :وأَ ْق َس ُموا
ُ َ
َ َ ْ ْ ُ ْ َ ْ ْ ٌّ َ ُ ْ ُ َ
َْ ََ َ َ
مان ِهم َل ِئن جاءهم َنِذير} [فاطر ]42 :ي ِريد َنبًِّيا ،وَق ِ
ِ
ِب َّ ِ
ورِة اْلَبَقَرِةَ { :فَل َّما
ُ ُ
اّلِل َج ْهَد أ َْي ْ ْ
َ ُْ ٌ
ال في ُس َ
َ َ
جاء ُهم ما َعَرُفوا َكَفُروا بِ ِه}[البقرةَ ]89 :عَلى ما َتَقَّدم َبَيا ُن ُه ُهَن َ ِ
ُم ُم ْاْلَ ْن ِب َي ِاء
اكَ ،وق َ
َ ْ
يل :أ َ
َ
َ
ِ
ِ
اخَتَل ُفوا َل َّما َط َ ِ ِ
اْلم َتَقِدم َ ِ َّ
اس
يما َب ْيَن ُه ُم ْ
ال ْاب ُن َعَّب ٍ
آم َن قَ ْو ٌم َوَكَفَر َق ْو ٌمَ ،وَق َ
ال به ُم اْل َمَدى َف َ
ينَ ،فإن ُه ْم ف َ
ُ
اب ،دلِيلُه ِفي سورِة اْلم ْنَف ِكين { :وما َتَفَّرق َّالِذين أُوتُوا اْل ِكتاب ِإَّال ِمن بعدِ
ِ
ِ
ِ
َه َل اْلك َت
َ
أ َْي ًضاَ :ي ْعني أ ْ
َ
ُ َ ُ َ
َ ُ
ْ َْ
َ
َ
جاء ْت ُه ُم اْلَبِيَن ُة}[اْلَبِيَنةُ."]4 :
َما َ
سورة المنفكين سميت بهذا؛ لورود هذه الكلمة فيها ،واألكثر على تسميتها البينة ،لورود هذه
الكلمة أيضا ،فالتسمية إنما تنزع من كلمة أو قصة أو اسم يذكر في السورة.
ص ِب ُّ
ود حسدوه لما بعث ،وكذا النصارى".
" َفاْل ُم ْش ِرُكو َن َقاُلوا :لِ َم ُخ َّ
الن ُب َّوِة! َواْلَي ُه ُ
عندما بعث من غيرهم حسدوه ،وكانوا يتوعدون به كفار قريش ،سوف يبعث نبي ،أظلنا وقت
نبي ،إذا بعث نكون معه ونقاتلكم ،فلما بعث كفروا به -نسأل هللا العافية.-

ِ
ور ِفي اْلَبَي ِ
ان
ص ٍ
َي َب ْغًيا ِم ْن َب ْع ِض ِه ْم َعَلى َب ْع ٍ
ض طلبا للرئاسةَ ،فَل ْي َس َتَفُّرقُ ُه ْم لُق ُ
"{َب ْغياً َب ْيَن ُه ْم} أ ْ
َواْل ُح َج ِج".
يعني ليس تفرقهم وإصرارهم واستكبارهم وعنادهم لقصورهم في البيان من قبل الرسول الذي أرسل
إليهم ،وقد بين البيان المبين الواضح ،والذي لم يترك ألحد حجة ،وإ نما هو لعنادهم وإصرارهم
واستكبارهم والذي يجعلهم يستكبرون ويعاندون فيرفضون ما جاء به.

يعني إذا كان بعض الدعاة تقصر عنده الحجة في بيان ما عنده سواء كان يدعو أو يناظر أو

يحاج أو يجادل فإن النبي ال يمكن أن يتصور منه هذا ،السيما وأن النبي يبعث بلسان قومه،

ويكون هو أفصح القوم ،وأقدرهم على البيان والحجة ،والنبي –عليه الصالة والسالم -هذه منزلته،
فكونهم لم يقبلوا ال لعدم الوضوح في كالمه ،والعرب يفهمون ،وهو عربي مبين يبين ما نزل إليه

ولذلك استكبارهم ،استكبارهم عن قول :ال إله إال هللا{ ،أجعل اآللهة إلها واحدا} ،فهموا ،فهموا ما
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كثير من المسلمين
يقول وما يطلب منهم ،وأبو جهل يعرف معنى ال إله إال هللا ،ومع األسف أن ا

ال يعرف معنى ال إله إال هللا.

ممن يقول ال إله إال هللا ويزاول الشرك ،ويطوف بالقبر ويقول :ال إله إال هللا ،يعظم شيطانا وهو

يقول :ال إله إال هللا –نسأل هللا العافية.-

" وَل ِك ْن للبغي والظلم واالشتغال بالدنيا{ ،وَلوال َكلِم ٌة سبَق ْت ِم ْن ربِك"} ِفي َتأ ِ
ير اْل ِعَق ِ
ْخ ِ
ع ْن
َ َ
اب َ
َ ََ
َ ْ
َ
ِ
ِ
ِ
اع ُة َم ْو ِع ُد ُه ْم}[القمر،]46 :
ام ُة؛ لقوله تعالىَ{ :ب ِل َّ
الس َ
َه ُؤَالءِ{ ،إلى أ َ
َج ٍل ُم َس ًّمى} ق َ
يل :اْلقَي َ
وقِيلِ :إَلى ْاْلَج ِل َّالِذي ُق ِضي ِف ِ
يه بِ َع َذا ِب ِه ْم".
َ
َ َ
َ
سواء كان قبل الساعة في الدنيا كما حصل لألمم السابقة ،ويحصل لبعض هذه األمة من

الخسف والمسخ وأيض ا األمور العامة التي تذهب بفئام من الناس هذه موعدهم ،وأيضا ما حصل

في بدر بالنسبة لمشركي قريش هذا موعدهم أو موعدهم الساعة ،كما ذكر المؤلف -رحمه هللا-
نعم.
ِ
" وقِيلِ :إَلى ْاْل ِ َّ ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
آم َن َوَب ْي َن َم ْن َكَفَر
َ
َجل الذي قُض َي فيه ب َع َذاب ِه ْمَ { ،لُقض َي َب ْيَن ُه ْم"} أ ْ
َ َ
َي َب ْي َن َم ْن َ
النصارىِ { ،من بعِد ِهم} أَي ِمن بعدِ
ِ
ِ
ول اْلع َذ ِ
ِب ُن ُز ِ
ين أ ِ
ابَ { ،وإ َّ
يد اْلَي ُه َ
تاب} ُي ِر ُ
ِن َّالذ َ
ْ َْ ْ ْ ْ َْ
ود َو َّ َ َ
ُورثُوا اْلك َ
َ
ِِ
ِ
ِ َّ ِ
ِ
اْلم ْخَتلِ ِف ِ
اة َو ِْ ِ
ِ
يل،
اب ُهَنا التَّ ْوَر ُ
َ
اءَ ،واْلك َت ُ
اإل ْنج ُ
ين في اْل َح ِقَ{ ،لفي َش ٍك} م َن الذي أ َْو َصى به ْاْلَ ْنبَي ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ين أ ِ
تاب} قريش{ ،م ْن َب ْعده ْم} من بعد اليهود النصارىَ{ ،لفي َش ٍك} م َن
يلِ { :إ َّن الذ َ
ُورثُوا اْلك َ
َوق َ
آن أَو ِمن مح َّمٍد ،وَقال مج ِ
اهٌدَ :م ْعَنى" ِم ْن َب ْعِد ِه ْم" ِم ْن قَْبلِ ِه ْمَ ،ي ْع ِني ِم ْن َقْب ِل ُم ْش ِرِكي َم َّكةَ،
َ َ َُ
اْلُقْر ِ ْ ْ ُ َ
ود والنصارى".
َو ُه ُم اْلَي ُه ُ
يقول :إن األولية التي ذكرت بالنسبة إلى نوح أول رسول األولية ليست مطلقة ،بل هي أولية

مقيدة ،وينظر بحديث« :أول ما خلق هللا القلم قال له :اكتب» ،والعرش قبله على خالف بين أهل

العلم ،والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان ،هل كان قبل العرش أو بعده؟
قوالن عند أبي األعلى الهمذاني ،والحق أن العرش قبله؛ ألنه قبل الكتابة كان ذا أركان ،وكتابة
القلم الشريف تعقب إيجاده من غير فصل زمان.

كالم ابن القيم يبين أن األولية في قوله« :أول ما خلق القلم» ليس معناه بالنظر إلى جميع

المخلوقات ،وإنما األولية مرتبطة بقوله :اكتب ،أول ما قال له :اكتب ،يعني لو أول ما سقط
المولود استهل صارخا ،يعني كم مولود اليوم؟ هل نقول :إن هذا أول مولود خلق؟ ال ،إنما
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األولية متعلقة بما حصل منه أو ما حصل معه ،أول ما خلق هللا القلم قال :اكتب ،فاألولية
متعلقة بالكتابة ليست بالنظر إلى جميع المخلوقات.

طالب ...........:المقصود أن الكاتبة تعقبت إيجاد القلم من غير متصل زمان كما قال ابن

القيم ،وعلى هذا حملت اْلولية ال على أنها أولية مطلقة ،نعم إرادة اْل ولية المقيدة ال مطلقة،

هذه جاء فيها بعض النصوص ،مما يدل عليها ،وأن اْلولية ليست أولية مطلقة ،يعني قيل في

قياما
نحوا من سورة البقرة ،ثم ركع
ركوعا طوي ً
قياما طوي ً
ً
َل ً
َل ،ثم قام ً
حديث صَلة الكسوف قام ً
َل دون الركوع اْلول ،ثم قام ثم
َل دون القيام اْلول ،دون القيام اْلول ،ثم ركع
ركوعا طوي ً
طوي ً
ً
َل دون السجود اْلول ،هنا المراد باْلولية
سجد
َل ،ثم جلس ،ثم سجد سجوًدا طوي ً
سجودا طوي ً
ً
اْل ولية المطلقة في الركعة اْلولى؛ ْلن ما تقدم إال شيء واحد ،لكن في الركعة الثانية ،ثم قام
َل دون القيام اْلول ،وتقدمه قيامان ،اْلول من الركعة اْلولى ،والثاني من الركعة
قياما طوي ً
ً
اْل ولى دون اْلول اْل ولية مطلقة أو اْلول بالنسبة له ،وهو الثاني؟

طالب............:
يعني أولية نسبية أم مطلقة؟
طالب :نسبية.
يعني في القيام الرابع دون القيام األول يعني دون األول الذي لم يتقدمه شيء أو دون الثالث
بالنسبة له؛ ألنه أول.
طالب.............:
وعلى االحتمالين صالة الكسوف القيام األول هو المتميز عن غيره بالطول ،والقيامات الثالثة

متساوية؛ ألن كلها دون القيام األول ،وإذا قلنا باالحتمال الثاني قلنا :إن القيام األول أطول من

الثاني ،والثاني أطول من الثالث ،والثالث أطول من الرابع ،وإذا قلنا :أولية نسبية فال شك أن
األولية مطلقة مستعملة ،واألولية نسبية مستعملة.

النصارى ،أَو لُِقري ٍ ِ
" َقولُه َتعاَلىَ { :فلِذلِك َف ْادع و ِ
الش ُّك لِْلَي ُه ِ
َن َي ُكو َن َّ
يل
َج َاز أ ْ
َ
ْ َْ
اس َتق ْم} لَ َّما أ َ
ود َو َّ َ َ
ُ َ ْ
ْ ُ َ
شق َ
الد ِ َّ ِ
ّللا ،أَي ِإلَى َذلِك ِ
ِ
ِِ
ع" أَي َفتََبَّي ْن َت َش َّك ُهم َف ْاد ُ ِ
ّللا لِ ْْلَ ْن ِبَي ِاء
َ
ين الذي َشَر َع ُه َّ ُ
ع إَلى َّ ْ
ْ
َل ُهَ " :فلذل َك َف ْاد ُ ْ
اهم ِب ِهَ ،ف َّ
َن َرَّب َك أ َْوحى َلها} [الزلزلة ]5 :أي إليها،
الَل ُم ِب َم ْعَنى ِإَلىَ ،كَق ْولِ ِه َت َعاَلىِ { :بأ َّ
َوَو َّص ُ ْ
ِ
آن َف ْادع ،وِق ِ
و"ذلِ َك" ِبم ْعَنى َه َذاَ ،وَق ْد َتَقَّدم أ ََّو َل " اْلَبَقَرِة"َ ،واْلم ْعَنى َفلِ َه َذا اْلُقْر ِ
يم
يل :في اْل َكََلمِ َتْقد ٌ
ُ َ َ
َ
َ
َ
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ِ
وه ْم ِإَل ْي ِه َفلِ َذلِ َك
ع ُ
َوَتأْخ ٌيرَ ،واْل َم ْعَنى َك ُبَر َعَلى اْل ُم ْش ِرِك َ
ين َما َت ْد ُ
واْلمعَنىَ :ف ِمن أَج ِل َذلِك َّالِذي َتَقَّدم ِذ ْكره َف ْادع و ِ
ال
َ
ْ ْ
َ ُُ
َ َْ
ُ َ ْ
اس َتق ْمَ ،ق َ
ِ
ِ
ِ
السََل ُم .-
اب َل ُه َ -عَل ْيه َّ
اس َتق ْم" خ َط ٌ
اْل َخْل َقَ " ،و ْ

َف ْاد ُ ِ
يلِ :إ َّن
عَ ،وق َ
َي
ْاب ُن َعَّب ٍ
اس :أ ْ

َّ
الَل َم َعَلى َبا ِب َها،
ِإَلى اْلُقْر ِ
ع
آن َف ْاد ُ

َي اس َت ِقم عَلى أَم ِر َّ ِ
ال َّ
اس َت ِق ْم َعلَى اْلُقْر ِ
اك:
ان :أ ِ
الض َّح ُ
ال ُس ْفَي ُ
ال َق َت َادةُ :أ ِ ْ ْ َ
َي ْ
آنَ ،وَق َ
ّللاَ ،وَق َ
ْ
َق َ
يغ ِ ِ
ظر ِإَلى ِخََل ِ
ف َم ْن َخاَلَف َكَ { ،وُق ْل
اس َت ِق ْم َعَلى َتْبلِ ِ
الرَساَلةَ "،و{ال َت َّت ِب ْع أ ْ
َي َال َت ْن ُْ
ْ
اء ُه ْم} أ ْ
َهو َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َعد َلَ ،كَق ْولِه َت َعاَلىَ { :وأُمْر ُت أ َْن
ّللا م ْن ك ٍ
َي أ ْ
َن أ ْ
تاب َوأُمْر ُت ْل ْ
َعد َل َب ْيَن ُك ُم} أ ْ
آم ْن ُت بما أَ ْنَز َل َّ ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َعد َل".
َي ل َك ْي أ ْ
أ ُْسل َم لَرِب اْلعاَلم َ
يل :ه َي َال ُم َك ْي ،أ ْ
ين" }[غافرَ ،]66 :وق َ
يأتون بالالم هنا للتعليل الالم هنا للتعليل.
ِ ِ ِ
ال
اب َوب ُِك ِل َر ُس ٍ
ِي َب ْيَن ُك ْم في الدين فأومن ِب ُك ِل ِك َت ٍ
عَّب ٍ
ال ْاب ُن َ
ُسو َ
ولَ ،وَق َ
اس َوأ َُبو اْل َعالَيةْ :ل َ
" َق َ
ِ
ِ
يع ْاْل ْ ِ ِ
َح َكامِ".
َعِد َل ِفي َج ِم ِ
يلَ :ه َذا اْل َع ْد ُل ُه َو اْل َع ْد ُل في ْاْل ْ
َغ ْيُرُه َماْ :ل ْ
َح َوال َوق َ
فال يكون العدل هنا هو المأمور به ،وإنما يكون علة للمأمور به ،يعني أمرت به ،أمرت به من
أوامر من أجل إقامة العدل بينكم من أجل إقامة العدل إذا قلنا :إ ن الم كي لكي أعدل بينكم.
ِ
ّللا َرُّبنا}".
يل ِفي التَّْبلِ ِ
يغ { َّ ُ
" َوق َ
نعم في التبليغ كما قال النبي -عليه الصالة والسالم« :-إنما أنا قاسم ،وهللا المعطي» ،قد يقول

قائل :النبي –عبيه الصالة والسالم -قد أُمر بالعدل ،فلماذا يروي عنه أبو هريرة أكثر من خمسة
آالف حديث ،وهو مأمور بالعدل في التبليغ ،وغيره يروي الحديث والحديثين والثالثة والعشرة

والمائة وأكثر أو أقل ،وأبو هريرة روى هذا العدد الكبير ،هذا العدد الكبير ،هل قلنا -عليه
الصالة والسالم – ما عدل في التبليغ؟

النبي –عليه الصالة والسالم -قال« :إنما أنا قاسم ،وهللا المعطي» ،كذلك الطالب يحضرون

عند الشيخ ،يخرج بعضهم بأكثر من بعض في الفوائد ،بعضهم يخرج بجميع ما سمع ،بعضهم
بنصف ما سمع ،وبعضهم يخرج بأقل أو أكثر ،وبعضهم يخرج بال شيء ،وال يحرم أجر

الحضور وسلوك الطريق.
كما أن المصلين أيضا ،يأتي المصلي ويخرج من صالته بأجرها ،بنصفه ،بربعه ،بعشره ،كما

جاء في الحديث الصحيح.
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وقد يكون السبب اختياريا ،وقد يكون السبب قهريا ،يعني الذي حضر للدرس وانصرف بدون

فائدة مثال سببه إما اختياريا انشغل وغفل ما انتبه للدرس ،وهذا يالم عليه ،أو يكون قهريا

حافظته ضعيفة ،وفهمه ضعيف فهذا ال يالم ،وأجره وافر ،إن شاء هللا ،لكن يبقى اإلشكال فيمن

تأهل للتحمل ،وأضاع هذه الفرصة على نفسه ،عنده األهلية ،عنده الحفظ ،عنده الفهم ،ثم بعد

ذلك يخرج بال شيء ،فيكون مشبها للمنافقين الذين يرجعون من عند النبي –عليه الصالة
والسالم -بال شيء ،ماذا قال ءانفا؟ يسأل بعضهم بعضا ،ولذلك بعض المغرضين من
المستشرقين وغيرهم يقول :قد يكون في الصحابة الذي روى لنا هذه األحاديث من المنافقين،

ويدسون فيها ما يدسون ،نقول :ال ،المنافق ال يخرج بشيء ،يقول :ماذا قال ءانفا؟ ال يفقه شيئا،
وهللا المستعان.

ِ
يل ِفي َّ
ال ْاب ُن
التْبِل ِ
َعماُلنا َوَل ُك ْم أ ْ
ّللا َرُّبنا َوَرُّب ُك ْم َلنا أ ْ
َعماُل ُك ْم َال ُح َّج َة َب ْيَننا َوَب ْيَن ُك ُم} َق َ
يغُ َّ { ،
" َوق َ
ين ُكم ،قال :ثم ُن ِس َخ ْت ِبَقولِ ِهِ { :
ِ
اس ومج ِ
اهٌد :اْل ِخ َط ُ ِ ِ
قاتلُوا
َي َلَنا ِد ُ
َعَّب ٍ َ ُ َ
ْ
ينَناَ ،وَل ُك ْم د ُ ْ
اب لْلَي ُهود ،أ ْ
اّلِل وال ِباْليومِ ْاْل ِخ ِر} [التوبةْ ]29 :اْليةََ ،قال مج ِ
ِ ِ
َّ ِ
اهٌدَ :و َم ْعَنى " َال ُح َّج َة َب ْيَننا
َ َُ
َ
َْ
الذ َينََل ُي ْؤ ِم ُنو َن ب َّ َ
ِ
ِ
ين َق ْد َظ َهَر ْتَ ،واْل ُح َج َج َق ْد
يلَ :ل ْي َس بمنسوخ؛ ِْل َّ
َن اْلَبَراه َ
َوَب ْيَن ُك ُم" َال ُخ ُ
وم َة َب ْيَنَنا َوَب ْي َن ُك ْمَ ،وق َ
ص َ
ام ْت".
َق َ
الخصومة تحتاج إلى حجة ،فعبر بالحجة عن الخصومة؛ ألنها من لوازمها.
ِ ِ
َِّ ِ
ِ
ال".
" َفَل ْم َي ْب َق إال اْلعَن ُادَ ،وَب ْعَد اْلعَناد َال ُح َّج َة َوَال جَد َ
ألن بعض الناس اآلن ،حتى موجود في مجتمعات المسلمين ،إذا أورد عليه دليل من الكتاب

والسنة تجده يحاول جاهدا أن يرده بحجة ،لكن ال يوجد حجة ،ال عقلية وال نقلية ،ثم يلجأ إلى
حجج العاجزين :يقول :ولو ،ولو ،تقول له :الحديث في البخاري ،يقول لك :ولو ،وهذا ال حجة
بيننا وبينه ،ما عنده حجة ،ماذا يرد؟ بأي شيء؟

ومع األسف أنه يوجد من بعض طالب العلم شيء إذا مال إليه وجنح إليه من قول أو فعل ،ثم

بعد ذلك إذا نُوقش لم يجد له حجة ،وإذا أوردت عليه الحجة انقطع وقال :ولو ،مثل :ال حجة
بيننا وبينكم ،وهللا المستعان.
طالب............ :
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يعني اإلشكال أنه يوجد بين طالب علم ،أما عامة الناس ،عامة الناس هذا األصل فيهم أنهم ما

عندهم دليل ،وإنما يقلدون ،لماذا تفعل؟ وهللا الشيخ الفالني قال ،أو رأيت الشيخ الفالني يفعل،
طيب الحديث؟ قال :ولو ،لست بأعرف من فالن ،ومتعصبة المذاهب كذلك ،يعني تورد عليه
الحديث ،قال :أنت أعرف من اإلمام أحمد؟ طيب الحديث في البخاري ،يقول لك :ولو ،هذه
حجة المنقطعين.

طالب............ :
العوام فرضهم التقليد ،وإذا قلدوا من تب أر الذمة بتقليده انتهى إشكالهم ،اإلشكال فيمن لديه أهلية

كثير.
النظر ،يعني يورد عليه الشيء يقول :وال ،هذه تسمع ا

ال َّ
َن َي ُكو َن َم ْعَنى { َال ُح َّج َة َب ْيَننا َوَب ْيَن ُك ُم} َعَلى َذلِ َك اْلَق ْو ِلَ :ل ْم ُي ْؤ َمْر أ َْن
اسَ :وَي ُج ُ
وز أ ْ
الن َّح ُ
" َق َ
ِ
َن َق ِائًَل َلو َق ِ
ص ِل
َي ْح َت َّج َعَل ْي ُك ْم َوُيَق ِاتَل ُك ْمُ ،ث َّم ُن ِس َخ َه َذاَ ،ك َما أ َّ
ال م ْن َقْب ِل أ ْ
َن ُت َح َّو َل اْلقْبَلةَُ :ال ُت َ
ْ َ
ِإَلى اْل َك ْعَب ِةُ ،ث َّم ُح ِو َل َّ
الُ :ن ِس َخ َذلِ َك.
اس َب ْع ُدَ ،ل َج َاز أ ْ
الن ُ
َن ُيَق َ
ّللا َي ْج َم ُع َب ْيَننا}".
{ َّ ُ
يعني لو أن إنسانا صلي إلى الكعبة قبل النسخ ،ثم حولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة،
صالته صحيحة أم باطلة؟
طالب :صَلته صحيحة.
صالته باطلة؛ ألن الناسخ يلزم العمل به من بلوغه ،لكن نفترض أن شخصا نسى صالة أو
فاتته صالة ،وكانت مما يصلى على بيت المقدس ،ثم نسخت ،وحولت القبلة إلى الكعبة ،فهل
يصلي باعتبار المقضية أو باعتبار الحال؟

طالب............ :
نعم ،باعتبار الحال ،نظير ما قال أهل العلم :إذا صلى صالة سفر ،ثم تبين له بطالنها ،ونسيها

فقضاها بالحضر فإنه يصلي صالة مقيم؛ ألن العبرة بالحال.

" { َّّللا يجمع بيننا} ي ِريد يوم اْل ِقي ِ
ِ
ِ
َي َف ُه َو َي ْح ُك ُم َب ْيَنَنا ِإ َذا ِصْرَنا ِإَل ْي ِه،
امةَ { ،وِإَل ْيه اْل َمص ُير} أ ْ
ُ َ ْ َ ُ ََْ ُ ُ َ ْ َ َ َ
ِِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِيعةَ،
َوُي َجازِي ُكًَّل بِ َما َك َ
يلِ :إ َّن َهذه ْاْلَي َة َنَزَل ْت في اْل َولِيد ْب ِن اْل ُمغ َيرة َو َش ْيَب َة ْب ِن َرب َ
ان َعَل ْيهَ ،وق َ
ّللا عَلي ِه وسَّلم  -أَن يرِجع عن دعوتِ ِه وِد ِ
وَق ْد سأََال رسول َّ ِ
َّ
ين ِه ِإَلى ِد ِ
شَ ،عَلى
ين ُقَرْي ٍ
ّللا َ -صلى َّ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ
َ َ َُ َ
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ِِ
ِِ
اجو َن ِفي َّ ِ
ِ
أَن يع ِطيه اْلولِ ِ
ّللا"} َر َج َع
ين ُي َح ُّ
ْ ُْ َ ُ َ ُ
ف َماله َوُيَز ِو ُج ُه َش ْيَب ُة ِب ْابَنتهَ ،ق ْولُ ُه َت َعاَلى{ َو َّالذ َ
يد ن ْص َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َسَلم َّ
الَ :و َه ُؤَال ِء َق ْد
ِإَلى اْل ُم ْش ِرِك َ
الن ُ
ين{ ،م ْن َب ْعد َما ا ْس ُت ِج َ
اسَ ،ق َ
يب َل ُه} َق َ
ال ُم َجاهٌد :م ْن َب ْعد َما أ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ود َو َّ
اجتُ ُه ْم
َّموا أ َّ
الن َص َارىَ ،و ُم َح َّ
ين ُي َح ُّ
اجو َن في َّّللا اْلَي ُه ُ
َن اْل َجاهلَِّي َة َت ُع ُ
ال َق َت َاد ُةَّ :الذ َ
ودَ ،وَق َ
َت َوه ُ
ِ
ِ ِ
َهل اْل ِك َت ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِِ
ِ
اب
َق ْوُل ُه ْمَ :نبُّيَنا َقْب َل َنبي ُك ْمَ ،وك َت ُابَنا َقْب َل ك َتاب ُك ْمَ ،وَكا ُنوا َيَر ْو َن ْلَ ْن ُفس ِه ُم اْلَفضيَل َة بأََّن ُه ْم أ ْ ُ
ِ
َح َس ُن َنِدًّيا} [مريم:
ان اْل ُم ْش ِرُكو َن َيُقولُو َن { :أ ُّ
َي اْلَف ِر َيق ْي ِن َخ ْيٌر َمقاماً َوأ ْ
َوأََّن ُه ْم أ َْوَال ُد ْاْلَ ْنبَِياءَ ،وَك َ
اجو َن ِفي َّ ِ
ِ
ّللا ِم ْن بعِد ما اس ُت ِجيب َله ح َّج ُتهم ِ
داح َض ٌة ِع ْنَد
ين ُي َح ُّ
ّللا َت َعاَلىَ { :و َّالذ َ
َْ َ ْ
َ ُ ُ ُْ
ال َّ ُ
َ ]73فَق َ
َرب ِ
ِه ْم}".
فال حجة أهل الكتاب وال حجة المشرك ال هؤالء وال هؤالء؛ ألن كون أهل الكتاب من أوالد

األنبياء ال يعني أنهم على سننهم وطريقتهم ،بل كانوا يقتلون األنبياء ،فكونهم أوالد أنبياء ال شك

أن هذا عليهم ،وليس لهم؛ ألن الذي ينفع االنتساب إليه إذا وفق إلى ما يمدح به ،أما إذا خولف،
يعني بعض الناس يزعم أنه من أهل البيت ،طيب أنت من أهل البيت ،لكن ما مدي التزامك بما

جاء به النبي -عليه الصالة والسالم-؟ إن كنت مخالفا له فانتسابك إليه وبال عليك ،وإن كنت

موافقا له انتفعت بهذه الموافقة ،ولو كنت من أبعد الناس.

نعم يبقي أن من كان من أهل البيت له قدر زائد من الحق؛ ألنه وصية النبي -عليه الصالة

والسالم ،-وصانا بهم النبي -عليه الصلة والسالم ،-لكن المقصود بذلك المتبع منهم ،وأما

المبتدع أو المخالف مخالفة ظاهرة فهذا ال ينفعه االنتساب ،تقطعت بهم األسباب ،هو كذلك كون

اليهود والنصارى وبنو إسرائيل أنهم أوالد األنبياء ،وبعث منهم أكثر هذا دليل على أنهم احتاجوا

إلى البعث ،إلى أن يبعث لهم أكثر؛ لكثرة عنادهم وإصرارهم ،ليست هذه منقبة ،لو اتبعوا هؤالء

األنبياء وآمنوا بهم وبشرائعهم أجروا على ذلك ،كونهم يخالفونهم ،بل يقتلونهم هذه ال يمكن أن
يحتجوا بها على أفضليتهم .نعم فضلوا على العالمين ،عالمي زمانهم ،نعم فضلوا على عالم

زمانهم ،أما هذه األمة فكنتم خير أ مة أخرجت للناس على اإلطالق من المتقدمين والمتأخرين.
كون المشركين أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا يفتخرون بأحسابهم ،بأنسابهم ،بأفعالهم،
بشجاعتهم ،بكرمهم ،كل هذا ال يجدي لهم شيئا ما لم يتبعوا الرسول النبي األمي -عليه الصالة

والسالم.-

ِ ِِ
ِِ
" أَي َال َثبات َلها َك َّ ِ َّ ِ
عَّز
اء ِفي" َل ُه" َي ُج ُ
وز أ ْ
َن َي ُكو َن َّّلِل َ -
َ َ َ
الش ْيء الذي َي ِز ُّل َع ْن َم ْوضعهَ ،واْل َه ُ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ ِ
ّللا
ّللا َو َش ِه ُدوا َل ُه ِباْل َو ْحَدانَّيةَ ،وَي ُج ُ
وز أ ْ
َن َي ُكو َن ل َّلنب ِي َ -صلى َّ ُ
َي م ْن َب ْعد َما َو َّح ُدوا َّ َ
َو َج َّل  ،-أ ْ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
عَلي ِه وسَّلم  ،-أ ِ
َّ
َه ِل َب ْد ٍر
ّللا َعَل ْيه َو َسَّل َم  -في َد ْع َوِته م ْن أ ْ
اس ُت ِج َ
َي م ْن َب ْعد َما ْ
يب لمحمد َ -صلى َّ ُ
ْ
َْ ََ َ
ِ
اضِْ :
ّللاَُ ،و ِْ
ق،
وضا َب َطَل ْتَ ،وأ َْد َح َض َها َّ
اإل ْد َح ُ
الَ :د َح َض ْت ُح َّج ُت ُه ُد ُح ً
ّللا اْل ُم ْؤ ِمن َ
اإل َْزال ُ
ينُ ،يَق ُ
َوَن َصَر َّ ُ
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أيضا ( ِب َّ ِ
ض َد ْح ًضا َزلَِق ْت،
َي َزلِ َقَ ،وَد َح َض ْت ِر ْجلُ ُه َت ْد َح ُ
ومكان دحض ودحض ً
الت ْح ِريك) أ ْ
َوَد َح َض ِت َّ
الس َم ِاء َازَل ْت.
س َع ْن َك ِبِد َّ
الش ْم ُ
يد ِفي ُّ
يد} يريد في اْلخرة عذاب دائم.
ذاب َشِد ٌ
{ َو َعَل ْي ِه ْم َغ َض ٌب"} ُي ِر ُ
الد ْنَياَ { ،وَل ُه ْم َع ٌ
ِ
ِ
ِ
َقوُله َتعاَلىِ َّ َّ { :
ِ ِ
ِ
َي
تاب} َي ْعني اْلُقْر َ
ّللا الذي أَ ْنَز َل اْلك َ
ْ ُ َ
آن َو َسائَر اْل ُك ُتب اْل ُمَنَّزَلة" ،باْل َح ِق" أ ْ
ُ
ِ
ِ
ِ
َن
يزًنا؛ ِْل َّ
ينَ ،واْل َع ْد ُل ُي َس َّمى ِم َا
ان" أ ِ
عَّب ٍ
اس َوأَ ْك َثُر اْل ُمَفس ِر َ
ِبالص ْد ِقَ " ،واْلميز َ
َي اْل َع ْد َلَ ،قاَل ُه ْاب ُن َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
اإل ْن َس ِ
ان ما ُبِي َن ِفي اْل ُك ُت ِب ِم َّما َي ِج ُب َعَلى ِْ
ان آَل ُة ِْ
َن َي ْع َم َل
ان أ ْ
اْلم َيز َ
اإل ْن َصاف َواْل َع ْدلَ ،وق َ
يل :اْلم َيز ُ َ
ِِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
يل:
ال َق َت َادةُ :اْلم َيز ُ
َمَر ِبهَ ،وَن َهى َ
ال ُم َتَق ِارَب ُة اْل َم ْعَنىَ ،وق َ
ع ْن ُهَ ،و َهذه ْاْلَ ْق َو ُ
بهَ ،وَق َ
يما أ َ
ان اْل َع ْد ُل ف َ
ِ
ُهو اْل َجَزاء َعَلى َّ
الط َ ِ ِ َّ ِ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ
وز ُن
ان َن ْف ُس ُه َّالِذي ُي َ
يل :إَِّن ُه اْلم َيز ُ
َ
اعة بالث َوابَ ،و َعَلى اْل َم ْعصَية باْلعَقابَ ،وق َ
ُ
ِب ِه".
يعني هو العدل ،عدل في الجزاء ،فيجازي المطيع بالثواب ،ويجازي العاصي بالعقاب ،وهذا عدل
نعم.
"أَ ْنَزَله ِمن َّ ِ َّ ِ
ِ ِ
ّللا َت َعاَلىَ{ :لَق ْد
ُ َ
الس َماء َو َعل َم اْلعَب َاد اْل َو ْز َن ِبه؛ لَئََّل َي ُكو َن َب ْيَن ُه ْم َت َظالُ ٌم َوتََبا ُخ ٌ
ال َّ ُ
سَ ،ق َ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ان لَِيُقوم َّ
ال
تاب َواْلميز َ
الن ُ
أَْرَسْلنا ُرُسَلنا باْلَبِينات َوأَْنَزْلنا َم َع ُه ُم اْلك َ
اس باْلق ْسط}[الحديدَ ،]25 :ق َ
َ
وز ُن ِب ِه َو َم ْعَنى أنزل الميزان ،هو إلهامه للخلق أن يعملوه َوَي ْع َمُلوا بِ ِه،
ُم َجا ِهٌدُ :ه َو َّالِذي ُي َ
اب َّ ِ
ِ
َّ
ّللا َعَل ْي ِه وسَّلم َ ،-يْق ِضي َب ْيَن ُكم بِ ِك َت ِ
ِ
ّللا.
يل :اْلم َيز ُ
ْ
ان ُم َح َّمٌد َ -صلى َّ ُ
َوق َ
ََ َ
يب} َفَلم ُي ْخ ِبْرُه ِب َهاَ ،ي ُح ُّض ُه َعَلى اْلعم ِل ِباْل ِك َت ِ
الس ِوَّي ِة،
اب َواْل َع ْد ِل َو َّ
يك َل َع َّل َّ
{ َوما ُي ْد ِر َ
الس َ
اع َة َق ِر ٌ
ْ
ََ
ِ ِ
َّ ِ
واْلعم ِل ِب َّ ِ
َعم ِ
ِ
ن
الَ ،ف ُي َوِفي لِ َم ْن
الشَرائ ِع َقْب َل أ ْ
ئ اْلَي ْو َم الذي َي ُكو ُن فيه اْل ُم َح َ
َن ُيَفاج َ
اسَبةُ َوَو ْز ُ ْاْل ْ َ
َ ََ
ِ
ِ
ِ
يب" َولَ ْم َيُق ْل
ف" َل َع َّل َّ
فَ ،
ف ل َم ْن َط َّف َ
أ َْوَفى َوُي َطف ُ
الس َ
الَ ":ق ِر ٌ
اع َة َق ِر ٌ
َي م ْن َك َوأَْن َت َال َت ْدرِيَ ،وَق َ
يب" أ ْ
َن َتأِْني َثها َغير ح ِق ِ
يق ٍي؛ ِْل ََّن َها َكاْل َو ْق ِتَ ،قاَل ُه َّ
اج.
َق ِر َيب ًة؛ ِْل َّ
الز َّج ُ
َ ُْ َ
َواْل َم ْعَنىَ :ل َع َّل اْلَب ْع َث أ َْو
اْل ُم َذ َّكُر َواْل ُم َؤَّن ُث َواْل َج ْم ُع
ِِ
ين}".
اْل ُم ْحسن َ

ِ
اع ِة
يء َّ
الس َ
َل َع َّل َمج َ
بِمعًنى وَل ْف ٍظ و ِ
احٍد،
َ
َْ َ

ِ ِ
يب"
ال اْلك َسائ ُّيَ " :ق ِر ٌ
َق ِر ٌ
يبَ ،وَق َ
ّللا َت َعاَلىِ { :إ َّن َر ْح َم َت
ال َّ ُ
َق َ

َن ْع ٌت ُي ْن َع ُت ِب ِه
َّ ِ
يب ِم َن
ّللا َق ِر ٌ

تقول :زيد قريب ،وهند قريب ،والزيدان قريب ،والهندان قريب ،والرجال قريب ،والمسلمون قريب
ورحمة هللا قريب ،ومنهم في لغة فيها المطابقة زيد قريب ،والزيدان قريبان ،وهند قريبة ،وهكذا،
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لكن اللغة الفصحى التي جاء بها القرآن هو التوحيد ،ال تذكير والتوحيد مهما كان المخبر عنه،
والمسند إليه.

الش ِ
ال َّ
اعُر:
" َق َ
وُكَّنا َق ِريبا و ِ
الدَي ُار َب ِع َيد ًة َ ،،،فَل َّما وصلنا نصب أعينهم غبنا"
ً َ
َ
كيف كنا قريبا والديار بعيدة ،كنا قريبا والديار بعيدة ،يعني تقارب القلوب ولو تباعدت األماكن
القرب موجود ،فلما وصلنا ،وصلنا إليهم وقربنا منهم نصب أعينهم غبنا ،حصل بيننا وبينهم ما
حصل ،لذا قال الشاعر:

سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا ،،،،،

وتسكب عيناي الدموع لتجمدا

يعني اإلنسان إذا وصل إلى ما هو بشوق شديد إليه خالص ،تجد بعض الناس يحرص على

الشيء ،فيبذل الغالي والنفيس في تحصيله ،فإذا حصله ركنه في جانب من البيت ،كأنه ال

شيء ،كأنه ال شيء ،لو يذكر له هذا في بعيد األقطار سافر إليه القتنائه ،ثم إذا اقتناه تركه،
كحال كثير من طالب العلم إذا قيل له :طبع الكتاب الفالني ،أو وجد ،بذل كل ما يستطيع من

مال ،وجهد؛ لتحصيله ،ثم إذا وضعه في الدواليب خالص ،يمكن إلى أن يموت ما فتحه هذا
حاصل نعم

ِ
ين َال ُي ْؤ ِم ُنو َن ِبها"} َي ْع ِني َعَلى َط ِر ِ
يق ِاال ْس ِت ْهَز ِاءَ ،ظًّنا ِم ْن ُه ْم أََّن َها
" َق ْولُ ُه َت َعاَلىَ { :ي ْس َت ْع ِج ُل ِب َها َّالذ َ
َغير ِ
آتَي ٍة".
ُْ
نعم يستبعدونها ويستعجلونها ،يستبعدون وقوعها ،بل يستحيلون وقوعها ،يقولون :هات دعها

تجيء الساعة ،يستعجل بها الذين ال يؤمنون بها ،يعني غير مصدقين ،وغير المصدق يستعجل

بالشيء ،يعني إذا هدد إنسان بشيء ،والمهدد إما أن يكون مكذبا بما هدد به أو مستخفا بوقوعه،
يقول :خله يجيء هات ،إذا ضرب شخص ثم هدد المضروب قال :أحضر أبي أو أخي أو فالنا

أو عالنا ،أجيء لك بالشرطة أو أستدعي عليك قال له :هاته ،مجنون هذا ،إما أن يكون مكذبا

بأنه يستطيع الوصول إلى ما هدد به ،أو ألنه يستخف بمن ُهدد به ،وهنا هم مكذبون بالساعة،
يستعجل بها الذين ال يؤمنون بها ،يقول :هات ،عند الساعة هاتها خلها تجيء -وهللا المستعان-

نعم.
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ِ
يهاما لِ َّ
لض َعَف ِة
"أ َْو إ َ ً
ِال ْس ِتْق َص ِارِه ْم أَ ْن ُف َس ُه ْم
ِهم ر ِ
ِ
اجعُو َن} [المؤمنون."]60 :
أََّن ُه ْم إلى َرب ِ ْ

َّ ِ
ين آمنُوا م ْش ِفُقو َن
ن
َّ
ُ
أَن َها َال َت ُكو ُ َ { ،والذ َ َ
الط ِ
ِ
ِ ِ
ين
الَ { :و َّالذ َ
َم َع اْل َج ْهد في َّ َ
اعةَ ،ك َما َق َ

ِ
َي َخ ِائ ُفو َن َو ِجلُو َن
م ْنها"} أ ْ
وب ُه ْم َو ِجَلةٌ
ُي ْؤُتو َن َما َ
آت ْوا َوُقُل ُ

يعني يؤتون ما آتوا ،يفعلون األعمال الصالحة ،ويخافون أن ال تقبل منهم ،ليسوا الذين يعملون

األعمال السيئة ،ويخافون من مغبتها وعاقبتها ،ال ،ولذلك لما قالت عائشة –رضي هللا عنها –:

أهم الذين يسرقون ويزنون ويشربون؟ قال« :قال ال :بابنة الصديق هم الذين يصلون ويصومون

ويذكون ويحجون ،لكنهم قلوبهم وجلة» ،خائفة أن ترد عليه هذه األعمال ،فإذا رأيت اإلنسان
يعمل العمل الصالح ويخشى على نفسه فيجمع بين إحسان العمل وإحسان الظن بربه وسوء ظنه
بنفسه وعمله هذا هو الموفق ،لكن إذا أريته يسيء العمل ،ويطيل األمل ،ويأمن من مكر هللا فهذا

المخذول ،نسأل هللا العافية.

الس ِ
ِ
ِ
ِ
" ويعَلمو َن أََّنها اْلح ُّق" أ ِ َّ ِ
َي َي ُش ُّكو َن
يها { ،أَال ِإ َّن َّالذ َ
مارو َن في َّ َ
َ َ
ين ُي ُ
َي التي َال َش َّك ف َ
اعة} أ ْ
ََ ْ ُ
الساع ِة{ َل ِفي َض ٍ ِ
ِ ِ
ِ
َي َع ِن اْل َح ِق َو َط ِر ِ
يق ِاال ْعتَِب ِارِ ،إ ْذ َل ْو َت َذ َّكُروا
َوُي َخاص ُمو َن في قَيامِ َّ َ
َلل َبع ٍيد"} أ ْ
ِ
ِ
َلعلِموا أ َّ ِ
َن َي ْب َعثَ ُه ْم.
َه ْم ِم ْن ُتَر ٍ
َن َبلَغُوا َما َبَلغُواَ ،قادٌر َعَلى أ ْ
اب ثُ َّم م ْن ُن ْطَف ٍة ِإَلى أ ْ
َن َّالذي أَْن َشأ ُ
َ ُ
ِِ ِِ
اس :ح ِفي ِب ِهم ،وَق ِ
َقولُه تَعاَلىِ َّ { :
ِ
ال
ّللا َلط ٌ
ْ ُ َ
ال ع ْك ِرَمةَُ :ب ٌّار ب ِه ْمَ ،وَق َ
ال ْاب ُن َعَّب ٍ َ ٌّ ْ َ َ
يف بعباده} َق َ
ُ
اج ِر ،حي ُث َلم يْق ُتْلهم جوعا بِمع ِ
ُّ ِ
يق ِب ِهم ،وَقال مَق ِاتلَ :ل ِط ٌ ِ
اص ِ
ال
يف باْلَب ِر َواْلَف ِ َ ْ ْ َ ُ ْ ُ ً َ َ
السد ُّيَ :رِف ٌ ْ َ َ ُ ٌ
يه ْمَ ،وَق َ
ض واْلمح ِ
اْلُقرِظيَ :ل ِط ِ ِ
ال:
ٌ
َ ُّ
اسَبةَ ،ق َ
يف ب ِه ْم في اْل َعْر ِ َ ُ َ َ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ف"
َغًدا ع ْنَد َم ْوَلى اْل َخْل ِق لِْل َخْل ِق َم ْوِق ٌ
يل َوَيْلطُ ُ
ف ُ ،،،ي َسائلُ ُه ْم فيه اْل َجل ُ
الجليل
يسائلهم فيه
ُ
طالب :بالضم الجليل؟
يسائلهم فيه.
طالب :الجليل.
من الذي يسائلهم؟
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طالب :هللا -جل وعَل  -إذا كان المراد به الجليل من أسمائه الحسنى فهو مرفوع ،وإذا كان

يسائلهم عن الجليل يعني الشيء العظيم ،ثم يلطف بهم بعد مساءلتهم وإقرارهم بما فعلوا

فاْلمر محتمل.

ِ
ِ
ِ
ف ِب ِه ْم ِفي ِ
َح ُد ُه َما:
ال َج ْعَفُر ْب ُن ُم َح َّمد ْب ِن َعل ِي ْب ِن اْل ُح َس ْي ِنَ :يْلطُ ُ
الرْز ِق م ْن َو ْج َه ْي ِن :أ َ
" َوَق َ
َّ ِ
َّ ِ ِ
ِ
ال اْل ُح َس ْي ُن
َج َع َل ِرْزَق َك م َن الطيَباتَ ،والثاني :أََّن ُه لم يدفعه إليك مرة واحدة فتبذوهَ ،وَق َ
ِِ
ِ
ِ
وهَ ،وَل ْو
اْلَف ْض ِلَ :لط ٌ
يف ِب ِه ْم في القرآن وتفصيله وتفسيره ،وقال الجنيد :لطيف ِبأ َْوِلَيائه َحتَّى َعَرُف ُ
َل َطف ِبأَعد ِائ ِه لَما جحدوه ،وَقال مح َّمد بن علِي اْل َك َّت ِانيِ َّ :
يف بِ َم ْن َل َجأَ ِإَل ْي ِه ِم ْن ِعَب ِادِه إِ َذا
ُّ
َ َْ
اللط ُ
َ َ َُ ُ َ َ ُ َ ُ ْ ُ َ ٍ
َي ِئ َس من الخلق توكل عليه َوَر َج َع ِإَل ْي ِهَ ،ف ِحيَن ِئٍذ َيْقَبلُ ُه َوُيْق ِب ُل َعَل ْي ِه"

أََّنهُ
ْب ُن

في قوله :ولو لطف بأعدائه لما جحدوه اآلية {هللا لطيف بعباده} هللا لطيف بعباده هو لطيف
بأوليائه ،وهو لطيف بأعدائه أيضا ،والرسول-عليه الصالة والسالم-رحمة للعالمين ،هو لطيف
بالجميع ،فمنهم من يقبل هذا اللطف ،ويعمل بمقتضاه وموجبه ،فيستجيب ،ومنهم من يتنكر لهذا

الجميل وهذا اللطف ،فيصر ويعاند ويستكبر ،فيستحق العذاب األليم –نسأل هللا العافية.-

" وجاء ِفي حِد ِ
ِ َّ
َّ
ِ
يث َّ ِ
الد َو ِار ِ
ّللا َت َعاَلى َي َّطلِ ُع َعَلى اْلُق ُب ِ
ور َّ
س
َ
ّللا َعَل ْيه َو َسل َم « :-إ َّن َّ َ
النب ِي َ -صلى َّ ُ
ََ َ
اضمحَّل ْت صورهم ،وب ِقي عَلي ِهم اْلع َذاب وأََنا َّ ِ
يفَ ،وأََنا
فيقول -عز وجل َّ :-
اللط ُ
ام َح ْت آ َث ُارُه ْمَ ،و ْ َ َ
ُ َ ُ ُْ ََ َ َ ْ ُ َ ُ َ
ِ
أَرحم َّ ِ ِ
اب»".
ابَ ،ف ُي َخ َّف ُ
الراحم َ
ف َ
ين َخف ُفوا َ
ع ْن ُه ُم اْل َع َذ َ
ع ْن ُه ُم اْل َع َذ َ
ْ َُ
من رواه؟
طالب............ :
تخريجه؟
طالب.............:
يعني ما عزاه إلى أحد.
طالب...........:الثعلبي.
عند الثعلبي ،لكن مع ذلك ما قدح فيه في شيء إال ألنه عند الثعلبي.
طالب.....:التخريج ....
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هذا ما فيه شك أن ضعفه ظاهر ،ولو لم يكن فيه إال أنه لم يوجد في دواوين اإلسالم ،لكن

وجوده عند الثعلبي ال شك أنه مظنة الضعف.
ِ
ِ َّ ِ
ّللا َع ْن ُه :-
ال أ َُبو َعل ٍي الثَقف ُّي َ -رض َي َّ ُ
" َق َ
ِبأَ ْفَن ِاء

َمُّر
أُ
َش َّق
َو َم ْن
وقِيلِ َّ :
يف
اللط ُ
َ َ
َّ
ّللا َعَل ْي ِه
َصلى َّ ُ

فِ ِ
ِ
َّ
اْلُق ُب ِ
يف
يه
اب
ِف ْطَن ٍة
أَ ُخو
،،،
َكأََّن ِني
ور
َنح ُ
َوالث َو ُ
ِ
ِ
يف
اه
ّللا َقَّدَر ِرْزَق ُه َ ،،،وَربِي ِب َم ْن َيْل َجأ ِإَل ْيه َلط ُ
َف ُ
َّ ُ
ِ ِ ِِ
ِ
َّ ِ
ِ
ال َّ
الن ِب ُّي-
الذي َي ْن ُشُر م ْن عَباده اْل َمَناق َب َوَي ْس ُتُر َعَل ْي ِه ُم اْل َم َثال َبَ ،و َعَلى َه َذا َق َ
ِ
َّ
يح»".
يل َو َس َتَر اْلَق ِب َ
َو َسل َم َ « :-يا َم ْن أَ ْظ َهَر اْل َجم َ

كذلك؟
طالب ...:قال أخرجه الحاكم في المستدرك.
وما حكم عليه؟
طالب.......:حديث أخرجه الحاكم عن...............وصححه الحاكم ...الذهبي  ....المي ازن
وهو كَلم الحاكم ،وقال أخرجه :الترمذي ......

ولذلك موافقات الذهبي للحاكم في المستدرك كثير منها غير محرر ،كثير منها يرجع إلى سوء

النسخ ،نسخ تلخيص المستدرك ،وبعضها يرجع إلى سوء الطباعة ،وبعضها يرجع إلى أن الحافظ

الذهبي نفسه ما حرر بعض األحكام التي حكم عليها الحاكم ،ولذلك تجده يسكت في كثير من

األحوال على أشياء ضعيفة ،وإذا تكلم في ترجمة راو من الرواة في الميزان تجده يبين؛ ألن
الميزان محرر ومتقن ،ما هو مثل تلخيص المستدرك.
َّ ِ
ِ
ِ
ِ
يلُ :ه َو َّالِذي َي ْج ُبُر اْل َك ِس َيرَ ،وُيَي ِسُر اْل َع ِس َير،
يلَ ،وق َ
يلَ ،وَي ْب ُذ ُل اْل َج ِز َ
يلُ :ه َو الذي َيْقَب ُل اْلَقل َ
" َوق َ
وقِيل :هو َّالِذي َال ي َخاف ِإَّال ع ْدُله ،وَال يرجى ِإَّال َف ْضُله ،وقِيل :هو َّالِذي يب ُذل لِعبِدِه ِ
الن ْع َم َة
ُ ُ
َ ْ ُ َْ
َ ُ َ ُْ َ
ُ َ َ َُ
َ َ َُ
ِ
الطا َق ِةَ ،قال َتعاَلى { :وإِن َتعُّدوا ِنعم َة َّ ِ
ِ
اع َة َفو َق َّ
َّ
صوها}
َف ْو َق اْل ِه َّمةَ ،وُي َكل ُف ُه الط َ ْ
ّللا َال ُت ْح ُ
َ ْ ُ
َ َ
َْ
[النحل."]18 :

اللطيف هو الذي يبذل لعبده النعمة فوق الهمة هذا كالم ماش ،يبذل لعبده النعمة فوق الهمة،
يعني فوق ما يستحقه ،لكن يكلفه فوق الطاقة.
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طالب :يا شيخ وتكون ويكفيه تكون :ويكفيه الطاعة فوق الطاقة؟
طالب.....:
ماذا؟
طالب :زيادة الطاقة..
ويكلفه الطاعة فوق الطاقة ،ويكلفه الطاعة فوق الطاقة في آخر سورة البقرة{ :ال تحملنا ما ال

طاقة لنا به} قال :قد فعلت ،والذي ال يطاق ال يقع به التكليف ،فكيف بما فوق الطاقة؟ يكلفه
الطاعة فوق الطاقة ،يمكن ال يكلفه ،يمكن ال يكلفه الطاعة فوق الطاقة.

باطَن ًة} [لقمان ،]20 :وَقال { :وما جعل عَلي ُكم ِفي ِ
ظاهرًة و ِ
""{ وأَسب َغ عَلي ُكم ِنعمه ِ
الد ِ
ين
َ ْ َ َ ْ ْ ََُ
َ َ
َ َََ َ ْ ْ
َ َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ين َعَلى
ّللا أ ْ
م ْن َحَر ٍج} [الحجُ { ،]78 :ي ِر ُ
يلُ :ه َو َّالذي ُيع ُ
َن ُي َخف َ
ف َع ْن ُك ْم} [النساءَ ،]28 :وق َ
يد َّ ُ
اه َوَال ُي َخِي ُب م ْن َر َج ُ ِ
اْل ِخ ْدم ِة َوُي ْك ِثُر اْل ِم ْد َح َةَ ،وقِيلُ :ه َو َّالِذي َال ُي َع ِ
يل :هَُو
اج ُل َم ْن َع َص ُ
اهَ ،وق َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ ِ
َّ
ِ
ِ
يلُ :ه َو َّالذي َيْر َح ُم َم ْن
الذي َال َيُرُّد َسائَل ُه َوَال ُيوِئ ُ
يلُ :ه َو الذي َي ْع ُفو َع َّم ْن َي ْه ُفوَ ،وق َ
س آمَل ُهَ ،وق َ
َال يرحم َن ْفسه ،وِقيل :هو َّالِذي أَوَقد ِفي أَسر ِار اْلع ِارِفين ِمن اْلم َشاهد ِة ِسراجا ،وجعل ِ
الصَ ار َط
ْ َ
َْ
َْ َ ُ َ ُ َ َ ُ َ
َ َ َ ُ ََ َ ً َ َ َ َ
ِِ ِِ
ِ
ِ
ِ
اجاَ ،وَق ْد َم َضى ِفي " ْاْلَ ْن َعامِ" قَ ْو ُل
اجاَ ،وأ ْ
اء َث َّج ً
يم َل ُه ْم م ْن َه ً
َجَز َل َل ُه ْم م ْن َس َحائب ب ِره َم ً
اْل ُم ْس َتق َ
ِ ِ
اب ْاْلَسَنى ِفي َشر ِح أَسم ِاء َّ ِ
ِ
ِ
يع َه َذا ِفي اْل ِك َت ِ
ّللا اْل ُح ْسَنى
أَ ِبي اْل َعالَية َواْل ُجَن ْيد أ َْي ًضاَ .وَق ْد َذ َكْرَنا َجم َ
ْ
ْ ْ َ
يف ،واْلحمد َِّ ِ
الل ِط ِ
ِع ْنَد اس ِم ِه َّ
ّلِل.
َ َ ُْ
ْ
ق م ْن َي َشاء} وَي ْح ِرم م ْن َي َشاء ،وِفي َت ْف ِض ِ
ض ِإَلى
يل قوم بالمال حكمة؛ ليحتاج اْلَب ْع ُ
ُ َ
ُ َ ُ َ
{ َيْرُز ُ َ
اْلَب ْع ِ
ان َه َذا لُ ْطًفا ِباْل ِعَب ِادَ ،وأ َْي ًضا
ال { :لَِي َّت ِخ َذ َب ْع ُ
ض ُه ْم َب ْعضاً ُس ْخ ِرًّيا}[الزخرفَ ،]32 :ف َك َ
ضَ ،ك َما َق َ
ِ ِ ِ
لَِي ْم َت ِح َن اْل َغ ِن َّي ِباْلَف ِق ِ
ض فِ ْتَن ًة أ ََت ْص ِبُرو َن}
الَ { :و َج َعْلنا َب ْع َض ُك ْم لَِب ْع ٍ
ير َواْلَفق َير باْل َغن ِيَ ،ك َما َق َ
يز}.
[الفرقانَ ]20 :عَلى َما َتَقَّد َم َبَيا ُن ُهَ { ،و ُه َو اْلَقو ُّ
ِي اْل َع ِز ُ
يعني هذه الحكمة من تفاوت الناس { ،نحن قسمنا يبنهم معيشتهم} بعضهم غني وبعضهم فقير،

واإلنسان ال يدري ما الصالح فيه بالنسبة له ،الفقير يتذمر من الفقر ،وما علم المسكين أنه لو
أغناه هللا ألطغاه المال فصار وباال عليه ،والغني في كثير من األحيان يغبط الفقير إذا حصلت
فقير فال تجب عليه هذه
طولب ببذل ما أوجب هللا عليه يتمنى أن لو كان ا
له هفوة أو كبوة ،أو ُ

الواجبات ،وما يدريك لو أن هللا أفقرك لضرك الفقر أشد؟ وقل مثل هذا في جميع أمور الدنيا،
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كثير من الناس إذا كان عقيما بذل الغالي والرخيص ،وبذل جميع ما يمكن مكن األسباب أن يولد

له الولد ،وإذا وجد له الولد تمنى أن ال ولد له.

وما الذي يدريه عن خفايا األمور وبواطنها ،هللا لطيف بعباده ،أعطاك هذا الولد نعمة؛ لتقوم بما

أوجب هللا عليك تجاهه ،وتنتظر بره وإحسانه.

وعلى كل حال هذه النعم البد أن تستخدم فيما يرضي هللا -جل وعال ،-وال يجوز أن يفرط في

هذه األمانة ،يعني بعض الناس يري من أوالده شيئا من التعب والشقاء ،ويبذل األسباب
لصالحهم ،ومع ذلك ال يفلح ،أنت في جهاد سواء أفلحت أو لم تفلح ،أنت في جهاد ،وعلى

أجر عظيم ،بل أخلص عملك هلل ،وتابع النصح والتوجيه بالتي هي أحسن ،وافعل وابذل األسباب
الممكنة.
يعني ال تقل :لو أنه ال ولد له أو فالن ما شاء هللا عليه ما عنده أوالد ،وسلم من هذه المشاكل،
نعم في عصرنا هذا امتحان وابتالء ،جاء في بعض األخبار أنه في آخر الزمان؛ ألن يربي

أحدكم جروا خير من أن يربي ولدا؛ لما يري من الشقاء في األوالد ،نسأل هللا أن يصلح أوالد
المسلمين ،ال يتذمر اإلنسان عما كتب هللا له.
صابر للفقر وادرع الرضى
ا
وكن

بما قدر الرحمن واشكره واحمد

فالفقير عليه أن يصبر ،والغني عليه أن يشكر.
يد َحْر َث ْاْل ِخَرِة َن ِزْد َل ُه ِفي َحْرِث ِه"} اْل َحْر ُث اْل َع َم ُل َواْل َك ْس ُبَ ،و ِم ْن ُه قَ ْو ُل
كان ُي ِر ُ
" َق ْولُ ُه َت َعاَلىَ { :م ْن َ
ِ
عبِد َّ ِ
ِ
وت َغًداَ ،و ِم ْن ُه ُس ِمي
اك َكأََّن َك َت ِع ُ
اع َم ْل ْل ِخَرِت َك َكأََّن َك َت ُم ُ
يش أََبًداَ ،و ْ
احُر ْث ل ُد ْنَي َ
ع َمَرَ :و ْ
ّللا ْب ِن ُ
َْ
َ
الر ُج ُل َح ِارًثا".
َّ
هذا يروى مرفوعا ،لكنه ال يثبت ،ال يصح مرفوعا ،وأورده أصحاب الكتب التي ألفت في

الموضوعات فالمرفوع منه موضوع ،ال يثبت عن النبي -عليه الصالة والسالم ،-ومنهم من
ينسبه البن عمر ،ومنهم من ينسبه لغيره.

المقصود أنه حرث ،المحفوظ اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا ،واعمل آلخرتك كأنك تموت غدا،

إذا يعني جاء في الحديث الصحيح أنه « :إذا قامت الساعة وفي يدي أحدكم فسيلة فليغرسها»،

فليعمل وليدأب مريدا بذلك وجه هللا ،ونفع نفسه وانتفاعه ،وعدم االحتياج إلى غيره ،ومع ذلك نفع

غيره وأداء ما أوجب هللا عليه يؤجر على هذا العمل ،ومع ذلك يكون عمله جله ال كله لما خلق
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من أجله وتحقيق العبودية هلل –جل وعال ،-ويكون عمله للدنيا في حدود :وال تنس نصيبك من

الدنيا.

الرجل ح ِارًثا" واْلمعَنى :أَي من َطَلب ِبما رَزْقَناه حرًثا ِْل ِخرِت ِهَ ،فأََّدى حُقوق َّ ِ
ِ
ّللا
ُ َ
ْ َْ
َ َ َ ُ َْ
" َو ِم ْن ُه ُسم َي َّ ُ ُ َ
َ
َ َْ
ِ ِ
ِِ
ِ ِ ِِ
وأَ ْنَفق ِفي ِإعَز ِاز ِ
الد ِ
كان
اب َذل َك لْل َواحد َع ْشً ار ِإلَى َس ْبعم َائ ٍة َفأَ ْك َثَرَ { ،و َم ْن َ
ْ
َ َ
ينَ ،فِإَّن َما نُ ْعطيه ثَ َو َ
ِ
ِ
الد ْنيا} أَي َطَلب ِباْلم ِ
الد ْنَيا َو َّ
ّللا رئاسة ُّ
يد َحْر َث ُّ
وراتَ ،فِإَّنا َال
الت َو ُّص َل ِإَلى اْل َم ْح ُ
ال َّالذي َ
ُي ِر ُ
ظ َ
آت ُ
َ
اه َّ ُ
ْ
َ
َن ْح ِرم ُه ِ
َصًَلَ ،وَل ِك ْن َال َح َّظ َل ُه ِفي ْاْل ِخَرِة ِم ْن َمالِ ِه".
الرْز َق أ ْ
ُ
بل قد يزاد في رزقه في الدنيا من باب االستدراج.
ِِ
ِ ِ ِ
َّ ِ
ِ
يد اْل ِ
عاجَل َة َع َّجْلنا َل ُه ِفيها
كان ُي ِر ُ
ّللا َت َعاَلىَ { :م ْن َ
ال َّ ُ
"َ ،وَلك ْن َال َحظ َل ُه في ْاْلخَرة م ْن َماله؛ َق َ
يد ثُ َّم َج َعْلنا َل ُه َج َهَّن َم َي ْصَلها َم ْذ ُموماً َم ْد ُحوراً َو َم ْن أَرَاد ْاْل ِخَرَة َو َسعى لَها
شاء لِ َم ْن ُن ِر ُ
َما َن ُ
ِ
ِ
يلَ { :ن ِزْد َل ُه ِفي
َس ْعَيها َو ُه َو ُم ْؤ ِم ٌن َفأُولئ َك َ
كان َس ْع ُي ُه ْم َم ْش ُكو ًرا"} [االسراءَ ،]18 - 19 :وق َ
َحْرِث ِه} ُنوِفُق ُه لِْل ِعب َاد ِة وُنس ِهُلها َعَل ْي ِه ،وقِيلَ :حْر ُث ْاْل ِخرِة َّ
َي من أطاع فله الثواب،
الط َ
َ
َ َ َ َ
َ
اعةُ ،أ ْ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
وقيلَ " :ن ِزْد َل ُه في َحْرِثه" أي نعطيه ُّ
َي َم ْن أََرَاد ِب َغ ْز ِوِه
يلْ :اْلَي ُة في اْل َغ ْز ِو ،أ ْ
الد ْنَيا َم َع ْاْلخَرةَ ،وق َ
ِ ِِ ِ
ِ
َّ
يم َة أُوِتي ِم ْن َها.
ْاْلخَرَة أُوِت َي الث َو َ
ابَ ،و َم ْن أََرَاد ب َغ ْزوه اْلغَن َ
َ
ِ
َن ْاْلي َة ِفي اْل َك ِ
َّ ِ
اف ِرُ ،ي َو َّس ُع َل ُه ِفي ُّ
َن َي ْغ َتَّر
ال اْلُق َش ْيرُّ
َي َال َي ْنَبغي َل ُه أ ْ
ِيَ :والظاهُر أ َّ َ
الد ْنَيا ،أ ْ
َق َ
ّللا يع ِطي عَلى ِنَّي ِة ْاْل ِخرِة ما َش ِ
َم ِر ُّ
َن ُّ
الد ْنَياَ ،وَال
ِْل َّ
َ
ال َق َت َاد ُةِ :إ َّن َّ َ ُ ْ
اء م ْن أ ْ
َ
الد ْنَيا َال َت ْبَقىَ ،وَق َ
َ َ
ِ ِ ِ ِ
الد ْنَيا ِإَّال ُّ
َعَلى ِنَّي ِة ُّ
اه ِفي
ّللا َت َعاَلىَ " :م ْن َعم َل ْلخَرِته ِزْدَن ُ
ول َّ ُ
ال أ َْي ًضاَ :يُق ُ
الد ْنَياَ ،وَق َ
وأَع َطيَن ِ
الد ْنيا ما َك َتبَنا َله وم ْن آ َثر ُد ْنياه عَلى ِ
آخَرِت ِه لم نجعل له نصيبا في اْلخرة إَِّال
َ َُ َ
َ ْ ْ ُ
اه م َن ُّ َ َ ْ ُ َ َ
َّ
الن َارَ ،وَل ْم ُي ِص ْب ِم َن ُّ
غ ْي ِر ِإي َث ٍار "
اه َم َع إِي َث ٍار أ َْو َ
اه َل ُهَ ،ال ُبَّد أ ْ
َن َكا َن ُي ْؤَت ُ
الد ْنَيا ِإَّال ِرْزًقا َق ْد َق َس ْمَن ُ
وروى جوي ِبر ع ِن َّ ِ
يد َحْر َث
عَّب ٍ
كان ُي ِر ُ
الَ :وَق ْوُل ُه َ -عَّز َو َج َّل َ { :-م ْن َ
الض َّحاك َع ِن ْاب ِن َ
ََ َ َُْ ٌ َ
اس َق َ
ِِ
ِ
ْاْل ِخرِة"} ،من َك ِ
يد ِبعملِ ِه َّ ِ
ِ ِ
ِ ِ
َي ِفي َح َسَن ِات ِه
َْ َ
َ
الصال ِح َث َو َ
اب ْاْلخَرة" َن ِزْد َل ُه في َحْرثه" أ ْ
ان م َن ْاْل َْبَرار ُير ُ َ َ
الد ْنيا"} أَي من َك ِ
يد ِب َع َملِ ِه اْل َح َس ِن ُّ
يد َحْر َث ُّ
الد ْنَيا" ُن ْؤِت ِه ِم ْنها" ثُ َّم
ان م َن اْل ُف َّج ِار ُي ِر ُ
كان ُي ِر ُ
ْ َْ َ
{ َو َم ْن َ
ِ
ِ
ِ
يد" } [االسراء،
شاء لِ َم ْن ُن ِر ُ
كان ُي ِر ُ
ان { َم ْن َ
نسخ ذلك في ُس ْب َح َ
يد اْلعاجَل َة َع َّجْلنا َل ُه فيها ما َن ُ
ِب َذلِ َك؛
ُي ْع ِطي
َع َملِ ِه

."]18

سبحان يعني في سورة اإلسراء.
ِ
ِ
َن َه َذا
اب أ َّ
يد" }االسراءَ "]18 ،و َّ
شاء لِ َم ْن ُن ِر ُ
كان ُي ِر ُ
"{ َم ْن َ
الص َو ُ
يد اْلعاجَل َة َع َّجْلنا َل ُه فيها ما َن ُ
َشياء ُكُّلها ِبِإراد ِة َّ ِ
ّللا َ -عَّز َو َج َّل ."-
َل ْي َس ِبَن ْس ٍخ؛ ِْل َّ
َن َه َذا َخَبٌر َو ْاْل ْ َ ُ َ َ َ
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والنسخ ال يدخل األخبار.
َح ُد ُكمَّ :
ِ َّ
َّ
" أََال َتَرى أََّن ُه َق ْد َص َّح َع ِن َّ ِ
الل ُه َّم ا ْغفِْر
ّللا َعَل ْيه َو َسل َم  -أََّن ُه َق َ
النب ِي َ -صلى َّ ُ
الَ« :ال َيُق ْل أ َ ُ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
َّ
َن َال َن ْس َخ،
ال قَ َت َاد ُة َما َتَقَّد َم ذ ْكُرُهَ ،و ُه َو ُيَبِي ُن َل َك أ ْ
لي إ ْن ش ْئ َت ،الل ُه َّم ْار َح ْمني إ ْن ش ْئ َت»َ ،وَق ْد َق َ
َن َه َذا ِم ْن َب ِ
َن َّ
ّللا
اب اْل ُم ْطَل ِق َواْل ُمَقَّيِدَ ،وأ َّ
ود" أ َّ
الن ْس َخ َال َي ْد ُخ ُل ِفي ْاْل ْ
َوَق ْد َذ َكْرَنا ِفي" ُه ٍ
َخَب ِارَ ،و َّ ُ
ان".
اْل ُم ْس َت َع ُ
في قوله :اللهم اغفر لي إن شئت ،اللهم ارحمني إن شئت ،إذا جاء الدعاء بلفظ األمر ال يجوز
أن يقترن بالمشيئة ،لكن إذا جاء بلفظ الخبر فال مانع من ذلك ،طهور إن شاء هللا ،ذهب الظمأ

وثبت األجر إن شاء هللا ،هذا إن شاء هللا ما فيه إشكال؛ لورود ما يدل عليه إال إذا كان الدعاء
بلفظ األمر الصريح فال يجوز أن يقترن بالمشيئة ،ليعظم المسألة.

ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ع ْن
" َم ْسأََلةٌَ :هذه ْاْلَي ُة ُت ْبط ُل َم ْذ َه َب أَ ِبي َحنيَف َة في َق ْولِهِ :إَّن ُه َم ْن َت َو َّضأَ َتَبُّرًدا أََّن ُه ُي ْج ِزيه َ
َف ِر ِ
وء اْلمو َّظ ِ
ضِ
وء ِم ْن َحْر ِث ْاْل ِخَرِة َو َّ
التَبُّرَد ِم ْن َحْر ِث الُّد ْنَيا،
يض َة اْل ُو ُ
ف َعَل ْي ِهَ ،فِإ َّن َف ِر َ
يضة اْل ُو ُ
َ
ض ِ َُ
َفََل ي ْد ُخل أَحدهما عَلى ْاْل َخ ِر ،وَال ُتجزِي ِنَّيتُه ع ْنه ِب َظ ِ
اه ِر َهِذِه ْاْلَي ِةَ ،قاَل ُه ابن العربي".
ُ َ ُ
َ ْ
َ ُ َُ َُ َ
ألن هذا يريد حرث الدنيا ،يتبرد من أجل الدنيا ال من أجل اآلخرة ،ما له في اآلخرة من نصيب؛
ألن الوضوء المتعبد به هذا من حرث اآلخرة ،والذي يريد أن يتبرد بالوضوء ،أو بالغسل ،هذا
يريد حرث الدنيا ،يزاد له في حرثه ،يحقق له ما يريد ،وليس له في اآلخرة من نصيب ،وهذا

استنباط دقيق من ابن العربي -رحمه هللا.-

ومعروف مذهب أبي حنيفة في الوسائل ،وأنها ال تشترط لها النية ،ويفرقون بين الوضوء

والتيمم ،فال يوجبون للوضوء والغسل نية ،ويوجبونه للتيمم.

ِ
يعَ ،و َه َذا ُم َّت ِص ٌل ِبَق ْولِ ِه:
يم ِصَلةٌ َواْل َه ْمَزةُ لِ َّلتْق ِر ِ
كاء} أ ْ
" َق ْولُهُ َت َعاَلى { :أ َْم َل ُه ْم ُشَر ُ
َي أََل ُه ْم! َواْلم ُ
ِِ
{ َشرع َل ُكم ِمن ِ
الد ِ
ّللا َّالِذي أَ ْنَز َل
ََ ْ َ
ين َما َو َّصى به ُنوحًا"} [الشورىَ ،]13 :وَق ْولُ ُه َت َعاَلىُ َّ { :
اْل ِكتاب ِباْلح ِق واْل ِميزان} [الشورىَ ]17 :كا ُنوا َال ي ْؤ ِم ُنو َن ِب ِهَ ،فهل َلهم آلِه ٌة َشرعوا َلهم ِ
الشْر َك
َ
ُ
َ َ
َ
َ ْ ُْ َ َ ُ ُُ
ِ
َّ ِ
ِ
اّلِل َل ْم َي ْشَرِع الشرك ،فمن أين يدينون به؟ { َوَل ْوال
ّللا! َوِإ َذا ْ
ال َه َذا َف َّ ُ
اس َت َح َ
الذي َل ْم َي ْأ َذ ْن به َّ ُ
اع ُة َم ْو ِع ُد ُه ْم" } [القمرَ "،]46 :لُق ِضي َب ْيَن ُه ْم" فِي
َكلِ َم ُة اْلَف ْص ِل} يوم القيامة حيث قالَ { :ب ِل َّ
الس َ
َ
ِن َّ ِ ِ
ِ
الظالِم ِباْلعُقوب ِة وأَ َثاب َّ
اجل َّ
ُّ
يم" فِي
الط ِائ َعَ "،وإ َّ
ين" أ ِ
َي اْل ُم ْش ِرِك َ
الظالم َ
ينَ "،ل ُه ْم َع ٌ
َ ُ َ َ َ
ذاب أَل ٌ
الد ْنَياَ ،ف َع َ َ
ِ ِ
اب َّ
ُّ
الن ِار.
َسُر َواْلَق ْهُرَ ،وِفي ْاْلخَرة َع َذ ُ
الد ْنَيا اْلَق ْت ُل َو ْاْل ْ
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َكلِمةُ" واْلَفص ِل بين اْلمعطُ ِ
وف
َ َ ْ َْ َ َ ْ
إ َّن" َرْف ًعا َعَلى َتْقِد ِ
َن
يرَ :و َج َب أ َّ

َوَقَ َأر ْاب ُن ُهْر ُمَز" وأن" بفتح الهمزة على العطف على" َوَل ْوال
واْلمعطُ ِ
وف َعَل ْي ِه ِب َجو ِ
َن َي ُكو َن َم ْو ِض ُع "
اب" َل ْوال" َج ِائٌزَ ،وَي ُج ُ
وز أ ْ
َ َْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ ِ
اءة اْل َك ْس ِر ،فاعلمه".
الظالم َ
ين َل ُه ْم َع َذ ٌ
يمَ ،فَي ُكو ُن ُم ْنَقط ًعا م َّما َقْبَل ُه َكقَر َ
اب أَل ٌ
قف على هذا ،قف على هذا يكفي.

