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َنْت ِبِذْ�ِر آَ�ٍة آَ�ٍة ِ�َجمِ " ِلیِل َعَلى التَّْوِحیِد َوالنُُّبوَِّة َواْلَبْعِث َوَغْیِرَهاُثمَّ ُبیِّ  یِع َما ُ�ْحَتاُج ِإَلْیِه ِمَن الدَّ

َلْت ِفي التَّْنِز�ِل. َوِقیَل:  َلْت {َوِقیَل: ُجِمَعْت ِفي اللَّْوِح اْلَمْحُفوِظ، ُثمَّ ُفصِّ ُأْنِزَلْت َنْجًما َنْجًما  }ُفصِّ
َلْت {ْكِرَمُة ِلُتَتَدبََّر. َوَقَرَأ عِ  ًفا َأْي ُحِكَمْت ِ�اْلَحقِّ  }ُفصِّ َحِكیٍم َأْي ُمْحِكٌم . َأْي ِمْن ِعْندِ  }ِمن لَُّدنْ { ُمَخفَّ

ِكَمْت َأْي ِ�َأالَّ َأْي ُأحْ  َقاَل اْلِكَساِئيُّ َواْلَفرَّاُء: }الَّ َتْعُبُدوْا ِإالَّ للاّاَ {أَ  َخِبیٍر ِ�ُكلِّ َ�اِئٍن َوَغْیِر َ�اِئنٍ  ِلْألُُمورِ 
َلْت ِ�َأالَّ َتْعُبُدوا ِإالَّ للااََّ   ."ُثمَّ ُفصِّ

َلْت ِمن {�عني هذا تفصیلها، هذا تفصیل ما ُأجِمل، في اآل�ة األولى  ِكَتاٌب ُأْحِكَمْت آَ�اُتُه ُثمَّ ُفصِّ
 ؛�عدها تعلیل لهذا التفصیلوما  )أالَّ ( :، ولو قیل}َأالَّ َتْعُبُدوا ِإالَّ للااََّ {، التفصیل }لَُّدْن َحِكیٍم َخِبیرٍ 
َلْت ِمن لَُّدْن َحِكیٍم َخِبیرٍ {وذلك إلحكام  ، لكي }َأالَّ َتْعُبُدوا ِإالَّ للااََّ {، لــ }ِكَتاٌب ُأْحِكَمْت آَ�اُتُه ُثمَّ ُفصِّ

ْو َ�اَن َولَ {ألنه إذا لم ُ�حكم وتطرق إلیه الخلل؟ وحاشاه من ذلك،  ؛، لهذه العلة}ال َتْعُبُدوا ِإالَّ للااََّ {
ِ َلَوَجُدوا ِفیِه اْخِتالًفا َ�ِثیًرا لو ُوجد فیه هذا االختالف ما ُعبد هللا، ، ]٨٢[النساء: }ِمْن ِعْنِد َغْیِر للااَّ

ُأتقنت ُفصلت �عد  }ُأْحِكَمْت آَ�اُتهُ { :كالمه هو الُمعِجز، فكیف ُ�عَبد و�المه غیر ُمحَكم؟ فكأنه قال
 .}الَّ َتْعُبُدوا ِإالَّ للااََّ أَ {�ل هذا من أجل  أن ُأجِملت،

اُج " َلْت لــ  ِلَئالَّ  :َقاَل الزَّجَّ  ."}َأالَّ َتْعُبُدوا ِإالَّ للااََّ {َأْي: ُأْحِكَمْت ُثمَّ ُفصِّ
 .نعم هذا جاء �ه

ٌف ِمْن  }َنِذیرٌ { ، َأْي ِمَن للااَِّ }َأالَّ َتْعُبُدوا ِإالَّ للااََّ { :ِقیَل: َأَمَر َرُسوَلُه َأْن َ�ُقوَل ِللنَّاسِ " َأْي ُمَخوِّ
 ."" �الرضوان والجنة لمن أطاعهَوَ�ِشیرٌ " َعَذاِ�ِه َوَسْطَوِتِه ِلَمْن َعَصاهُ 

ف، �خوف من عصى �النار، �عذاب هللا َنِذیرٌ نعم. " " �الرضوان َوَ�ِشیرٌ ، "-سبحانه وتعالى–" مخوِّ
 -سبحانه وتعالى–لرضوان من هللا یبشره �ا -سبحانه وتعالى–والجنة لمن أطاعه، لمن أطاع هللا 

 .وجنته
َ ِإنَِّني َلُكْم ِمْنُه َنِذیٌر، َأِي " ُ َنِذیٌر َلُكْم َوِقیَل: ُهَو ِمْن َقْوِل للااَِّ َأوًَّال َوآِخًرا، َأْي َال َتْعُبُدوا ِإالَّ للااَّ للااَّ

ُ َنْفسَ { ِمْن ِعَباَدِة َغْیرِِه، َ�َما َقاَل: ُرُكُم للااَّ َوَأِن اْسَتْغِفُروْا { ]، َقْوُلُه َتَعاَلى:٣٠[آل عمران:}هَوُ�َحذِّ
ل،  }َر�َُّكمْ  . َقاَل اْلَفرَّاُء "ُثمَّ" ُهَنا ِه ِ�الطَّاَعِة َواْلِعَباَدةِ اْرِجُعوا ِإَلیْ  َأيِ  }ُثمَّ ُتوُ�وْا ِإَلْیهِ {َعْطٌف َعَلى اْألَوَّ

 ."ِ�َمْعَنى اْلَواِو، َأْي َوُتوُ�وا ِإَلْیهِ 
�عني �عد االستغفار تحصل  }ُثمَّ ُتوُ�وْا ِإَلْیهِ  َوَأِن اْسَتْغِفُروْا َر�َُّكمْ {�عني ال تقتضي ترتیب، نعم. 

تكون ثم �معنى الواو في آٍن واحد؟ وحینئٍذ  اأو هما مع ،ثم االستغفار ،التو�ة أو أن التو�ة قبل
 .لمطلق الجمع

ُهَو التَّْوَ�ُة، َوالتَّْوَ�َة ِهَي اِالْسِتْغَفاُر. َوِقیَل: اْسَتْغِفُروُه ِمْن َساِلِف  ِألَنَّ اِالْسِتْغَفارَ  ؛َأْي َوُتوُ�وا ِإَلْیهِ "
َلَحاِء: اِالْسِتْغَفاُر ِبَال   ِإْقَالٍع ُذُنوِ�ُكْم، َوُتوُ�وا ِإَلْیِه ِمَن اْلُمْسَتْأَنِف َمَتى َوَقَعْت ِمْنُكْم. َقاَل َ�ْعُض الصُّ

َم َهذَ َتْوَ�ُة اْلَكذَّاِبیَن. وَ   ."" ُمْسَتْوًفىا اْلَمْعَنى ِفي "آِل ِعْمَرانَ َقْد َتَقدَّ
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�عني مثل هذا االستغفار بال إقالع �أنه أقرب ما �كون إلى االستهزاء، تستغفر وأنت على 
معنى االستغفار؟ االستغفار طلب المغفرة، من  ماالمعصیة ُمصر علیها؟ عازم على العود إلیها؟ 

ال �عود إلى هذه المعصیة والندم، �یف تجامع أالمعصیة، والعزم على  اإلقالع عنشرط التو�ة 
هذه الشروط االستمرار في المعصیة؟ فالذي �ستغفر بلسانه وقلبه �حن إلى هذه المعصیة التي 

بیزُعم أنه �طلب المغفرة منها، هذا أشبه ما �كون �الساخر ال  .مستهزئ، وأشبه ما �كون �المكذِّ
َم ِذْ�َر  ]،٢٣١[البقرة: }َوال َتتَِّخُذوا آ�اِت للااَِّ ُهُزًوا{ " ِعْنَد َقْوِلِه:َوِفي "اْلَبَقَرةِ " ِقیَل: ِإنََّما َقدَّ

ٌل ِفي  ؛اِالْسِتْغَفارِ  َبُب ِإَلْیَها، َفاْلَمْغِفَرُة َأوَّ ِألَنَّ اْلَمْغِفَرَة ِهَي اْلَغَرُض اْلَمْطُلوُب، َوالتَّْوَ�َة ِهَي السَّ
َغاِئِر، َوُتوُ�وا ِإَلْیِه ِمَن اْلَمْطُلوِب وَ  َبِب. َوَ�ْحَتِمُل َأْن َ�ُكوَن اْلَمْعَنى اْسَتْغِفُروُه ِمَن الصَّ آِخٌر ِفي السَّ
َسَعِة  منَهِذِه َثَمَرُة اِالْسِتْغَفاِر َوالتَّْوَ�ِة، َأْي ُ�َمتُِّعُكْم ِ�اْلَمَناِفِع  }اُ�َمتِّْعُكم مََّتاًعا َحَسنً {اْلَكَباِئِر، 

ْزِق َوَرَغِد اْلَعْیِش، َوَال َ�ْسَتْأِصُلُكْم ِ�اْلَعَذاِب َ�َما َفَعَل ِ�مَ ال ُرُكمْ ْن َأْهَلَك َقْبَلُكْم. َوِقیلَ رِّ  ،: ُ�َمتُِّعُكْم ُ�َعمِّ
ُ ِ�َك َوَمتََّع. َوَقاَل َسْهُل ْبُن َعْبِد للااَِّ: َطاَلُة َوِمْنُه َأْمَتَع للااَّ ْمَتاِع اإلِْ اْلَمَتاُع اْلَحَسُن َتْرُك  َوَأْصُل اإلِْ

. َوِقیلَ  ْقَباِل َعَلى اْلَحقِّ  ."ُهَو اْلَقَناَعُة ِ�اْلَمْوُجوِد، َوَتْرُك اْلُحْزِن َعَلى اْلَمْفُقودِ  :اْلَخْلِق َواإلِْ
وله أقوال ُتَتداول، �لها تدل  ،بن عبد هللا التوستري من العبَّاد المعروفین، له تفسیٌر مختصرسهل 

من الُعبَّاد الذین نهجوا أو سلكوا  �عنيى حد تعبیرهم واصطالحهم من العارفین، على أنه عل
ف، و�ن �ان عندهم  نن واإل�غال في شيء مما ُیالحظ من إغفال �عض السمسلك الزهد والتصوُّ

من موعلى �ل حال هو . -علیه الصالة والسالم-�عض األمور التي هي على خالف هد�ه 
الُزَهاد  ولیس �مغرق في تصوفه �حیث ُ�خرجه عن أن �كون من الُعبَّاد ،األقوال وُتَتداَول تنقلل

 .العارفین على اصطالحهم
َتاًعا َحَسًنا{المتاع الحسن،   ، �كون المراد �المتاع الحسن ترك الَخْلق، واإلقبال على }ُ�َمتِّْعُكم مَّ

و�استثناء معاشرة الَخْلق  ،استثناء من تلزم صلته�ما الذي تجنیه من معرفة الَخْلق؟  هألن ؛الحق
، واإلقبال على الحق فیه اإلنجماع على ةلنفعهم، وما عدا ذلك فمعرفتهم في الغالب ضار  ،للنفع

والتلذذ �مناجاته، لكن هذا �حتاج إلى عسٍف  ،-سبحانه وتعالى–وفیه التلذذ �الخلوة �ه  ،النفس
فال  ،ستطیع مثل هذا األمر�ثیر من الناس ما �، ةوتمر�ن على الطاع ،وقصٍر لها ،للنفس

تلذذ �كالمهم یو�فضي إلیهم �أسراره، وقد یتعدى ذلك إلى أن  ،ألنه �أنس �ه ؛�ستطیع ترك الَخْلق
 .فیما حرمه هللا

الناس في الغالب أنه ُ�حرم لذة المناجاة،  لذذ �ه الناس الغیبة، ومن اغتابولذا تجدون أكثر ما یت
من  اا طلبه هللا منه، فإذا ترك الَخْلق إال �القدر المطلوب شرعً فلن یتلذذ �م ،یتلذذ �ما حرمه هللا

جتماع بهم من أجل بر الوالدین وصلة األرحام والز�ارات في هللا وز�ارة المرضى وعیادتهم، واال
أما مجرد اإلقبال علیهم من أجل األنس بهم وقضاء األوقات معهم ال شك أن ، نفعهم وتوجیههم

�عني  ،وُنقلت عن ابن خلدون: "اإلنسان مدني �الطبع" ،-رحمه هللا-لقیم اإلنسان �ما �قول ابن ا
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، �قدر اإلمكان، ما �مكن أن �عیش وحده، لكن علیه أن �قلل �قدر اإلمكان من هذا االجتماع
ما أن �كون دیدنه الیوم أز�ارته مصلحة في دینه أو في دنیاه �قدر الحاجة،  نعم. یزور من في

 اوغدً  ،ودور�ة اآلن مع آل فالن والیوم طلعة المدرسین ،طلعة مع فالن ادور�ة مع فالن وغدً 
منذ قرون في الخلطة والعزلة، وأیهما  -رحمهم هللا-اجتماع �ذا، �ضیع العمر، قد اختلف العلماء 

 أفضل؟
ففي مثل هذه األوقات التي یندر فیها سالمة مجامع الناس ومحافلهم من المنكرات، �عني  

الحدیث في القرن السا�ع وما دونه،  حهللا �ه العزلة أفضل، وقد قرر ذلك ُشرا �استثناء ما أمر
قرروا أن العزلة أفضل، �یف لو رأوا أزماننا المتأخرة؟ التي فاكهة المجالس فیها الغیبة والنمیمة، 
وتجد من أثقل الناس على القلوب الذي ال �غتاب الناس، �ستثقلونه، إذ �ثیٌر من الناس ال یرغب 

 �ستأنس؟  �یف�ستأنس، أنه اجتمع بهم  �ثیٍر من الصالحین لهذا األمر، بزعمه في
من المؤسف أن هذه صفة  ه،نقرأ هذا الكتاب  :لكن لو تقول، ا الكالم الفاضيذستأنس إال بهال �

عن إلزام النفس وخطمها �خطام الشرع وزمامه،  �عض من ینتسب إلى العلم، قراءة ثقیلة فضالً 
اْلَجنَُّة ُحفَِّت « و�ما هو معروف ،فس ثقیل على النفوس، الناس ُجبلت على الراحةالثقیل على الن

َهَواتِ  ،ِ�اْلَمَكاِره ، في ا، فكل ما تشتهیه النفس في الغالب أنه غیر محمود شرعً »والنَّاُر ُحفَِّت ِ�الشَّ
المتاع  :�قولفهنا ، -سبحانه وتعالى–الغالب إال إذا اسُتعمل من أجل أن �عین على طاعة هللا 

 ،واإلقبال على الحق، ومن �قبل على هللا و�أنس �ه، عباراتهم في هذا �ثیرة ،الحسن ترك الَخْلق
 .من انقطع إلى هللا أنس �ه حق األنس، �هللا المستعان

هو القناعة �الموجود وترك الحزن على المفقود، عن أحسن من هذا القناعة �الموجود،  :وقیل 
أنه ُیتعب النفس والبدن، ُیتعب القلب، الحرص على الدنیا وعلى حطامها الحرص ُ�شقي، ال شك 

 }ِلَكْیَال َتْأَسْوا َعَلى َما َفاَتُكمْ {الزائل ال شك أنه ُمتعب للروح وللبدن، والحزن على المفقود �ذلك 
 نفرح؟  ذا�ما اإذً  ]٢٣[الحدید: }َوَال َتْفَرُحوا ِ�َما آَتاُكمْ {إ�ش؟ 

َفِبَذِلَك َفْلَیْفَرُحوا ُهَو َخْیٌر {إ�ش؟  }ُقْل ِ�َفْضِل للااَِّ {�فرح اإلنسان،  أنالبد  ،غر�زةفرح �عني َمَلَكة و 
اآلن لكثرة المعاصي والمنكرات  -فرح �ه، ولیس في الدنیا]، هذا الذي �٥٨[یونس: }ِممَّا َ�ْجَمُعونَ 

علیه، اللهم إال قراءة  شيٌء ُ�فَرح �ه وُ�حَرص -وعدم خلو أي جهة من الجهات من هذه المنكرات
فكما قال هللا  ،وعلى الوجه المأمور �ه، فمثل هذا ُ�فَرح �ه، وأما ما یتعلق �الدنیا ،كالم هللا �التدُبر

ْنَیا{: -سبحانه وتعالى– ]، الواحد �فرح إذا رأى أوالده ٤٦[الكهف: }اْلَماُل َواْلَبُنوَن ِز�َنُة اْلَحَیاِة الدُّ
 .ولیة أعظمؤ س بهم، لكن المسالسیما الصغار منهم و�أن

ُهَو اْلَمْوُت، َوِقیَل: اْلِقَیاَمُة، َوِقیَل: ُدُخوُل اْلَجنَِّة، َواْلَمَتاُع اْلَحَسُن َعَلى  ِإَلى َأَجٍل ُمَسم�ى ِقیَل:"
ُل َهَذا ِوَقاَ�ُة ُ�لِّ َمْكُروٍه َوَأْمٍر َمُخوٍف، ِممَّا َ�ُكوُن ِفي اْلَقْبِر َوَغْیرِِه ِمْن َأْهَوا ِل اْلِقَیاَمِة َوَ�ْرِ�َها، َواْألَوَّ
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وَرِة:  ؛َأْظَهرُ  َماَء َعَلْیُكْم ِمْدَراًرا ِلَقْوِلِه ِفي َهِذِه السُّ {َوَ�ا َقْوِم اْسَتْغِفُروا َر�َُّكْم ُثمَّ ُتوُ�وا ِإَلْیِه ُیْرِسِل السَّ
ِتُكْم} ُ َأْعَلمُ َیْنَقطِ َوَهَذا  ]،٥٢[هود:  َوَ�ِزْدُكْم ُقوًَّة ِإَلى ُقوَّ  .ُع ِ�اْلَمْوِت َوُهَو اْألََجُل اْلُمَسمَّى، َ�للااَّ

َفاْبُتُلوا ِ�اْلَقْحِط َسْبَع ِسِنیَن  -صلى هللا علیه وسلم-َفَأَبْوا َفَدَعا َعَلْیِهْم َرُسوُل للااَِّ  َقاَل ُمَقاِتٌل:
 ."ِكَالبَ َحتَّى َأَكُلوا اْلِعَظاَم اْلُمْحِرَقَة َواْلَقَذَر َواْلِجَیَف َوالْ 

یوسف، سني جدب وقحط فصارت، ثم جاءوا إلیه �أن یدعو  دعا علیهم أن �جعلها سنین �سني
 .فع عنهم ما حصل بهم أو ما حل بهمأن یر  -سبحانه وتعالى-هللا  

اِلَحاِت َجَزاءَ  }َفْضٍل َفْضَلهُ  َوُ�ْؤِت ُ�لَّ ِذي{" َعَمِلِه، َوِقیَل:  َأْي ُیْؤِت ُ�لَّ ِذي َعَمٍل ِمَن اْألَْعَماِل الصَّ
َئاِتِه َفْضَلُه َأِي اْلَجنََّة، َوِهَي َفْضُل للااَِّ   ."َوُ�ْؤِت ُ�لَّ َمْن َفُضَلْت َحَسَناُتُه َعَلى َسیِّ

نعم. من رجحت حسناته على سیئاته هذا یدخل الجنة، ومن رجحت سیئاته على حسناته هو 
 .ة، ما دام مات على التوحیدل الجنتحت المشیئة ُ�عذَّب �قدر هذه الز�ادة ثم یدخ

 ."َفاْلِكَناَ�ُة ِفي َقْوِلِه: َفْضُلُه َتْرِجُع ِإَلى للااَِّ َتَعاَلى"
 .ا الضمیر، �نا�ة یر�د بها الضمیرالكنا�ة المراد به

ْنَساُن ِمْن َ�َالٍم َ�ُقوُلُه ِبِلَساِنِه، َأْو َعَمٍل َ�عْ  َوَقاَل ُمَجاِهٌد:" َمُلُه ِبَیِدِه َأْو ِرْجِلِه، َأْو ُهَو َما َ�ْحَتِسُبُه اإلِْ
ُلُه ِمْنُه ِإْن َ�اَن �َ  َوِ�ْن {اِفًرا، َما َتَطوََّع ِ�ِه ِمْن َماِلِه َفُهَو َفْضُل للااَِّ، ُیْؤِتیِه َذِلَك ِإَذا آَمَن، َوَال َیَتَقبَّ

ي َأَخاُف َعَلْیُكْم َعَذاَب َیْوٍم َ�ِبیرٍ  ِقَیاَمِة، َوُهَو َ�ِبیٌر ِلَما ِفیِه ِمَن اْألَْهَواِل، َأْي َیْوَم الْ  }َتَولَّْوا َفِإنِّ
َوِ�ْن  َوَ�ُكوُن اْلَمْعَنى: ،"َتَولَّْوا" َ�ُجوُز َأْن َ�ُكوَن َماِضًیاوَ  َوِقیَل: اْلَیْوُم اْلَكِبیُر ُهَو َیْوُم َبْدٍر َوَغْیُرُه:

ي َأَخاُف َعَلْیُكْم، َوَ�ُجوُز  :َتَولَّْوا َفُقْل َلُهمْ  َأْن َ�ُكوَن ُمْسَتْقَبًال ُحِذَفْت ِمْنُه ِإْحَدى التَّاَءْیِن َواْلَمْعَنى: ِإنِّ
ي َأَخاُف َعَلْیُكمْ  :ُقْل َلُهمْ   . "ِإْن َتَتَولَّْوا َفِإنِّ
نه �حذف تاء إ :، تولوا �عني فیما مضى، و�ن قلناصیغته صیغٌة ماضٍ  "اإن تولو "نعم. 

تقبل ثم ُحذفت وحذفها �ثیر، حذفها �ثیر، و�جوز أن لوا �عني في المسو والمقصود تت ،المضارعة
 .وأن �كون مستقبًال  ،ا�كون ماضیً 

ِمْن َثَواٍب َوِعَقاٍب،  }ُهَو َعَلى ُ�لِّ َشْيٍء َقِدیرٌ وَ { ،َأْي َ�ْعَد اْلَمْوتِ  }ِإَلى للااَِّ َمْرِجُعُكمْ { قوله تعالى:"
صلى هللا علیه  -َأْخَبَر َعْن ُمَعاَداِة اْلُمْشِرِ�یَن ِللنَِّبيِّ  }وا ِمْنهُ ُدوَرُهْم ِلَیْسَتْخفُ َأَال ِإنَُّهْم َیْثُنوَن صُ {

َأْي َ�ْطُووَنَها َعَلى  }َیْثُنوَن ُصُدوَرُهمْ { َواْلُمْؤِمِنیَن، َوَ�ُظنُّوَن َأنَُّه َتْخَفى َعَلى للااَِّ َأْحَواُلُهْم، -وسلم
ْحَناِء  ، َقاَل اْبُن َعبَّاٍس،َعَداَوِة اْلُمْسِلِمیَن َفِفیِه َهَذا اْلَحْذفُ  ُ�ْخُفوَن َما ِفي ُصُدوِرِهْم ِمَن الشَّ

ْنِطِق، َواْلَعَداَوِة، َوُ�ْظِهُروَن ِخَالَفُه، َنَزَلْت ِفي اْألَْخَنِس ْبِن َشِر�ٍق، َوَ�اَن َرُجًال ُحْلَو اْلَكَالِم ُحْلَو اْلمَ 
 .َ�ِجُب، َوَ�ْنَطِوي َلُه ِ�َقْلِبِه َعَلى َما َ�ُسوءُ  ِ�َما -صلى هللا علیه وسلم-َیْلَقى َرُسوَل للااَِّ 

ا َواْمِتَراًء، َوَقاَل اْلَحَسُن، }َیْثُنوَن ُصُدوَرُهمْ { َوَقاَل ُمَجاِهٌد: َیْثُنوَنَها َعَلى َما ِفیَها ِمَن اْلُكْفِر،  َشك�
َثَنى َصْدَرُه  -صلى هللا علیه وسلم-ِبيِّ َوِقیَل: َنَزَلْت ِفي َ�ْعِض اْلُمَناِفِقیَن، َ�اَن ِإَذا َمرَّ ِ�النَّ 

َفَیْدُعوُه ِإَلى  -صلى هللا علیه وسلم-ِلَكْیَال َیَراُه النَِّبيُّ  ؛َوَظْهَرُه، َوَطْأَطَأ َرْأَسُه َوَغطَّى َوْجَههُ 
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ادٍ  �َماِن، ُحِكَي َمْعَناُه َعْن َعْبِد للااَِّ ْبِن َشدَّ صلى هللا علیه  -َعَلى النَِّبيِّ َفاْلَهاُء ِفي ِمْنُه َتُعوُد  ،اإلِْ
ِإَذا َغلَّْقَنا َأْبَواَبَنا، َواْسَتْغَشْیَنا ِثَیاَبَنا، َوَثَنْیَنا ُصُدوَرَنا َعَلى َعَداَوِة  :، َوِقیَل: َقاَل اْلُمَناِفُقونَ -وسلم
ُكوَن ِ�َسْتِر َأْبَداِنِهمْ َفَمْن َ�ْعَلُم ِبَنا؟ َفَنَزَلِت اْآلَ�ُة، َوِقیَل: ِإنَّ َقْوًما ِمَن الْ  ،ُمَحمَّدٍ   ،ُمْسِلِمیَن َ�اُنوا َیَتَنسَّ

َماِء.  َوَال َ�ْكِشُفوَنَها َتْحَت السَّ
سبحانه –لكنها عبادٌة لم �شرعها هللا  ،�عني یتعبدون بها، یرون هذا عبادة، وأنه من تعظیم هللا

عاني أو مما یتطلبه ممن ، -علیه الصالة والسالم-، ال في �تا�ه وال على لسان رسوله -وتعالى
أال ُ�عَبد هللا إال �ما شرع، أال هللا إال �ما شرع، فكونهم  -علیه الصالة والسالم-اإل�مان �الرسول 

من هذا الصنف ما ذ�ره  .یتعبدون �عبادات لم ینزل هللا بها من سلطان هذا ابتداع، خطٌر عظیم
 �عضهم.

شخص في مدرسة القضاء الشرعي  �قول أحمد أمین في حیاته ومذ�راته �قول: أنه درسهم
�أنه معجٌب �ه، فلم أقف له  ،فصرت أ�حث عنه :ثم انقطع عنهم مدًة طو�لة، �قول ،مصري 

َر لي أن ر ألحمد أمین أن یزور تر�یا -على خبر، فُقدِّ فوجد هذا الشخص، و�ذا بهذا  ،ُقدِّ
 ،من نوٍع خاص قیامٌ  الشخص قد ترهب وانقطع عن الدنیا للعبادة، �ان صاحب قیام وصیام، لكنه

إنه �صوم من الضحى إلى نصف اللیل، والعلة في ذلك أن تحته  :�قول، وصیاٌم من نوٍع خاص
من أجل إعداد  ؛ال یر�د أن یزعجهم في آخر اللیل ،یهود�ة أو نصرانیة :ما أدري قال ،عائلة

، لكنها عبادٌة لم وما أشبه ذلك، لكنه وصفه �كثرة العبادة والعزوف عن الدنیا ،الطعام والسحور
بل ال نفع فیها  ،ینزل هللا بها من سلطان فهي بدعة، نسأل هللا العافیة، فضررها أكثر من نفعها

 .لبتة وال خیر فیها، نسأل هللا العافيأ
ر القبیحة، و صن في أنفسهم �عض الو�هون علیهم، و�حسِّ  ،ول لهمس�و  ،فالشیطان �ملي للناس

من  ان الطوائف من زج �ه الشیطان إلى أن ارتكب �ثیرً وُوجد م، فتجدهم على هذا النوع
 .، نسأل هللا العافیةابل المكفرات، وهم �حسبون أنهم ُ�حسنون صنعً  ،المحرمات

َك َما اْشَتَمَلْت َعَلْیِه ُقُلوُ�ُهْم ِمْن ُمْعَتَقٍد، َوَأْظَهُروُه ِمْن َقْولٍ " ُ َتَعاَلى: َأنَّ التََّنسُّ  َوَعَمٍل، َفَبیََّن للااَّ
ِد ْبِن َعبَّاِد ْبِن َجْعَفٍر َقالَ   . "َوَرَوى اْبُن َجِر�ٍر َعْن ُمَحمَّ

 نعم 
 طالب:......

 نعم 
 طالب:......

 ؟ماذا
 .......طالب:
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وال یتعبد بذلك،  -رضي هللا عنه -هئُعرف بذلك، من حیا :نقول -رضي هللا عنه-ه ئهذا من حیا
-رضي هللا عنه -ستحي منه المالئكةمشهوٍد له بذلك، تهو  ،ما یرى أن الُغسل عر�ان فیه شيء

. 
َنْوِني ُصُدوُرُهْم ِلَیْسَتْخُفوا ِمْنُه" َ�ُقوُل: "َأَال ِإنَُّهْم َتثْ  -رضي هللا عنه-َقاَل: َسِمْعُت اْبَن َعبَّاٍس "

َماِء، َفَنَزَلْت َهِذِه ا ْآلَ�ُة، َقاَل: َ�اُنوا َال ُ�َجاِمُعوَن النَِّساَء، َوَال َ�ْأُتوَن اْلَغاِئَط َوُهْم ُ�ْفُضوَن ِإَلى السَّ
ْثَنِوي ُصُدوُرُهْم" ِ�َغْیِر ُنوٍن َ�ْعَد اْلَواِو، ِفي َأَال ِإنَُّهْم تَ  ":َوَرَوى َغْیُر ُمَحمَِّد ْبِن َعبَّاٍد َعِن اْبِن َعبَّاسٍ 

ِألَنََّها َال َتْثَنِوي َحتَّى َیْثُنوَها، َوِقیَل:  ؛َوْزِن َتْنَطِوي، َوَمْعَنى "َتْثَنِوي" َواْلِقَراَءَتْیِن اْألُْخَرَ�ْیِن ُمَتَقاِربٌ 
ْعِن َعَلى اْلُمْسِلِمیَن، َوَ�َلَغ ِمْن َجْهِلِهْم َأْن َتَوهَُّموا َكاَن َ�ْعُضُهْم َیْنَحِني َعَلى َ�ْعِض ُ�َسارُُّه ِفي الطَّ 

 .َأنَّ َذِلَك َ�ْخَفى َعَلى للااَِّ َتَعاَلى
َأْي  }َأَال ِحیَن َ�ْسَتْغُشوَن ِثَیاَبُهمْ {َأْي ِلَیَتَواَرْوا َعْنُه، َأْي َعْن ُمَحمٍَّد َأْو َعِن للااَِّ،  }ِلَیْسَتْخُفوا{ 

َأْخَفى َما َ�ُكوُن اْلَعْبُد ِإَذا َحَنى َظْهَرُه، َواْسَتْغَشى َثْوَ�ُه،  ُرُءوَسُهْم ِبِثَیاِبِهْم، َقاَل َقَتاَدُة: ُ�َغطُّونَ 
 .َوَأْضَمَر ِفي َنْفِسِه َهمَّهُ 

 }َدا�َّةٍ {َزاِئَدٌة وَ  }ِمنْ {َنْفٌي وَ  }َما{ ،}ِإالَّ َعَلى للااَِّ ِرْزُقَها َوَما ِمْن َدا�ٍَّة ِفي اْألَْرضِ { :َقْوُلُه َتَعاَلى 
ِ�َمْعَنى ِمْن، َأْي ِمَن للااَِّ ِرْزُقَها،  }َعَلى{ }للااَِّ ِرْزُقَها ِإالَّ َعَلى{التَّْقِدیُر: َوَما َدا�ٌَّة،  ِفي َمْوِضِع َرْفٍع،

 . "" َأْي َفْضًال َال ُوُجوً�اَعَلى للااَِّ : "ُكلُّ َما َجاَءَها ِمْن ِرْزٍق َفِمَن للااَِّ، َوِقیلَ  َیُدلُّ َعَلْیِه َقْوُل ُمَجاِهٍد:
رعا�ة األصلح للمكلَّفین، في  -سبحانه وتعالى–لما تزعمه المعتزلة، أنه �جب على هللا  اخالفً 

 -سبحانه وتعالى–أمور دینهم وأمور دنیاهم، والرزق �النسبة للمخلوقین أصلح، فیجب على هللا 
مسألة الرزق، أن الرزق المراد �ه الحالل، وأن الحرام  في مذهبهم في اأن یرزقهم، عندهم أ�ًض 

لمذهبهم في أن الخیر من هللا والشر  اعلى القاعدٍة وطردً  األنه لیس من هللا، هذا جر�ً  ؛لیس برزق 
�أنهم مجوس  في الخبر هملعبد �خُلق فعله، ولذا جاء تشبیهلیس منه، بل هم �خلقونه وعندهم أن ا

 .هذه األمة
 طالب:.....

من حیث فزائدة من الناحیة اإلعرابیة، و�ال هي معناها التأكید، �عني تأكید النفي، أما ز�ادتها  من
ن وجودها من حیث المعنى البد اإلعراب، من حیث اإلعراب �حیث لو حذفتها استقام المعنى، لك

 .منه
َم َبَیاُن َهَذا اْلَمْعَنى فِ " ا، َوَقْد َتَقدَّ ي "النَِّساِء" َوَأنَُّه ُسْبَحاَنُه َال َ�ِجُب َعَلْیِه َوِقیَل: َوْعًدا ِمْنُه َحق�

َفِة، َوَظاِهُر اْآلَ�ِة اْلُعُموُم َوَمْعَناَها الْ  یَن ِ�الصِّ  ."ُخُصوُص َشْيٌء، ِرْزُقَها ُرِفَع ِ�اِالْبِتَداِء، َوِعْنَد اْلُكوِفیِّ
ِ ِرْزُقَها"؟معنى ُرفع �االبتداء؟ " مانعم.    ِإالَّ َعَلى للااَّ

 طالب:....
 ، مبتدأ مؤخر، ُرفع �االبتداء، عند الكوفیین �الصفة، ُرفع �الصفة، أین الصفة؟رمبتدأ مؤخ ،نعم
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 طالب:.....
 ؟ماذا

 طالب:.....
 نعم

 طالب:.....
 .جار ومجرور�ُمَتَعلَّق 

 طالب:.....
لجار ، ُمَتَعلَّق ا ِرْزُقَها""َعَلى للااَِّ  إال �ائنٌ "َوَما ِمْن َدا�ٍَّة" صفة التي هي متعلق الجار ومجرور، 

 .والمجرور هو الذي رفع رزقها
َوابِّ َهَلَك َقْبَل َأْن ُیْرَزَق، َوِقیَل: ِهَي َعامٌَّة ِفي ُ�لِّ َدا�ٍَّة، َوُ�لُّ َدا�ٍَّة َلْم ُتْرَزْق ِرْزقً  اَأنَّ َ�ِثیرً " ا ِمَن الدَّ

 ."َتِعیُش ِ�ِه َفَقْد ُرِزَقْت ُروَحَها
 .اجود �عد أن �انت عدمً نعم ُرزقت الو 

َفَكْیَف َتْخَفى َوَوْجُه النَّْظِم ِ�َما َقْبُل: َأنَُّه ُسْبَحاَنُه َأْخَبَر ِبِرْزِق اْلَجِمیِع، َوَأنَُّه َال َ�ْغُفُل َعْن َتْرِ�َیِتِه، "
اِر َوُهَو َیْرُزُقُكْم؟  "َعَلْیِه َأْحَواُلُكْم َ�ا َمْعَشَر اْلُكفَّ

 معشر؟أم مكتوب معاشر 
 َمْعَشَر!
 معشر.

ا�َُّة ُ�لُّ َحَیَواٍن َیِدبُّ " اِر َوُهَو َیْرُزُقُكْم؟! َوالدَّ  ."فَكْیَف َتْخَفى َعَلْیِه َأْحَواُلُكْم َ�ا َمْعَشَر اْلُكفَّ
الدا�ة هي �ل حیوان یدب على وجه األرض فهو دا�ة، و�ن خصه الُعرف بذوات األر�ع، حقیقة 

ن �ل ما یُدب على األرض فهو دا�ة، وهل یدخل الطیر في الدا�ة الدا�ة العرفیة ذوات األر�ع، لك
 أو ال یدخل؟ 
 طالب:.....

  .نعم
 طالب:.........

 ما یدخل؟أم یدخل 
 طالب:....

 ."طائرٍ  "والالعطف 
 طالب:.....

ن عطف الطائر إ :�قتضي المغایرة، یدل على أن الطیر لیس من الدواب، مع أنه �مكن أن �قال
 .خاص على العام، فیدخل الطائر في الدا�ةمن �اب عطف ال
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، َوَ�ُكوُن ِفیِه َ�َقاُء ُروِحِه َوَنَماُء َجَسِدِه، َوَال َ�ُجوُز َأْن " ْزُق َحِقیَقُتُه َما َیَتَغذَّى ِ�ِه اْلَحيُّ َ�ُكوَن َوالرِّ
ْزُق ِ�َمْعَنى اْلِمْلِك، ُفَها ِ�َأنََّها َماِلَكٌة ِلَعَلِفَها، َوَهَكَذا َوَلْیَس َ�ِصحُّ َوْص  ،ِألَنَّ اْلَبَهاِئَم ُتْرَزقُ  الرِّ

ْفِل، َوَقاَل َتَعاَلى: :اْألَْطَفاُل ُتْرَزُق اللََّبُن َوَال ُ�َقالُ  َماِء { ِإنَّ اللََّبَن الَِّذي ِفي الثَّْدِي ِمْلٌك ِللطِّ َوِفي السَّ
َماِء ِمْلٌك، وَ ٢٢[الذار�ات: }ِرْزُقُكمْ  ْزَق َلْو َ�اَن ِمْلًكا َلَكاَن ِإَذا َأَكَل ]، َوَلْیَس َلَنا ِفي السَّ ِألَنَّ الرِّ

ْنَساُن ِمْن ِمْلِك َغْیرِِه َأْن َ�ُكوَن َقْد َأَكَل ِمْن ِرْزِق َغْیِرِه، َوَذِلَك ُمَحالٌ   ."اإلِْ
ها، هبالِملك �عني ِملك األموال وما شما ُ�طلق على الوال�ة العظمى، ُملك، وا املك �الضم غالبً 

 نعم.
،ألَِ " َم ِفي "اْلَبَقَرِة" َهَذا اْلَمْعَنى َواْلَحْمُد هللَِّ َوِقیَل ِلَبْعِضِهْم:  نَّ اْلَعْبَد َال َ�ْأُكُل ِإالَّ ِرْزَق َنْفِسِه، َوَقْد َتَقدَّ

َق اْألَْشَدا َحى َ�ْأِتیَها ِ�الطَِّحیِن، َوالَِّذي َشدَّ َق ُهَو َخاِلُق ِمْن َأْیَن َتْأُكُل؟ َوَقاَل: الَِّذي َخَلَق الرَّ
َ َیْرُزُق اْلَكْلَب َأَفَال  َوِقیَل ِألَِبي ُأَسْید: اْألَْرَزاِق، ُ َأْكَبُر! ِإنَّ للااَّ ِمْن َأْیَن َتْأُكُل؟ َفَقاَل: ُسْبَحاَن للااَِّ َ�للااَّ

ُ ُیْنِزُل َلَك  ْنِد للااَِّ، َفِقیَل َلُه:ِمْن َأْیَن َتْأُكُل؟ َفَقاَل: ِمْن عِ  َوِقیَل ِلَحاِتٍم اْألََصمِّ: َیْرُزُق َأَ�ا ُأَسْید؟ للااَّ
َماُء َلهُ  َماُء! َ�ا َهَذا اْألَْرُض َلُه َوالسَّ َماِء؟ َفَقال: َ�َأنَّ َما َلُه ِإالَّ السَّ ، َفِإْن َلْم َدَناِنیَر َوَدَراِهَم ِمَن السَّ

َماِء َساَقُه ِلي ِمَن اْألَْرِض،  : ْنَشدَ َوأَ  ُیْؤِتِني ِرْزِقي ِمَن السَّ

ُ َراِزِقي َوَ�ْیَف َأَخاُف اْلَفْقرَ   َوَراِزُق َهَذا اْلَخْلِق ِفي اْلُعْسِر َواْلُیْسرِ   َ�للااَّ

َل ِ�اْألَْرَزاِق ِلْلَخْلِق ُ�لِِّهمْ  بِّ ِفي اْلَبْیَداِء َواْلُحوِت ِفي اْلَبْحرِ   َتَكفَّ  "َوِللضَّ

أمر �فعل األسباب، فطلب الرزق من غیر سبب  نعم. ومع ذلك مع أنه تكفَّل �األرزاق إال أنه
ر لي أوالدً  هللا الولد من غیر نكاح جنون، إن �انُحمق، �ما أن طلب  ، المقدر فسیأتون  ا�قدِّ

 عاقل هذا الكالم؟ ما تزوجت، �مكن أن �قول أوكائن تزوجت 
وال فضة،  اال تمطر ذهبً  :-رضي هللا عنه-فالبد من مباشرة األسباب، والسماء �ما قال عمر  
ِلِه َلَرَزَقُكْم َ�َما َیْرُزُق الطَّْیَر َتْغُدو َوَتُروحُ « ْلُتْم َعَلى للااَِّ َحقَّ َتَو�ُّ وال تجلس في أو�ارها  ،»لْو َأنَُّكْم َتَو�َّ

بذل األسباب لطلب الرزق أمٌر مطلوٌب  ، المقصود أن»�طاًنا َتْغُدو ِخَماًصا َوَتُروحُ «تغدو وتروح، 
وال نقض للتو�ل، بل هو من هذا معارض للقدر  أن األسباب ومباشرتها ال �عني ، وفعلاشرعً 

 .التو�ل
َأنَّ اْألَْشَعِر�ِّیَن َأَ�ا ُموَسى  :َوَذَكَر التِّْرِمِذيُّ اْلَحِكیُم ِفي "َنَواِدِر اْألُُصوِل" ِ�ِإْسَناِدِه َعْن َزْ�ِد ْبِن َأْسَلمَ "

صلى هللا علیه -  َنَفٍر ِمْنُهْم، َلمَّا َهاَجُروا َوَقِدُموا َعَلى َرُسوِل للااَِّ َوَأَ�ا َماِلٍك َوَأَ�ا َعاِمٍر ِفي 
صلى هللا علیه -ِفي َذِلَك َوَقْد َأْرَمُلوا ِمَن الزَّاِد، َفَأْرَسُلوا َرُجًال ِمْنُهْم ِإَلى َرُسوِل للااَِّ   -وسلم
َسِمَعُه َ�ْقَرُأ َهِذِه اْآلَ�َة  -صلى هللا علیه وسلم-  للااَِّ  َ�ْسَأُلُه، َفَلمَّا اْنَتَهى ِإَلى َ�اِب َرُسولِ  -وسلم

 } ُمِبینٍ َوَما ِمْن َدا�ٍَّة ِفي اْألَْرِض ِإالَّ َعَلى للااَِّ ِرْزُقَها َوَ�ْعَلُم ُمْسَتَقرََّها َوُمْسَتْوَدَعَها ُ�لٌّ ِفي ِ�َتاٍب {
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ُجُل: َما اْألَْشَعِر�ُّوَن ِ�َأْهَوِن ال َوابِّ َعَلى للااَِّ، َفَرَجَع َوَلْم َیْدُخْل َعَلى َرُسوِل للااَِّ َفَقاَل الرَّ صلى هللا -دَّ
صلى -َأْ�ِشُروا َأَتاُكُم اْلَغْوُث، َوَال َ�ُظنُّوَن ِإالَّ َأنَُّه َقْد َ�لََّم َرُسوَل للااَِّ  َفَقاَل ِألَْصَحاِ�ِه: -علیه وسلم

 .َفَوَعَدهُ  -هللا علیه وسلم
ْم َ�َذِلَك ِإْذ َأَتاُهْم َرُجَالِن َ�ْحِمَالِن َقْصَعًة َبْیَنُهَما َمْمُلوَءًة ُخْبًزا َوَلْحًما َفَأَكُلوا ِمْنَها َما َفَبْیَنَما هُ  

-صلى هللا علیه وسلم-َشاُءوا، ُثمَّ َقاَل َ�ْعُضُهْم ِلَبْعٍض: َلْو َأنَّا َرَدْدَنا َهَذا الطََّعاَم ِإَلى َرُسوِل للااَِّ 
ِ ِلَیْقِض  ؛ ُجَلْیِن: اْذَهَبا ِبَهَذا الطََّعاِم ِإَلى َرُسوِل للااَّ  -صلى هللا علیه وسلم-َي ِ�ِه َحاَجَتُه، َفَقاُلوا ِللرَّ

َفَقاُلوا: َ�ا َرُسوَل  -صلى هللا علیه وسلم-َفِإنَّا َقْد َقَضْیَنا ِمْنُه َحاَجَتَنا، ُثمَّ ِإنَُّهْم َأَتْوا َرُسوَل للااَِّ 
 ،»َما َأْرَسْلُت ِإَلْیُكْم َطَعاًما« : َرَأْیَنا َطَعاًما َأْكَثَر َوَال َأْطَیَب ِمْن َطَعاٍم َأْرَسْلَت ِ�ِه، َقالَ  َما ،للااَِّ 

َفَأْخَبَرُه َما َصَنَع، َوَما  -صلى هللا علیه وسلم-َفَأْخَبُروُه َأنَُّهْم َأْرَسُلوا َصاِحَبُهْم، َفَسَأَلُه َرُسوُل للااَِّ 
 .»َذِلَك َشْيٌء َرَزَقُكُموُه للااَُّ «: -صلى هللا علیه وسلم-ْم، َفَقاَل َرُسوُل للااَِّ َقاَل َلهُ 

لترمذي الحكیم، وهو غیر صاحب لنوادر األصول  ،نعم هذا الخبر نقله المؤلف عن النوادر
هذا الترمذي الحكیم، له  ،لمشهوراالسنن، غیر أبي عیسى صاحب السنن المعروف، اإلمام 

وما تفرَّد  ،مه نوادر األصول، وهذا الكتاب مشتمل على أخبار مرفوعة وموقوفة وقصصكتاب اس
ألنه من المتصوفة، وله رأي في المعرفة،  ؛�ه فهو ضعیف، والرجل فیه �الم طو�ل لهذا العلم

 .وتعظیمها قوٌل في الوال�ة اوله أ�ًض 
العلم، و�تا�ه هذا النوادر فیه ولیس �معتدل الرأي عند عامة أهل  ،المقصود أنه الرجل منَتَقد 

یه شيء من الموضوعات، وفیه أحادیث، لكن عامة ما یتفرد �ه هذا الكتاب ضعیف، وف ،أخبار
 .نعم

 طالب:.........
 ؟ماذا

 طالب:.........
 .نعم

 طالب:......
 .مطبوع مختصر بدون أسانید

َأِي اْلَمْوِضَع  }َوُمْسَتْوَدَعَها{ ْرِض َحْیُث َتْأِوي ِإَلْیِه،َأْي ِمَن اْألَ  }َوَ�ْعَلُم ُمْسَتَقرََّها{ :َقْوُلُه َتَعاَلى"
ِ�یُع ْبُن َأَنسٍ -رضي هللا عنهم-الَِّذي َتُموُت ِفیِه َفُتْدَفُن، َقاَلُه ِمْقَسٌم َعِن اْبِن َعبَّاٍس    :، َوَقاَل الرَّ

وُت َوَحْیُث ُتْبَعُث. َوَقاَل َسِعیُد ْبُن ُجَبْیٍر َعِن اْبِن َحْیُث َتمُ  }َوُمْسَتْوَدَعَها{ ،ُمْسَتَقرَُّها َأ�َّاُم َحَیاِتَها
ِحمِ  }ُمْسَتَقرَُّها{ :َعبَّاسٍ  ْلِب. َوِقیَل: َ�ْعَلُم ُمْسَتَقرََّها ِفي اْلَجنَِّة َأوِ  }َوُمْسَتْوَدَعَها{ ،ِفي الرَّ  ِفي الصُّ
َحُسَنْت {: ْوُلُه َتَعاَلى ِفي َوْصِف َأْهِل اْلَجنَِّة َوَأْهِل النَّارِفي اْلَقْبِر، َیُدلُّ َعَلْیِه قَ  }َوُمْسَتْوَدَعَها{النَّاِر 
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 }ُكلٌّ ِفي ِ�َتاٍب ُمِبینٍ {]، ٦٥[الفرقان: }َوُمَقاًما اَساَءْت ُمْسَتْقرَ {]، وَ ٧٦[الفرقان: }َوُمَقاًما اُمْسَتْقرَ 
 .َأْي ِفي اللَّْوِح اْلَمْحُفوظِ 

َماَواِت َواْألَْرَض ِفي ِستَِّة َأ�َّامٍ َوُهَو الَّذِ { َقْوُلُه َتَعاَلى:  َم ِفي "اْألَْعَراِف" َبَیاُنهُ  }ي َخَلَق السَّ  ،َتَقدَّ
َماء، }َوَ�اَن عْرُشُه َعَلى اْلَماءِ {. َواْلَحْمُد هللَِّ   َبیََّن َأنَّ َخْلَق اْلَعْرِش َواْلَماِء َقْبَل َخْلِق اْألَْرِض َوالسَّ

َفَصاَرْت َماًء َیْرَتِعُد ِمْن َمَخاَفِة للااَِّ  ،َفَنَظَر ِإَلْیَها ِ�اْلَهْیَبةِ  ، َ�اُقوَتًة َخْضَراءَ َقاَل َ�ْعٌب: َخَلَق للااَُّ 
 ."َتَعاَلى

العلماء �قولون �ختلفون في أول المخلوقات هل هو العرش أو القلم؟ جاء في الحدیث  
َل َما َخَلَق للااَُّ اْلَقلَ « :الصحیح أو أنه  ،، فهل معنى هذا أنه أول المخلوقات»: اْكُتْب َلهُ َم َفَقاَل ِإنَّ َأوَّ

ابن  عني أنه قبل غیره، ولذا �قول العالمةاكتب؟ اآل�ة � :في أول خلقه �عني في أول أمره قیل له
 ة:في النونی -رحمه هللا-القیم 
     

 َوالنَّـــاُس ُمْخَتِلُفـــوَن ِفـــي اْلَقَلـــِم الَّـــذي 
     

ــــــــِه   ــــــــَب اْلَقَضــــــــاُء ِ� �َّانِ ُكِت ــــــــدَّ ــــــــَن ال  ِم
 

 َهــْل َ�ــاَن َقْبــَل اْلَعــْرِش َأْو ُهــَو َ�ْعــَدهُ 
     

ــــــَد َأِبــــــي اْلَعــــــَال اْلَهَمــــــَداِني   َقــــــْوالِن ِعْن
 

 َهــْل َ�ــاَن َقْبــَل اْلَعــْرِش َأْو ُهــَو َ�ْعــَدهُ 
   
َبــــــْت    ــــــِر�ِف َتَعقَّ  َوَ�َتاَ�ــــــُة اْلَقَلــــــِم الشَّ
     

 َكـــــــــــانِ َوْقـــــــــــَت اْلِكَتاَ�ـــــــــــِة َ�ـــــــــــاَن َذا َأرْ  
 

 ِإ�َجـــــــاَدُه ِمـــــــْن َغْیـــــــِر َفْصـــــــِل َزَمـــــــانِ 
  

 .لعرش هو األول عند جمهور العلماءالمقصود أن ا
 نعم.

�َح َفَجَعَل اْلَماَء َعَلى َمْتِنَها، ثُ " مَّ َوَضَع َفِلَذِلَك َیْرَتِعُد اْلَماُء ِإَلى اْآلِن َوِ�ْن َ�اَن َساِكًنا، ُثمَّ َخَلَق الرِّ
َوَ�اَن { -عز وجل–ِإنَُّه ُسِئَل َعْن َقْوِلِه  :َماِء، َقاَل َسِعیُد ْبُن ُجَبْیٍر َعِن اْبِن َعبَّاسٍ اْلَعْرَش َعَلى الْ 

�ِح، }َعْرُشُه َعَلى اْلَماءِ  َوَرَوى اْلُبَخاِريُّ َعْن  َفَقاَل: َعَلى َأيِّ َشْيٍء َ�اَن اْلَماُء؟ َقاَل: َعَلى َمْتِن الرِّ
، ِإْذ َجاَءُه َقْوٌم ِمْن َبِني َتِمیٍم -صلى هللا علیه وسلم-ُ�ْنُت ِعْنَد النَِّبيِّ : القَ  ِعْمَراَن ْبِن ُحَصْیٍن،

ْرَتَنا َفَأْعِطَنا  َفَدَخَل َناٌس ِمْن َأْهِل اْلَیَمِن َفَقاَل:  َفَقاَل: "اْقَبُلوا اْلُبْشَرى َ�ا َبِني َتِمیٍم  َقاُلوا:  َ�شَّ
یِن، َوِلَنْسَأَلَك  َقاُلوا ْلَیَمِن ِإْذ َلْم َ�ْقَبْلَها َبُنو َتِمیٍم""اْقَبُلوا اْلُبْشَرى َ�ا َأْهِل ا َه ِفي الدِّ َقِبْلَنا، ِجْئَنا ِلَنَتَفقَّ

ُ َوَلْم َ�ُكْن َشْيٌء َغْیَرُه َوَ�اَن َعْرُشُه َعَلى اْلَماِء ُثمَّ َخلَ  َق َعْن َهَذا اْألَْمِر َما َ�اَن؟ َقاَل: َ�اَن للااَّ
َماَواتِ  ْكِر ُ�لَّ َشْيءٍ  ، َواْألَْرَض السَّ  .."ي َرُجٌل َفَقاَل: َ�ا ِعْمَرانُثمَّ َأَتانِ  ،َوَ�َتَب ِفي الذِّ
 �ا عمراُن.
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َرابُ  "�ا عمرانُ  ِ َلَوِدْدُت  َأْدِرْك َناَقَتَك َفَقْد َذَهَبْت، َفاْنَطَلْقُت َأْطُلُبَها َفِإَذا ِهَي َ�ْقَطُع ُدوَنَها السَّ َوأْ�ُم للااَّ
 ".َها َقْد َذَهَبْت َوَلْم َأُقمْ َأنَّ 

 .علٌم عظیم �سبب هذه الدا�ة�عني فاته، فاته 
 طالب:....

 فیه؟ماذا 
 طالب:.....

 هي �القطع، أ�م هللا، أ�ُم نعم. ،ال
 طالب:....

ُه ِ�اِالْعِتَباِر َواِالْسِتْدَالِل َعَلى َأْي َخَلَق َذِلَك ِلَیْبَتِلَي ِعَبادَ  }ِلَیْبُلَوُ�ْم َأ�ُُّكْم َأْحَسُن َعَمًال { :َقْوُلُه َتَعاَلى"
َأ�ُُّكْم َأَتمُّ َعْقًال، َوَقاَل اْلَحَسُن  }َأْحَسُن َعَمًال  َأ�ُُّكمْ {َمْعَنى  َكَماِل ُقْدَرِتِه َوَعَلى اْلَبْعِث، َوَقاَل َقَتاَدُة:

ْنَیا، َوُذِكَر َأنَّ  َالُم  - ِعیَسى َوُسْفَیاُن الثَّْوِريُّ َأ�ُُّكْم َأْزَهُد ِفي الدُّ َمرَّ ِبَرُجٍل َناِئٍم َفَقاَل: َ�ا  -َعَلْیِه السَّ
ْنَیا ِألَهْ  َناِئُم ُقْم َفَتَعبَّْد، َفَقاَل َ�ا ُروَح للااَِّ َقْد َتَعبَّْدُت، َفَقالَ  ِلَها، َقاَل: َوِ�َم َتَعبَّْدَت؟ َقاَل: َقْد َتَرْكُت الدُّ

 ".َنْم َفَقْد ُفْقت
 .فقَت 

  .اْلَعاِبِدینَ  قد فقتَ "قال: نم، ف
اُك:قال  حَّ ِ، ُمَقاِتٌل:وقال  َأ�ُُّكْم َأْكَثُر ُشْكًرا، الضَّ َأ�ُُّكْم َأْعَمُل ِ�َطاَعِة  اْبُن َعبَّاٍس:وقال  َأ�ُُّكْم َأْتَقى هللَِّ
�ُُّكْم َأْحَسُن أَ { َتَال: -صلى هللا علیه وسلم-َأنَّ النَِّبيَّ  ،َوُرِوَي َعِن اْبِن ُعَمرَ  ،-عز وجل–للااَِّ 
َفَجَمَع اْألََقاِو�َل  .َوَأْسَرُع ِفي َطاَعِة للااَِّ  ،َوَأْوَرُع َعْن َمَحاِرِم للااَِّ  ،َقاَل: َأ�ُُّكْم َأْحَسُن َعْقًال  }َعَمًال 

ُ َتَعاَلى ،ُكلََّها، َوَسَیْأِتي ِفي "اْلَكْهِف" َهَذا َأْ�ًضا  .ِإْن َشاَء للااَّ
َم َمْعنَ    ."ى اِالْبِتَالءِ َوَقْد َتَقدَّ

أخلصه وأصو�ه،  :فقال }َأ�ُُّكْم َأْحَسُن َعَمًال { :قوله عنُسئل  -رحمه هللا-بن ِعیاض الُفضیل 

 .أخلصه وأصو�ه


