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 السالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته
اِدَسُة:"  اْلَمْسَأَلُة السَّ

ــتِ  ــا َ�اَن ــٍة، وَ َلمَّ ــى َضــْرَ�ْیِن: ُدْنَیِو�َّ ــُد َعَل ــ اْلَمَصــاِلُح َواْلَمَفاِس ــدَّ ُأْخَرِو�َّ ْنیَ ٍة، َوَتَق ــى الدُّ ــَالُم َعَل ــِة، َم اْلَك ِو�َّ
 :ینضر� على نهاإ: فنقول األخرو�ة، اْقَتَضى اْلَحاُل اْلَكَالَم ِفي اْلَمَصاِلِح َواْلَمَفاِسدِ 

 هــلأ وعــذاب الجنــان، أهــل �نعــیم �ــاآلخر، القبیلــین حــدأل امتــزاج ال خالصــةً  تكــون  أن :أحــدهما
 .برحمته الجنة وأدخلنا ،النار من هللا أعاذنا النیران، في الخلود

 حـال فـي الموحـدین، من النار یدخل من إلى �النسبة إال ذلك ولیس ممتزجة، تكون  أن :الثانيو 
 سـبماح �لـه وهـذا األول، القسـم إلـى رجـع هللا برحمـة الجنـة دخـلأُ  فـإذا خاصـة، النـار فـي كونه
 ".سمعال من أحكامها تتلقى و�نما مجال، األخرو�ة األمور في للعقل لیس إذ الشر�عة، في جاء

 صـحبهالحمد هلل رب العالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینـا محمـد وعلـى آلـه و 
 .أجمعین

فیمــا �خــص أمــور الــدنیا، وأمــا مــا  فــي المصــالح والمفاســد -رحمــه هللا تعــالى–تقــدم �ــالم المؤلــف 
ــمها المؤلــف إلــى قســمین أو إلــى ضــر�ین، وعنــد أهــل  �خــتص �ــأمور اآلخــرة فهــذا محــل �حثهــا، وقسَّ

فلو قال: علـى قسـمین أو علـى ضـر�ین أو  ،العلم القسم والضرب والصنف والجنس �لمات متقار�ة
بـین هـذه و�ن �انـت موجـودة أو على نوعین الفروق  -إن شاء هللا-ال فرق في ذلك فعلى صنفین 

 لكنها دقیقة �حیث ال تظهر لكل الناس.
المصـــــلحة الخالصـــــة التـــــي ال تمتـــــزج  ،الضـــــرب األول الخـــــالص الـــــذي ال �متـــــزج �القبیـــــل اآلخـــــر

ومثَّـــل للمصـــلحة الخالصـــة نعـــیم أهـــل  ،أو المفســـدة الخالصـــة التـــي ال ُ�مازجهـــا مصـــلحة ،�المفســـدة
دره وال ُ�كـ ،وال ُینغصـه شـيء ،وال بوجـٍه مـن الوجـوه ،األحوال الجنة الذي ال �عتر�ه نقص �حاٍل من

ثـل موُقـل  ،البـد أن �عتر�ـه مـا ُینغصـه ومـا ُ�كـدرهفشيء، بینما النعیم في الدنیا مهمـا بلـغ �صـاحبه 
هــذا فــي العــذاب والشــقاء فــي اآلخــرة خــالص ال ُ�خالطــه وال �شــو�ه شــيٌء مــن المصــالح أو المنــافع 

 قد ُ�مازجه شيٌء من النعیم. �خالف شقاء الدنیا فإنه
نعـــیم أهـــل الجنـــة خـــالص، وعـــذاب أهـــل الخلـــود فـــي النیـــران، عـــذاب أهـــل الخلـــود مـــا هـــو �عـــذاب 

من استحق منهم العذاب من ارتكب مخالفة ُ�عذب �قدرها ثم ُ�خرج �ما هو مذهب أهـل  ،الموحدین
نَّة والجماعة  وسیأتي في الضرب الثاني. ،هذا ممزوج ،السُّ

هل الخلود فهو خالص ولو �ان أخف الناس عذاً�ا، فهو عذاٌب خالص ال �عتر�ه نعـیم أما عذاب أ 
بوجــٍه مــن الوجــوه، مــاذا عمــن �ــان أو ســیكون فــي ضحضــاٍح مــن نــار أو بــین أخمصــیه شــيٌء مــن 

أي نعـیٍم فـصـور جمـرة تحـت رجلـك ت�عنـي لـو ت ا،النار �غلي منهما دماغه؟ وهذا أخف الناس عـذا�ً 
 {ال ینقطـع  اسـرمد��  ا!! فكیف إذا �ان هـذا العـذاب أبـد اآل�ـاد، أبـد�� ؟رة موجودة تتلذذ �ه وهذه الجم
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À Á Â Ã{ :فهذا ال �عتر�ه مصلحة �حـاٍل مـن األحـوال و�ن �ـان أخـف مـن  ،]٤٨[الِحجر
 غیره، لكنه مفسدٌة ظاهرة دائمة.

ممزوجــة  الضــرب الثــاني: وهــو الممتــزج الممــزوج مصــلحة ممزوجــة �شــيٍء مــن المفســدة أو مفســدة
 �شيٍء من المصلحة.

ى " هـذا مصـلحته �ـون مآلـه إلـالموحـدین مـن النـار یـدخل مـن إلـى �النسـبة إال ذلـك ولیسقـال: "
الجنــة، وأمــا المفســدة فكونــه فــي الحــال یــدخل النــار مــع أن دخولــه النــار لــیس مثــل دخــول الكفــار 

ســادهم ال تمســه النــار المحكــوم علــیهم �التأبیــد، حتــى مــع دخــولهم النــار؛ ألنــه یبقــى شــيء مــن أج
 فتمتزج هذه المصلحة بتلك المفسدة.

ارت " صــاألول القســم إلــى رجــع هللا برحمــة الجنــة دخــلأُ  فــإذا خاصــة، النــار فــي �ونــه حــال فــي"
 مصلحته خالصة ال ُ�مازجها شيٌء من الكدر.

صــحیح حســبما االعتقــاد الــذي نعتقــده فــي مثــل هــذه " الشــر�عة فــي جــاء حســبما �لــه وهــذا�قــول: "
 إذا ال وسیلة إلى معرفة هذه األمور إال �طر�ق السمع. ؛المسائل حسبما وردنا من الشارع

ي هــنعــم  "الســمع مــن أحكامهــا تتلقــى و�نمــا مجــال، األخرو�ــة األمــور فــي للعقــل لــیس إذ�قــول: "
وال یتصـور مـاذا �حـدث فـي  ،وال �مكـن أن یتخیـل العقـل ،ولیس للعقـل فیهـا مجـال ،سمعیٌة محضة

دنیا لـیس فـي الـ اءنه لیس في الدنیا مما ُ�مكن أن ُ�قاس علیه من أمور اآلخـرة إال األسـماآلخرة؛ أل
 :جنـةلیس هناك إال التسمیة فقط، ففـي ال ،مما جاء مما ُیوافق في تسمیته أمور اآلخرة اءإال األسم

ور؛ صـوال ُیت ،ال ُ�مكـن أن ُیتخیـل ،»وال خطـر علـى قلـب �شـر، وال أذٌن سمعت، ما ال عیٌن رأت«
ولــذا نعــرف أن مــن تصــور شــیًئا مــن أمــور اآلخــرة فــي ذهنــه، ثــم صــوره للنــاس �قصــد تــرغیبهم أو 

مقصـر ال ُ�مكـن أن ُیـدرك حقیقـة مـا فـي اآلخـرة مـن  ،مهما بلغـت �ـه األوهـام ،ترهیبهم فإنه مقصر
ر أمــــور اآلخــــرة ال فــــي األذهــــان وال فــــي األعیــــان ألن  ؛نعــــیٍم أو عــــذاب؛ ولــــذا ال �جــــوز أن ُتصــــوَّ

األذهان تقصر عن إدراكهـا، نعـم مـا جـاء الشـرع بتفصـیله یتصـوره الـذهن إذا جـاء فـي الشـرع مـثًال 
ر؛ ألنـه جـاء تحدیـده مـن قبـل  أن ومـا بـین منكبیـه �ـذا ُ�مكـن ،ُأحـد لضـرس الكـافر مثـل جبـ ُیتصـوَّ

 لنــار هــذا الالشــارع، لكــن أحجــام ومســتوى النعــیم أو مســتوى العــذاب ســواًء �ــان فــي الجنــة أو فــي ا
  .ُ�مكن أن ُیدر�ه أحد

 محـل الو  السـجود، مواضـع مـنهم تنال ال النار ألن ؛فظاهر اممتزجً  الثاني القسم هذا �ون  أما"و 
 ".ظاهرة مصلحةٌ  وتلك اإل�مان،

محلــه "وال محــل اإل�مــان"  ،هــذا جــاء �ــه الخبــر الصــحیحفأمــا �ــون النــار ال تأكــل مواضــع الســجود 
ثبـت أن القلـب ال تأكلـه النـار؟ لـم �ـأِت مـا یـدل علـى ذلـك إن القلب محل اإل�مان القلب، لكـن هـل 

 }c  ed {: -جــــلَّ وعــــال–وجــــاء مــــا یــــدل علــــى ذلــــك مثــــل قولــــه  ،أردنــــا �اإل�مــــان الصــــالة
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�عنــي صــالتكم إلــى بیــت المقــدس، فــإذا �ــان المــراد �اإل�مــان هنــا الصــالة، والمــراد  ]١٤٣[البقــرة:
هــا مواضــع الســجود فقــط، فهــذا لــه ؤ ع الســجود جز وهــو مواضــ ،�الصــالة الجــزء الــذي ورد �ــه الخبــر

م. ،وجه  لكن ُ�غني عنه ما تقدَّ
 . ال أن �كون وقف على خبر ال نعرفهوعلى �ل حال محل اإل�مان محل انتقاد، اللهم إ

 طالب:........
 �قول؟ ماذا

 طالب:........
 .نعم

 طالب:........
وال  ،محــل لــه مــن النظــرفــذ�ره ال  ،مــأخوذة مــن �شــف العلــوم....على �ــل حــال لــم یثبــت �ــه خبــر

 .ُیلتفت إلیه
 ".خاصة للشر ضختتم لم وأعمالهم أعمالهم، قدر على تأخذهم فإنما اوأ�ًض "

 تتمحض �الحاء.
 ".خاصة للشر ضحتتم لم وأعمالهم"

ن �عني لیست أعمالهم شرٌّ محض بل فیها الخیر؛ ولذا تأخذهم النار على قـدر أعمـالهم، ومعلـوٌم أ
  .إلى آخره، المقصود أنهم یتفاوتون ومنهم من هو إلى ُحجزته... ،إلى �عبیهمنهم من هو 

 ".حال على عمله في خیر ال من أخذ النار تأخذهم فال"
ومــع ذلــك مــن دخــل النــار ولــو خــف عذا�ــه فیهــا فــالنعیم الــذي ینالــه إن ُوِجــد فكأنــه ال شــيء، �عنــي 

 .ُ�عذب ال شك أن �قیة الجسد یتأثركون جزء من البدن 
 قالمعلـ الرجـاء ثـم الصـالحة، واألعمـال اإل�مـان نمـ الناشـئة المصـلحة حصـول فـي �ـافٍ  وهذا"

 ذلـك رغیـ إلـى النـار، رب�ُ  من عنه نفستُ  فهي التعذیب، مع له حاصلةٌ  ما، راحةٌ  المؤمن �قلب
 ".ألفاها استقراها من الشر�عة، في اآلتیة الجزئیة األمور من

ــد الــذي �عنــي مــن اســتقرأها وتتبعهــا فــي النصــ وص وجــدها، وهــذا ظــاهر �عنــي �ــون عــذاب الموحِّ
 نسـأل هللا السـالمة–استحق العذاب �المخالفة �ختلف عن عذاب مـن ُحِكـم علیـه �ـالخلود فـي النـار 

  .-والعافیة

 , + * ( ) {: تعـالى �قولـه �ثیـرة، أدلـةٌ  الشـر�عة مـن علیه فیدل ا،محًض  األول �ون  وأما"

 .]٧٥:الزخرف[ }-

 .]١٩:الحج[ }t u v w x y z {: وقوله

 ".]٧٤:طه[ }Ò Ó Ô Õ  Ö {: وقوله
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 t u v w {داللة اآل�ـة األولـى والثالثـة ظـاهرة علـى المـراد، لكـن داللـة اآل�ـة الثانیـة 
x y z{ ]نسـأل –لنـار امعلوٌم أن اإلنسان ُیالزمه لباسه، فـإذا �ـان هـذا اللبـاس مـن  ]١٩:الحج
 .مفهو مالزٌم له -لسالمة والعافیةهللا ا

 .الرحمة من اإل�عاد على یدل ما سائر إلى هنالك، ما أشد وهو"

 ¥ {: �قولــه مفســدة، وال مشــقة وال عــذاب ال أن علــى تــدل وأحادیــث خــرأُ  آ�ــات الجنــة وفــي

 ¿ ¾ ½ ¼ {: ولهق إلى ]٤٦-٤٥:الحجر[} ® ¬ » * © ̈ § ¦

À Á Â Ã{ ]٤٨:الحجر[. 

 .]٧٣:الزمر[ }µ ¶ ̧ ¹ º {: وقوله
: لنـارا وفـي ،»رحمتـي أنـت«: الجنـة فـي �قولـه ر�نـا ذلك نبیَّ  وقد ،معلوم هو مام ذلك غیر إلى
 ".»عذابي أنت«

أنــِت « وجــاء فــي األخــرى  ،»أنــِت رحمتــي أرحــم �ــك مــن أشــاء«نعــم جــاء فــي الحــدیث الصــحیح 
  .نسأل هللا السالمة والعافیة »عذابي ُأعذب �ك من أشاء

 .بالغةمُ  �العذاب وهذه بالغة،مُ  �الرحمة هذه فسمى"
 ؟".هذا �ستقیم �یف: قیل فإن
 .هذه محل الرحمة، وهذه محل العذابألن 

 تٍ درجـا فیهـا أن الجنـة فـي جـاء أنـه �مـا �عـض، من أشد �عضها در�اتٍ  النار في أن ثبت وقد"
 وجـاء خلـدین،المُ  مـن أنـه مـع ضحضـاحٍ  في أنه النار أهل �عض في وجاء �عض، فوق  �عضها

 ".نعیمها �عض حرم�ُ  من الجنة في أن
فُخفـف عنـه العـذاب، فصـار  -علیـه الصـالة والسـالم–لنبـي ا�النسبة ألبي أبي طالـب شـفع لـه هذا 

 -علیـه الصـالة والسـالم–ولـوال النبـي  ،مـع أنـه ُمخلَّـد -نسـأل هللا السـالمة والعافیـة-في ضحضـاح 
النــار. لكــان فــي الــدرك األســفل مــن النــار �مــا جــاء فــي الحــدیث الصــحیح، فــي الــدرك األســفل مــن 

ولــیس �منــافق، فكیــف �قــول  ،معلــوٌم أن الــدرك األســفل إنمــا هــو لمــن؟ للمنــافقین، وأبــو طالــب �ــافر
�مــا جــاء فــي  »ولــوال شــفاعتي أو لــوالي أو لــوال أنــا«عــن عمــه:  -علیــه الصــالة والســالم–النبــي 

 مـن �عنـي �ـون المنـافقین فـي الـدرك األسـفل ،»لكان في الدرك األسفل من النار«�عض الروا�ـات 
�مــا جــاء بــذلك الــدلیل القطعــي مــن الكتــاب، هــل هــذا �عنــي أنــه ال �كــون فــي الــدرك األســفل  ،النــار

 غیرهم؟
 طالب:........
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بل قد �كـون مـن الكفـار مـن هـو فـي الـدرك األسـفل مـن النـار  ،�عني هل هو حصر؟ لیس �حصر
 و�ن �ـان ُحكـم ،ابهمالسیما إذا ُعرف �ظلمـه وعدوانـه وطغیانـه ال شـك أن الكفـار یتفـاوتون فـي عـذ

 على الجمیع �الخلود.
ن إلــه بهــا أال �قــول قائــل:  -علیــه الصــالة والســالم–الشــفاعة التــي شــفعها النبــي  ،لكــن أبــو طالــب

ن ووقوفه معه، ونصرة الـدعوة �فیلـٌة بهـذا التخفیـف مـ -علیه الصالة والسالم–مجرد ُنصرته للنبي 
 -علیــه الصــالة والســالم–أنــه نصــر النبــي مــع  »لــوال هــذه الشــفاعة«غیــر شــفاعة؟ �یــف �قــول: 

ونصر الدعوة، ودافـع عنـه �یـف �كـون فـي الـدرك األسـفل مـن النـار لـوال هـذه الشـفاعة؟ نعـم  ،وآواه 
ولـیس لـه أدنــى مستمسـك، �عنــي �عـض الكفـار قــد �خفـى علیــه  ،وقامــت علیـه الحجــة ،عـرف الحـق

ة �ـأجلي ، فهـذا قامـت علیـه الحجـلكن ال �عرفها مثل ما �عرفها أبو طالب ،شيء، قد �عرف الحجة
 . صورها، ولیس له أدنى عذر

 ".منها یتب ولم خمرٍ  مدمن �موت نعیمها �الذي �عض �حرم من الجنة في أن وجاء"
 .ُ�حرم من غناء الحور العین هشك أنأو �سمع األغاني والقینات ال 

 شـد،األ مـن أخـف شـداأل دون  فالذي أشد، �عضها -منها هللا أعاذنا- الجحیم در�ات �انت و�ذا"
 ".ما مصلحةً  لحصِّ تُ  التي الرحمة وصف �قتضیه مما والخفة

أي مصلحة في عذاٍب دائم ال �فتر ولو �ان أخف مـن غیـره؟! قـد یتلـذذ اإلنسـان الُمعـذب إذا �ـان 
قـد �جـد فـي نفسـه خفـة لهـذا العـذاب مـع  ،ُ�عذب أكثـر منـه اأو یرى بین ید�ه شخًص  ،یرى أن غیره

�عـض النـاس �حـس �أنـه أشـد النـاس  ،�ـل إنسـان ُ�حـس �مـا فیـه - السـالمة والعافیـةنسـأل هللا–أنه 
عــذاً�ا ولــو رأى مــن هــو أشــد منــه؛ ألن غیــره ال یهــتم �شــأنه الــذي ال تحــس �ــه ال �خطــر لــك علــى 

ولو �ان أمامك، بینما الذي یهمك و�عنیك مـا �خـتص �ـك وتحـس �ـه أنـت ممـا �عتر�ـك؛ ولـذا  ،�ال
 .ر الدنیا أن ینظر اإلنسان إلى من هو دونهجاء التذ�یر في أمو 

�عض الناس إذا أصابته شو�ة ظن أنه ال ُیوجد على وجه األرض شـخٌص أتعـس منـه، و�ذا افتقـر 
كـــذلك، و�ذا مـــرض �ـــأدنى مـــرض قـــال: هـــذا أشـــد األمـــراض، لكـــن ُأمرنـــا أن ننظـــر فـــي مثـــل هـــذه 

ن أل ؛نعمـة هللا علینـا نـزدري ى أال األحوال إلـى مـن هـو دوننـا �عنـي فـي أمـور الـدنیا؛ ألن هـذا أحـر 
ألنــه مــا أصــاب مــن  ؛مــن النــاس مــن �شــعر و�حــس، بــل یــتكلم و�شــتكي و�تــذمر �أنــه أتعــس النــاس

ء مــع أنــه لــو تأمــل وجــد أن عنــده مــن الــنِّعم مــا ال ینــو  ،أو ألنــه ُأصــیب �مــرض الــدنیا شــیًئا،أمــور 
 �شكرها ولو ُأصیب �ما ُأصیب �ه، هذا �النسبة ألمور الدنیا.

ٍة أقــل مــن ولــو �ـان فــي در�ــ ]١٤[اللیــل: } Á Â { اســرمد��  اأبــد��  الكـن أمــور اآلخــرة إذا �ــان عـذا�ً 
ــالهــل یهــتم �شــأن غیــره وُ�قــارن، �قــول: أنــا فــي الدر�ــة فغیــره،  ســبعین ال ،ثالثینالعشــر�ن وغیــري �

 . نسأل هللا السالمة والعافیة ،تعانمائة، المقارنة ما هي بواردة، �هللا المسال
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 دیدٌ شــ أنــه �مــا خفیــف، فوقــه تــوهمیُ  مــا إلــى �النســبة العــذاب إلیــه وصــل الــذي فالقــدر ا،وأ�ًضــ"
 مفسـدة ضـمن فـي مصـلحةٌ  فهـي مـا، بنسـبةٍ  ولو الخفة تصورت و�ذا دونه، هو ما إلى �النسبة
 ان�ـ و�ذا العمـل، حسـب على الجزاء فإن اآلخر، الطرف في �ذلك الجنة درجات أن �ما العذاب،

 ".�النسبة تلك على الجزاء �ان المخالفة، �ثرة �سبب قلیالً  الطاعة عمل
 �الطاعــــات ال ســــیما الواجبــــات أو ارتكــــاب �عنــــي: �ســــبب �ثــــرة التفــــر�ط"�ســــبب �ثــــرة المخالفــــة" 

 .المخالفات المحرمات عند المقاصة
 تالطاعـا علـى ودأبقـط  هللا �عـص لـم مـن �رتبـة لیسـت الجنة یدخل من خرآ رتبة أن ومعلومٌ "

 علیه رهدَّ � انعیمً  اآلخرة في الطاعة على جزاؤه فكان السببي، األول عمل ألجل ذلك و�نما عمره،
 ".واحد قسمٌ  امعً  فالقسمان �ذلك، �ان فإذا المفسدة، ممازجة معنى وهذا المخالفة، كثرة

هو فـي �المـه هـذا �أنـه اسـُتدرك علیـه �ـأن مـن دخـل النـار قـد یتلـبس �شـيٍء مـن المصـلحة، ومـن 
نة قد یتلبس �شيٍء من المفسدة، فیعود القسـم األول إلـى الثـاني، وأنـه ال مصـلحة محضـة دخل الج

 .ا ممتزج، ثم �عد ذلك أجاب عن هذاوال مفسدة محضة، بل �لٌّ منهم
 فیهـا نأ وال �العـذاب، النعـیم ممتزجـة الجنـة تكـون  أن لبتـةأ المنقـول فـي �صح ال أنه فالجواب"

 حـوالأ فـإن ذلـك، حیـل�ُ  ال العقـل نعـم، الشـر�عة، نقـل مقتضـى هـذا الوجوه، من بوجهٍ  ما مفسدةً 
 افیهــ إن: النــار فــي قــال�ُ  أن �صــح ال أنــه �مــا العقــول، مقتضــیات علــى جار�ــةً  لیســت اآلخــرة

 } - , + * ( ) {: تعــــــالى قــــــال ولــــــذلك ؛مــــــا مصــــــلحةً  تقتضــــــي رحمــــــةً  للمخلـــــدین
 �ـاهلل اعیـاذً ! العـذاب؟ دار وهـي یـف� لت،قَ  و�ن إلیها لیستر�حوا هنالك حالة، فال ]٧٥:الزخرف[

 .منها
 فقـدها،� األًمـ حرمهـا�ُ  مـن �جـد فـال المراتـب، معنـى إلـى راجـعٌ  فذلك الخمر، حرمان في جاء وما
 ".الولد شهوة �فقد األمً  الجمیع �جد ال كما
ألن مثـل هـذا منـزوع مـنهم، مثــل هـذا منـوع مـن قلـوب أهــل الجنـة، فمـا حرمـوا منـه ال �جــدون  ؛نعـم

 والجزاء من جنس العمل. ،]٢٦[النبأ: }³ ² {مع أن من أُعطیه تلذذ �ه  ،�فقده ألًما
 ".بردة أبي وعناق خز�مة، �شهادة خاص، فأمرٌ  الضحضاح، إلى جخرَ المُ  أما"

هـل ُیتصـور لـه  ،لكن من ُوِضع في ضحضاٍح من نار أو ُألِبس نعلین من نار �غلي منهما دماغه
و�ن ُخفـــف عنـــه  ،ذا یتقلـــب فـــي شـــيٍء ولـــو �ســـیر مـــن النعـــیمنعـــیم بوجـــٍه مـــن الوجـــوه؟ هـــل مثـــل هـــ

، ، قلنــا: یتلـذذ فــي �عـض األ�ــام دون �عــضاوأ�اًمــ االعـذاب؟ لــو �ـان هــذا العــذاب ینقطـع �عنــي أ�اًمـ
ر مع هذا نعیم؟! ف ،لكنه أبدٌي سرمدي دائم هذا العذاب ال ُ�فارقه  كیف ُیتصوَّ

 ".طعیةالق االستقرائیة األصول على ذلك �مثل نقض وال"



 
 

  
 

=i_||||||||||||||||||||||k‘=}à||||||||||||||||||||||è=m_||||||||||||||||||||||—Ã^Èª^۲۷=F۱E=
=

٨ 

لكن ال وجه الستثنائه هذا �تفاوت عذاب أهل النار فیهـا  ،�عني أمٌر خاص ُ�ستثنى من النصوص
شــهادته تعــدل شــهادة  -علیــه الصــالة والســالم–و�الــدر�ات، وأمــا شــهادة خز�مــة التــي جعــل النبــي 

 فـي -علیـه الصـالة والسـالم-اثنین نعم هذا خـاص وُمـدرك، ُمـدرك الخصوصـیة؛ ألنـه شـهد للنبـي 
 »إنهـا ُتجـزئ عنـه دون غیـره«صفقٍة لم �شهدها، و�ذلك عناق أبي بردة التي ضـحى بهـا، وقـال: 

 .التخصیص ظاهرو 
 طالب: ........
 هل هناك شيء؟
 طالب:........

} ́ µ ¶ ̧ ¹ º{ :تحسر ما هو موجودلكن التألم وال ،الغبطة موجودة ]٤٣[األعراف.  
 ائـدالفو  مـن ذلـك علـى ینبنـي لمـا ؛والـدر�ات رجاتالـد تفـاوت وجه في هنا النظر �جب أنه غیر"

 .أخرى  جهةٍ  من ال الفقهیة
: قلـت إذا أنـك هـذا ومعنـى ضـد، وال نقیٌض  تفاوتها من یلزم ال -تفاوتت و�ن -المراتب أن وذلك
 لــكذ حصــول فــي ســتراب�ُ  ال �حیــث اإطالًقــ علیــه ذلــك وأطلقــت �ــالعلم، وصــفته فقــد ،عــالم فــالنٌ 

 حـاز الثـاني أن �قتضـي الكـالم فهـذا العلـم، فـي فوقـه وفـالنٌ : قلـت فإذا �ماله، على له الوصف
 فكـذلك مـا، وجهٍ  على ولو �الجهل متصفٌ  األول أن �قتضي وال األول، رتبة فوق  العلم في رتبةً 
 مــن انقًصــ للعلمــاء ذلــك �قتضــي فــال العلمــاء، مرتبــة فــوق  الجنــة فــي األنبیــاء مرتبــة: قلــت إذا

 ".انعیمً  معمون  العلماء بل ضده، یداخله �حیث رتبةالم من اغض�  وال النعیم
 منعمون.

 طالب: منعمون من التعمیم؟
 "منعمون نعیًما ال نقص فیه". ال،

 ،هـاال شك أن النقیض والضد مرتفع �النسبة ألهل الجنة مطلًقـا، و�النسـبة ألهـل النـار المخلـدین فی
نـــار، فالضـــد والنقـــیض م ألهـــل الوال نعـــی ،النقـــیض مرتفـــع و�ـــذلك الضـــد، فـــال عـــذاب ألهـــل الجنـــة

 . كالهما مرتفع
 يفــ ذلــك فــوق  -والســالم الصــالة علــیهم- واألنبیــاء فیــه، نقــص ا النعیًمــ عمــون نم العلمــاء بــل"

 ".وغیرهم المنافقین إلى �النسبة العذاب في القول و�ذلك فیه، نقص ال الذي النعیم
مـر األعمال الصالحة واالنقیـاد لألوا �ل إنساٍن نعیمه �حسب ما ُ�تب له من الدرجات التي سببهاو 

والنــواهي، وقــل مثــل هــذا فــیمن یــدخل النــار، وقــد �كــون نعــیم �عــض مــن ارتفعــت درجاتــه تبًعــا، وال 
أنـه أفضـل ممـن هـو  ا، وال �عنـي�عني أنـه أفضـل ممـن هـو دونـه فـي المنزلـة، فقـد یثبـت الشـي تبًعـ

 دونه في هذه المنزلة استقالًال وأصالًة.
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 معه فـي المنزلـة فـي -علیه الصالة والسالم–لكالم؟ ُیوضحه المثال: زوجات النبي معنى هذا ا ما
�منزلـــة وزوجاتـــه دونـــه، بـــل هـــن معـــه فـــي  -علیـــه الصـــالة والســـالم-منزلتـــه؛ ألنـــه ال ُیتصـــور أنـــه 

ـــة، �ـــذلك  ـــ ،]٢١[الطـــور: }\ ] U V W X Y Z {الجن ـــد عن ـــد �كـــون ول د ق
ــده علیــه  –، والمثــال الظــاهر فــي زوجــات النبــيلكوزوجتــه �ــذ ،شــخٍص مــن الصــالحین ُیلحــق بوال

 -علیــه الصــالة والســالم–لكــن هــل �ســتطیع أن �قــول أحــد: إن زوجــات النبــي  ،-الصــالة والســالم
 -علیـه الصـالة والسـالم–أفضل من أبي �كٍر وعمر؟ ال، ومنزلة أبي �كر وعمر دون منزلـة النبـي 

 قطًعا.
ره إذا جــاء علــى ســبیل االســتقالل، و�النســبة كــون الشــيء یثبــت تبًعــا ال �عنــي أنــه أفضــل مــن غیــ

قـد  الشخص الغني ظاهر الثراء المتنعم �غنـاه واآلخـر المتوسـط ،هذا ُمشاهد وُمالحظفألمور الدنیا 
 ،�كون �عض الخدم عند هذا الذي من الدرجة األولى أفضـل حـاًال مـن هـذا الغنـي الغنـاء المتوسـط

ور سـیارة هـذا الشـخص، والـذي �قودهـا سـائق �یـف تتصـ ،عند أمیـر أو وز�ـر ا�عني تصور شخًص 
میـر أو بهذه السیارة وما تحتو�ه من وسائل الراحة، والذي دونه في الثراء دون هذا األ اتجده متنعمً 

 دون هذا الوز�ر أو دون هذا الكبیر حاله أقل، فتجد هذا الشخص المستقل بنفسه دون ذلك الخـادم
منین معه في منزلته ال �عني أنهن أفضـل مـن أبـي �كـر عند ذلك األثیر الكبیر، فكون أمهات المؤ 

ــا لمــا یدعیــه ابــن حــزم �ــأنهن أفضــل أمهــات المــؤمنین عنــده أفضــل  ،أو عمــر مــن أبــي �كــٍر خالًف
 . تفر�ٌع على هذا ،وعمر

 طالب:........
 .ن یتزاورو نعم 

 طالب:........
 ما الذي �منع أن �كون هذا وذاك؟و 

 طالب:........
 ه ما جاء تفصیل.مانع؛ ألن هما فی

 ولكـن حـة،را یداخلـه ال العـذاب فـي وغیـرهم �ـلٌّ  المنافقین إلى �النسبة العذاب في القول و�ذلك"
 .�عض من اعذا�ً  أشد �عضهم
 علیـه �مـا أجـاب األنصـار، دور خیـر عـن -وسـلم علیـه هللا صـلى- النبـي ئلُسـ لمـا ذلك وألجل
 ثـم هل،األشـ عبـد بنـو ثـم النجـار، بنو نصاراأل  دور خیر«: �قوله الخیر�ة في ترتیبهم في األمر
 ".»الخزرج بن الحرث بنو

 الحارث..الحارث.
 ".»ساعدة بنو ثم ،الخزرج بن رثاالح بنو ثم«"
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 والمــراد بــذلك القبائــل، واألمــر ببنــاء المســاجد فــي الــدور، واألمــر بتنظیفهــا �مــا جــاء فــي الحــدیث
�ــل شــخص یبنــي  ، �عنــي لــیسال فــي الــدور الصــحیح المــراد �ــه: األمــر ببنــاء المســاجد فــي القبائــل

ي فـ�عنـي  ،ال، إنمـا ُأِمـر ببنـاء المسـاجد فـي الـدور ،و�تـرك الجماعـة ، وُ�صلي فیه،في داره امسجدً 
 بنو راألنصا دور خیر«�عني القبائـل  »األنصار دور خیر«وأن ُتنظَّف وُتز�ن؛ ولذا قال:  ،القبائل
 .�عني قبیلة بني النجار إلى آخره »النجار

 قــد التفضـیل أفعـل �انـت حیـث مــن الضـد، لتـوهم ارفًعـ »خیـر األنصــار دور �ـل وفـي«: قـال ثـم"

ـــــــى تســـــــتعمل ـــــــه، ذلـــــــك عل ـــــــه الوج  })  ' & * $ # " ! {: تعـــــــالى �قول
 ".ذلك ونحو] ١٧-١٦:األعلى[

عمل �عني أفعل التفضیل أحیاًنا تكـون علـى �ابهـا، أحیاًنـا وهـذا هـو الغالـب تكـون علـى �ابهـا، فُتسـت
ئین اتحــدا أو اتفقــا فــي وصــف فــاق أحــدهما اآلخــر فــي ذلــك الوصــف، فعنــدنا هــذه القبائــل فــي شــی

�لهــم خیــر اشــتر�وا فــي الوصــف، لكــن فــاق �عضــهم الــبعض اآلخــر فــي ذلــك  ،تشــترك فــي الخیر�ــة
 وذلكم �سبب تقدم إسالم �عضهم على �عض. ؛الوصف

 L M N O{ههـا وقد تأتي أفعل التفضـیل ال علـى وج ،فهي على وجهها ،هم اشتر�وا
P{ :ــان نــدهم وال فــیهم هــذه لیســت علــى �ابهــا؛ ألن أهــل النــار ال خیــر لهــم وال ع ]٢٤[الفرق

 .لبتةأ
 طالب:........

هـم ُمنعمـون علـى �ـل حـال، لكـن  ،عندهم نقص، لكن هذا النقص ال ُیوصلهم إلى حـدٍّ یتـألمون �ـه
قص ال ُیوصــلهم إلـى الحــد الــذي ؛ ألنــه أفضـل منــه، والـنامــن هـو أكثــر منـه نعیًمــ یوجـدهـذا المــنعم 

 ُ�خرجهم من الوصف.
 طالب:........

 .ور نسبیة، األمور النسبیة موجودةالبد من هذا القید، و�ال �ل األم، نعم
 �المفضـول، اتنقیًصـ �عض على األنصار دور �عض -والسالم الصالة علیه- تفضیله �كن فلم"

 فـإن رر،المقـ المعنـى هـذا الحـدیث نبیَّ  وقد المدح، إلى منه الذم إلى أقرب لكان ذلك، قصد ولو
 ".ا؟رً خی فجعلنا األنصار، رخیَّ  هللا نبي أن تر ألم: فقال عبادة، بن سعد فلحقنا: آخره في

 "آخًرا".الذي في الحدیث 
 ".آخره في فإنطالب: فقال فیه: "

عبــد  متــى وضــعهم؟ �عــد، �عــد بنــي النجــار و�عــد بنــي ،ومــن الخــزرج، ســعد بــن عبــادة مــن الخــزرج
 �عني آخر األنصار. "فجعلنا آخًرا"األشهل، فجعلهم آخًرا، نعم 

 " ؟آخًرا فجعلنا األنصار، رخیَّ  هللا نبي أن تر ألم" طالب: �عني الوارد
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 نعم.هذا الذي �ظهر 
 فـي األنه �شتكي هو �شتكي؛ ولذلك جاء الجواب أال �كفي أن تكونـوا مـن األخیـار، أن تكونـوا خیـرً 

  .الوصف الذي یؤخذ من أفعل التفضیلیر، واشتر�وا في كل دور األنصار خ
 مز�ـة،ال رفـع �قتضـي الترتیـب فـي التقد�م لكن »األخیار؟ من تكونوا أن �حسبكم أولیس«: فقال"

 ".ا�ثیرً  وال قلیالً  ال �الضد، المؤخر اتصاف �قتضي وال
ة �عنـي فـوق النسـبة یتفاوتون في الخیر�ة من غیر نظٍر إلى الضد الذي هو الشـر، فهـم فـي الخیر�ـ

 .وتوا فیهاالمطلو�ة من الخیر�ة، فهم مشتر�ون في هذه الخیر�ة و�ن تفا
 طالب:........

 ما هو من أصل الحدیث؟ 
 طالب:........

 �قول؟ ماذا
 طالب:........

 نعم.
: الىتعـ هللا قـال وقـد الصـفات، و�ـین األنواع، و�ین األشخاص، بین التفضیل حكم �جري  و�ذلك"

 . ]٢٥٣:البقرة[ }')  & % $ # " {

  ]٥٥:اإلسراء[ }¡¢  ے ~ { | } {
ِعیِف، ِمنِ اْلُمؤْ  ِمنَ  للااَِّ  ِإَلى َوَأَحبُّ  َخْیرٌ  اْلَقِويُّ  اْلُمْؤِمنُ «: الحدیث وفي  ".»رٌ َخیْ  ُ�لٍّ  ِفيوَ  الضَّ
ــل علــى �عــض، وجــاء فــي الحــدیث الصــحیح  ،نعــم ــنَّة أن �عضــهم ُمفضَّ الرســل ثبــت �الكتــاب والسُّ

ال ُتفضــلوني علــى یــونس بــن متــى، وال «علــى �عــض، قــال:  ءلنهــي عــن تفضــیل �عــض األنبیــاا
لمــاذا؟ ألنـــه فــي حــال التفضـــیل والتخییــر قــد ینقـــدح فــي ذهــن الســـامع أن  »تخیــروا بــین األنبیـــاء

أن ینــزع هــذا  -علیــه الصــالة والســالم–المفضــل علیــه �عتر�ــه نقــص بوجــٍه مــن الوجــوه، فــأراد النبــي 
 »وال ُتفضــلوني علــى یــونس« ،نهــى عــن التفضــیل، و�ال فالتفضــیل حاصــل �ــالقرآنف ،مــن القلــوب

 ،ي مـا �فهـممنه؛ ألن عادي الناس اإلنسان الذ لما حصل ؛-علیه السالم–التنصیص على یونس 
وال �عــرف أقــدار األنبیــاء إذا ســمع قصــته قــد �قــع فــي نفســه شــيء ممــا �قتضــي تنقــیص مرتبــة هــذا 

وذلكــم ألنــه ال �عتــري مــن وصــل  ؛مــن تفضــیله علیــه -الصــالة والســالمعلیــه –النبــي، فنهــى النبــي 
 .ذه المرتبة نقٌص بوجٍه من الوجوهإلى ه

 �كـون  و�نمـا �مكـن، ال النـوع حقیقـة إلـى �النسـبة الواحـد النـوع أشخاص ترتیب أن هذا وحاصل"
 ذلـك حقیقـة عـن الخارجـة واألوصـاف الخـواص مـن األشـخاص �عـض �ـه �متـاز ما إلى �النسبة



 
 

  
 

=i_||||||||||||||||||||||k‘=}à||||||||||||||||||||||è=m_||||||||||||||||||||||—Ã^Èª^۲۷=F۱E=
=

١٢ 

 الشـر�عة، فهـم فـي ومشـكالتٌ  معضـالتٌ  علیـه هانـت تحققـه نَمـ ا،جـد�  حسـنٌ  معنـىً  وهذا النوع،
 ".-والسالم الصالة علیهم- األنبیاء بین كالتفضیل

نعـــم ُینظـــر فـــي مثـــل هـــذه األمـــور إلـــى الفضـــائل اإلجمالیـــة، فالتفضـــیل المطلـــق ال �مكـــن أن یـــرد 
مــن غیــره مــن �ــل وجــه، إذا نظرنــا إلــى أن  �النســبة للنــوع، �عنــي ال �مكــن أن یوجــد شــخص أكمــل

 -علیـه الصـالة والسـالم-إذا نظرنـا إلـى قولـه -علیـه الصـالة والسـالم–أفضل البشر وأكملهم النبي 
ــراهیم «فــي الحــدیث الصــحیح:  ــه الســالم-أن أول مــن ُ�كســى إب علیــه الصــالة –والنبــي  ،»-علی

العــرش، �عنــي �ــون إبــراهیم ُ�كســى أو مــن تنشــق عنــه األرض، فــإذا موســى آخــٌذ �قائمــة  -والســالم
علیــه الصــالة  –؟ و�ــون الرســول-علیــه الصــالة والســالم-قبــل ُمحمــد ألیســت هــذه مز�ــة إلبــراهیم 

ألیســت هــذه مز�ــة لموســى علیــه الســالم؟ ولــك  ،إذا ُ�عــث یــرى موســى آخــٌذ �قائمــة العــرش -والســالم
ل أكملهـم فـي �ـ -لصـالة والسـالمعلیـه ا–نبيٍّ مز�ـة، لكـن إذا نظرنـا إلـى المجمـوع وجـدنا أن النبـي 

  نعم. -اللهم صلِّ على محمد- �اب
 سـبب� زلـت التـي الشـرعیة، والمعـاني الفقهیـة الفـروع مـن ذلـك وغیر ونقصانه، اإل�مان وز�ادة"

 ".التوفیق و�اهلل الناس، من �ثیرٍ  أقدام بها الجهل
 .اللهم صلِّ على محمد


