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 [1[  الشيخ  ـ حفظه اهلل ـهذه المادة لم تراجع على 

 

 ٱ ٻ ٻ

 ربعوناأل الثاني الدرس

 [قراءة املتن ]  

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل النبي األمني وعىل آله وصحبه والتابعني، ومن تبعهم بإحسان إىل 

 : يوم الدين أما بعد

 -:رمحه اهلل تعاىل -يقول املؤلف 

 باب من سب الدهر فقد آذى اهلل

 (وقالوا ما هي إال حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما هيلكنا إال الدهر)وقول اهلل تعاىل  

يسب الدهر،  ، قال اهلل تعاىل يؤذيني ابن آدم": قال ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  -ريض اهلل عنه  -ويف الصحيح عن أيب هريرة 

 ."ال تسبوا الدهر فان اهلل هو الدهر"ويف رواية ، "والنهاروأنا الدهر أقلب الليل 

 [الرشح]

 -:-رمحه اهلل  -بسم اهلل الرمحن الرحيم قال شيخ اإلسالم حممد ابن عبد الوهاب 

 "باب من سب الدهر فقد آذى اهلل"  

قيقة السب ما السب؟ ح "سب الدهر"هنا بمعنى الذي،  :"من"من سب الدهر فقد آذى اهلل، : هذه مجلة مفيدة

هو الزمان الظرف  "الدهر"وأما  "، سب الدهرباب من "للغة هو الشتم واللوم، هو الشتم واللوم السب يف ا

هكذا آذى اهلل األذى املقصود ها هنا هو كام قال أهل  "فقد آذى اهلل" الذي جعله اهلل تعاىل حمال لقيام احلوادث،

فاألذى أخف أنوع ( لن يرضوكم إال أذى )  -عز وجل  -ال اهلل اللغة ما خف أثره وقل رضره هذا هو األذى كام ق

يا عبادي ) ألنه ال يلزم من األذية أن يناله رضر فإنه قد قال يف احلديث القديس  ؛ويصح أن يقال أذى اهلل الرضر، 

فال يستطيع أحد أن يرض اهلل تعاىل لكن أن يؤذيه بمعنى أن يصدر منه ما يسخطه  (إنكم لن تبلغوا رضي فترضوين 

 -سبحانه وتعاىل  -فاهلل ( فلام آسفونا( )ذلك بأهنم اتبعوا ما أسخط اهلل ) من قول أو عمل هذا ال ريب أنه موجود 

ر منهم أن يقال يسخط ويغضب ملا يصدر من بعض عباده من قول أو عمل، ويصدق عىل ذلك اليشء الذي صد

أي أهنم لن ينالوا منكم، ومل يسلبوا ( لن يرضوكم إال أذى ) عنه أذى وأهنم آذوا اهلل تعاىل هبذا األمر وهلذا قال ربنا 

من العدوان أو من الكالم أو ما أشبه  ، إيامنكم ولن يزحزحوكم عن دينكم لكنهم يزعجونكم بأنواع املزعجات

 .ذلك

 لفه حتقيق التوحيد لرب العاملني،اسبة الباب للكتاب وكتاب التوحيد قصد به مؤإذا كام تعودنا أن نذكر من

 والتحذير مما ينايف أصله أو الواجب فيه أو كامله
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 [2[  الشيخ  ـ حفظه اهلل ـهذه المادة لم تراجع على 

 

 فهذا الباب مناسبته لكتاب التوحيد : 

هر أن من سب الدهر فقد  أثبت فاعال مع اهلل وهذا رشك يف الربوبية، الذي يسب الدهر كأنام يقوم يف قلبه أن الد

فاعل بنفسه فكأنه أثبت فاعال مع اهلل وهذا رشك يف الربوبية إذ اهلل عز و جل هو اخلالق ال خالق سواه وهو املالك 

 .فال مالك سواه وهو املدبر املترصف فال مدبر وال مرصف سواه
 

 (وقالوا ما هي إال حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما هيلكنا إال الدهر: ) ساق فيه قول اهلل تعاىل 

 ( وما هلم بذلك من علم إن هم إال يظنون )  :تتمة هذه اآلية 

يف هذه اآلية مقالة مرشكي العرب ومن عىل شاكلتهم من  -سبحانه وتعاىل  -هو الوهم، حكى اهلل  :والظن

 الدهرية 

 : أن –أهيا اإلخوان  -وذلك 

 من طوائف بني آدم من تنكر املبدأ وامليعاد،  

 ومن طوائف بني آدم من تثبت املبدأ وتنكر امليعاد،  

 واملؤمنون يثبتون املبدأ وامليعاد،  

والعياذ  -فهم الفالسفة القائلون بقدم العامل وخلود العامل وهؤالء مالحدة : فأما الذين ينكرون املبدأ وامليعاد( 1

خلق اخللق بل يزعمون أن هذا العامل قديم متناهي يف القدم  -سبحانه وتعاىل  -يعني ينكرون أن يكون اهلل  -باهلل 

ليس له أول ويشبه هؤالء أصحاب نظرية دارون مثال الذي يعني ال يثبت قصة بدئ اخللق خلق اهلل تعاىل آلدم 

وحواء، ويزعم فيه هتوكاته أن بدئ اخللق كان من خملوق أو جسم ال يرى بالعني املجردة ثم تطور يف حلقات من 

نمو واالرتقاء حتى وصل إىل مرتبة القردة العليا ثم مع تقادم الزمن حتول إىل صورة إنسان إىل غري ذلك من ال

اخلرس كام سامه اهلل ظن وخرس ال يقوم عىل أساس من الصحة فهذا لون وهم الفالسفة الذين ينكرون املبدأ 

ية بل قالوا يتامدى ويتسلسل فقالوا بالتسلسل من وامليعاد ويقولون بقدم العامل وبخلود العامل فال يرون أن ثم هنا

 اجلهتني

 . وهم مرشكوا العرب ومن عىل شاكلتهم، أثبتوا املبدأالذين أثبتوا املبدأ وأنكروا امليعاد : النوع الثاين (2

 ما الدليل عىل إثباهتم املبدأ؟ 

وا املبدأ لكنهم ينكرون امليعاد يف آيات كثرية إذا قد أثبت( ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن اهلل: ) أن اهلل تعاىل قال -

 منها هذه اآلية 

 أي ليس ثم إال هذه الدنيا التي نعيشها  (:وقالوا ما هي إال حياتنا الدنيا)
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 [3[  الشيخ  ـ حفظه اهلل ـهذه المادة لم تراجع على 

 

أرحام تدفع وأرض تبلع  وما هيلكنا إال "بمعنى يموت بعضنا ويولد بعضنا كام قال قائلهم  (:نموت ونحيا ) 

ة منزوعة احلكمة أرحام تدفع مواليد جدد وأرض تبلع أموات يدسون يف الرتاب هكذا تصوروا احليا "الدهر 

زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بىل وريب لتبعثن ثم لتنبؤن بام عملتم وذلك عىل اهلل )وليس ثم بعد ذلك يشء 

  .(يسري

يعني مرادهم أننا ال هنلك ( هر وما هيلكنا إال الد)  -وهذا هو موضع الشاهد قوهلم 0- (:وما هيلكنا إال الدهر )

إال بمرور الزمان وصوارف الزمان كام كانوا يقولون يف اجلاهلية أصابتهم قوالب الدهر أبادهم الدهر يا خيبة 

وما هلم ) أي بمرور الزمن ( وما هيلكنا إال الدهر )الدهر إىل غري ذلك مما ينسبونه إىل الدهر يف جاهليتهم قالوا 

أي ليس عندهم ( إن هم إال يظنون ) أن دعواهم تلك ليست مبنية عىل علم وال عىل دليل  يعني( بذلك من علم 

 إال جمرد اخلرس والظن الفاسد 

أن كل اعتقاد فاسد فهذا منشأه الظن الفاسد والتخرس والتهوك، والعلم اليقيني العلم  -يارعاكم اهلل  -واعلموا 

من معصوم من أنبيائه الكرام وأما سوى ذلك مما يعني تتفتق عنه أو  -عز وجل  -الثابت هو ما كان من عند اهلل 

 .وتنضح به بل وتتقيأه هذه العقول الفاسدة فهذا ال يعول عليه
 

 إذا مناسبة هذه اآلية للباب ظاهرة: 

حيث  -عز وجل  -فنسبوا الفعل إىل الدهر فآذوا بذلك اهلل ( وما هيلكنا إال الدهر)ألهنا مطابقة حيث قالوا  

 (أال له اخللق واألمر)رصفوا صفة التدبري واألمر لغريه واهلل قال 

 فنستفيد من هذه اآلية فوائد منها-: 

 إثبات البعث والرد عىل منكريه وهم هؤالء الدهرية: أوال-

 وفيها أيضا فساد مقالة الدهرية من أن مبناها عىل جمرد الظن -

 يقوم عىل دليل و إال ردت عىل صاحبهاأيضا نستفيد من ذلك أن أي مقاال البد أن  -

 ونستفيد فائدة لطيفة أيضا هو أنه ال يلزم من األذية الرض -

 : طيب تبعا لذلك لنذكر فائدة كررها حيث -

 قسم سب الدهر إىل ثالثة أقسام-: 

سبيل أن يقصد بذلك اخلرب املحض؛ فهذا جائز ال بأس منه مثل ماذا مثل أن يقول إنسان عىل : القسم األول -

اخلرب املحض واهلل هذا يوم شديد احلر تعبنا من شدة احلر هذا يوم قائظ أو هذا يوم بارد فهذا قاله خرب ومما يشهد له 

 خرج منه خمرج اخلرب ال االعرتاض والتربم( هذا يوم عصيب)أو لصحته قول لوط عليه السالم 



 أحمد القاضي: د  الشيخ فضيلة                                                             كتاب التوحيد                                                                                                                   شرح 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 [4[  الشيخ  ـ حفظه اهلل ـهذه المادة لم تراجع على 

 

وهذا نقض  -عز وجل  -أثبت خالقا مع اهلل أن يسب الدهر بوصف فاعل فهذا رشك اكرب ألنه : القسم الثاين -

 لعقد الربوبية

أن يسب الدهر ال باعتقاد أن الدهر هو الفاعل لكن لكونه حمال هلذا األمر املكروه فهذا حمرم، ال : القسم الثالث -

ذا اليوم، ألنه من الرشك، لكنه حمرم ملا فيه من االعرتاض عىل القدر كأن يقول مثال عىل سبيل التربم والضيق ما ه

ما هذا الشهر، ما هذا كذا يعني كأنه ينسب البؤس والرضر أو غري ذلك إىل هذا الزمن والزمن ال شأن له بذلك 

 .فهذا حمرم ملا فيه من االعرتاض عىل القدر
 

 -رمحه اهلل  -ثم ذكر الشيخ 

 ما رواه ويف الصحيح: 

 : بل هو يف الصحيحني حقيقة قد رواه البخاري ومسلم بل ورواه بعض أهل السنن كأيب داود والنسائي من 

  :"قال اهلل تعاىل"قال  ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  -ريض اهلل عنه  -حديث أيب هريرة 

 ، -عز وجل  -ومعناه من اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصإذا احلديث حديث قديس، حديث إهلي لفظه من النبي 

إذا اجلملة بعد قوله يؤذيني ابن آدم مجلة تفسريية لقوله  :"ني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهرقال اهلل تعاىل يؤذي"

  "يؤذيني ابن آدم"

 أقلب الليل والنهار يسب الدهر وأنا الدهر  ما نوع األذى ما صفة األذى؟

 أي يذمه ويلومه عند حصول املصائب التي وقعت عليه  :يسب الدهر

  عىل أن من أسامء اهلل احلسنى الدهر؟ هل هذا يدل "وأنا الدهر"

 -صىل اهلل عليه وسلم  –وهذا كالم وجيه، لكن النبي ( وأنا الدهر)إن قال قائل ليس هناك أرصح من هذا الدليل 

إذا ثم  "أقلب الليل والنهار"بقوله  "وأنا الدهر"بني لنا أن اهلل تعاىل مل يرد بذلك أن يسمي نفسه ألنه فرس قوله 

 وُمَقلَّب وال يمكن أن يكون املَُقلِّب هو املَُقلَّب ُمَقلِّب 

فال يمكن أن يكون املقلب هو املقلب إذا  ،الدهر هو ساعات الليل والنهار ؟ما الدهر ،مها الدهر "الليل والنهار"

 : قوله

 الدهر وحده،  -سبحانه  -يعني أنا مالك الدهر أنا مرصف الدهر  ألنه هو  "وأنا الدهر"

عىل أن هذا ليس من األسامء احلسنى أن الدهر اسم جامد ال حيمل معنى احلسن ونحن نعلم من كتاب ومما يدلك 

إذا رأيت ! فأي حسن يعطيه له الدهر؟( وهلل األسامء احلسنى فادعوه هبا ) اهلل أن أسامء اهلل احلسنى قال اهلل تعاىل 

سن السميع العليم احلكيم الرحيم لكن الدهر ال بقية أسامء اهلل احلسني وجدت أهنا دالة يف مبناها عىل معنا ح

 . يعطي معنا يدل عىل احلسن فهو اسم جامد
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 [5[  الشيخ  ـ حفظه اهلل ـهذه المادة لم تراجع على 

 

أي أنا صاحب الدهر أو مالك الدهر وما  "وأنا الدهر"فلذلك قلنا إن الدهر ليس من األسامء احلسنى وأن قوله 

أشبه ذلك ويبني هذا قوله بعده أقلب الليل والنهار فال يدعي مدع بأن الدهر من أسامء اهلل احلسنى ألننا نقول له ثم 

 فاملَُقلِّب هو اهلل تعاىل، واملَُقلَّب هو الدهر الذي هو الليل والنهارُمَقلِّب وُمَقلَّب 

ال تسبوا الدهر " -رمحهم اهلل  -ويف رواية تلكم الرواية عند مسلم وعند أمحد "الليل والنهاروأنا الدهر أقلب "قال 

من  -سبحانه وتعاىل  -، وكام قلنا أيضا فإن اهلل هو الدهر أي أن اهلل هو الذي جيري فيه ما يريده "فان اهلل هو الدهر

 حكمتهخري ورش وعز وذل وغنى وفقر وصحة ومرض وما شاء سبحانه بمقتىض 
 

 فاحلديث مناسب للباب مناسبة بينة: 

 إذ أن فيه أن من سب الدهر فقد آذى اهلل ألنه قال يؤذيني ابن آدم 
 

 ونستفيد من احلديث-: 

حتريم سب الدهر وال نخرج من هذا إال ما خرج خمرج اخلرب املحض كام أسلفنا أن يقول يوم قائظ يوم شديد  -

وأما ما سوى هذا فهو يرتاوح بني إن يكون رشك أكرب إذا اعتقد أنه مؤثر بنفسه فاعل بنفسه  الربد ما أشبه ذلك،

 .املدبر وبني أن يكون حمرما إذا كان وقع عىل سبيل االعرتاض عىل القدر مع اعتقاده بأن اهلل هو

 فهو خلق من خلق اهلل "أقلب الليل والنهار"أيضا نستفيد إن الدهر خلق مسخر مدبٌر هلل ألن اهلل تعاىل قال  -

 وأيضا نستفيد كام بينا أن الدهر ليس من األسامء احلسنى -

ينبغي  "فان اهلل هو الدهر"قال  "ال تسبوا الدهر"ونستفيد فائدة أخرى وهى قرن احلكم بعلته فإنه ملا حكم وقال  -

  ؛دوما وهذه طريقة قرآنية نبوية أن يقرن احلكم بعلته

 -:فوائد متعددة منهاقرن احلكم بعلته له  ألن

ظهور احلكمة فان املرء إذا تبني احلكمة خري من أن ال تتبني له ويطيع طاعة عمياء فإذا تبينت له احلكمة كان  (1

 .ذلك أوىل

من فوائد قرن احلكم بعلته بيان سمو الرشيعة، وأهنا رشيعة مبناها عىل احلكمة : بيان سمو الرشيعة -:ثانيا (2

 .والتعليم

إمكان القياس فيام يمكن القياس فيه؛ ألن القياس عبارة عن إحلاق فرع بأصل يف حكم التفاقهام يف عله  -:ثالثا (3

فال نستطيع أن نقيس إال بمعرفة العلة فإذا علمنا العلة أمكننا أن نلحق الفرع باألصل فكل هذه فوائد نامجة أو 

 .ناجتة عن قرن احلكم بعلته وشواهد هذا بالكتاب والسنة كثري
 

 [قراءة املتن]
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 فيه مسائل

 النهى عن سب الدهر: األوىل -

 "ال تسبوا الدهر"وهذا بني لذلك احلديث [: الرشح]

 [قراءة املتن]

 تسميته أنا الدهر: الثانية -

وال يلزم من إطالق هذا القول الذي أطلقه  ملسو هيلع هللا ىلصنعم فال نسترشف ذلك بل نقول كام قال اهلل ثم قال نبيه [: الرشح]

 حال من األحوال اهلل منقصة ب

فإنه ال يمكن أن يتضمن  -سبحانه وتعاىل  -ثقوا متاما باهلل أن كل ما وصف اهلل تعاىل به نفسه أو أضافه إىل نفسه 

نقصا بوجه من الوجوه حتى لو تبادر للذهن أو توهم متوهم أو استشنع مستشنع فان هذا فساد يف التفكري ال يف 

 عنى فاسدالوضع فالنص معصوم من أن يدل عىل م

 [قراءة املتن]

 "فان اهلل هو الدهر"التأمل يف قوله : الثالثة -

 وناتج هذا التأمل أن نعلم أن املراد أنه صاحب الدهر ومالكه ال ألنه هو نفسه ظرف زمان[: الرشح]

 [قراءة املتن]

 أنه قد يكون سابا ولو مل يقصده بقلبه: الرابعة -

ما جيري عىل ألسنة العوام من إطالق الكالم عىل عواهده ويعني ذكر  نعم لعل الشيخ هنا يشري إىل[: الرشح]

الكلامت التي تنم عن اعرتاض عىل القدر فيحصل األذى وأنتم تعلمون أنه ال تالزم بني النية وحصول األذى مثال 

منه حيصل ربام تقول قوال ال تضبطه وال تزنه وزنا دقيقا، وال تقصد أيضا األذية لكنه يتأذى ، أنت مع صاحبك

كثريا هذا أن يقول اإلنسان كالما ال يبايل فيه وال يضبط عباراته فيخدش مشاعر صاحبه فقد يقع أذى ولو مل يقصد 

 .املتحدث ذلك

 وننتقل إىل الباب الذي يليه

*   *   * 
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 [قراءة املتن]

 باب التسمي بقايض القضاة ونحوه

إن أخنع اسم عند اهلل رجل تسمى ملك :)) قال ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  -ريض اهلل عنه  -يف الصحيح عن أيب هريرة 

 ((مثل شاهان شاه: األمالك ال مالك إال اهلل قال سفيان

 ويف رواية أغيظ رجل عىل اهلل يوم القيامة و أخبثه قوله أخنع يعني أوضع

 [الرشح]

  باب التسمي بقايض القضاة ونحوه -:-رمحه اهلل  -قال املصنف 

 : عقد املصنف هذا الباب يف كتاب التوحيد -

ملا يشعر التسمي هبذا االسم املطلق من مشاركة اهلل تعاىل يف الربوبية ألن اهلل تعاىل هو الذي يقيض ما يشاء، وحيكم 

فإذا قيل قايض القضاة دل وأشعر بمعنى اإلطالق  -عز وجل  -ما يريد فالقضاء املطلق واحلكم املطلق إنام هو هلل 

الف لو قيل قايض كذا، وقيد بلفظ معني كأن يقال مثال قايض املدينة الفالنية أو البلد الفالين أو املحلة الفالنية بخ

 فهذا تقييد لكن حينام يقال قايض القضاة فان هذا اإلطالق يشعر بمشاركة اهلل تعاىل يف الربوبية 

 ى، فلهذا عقد املصنف هذا الباب ليبني ما ورد فيه من الذم والنه

يعني ما يقاس عليه كأن يقال مثال ملك األمالك ليس ملك كذا وكذا ال ملك املاملك أو ملك  :"ونحوه"وقوله 

األمالك سلطان السالطني ونحو هذه العبارات التفخيمية والشك إن هذه النزعة التفاخر يف األلفاظ يعني من 

وجمافاة هذه األلقاب  -سبحانه وتعاىل  -ضاع هلل استذالل الشيطان وأن الذي ينبغي للمؤمن هو النزوع إىل االت

 املفخمة

يف هذا وربام سحب هذا أيضا حتى عىل أصحاب املناصب الدينية كأن يقال قايض  -رمحه اهلل  -ساق املصنف 

 القضاة وكأن يقال يف الطرق الصوفية سيد السادات ونحو هذا كل هذه األلفاظ شبيهة بقايض القضاة 
 

 إن أخنع اسم"قال  ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  -ريض اهلل عنه  -ديث يف الصحيح عن أيب هريرة أورد فيه هذا احل" 

هو الضعة الضعة املقصود : بيانه فقد قال قوله أخنع يعني أوضع، أخنع اخلنوع -رمحه اهلل  -كفانا املصنف  :أخنع 

 هبا هنا الضعة املذمومة يعني التي تدل عىل البذاءة ونحو هذه املعاين 

آدمي ال يملك أن يدفع عن نفسه وال جيلب لنفسه نفع ال  :"م عند اهلل رجل تسمى ملك األمالكإن أخنع اس"

يدفع رضا وال جيلب نفعا لو آمله درسه لسهر الليل، ال يستطيع أن يصرب عن طعام أو رشاب، ال يستطيع أن يمسك 

قيل يف بيت ألقاب مملكة يف غري  األذى يف بطنه حيتاج إىل أكرمكم اهلل إخراجه ومع ذلك يسمى ملك امللوك كام

وهو ال يشء وهذه نزعة  ، فمن الناس من يفخم نفسه هبذه األلقاب، موضعها كاهلر حيكي انتفاشا صولة األسد 
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فالتواضع من صفات أهل اإليامن  ، "واإن اهلل أوحى إىل أن تواضع " :ملسو هيلع هللا ىلصيعني منحرفة نزعة شاذة، وقد قال النبي 

وما تواضع عبد هلل إال رفعه  -عز وجل  -فينبغي أن يتصف العبد باإلخبات هلل  ،(وبرش املخبتني ) خمبتني 

إذا رجل تسمى ملك األمالك ثم ، كلام تعاىل وانتفش وضعه اهلل تعاىل وشواهد هذا كثرية -سبحان اهلل  -والعكس 

 : عقب عىل ذلك بالتعيني

 ، -عز وجل  - هلل -أهيا األخوة  -إي واهلل امللك املطلق : ال مالك إال اهلل

وما : ) -عز وجل  -أما امللك املضاف إلينا فهو ملك نسبي فإنه لو قال قائل ألسنا نملك نعم نملك قد قال اهلل 

ال للتمليك للذكر ( يوصيكم اهلل يف أوالدكم للذكر مثل حظ األنثيني: ) -عز وجل  -، وقال اهلل (ملكت أيامنكم

هلم متليك لكن هذا امللك ملك حمدود زمانا ومكانا، وقدرا ليس ملكا  (إنام الصدقات للفقراء : ) وقال تعاىل

 مطلقا، 

( إنا نحن نرث األرض ومن عليها والينا يرجعون ) ولذلك يموت ابن آدم وخيلف ما وراءه وينتقل إىل وارثه 

ملكي إنام هو ملك فامللك الذي ننسبه إىل أنفسنا حينام تقول هذا البيت ملكي، وهذا الكتاب ملكي، وهذه السيارة 

نسبي إنام املالك حقا هو اهلل ال مالك إال اهلل، ويف هذا رد عىل من ادعى انه ملك األمالك ونازع اهلل تعاىل يف أخص 

 خصائصه، 

هذه لفظة أعجمية الزال العجم إىل وقت  "مثل شاهان شاه"  -رمحه اهلل  -وهو سفيان ابن عيينة  "قال سفيان"

د بعض امللوك املتأخرين يقولون شاهان شاه ويقال الشاه ومعناها عندهم أي ملك غري بعيد يستعملونه عن

 األمالك فهي معنى الكلمة باألعجمية

 تلكم الرواية عند مسلم يف صحيحه  :ويف رواية

الغيظ بمعنى الغضب والبغض واألسى كلها كلامت متقاربة تضاف إىل اهلل، الغيظ  -أعاذكم اهلل  - "أغيظ رجل"

أيضا املقت كل هذه ( كرب مقتا ( ) ذلك بأهنم اتبعوا ما أسخط اهلل ( )فلام آسفونا ) والبغض والسخط والغضب 

ليس يف إضافتها إىل اهلل أدنى منقصة ألن اهلل تعاىل وصف هبا  -عز وجل  -معاين تدل عىل صفات فعلية تليق باهلل 

 .نفسه 

 باهلل، يعني أنه بغيض عند اهلل والعياذ  :أغيظ رجل عىل اهلل

 : واهلل تعاىل حيب ويبغض

ٌ بِ » : ملسو هيلع هللا ىلصيقول النبي  - ْيِل مِحَاٌر بِالنََّهاِر َعامِل اٍب ِِف األَْسَواِق ِجيَفٌة بِاللَّ اٍظ َسخَّ ْنَيا إِنَّ اهللََّ َيْبَغُض ُكلَّ َجْعَظِرىٍّ َجوَّ الدن

 . «َجاِهٌل بِاآلِخَرِة 
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املتقني، واملقسطني، واملحسنني، والذين يقاتلون يف سبيله صفا من عباده  -سبحانه وتعاىل  -نعم وحيب اهلل  -

 .كأهنم بنيان مرصوص
 

 *إذا هذا احلديث مناسبته للباب ظاهرة : 

 ملا فيه من النهي عن التسمي هبذا االسم القبيح قايض القضاة وملك امللوك وما أشبه هذا
 

 *فنستفيد من هذا احلديث-: 

 حتريم التسمي بقايض القضاة وما شابه ذلك، لكن لو قيل قايض قضاة الديار كذا وكذا هذا بات مقيد -

 فيه أيضا وجوب احرتام جناب الرب ومراعاته -

 فيه أيضا فضل التواضع واإلخبات -

 -عز وجل  -طيب فيه أيضا إثبات صفة الغيظ هلل  -

 تعاىل من أين أخذناها؟ إن أغيظ، وأنه يتفاضل من أين أخذنا وأيضا أنه يتفاضل فيه أيضا إثبات صفة الغيظ هلل -

 أنه يتفاضل؟ ألنه عىل وزن أفعل تفضيل

 طيب فيه أيضا ما تقدم من قرن األحكام بعللها ألنه قال ال مالك إال اهلل فبعد أن حكم علل -

 حجة اإلسالم أو مثال آية اهلل  ما رأيكم يف بعض األلفاظ املفخمة التي قد تطلق مثال حينام يقال شيخ اإلسالم أو

  أو اإلمام هل يف ذلك حرج؟

يف الواقع أن هذه األلفاظ ليست من نفس قايض القضاة وسلطان السالطني وسيد السادات ال ألهنا ال حتمل معنى 

 اإلطالق ومنازعة األمر التدبري واحلكم الكوين وإنام هي تدل عىل تبحر يف الرشيعة

 :فحينام يقال 

  :مشيخ اإلسال

 : يعني أنه قد بلغ اإلمامة يف الدين بحيث أصبح مرجعا ألهل اإلسالم وشيخا هلم، كذلك

  :حجة اإلسالم

 يعني يراد أنه عامل بحجج اإلسالم ودالئله، 

  يبقى النظر بعد ذلك هل ينطبقان عىل من أطلق عليه أم ال؟ 

هذه الدعوى ال يصح أن يدعي هذه  ال نقره عىل ، "معكم شيخ اإلسالم فالن"فلو قال طالب علم مبتدئ 

فال ينكر عليه  ألن الرجل جدير هبذا اللقب شيخ  ابن تيمية شيخ اإلسالميقال لكن حينام . الدعوى العريضة 

اإلسالم اهلروي شيخ اإلسالم أبو عثامن الصابوين وهكذا من أئمة السلف املتقدمني فإهنم يستحقون هذه األلقاب 
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أو حينام يقال أمري املؤمنني يف احلديث عبد اهلل ابن املبارك أمري املؤمنني يف احلديث اإلمام البخاري وهكذا هذا 

ليس املقصود حينام يقال حجة اإلسالم انه هو أحد مصادر  حجة اإلسالموأيضا إذا قيل  منطبق فيسلم ويقبل، 

هذه مصادر االستدالل فحينام يوصف شخص بأنه حجة االحتجاج ال، االحتجاج فقط بالكتاب والسنة واإلمجاع 

 :طيب. حجة  لنام يقوأاإلسالم ال أنه هو بنفسه معصوم واإلسالم فاملراد بأنه عامل باحلجاج وأدلة 

هل يصح أن يوصف خملوق بأنه آية اهلل؟ الواقع أن كل خملوق آية من آيات اهلل كام قال املعتز يف كل يشء    :آية اهلل

عىل أنه الواحد، فكل واحد منا آية من آيات اهلل بل فينا يف أسامعنا وأبصارنا آيات لكن غالبا ما تستخدم  له آية تدل

هذا اللفظ عند الروافض لتبجيل مشاخيهم وهم ليسوا جديرين بذلك فليسوا آية يف العلم بل هم آية يف 

 : طيب.اجلهل

  :اإلمام

وجعلنا منهم أئمة هيدون ) قال  -عز وجل  -؛ ألن اهلل كذلك اإلمام ينبغي يصح أن يوصف شخص بأنه إمام

فيمكن أن يوصف أحد باإلمامة ألن اإلمام من شأنه أن يقتدي لكن يبقى ( بأمرنا ملا صربوا وكانوا بآياتنا يوقنون 

 النظر بعد ذلك يف هل يستحق هذا الوصف أم ال؟ 

يس بإمام ليس متبوعا وإنام يكون عىل حرب من وقد جرى توسع، فقد صار بعض الناس يطلق لفظ اإلمام عىل من ل

العلم لكن ال يبلغ مرتبة اإلمامة ألن اإلمامة تكون لألئمة املتبوعني مثل أمحد والشافعي وأبو حنيفة ومالك 

 والسفيانان الثوري و األوزاعي وغري ذلك من األئمة املتبوعني، 

 .به ألنه ال يسقط عليه وصف اإلمامة إال إذا كان له أتباعأما آحاد العلامء فيقال عنهم عامل مفتي فقيه حمدث ما أش

أن نتوقى يف األلفاظ وأن نتخفف منها وأنتم تالحظون أن هذا  -معرش طلبة العلم  -طيب إذا املهم أنه ينبغي لنا 

 الزمن زمن األلقاب وليس هذا زمن بل يف أزمنة حقيقة سبقت كثرت فيه األلقاب 

ذه األلقاب حتى األلقاب العلمية من ألقاب دكتور أستاذ إىل غري ذلك إذا خرج ذلك فال تتشوف يا طالب العلم هل

خمرج اخلرب والتمييز فال بأس لكن التزين به والتشوف له هذا نوع انحراف يف النية وعىل اإلنسان أن يغتبط بنعمة 

فال حترص عىل . لقاب عنك شيئااهلل عليه أن أحل يف قلبه العلم واإليامن هذا أعظم مفروح به وال تغني هذه األ

 . أسامء املناصب واملراتب وغري ذلك فإهنا ال تقدم وال تؤخر

هل سمعتم يوما بأنه قيل فضيلة الشيخ عمر بن اخلطاب أو سامحة اإلمام أبو بكر الصديق ال واهلل يقال أبو بكر 

ريض اهلل  -بل كانوا أقل الناس تكلفا وأعمقهم علام  –ريض اهلل عنهم أمجعني  -يقال عمر، يقال عثامن، يقال عيل 

يف أهنم أصابوا كبد احلقيقة وبارشوا لب الدين ولذلك استغنوا هبا عن األلقاب وإنام يتطلب هذه األلقاب  -عنهم 

 -عافانا اهلل وإياكم  -من يريد أن يرقع عيبه 
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 [قراءة املتن]

 فيه مسائل

 النهى عن التسمي بملك األمالك :األوىل -

 نعم وهذا ظاهر بني[: الرشح]

 [قراءة املتن]

 أن ما يف معناه مثله كام قال سفيان: الثانية -

 قال مثل شاهان شاه -رمحه اهلل  -سفيان [: الرشح]

 [قراءة املتن]

 التفطن بالتغليظ يف هذا ونحوه مع القطع بن القلب مل يقصد معناه: الثالثة -

يشري إىل أنه ينبغي أن نتفطن إىل أن هذا األمر مما يستجلب غضب اهلل  -رمحه اهلل  -صحيح يعني الشيخ : [الرشح]

وغيظه فال يقولن قائل أصل أن واهلل ما قصدت واهلل ما أردت هذا ال يغري من الواقع يشء ال يتعلل اإلنسان بأنه ال 

 غوض لهيبايل وال قصد وال أراد الكالم هل هذا حمبوب هلل أو مب

 التفطن أن هذا ألجل اهلل سبحانه: الرابعة -

 -كذلك أن هذا ألجل اهلل تعاىل يعني ترك هذه األسامء املبهرجة إنام جيب أن يكون احرتاما جلناب الرب [: الرشح]

 .وإبالغا يف توحيده سبحانه وعدم منازعته يف يشء من خصائصه -سبحانه وتعاىل 
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 [قراءة املتن ] 

 احرتام أسامء اهلل وتغيري االسم ألجل ذلك باب

إن قومي إذا اختلفوا : إن اهلل هو احلكم واليه احلكم، فقال ملسو هيلع هللا ىلصنه كان يكنى أبا احلكم فقال له النبي أعن أيب رشيح "

ومسلم ، فام لك من الولد قلت رشيح، ما أحسن هذا: كال الفريقني، فقالفحكمت بينهم فريض  ،يف يشء أتوين

 [رواه أبو داود وغريه]  "فأنت أبا رشيح: رشيح، قال: من أكربهم، قلت: قالوعبد اهلل 

 [الرشح]

 -:-رمحه اهلل  -قال املصنف 

 " باب احرتام أسامء اهلل تعاىل وتغيري االسم ألجل ذلك" 

 ،هلا حرمةباالحرتام التعظيم ألن  واملراد ،يعني باب وجوب احرتام أسامء اهلل تعاىل :"باب احرتام"مراده يف قوله  

أي من أجل ذلك يعني ألجل ، يعني حتويله وقلبه وتعديله، وما أشبه ألجل ذلك  :وتغيري االسم ألجل ذلك

 .احرتام أسامء اهلل تعاىل
 

 فمناسبة هذا الباب وهذه الرتمجة لكتاب التوحيد ظاهرة 

  .ألن احرتام أسامء اهلل تعاىل وتغيري االسم من أجل ذلك االحرتام مما حيقق التوحيد 
 

 فذكر فيه حديث أيب رشيح 

وتوِف باملدينة  -ريض اهلل عنه  -صحايب جليل واسمه هاينء بن يزيد الكندي وكان ممن نزل الكوفة  :وأبو رشيح 

 . سنة ثامن وستني

 الكنية هي ما صدر بأب أو أم أو ما شابه بأب وأم أو عم أو خال كل ذلك يعد كنيه  "عن أيب رشيح انه كان يكنى"

 : واللقب خيتلف عن الكنية* 

 هو ما أشعر بمدح أو ذم،  للقبأن ا 

فهي ما صدر بأب وأم أبو فالن أم فالن أو حتى لو كان يقال عم أو خال أو أخ يا أخا بني فالن  الكنيةأما  

 كل هذا يعد كنية

أي بمعنى أنه كان يكنى أبا احلكم ال أنه له ولد اسمه احلكم لكن ملا اعتقد فيه قومه فيه  :"كان يكنى أبا احلكمأنه "

السداد والصواب والقطع يف األحكام فقالوا أبا احلكم فاألبوة هذه ليست أبوة والدة ولكنها تشعر بأنه اسم 

 : ملسو هيلع هللا ىلصفقال له النبي " ملسو هيلع هللا ىلصاستوعب احلكم  واختص به، فلذلك أنكر النبي 

 إي واهلل إن اهلل هو احلكم  "إن اهلل هو احلكم واليه احلكم "
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 إذا هذا دليل أن احلكم من أسامء اهلل احلسنى 

 يعني أنه احلاكم ومن له احلكمة  :-سبحانه  –ومعنى أنه احلكم 

 : فهي تدل عىل معنيني

 احلكم  -

 واحلكمة  -

 د حلكمه بمعنى أنه إذا حكم فال را فهو حاكم

  "إن اهلل هو احلكم واليه احلكم": وهو وضع األمور يف مواضعها الصحيحة،، فقال وأن له احلكمة

 : ومما يدل عىل هذا الكالم النبوي

 ( وما اختلفتم فيه من يشء فحكمه إىل اهلل : ) قول اهلل تعاىل -

 ( ال معقب حلكمه ) وقال سبحانه  -

 :فقال –ريض اهلل عنه  -فاحلكم هلل هو احلكم فقال معتذرا 

  "إن قومي إذا اختلفوا يف يشء أتوين فحكمت بينهم فريض كال الفريقني" 

 أنه كان مسددا أنه كان موفقا  ما مصدر الرضا؟

وهذه صفة لبعض الناس جتد أنه مثال يستوعب املوقف يزن األمور ويرى ما يطلب هؤالء وما يطلب هؤالء 

فيأيت بحكم مرض لكال الطرفني أو األقرب، فيصدرون راضني، وهلذا أعجب ويوائم بينهام وتتضح له الصورة 

 : لذلك فقال ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

ما أحسن هذا يعني أن  ملسو هيلع هللا ىلصال قال النبي  @55:44 ملسو هيلع هللا ىلصما قال النبي  ملسو هيلع هللا ىلصوهذا من كامل إنصافه  "ما أحسن هذا"

 هذا اليشء املشار إليه يشء حسن لكن االعرتاض عىل التسمية 

 : ثم بعد ذلك تأمل حسن الرتبية ما تركه هكذا بال لقب ما نزع عنه اللقب وبقي ال جيمل لقبا عوضه فقال له

 هؤالء أبنائه الثالثة  "رشيح ومسلم وعبد اهلل: فام لك من الولد؟ فقلت"

  "أنت أبا رشيح: رشيح، قال: فقال من أكربهم؟ قلت"

 رواه أبو داود وغريه والبيهقي وإسناده حسن

 طيب إذا هذا احلديث يف احلقيقة مناسب للباب: 

ألنه يدل عىل منع التسمي بام خيتص اهلل تعاىل به من األسامء وتغريه إىل ما يكون مناسب، مناسبته للباب واضحة  

احلديث والقصة تدل عىل منع التسمي بام خيتص اهلل تعاىل به من األسامء وتغيريه إىل ما كان مناسب، وكذلك 

 .مها من باب واحدالك ،التكني
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 *إذا نستفيد من هذا احلديث الفوائد التالية-: 

حتريم التسمي باسم من أسامء اهلل تعاىل التي ختتص به وكيف لنا أهنا ختتص به؟ ما أشعر باإلطالق فإنه : أوال -

 يدل عىل االختصاص 

أنه جيوز أن يسمي املخلوق بام يسمى به اخلالق عىل اعتبار أن ما للمخلوق يليق به وما للخالق يليق به  :القاعدة

 : واألمثلة عىل ذلك كثرية

 مع أن العظيم من أسامء اهلل ( وهلا عرش عظيم ) قال اهلل تعاىل  

 مع أن العزيز من أسامء اهلل ( قالت امرأة العزيز ) قال تعاىل  

 مع أن امللك من أسامء اهلل ( وقال امللك )  

 : لكن

 إذا اشعر اإلطالق باالختصاص  

 أو إذا أشعرت الكنية أو االسم لإلطالق واالستيعاب للمعنى هذا ال جيوز 

 : مثاله

 ال جيوز أن يتسمى خملوق بالرمحن  "الرمحن" 

اب كقوله أبو احلكم ال جيوز أن يتسمى خملوق باملتكرب هذا مما خيتص اهلل به، كذلك إذا أشعرت باالستيع 

 فهذا يدل عىل كأنام استوعب الوصف كله هذا هو املحمول

نستفيد أيضا أن احلكم من أسامء اهلل احلسنى فمن اهتدى إلحصاء أسامء اهلل احلسنى فإنه جيد يف هذا النص أصال  -

 يف إثبات هذا االسم

يعني لو مثال اختصم شخصان وقال ال حاجة ألن نذهب إىل املحاكم  فيه أيضا جواز التحاكم إىل من هو أهل، -

 الرشعية والقضاة املعينني رضينا بفالن يمكن، يمكن ال بأس 

وقد كان الصحابة يفعلون ذلك فيام بينهم فلو حتاكام يف تراض منهام إىل شخص أهل للحكم فال حرج حكمه نافذ 

) مؤهال له وحكمه يف هذا ملزم وقد ذكر اهلل ذلك فقال يف اآلية فيه لكن برشط األهلية أن يكون صاحلا لألمر 

 ( حكام من أهله وحكام من أهلها إن يريدا إصالحا يوفق اهلل بينهام 

والقول الراجح يف هذه املسألة أن حكم احلكمني ملزم وليس معلن فقط و إال ال فائدة من وجود  احلكمني إذا كان 

 يمكن أن يؤخذ بقوهلام أو يرد

 كرب الكربى  ملسو هيلع هللا ىلصأيضا أن املرشوع أن يكنى الرجل بأكرب أوالده؛ ألن الرشع يف احلقيقة يراعي السن هلذا قال النبي  -
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وينبغي البداءة باألكرب يف التقديم خالفا ملا يفعله بعض الناس يبدؤون أحيانا باليمني يقول ال أتفضل من اليمني ال 

ه مثال أن إذا دخلت جملسا وأردت مثال التسليم أو تطعم أو نحو ذلك يف احلقيقة ينبغي البداءة باألكرب ومن صور

من باب اإلكرام أال تبدأ بمن عن يمينك بالنسبة للمجلس بل اقصد املقدم منهم والكبري فابدأ به وهذا ملراعاة 

 فمن أكربهم قلت رشيح إذا يكون التقديم لألكرب ملسو هيلع هللا ىلصالكرب فكذلك يف هذه القصة قال النبي 

ضا مرشوعية تغيري األسامء املذمومة أو غري اجلائزة وهذا كثري له صور متعددة يف هذا األمر، ومنها ما وفيها أي -

لبعض األسامء املستبشعة أو األسامء التي فيها يعني نوع من اإلكرام أو املبالغة فمثال هنى  ملسو هيلع هللا ىلصجاء من تغيري النبي 

 اسم رضه إىل زين فهذا أيضا من باب اآلداب عن أو غري أو أراد أن يغري اسم حزن إىل سهل وغري ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 الرشعية
 

 فيه مسائل :[قراءة املتن ]  .......نستمع إىل املسائل 

 احرتام أسامء اهلل وصفاته ولو مل يقصد معناه: األوىل -

 [الرشح]

استدرج عليه هذه الكنية مع أنه مل يقصد بذلك  ملسو هيلع هللا ىلصطيب وهذا بني يف قصة أيب رشيح إن اهلل هو احلكم النبي 

 منازعة اهلل تعاىل يف وصف من أوصافه واسم من أسامئه

 [قراءة املتن]

 .تغيري االسم ألجل ذلك: الثانية-

 ملسو هيلع هللا ىلصلفعله [: الرشح]

 [قراءة املتن]

 اختيار أكرب األبناء لكنيته: الثالثة -

، لكن هل يقال فمن أكربهم حتى لو كانت أنثى ال إنام يكنى الرجل بأكرب أبنائه "فمن أكربهم"لقوله [: الرشح]

 واهلل أعلم؛؛

 

 


