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

 

 ٱ ٻ ٻ
 واألربعون الثامنالدرس 

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

 : بإحسان إىل يوم الدين أما بعد

 باب ما جاء يف منكروا القدر           يف –رمحه اهلل تعاىل  -يقول املؤلف 

يا بني انك لن جتد طعم اإليامن حتى تعلم أن ما أصابك مل يكن : ) وعن عبادة ابن الصامت أنه قال البنه

 .(ليخطئك وما أخطأك مل يكن ليصيبك 

: ريب ماذا أكتب قال: فقالله اكتب، : إن أول ما خلق اهلل القلم فقال: )) يقول ملسو هيلع هللا ىلصسمعت رسول اهلل  

 (( من مات عىل غري هذا فليس مني : يقول ملسو هيلع هللا ىلصاكتب مقادير كل يشء حتى تقوم الساعة، يا بني سمعت رسول اهلل 

له اكتب فجرى يف تلك الساعة ملا هو كائن إىل :  إن أول ما خلق اهلل تعاىل القلم فقال)) ويف رواية ألمحد 

 ((يوم القيامة 

 ((فمن مل يؤمن بالقدر خريه ورشه أحرقه اهلل بالنار : )) ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل  ويف رواية البن وهب

يف نفيس يشء من القدر فحدثني : أتيت أبى ابن كعب فقلت: )) ويف املسند والسنن عن ابن الديلمي قال 

، وتعلم أن ما لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله اهلل منك حتى تؤمن بالقدر: بيشء لعل اهلل أن يذهبه من قلبي، فقال

 أصابك مل يكن ليخطئك، وما أخطأك مل يكن ليصيبك، ولو مت عىل غري هذا لكنت متن أهل النار، 

فأتيت عبد اهلل ابن مسعود، و حذيفة ابن اليامن، وزيد ابن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي : قال

 .حديث صحيح رواه احلاكم يف صحيحة ((  ملسو هيلع هللا ىلص

من  :وعبادة،  –ريض اهلل عنه  -عن عبادة ابن الصامت  -رمحه اهلل تعاىل  -نقل املصنف  :[الرشح ] 

 ،ابنه هو الوليد ابن عبادة ،أنه قال البنه ،وهو من السابقني األولني من األنصار إىل اإلسالم ملسو هيلع هللا ىلصأصحاب النبي 

أنه قال "ولذلك يعد من كبار التابعني،  ؛لكنه كان صغريا فلم تثبت له صحبة ،ملسو هيلع هللا ىلصوكان قد ولد يف عهد النبي 

ويروى أنه قال له ذلك وهو عىل فراش املوت وال خيفاكم أن اإلنسان عىل فراش املوت يمحض النصح  :"البنه

وال يقول إال ما يرى أنه أوكد الكالم وأمهه وأنصحه للسامعني السيام إذا كان املخاطب فلذة كبده ابنه فلذلك 

 :"يا بني انك لن جتد طعم اإليامن"جيش عاطفة املخاطب وهذا تلطف فإن مثل هذه املقدمة تست :"يا بني": قال

 إذا اإليامن له طعم(( ثالث من كن فيه وجد هبن حالوة اإليامن ))  ملسو هيلع هللا ىلصيقول النبي  -إي واهلل  -اإليامن له طعم 
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 [2[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـ

 

  لكن هذه احلالوة هل هي حالوة حسية؟  .وطعمه هو حالوته 

ال ليس  ،مثال ،هنا حسية أن تكون كطعم السكرلكن ال يلزم من كو ،نعم حسية بمعنى أن اإلنسان حيسها

 يشء من ذلك ولكن املراد أنه وجد جيده املؤمن يف قليه هبجة ورسور وانرشاح هذا هو املراد  بقوله طعم اإليامن، 

أن ما أصابك يعني ما قدر اهلل عليك من املصائب البد أن ينفذ فيك  :"حتى تعلم أن ما أصابك مل يكن ليخطأك"

ما رصفه اهلل عنك من املقادير فال  "وما أخطأك مل يكن ليصيبك": ال يمكن أن يتخلف وباملقابلويميض البد 

يمكن بحال أن ينالك ملا ألن كل يشء بقدر فليس يشء يف هذا الكون يقع خبط عشواء ورضبة الزب بل كل يشء 

أخطأك مل يكن ليصيبك وبذلك  عنده بمقدار جيب أن يمتلئ القلب هبذا اليقني أن ما أصابك مل يكن ليخطئك وما

تسقط من القاموس كلامت من أمثال لو وليت ونحو هذه الكلامت االستدراكية التي ال ترد مفقودا وال متنع 

 .موجودا

عىل تلك املقدمة وهكذا  -ريض اهلل عنه  -هذا استدالل من عبادة  :"يقول ملسو هيلع هللا ىلصسمعت رسول اهلل "  

 صىل اهلل عليه وسلم  -رسول اهلل قال سمعت "ينبغي ملن قرر شيئا أن يعبد مقالته بالدليل حتى حيصل عىل القبول، 

القلم حتتمل أن نضبطها منصوبة بالفتح أو أن تكون مرفوعة إن جعلناها   :"إن أول ما خلق اهلل القلم: يقول

مفعول به خللق فيكون املراد حينئذ أنه ساعة أن خلق اهلل القلم قال له اكتب فأول منصوبة فمعنى ذلك أهنا وقعت 

دالة عىل الظرفية والقلم تسلط عليها العامل خلق فنصبها فيكون املراد ساعة أن خلق اهلل القلم قال له اكتب إىل 

إن أول ما خلق اهلل القلم فيكون ويمكن أن تكون القلم بالرفع فيكون املراد أنه هو أول املخلوقات آخر احلديث، 

القلم هو خرب إن وخرب إن كام تعلمون يكون مرفوعا فيكون عىل اجلملة أن أول املخلوقات هو القلم ولكن هذه 

 .ت هذا هو القول الصحيحل املخلوقااألولية أولية نسبية ألن العرش هو أو

 -ش هو أول املخلوقات وهلذا قال اهلل لكن العر وبني العلامء خالف يف أول املخلوقات العرش أو القلم

قبل خلق فهو سابق خللق الساموات واألرض إذ كان العرش موجودا  {وكان عرشه عىل املاء  }: -عز وجل 

له اكتب، : فقال"الساموات واألرض فتكون أولية القلم أولية بالنسبة خللق الساموات واألرض فهي أولية نسبية، 

عني من تلك اللحظة إىل أن تقوم ي، "اكتب مقادير كل يشء حتى تقوم الساعة: لريب وماذا أكتب، قا:  فقال

يقول  ملسو هيلع هللا ىلصيا بني سمعت رسول اهلل "فجرى،  -عز وجل  -الساعة اكتب مقادير كل يشء إذا انصاع القلم ألمر ربه 

ل عليه هذا من منكري القدر، وأن من مل يؤمن بام د ملسو هيلع هللا ىلصهذه براءة من النبي  :"من مات عىل غري هذا فليس مني
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 [3[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـ

 

تربأ منه وهذه براءة كاملة يعني براءة تقتيض النقل عن امللة ألن منكري القدر كفار إذ القدر  ملسو هيلع هللا ىلصاحلديث فإن النبي 

 .اإليامن من أركان

 والرتمذي، والطياليس،، قد رواه أبو داود ملسو هيلع هللا ىلصهذا األثر عن عبادة أو هذا احلديث؛ ألنه تضمن قول النبي  

وهو مما حيتمل وأنتم تعلمون من علم مصطلح احلديث  -بحمد اهلل  -وكذلك رواه ابن أيب عاصم وسنده حسن 

 . أن احلديث الصحيح واحلديث احلسن يعامالن بالقبول فيقبل خربمها ويعمل بحكمهام

حيتملون مثل  لكن هذه الرواية القادمة ضعيفة وقد احتمل العلامء ومل يزالوا :"ويف رواية ألمحد"ثم قال 

هذا لكنها هبذا السياق ضعيفة لكنها إذا ضمت إىل الشواهد وغريها يعني كانت مقبولة املعنى وربام كان هلا طرق 

إن ما أول ما خلق اهلل القلم فقال له اكتب  فجرى يف "، يعضد بعضها بعضا لكن رواية أمحد عىل كل حال ضعيفة 

وهذه الرواية  :"ويف رواية البن وهب"، وهذا املعني مطابق ملا تقدم  :"تلك الساعة بام هو كائن إىل يوم القيامة

التي عن ابن وهب عبد هلل ابن وهب ابن مسلم املرصي ثقة كانت وفاته سنة مائة وسبع وتسعني ويف رواية البن 

رواية قد رواها هذه ال -عياذا باهلل  - "فمن مل يؤمن بالقدر خريه ورشه أحرقه اهلل بالنار":ملسو هيلع هللا ىلصوهب قال رسول اهلل 

صاحب أخالق العلامء وصاحب الرشيعة فمن مل يؤمن  -رمحه اهلل  -ابن أيب عاصم واآلجري أبو احلسني اآلجري 

 .بالقدر خريه ورشه أحرقه اهلل بالنار وهذا يدل عىل كفر منكر القدر

 -:إذا نستفيد من هذا األثر

من " ملسو هيلع هللا ىلصن بالقدر؛ قال عبادة رفعه إىل النبي وهذا ظاهر بني وجوب اإليام وجوب اإليامن بالقدر :أوال

 فهذا يدل عىل وجوب اإليامن بالقدر "مات عىل غري هذا فليس مني

أهيا  -وقد تعجبون   عىل إثبات حالوة اإليامن وأن اإليامن بالقدر من أسباب حصوهلافيه ما يدل  :ثانيا   

كيف يكون اإليامن بالقدر بام فيه األقدار املؤملة منتجا للحالوة مع أن األقدار املؤملة جتلب املرارة غالبا  -اإلخوان 

ما أصاب من مصيبة }:  -عز وجل  -وهلذا قال ربنا ؛ لكن املؤمنني تستحيل النقمة يف حقهم نعمة واملحنة منحة 

ذه حالوة ولذلك بعض الناس تقع عليه املصائب املتوالية هداية القلب ه {إال بإذن اهلل ومن يؤمن باهلل هيد قلبه

هو العبد تصيبه املصيبة فيعلم أهنا من عند اهلل فريىض ويسلم فتنقلب املحنة يف حقه إىل "فيسرتجع، قال علقمة 

 وهلذا كان أمره  أي املؤمن كله له خري إن أصابته رساء شكر فكان خري؛ وجيد لذلك انرشاحا وثمرة عظيمة  "منحة

ال يقيض اهلل "له وان أصابته رضاء صرب فكان خري له وليس ذلك ألحد إال للمؤمن، وهلذا جاء يف صحيح مسلم 
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 [4[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـ

 

 -هذا من العجائب  ال يقيض اهلل عىل املؤمن قضاء إال كان خريا له ألن املؤمن  "عىل املؤمن قضاء إال كان خريا له

سبحانه  -ألقدار املؤملة تذكر أن كل يشء بقدر وأن اهلل إذا وقع عليه يشء من هذه ا -جعلني اهلل وإياكم منهم 

سبحانه  -رب كل يشء ومليكه فيقابل هذا القدر املؤمن بالتسليم والرضا واحتساب الثواب عىل اهلل  -وتعاىل 

فينقلب ذلك يف حقه منحة، وهلذا يعني شواهد كثرية عند الناس حتى انه يقع للعامة ممن ال حيملون ورقا  -وتعاىل 

ُحدثت عن رجل وال كراسا من يكون عنده من اليقني والرضا بالقدر ما ليس عند كثري من طلبة العلم أو غريهم، 

رأى ابنه يصدع أمام ناظريه وكان وحيده وخر الولد رصيعا أمام والده فام كان من األب إال احتمله بني يديه وقال 

عىل قلب  -سبحانه وتعاىل  -هذا اليقني الذي ينزله اهلل اللهم أنت أعطيت وأنت أخذت فلك احلمد ما شاء اهلل، ف

 املؤمن يصبح حالوة ورشاحى ال تصفها الكلامت وال تعرب عنها اجلمل بل هو أمر وجدي نقول

وال جيوز تأويل ، إثبات القلم وكتابة املقادير يعني إثبات القلم حقيقي والكتابة احلقيقيةمما نستفيده أيضا  -

ال جمازيا كام تصنع املعتزلة فيقول القلم كناية عن كذا بل يقال هو قلم حقيقي اهلل أعلم بكيفيته هذه األشياء تأوي

سمع رصيف األقالم أقالم القدر رصيف األقالم هذا يدل  ملسو هيلع هللا ىلصوصفته لكنه قلم وقلم يكتب، وهلذا ملا عرج بالنبي 

ن عىل النصوص ويلوون أعناقها عىل إن اخلرب حقيقي، ويدل عىل بطالن طريقة أهل التأويل الذين يتسلطو

 .حقيقته إىل جمازة من غري ما موجبوحيملوهنا عىل معاين جمازية فكأنام كلفوا هبذا أن يرصفوا الكالم عن 

، وكثري من الناس يكون قليل تعليم الولد أنه ينبغي لألب تعليم الولد والنصح له والتلطف معهفيه أيضا  -

أوالده أن يطعمهم ويسقيهم ويلبسهم ويؤوهيم بس لكنه ال يسوق إليه علام، وال النفع ألوالده يظن أن واجبه جتاه 

جتهم إىل الطعام والرشاب يبذل له نصيحة هذا تقصري بالغ بل حاجتهم إىل الرتبية والتعليم والنصح أعظم من حا

هله وقرابته فهذا فينبغي لطالب العلم وصاحب العلم أن جيتهد مع األدنني قبل األبعدين وأن ينفع أ، واللباس

عبادة ابن الصامت يتلطف مع ابنه ويسوق له األحاديث وهكذا ينبغي لكل مؤمن أن جيعل ألهله نصيبا من وقته 

 .يقرأ عليهم كتابا ويرشح هلم ويبني هلم ما حيتاجون إليه

 .وهذا كثري يف ثنايا ما تقدم ما يدل عىل قرن احلكم بالدليلوفيه أيضا  -

 بني املسانيد  -أهيا اإلخوان  -ما الفرق  .مسند اإلمام أمحد املراد باملسند:  "ويف املسند والسنن"ثم قال 

ما هو الفرق بني املسانيد والسنن ملاذا يسمى هذا مسند ويسمى هذا سنن؟  :والسنن من حيث التصنيف

 األبواب يعني عىل أبواب الفقه عىل عىل :والسننما رتبت فيه األحاديث عىل أسامء الصحابة،  :املسانيد
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هلم طرائق شتى يف ترتيب مروياهتم فمن رتبها عىل أسامء الصحابة  -رمحهم اهلل  - يعني املحدثون املوضوعات 

مثال قيل عنه مسند كمسند اإلمام أمحد وغريهم مسانيد كثرية جدا فيقول مسند أيب بكر الصديق ثم يسوق فيه 

يكون واحد يف اإليامن، واحد يف الطهارة، وواحد يف األضاحي وواحد يف كذا، كذا ال األحاديث عن أيب بكر قد 

جيمعها موضوع واحد، ثم الطريقة الثانية السنن وهو أن يرتبها عىل املوضوعات فيبتدئ مثال بكتاب الطهارة ثم 

املعاجم وهناك  صحايب، الصالة ثم الزكاة  وهكذا عىل أبواب الفقه برصف النظر عن الراوي ينتقل من صحايب إىل

يرتبه عىل شيوخه [ معجم الطرباين ]وهى التي تكون مرتبة عىل ما عىل الشيوخ يعني عىل الشيخ املصنف فمثال 

يعني متن حدثه يرسد من رواه عن فالن يف موضع واحد فينظر إىل آخر اإلسناد ال إىل صحايب وهذه طرق فنية 

من الناحية العملية؟ السنن ألهنا تعينك عىل البحث املوضوعي فقد ال يعنيك  لتقسيم العلم لكن فيام بالك أهيا أنفع

من هو الصحايب الذي روى احلديث ال يعنيك كثريا ألن الصحابة كلهم عدول لكن يعنيك املوضوع، وهناك من 

ليا عىل مسانيد مجع بني احلسنيني بالرتتيب عىل املسانيد لعله بقى ابن خملد رمحه اهلل فريتب السنن ويرتبها داخ

 .الصحابة أو العكس

كنيته أبو برس وهو عبد اهلل ابن كرموز الديلمي أبوه فريوز : ابن الديلمي :"عن ابن الديلمي"ثم قال 

نيس مدعي النبوة يف قصة مشهورة الديلمي بام اشتهر فريوز الديلمي؟ اشتهر فريوز الديلمي بأنه قاتل األسود الع

وتكرر معنا كثريا يف هذا الكتاب  ملسو هيلع هللا ىلصوهو صاحب رسول اهلل  "يت أبى ابن كعبأت": قال  -ريض اهلل عنه 

؟ مراده أنه قد وقع يف نفسه شك -رمحه اهلل  -ما مراده  "يف نفيس يشء من القدر" يشكوا إليه "فقلت"

وهلذا جاء رجل البن أن يطيف بقلب املؤمن أحيانا يشء من الشك  -أهيا اإلخوان  -واضطراب وهذا أمر طبيعي 

به مشكلة يعني أحد يسأل  -له يا ابن عباس ما يشء أجده يف نفيس قال وما هو قال واهلل ألتكلم ": عباس فقال

ثم تيل قول  ،فضحك ابن عباس وقال أيشء من شك قال نعم قال ما نجى منه أحد-سؤال ويأبى أن يفصح عنه 

لكن فدل ذلك عىل أن الشيطان قد يؤذي ابن آدم هبذه الشكوك،  {فإن كنت يف شك مما أنزلنا إليك  }: اهلل تعاىل

ال يكاد يسلم منه أحد يطيف  :الشك العارض  :بني الشك العارض والشبهة املستقرة -يارعاكم اهلل  -فرق 

ويرد املتشابه إىل املحكم إىل أن يرشح اهلل  بالقلب يشء من هذه التساؤالت فيفزع املؤمن باملحكامت ويعتصم هبا

فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال }،صدره وينكشف له األمر أو يذهب فيسأل أهل الذكر كام صنع ابن الديلمي 

صبيغ بن وروج هلا ودعا إليها ونرشها كام ذكرنا لكم قصة مثال  ،وإنام يعاب عىل من احتضن الشبهة،  {تعلمون
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وأخرجه عمر من املدينة وأدبه فهذا هو الذي يعاب وهو الذي يلحق بأهل األهواء الذي جاء يف زمن عمر  ل،عس

  ملسو هيلع هللا ىلصفأتوا إىل النبي " ملسو هيلع هللا ىلصأما يشء يعرتي اإلنسان غصب عنه فهذا ال يرضه وقد وقع لبعض أصحاب النبي ، والبدع

ن أهون عليه من أن يا رسول اهلل إن أحدنا جيد يف نفسه ما لو أن خير من السامء فتخطفه الطري كا: وقال قائلهم

أهنم قالوا ما لو أن يكون أحدنا محمة يعني فحمة حمرتقة كان أهون عليه من "ويف رواية  " ملسو هيلع هللا ىلصيتكلم به فكرب النبي 

قال أوقد وجدمتوه كأنام كان يتوقع " "تعجبا ملسو هيلع هللا ىلصما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به فكرب النبي "ويف لفظ  "أن يتكلم به

  -عز وجل -ليحمد اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصوما كان النبي  "احلمد هلل الذي رد كيده إىل الوسوسة أن حيصل هلم ذلك قالوا نعم قال

ذاك "م قال يف آخرة إال ألمر يدعوا إىل الطمأنينة ما الذي قال عنه احلمد هلل ليس ذلك يعني مدحا للوسوسة ث

 ."حمض اإليامن

ن الشيطان إذا ما هو حمض ال الوسوسة م هل يمكن أن تكون الوسوسة حمض اإليامن أو رصيح اإليامن؟ 

اإليامن ورصحيه استشناعهم وانزعاجهم من هذا الذي وقع يف نفوسهم هذا دليل عىل رصاحة اإليامن يف قلوهبم 

فإذا إذا وقع يف قلبك يشء من ذلك ووجدت نفسك منزعجا منقبضا حتى كام قال الصحابة تتمنى أن لو ختر من 

إذا متى ، -سبحانه وتعاىل  -ل عىل رصاحة اإليامن يف قلبك فامحد اهلل السامء دون أن تنطق به فاعلم أن ذلك دلي

ويعجبه ذلك ومثال يفصل وإذا جلس يف جملس صار  ،إذا كان اإلنسان يسرتسل معه ؟يكون اليشء مدعاة للقلق

ه اهلل ينثر كنانته وخيرج خبيئة نفسه ويبث هذه الوساوس، وأما إذا كان ينزعج من ذلك ويتضايق منه ويتمني يذهب

عنه فهذا دليل عىل رصاحة اإليامن ومع ذلك فال يمنع أن يقصد أهل الذكر كام ذهب الصحابة يشتكون إىل النبي 

فحدثني بيشء :قال يف نفيس يشء من القدر "وكام صنع ابن الديلمي ملا أتى أبى ابن كعب ليخرج ما يف نفسه ، ملسو هيلع هللا ىلص

لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله اهلل منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما "أي ُأبى  :لعل اهلل  يذهبه من قلبي، فقال

ويصح ولو ُمت بالضم ِمت أو ُمت كالمها  "أصابك مل يكن ليخطئك، وما أخطأك مل يكن ليصيبك، ولو ِمت

مجل رصينة ثقيلة تقع يف النفس موقع يعني تنظف القلب  "ولو مت عىل غري هذا لكنت من أهل النارصحيح 

كنس ما فيه من من هذه الواردات كلها تؤكد عىل رضورة اإليامن بالقدر وأن كل يشء بقدر وأنه ال إيامن ملن ال وت

ريض  -صاروا مع أبى أربعة  :قال فأتيت عبد اهلل بن مسعود وحذيفة بن اليامن وزيد بن ثابت:يؤمن بالقدر، فيقول

قال  ، ملسو هيلع هللا ىلصيعني من هذه اجلمل مجال مرفوعة إىل النبى  :ملسو هيلع هللا ىلصوكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي  –اهلل عنهم أمجعني 

 مستدركه؛ ألن احلافظ النيسابوري رمحه مراده يف صحيحة يعني يف "حديث صحيح رواه احلاكم يف صحيحة "
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اهلل استدرك عىل الصحيحني البخاري ومسلم ما يظن أنه فاهتام، ولكنه يف احلقيقة مل يلتزم برشطهام وكأنه أراد أن 

ذلك فيام بعد فلم يمكنه ذلك النرصام األجل فجاء الذهبي فيام بعد وتتبع املستدرك مستدرك احلاكم فوافقه يراجع 

يف أشياء وخالفه يف أشياء فام وافق فيه الذهبي احلاكم يف استدراكه عىل الصحيحني أو عىل أحدمها فهو عىل رشط 

 .يؤخذ بقولهالشيخني وما خالفه فيه فال شك أن الذهبي إمام حمقق ومدقق 

ألن مناسبته له دالة عىل وجوب اإليامن بالقدر  : إذا هذا احلديث الذي يعنى ابن الديلمي مناسب جدا للباب

 والتحذير من إنكاره

- :نستفيد منه إذا

 وجوب اإليامن بالقدر وهذا بني واضح  -

 وفيه أيضا كفر منكري القدر -

 وفيه أيضا الوعيد الشديد عىل من أنكر القدر  -

وفيه أيضا سؤال العلامء عام يشكل من أمور االعتقاد وغريها؛ ينبغي لإلنسان أن يسأل فإنام يدرك العلم  -

بالسؤال بعض الناس يقول ال ال تسأل أن تفتح عىل نفسك باب  هذا غري صحيح نعم إن سألت عاميا أو جاهال 

  .إن كنتم ال تعلمون فاسألوا أهل الذكر  }نعم فتحت عىل نفسك باب جهالة لكن قال اهلل 

يا  -ثقوا متام الثقة ، فإذا وقع يف نفس اإلنسان يشء فيجب عىل اإلنسان أن يسعى يف إذهاب ما يف قلبه 

أنه ليس يف ديننا يشء يستحى منه أو ينايف العقل أو ينايف الفطرة ديننا كله حق  - معرش طلبة العلم وطالبات العلم

بحمد اهلل نجهر به يف املحافل ونعتقده رسا وعالنية فليس يشء يف ديننا يعتذر عنه أو يستحى من ذكره ال واهلل وإنام 

لغربيني أو غري ذلك فيسلك مسلك يقع هذا لبعض املهزومني الذين ينبهرون أمام املتحذلقني من العلامنيني أو ا

االعتذار عن رشيعة اهلل  أو عن مسائل اإليامن وغري ذلك وهذه رقة يف الدين إن مل تكن أكثر من ذلك والعياذ باهلل 

بل الواجب علينا أن نعتز بديننا وأن نعلم أنه إن خفي هذا األمر عىل أو عىل فالن أو عالن فقد علمه أهل العلم، 

يف كل يشء سل عام ! طيب إذا ينبغي سؤال أهل العلم عام أشكل هل فقط يف األمور العملية أو االعتقادية أيضا؟

لصاحب الشجة الذي استفتى أصحابه ملا أصابته شجه وأصابته جنابه فقالوا البد  ملسو هيلع هللا ىلصعنك، وهلذا قال النبي  خفي

 ." سألوا إذ مل يعلموا  إنام شفاء العي السؤالقتلوه قتلهم اهلل هال" ملسو هيلع هللا ىلصمن غسل  فاغتسل فامت فقال النبي  لك

 ال بأس هذا ابن الديلمي قد سأل أبى ابن كعب، و  سؤال أكثر من عامل؛أيضا نستفيد فائدة أخرى وهى  
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لكن ها هنا تنبيه إذا كان مراد اإلنسان  -ريض اهلل عنهم أمجعني -حذيفة، ومن بن مسعود، ومن زيد 

أن يكون  :احلال الثانية، هذا هو ظاهر من سؤال ابن الديلمييقني فال بأس هذا حسن ووالبالسؤال زيادة التثبت 

سؤال اإلنسان ناجتا من عدم طمأنينة إلجابة العامل األول عن عدم طمأنينة يعني قد يقع يف نفسه من إجابة العامل 

 ،بقيت، يسأل غريه ليزداد تثبتا األول الذي سأله أنه غري متمكن  من أو جاز يف إجابته فال حرج عليه أيضا إن

وهو أن يسأل يريد بذلك تتبع الرخص يقول أدور ما هو األسهل واألخف يبحث عن تنزيالت عن  :احلالة الثالثة

ختفيضات هذا ال جيوز كام يفعل بعض اجلهال أو بعض العامة جتد أهنم يعني يتصلون عىل أو حتى يرسلوا رسائل 

الة واحدة ثم ينظرون يف اإلجابات ويأخذون أسهلها وأخفها هذا ال جيوز جوال ألكثر من طالب علم عن مس

جيب أن يكون مراد اإلنسان إصابة احلق وهلذا قال العلامء من تتبع الرخص تزندق ألنه إذا صار يأخذ الرخصة يف 

ة أو كالم كل عامل سيخرج بتشكيلة من الرخص التي خترجه عن سمت الرشيعة فإن الذي رخص يف هذه املسأل

أخطأ فيها أصاب يف الباقي فأنت مل تأخذ بجملة قوله فإذا كان اإلنسان يلتقط هذه املنثورات والغرائب 

 .والشذوذات خرج بدين ملفق ال جيوز

 .أن من واجب العلامء كشف الشبهات عن الناس واالجتهاد يف البيان هلم ونستفيد  -

 يه مسائل ف   :املسائل

 بيان فرض اإليامن بالقدر : األوىل -

 .وما بعده -ريض اهلل عنه  -ن عمر نعم وهذا بني من حديث اب[: الرشح ] 

 بيان كيفية اإليامن : الثانية -

هذا  "أن تعلم أن ما أصابك مل يكن ليخطئك وما أخطأك مل يكن ليصيبك"كيفيته هو ما وصفه [: الرشح ] 

 زيادة بيان وآلية اإليامن بالقدر هذا ال شك أنه يزيد اإلنسان معرفة باملطلوب اإليامن بالقدر 

 إحباط عمل من مل يؤمن به : الثالثة -

 "لو أنفقت مثل أحد ذهب ما تقبل منك حتى تؤمن بالقدر": لقوله[: الرشح ] 

 اإلخبار أن أحدا ال جيد طعم اإليامن حتى يؤمن به

 وهذا قد تبني أيضا يف كالم عبادة يا بني انك لن جتد طعم اإليامن [: الرشح ] 

 ذكر أول ما خلق اهلل 



 القاضي أحمد: د  الشيخ فضيلة                                                             كتاب التوحيد                                                                                                                   شرح 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 [9[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـ

 

نعم هو القلم وقد قلنا إن هذه األولية أولية نسبية يعني نسبية إىل خلق الساموات األرض، أما [: الرشح ] 

  .املطلقة للمخلوقات فهو العرش لية األو

 أنه جرى باملقادير يف تلك الساعة إىل يوم قيام الساعة 

 نعم كام جاء ذلك يف رواية أمحد وغريها [: الرشح ] 

 ممن مل يؤمن به  ملسو هيلع هللا ىلصبراءته : السابعة -

 وهكذا جاء يف حديث عبادة ابن الصامت[: الرشح ] 

 عادة السلف يف إزالة الشبه بسؤال العلامء : ةالثامن -

 يؤخذ هذا من قصة ابن الديلمي [: الرشح ] 

 فقط ملسو هيلع هللا ىلصأن العلامء أجابوه بام يزيل شبهته،وذلك أهنم نسبوا الكالم إىل رسول اهلل : التاسعة -

 الشبهة وهبذا تزول  ملسو هيلع هللا ىلصنعم إذ أن الصحابة األربعة كلهم رفعوا ذلك إىل النبي [: الرشح ] 

 [قراءة املتن ]  ..............الباب الذي يليه

 باب ما جاء يف املصورين

قال اهلل تعاىل ومن أظلم ممن ذهب خيلق  ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل : )) قال -ريض اهلل عنه  -عن أيب هريرة 

 أخرجاه (( كخلقي فيخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعرية

القيامة الذين يضاهئون أشد الناس عذابا يوم : )) قال ملسو هيلع هللا ىلصوهلام عن عائشة ريض اهلل عنها أن رسول اهلل 

 (( بخلق اهلل

كل مصور يف النار جيعل له بكل صورة صورها نفس : )) يقول ملسو هيلع هللا ىلصوهلام عن ابن عباس سمعت رسول اهلل 

 ((يعذب هبا يف جهنم 

وملسلم عن أيب ، (( يا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ من صور صورة يف الدن: )) وهلام عنه مرفوعا

أال تدع صورة إال طمستها وال قربا مرِشفا إال  ملسو هيلع هللا ىلصأال أبعثك عىل ما بعثني عليه رسول اهلل : قال لعىل ": اهلياج قال

 . "سويته

:  احلقيقةهذا من أهم األبواب يف :باب ما جاء يف املصورين  -رمحه اهلل تعاىل  -قال املصنف  :[الرشح ] 

  .من الوعيد الشديد باب ما جاء يف املصورين، ممن ماذا؟
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أن  :اجلهة الثانية ، أن التصوير هو منشأ الرشك  :جلهة األوىلا :مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد من جهتني

 املتعدية .واألخرى الزمة إذا مناسبة من جهتني إحدامها متعدية، ،ة خللق اهلل فهو منازعة للربوبيةالتصوير مضاها

فقد  : منشأ للرشكأما كونه  كيف ذلك؟أن فيها مضاهاة خللق اهلل ومنازعة للربوبية  والالزمة أنه منشأ الرشك، 

تقدم معنا يف أول هذا الكتاب أن أو رشك بني آدم هو أنه ملا مات بعض العباد أتى الشيطان إىل قومهم وقال 

اعمدوا إىل جمالسهم التي كانوا جيلسون فيها فتصنع هلم أنصابا حتى تتذكروهم ويعينكم ذلك عىل العبادة فامتثلوا 

نوا جيلسون فيها فلام انقرض ذلك اجليل واندثر العلم أتى أمر الشيطان وصوروا تلك الصور يف جمالسهم التي كا

وقالوا ال تذرن  }إىل من بعدهم وقال اعبدوها هؤالء يقربوكم إىل  اهلل زلفى فاعبدوها ويف هذا أنزل اهلل قوله 

فهذه أسامء رجال صاحلني كام قال ابن عباس فكان  ،{وال سواعا وال يغوث ويعوق ونرسا آهلتكم وال تذرن ودا

 .منشأ الرشك بنوا آدم من التصاوير فهذه التصاوير املعظمة املنحوتة أو املعلقة مدعاة حلصول الرشك يف بني آدم

ألن الذي يأخذ أزميل ومطرقة وينحت يف حجرا أو خشب ليشكل منه ما يشبه : أن فيه مضاهاة خللق اهلل: الثاين

 -عز وجل  -خيطط ويصور فكأنام حياكي خلق اهلل خلق اهلل من ذوات األرواح أو يأخذ قلام أو ريشة ويأخذ 

  –صىل اهلل عليه وسلم  -ويضاهيه فصار هلذين األمرين منافيا للتوحيد 

إذا هو حديث قديس  :-قال اهلل تعاىل ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل  " :قال -ريض اهلل عنه  -ذكر فيه حديث  أيب هريرة        

هذا االستفهام ماذا نسميه؟ استفهام للنفي و  :"لق كخلقيقال اهلل تعاىل ومن أظلم ممن ذهب خي -حديث اهلي

اإلنكار أي الحظ ال أحد أظلم ممن ذهب خيلق كخلقي  وهذا كثري يف النصوص أن يأيت ومن اظلم فمثال جتد قول 

ومن اظلم ممن ذهب خيلق "، ويف احلديث {ومن أظلم ممن منع مساجد اهلل أن يذكر فيها اسمه }: اهلل تعاىل

هذا  فهل يقال إن هذه انه جيب الرتجيح بينهام أهيام أظلم أو قال إن هذه األفضلية عىل مستوى معني؟ "كخلقي

الثاين أوفق وأحكم أن يقال مثال يف باب الصد عن سبيل اهلل ال أظلم ممن منع مساجد اهلل أن يذكر فيها اسمه ألن 

خيلق كخلق اهلل وهكذا جيعل كل سؤال عىل مساجد هي حمل ذكر اهلل، ويف باب الرشك ال احد أظلم ممن ذهب 

أي ال أحد أظلم ممن ذهب خيلق كخلقي ألن املصور يضاهي وحياكي  "قال ومن أظلم"مستوى أويف مقام معني، 

يعني اهلل أمرهم أن خيلقوا ذره أو خرج خمرج  هل هو عىل وجهههذا األمر فليخلقوا  :فليخلقوا ذرةخلق اهلل 

النملة  وما هي الذرة؟لثاين خرج خمرج التعجيز يعنى التعجيز والتحدي فليخلقوا ذرة التهديد والوعيد؟ هذا ا

الصغرية يعني رضب مثال بأصغر املخلوقات التي يبرصوهنا حتدي بالغ مل يأمرهم أن خيلقوا مجال أو فيال أو جبال 
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احلبة هي واحدة احلب وهو ما يطعم من  :أو ليخلقوا حبةأو نحو ذلك وإنام قال فليخلقوا ذرة وما هم بمستطيعني 

 كذلك الشعري نوعا آخر من  احلبوب احلب غالبا ما يمكن :أو ليخلقوا شعرية ،النبات والزروع

 .أي البخاري ومسلم :أخرجاهيطلق عىل احلنطة والشعري نوعا آخر   

د عىل فاعليه أو ذم فاعليه ألنه يدل عىل حتريم التصوير والوعي :حلديث مناسب للباب مناسبة واضحةفهذا ا

  .ووصفه بأظلم الظلم

- :ونستفيد من هذا احلديث فوائد عدة

 حتريم التصوير: أوهلا -

 أن املصور من أظلم الظاملني بشهادة رسول اهلل ص: ثانيا -

من أين ذلك قال اهلل تعاىل ألن القول هو  -عز وجل  -وهناك فائدة أخرى وهي إثبات صفة الكالم هلل  -

 الكالم إذا اهلل تعاىل يتكلم بكالم حقيقي مسموع يليق بجالله ال يشبه كالم املخلوقني فاهلل تعاىل له صفة الكالم 

ومن أظلم ممن ذهب خيلق "من أين؟  -عز وجل  -أيضا فيه دليل عىل أن التصوير مضاهاة خللق اهلل  -

 يه وال يلزم أن يكون املشاهبة من مجيع الوجوه إذا فيه مضاهاة هلل تعاىل يف خلقهالكاف للتشب "كخلقي

باخللق ألنه ال يمكن ألحد أن خيلق هذه املذكورات  -عز وجل  -وأيضا نستفيد من ذلك اختصاص اهلل  -

  فنقول من حيث اجلملة أن حكم التصوير : طيب وهذا يدعونا أن نذكر التفصيل يف .وال ذرة وال شعرية وال حبة

 .وتصوير ما ال روح فيه تصوير ما له روح، :التصوير نوعان

 : فتصوير ذوات األرواح 

ويعرب عنها العلامء أحيانا بام له ظل هذا ال جيوز ال جيوز إذا كان نحتا أو إذا كان ختطيطا إذا كان نحتا بأن 

إىل حجر أو خشب ويشكله عىل هيئة إنسان أو عىل هيئة جيسمه جتسيام فيجعله مثال له ظل وله حجم كأن يعمد 

تصوير بالنحت والتشكيل ليشء فيه روح يف أصلها فهذا حمرم باإلمجاع أمجع طائر أو عىل هيئة حيوان إذا هذا 

إذا كان ذلك بالتلوين والتخطيط بأن أتى بقلم وجعل وضع إنسانا أمامه كام يفعل هؤالء ، والعلامء عىل التحريم

هذا أيضا حمرم والدليل عليه حديث النمرقة يف  ،وجعل حياكيه ويرسمه وخيرجه عىل لوحة بصورته ،لرسامونا

فقطعت فجعلت  ملسو هيلع هللا ىلصحديث عائشة ريض اهلل عنها ألن النمرقة يكون عليها رسم سطحي ما له ظل فأمر النبي 

 ير ما له روحتصو) :سم إىل قسمني إذا قلنا إن التصوير ينق  .وسادتني هذا أيضا ال جيوز ألن املضاهاة فيه ظاهرة
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 (وتصوير ماال روح له 

فهذا : أن يكون له ظل وذلك ما حيصل بالنحت والتشكيل :األوىل   -:فتصوير ما له روح له ثالث حاالت

حمرم باتفاق العلامء كأن ينحته بمطرقة وأزميل من حجر أو خشب أو مثال يأيت بطني أو صلصال ويشكل صورة 

 .ذوات األرواح هذا حمرم باإلمجاعمن 

بأن يأخذ قلام وريشة من ذوات األرواح آدمي أو طري أو : أن يكون بالتخطيط والتلوين :احلال الثانية 

 .بقطعها ملسو هيلع هللا ىلصيث النمرقة يف صحيح البخاري وغريه وأمر النبي حيوان فهذا أيضا حمرم حلد

وال  ملسو هيلع هللا ىلصفهذه مل تكن يف زمن النبي : أن يكون باآللة التي تسمى عندنا الكامريا آلة التصوير :احلال الثالثة 

الصورة امللتقطة عن طريق اآللة هل  عند السلف املتقدمني وإنام وجدت يف العصور األخرية فاختلف العلامء يف

 عمل املصور يعد تصوير يدخل يف عمومات النصوص أم ال يعد تصويرا ؟

 ،فذهب مجع من العلامء إىل أن ذلك من التصوير املحرم وأنه يطلق عليه تصوير وهم يسمونه مصور

وذهب بعض العلامء املعارصين لتايل فانه مشمول باألحاديث الواردة يف حتريم التصوير ووعيد املصورين، وبا

إيل أن ذلك وان سمي تصوير اصطالحا لكنه ليس تصويرا يف احلقيقة ألن الذي يلتقط الصورة عن طريق 

خلقها اهلل كام لو يقف اإلنسان  اآللة ليس له دور يف تشكيلها وتصويرها بل الصورة امللتقطة هي الصورة التي

أمام مرآة فتبدو صورته عليها الصورة املنعكسة يف املرآة هذه هل ألحد دخل يف تصويرها أم هي الصورة التي 

خلقها اهلل هي الصورة التي خلفها اهلل انعكست عىل املرآة إذا وقف اإلنسان عىل حافة بحرية ساكنة انعكست 

هي الصورة التي خلقها اهلل قالوا كذلك هذه اآللة إنام تثبت الصورة التي خلقها صورته عىل املاء هذه الصورة 

وهلذا لو ضغط ذر الكامريا كبري أو صغري، ذكر أو أنثى، مبرص أو أعمى خلرجت ذات  -عز وجل  -اهلل 

عز  -الصورة نفس الصورة إذا هي هذه الصورة ليست تصويرا ألنه هذا امللتقط هو الصورة التي خلقه اهلل 

متاما مثل لو كتبت خطابا ثم بعد ذلك وضعته عىل آلة التصوير وسحبت منه صوره ماذا يقال عن هذا  -وجل 

اخلط خطه من يقال خط فالن الكاتب الذي كتب األصل فيقال هذه الصورة التي نتجت من التقاط كامريا 

قالوا إن التصوير الفوتوغرايف ال يدخل هي الصورة التي خلقها اهلل وال شأن هلذا اإلنسان هبا فسهلوا األمر و

لكن يبقى أن الناتج صورة الناتج يسمي صورة  .ال يدخل يف باب املضاهاة -عز وجل  -يف مضاهاة خلق اهلل 

فيتطرق املنع ال من جهة كوهنا مضاهاة خللق اهلل وأن ذلك تصوير ولكن تتعلق األحكام بالناتج فيقال هذا 
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أخرب بأن املالئكة ال  ملسو هيلع هللا ىلصة أو الرضورة و إال فاألصل منع اقتناء الصور ألن النبي الناتج ال تبيحه إال احلاج

فيقولون نعم هذا الناتج صورة ونقر ونسلم بأنه صورة فإن دعت حاجة أو تدخل بيتا فيه كلب أو صورة 

و الطبية أو رضورة فالرضورات تبيح املحذورات كمثال الصور التي تتخذ إلثبات اهلوية أو للمسائل اجلنائية أ

غري ذلك مما فيه رضورة أو مصلحة راجحة فسهلوا يف هذا اجلانب من باب أن ذلك ليس تصويرا وإنام هو 

ننتقل بعد ذلك إىل تصوير  حبس للظل ال أقل وال أكثر هذا ما يتعلق بالقسم األول وهو تصوير ما له روح 

  -:ويمكن أيضا أن نقسمه إىل ثالثة أقسام، فيه ماال روح

فاآلدمي مثال يصنع أشياء يصنع مثال طاوله وكريس  تصوير ما يصنعه اآلدمي: سم األولالق

وسيارة فهل جيوز تصوير هذه األشياء التي ال حتلها الروح من صنع اآلدمي؟ جيوز أن يرسم اإلنسان 

 سيارة أو طاولة أو بيت ونحو ذلك فهذا جائز باتفاق العلامء 

ما نقول مما فيه روح لكن مما يكون له نمو  صنع اهلل مما يكون ناميا تصوير ما هو من: احلال الثانية

مثل ماذا؟ كالشجرة أو احلب أو نحو هذا فهذا نقل عن بعض السلف وهو حتديدا جماهد ابن جرب رمحه اهلل 

ح املنع هو ال روح فيه لكن فيه نمو فهو خلق من خلق اهلل ينمو فنقل عن جماهد رمجه اهلل التحريم وقيل مبا

فهذا ال بأس به بأن يصور  "عليك الشجر واحلجر"وهذا الثاين أقرب وهلذا قال ابن عباس للمصور 

 اإلنسان األشجار واألهنار واحلبوب والثامر ونحو ذلك ال حرج يف ذلك 

ما كان من صنع اهلل وليس بنام  ليس فيه نمو  ؛ فهذا ال بأس به جائز باتفاقأما تصوير ما ليس بنام  

بال والبحار واألهنار فهذه ليس فيها النمو الذي يكون يف األشجار واحلبوب والزهور ونحو ذلك مثل اجل

 فهذا جائز باالتفاق هذا هو جممل القول يف مسألة التصوير

 وهلام  عن "أي للشيخني ألنه قال يف احلديث السابق أخرجاه،  "وهلام":   ثم قال املصنف رمحه اهلل

أي  "أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق اهلل: قال ملسو هيلع هللا ىلصعائشة ريض اهلل عنها أن رسول اهلل 

 .عياذا باهلل  -فهؤالء هم أشد الناس عذابا يوم القيامة  -عز وجل  -يشاهبون يتشبهون بام يصنعون صنع اهلل 

 املصورين ألن فيه شدة الوعيد عىل :فمناسبته للباب ظاهرة.  

 ونستفيد منه: -

  .حتريم التصوير -
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 .نستفيد أيضا أن التصوير مضاهاة خللق اهلل -

 .تفاوت العذاب يوم القيامة بحسب اجلرم "أشد"نستفيد ثالثا تفاوت العذاب يوم القيامة ألنه قال  -

 .نستفيد أيضا أن التصوير من كبائر اإلثم، وعظائم الذنوب -

  ."يضاهئون بخلق اهلل"ونستفيد أيضا وجوب احرتام جانب الربوبية ألنه قال  -

   والصحيح أن احلديث يف مسلم فقط،  "وهلام" –رمحه اهلل  -هكذا قال املصنف  :"وهلام"ثم قال

يقول كل مصور يف النار جيعل له بكل صورة  ملسو هيلع هللا ىلصوهلام عن ابن عباس ريض اهلل عنهام قال سمعت رسول اهلل "

وهذا العموم أريد ، هذا احلديث أيضا فيه ختويف بالغ كل مصور يف النار ،"رها نفس يعذب هبا يف جهنمصو

يعني كل مصور لذات روح وليس باإلطالق  يف النار أي عقوبته أنه يدخل النار، وهذا من  :به اخلصوص

 -اهلل أكرب-:  يف جهنم جيعل له بكل صورة صورها نفس يعذب هبا، نصوص الوعيد التي جترى عىل ظاهرها 

يعني كل صورة صورها جيعل له فيها نفس تعذبه يف جهنم يعني تستحيل تلك الصور إىل نفوس تعذبه يف 

 .يعذب هبا يف جهنم-نعوذ باهلل -يستكثر ممن يعذبه يف جهنم جهنم فبقدر ما استكثر من الصور 

 "وهذا أيضا  :"الروح وليس بنافخ وهلام عنه مرفوعا من صور صورة يف الدنيا كلف أن ينفخ فيها

تعجيز بالغ يقال له أحي ما خلقت يؤتى له بتلك الصورة لذلك التمثال ويقال له أحي ما خلقت وأنى له أن 

  .عز وجل -حيييها ألن األحياء بيد اهلل 

  .ألن فيهام حتريم التصوير والوعيد عىل املصورين  :فهذان احلديثان مناسبان للباب

- :ه ما استفدنا مما سبقونستفيد من 

  .وأنه من كبائر الذنوب حلصول هذا الوعيد عليها ، شدة حتريم التصوير -

وكذلك يدل عىل أن التصوير يتناول كل ما فيه مضاهاة خللق اهلل سواء كان نحتا أو تشكيال أو ختطيطا أو  -

 تلوينا فكل ما فيه مضاهاة خللق اهلل فانه يدخل يف حد التصوير

ا يدل عىل طول عذاب املصورين ملاذا؟ ألنه يقال هلم أحيوا ما خلقتم وهل يمكن يقع منهم ذلك وفيه م

له  وأيضا ما يدل عىل شدة عذاهبم من أين من أنه جيعل -ولو طال الزمن؟ ال واهلل فهذا يدل عىل طول عذاهبم 

 .باخللق فال يشاركه أحد يف ذلك -عز وجل  -وفيه اختصاص اهلل  .بكل صورة صورها نفس يعذب هبا

 .عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني وصىل اهللهذا، 

 


