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

 

 ٱ ٻ ٻ

 السابع واألربعونالدرس 

احلمد هلل رب العاملني، وصىل اهلل وسلم وبارك عىل نبينا حممد،  وعىل آله وصحبه أمجعني، اللهم اغفر لنا ولشيخنا  

  -رمحه اهلل  -وللحارضين، يقول اإلمام حممد ابن عبد الوهاب 

 باب النهي عن سب الريح

اللهم إنا : ال تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: )قالملسو هيلع هللا ىلص أن رسول اهلل  -ريض اهلل عنه  -عن أيب بن كعب 

مرت به، ونعوذ بك من رش هذه الريح، ورش ما فيها، ورش ما نسألك من خري هذه الريح، وخري ما فيها، وخري ما أ  

 .صححه الرتمذي (مرت بهأ  

- : -رمحه اهلل  -بسم اهلل الرمحن الرحيم، احلمد هلل رب العاملني، قال املصنف  :[الرشح]

 سب ملدبرها وهذا منايف  حيث إن سب الريح،: باب النهي عن سب الريح، وهو مناسب لكتاب التوحيد

وال  ،ال جتري بأمرها ،خلق من خلق اهلل ،إذ الريح جند من جند اهلل ؛أن سب الريح سب ملدبرها ،للتوحيد

بني يدي رمحته،  فتارة يرسلها برشا  : وإنام اهلل تعاىل هو الذي يسريها وهو الذي يرسل الرياح ،تسري بإرادهتا

َرَها َعَلْيِهْم َسْبَع َلَياٍل  }قد أهلك عادا بالريح  -سبحانه وتعاىل  -وتارة هيلك هبا من شاء من عباده فإن اهلل  َسخَّ

عَ  ى اْلَقْوَم فِيَها ََصْ وًما َفََتَ س  اٍم ح  الذ كانوا يفتخرون بعتوهتم وعتوهم  -عز وجل  -أذهلم اهلل  { َوَثََمنَِيَة َأيَّ

  .ال جيوز سبهافأهلكهم اهلل بألطف األشياء وهو اهلواء فهي جند من جند اهلل ف

  من سادات األنصار، بن قيس األنصاري وأبى ابن كعب، حديث أبى ابن كعب -رمحه اهلل  -أورد املصنف، 

صىل اهلل  -أن رسول اهلل  ،وقد كانت وفاته سنة ثالثني للهجرة ،فهو أقرأ الناس لكتاب اهلل ،وهو سيد القراء

 ،لكون يشء حلقكم بسببها ؛وال تذموها ،وال تعيبوها، أي ال تشتموها :"ال تسبوا الريح" : قال –عليه وسلم 

ال ": يذم الريح ويسبها، فقال ،وال يزال عند بعض اجلهال ،وهذا أمر كان جاريا عىل ألسنة العرب يف اجلاهلية

أو  ،كالزمهرير ،أو لشدة بردها، كالسموم ،إما من شدة حرها يعني :"فإذا رأيتم ما تكرهونتسبوا الريح 

فقولوا اللهم إنا نسألك خري هذه الريح ،وخري ما فيها، وخري ما "إذا رأيتم ما تكرهون  .كاألعاصري ،لقوهتا

يعني خري ما حتمله فإهنا حتمل أحيانا الغيوم  :وخري ما فيها ، يعني اخلري الذايت فيها :خري هذه الريح  "أمرت به

مما يعني أقره اهلل وقدره يف  :وخري ما أمرت به والسحب وتسوقها وحتمل حبوب اللقاح وأمورا ال ندرهيا، 

هذا هو  :ونعوذ بك من رش هذه الريح ورش ما فيها ورش ما أمرت به األزل إما من نزول املطر أو غري ذلك، 



 أحمد القاضي: د .أ الشيخ فضيلة                                                             كتاب التوحيد                                                                                                                   شرح 

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

 

وقد رواه يف احلقيقة أيضا اإلمام  :صححه الَتمذي : الذي ينبغي للمؤمن إذا رأى ما يكره من هذه الريح، قال

فإذا رأى هذه الريح  فهذا إذا أدب نبوي ينبغي للمؤمن أن يتأدب به .وهو صحيح واحلمد هللأمحد والنسائي 

اللهم إين أسألك خري هذه الريح وخري ما "وهبوهبا ال يكن رد فعله التربم والضيق والذم والعيب وإنام يقول 

وهي أدعية  "ونعوذ بك من رش هذه الريح ورش ما فيها ورش ما أمرت به فيها وخري ما أمرت به ما شاء اهلل،

 وسؤال له يف آن واحد  -سبحانه وتعاىل  -جامعة ملا خيطر بالبال وملا ال خيطر بالبال فهي استعاذة باهلل 

  ًألن فيه الترصيح بالنهى عن سب الريح  :ومناسبة احلديث للباب ظاهرة جدا.  

 ثإذا نستفيد من هذا احلدي: -

ألن  األصل يف النهي  ؛وهل هذا النهى؛ للكراهة أم للتحريم؟ ينبغي أن يكون للتحريم، النهى عن سب الريح -

وهذا  ،ألن سب الريح سب ملدبرها ؛واملعنى الذي ألجله قلنا أن النهى للتحريم ،ومراعاة للامنع أيضا ،التحريم

 .قطعا حمرم

  .من كل رش -عز وجل  - االستعاذة باهللنستفيد من ذلك  ،أيضا -

فاهلل تعاىل هو  ،{قل أعوذ برب الفلق ومن رش ما خلق  } -سبحانه وبحمده  -ال يعيذ العبد من الرشور إال اهلل 

 ؛{ه ومن خلفه حيفظونه من أمر اهللله معقبات من بني يدي  } ،الذي يعيذك، وهلذا من إعاذته لك أن جعل املعقبات

ال )  وقل ،إمأل قلبك من الثقة والتوكل -عز وجل  -ك فال تظن أن أحدا حيميك سوى اهلل فال تفزع إىل غري موال

 .(يصيبنا إال ما كتب اهلل لنا هو موالنا وعىل اهلل فليتوكل املؤمنون 

الريح قد تكون مأمورة بخري لقوله  ،الريح قد تكون مأمورة بخري وقد تكون مأمورة برشونستفيد أيضا أن  -

فهي مأمورة واهلل تعاىل هو الذي  "ورش ما أمرت به"وقد تكون مأمورة بضد ذلك لقوله  "به وخري ما أمرت"

 -يأمرها وال يأمرها إال باحلكمة ومصلحة إما مصلحة بينة ظاهرة وإما غائية يعني يرتتب عليها أمر مراد هلل 

 .حمبوب له -سبحانه وتعاىل 

 ملسو هيلع هللا ىلصفلام هنى النبي  ليم باإلرشاد إىل البديل من األقوال واألفعالحسن التعوفيها أيضا من الفوائد التي نستفيدها  -

 عن سب الريح أعاضنا هبذا الدعاء احلسن اجلميل اجلامع فينبغي أن نراعي هذا يف تعليمنا للناس

 فيه مسائل: نستمع إىل املسائل 

 النهى عن سب الريح  :األوىل-
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 تبني :الرشح

 اإلرشاد إىل الكالم النافع إذا رأى اإلنسان ما يكره  :الثانية 

وقل لعبادي يقولوا التي ( ) وقولوا للناس حسنا ) اإلرشاد إىل الكالم النافع إذا رأى اإلنسان ما يكره  [:الرشح ] 

 ( هي أحسن 

 اإلرشاد إىل أهنا مأمورة :الثالثة

 وخري ما أمرت به فهي مأمورة  [:الرشح ] 

 قد تؤمر بخري وقد تؤمر برش  أهنا :الرابعة

نعم تبني هذا لكن لو قع ذلك عىل سبيل اإلخبار فال حرج كأن يقول مثال قائل هبت ريح عاتية عىل  [:الرشح ] 

 سبيل اخلرب املجرد فهذا ال باس به وإنام املحظور هو أن يصدر ذلك عىل سبيل السب والذم

 

 باب

اِهلِيَِّة قول اهلل تعاىل :   قِّ َظنَّ اْْلَ ول وَن َهل لَّ ۖ َيظ نُّوَن بِاهللَِّ َغرْيَ احْلَ ٍء َيق  ه  هللَِِّ ۗ نَا ِمَن اأْلَْمِر ِمن ََشْ لَّ ْل إِنَّ اأْلَْمَر ك   { ۗق 

ْوِء  }وقوله تعاىل  ْوِء  ۚالظَّانِّنَي بِاهللَِّ َظنَّ السَّ َرة  السَّ
 .اآلية{ۖ َعَلْيِهْم َدائِ

يظنون باهلل غري احلق ظن اْلاهلية يقولون هل لنا  }: تعاىل باب قول اهلل تعاىل -رمحه اهلل  -قال املصنف  :[الرشح  ] 

 -عز وجل  -شأن املنافقني الذين أساءوا الظن باهلل  :هذه اآلية نزلت يف.  {من األمر من َشء قل إن األمر كله هلل 

 له ولن يعز دينه ولن يعىل كلمته هذا ظنهمحيث زعموا أن اهلل تعاىل أن لن ينرص رسو

  ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد مناسبة وثيقة وهو : 

 :أنه –يا أخوة  -من مقتضيات التوحيد واعلموا  -عز وجل  -أن حسن الظن باهلل 

 البد أن ينطوي قلبك . ورشعه، وقدره ، وصفاته ، وأسامئه ، ذاته  :جيب عىل اإلنسان أن حيسن الظن بربه يف

 : -سبحانه وتعاىل  -عىل املعاين الكريمة جتاه ربك 

  .هو الذي له الكامل املطلق له املثل األعىل -سبحانه  –أن فتعتقد أنه  :يف ذاته 

 .حلسنى التي بلغت الغاية يف احلسنأن له األسامء ا :يف أسَمئه 

 ها نقص بوجه من الوجوه فهو سبحانه مربأ منأن صفاته قد بلغت الكامل، وأنه ال يتطرق إلي :يف صفاته 
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  .العيب و النقص ومماثلة املخلوقني 

معللة  -سبحانه  -ال يظلم مثقال ذرة وأن قدره حلكمة وأن أفعاله  -سبحانه  -فتعتقد أن اهلل  :يف قدره 

  .يعني لعلة وحكمة

  .أنه ال يرشع إال ما فيه مصلحة للبالد والعباد :يف رشعه 

وأما إن كان غري ذلك فهذا هو ظن اجلاهلية وهلذا قال يف  وهكذا يعني هذا الذي ينطوي عليه قلب املؤمن، 

فإذا كان مكنون القلب ظن حسن باهلل فأبرش أنا عند ،  "أنا عند ظن عبدي يب فليظن عبد ما شاء"احلديث القديس 

 .ستجد اهلل عند حسن ظنك به -نه وتعاىل سبحا -فدوما دع قلبك ينطوي عىل حسن الظن باهلل  ؛ظن عبدي يب

  فيعتقد فيهم التمثيل أو التعطيل أو  :يف أسَمئه وصفاته : من ييسء الظن باهلل تعاىل -والعياذ باهلل-من الناس

يد اهلل }ينفي عنه الصفات التي وصف هبا نفسه أو يصفه بام يقتيض معني سوء كام صنعت اليهود حينام قالت 

 -وهذا كثري  :ومنهم من ييسء الظن باهلل يف قدره وما أشبه ذلك،  { فقري ونحن أغنياء إن اهلل } {مغلولة 

عافانا اهلل  -فإن كثري ممن يقع عليهم مصائب قدرية وإن مل يلهجوا بألسنتهم لكن يكون يف قلوهبم  -ولألسف 

نقمه يكون يف قلوهبم نقمه عىل كيف جيري اهلل عليهم هذا القدر وربام فاهت ألسنة هبذا ويقول أنا  -وإياكم 

ال يقيض عىل ملسو هيلع هللا ىلص بينام املؤمن يعلم ما أخرب به النبي . هذا سوء ظن باهلل! عىل كذا وكذا ماذا صنعت ملاذا جرى

ه رساء شكر فكان خريا له وان أصابته رضاء املؤمن قضاء إال كان خريا له، وهلذا كان أمره كله له خري إن أصابت

من يظن باهلل سوء يف   –عافانا اهلل وإياكم -صرب فكان خريا له وليس ذلك ألحدا إال للمؤمن من الناس 

 ملاذا حرم اهلل رشب اخلمر، ملاذا منع اهلل من الزنا، ملاذا -والعياذ باهلل  -فيقول ملا رشع اهلل كذا كأن يقول  :رشعه

نوع اعرتاض ملاذا الرجم هذا قسوة وهكذا مما يضخه شياطني اإلنس  -والعياذ باهلل  -فيكون عنده  كذا وكذا

 ذاتهكامل يف  -سبحانه وتعاىل  -فيجب عليك عبد اهلل وأنتي يا أمة اهلل أن يمتلئ قلبك ثقة باهلل وأن اهلل ، واجلن

وهلذا قال إبراهيم عليه ، ظن الذي جيب أن ينطوي عليه القلبهذا هو ال قدرهو رشعهو صفاتهو أسامئهو

يعني ماذا يف قلوبكم عن اهلل فليوجه كل واحد منا هذا السؤال إىل  {فام ظنكم برب العاملني }السالم لقومه 

البد معرش اإلخوان أن يكون ظنك باهلل حسنا مجيال فإن اهلل عند ظن عبده به ، نفسه فام ظنك برب العاملني

 .سبحانه وبحمده - -عتصم هبذه العروة فإهنا توصلك إليه فا

   يف األصل خالف  والظنأي املنافقون  :{يظنون باهلل }: {يظنون باهلل } -عز وجل  -هذه اآلية تتمتها قول اهلل 
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، الواقعيعني غري ما ينبغي وغري ما هو عليه  :{يظنون باهلل غري احلق} كنه أحيانا يستعمل بمعنى اليقني،اليقني ل

حيث اعتقدوا  -عز وجل  -إذا ظن اجلاهلية بدل من قوله غري احلق يعني ظن أهل اجلاهلية باهلل  :{ظن اْلاهلية}

قالوا  }لن ينرص رسوله وأنه كام قال قائلهم يعني أنه أبرت ليس له عقب ونحو هذا  -سبحانه وتعاىل  -أن اهلل 

هكذا  {ظننتم أن لن ينقلب الرسول واملؤمنون إىل أهليهم أبدا  بل}وغري ذلك وكذا املنافقون  {أساطري األولني 

هل لنا من }، : ظن املنافقون ظن اجلاهلية يقولون وهذه أيضا بدال من يظنون يعني ظنهم ذلك يتمثل يف قوهلم

هذا االستفهام بمعنى النفي ألن أي يشء جوابه ال أي استفهام جوابه ال فهو بمعنى النفي  :{األمر من َشء 

أي ليس لنا من األمر يشء يعني لن نحصل عىل نرص وال ظفر وال  :{هل لنا من األمر من َشء }، مرادهم بقوهلم 

يقولون هل لنا من األمر }يشء مما نرجوه أو أنه ال شأن لنا بتدبري األمور وال باختاذ القرار ليس لنا من األمر يشء 

هو الذي يدبر  -أهيا اإلخوان  -األمر كله هلل  {اخللق واألمر أال له }إي واهلل   :{قل إن األمر كله هللمن يشء 

خيفون يف أنفسهم ماال يبدون لك يقولون لو كان لنا من األمر َشء ما قتلنا  }: ويقيض وحيكم ويريد متام هذه اآلية 

إىل مضاجعهم  قل لو كنتم يف بيوتكم لربز الذين كتب عليهم القتل }وهذا قد مر بنا يف الدرس املايض  :{ها هنا 

 .فال حاجة إلعادته قد تقدم{وليبتىل اهلل ما يف صدوركم وليمحص ما يف قلوبكم واهلل عليم بذات الصدور 

  ألن ذلك من -عز وجل  -التأكيد عىل مسألة حسن الظن باهلل  :-رمحه اهلل  -فهذه الَتمجة يعني أراد هبا الشيخ

 .مقتضيات التوحيد

 -  ييلنستفيد من هذه اآلية ما: -

 .من ظن باهلل غري احلق فقد شابه أهل اجلاهلية بأن نستفيد -

 مرة أخري أن من ظن أن  أن من ظن أن اهلل يديل الباطل عىل احلق إدالة مستمرة فقد أساء باهلل الظننستفيد أيضا  -

ة ما معنى هذا الكالم اهلل يديل يعني جيعل الدولة والغلبة الباطل عىل احلق إدالة مستمرة فقد أساء باهلل الظن مر

سيجعل النرص والغلبة ألهل الباطل عىل أهل احلق باستمرار فقد  -سبحانه وتعاىل  -يعني لو إنسان  اعتقد بأن اهلل 

فقد يديل  {وتلك األيام ندوهلا بني الناس  }أساء الظن باهلل أما أن يقع مداولة مؤقتة فهذا قد أثبته اهلل قال اهلل تعاىل 

أهل الباطل عىل أهل  -عز وجل  -طل عىل أهل احلق فرتة ما حلكمة بالغة لكن ال يمكن أن يديل اهلل اهلل أهل البا

 .احلق إدالة مستمرة مستقرة فمن اعتقد غري ذلك فقد أساء الظن باهلل

 ويف اآلية أيضا ما يدل عىل  - من رشعه وقدره -سبحانه وتعاىل  -إثبات احلكمة فيام جيريه اهلل ويف اآلية أيضا  -
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ينطوون عىل هذا  ملسو هيلع هللا ىلصوقبيل فهم زمن النبي  خبث طوية املنافقني وفساد معتقدهم وهذا هو حاهلم يف كل جيل

اخلبث والسوء وكذلك يف زماننا ممن يسمون بالعلامنيني أو الليرباليني الذين ينبذون اإلسالم ورشيعته ويتمنون أن 

لغرب، وأساليبهم ونمط حياهتم وغري ذلك فإهنم يعني يبغضون الرشع وفيهم شبه حيل يف بالد املسلمني طرائق ا

 .من سلفهم من أولئك الذين يظنون باهلل غري احلق ظن اجلاهلية

 . عز وجل -وجوب الظن باهلل وفيها أيضا   .إثبات القدرويف اآلية  -

  طبعا هكذا : { السوء عليهم دائرة السوء الظانني باهلل ظن }: بقول اهلل تعاىل -رمحه اهلل  -ثم ثنى املصنف

وغضب اهلل } :متام اآلية، {الظانني باهلل ظن السوء عليهم دائرة السوء  }القراءة املشهورة وقد ورد يف قراءة 

فهؤالء الذين : الظانني باهلل ظن السوء: يف سورة الفتح{جهنم وساءت مصريا عليهم ولعنهم وأعد هلم 

باخلروج إىل مكة عام ملسو هيلع هللا ىلص باهلل ظن السوء هم املنافقون واملنافقات الذين ملا هم النبي  ذكرهم اهلل الظانني

تفنيهم قريش  {لن ينقلب الرسول واملؤمنون إىل أهليهم أبدا }احلديبية صاروا يشيعون الشائعات ويقولون

من اهلل عليهم حكم فظنوا باهلل ظن السوء فحكم اهلل عليهم والدعاء  -والعياذ باهلل  -ستقيض عليهم هكذا 

أي دائرة العذاب واملذلة فهي الزمة هلم أينام ذهبوا ال يتخلفون عنها وال  :{عليهم دائرة السوء  } : وقضاء

عىل ما  -عز وجل  -الغضب صفة حقيقية من صفات اهلل : {وغضب اهلل عليهم} : تتخلف عنهم وفوق ذلك

أي أبعدهم  :{ولعنهم }ق به كام أضافه اهلل إىل نفسه يليق به ال يشبه غضب املخلوقني لكنه وصف حقيقي يلي

أسامء النار وقيل   اسم من :{جهنم  } أي هيئ هلم  :{وأعد هلم } اللعن معناه الطرد واإلبعاد  عن رمحته فإن

 .أي منزال ومآال (:وساءت مصريا ) ،سميت هبذا االسم لتجهمها وظلمتها

 أن من ظن أن اهلل لن ينرص دينه ونبيه وحزبه فقد أساء باهلل الظن وهو:فهذه اآلية أيضا مناسبتها للباب ظاهرة. 

 نستفيد منها: -

 التحذير من سوء الظن باهلل  :أوال   -

 أنه من صفات املنافقني واملنافقات   :ثانيا -

 عىل ما يليق به  -عز وجل  -إثبات صفة الغضب هلل   :ثالثا -

 شؤم عاقبة املنافقني وفعال فإن( عليهم دائرة السوء : ) باهلل ظن السوء لقوله شؤم عاقبة املنافقني الظانني  :رابعا -

 ندم من جهة الدنيا حيث أن اهلل أباح ملسو هيلع هللا ىلصهؤالء املنافقني عام احلديبية أصاهبم ندم عظيم حينام مل خيرجوا مع النبي  
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الندم  عىل أمر دنيوي فضال عام للحديبية وحرم منها من مل خيرج فأصاهبم هذا  ملسو هيلع هللا ىلصغنائم خيرب ملن خرج مع النبي  

 .ادخر هلم اهلل من عذاب أخروي 

 .نأخذه مجلة، مجلة -رمحه اهلل  -نصا طويال من كالم ابن القيم  -رمحه اهلل  -ثم نقل املصنف 

 [قراءة املتن ]

 : قال ابن القيم يف اآلية األوىل

 ال ينرص رسوله وأن أمره سيضمحل،  -سبحانه –فرس هذا الظن بأنه  -

 وفرس أن ما أصابه مل يكن بقدر اهلل وحكمته،  -

، وأن يظهره عىل الدين كله وهذا هو ظن ملسو هيلع هللا ىلصوفرس بإنكار احلكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله  -

 السوء الذي ظنه املنافقون واملرشكون يف سورة الفتح 

يعنى ما الظن الذي وقع  :ال ينرص رسوله فرس هذا الظن بأنه سبحانه  : -رمحه اهلل  -يقول ابن القيم :  [الرشح ]  

يعني ستكون هذه احلادثة  :وأن أمره سيضمحل، يف قلوب املؤمنني أن ظنوا يف قرارة أنفسهم أن اهلل ال ينرص رسوله

وفرس بإنكار ، مل يكن مشموال بقدر اهلل وإنام وقع هكذا  :وأن ما أصابه مل يكن بقدر اهلل وحكمتهقاضية عليه، 

إنكار  :األول: إذا هذه ثالثة أمور :وأن يظهره عىل الدين كلهملسو هيلع هللا ىلص وإنكار أن يتم أمر رسوله  القدراحلكمة وإنكار 

إنكار احلكمة من اعتقد بأن  :وكل هذه الثالثةإنكار أن يتم اهلل أمر رسوله، :الثالث ، إنكار احلكمة :الثاين ، القدر

  .اهلل يفعل ال حلكمة بل ملحض املشيئة كام وقع من بعض الفرق اإلسالمية فقد أساء باهلل الظن

 –لكن قد ندرك هذه احلكمة وقد ختفي علينا لكن قطعا اهلل حكيم فمشيئته  مجيع أفعال اهلل حلكمةثقوا متام الثقة بأن 

خالفا ، دوما مقرونة بحكمته ال يمكن أن يكون هناك مشيئة جمردة عن احلكمة مشيئته مقرونة بحكمته  -سبحانه 

 -رمحه اهلل  -فإن األشاعرة يثبتون مشيئة منزوعة احلكمة ويقولون يفعل ال لعلة، وقد ألف ابن القيم  :لألشاعرة

من ، [ يف القضاء والقدر واحلكمة والتعليل شفاء العليل ] كتاب  : كتابا حافال من أحسن ما ألف يف بابه وهو

 باب القضاء والقدر أحسن ما كتب يف باب القضاء والقدر واحلكمة والتعليل ألن كثري من الناس عنده علة يف

 [قراءة املتن ]           :ثم قال ، فهذا شفائها

وما يليق بحكمته ومحده ووعده الصادق، فمن ظن أنه  وإنَم كان هذا ظن السوء؛ ألنه ظن غري ما يليق به سبحانه،

يديل الباطل عىل احلق إدالة مستقرة يضمحل معها احلق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره أو أنكر أن 
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يكون قدره بحكمة بالغة يستحق عليها احلمد، بل زعم أن ذلك ملشيئة جمردة، فذلك ظن الذين كفروا فويل للذين 

 .لناركفروا من ا

هذا الظن وأن من وقع منه أحدى هذه الثالث يعني من ظن أن األمر  -رمحه اهلل  -نعم إذا بني الشيخ  :[الرشح ]  

مل يقع بقدر اهلل من ظن أن األمر مل يقع حلكمة من ظن أن اهلل يديل الباطل عىل احلق إدالة مستمرة مستقرة فقد أساء 

عام حجة الوداع عىل الصفا  ملسو هيلع هللا ىلصوهلذا تأملوا حينام قام النبي   :سن الظن بربهأما املؤمن الصادق فإنه حيباهلل الظن، 

 -عز وجل  -هذا هو حسن الظن باهلل  "ال اله إال اهلل وحده نرص عبده وأعز جنده وهزم األحزاب وحده "فقال 

وملا أحاطت األحزاب باملدينة وأتوها وطوقوها كام حييط السوار  ال خيلف امليعاد،  -سبحانه وتعاىل -يعلم أن اهلل 

واملؤمنون حيفرون  ملسو هيلع هللا ىلصباملعصم عرشة آالف من غطفان والعرب وقريش واليهود من اجلانب اآلخر جعل النبي 

املعول فرضب هذه الصخرة رضبة فأضاء  ملسو هيلع هللا ىلصلريى فأخذ النبي  ملسو هيلع هللا ىلصاخلندق فعرضت هلم عقبة كأداء فدعوا النبي 

َق الَِّذي   " ملسو هيلع هللا ىلصالثانية فأضاء نور ثم رضب الثالثة فأضاء نور فقال النبي  نور ثم رضب وىَل َفََبَ
َبتِي األ  ْبت  ََضْ ََضَ

يِن ِجَْبِ  َا َأْنَياب  اْلكاِلِب ، َفَأْخََبَ ى ، َكَأَّنَّ رْسَ
رَيِة َوَمَدائِِن كِ وَر احْلِ تِي َظاهِ َرَأْيت ْم َأَضاَءْت ِِل ِمنَْها ق ص  . َرٌة َعَلْيَها يل  َأنَّ أ مَّ

ِر ِمْن َأْرِض الرُّ  م  وَر احْل  َق الَِّذي َرَأْيت ْم َأَضاَءْت ِِل ِمنَْها ق ص  َبتِي الثَّانَِيَة ، َفََبَ ْبت  ََضْ َا َأْنَياب  اْلكاِلِب ، ث مَّ ََضَ وِم ، َكَأَّنَّ

تِي َظاِهَرٌة َعَلْيَها  يل  َأنَّ أ مَّ يِن ِجَْبِ ْبت  . َفَأْخََبَ ور   ث مَّ ََضَ َق ِمنَْها الَِّذي َرَأْيت ْم َأَضاَءْت ِِل ِمنَْها ق ص  َبتِي الثَّالَِثة  ، َفََبَ ََضْ

َا َأْنَياب  اْلكاِلِب  تِي َظاِهَرٌة َعَلْيَها. َصنَْعاَء َكَأَّنَّ يل  َأنَّ أ مَّ يِن ِجَْبِ    . َفَأْخََبَ

واثق بربه وينقل هذه الثقة وهذا اليقني إىل   –صىل اهلل عليه وسلم  -نبي يف هذه الشدة ال -أهيا األخوة  -انظروا 

بينام املنافقون يقول قائلهم ماذا يعدكم حممد لو ذهب أحدنا يقيض حاجته مل يأمن عىل نفسه يظنون باهلل ، املؤمنني 

ر يعني حقيقة الظن إال يف ال تظه -يا إخوان  -وهذه األمور  الظنونا فهذا هو فرق ما بني املؤمنني وغري املؤمنني، 

وملا رأى املؤمنون  }: املآزق ويف الكرب يتبني صدق الظن من عدمه ومن كذبه ماذا قال اهلل تعاىل يف ذلك اليوم قال

أما املنافقون فامذا ، {األحزاب قالوا هذا ما وعدنا اهلل ورسوله وصدق اهلل ورسوله وما زادهم إال إيامنا وتسليام 

وفرسوا ذلك بأن أحدهم ال يأمن يذهب يقيض  {ما وعدنا اهلل ورسوله إال غرورا  } -عز وجل  -قالوا يقول اهلل 

إىل  -رمحه اهلل  -حاجته فهذه املواقف هي التي تكشف أحوال الناس وما تنطوي عليه قلوهبم وهلذا انتقل الشيخ 

 [ قراءة املتن ]  .ذكر حال الناس جتاه مسالة الظن باهلل

 يظنون باهلل ظن السوء فيَم خيتص هبم وفيَم يفعله بغريهم وال يسلم من ذلك إال من عرف اهلل وأسَمءهوأكثر الناس 
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 [9[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـ

 

وصفاته وموجب حكمته ومحده ووعده الصادق فليعتني اللبيب الناصح لنفسه هبذا وليتب إىل اهلل وليستغفره من  

  .ظنه بربه ظن السوء

فيَم يفعله بغريهم فيَم خيتص ون باهلل ظن السوء فيَم خيتص هبم ووأكثر الناس يظن"   :يقول الشيخ[: الرشح ]  

يعني إذا جرى عليهم يشء من األقدار ظنوا باهلل ظن السوء وصاروا يتساءلون يف دواخلهم ملا أجرى اهلل  :"هبم

بألسنتهم أو فيام يفعله بغريهم  علينا كذا ألسنا كذا وأخذوا يدلون عىل اهلل بأعامهلم ويمنون عىل اهلل وإن مل يوفوهوا

ما جيوز أن يقال هذا هذه كلمة  "واهلل فالن ما يستاهل"يعني مثال لو جرى عىل غريهم يشء من األشياء قالوا 

اهلل أعلم وأحكم، فال جيوز أن يعرب بمثل  !؟هل هذا استدراك عىل اهلل؟"يستاهل هذا  ما "تسمعوهنا كثريا ما معنى

 .هذا التعبري

 -هذا يدلنا  " يسلم من ذلك إال من عرف اهلل وأسَمءه وصفاته وموجب حكمته ومحده ووعده الصادقوال"قال 

عىل رشف هذا الباب وهو باب العلم بأسامء اهلل وصفاته هو لب اإليامن أن يعرف العبد ربه بمقتىض  -أهيا األخوة 

 بمقتيض أسامءه وصفاته  -سبحانه وتعاىل  -اهلل أسامءه وصفاته فينبغي لنا أن نفقه هذا الباب فقها عظيام وأن نعرف 

 وهلذا قال يف احلديث إن هلل تسعة وتسعني اسام مائه إال واحدة من أحصاها دخل اجلنة فلو كان إحصائها بمجرد 

عدها أو اختاذ املسابح بتسع وتسعني خرزه ورسدها هلان األمر لكانت سلعة اهلل رخيصة وسهلة البلوغ لكن إن 

من ذلك أن حيصيها العبد ويستنبطها من نصوص الكتاب والسنة أي األسامء احلسنى ويفقه معانيها  األمر أعظم

 .ويعمل بمقتضاها فيكون ظنه باهلل حسنا هذا الذي يوصله اجلنة

 [قراءة املتن ] 

ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا عىل القدر ومالمة له وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا فمستقل 

 .فإن تنجو منها تنجوا من ذي عظيمة و إال فإين ال أخالك ناجيا! ومستكثر، وفتش نفسك هل أنت سامل 

 ولفت نظر كل أحد إىل أن يفحص قلبه ويستخرج خبيئته وينظر فإن  -رمحه اهلل  -أيضا نبه الشيخ  :[ الرشح ] 

فمستقل ومستكثر إال " :ربام وجد يف قلبه آفة واعرتاض يقول ما كان ينبغي كذا وكذا ولو أنه كان كذا وكذا قال

وفتش نفسك هل أنت سامل فإن "  –عافانا اهلل وإياكم  -مستقل يعني من سوء الظن ومستكثر منه  "من عصمه اهلل

و إال فإين ال ، يعني من يشء شديد ومزلق عظيم  :تنجو من ذي عظيمة، يعني من سوء الظن باهلل  :"تنجوا منها

بالنجاة يوم ال ينفع مال وال بنون إال  -سبحانه وتعاىل  -وهلذا كان القلب السليم الذي وعده اهلل  :أخالك ناجيا
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من أتى اهلل بقلب سليم هو السامل من كل شبهة ختالف خرب اهلل ورسوله، ومن كل شهوة ختالف أمر اهلل ورسوله 

تعريف القلب السليم فهذا الذي إذا قدم به العبد وواىف به ربه فليبرش فهو الذي حتصل به النجاة إذا هذا كالم هذا 

  -رمحه اهلل  -ابن القيم 

 فيه مسائل :املسائل 

 تفسري آية آل عمران : األوىل -

 نعم وقد تقدم  [:الرشح ] 

 تسري آية الفتح : الثانية -

 اإلخبار بأن ذلك أنواع ال حترص  :الثالثة -

أنواع متنوعة ال حرص هلا منها أيظن أن ذلك ليس بقدر، منها أن  -عز وجل  -نعم أي سوء الظن باهلل  [:الرشح ] 

 يظن أن ذلك ليس حلكمة، منها أن يظن أن اهلل يديل الباطل عىل احلق إدالة مستمرة 

 سامء والصفات وعرف نفسه أنه ال يسلم من ذلك إال من عرف األ: الرابعة -

فالعلم هلل بمقتىض أسامءه وصفاته عصمة للعبد  -رمحه اهلل  -نعم وهذا يؤخذ من كالم ابن القيم  [:الرشح ] 

وتطبيق ذلك عىل النفس من أسباب  توقية النفس من هذا الدغل الذي قد ينتقد عىل صاحبه يف أشد املواقف 

عافانا اهلل وإياكم  -فينبغي لإلنسان يف حال السعة والرخاء أن يتفقد قلبه وينظفه حتى إذا ما دامهته فتنة  وأحرجها،

 .كان متهيئا مستعدا هلا -

 :القدر يباب ما جاء يف منكر

والذي نفس ابن عمر بيده لو كان ألحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه يف سبيل اهلل ما قبله اهلل منه حتى "وقال ابن عمر 

 . "يؤمن بالقدر

 "ؤمن بالقدر خري ورشهاإليَمن أن تؤمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر وت"ملسو هيلع هللا ىلص ثم استدل بقول النبي 

 .رواه مسلم 

    -رمحه اهلل  -لعلنا نكتفي هبذا القدر من هذا الباب ونتكلم عىل هذه املقدمة قال املصنف  :[الرشح ]  

 يعني باب ما جاء مما من الوعيد باب ما جاء يف منكروا القدر من الوعيد :باب ما جاء يف منكروا القدر 
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وهو تعلق علم اهلل  :ل العاموتعريفه الشام، مصدر قدر يقدر قدر أو قدر  -أهيا اإلخوان  -القدر  ما القدر؟ 

أهيا اإلخوان ويا أيتها األخوات ومن  -هذا التعريف . بالكائنات قبل وجودها، وكتابته إياها، ومشيئته وخلقه هلا 

 :الرابعةو، مرتبة املشيئة  :الثالثةو، مرتبة الكتابة :الثانيةو  مرتبة العلم: املرتبة األوىل :يتضمن أربع مراتب - بلغ

 : فال يتم إيَمن امرئ بالقدر حتى جيمع هذه املراتب األربعة؛  اخللقمرتبة 

فيعتقد أوال اعتقادا جازما بعلم اهلل املحيط بكل يشء مجلة وتفصيال أزال وأبدا ما كان وما  :مرتبة العلم: األوىل

ما كان من أفعاله وما كان من أفعال خلقه يعني من  يكون وما سوف يكون وما مل يكن كيف لو كان يكون،

الطاعات واملعايص وآلجال واألرزاق، مرة أخرى أبني املرتبة األوىل وهى مرتبة العلم االعتقاد اجلازم بعلم اهلل 

يكون املحيط بكل يشء مجلة وتفصيال أزال وأبدا أزال يعني منذ األزل أبدا يعني إىل املنتهى ما كان يف املايض، وما 

يف احلارض، وما سوف يكون يف املستقبل، وما مل يكن كيف لو كان يكون حتى األمور التي مل تكون لو كانت كيف 

مع أهنم ال يردون أليس كذلك لكن لو  {ولو ردوا لعادوا ملا هنوا عنه } -عز وجل  -تكون يدل عىل ذلك قول اهلل 

ما كان من أفعاله كاآلجال واألرزاق، وما كان من أفعال ( عنه لعادوا ملا هنوا ) ردوا لعلم اهلل بام سيكون منهم 

عباده كالطاعات واملعايص، هذه هي املرتبة األوىل هذه هي القاعدة يف باب القدر اعتقادك اجلازم بعلم اهلل املحيط 

  .بكل يشء

االعتقاد اجلازم بكتابة اهلل تعاىل للمقادير قبل خلق الساموات واألرض بخمسني ألف سنة أن  :مرتبة الكتابة :الثانية

كتب املقادير يف اللوح املحفوظ بالقلم قبل أن خيلق الساموات  -سبحانه وتعاىل  -تعتقد اعتقادا جازما؛ بأن اهلل 

 .واألرض بخمسني ألف سنة 

 بمشيئة اهلل النافذة وأن ما شاء اهلل كان وما مل يشأ مل يكن االعتقاد اجلازم :مرتبة املشيئة :الثالثة 

 االعتقاد اجلازم بأن اهلل خالق كل يشء فاهلل خلق مجيع األشياء ذواهتا وصفاهتا وحركاهتا  :مرتبة اخللق: الرابعة 

ا منها فقد وقع يف فمن أنكر شيئ؛ ال يتم إيامن امرئ بالقدر حتى جيمع هذه األربعة، فاهلل اخلالق وما سواه خملوق 

 :املنكرون للقدر عىل درجتني  إنكار القدر، وهلذا كان 

الذي ظهر يف البرصة فكان [ أتباع معبد اجلهني]مجيعا وهم  ينكرون املراتب األربعكانوا  غالهتمو ،أوائلهم (1

هؤالء هم غالة  األمر أنف ال قدر اهلل أمر وهنى وال يعلم من سيطيعه ومن سيعصيه :غالة القدرية يقولون

لكن ملا كانت مقالتهم شنيعة ألهنا مقالة ترصح بإنكار علم اهلل ومن أنكر علم اهلل فقد وصفه  .القدرية
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وقالوا ال بأس  ،فلطفوا نسبيا مقالتهم جاء من بعدهم املعتزلة ،أنكر معلوم من الدين بالرضورة ؛باجلهل

تقلة عن مشية اهلل وخيلق فعله بنفسه دون اهلل تعاىل اهلل العبد يشاء مشيئة مس ؛علم وكتب لكن مل يشأ ومل خيلق

فقد هدوا ملا اختلف  أما أهل احلق  .مقتصدونقسمني قدرية الغالة، وقدرية  :عام يقولون فصارت القدرية

  .فيه من احلق بإذنه فأثبتوا مجيع هذه املراتب وال شك أنه ال يتم إيامن امرئ إال باإليامن بالقدر

  أنه ملا كان اإليامن بالقدر من لوازم الربوبية كان ال يتم توحيد  :مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيدوهذا هو

امرئ إال باإليامن بالقدر، اإليامن بالقدر القدر قدر من قدر اهلل علمه ومشيئة كتابته ومشيئته وخلقه فمن 

سب إيراد هذا الباب يف كتاب التوحيد أنكره كله أو بعضه فقد أنكر الربوبية واألسامء والصفات  فلذلك نا

 . لصلته احلميمة الوثيقة بأمر التوحيد واإليامن

  وذلك أنه قد أتى ابن عمر رجالن : كالم ابن عمر ملا ساق حديث جَبيل -رمحه اهلل  -وقد ساق فيه املصنف

لو أنا وجدنا أحدا من  :بن عبد الرمحن فقالواله حييى ابن يعمر، والثاين محيد من أهل البرصة أحدمها يقال 

 إي واهلل  -بن عمر فوفق لنا عبد اهلل : قال فنسأله عن هذا األمر الذي ظهر فينا يف البرصة، ملسو هيلع هللا ىلص أصحاب النبي 

صاحبي وظننت أنه سيكل قال فاكتنفته أنا و  -بن يعمر والقائل حييى  -تنفته فاك: قال، وقد وقعوا عىل اخلبري

يعني يطلبون العلم ويبحثون  -قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم  انه قد ظهر: فقلت له. الكالم إىل

ويقولون ال قدر، ويقولون األمر أنف، أنف يعني مستأنف عىل اهلل يعني بمعنى أن اهلل أمر وهنى وال  -عنه 

عمر  إذا ابن ، ملسو هيلع هللا ىلصعن رسول اهلل  ،حديث أبيه -ريض اهلل عنه  -فساق ابن عمر . يعلم من سيطيعه وسيعصيه

وهكذا  ،أن استدل باحلديث -ريض اهلل عنه  -ملا ألقى عليه هذا السؤال أول ما صنع  -ريض اهلل عنهام  -

أتى باحلديث  ،فهو قبل أن يعلق وقبل أن خيلطه بكالم؛  ينبغي لطلبة العلم أن يرفعوا رأسا بالنص والدليل

ذات يوم طلع علينا رجل شديد سواد الشعر شديد بياض  ملسو هيلع هللا ىلصبينام نحن جلوس عند رسول اهلل : حديث أبيه

قال فأخربين عن  ما وضع الشاهد منه؟ .احلديث املشهور؛ ليه أثر السفر وال يعرفه منا أحدالثياب ال يرى ع

؛ حديث مشهور "من بالقدر خريه ورشهأن تؤمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر وتؤ"اإليامن قال 

 رواه أصحاب السنن أبو داود والرتمذي، هو أول حديث استفتح به اإلمام مسلم صحيحه و :رواه مسلم

 . والنسائي وابن ماجة 

 كام قال الرشاح أنه الدين كله فهو حديث عظيم، والشاهد منه يعني إنام ساقه :حديث جَبيل هو اإلسالم كله
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أنه يف شأن القدر صنع  ملسو هيلع هللا ىلصوتالحظون يف جواب النبي  أن تؤمن بالقدر خريه ورشهابن عمر هلذه اجلملة  

أعاد ذكر العامل فقال وتؤمن مل يقل تؤمن باهلل وتؤمن بمالئكته وتؤمن برسله وتؤمن بكتب  :أوال : أمرين

  .مما يدل عىل مزيد تأكيد "وتؤمن"اهلل عطفها كلها عىل اإليامن باهلل فلام جاء ذكر القدر قال 

فصل فيه ما مل يفصل يف غريه حينام قال تؤمن باهلل ما قال بأسامئه وصفاته وربوبيته وألوهيته ومل يقل بشئ من  :ثانيا 

 .التفصيل يف املالئكة والكتب لكن ملا ذكر القدر قل خريه ورشه ملزيد التأكيد ولكثرة الغلط يف هذا الباب

 -تأسيا بقسم النبي  :"والذي نفس ابن عمر بيده" :ذكر هذا احلديث قال -ريض اهلل عنهام  -ثم إن ابن عمر  

من القدرية لو كان ألحد يعني القدرية الذين ينكرون القدر يقولون ال  :"لو كان ألحد" –صىل اهلل عليه وسلم 

أحد جبل معروف يف املدينة متوحد يقع شامل املدينة وقعت عنده املعركة  :"مثل أحد ذهبا "، قدر واألمر أنف 

إذا  :ما قبله اهلل منه حتى يؤمن بالقدر، فق جبل كامل من ذهب يف سبيل اهللأن :ثم أنفقه يف سبيل اهلل، املشهورة 

اإليامن بالقدر من رشوط اإليامن ال ينفعه لو أنفق وفرق هذا املال بكاملة إذا مل يؤمن بالقدر ثم استدل بقول النبي 

ولكن الواقع أنه قد ذكر هذا احلديث ثم علق عليه بقوله وله سياقات متعددة مجعها اإلمام مسلم يف مطلع  ملسو هيلع هللا ىلص

  .صحيحة

  ملا جاء يف منكروا القدر :إذا هذا احلديث حديث ابن عمر يف احلقيقة يدل مناسبا جدا. 

  عدم : ثانياً  -جعله من أصول اإليامن  ملسو هيلع هللا ىلصألن النبي  ؛منها أن إنكار القدر كفر: والأ  :ويستفاد منه فوائد منها

لو كان ألحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه يف سبيل اهلل ما قبله اهلل "لقول ابن عمر  ؛قبول أعَمل منكري القدر

ْم إاِلَّ َأَّنَّ   } -عز وجل  -ويدل عليه قول اهلل   "منه حتى يؤمن بالقدر ْم َنَفَقاُت   ْقَبَل ِمنْه  ْم َأن ت  وا َوَما َمنََعه  ْم َكَفر 

ولِهِ  وهذا منهج أصيل جيب عىل طالب العلم  االستدالل عىل األحكام بالكتاب والسنة؛: ثالثا.  {  بِاهللَِّ َوبَِرس 

وعىل طالب العلم أال يتربم إذا قال له القائل ما الدليل عليه أن   ،أن يعتمده يف كل ما يقوله أن يذكر دليال

 .يف نفسه يشء جيب فيقال له ما دليلك فربام وقععض الناس يسأل فييعترب أن هذه عالمة صحة يف األمة ب

جيب أن تفرح يا طالب العلم إذا قال لك حمدثك ما الدليل هذه عالمة صحة يف األمة؛ ألنه يدل عىل أن هذا 

بينه وبني  السائل يريد أن يعبد اهلل عىل بينه وليس هذا من باب تكذيبك، بل يريد الدليل الذي بنين احلجة التي

  .فافرح إذا قيل لك ذلك -عز وجل  -ربه 

 .هذا، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني


