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

 

 ٱ ٻ ٻ

 الثالث واألربعونالدرس 

 [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 هزل بيشء فيه ذكر اهلل أو القرآن أو الرسول

ََم ُكنَّا َنُخوُض َوَنْلَعُب : )وقول اهلل تعايل  .اآلية( 111( )َوَلِئن َسَأْلَتُهْم َلَيُقوُلنَّ إِنَّ

أنه قال رجل يف غزوة  : -دخل حديث بعضهم يف بعض  -عن ابن عمر، وحممد بن كعب، وزيد بن أسلم، وقتادة 

 ملسو هيلع هللا ىلصما رأينا مثل قرائنًا هؤالء، أرغب بطونًا، وال أكذب ألسنًا، وال أجبن عند اللقاء ـ يعني رسول اهلل : تبوك

فذهب عوف إىل . ملسو هيلع هللا ىلصكذبت، ولكنك منافق، ألخربن رسول اهلل : وأصحابه القّراء ـ فقال له عوف بن مالك

: وقد ارحتل وركب ناقته، فقال ملسو هيلع هللا ىلصفجاء ذلك الرجل إىل رسول اهلل . ليخربه فوجد القرآن قد سبقه ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

كأين أنظر إليه متعلقًا : فقال ابن عمر. إنَم كنا نخوض ونتحدث حديث الركب، نقطع به عنا الطريق! يا رسول اهلل

فيقول له رسول اهلل  -كنا نخوض ونلعب إنَم : وهو يقول -، وإن احلجارة تنكب رجليه ملسو هيلع هللا ىلصبنسعة ناقة رسول اهلل 

 . ما يتلفت إليه وما يزيده عليه( َأبِاهللِّ َوآَياتِِه َوَرُسولِِه ُكنُتْم َتْسَتْهِزُؤنَ : )ملسو هيلع هللا ىلص

 [الرشح]

 -:-رمحه اهلل  -بسم اهلل الرمحن الرحيم، قال املصنف 

 "باب من هزل بيشء فيه ذكر اهلل أو القرآن أو الرسول" 

تتمة هذه الرتمجة فقد كفر هذا الذي يدل عليه سياق اآليات واألحاديث فجواب من : ج إىل تتمةكأن الرتمجة حتتا 

 هزل بيشء فيه ذكر اهلل أو القرآن أو الرسول فقد كفر

 وتستجدي احلاجة إليه السيَم يف أزمنة يتجرأ فيها املبطلون والسفهاء والعابثون عىل     ، هذا الباب باب مهم

 وأنزل فيه آياتملسو هيلع هللا ىلص رشع اهلل ودينه وكرام أمته فيحتاج إىل التذكري فيه وقد وقع نظريه يف زمن النبي 
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 [2[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـ

 

 "باب من هزل بيشء فيه ذكر اهلل"املراد به املزاح، والسخرية، واالستهزاء، : "واهلزل"

أي يشء فيه ذكر اهلل يعني مما يتعلق بذاته أو أسَمئه أو صفاته أو رشعه أو بقدره كل ذلك يصلح أن يكون أو  :ءيش 

كل ما أضيف إىل اهلل . تعلق بذاته أو أسَمئه أو بصفاته أو برشعه أو بقدره سواء  "فيه ذكر اهلل"ينطوي حتت قوله 

هزأ بخلق اهلل سبحانه وتعاىل لبعض اهلوام واحلرشات  -مثال  -وجرت فيه سخرية وهزل فانه يدخل يف ذلك فمن 

التي أثبت لنفسه وسخر من  -عز وجل  -ونحو ذلك فقد هزأ بقدره وخلقه، ومن تطاول عىل بعض صفات اهلل 

إثبات ما أثبت اهلل لنفسه من صفات الكَمل ونعوت اجلالل الثابتة بالكتاب والسنة السيَم الصفات اخلربية كالوجه 

فإن بعض املتهوكني يستجرهم الشيطان وحيملهم عىل التفوه بكالم يف هذا األمر . والعينني والساق  واليدين

قل مثل ذلك فيَم يتعلق بأسَمئه يف رشعه لو أن إنسان سخر بحد من . يلحقهم باملزح والسخرية بيشء فيه ذكره 

 مقطوعي أيدي ما هذا ونحو هذا حدود اهلل وقال تريدون أن نقطع أيدي الرساق إذا يستحيل نصف املجتمع إىل

فإذا خرج ذلك خمرج السخرية  ": العبث كَم قال أوله 

 .دخل يف معنى الرتمجة

كأن مثال يأيت إىل بعض سوره أو بعض آياته فيتخذها مادة للهزأ  -والعياذ باهلل  -أو القرآن هناك من هيزأ بالقرآن 

رة اسمها سورة اجلن اعتقاد اخلرافات والعفاريت واىل آخر ذلك بعضهم هؤالء الذين ال يرجون هلل يقول يف سو

أو الرسول بعضهم ال يبايل أن ينال من مقام نبينا حممد وقارا يصدر عنهم كلَمت يف السخرية من القرآن العظيم، 

ن ناقصات عقل ودين ويتخذها مادة للنقد يف النساء أهن ملسو هيلع هللا ىلصفيسخر من سنته كأن يسخر من قول النبي  ملسو هيلع هللا ىلص

 .يف هذا الذي قال ملسو هيلع هللا ىلصوالتنقص وغري ذلك دون أن يعرف مراد النبي 

يندلق  -عز وجل  -هذا اهلزل والسخرية واهلزل يقع بصور متعددة والذي ال يتقي اهلل  -عافانا اهلل وإياكم  -إذا 

الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط اهلل تعاىل ال يلقي هلا  إن ملسو هيلع هللا ىلصلسانه وجيري يف هذا املضَمر وال يبايل، وقد قال النبي 

حتى قال الراوي كم من كلم منعنيها حديث بالل بن احلارث  -عياذا باهلل  -باال هتوي به يف النار سبعني خريفا

 .كاتاملزين راوي احلديث ألن كلمة واحدة يفوه هبا ال يلقي هلا باال ال يظن ن تبلغ ما بلغت هتوي به يف أسفل الدر

 

  (ولئن سألتهم ليقولن إنام كنا نخوض ونلعب ) قال وقول اهلل تعاىل 

  –صىل اهلل عليه وسلم  -اخلطاب للنبي  

بل إن النفاق نجم بعد  ملسو هيلع هللا ىلصاملراد هبم املنافقون وال خيفاكم أن املنافقني كانوا موجودين زمن النبي  (:ولئن سألتهم )

غزوة بدر ملا أظهر اهلل اإلسالم نجم النفاق ألهنا اشتدت شوكة املسلمني فصار الذين يتظاهرون بالكفر يتسرتون 
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 [3[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـ

 

حتى آخر عهد  -والعياذ باهلل  -باإليَمن ويظهرون أهنم مسلمون واألمر ليس كذلك فنجم النفاق بعد بدر وظلوا 

  –صىل اهلل عليه وسلم  -النبي 

كَم أمره اهلل كان  ملسو هيلع هللا ىلصأرس إىل حذيفة ابن اليَمن بأسَمء املنافقني أسَمء املنافقني وأعياهنم لكن نبينا  ملسو هيلع هللا ىلصحتى أن النبي 

 يعاملهم عىل ظواهرهم ويكل إليهم رسائرهم إىل اهلل ويغلظ عليهم

هذه اآلية هلا قصة ستأيت بإذن  (يا أهيا النبي جاهد الكفار واملنافقني واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس املصري  )

 ( ولئن سألتهم ليقولن إنَم كنا نخوض ونلعب ) اهلل، 

يعني أننا مل نقصد االستهزاء وإنَم كنا نتجاذب أطراف احلديث ونقطع الطريق بَم يتحدث به  (:نخوض ونلعب)

 املسافر مع صاحبه 

ائرة الضيقة نخوض ونلعب فرد اهلل تعاىل عليهم أداة حرص ال يعني األمر هذه الد: إنَم( إنام كنا نخوض ونلعب ) 

 : يف تتمة اآلية

 هذا االستفهام للتوبيخ والتقبيح  (قل أباهلل وآياته ورسوله كنتم تستهزؤون ) 

قل أباهلل وآياته ) أي أمل جتدوا مادة للهزأ والسخرية إال أن يكون ذلك يف حق اهلل وآياته ورسوله  (:قل أباهلل )

 (هزؤون ال تعتذروا قد كفرتم بعد إيَمنكم إن نعقوا عن طائفة منكم نعذب طائفةورسوله كنتم تست

 

 إذا هذه اآلية مناسبة جدا للرتمجة : 

وهلذا ( ال تعتذروا قد كفرتم)ألن فيها ما يدل عىل كفر من هزل بيشء فيه ذكر اهلل أو الرسول أو القرآن ألنه قال 

 .يشء فيه ذكر اهلل أو القرآن أو الرسول فقد كفرقلنا أن تتمة الباب من حيث املعني من هزل ب

 *فنستفيد من هذه اآلية-: 

واعلموا يرعاكم اهلل أن من بعض العوام من يفوه  أن االستهزاء باهلل وبالقرآن وبالرسول كفر ينايف التوحيد؛ -

بكلَمت ال حيسب هلا حساب يف كثري من املجتمعات اإلسالمية يوجد قوم من اجلفاة الغالظ الذين من السوق 

الذين يسبون الدين يسبون دين املرء، ويلعنون ويفوهون بكلَمت تقشعر هلا األبدان فمن استهزأ باهلل أو بالقرآن أو 

 فقد كفر كفرا خمرجا من امللة هلذا طعن يف أصل االعتقاد بالرسول
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 [4[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـ

 

نستفيد أيضا أن من فعل الكفر وحتى لو مل يعلم أنه كفر أنه  حيكم بكفره ولو مل يعلم ذلك أنه قال هذا القول  -

 كان قول كفري وهذا الفعل فعل كفري، ثم يكون حتقيق األمر عليه إذا انتفت املوانع ومتت الرشوط ألنه ربَم مثال

مكرها عىل سبيل املثال وما صدر منه هذا القول الكفري حتت ضغط السالح أو ربَم قاله وهو هيزي من النوم أو 

 نحو ذلك  

لكن يوصف القول بأنه كفر ويوصف الفعل بأنه كفر إذا كان كذلك وال حيقق احلكم عليه إال باستيفاء الرشوط 

املنافقني أهنم قد استوفوا الرشوط وانتفت املوانع يف حقهم حقق عليهم  وانتفاء املوانع وملا علم اهلل من حال هؤالء

 (ال تعتذروا قد كفرتم بعد إيَمنكم: ) الكفر وقال

ونستفيد أيضا من هذه اآلية من مفهومها ال من منطوقها نستفيد من هذه اآلية وجوب تعظيم ذكر اهلل، وكتابه،  -

زئ بيشء من ذلك إال ألن األصل يف هذه األمور التعظيم ورسوله ألنه ما استحق أن يوصف بالكفر من ه

 والتبجيل، 

أن يكون هلذه املعاين العظيمة يف القلب منزلة فإذا ذكر اهلل وجل القلب كَم  -أهيا األخوة الكرام  -وهكذا ينبغي 

 -عز وجل  -عك ذكر اهلل فينبغي إذا قرع سم( إنَم املؤمنون الذين إذا ذكر اهلل وجلت قلوهبم ) قال اهلل عن املؤمنني 

أن يكون لك حال غري احلال التي كنت فيها ينبغي أن يقوم يف قلبك من اإلجالل والتعظيم هلل رب العاملني ما يدل 

 عىل اهيابك، كذلك حني يذكر القرآن أو يؤتى به 

بالتوراة فاتلوها إن كنتم ائتوا ) :يعظم كتب اهلل ملا دعته هيود يوما إىل احلكم يف مسألة عرضت هلم قال ملسو هيلع هللا ىلصكان نبينا 

عنده وسادة فنزعها ووضعها ثم جعل التوراة فوقها وقال آمنت  ملسو هيلع هللا ىلصفأتوا بالتوراة يتلوهنا وكان النبي  ،(صادقني

 .بك وبَم أنزلت

فيجب أن يعظم،  ،الذي هو أعظم كتب اهلل وأخرها نزوال وأكملها ،هكذا عظم كالم اهلل فكيف بالقرآن العظيم

عكرمة بن أيب جهل كان إذا مسك املصحف بني يديه يبكي  -ريض اهلل عنه  -عكرمة لعله ، وكان من الصحابة

 .املصحفوإنا لنأسف أن نجد من الناس من ال يعظم  ،ويقول كالم ريب كالم ريب

حتى أنك جتد يف مثال يف بعض املساجد من اجلهلة من يمد رجليه أمام حامل املصاحف حتى ال يكاد أن يمس  

  .نص الفقهاء أصحاب احلنابلة عىل منع هذا  ،يعني بقدمه املصحف 

رأيت إىل الطالب من إذا خرج من  -هذا أمر ينبغي أن ينتبه له املربون من املعلمني والدعاة  -وبل أين رأيت 

 املدرسة وقد ربط كتبه وبقي ينحدر ويل أمره مثال أمره أن جيعلها كالعتب وجيلس فوقها واهلل أعلم فيها قد ال يكون
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 [5[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـ

 

فيها مصحف لكن قد يكون فيها بل قطعا فيها من الكتب الدينية املتضمنة لآليات واألحاديث كيف يفعل هذا ملا؟ 

جيب علينا أن نعظم  !و إال فكيف يتخذها مقعدا ويضعها حتته ،ملسو هيلع هللا ىلصوكالم نبيه  ،ألنه مل ينشأ عىل تعظيم كالم اهلل

 .ملسو هيلع هللا ىلصهذا يف نفوس أبنائنا وبناتنا ونجل كالم اهلل وكالم نبيه 

أيضا نستفيد من اآليات قبول توبة املستهزئ إذا تاب ال يقال له خالص ال رجعه ال أمل باب التوبة مفتوح من  -

فدل ذلك عىل أن باب العفو مفتوح، واهلل تعاىل  ؛(إن نعف عن طائفة منكم : ) من قول اهلل تعاىل ،أين نأخذ ذلك

فالنادم التائب يعفو اهلل عنه  ،وال يعفوا عن املرص ،التائبويعفوا عن  ،إذا عفا أو مل يعفوا فإن ذلك مقرتن بحكمته

 .أما من كان مرصا غري مباال وال آٍب فإنه ال يستحق العفو( إن نعف عن طائفة منكم ) 

خالفا للمرجئة فإن املرجئة يقرصون  ،نستفيد أيضا فائدة أخرى وهى أن الكفر كفران كفر اعتقادي وكفر عميل -

وال يثبتون كفرا عمليا، والصحيح أن الكفر ربَم كان بالقول وربَم كان  ،عتقاديالكفر فقط عىل الكفر اال

 ،واالستكبار من النكران واإلباء -والعياذ باهلل  -وربَم كان بالعمل فالكفر باالعتقاد أن يقوم يف قلبه  ،باالعتقاد

كفر العتقاده أو أن يعتقد عقيدة  حتى ولو مل ينطق بلسانه فإذا قام يف قلبه يشء من هذا املعاين الناقضة للتوحيد فقد

باطلة كعقيدة اجلهمية ويزعم أن اهلل تعاىل ال يتسمى باسم ويتصف بصفه فينكر األسَمء والصفات فهذا كفر 

 أو نحو ذلك،  ملسو هيلع هللا ىلصاعتقادي، ربَم كفر بالقول بأن يفوه بكالم كفري كَم وقع هلؤالء أو كسب النبي 

أن يلقي املصحف أكرمكم اهلل يف القاذورات أو نحو ذلك من  وربَم وقع الكفر بالعمل كأن يسجد لصنم أو

 األفعال املنافية لإليَمن والصحيح أن الكفر كفران كفر اعتقادي وكفرا عميل

 ثم لننظر يف القصة التي ساقها: 

يف آخر إسناده  سقط ومن املعروف أن املرسل هو ما انقطع أو ما وقع فيه ،هذه القصة هي يف الواقع من املراسيل 

 .ملسو هيلع هللا ىلصيعني من جهة النبي 

القريب نعم يعني روايته عن حممد بن كعب وزيد ابن أسلم وقتادة هذا   "عن ابن عمر وحممد بن كعب ":فقال

 جيعلها يف حكم املرسل، وهو مرسل أخرجه ابن جرير وابن أيب حاتم، وإسناده حسن 

هاهنا هو عبد اهلل ابن عمر بن اخلطاب  :وابن عمر،  "عن ابن عمر وحممد بن كعب وزيد بن األسلم وقتادة"

وهو  ،كان مدنيا ،فهو حممد ابن كعب السليمي القريب :وأما حممد ابن كعب:  فيكون متصال من هذا الوجه، قال

 -وهو موىل عمر ابن اخلطاب  ،فهو ثقة مشهور :وأما زيد ابن أسلموفاته سنة مائة وعرشين،  ،من ثقاة التابعني

دويس عامر بن وثالثني ومائه، وقتادة هو قتادة وكانت وفاته سنة ست  -ريض اهلل عنه   تقدم ذكره مرات ،السَّ
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 [6[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـ

 

يعني السياق التايل جمموع أحاديثهم معا ال حديث واحد منهم ولكن ضمت  :"دخال حديث بعضهم يف بعض"

 أحاديث يعضهم لبعض 

يقول دخل حديث بعضهم ببعض كأن وهذا حيصل يف اإلخباريات كثريا ما يذكر ابن إسحاق يف السرية هذا النسق 

يسوق قصة رجل فيذكر عن مجع عن الزهري وعن غريه ثم يقول دخل حديث بعضهم يف بعض ويسوق األمر 

 بجملته، والشك أنه يغتفر يف اإلخباريات ماال يغتفر يف األحاديث التي تتضمن عقائد وأحكام ونحو ذلك

وتبوك بادية يف بادية الشام يف   ،ملسو هيلع هللا ىلصآخر غزوة غزاها النبي  هي ،وغزوة تبوك "أنه قال رجل يف غزوة تبوك": يقول

ما رأينا مثل  " :قال ذلك الرجل. تلك الغزوة سنة تسع من اهلجرة وكان، ذلك الوقت وهى تقع شَمل اململكة، 

الذين حيفظون القرآن  ،وهو وصف كان يطلق عىل الفقهاء الصحابة ، مجع قارئ ،هؤالء املراد بالقراء،  "قراءنا

أرغب بطونا كناية عن ماذا؟ يعني أهنم  "أرغب بطونا "قال ما رأينا مثل قراءنا هؤالء "فيقال عنهم القراء، والسنة 

وأن بطوهنم كبرية وواسعة من كثرة األكل يستهزئ ويسخر هبم أرغب بطونا،   ،عندهم هنمه يف األكل والرشب

بأنه  -رضوان اهلل عليهم  -فقهاء الصحابة يف السخرية ب أقذع يعني  "وال أكذب ألسن، وال أجبن عند اللقاء"

وأصحابه القراء فقال له  ملسو هيلع هللا ىلصيعني رسول اهلل " مههم  األكل والرشب وأن ألسنتهم كاذبة وأهنم جبناء يف املعارك، 

يعني هذا منافق سفيه جترأ عىل هذا الكالم يف حمرض وكان ممن حرض ذلك عوف ابن مالك  "عوف ابن مالك

هو صحايب معروف كانت أول مشاهده خيرب وله عدة أحاديث  :"وابن مالك" –ريض اهلل عنه  -األشجعي 

فهذا كالم ال  أن يقول لك،وحق له  "قال له عوف ابن مالك كذبت"مروية كانت وفاته سنة ثالثة وسبعني، 

عتذر له مثل هذا الكالم ال يمكن أن يلتمس لقائله عذر أو يعني ي "كذبت ولكنك منافق" :حيتمل، فقال له

وهذا يدل عىل جواز الوشاية يف مثل هذه األمور فإن هذا ليس  :" ملسو هيلع هللا ىلصألخربن رسول اهلل " ولكنك منافق، 

مذموما وليس من باب النميمة ملا فيه من املصلحة الظاهرة التي يرتتب عليها حفظ حوزة الدين وقطع ألسنة 

 العابثني واملفسدين، 

ألنه علمه العليم اخلبري فأخرب اهلل  -اهلل أكرب - "القرآن قد سبقهليخربه فوجد  ملسو هيلع هللا ىلصفذهب عوف إىل رسول اهلل "

وقد ارحتل   –صىل اهلل عليه وسلم  -الذي أطلق تلك الكلمة إىل رسول اهلل  "فجاء ذلك الرجل" نبيه بَم جرى، 

 نقطع به عنا" ، يعني املسافرين :يا رسول اهلل إنام كنا نخوض ونتحدث حديث الركب: وركب ناقته فقال

انظروا كيف يعني يؤتى يعني البيان ليعتذر عنه يعني لفعلته مل يضق بأن يصب كالما يعذر به ألهنم  "الطريق

عندهم من الصياغات وصف الكالم وزخرفة القول ما يعني يلجأون إليه يف ( وجاء املعذرون)مشهورين هبذا 

  .لطريقهذه املضائق وقال إنَم كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا ا
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 [7[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـ

 

  " ملسو هيلع هللا ىلصقال ابن عمر كأين أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول هلل "

النسعة عبارة عن سري مشدود مضفر من اجللد يكون عريضا يشد به الرحل عىل البهيمة بحيث ال  ما النسعة؟

 ،  ملسو هيلع هللا ىلصيسقط يشد به عىل البعري فيثبت الرحل فهو متعلق بنسعة ناقة رسول اهلل 

 : ، يقول ابن عمر واصفا املشهد"ه ماض يف رضبه يميشونبي اهلل ال يلتفت إلي"

 ويعتذر إليه  ملسو هيلع هللا ىلصيعني ترضب رجليه وهو يعني يتبع النبي  "وان احلجارة تنقب رجليه"

أباهلل وآياته ورسوله "ممتثل ما أمره اهلل تعاىل أن يقول  ملسو هيلع هللا ىلصوهو يقول إنام كنا نخوض ونلعب فيقول له رسول اهلل 

 "كفرتم بعد إيامنكم ما يلتفت إليه وما يزيده عليه كنتم تستهزؤن ال تعتذروا قد

 *فهذه القصة مفرسة لآلية التي أوردها املصنف واحلديث مناسب جدا للباب: 

 .ألن فيه بيان لآلية التي جاءت حتت الرتمجة 

 *فنستفيد من هذا احلديث وهذه القصة-: 

 عىل دين اهلل بيان حال املنافقني وما تنطوي عليه نفوسهم من احلقد والغيظ -

كَم هو موجود يف املنافقني السابقني موجود وربَم كان أشد يف منافقي زماننا الذين حيملون  -أهيا اإلخوان  -وهذا 

أسَمء املسلمني ويعيشون بني ظهرانيهم ويف قلوهبم من النقمة عىل دين اهلل وعىل أهل دين اهلل من العلَمء واملشايخ 

به عليم فتجدهم تنضح قلوهبم، وأقالمهم ألسنتهم باللمز والغمز، والطعن، وإرادة والدعاة وأهل الفضل ما اهلل 

السوء فهي سورة تتكرر يف كل حني فتجد يعني هيمزون من قناة الدين ويذمون رشائعه بطرق ملتوية ثم إذا 

 ضاقت هبم السبل ووجهوا قالوا ال أردنا كذا وكذا يتظاهروا باالعتذار

استهزئ بيشء فيه ذكر اهلل أو آياته أو رسله، وذلك أن القوم قد ذموا القراء وذموا رسوا هلل أيضا نستفيد كفر من  -

 ملسو هيلع هللا ىلصفقد أردوا جمموع النبي  "وأصحابه القراء ملسو هيلع هللا ىلصيريدون بذلك قال يعني رسول اهلل "ألنه قال يف احلديث  ملسو هيلع هللا ىلص

وأصحابه الذين هم عىل دينه ووصفهم قراء ال أهنم سبوهم أو سبوا أحدهم بأنه بخيل أو نحو ذلك لوصفه ال 

 لوصفه قارئا لوصفه من محلة الرشيعة فهم أرادوا الطعن هبم هلذا الوصف الديني

ملحرمة فالتبليغ عن كذلك أيضا نستفيد ما أرشنا إليه سابقا أن اإلخبار عن الفساق واملفسدين ليس من النميمة ا -

أصحاب الفساد هذا ليس من النميمة املحرمة فإذا مثال علم اإلنسان قوم خيططون جلريمة أو يشيعون الفاحشة بني 
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 [8[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـ

 

 -املؤمنني أو مثال يتجرون باملخدرات أو نحو ذلك من األمور الضارة باملجتمع فالتبليغ عنهم عبادة وقربة إىل اهلل 

  –عز وجل 

يف ما قال بعض املنافقني قال هذا الذي  ملسو هيلع هللا ىلصيف قصة أخري هذا الذي وىف هلل بأذنه ملا أخرب النبي  ملسو هيلع هللا ىلصوهلذا قال النبي 

وىف هلل بأذنه يعني أنه نقل هذا القول، إذا ما هو النقل املحرم؟ هو ما أقصد به املضار فمن سمع، سمع اهلل به ومن 

يس من النميمة بل هو من النصيحة هلل ولرسوله ضار، ضار اهلل به أما ما كان لتحقيق مصلحة ودفع مفسدة فهذا ل

 ولكتابه وألئمة املسلمني وعامتهم وعىل اإلنسان أن يتبني فال خيتلط عنده هذا هبذا بل يكون عىل بينة من أمره

كذبت ولكنك "وفيه أيضا وجوب الغلظة عىل املنافقني وأشباههم من الفساق وغريهم انظر قول عوف قال  -

تاج املؤمن يف بعض املواقف إىل غلظه ملن يستحق أن يغلظ عليه أما من صدر منه يشء جهال وأحيانا حي "منافق

فاألصل فيه الرفق فإن اهلل يعطي عىل الرفق ما ال يعطي عىل العنف أو كان البد مثال أمره غري ظاهر وإنَم يعني 

النبي : السام عليكم، فقال: يه وقالواودخلوا عل ملسو هيلع هللا ىلصيوايل وشاهد ذلك أن اليهود أو أهنم نفر من اليهود أتوا النبي 

أال تسمع ما يقولون : ما بك يا عائشة، فقالت ملسو هيلع هللا ىلصالنبي : عائشة وعليكم السام واللعنة، فقال: وعليكم، فقالت ملسو هيلع هللا ىلص

قد أجبت وقلت وعليكم إن اهلل يعطي عىل الرفق ما ال يعطي إن اهلل رفيق حيب الرفق يف األمر : يا رسول اهلل، فقال

فإن اهلل يعطي عىل الرفق ماال يعطي عىل العنف فهذا من أساليبهم أما من رصح بذلك فانه يعامل بَم  كله ويف رواية

 .يقمعه ويمنعه من التَمدي

طيب أيضا نستفيد أن ليس كل عذر مقبول ليس كل من اعتذر قبل عذره من األعذار ما ينبغي أن يقبل، وهكذا  -

فاهلل (( ما شخص أحب إليه العذر من اهلل ))  صحيح البخاري ينبغي للمؤمن أن يكون قابال للعذر قد جاء يف

سبحانه وتعاىل حيب العذر لكن ليس كل عذر يقبل و إال لكان اإلنسان يعني مستغفال فينبغي أن يميز اإلنسان بني 

أما إذا فقرن العفو باإلصالح فإذا كان يف عفوك إصالح فحي هال، ( فمن عفا وأصلح ) مقام ومقام وهلذا قال ربنا 

، لو إنسان أيت إليك وقال يا فالن العذر :مثال ذلك .كنت عفوت متادى صاحبك أو الشخص يف خطأه فال

ال تعد أنا واهلل اغتبتك وأرجوا أن تساحمني ثم رأيت عليه مظاهر الندم فقل غفر اهلل لك وعفا عنك  والسموحة

ل اغتبتك فهل يستحق العفو أم ال مثل هذا فلَم كانت الغد جاءك وقال لك اغتبتك للمرة الثانية وبعد غد قا. إليه

 .ينبغي أن تقول له ال حتى يرتدع وتعقل لسانه عىل أن يفسد دينه وييسء إليك فيفرق اإلنسان بني مقام ومقام

أيضا ما جيري أهيا اإلخوان عندما تقع حوادث السيارات أو غريها من اجلنايات ليس يف كل حال  :ومن ذلك

اء من كان من إذا غلب عىل ظنه أنه إذا فعل من فعل سيعفى عنه ويسقط عنه احلق يظل ينبغي العفو ألن من السفه
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يف سفه وطيشه لكن لو علم أن األمر ليس كذلك وأنه سيكون عرضة للعقوبة املادية أو احلسية حجزه ذلك عن 

 .التَمدي

 لنستمع إىل املسائل...... 

 [قراءة املتن]

 كافر هو العظيمة أن من هزل هبذا: األوىل -

 "باهلل وآياته ورسوله"وهذا بني وواضح بل هذا املشار إليه [: الرشح]

 [قراءة املتن]

 أن هذا هو تفسري اآلية فيمن فعل ذلك كائن من كان: الثانية -

 نعم هذا هو تفسري اآلية وهو ما دلت عليه القصة[: الرشح]

 [قراءة املتن]

 الفرق بني النميمة وبني النصيحة هلل ولرسوله :الثالثة -

النميمة يراد به اإلفساد بني الناس، وأما النصيحة فرياد هبا اإلصالح حتى لو ترتب عليها أذى لذلك [: الرشح]

 املخرب عنه

 [قراءة املتن]

 الفرق بني العفو الذي حيبه اهلل وبني الغلظة عىل أعداء اهلل: الرابعة -

فالعفو الذي حيبه اهلل املقرون باإلصالح، وأما الغلظة فإن اهلل تعاىل أمر بالتغليظ عىل  -فنا كَم أسل[: الرشح]

 ( يا أهيا النبي جاهد الكفار واملنافقني واغلظ عليهم ) املنافقني 

 أن من القواعد الرتبوية أن الغلظة أحيانا تكون أنجى يف بعض األحوال فمثال اجلرح -يا رعاكم اهلل  -واعلموا 

أحيانا ال يربأ إال بشقه وإخراج الفاسد منه فكذلك بعض الناس بعض األشخاص ال ينفع معه إال التغليظ، وقد 

جري لنا ولغرينا يعني أن جربنا يف بعض احلاالت أنه إذا غلظ عليه أيقظه من سكرته، ولو أن اإلنسان ظل يرقرق 

 ةهلم بكالم ألدى ذلك إىل متاديه ويف هذا يعني وقائع مشهود

 [قراءة املتن]

 أن من االعتذار ماال ينبغي أن يقبل: اخلامسة -

 وقد تقدم معنا[: الرشح]



 أحمد القاضي: د  الشيخ فضيلة                                                             كتاب التوحيد                                                                                                                   شرح 

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

 

 [قراءة املتن]

 :باب ما جاء يف قول اهلل تعاىل

ْتُه َلَيُقوَلنَّ َهَذا ِل ) اء َمسَّ نَّا ِمن َبْعِد رَضَّ ًة مِّ  .اآلية( َوَلئِْن َأَذْقنَاُه َرْْحَ

 .قوق بههذا بعميل وأنا حم: قال جماهد

 .يريد من عندي: وقال ابن عباس

ََم ُأوتِيُتُه َعىَل ِعْلٍم ِعنِدي: )وقوله  (111( )َقاَل إِنَّ

 .عىل علم مني بوجوه املكاسب: قال قتادة

 .أوتيته عىل رشف: وهذا معنى قول جماهد. عىل علم من اهلل أين له أهل: وقال آخرون

 [الرشح] 

 -:-رمحه اهلل  -يقول املصنف 

  ( ولئن ) باب قول اهلل تعاىل 

 هذه هي الم القسم :الالم

 إىل ما مرجع الضمري إىل اإلنسان إما جنس اإلنسان وإما إىل اإلنسان املنحرف الضال (ولئن أذقناه)

 ( ولئن أذقناه رمحة منا)

ولئن أذقناه رمحة منا من بعد رضاء ) مثال الغني والصحة والعز وما أشبه من أنواع النعم ألهنا رمحة، :املراد بالرْحة

 ولئن أذقناه رمحة منا من بعد رضاء مسته  )ما الرضاء أضداد ذلك الفقر واملرض والذل والعقم وما أشبه، ( مسته

 أراد بقوله هذا يل كَم سيأيت يف تفسريات السلف يعني أين مستحق له جدير به إىل غري ذلك (: ليقولن هذا ل 

 يعني يبلغ به األمر إىل إنكار البعث،  (:قائمة وما أظن الساعة ) 

 يف حال احتَمل أن قامت الساعة  (ولئن رجعت إىل ريب ) 
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فأنا جدير بأن أكون من املقدمني كَم قال صاحب اجلنتني فيَم ذكر اهلل سبحانه وتعاىل يف  (إن ل عنده للحسنى ) 

فعنده كفر الشك يف البعث أيبعث أم ال، قال اهلل (  ولئن رددت إىل ريب ألجدن خريا منها منقلبا) سورة الكهف 

 :تعاىل معقبا عىل هذه املقالة

 ( ولنذيقنهم من عذاب غليظ) هذا أسلوب هتديد ووعيد ( فلننبئن الذين كفروا بام عملوا ) 

 : أقوال السلف من املفرسين -رمحه اهلل  -ثم ذكر املصنف 

  ؟(ليقولن هذا ل : ) قوله يف  –رْحه اهلل  -منهم قول جماهد ابن جرب 

أي هذا بعميل وأنا حمقوق به أي هذا الذي نلته من العز والتمكني وغري ذلك بعميل وبجهدي بكدي بحذقي  

فلم يثني باخلري عىل مسديه وإنَم نسب الفضل إىل نفسه، ( إنَم أوتيته عىل علم عندي ) وبكياستي كَم قال قارون 

 ستحق لهعني أنا م "وأنا حمقوق به"وقوله 

 يعني من عندي وليس من عند اهلل تعاىل اهلل عن ذلك( ليقولن هذا يل )  وقال ابن عباس يريد من عندي

عىل علم مني بوجوه املكاسب وهذه كلمة يقوهلا كثري من التجار قال قتادة ( إنام أوتيته عىل علم عندي ) وقوله 

أجماده الشخصية وماذا فعل وكيف متكن من فعل كذا الذين بسط اهلل هلم جتد أنه إذا جلس يف جملس أخذ يذكر 

ويعني يغفل وينسى أن اهلل سبحانه وتعاىل هو الذي يرس له، وفتح له أبواب الرزق، وأنه مرت به األزمات فكان 

عىل شفري الفقر، وأن اهلل استنقذه كل ذلك يطويه ويأخذ بالثناء عىل نفسه، وحذقه، وكياسته، وجتاربه وغري ذلك 

 ( إنَم أوتيته عىل علم عندي) ع لقارون كَم وق

فأما اإلنسان إذا ما ابتاله ربه فأكرمه ونعمه  }: -عز وجل  -كَم قال ربنا : وقال آخرون عىل علم من اهلل أين له أهل

 يعني أنا مستحق لذلك أنا حمل كرامه {فيقول ريب أكرمن 

 هذا يف معنى قوله أين له أهل، ( فيقول ريب أكرمن)

أوتيته عىل رشف يعني أين جدير به ألنني من بيت رشف وغري ذلك وهذه أهيا األخوة من  :وهذا معنى قول جماهد

هذه آفات النفوس غري املخبتة النفوس الزاهية التي ترتفع وتنسى فضل املنعم  -عافانا اهلل وإياكم  -آفات النفوس 

 .سبحانه وبحمده
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 :-يعني ترمجة للباب -رْحه اهلل  -فنستفيد من اآلية التي جعلها الشيخ  *

 وجوب شكر النعمة، والثناء هبا عىل مسدهيا وهو اهلل سبحانه: أوال -

 :كَم قال الناظم( بالقلب وباللسان وباجلوارح)أن الشكر يكون بثالثة أمور  -يرعاكم اهلل -واعلموا 

 أفادتكم النعَمء مني ثالثة     يدي ولساين والضمري املحجبا

 شكر العبد ربه بقلبه فيغتبط بنعمة اهلل ويشعر بقلبه أن الفضل هللفيجب أن ي

، وبجوارحه فيسخر هذه األعضاء يف طاعة اهلل وامتثال -عز وجل  -وبلسانه فيلهج دوما يف جمالسه بالثناء عىل اهلل 

 أمره هكذا يكون الشكر

 وذمه أيضاحتريم اخليالء، والعجب، واالغرتار بالنفس حتريمه : الفائدة الثانية -

وما )أيضا نستفيد من ذلك وجوب اإليَمن بالبعث ألن اهلل تعاىل نعى عليه وغلظ عليه ألنه كان يف مجلة ما قال  -

 (أظن الساعة قائمة

فلننبئن الذين كفروا بَم : )ونستفيد أيضا الوعيد عىل من كفر بنعمة اهلل تعاىل وذلك ما ختم اهلل تعاىل به اآلية قوله -

 .والعذاب الغليظ هو العذاب الشديد( قنهم من عذاب غليظعملوا ولنذي

 واهلل أعلم؛؛

 


