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§§~النور(مدنية)§§~27
النور 11-1
بسم هللا الرحمن الرحيم
ون{ }1ال َّزانِيَةُ
ت لَّ َعلَّ ُك ْم تَ َذ َّك ُر َ
سو َرةٌ أَن َز ْلنَا َها َوفَ َر ْ
} ُ
ت بَيِّنَا ٍ
ضنَا َها َوأَن َز ْلنَا فِي َها آيَا ٍ
اجلِدُوا ُك َّل َوا ِح ٍد ِّم ْنهُ َما ِمئَةَ َج ْل َد ٍة َو َال تَأْ ُخ ْذ ُكم بِ ِه َما َر ْأفَةٌ فِي ِدي ِن َّ
هللاِ إِن
َوال َّزانِي فَ ْ
ش َه ْد َع َذابَهُ َما َ
ون بِ َّ
ين{}2
اهللِ َوا ْليَ ْو ِم ْاآل ِخ ِر َو ْليَ ْ
طائِفَةٌ ِّم َن ا ْل ُم ْؤ ِمنِ َ
ُكنتُ ْم تُ ْؤ ِمنُ َ
ش ِر ٌك َو ُح ِّر َم
ش ِر َكةً َوال َّزانِيَةُ َال يَن ِك ُح َها إِ َّال َزا ٍن أَ ْو ُم ْ
ال َّزانِي َال يَن ِك ُح َّإال َزانِيَةً أَ ْو ُم ْ
ش َه َداء
ت ثُ َّم لَ ْم يَأْتُوا بِأ َ ْربَ َع ِة ُ
ين يَ ْر ُم َ
ين{َ }3والَّ ِذ َ
َذلِ َك َعلَى ا ْل ُم ْؤ ِمنِ َ
ون ا ْل ُم ْح َ
صنَا ِ
ون{ }7إِ َّال
ين َج ْل َدةً َو َال تَ ْقبَلُوا لَهُ ْم َ
سق ُ َ
اج ِلدُوهُ ْم ثَ َمانِ َ
فَ ْ
ش َها َدةً أَبَداً َوأُ ْولَئِ َك هُ ُم ا ْلفَا ِ
صلَ ُحوا فَإِنَّ َّ
ون
ين يَ ْر ُم َ
هللاَ َغفُو ٌر َّر ِحي ٌم{َ }7والَّ ِذ َ
الَّ ِذ َ
ين تَابُوا ِمن بَ ْع ِد َذلِ َك َوأَ ْ
ت بِ َّ
اجهُ ْم َولَ ْم يَ ُكن لَّهُ ْم ُ
ش َها َدةُ أَ َح ِد ِه ْم أَ ْربَ ُع َ
س ُه ْم فَ َ
اهللِ إِنَّهُ
ش َه َداء إِ َّال أَنفُ ُ
ش َها َدا ٍ
أَ ْز َو َ
سةُ أَنَّ لَ ْعنَتَ َّ
ين َويَ ْد َرأُ{}4
ان ِم َن ا ْل َكا ِذبِ َ
هللاِ َعلَ ْي ِه إِن َك َ
صا ِدقِ َ
لَ ِم َن ال َّ
ين{َ }2وا ْل َخا ِم َ
ت بِ َّ
اب أَنْ تَ ْ
سةَ أَنَّ
ش َه َد أَ ْربَ َع َ
اهللِ إِنَّهُ لَ ِم َن ا ْل َكا ِذبِ َ
ين{َ }5وا ْل َخا ِم َ
ش َها َدا ٍ
َع ْن َها ا ْل َع َذ َ
ض ُل َّ
ب َّ
هللاِ َعلَ ْي ُك ْم َو َر ْح َمتُهُ َوأَنَّ
صا ِدقِ َ
هللاِ َعلَ ْي َها إِن َك َ
ين{َ }1ولَ ْو َال فَ ْ
ان ِم َن ال َّ
ض َ
َغ َ
َّ
اب َح ِكي ٌم{}11
هللاَ تَ َّو ٌ
فرض هللا سورة النور بالبينات والتقدير لحدود هللا
ت لَّ َعلَّ ُك ْم َت َذ َّكرُونَ }النور 1ففرضها
ت َبيِّ َنا ٍ
ُورةٌ أَن َز ْل َناهَا َو َف َرضْ َناهَا َوأَن َز ْل َنا ِفي َها آ َيا ٍ
قال تعالى {س َ
بالبينات والتقدير لحدود هللا التى من يتعد حاللها الى الحرام فقد ظلم نفسه ومن قرب من حرامها فقد
اعتدى وتعدى الحدود وبين فيها فرض العقوبة للزانيين مائة جلدة وبين فيها فريضة الشهادة على
الزنا وأنها اربع شهادات وكذلك فريضة شهادة المتالعنين كل منهما يشهد أربع شهادات باهلل ونهى
فيها عن تعدى حدوده فى الفروج واألعراض والعورات وطاعة ذى السلطان سواء كان فى منزله
أوفى واليته وال يخرج وال يدخل إالباذنه اذ الحقوق نوعان نوع هلل فال يتعدى حدوده ونوع فيه أمر
فال يفعل إال باذن المالك وليس الحد أن يفعل شيئا فى حق غيره إال باذن هللا وإن لم يأذن المالك فاذن
هللا هو االصل وإذن المالك حيث أذن هللا وجعل له االذن فيه ولهذا ضمنها االستئذان فى المساكن
والمطاعم واالستئذان فى األمور الجامعة كالصالة والجهاد ونحوهما ووسطها بذكر النور الذى هو
مادة كل خير وصالح كل شىء وهو ينشأ عن امتثال أمر هللا واجتناب نهيه وعن الصبر على ذلك
فانه ضياء فان حفظ الحدود بتقوى هللا يجعل هللا لصاحبه نورا كما قال تعالى {اتَّقُوا َّ
هللاَ َوآ ِمنُوا
ِب َرسُولِهِ ي ُْؤتِ ُك ْم ِك ْفلَي ِْن ِمن رَّحْ َمتِ ِه َويَجْ َعل لَّ ُك ْم نُوراً تَ ْم ُ
فضد النور
شونَ ِب ِه َويَ ْغفِرْ لَ ُك ْم }الحديد82
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الظلمة ولهذا عقب ذكر النور وأعمال المؤمنين فيها بأعمال الكفار وأهل البدع والضالل فقال{ َوالَّ ِذينَ
ب بِ ِقي َع ٍة }النور 93إلى قوله { ظُلُ َم ٌ
ْض إِ َذا أَ ْخ َر َج يَ َدهُ لَ ْم
ات َب ْع ُ
ض َها فَوْ َ
َكفَرُوا أَ ْع َمالُهُ ْم َك َس َرا ٍ
ق َبع ٍ
يَ َك ْد يَ َراهَا َو َمن لَّ ْم يَجْ َع ِل َّ
ور }النور 04وكذلك الظلم ظلمات يوم القيامة
هللاُ لَهُ نُوراً فَ َما لَهُ ِمن نُّ ٍ
وظلم العبد نفسه من الظلم فان للسيئة ظلمة فى القلب وسوادا فى الوجه ووهنا فى البدن ونقصا فى
يوضح ذلك أن هللا ضرب مثل
الرزق وبغضا فى قلوب الخلق كما روى ذلك عن ابن عباس
إيمان المؤمنين بالنور ومثل أعمال الكفار بالظلمة و اإليمان اسم جامع لكل ما يحبه هللا
ويرضاه و الكفر اسم جامع لكل ما يبغضه هللا وينهى عنه وإن كان ال يكفر العبد إذا كان معه
اصل االيمان وبعض فروع الكفر من المعاصى كما ال يكون مؤمنا إذا كان معه اصل الكفر وبعض
فروع اإليمان ولغض البصر اختصاص بالنور كما سنذكر ذلك إن شاء هللا تعالى وقد روى أبو
هريرة عن النبى أنه قال إن العبد اذا أذنب نكتت فى قلبه نكتة سوداء فان تاب ونزع واستغفر صقل
قلبه وإن زاد زيد فيها حتى يعلو قلبه فذلك الران الذى ذكر هللا { َك َّال بَلْ َرانَ َعلَى قُلُو ِب ِهم َّما َكانُوا
َي ْك ِسبُونَ }المطففين 10رواه الترمذى وصححه وفى الصحيح انه قال انه ليغان على قلبى وإنى
ألستغفر هللا فى اليوم مائة مرة والغين حجاب رقيق أرق من الغيم فأخبر أنه يستغفر هللا استغفارا
يزيل الغين عن القلب فال يصير نكتة سوداء كما أن النكتة السوداء إذا أزيلت التصير رينا وقال
حذيفة إن اإليمان يبدو فى القلب لمظة بيضاء فكلما إزداد العبد إيمانا إزداد قلبه بياضا فلو كشفتم عن
قلب المؤمن لرأيتموه أبيض مشرقا وإن النفاق يبدو منه لمظة سوداء فكلما إزداد العبد نفاقا إزداد قلبه
سوادا فلو كشفتم عن قلب المنافق لوجدتموه أسود مربدا وقال صلى هللا عليه وسلم إن النور إذا
دخل القلب إنشرح وإنفسح قيل فهل لذلك من عالمة يا رسول هللا قال نعم التجافى عن دار الغرور
وفى خطبة اإلمام أحمد التى كتبها فى
واإلنابة إلى دار الخلود واإل ستعداد للموت قبل نزوله
كتابه فى الرد على الجهمية والزنادقة قال الحمد هلل الذى جعل فى كل زمان فترة من الرسل بقايا
من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على األذى يحبون بكتاب هللا الموتى
ويبصرون بنور هللا أهل العمى فكم من قتيل ألبليس قد أحيوه وكم من ضال تائه حيران قد هدوه فما
أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم ينفون عن كتاب هللا تحريف الغالين وانتحال المبطلين
وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة فهم مختلفون فى الكتاب مخالفون
للكتاب مجمعون على مفارقة الكتاب يقولون على هللا وفى هللا وفى كتاب هللا بغير علم يتكلمون
بالمتشابه من الكالم ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم نعوذ باهلل من شبه المضلين قلت
وقد قرن هللا سبحانه فى كتابه فى غير موضع بين أهل الهدى والضالل وبين أهل الطاعة والمعصية
صي ُر{َ }13و َال الظُّلُ َم ُ
ات َو َال النُّو ُر{َ }84و َال
بما يشبه هذا كقوله تعالى { َو َما يَ ْستَ ِوي ْاألَ ْع َمى َو ْالبَ ِ
الظِّلُّ َو َال ْال َحرُو ُر{َ }81و َما يَ ْستَ ِوي ْاألَحْ يَاء َو َال ْاألَ ْم َو ُ
ات { } 88فاطر 88-13وقال { َمثَ ُل
ان َمثَالً أَفَالَ تَ َذ َّكرُونَ }هود80اآلية وقال فى
ير َوال َّ
ْالفَ ِريقَي ِْن َكاألَ ْع َمى َواألَ َ
ص ِّم َو ْالبَ ِ
يع هَلْ يَ ْستَ ِويَ ِ
ص ِ
س ِم ِ
هللاُ َولِ ُّي الَّ ِذينَ آ َمنُ ْ
المنافقين { َمثَلُهُ ْم َك َمثَ ِل الَّ ِذي ا ْستَوْ قَ َد نَاراً }البقرة 11اآليات وقال { ه
وا ي ُْخ ِر ُجهُم
ت إِلَى النُّ ُو ِر َوالَّ ِذينَ َكفَر ْ
ُوا أَوْ ِل َيآ ُؤهُ ُم الطَّا ُغ ُ
ت
ور إِلَى الظُّلُ َما ِ
ِّمنَ الظُّلُ َما ِ
وت ي ُْخ ِرجُونَهُم ِّمنَ النُّ ِ
ت إِلَى النُّور }إبراهيم1
}البقرة 851اآلية وقال {الَر ِكتَابٌ أَن َز ْلنَاهُ إِلَ ْيكَ لِتُ ْخ ِر َج النَّ َ
اس ِمنَ الظُّلُ َما ِ
واآل يات فى ذلك كثيرة وهذا النور الذى يكون للمؤمن فى الدنيا على حسن عمله وإعتقاده يظهر
ورنَا َوا ْغ ِفرْ لَنَا
فى اآلخرة كما قال تعالى { نُو ُرهُ ْم يَ ْس َعى بَ ْينَ أَ ْي ِدي ِه ْم َو ِبأَ ْي َما ِن ِه ْم يَقُولُونَ َربَّنَا أَ ْت ِم ْم لَنَا نُ َ
إِنَّكَ َعلَى ُكلِّ َش ْي ٍء قَ ِدي ٌر }التحريم 2اآلية فذكر النور هنا عقيب أمره بالتوبة كما ذكره فى سورة النور
عقيب أمره بغض البصر وامره بالتوبة فى قوله{ َوتُوبُوا إِلَى َّ
هللاِ َج ِميعاً أَيُّ َها ْال ُم ْؤ ِمنُونَ لَ َعلَّ ُك ْم تُ ْف ِلحُونَ
}النور 91وذكر ذلك بعد أمره بحقوق األهلين واألزواج وما يتعلق بالنساء وقال فى سورة الحديد
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ت يَ ْس َعى نُو ُرهُم بَ ْينَ أَ ْي ِدي ِه ْم َو ِبأَ ْي َمانِ ِهم }الحديد 18اآليات إلى قوله فى
{يَوْ َم تَ َرى ْال ُم ْؤ ِمنِينَ َو ْال ُم ْؤ ِم َنا ِ
فأخبر سبحانه أن المنافقين
صي ُر }الحديد15
المنافقين { َمأْ َوا ُك ُم النَّا ُر ِه َي َموْ َال ُك ْم َو ِب ْئ َ
س ْال َم ِ
يفقدون النور الذى كان المؤمنون يمشون به ويطلبون اإلقتباس من نورهم فيحجبون عن ذلك بحجاب
يضرب بينهم وبين المؤمنين كما أن المنافقين لما فقدوا النور فى الدنيا كان { َمثَلُهُ ْم َك َمثَ ِل الَّ ِذي ا ْستَوْ قَ َد
1
َب ه
ض ْ
ْصرُونَ }البقرة11
ور ِه ْم َوتَ َر َكهُ ْم ِفي ظُلُ َما ٍ
اءت َما َحوْ لَهُ َذه َ
نَاراً فَلَ َّما أَ َ
ت الَّ يُب ِ
هللاُ ِبنُ ِ

األمر بحضور طائفة من المؤمنين العقوبة
ْ
ْ
هللا إِن
ين َّ ِ
قال تعالى {ال َّزانِيَةُ َوال َّزانِي فَاجْ لِدُوا ُك َّل َوا ِح ٍد ِّم ْنهُ َما ِمئَةَ َج ْل َدةٍ َو َال تَأ ُخ ْذ ُكم بِ ِه َما َرأفَةٌ فِي ِد ِ
اهلل َو ْال َيوْ ِم ْاآل ِخ ِر َو ْل َي ْش َه ْد َع َذا َبهُ َما طَا ِئفَةٌ ِّمنَ ْال ُم ْؤ ِم ِنينَ { }8ال َّزا ِني َال َين ِك ُح َّإال َزا ِن َيةً أَوْ
ُكنتُ ْم تُ ْؤ ِمنُونَ ِب َّ ِ
ُم ْش ِر َكةً َوال َّزانِيَةُ َال يَن ِك ُحهَا إِ َّال َزا ٍن أَوْ ُم ْش ِر ٌ
ك َو ُح ِّر َم َذلِكَ َعلَى ْال ُم ْؤ ِمنِينَ {}9النور 9-8فقوله
تعالى{ال َّزا ِن َيةُ َوال َّزا ِني }النور 8اآلية فأمر بعقوبتهما وعذابهما بحضور طائفة من المؤمنين وذلك
بشهادته على نفسه أو بشهادة المؤمنين عليه ألن المعصية إذا كانت ظاهرة كانت عقوبتها ظاهرة كما
فى األثر من اذنب سرا فليتب سرا ومن أذنب عالنية فليتب عالنية وليس من الستر الذى يحبه
هللا تعالى كما فى الحديث من ستر مسلما ستره هللا بل ذلك إذا ستر كان ذلك إقرارا لمنكر
ظاهر وفى الحديث إن الخطيئة إذا خفيت لم تضر إال صاحبها وإذا أعلنت فلم تنكر ضرت العامة
ولهذا لم يكن للمعلن بالبدع والفجور غيبة كما
فإذ ا أعلنت أعلنت عقوبتها بحسب العدل الممكن
روى ذلك عن الحسن البصرى وغيره ألنه لما أعلن ذلك إستحق عقوبة المسلمين له وأدنى ذلك أن
يذم عليه لينزجر ويكف الناس عنه وعن مخالطته ولو لم يذم ويذكر بما فيه من الفجور والمعصية أو
البدعة إلغتر به الناس وربما حمل بعضهم على أن يرتكب ما هو عليه ويزداد أيضا هو جرأة وفجور
ومعاصى فإذا ذكر بما فيه إنكف وإنكف غيره عن ذلك وعن صحبته ومخالطته قال الحسن البصرى
اترغبون عن ذكر الفاجر أذكروه بما فيه كى يحذره الناس وقد روى مرفوعا و الفجور إسم
جامع لكل متجاهر بمعصية أو كالم قبيح يدل السامع له على فجور قلب قائله ولهذا كان كان
مستحقا للهجر إذا أعلن بدعة أو معصية أو فجورا أو تهتكا أو مخالطة لمن هذا حاله بحيث ال يبالى
بطعن الناس عليه فإن هجره نوع تعزير له فإذا أعلن السيئات هجره وإذا أسر أسر هجره إذ الهجرة
هى الهجرة على السيئات وهجرة السيئات هجرة ما نهى هللا عنه كما قال تعالى { َوالرُّجْ َز فَا ْهجُرْ
ب
}المدثر 5وقال تعالى { َوا ْهجُرْ هُ ْم َهجْ راً َج ِميالً }المزمل 14وقال { َوقَ ْد نَ َّز َل َعلَ ْي ُك ْم ِفي ْال ِكتَا ِ
ُوا َم َعهُ ْم َحتَّى يَ ُخوض ْ
هللا يُ َكفَ ُر ِبهَا َويُ ْستَه َْزأُ ِبهَا فَالَ تَ ْق ُعد ْ
ث َغي ِْر ِه إِنَّ ُك ْم إِذاً
ُوا فِي َح ِدي ٍ
ت هِ
أَ ْن إِ َذا َس ِم ْعتُ ْم آيَا ِ
ِّم ْثلُهُ ْم }النساء 104وقد روى عن عمر بن الخطاب أن ابنه عبدالرحمن لما شرب الخمر بمصر
وذهب اخوه إلى أمير مصر عمرو بن العاص ليجلده الحد جلده الحد سرا وكان الناس يجلدون عالنية
فبعث عمر بن الخطاب إلى عمرو ينكر عليه ذلك ولم يعتد عمر بذلك الجلد حتى أرسل إلى ابنه
فأقدمه المدينة فجلده الحد عالنية ولم ير الوجوب سقط بالحد األول وعاش ابنه بعد ذلك مدة ثم مرض
2
ومات ولم يمت من ذلك الجلد وال ضربة بعد الموت كما يزعمه الكذابون

1مجموع الفتاوى ج 15 :ص953-821 :
2مجموع الفتاوى ج 15 :ص953-821 :
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الحكمة من النهي عن الرأفة على أهل الفواحش
ْ
ْ
هللا }النور 8اآلية نهى تعالى عما يأمر به الشيطان
ين َّ ِ
قوله تعالى { َو َال تَأ ُخ ْذ ُكم ِب ِه َما َرأفَةٌ فِي ِد ِ
فى العقوبة عموما وفى أمر الفواحش خصوصا فإن هذا الباب مبناه على المحبة والشهوة والرأفة
التى يزينها الشيطان بإنعطاف القلوب على أهل الفواحش والرأفة بهم حتى يدخل كثير من الناس
بسبب هذه اآلفة فى الدياثة وقلة الغيرة إذا رأى من يهوى بعض المتصلين به أو يعاشره عشرة منكرة
أو رأى له محبة أو ميال وصبابة وعشقا ولو كان ولده رأف به وظن أن هذا من رحمة الخلق ولين
الجانب بهم وكارم األخالق وإنما ذلك دياثة ومهانة وعدم دين وضعف إيمان وإعانة على اإلثم
والعدوان وترك للتناهى أن الفحشاء والمنكر وتدخل النفس به فى القيادة التى هى أعظم الدياثة
كما دخلت عجوز السوء مع قومها فى إستحسان ما كانوا يتعاطونه مع إتيان الذكران والمعاونة لهم
على ذلك وكانت فى الظاهر مسلمة على دين زوجها لوط وفى الباطن منافقة على دين قومها ال تقلى
عملهم كما قاله لوط فإنه أنكره ونهاهم عنه وأبغضه وكما فعل النسوة اللواتى بمصر مع يوسف فإنهن
أعن امرأة العزيز على ما دعته إليه من فعل الفاحشة معها ولهذا قال { َربِّ السِّجْ نُ أَ َحبُّ إِلَ َّي ِم َّما
وال ريب
ين }يوسف94
يَ ْدعُونَنِي إِلَ ْي ِه }يوسف 99وذلك بعد قولهن {إِنَّا لَنَ َراهَا فِي َ
ضالَ ٍل ُّمبِ ٍ
أن محبة الفواحش مرض فى القلب فإن الشهوة توجب السكر كما قال تعالى عن قوم لوط { إِنَّهُ ْم لَفِي
َس ْك َرتِ ِه ْم يَ ْع َمهُونَ }الحجر 18وفى الصحيحين واللفظ لمسلم من حديث أبى هريرة عن النبى قال
العينان تزنيان وزناهما النظر الحديث فى آخره فكثير من الناس يكون مقصوده بعض هذه األنواع
المذكورة فى هذا الحديث كالنظر واإلستمتاع والمخاطبة ومنهم من يرتقى إلى اللمس والمباشرة
ومنهم من يقبل وينظر وكل ذلك حرام وقد نهانا هللا عز وجل أن تأخذنا بالزناة رأفة بل نقيم عليهم
الحد فكيف بما هو دون ذلك من هجر وأدب باطن ونهى وتوبيخ وغير ذلك بل ينبغى شنآن الفاسقين
وقليهم على ما يتمتع به اإلنسان من أنواع الزنا المذكورة فى الحديث المتقدم وغيره وذلك ان
المحب العاشق وإن كان إنما يحب النظر واإلستماع بصورة ذلك المحبوب وكالمه فليس دواؤه فى
ان يعطى نفسه محبوبها وشهوتها من ذلك ألنه مريض والمريض إذا إشتهى ما يضره أو جزع من
تناول الدواء الكرية فأخذتنا رأفة عليه حتى نمنعه شربه فقد أعناه على ما يضره أو يهلكه وعلى ترك
ما ينفعه فيزداد سقمه فيهلك وهكذا المذنب العاشق ونحوه هو مريض فليس الرأفة به والرحمة أن
يمكن مما يهواه من المحرمات وال يعان على ذلك وال أن يمكن من ترك ما ينفعه من الطاعات التى
تزيل مرضه قال تعالى { إِ َّن الص ََّالةَ تَ ْنهَى ع َِن ْالفَحْ َشاء َو ْال ُمن َك ِر }العنكبوت 05أى فيها الشفاء
وأكبر من ذلك بل الرأفة به أن يعان على شرب الدواء وإن كان كريها مثل الصالة وما فيها من
األذكار والدعوات وأن يحمى عما يقوى داءه ويزيد علته وإن إشتهاه وال يظن الظان أنه إذا حصل له
إستمتاع بمحرم يسكن بالؤه بل ذلك يوجب له إنزعاجا عظيما وزيادة فى البالء والمرض فى المآل
فإنه وإن سكن بالؤه وهدأ ما به عقيب إستمتاعه أعقبه ذلك مرضا عظيما عسيرا ال يتخلص منه بل
الواجب دفع أعظم الضررين بإحتمال أدناهما قبل إستحكام الداء الذى ترامى به إلى الهالك والعطب
ومن المعلوم أن ألم العالج النافع ايسر وأخف من الم المرض الباقى وبهذا يتبين أن العقوبات
الشرعية كلها أدوية نافعة يصلح هللا بها مرض القلوب وهى من رحمة هللا بعباده ورأفته بهم الداخلة
فى قوله تعالى { َو َما أَرْ َس ْلنَاكَ إِ َّال َرحْ َمةً لِّ ْل َعالَ ِمينَ }األنبياء 141فمن ترك هذه الرحمة النافعة لرأفة
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يجدها بالمريض فهو الذى اعان على عذابه وهالكه وإن كان ال يريد إال الخير إذ هو فى ذلك جاهل
أحمق كما يفعله بعض النساء والرجال الجهال بمرضاهم وبمن يربونه من أوالدهم وغلمانهم وغيرهم
فى ترك تأديبهم وعقوبتهم على ما يأتونه من الشر ويتركونه من الخير رأفة بهم فيكون ذلك بسبب
فسادهم وعداوتهم وهالكهم ومن الناس من تأخذه الرأفة بهم لمشاركته لهم فى ذلك المرض وذوقه
ما ذاقوه من قوة الشهوة وبرودة القلب والدياثة فيترك ما أمر هللا به من العقوبة وهو فى ذلك من أظلم
الناس وأديثهم فى حق نفسه ونظرائه وهو بمنزلة جماعة من المرضى قد وصف لهم الطبيب ما
ومنهم من تأخذه الرأفة لكون أحد
ينفعهم فوجد كبيرهم مرارته فترك شربه ونهى عن سقيه للباقين
الزانين محبوبا له إما أن يكون محبا لصورته وجماله بعشق أو غيره أو لقرابة بينهما أو لمودة أو
إلحسانه إليه أو لما يرجو منه من الدنيا أو غير ذلك أو لما فى العذاب من األلم الذى يوجب رقة القلب
ويتأول إنما يرحم هللا من عباده الرحماء ويقول األحمق الراحمون يرحمهم الرحمن إرحموا
من فى األرض يرحمكم من فى السماء وغير ذلك وليس كما قال بل ذلك وضع الشىء فى غير
موضعه بل قد ورد فى الحديث ال يدخل الجنة ديوث فمن لم يكن مبغضا للفواحش كارها
وألهلها وال يغضب عند رؤيتها وسماعها لم يكن مريدا للعقوبة عليها فيبقى العذاب عليها يوجب ألم
ْ
ْ
فإن دين هللا طاعته وطاعة
هللا }النور8آلية
ين َّ ِ
قلبه قال تعالى { َو َال تَأ ُخ ْذ ُكم بِ ِه َما َرأفَةٌ فِي ِد ِ
رسوله المبنى على محبته ومحبة رسوله وإن يكون هللا ورسوله أحب إليه مما سواهما فإن الرأفة
والرحمة يحبهما هللا مالم تكن مضيعة لدين هللا وفى الصحيح عن النبى صلى هللا عليه وسلم أنه
قال إنما يرحم هللا من عباده الرحماء وقال ال يرحم هللا من ال يرحم الناس وقال من ال
يرحم هللا من ال يرحم الناس وقال من ال يرحم ال يرحم وفى السنن الراحمون يرحمهم
الرحمن إرحموا من فى األرض يرحمكم من فى السماء فهذه الرحمة حسنة مأمور بها أمر إيجاب
والشيطان يريد من اإلنسان اإلسراف فى
او إستحباب بخ الف الرأفة فى دين هللا فإنها منهى عنها
أموره كلها فإنه أن رآه مائال إلى الرحمة زين له الرحمة حتى ال يبغض ما أبغضه هللا وال يغار لما
يغار هللا منه وأن رآه مائال إلى الشدة زين له له الشدة فى غير ذات هللا حتى يترك من اإلحسان والبر
واللين والصلة والرحمة ما يأمر به هللا ورسوله ويتعدى فى الشدة فيزيد فى الذم والبغض والعقاب
على ما يحبه هللا ورسوله فهذا يترك ما أمر هللا به من الرحمة واإلحسان وهو مذموم مذنب فى ذلك
ويسرف فيما أمر هللا به ورسوله من الشدة حتى يتعدى الحدود وهو من إسرافه فى أمره فاألول مذنب
والثانى مسرف وهللا ال يحب المسرفين فليقوال جميعا {ربَّنَا ا ْغفِرْ لَنَا ُذنُوبَنَا َوإِس َْرافَنَا فِي أَ ْم ِرنَا
1
َوثَب ْ
ِّت أَ ْقدَا َمنَا وانصُرْ نَا َعلَى ْالقَوْ ِم ْال َكا ِف ِرينَ }آل عمران101

دوام النظر بالشهوة قد يكون اعظم بكثير من فساد زنا ال إصرار عليه
ْ
ْ
ين َّ
هللاِ إِن
قال تعالى {ال َّزانِيَةُ َوال َّزانِي فَاجْ لِدُوا ُك َّل َو ِ
اح ٍد ِّم ْنهُ َما ِمئَةَ َج ْل َد ٍة َو َال تَأ ُخ ْذ ُكم ِب ِه َما َرأفَةٌ فِي ِد ِ
اهلل َو ْال َيوْ ِم ْاآل ِخ ِر َو ْل َي ْش َه ْد َع َذا َبهُ َما طَا ِئفَةٌ ِّمنَ ْال ُم ْؤ ِم ِنينَ { }8ال َّزا ِني َال َين ِك ُح َّإال َزا ِن َيةً أَوْ
ُكنتُ ْم تُ ْؤ ِمنُونَ ِب َّ ِ
ُم ْش ِر َكةً َوال َّزانِيَةُ َال يَن ِك ُحهَا إِ َّال َزا ٍن أَوْ ُم ْش ِر ٌ
ك َو ُح ِّر َم َذلِكَ َعلَى ْال ُم ْؤ ِمنِينَ {}9النور 9-8وقوله تعالى
اهلل َو ْاليَوْ ِم ْاآل ِخ ِر }النور 8فالمؤمن باهلل واليوم اآلخر يفعل ما يحبه هللا ورسوله
{ إِن ُكنتُ ْم تُ ْؤ ِمنُونَ بِ َّ ِ
وينهى عما يبغضه هللا ورسوله ومن لم يؤمن هللا واليوم اآلخر فإنه يتبع هواه فتارة تغلب عليه الرأفة
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ض ُّل ِم َّم ِن
هوى وتارة تغلب عليه الشدة هوى فيتبع هواه فى الجانبين بغير هدى من هللا { َو َم ْن أَ َ
اتَّ َب َع ه ََواهُ ِب َغي ِْر هُدًى ِّمنَ َّ
هللاِ }القصص 54فإن الزنا من الكبائر وأما النظر والمباشرة فاللمم منها
مغفور بإجتناب الكبائر فإن أصر على النظر أو على المباشرة صار كبيرة وقد يكون اإلصرار على
ذلك أعظم من قليل الفواحش فإن دوام النظر بالشهوة وما يتصل به من العشق والمعاشرة والمباشرة
قد يكون اعظم بكثير من فساد زنا ال إصرار عليه ولهذا قال الفقهاء فى الشاهد العدل أن ال يأتى
كبيرة وال يصر على صغيرة وفى الحديث المرفوع ال صغيرة مع إصرار وال كبيرة مع إستغفار
ُون ه
هللاِ
اس َمن َيتَّ ِخ ُذ ِمن د ِ
بل قد ينتهى النظر والمباشرة بالرجل إلى الشرك كما قال تعالى { َو ِمنَ النَّ ِ
هللا}البقرة 165ولهذا ال يكون عشق الصور إال من ضعف محبة هللا وضعف
أَندَاداً ي ُِحبُّونَهُ ْم َكحُبِّ ه ِ
اإليمان وهللا تعالى إنما ذكره فى القرآن عن إمرأة العزيز المشركة وعن قوم لوط المشركين والعاشق
1
المتيم يصير عبدا لمعشوقه منفادا له أسير القلب له

من حالت شفاعته دون حد من حدود هللا فقد ضاد هللا فى أمره
ْ
ْ
ين َّ
هللاِ إِن
قال تعالى {ال َّزانِيَةُ َوال َّزانِي فَاجْ لِدُوا ُك َّل َو ِ
اح ٍد ِّم ْنهُ َما ِمئَةَ َج ْل َد ٍة َو َال تَأ ُخ ْذ ُكم بِ ِه َما َرأفَةٌ فِي ِد ِ
اهلل َو ْال َيوْ ِم ْاآل ِخ ِر َو ْل َي ْش َه ْد َع َذا َبهُ َما طَا ِئفَةٌ ِّمنَ ْال ُم ْؤ ِم ِنينَ { }8ال َّزا ِني َال َين ِك ُح َّإال َزا ِن َيةً أَوْ
ُكنتُ ْم تُ ْؤ ِمنُونَ ِب َّ ِ
ُم ْش ِر َكةً َوال َّزانِيَةُ َال يَن ِك ُحهَا إِ َّال َزا ٍن أَوْ ُم ْش ِر ٌ
ك َو ُح ِّر َم َذلِكَ َعلَى ْال ُم ْؤ ِمنِينَ {}9النور 9-8وقد جمع النبى
صلى هللا عليه وسلم ذكر الحدود إن حالت شفاعته دون حد من حدود هللا فقد ضاد هللا فيما رواه
أبوداود عن ابن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من حالت شفاعته دون حد من حدود
هللا فقد ضاد هللا فى أمره ومن خاصم فى باطل وهو يعلم لم يزل فى سخط هللا حتى ينزع ومن قال فى
مسلم ما ليس فيه حبس فى ردغة الخبال حتى يخرج مما قال فالشافع فى تعطيل الحدود فال يجوز
أن تأخذ المؤمن رأفة بأهل البدع والفجور والمعاصى والظلمة وجماع ذلك كله فيما وصف هللا به
ار
المؤمنين حيث قال { أَ ِذلَّ ٍة َعلَى ْال ُم ْؤ ِم ِنينَ أَ ِع َّز ٍة َعلَى ْال َكا ِف ِرينَ }المائدة 50وقال {أَ ِش َّداء َعلَى ْال ُكفَّ ِ
ُح َماء بَ ْينَهُ ْم }الفتح 83فإن هذه الكبائر كلها من شعب الكفر ولم يكن المسلم كافرا بمجرد إرتكاب
ر َ
كبيرة ولكنه يزول عنه إسم اإليمان الواجب كما فى الصحاح عنه ال يزنى الزانى حين يزنى وهو
مؤمن الحديث إلى آخره ففيهم من نقص اإليمان ما يوجب زوال الرأفة والرحمة بهم وإستحقوا
بتلك الشعبة من الشدة بقدر ما فيها وال منافاة بين أن يكون الشخص الواحد يرحم ويحب من وجه
ويعذب ويبغض من وجه آخر ويثاب من وجه فإن مذهب أهل السنة والجمعة أن الشخص الواحد فيه
األمران خالفا لما يزعمه الخوارج ونحوهم من المعتزلة فإن عندهم أن من إستحق العذاب من أهل
القبلة ال يخرج من النار فأوجبوا خلود أهل التوحيد وقال من إستحق العذاب ال يستحق الثواب ولهذا
جاء فى السنة أن من أقيم عليه الحد والعقوبات ولم يأخذ المؤمنين به رأفة أن يرحم من وجه آخر
فيحسن إليه ويدعى له وهذا الجانب أغلب فى الشريعة كما أنه الغالب فى صفة الرب سبحانه كما فى
الصحيحين إن هللا كتب كتابا فهو موضع عنده فوق العرش إن رحمتى تغلب غضبى وفى
َّحي ُم{َ }03و أَ َّن َع َذا ِبي ه َُو ْال َع َذابُ
رواية سبقت غضبى وقال {نَبِّئْ ِعبَا ِدي أَنِّي أَنَا ْال َغفُو ُر الر ِ
األَلِي َم{}54الحجر 54-03وقال {ا ْعلَ ُم ْ
هللا َ
َّحي ٌم }المائدة32
هللا َغفُو ٌر ر ِ
ش ِدي ُد ْال ِعقَا ِ
ب َوأَ َّن ه َ
وا أَ َّن ه َ
فجعل الرحمة صفة له مذكورة فى اسمائه الحسنى وأما العذاب والعقاب فجعلهما من مفعوالته غير
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ومن هذا الباب ما امر هللا به من الغلطة على الكفار والمنافقين فقال تعالى
مذكورين فى اسمائه
ْ
{ َيا أَيُّ َها النَّ ِب ُّي َجا ِه ِد ْال ُكفَّا َر َو ْال ُمنَا ِف ِقينَ َوا ْغلُظ َعلَ ْي ِه ْم}التوبة 19وقال { َال تَتَّ ِخ ُذوا َع ُد ِّوي َو َع ُد َّو ُك ْم
اهلل
أَوْ لِيَاء تُ ْلقُونَ إِلَ ْي ِهم ِب ْال َم َو َّد ِة }الممتحنة 1اآليات إلى قوله فى قصة إبراهيم { َحتَّى تُ ْؤ ِمنُوا ِب َّ ِ
1
َوحْ َدهُ }الممتحنة 0وكذلك آخر المجادلة

" البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم"
ْ
ْ
ين َّ
هللاِ إِن
قال تعالى {ال َّزانِيَةُ َوال َّزانِي فَاجْ لِدُوا ُك َّل َو ِ
اح ٍد ِّم ْنهُ َما ِمئَةَ َج ْل َد ٍة َو َال تَأ ُخ ْذ ُكم ِب ِه َما َرأفَةٌ فِي ِد ِ
اهلل َو ْاليَوْ ِم ْاآل ِخ ِر َو ْليَ ْشهَ ْد َع َذابَهُ َما طَائِفَةٌ ِّمنَ ْال ُم ْؤ ِمنِينَ { }8ال َّزانِي َال يَن ِك ُح َّإال َزانِيَةً أَوْ
ُكنتُ ْم تُ ْؤ ِمنُونَ بِ َّ ِ
ُم ْش ِر َكةً َوال َّزا ِن َيةُ َال َين ِك ُح َها إِ َّال َزا ٍن أَوْ ُم ْش ِر ٌ
ك َو ُح ِّر َم َذ ِلكَ َعلَى ْال ُم ْؤ ِم ِنينَ {}9النور 9-8وقد ثبت فى
صحيح مسلم عن حطان بن عبدهللا عن عبادة بن الصامت أن النبى صلى هللا عليه وسلم قال
خذوا عنى قد جعل هللا لهن سبيال البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة
والرجم وفى الصحيحين من حديث أبى هريرة وزيد بن خالد أنه صلى هللا عليه وسلم إختصم
إليه رجالن فقال أحدهما يا رسول هللا إقض بيننا بكتاب هللا وقال اآلخر وهو أفقه منه يا رسول هللا
إقض بيننا بكتاب هللا وائذن لى أن ابني كان عسيفا على هذا وأنه زنى بامرأته فإفتديت منه بمائة شاة
ووليدة وإنى سالت أهل العلم فقالوا على ابنك جلد مائة وتغريب عام فقال النبى ألقضين بينكما بكتاب
هللا أما المائة شاة والوليدة فرد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام وإغد يا انيس على امرأة هذا
فهذه المرأة أحد من رجمه النبى ورجم أيضا اليهوديين
فإن إعترفت فإرجمها فإعترفت فرجمها
على باب مسجده ورجم ماعز بن مالك ورجم الغامدية ورجم غير هؤالء وهذا الحديث يوافق ما فى
اآلية من بيان السبيل ا لذى جعله هللا لهن وهو جلد مائة وتغريب عام فى البكر وفى الثيب الرجم لكن
الذى فى هذا الحديث هو الجلد والنفى للكبر من الرجال وأما االية ففيها ذكر اإلمساك فى البيوت
للنساء خاصة ومن فقهاء العراق من ال يوجب مع الحد تغريبا ومنهم من يفرق بين الرجل والمرأة
كما ان أكثرهم ال يوجبون مع رجم جلد مائة ومنهم من يوجبهما جميعا كما فعل على بسراحة
الهمدانية حيث جلدها ثم رجمها وقال جلدتها بكتاب هللا ورجمتها بسنة نبيه رواه البخارى وعن
أحمد فى ذلك روايتان وهو سبحانه ذكر فى سورة النساء ما يختص بالنساء من العقوبة باإلمساك فى
البيوت إلى الممات أو إلى جعل السبيل ثم ذكر ما يعم الصنفين فقال { َواللَّ َذانَ يَأْتِيَانِهَا ِمن ُك ْم فَآ ُذوهُ َما
}النساء 16فإن األذى يتناول الصنفين واما اإلمساك فيختص بالنساء فالنساء يؤذين ويحبسن بخالف
الرجال فإنه لم يأمر فيهم بالحبس ألن المرأة يجب ان تصان وتحفظ بما ال يجب مثله فى الرجل لهذا
خصت باإلحتجاب وترك إبداء الزينة وترك التبرج فيجب فى حقها اإلستتار باللباس والبيوت ماال
2
يجب فى حق الرجل ألن ظهور النساء سبب الفتنة والرجال قوامون عليهن
قال هللا تعالى {ال َّزا ِن َيةُ َوال َّزا ِني َفاجْ لِدُوا ُك َّل َوا ِح ٍد ِّم ْنهُ َما ِم َئ َة َج ْل َد ٍة }النور 8وقال النبى
البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام وقال آلخر على ابنك جلد مائة وتغريب عام فهنا اختلف
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العلماء هل هذه الزيادة نسخ لقوله {ال َّزانِيَةُ َوال َّزانِي فَاجْ لِدُوا }النور 8مع أن الجمهور على أنها
1
ليست بنسخ وهو الصحيح

نصاب الشهادة على الفاحشة أربعة
ت ثُ َّم لَ ْم يَأْتُوا ِبأَرْ بَ َع ِة ُ
شهَدَاء فَاجْ لِدُوهُ ْم ثَ َمانِينَ َج ْل َدةً َو َال تَ ْقبَلُوا
قال تعالى { َوالَّ ِذينَ يَرْ ُمونَ ْال ُمحْ َ
صنَا ِ
اسقُونَ { }0إِ َّال الَّ ِذينَ تَابُوا ِمن َب ْع ِد َذ ِلكَ َوأَصْ لَحُوا فَإِ َّن َّ
هللاَ َغفُو ٌر
لَهُ ْم َش َها َدةً أَ َبداً َوأُوْ لَ ِئكَ هُ ُم ْالفَ ِ
َّحي ٌم{}5النور  5-0وقوله { فَا ْستَ ْش ِهد ْ
ُوا َعلَ ْي ِه َّن أَرْ بَعةً ِّمن ُك ْم }النساء 15دل على شيئين على أن
ر ِ
نصاب الشهادة على الفاحشة أربعة وعلى أن الشهداء بها على نسائنا يجب أن يكونوا منا فال تقبل
شهادة الكفار على المسلمين وهذا ال نزاع فيه وإنما النزاع فى قبول شهادة الكفار بعضهم على بعض
وفيه قوالن عند أحمد أشهرهما عنده وعند أصحابه أنها ال تقبل كمذهب مالك والشافعى والثانية أنها
تقبل إختارها أبوالخطاب مكن اصحاب أحمد وهو قول أبى حنيفة وهو أشبه بالكتاب والسنة وقد قال
النبى صلى هللا عليه وسلم ال تجوز شهادة أهل ملة على أهل ملة إال أمتى فإن شهادتهما تجوز
على من سواهم فإنه لم ينف شهادة أهل الملة الواحدة بعضها على بعض بل مفهوم ذلك جواز
شهادة أهل الملة الواحدة بعضها على بعض ولكن فيه بيان أن المؤمنين تقبل شهادتهم على من سواهم
لقوله تعالى { َو َك َذلِكَ َج َع ْلنَا ُك ْم أُ َّمةً َو َسطاً لِّتَ ُكونُ ْ
وا ُ
اس }البقرة 109وفى آخر الحج
شهَدَاء َعلَى النَّ ِ
مثلها وقد ثبت فى صحيح البخارى عن ابى سعيد الخدرى عن النبى صلى هللا عليه وسلم قال
يدعى نوح يوم القيامة فيقال له هل بلغت فيقول نعم فيدعى قومه فيقال هل بلغكم فيقولون ما جاءنا من
بشير وال نذير فيقال لنوح من يشهد لك فيقول محمد وأمته فيؤتى بكم فتشهدون أنه بلغ وكذلك فى
الصحيحين من حديث انس فى شهادتهم على تلك الجنازتين وأنهم أثنوا على احدهما خيرا وعلى
األخرى شرا فقال أنتم شهداء هللا فى أرضه الحديث ولهذا لما كان أهل السنة والجماعة الذين
محضوا اإلسالم ولم يشوبوه بغيره كانت شهادتهم مقبولة على سائر فرق األمة بخالف أهل البدع
واألهواء كالخوارج والروافض فإن بينهم من العداوة والظلم ما يخرجهم عن كمال هذه الحقيقة التى
جعلها هللا ألهل السنة قال النبى صلى هللا عليه وسلم فيهم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله
ينفون عنه تحريف الغالين وإنتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وقد إستدل من جوز شهادة أهل
الذمة بعضهم على بعض بهذه اآلية التى فى المائدة وهى قوله { ِيا أَيُّهَا الَّ ِذينَ آ َمنُ ْ
وا َشهَا َدةُ بَ ْينِ ُك ْم إِ َذا
ض َر أَ َح َد ُك ُم ْال َموْ ُ
ان َذ َوا َع ْد ٍل ِّمن ُك ْم أَوْ َ
آخ َرا ِن ِم ْن َغي ِْر ُك ْم }المائدة 146اآلية ثم
َح َ
ت ِحينَ ْال َو ِ
صيَّ ِة ْاثنَ ِ
قال من أخذ بظاهر هذه اآلية من أهل الكوفة دلت هذه اآلية على قبول شهادة أهل الذمة على
المسلمين فيكون فى ذلك تنبيه وداللة على قبول شهادة بعضهم على بعض بطريق األولى ثم نسخ
الظاهر ال يوجب نسخ الفحوى والتنبيه وهذه اآلية الدالة على نصوص اإلمام أحمد وغيره من أئمة
الحديث الموافقين للسلف فى العمل بهذه اآلية وما يوافقها من الحديث أوجه وأقوى فإن مذهبه قبول
شهادة أهل الذمة على المسلمين فى الوصية فى السفر ألنه موضع ضرورة فإذا جازت شهادتهم
لغيرهم فعلى بعضهم أجوز وأجوز ولهذا يجوز فى الشهادة للضرورة ماال يجوز فى غيرها كما
تقبل شهادة النساء فيما ال يطلع عليه الرجال حتى نص احمد على قبول شهادتين فى الحدود التى
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تكون فى مجامعهن الخاصة مثل الحمامات والعرسات ونحو ذلك فالكفار الذين ال يختلط بهم
المسلمون أولى أن تقبل شهادة بعضهم على بعض إذا حكمنا بينهم وهللا أمرنا أن نحكم بينهم والنبى
رجم الزانيين من اليهود من غير سماع إقرار منهما وال شهادة مسلم عليهما ولوال قبول شهادة
بعضهم على بعض لم يجز ذلك وهللا أعلم ثم إن فى تولى مال بعضهم بعضا نزاع فهل يتولى
الكافر العدل فى دينه مال ولده الكافر على قولين فى مذهب أحمد وغيره والصواب المقطوع به أن
بعضهم أولى ببعض وقد مضت سنة النبى بذلك وسنة خلفائه وقوله تعالى { فَآ ُذوهُ َما }النساء16
أمر باألذى مطلقا ولم يذكر كيفيته وصفته وال قدره بل ذكر أنه يجب إيذاؤهما ولفظ األذى
يستعمل فى األقوال كثيرا كقوله {لَن يَضُرُّ و ُك ْم إِالَّ أَ ًذى }آل عمران 111وقوله {إِ َّن الَّ ِذينَ ي ُْؤ ُذونَ
ت بِ َغي ِْر َما ا ْكتَ َسبُوا }األحزاب52
هللا َو َرسُولَهُ}األحزابَ {51والَّ ِذينَ ي ُْؤ ُذونَ ْال ُم ْؤ ِمنِينَ َو ْال ُم ْؤ ِمنَا ِ
َّ َ
{ َو ِم ْنهُ ُم الَّ ِذينَ ي ُْؤ ُذونَ النَّ ِب َّي}التوبة 61وقول النبى ال أحد أصبر على أذى سمعه من هللا
1
ونظائر ذلك كثيرة ذكرناها فى كتاب الصارم المسلول

ان يَأْتِيَانِ َها ِمن ُك ْم فَ ُ
ضو ْا َع ْن ُه َما }
{ َواللَّ َذ َ
آذو ُه َما فَإِن تَابَا َوأَ ْ
صلَ َحا فَأ َ ْع ِر ُ

ت ثُ َّم لَ ْم َيأْتُوا ِبأَرْ َب َع ِة ُ
ش َهدَاء فَاجْ لِدُوهُ ْم ثَ َما ِنينَ َج ْل َدةً َو َال تَ ْق َبلُوا
قال تعالى { َوالَّ ِذينَ يَرْ ُمونَ ْال ُمحْ َ
صنَا ِ
اسقُونَ { }0إِ َّال الَّ ِذينَ تَابُوا ِمن بَ ْع ِد َذلِكَ َوأَصْ لَحُوا فَإِ َّن َّ
هللاَ َغفُو ٌر
لَهُ ْم َشهَا َدةً أَبَداً َوأُوْ لَئِكَ هُ ُم ْالفَ ِ
َّحي ٌم{}5النور  5-0وهذا كما قال النبى فى شارب الخمر عاقبوه وآذوه وقال { فَإِن تَا َبا
ر ِ
َوأَصْ لَ َحا فَأَ ْع ِرض ْ
واإلعراض هو اإلمساك عن اإليذاء فالمذنب ال يزال
ُوا َع ْنهُ َما }النساء16
يؤذى وينهى ويوعظ ويوبخ ويغلظ له فى الكالم إلى أن يتوب ويطيع هللا وادنى ذلك هجره فال يكلم
بالكالم الطيب كما هجر النبى والمؤمنون الثالثة الذين خلفوا حتى ظهرت توبتهم وصالحهم وهذه آية
محكمة ال نسخ فيها فمن أتى الفاحشة من الرجال والنساء فإنه يجب إيذاؤه بالكالم الزاجر له عن
المعصية إلى أن يتوب وليس ذلك محدودا بقدر وال صفة إال ما يكون زاجرا له داعيا إلى حصول
المقصود وهو توبته وصالحه وقد علقه تعالى على هذين األمرين التوبة واإلصالح فإذا لم يوجدا فال
يجوز أن يكون األمر باإلعراض موجودا فيؤذى واآلية دلت على وجوب اإلعراض عن األذى فى
حق من تاب وأصلح فأما من تاب بترك فعل الفاحشة ولم يصلح فقد تنازع الفقهاء هل يشترط فى
قبول التوبة صالح العمل على قولين فى مذهب أحمد وغيره وهذه تشبه قوله تعالى {فَإِ َذا ان َسلَ َخ
ُوا َوأَقَا ُم ْ
ْث َو َجدتُّ ُموهُ ْم }التوبة 5إلى قوله تعالى{ فَإِن تَاب ْ
األَ ْشهُ ُر ْال ُح ُر ُم فَا ْقتُلُ ْ
وا ْال ُم ْش ِر ِكينَ َحي ُ
وا
صالَةَ َوآتَ ُو ْا ال َّز َكاةَ فَ َخلُّ ْ
وا َس ِبيلَهُ ْم }التوبة 5فأمر بقتالهم ثم علق تخلية سبيلهم على التوبة والعمل
ال َّ
الصالح وهو إقام الصالة وإيتاء الزكاة مع أنهم إذا تكلموا بالشهادتين وجب الكف عنهم ثم إن صلوا
وزكوا وإال عوقبوا بعد ذلك على ترك الفعل ألن الشارع فى التوبة شرع الكف عن أذاه ويكون األمر
فيه موقوفا على التمام وكذلك التائب من الفاحشة يشرع الكف عن أذاه إلى أن يصلح فإن اصلح وجب
اإلعراض عن أذاه وإن لم يصلح لم يجب الكف عن اذاه بل يجوز أو يجب أذاه وهذه اآلية مما
يستدل بها على التعزير باألذى واألذى وإن كان يستعمل كثيرا فى الكالم فى مرتكب الفاحشة فليس
هو مختصا به كما قال النبى لمن بصق فى القبلة إنك قد آذيت هللا ورسوله وكذلك قال فى حق
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فاطمة إبنته يريبنى ما رابها ويؤذينى ما آذاها وكذلك قال لمن اكل الثوم والبصل إن
المالئكة تتاذى مما يتاذى منه بنو آدم وقال لصاحب السهام خذ بنصالها لئال تؤذى أحدا من
1
المسلمين وقد قال تعالى فإذا طعمتم فإنتشروا وال مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذى النبى

"من إبتلى بشىء من هذه القاذورات فليستتر بستر هللا "
ت ثُ َّم لَ ْم َيأْتُوا ِبأَرْ َب َع ِة ُ
ش َهدَاء فَاجْ لِدُوهُ ْم ثَ َما ِنينَ َج ْل َدةً َو َال تَ ْق َبلُوا
قال تعالى { َوالَّ ِذينَ يَرْ ُمونَ ْال ُمحْ َ
صنَا ِ
اسقُونَ { }0إِ َّال الَّ ِذينَ تَابُوا ِمن بَ ْع ِد َذلِكَ َوأَصْ لَحُوا فَإِ َّن َّ
هللاَ َغفُو ٌر
لَهُ ْم َشهَا َدةً أَبَداً َوأُوْ لَئِكَ هُ ُم ْالفَ ِ
َّحي ٌم{}5النور  5-0وقوله تعالى { فَإِن تَابَا َوأَصْ لَ َحا }النساء16هل يكون من توبته إعترافه
ر ِ
با لذنب فإذا ثبت الذنب بإقراره فجحد إقراره وكذب الشهود على إقراره أو ثبت بشهادة شهود هل يعد
بذلك تائبا فيه نزاع فذكر اإلمام أحمد أنه ال توبة لمن جحد وإنما التوبة لمن أقر وتاب وإستدل بقصة
على بن أبى طالب أنه أتى بجماعة ممن شهد عليهم بالزندقة فإعترف منهم ناس فتابوا فقبل توبتهم
وجحد منهم جماعة فقتلهم وقد قال النبى صلى هللا لعائشة إن كنت ألممت بذنب فإستغفرى هللا
وتوبى إليه فإن العبد إذا إعتراف بذنبه ثم تاب تاب هللا عليه رواه البخارى فمن أذنب سرا
فليتب سرا وليس عليه أن يظهر ذنبه كما فى الحديث من إبتلى بشىء من هذه القاذورات فليستتر
بستر هللا فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب هللا وفى الصحيح كل أمتى معافى إال
المجاهرين وإن من المجاهرة أن يبيت الرجل على الذنب قد ستره هللا عليه فيكشف ستر هللا عنه
فإذا ظهر من العبد الذنب فالبد من ظهور التوبة ومع الجحود ال تظهر التوبة فإن الجاحد يزعم أنه
غير مذنب ولهذا كان السلف يستعملون ذلك فيمن أظهر يدعة أو فجورا فإن هذا أظهر حال الضالين
وهذا أظهر حال المغضوب عليهم ومن أذاه منعه مع القدرة من اإلمامة والحكم والفتيا الرواية
2
والشهادة وأما بدون القدرة فليفعل المقدور عليه

إختالف السبب يؤثر فى نصاب الشهادة
ت ثُ َّم لَ ْم َيأْتُوا ِبأَرْ َب َع ِة ُ
ش َهدَاء فَاجْ لِدُوهُ ْم ثَ َما ِنينَ َج ْل َدةً َو َال تَ ْق َبلُوا
قال تعالى { َوالَّ ِذينَ يَرْ ُمونَ ْال ُمحْ َ
صنَا ِ
اسقُونَ { }0إِ َّال الَّ ِذينَ تَابُوا ِمن بَ ْع ِد َذلِكَ َوأَصْ لَحُوا فَإِ َّن َّ
هللاَ َغفُو ٌر
لَهُ ْم َشهَا َدةً أَبَداً َوأُوْ لَئِكَ هُ ُم ْالفَ ِ
َّحي ٌم{}5النور  5-0وقوله { َواللَّ َذانَ َيأْ ِت َيا ِن َها ِمن ُك ْم فَآ ُذوهُ َما }النساء 16فأمر بإيذائهما ولم يعلق
ر ِ
ذلك على إستشهاد أربعة كما علق ذلك فى حق النساء وإمساكهن فى البيوت ولم يأمر به هنا كما أمر
به هناك وليس هذا من باب حمل المطلق على المقيد ألن ذلك البد أن يكون الحكم واحدا مثل اإلعتاق
فإذا كان الحكم متفقا فى الجنس دون النوع كإطالق األيدى فى التيمم وتقييدها فى الوضوء إلى
المرافق وإطالق ستين مسكينا فى اإلطعام وتقييد اإلعتاق باإليمان مع أن كالهما عبادة مالية يراد بها
نفع الخلق وفى ذلك نزاع بين العلماء ولم يحمل المسلمون من الصحابة والتابعين المطلق على
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المقيد فى قوله { َوأُ َّمهَ ُ
ُور ُكم ِّمن نِّ َسآئِ ُك ُم الالَّتِي د ََخ ْلتُم ِب ِه َّن
ات نِ َسآئِ ُك ْم َو َربَائِبُ ُك ُم الالَّتِي فِي ُحج ِ
}النساء 89وقوله تعالى { َوالَ تَن ِكح ْ
ُوا َما نَ َك َح آ َبا ُؤ ُكم ِّمنَ النِّ َساء إِالَّ َما قَ ْد َسلَفَ }النساء 88قال
الصحابة والتابعون وسائر أئمة الدين الشرط فى الربائب خاصة وقالوا أبهموا ما أبهم هللا والمبهم هو
المطلق والمشروط فيه هو المؤقت المقيد فامهات النساء وحالئل اآلباء واألبناء يحرمن بالعقد
والربائب ال يحرمن إال إذا دخل بأمهاتهن لكن تنازعوا هل الموت كالدخول على قولين فى مذهب
أحمد وذلك ألن الحكم مختلف والقيد ليس متساويا فى األعيان فإن تحريم جنس ليس مثل تحريم جنس
آخر يخالفه كما أن تحريم الدم والميتة ولحم الخنزير لما كان أجناسا فليس تقييد الدم بكونه مسفوحا
يوجب تقييد الميتة والخنزير أن يكون مسفوحا وهنا القيد كون الربيبة مدخوال بامها والدخول باألم ال
يوجد مثله فى الحليلتين وأم المرأة إذ الدخول فى الحليلة بها نفسها وفى أم المرأة ببنتها وكذلك
الم سلمون لم يحملوا المطلق على المقيد فى نصب الشهادة بل لما ذكر هللا فى آية الدين { َر ُجلَي ِْن
ان }البقرة 828وفى الرجعة رجلين اقروا كال منهما على حاله ألن سبب الحكم
فَ َر ُج ٌل َوا ْم َرأَتَ ِ
مختلف وهو المال والبضع وإختالف السبب يؤثر فى نصاب الشهادة وكما فى إقامة الحد فى الفاحشة
1
وفى القذف بها إعتبر فيه أربعة شهداء فال يقاس بذلك عقود اإليمان واإلبضاع

ذكر فى حد القذف ثالثة أحكام
وذكر فى حد القذف ثالثة أحكام جلد ثمانين وترك قبول شهادتهم أبدا وأنهم فاسقون { إِ َّال الَّ ِذينَ
َّحي ٌم } النور 5وإن التوبة ال ترفع الجلد إذا طلبه المقذوف
هللا َغفُو ٌر ر ِ
تَابُوا ِمن بَ ْع ِد َذلِكَ َوأَصْ لَحُوا فَإِ َّن َّ َ
2
وترفع الفسق بال تردد وهل ترفع المنع من قبول الشهادة فأكثر العلماء قالوا ترفعه

" لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمتها "
ت ثُ َّم لَ ْم يَأْتُوا ِبأَرْ بَ َع ِة ُ
شهَدَاء فَاجْ لِدُوهُ ْم ثَ َمانِينَ َج ْل َدةً َو َال تَ ْقبَلُوا
قال تعالى { َوالَّ ِذينَ يَرْ ُمونَ ْال ُمحْ َ
صنَا ِ
اسقُونَ { }0إِ َّال الَّ ِذينَ تَابُوا ِمن بَ ْع ِد َذلِكَ َوأَصْ لَحُوا فَإِ َّن َّ
هللاَ َغفُو ٌر
لَهُ ْم َشهَا َدةً أَبَداً َوأُوْ لَئِكَ هُ ُم ْالفَ ِ
َّحي ٌم{}5النور  5-0وإذا إشتهر عن شخص الفاحشة بين الناس لم يرجم لما ثبت فى الصحيح عن
ر ِ
ابن عباس أنه لما ذكر حديث المالعنة وقول النبى إن جاءت به يشبه الزوج فقد كذب عليها وإن
جاءت به يشبه الرجل الذى رماها به فقد صدق عليها فجاءت به على النعت المكروه فقال النبى
لوال اإليمان لكان لى ولها شأن فقيل البن عباس أهذه التى قال فيها رسول هللا لو كنت راجما
أحدا بغير بينة لرجمتها فقال ال تلك امرأة كانت تعلن السوء فى اإلسالم فقد أخبر أنه ال يرجم أحدا
إال ببينة ولو ظهر عن الشخص السوء ودل هذا الحديث على أن الشبه له تأثير فى ذلك وإن لم
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يكن بينة وكذلك ثبت عنه أنه لما مر عليه بتلك الجنازة فأثنوا عليها خيرا إلى آخره قال أنتم شهداء
هللا فى أرضه وفى المسند عنه أنه قال يوشك أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار قيل يارسول
هللا وبم ذلك قال بالثناء الحسن والثناء االسىء فقد جعل اإلستفاضة حجة وبينة فى هذه األحكام
ولم يجعلها حجة فى الرجم وكذلك تقبل شهادة اهل الكتاب على المسلمين فى الوصية فى السفر عند
أحمد وكذلك شهادة الصبيان فى الجراح إذا أدوها قبل التفرق فى إحدى الروايتين وإذا شهد شاهد أنه
رأى الرجل والمرأ ة والصبى فى لحاف أو فى بيت مرحاض أو رآهما مجردين أو محلولى السراويل
ويوجد مع ذلك ما يدل على ذلك من وجود اللحاف قد خرج عن العادة إلى مكانهما أو يكون مع
أحدهما أو معهما ضوء قد أظهره فرآه فأطفأه فإن إطفاءه دليل على إستخفائه بما يفعل فإذا لم يكن ما
يستخفى به إ ال ما شهد به الشاهد كان ذلك من أعظم البيان على ما شهد به فهذا الباب باب عظيم
النفع فى الدين وهو مما جاءت به الشريعة التى اهملها كثير من القضاة والمتفقهة زاعمين أنه ال
يعاقب أحد إال بشهود عاينوا أو إقرار مسموع وهذا خالف ما تواترت به السنة وسنة الخلفاء
ا لراشدين وخالف ما فطرت عليه القلوب التى تعرف المعروف وتنكر المنكر ويعلم العقالء أن مثل
هذا ال تأباه سياسة عادلة فضال عن الشريعة الكاملة ويدل عليه قوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّ ِذينَ آ َمنُوا إِن
اس ٌ
صيبُوا قَوْ ماً بِ َجهَالَ ٍة }الحجرات 6ففى اآلية دالالت أحدها قوله
ق بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُ ِ
َجاء ُك ْم فَ ِ
{إِن َجاء ُك ْم فَا ِس ٌ
ق ِبنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا }الحجرات 6فأمر بالتبين عند مجيء كل فاسق نبأ بل من األنباء ما
ينهى فيه عن التبين ومنها ما يباح فيه ترك التبين ومن األنباء ما يتضمن العقوبة لبعض الناس ألنه
علل األمر بأنه إذا جاءنا فاسق بنبأ خشية أن نصيب قوما بجهالة فلو كان كل من أصيب بنبأ كذلك لم
يحصل الفرق بين العدل والفاسق بل هذه األدلة واضحة على أن اإلصابة بنبأ العدل الواحد ال ينهى
عنها مطلقا وذلك يدل على قبول شهادة العدل الواحد فى جنس العقوبات فإن سبب نزول االية يدل
على ذلك فإنها نزلت فى إخبار واحد بأن قوما قد حابوا بالردة أو نقض العهد وفيه ايضا أنه متى
إقترن بخبر الفاسق دليل آخر يدل على صدقه فقد إستبان األمر وزوال األمر بالتثبيت فتجوز إصابة
القوم وعقوبتهم بخبر الفاسق مع قرينة إذا تبين بهما األمور فكيف خبر الواحد العدل مع داللة أخرى
ولهذا كان أصح القولين أن مثل هذا لوث فى باب القسامة فغذا إنضاف إيمان المقسمين صار ذلك بينة
صيبُوا قَوْ ماً بِ َجهَالَ ٍة }الحجرات 6فجعل المحذور هو اإلصابة
تبيح دم المقسم عليه وقوله { أَن تُ ِ
لقوم بال علم فمتى أصيبوا بعلم زال المحذور وهذا هو المناط الذى دل عليه القرآن كما قال {إِ َّال َمن
َش ِه َد ِب ْال َح ِّ
ْس لَكَ ِب ِه ِع ْل ٌم }اإلسراء 96وأيضا
ق َوهُ ْم يَ ْعلَ ُمونَ }الزخرف 26وقال { َوالَ تَ ْقفُ َما لَي َ
فإنه علل ذلك بخوف الندم إنما يحصل على عقوبة البرىء من الذنب كما فى سنن أبى داود ادرؤا
الحدود بالشبهات فإن اإلمام أن يخطىء فى العفو خير من أن يخطىء فى العقوبة فإذا دار األمر
بين ان يخطىء فيعاقب برئيا أو يخطىء فيعفو عن مذنب كان هذا الخطأ خير الخطأين أما إذا حصل
1
عنده علم أنه لم يعاقب إال مذنبا فإنه يندم وال يكون فيه خطأ وهللا أعلم

التغريب جاء فى السنة فى موضعين
وقد ذكر الشافعى وأحمد أن التغريب جاء فى السنة فى موضعين أحدهما أن النبى قال فى
الزانى إذا لم يحصن جلد مائة جلدة و تغريب عام والثانى نفى المخنثين فيما روته ام سلمة

1
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أن النبى دخل عليها وعندها مخنث وهو يقول لعبد هللا أخيها إن فتح هللا لك الطائف غدا أدلك على
إبنة غيالن فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان فقال النبى صلى هللا عليه وسلم أخرجوهم من بيوتكم
رواه الجماعة إال الترمذى وفى رواية فى الصحيح ال يدخلن هؤالء عليكم وفى رواية هذا
قال ابن جريج المخنث هو هيت وهكذا ذكره غيره
يع رف مثل هذا ال يدخلن عليكم بعد اليوم
وقد قيل فيه إنه هنب وزعم بعضهم أنه ماتع وقيل هوان وروى الجماعة إال مسلما أن النبى لعن
المخنثين من الرجال والمترجالت من النساء وقال أخرجوهم من بيوتكم وأخرجوا فالنا وفالنا يعنى
المخنثين وقد ذكر بعضهم أنهم كانوا ثالثة بهم وهيت وماتع على عهد رسول هللا ولم يكونوا
يرمون بالفاحشة الكبرى إنما كان تخنيثهم وتأنيثهم لينا فى القول وخضابا فى األيدى واألرجل
وفى سنن أبى داود عن أبى يسار القرشى عن أبى هاشم بن أبى
كخضاب النساء ولعبا كلعبهن
هريرة أن النبى صلى هللا عليه وسلم أتى بمخنث وقد خضب رجليه ويديه بالحناء فقال ما بال
هذا فقيل يا رسول هللا يتشبه بالنساء فأمر به فنفى إلى النقيع فقيل يا رسول هللا أال نقتله فقال إنى نهيت
عن قتل المصلين قال أبو أسامة حماد بن اسامة والنقيع ناحية عن المدينة وليس بالبقيع وقيل أنه
الذى حماه النبى ال بل الصدقة ثم حماه عمر وهو على عشرين فرسخا من المدينة وقيل عشرين ميال
ونقيع الخضمات موضع آخر قرب المدينة وقيل هو الذى حماه عمر والنقيع موضع يستنقع فيه الماء
كما فى الحديث أول جمعة جمعت بالمدينة فى نقيع الخضمات فإذا النبى قد أمر بإخراج مثل
هؤالء من البيوت فمعلوم أن الذى يمكن الرجال من نفسه واإلستمتاع به وبما يشاهدونه من محاسنه
وفعل الفاحشة الكبرى به شر من هؤالء وهو أحق بالنفى من بين أظهر المسلمين وإخراجه عنهم فإن
المخنث فيه إفساد للرجال والنساء ألنه إذا تشبه بالنساء فقد تعاشره النساء ويتعلمن منه وهو رجل
فيفسدهن وألن الرجال إذا مالوا إليه فقد يعرضون عن النساء وألن المرأة إذا رأت الرجل يتخنث فقد
تترجل هى وتتشبه بالرجال فتعاشر الصنفين وقد تختار هى مجامعة النساء كما يختار هو مجامعة
الر جال وأما إفساده للرجال فهو أن يمكنهم من الفعل به كما يفعل بالنساء بمشاهدته ومباشرته
وعشقه فإذا أخرج من بين الناس وسافر إلى بلد آخر ساكن فيه الناس ووجد هناك من يفعل به
الفاحشة فهنا يكون نفيه بحبسه فى مكان واحد ليس معه فيه غيره وإن خيف خروجه فإنه يقيد إذ هذا
هو معنى نفيه وإخراجه من بين الناس ولهذا تنازع العلماء فى نفى المحارب من األرض هل هو
طرده بحيث ال يأوى فى بلد او حبسه أو بحسب ما يراه اإلمام من هذا وهذا ففى مذهب أحمد ثالث
روايات الثالثة اعدل وأحسن فإن نفيه بحيث ال يأوى فى بلد ال يمكن لتفرق الرعية وإختالف هممهم
بل قد يكون بطرده يقع الطريق وحبسه قد ال يمكن ألنه يحتاج إلى مؤنة إلى طعام وشراب وحارس
وال ريب أن النفى أسهل إن أمكن وقد روى إن هيتا لما إشتكى الجوع أمره النبى أن يدخل
المدينة من الجمعة إلى الجمعة يسأل ما يقيته إلى الجمعة األخرى ومعلوم أن قوله أو ينفوا من
األرض ال يتضمن نفيه من جميع األرض وإنما هو نفيه من بين الناس وهذا حاصل بطرده وحبسه
وهذا الذى جاءت به الشريعة من النفى هو نوع من الهجرة أى هجره وليس هذا كنفى الثالثة الذين
خلفوا وال هجره كهجرهم فإنه منع الناس من مخالطتهم ومخاطبتهم حتى أزواجهم ولم يمنعهم من
مشاهدة الناس وحضور مجامعهم فى الصالة وغيرها وهذا دون النفى المشروع فإن النفى المشروع
مجموع من األمرين وذلك أن هللا خلق اآلدميين محتاجين إلى معاونة بعضهم بعضا على مصلحة
دينهم ودنياهم فمن كان بمخالطته للناس ال يحصل منه عون على الدين بل يفسدهم ويضرهم فى دينهم
ودنياهم إستحق اإلخراج من بينهم وذلك أنه مضرة بال مصلحة فإن مخالطته لهم فيها فسادهم وفساد
أوالدهم فإن الصبى إذا رأى صبيا مثله يفعل شيئا تشبه به وسار بسيرته مع الفساق فإن اإلجتماع
بالزناة واللوطيين فيه أعظم الفساد والضرر على النساء والصبيان والرجال فيجب أن يعاقب اللوطى
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والزانى بما فيه تفريقه وإبعاده وجماع الهجرة هى هجرة السيئات وأهلها وكذلك هجران الدعاة
الى البدع وهجران الفساق وهجران من يخالط هؤالء كلهم أو يعاونهم وكذلك من يترك الجهاد الذى
ال مصلحة لهم بدونه فإنه يعاقب بهجرهم له لما لم يعاونهم على البر والتقوى فالزناة واللوطية وتارك
الجهاد واهل البدع وشربة الخمر هؤالء كلهم ومخالطتهم مضرة على دين اإلسالم وليس فيهم معاونة
ال على بر وال على تقوى فمن لم يهجرهم كان تاركا للمأمور فاعال للمحظور فهذا ترك المأمور من
اإلجتماع وذ لك فعل المحظور منه فعوقب كل منهما بما يناسب جرمه فإن العقوبة إنما تكون على
ترك مأمور أو فعل محظور كما قال الفقهاء إنما يشرع التعزير فى معصية ليس فيها حد فإن كان
فيها كفارة فعلى فعلين فى مذهب أحمد وغيره قال وما جاءت به الشريعة من المأمورات
والعقوبات والكفارات وغير ذلك فإنه يفعل منه بحسب اإلستطاعة فإذا لم يقدر المسلم على جهاد
المشركين فإنه يجاهد من يقدر على جهاده وكذلك إذا لم يقدر على عقوبة جميع المعتدين فإنه يعاقب
من يقدر على عقوبته فإذا لم يمكن النفى والحبس عن جميع الناس كان النفى والحبس عن جميع
الناس كان النفى والحبس حسب القدرة مثل أن يحبس بدار ال يباشر إال أهلها ال يخرج منها او أن ال
يباشر إال شخصا أو شخصين فهذا هو الممكن فيكون هو المامور به وأن أمكن أن يجعل فى مكان قد
قل فيه القبيح وال يعدم بالكلية كان ذلك هو المأمور به فإن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها
وتعطيل المفاسد وتقليلها فالقليل من الخير خير من تركه ودفع بعض الشر خير من تركه كله وكذلك
المرأة المتشبهة بالرجال تحبس شبيها بحالها إذا زنت سواء كانت بكرا أو ثيبا فإن جنس الحبس مما
شرع فى جنس الفاحشة ومما يدخل فى هذا أن عمر بن الخطاب نفى نصر بن حجاج من المدينة ومن
وطنه إلى البصرة لما سمع تشبيب النساء به وتشبهه بهن وكان أوال قد أمر بأخذ شعره ليزيل جماله
الذى كان يفتن به النساء فلما رآه بعد ذلك من أحسن الناس وجنتين غمه ذلك فنفاه إلى البصرة فهذا لم
يصدر منه ذنب وال فاحشة يعاقب عليها لكن كان فى النساء من يفتن به فأمر بإزالة جماله الفاتن فإن
إنتقاله عن وطنه مما يضعف همته وبدنه ويعلم أنه معاقب وهذا من باب التفريق بين الذين يخاف
عليهم الفاحشة والعشق قبل وقوعه وليس من باب المعاقبة وقد كان عمر ينفى فى الخمر إلى خيبر
زيادة فى عقوبة شاربها ومن اقوى ما يهيج الفاحشة إنشاد أشعار الذين فى قلوبهم مرض من
العشق ومحبة الفواحش ومقدماتها باألصوات المطربة فإن المغنى إذا غنى بذلك حرك القلوب
المريضة إلى محبة الفواحش فعندها يهيج مرضه ويقوى بالؤه وإن كان القلب فى عافية من ذلك
جعل فيه مرضا كما قال بعض السلف الغناء رقية الزنا ورقية الحية هى ما تستخرج بها الحية من
جحرها ورقية العين والحمة هى ما تستخرج به العافية ورقية الزنا هو ما يدعو إلى الزنا ويخرج من
الرجل هذا األمر القبيح والفعل الخبيث كما أن الخمر أم الخبائث قال ابن مسعود الغناء ينبت
النفاق فى القلب كما ينبت الما ء البقل وقال تعالى إلبليس وإستفزز من إستطعت منهم بصوتك
وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم فى األموال واألوالد وإستفزازه إياهم بصوته يكون بالغناء
كما قال من قال من السلف وبغيره من األصوات كالنياحة وغير ذلك فإن هذه األصوات كلها توجب
إنزعاج القلب والنفس الخبيثة إلى ذلك وتوجب حركتها السريعة وإضطرابها حتى يبقى الشيطان
يلعب بهؤالء أعظم من لعب الصبيان بالكرة والنفس متحركة فإن سكنت فباذن هللا وإال فهي ال تزال
متحرك وشبهها بعضهم بكرة على مستوى أملس ال تزال تتحرك عليه وفى الحديث المرفوع
القلب اشد تقلب ا من القدر إذا إستجمعت غليانا وفى الحديث اآلخر مثل القلب مثل ريشه بفالة
من األرض تحركها الريح وفى صحيح البخارى عن سالم عن إبن عمر قال كانت يمين رسول
هللا ال ومقلب القلوب وفى صحيح مسلم عن عبدهللا بن عمرو أنه سمع النبى صلى هللا عليه وسلم
يقول اللهم مصرف القلوب إصرف قلوبنا إلى طاعتك وفى الترمذى عن أبى سفيان قال كان
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رسول هللا يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك قال فقلت يا رسول هللا آمنا بك وبما
1
جئت به فهل تخاف علينا قال نعم القلوب بين أصبعين من اصابع هللا يقلبها كيف يشاء

ش ِر َكةً }
{ال َّزانِي َال يَن ِك ُح َّإال َزانِيَةً أَ ْو ُم ْ

ان أَوْ ُم ْش ِر ٌ
ك
ك َو ُح ِّر َم َذ ِل َ
وقوله تعالى {ال َّزانِي َال يَن ِك ُح َّإال َزانِيَةً أَوْ ُم ْش ِر َكةً َوال َّزانِيَةُ َال يَن ِك ُحهَا إِ َّال َز ٍ
َعلَى ْال ُم ْؤ ِم ِنينَ }النور 9لما أمر هللا تعالى بعقوبة الزانيين حرم مناكحتها على المؤمنين هجرا لهما
ولما معهما من الذنوب والسيئات كما قال تعالى { َوالرُّجْ َز فَا ْهجُرْ }المدثر 5وجعل مجالس فاعل
ذلك المنكر مثله قوله تعالى {إِنَّ ُك ْم إِذاً ِّم ْثلُهُ ْم }النساء 104وهو زوج له وقد قال تعالى {احْ ُ
شرُوا
اجهُ ْم }الصافات 88أى عشراءهم وقرناءهم وأشباههم ونظراءهم ولهذا يقال
الَّ ِذينَ ظَلَ ُموا َوأَ ْز َو َ
المستمع شريك المغتاب ورفع إلى عمر بن عبدالعزيز قوم يشربون الخمر وكان فيهم جليس لهم
صائم فقال إبدؤا به فى الجلد ألم تسمع هللا يقول { فَالَ تَ ْق ُعدُواْ َم َعهُ ْم }النساء 104فإذا كان هذا فى
المجالسة والعشرة العارضة حين فعلهم للمنكر يكون مجالسهم مثال لهم فكيف بالعشرة الدائمة
والزوج يقال له العشيرة كما فى الحديث من حديث ابن عباس عن النبى قال رأيت النار فإذا أكثر
أهلها النساء يكفرن قيل يكفرن باهلل قال يكفرن العشير ويكفرن اإلحسان فأخبر أنه ال يفعل ذلك إال
زان أو مشرك أما المشرك فال إيمان له يزجره عن الفواحش ومجامعة أهلها وأما الزانى ففجوره
وفي االية دليل على أن الزانى ليس بمؤمن مطلق اإليمان وإن
يدعوه إلى ذلك وإن لم يكن مشركا
لم يكن كافرا مشركا كما فى الصحيح ال يزنى الزانى حين يزنى هو مؤمن وذلك أنه أخبر أنه ال
{ َو ُح ِّر َم َذلِكَ َعلَى ْال ُم ْؤ ِمنِينَ }النور 9فعلم أن اإليمان
ينكح إال زانية أو مشركة ثم قال تعالى
يمنع من ذلك ويزجر وأن فاعله إما مشرك وإما زان ليس من المؤمنين الذين يمنعهم إيمانهم من ذلك
وذلك أن الزانية فيها إفساد فراش الرجل وفى مناكحتها معاشرة الفاجرة دائما ومصاحبتها وهللا قد أمر
بهجر السوء وأهله ما داموا عليه وهذا المعنى موجود فى الزانى فإن الزانى إن لم يفسد فراش امرأته
كان قرين سوء لها كما قال الشعبى من زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمها وهذا مما يدخل به
على المرأة ضرر فى دينها ودنياها فنكاح الزانية من جهة الفراش ونكاح الزانى أشد من جهة أنه
السيد المالك الحاكم على المرأة فتبقى المرأة الحرة العفيفة فى اسر الفاجر الزانى الذي يقصر فى
حقوقها ويتعدى عليها ولهذا إتفق الفقهاء على إعتبار الكفاءة فى الدين وعلى ثبوت الفسخ بفوات
هذه الكفاءة وإختلفوا فى صحة النكاح بدون ذلك وهما قوالن مشهوران فى مذهب أحمد وغيره فإن
من نكح زانية مع أنها تزنى فقد رضى بأن يشترك هو وغيره فيها ورضى لنفسه بالقيادة والدياثة
ومن نكحت زان وهو يزنى بغيرها فهو ال يصون ماءه حتى يضعه فيها بل يرميه فيها وفى غيرها
من البغايا فهى بمنزلة الزانية المتخذة خدنا فإن مقصود النكاح حفظ الماء فى المرأة وهذا الرجل ال
يحفظ ماءه وهللا سبحانه شرط فى الرجال أن يكونوا محصنين غير مسافحين فقال { َوأ ُ ِح َّل لَ ُكم
َّما َو َراء َذ ِل ُك ْم أَن تَ ْبتَ ُغ ْ
سا ِف ِحينَ }النساء 80وهذا المعنى مما ال ينبغى
ص ِنينَ َغي َْر ُم َ
وا ِبأَ ْم َوا ِل ُكم ُّمحْ ِ
ُورةٌ أَن َز ْلنَاهَا َوفَ َرضْ نَاهَا }النور1
إغفاله فإن القرآن قد نصه وبينه بيانا مفروضا كما قال تعالى {س َ
فأما تحريم نكاح الزانية فقد تكلم فيه الفقهاء من اصحاب أحمد وغيرهم وفيه آثار عن السلف وإن كان
الفقهاء قد تنازعوا فيه وليس مع من أباحه ما يعتمد عليه وقد إدعى بعضهم أن هذه اآلية منسوخة
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ات ِمنَ النِّ َساء إِالَّ َما َملَ َك ْ
صنَ ُ
هللا َعلَ ْي ُك ْم َوأ ُ ِح َّل لَ ُكم َّما َو َراء َذلِ ُك ْم أَن
ت أَ ْي َمانُ ُك ْم ِكتَ َ
بقوله { َو ْال ُمحْ َ
اب ه ِ
تَ ْبتَ ُغ ْ
ص ِنينَ َغي َْر ُم َسافِ ِحينَ }النساء80وزعموا أن البغى من المحصنات وتلك اآليات
وا ِبأَ ْم َوا ِل ُكم ُّمحْ ِ
حجة عليهم فان أقل ما فى االحصان العفة وإذا اشترط فيه الحرية فذاك تكميل للعفة واالحصان ومن
حرم نكاح االمة لئال يرق ولده كيف يبيح البغى التى تلحق به من ليس بولده وأين فساد فراشه من رق
ولده وكذلك من زعم ان النكاح هنا هو الوطء والمعنى أن الزانى اليطأ اال زانية أو مشركة والزانية
اليطأها إال زان أو مشرك فهو زان وهذا أبلغ فى الحجة عليهم فمن وطىء زانية أو مشركة بنكاح
فهو زا ن وكذلك من وطئها زان فان ذم الزانى بفعله الذى هو الزنا حتى لو استكرهها أو استدخلت
ذكره وهو نائم كانت العقوبة للزانى دون قرينه وهذه المسألة مبسوطة فى كتب الفقه والمقصود قوله
{ال َّزانِي َال يَن ِك ُح َّإال َزانِيَةً أَوْ ُم ْش ِر َكةً }النور 9فإن هذا يدل على ان الزانى اليتزوج إال زانية او
مشركة وان ذلك حرام على المؤمنين وليس هذا لمجرد كونه فاجرا بل لخصوص كونه زانيا وكذلك
فى المرأة ليس لمجرد فجورها بل لخصوص زناها بدليل أنه جعل المرأة زانية إذا تزوجت زانيا كما
جعل الزوج زانيا إذا تزوج زانية هذا اذا كانا مسلمين يعتقدان تحريم الزنا واذا كانا مشركين فبنبغى
أن يعلم ذلك ومضمونه ان الرجل الزانى اليجوز نكاحه حتى يتوب وذلك بأن يوافق اشتراطه
االحصان والمرأة اذا كانت زانية ال تحصن فرجها عن غير زواجها بل يأتيها هو وغيره كان الزوج
زانيا هو وغيره يشتركون فى وطئها كما تشترك الزناة فى وطىء المرأة الواحدة ولهذا يجب عليه
نفى الولد الذى ليس منه فمن نكح زانية فهو زان أى تزوجها ومن نكحت زانيا فهى زانية أى
تزوجته فان كثيرا من الزناة قصروا أنفسهم على الزوانى فتكون المرأة خدنا وخليال له اليأتى غيرها
فان الرجل إذا كان زانيا اليعف امراته وإذا لم يعفها تشوقت هى الى غيره فزنت به كما هو الغالب
على نساء الزوانى أو من يلوط بالصبيان فان نساءه يزنين ليقضين إربهن ووطرهن ويراغمن
أزواجهن بذلك حيث لم يعفوا أنفسهم عن غير أزواجهن فهن أيضا لم يعففن أنفسهن عن غير
أزواجهن ولهذا يقال عفوا تعف نساؤكم وأبناؤكم وبروا آباءكم تبركم أبناؤكم فإن الجزاء من
جنس العمل وكما تدين تدان ومن عقوبة السيئة السيئة بعدها فإن الرجل إذا رضى أن ينكح زانية
رضى بأن تزنى امرأته وهللا تعالى قد جعل بين الزوجين مودة ورحمة فأحدهما يحب لنفسه ما يحب
لآلخر فإذا رضيت المرأة أن تنكح زانيا فقد رضيت عمله وكذلك إن رضى الرجل أن ينكح زانية فقد
رضى عملها ومن رضى الزنا بمنزلة الزانى فإن أصل الفعل هو اإلرادة ولهذا جاء فى األثر من
غاب عن معصية فرضيها كان كمن شهدها أو فعلها وفى الحديث المرء على دين خليله
وأعظم الخلة خلة الزوجين وأيضا فإن هللا قد جعل فى نفوس بنى آدم من الغيرة ما هو معروف
فيستعظم الرجل أن يطأ الرجل امرأته أعظم من غيرته على نفسه أن يزنى فإذا لم يكره أن تكون
زوجته بغيا وهو دويث كيف يكره ان يكون هو زان ولهذا لم يوجد من هو ديوث أو قواد يعف عن
الزنا فإن الزانى له شهوة فى نفسه والديوث ليس له شهوة فى زنا غيره فإذا لم يكن معه إيمان يكره به
زنا غيره بزوجته كيف يكون معه إيمان يمنعه من الزنا فمن إستحل أن يترك امرأته تزنى إستحل
أعظم الزنا ومن أعان على ذلك فهو كالزانى ومن أقر على ذلك مع إمكان تغييره فقد رضيه ومن
تزوج غير تائبة فقد رضى أن تزنى إذ ال يمكنه منعها من ذلك فإن كيد النساء عظيم ولهذا جاز
للرجل إذا أتت امرأته بفاحشة مبينة أن يعضلها لفتدي نفسها منه وهو نص أحمد وغيره ألنها بزناها
طلبت اإلختالع منه وتعرضت الفساد نكاحه فإنه ال يمكنه المقام معها حتى تتوب وال يسقط المهر
بمجرد زناها كما دل عليه قول النبى صلى هللا عليه وسلم للمالعن لما قال مالى قال ال مال لك
عندها إن كنت صادقا عليها فهو بما إستحللت من فرجها وإن كنت كاذبا عليها فهو أبعد ذلك ألنها
إذا زنت قد تتوب لكن زناها يبيح له أعضالها حتى تفتدى منه نفسها إن إختارت فراقه أو تتوب
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وفي الغالب أن الرجل ال يزنى بغير امرأته إال إذا أعجبه ذلك الغير فال يزال يزنى بما يعجبه فتبقى
امرأته بمنزلة المعلقة التى ال هى أيم وال ذات زوج فيدعوها ذلك إلى الزنا ويكون الباعث لها على
ذلك مقابلة زوجها على وجه القصاص مكايدة له ومغايظة فإنه مالم يحفظ غيبها لم تحفظ غيبه ولها
فى بعضه حق كماله فى بضعها حق فإذا كان من العادين لخروجه عما أباح هللا له لم يكن قد احصن
نفسه وأيضا فإن داعية الزانى تشتغل بما يختاره من البغايا فال تبقى داعيته إلى الحالل تامة وال
غيرته كافية فى إحصانه المرأة فتكون عنده كالزانية المتخذة خدنا وهذه معان شريفة ال ينبغى إهمالها
وعلى هذا فالمرأة المساحقة زانية كما جاء فى الحديث زنا النساء سحاقهن والرجل الذى يعمل
عمل قوم لوط بمملوك أو غيره هو زان والمرأة الناكحة له زانية فال تنكحه إال زانية أو مشركة ولهذا
يكثر فى نساء اللوطية من تزنى بغير زوجها وربما زنت بمن يتلوط هو به مراغمة له وقضاء
لوطرها وكذلك المرأة المزوجة بمخنث ينكح كما تنكح هى متزوجة بزان بل هو أسوأ الشخصين
حاال فإنه مع الزنا صار مخنثا ملعونا على نفسه للتخنيث غير اللعنة التى تصيبه بعمل قوم لوط فإن
النبى لعن من يعمل عمل قوم لوط وثبت عنه فى الصحيح أنه لعن المخنثين من الرجال والمترجالت
وكيف يجوز للمرأة أن تتزوج بمخنث قد إنتقلت
من النساء وقال أخرجوهم من بيوتكم
شهوته إلى دبره فهو يؤتى كما تؤتى المرأة وتضعف داعيته من أمامه كما تضعف داعية الزانى بغير
امرأته عنها فإذا لم تكن له غيرة على نفسه ضعفت غيرته على إمرأته وغيرها ولهذا يوجد من كان
مخنثا ليس له كبير غيرة على ولده ومملوكه ومن يكفله والمرأة إذا رضيت بالمخنث واللوطى كانت
على دينه فتكون زانية وأبلغ فإن تمكين المرأة من نفسها أسهل من تمكين الرجل من نفسه فإذا
رضيت ذلك من زوجها رضيته من نفسها ولفظ هذه اآلية وهو قوله تعالى {ال َّزانِي َال يَن ِك ُح َّإال
َزانِيَةً }النور 9اآلية يتناول هذا كله إما بطريق عموم اللفظ أو بطريق التنبيه وفحوى الخطاب الذى
هو أقوى من مدلول اللفظ وأدنى ذلك أن يكون بطريق القياس كما قد بيناه فى حد اللوطي ونحوه وهللا
ت َوالطَّيِّبَ ُ
أعلم وقوله تعالى{ ْال َخ ِبيثَ ُ
ات لِلطَّيِّ ِبينَ َوالطَّيِّبُونَ
ات لِ ْل َخ ِبيثِينَ َو ْال َخ ِبيثُونَ لِ ْل َخ ِبيثَا ِ
ت}النور 86فأخبر تعالى إن النساء الخبيثات للرجال الخبيثين فال تكون خبيثة لطيب فإن ذلك
ِللطَّيِّ َبا ِ
خالف الحصر فال تنكح الخبيثة إال زانيا خبيثا واخبر أن الطيبين للطيبات فال يكون الطيب المرأة
خبيثة فإن ذلك خالف الحصر إذ قد ذكر إن جميع الخبيثات للخبيثين فال تبقى خبيثة لطيب وال طيب
لخبيثة وأخبر أن جميع الطيبات للطيبين فال تبقى طيبة لخبيث فجاء الحصر من الجانبين موافقا
ان أَوْ ُم ْش ِر ٌ
ك َو ُح ِّر َم َذلِكَ َعلَى
لقوله{ال َّزانِي َال يَن ِك ُح َّإال َزانِيَةً أَوْ ُم ْش ِر َكةً َوال َّزانِيَةُ َال يَن ِك ُحهَا إِ َّال َز ٍ
ْال ُم ْؤ ِم ِنينَ }النور 9ولهذا قال من قال من السلف ما بغت إمرأة نبى قط فإن هذه السورة نزل صدرها
بسبب أهل اإلفك وما قالوه فى عائشة ولهذا لما قيل فيها ما قيل وصارت شبهة إستشار النبى من
إستشاره فى طالقها قبل أن تنزل براءتها إذ ال يصلح له أن تكون امرأته غير طيبة وقد روى أنه
والديوث الذى يقر السوء فى أهله ولهذا كانت الغيرة على الزنا مما
ال يدخل الجنة ديوث
يحبها هللا وامر بها حتى قال النبى أتعجبون من غيرة سعد ألنا أغير منه وهللا أغير منى من أجل
ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولهذا أذن هللا للقاذف إذا كان زوجها أن يالعن فيشهد {
صا ِدقِينَ }النور 6وجعل ذلك يدفع عنه حد القذف كما لو أقام على ذلك
اهلل إِنَّهُ لَ ِمنَ ال َّ
أَرْ بَ ُع َشهَادَا ٍ
ت ِب َّ ِ
اربعة شهود ألنه محتاج إلى قذفها ألجل ما امر هللا به من الغيرة وألنها ظلمته بإفساد فراشه وإن
كانت قد حبلت من الزنا فعليه اللعان لينفى عنه النسب الباطل لئال يلحق به ما ليس منه وقد
مضت سنة النبى بالتفريق بين المتالعنين سواء حصلت الفرقة بتالعنهما أو إحتاجت إلى تفريق
الحاكم أو حصلت عند إنقضاء لعان الزوج ألن أحدهما ملعون أو خبيث فإقترانهما بعد ذلك يقتضى
مقارنة الخبيث الملعون للطيب وفى صحيح مسلم عن عمران ابن حصين حديث المرأة التى لعنت
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ناقة لها فأمر النبى صلى هللا عليه وسلم فأخذ ما عليها وأرسلت وقال ال تصحبنا ناقة ملعونة وفى
الصحيحين عنه أنه لما إجتاز بديار ثمود قال ال تدخلوا على هؤالء المعذبين إال أن تكونوا باكين
فإن لم تكونوا باكين فال تدخلوا عليهم لئال يصيبكم ما اصابهم فنهى عن عبور ديارهم إال على
وجه الخوف المانع من العذاب وهكذا السنة فى مقارنة الظالمين والزناة وأهل البدع والفجور
وسائر المعاصى ال ينبغى ألحد أن يقارنهم وال يخالطهم إال على وجه يسلم به من عذاب هللا عز وجل
وأقل ذلك أن يكون منكرا لظلمهم ماقتا لهم شانئا ما هم فيه بحسب اإلمكان كما فى الحديث من رأى
منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف اإليمان وقال
ب َّ
هللاُ َمثَالً لِّلَّ ِذينَ آ َمنُوا اِ ْم َرأَةَ فِرْ عَوْ نَ }التحريم 11اآلية وكذلك ما ذكره عن يوسف
ض َر َ
تعالى { َو َ
الصديق وعم له على خزائن األرض لصاحب مصر لقوم كفار وذلك ان مقارنة الفجار إنما يفعلها
المؤمن فى موضعين أحدهما أن يكون مكرها عليها والثانى أن يكون ذلك فى مصلحة دينية راجحة
على مفسدة المقارنة أو أن يكون فى تركها مفسدة راجحة فى دينه فيدفع أعظم المفسدتين بإحتمال
أدناهما وتحصل المصلحة الراجحة بإحتمال لمفسدة المرجوحة وفى الحقيقة فالمكره هو من يدفع
الفساد الحاصل بإحتمال أدناهما وهو األمر الذى أكره عليه قال تعالى { إِالَّ َم ْن أُ ْك ِر َه َوقَ ْلبُهُ ُم ْ
ط َمئِ ٌّن
ان}النحل 146وقال تعالى { َو َال تُ ْك ِرهُوا فَتَيَاتِ ُك ْم َعلَى ْالبِ َغاء }النور 99ثم قال { َو َمن
اإلي َم ِ
بِ ِ
ْ
َّ
َّ
َّحي ٌم }النور 99وقال تعالى {إِ َّن ال ِذينَ تَ َوفَّاهُ ُم ال َمآل ِئ َكةُ
هللا ِمن بَ ْع ِد إِ ْك َرا ِه ِه َّن َغفُو ٌر ر ِ
يُ ْك ِرهه َُّّن فَإِ َّن َ
َ
اجر ْ
ض قَ ْال َو ْا أَلَ ْم تَ ُك ْن أَرْ ضُ ه
وا فِي َم ُكنتُ ْم قَالُ ْ
ظَالِ ِمي أَ ْنفُ ِس ِه ْم قَالُ ْ
ُوا
هللاِ َو ِ
اس َعةً فَتُهَ ِ
وا ُكنَّا ُم ْستَضْ َعفِينَ فِي األرْ ِ
ِفي َها فَأُوْ لَـ ِئكَ َمأْ َواهُ ْم َج َهنَّ ُم َو َس ْ
ال َوالنِّ َساء َو ْال ِو ْلدَا ِن الَ
صيراً ً{ }31إِالَّ ْال ُم ْستَضْ َع ِفينَ ِمنَ الر َ
اءت َم ِ
ِّج ِ
هللاُ أَن يَ ْعفُ َو َع ْنهُ ْم َو َكانَ ه
يَ ْستَ ِطيعُونَ ِحيلَةً َوالَ يَ ْهتَ ُدونَ َس ِبيالً{ }32فَأُوْ لَـئِكَ َع َسى ه
هللاُ َعفُ هواً َغفُوراً{}33
ال َوالنِّ َساء
هللا َو ْال ُم ْستَضْ َعفِينَ ِمنَ الر َ
يل ه ِ
ِّج ِ
النساء 33-31وقال { َو َما لَ ُك ْم الَ تُقَاتِلُونَ فِي َسبِ ِ
َان}النساء 15اآلية ف قد دلت هذه اآلية على النهى عن مناكحة الزانى والمناكحة نوع خاص
َو ْال ِو ْلد ِ
من المعاشرة والمزاوجة والمقارنة والمصاحبة ولهذا سمى كل منهما زوجا وصاحبا وقرينا وعشيرا
لآلخر والمناكحة فى اصل اللغة المجامعة والمضامة فقلوبهما تجتمع إذا عقد بينهما ويصير بينهما من
التعاطف والتراحم مالم يكن قبل ذلك حتى تثبت بذلك حرمة المصاهرة فى غير الربيبة لمجرد ذلك
والتوارث وعدة الوفاة وغير ذلك وأوسط ذلك إجتماعهما خاليين فى مكان واحد وهو المعاشرة
المقررة للصداق كما قضى به الخلفاء وآخر ذلك إجتماع المباضعة وهذا وإن إجتمع بدون عقد نكاح
فهو إجتماع ضعيف بل إجتماع القلوب اعظم من مجرد إجتماع البدنين بالسفاح ودل قوله {
َوالطَّيِّ َب ُ
ات ِللطَّيِّ ِبينَ }النور 86على ذلك من جهة المعنى ومن جهة اللفظ ودل أيضا على النهى عن
مقارنة الفجار ومزاوجتهم كما دل على هذا غير ذلك من النصوص مثل قوله {احْ ُ
شرُوا الَّ ِذينَ ظَلَ ُموا
اجهُ ْم َو َما َكانُوا يَ ْعبُ ُدونَ }الصافات 88أى وأشباههم ونظراءهم والزواج أعم من النكاح
َوأَ ْز َو َ
ور{ }03أَوْ ي َُز ِّو ُجهُ ْم ُذ ْك َراناً َوإِنَاثاً
المعروف قال تعالى {يَهَبُ ِل َم ْن يَ َشا ُء إِنَاثاً َويَهَبُ لِ َمن يَ َشا ُء ال ُّذ ُك َ
{}54الشورى 54-03وقال { َوإِ َذا النُّفُوسُ ُز ِّو َج ْ
يج
ت }التكوير 1وقال { ِمن ُكلِّ َزوْ جٍ بَ ِه ٍ
ج َك ِر ٍيم }الشعراء 1وقال { َو ِمن ُكلِّ َش ْي ٍء َخلَ ْقنَا َزوْ َجي ِْن }الذاريات03
}الحج 5و { ِمن ُكلِّ َزوْ ٍ
وقال { َج َع َل فِيهَا َزوْ َجي ِْن ْاثنَي ِْن }الرعد 9وقال { َو َخلَ ْقنَا ُك ْم أَ ْز َواجاً }النبأ 2وقال{احْ ِملْ فِيهَا ِمن ُكلٍّ
َزوْ َجي ِْن ْاثنَي ِْن}هود04
اج ُك ْم َوأَوْ َال ِد ُك ْم َع ُدوه اً لَّ ُك ْم }التغابن 10وإن كان فى اآلية نص فى الزوجة
وقال { إِ َّن ِم ْن أَ ْز َو ِ
التى هى الصاحبة وفى الولد منها فمعنى ذلك فى كل مشابه ومقارن ومشارك وفى كل فرع وتابع ف
ك فِي ْال ُم ْل ِك َولَ ْم يَ ُكن لَّهُ َولِ ٌّي ِّمنَ ال ُّذ َّل َو َكبِّرْ هُ تَ ْك ِبيراً
هلل الَّ ِذي لَ ْم يَتَّ ِخ ْذ َولَداً َولَم يَ ُكن لَّهُ َ
ش ِري ٌ
{ َوقُ ِل ْال َح ْم ُد ِ ه ِ
اركَ الَّ ِذي نَ َّز َل ْالفُرْ قَانَ َعلَى َع ْب ِد ِه ِل َي ُكونَ لِ ْل َعالَ ِمينَ نَ ِذيراً{ }1الَّ ِذي لَهُ ُم ْل ُ
ك
}اإلسراء 111و {تَ َب َ
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َ
ض َولَ ْم يَتَّ ِخ ْذ َولَداً َولَ ْم يَ ُكن لَّهُ َ
ش ِري ٌ
ال َّ
ك فِي ْال ُم ْل ِك َو َخلَ َ
ق ُك َّل َش ْي ٍء فَقَ َّد َرهُ
س َم َ
اواتِ َو ْاألرْ ِ
تَ ْق ِديراً{}8الفرقان 8-1فالمصاحبة والمصاهرة والمؤاخاة ال تجوز إال مع أهل طاعة هللا تعالى على
مراد هللا ويدل على ذلك الحديث الذى فى السنن ال تصاحب إال مؤمنا وال يأكل طعامك إال تقى
وفيها المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل وفى الصحيحين من حديث أبى هريرة
عن النبى أنه قال إذا زنت أمة احدكم فليجلدها الحد ثم إن زنت فليجلدها الحد ثم إن زنت فليبعها
ولو بضفير و والضفير الحبل وشك الراوى هل أمر بيعها فى الثالثة أو الرابعة وهذا أمر من
النبى ببيع األمة بعد إقامة الحد عليها مرتين أو ثالثا ولو بأدنى مال قال اإلمام أحمد إن لم يبعها كان
تاركا ألمر النبى صلى هللا عليه وسلم واإلماء الالتى يفعلن هذا تكون عامتهن للخدمة ال للتمتع فكيف
بامة التمتع وإذا وجب إخراج األمة الزانية عن ملكه فكيف بالزوجة الزانية والعبد والمملوك نظير
األمة ويدل على ذلك كله ما رواه مسلم فى صحيحه عن على بن أبى طالب عن النبى أنه لعن من
أحدث حدثا أو آوى محدثا فهذا يوجب لعنة كل من آوى محدثا سواء كان إحداثه بالزنا أو السرقة
أو غير ذلك وسواء كان اإليواء بملك يمين أو نكاح أو غير ذلك ألن اقل مافى ذلك تركه إنكار المنكر
والمؤمن محتاج إلى إمتحان من يريد أن يصاحبه ويقارنه بنكاح وغيره قال تعالى {يَا أَيُّهَا الَّ ِذينَ آ َمنُوا
ت فَا ْمتَ ِحنُوه َُّن َّ
إِ َذا َجاء ُك ُم ْال ُم ْؤ ِمنَ ُ
هللاُ أَ ْعلَ ُم بِإِي َما ِن ِه َّن }الممتحنة 14اآلية وكذلك المرأة التى
اج َرا ٍ
ات ُمهَ ِ
زنا بها الرجل فإنه ال يتزوج بها إال بعد التوبة فى اصح القولين كما دل عليه الكتاب والسنة واآلثار
لكن إذا أراد أن يمتحنها هل هى صحيحة التوبة أم ال فقال عبدهللا ابن عمر وهو المنصوص عن أحمد
أنه يراودها عن نفسها فإن أجابته لم تصح توبتها وإن لم تجبه فقد تابت وقالت طائفة هذا اإلمتحان فيه
طلب الفاحشة منها وقد تنقض التوبة وقد تأمره نفسه بتحقيق فعل الفاحشة ويزين لهما الشيطان ذلك
وال سيما إن كان يحبها وتحبه وقد تقدم له معها فعل الفاحشة مرات وذاقته وذاقها فقد تنقض التوبة
وال تخالفه فيما أراده منها ومن قال باألول قال األمر الذى يقصد به إمتحانها ال يقصد به نفس الفعل
فال يكون أمرا بما نهى هللا عنه ويمكنه أن اليطلب الفاحشة بل يعرض بها وينوى شيئا آخر
والتعريض للحاجة جائز بل واجب فى مواضع كثيرة وأما نقضها توبتها فإذا جاز أن تنقض التوبة
معه جاز أن تنقضها مع غيره والمقصود ان تكون ممتنعة ممن يراودها فإذا لم تكن ممتنعة منه لم
تكن ممتنعة من غيره وأما تزيين الشيطان له الفعل فهذا داخل فى كل أمر يفعله اإلنسان من الخير
يجد فيه محبته فإذا أراد اإلنسان أن يصاحب المؤمن أو اراد المؤمن أن يصاحب أحدا وقد ذكر عنه
الفجور وقيل إنه تاب منه أو كان ذلك مقوال عنه سواء كان ذلك القول صدقا أو كذبا فإنه يمتحنه بما
يظهر به بره أو فجوره وصدقه أو كذبه وكذلك إذا أراد أن يولى أحدا والية إمتحنه كما أمر عمر بن
عبد العزيز غالمه أن يمتحن إبن موسى لما اعجبه سمته فقال له قد علمت مكانى عند أمير المؤمنين
فكم تعطينى إذا أشرت عليه بواليتك فبذل له ماال عظيما فعلم عمر أنه ليس ممن يصلح للوالية وكذلك
فى المعامالت وكذلك الصبيان والمماليك الذين عرفوا أو قيل عنهم الفجور واراد الرجل أن يشتريه
بأنه يمتحنه فإن المخنث كالبغى وتوبته كتوبتها ومعرفة أحوال الناس تارة تكون بشهادات الناس
1
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كما عظم هللا الفاحشة عظم ذكرها بالباطل وهو القذف
كما عظم هللا الفاحشة عظم ذكرها بالباطل وهو القذف فقال بعد ذلك { َوالَّ ِذينَ يَرْ ُمونَ ْال ُمحْ َ
صنَاتِ
ثُ َّم لَ ْم يَأْتُوا بِأَرْ بَ َع ِة ُ
شهَدَاء فَاجْ لِدُوهُ ْم ثَ َمانِينَ َج ْل َدةً }النور 0ثم ذكر رمي الرجل امرأته وما أمر فيه من
التالعن ثم ذكر قصة أهل اإلفك وبين ما فى ذلك من الخير للمقذوف المكذوب عليه وما فيه من اإلثم
للقاذف وما يجب على المؤمنين إذا سمعوا ذلك ان يظنوا بإخوانهم من المؤمنين الخير ويقولون فقال
شهَدَاء فَإِ ْذ لَ ْم َيأْتُوا ِبال ُّشهَدَاء فَأُوْ لَ ِئكَ ِعن َد َّ
{لَوْ َال َجاؤُوا َعلَ ْي ِه ِبأَرْ َب َع ِة ُ
هللاِ هُ ُم ْال َكا ِذبُونَ }النور 19ثم
أخبر أنه لوال فضله عليهم ورحمته لعذبهم بما تكلموا به وقوله {إِ ْذ تَلَقَّوْ نَهُ ِبأَ ْل ِسنَتِ ُك ْم َوتَقُولُونَ
ْس لَ ُكم بِ ِه ِع ْل ٌم }النور 15فهذا بيان لسبب العذاب وهو تلقى الباطل باأللسنة والقول
بِأَ ْف َوا ِه ُكم َّما لَي َ
باألفواه وهما نوعان محرمان القول بالباطل والقول بال علم ثم قال سبحانه { َولَوْ َال إِ ْذ َس ِم ْعتُ ُموهُ قُ ْلتُم َّما
سب َْحانَكَ هَ َذا بُ ْهتَ ٌ
َظي ٌم }النور 16فاألول تحضيض على الظن الحسن وهذا
يَ ُكونُ لَنَا أَن نَّتَ َكلَّ َم ِبهَ َذا ُ
ان ع ِ
ْض الظَّنِّ إِ ْث ٌم
نهى لهم عن التكلم بالقذف ففى األول قوله { اجْ تَ ِنبُوا َك ِثيراً ِّمنَ الظَّنِّ إِ َّن َبع َ
}الحجرات 18ويقول النبى إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث وكذا قوله { ظَ َّن ْال ُم ْؤ ِمنُونَ
َو ْال ُم ْؤ ِمنَ ُ
ات بِأَنفُ ِس ِه ْم َخيْراً }النور 18دليل على حسن مثل هذا الظن الذى أمر هللا به وقد ثبت فى
الصحيح أن النبى قال لعائشة ما أظن فالنا وفالنا يدريان من أمرنا هذا شيئا فهذا يقتضى جواز
بعض الظن كما إحتج البخارى بذلك لكن مع العلم بما عليه المرء المسلم من اإليمان الوازع له عن
فعل الفاحشة يجب ان يظن به الخير دون الشر وفى اآلية نهى عن تلقى مثل هذا باللسان ونهى عن
ْس لَكَ ِب ِه ِع ْل ٌم }اإلسراء 96وهللا
ان يقول اإلنسان ماليس له به علم لقوله تعالى { َوالَ تَ ْقفُ َما لَي َ
تعالى جعل فى فعل الفاحشة والقذف من العقوبة مالم يجعله فى شىء من المعاصى ألنه جعل فيها
الرجم وقد رجم هم تعالى قوم لوط إذ كانوا هم أول من فعل فاحشة اللواط وجعل العقوبة على القذف
بها ثمانين جلدة والرمى بغيرها فيه اإلجتهاد ويجوز عند بعض العلماء أن يبلغ الثمانين عند كثير
منهم كما قال على ال أوتى بأحد يفضلنى على أبى بكر وعمر إال جلدته حد المفترى وكما قال
عبدالرحمن بن عوف إذا شرب هذى وإذا هذى إفترى وحد الشرب ثمانون وحد المفترى ثمانون
وقوله تعالى {إِ َّن الَّ ِذينَ ي ُِحبُّونَ أَن تَ ِشي َع ْالفَا ِح َشةُ فِي الَّ ِذينَ آ َمنُوا لَهُ ْم َع َذابٌ أَلِي ٌم فِي ال ُّد ْنيَا َو ْاآل ِخ َر ِة
}النور 13اآلية وهذا ذم لمن يحب ذلك وذلك يكون بالقلب فقط ويكون مع ذلك باللسان والجوارح
وهو ذم لمن يتكلم بالفاحشة أو يخبر بها محبة لوقوعها فى المؤمنين إما حسد أو بغضا وإما محبة
للفاحشة وارادة لها وكالهما محبة للفاحشة وبغضا للذين آمنوا فكل من من أحب فعلها ذكرها
وكره العلماء الغزل من الشعر الذى يرغب فيها وكذلك ذكرها غيبة محرمة سواء كان بنظم أو نثر
وكذلك التشبه بمن يفعلها منهى عنه مثل األمر بها فإن الفعل يطلب باألمر تارة وباألخبار تارة فهذان
األمران للفجرة الزناة اللوطية مثل ذكر قصص األنبياء والصالحين للمؤمنين أولئك يعتبرون من
الغيرة بهم وهؤالء يعتبرون من اإلغترار فإن أهل الكفر والفسوق والعصيان يذكرون من قصص
ث
اس َمن َي ْشتَ ِري لَ ْه َو ْال َح ِدي ِ
أشبهاهم ما يكون به لهم فيهم قدوة وأسوة ومن ذلك قوله تعالى{ َو ِمنَ النَّ ِ
هللا ِب َغي ِْر ِع ْل ٍم َويَتَّ ِخ َذهَا هُ ُزواً }لقمان 6قيل أراد الغناء وقيل أراد قصص الملوك
يل َّ ِ
لِي ِ
ُض َّل عَن َس ِب ِ
من الكفار من الفرس وبالجملة كل ما رغب النفوس فى طاعة هللا ونهاها عن معصيته من خبر
أو أمر فهو من طاعته وكل ما رغبها فى عصيته ونهى عن طاعته فهو من معصيته فاما ذكر
الفاحشة واهلها بما يجب أو يستحب فى الشريعة مثل النهى عنها وعنهم والذم لها ولهم وذكر ما
يبغضها وينفر عنها وذكر اهلها مطلقا حيث يسوغ ذلك وما يشرع لهم من الذم فى وجوههم ومغيبهم
فهذا كله حسن يجب تارة ويستحب أخرى وكذلك ما يدخل فيه من وصفها ووصف أهلها من العشق
على الوجه المشروع الذى يوجب اإلنتهاء عما نهى هللا عنه والبغض لما يبغضه وهذا كما أن هللا
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قص علينا فى القرآن قصص األنبياء والمؤمنين والمتقين وقصص الفجار والكفار لنعتبر باألمر
فنحب األولين وسبيلهم ونقتدى بهم ونبغض اآلخرين وسبيلهم ونجتنب فعالهم وقد ذكر هللا عن
أنبيائه وعباده الصالحين من ذكر الفاحشة وعالئقها على وجه الذم ما فيه غيره قال تعالى { َولُوطاً إِ ْذ
اح َشةَ َما َسبَقَ ُكم بِهَا ِم ْن أَ َح ٍد ِّمن ْال َعالَ ِمينَ }األعراف 24إلى آخر القصة فى
قَ َ
ال لِقَوْ ِم ِه أَتَأْتُونَ ْالفَ ِ
مواضع من كتابه فهذا لوط خاطب أهل الفاحشة وهو رسول هللا بتقريعهم بها بقوله {أَتَأْتُونَ ْالفَا ِح َشةَ
}األعراف 24وهذا إستفهام إنكار ونهى إنكار ذم ونهى كالرجل يقول للرجل أتفعل كذا وكذا أما
ُون النِّ َساء }األعراف 21وهذا إستفهام ثان فيه من
ِّج َ
تتقى هللا ثم قال {إِنَّ ُك ْم لَتَأْتُونَ الر َ
ال َشه َْوةً ِّمن د ِ
وكذلك قوله { َك َّذبَ ْ
الذم والتوبيخ ما فيه وليس هذا من باب القذف واللمز
ت قَوْ ُم لُو ٍط ْال ُمرْ َسلِينَ
}الشعراء 164إلى آخر القصة فقد واجههم بذمهم وتوبيخهم على فعل الفاحشة ثم إن أهل الفاحشة
توعدوهم وتهددوهم بإخراجهم من القرية وهذا حال أهل الفجور إذا كان بينهم من ينهاهم طلبوا نفيه
وإخراجه وقد عاقب هللا أهل الفاحشة اللوطية بما ارادوا أن يقصدوا به اهل التقوى حيث أمر بنفى
الزانى ونفى المخنث فمضت سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بنفى هذا وهذا وهو سبحانه أخرج
او َد ْتهُ الَّتِي ه َُو فِي
المتقين من بينهم عند نزول العذاب وكذلك ما ذكره تعالى فى قصة يوسف { َو َر َ
س ِمي ُع ْال َعلِي ُم }يوسف 90وما
ص َرفَ َع ْنهُ َك ْي َده َُّن إِنَّهُ هُ َو ال َّ
بَ ْيتِهَا عَن نَّ ْف ِس ِه }يوسف 89إلى قوله { فَ َ
ذكره بعد ذلك فمن كالم يوسف من قوله { َما بَا ُل النِّس َْو ِة الالَّ ِتي قَطَّ ْعنَ أَ ْي ِديَه َُّن }يوسف 54وهذا
من باب اإلعتبار الذى يوجب إنتهار النفوس عن معصية هللا والتمسك بالتقوى وكذلك ما بينه فى آخر
ومع هذا فمن الناس
ب}يوسف111
السورة بقوله {لَقَ ْد َكانَ ِفي قَ َ
ص ِه ْم ِعب َْرةٌ ِّألُوْ ِلي األَ ْل َبا ِ
ص ِ
والن ساء من يحب سماع هذه السورة لما فيها من ذكر العشق وما يتعلق به لمحبته لذلك ورغبته فى
الفاحشة حتى أن من الناس من يقصد إسماعها للنساء وغيرهن لمحبتهم للسوء ويعطفون على ذلك
وال يختارون أن يسمعوا ما فى سورة النور من العقوبة والنهى عن ذلك حتى قال بعض السلف كل ما
حصلته فى سورة يوسف أنفقته فى سورة النور وقد قال تعالى { َونُنَ ِّز ُل ِمنَ ْالقُرْ آ ِن َما ه َُو ِشفَاء
َو َرحْ َمةٌ لِّ ْل ُم ْؤ ِم ِنينَ }اإلسراء 28ثم قال { َوالَ َي ِزي ُد الظَّا ِل ِمينَ إَالَّ َخ َساراً }اإلسراء 28وقال { َوإِ َذا َما
ُ
ُورةٌ فَ ِم ْنهُم َّمن يَقُو ُل أَيُّ ُك ْم َزا َد ْتهُ هَـ ِذ ِه إِي َماناً فَأَ َّما الَّ ِذينَ آ َمنُ ْ
نزلَ ْ
وا فَ َزا َد ْتهُ ْم إِي َماناً َوهُ ْم يَ ْستَ ْب ِشرُونَ
تس َ
أ ِ
{َ }180وأَ َّما الَّ ِذينَ فِي قُلُوبِ ِهم َّم َرضٌ فَ َزا َد ْتهُ ْم ِرجْ ساً إِلَى ِرجْ ِس ِه ْم َو َماتُ ْ
وا َوهُ ْم
َكا ِفرُونَ {}185التوبة185- 180فكل أحد يحب سماع ذلك لتحريك المحبة المذمومة ويبغض سماع
ذلك إعراضا عن دفع هذه المحبة وإزلتها فهو مذموم ومن هذا الباب ذكر أحوال الكفار والفجار
وغير ذلك مما فيه ترغيب فى معصية هللا وصد عن سبيل هللا ومن هذا الباب سماع كالم أهل البدع
والنظر فى كتبهم لمن يض ره ذلك ويدعوه إلى سبيلهم وإلى معصية هللا فهذا الباب تجتمع فيه الشبهات
ْض ُز ْخرُفَ ْالقَوْ ِل ُغرُوراً
ُوحي بَ ْع ُ
والشهوات وهللا تعالى ذم هؤالء فى مثل قوله { ي ِ
ضهُ ْم إِلَى بَع ٍ
اس َمن
}األنعام 118وفى مثل قوله { َوال ُّش َع َراء يَتَّ ِب ُعهُ ُم ْال َغاوُونَ }الشعراء 880ومثل قوله { َو ِمنَ النَّ ِ
هللا ِب َغي ِْر ِع ْل ٍم َويَتَّ ِخ َذهَا هُ ُزواً }لقمان 6وقوله { ُم ْستَ ْك ِب ِرينَ ِب ِه
يل َّ ِ
ث لِيُ ِ
يَ ْشتَ ِري لَ ْه َو ْال َح ِدي ِ
ض َّل عَن َس ِب ِ
يل الرُّ ْش ِد الَ َيتَّ ِخ ُذوهُ َس ِبيالً َوإِن َي َروْ اْ َس ِبي َل
َسا ِمراً تَ ْه ُجرُونَ }المؤمنون 61ومثل قوله { َوإِن َي َروْ ْا َس ِب َ
َ
َ
ُضلُّوكَ عَن َس ِبي ِل
ضي ِ
ْال َغ ِّي يَتَّ ِخ ُذوهُ َس ِبيالً }األعراف 106ومثل قوله { َوإِن تُ ِط ْع أ ْكثَ َر َمن فِي األرْ ِ
هللا }األنعام 116اآلية ومثل هذا كثير فى القرآن فأهل المعاصى كثيرون فى العالم بل هم أكثر
هِ
َ
َ
يل ه
هللاِ }األنعام 116اآلية وفى
ضي ِ
ُضلُّوكَ عَن َس ِب ِ
كما قال تعالى { َوإِن تُ ِط ْع أ ْكثَ َر َمن ِفي األرْ ِ
النفوس من الشبهات المذمومة والشهوات قوال وعمال ما ال يعلمه إال هللا وأهلها يدعون الناس إليها
ويقهرون من يعصيهم ويزينونها لمن يطيعهم فهم أعداء الرسل وأندادهم فرسل هللا يدعون الناس إلى
طاعة هللا ويأمرونهم بها بالرغبة والرهبة ويجاهدون عليها وينهونهم عن معاصى هللا ويحذرونهم
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منها بالرغبة والرهبة ويجاهدون من يفعلها وهؤالء يدعون الناس إلى معصية هلل ويأمرونهم بها
بالرغبة والرهبة قوال وفعال ويجاهدون على ذلك قال تعالى { ْال ُمنَا ِفقُونَ َو ْال ُمنَا ِفقَ ُ
ضهُم ِّمن
ات َب ْع ُ
ُوف َويَ ْقبِضُونَ أَ ْي ِديَهُ ْم نَس ْ
هللا فَنَ ِسيَهُ ْم إِ َّن ا ْل ُمنَافِقِينَ هُ ُم
ْض يَأْ ُمرُونَ ِب ْال ُمن َك ِر َويَ ْنهَوْ نَ ع َِن ْال َم ْعر ِ
ُوا ه َ
بَع ٍ
ْ
ْالفَا ِسقُونَ }التوبة 61ثم قال { َو ْال ُم ْؤ ِمنُونَ َو ْال ُم ْؤ ِمنَ ُ
ُوف
ات بَ ْع ُ
ْض يَأ ُمرُونَ بِ ْال َم ْعر ِ
ضهُ ْم أَوْ لِيَاء بَع ٍ
هللا َو َرسُولَهُ أُوْ لَـ ِئكَ َسيَرْ َح ُمهُ ُم ه
َويَ ْنهَوْ نَ ع َِن ْال ُمن َك ِر َويُ ِقي ُمونَ ال َّ
هللاُ
صالَةَ َوي ُْؤتُونَ ال َّز َكاةَ َوي ُِطيعُونَ ه َ
هللا َوالَّ ِذينَ َكفَر ْ
يل
يل ه ِ
ُوا يُقَاتِلُونَ فِي َس ِب ِ
}التوبة 11وقال تعالى {الَّ ِذينَ آ َمنُواْ يُقَاتِلُونَ فِي َس ِب ِ
ومثل هذا فى القرآن كثير وهللا سبحانه قد أمرنا باألمر بالمعروف والنهى
ت}النساء16
الطَّا ُغو ِ
عن المنكر واألمر بالشىء مسبوق بمعرفته فمن ال يعلم المعروف ال يمكنه النهى عنه وقد أوجب هللا
علينا فعل المعروف وترك المنكر فإن حب الشىء وفعله وبغض ذلك وتركه ال يكون إال بعد العلم
بهما حتى يصح القصد إلى فعل المعروف وترك المنكر فإن ذلك مسبوق بعلمه فمن لم يعلم الشىء لم
يتصور منه حب له وال بغض وال فعل وال ترك لكن فعل الشىء و األمر به يقتضى أن يعلم علما
مفصال يمكن معه فعله واألمر به إذا أمر به مفصال ولهذا أوجب هللا على اإلنسان معرفة ما أمر
به من الواجبات مثل صفة الصالة والصيام والحج والجهاد واألمر بالمعروف والنهى عن المنكر إذا
أمر بأوصاف فال بد من العلم بثبوتها فكما أنا ال تكون مطيعين إذا علمنا عدم الطاعة فال نكون
مطيعين إال إذا لم نعلم وجودها بل الجهل بوجودها كالعلم بعدمها وكون كل منهما معصية فإن الجهل
بالتساوى كالعلم بالتفاضل فى بيع األموال الربوية بعضها بجنسه فإن لم نعلم المماثلة كان كما لو
علمنا المفاضلة وأما معرفة ما يتركه وينهى عنه فقد يكتفى بمعرفته فى بعض المواضع مجمال
فاإلنسان يحتاج إلى معرفة المنكر وإنكاره وقد يحتاج إلى الحجج المبنية لذلك وإلى الجواب عما
يعارض به اصحابها من الحجج وإلى دفع أهوائهم وإرادتهم وذلك يحتاج إلى إرادة جازمة وقدرة
ْر{ }8إِ َّال الَّ ِذينَ
على ذلك وذلك ال يكون إال بالصبر كما قال تعالى{ َو ْال َعصْ ِر{ }1إِ َّن ْ ِ
اإلن َسانَ لَ ِفي ُخس ٍ
اصوْ ا ِب ْال َح ِّ
صب ِْر{ }9العصر 9-1وأول ذلك أن تذكر
اصوْ ا ِبال َّ
ق َوتَ َو َ
ت َوتَ َو َ
آ َمنُوا َو َع ِملُوا الصَّالِ َحا ِ
األقوال واألفعال على وجه الذم لها والنهى عنها وبيان ما فيها من الفساد فإن اإلنكار بالقلب واللسان
قبل اإلنكار باليد وهذه طريقة القرآن فيما يذكره تعالى عن الكفار والفساق والعصاة من اقوالهم
وأفعالهم يذكر ذلك على وجه الذم والبغض لها وألهلها وبيان فسادها وضدها والتحذير منها كما أن
فيما يذكره عن أهل العلم واإليمان ومن فيهم من أنبيائه وأوليائه على وجه المدح والحب وبيان
سب َْحانَهُ بَلْ ِعبَا ٌد
صالحه ومنفعته والترغيب فيه وذلك نحو قوله تعالى { َوقَالُوا اتَّ َخ َذ الرَّحْ َمنُ َولَداً ُ
او ُ
ات
ُّم ْك َر ُمونَ }األنبياءَ { 86وقَالُوا اتَّ َخ َذ الرَّحْ َمنُ َولَداً{ }22لَقَ ْد ِج ْئتُ ْم َشيْئاً إِ هداً{ }23تَ َكا ُد ال َّ
س َم َ
يَتَفَطَّرْ نَ ِم ْنهُ َوتَن َش ُّ
ق ْاألَرْ ضُ َوتَ ِخرُّ ْال ِجبَا ُل هَ هداً{ }34أَن َدعَوْ ا لِلرَّحْ َم ِن َولَداً{َ }31و َما يَنبَ ِغي لِلرَّحْ َم ِن
اوا ِ َ
صاهُ ْم
أَن يَتَّ ِخ َذ َولَداً{ }38إِن ُكلُّ َمن فِي ال َّ
ض إِ َّال آتِي الرَّحْ َم ِن َعبْداً{ }39لَقَ ْد أَحْ َ
س َم َ
ت َو ْاألرْ ِ
ت ْاليَهُو ُد ع َُز ْي ٌر ابْنُ ه
هللاِ
َو َع َّدهُ ْم َع هداً{َ }30و ُكلُّهُ ْم آ ِتي ِه يَوْ َم ْال ِقيَا َم ِة فَرْ داً{ }35مريم َ { 35-22وقَالَ ِ
ُضا ِه ُؤونَ قَوْ َل الَّ ِذينَ َكفَرُواْ ِمن قَ ْب ُل قَاتَلَهُ ُم ه
َوقَالَ ْ
هللاُ
هللا َذلِكَ قَوْ لُهُم ِبأَ ْف َوا ِههِ ْم ي َ
ص َ
ت النَّ َ
ارى ْال َم ِسي ُح ابْنُ ه ِ
أَنَّى ي ُْؤفَ ُكونَ }التوبة 94اآليات وهذا كثير جدا فالذى يحب أقوالهم وأفعالهم هو منهم إما كافر
وإما فاجر بحسب قوله وفعله وليس منهم من هو بعكسه وليس عليه عذاب فى تركه لكنه ال يثاب على
مجرد عدم ذلك وإنما يثاب على قصده لترك ذلك وإرادته وذلك مسبوق بالعلم بقبح ذلك وبغضه هلل
وهذا العلم والقصد والبغض هو من اإليمان الذى يثاب عليه وهو ادنى اإليمان كما قال النبى من
رأى منكم منكرا فليغيره بيده إلى آخره وتغيير القلب يكون بالبغض لذلك وكراهته وذلك ال يكون
إآل بعد العلم به وبقبحه ثم بعد ذلك يكون اإلنكار باللسان ثم يكون باليد والنبى قال وذلك أضعف
اإليمان فيمن رأى المنكر فأما إذا رآه فلم يعلم أنه منكر ولم يكرهه ولم يكن هذا اإليمان موجودا فى
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القلب فى حال وجوده ورؤيته بحيث يجب بغضه وكراهته والعلم بقبحه يوجب جهاد الكفار والمنافقين
إذا وجدوا وإذا لم يكن المنكر موجودا لم يجب ذلك ويثاب من أنكره عند وجوده وال يثاب من لم يوجد
عنده حتى ينكره وكذلك ما يدخل فى ذلك من األقوال واألفعال المنكرات قد يعرض عنها كثير من
الناس إعراضهم عن جهاد الكفار والمنافقين وعن األمر بالمعروف والنهى عن المنكر فهؤالء وإن
كانوا من المهاجرين الذين هجروا السيئات فليسوا من المجاهدين الذين يجاهدون فى إزالتها حتى ال
تكون فتنة ويكون الدين كله هلل فتدبر هذا فإنه كثيرا ما يجتمع فى كثير من الناس هذان األمران
بغض الكفر وأهله وبغض الفجور وأهله وبغض نهيهم وجهادهم كما يحب المعروف وأهله وال يحب
اهلل َو َرسُولِ ِه
أن يأمر به وال يجاهد عليه بالنفس والمال وقد قال تعالى {إِنَّ َما ْال ُم ْؤ ِمنُونَ الَّ ِذينَ آ َمنُوا ِب َّ ِ
هللا أُوْ لَئِكَ هُ ُم الصَّا ِدقُونَ }الحجرات 15وقال تعالى
يل َّ ِ
ثُ َّم لَ ْم يَرْ تَابُوا َو َجاهَدُوا بِأَ ْم َوالِ ِه ْم َوأَنفُ ِس ِه ْم فِي َسبِ ِ
يرتُ ُك ْم َوأَ ْم َوا ٌل ا ْقتَ َر ْفتُ ُموهَا َوتِ َجا َرةٌ تَ ْخ َشوْ نَ
{قُلْ إِن َكانَ آبَا ُؤ ُك ْم َوأَ ْبنَآ ُؤ ُك ْم َوإِ ْخ َوانُ ُك ْم َوأَ ْز َوا ُج ُك ْم َوع َِش َ
ُوا َحتَّى يَأْتِ َي ه
هللا َو َرسُولِ ِه َو ِجهَا ٍد فِي َس ِبيلِ ِه فَتَ َربَّص ْ
هللاُ ِبأَ ْم ِر ِه
َك َسا َدهَا َو َم َسا ِكنُ تَرْ َ
ضوْ نَهَا أَ َحبَّ إِلَ ْي ُكم ِّمنَ ه ِ
َو ه
اهلل َو ْال َيوْ ِم ْاآل ِخ ِر ي َُوا ُّدونَ َم ْن
اس ِقينَ }التوبة 80وقوله { َال تَ ِج ُد قَوْ ماً ي ُْؤ ِمنُونَ ِب َّ ِ
هللاُ الَ َي ْه ِدي ْالقَوْ َم ْالفَ ِ
َحا َّد َّ
اإلي َمانَ
يرتَهُ ْم أُوْ لَئِكَ َكتَ َ
هللاَ َو َرسُولَهُ َولَوْ َكانُوا آبَاءهُ ْم أَوْ أَ ْبنَاءهُ ْم أَوْ إِ ْخ َوانَهُ ْم أَوْ ع َِش َ
ب فِي قُلُو ِب ِه ُم ْ ِ
ض َي َّ
هللاُ َع ْنهُ ْم َو َرضُوا َع ْنهُ
َوأَيَّ َدهُم بِرُوحٍ ِّم ْنهُ َويُ ْد ِخلُهُ ْم َجنَّا ٍ
ت تَجْ ِري ِمن تَحْ تِهَا ْاألَ ْنهَا ُر َخالِ ِدينَ فِيهَا َر ِ
هللا هُ ُم ْال ُم ْف ِلحُونَ }المجادلة 88وكثير من الناس بل أكثرهم كراهتهم
هللا أَ َال إِ َّن ِح ْز َ
ب َّ ِ
أُوْ لَ ِئكَ ِح ْزبُ َّ ِ
للجهاد على المنكرات اعظم من كراهتهم للمنكرات ال سيما إذا كثرت المنكرات وقويت فيها الشبهات
والشهوات فربما مالوا إليها تارة وعنها أخرى فتكون نفس أحدهم لوامة بعد أن كانت أمارة ثم إذا
إرتقى إلى الحال األعلى فى هجر السيئات وصارت نفسه مطمئنة تاركة للمنكرات والمكروهات ال
تحب الجهاد ومصابرة العدو على ذلك وإحتمال ما يؤذيه من األقوال واألفعال فإن هذا شىء آخر
يل لَهُ ْم ُكفُّواْ أَ ْي ِديَ ُك ْم َوأَ ِقي ُم ْ
ب َعلَ ْي ِه ُم
وا ال َّ
صالَةَ َوآتُواْ ال َّز َكاةَ فَلَ َّما ُك ِت َ
داخل فى قوله {أَلَ ْم تَ َر إِلَى الَّ ِذينَ ِق َ
اس َك َخ ْشيَ ِة ه
ْالقِتَا ُل إِ َذا فَ ِري ٌ
هللاِ أَوْ أَ َش َّد َخ ْشيَةً }النساء 11اآليات إلى قوله { َو َكانَ
ق ِّم ْنهُ ْم يَ ْخ َشوْ نَ النَّ َ
ه
هللاُ َعلَى ُكلِّ َش ْي ٍء ُّم ِقيتاً }النساء 25والشفاعة اإلعانة إذ المعين قد صار شفيعا للمعان فكل من أعان
على بر أو تقوى كان له نصيب منه ومن أعان على اإلثم والعدوان كان له كفل منه وهذا حال الناس
فيما يفعلونه بقلوبهم وألسنتهم وأيديهم من اإلعانة على البر والتقوى واإلعانة على اإلثم والعدوان
ومن ذلك الجهاد بالنفس والمال على ذلك من الجانبين كما قال تعالى قبل ذلك {يَا أَيُّهَا الَّ ِذينَ آ َمنُواْ
وا ِح ْذ َر ُك ْم فَانفِر ْ
ُخ ُذ ْ
ض ِعيفاً
ت أَ ِو انفِرُواْ َج ِميعاً }النساء 11إلى قوله{إِ َّن َك ْي َد ال َّ
ُوا ثُبَا ٍ
ش ْيطَا ِن َكانَ َ
}النساء 16ومن هنا يظهر الفرق فى السمع والبصر من اإليمان وآثاره والكفر وآثاره والفرق بين
المؤمن البر وبين الكافر والفاجر فإن المؤمنين يسمعون اخبار أهل اإليمان فيشهدون رؤيتهم على
وجه العلم والمعرفة والمحبة والتعظيم لهم والخبارهم وآثارهم كرؤية الصحابة النبى وسمعهم لما
بلغه عن هللا والكافر والمنافق يسمع ويرى على وجه البغض والجهل كما قال تعالى { َوإِن يَ َكا ُد
ُ
ُورةٌ ُّمحْ َك َمةٌ
نزلَ ْ
تس َ
الَّ ِذينَ َكفَرُوا لَي ُْزلِقُونَكَ ِبأَب َ
ار ِه ْم لَ َّما َس ِمعُوا ال ِّذ ْك َر }القلم 51وقال { فَإِ َذا أ ِ
ْص ِ
َو ُذ ِك َر ِفي َها ْال ِقتَا ُل َرأَي َ
ت فَأَوْ لَى لَهُ ْم
ْت الَّ ِذينَ ِفي قُلُو ِب ِهم َّم َرضٌ َينظُرُونَ إِلَ ْيكَ نَظَ َر ْال َم ْغ ِش ِّي َعلَ ْي ِه ِمنَ ْال َموْ ِ
ْصرُونَ }هود 84وقال { فَ َع ُم ْ
س ْم َع َو َما َكانُ ْ
}محمد 84وقال { َما َكانُ ْ
وا
وا يَ ْستَ ِطيعُونَ ال َّ
وا يُب ِ
ص ُّم ْ
هللاُ َعلَ ْي ِه ْم ثُ َّم َع ُم ْ
اب ه
ص ُّم ْ
وا َكثِي ٌر ِّم ْنهُ ْم }المائدة 11وقال تعالى فى حق المؤمنين
وا َو َ
وا ثُ َّم تَ َ
َو َ
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ص هماً َو ُع ْميَاناً }الفرقان 19وقال فى حق الكفار {فَ َما
ت َربِّ ِه ْم لَ ْم يَ ِخرُّ وا َعلَ ْيهَا ُ
{ َوالَّ ِذينَ إِ َذا ُذ ِّكرُوا ِبآيَا ِ
1
ضينَ }المدثر 03واآليات فى هذا كثيرة جدا
ْر ِ
لَهُ ْم ع َِن التَّ ْذ ِك َر ِة ُمع ِ

النظر إلى زينة الحياة فتنة
وكذلك النظر إلى زينة الحياة فتنة فقال تعالى { َو َال تَ ُم َّد َّن َع ْينَ ْيكَ إِلَى َما َمتَّ ْعنَا ِب ِه أَ ْز َواجاً ِّم ْنهُ ْم َز ْه َرةَ
ْج ْبكَ أَ ْم َوالُهُ ْم َوالَ
ْال َح َيا ِة ال ُّدن َيا ِلنَ ْف ِتنَهُ ْم ِفي ِه َو ِر ْز ُ
ق َربِّكَ َخ ْي ٌر َوأَ ْبقَى }طه 191وفى التوبة {فَالَ تُع ِ
ار ِه ْم }النور 94اآلية وقال{ َو َال تَ ْع ُد
أَوْ الَ ُدهُ ْم }التوبة 55اآلية وقال {قُل لِّ ْل ُم ْؤ ِمنِينَ يَ ُغضُّ وا ِم ْن أَب َ
ْص ِ
اإلبِ ِل َك ْيفَ ُخلِقَ ْ
ت
َع ْينَاكَ َع ْنهُ ْم تُ ِري ُد ِزينَةَ ْال َحيَا ِة ال ُّد ْنيَا }الكهف 82وقال {أَفَ َال يَنظُرُونَ إِلَى ْ ِ
اوا ِ َ
}الغاشية 11اآليات وقال{قُ ِل انظُر ْ
ض }يونس 141وقال {أَفَلَ ْم َي َروْ ا
ُوا َما َذا ِفي ال َّ
س َم َ
ت َواألرْ ِ
َ
ض}سبأ3اآلية وكذلك قال الشيطان { إِنِّي أَ َرى َما الَ
إِلَى َما بَ ْينَ أَ ْي ِدي ِه ْم َو َما َخ ْلفَهُم ِّمنَ ال َّ
س َما ِء َو ْاألرْ ِ
ان }الشعراء 61اآليات وقال {إِ ْذ ي ُِري َكهُ ُم ه
هللاُ ِفي َمنَا ِمكَ
تَ َروْ نَ }األنفال 02وقال{فَلَ َّما تَ َراءى ْال َج ْم َع ِ
قَلِيالً }األنفال 09االية فالنظر إلى متاع الدنيا على وجه المحبة والتعظيم لها وألهلها منهى عنه
والنظر إلى المخلوقات العلوية والسفلية على وجه التفكر واإلعتبار مأمور به مندوب إليه وأما رؤية
ذلك عند الجهاد واألمر بالمعروف والنهى عن المنكر لدفع شر أولئك وإزالته فمأمور به وكذلك رؤية
اإل عتبار شرعا فى الجملة فالعين الواحدة ينظر إليها نظرا مأمورا به إما لعإعتبار وإما لبغض ذلك
والنظر إليه لبغض الجهاد منهى عنه وكذلك المواالة والمعاداة وقد تحصل للعبد فتنة بنظر منهى عنه
وهو يظن أنه نظر عبرة وقد يؤمر بالجهاد فيظن أن ذلك نظر فتنة كالذين قال هللا تعالى فيهم { َو ِم ْنهُم
َّمن يَقُو ُل ا ْئ َذن لِّي َوالَ تَ ْفتِنِّي }التوبة 03اآلية فإنها نزلت فى الجد بن قيس لما أمره النبى أن يتجهز
لغزو الروم فقال إنى مغرم بالنساء وأخاف الفتنة بنساء الروم فإئذن لى فى القعود قال تعالى { أَالَ
فِي ْالفِ ْتنَ ِة َسقَطُو ْا َوإِ َّن َجهَنَّ َم لَ ُم ِحيطَةٌ ِب ْال َكافِ ِرينَ }التوبة 03فهذا ونحوه مما يكون باللسان من القول
وأما ما يكون من الفعل بالجوارح فكل عمل يتضمن محبة أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا داخل فى
هذا بل يكون عذابه أشد فإن هللا قد توعد بالعذاب على مجرد محبة أن تشيع الفاحشة بالعذاب األليم فى
الدنيا واآلخرة وهذه المحبة قد ال يقترن بها قول وال فعل فكيف إذا إقترن بها قول أو فعل بل على
اإلنسان أن يبغض ما أبغضه هللا من فعل الفاحشة والقذف بها وإشاعتها فى الذين آمنوا ومن رضى
عمل قوم حشر معهم كما حشرت امرأة لوط معهم ولم تكن تعمل فاحشة اللواط فإن ذلك ال يقع من
المرأة لكنها لما رضيت فعلهم عمها العذاب معهم فمن هذا الباب قيل من أعان على الفاحشة
وإشاعتها مثل القواد الذى يقود النساء والصبيان إلى الفاحشة ألجل ما يحصل له من رياسة أو سحت
يأكله وكذلك أهل الصناعات التى تنفق بذلك مثل المغنين وشربة الخمر وضمان الجهات السلطانية
وغيرها فإنهم يحبون أن تشيع الفاحشة ليتمكنوا من دفع من ينكرها من المؤمنين ما إذا كانت قليلة
خفيفة خفية وال خالف بين المسلمين أن ما يدعو إلى معصية هللا وينهى عن طاعته منهى عنه محرم
بخالف عكسه فإنه واجب كما قال تعالى { إِ َّن الص ََّالةَ تَ ْن َهى ع َِن ْالفَحْ َشاء َو ْال ُمن َك ِر َولَ ِذ ْك ُر َّ
هللاِ أَ ْك َب ُر
}العنكبوت 05أى إن ما فيها من طاعة هللا وذكره وإمتثال أمره أكبر من ذلك وقال في الخمر
صالَ ِة}المائدة 31أى يوقعهم ذلك فى معصيته التى هى
هللا َوع َِن ال َّ
والميسر { َويَ ُ
ص َّد ُك ْم عَن ِذ ْك ِر ه ِ
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العداوة والبغضاء وهذا من أعظم المنكرات التى تنهى عنه الصالة والخمر تدعو إلى الفحشاء
والمنكر كما هو الواقع فإن شارب الخمر تدعوه نفسه إلى الجماع حالال كان أو حراما فاهلل تعالى لم
يذكر الجماع ألن الخمر ال تدعو إلى الحرام بعينه من الجماع فيأتى شارب الخمر ما يمكنه من
الجماع سواء كان حالال أو حراما والسكر يزيل العقل الذى كان يميز السكران به من الحالل والحرام
والعقل الصحيح ينهى عن مواقعة الحرام ولهذا يكثر شارب الخمر من مواقعة الفواحش ماال يكثر من
غيرها حتى ربما يقع على إبنته وإبنه ومحارمه وقد يستغنى بالحالل إذا أمكنه ويدعو شرب الخمر
إلى أكل أموال الناس بالباطل من سرقة ومحاربة وغير ذلك ألنه يحتاج إلى الخمر وما يستتبعه من
مأكول وغيره من فواحش وغناء وشرب الخمر يظهر اسرار الرجال حتى يتكلم شاربه بما فى
باطنه وكثير من الناس إذا ارادوا إستفهام مافى قلوب الرجال من األسرار يسقونهم الخمر وربما
يشربون معهم ماال يسكرون به وأيضا فالخمر تصد اإلنسان عن علمه وتدبيره ومصلحته فى
معاشه ومعاده وجميع أموره التى يدبرها برأية وعقله فجميع األمور التى تصد عنها الخمر من
صالَ ِة
هللا َوع َِن ال َّ
المصالح وتوقعها من المفاسد داخلة فى قوله تعالى { َويَ ُ
ص َّد ُك ْم عَن ِذ ْك ِر ه ِ
وكذلك إيقاع العداوة والبغضاء هى منتهى قصد الشيطان ولهذا قال النبى أال أنبئكم
}المائدة31
بأفضل من درجة الصالة والصيام والصدقة واألمر بالمعروف والنهى عن المنكر قالوا بلى يا رسول
هللا قال إص الح ذات البين فإن إفساد ذات البين هى الحالقة ال أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين
وقد ذكرنا فى غير هذا الموضع أن الفواحش والظلم وغير ذلك من الذنوب توقع العداوة والبغضاء
وإن كل عداوة أو بغضاء فأصلها من معصية هللا والشيطان يأمر بالمعصية ليوقع فيما هو اعظم منها
وال يرضى بغاية ما قدر على ذلك وأيضا فالعداوة والبغضاء شر محض ال يحبها عاقل بخالف
المعاصى فإن فيها لذة كالخمر والفواحش فإن النفوس تريد ذلك والشيطان يدعو إليها النفوس حتى
يوقعها فى شر ال تهواه وال يريده اإلنسان ثم قال فى سورة النور {يَا أَيُّهَا الَّ ِذينَ آ َمنُوا َال تَتَّ ِبعُوا
ت ال َّ
ت ال َّ
ان فَإِنَّهُ يَأْ ُم ُر ِب ْالفَحْ َشاء َو ْال ُمن َك ِر }النور 81وقال فى سورة
ان َو َمن يَتَّ ِب ْع ُخطُ َوا ِ
ُخطُ َوا ِ
ش ْيطَ ِ
ش ْيطَ ِ
البقرة { َوالَ تَتَّ ِبع ْ
ت ال َّ
ان إِنَّهُ لَ ُك ْم َع ُد ٌّو ُّم ِب ٌ
ين { }162إِنَّ َما َيأْ ُم ُر ُك ْم ِبالسُّو ِء َو ْالفَحْ َشاء َوأَن
ُوا ُخطُ َوا ِ
ش ْيطَ ِ
تَقُولُ ْ
هللا َما الَ تَ ْعلَ ُمونَ { }163البقرة 163- 162فنهى عن إتباع خطواته وهو إتباع امره
وا َعلَى ه ِ
باإلقتداء واإلتباع وأخبر أنه يأمر بالفحشاء والمنكر والسوء والقول على هللا بال علم وقال فيها
ش ْيطَانُ يَ ِع ُد ُك ُم ْالفَ ْق َر َويَأْ ُم ُر ُكم ِب ْالفَحْ َشاء َو ه
{ال َّ
هللاُ يَ ِع ُد ُكم َّم ْغ ِف َرةً ِّم ْنهُ َوفَضْ الً }البقرة 862فالشيطان يعد
الفقر ويأمر بالفحشاء والمنكر والسوء وهللا يعد المغفرة والفضل ويأمر بالعدل واإلحسان وإيتاء ذي
ُوف َو َي ْن َهاهُ ْم ع َِن ْال ُمن َك ِر
القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى وقال عن نبيه { َيأْ ُم ُرهُم ِب ْال َم ْعر ِ
ض ُع َع ْنهُ ْم إِصْ َرهُ ْم َواألَ ْغالَ َل الَّتِي َكانَ ْ
ت َويُ َحرِّ ُم َعلَ ْي ِه ُم ْال َخبَآئِ َ
ت َعلَ ْي ِه ْم
ث َويَ َ
َوي ُِحلُّ لَهُ ُم الطَّيِّبَا ِ
ُوف َويَ ْنهَوْ نَ ع َِن ْال ُمن َك ِر }آل عمران110
}األعراف 151وقال عن أمته {يَأْ ُمرُونَ بِ ْال َم ْعر ِ
وذكر مثل ذلك فى مواضع كثيرة فتارة يخص إسم المنكر بالنهى وتارة يقرنه بالفحشاء وتارة يقرن
معهما البغى وكذلك المعروف تارة يخصه باألمر وتارة يقرن به غيره كما فى قوله تعالى {الَّ َخ ْي َر
اس }النساء 110وذلك ألن
ص َدقَ ٍة أَوْ َم ْعر ٍ
ير ِّمن نَّجْ َواهُ ْم إِالَّ َم ْن أَ َم َر ِب َ
ح َب ْينَ النَّ ِ
ِفي َك ِث ٍ
ُوف أَوْ إِصْ الَ ٍ
األسماء قد يكون عمومها وخصوصها بحسب اإلفراد والتركيب كلفظ الفقير والمسكين فإن أحدهما إذا
أفرد كان عاما لما يدالن عليه عند اإلقتران بخالف إقترانهما فإنه يكون معنى كل منهما هو معنى
اآلخر بل أخصه من معناه عند اإلفراد وأيضا فقد يعطف على اإلسم العام بعض أنواعه على سبيل
التخصيص ثم قد قيل إن ذلك المخصص يكون مذكورا بالمعنى العام والخاص فإذا عرف هذا فإسم
المنكر يعم كل ما كرهه هللا ونهى عنه وهو المبغض وإسم المعروف يعم كل ما يحبه هللا
ويرضاه ويأمر به فحيث أفراد بالذكر فإنهما يعمان كل محبوب فى الدين ومكروه وإذا قرن المنكر
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بالفحشاء فإن الفحشاء مبناها على المحبة والشهوة و المنكر هو الذى تنكره القلوب فقد يظن أن
ما فى الفاحشة من المحبة ي خرجها عن الدخول فى المنكر وإن كانت مما تنكرها القلوب فإنها تشتهيها
النفوس و المنكر قد يقال أنه يعم معنى الفحشاء وقد يقال خصت لقوة المقتضى لما فيها من
الشهوة وقد يقال قصد بالمنكر ما ينكر مطلقا والفحشاء لكونها تشتهى وتحب وكذلك البغى قرن
بها أل نه أبعد عن محبة النفوس ولهذا كان جنس عذاب صاحبه أعظم من جنس عذاب صاحب
الفحشاء ومنشؤها من قوة الغضب كما أن الفحشاء منشؤها عن قوة الشهوة ولكل من النفوس لذة
بحصول مطلوبها فالفواحش والبغى مقرونان بالمكنر وأما اإلشراك والقول على هللا بال علم فإنه
منكر محض ليس فى النفوس ميل إليهما بل إنما يكونان عن عناد وظلم فهما منكر وظلم محض
بالفطرة فهذه الخصال فساد فى القوة العلمية والعملية فالصالة تنهى عن الفحشاء والمنكر { َو َمن
يَتَّ ِب ْع ُخطُ َواتِ ال َّ
ان فَإِنَّهُ يَأْ ُم ُر ِب ْالفَحْ َشاء َو ْال ُمن َك ِر }النور 81سواء كان الضمير عائدا إلى الشيطان
ش ْيطَ ِ
أو إلى من يتبع خطوات الشيطان فإن من أتى الفحشاء والمنكر سواء فإن كان الشيطان امره فهو
متبعه مطيعه عابد له وإن كان اآلتى هو اآلمر فاألمر بالفعل أبلغ من فعله فمن أمر بها غيره رضيها
لنفسه ومن الفحشاء والمنكر إستماع العبد مزامير الشيطان والمغنى هو موذنه الذى يدعو إلى
طاعته فإن الغناء رقية الزنا وكذلك من إتباع خطوات الشيطان القول على هللا بال علم { قُلْ إِ َّن ه
هللاَ
هللا َما الَ تَ ْعلَ ُمونَ }األعراف 82وهذه حال أهل البدع والفجور وكثير
الَ يَأْ ُم ُر ِب ْالفَحْ َشاء أَتَقُولُونَ َعلَى ه ِ
ممن يستحل مؤاخاة النساء والمردان واحضارهم في سماع الغناء ودعوى محبة صورهم هلل وغير
ذلك مما فتن به كثير من الناس فصاروا ضالين مضلين ثم أنه سبحانه نهى المظلوم بالقذف أن يمنع
ما ينبغى له فعله من اإلحسان إلى ذوى قرابته والمساكين وأهل التوبة وأمره بالعفو والصفح فإنهم
كما يحبون أن يغفر هللا لهم فليعفوا وليصفحوا وليغفروا وال ريب أن صلة األرحام واجبة وإيتاء
المساكين واجب وإعانة المهاجرين واجب فال يجوز ترك ما يجب من اإلحسان لعإنسان بمجرد ظلمه
وإساءته فى عرضه كما ال يمنع الرجل ميراثه وحقه من الصدقات والفىء بمجرد ذنب من الذنوب
وقد يمنع من ذلك لبعض الذنوب وفى اآلية داللة على وجوب الصلة والنفقة وغيرها لذوى األرحام
الذين ال يرثون بفرض وال تعصيب فإنه قد ثبت فى الصحيح عن عائشة فى قصة اإلفك أن أبا بكر
الصديق حلف أن ال ينفق على مسطح بن اثاثة وكان أحد الخائضين فى أفك فى شأن عائشة وكانت أم
مسطح بنت خالة أبى بكر وقد جعله هللا من ذوى القربى الذين نهى عن ترك إيتائهم والنهى يقتضى
1
التحريم فإذا لم يجز الحلف على ترك الفعل كان الفعل واجبا ألن الحلف على ترك الجائز جائز

تنازع العلماء هل شهادة األربعة التى يجب بها الحد على الزانى مثل شهادة
أهل الفسوق والعصيان وغيرهم هل تدرأ الحد عن القاذف
ت ثُ َّم لَ ْم يَأْتُوا ِبأَرْ بَ َع ِة ُ
شهَدَاء فَاجْ لِدُوهُ ْم ثَ َمانِينَ َج ْل َدةً
قال هللا تعالى { َوالَّ ِذينَ يَرْ ُمونَ ْال ُمحْ َ
صنَا ِ
اجهُ ْم َولَ ْم يَ ُكن لَّهُ ْم ُ
سهُ ْم }النور { 6ثُ َّم لَ ْم
شهَدَاء إِ َّال أَنفُ ُ
}النور 0وقال فيها { َوالَّ ِذينَ يَرْ ُمونَ أَ ْز َو َ
شهَدَاء فَاجْ لِدُوهُ ْم ثَ َما ِنينَ َج ْل َدةً }النور 0وقال فيها {لَوْ َال َجاؤُوا َعلَ ْي ِه ِبأَرْ بَ َع ِة ُ
يَأْتُوا ِبأَرْ بَ َع ِة ُ
شهَدَاء
}النور19فذكر عدد الشهداء وأطلق صفتهم ولم يقيدهم بكونهم منا وال ممن نرضى وال من ذوى
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العدل كما قيد صفة الشهداء فى غير هذا الموضع ولهذا تنازع العلماء هل شهادة األربعة التى
يجب بها الحد على الزانى مثل شهادة أهل الفسوق والعصيان وغيرهم هل تدرأ الحد عن القاذف على
قولين فى مذهب أحمد أحدهما أنها تدرأ الحد عن القاذف وإن لم توجب حد الزنا على المقذوف
كشهادة الزوج على امرأته أربع شهادات باهلل فإن ذلك يدرأ حد القذف وال يجب الحد على امرأته
لمجرد ذلك ألنها تدفع العذاب عنها بشهادتها أربع شهادات ولو لم تشهد فهل تحد أو تحبس حتى تقر
أو تالعن أو يخلى سبيلها فيه ن زاع مشهور بين العلماء فال يلزم من درء الحد عن القاذف وجوب حد
الزنا على المقذوف فإن كالهما حد والحدود تدرأ بالشبهات واألربع شهادات للقاذف شبهة قوية ولو
إعترف المقذوف مرة أو مرتين أو ثالثا درىء الحد عن القاذف ولم يجب الحد عنها عند أكثر العلماء
ولو كان المقذوف غير محصن مثل ان يكون مشهورا بالفاحشة لم يحد قاذفه حد القذف ولم يحد هو
حد الزنا لمجرداإلستفاضة وأن يعاقب كل منهما دون الحد وقد إعتبر نصاب حد الزنا باربعة شهداء
وكذلك تعتبر صفاتهم فال يقام حد الزنا على مسلم إال بشهادة مسلمين لكن يقال لم يقيدها بأن يكونوا
ضوْ نَ ِمنَ ال ُّشهَدَاء }البقرة 828وقال فى
عدوال مرضيين كما قيدهم فى آية الدين بقوله { ِم َّمن تَرْ َ
ان َذ َوا َع ْد ٍل ِّمن ُك ْم }المائدة 146وقال فى آية الرجعة { َوأَ ْش ِهدُوا َذ َويْ َع ْد ٍل ِّمن ُك ْم
آية الوصية { ْاثنَ ِ
َوأَقِي ُموا ال َّ
هلل}الطالق 8فقد أمرنا هللا سبحانه بأن نحمل الشهادة المحتاج إليها ألهل العدل
شهَا َدةَ ِ َّ ِ
والرضا وهؤالء هم الممتثلون ما أمرهم هللا به بقوله {يَا أَيُّهَا الَّ ِذينَ آ َمنُواْ ُكونُ ْ
وا قَ َّوا ِمينَ ِب ْال ِق ْس ِط ُ
شهَدَاء
اهللُ أَوْ لَى ِب ِه َما فَالَ تَتَّ ِبع ْ
هلل َولَوْ َعلَى أَنفُ ِس ُك ْم أَ ِو ْال َوالِ َدي ِْن َواألَ ْق َر ِبينَ إِن يَ ُك ْن َغنِيهاً أَوْ فَقَيراً فَ ه
ُوا ْالهَ َوى أَن
ِه ِ
وا}النساء 195اآلية وفى قوله تعالى { َوالَ تَ ْكتُ ُم ْ
تَ ْع ِدلُ ْ
وا ال َّ
ب
ش َها َدةَ }البقرة 829وقوله { َوالَ َيأْ َ
ال ُّشهَدَاء إِ َذا َما ُدعُواْ }البقرة 828وقوله { َوالَّ ِذينَ هُم ِب َشهَادَاتِ ِه ْم قَائِ ُمونَ }المعارج 99فهم يقومون
بالشهادة بالقسط هلل فيحصل مقصود الذى إستشهده الوجه الثانى أن كون شهادتهم مقبولة
مسموعة ألنهم أهل العدل والرضى فدل على وجوب ذلك فى القبول واألداء وقد نهى سبحانه عن
اس ٌ
ق ِبنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا}الحجرات 6اآلية لكن هذا نص فى أن
قبول شهادة الفاسق بقوله {إِن َجاء ُك ْم فَ ِ
الفاسق الواحد يجب التبين فى خبره وأما الفاسقان فصاعدا فالداللة عليه يحتاج إلى مقدمة أخرى وما
ذكروه من عدد الشهود ال يعتبر فى الحكم بإتفاق العلماء فى مواضع وعند جمهورهم قد يحكم بال
شهود فى مواضع عند النكول والرد ونحو ذلك ويحكم بشاهد ويمين رواه أبوداود وغيره من حديث
أبى هريرة ورواه مسلم من حديث ابن عباس أن رسول هللا قضى بشاهد ويمين ورواه غيرهما
ويدل على هذا أن هللا لم يعتبر عند األداء هذا القيد ال فى آية الزنا وال فى آية القذف بل قال {
ت ثُ َّم لَ ْم َيأْتُوا ِبأَرْ َب َع ِة
فَا ْستَ ْش ِهدُواْ َعلَ ْي ِه َّن أَرْ َبعةً ِّمن ُك ْم }النساء 15وقال { َوالَّ ِذينَ َيرْ ُمونَ ْال ُمحْ َ
صنَا ِ
ُ
شهَدَاء }النور 0وإنما أمر بالتثبيت عند خبر الفاسق الواحد ولم بأمر به عند خبر الفاسقين فإن خبر
اإلثنين يوجب من اإلعتقاد ماال يوجبه خبر الواحد ولهذا قال العلماء إذا إستراب الحاكم فى الشهود
فرقهم وسألهم عن مكان الشهادة وزمانها وصفتها وتحملها وغير ذلك مما يتبين به إتفاقهم وإختالفهم
وقوله تعالى { َو َال تَ ْقبَلُوا لَهُ ْم َشهَا َدةً أَبَداً }النور 0فهذا نص فى ان هؤالء القذفة ال تقبل لهم شهادة أبدا
واحدا كانوا أو عددا بل لفظ اآلية ينتظم العدد على سبيل الجمع والبدل ألن اآلية نزلت فى أهل اإلفك
بإتفاق أهل العلم والحديث والفقه والتفسير وكان الذين قذفوا عائشة عداد ولم يكونوا واحدا لما رأوها
قد قدم ت صحبة صفوان بن المعطل السلمى بعد قفول العسكر وكانت قد ذهبت تطلب قالدة لها
عدمت فرفع أصحاب الهودج هودجها معتقدين أنها فيه لخفتها ولم تكن فيه فلما رجعت لم تجد أحدا
من الجيش فمكثت خلوته بها للضرورة كما يجوز للمرأة أن تسافر بال محرم للضرورة كسفر الهجرة
مثل ما قدمت أم كلثوم بنت عقبة بن أبى معيط مهاجرة وقصة عائشة وقد دلت اآلية على أن
القاذفين ال تقبل شهادتهم مجتمعين وال متفرقين ودلت أيضا على أن شهادتهم بعد التوبة مقبولة كما
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هو مذهب الجمهور فانه كان من جملتهم مسطح بن أثاثة وحسان بن ثابت كما فى الصحيح عن
عائشة وكان منهم حمنة بنت جحش وغيرها ومعلوم أنه لم يرد النبى وال المسلمون بعده شهادة أحد
منهم ألنهم كلهم تابوا لما نزل القرآن ببراءتها ومن لم يتب حينئذ فإنه كافر مكذب بالقرآن وهؤالء
مازالوا مسلمين وقد نهى هللا عن قطع صلتهم ولو ردت شهادتهم بعد التوبة الستفاض ذلك كما
استفاض رد عمر شهادة أبى بكرة وقصة عائشة كانت أعظم من قصة المغيرة لكن من رد شهادة
القاذف بعد التوبة قد يقول أرد شهادة من حد فى القذف وهؤالء لم يحدوا واألولون يجيبون بأجوبة
أحدها انه قد روى فى السنن أن النبى حد أولئك و الثانى ان هذا الشرط غير معتبر فى
ظاهر القرآن وهم ال يقولون به كما هو مقرر فى موضعه و الثالث ان الذين اعتبروا الحد
اعتبروه وقالوا قد يكون القاذف صادقا وقد يكون كاذبا فاعراض المقذوف عن طلب حد القذف قد
يكون لصدق القذف فاذا طلب الحد ولم يات القاذف بأربعة شهداء ظهر كذبه ومعلوم ان الذين قذفوا
عائشة ظهر كذبهم أعظم من ظهور كذب كل أحد فإن هللا هو الذى برأها بكالمه الذى أنزله من فوق
سبع سموات يتلى فاذا كانت شهادتهم بعد توبتهم مقبولة فشهادة غيرهم ممن شهد على غيرها بالقذف
أولى بالقبول وقصة عمر بن الخطاب التى حكم فيها بين المهاجرين واألنصار فى شأن المغيرة لما
شهد عليه ثالثة بالزنا وتوقف الرابع عن الشهادة فجلد أولئك الثالثة ورد شهادتهم دليل على الفصلين
جميعا كما دلت قصة عائشة على قبول شهادتهم بعد التوبة والجلد ألن اثنين من الثالثة تابا فقبل عمر
والمسلمون شهادتهما والثالث وهو أبو بكرة مع كونه من أفضلهم لم يتب فلما لم يتب لم يقبل
المسلمون شهادته وكان من صالحى المسلمين وقد قال عمر تب أقبل شهادتك لكن اذا كان القرآن قد
اسقُونَ
بين ان القذفة ان لم يأتوا بأربعة شهداء لم تقبل شهادتهم أبدا ثم قال بعد ذلك { َوأُوْ لَئِكَ هُ ُم ْالفَ ِ
اسقُونَ }النور0وصف ذم لهم
{ }0إِ َّال الَّ ِذينَ تَابُوا {}5النور 5-0فمعلوم ان قوله { َوأُوْ لَئِكَ هُ ُم ْالفَ ِ
زائد على ما ذكره من رد شهادتهم وأما تفسير العدالة المشروطة فى هؤالء الشهداء فانها
الصالح فى الدين والمروءة والصالح فى أداء الواجبات وترك الكبيرة واالصرار على الصغيرة و
الصالح فى المروءة استعمال ما يجمله ويزينه واجتناب ما يدنسه ويشينه فاذا وجد هذا فى شخص
كان عدال فى شهادته وكان من الصالحين األبرار وأما انه ال يستشهد أحد فى وصية أو رجعة فى
جميع األمكنة واألزمنة حتى يكون بهذه الصفة فليس فى كتاب هللا وسنة رسوله ما يدل على ذلك بل
هذا صفة المؤمن الذى اكمل ايمانه بأداء الواجبات وإن كان المستحبات لم يكملها ومن كان كذلك كان
من أولياء هللا المتقين ثم ان القائلين بهذا قد يقسرون الواجبات بالصلوات الخمس ونحوها بل قد يجب
على االنسان من حقوق هللا وحقوق عباده ما ال يحصيه اال هللا تعالى مما يكون تركه أعظم إثما من
شرب الخمر والزنا ومع ذلك لم يجعلوه قادحا فى عدالته إما لعدم استشعار كثرة الواجبات وإما
إللتفاتهم الى ترك السيئات دون فعل الواجبات وليس األمر كذلك فى الشريعة وبالجملة هذا معتبر فى
بانى ال ثواب و العقاب والمدح والذم والمواالة والمعاداة وهذا أمر عظيم وأما قول من يقول
األصل فى المسلمين العدالة فهو باطل بل االصل فى بنى آدم الظلم والجهل كما قال تعالى {
اإلن َسانُ إِنَّهُ َكانَ ظَلُوماً َجهُوالً }األحزاب 18ومجرد التكلم بالشهادتين اليوجب انتقال االنسان
َو َح َملَ َها ْ ِ
عن الظلم والجهل الى العدل و باب الشهادة مداره على ان يكون الشهيد مرضيا أو يكون ذا
عدل يتحرى القسط والعدل فى أقواله وأفعاله والصدق فى شهادته وخبره وكثيرا ما يوجد هذا مع
االخالل بكثير من تلك الصفات كما أن الصفات التى اعتبروها كثيرا ما توجد بدون هذا كما قد رأينا
كل واحد من الصنفين كثيرا لكن يقال أن ذلك مظنة الصدق والعدل والمقصود من الشهادة ودليل
عليها وعالمة لها فان النبى صلى هللا عليه وسلم قال فى الحديث المتفق على صحته عليكم
بالصدق فان الصدق يهدى الى البر والبر يهدى الى الجنة الحديث الى آخره فالصدق مستلزم
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للبر كما أن الكذب مستلزم للفجور فاذا وجد الملزوم وهو تحرى الصدق وجد الالزم وهو البر واذا
انتقى الالزم وهو البر انتفى الملزوم وهو الصدق واذا وجد الكذب وهو الملزوم وجد الفجور وهو
الالزم وإذا انتفى الالزم وهو الف جور انتفى الملزوم وهو الكذب فلهذا استدل بعدم بر الرجل على كذبه
وبعدم فجوره على صدقه فالعدل الذى ذكره الفقهاء من انتفى فجوره وهو إتيان الكبيرة واالصرار
على الصغيرة واذا انتفى ذلك فيه انتفى كذبه الذى يدعوه الى هذا الفجور والفاسق هو من عدم بره
واذا عدم بره عدم صدقه وداللة هذا الحديث مبنية على أن الداعى الى البر يستلزم البر والداعى الى
1
الفجور يستلزم الفجور فالخطأ كالنسيان والعمد كالكذب وهللا أعلم

المريض دواؤه الحمية وإن آلمته
فأولياء هللا ضد أعدائه يقربهم منه ويدنيهم إليه ويتوالهم ويتولونه ويحبهم ويرحمهم ويكون عليهم
منه صالة وأعداؤه يبعدهم ويلعنهم وهو إبعاد منه ومن رحمته ويبغضهم ويغضب عليهم وهذا شأن
المتوالين والمتعادين فالصالة ضد اللعنة والرحمة والرضوان ضد الغضب والسخط والعذاب ضد
صلَ َو ٌ
ات ِّمن َّربِّ ِه ْم َو َرحْ َمةٌ َوأُولَـئِكَ هُ ُم
النعيم قال تعالي في حق الصابرين {أُولَـئِكَ َعلَ ْي ِه ْم َ
ب َّ
هللاُ َعلَ ْي ِه ْم
ض َ
ْال ُم ْهتَ ُدونَ }البقرة 151وقال تعالي في حق المنافقين { َعلَ ْي ِه ْم دَا ِئ َرةُ السَّوْ ِء َو َغ ِ
َولَ َعنَهُ ْم َوأَ َع َّد لَهُ ْم َجهَنَّ َم َو َس ْ
صيراً }الفتح 6وقال تعالي في حق المجاهدين {يُبَ ِّ
ش ُرهُ ْم َربُّهُم
اءت َم ِ
وقال تعالي في قاتل المؤمن
ت لَّهُ ْم ِفي َها نَ ِعي ٌم ُّم ِقي ٌم }التوبة81
ِب َرحْ َم ٍة ِّم ْنهُ َو ِرضْ َوا ٍن َو َجنَّا ٍ
ب ه
َظيماً }النساء39
ض َ
هللاُ َعلَ ْي ِه َولَ َعنَهُ َوأَ َع َّد لَهُ َع َذاباً ع ِ
متعمدا {فَ َج َزآ ُؤهُ َجهَنَّ ُم َخالِداً فِيهَا َو َغ ِ
والمتالعنان يقول الرجل في الخامسة { أَ َّن لَ ْعنَ َ
هللا َعلَ ْي ِه إِن َكانَ ِمنَ ْال َكا ِذبِينَ }النور 1وذلك
ت َّ ِ
ت لُ ِعنُوا ِفي ال ُّد ْنيَا َو ْاآل ِخ َر ِة
يكون قاذفا وقد قال تعالي {إِ َّن الَّ ِذينَ يَرْ ُمونَ ْال ُمحْ َ
ت ْال ُم ْؤ ِمنَا ِ
ت ْال َغا ِف َال ِ
صنَا ِ
هللا َعلَ ْيهَا إِن َكانَ ِمنَ
ض َ
َظي ٌم }النور 89وتقول المرأة في الخامسة { أَ َّن َغ َ
ب َّ ِ
َولَهُ ْم َع َذابٌ ع ِ
الصَّا ِد ِقينَ }النور 3ألنه إذا كان صادقا كانت زانية فاستحقت الغضب الذي هو ضد الرحمة ولهذا
ْ
ْ
ين َّ
هللاِ إِن
قال تعالي {ال َّزانِيَةُ َوال َّزانِي فَاجْ لِدُوا ُك َّل َو ِ
اح ٍد ِّم ْنهُ َما ِمئَةَ َج ْل َد ٍة َو َال تَأ ُخ ْذ ُكم ِب ِه َما َرأفَةٌ فِي ِد ِ
اهلل َو ْاليَوْ ِم ْاآل ِخ ِر }النور 8فنهي عن الرأفة بهما في دين هللا والمؤمن يغار وهللا
ُكنتُ ْم تُ ْؤ ِمنُونَ بِ َّ ِ
يغار وغيرة هللا أعظم كما قد استفاض عن النبي في الصحيح من غير وجه أنه قال ال أحد أغير من
هللا من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن وفي بعض األحاديث الصحاح ال أحد أغير من
هللا أن يزني عبده أو تزني أمته وفي بعضها إن هللا يغار وغيرته أن يأتي العبد ما حرم عليه
والغيرة فيها من البغض والغضب ما يدفع به اإلنسان ما غار منه فالزنا وإن كان صادرا عن الشهوة
والمحبة منهما أو من أحدهما فإن ذلك مقابل بضرورة التنزه عن الفواحش والتورع عن المحرمات
فأمر هللا أن ال تأخذنا بهما رأفة في دين هللا فنهانا عن أن تكون منا رأفة تدفع العذاب عنهما فضال عن
هللا الَ يَأْ ُم ُر
أن يكون محبة لذلك الفعل ولهذا أخبرنا به بأنه ال يحب ذلك أصال فقال تعالى { إِ َّن ه َ
ِب ْالفَحْ َشاء }األعراف 82وما ال يأمر به ال أمر إيجاب وال أمر استحباب ال يحبه قال لوط عليه
السالم { إِنِّي لِ َع َملِ ُكم ِّمنَ ْالقَالِينَ }الشعراء 162والقلي بغضه وهجره واألنبياء أولياء هللا يحبون ما
يحب هللا ويبغضون ما يبغض وربما قيل القلي أشد البغض فاهلل سبحانه يبغض ذلك وهو سبحانه
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يبغض كل ما نهي عنه كما أنه يحب كل ما أمر به بل الغيرة مستلزمة لقوة البغض إذ كل من يغار
يبغض ما غار منه وليس كل من يبغض شيئا يغار منه فالغيرة أحض وأقوي وال ريب أن المرأة
المزوجة الزانية استحقت الغضب لشيئين ألجل ما في الزنا من التحريم وألنها اعتدت فيه على الزوج
فأفسدت فراشة ولهذا كان للزوج إذا قذف امرأته ولم يأت بأربعة شهداء أن يالعنها لما له في ذلك من
الحق وألنه مظلوم إذا كان صادقا وعليه في زناها من الضرر ما يحتاج إلي دفعه بما شرعه هللا
كالمقذوف الذي له أن يستوفي حد القذف من القاذف الذي ظلمه في عرضه فكذلك الزوج له أن
يستوفي حد الفاحشة من البغي الظالمة له المعتدية عليه كما قال النبي ص في حق الرجل على امرأته
وأن ال يوطئن فرشكم من تكرهونه فلهذا كان له أن يقذفها ابتداء وقذفها إما مباح له وأما واجب عليه
إذا احتاج إليه لنفي النسب ويضطرها بذلك إلى أحد أمرين إما أن تعترف فيقام عليها الحد فيكون قد
استوفي حقه وتطهرت هي أيضا من الجزاء لها والنكال في اآلخرة بما حصل وإما أن تبوء بغضب
هللا عليها وعقابه في اآلخرة الذي هو أعظم من عقاب الدنيا فإن الزوج مظلوم معها والمظلوم له
استيفاء حقه إما في الدنيا وإما في اآلخرة قال هللا تعالى {الَّ ي ُِحبُّ ه
هللاُ ْال َجه َْر ِبالس َُّو ِء ِمنَ ْالقَوْ ِل إِالَّ َمن
ظُلِ َم }النساء 102بخالف غير الزوج فإنه ليس له حق االفتراش فليس له قذفها وال أن يالعن إذا
قذفها ألنه غير محتاج إلى ذلك مثل الزوج وال هو مظلوم في فراشها لكن يحصل بالفاحشة من ظلم
غير الزوج ما ال يحتاج إلى اللعان فإن في الفاحشة إلحاق عار باألهل والعار يحصل بمقدمات
الفاحشة فإذا لم تكن الفاحشة معلومة بإقرار وال بينة كان عقوبة ما ظهر منها كافيا في استيفاء
الحق مثل الخلوة والنظر ونحو ذلك من األسباب التي نهي هللا عنها وهذا من محاسن الشريعة
وكذلك كثيرا ما يقترن بالفواحش من ظلم غير الزانيين فإن إذا حصل بينهما محبة ومودة فاحشة كان
ذلك موجبا لتعونهما على أغراضهما فيبقى كل منهما يعين اآلخر على أغراضه التي يكون فيها ظلم
الناس فيحصل العدوان والظلم للناس بسبب اشتراكهما في القبيح وتعاونهما بذلك على الظلم كما
جرت العادة في البغي من النساء والصبيان أن خدنه أو المسافح به يحصل له منه من اإلكرام
والعطاء والنصر والمعاونة ما يوجب استطالة ذلك الفاجر بترك حقوق الخلق والعدوان عليهم وأيضا
فإن محبته له قد تحمل الطالب الراغب على أخذ أموال الناس بغير حق ليعطيه ذلك وتحمله أيضا
على ترك حقوق الناس وقطيعة رحمه ألجل ذلك الشخص فإنه ال يمكن الجمع بين األمرين ويحمله
أيضا على االنتصار له بالعد وان ففي الجملة المحبة توجب موافقة المحب للمحبوب فإذا كانت
المحبة فاسدة ال يحبها هللا وال يرضاها إذا لم يتعد ضررها لالثنين تكون العقوبة لهما حقا هلل لكن هي
في الغالب بل في الالزم يتعدى ضررها إلى الناس فإن كل واحد من الشخصين عليه حقوق للناس
وهو ينهى عن العدوان عليهم فإذا تحابا وتعاونا لم يتمكن كل منهما من القيام بحقوق الناس واحتاج
إلى أن يعتدي عليهم وال ينبغي لعإنسان أن يعتبر بظاهر ما يقال إن اإلنسان إذا فعل فاحشة فإن
اإلثم عليه خاصة وليس ذلك بظلم للغير فإن ذلك إنما هو في الفاحشة المحضة مثل الزنا المحض
الذي لم يتعلق به حق الغير فإما زنا الزوجة ففيه ظلم باالتفاق كما بيناه وكذلك المحبة والعشق
الفاسد فإن هذا أعظم ضررا من الزنا مرة واحدة فإن الرجل إذا زنا مرة أو مرتين حصل غرضه
وكذلك المرأة ثم إنه قد يكون بعوض من أحدهما لآلخر وقد ال يكون فربما كان فيه ظلم للغير
وأما المحبة والعشق فإن ذلك مستلزم للعدوان على غيرهما في العادة فإن المحبة توجب أن يعطي
المحبوب من المنافع واألموال ما يوجب حرمان الغير والعدوان عليه ويوجب من االنتصار للمحبوب
والدفع عنه ما فيه أيضا ترك حق الغير والعدوان عليه أال تري أن الرجل إذا أحب غير امرأته أو
المرأة إذا أحبت غير زوجها قصر كل منهما في حقوق اآلخر واعتدي عليه بل إذا أحب الرجل امرأة
أو صبيا قصر في حقوق أهله وأصدقائه ممن له عليه حق بل وظلمهم أيضا كما يظلم غيرهم ألجله
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وهذا سوى ما في ذلك من حق هللا الذي يوجب غليظ عقابه وإن كان الرجل العاقل قد يقوم من الحقوق
بما يمكن ويدع الظلم بحسب اإلمكان إال أن هذا مظنة وسبب لذلك وهذا مما يوجب تحير الرجل
وتردده وتلومه إلى الحق تارة وإلى الباطل أخرى وهذا مرض عظيم كما ذكر هللا تعالى ذلك في قوله
فيطمع الذي في قلبه مرض وأما ما في ذلك من ظلم كل منهما لنفسه ولخدنه فذاك ظاهر لكنهما
ظلما أنفسهما فهما الظالمان المظلومان وأما الغير فظلماه بغير رضاه وال اختياره وكذلك ما
تفضي إليه هذه المحبة الباطلة من ظلم كل منهما لآلخر إما بقتله وإما بتعذيبه بغير الحق وإما منعه
من االتصال بالناس وفعل ما يختار من مصلحة وغيرها ففيها هذه المفاسد كلها وأكبر منها لكن ذلك
ظلم منهما ألنفسهما مبدؤه المحبه الفاسدة ولهذا أمر سبحانه أن ال تأخذنا بهما رأفه في دين هللا
فإن الرأفة والرحمة توجب أن توصل للمرحوم ما ينفعه وتدفع عنه ما يضره وإذا رأف بهما أحد
ألجل ما في قلوبهما من الشهوة والمحبة وغير ذلك وترك عذابهما كان ذلك جالبا لما يضرهما ودافعا
لما ينفعهما فإن ذلك مرض في قلوبهما والمريض الذي يشتهي ما يضره ليس دواؤه إعطاءه المشتهي
الضار بل دواؤه الحمية وإن آلمته وإعطاؤه ما ينفعه وتعويضه عن ذلك الضار بما أمر مما ال يضر
ف هكذا أهل الشهوات الفاسدة وإن أضرمت قلوبهم نار الشهوة ليس رحمتهم والرأفة بهم تمكينهم من
ذلك أو ترك عذابهم فإن ذلك يزيد بالءهم وعذابهم والحرارة التي في قلوبهم مثل حرارة المحموم
فهذه حال أهل الشهوات
متي مكن المحموم مما يضره ازداد مرضه أو انتقل إلي مرض شر منه
بل تدفع تلك الشهوة الحلوة بضدها والمنع من موجباتها ومقابلتها بالضد من العذاب المؤلم ونحوه
الذي يخرج المحبة من القلب كما قيل فإني رأيت الحب في القلب واألذى إذا اجتمعا لم يلبث
فإذا كان يحصل بالمحبة ونيل الشهوة أمر مما يزيد ألمه علي لذتها انكفت النفس
الحب يذهب
وكذلك إذا حصل بدله أمر لذيذ أطيب منه اغتاظت النفس فاللذيذ يترك لما يرجح عليه من لذيذ وأليم
كما أن األليم محتمل لما يرجح عليه من لذيذ وأليم وإذا تكافئا تقابال فلم يغلب أحدهما اآلخر بل تبقي
األمور علي ما هو عليه إذا استوت الدواعي والصوارف واحتمال األليم وفوت اللذيذ وإن كان فيه
مرارة فذلك يدفع به ما هو أمر منه ويجلب به ما هو أرجح منه من الحلو ولكن هذا من محبة بني
آدم وفتنتهم التي ال بد منها وهي محالفة األهواء فال تقوم مصلحة أحد من بني آدم بدون ذلك أبدا ال
مصلحة دنياه وال مصلحة دينه كما قال إبراهيم الحربي أجمع عقالء كل أمة علي أن النعيم ال يدرك
ْر{ }8إِ َّال
بالنعيم وال بد من الصبر في جميع األمور قال تعالي { َو ْال َعصْ ِر{ }1إِ َّن ْ ِ
اإلن َسانَ لَ ِفي ُخس ٍ
اصوْ ا ِب ْال َح ِّ
صب ِْر{ }9العصر 9-1فال بد من
اصوْ ا ِبال َّ
ق َوتَ َو َ
ت َوتَ َو َ
الَّ ِذينَ آ َمنُوا َو َع ِملُوا الصَّالِ َحا ِ
التواصي بالحق والصبر إذ أن أهل الفساد والباطل ال يقوم باطلهم إال بصبر عليه أيضا لكن المؤمنون
يتواصون بالحق والصبر وأولئك يتواصون بالصبر علي باطلهم كما قال قائلهم { أَ ِن ا ْم ُ
شوا
َواصْ بِرُوا َعلَى آلِهَتِ ُك ْم إِ َّن هَ َذا لَ َش ْي ٌء ي َُرا ُد }ص 6فالتواصي بالحق بدون الصبر كما يفعله الذين
ي ِفي َّ
هللا }العنكبوت 14والذين يعبدون هللا
اهلل فَإِ َذا أُو ِذ َ
ب َّ ِ
اس َك َع َذا ِ
يقولون { آ َمنَّا ِب َّ ِ
هللاِ َج َع َل ِف ْتنَةَ النَّ ِ
علي حرف فإن أصاب أحدهم خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب علي وجهه خسر الدنيا واآلخرة
والتواصي بالصبر بدون الحق كقول الذين قالوا { أَ ِن ا ْم ُ
شوا َواصْ ِبرُوا َعلَى آ ِل َه ِت ُك ْم }ص 6كالهما
موجب للخسران وإنما نجا من الخسران الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا
بالصبر وهذا موجود في كل من خرج عن هؤالء من أهل الشهوات الفاسدة وأهل الشبهات الفاسدة
أهل الفجور وأهل البدع وما ذكرناه من أن المحبة الفاسدة توجب ظلم المتحابين ألنفسهما
ولغيرهما موجود في كل محبة يبغضها هللا كمحبة األنداد والشركاء من دونه قال تعالي { َو ِمنَ
هللا َوالَّ ِذينَ آ َمنُ ْ
هلل }البقرة 165وقال
وا أَ َش ُّد ُحبهاً ِّ ه ِ
هللا أَندَاداً ي ُِحبُّونَهُ ْم َكحُبِّ ه ِ
ُون ه ِ
اس َمن َيتَّ ِخ ُذ ِمن د ِ
النَّ ِ
تعالي { َوأُ ْش ِربُواْ فِي قُلُو ِب ِه ُم ْال ِعجْ َل ِب ُك ْف ِر ِه ْم }البقرة 39وكمحبة أهل الشهوات لجنس الفواحش
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ومحبة أهل الظلم والقائلين علي هللا ما ال يعلمون فإن المحبة توجب تعاون المتحابين واتفاقهما فال بد
ومعلوم أن كل مؤمن فإنه يبغض ما يبغضه
أن يبغضا ويعاديا من يبغض ذلك منهما ويخالفهم فيه
1
هللا ويحب ما يحبه هللا فال بد أن يكون التحاب الذي يبغضه هللا موجبا لنوع بغض المؤمنين بحسبه

االسالم والتوبة ال يسقط شيئا من الحدود الواجبة
ت لَّ َعلَّ ُك ْم تَ َذ َّكرُونَ { }1ال َّزانِيَةُ َوال َّزا ِني
ت بَيِّنَا ٍ
ُورةٌ أَن َز ْلنَاهَا َوفَ َرضْ نَاهَا َوأَن َز ْلنَا فِيهَا آيَا ٍ
قال تعالى { س َ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
َّ
َّ
اهلل َواليَوْ ِم ْاآل ِخ ِر
هللا إِن ُكنتُ ْم تُ ْؤ ِمنُونَ ِب ِ
ين ِ
فَاجْ ِلدُوا ُك َّل َوا ِح ٍد ِّم ْنهُ َما ِمئَةَ َجل َد ٍة َو َال تَأ ُخذ ُكم ِب ِه َما َرأفَةٌ ِفي ِد ِ
َو ْليَ ْشهَ ْد َع َذابَهُ َما طَائِفَةٌ ِّمنَ ْال ُم ْؤ ِمنِينَ { }8ال َّزانِي َال يَن ِك ُح َّإال َزانِيَةً أَوْ ُم ْش ِر َكةً َوال َّزانِيَةُ َال يَن ِك ُحهَا إِ َّال
ت ثُ َّم لَ ْم َيأْتُوا ِبأَرْ َب َع ِة ُ
ان أَوْ ُم ْش ِر ٌ
ش َهدَاء
ك َوحُرِّ َم َذ ِلكَ َعلَى ْال ُم ْؤ ِم ِنينَ {َ }9والَّ ِذينَ َيرْ ُمونَ ْال ُمحْ َ
صنَا ِ
َز ٍ
فَاجْ لِدُوهُ ْم ثَ َمانِينَ َج ْل َدةً َو َال تَ ْقبَلُوا لَهُ ْم َشهَا َدةً أَبَداً َوأُوْ لَئِكَ هُ ُم ْالفَا ِسقُونَ { }0إِ َّال الَّ ِذينَ تَابُوا ِمن بَ ْع ِد َذلِكَ
َّحي ٌم{ }5النور 5-1ان االسالم والتوبة ال يسقط شيئا من الحدود الواجبة قبل
هللا َغفُو ٌر ر ِ
َوأَصْ لَحُوا فَإِ َّن َّ َ
ذلك اذا كانت التوبة بعد الثبوت والرفع الى االمام باالتفاق وقد دل القران ان حد قاطع الطريق
والزاني والسارق والقاذف ال يسقط بالتوبة بعد التمكن من اقامة الحد ودلت السنة على مثل ذلك
في الزاني وغيره ولم يختلف المسلمون فيما علمناه ان المسلم اذا زنى او سرق او قطع الطريق او
شرب الخمر فرفع الى السلطان وثبت عليه الحد ببينة ثم تاب من ذلك انه تجب اقامة الحد عليه اال ان
يظن احد في ذلك خالفا شاذا ال يعتد به فهذه حدود هللا تعالى وكذلك لو وجب عليه قصاص او حد
قذف او عقوبة سب لمسلم او معاهد ثم تاب من ذلك لم تسقط عنه العقوبة وكذلك ايضا لم يختلفوا فيما
علمناه ان الذمي لو وجب عليه حد قطع الطريق او حد السرقة او قصاص او حد قذف او تعزير ثم
اسلم وتاب من ذلك لم تس قط عنه عقوبة ذلك وكذلك ايضا لو زنى فانه اذا وجب عليه حد الزنى ثم
اسلم لم يسقط عنه بل يقام عليه حد الزنى عند من يقول بوجوبه قبل االسالم ويقتل حتما عند االمام
احمد ان كان زنى انتقض به عهده هذا مع ان االسالم يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها فيغفر
للتائب ذنبه مع اقامة الحد عليه تطهيرا له وتنكيال للناس عن مثل تلك الجريمة فتحصل باقامة الحد
المصلحة العامة وهي زجر الملتزمين لالسالم او الصغار عن فعل مثل ذلك الفساد فانه لو لم يقم الحد
عند اظهار التوبة لم يتات اقامة حد في الغالب فانه ال يشاء المفسد في االرض اذا اخذ ان يظهر
التوبة اال اظهرها ويوشك كل من هم بعظيمة من العظائم من االقوال واالفعال ان يرتكبها ثم اذا احيط
ومعلوم أن ذلك لو درا الحد الواجب لتعطلت الحدود وظهر الفساد في البر
به قال اني تائب
والبحر ولم يكن في شرع العقوبات والحدود كبير مصلحة وهذا ظاهر الخفاء به ثم الجاني ان
تاب توبة نصوحا فذلك نافعه فيما بينه وبين هللا يغفر له ما اسلف ويكون الحد تطهيرا له وتكفيرا
لسيئته وهو من تمام التوبة كما قال ماعز بن مالك للنبي طهرني وقد جاء تائبا وقال تعالى لما ذكر
هللا َو َكانَ ه
هللاُ َعلِيماً َح ِكيماً
صيَا ُم َشه َْري ِْن ُمتَتَا ِب َعي ِْن تَوْ بَةً ِّمنَ ه ِ
كفارة قتل الخطا { فَ َمن لَّ ْم يَ ِج ْد فَ ِ
فيشتمل الحد مع
}النساء 38وقال تعالى في كفارة الظهار { َذلِ ُك ْم تُو َعظُونَ بِ ِه }المجادلة9
التوبة على مصلحتين عظيمتين مصلحة زجر النفوس عن مثل تلك الجريمة وهي اهم
ا لمصلحتين فان الدنيا في الحقيقة ليست دار كمال الجزاء وانما كمال الجزاء في االخرة وانما الغالب

1قاعدة في المحبة ج 1 :ص843-133 :
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في العقوبات الشرعية الزجر والنكال وان كان فيها مقاصد اخر كما ان غالب مقصود العدة براءة
الرحم وان كان فيها مقاصد اخر ولهذا كانت هذه المصلحة مقصودة في كل عقوبة مشروعة
والمصلحة الثانية تطهير الجاني وتكفير خطيئته ان كان له عند هللا خير او عقوبته واالنتقام منه ان لم
يكن كذلك وقد يكون زيادة في ثوابه ورفعه في درجاته ونظير ذلك المصائب المقدرة في النفس
واالهل والمال فانها تارة تكون كفارة وطهورا وتارة تكون زيادة في الثواب وعلوا في الدرجات
وتارة تكون عقابا وانتقاما لكن اذا اساء االنسان سرا فان هللا يقبل توبته سرا ويغفر له من غير
احواج له الى ان يظهر ذنبه حتى يقام حده عليه اما اذا اعلن الفساد بحيث يراه الناس ويسمعونه حتى
شهدوا به عند السلطان او اعترف هو به عند السلطان فانه ال يطهره مع التوبة بعد القدرة اال اقامته
عليه اال ان في التوبة اذا كان الحد هلل وثبت بإقراره خالفا سنذكره ان شاء هللا تعالى ولهذا قال تعافوا
الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب وقال لما شفع اليه في السارقة تطهر خيرا لها وقال من
حالت شفاعته دون حد من حدود هللا فقد ضاد هللا في امره وقال من ابتلى من هذه القاذورات بشيء
1
فاليستتر بستر هللا فانه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب هللا

اذا تاب الزاني والسارق والشارب قبل ان يقام عليه الحد فهل يسقط عنه الحد
؟
واما القاتل والقاذف فال اعلم مخالفا ان توبتهم ال تسقط عنهم حق االدمي بمعنى انه اذا طالب بالقود
وحد القذف فله ذلك وان كانوا قد تابوا قبل ذلك واما الزاني والسارق والشارب فقد اطلق بعض
اصحابنا انه اذا تاب قبل ان يقام عليه الحد فهل يسقط عنه الحد على روايتين اصحهما ان يسقط
عنه الحد بمجرد التوبة وال يعتبر مع ذلك اصالح العمل والثانية ال يسقط ويكون من توبته
تطهيره بالحد وقيد بعضهم اذا تاب قبل ثبوت حده عند االمام وليس بين الكالمين خالف في
المعنى فانه الخالف انه ال يسقط في الموضع الذي ال يسقط حد المحارب بتوبته وان اختلفت
عباراتهم هل ذلك لعدم ال حكم بصحة التوبة او الفضاء سقوط الحد الى المفسدة فقال القاضي ابو يعلى
وغيره وهو ممن اطلق الروايتين التوبة غير محكوم بصحتها بعد قدرة االمام عليه لجواز ان يكون
اظهارها تقية من االمام والخوف من عقوبته قال ولهذا نقول في توبة الزاني والسارق والشارب ال
يحكم بصحتها بعد علم االمام بحدهم وثبوته عنده وانما يحكم بصحتها قبل ذلك قال وقد ذكره ابو بكر
في الشافعي فقال اذا تاب يعني الزاني بعد ان قدر عليه فمن توبته ان يطهر بالرجم او الجلد واذا تاب
قبل ان يقدر عليه قبلت توبته فمأخذ القاضي ان نفس التوبة المحكوم بصحتها مسقطة للحد في كل
موضع فلم يحتج الى التقييد هو ومن سلك طريقته من اصحابه مثل الشريف ابي جعفر وابي الخطاب
وماخذ ابي بكر وغيره الفرق بين ماقبل القدرة وبعدها في الجميع مع صحة التوبة بعد القدرة ويكون
الحد من تمام التوبة فلهذا قيدوا وال فرق في الحكم بين القولين والتقييد بذلك موجود في كالم االمام
احمد نقل عنه ابو الحارث في سارق جاء تائبا ومعه السرقة فردها قبل ان يقدر عليه قال لم يقطع قال
قال الشعبي ليس على تائب قطع وكذلك نقل حنبل ومهنا في السارق اذا جاء الى االمام تائبا يدرا عنه
القطع ونقل عنه الميموني في الرجل اذا اعترف بالزنى اربع مرات ثم تاب قبل ان يقام عليه الحد
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انه تقبل توبته وال يقام عليه الحد وذكر قصة ماعز اذ وجد مس الحجر فهرب قال النبي فهال تركتموه
قال الميموني وناظرته في مجلس اخر قال اذا رجع عما اقر به لم يرجم قلت فان تاب قال من توبته
ان يطهر بالرجم قال ودار بيني وبينه الكالم غير مرة انه اذا رجع لم يقم عليه وان تاب فمن توبته ان
يطهر بالجلد قال القاضي والمذهب الصحيح انه يسقط بالتوبة كما نقل ابو الحارث وحنبل ومهنا
فتلخص من هذا انه اذا اظهر التوبة بعد ان ثبت عليه الحد عند االمام بالبينة لم يسقط عنه الحد واما
اذا تاب قبل ان يقدر عليه بان يتوب قبل اخذه او بعد اقراره الذي له ان يرجع عنه ففيه روايتان وقد
صرح بذلك غير واحد من ائمة المذهب منهم الشيخ ابو عبد هللا بن حامد قال فاما الزنى فانه ال خالف
انه فيما بينه وبين هللا تصح توبته منه فاما اذا تاب الزاني وقد رفع الى االمام فقول واحد ال يسقط
الحد فاما ان تاب بحضرة االمام فانه ينظر فان كان بإقرار منه ففيه روايتان وان كان ذلك ببينه فقول
واحد ال يسقط النه اذا قامت البينة عليه بالزنى فقد وجب القضاء بالبينة واالقرار بخالف البينة النه
اذا رجع عن اقراره قبل منه وقال في السرقة ال خالف ان الحق الذي هلل يسقط بالتوبة سواء تاب
قبل القطع او بعده وانما الخالف فيمن تاب قبل اقامة الحد فان كان ذلك قبل ان يرفع الى االمام سقط
الحد سواء رفع الى االمام او لم يرفع واما اذا تاب بعد ان رفع الى االمام فال يسقط الحد عنه النه حق
يتعلق باال مام فال يجوز تركه قال وكذلك المحارب اذا تاب من حق هللا وقد قدمنا انا اذا قلنا يسقط
الحد عن غير قطاع الطريق بالتوبة فانه يكفي مجرد التوبة وهذا هو المشهور من المذهب كما يكفي
ذلك في قطاع الطريق وفيه وجه ثان انه البد من اصالح العمل مع التوبة وعلى هذا فقد قيل يعتبر
مضي مدة يعلم بها صدق توبته وصالح نيته وليست مقدرة بمدة معلومة الن التوقيت يفتقر الى
توقيف ويتحرج ان يعتبر مضي سنة كما نص عليه االمام احمد في توبة الداعي الى البدعة انه يعتبر
فيه مضي سنة اتباعا لما امر به عمر بن الخطاب رضي هللا عنه في قضية صبيغ بن عسل فانه تاب
عنده ثم نفاه الى البصرة وامر المسلمين بهجره فلما حال الحول ولم يظهر منه اال خير امر المسلمين
بكالمه وهذه قضية مشهورة بين الصحابة هذه طريقة اكثر اصحابنا وظاهر طريقة ابي بكر انه
يفرق بين التوبة قبل ان يقر بان يجيء تائبا وبين ان يقر ثم يتوب الن احمد رضي هللا عنه انما اسقط
الحد عمن جاء تائبا فاما اذا اقر ثم تاب فقد رجع احمد عن القول بسقوط الحد وللشافعي ايضا في
سقوط سائر الحدود غير حد المحارب بالتوبة قوالن اصحهما انه يسقط لكن حد المحارب يسقط
باظهار التوبة قبل القدرة وحد غيره ال يسقط بالتوبة حتى يقترن بها االصالح في زمن يوثق بتوبته
وقيل مدة ذلك سنة وهكذا ذكر العراقيون من اصحابه وذكر بعض الخراسانيين ان في توبة
المحارب وغيره بعد الظفر قولين اذا اقترن بها االصالح واستشكلوا ذلك فيما اذا انشأ التوبة حيث
اخذ القامة الحد فانه ال يؤخر حتى يصلح العمل ومذهب ابي حنيفة ومالك انه ال يسقط بالتوبة
1
وذكر بعضهم ان ذلك اجماع وانما هو اجماع في التوبة بعد ثبوت الحد

العذاب قد يكون عذاب سماوي وقد يكون بفعل العباد
ْ
ْ
هللا
قال تعالى
ين َّ ِ
{ ال َّزا ِنيَةُ َوال َّزا ِني فَاجْ ِلدُوا ُك َّل َوا ِح ٍد ِّم ْنهُ َما ِمئَةَ َج ْل َد ٍة َو َال تَأ ُخ ْذ ُكم ِب ِه َما َرأفَةٌ ِفي ِد ِ
اهلل َو ْاليَوْ ِم ْاآل ِخ ِر َو ْليَ ْشهَ ْد َع َذابَهُ َما طَائِفَةٌ ِّمنَ ْال ُم ْؤ ِمنِينَ }النور 8العذاب قد يكون
إِن ُكنتُ ْم تُ ْؤ ِمنُونَ بِ َّ ِ
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عذاب سماوي وقد يكون بفعل العباد وذلك أن الجميع قد سماه هللا عذابا كما قال تعالى في النوع
ب يُ َذبِّحُونَ أَ ْبنَاء ُك ْم َويَ ْستَحْ يُونَ نِ َساء ُك ْم
آل ِفرْ عَوْ نَ َيسُو ُمونَ ُك ْم ُ
س َو َء ْال َع َذا ِ
الثانى { َوإِ ْذ نَ َّج ْينَا ُكم ِّم ْن ِ
}البقرة 03وقال تعالى {قَاتِلُوهُ ْم يُ َع ِّذ ْبهُ ُم ه
هللاُ ِبأَ ْي ِدي ُك ْم َوي ُْخ ِز ِه ْم َويَنصُرْ ُك ْم َعلَ ْي ِه ْم }التوبة10
ُصيبَ ُك ُم ه
هللاُ بِ َع َذا ٍ
ب ِّم ْن ِعن ِدهِ
وكذلك {قُلْ هَلْ تَ َربَّصُونَ بِنَا إِالَّ إِحْ دَى ْال ُح ْسنَيَي ِْن َونَحْ نُ نَتَ َربَّصُ بِ ُك ْم أَن ي ِ
أَوْ ِبأَ ْي ِدينَا}التوبة 58إذ التقدير بعذاب من عنده أو بعذاب بأيدينا كما قال تعالى {قَا ِتلُوهُ ْم يُ َع ِّذ ْبهُ ُم ه
هللاُ
ِبأَ ْي ِدي ُك ْم َوي ُْخ ِز ِه ْم َويَنصُرْ ُك ْم َعلَ ْي ِه ْم }التوبة 10وعلى هذا فيكون العذاب بفعل العباد ومن ذلك قوله
تعالى {ال َّزا ِن َيةُ َوال َّزا ِني فَاجْ ِلدُوا ُك َّل َوا ِح ٍد ِّم ْنهُ َما ِمئَةَ َج ْل َد ٍة }النور 8إلى قوله { َو ْل َي ْش َه ْد َع َذا َبهُ َما
ت
اح َشةٍ فَ َعلَ ْي ِه َّن نِصْ فُ َما َعلَى ْال ُمحْ َ
صنَا ِ
طَائِفَةٌ ِّمنَ ْال ُم ْؤ ِمنِينَ }النور 8وقوله تعالى { فَإِ ْن أَتَ ْينَ ِبفَ ِ
ِمنَ ْال َع َذابِ }النساء 85ومن ذلك أنه يقال فى بالل ونحوه كانوا من المعذبين فى األرض ويقال إن
1
أبا بكر اشترى سبعة من المعذبين فى هللا وقال السفر قطعة من العذاب

الزانى فان كان محصنا انه يرجم بالحجارة حتى يموت
ْ
ْ
ين َّ
قال تعالى
هللاِ
{ ال َّزانِيَةُ َوال َّزانِي فَاجْ لِدُوا ُك َّل َوا ِح ٍد ِّم ْنهُ َما ِمئَةَ َج ْل َد ٍة َو َال تَأ ُخ ْذ ُكم بِ ِه َما َرأفَةٌ فِي ِد ِ
ْ
ْ
ْ
اهلل َوال َيوْ ِم ْاآل ِخ ِر َول َي ْشهَ ْد َع َذا َبهُ َما طَا ِئفَةٌ ِّمنَ ال ُم ْؤ ِم ِنينَ }النور 8واما الزانى فان
إِن ُكنتُ ْم تُ ْؤ ِمنُونَ ِب َّ ِ
كان محصنا فانه يرجم بالحجارة حتى يموت كما رجم النبى ماعز بن مالك األسلمى ورجم الغامدية
و رجم اليهوديين ورجم غير هؤالء ورجم المسلمون بعده وقد اختلف العلماء هل يجلد قبل الرجم مائة
على قولين فى مذهب احمد وغيره وان كان غير محصن فانه يجلد مائة جلدة بكتاب هللا ويغرب عاما
بسنه رسول هللا وان كان بعض العلماء ال يرى وجوب التغريب وال يقام عليه الحد حتى يشهد
عليه أربعة شهداء او يشهد على نفسه أربع شهادات عند كثير من العلماء او اكثرهم ومنهم من يكتفى
بشهادته على نفسه مرة واحدة ولو أقر على نفسه ثم رجع فمنهم من يقول يسقط عنه الحد ومنهم من
والمحصن من وطئ وهو حر مكلف لمن تزوجها نكاحا صحيحا فى قبلها ولو
يقول اليسقط
مرة واحدة وهل يشترط ان تكون الموطوءة مساوية للواطئ فى هذه الصفات على قولين للعلماء وهل
تحصن المراهقة للبالغ وبالعكس فأما أهل الذمة فانهم محصنون ايضا عند اكثر العلماء كالشافعى
وأحمد ألن النبى رجم يهوديين عند باب مسجده وذلك أول رجم كان فى االسالم واختلفوا فى
المرأة اذا وجدت حبلى ولم يكن لها زوج وال سيد ولم تدع شبهة فى الحبل ففيها قوالن فى مذهب
احمد وغيره قيل الحد عليها ألنه يجوز ان تكون حبلت مكرهة او بتحمل او بوطء شبهة وقيل بل تحد
وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين وهو األشبه بأصول الشريعة وهو مذهب أهل المدينة فان
االحتماالت النادرة ال يلتفت اليها كإحتمال كذبها وكذب الشهود واما اللواط فمن العلماء من يقول
حده كحد الزنا وقد قيل دون ذلك والصحيح الذى اتفقت عليه الصحابة ان يقتل االثنان األعلى
واألسفل سواء كانا محضبين أو غير محضين فان أهل السنن رووا عن ابن عباس رضى هللا عنهما
عن النبى صلى هللا عليه وسلم قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به
وروى ابو داود عن ابن عباس رضى هللا عنهما فى البكر يوجد على اللوطية قال يرجم ويروى عن
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ولم تختلف الصحابة فى قتله ولكن تنوعوا فيه فروى
على بن ابى طالب رضى هللا عنه نحو ذلك
عن الصديق رضى هللا عنه انه أمر بتحريقة وعن غيره قتله وعن بعضهم أنه يلقى عليه جدار حتى
يموت تحت الهدم وقيل يحبسان فى أنتن موضع حتى يموتا وعن بعضهم أنه يرفع على أعلى جدار
فى القرية ويرمى منه ويتبع بالحجارة كما فعل هللا بقوم لوط وهذه رواية عن ابن عباس والرواية
األخرى قال يرجم وعلى هذا اكثر السلف قالوا ألن هللا رجم قوم لوط وشرع رجم الزانى تشبيها
برجم قوم لوط فيرجم االثنان سواء كانا حرين او مملوكين او كان احدهما مملوكا واآلخر حرا اذا
1
كانا بالغين فان كان احدهما غير بالغ عوقب بما دون القتل وال يرجم إال البالغ

" فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها رجم رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم ورجمنا بعده "
ْ
ْ
ين َّ
قال تعالى
هللاِ
{ ال َّزانِيَةُ َوال َّزانِي فَاجْ لِدُوا ُك َّل َوا ِح ٍد ِّم ْنهُ َما ِمئَةَ َج ْل َد ٍة َو َال تَأ ُخ ْذ ُكم بِ ِه َما َرأفَةٌ فِي ِد ِ
ْ
ْ
ْ
َّ
ٌ
ْ
اهلل َواليَوْ ِم اآل ِخ ِر َوليَ ْشهَ ْد َع َذابَهُ َما طَا ِئفَة ِّمنَ ال ُم ْؤ ِم ِنينَ }النور 8وقد روى البخاري
إِن ُكنتُ ْم تُ ْؤ ِمنُونَ ِب ِ
في صحيحه عن ابن عباس قال كنت اقرىء رجاال من المهاجرين منهم عبد الرحمن بن عوف فبينما
أنا في منزله بمنى وهو عند عمر بن الخطاب في آخر حجة حجها إذ رجع إلى عبد الرحمن بن عوف
فقال لو رأيت رجال أتى أمير المؤمنين اليوم فقال يا أمير المؤمنين هل لك في فالن يقول لو قد مات
عمر لقد بايعت فالنا فوهللا ما كانت بيعة أبي بكر إال فلتة فتمت فغضب عمر ثم قال إني إن شاء هللا
لقائم العشية في الناس فمحذرهم هؤالء الذين يريدون أن يغضبوهم أمورهم فقال عبد الرحمن فقلت يا
أمير المؤمنين ال تفعل فإن الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم وإنهم هم الذين يغلبون على قربك
حين تقوم في الناس وأنا أخشى أن تقوم فتقول مقالة يطيرها عنك كل مطير وأن ال يعوها وأن ال
يضعوها على مواضعها فأمهل حتى تقدم المدينة فإنها دار الهجرة والسنة فتخلص بأهل الفقه
وأشراف الناس فتقول مقالتك متمكنا فيعي أهل العلم مقالتك ويضعونها على مواضعها فقال عمر أما
وهللا إن شاء هللا ألقومن بذلك أول مقام أقومه بالمدينة قال ابن عباس فقدمنا المدينة في عقب ذي
الحجة فلما كان يوم الجمعة عجلت بالرواح حين زاغت الشمس حتى أجد سعيد بن زيد بن عمرو بن
نفيل جالسا إلى ركن المنبر فجلست حوله تمس ركبتي ركبته فلم أنشب أن خرج عمر بن الخطاب
فلما رأيته مقبال قلت لسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ليقولن العشية مقالة لم يقلها منذ استخلف فأنكر
علي وقال ما عسيت أن يقول ما لم يقل قبله فجلس عمر على المنبر فلما سكت المؤذنون قام فأثنى
على هللا بما هو أهله ثم قال أما بعد فإني قائل لكم مقالة قد قدر لي أن أقولها ال أدري لعلها بين يدي
أجلي فمن عقلها وو عاها فليحدث بها حيث انتهت به راحلته ومن خشي أن ال يعقلها فال أحل ألحد أن
يكذب علي إن هللا بعث محمدا صلى هللا عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية
الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها رجم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى إن طال
بالناس زمان أن يقول قائل وهللا ما نجد آية الرجم في كتاب هللا فيضلوا بترك فريضة أنزلها هللا
والرجم في كتاب هللا حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل
أو االعتراف ثم إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب هللا إن ال ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا
عن آبائكم أال إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ال تطروني كما أطرت النصاري عيسى بن
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مريم وقولوا عبد هللا ورسوله ثم إنه بلغني أن قائال منكم يقول وهللا لو مات عمر لبايعت فالنا فال
يغترن امرؤ أن يقول إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة فتمت أال وإنها قد كانت كذلك ولكن هللا وقى شرها
وليس فيكم من تقطع األعناق إليه مثل أبي بكر من بايع رجال من غير مشورة من المسلمين فال يبايع
هو وال الذي بايعه تغرة أن يقتال وإنه قد كان من خبرنا حين توفى هللا نبيه صلى هللا عليه وسلم أن
األنصار خالفونا واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني ساعدة وخالف عنا علي والزبير ومن معهما
واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر فقلت ألبي بكر يا أبا بكر انطلق بنا إلى إخواننا هؤالء من األنصار
فانطلقنا نريدهم فلما دنونا منهم لقينا منهم رجالن صالحان فذكرا ما تماأل عليه القوم فقاال أين تريدون
يا معشر المهاجرين فقلنا نريد إخواننا هؤالء من األنصار فقاال ال عليكم أن ال تقربوهم أقضوا أمركم
فقلت وهللا لنأتينهم فانطلقنا حتى أتيناهم في سقيفة بني ساعدة فإذا رجل مزمل بين ظهرانيهم فقلت من
هذا فقالوا هذا سعد بن عبادة فقلت ما له قالوا يوعك فلما جلسنا قليال تشهد خطيبهم فأثنى على هللا بما
هو أهله ثم قال أما بعد فنحن أنصار هللا وكتيبة اإلسالم وأنتم معشر المهاجرين رهط وقد دفت دافة
من قومكم فإذا هم يريدون أن يختزلونا من أصلنا وأن يحصنونا من األمر فلما سكت أردت أن أتكلم
وكنت زورت مقالة أعجبتني أريد أن أقدمها بين يدي أبي بكر وكنت أداري منه بعض الحد فلما
أردت أن أتكلم قال أبو بكر على رسلك فكرهت أن أغضبه فتكلم أبو بكر فكان هو أحلم مني وأوقر
وهللا ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري إال قال في بديهته مثلها أو أفضل منها حتى سكت فقال ما
ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل ولن يعرف هذا األمر إال لهذا الحي من قريش هم أوسط العرب نسبا
ودارا وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين فبايعوا أيهما شئتم فأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن الجراح
وهو جالس بيننا فلم أكره مما قال غيرها كان وهللا أن أقدم فتضرب عنقي ال يقربني ذلك من إثم أحب
إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر اللهم إال أن تسول لي نفسي عند الموت شيئا ال أجده اآلن فقال
قائل من األنصار أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش فكثر
اللغط وارتفعت األصوات حتى فرقت من اإلختالف فقلت ابسط يدك يا أبا بكر فبسط يده فبايعته
وبايعه المهاجرون ثم بايعته األنصار ونزونا على سعد بن عبادة فقال قائل منهم قتلتم سعد بن عبادة
فقلت قتل هللا سعد بن عبادة قال عمر وإنا وهللا ما وجدنا فيما حضرنا من أمر أقوى من مبايعة أبي
بكر خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يبايعوا رجال منهم بعدنا فإما بايعناهم على ما ال نرضى
وإما أن نخالفهم فيكون فساد فمن بايع رجال على غير مشورة من المسلمين فال يتابع هو وال الذي
1
بايعه تغرة أن يقتال

هللا سبحانه ذكر حد الزاني وغيره ولم يجعلهم كفارا حابطي األعمال وال أمر
بقتلهم
ْ
ْ
ين َّ
قال تعالى
هللاِ
{ ال َّزانِيَةُ َوال َّزانِي فَاجْ لِدُوا ُك َّل َوا ِح ٍد ِّم ْنهُ َما ِمئَةَ َج ْل َد ٍة َو َال تَأ ُخ ْذ ُكم ِب ِه َما َرأفَةٌ فِي ِد ِ
اهلل َو ْاليَوْ ِم ْاآل ِخ ِر َو ْليَ ْشهَ ْد َع َذابَهُ َما طَائِفَةٌ ِّمنَ ْال ُم ْؤ ِمنِينَ }النور 8فإنه سبحانه ذكر حد
إِن ُكنتُ ْم تُ ْؤ ِمنُونَ بِ َّ ِ
الزاني وغيره ولم يجعلهم كفارا حابطي األعمال وال أمر بقتلهم كما أمر بقتل المرتدين والمنافقون لم
يكونوا يظهرون كفرهم والنبي صلى هللا عليه وسلم أمر بالصالة على الغال وعلى قاتل نفسه ولو
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كانوا كفارا ومنافقين لم تجز الصالة عليه فعلم أنهم لم يحبط ايمانهم كله وقال عمن شرب الخمر ال
تلعنه فإنه يحب هللا ورسوله وذلك الحب من أعظم شعب االيمان فعلم أن ادمانه ال يذهب الشعب كلها
وثبت من وجوه كثيرة يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من ايمان ولو حبط لم يكن في قلوبهم
ص ٌد
َاب الَّ ِذينَ ْ
شيء منه وقال تعالى )ثُ َّم أَ ْو َر ْثنَا ا ْل ِكت َ
س ِه َو ِم ْنهُم ُّم ْقتَ ِ
اصطَفَ ْينَا ِمنْ ِعبَا ِدنَا ۖ فَ ِم ْنهُ ْم ظَالِ ٌم لِّنَ ْف ِ
َٰ
ض ُل ا ْل َك ِبي ُر ( سورة فاطر  98اآلية فجعل من
سا ِب ٌ
هللا ۚ َذ ِل َك ه َُو ا ْلفَ ْ
َو ِم ْنهُ ْم َ
ت ِبإ ِ ْذ ِن َّ ِ
ق ِبا ْل َخ ْي َرا ِ
1
س ِه)
المصطفين ) فَ ِم ْنهُ ْم ظَالِ ٌم لِّنَ ْف ِ

ما دل عليه الكتاب والسنة أنه ال يكفر احدا من أهل القبلة بذنب
ْ
ْ
ين َّ
هللاِ
قال تعالى { ال َّزا ِن َيةُ َوال َّزا ِني فَاجْ لِدُوا ُك َّل َو ِ
اح ٍد ِّم ْنهُ َما ِمئَةَ َج ْل َد ٍة َو َال تَأ ُخ ْذ ُكم ِب ِه َما َرأفَةٌ ِفي ِد ِ
اهلل َو ْاليَوْ ِم ْاآل ِخ ِر َو ْليَ ْشهَ ْد َع َذابَهُ َما طَائِفَةٌ ِّمنَ ْال ُم ْؤ ِمنِينَ }النور 8انه قد تقرر من
إِن ُكنتُ ْم تُ ْؤ ِمنُونَ ِب َّ ِ
مذهب أهل السنة والجماعة ما دل عليه الكتاب والسنة أنهم ال يكفرون احدا من أهل القبلة بذنب وال
يخرجونه من االسالم بعمل إذا كان فعال منهيا عنه مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر ما لم يتضمن
ترك االيمان واما إن تضمن ترك ما أمر هللا بااليمان به مثل االيمان باهلل ومالئكته وكتبه ورسله
والبعث بعد الوت فانه يكفر به وكذلك يكفر بعدم اعتقاد وجوب الواجبات الظاهرة المتواترة وعدم
تحريم المحرمات الظاهرة المتواترة فان قلت فالذنوب تنقسم الى ترك مأمور به وفعل منهى عنه
قلت لكن المأمور به إذا تركه العبد فاما ان يكون مؤمنا بوجوبه أوال يكون فان كان مؤمنا بوجوبه
تاركا الدائه فلم يترك الواجب كله بل ادى بعضه وهو االيمان به وترك بعضه وهو العمل به وكذلك
المحرم إذا فعله فاما أن يكون مؤمنا بتحريمه أوال يكون فان كان مؤمنا بتحريمه فاعال له فقد جمع
بين اداء واجب وفعل محرم فصار له حسنة وسيئة والكالم إنما هو فيما ال يعذر بترك االيمان
بوجوبه وتحريمه من االمور المتواترة واما من لم يعتقد ذلك فيما فعله أو تركه بتأويل أو جهل يعذر
به فالكالم فى تركه هذا االعتقاد كالكالم فيما فعله أو تركه بتأول أو جهل يعذر به واما كون ترك
االيمان بهذه الشرائع كفرا وفعل المحرم المجرد ليس كفرا فهذا مقرر فى موضعه وقد دل على ذلك
ُوا َوأَقَا ُم ْ
كتاب هللا فى قوله {فَإِن تَاب ْ
ِّين }التوبة 11اذ االقرار
وا ال َّ
صالَةَ َوآتَ ُواْ ال َّز َكاةَ فَإ ِ ْخ َوانُ ُك ْم فِي الد ِ
ت َم ِن ا ْستَطَا َع إِلَ ْي ِه
اس ِحجُّ ْال َب ْي ِ
بها مراد باالتفاق وفى ترك الفعل نزاع وكذلك قوله { َو ِ ه ِ
هلل َعلَى النَّ ِ
َس ِبيالً َو َمن َكفَ َر فَإِ َّن هللا َغنِ ٌّي ع َِن ْال َعالَ ِمينَ }آل عمران 31فان عدم االيمان بوجوبه وتركه كفر
وااليمان بوجوبه وفعله يجب أن يكون مرا دا من هذا النص كما قال من قال من السلف هو من ال
يرى حجه برا وال تركه اثما وأما الترك المجرد ففيه نزاع وأيضا حديث ابى بردة بن نيار لما
بعثه النبى الى من تزوج امرأة ابيه فامرة ان يضرب عنقه ويخمس ماله فإن تخميس المال دل على
أنه كان كافر ال فاسقا وكفره بأنه لم يحرم ما حرم هللا ورسوله وكذلك الصحابة مثل عمر وعلي
وغيرهما لما شرب الخمر قدامة ابن عبد هللا وكان بدريا وتأول انها تباح للمؤمنين المصلحين وانه
وا َو َع ِملُواْ
وا َّوآ َمنُ ْ
وا إِ َذا َما اتَّقَ ْ
ت ُجنَا ٌح فِي َما طَ ِع ُم ْ
ْس َعلَى الَّ ِذينَ آ َمنُ ْ
منهم بقوله {لَي َ
وا َو َع ِملُواْ الصَّالِ َحا ِ
ت }المائدة 39اآلية فاتفق الصحابة على أنه إن أصر قتل وان تاب جلد فتاب فجلد واما
الصَّالِ َحا ِ
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الذنوب ففي القرآن قطع السارق وجلد الزاني ولم يحكم بكفرهم وكذلك فيه اقتتال الطائفتين مع بغي
احداهما على األخرى والشهادة لهما بااليمان واالخوة وكذلك فيه قاتل النفس الذي يجب عليه
القصاص جعله أخا وقد قال هللا فيه { فَ َم ْن ُعفِ َي لَهُ ِم ْن أَ ِخي ِه َش ْي ٌء }البقرة 112فسماه اخا وهو
قاتل وقد ثبت فى الصحيحين حديث ابى ذر لما قال له النبى صلى هللا فيه وسلم عن جبريل من
قال ال إله إال هللا دخل الجنة وان زنا وان سرق وان شرب الخمر على رغم انف ابي ذر وثبت فى
الصحاح حديث ابى سعيد وغيره فى الشفاعة فى أهل الكبائر وقوله اخرجوا من النار من كان فى
قلبه مثقال برة من ايمان مثقال حبة من ايمان مثقال ذرة من إيمان فهذه النصوص كما دلت على
أن ذا الكبيرة ال يكفر مع االيمان وانه يخرج من النار بالشفاعة خالفا للمبتدعة من الخوارج فى
االولى ولهم وللمعتزلة فى الثانية نزاع فقد دلت على أن االيمان الذي خرجوا به من النار هو حسنة
1
مأمور بها وأنه ال يقاومها شيء من الذنوب
وأما القاتل والزانى والمحارب فهؤالء انما يقتلون لعدوانهم على الخلق لما فى ذلك من الفساد
المتعدي ومن تاب قبل القدرة عليه سقط عنه حد هللا وال يكفر احد منهم وأيضا فالمرتد يقتل لكفره
2
بعد ايمانه وان لم يكن محاربا

ال ينبغى ألحد أن يشهد لواحد بعينه أنه فى النار
ْ
ْ
ين َّ
هللاِ إِن
تعالى { ال َّزانِيَةُ َوال َّزانِي فَاجْ لِدُوا ُك َّل َو ِ
اح ٍد ِّم ْنهُ َما ِمئَةَ َج ْل َدةٍ َو َال تَأ ُخ ْذ ُكم ِب ِه َما َرأفَةٌ فِي ِد ِ
اهلل َو ْاليَوْ ِم ْاآل ِخ ِر َو ْليَ ْشهَ ْد َع َذابَهُ َما طَائِفَةٌ ِّمنَ ْال ُم ْؤ ِمنِينَ }النور 8و قصد لعنة أحد بعينه
ُكنتُ ْم تُ ْؤ ِمنُونَ بِ َّ ِ
ليس هو من أعمال الصالحين واألبرار وقد ثبت عن النبى أنه قال لعن هللا الخمرة وعاصرها
ومعتصرها وحاملها وساقيها وشاربها وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها وصح عنه أنه كان على عهد
رسول هللا رجل يكثر شربها يدعى حمارا وكان كلما أتى به النبى صلى هللا عليه وسلم جلده
فأتى به اليه ليجلده فقال رجل لعنه هللا ما أكثر ما يؤتى به النبى فقال النبى صلى هللا عليه وسلم ال
تلعنه فإنه يحب هللا ورسوله وقد لعن النبى شارب الخمر عموما ونهى عن لعنة المؤمن المعين
ال ْال َيتَا َمى ظُ ْلماً إِنَّ َما َيأْ ُكلُونَ ِفي بُطُو ِن ِه ْم نَاراً
كما أنا نقول ما قال هللا تعالى {إِ َّن الَّ ِذينَ َيأْ ُكلُونَ أَ ْم َو َ
َو َسيَصْ لَوْ نَ َس ِعيراً }النساء 14فال ينبغى ألحد أن يشهد لواحد بعينه أنه فى النار المكان أن يتوب أو
يغفر له هللا بحسنات ماحية او مصائب مكفرة أوشفاعة مقبولة او يعفو هللا عنه أو غير ذلك كما أن
نصوص الوعيد عامة فى أكل أموال اليتامى والزانى والسارق فال نشهد بها عامة على معين بأنه من
أصحاب النار لجواز تخلف المقتضى عن المتقضى لمعارض راجح إما توبة وإما حسنات ماحية وإما
3
مصائب مكفرة وإما شفاعة مقبولة واما غير ذلك كما قررناه فى غير هذا الموضع
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فساق اهل الملة ليسوا مخلدين فى النار وليسوا كاملين فى الدين واإليمان
والطاعة
ْ
ْ
ين َّ
قال تعالى
هللاِ
{ ال َّزانِيَةُ َوال َّزانِي فَاجْ لِدُوا ُك َّل َوا ِح ٍد ِّم ْنهُ َما ِمئَةَ َج ْل َد ٍة َو َال تَأ ُخ ْذ ُكم ِب ِه َما َرأفَةٌ فِي ِد ِ
اهلل َو ْال َيوْ ِم ْاآل ِخ ِر َو ْل َي ْشهَ ْد َع َذا َبهُ َما طَا ِئفَةٌ ِّمنَ ْال ُم ْؤ ِم ِنينَ }النور 8الناس فى الفاسق من
إِن ُكنتُ ْم تُ ْؤ ِمنُونَ ِب َّ ِ
أهل الملة مثل الزانى والسارق والشارب ونحوهم ثالثة أقسام طرفين ووسط أحد الطرفين
أنه ليس بمؤمن بوجه من الوجوه وال يدخل فى عموم األحكام المتعلقة بإسم اإليمان ثم من هؤالء من
يقول هو كافر كاليهودى والنصرانى وهو قول الخوارج ومنهم من يقول ننزله منزلة بين المنزلتين
وهى منزلة الفاسق وليس هو بمؤمن وال كافر وهم المعتزلة وهؤالء يقولون أن أهل الكبائر يخلدون
فى النار وان أحدا منهم ال يخرج منها وهذا من مقاالت أهل البدع التى دل الكتاب والسنة
ان ِمنَ ْال ُم ْؤ ِمنِينَ
واجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان على خالفها قال هللا تعالى { َوإِن طَائِفَتَ ِ
ا ْقتَتَلُوا فَأَصْ لِحُوا بَ ْينَهُ َما }الحجرات 3إلى قوله {إِنَّ َما ْال ُم ْؤ ِمنُونَ إِ ْخ َوةٌ فَأَصْ لِحُوا بَ ْينَ أَ َخ َو ْي ُك ْم
}الحجرات 14فسماهم مؤمنين وجعلهم اخوة مع االقتتال وبغي بعضهم على بعض وقال هللا تعالى
ولو اعتق مذنبا اجزأ عتقه باجماع العلماء ولهذا يقول
{ فَتَحْ ِري ُر َرقَبَ ٍة ُّم ْؤ ِمنَ ٍة}النساء38
علماء السلف فى المقدمات االعتقادية ال نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب وال نخرجه من االسالم بعمل
وقد ثبت الزنا والسرقة وشرب الخمر على أناس فى عهد النبى ولم يحكم فيهم حكم من كفر وال قطع
المواالة بينهم وبين المسلمين بل جلد هذا وقطع هذا وهو فى ذلك يستغفر لهم ويقول ال تكونوا أعوان
الطرف الثانى قول من
الشيطان على أخيكم وأحكام اإلسالم كلها مرتبة على هذا األصل
يقول إيمانهم باق كما كان لم ينقص بناء على أن االيمان هو مجرد التصديق واالعتقاد الجازم
وهو لم يتغير وانما نقصت شرائع االسالم وهذا قول المرجئة والجهمية ومن سلك سبيلهم وهو أيضا
قول مخالف للكتاب والسنة واجماع السابقين والتابعين لهم باحسان قال هللا تعالى{إِنَّ َما ْال ُم ْؤ ِمنُونَ الَّ ِذينَ
إِ َذا ُذ ِك َر ه
ت قُلُوبُهُ ْم َوإِ َذا تُلِيَ ْ
هللاُ َو ِجلَ ْ
ت َعلَ ْي ِه ْم آيَاتُهُ َزا َد ْتهُ ْم إِي َماناً َو َعلَى َربِّ ِه ْم يَتَ َو َّكلُونَ }األنفال 8وقال
يل َّ
هللاِ أُوْ لَئِكَ
{إِنَّ َما ْال ُم ْؤ ِمنُونَ الَّ ِذينَ آ َمنُوا ِب َّ ِ
اهلل َو َرسُولِ ِه ثُ َّم لَ ْم يَرْ تَابُوا َو َجاهَدُوا ِبأَ ْم َوالِ ِه ْم َوأَنفُ ِس ِه ْم فِي َس ِب ِ
وا َح ْسبُنَا ه
{ فَ َزا َدهُ ْم إِي َماناً َوقَالُ ْ
هللاُ }آل عمران119
هُ ُم الصَّا ِدقُونَ }الحجرات 15وقال
وقال
{ ِل َي ْزدَادُوا إِي َماناً َّم َع إِي َما ِن ِه ْم }الفتح 0وقال {فَ َزا َد ْتهُ ْم إِي َماناً َوهُ ْم َي ْستَ ْب ِشرُونَ
}التوبة 180وقال النبى االيمان بضع وسبعون شعبة أعالها قول ال إله إال هللا وأدناها إماطة
األذى عن الطريق وقال لوفد عبدالقيس آمركم بااليمان باهلل أتدرون ما االيمان باهلل شهادة أن
ال إله إال هللا وأن تؤدوا خمس ما غنمتم وأجمع السلف أن االيمان قول وعمل يزيد وينقص ومعنى
ذلك أنه قول القلب وعمل القلب ثم قول اللسان وعمل الجوارح فأما قول القلب فهو التصديق
الجازم باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر ويدخل فيه االيمان بكل ما جاء به الرسول ثم
الناس فى هذا على أقسام منهم من صدق به جملة ولم يعرف التفصيل ومنهم من صدق جملة
وتفصيال ثم منهم من يدوم استحضاره وذكره لهذا التصديق ومنهم من يغفل عنه ويذهل ومنهم من
استبصر فيه بما قذف هللا فى قلبه من النور واإليمان ومنهم من جزم به لدليل قد تعترض فيه شبهة أو
تقليد جازم وهذا التصديق يتبعه عمل القلب وهو حب هللا ورسوله وتعظيم هللا ورسوله وتعزير
الرسول وتوقيره وخشية هللا واالنابة اليه واالخالص له والتوكل عليه الى غير ذلك من األحوال فهذه
األعمال القلبية كلها من اإليمان وهى مما يوجبها التصديق واالعتقاد ايجاب العلة المعلول ويتبع
اإلعتقاد قول اللسان ويتبع عمل القلب الجوارح من الصالة والزكاة والصوم والحج ونحو ذلك
وعند هذا فالقول الوسط الذي هو قول أهل السنة والجماعة أنهم ال يسلبون االسم على االطالق وال
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يعطونه على اإلطالق فنقول هو مؤمن ناقص اإليمان أو مؤمن عاص أو مؤمن بايمانه فاسق بكبيرته
وكل كالم أطلق فى الكتاب والسنة فالبد أن يقترن
ويقال ليس بمؤمن حقا أو ليس بصادق اإليمان
به ما يبين المراد منه واألحكام منها ما يترتب على أصل اإليمان فقط كجواز العتق فى الكفارة
وكالمواالة والموارثة ونحو ذلك ومنها ما يترتب على أصله وفرعه كإستحقاق الحمد والثواب
وغفران السيئات ونحو ذلك اذا عرفت هذه القاعدة فالذي فى الصحيح قوله ال يزنى
الزانى حين يزنى وهو مؤمن وال يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن وال يشرب الخمر حين
يشربها وهو مؤمن وال ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس اليه أبصارهم فيها حين ينتهبها وهو مؤمن
والزيادة التى رواها أبو داود والترمذى صحيحة وهى مفسرة للرواية المشهورة فقول السائل هل
حمل الحديث ع لى ظاهره أحد من األئمة لفظ مشترك فان عنى بذلك أن ظاهره أن الزانى يصير
كافرا وأنه يسلب اإليمان بالكلية فلم يحمل الحديث على هذا أحد من األئمة وال هو أيضا ظاهر
الحديث ألن قوله خرج منه اإليمان فكان فوق رأسه كالظلة دليل على أن االيمان ال يفارقه
بالكلية فان الظلة تظلل صاحبها وهى متعلقة ومرتبطة به نوع ارتباط واما ان عنى بظاهره ما
هو المفهوم منه كما سنفسره إن شاء هللا فنعم فإن عامة علماء السلف يقرون هذه األحاديث ويمرونها
كما جاءت ويكرهون أن تتأول تأويالت تخرجها عن مقصود رسول هللا وقد نقل كراهة تأويل
أحا ديث الوعيد عن سفيان وأحمد بن حنبل رضي هللا عنهم وجماعة كثيرة من العلماء ونص أحمد
على أن مثل هذا الحديث ال يتأول تأويال يخرجه عن ظاهره المقصود به وقد تأوله الخطابى وغيره
تأويالت مستكرهة مثل قولهم لفظه لفظ الخبر ومعناه النهى أي ينبغي للمؤمن أن ال يفعل ذلك وقولهم
المقصود به الوعيد والزجر دون حقيقة النفى وانما ساغ ذلك لما بين حاله وحال من عدم االيمان من
المشابهة والمقاربة وقولهم إنما عدم كمال اإليمان وتمامه أو شرائعه وثمراته ونحو ذلك وكل هذه
التأويالت ال يخفى حالها على من أمعن النظر فالحق أن يقال نفس التصديق المفرق بينه وبين
الكافر لم يعدمه لكن هذا التصديق لو بقي على حاله لكان صاحبه مصدقا بأن هللا حرم هذه الكبيرة
وأنه توعد عليها بالعقوبة العظيمة وانه يرى الفاعل ويشاهده وهو سبحانه وتعالى مع عظمته وجالله
وعلوه وكبريائه يمقت هذا الفاعل فلو تصور هذا حق التصور المتنع صدور الفعل منه ومتى فعل
هذه الخطيئة فالبد من أحد ثالثة أشياء إما إضطراب العقيدة بأن يعتقد بأن الوعيد ليس ظاهره
كباطنه وانما مقصوده الزجر كما تقوله المرجئة أو ان هذا انما يحرم على العامة دون الخاصة كما
يقوله االباحية أو نحو ذلك من العقائد التى تخرج عن الملة واما الغفلة والذهول عن التحريم وعظمة
الرب وشدة بأسه واما فرط الشهوة بحيث يقهر مقتضى اإليمان ويمنعه موجبه بحيث يصير االعتقاد
مغمورا مقهورا كالعقل فى النائم والسكران وكالروح فى النائم ومعلوم أن اإليمان الذي هو
االيمان ليس باقيا كما كان اذ ليس مستقرا ظاهرا فى القلب واسم المؤمن عند اإلطالق إنما ينصرف
إلى من يكون إيمانه باقيا على حاله عامال عمله وهو يشبه من بعض الوجوه روح النائم فانه سبحانه
يتوفى األنفس حين موتها والتى لم تمت فى منامها فالنائم ميت من وجه حى من وجه وكذلك السكران
والمغمى عليه عاقل من وجه وليس بعاقل من وجه فاذا قال قائل السكران ليس بعاقل فاذا صحا
عاد عقله اليه كان صادقا مع العلم بأنه ليس بمنزلة البهيمة اذ عقله مستور وعقل البهيمة معدوم بل
الغضبان ينتهى به الغضب إلى حال يعزب فيها عقله ورأيه وفى األثر اذا أراد هللا نفاذ قضائه
وقدره سلب ذوى العقول عقولهم فاذا أنفذ قضاءه وقدره رد عليهم عقولهم ليعتبروا فالعقل الذي به
يكون التكليف لم يسلب وإنما سلب العقل الذي به يكون صالح األمور فى الدنيا واآلخرة كذلك الزانى
والسارق والشارب والمنتهب لم يعدم اإليمان الذي به يستحق أن ال يخلد فى النار وبه ترجى به
الشفاعة والمغفرة وبه يستحق المناكحة والموارثة لكن عدم اإليمان الذي به يستحق النجاة من العذاب
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ويستحق به تكفير السيئات وقبول الطاعات وكرامة هللا ومثوبته وبه يستحق أن يكون محمودا مرضيا
وهذا يبين أن الحديث على ظاهره الذي يليق به وهللا أعلم وقول القائل إن المسلمين يدخلون الجنة
باالسالم فيقال له ليس كل المسلمين يدخلون الجنة بال عذاب بل أهل الوعيد يدخلون النار ويمكثون
فيها ما شاء هللا مع كونهم ليسوا كفارا فالرجل الذي معه شيء من اإليمان وله كبائر قد يدخل النار ثم
يخرج منها اما بشفاعة النبى واما بغير ذلك كما قال صلى هللا عليه وسلم شفاعتى ألهل الكبائر من
أمتى وكما فى الصحيح أنه قال أخرج من النار من فى قلبه مثقال ذرة من إيمان وهكذا
الوعيد فى قاتل النفس والزانى وشارب الخمر وآكل مال اليتيم وشاهد الزور وغير هؤالء من أهل
الكبائر فان هؤالء وإن لم يكونوا كفارا لكنهم ليسوا من المستحقين للجنة الموعودين بها بال عقاب
ومذهب أهل السنة والجماعة أن فساق اهل الملة ليسوا مخلدين فى النار كما قالت الخوارج والمعتزلة
وليسوا كاملين فى الدين واإليمان والطاعة بل لهم حسنات وسيئات يستحقون بهذا العقاب وبهذا
1
الثواب وهذا مبسوط فى موضعه وهللا أعلم

الرد على الخوارج الذين كفروا أهل القبلة بالذنوب
ْ
ْ
هللا
قال تعالى
ين َّ ِ
{ ال َّزا ِن َيةُ َوال َّزا ِني فَاجْ ِلدُوا ُك َّل َوا ِح ٍد ِّم ْنهُ َما ِمئَةَ َج ْل َد ٍة َو َال تَأ ُخ ْذ ُكم ِب ِه َما َرأفَةٌ ِفي ِد ِ
اهلل َو ْاليَوْ ِم ْاآل ِخ ِر َو ْليَ ْشهَ ْد َع َذابَهُ َما طَائِفَةٌ ِّمنَ ْال ُم ْؤ ِمنِينَ }النور 8لما قتل أمير المؤمنين
إِن ُكنتُ ْم تُ ْؤ ِمنُونَ ِب َّ ِ
عثمان بن عفان وسار على بن ابي طالب إلى العراق وحصل بين األمة من الفتنة والفرقة يوم الجمل
ثم يوم صفين ما هو مشهور خرجت الخوارج المارقون على الطائفتين جميعا وكان النبى قد
أخبر بهم وذكر حكمهم قال اإلمام احمد صح الحديث فى الخوارج من عشرة أوجه وهذه العشرة
أخرجها مسلم فى صحيحه موافقة الحمد وروى البخاري منها عدة أوجه وروى أحاديثهم أهل السنن
والمسانيد من وجوه آخر ومن أصح حديثهم حديث علي بن ابي طالب وابي سعيد الخدري ففي
الصحيحين عن علي بن ابي طالب أنه قال إذا حدثتكم عن رسول هللا حديثا فوهللا ألن أخر من السماء
إلى األرض أحب إلي من أن أكذب عليه وإن حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة واني سمعت
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول سيخرج قوم فى آخر الزمان احداث االسنان سفهاء االحالم
يقولون من خير قول البرية ال يجاوز إيمانهم حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية
وفي الصحيحين عن
فأينما لقيمتوهم فإقتلوهم فإن في قتلهم اجرا عند هللا لمن قتلهم يوم القيامة
ابي سعيد قال بعث علي بن ابي طالب إلى النبى من اليمن بذهيبة فى ادم مقروض لم تحصل من
ترابها فقال فقسمها بين أربعة نفر فقال رجل من اصحابه كنا أحق بهذا من هؤالء قال فبلغ ذلك النبى
فقال اال تأمنوني وانا امين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساءا قال فقام رجل
غ ائر العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة كث اللحية محلوق الرأس مشمر االزار فقال يا رسول هللا
اتق هللا فقال ويلك أولست أحق أهل األرض أن يتقي هللا قال ثم ولى الرجل فقال خالد بن الوليد
يا رسول هللا اال اضرب عنقه فقال ال لعله أن يكون يصلي قال خالد وكم من مصل يقول بلسانه
ما ليس فى قلبه فقال رسول هللا اني لم أومر أن انقب عن قلوب الناس وال اشق بطونهم قال ثم
نظر إليه وهو مقف فقال انه يخرج من ضئضىء هذا قوم يتلون كتاب هللا رطبا ال يجاوز
حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية قال أظنه قال لئن ادركتهم ألقتلنهم قتل عاد
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اللفظ لمسلم ولمسلم في بعض الطرق عن ابي سعيد أن النبى ذكر قوما يكونون فى أمته يخرجون
فى فرقة من الناس سيماهم التحليق ثم قال شر الخلق أو من شر الخلق يقتلهم ادنى الطائفتين إلى الحق
قال ابو سعيد أنتم قتلتموهم يا اهل العراق وفى لفظ له تقتلهم اقرب الطائفتين إلى الحق وهذا
الحديث مع ما ثبت فى الصحيح عن ابي بكرة أن النبى قال للحسن بن علي ان ابني هذا سيد
وسيصلح هللا به بين طائفتين عظيمتين من المؤمنين فبين أن كال الطائفتين كانت مؤمنة وأن
اصطالح الطائفتين كما فعله الحسن كان أحب إلى هللا سبحانه ورسوله من اقتتالهما وأن إقتتالهما وإن
لم يكن مأمورا به فعلى بن ابي طالب وأصحابه أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه وأن قتال
الخوارج مما أمر به صلى هللا عليه وسلم ولذلك اتفق على قتالهم الصحابة واألئمة وهؤالء
الخوارج لهم اسماء يقال لهم الحرورية ألنهم خرجوا بمكان يقال له حروراء ويقال لهم أهل
النهروان ألن عليا قاتلهم هناك ومن أصنافهم االباضية أتباع عبدهللا بن اباض و
األزارقة اتباع نافع بن األزرق و النجدات أصحاب نجدة الحروري وهم أول من كفر أهل
القبلة بالذنوب بل بما يرونه هم من الذنوب واستحلوا دماء أهل القبلة بذلك فكانوا كما نعتهم النبى
يقتلون اهل االسالم ويدعون اهل االوثان وكفروا علي بن ابي طالب وعثمان بن عفان ومن
واالهما وقتلوا علي بن ابي طالب مستحلين لقتله قتله عبدالرحمن بن ملجم المرادي منهم وكان هو
وغيره من الخوارج مجتهدين فى العبادة لكن كانوا جهاال فارقوا السنة والجماعة فقال هؤالء ما
الناس إال مؤمن أو كافر والمؤمن من فعل جميع الواجبات وترك جميع المحرمات فمن لم يكن كذلك
فهو كافر مخلد فى النار ثم جعلوا كل من خالف قولهم كذلك فقالوا أن عثمان وعليا ونحوهما حكموا
بغير ما أنزل هللا وظلموا فصاروا كفارا ومذهب هؤالء باطل بدالئل كثيرة من الكتاب والسنة فإن
هللا سبحانه أمر بقطع يد السارق دون قتله ولو كان كافرا مرتدا لوجب قتله ألن النبى قال من بدل
دينه فإقتلوه وقال ال يحل دم إمرئ مسلم إال بإحدى ثالث كفر بعد إسالم وزنا بعد احصان أو
قتل نفس يقتل بها وأمر سبحانه أن يجلد الزاني والزانية مائة جلدة ولو كانا كافرين ألمر بقتلهما
وأمر سبحانه بأن يجلد قاذف المحصنة ثمانين جلدة ولو كان كافرا ألمر بقتله وكان النبى صلى هللا
عليه وسلم يجلد شارب الخمر ولم يقتله بل قد ثبت عنه فى صحيح البخارى وغيره أن رجال كان
يشرب الخمر وكان إسمه عبدهللا حمارا وكان يضحك النبى وكان كلما أتي به اليه جلده فأتي به إليه
مرة فلعنه رجل فقال النبى ال تلعنه فإنه يحب هللا ورسوله فنهي عن لعنه بعينه وشهد له بحب هللا
ورسوله مع أنه قد لعن شارب الخمر عموما وهذا من أجود ما يحتج به على أن األمر بقتل
الشارب فى الثالثة و الرابعة منسوخ ألن هذا أتي به ثالث مرات وقد أعيى األئمة الكبار
جواب هذا الحديث ولكن نسخ الوجوب ال يمنع الجواز فيجوز أن يقال يجوز قتله إذا رأى اإلمام
المصلحة فى ذلك فان ما بين األربعين إلى الثمانين ليس حدا مقدرا فى أصح قولي العلماء كما هو
مذهب الشافعي وأحمد فى إحدي الروايتين بل الزيادة على األربعين إلى الثمانين ترجع إلى إجتهاد
اإلمام فيفعلها عند المصلحة كغيرها من أنواع التعزير وكذلك صفة الضرب فانه يجوز جلد الشارب
بالجريد والنعال وأطراف الثياب بخالف الزاني والقاذف فيجوز أن يقال قتله فى الرابعة من هذا
ان ِمنَ ْال ُم ْؤ ِمنِينَ ا ْقتَتَلُوا فَأَصْ لِحُوا بَ ْينَهُ َما
الباب و أيضا فإن هللا سبحانه قال { َوإِن طَائِفَتَ ِ
هللا فَإِن فَ ْ
فَإِن بَ َغ ْ
اءت فَأَصْ لِحُوا بَ ْينَهُ َما
ت إِحْ دَاهُ َما َعلَى ْاألُ ْخ َرى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَ ْب ِغي َحتَّى تَفِي َء إِلَى أَ ْم ِر َّ ِ
ِب ْال َع ْد ِل َوأَ ْق ِسطُوا إِ َّن َّ
هللا
هللاَ ي ُِحبُّ ْال ُم ْق ِس ِطينَ { }3إِنَّ َما ْال ُم ْؤ ِمنُونَ إِ ْخ َوةٌ فَأَصْ لِحُوا بَ ْينَ أَ َخ َو ْي ُك ْم َواتَّقُوا َّ َ
لَ َعلَّ ُك ْم تُرْ َح ُمونَ {}14الحجرات 14- 3فقد وصفهم باإليمان واألخوة وأمرنا باالصالح بينهم
فلما شاع فى األمة أمر الخوارج تكلمت الصحابة فيهم ورووا عن النبى صلى هللا عليه وسلم
األحاديث فيهم وبينوا ما في القرآن من الرد عليهم وظهرت بدعتهم فى العامة فجاءت بعدهم
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المعتزلة الذين اعتزلوا الجماعة بعد موت الحسن البصري وهم عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء
الغزال وأتباعهما فقالوا أهل الكبائر مخلدون فى النار كما قالت الخوارج وال نسميهم ال مؤمنين وال
كفارا بل فساق ننزلهم منزلة بين منزلتين وأنكروا شفاعة النبى ألهل الكبائر من أمته وأن يخرج من
النار بعد أن يدخلها قالوا ما الناس إال رجالن سعيد ال يعذب أو شقى ال ينعم والشقى نوعان كافر
وفاسق ولم يوافقوا الخوارج على تسميتهم كفارا وهؤالء يرد عليهم بمثل ما ردوا به على الخواج
فيقال لهم كما أنهم قسموا الناس إلى مؤمن ال ذنب له وكافر ال حسنة له قسمتم الناس إلى مؤمن ال
ذنب له وإلى كافر وفاسق ال حسنة له فلو كانت حسنات هذا كلها محبطة وهو مخلد فى النار إلستحق
المعاداة المحضة بالقتل واالسترقاق كما يستحقها المرتد فان هذا قد أظهر دينه بخالف المنافق وقد
ك بِ ِه َويَ ْغفِ ُر َما ُدونَ َذلِكَ لِ َمن يَ َشا ُء }النساء 02فجعل
هللا الَ يَ ْغفِ ُر أَن يُ ْش َر َ
قال تعالى فى كتابه {إِ َّن ه َ
ما دون ذلك الشرك معلقا بمشيئته وال يجوز أن يحمل هذا على التائب فإن التائب ال فرق فى حقه
ي الَّ ِذينَ أَس َْرفُوا َعلَى أَنفُ ِسهِ ْم َال
بين الشرك وغيره كما قال سبحانه فى اآلية األخرى {قُلْ يَا ِعبَا ِد َ
هللاِ إِ َّن َّ
تَ ْقنَطُوا ِمن رَّحْ َم ِة َّ
فهنا عمم وأطلق ألن المراد به
وب َج ِميعاً }الزمر59
هللاَ َي ْغ ِف ُر ال ُّذنُ َ
اب الَّ ِذينَ اصْ طَفَ ْينَا ِم ْن ِعبَا ِدنَا فَ ِم ْنهُ ْم
التائب وهناك خص وعلق و قال تعالى
{ثُ َّم أَوْ َر ْثنَا ْال ِكتَ َ
هللا َذلِكَ هُ َو ْالفَضْ ُل ْال َكبِي ُر{َ }98جنَّ ُ
ص ٌد َو ِم ْنهُ ْم َسابِ ٌ
ات َع ْد ٍن
ت بِإ ِ ْذ ِن َّ ِ
ق بِ ْال َخي َْرا ِ
ظَالِ ٌم لِّنَ ْف ِس ِه َو ِم ْنهُم ُّم ْقتَ ِ
هلل الَّ ِذي
ب َولُ ْؤلُؤاً َو ِلبَا ُ
او َر ِمن َذهَ ٍ
سهُ ْم ِفيهَا َح ِري ٌر{َ }99وقَالُوا ْال َح ْم ُد ِ َّ ِ
يَ ْد ُخلُونَهَا ي َُحلَّوْ نَ ِفيهَا ِم ْن أَ َس ِ
صبٌ َو َال
َار ْال ُمقَا َم ِة ِمن فَضْ لِ ِه َال يَ َم ُّسنَا فِيهَا نَ َ
َب َعنَّا ْال َح َزنَ إِ َّن َربَّنَا لَ َغفُو ٌر َش ُكو ٌر{}90الَّ ِذي أَ َحلَّنَا د َ
أَ ْذه َ
َي َم ُّسنَا ِفي َها لُ ُغوبٌ { }95فاطر 95-98فقد قسم سبحانه األمة التى أورثها الكتاب واصطفاها ثالثة
أصناف ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات وهؤالء الثالثة ينطبقون على الطبقات الثالث
المذكورة فى حديث جبريل االسالم و االيمان و االحسان كما سنذكره ان شاء هللا
ومعلوم أن الظالم لنفسه ان أريد به من اجتنب الكبائر والتائب من جميع الذنوب فذلك مقتصد أو سابق
فانه ليس أحد من بنى آدم يخلو عن ذنب لكن من تاب كان مقتصدا أو سابقا كذلك من اجتنب الكبائر
كفرت عنه السيئات كما قال تعالى {إِن تَجْ تَ ِنبُواْ َك َبآ ِئ َر َما تُ ْن َهوْ نَ َع ْنهُ نُ َكفِّرْ عَن ُك ْم َسيِّئَا ِت ُك ْم
}النساء 91فالبد أن يكون هناك ظالم لنفسه موعود بالجنة ولو بعد عذاب يطهر من الخطايا فان النبى
ذكر أن ما يصيب المؤمن فى الدنيا من المصائب مما يجزى به ويكفر عنه خطاياه كما فى
الصحيحين عنه صلى هللا عليه وسلم أنه قال ما يصيب المؤمن من وصب وال نصب وال
هم وال حزن وال غم وال أذى حتى الشوكة يشاكها اال كفر هللا بها من خطاياه وفى المسند وغيره
أنه لما نزلت هذه اآلية { َمن َي ْع َملْ سُوءاً يُجْ َز ِب ِه }النساء 189قال أبو بكر يا رسول هللا جاءت
فاطمة الظهر وأينا لم يعمل سوءا فقال يا أبا بكر ألست تنصب ألست تحزن ألست تصيبك الألواء
فى أنه يخرج أقوام
و أيضا فقد تواترت األحاديث عن النبى
فذلك مما تجزون به
يشفع فى أقوام دخلوا النار وهذه األحاديث حجة على
من النار بعد ما دخلوها وأن النبى
الطائفتين الوعيدية الذين يقولون من دخلها من أهل التوحيد لم يخرج منها وعلى المرجئة
الواقفة الذين يقولون ال ندرى هل يدخل من أهل التوحيد النار أحد أم ال كما يقول ذلك طوائف من
الشيعة واألشعرية كالقاضى أبى بكر وغيره وأما ما يذكر عن غالة المرجئة أنهم قالوا لن
يدخل النار من أهل التوحيد أحد فال نعرف قائال مشهورا من المنسوبين الى العلم يذكر عنه هذا القول
قد شهد لشارب الخمر المجلود مرات بأنه يحب هللا ورسوله ونهى عن
و أيضا فان النبى
لعنته ومعلوم أن من أحب هللا ورسوله أحبه هللا ورسوله بقدر ذلك وأيضا فان الذين قذفوا عائشة أم
المؤمنين كان فيهم مسطح بن اثاثة وكان من أهل بدر وقد أنزل هللا فيه لما حلف أبو بكر أن ال يصله
هللا
{ َو َال يَأْتَ ِل أُوْ لُوا ْالفَضْ ِل ِمن ُك ْم َوال َّ
يل َّ ِ
س َع ِة أَن ي ُْؤتُوا أُوْ لِي ْالقُرْ بَى َوا ْل َم َسا ِكينَ َو ْال ُمهَا ِج ِرينَ فِي َس ِب ِ
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هللاُ لَ ُك ْم َو َّ
َو ْليَ ْعفُوا َو ْليَصْ فَحُوا أَ َال تُ ِحبُّونَ أَن يَ ْغفِ َر َّ
َّحي ٌم }النور 88وان قيل ان مسطحا
هللاُ َغفُو ٌر ر ِ
وأمثاله تابوا لكن هللا لم يشرط فى األمر بالعفو عنهم والصفح واالحسان اليهم التوبة وكذلك حاطب
أنه قد شهد بدرا
فلما أراد عمر قتله قال النبى
بن أبى بلتعة كاتب المشركين باخبار النبى
وكذلك ثبت عنه
وما يدريك ان هللا قد أطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم
فى الصحيح أنه قال ال يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة وهذه النصوص تقتضى أن السيئات
مغفورة بتلك الحسنات ولم يشترط مع ذلك توبة واال فال اختصاص ألولئك بهذا والحديث يقتضى
المغفرة بذلك العمل واذا قيل ان هذا ألن أحدا من أولئك لم يكن له اال صغائر لم يكن ذلك من
خصائصه أيضا وان هذا يستلزم تجويز الكبيرة من هؤالء المغفور لهم و أيضا قد دلت نصوص
الكتاب والسنة على أن عقوبة الذنوب تزول عن العبد بنحو عشرة أسباب أحدها التوبة وهذا
1
متفق عليه بين المسلمين

إذا كان الحاكم مضيعا للحدود أو عاجزا عنها لم يجب تفويضها اليه مع إمكان
إقامتها بدونه
طع ْ
َّار َقةُ َفا ْق َ
َّار ُ
ُوا }المائدة92
ق َوالس ِ
خاطب هللا المؤمنين بالحدود والحقوق خطابا مطلقا كقوله { َوالس ِ
ْ
ْ
ين َّ
هللاِ إِن ُكنتُ ْم
وقوله { ال َّزانِيَةُ َوال َّزانِي فَاجْ لِدُوا ُك َّل َوا ِح ٍد ِّم ْنهُ َما ِمئَةَ َج ْل َدةٍ َو َال تَأ ُخ ْذ ُكم ِب ِه َما َرأفَةٌ فِي ِد ِ
اهلل َو ْاليَوْ ِم ْاآل ِخ ِر َو ْليَ ْشهَ ْد َع َذابَهُ َما طَائِفَةٌ ِّمنَ ْال ُم ْؤ ِمنِينَ }النور 8وقوله { َوالَّ ِذينَ يَرْ ُمونَ
تُ ْؤ ِمنُونَ بِ َّ ِ
ت ثُ َّم لَ ْم يَأْتُوا ِبأَرْ بَ َع ِة ُ
شهَدَاء فَاجْ لِدُوهُ ْم ثَ َما ِنينَ َج ْل َدةً }النور 0وكذلك قوله { َو َال تَ ْقبَلُوا لَهُ ْم
ْال ُمحْ َ
صنَا ِ
َشهَا َدةً أَبَداً }النور 0لكن قد علم أن المخاطب بالفعل البد أن يكون قادرا عليه والعاجزون ال يجب
ب َعلَ ْي ُك ُم
عليهم وقد علم أن هذا فرض على الكفاية وهو مثل الجهاد بل هو نوع من الجهاد فقوله { ُك ِت َ
هللا }البقرة 134وقوله {إِالَّ تَنفِر ْ
ُوا يُ َع ِّذ ْب ُك ْم
يل ه ِ
ْالقِتَا ُل }البقرة 816وقوله { َوقَاتِلُواْ فِي َس ِب ِ
}التوبة 93ونحو ذلك هو فرض على الكفاية من القادرين و القدرة هى السلطان فلهذا وجب
اقامة الحدود على ذى السلطان ونوابه والسنة أن يكون للمسلمين إمام واحد والباقون نوابه فاذا
فرض ان االمة خرجت عن ذلك لمعصية من بعضها وعجز من الباقين أو غير ذلك فكان لها عدة
أئمة لكان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود ويستوفي الحقوق ولهذا قال العلماء إن أهل البغى ينفذ
من احكامهم ما ينفذ من احكام أهل العدل وكذلك لو شاركوا االمارة وصاروا أحزابا لوجب على كل
حزب فعل ذلك فى أهل طاعتهم فهذا عند تفرق األمراء وتعددهم وكذلك لو لم يتفرقوا لكن طاعتهم
لألمير الكبير ليست طاعة تامة فإن ذلك أيضا إذا اسقط عنه إلزامهم بذلك لم يسقط عنهم القيام بذلك
بل عليهم أن يقيموا ذلك وكذلك لو فرض عجز بعض األمراء عن إقامة الحدود والحقوق أو إضاعته
لذلك لكان ذلك الفرض على القادر عليه وقول من قال ال يقيم الحدود اال السلطان ونوابه إذا كانوا
قادرين فاعلين بالعدل كما يقول الفقهاء األمر الى الحاكم إنما هو العادل القادر فاذا كان مضيعا
ألموال اليتامى أو عاجزا عنها لم يجب تسليمها اليه مع امكان حفظها بدونه وكذلك األمير إذا كان
مضيعا للحدود أو عاجزا عنها لم يجب تفويضها اليه مع إمكان إقامتها بدونه واألصل أن هذه
الواجبات تقام على أحسن الوجوه فمتى أمكن إقامتها من أمير لم يحتج إلى اثنين ومتى لم يقم إال بعدد
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ومن غير سلطان أقيمت اذا لم يكن فى إقامتها فساد يزيد على إضاعتها فانها من باب األمر
بالمعروف والنهى عن المنكر فان كان فى ذلك من فساد والة األمر أو الرعية ما يزيد على
1
إضاعتها لم يدفع فساد بأفسد منه وهللا اعلم

فعل الفاحشة حرام ال يباح بحال وال يباح بما يقال انه ضرورة
مضت الشريعة بأن المطاوعة زانية وكذلك المفعول به من الذكران كما قال تعالى { ال َّزانِي َال
ان أَوْ ُم ْش ِر ٌ
ك َو ُح ِّر َم َذ ِلكَ َعلَى ْال ُم ْؤ ِم ِنينَ }النور9
يَن ِك ُح َّإال َزا ِنيَةً أَوْ ُم ْش ِر َكةً َوال َّزا ِنيَةُ َال يَن ِك ُحهَا إِ َّال َز ٍ
ولو ادعي مدع ان المفعول به اذا لم يوجد منه ارادة وال حركة في الفعل لم يكن فاعال لم يقبل ذلك بل
يقال لوال وجود ارادة توجب البغض المقتضى لالمتناع لم يكن فاعال وقد ذكر الفقهاء الملموس
هل تنتقض طهارته كالالمس على قولين هما روايتان عن احمد وكذلك الموطوءة في رمضان هل
تجب عليها كفارة اخرى على هذا يظهر الفرق في االحكام بين الممكن من فعل الفاحشة به والممكن
من قبل نفسه وفي الجملة فإن فعل الفاحشة حرام ال يباح بحال وال يباح بما يقال انه ضرورة
بخالف تمكين االنسان من قبل نفسه فإن جنس هذا يباح بل كما فعل عمار واالول حال أكابر
2
الصحابة

نكاح الزانية حرام حتى تتوب
نكاح الزانية حرام حتى تتوب سواء كان زنى بها هو أو غيره هذا هو الصواب بال ريب وهو
مذهب طائفة من السلف والخلف منهم أحمد بن حنبل وغيره وذهب كثير من السلف والخلف إلى
جوازه وهو قول الثالثة لكن مالك يشترط االستبراء وأبو حنيفة يجوز العقد قبل االستبراء إذا كانت
حامال لكن إذا كانت حامال ال يجوز وطأها حتى تضع والشافعي يبيح العقد والوطء مطلقا ألن ماء
الزاني غير محترم وحكمه ال يلحقه نسبه هذا ما أخذه وأبو حنيفة يفرق بين الحامل وغير الحامل فإن
الحامل إذا وطئها استحلق ولدا ليس منه قطعا بخالف غير الحامل ومالك وأحمد يشترطان االستبراء
وهو الصواب لكن مالك وأحمد في رواية يشترطان االستبراء بحيضة والرواية األخرى عن أحمد
هي التي عليها كثير من أصحابه كالقاضي أبي يعلى وأتباعه أنه البد من ثالث حيض والصحيح أنه
ال يجب إال االستبراء فقط فإن هذه ليست زوجة يجب عليها عدة وليست أعظم من المستبرأة التي
يلحق ولدها سيدها وتلك ال يجب عليها إال االستبراء فهذه أولى وإن قدر أنها حرة كالتي أعتقت بعد
وطء سيدها وأريد تزويجها إما من المعتق وإما من غيره فإن هذه عليها استبراء عند الجمهور وال
عدة عليها وهذه الزانية ليست كالموطوءة بشبهة التي يلحق ولدها بالواطئ مع أن في إيجاب العدة
على تلك نزاعا وقد ثبت بداللة الكتاب وصريح السنة وأقوال الصحابة إن المختلعة ليس عليها إال
االستبراء بحيضة ال عدة كعدة المطلقة وهو إحدى الروايتين عن أحمد وقول عثمان بن عفان وابن
عباس وابن عمر في آخر قوليه وذكر مكي أنه إجماع الصحابة وهو قول قبيصة بن ذؤيب وإسحق
1مجموع الفتاوى ج 90 :ص116-115 :
2االستقامة ج 8 :ص991-994 :
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بن راهويه وابن المنذر وغيرهم من فقهاء الحديث وهذا هو الصحيح كما قد بسطنا الكالم على هذا
في موضع آخر فإذا كانت المختلعة لكونها ليست مطلقة ليس عليها عدة المطلقة بل اإلستبراء ويسمى
اإلستبراء عدة فالموطوءة بشبهة أولى والزانية أولى وأيضا فالمهاجرة من دار الكفر كالممتحنة التي
ت فَا ْمتَ ِحنُوه َُّن َّ
أنزل هللا فيها {يَا أَيُّهَا الَّ ِذينَ آ َمنُوا إِ َذا َجاء ُك ُم ْال ُم ْؤ ِمنَ ُ
هللاُ أَ ْعلَ ُم بِإِي َمانِ ِه هن
اج َرا ٍ
ات ُمهَ ِ
}الممتحنة 14اآلية قد ذكرنا في غير هذا الموضع الحديث المأثور فيها وأن ذلك كان يكون بعد
إستبرائها بحيضة مع أنها كانت مزوجة لكن حصلت الفرقة بإسالمها واختيارها فراقه ال بطالق منه
ات ِمنَ النِّ َساء إِالَّ َما َملَ َك ْ
صنَ ُ
ت أَ ْي َمانُ ُك ْم }النساء 80فكانوا إذا سبوا المرأة
وكذلك قوله { َو ْال ُمحْ َ
أبيحت بعد اإلستبراء والمسبية ليس عليها إال اإلستبراء بالسنة واتفاق الناس وقد يسمى ذلك عدة وفي
السنن في حديث بريرة لما أعتقت أن النبي أمر أن تعتد فلهذا قال من قال من أهل الظاهر كابن
حزم إن من ليست بمطلقة تستبرأ بحيضة إال هذه وهذا ضعيف فإن لفظ تعتد في كالمهم يراد
به اإلستبراء كما ذكرنا سو هذه وقد روى ابن ماجه عن عائشة أن النبي صلى هللا عليه وسلم
أمرها أن تعتد بثالث حيض فقال كذا لكن هذا حديث معلول أما أوال فإن عائشة قد ثبت عنها من
غير وجه أن العدة عندها ثالثة أطهار وأنها إذا طعنت في الحيضة الثالثة حلت فكيف تروي عن النبي
أنه أمرها أن تعتد بثالث حيض والنزاع بين المسلمين من عهد الصحابة إلى اليوم في العدة هل هي
ثالث حيض أو ثالث أطهار وما سمعنا أحدا من أهل العلم احتج بهذا الحديث على أنها ثالث حيض
ولو كان لهذا أصل عن عائشة لم يخف ذلك على أهل العلم قاطبة ثم هذه سنة عظيمة تتوافر الهمم
والدواعي على معرفتها ألن فيها أمرين عظيمين أحدهما أن المعتقة تحت عبد تعتد بثالث حيض
والثاني أن العدة ثالث حيض وأيضا فلو ثبت ذلك كان يحتج به من يرى أن المعتقة إذا اختارت نفسها
كان ذلك طلقة بائنة كقول مالك وغيره وعلى هذا فالعدة ال تكون إال من طالق لكن هذا أيضا قول
ضعيف والقرآن والسنة واإلعتبار يدل على أن الطالق ال يكون إال رجعيا وأن كل فرقة مباينة فليست
من الطلقات الثالث حتى الخلع كما قد بسط الكالم عليه في غير هذا الموضع والمقصود هنا الكالم
في نكاح الزانية وفيه مسئلتان إحداهما في إستبرائها وهو عدتها وقد تقدم قول من قال ال حرمة لماء
الزاني يقال له اإلستبراء لم يكن لحرمة ماء األول بل لحرمة ماء الثاني فإن اإلنسان ليس له أن
يستلحق ولدا ليس منه وكذلك إذا لم يستبرئها وكانت قد علقت من الزاني وأيضا ففي استلحاق الزاني
ولده إذا لم تكن المرأة فراشا قوالن ألهل العلم النبي قال الولد للفراش وللعاهر الحجر فجعل
الولد للفراش دون العاهر فإذا لم تكن المرأة فراشا لم يتناوله الحديث عمر الحق أوالدا ولدوا في
الجاهلية بآبائهم وليس هذا موضع بسط هذه المسئلة والثانية أنها ال تحل حتى تتوب وهذا هو الذي دل
عليه الكتاب والسنة واإلعتبار والمشهور في ذلك آية النور قوله تعالى {ال َّزانِي َال يَن ِك ُح َّإال َزانِيَةً أَوْ
ُم ْش ِر َكةً َوال َّزانِيَةُ َال يَن ِك ُحهَا إِ َّال َزا ٍن أَوْ ُم ْش ِر ٌ
ك َو ُح ِّر َم َذلِكَ َعلَى ْال ُم ْؤ ِمنِينَ }النور 9وفي السنن حديث
أبي مرثد الغنوى في عناق والذين لم يعملوا بهذه اآلية ذكروا لها تأويال ونسخا أما التأويل فقالوا
المراد بالنكاح الوطء وهذا مما يظهر فساده بأدنى تأمل أما أوال فليس في القرآن لفظ نكاح إال والبد
أن يراد به العقد وإن دخل فيه الوطء أيضا فأما أن يراد به مجرد الوطئ فهذا ال يوجد في كتاب هللا
قط وثانيها إن سبب نزول اآلية إنما هو استفتاء النبي في التزوج بزانية فكيف يكون سبب النزول
خارجا من اللفظ الثالث إن قول القائل الزاني ال يطأ إال زانية أو الزانية ال يطؤها إال زان كقول اآلكل
ال يأكل إال مأكوال والمأكول ال يأكله إال آكل والزوج ال يتزوج إال بزوجة والزوجة ال يتزوجها إال
زوج وهذا كالم ينزه عنه كالم هللا الرابع إن الزاني قد يستكره إمرأة فيطؤها فكون زانيا وال تكون
زانية وكذلك المرأة قد تزني بنائم ومكره على أحد القولين وال يكون زانيا الخامس إن تحريم الزنا قد
علمه المسلمون بآيات نزلت بمكة وتحريمه أشهر من أن تنزل هذه اآلية بتحريمه السادس قال{ َال
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ان أَوْ ُم ْش ِر ٌ
ك }النور 9فلو أريد الوطء لم يكن حاجة إلى ذكر المشرك فإنه زان وكذلك
يَن ِك ُحهَا إِ َّال َز ٍ
المشركة إذا زنى بها رجل فهي زانية فال حاجة إلى التقسيم السابع أنه قد قال قبل ذلك {ال َّزا ِن َيةُ
َوال َّزانِي فَاجْ لِدُوا ُك َّل َوا ِح ٍد ِّم ْنهُ َما ِمئَةَ َج ْل َد ٍة }النور 8فأي حاجة إلى أن يذكر تحريم الزنا بعد ذلك
وأما النسخ فقال سعيد بن المسيب وطائفة نسخها قوله { َوأَن ِكحُوا ْاألَيَا َمى ِمن ُك ْم }النور 98ولما علم
أهل هذا القول أن دعوى النسخ بهذه اآلية ضعيف جدا ولم يجدوا ما ينسخها فاعتقدوا أنه لم يقل بها
أحد قالوا هي منسوخة باإلجماع كما زعم ذلك أبو علي الجبائي وغيره أما على قول من يرى من
هؤالء أن اإلجماع ينسخ النصوص كما يذكر ذلك عن عيسى ابن أبان وغيره وهو قول في غاية
الفساد مضمونة أن األمة يجوز لها تبديل دينها بعد نبيها وأن ذلك جائز لهم كما تقول النصارى أبيح
لعلمائهم أن ينسخوا من شريعة المسيح ما يرونه وليس هذا من أقوال المسلمين وممن يظن اإلجماع
من يقول اإلجماع دل على نص نسخ لم يبلغنا وال حديث إجماع في خالف هذه اآلية وكل من عارض
نصا بإجماع وأدعى نسخه من غير نص يعارض ذلك النص فإنه مخطئ في ذلك كما قد بسط الكالم
على هذا في موضع آخر وبين أن النصوص لم ينسخ منها شيء إال بنص باق محفوظ عند األمة
وعلمها بالناسخ الذي العمل به اهم عندها من علمها بالمنسوخ الذي ال يجوز العمل به وحفظ هللا
النصوص الناسخة أولى من حفظه المنسوخة وقول من قال هي منسوخة بقوله { َوأَنكِحُوا ْاألَيَا َمى
ِمن ُك ْم }النور 98في غاية الضعف فإن كونها زانية وصف عارض لها يوجب تحريما عارضا مثل
كونها محرمة ومعتدة ومنكوحة للغير ونحو ذلك مما يوجب التحريم إلى غاية ولو قدر أنها محرمة
على التأييد لكانت كالوثنية ومعلوم أن هذه اآلية لم تتعرض للصفات التي بها تحرم المرأة مطلقا أو
مؤقتا وإنما أمر بإنكاح األيامى من حيث الجملة وهو أمر بإنكاحهن بالشروط التي بينها وكما أنها ال
تنكح في العدة وإال حرام ال تنكح حتى تتوب وقد أحتجوا بالحديث الذي فيه إن امرأتي ال ترد يد
المس فقال طلقها فقال إني أحبها قال فاستمتع بها الحديث رواه النسائي وقد ضعفه أحمد وغيره فال
تقوم به حجة في معارضة الكتاب والسنة ولو صح لم يكن صريحا فإن من الناس من يؤول الالمس
بطالب المال لكنه ضعيف لكن لفظ الالمس قد يراد به من مسها بيده وإن لم يطأها فإن من النساء من
يكون فيها تبرج وإذا نظر إليها رجل أو وضع يده عليها لم تنفر عنه وال تمكنه من وطئها ومثل هذا
نكاحها مكروه ولهذا أمره بفراقها ولم يوجب ذلك عليه لما ذكر أنه يحبها فإن هذه لم تزن ولكنها
مذنبة ببعض المقدمات ولهذا قال ال ترد يد المس فجعل اللمس باليد فقط ولفظ اللمس والمالمسة إذا
س
عني بهما الجماع ال يخص باليد بل إذا قرن باليد فهو كقوله تعالى { َولَوْ نَ َّز ْلنَا َعلَ ْيكَ ِكتَاباً فِي قِرْ طَا ٍ
فَلَ َمسُوهُ ِبأَ ْي ِدي ِه ْم }األنعام 1وأيضا فالتي نزني بعد النكاح ليست كالتي تتزوج وهي زانية فإن دوام
النكاح أق وى من ابتدائه واإلحرام والعدة تمنع االبتداء دون الدوام فلو قدر أنه قام دليل شرعي على أن
الزانية بعد العقد ال يجب فراقها لكان الزنا كالعدة تمنع االبتداء دون الدوام جمعا بين الدليلين فإن قيل
ان أَوْ ُم ْش ِر ٌ
ك}النور 9قيل المتزوج بها إن كان مسلما فهو
ما معنى قوله { َوال َّزا ِنيَةُ َال يَن ِك ُحهَا إِ َّال َز ٍ
زان وإن لم يكن مسلما فهو كافر فإن كان مؤمنا بما جاء به الرسول من تحريم هذا وفعله فهو زان
وإن لم يكن مؤمنا بما جاء به الرسول فهو مشرك كما كانوا عليه في الجاهلية كانوا يتزوجون البغايا
يقول فإن تزوجتم بهن كما كنتم تفعلون من غير إعتقاد تحريم ذلك فأنتم مشركون وإن اعتقدتم
التحريم فأنتم زناة ألن هذه تمكن من نفسها غير الزوج من وطئها فيبقى الزوج يطؤها كما يطؤها
أولئك وكل إمرأة اشترك في وطئها رجالن فهي زانية فإن الفروج ال تحتمل االشتراك بل ال تكون
الزوجة إال محصنة ولهذا لما كان المتزوج بالزانية زانيا كان مذموما عند الناس وهو مذموم أعظم
مما يذم الذي يزني بنساء الناس ولهذا يقول في الشتمة سبه بالزاي والقاف أي قال يا زوج القحبة فهذا
أعظم ما يتشاتم به الناس لما قد استقر عند المسلمين من قبح ذلك فكيف يكون مباحا ولهذا كان قذف
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المر أة طعنا في زوجها فلو كان يجوز له التزوج ببغي لم يكن ذلك طعنا في الزوج ولهذا قال من قال
من السلف ما بغت إمرأة نبي قط فاهلل تعالى أباح لألنبياء أن يتزوجوا كافرة ولم يبح تزوج البغي ألن
هذه تفسد مقصود النكاح بخالف الكافرة ولهذا أباح هللا للرجل أن يالعن مكان أربعة شهداء إذا زنت
إمرأته واسقط عنه الحد بلعانه لما في ذلك من الضرر عليه وفي الحديث ال يدخل الجنة ديوث
والذي يتزوج ببغي هو ديوث وهذا مما فطر هللا على ذمه وعيبه بذلك جميع عباده المؤمنين بل وغير
المسلمين من أهل الكتاب وغيرهم كلهم يذم من تكون إمرأته بغيا ويشتم بذلك ويعير به فكيف ينسب
إلى شرع اإلسالم إباحة ذلك وهذا ال يجوز أن يأتي به نبي من األنبياء فضال عن أفضل الشرائع بل
يجب أن تنزه الشريعة عن مثل هذا القول الذي إذا تصوره المؤمن ولوازمه استعظم أن يضاف مثل
هذا إلى الشريعة ورأى أن تنزيهها عنه أعظم من تنزيه عائشة عما قاله أهل اإلفك وقد أمر هللا
المؤمنين أن يقولوا سبحانك هذا بهتان عظيم والنبي إنما لم يفارق عائشة ألنه لم يصدق ما قيل
أوال ولما حصل له الشك استشار عليا وزيد بن حارثة وسأل الجارية لينظر إن كان حقا فارقها حتى
أنزل هللا براءتها من السماء فذلك الذي ثبت نكاحها ولم يقل مسلم أنه يجوز إمساك بغي وكان
المنافقون يقصدون بالكالم فيها الطعن في الرسول ولو جاز التزوج ببغي لقال هذا ال حرج علي فيه
كما كان النساء أحيانا يؤذينه حتى يهجرهن فليس ذنوب المرأة طعنا بخالف بغائها فإنه طعن فيه عند
الناس قاطبة ليس أحد ي دفع الذم عمن تزوج بمن يعلم أنها بغية مقيمة على البغاء ولهذا توسل
المنافقون إلى الطعن حتى أنزل هللا براءتها من السماء وقد كان سعد بن معاذ لما قال النبي صلى هللا
عليه وسلم من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي وهللا ما علمت على أهلي إال خيرا ولقد ذكروا
رجال ما علمت عليه إال خيرا فقام سعد بن معاذ الذي اهتز لموته عرش الرحمن فقال أنا اعذرك
منه إن كان من إخواننا من األوس ضربت عنقه وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك
فأخذت سعد بن عبادة غيرة قالت عائشة وكان قبل ذلك امرأ صالحا ولكن أخذته حمية الن ابن أبي
كان كبير قومه فقال كذبت لعمر هللا ال تقتله وال تقدر على قتله فقام أسيد ابن حضير فقال كذبت لعمر
هللا لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين وثار الحيان حتى نزل رسول هللا فجعل يسكنهم فلوال أن ما
قيل في عائشة طعن في النبي لم يطلب المؤمنون قتل من تكلم بذلك من األوس والخزرج لقذفه
المرأته ولهذا كان من قذف أم النبي يقتل ألنه قدح في نسبه وكذلك من قذف نساءه يقتل ألنه قدح في
دينه وإنما لم يقتلهم النبي ألنهم تكلموا بذلك قبل أن يعلم براءتها وأنها من أمهات المؤمنين الالتي لم
يفارقهن عليه إذا كان يمكن أن يطلقها فتخرج بذلك من هذه األمومة في أظهر قولي العلماء فإن فيمن
طلقها النبي ثالثة أقوال في مذهب أحمد وغيره أحدها أنها ليست من أمهات المؤمنين والثاني أنها من
أمهات المؤمنين والثالث يفرق بين المدخول بها وغير المدخول بها واألول أصح ألن النبي لما خير
نساءه بين اإلمساك والفراق وكان المقصود لمن فارقها أن يتزوجها غيره فلو كان هذا مباحا لم يكن
ذلك قدحا في دينه وبالجملة فهذه المسئلة في قلوب المؤمنين أعظم من أن تحتاح إلى كثرة األدلة فإن
اإليمان والقرآن يحرم مثل ذلك لكن لما كان قد أباح مثل ذلك كثير من علماء المسلمين الذين ال ريب
في علمهم ودينهم من التابعين ومن بعدهم وعلو قدرهم بنوع تأويل تأولوه احتيج إلى البسط في ذلك
ولهذا نظائر كثيرة يكون القول ضعيفا جدا وقد اشتبه أمره عل كثير من أهل العلم واإليمان وسادات
الناس ألن هللا لم يجعل العصمة عند تنازع المسلمين إال في الرد إلى الكتاب والسنة وكل أحد يؤخذ
من قوله ويترك إال رسول هللا الذي ال ينطق على الهوى فإن قيل فقد قال {ال َّزا ِني َال يَن ِك ُح َّإال َزا ِنيَةً
أَوْ ُم ْش ِر َكةً }النور 9قيل هذا يدل على أن الزاني الذي لم يتب ال يجوز أن يتزوج عفيفة كما هو
إحدى الروايتين عن أحمد فإنه إذا كان يطأ هذه وهذه وهذه كما كان كان وطؤه لهذه من جنس وطئه
لغيرها من الزواني وقد قال الشعبي من زوج كريمته من فاجر فقد قطع رحمها وأيضا فإنه إذا كان
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يزني بنساء الناس كان هذا مما يدعو المرأة إلى أن تمكن منها غيره كما هو الواقع كثيرا فلم أر من
يزني بنساء الناس أو ذكران إال فيحمل إمرأته على أن تزني بغيره مقابلة على ذلك ومغايظة وأيضا
فإذا كان عادته الزنا استغنى بالبغايا فلم يكف إمرأته في اإلعفاف فتحتاج إلى الزنا وأيضا فإذا زنى
بنساء الناس طلب الناس أن يزنوا بنساءه كما هو الواقع فإمرأة الزاني تصير زانية من وجوه كثيرة
وإن استحلت ما حرمه هللا كانت مشركة وإن لم تزن بفرجها زنت بعينها وغير ذلك فال يكاد يعرف
في نساء الرجال الزناة المصرين على الزنا الذين لم يتوبوا منه إمرأة سليمة سالمة تامة وطبع المرأة
يدعو إلى الرجال االجانب إذا رأت زوجها يذهب إلى النساء األجانب وقد جاء في الحديث بروا
آباءكم تبركم أبناؤكم وعفوا تعف نساءكم فقوله {ال َّزانِي َال يَن ِك ُح َّإال َزانِيَةً }النور 9إما أن يراد
أن نفس نكاحه ووطئه لها زنا أو أن ذلك يفضي إلى زناها وإما الزانية فنفس وطئها مع إصرارها
صنَ ُ
ت }المائدة 5الحرائر وعن ابن عباس هن
على الزنا زنا وكذلك { َو ْال ُمحْ َ
ات ِمنَ ْال ُم ْؤ ِمنَا ِ
العفائف فقد نقل عن ابن عباس تفسير المحصنات بالحرائر وبالعفائف وهذا حق فنقول مما يدل
ات َوطَ َعا ُم الَّ ِذينَ أُوتُ ْ
على ذلك قوله تعالى { ْال َيوْ َم أُ ِح َّل لَ ُك ُم الطَّيِّ َب ُ
اب ِحلٌّ لَّ ُك ْم َوطَ َعا ُم ُك ْم ِحلُّ لَّهُ ْم
وا ْال ِكتَ َ
ات ِمنَ الَّ ِذينَ أُوتُ ْ
صنَ ُ
صنَ ُ
ُوره َُّن
اب ِمن قَ ْبلِ ُك ْم إِ َذا آتَ ْيتُ ُموه َُّن أُج َ
وا ْال ِكتَ َ
ت َو ْال ُمحْ َ
َو ْال ُمحْ َ
ات ِمنَ ْال ُم ْؤ ِمنَا ِ
صنِينَ َغي َْر ُم َسافِ ِحينَ }المائدة 5المحصنات قد قال أهل التفسير هن العفائف هكذا قال الشعبي
ُمحْ ِ
والحسن والنخعي والضحاك والسدي وعن ابن عباس هن الحرائر ولفظ االمحصنات إن أريد به
الحرائر فالعفة داخلة في اإلحصان بطريق األولى فإن أصل المحصنة هي العفيفة التي أحصن فرجها
صنَ ْ
قال هللا تعالى { َو َمرْ َي َم ا ْبنَ َ
ت فَرْ َج َها }التحريم 18وقال تعالى {إِ َّن الَّ ِذينَ َيرْ ُمونَ
ت ِع ْم َرانَ الَّ ِتي أَحْ َ
ت }النور 89وهن العفائف قال حسان بن ثابت حصان رزان ما
ْال ُمحْ َ
ت ْال ُم ْؤ ِمنَا ِ
صنَاتِ ْال َغافِ َال ِ
تزن بريبة وتصبح غرثى من لحوم الغوافل ثم عادة العرب أن الحرة عندهم ال تعرف الزنا
وإنما تعرف بالزنا اإلماء ولهذا لما بايع النبي هند امرأة أبي سفيان على أن ال تزني قالت أو تزني
الحرة فهذا لم يكن معروفا عندهم والحرة خالف األمة صارت في عرف العامة أن الحرة هي العفيفة
ألن الحرة التي ليست أمة كانت معروفة عندهم بالعفة وصار لفظ اإلحصان يتناول الحرية مع العفة
ألن االم اء لم تكن عفائف وكذلك اإلسالم هو ينهى عن الفحشاء والمنكر وكذلك المرأة المتزوجة
زوجها يحصنها ألنها تستكفي به وألنه يغار عليها فصار لفظ اإلحصان يتناول اإلسالم والحرية
والنكاح وأصله إنما هو العفة فإن العفيفة هي التي أحصن فرجها من غير صاحبها كالمحصن الذي
يمتنع من غير أهله وإذا كان هللا إنما أباح من المسلمين وأهل الكتاب نكاح المحصنات والبغايا لسن
ص ِنينَ َغي َْر
محصنات فلم يبح هللا نكاحهن ومما يدل على ذلك قوله{ إِ َذا آتَ ْيتُ ُموه َُّن أُج َ
ُوره َُّن ُمحْ ِ
ُم َسافِ ِحينَ َوالَ ُمتَّ ِخ ِذي أَ ْخدَا ٍن }المائدة 5والمسافح الزاني الذي يسفح ماءه مع هذه وهذه وكذلك
المسافحة والمتخذة الخدن الذي تكون له صديقة يزني بها دون غيره فشرط في الحل أن يكون الرجل
غير مسافح وال متخذ خدن فإذا كان المرأة بغيا وتسافح هذا وهذا لم يكن زوجها محصنا لها عن غيره
إذ لو كان محصنا لها كانت محصنة وإذا كانت مسافحة لم تكن محصنة وهللا إنما أباح النكاح إذا كان
الرجال محصنين غير مسافحين وإذا شرط فيه أن ال يزني بغيرها فال يسفح ماءه مع غيرها كان أبلغ
وابلغ وقال أهل اللغة السفاح الزنا قال ابن قتيبة محصنين أي متزوجين غير مسافحين قال وأصله من
سفحت القربة إذا صببتها ف سمى الزنا سفاحا ألنه يصب النطفة وتصب المرأة النطفة وقال ابن فارس
السفاح صب الماء بال عقد وال نكاح فهي التي تسفح ماءها وقال الزجاج محصنين أي عاقدين التزوج
وقال غيرهما متعففين غير زانين وكذلك قال في النساء { َوأُ ِح َّل لَ ُكم َّما َو َراء َذلِ ُك ْم أَن تَ ْبتَ ُغو ْا ِبأَ ْم َوالِ ُكم
ص ِنينَ َغي َْر ُم َسا ِف ِحينَ }النساء 80ففي هاتين اآليتين اشترط أن يكون الرجال محصنين غير
ُّمحْ ِ
مسافحين بكسر الصاد والمحصن هو الذي يحصن غيره ليس هو المحصن بالفتح الذي يشترط في
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الحد فلم يبح إال تزوج من يكون محصنا للمرأة غير مسافح ومن تزوج ببغي مع بقائها على البغاء
ولم يحصنها من غيره بل هي كما كانت قبل النكاح تبغي مع غيره فهو مسافح بها ال محصن لها وهذا
حرام بداللة القرآن فإن قيل إنما أراد بذلك أنك تبتغي بمالك النكاح ال تبتغي به السفاح فتعطيها المهر
على أن تكون زوجتك ليس لغيرك فيها حق بخالف ماذا أعطيتها على أنها مسافحة لمن تريد وإنها
صديقة لك تزني بك دون غيرك فهذا حرام قيل فإذا كان النكاح مقصوده أنها تكون له ال لغيره وهي
لم تتب من الزنا لم تكن موفية بمقتضى العقد فإن قيل فإنه يحصنها بغير اختيارها فيسكنها حيث ال
يمكنها الزنا قيل أما إذا أحصنها بالقهر فليس هو بمثل الذي يمكنها من الخروج إلى الرجال ودخول
الرجال إليها لكن قد عرف بالعادات والتجارب أن المرأة إذا كانت لها إرداة في غير الزوج احتالت
إلى ذلك بطرق كثيرة وتخفي على الزوج وربما افسدت عقل الزوج بما تطعمه وربما سحرته أيضا
وهذا كثير موجود رجال أطعمهم نساءهم وسحرتهم نساؤهم حتى يمكن المرأة أن تفعل ما شاءت وقد
يكون قصدها مع ذلك أن ال يذهب هو إلى غيرها فهي تقصد منعه من الحالل أو من الحرام والحالل
وقد تقصد أن يمكنها أن تفعل ما شاءت فال يبقى محصنا لها قواما عليها بل تبقى هي الحاكمة عليه
فإذا كان هذا موجودا فيمن تزوجت ولم تكن بغيا فكيف بمن كانت بغيا والحكايات في هذا الباب كثيرة
ويا ليتها مع التوبة يلزم معه دوام التوبة فهذا إذا أبيح له نكاحها وقيل له أحصنها وأحتفظ أمكن ذلك
أما بدون التوبة فهذا متعذر أو متعسر ولهذا تكلموا في توبتها فقال ابن عمر وأحمد بن حنبل يراودها
على نفسها فإن أجابته كما كانت تجيبه لم تتب وقالت طائفة منهم أبو محمد ال يراودها ألنها قد تكون
تابت فاذا راودها نقضت التوبة وألنه يخاف عليه إذا راودها أن يقع في ذنب معها والذين اشترطوا
امتحانها قالوا ال يعرف صدق توبتها بمجرد القول فصار كقوله {إِ َذا َجاء ُك ُم ْال ُم ْؤ ِمنَ ُ
ت
اج َرا ٍ
ات ُمهَ ِ
فَا ْمتَ ِحنُوه َُّن }الممتحنة 14والمهاجر قد يتناول التائب قال النبي المهاجر من هجر ما نهى إهلل عنه
والمهاجر من هجر السوء فهذه إذا ادعت أنها هجرت السوء امتحنت على ذلك وبالجملة ال بد أن
يغلب على قلبه صدق توبتها وقوله تعالى { َوالَ ُمتَّ ِخ ِذي أَ ْخدَا ٍن }المائدة 5حرم به أن يتخذ صديقة
في السر تزني معه ال مع غيره وقد قال سبحانه في آية اإلماء { َو َمن لَّ ْم َي ْستَ ِط ْع ِمن ُك ْم طَوْ الً أَن َين ِك َح
ت َو ه
ت فَ ِمن ِّما َملَ َك ْ
ْض
هللاُ أَ ْعلَ ُم ِبإِي َمانِ ُك ْم بَ ْع ُ
ْال ُمحْ َ
ت أَ ْي َمانُ ُكم ِّمن فَتَيَاتِ ُك ُم ْال ُم ْؤ ِمنَا ِ
صنَاتِ ْال ُم ْؤ ِمنَا ِ
ض ُكم ِّمن بَع ٍ
ت َغي َْر ُم َسافِ َحاتٍ َوالَ ُمتَّ ِخ َذاتِ أَ ْخدَا ٍن فَإِ َذا
صنَا ٍ
ُوف ُمحْ َ
فَان ِكحُوه َُّن بِإِ ْذ ِن أَ ْهلِ ِه َّن َوآتُوه َُّن أُج َ
ُوره َُّن بِ ْال َم ْعر ِ
ب }النساء 85فذكر في اإلماء
ص َّن فَإِ ْن أَتَ ْينَ ِبفَا ِح َش ٍة فَ َعلَ ْي ِه َّن ِنصْ فُ َما َعلَى ْال ُمحْ َ
ت ِمنَ ْال َع َذا ِ
صنَا ِ
أُحْ ِ
محصنات غير مسافحات وال متخذات أخدان وأما الحرائر فاشترط فيهن أن يكون الرجال محصنين
َان}المائدة 5لما ذكر نساء أهل الكتاب وفي النساء
غير مسافحين وذكر في المائدة { َوالَ ُمتَّ ِخ ِذي أَ ْخد ٍ
لم يذكر إال غير مسافحين وذلك أن اإلماء كن معروفات بالزنا دون الحرائر فاشترط في نكاحهن أن
يكن محصنات غير مسافحات وال متخذات أخدان فدل ذلك أيضا على أن األمة التي تبغي ال يجوز
تزوجها إال إذا تزوجها على أنها مصحنة يصحنها زوجها فال تسافح الرجال وال تتخذ صديقا وهذا
من ابين األمور في تحريم نكاح األمة الفاجرة مع ما تقدم وقد روى عن ابن عباس محصنات عفائف
ت أَ ْخدَا ٍن }النساء 85يعني أخالء كان أهل الجاهلية يحرمون ما ظهر من
غير زوان { َوالَ ُمتَّ ِخ َذا ِ
الزنا ويستحلون ما خفي وعنه رواية أخرى المسافحات المعلنات بالزنا والمتخذات أخدان ذوات
الخليل الواحد قال بعض المفسرين كانت المرأة تتخذ صديقا تزني معه وال تزني مع غيره فقد فسر
ابن عباس هو وغيره من السلف المحصنات بالعفائف وهو كما قالوا وذكروا أن الزنا في الجاهلية
كان نوعين نوعا مشتركا ونوعا مختصا والمشترك ما يظهر في العادة بخالف المختص فإنه مستتر
في العادة ولما حرم هللا المختص وهو شبيه بالنكاح فإن النكاح تختص فيه المرأة بالرجل وجب الفرق
بين النكاح الحالل والحرام من اتخاذ األخدان فإن هذه اذا كان يزني بها وحدها لم يعرف أنها لم
63

يطأها غيره ولم يعرف أن الولد الذي تلده منه وال يثبت لها خصائص النكاح فلهذا كان عمر بن
الخطاب يضرب على نكاح السر فإن نكاح السر من جنس إتخاذ األخدان شبيه به ال سيما إذا زوجت
نفسها بال ولي وال شهود وكتما ذلك فهذا مثل الذي يتخذ صديقة ليس بينهما فرق ظاهر معروف عند
الناس يتميز به عن هذا فال يشاء من يزني بأمره صديقة له إال قال تزوجتها وال يشاء أحد أن يقول
لمن تزوج في السر إنه يزني بها إال قال ذلك فال بد أن يكون بين الحالل والحرام فرق مبين قال هللا
تعالى { َو َما َكانَ ه
ُض َّل قَوْ ماً بَ ْع َد إِ ْذ هَدَاهُ ْم َحتَّى يُبَيِّنَ لَهُم َّما يَتَّقُونَ }التوبة 115وقال تعالى {
هللاُ لِي ِ
ص َل لَ ُكم َّما َح َّر َم َعلَ ْي ُك ْم }األنعام 113فإذا ظهر للناس أن هذه المرأة قد أحصنها تميزت عن
َوقَ ْد فَ َّ
المسافحات والمتخذات أخدانا وإذا كان يمكنها أن تذهب إلى األجانب لم تتميز المحصنات كما أنه إذا
كتم نكاحها فلم يعلم به أحد لم تتميز من المتخذات أخدانا وقد اختلف العلماء فيما يتميز به هذا عن هذا
فقيل الواجب اإلعالن فقط سواء أشهد أو لم يشهد كقول مالك وكثير من فقهاء الحديث وأهل الظاهر
وأحمد في رواية وقيل الواجب اإلشهاد سواء أعلن أو لم يعلن كقول أبي حنيفة والشافعي ورواية عن
أحمد وقيل يجب األمران وهو الرواية الثالثة عن أحمد وقيل يجب أحدهما وهو الرواية الرابعة عن
أحمد واشتراط اإلشهاد وحده ضعيف ليس له أصل في الكتاب وال في السنة فإنه لم يثبت عن النبي
فيه حديث ومن الممتنع أن يكون الذي يفعله المسلمون دائما له شروط لم يبنها رسول هللا وهذا مما
تعم به البلوى فجميع المسلمين يحتاجون إلى معرفة هذا وإذا كان هذا شرطا كان ذكره أولى من ذكر
المهر وغيره مما لم يكن له ذكر في كتاب هللا وال حديث ثابت عن رسول هللا فتبين أنه ليس مما
أوجبه هللا على المسلمين في مناكحهم قال أحمد بن حنبل وغيره من أئمة الحديث لم يثبت عن النبي
في اإلشهاد على النكاح شيء ولو أوجبه لكان اإليجاب إنما يعرف من جهة النبي صلى هللا عليه وسلم
وكان هذا من األحكام التي يجب إظهارها وإعالنها فاشتراط المهر أولى فإن المهر ال يجب تقديره في
العقد بالكتاب والسنة واالجماع ولو كان قد أظهر ذلك لنقل ذلك عن الصحابة ولم يضيعوا حفظ ما ال
بد للمسلمين عامة من معرفته فإنه الهمم والدواعي تتوافر على نقل ذلك والذي يأمر بحفظ ذلك وهم
قد حفظوا نهيه عن نكاح الشغار ونكاح المحرم ونحو ذلك من األمور التي تقع قليال فكيف النكاح بال
إشهاد إذا كان هللا ورسوله قد حرمه وأبطله كيف ال يحفظ في ذلك نص عن رسول هللا بل لو نقل في
ذلك شيء من أخبار اآلحاد لكان مردودا عند من يرى مثل ذلك فإن هذا من أعظم ما تعم به البلوى
أعظم من البلوى بكثير من األحكام فيمتنع أن يكون كل نكاح للمسلمين ال يصح إال بإشهاد وقد عقد
المسلمون من عقود األنكحة ما ال يحصيه إال رب السموات فعلم ان إشتراط اإلشهاد دون غيره باطل
قطعا ولهذا كان المشترطون لعإشهاد مضطر بين اضطرابا يدل على فساد األصل فليس لهم قول
يثبت على معيار الشرع إذا كان فيهم من يجوزه بشهادة فاسقين والشهادة التي ال تجب عندهم قد أمر
هللا فيها بإشهاد ذوي العدل فكيف باإلشهاد الواجب ثم من العجب أن هللا أمر باإلشهاد في الرجعة ولم
يأمر به في النكاح ثم يأمرون به في النكاح وال يوجبه أكثرهم في الرجعة وهللا أمر باإلشهاد في
الرجعة لئال ينكر الزوج ويدوم مع امرأته فيفضي إلى إقامته معها حراما ولم يأمر باإلشهاد على
الطالق ال رجعة معه ألنه حينئذ يسرحها بإحسان عقيب العدة فيظهر الطالق ولهذا قال يزيد بن
هرون مما يعيب به أهل الرأي أمر هللا باإلشهاد في البيع دون النكاح وهم أمروا به في النكاح دون
البيع وهو كما قال واإلشهاد في البيع إما واجب وإما مستحب وقد دل القرآن والسنة على أنه مستحب
وأما النكاح فلم يرد الشرع فيه بإشهاد واجب وال مستحب وذلك أن النكاح أمر فيه باإلعالن فأغنى
إعالنه مع دوامه عن اإلشهاد فإن المرأة تكون عند الرجل والناس يعلمون أنها امرأته فكان هذا
اإلظهار الدائم مغنيا عن اإلشهاد كالنسب فإن النسب ال يحتاج إلى ان يشهد فيه أحدا على والدة
امرأته بل هذا يظهر ويعرف أن امرأته ولدت هذا فأغنى هذا عن اإلشهاد بخالف البيع فإنه قد يجحد
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ويتعذر إقامة البينة عليه ولهذا إذا كان النكاح في موضع ال يظهر فيه كان إعالنه باإلشهاد فاالشهاد
قد يجب في النكاح ألنه به يعلن ويظهر ال ألن كل نكاح ال ينعقد إال بشاهدين بل إذا زوجه وليته ثم
خرجا فتحدثا بذلك وسمع الناس أو جاء الشهود والناس بعد العقد فأخبروهم بأنه تزوجها كان هذا
كافيا وهكذا كانت عادة السلف لم يكونوا يكلفون احظار شاهدين وال كتابة صداق ومن القائلين
باإليجاب من إشتراط شاهدين مستورين وهو اليقبل عند األداء إال من تعرف عدالته فهذا أيضا ال
يحصل به المقصود وقد شذ بعضهم فأوجب من يكون معلوم العدالة وهذا مما يعلم فساده قطعا فإن
أنكحة المسلمين لم يكونوا يلتزمون فيها هذا وهذه األقوال الثالثة في مذهب أحمد على قوله باشتراط
الشهادة فقيل يجزئ فاسقان كقول أبي حنيفة وقيل يجزئ مستوران وهذا المشهور عن مذهبه ومذهب
الشافعي وقيل في المذهب البد من المعروف العدالة وقيل بل أن عقد حاكم فال يعقده إال بمعروف
العدالة بخالف غيره فإن الحكام هم الذين يميزون بين المبرور والمستور ثم المعروف العدالة عند
حاكم البلد فهو خالف ما أجمع المسلمون عليه قديما وحديثا حيث يعقدون األنكحة فيما بينهم والحاكم
بينهم والحاكم ال يعرفهم وإن اشترطوا من يكون مشهورا عندهم بالخير فليس من شرط العدل
المقبول الشهادة أن يكون كذلك ثم الشهود يموتون وتتغير أحوالهم وهم يقولون مقصود الشهادة اثبات
الفراش عند التجاحد حفظا لنسب الولد فيقال هذا حاصل بإعالن النكاح وال يحصل باإلشهاد مع
الكتمان مطلقا فالذي ال ريب فيه أن النكاح مع اإلعالن يصح وأن لم يشهد شاهدان وأما مع الكتمان
واإلشهاد فهذا مما ينظر فيه وإذا اجتمع اإلشهاد واإلعالن فهذا الذي ال نزاع في صحته وإن خال عن
اإلشهاد واإلعالن فهو باطل عند العامة فإن قدر فيه خالف هو قليل وقد يظن أن في ذلك خالفا في
مذهب أحمد ثم يقال بما يميز هذا عن المتخدات أخذانا وفي المشترطين للشهادة من أصحاب أبي
حنيفة من ال يعلل ذلك بإثبات الفراش لكن كان المقصود حضور اثنين تعظيما للنكاح وهذا يعود إلى
مقصود اإلعالن وإذا كان الناس ممن يجهل بعضهم حال بعض وال يعرف من عنده هل هي امرأته
أو خدينه مثل األماكن التي يكثر فيها الناس المجاهيل فهذا قد يقال يجب اإلشهاد هنا ولم يكن الصحابة
يكتبون صداقات ألنهم لم يكونوا يتزوجون على مؤخر بل يعجلون المهر وإن أخروه فهو معروف
فلما صار الناس يتزوجون على المؤخر والمدة تطول وينسى صاروا يكتبون المؤخر وصار ذلك
حجة في إثبات الصداق وفي أنها زوجة له لكن هذا اإلشهاد يحصل به المقصود سواء حضر الشهود
العقد أو جاؤا بعد العقد فشهدوا على إقرار الزوج والزوجة والولي وقد علموا أن ذلك نكاح قد أعلن
وإشهادهم عليه من غير تواص بكتمانه إعالن وهذا بخالف الولي فإنه قد دل عليه القرآن في غير
موضع والسنة في غير موضع وهو عادة الصحابة إنما كان يزوج النساء الرجال ال يعرف أن امرأة
تزوج نفسها وهذا مما يفرق فيه بين النكاح ومتخذات اخدان ولهذا قالت عائشة ال تزوج المرأة نفسها
فإن البغي هي التى تزوج نفسها لكن ال يكتفي بالولي حتى يعلن فإن من األولياء من يكون مستحسنا
على قرابته قال هللا تعالى وأنكحوا األيامى منكم والصالحين من عبادكم وإما ئكم وقال تعالى
ُوا ْال ُم ِش ِر ِكينَ َحتَّى ي ُْؤ ِمنُ ْ
{ َوالَ تُن ِكح ْ
وا }البقرة 881فخاطب الرجال بإنكاح األيامى كما خاطبهم
ُوا ْال ُم ِش ِر ِكينَ }البقرة 881وقوله { َوالَ تَن ِكح ْ
بتزويج الرقيق وفرق بين قوله تعالى { َوالَ تُن ِكح ْ
ُوا
ت }البقرة 881وهذا الفرق مما احتج به بعض السلف من أهل البيت وأيضا فإن هللا أوجب
ْال ُم ْش ِر َكا ِ
الصداق في غير هذا الموضع ولم يوجب اإلشهاد فمن قال إن النكاح يصح مع نفي المهر وال يصح
إال مع اإلشهاد فقد أسقط ما أوجبه هللا وأوجب ما لم يوجبه هللا وهذا مما يبين أن قول المدنيين وأهل
الحديث أصح من قول الكوفيين في تحريمهم نكاح الشغار وان علة ذلك أنما هو نفي المهر فحيث
يكون المهر فالنكاح صحيح كما هو قول المدنيين وهو أنص الروايتين وأصرحهما عن أحمد بن حنبل
واختيار قدماء أصحابه وهذا وأمثاله مما يين رجحان أقوال أهل الحديث واألثر وأهل الحجاز كأهل
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المدينة على ما خالفها من األقوال التي قيلت برأي يخالف النصوص لكن الفقهاء الذين قالوا برأي
يخالف النصوص بعد اجتهادهم واستفراغ وسعهم رضي هللا عنهم قد فعلوا ما قدروا عليه من طلب
العلم واجتهدوا وهللا يثيبهم وهم مطيعون هللا سبحانه في ذلك وهللا يثيبهم على اجتهادهم فآجرهم هللا
على ذلك وإن كان الذين علموا ما جاءت به النصوص أفضل ممن خفيت عليه النصوص وهؤالء لهم
ث إِ ْذ نَفَ َش ْ
ت ِفي ِه َغنَ ُم
أجران وأولئك لهم أجر كما قال تعالى { َودَا ُوو َد َو ُ
ان ِفي ْال َحرْ ِ
سلَ ْي َمانَ إِ ْذ يَحْ ُك َم ِ
سلَ ْي َمانَ َو ُك هالً آتَ ْينَا ُح ْكماً َو ِع ْلماً {}13األنبياء13- 12ومن
ْالقَوْ ِم َو ُكنَّا لِ ُح ْك ِم ِه ْم َشا ِه ِدينَ { }12فَفَهَّ ْمنَاهَا ُ
تدبر نصوص الكتاب والسنة وجدها مفسرة ألمر النكاح ال تشترط فيه ما يشترطه طائفة من الفقهاء
كما اشترط بعضهم أال يكون إال بلفظ اإلنكاح والتزويج واشترط بعضهم أن يكون بالعربية واشترط
هؤالء وطائفة أال يكون إال بحضرة شاهدين ثم إنهم مع هذا صححوا النكاح مع نفي المهر ثم صاروا
طائفتين طائفة تصحح نكاح الشغار ألنه ال مفسد له إال نفي المهر وذلك ليس بمفسد عندهم وطائفة
تبطله وتعلل ذلك بعلل فاسدة كما قد بسطناه في مواضع وصححوا نكاح المحلل الذي يقصد التحليل
فكان قول أهل الحديث وأهل المدينة الذين لم يشترطوا لفظا معينا في النكاح وال إشهاد شاهدين مع
إعالنه وإظهاره وأبطلوا نكاح الشغار وكل نكاح نفي فيه المهر وابطلوا نكاح المحلل أشبه بالكتاب
والسنة وآثار الصحابة ثم إن كثيرا من أهل الرأي الحجازي والعراقي وسعوا باب الطالق فأوقعوا
طال ق السكران والطالق المحلوف به وأوقع هؤالء طالق المكره وهؤالء الطالق المشكوك فيه فيما
حلف به وجعلوا الفرقة البائنة طالقا محسوبا من الثالث فجعلوا الخلع طالقا بائنا محسوبا من الثالث
إلى أمور أخرى وسعوا بها الطالق الذي حرم الحالل وضيقوا النكاح الحالل ثم لما وسعوا الطالق
صار هؤالء يوسعون في االحتيال في عود المرأة إلى زوجها وهؤالء ال سبيل عندهم إلى ردها فكان
هؤالء في آصار وأغالل وهؤالء في خداع واحتيال ومن تأمل الكتاب والسنة وآثار الصحابة تبين له
أن هللا أغنى عن هذا وأن هللا بعث محمدا بالحنيفة السمحة التي أمر فيها بالمعروف ونهي عن المنكر
1
وأحل الطيبات وحرم الخبائث وهللا سبحانه أعلم وصلى هللا على محمد وآله وصحبه وسلم

" ال يدخل الجنة بخيل وال كذاب وال ديوث "
في الحديث عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال أن هللا سبحانه وتعالى لما خلق الجنة قال وعزتي
وجاللي ال يدخلك بخيل وال كذاب وال ديوث والديوث الذي ال غيرة له وفي الصحيح عن النبي انه
قال إن المؤمن يغار وان هللا يغار وغيرة هللا ان يأتي العبد ماحرم عليه وقد قال تعالى
ان أَوْ ُم ْش ِر ٌ
ك َو ُح ِّر َم َذلِكَ َعلَى ْال ُم ْؤ ِمنِينَ
{ال َّزانِي َال يَن ِك ُح َّإال َزانِيَةً أَوْ ُم ْش ِر َكةً َوال َّزانِيَةُ َال يَن ِك ُحهَا إِ َّال َز ٍ
}النور 9ولهذا كان الصحيح من قولي العلماء ان الزانية ال يجوز تزوجها إال بعد التوبة وكذلك إذا
2
كانت المرأة تزني لم يكن له ان يمسكها على تلك الحال بل يفارقها وإال كان ديوثا
ان أَوْ
فإن هللا قال في كتابه العزيز {ال َّزا ِني َال َين ِك ُح َّإال َزا ِن َي ًة أَوْ ُم ْش ِر َك ًة َوال َّزا ِن َيةُ َال َين ِك ُح َها إِ َّال َز ٍ
ُم ْش ِر ٌ
ك َو ُح ِّر َم َذلِكَ َعلَى ْال ُم ْؤ ِمنِينَ }النور 9وفي سنن أبي داود وغيره أن رجال كان له في الجاهلية
1الفتاوى الكبرى ج 8 :ص 35-11 :و مجموع الفتاوى ج 98 :ص190-143 :
2مجموع الفتاوى ج 98 :ص101 :
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قرينة من البغايا يقال لها عناق وأنه سأل النبي عن تزوجها فأنزل هللا هذه اآلية وقد قال سبحانه
ت فَ ِمن ِّما َملَ َك ْ
ت أَ ْي َمانُ ُكم ِّمن فَتَ َيا ِت ُك ُم
وتعالى { َو َمن لَّ ْم َي ْستَ ِط ْع ِمن ُك ْم طَوْ الً أَن َين ِك َح ْال ُمحْ َ
ت ْال ُم ْؤ ِمنَا ِ
صنَا ِ
ت َو ه
ُوف
هللاُ أَ ْعلَ ُم ِبإِي َمانِ ُك ْم بَ ْع ُ
ْض فَان ِكحُوه َُّن ِبإِ ْذ ِن أَ ْهلِ ِه َّن َوآتُوه َُّن أُج َ
ُوره َُّن ِب ْال َم ْعر ِ
ْال ُم ْؤ ِمنَا ِ
ض ُكم ِّمن بَع ٍ
َان }النساء 85فإنما أباح هللا نكاح اإلماء في حال كونهن
ت َغ ْي َر ُم َسافِ َحا ٍ
صنَا ٍ
ُمحْ َ
ت َوالَ ُمتَّ ِخ َذا ِ
ت أَ ْخد ٍ
غير مسافحات وال متخذات أخدان والمسافحة التي تسافح مع كل واحد والمتخذات الخذان التى
ات ِمنَ الَّ ِذينَ أُوتُ ْ
صنَ ُ
صنَ ُ
وا
ت َو ْال ُمحْ َ
يكون لها صديق واحد وقد قال تعالى { َو ْال ُمحْ َ
ات ِمنَ ْال ُم ْؤ ِمنَا ِ
َان }المائدة5
اب ِمن قَ ْب ِل ُك ْم إِ َذا آتَ ْيتُ ُموه َُّن أُج َ
ْال ِكتَ َ
ُوره َُّن ُمحْ ِ
ص ِنينَ َغي َْر ُم َسا ِف ِحينَ َوالَ ُمتَّ ِخ ِذي أَ ْخد ٍ
فاشترط هذه الشروط في الرجال هنا كما اشترطة في النساء هناك وهذا يوافق ما ذكره في سورة
ان أَوْ ُم ْش ِر ٌ
ك
النور من قوله تعالى {ال َّزانِي َال يَن ِك ُح َّإال َزانِيَةً أَوْ ُم ْش ِر َكةً َوال َّزانِيَةُ َال يَن ِك ُحهَا إِ َّال َز ٍ
َو ُح ِّر َم َذلِكَ َعلَى ْال ُم ْؤ ِمنِينَ }النور 9ألنه من تزوج زانية تزانى مع غيره لم يكن ماؤه مصونا محفوظا
فكان ماؤه مختلطا بماء غيره والفرج الذي يطأه مشتركا وهذا هو الزنا والمرأة إذا كان زوجها يزني
بغيرها ال يميز بين الحالل والحرام كان وطؤه لها من جنس وطئ الزاني للمرأة التي يزني بها وإن
لم يطأها غيره وإن من صور الزنا اتخاذ األخدان والعلماء قد تنازعوا في جواز نكاح الزانية قبل
توبتها على قولين مشهورين لكن الكتاب والسنة واإلعتبار يدل على أن ذلك ال يجوز ومن تأول آية
النور بالعقد وجعل ذلك منسوخا فبطالن قوله ظاهر من وجوه ثم المسلمون متفقون على ذم الدياثة
ومن تزوج بغيا كان ديوثا باالتفاق وفي الحديث ال يدخل الجنة بخيل وال كذاب وال ديوث قال
ت َوالطَّيِّ َب ُ
تعالى { ْال َخ ِبيثَ ُ
ت }النور86أي
ات ِللطَّيِّ ِبينَ َوالطَّيِّبُونَ ِللطَّيِّ َبا ِ
ات ِل ْل َخ ِبي ِثينَ َو ْال َخ ِبيثُونَ ِل ْل َخ ِبيثَا ِ
الرجال الطيبون للنساء الطيبات والرجال الخبيثون للنساء الخبيثات وكذلك في النساء فإذا كانت
المرأة خبيثة كان قرينها خبيثا وإذا كان قرينها خبيثا كانت خبيثة وبهذا عظم القول فيمن قذف عائشة
ونحوها من أمهات المؤمنين ولوال ما على الزوج في ذلك من العيب ما حصل هذا التغليظ ولهذا قال
السلف ما بغت إمرأة قط قط ولو كان تزوج البغي جائزا لوجب تنزيه األنبياء عما يباح كيف وفي
ب َّ
هللاُ َمثَالً
ض َر َ
نساء األنبياء من هي كافرة كما في أزواج المؤمنات من هو كافر كما قال تعالى { َ
وط َكانَتَا تَحْ َ
صالِ َحي ِْن فَ َخانَتَاهُ َما فَلَ ْم يُ ْغنِيَا َع ْنهُ َما
وح َواِ ْم َرأَةَ لُ ٍ
ت َع ْب َدي ِْن ِم ْن ِعبَا ِدنَا َ
لِّلَّ ِذينَ َكفَرُوا اِ ْم َرأَةَ نُ ٍ
ب َّ
هللاُ َمثَالً لِّلَّ ِذينَ آ َمنُوا اِ ْم َرأَةَ فِرْ عَوْ نَ إِ ْذ قَالَ ْ
ت
ض َر َ
يل ا ْد ُخ َال النَّا َر َم َع ال َّدا ِخلِينَ {َ }14و َ
هللا َشيْئاً َوقِ َ
ِمنَ َّ ِ
َربِّ اب ِْن ِلي ِعندَكَ بَيْتاً ِفي ْال َجنَّ ِة َونَجِّ ِني ِمن فِرْ عَوْ نَ َو َع َم ِل ِه َونَجِّ ِني ِمنَ ْالقَوْ ِم الظَّا ِل ِمينَ {}11
التحريم 11-14وأما البغايا فليس في األنبياء وال الصالحين من تزوج بغيا ألن البغاء يفسد فراشه
ولهذا أبيح للمسلم أن يتزوج الكتابية اليهودية والنصرانية إذا كان محصنا غير مسافح وال متخذ خدن
فعلم إن تزوج الكافر قد يجوز وتجوز البغي ال يجوز ألن ضرر دينها ال يتعدى إليه وأما ضرر
1
البغايا فيتعدي إليه وهللا أعلم

" سباب المسلم فسوق وقتاله كفر "
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صنَاتِ ثُ َّم لَ ْم يَأْتُوا ِبأَرْ بَ َع ِة ُ
شهَدَاء فَاجْ لِدُوهُ ْم ثَ َمانِينَ َج ْل َدةً َو َال تَ ْقبَلُوا
قال هللا تعالى { َوالَّ ِذينَ يَرْ ُمونَ ْال ُمحْ َ
ك َوأَصْ لَحُوا فَإِ َّن َّ
هللاَ َغفُو ٌر
اسقُونَ { }0إِ َّال الَّ ِذينَ تَابُوا ِمن َب ْع ِد َذ ِل َ
لَهُ ْم َش َها َدةً أَ َبداً { َوأُوْ لَ ِئكَ هُ ُم ْالفَ ِ
َّحي ٌم{}5النور 5-0وفى
ر ِ
الصحيحين عن النبى أنه قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر يقول فاذا ساببتم المسلم وسخ
رتم منه ولمزتموه استحققتم أن تسموا فساقا وقد قال فى آية القذف { َو َال تَ ْقبَلُوا لَهُ ْم َشهَا َدةً أَبَداً
1
اسقُونَ }النور0
َوأُوْ لَئِكَ هُ ُم ْالفَ ِ

من الحدود التى جاء بها الكتاب والسنة وأجمع عليها المسلمون حد القذف
ت ثُ َّم لَ ْم َيأْتُوا ِبأَرْ َب َع ِة ُ
ش َهدَاء فَاجْ لِدُوهُ ْم ثَ َما ِنينَ َج ْل َدةً َو َال تَ ْق َبلُوا
قال هللا تعالى { َوالَّ ِذينَ َيرْ ُمونَ ْال ُمحْ َ
صنَا ِ
اسقُونَ { }0إِ َّال الَّ ِذينَ تَابُوا ِمن بَ ْع ِد َذلِكَ َوأَصْ لَحُوا فَإِ َّن َّ
هللاَ َغفُو ٌر
لَهُ ْم َشهَا َدةً أَبَداً َوأُوْ لَئِكَ هُ ُم ْالفَ ِ
َّحي ٌم{}5النور 5-0ومن الحدود التى جاء بها الكتاب والسنة وأجمع عليها المسلمون حد القذف
ر ِ
فاذا قذف الرجل محصنا بالزنا او اللواط وجب عليه الحد ثمانون جلدة والمحصن هنا هو الحر
2
العفيف وفى باب حد الزنا هو الذى وطئ وطئا كامال فى نكاح تام

إذا كانت الفرية ونحوها ال قصاص فيها ففيها العقوبة بغير ذلك
إذا كانت الفرية ونحوها ال قصاص فيها ففيها العقوبة بغير ذلك فمنه حد القذف الثابت فى الكتاب
ت ثُ َّم لَ ْم يَأْتُوا ِبأَرْ بَ َع ِة ُ
شهَدَاء فَاجْ لِدُوهُ ْم
والسنة واالجماع قال هللا تعالى {َ }9والَّ ِذينَ يَرْ ُمونَ ْال ُمحْ َ
صنَا ِ
اسقُونَ { }0إِ َّال الَّ ِذينَ تَابُوا ِمن بَ ْع ِد َذلِكَ َوأَصْ لَحُوا
ثَ َمانِينَ َج ْل َدةً َو َال تَ ْقبَلُوا لَهُ ْم َشهَا َدةً أَبَداً َوأُوْ لَئِكَ هُ ُم ْالفَ ِ
َّحي ٌم{ }5النور 5-0فاذا رمى الحر محصنا بالزنا واللواط فعليه حد القذف وهو
هللا َغفُو ٌر ر ِ
فَإِ َّن َّ َ
ثمانون جلده وإن رماه بغير ذلك عوقب تعزيرا وهذا الحد يستحقه المقذوف فال يستوفى إال بطلبه
باتفاق الفقهاء فان عفا عنه سقط عند جمهور العلماء ألن المغلب فيه حق اآلدمى كالقصاص واألموال
وقيل اليسقط تغليبا لحق هللا لعدم المماثلة كسائر الحدود وإنما يجب حد القذف إذا كان المقذوف
محصنا وهو المسلم الحر العفيف فأما المشهور بالفجور فال يحد قاذفه وكذلك الكافر والرقيق لكن
إال الزوج فانه يجوز له أن يقذف امرأته إذا زنت ولم تحبل من الزنا فان حبلت منه
يعزر القاذف
وولدت فعليه أن يقذفها وينفى ولدها لئال يلحق به من ليس منه وإذا قذفها فاما أن تقر بالزنا وإما ان
تالعنه كما ذكره هللا فى الكتاب والسنة ولو كان القاذف عبدا فعليه نصف حد الحر وكذلك فى جلد
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الزنا وشرب الخمر ألن هللا تعالى قال فى االماء { فَإِ ْن أَتَ ْينَ ِبفَا ِح َش ٍة فَ َعلَ ْي ِه َّن نِصْ فُ َما َعلَى
ب ٌ }النساء 85واما إذا كان الواجب القتل او قطع اليد فانه ال يتنصف
ْال ُمحْ َ
ت ِمنَ ْال َع َذا ِ
صنَا ِ

1

الظلم ظلمان والفسق فسقان و الكفر كفران
صنَاتِ ثُ َّم لَ ْم يَأْتُوا ِبأَرْ بَ َع ِة ُ
شهَدَاء فَاجْ لِدُوهُ ْم ثَ َمانِينَ َج ْل َدةً َو َال تَ ْقبَلُوا
قال هللا تعالى { َوالَّ ِذينَ يَرْ ُمونَ ْال ُمحْ َ
اسقُونَ { }0إِ َّال الَّ ِذينَ تَابُوا ِمن َب ْع ِد َذ ِلكَ َوأَصْ لَحُوا فَإِ َّن َّ
هللاَ َغفُو ٌر
لَهُ ْم َش َها َدةً أَ َبداً َوأُوْ لَ ِئكَ هُ ُم ْالفَ ِ
َّحي ٌم{}5النور 5-0قال محمد بن نصر حدثنا محمد بن يحيى حدثنا الحجاج بن المنهال عن حماد بن
ر ِ
سلمة عن على بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب كان اذ أدخل بيته
نشر المصحف فقرأ فيه فدخل ذات يوم فقرأ فأتى على هذه اآلية {الَّ ِذينَ آ َمنُ ْ
وا َولَ ْم َي ْل ِبسُواْ إِي َمانَهُم
ِبظُ ْل ٍم }األنعام 28إلى آخر اآلية فإنتعل وأخذ رداءه ثم أتى الى أبى بن كعب فقال يا أبا المنذر أتيت
وا َولَ ْم يَ ْلبِس ْ
قبل على هذه اآلية {الَّ ِذينَ آ َمنُ ْ
ُوا إِي َمانَهُم بِظُ ْل ٍم }األنعام 28وقد نرى أنا نظلم ونفعل فقال يا
َظي ٌم }لقمان 19انما ذلك الشرك
أمير المؤمنين ان هذا ليس بذلك يقول هللا { إِ َّن ال ِّشرْ كَ لَظُ ْل ٌم ع ِ
قال محمد بن نصر وكذلك الفسق فسقان فسق ينقل عن الملة وفسق ال ينقل عن الملة فيسمى
ق ع َْن أَ ْم ِر َربِّ ِه }الكهف54
الكافر فاسقا والفاسق من المسلمين فاسقا ذكر هللا إبليس فقال { فَفَ َس َ
وكان ذلك الفسق منه كفرا وقال هللا تعالى { َوأَ َّما الَّ ِذينَ فَ َسقُوا فَ َمأْ َواهُ ُم النَّا ُر }السجدة 84يريد الكفار
ار الَّ ِذي
دل على ذلك قوله
يل لَهُ ْم ُذوقُوا َع َذ َ
{ ُكلَّ َما أَ َرادُوا أَن يَ ْخ ُرجُوا ِم ْنهَا أُ ِعيدُوا فِيهَا َوقِ َ
اب النَّ ِ
ُكنتُم ِب ِه تُ َك ِّذبُونَ }السجدة 84وسمى الفاسق من المسلمين فاسقا ولم يخرجه من االسالم قال هللا تعالى
شهَدَاء فَاجْ لِدُوهُ ْم ثَ َمانِينَ َج ْل َدةً َو َال تَ ْقبَلُوا لَهُ ْم َشهَا َدةً أَبَداً
ت ثُ َّم لَ ْم يَأْتُوا بِأَرْ بَ َع ِة ُ
{ َوالَّ ِذينَ يَرْ ُمونَ ْال ُمحْ َ
صنَا ِ
ض ِفي ِه َّن ْال َح َّج فَالَ َرفَ َ
ق َوالَ ِجدَا َل ِفي
ث َوالَ فُسُو َ
اسقُونَ }النور 0وقال تعالى {فَ َمن فَ َر َ
َوأُوْ لَ ِئكَ هُ ُم ْالفَ ِ
ْال َحجِّ }البقرة 131فقالت العلماء فى تفسير الفسوق ها هنا هى المعاصى قالوا فلما كان الظلم
ظلمين والفسق فسقين كذلك الكفر كفران أحدهما ينقل عن الملة واآلخر ال ينقل عن الملة
وكذلك الشرك شركان شرك فى التوحيد ينقل عن الملة وشرك فى العمل ال ينقل عن الملة وهو
صالِحاً َو َال يُ ْش ِر ْك ِب ِعبَا َد ِة َربِّهِ أَ َحداً
الرياء قال تعالى { فَ َمن َكانَ يَرْ جُو لِقَاء َربِّ ِه فَ ْليَ ْع َملْ َع َمالً َ
2
}الكهف114يريد بذلك المراءاة باألعمال الصالحة وقال النبى الطيرة شرك

التوبة قد يكون من تمامها عمل صالح يعمله
فالتوبة قد يكون من تمامها عمل صالح يعمله فيبتلى بعد التوبة لينظر دوام طاعته قال هللا تعالى
ُوا ِمن َب ْع ِد َذ ِلكَ َوأَصْ لَح ْ
{إِالَّ الَّ ِذينَ تَاب ْ
َّحي ٌم }آل عمران 23فى التائب من الردة وقال
ُوا فَإِ َّن هللا َغفُو ٌر ر ِ
ُوا َوبَيَّنُ ْ
ُوا َوأَصْ لَح ْ
فى كاتم العلم {إِالَّ الَّ ِذينَ تَاب ْ
َّحي ُم }البقرة164
وا فَأُوْ لَـئِكَ أَتُوبُ َعلَ ْي ِه ْم َوأَنَا التَّوَّابُ الر ِ
ب َربُّ ُك ْم َعلَى نَ ْف ِس ِه الرَّحْ َمةَ أَنَّهُ َمن َع ِم َل
وقال { َوإِ َذا َجاءكَ الَّ ِذينَ ي ُْؤ ِمنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ َسالَ ٌم َعلَ ْي ُك ْم َكتَ َ
َّحي ٌم }األنعام 50وقال فى القذف {إِ َّال
ِمن ُك ْم سُوءاً ِب َجهَالَ ٍة ثُ َّم تَ َ
اب ِمن بَ ْع ِد ِه َوأَصْ لَ َح فَأَنَّهُ َغفُو ٌر ر ِ
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اب َوآ َمنَ َو َع ِم َل
َّحي ٌم }النور 5وقال { إِ َّال َمن َت َ
هللا َغفُو ٌر ر ِ
الَّ ِذينَ تَابُوا ِمن بَ ْع ِد َذلِكَ َوأَصْ لَحُوا فَإِ َّن َّ َ
ت َو َكانَ َّ
صا ِلحاً فَأُوْ لَ ِئكَ يُ َب ِّد ُل َّ
صا ِلحا ً
هللاُ َسيِّئَا ِت ِه ْم َح َسنَا ٍ
اب َو َع ِم َل َ
َّحيماً{َ }14و َمن تَ َ
َع َمالً َ
هللاُ َغفُوراً ر ِ
صالِحاً ثُ َّم
اب َوآ َمنَ َو َع ِم َل َ
هللا َمتَاباً{}11الفرقان  11-14وقال { َوإِنِّي لَ َغفَّا ٌر لِّ َمن تَ َ
فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى َّ ِ
ا ْهتَدَى }طه 28ولما تاب كعب بن مالك وصاحباه أمر رسول هللا صلى هللا عليه و سلم المسلمين
بهجرهم حتى نسائهم ثمانين ليلة وقال النبى صلى هللا عليه وسلم فى الغامدية لما رجمها لقد تابت
توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها هلل وقد أخبر هللا عن
توبته على بنى إسرائيل حيث قال لهم موسى { َيا قَوْ ِم إِنَّ ُك ْم ظَلَ ْمتُ ْم أَنفُ َس ُك ْم ِباتِّ َخا ِذ ُك ُم ْال ِعجْ َل فَتُوب ْ
ُوا
ارئِ ُك ْم فَا ْقتُلُ ْ
ارئِ ُك ْم }البقرة 50وإذا كان هللا تعالى قد يبتلى العبد من
وا أَنفُ َس ُك ْم َذلِ ُك ْم َخ ْي ٌر لَّ ُك ْم ِعن َد بَ ِ
إِلَى بَ ِ
الحسنات والسيئات والسراء والضراء بما يحصل معه شكره وصبره أم كفره وجزعه وطاعته أم
معصيته فالتائب أحق باإلبتالء فآدم أهبط إلى األرض إبتالء له ووفقه هللا فى هبوطه لطاعته فكان
1
حاله بعد الهبوط خيرا من حاله قبل الهبوط

اذا أطلق الصالح تناول جميع الخير
لفظ الصالح و الفساد فاذا أطلق الصالح تناول جميع الخير وكذلك الفساد يتناول
جميع الشر وكذلك اسم المصلح والمفسد و قرن الصالح واالصالح بااليمان فى مواضع
وا َو َع ِملُ ْ
كثيرة كقوله تعالى { َوالَّ ِذينَ آ َمنُ ْ
ت }البقرة { 28فَ َم ْن آ َمنَ َوأَصْ لَ َح فَالَ َخوْ ٌ
ف
وا الصَّالِ َحا ِ
َعلَ ْي ِه ْم َوالَ هُ ْم يَحْ َزنُونَ }األنعام 02ومعلوم أن االيمان أفضل االصالح وأفضل العمل الصالح كما
جاء فى الحديث الصحيح أنه قيل يا رسول هللا أى األعمال أفضل قال ايمان باهلل وقال فى القذف
{إِ َّال الَّ ِذينَ تَابُوا ِمن بَ ْع ِد َذ ِلكَ َوأَصْ لَحُوا }النور 5وقال { َواللَّ َذانَ يَأْ ِتيَا ِن َها ِمن ُك ْم فَآ ُذوهُ َما فَإِن تَابَا
َوأَصْ لَ َحا فَأَ ْع ِرض ْ
ُوا َع ْنهُ َما }النساء 16ولهذا شرط الفقهاء فى أحد قوليهم فى قبول شهادة القاذف أن
يصلح وقدروا ذلك بسنة كما فعل عمر بصبيغ بن عسل لما أجله سنة وبذلك أخذ أحمد فى توبة
2
الداعى الى البدعة أنه يؤجل سنة كما أجل عمر صبيغ بن عسل

في اللعان إذا حلف الزوج فقد أقام بينة على دعواه
ت بِ َّ
اجهُ ْم َولَ ْم يَ ُكن لَّهُ ْم ُ
شهَدَاء إِ َّال أَنفُ ُ
سهُ ْم فَ َشهَا َدةُ أَ َح ِدهِ ْم أَرْ بَ ُع َشهَادَا ٍ
قال تعالى { َوالَّ ِذينَ يَرْ ُمونَ أَ ْز َو َ
اهللِ
ت َّ
إِنَّهُ لَ ِمنَ الصَّا ِد ِقينَ {َ }6و ْال َخا ِم َسةُ أَ َّن لَ ْعنَ َ
اب أَ ْن
هللاِ َعلَ ْي ِه إِن َكانَ ِمنَ ْال َكا ِذ ِبينَ َويَ ْد َرأُ{َ }1ع ْنهَا ْال َع َذ َ
ب َّ
هللاِ َعلَ ْيهَا إِن َكانَ ِمنَ
تَ ْشهَ َد أَرْ بَ َع َشهَادَا ٍ
ض َ
اهلل إِنَّهُ لَ ِمنَ ْال َكا ِذ ِبينَ {َ }2و ْال َخا ِم َسةَ أَ َّن َغ َ
ت ِب َّ ِ
الصَّا ِد ِقينَ {َ }3ولَوْ َال فَضْ ُل َّ
هللا تَ َّوابٌ َح ِكي ٌم{ }14النور 14-6
هللاِ َعلَ ْي ُك ْم َو َرحْ َمتُهُ َوأَ َّن َّ َ
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والبينة في الدعاوي عند أكثر العلماء هي ما يبين الحق ويظهره ويوضحه كالدليل واآلية والعالمة
فمتى ترجح جانب احدهما حلف مثل أن يقيم المدعي شاهدا فإنه يحلف مع شاهده ويقضي به بشاهد
ويمين كما مضت به سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهذا قول أكثر العلماء ومنهم من يقول
اليمين دائما في جانب المدعى عليه وكذلك لو كان في دعوى القتل لوث ولطخ وشبهة وهو عالمات
ترجح جانب المدعي فإن أولياء المقتول يحلفون خمسين يمينا ويقضي لهم بذلك عند أكثر العلماء كما
مضت بذلك السنة وكذلك في اللعان إذا حلف الزوج وشهد أربع شهادات هللا إنه لمن الصادقين
ووكدها بالخامسة فقد أقام بينة على دعواه فإن التعنت المرأة وشهدت أربع شهادات مؤكدة بالخامسة
أنه كاذب تعارضت البينتان والشهادتان فلم يحكم بقول واحد منهما ال يحكم بأنه قاذف وال يحكم بأنها
زانية وإن نكلت فلم تحلف فأكثر العلماء يقولون يحكم بأنها زانية وتعذب على ذلك كما دل عليه
القرآن ألنه اجتمع شهادة الزوج ونكولها عن المعارضة كما اجتمع في القسامة العالمة واأليمان وكما
اجتمع الشا هد واليمين وكما اجتمع في جانب المنكر األصل واليمين فهذا ونحوه مما جاءت به
1
الشريعة وبسطه له موضع آخر

عمومات الكتاب والسنة ال تختص بالشخص المعين
ت ِب َّ
اجهُ ْم َولَ ْم يَ ُكن لَّهُ ْم ُ
شهَدَاء إِ َّال أَنفُ ُ
سهُ ْم فَ َشهَا َدةُ أَ َح ِدهِ ْم أَرْ بَ ُع َشهَادَا ٍ
قال تعالى { َوالَّ ِذينَ يَرْ ُمونَ أَ ْز َو َ
اهللِ
ت َّ
إِنَّهُ لَ ِمنَ الصَّا ِد ِقينَ {َ }6و ْال َخا ِم َسةُ أَ َّن لَ ْعنَ َ
اب أَ ْن
هللاِ َعلَ ْي ِه إِن َكانَ ِمنَ ْال َكا ِذ ِبينَ َو َي ْد َرأُ{َ }1ع ْن َها ْال َع َذ َ
ب َّ
هللاِ َعلَ ْيهَا إِن َكانَ ِمنَ
تَ ْشهَ َد أَرْ بَ َع َشهَادَا ٍ
ض َ
اهلل إِنَّهُ لَ ِمنَ ْال َكا ِذ ِبينَ {َ }2و ْال َخا ِم َسةَ أَ َّن َغ َ
ت ِب َّ ِ
الصَّا ِدقِينَ {َ }3ولَوْ َال فَضْ ُل َّ
هللا تَ َّوابٌ َح ِكي ٌم{ }14النور 14-6
هللاِ َعلَ ْي ُك ْم َو َرحْ َمتُهُ َوأَ َّن َّ َ
وقول المفسرين هذه اآلية نزلت فى كذا ال سيما ان كان المذكور شخصا كأسباب النزول المذكورة
فى التفسير كقولهم ان آية الظهار نزلت فى امرأة أوس بن الصامت وان آية اللعان نزلت فى عويمر
العجالنى أو هالل بن أمية وأن آية الكاللة نزلت فى جابر بن عبدهللا وأن قوله { َوأَ ِن احْ ُكم بَ ْينَهُم
نز َل ه
ِب َما أَ َ
هللاُ }المائدة 03نزلت فى بنى قريظة والنضير وان قوله { َو َمن ي َُولِّ ِه ْم َيوْ َم ِئ ٍذ ُدب َُرهُ
ض َر أَ َح َد ُك ُم ْال َموْ ُ
ت }المائدة146
}األنفال 16نزلت فى بدر وان قوله { َشهَا َدةُ بَ ْينِ ُك ْم إِ َذا َح َ
نزلت فى قضية تميم الدارى وعدى بن بداء وقول أبى ايوب ان قوله { َوالَ تُ ْلقُواْ ِبأَ ْي ِدي ُك ْم إِلَى التَّ ْهلُ َك ِة
}البقرة 135نزلت فينا معشر األنصار الحديث ونظائر هذا كثير مما يذكرون أنه نزل فى قوم من
المشركين بمكة أو فى قوم من أهل الكتاب اليهود والنصارى أو فى قوم من المؤمنين فالذين قالوا
ذلك لم يقصدوا أن حكم اآلية مختص بأولئك االعيان دون غيرهم فان هذا ال يقوله مسلم وال عاقل
على االطالق والناس وان تنازعوا فى اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه أم ال فلم يقل
أحد من علماء المسلمين ان عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين وانما غاية ما يقال أنها
تختص بنوع ذلك الشخص فيعم ما يشبهه وال يكون العموم فيها بحسب اللفظ واآلية التى لها سبب
معين ان كانت أمرا ونهيا فهى متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته وان كانت خبرا بمدح
ومعرفة سبب النزول
أو ذم فهى متناولة لذلك الشخص وغيره ممن كان بمنزلته أيضا

1الجواب الصحيح ج 6 :ص062066- :
71

يعين على فهم اآلية فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب ولهذا كان أصح قولى الفقهاء أنه اذا لم
1
يعرف ما نواه الحالف رجع الى سبب يمينه وما هيجها وأثارها

يوصف هللا بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف وال
تعطيل وال تكييف
ت بِ َّ
اجهُ ْم َولَ ْم يَ ُكن لَّهُ ْم ُ
شهَدَاء إِ َّال أَنفُ ُ
سهُ ْم فَ َشهَا َدةُ أَ َح ِدهِ ْم أَرْ بَ ُع َشهَادَا ٍ
قال تعالى { َوالَّ ِذينَ يَرْ ُمونَ أَ ْز َو َ
اهللِ
ت َّ
إِنَّهُ لَ ِمنَ الصَّا ِد ِقينَ {َ }6و ْال َخا ِم َسةُ أَ َّن لَ ْعنَ َ
اب أَ ْن
هللاِ َعلَ ْي ِه إِن َكانَ ِمنَ ْال َكا ِذ ِبينَ َويَ ْد َرأُ{َ }1ع ْنهَا ْال َع َذ َ
ب َّ
هللاِ َعلَ ْيهَا إِن َكانَ ِمنَ
تَ ْشهَ َد أَرْ بَ َع َشهَادَا ٍ
ض َ
اهلل إِنَّهُ لَ ِمنَ ْال َكا ِذ ِبينَ {َ }2و ْال َخا ِم َسةَ أَ َّن َغ َ
ت ِب َّ ِ
الصَّا ِد ِقينَ {َ }3ولَوْ َال فَضْ ُل َّ
هللا تَ َّوابٌ َح ِكي ٌم{ }14النور 14-6
هللاِ َعلَ ْي ُك ْم َو َرحْ َمتُهُ َوأَ َّن َّ َ
فان هللا تعالى سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات سمى نفسه حيا عليما حكيما قديرا
ب َّ
ض َ
سميعا بصيرا غفورا رحيما الى سائر أسمائه الحسنى قال هللا تعالى { َو ْال َخا ِم َسةَ أَ َّن َغ َ
هللاِ
َعلَ ْيهَا }النور 3وامثال ذلك فالقول فى بعض هذه الصفات كالقول فى بعض ومذهب سلف األمة
من غير تحريف وال تعطيل
وأئمتها ان يوصف هللا بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله
وال تكييف وال تمثيل فال يجوز نفى صفات هللا تعالى التى وصف بها نفسه وال يجوز تمثيلها بصفات
صي ُر }الشورى 11ليس كمثله شىء
ْس َك ِم ْث ِل ِه َش ْي ٌء َوهُ َو ال َّ
المخلوقين بل هو سبحانه { لَي َ
س ِمي ُع ال َب ِ
ال فى ذاته وال فى صفاته وال فى أفعاله وقال نعيم بن حماد الخزاعى من شبه هللا بخلقه فقد كفر ومن
ومذهب السلف
جحد ما وصف هللا به نفسه فقد كفر وليس ما وصف هللا به نفسه ورسوله تشبيها
ْ
ْس َك ِمث ِل ِه
بين مذهبين وهدى بين ضاللتين اثبات الصفات ونفى مماثلة المخلوقات فقوله تعالى { لَي َ
صي ُر }الشورى11
َش ْي ٌء ُ }الشورى 11رد على أهل التشبيه والتمثيل وقوله { َوهُ َو ال َّ
س ِمي ُع البَ ِ
رد على أهل النفى والتعطيل فالممثل اعشى والمعطل أعمى الممثل يعبد صنما والمعطل يعبد عدما
وقد اتفق جميع اهل االثبات على ان هللا حى حقيقة عليم حقيقة قدير حقيقة سميع حقيقة بصير حقيقة
مريد حقيقة متكلم حقيقة حتى المعتزلة النفاة للصفات قالوا ان هللا متكلم حقيقة كما قالوا مع سائر
المسلمبن ان هللا عليم حقيقة قدير حقيقة بل ذهب طائفة منهم كأبى العباس الناشى الى أن هذه االسماء
حقيقة هلل مجاز للخلق واما جمهور المعتزلة مع المتكلمة الصفاتية من االشعرية الكالبية والكرامية
والسالمية واتباع االئمة االربعة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية وأهل الحديث والصوفية
فانهم يقولون ان هذه االسماء حقيقة للخالق سبحانه وتعالى وان كانت تطلق على خلقه حقيقة أيضا
2
ويقولون ان له علما حقيقة وقدرة حقيقة وسمعا حقيقة وبصرا حقيقة

لطائف لغوية
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-1ذكر الحكم بعد الوصف بحرف الفاء ذلك يدل على أن الوصف هو العلة
ْ
ْ
هللا
قال تعالى
ين َّ ِ
{ ال َّزا ِن َيةُ َوال َّزا ِني فَاجْ ِلدُوا ُك َّل َوا ِح ٍد ِّم ْنهُ َما ِمئَةَ َج ْل َد ٍة َو َال تَأ ُخ ْذ ُكم ِب ِه َما َرأفَةٌ ِفي ِد ِ
اهلل َو ْاليَوْ ِم ْاآل ِخ ِر َو ْليَ ْشهَ ْد َع َذابَهُ َما طَائِفَةٌ ِّمنَ ْال ُم ْؤ ِمنِينَ }النور 8فذكر الحكم بعد
إِن ُكنتُ ْم تُ ْؤ ِمنُونَ ِب َّ ِ
الوصف بحرف الفاء وذلك يدل على أن الوصف هو العلة ال سيما وهو مناسب للحكم كقوله
1
{ال َّزا ِنيَةُ َوال َّزا ِني فَاجْ ِلدُوا ُك َّل َوا ِح ٍد ِّم ْنهُ َما ِمئَةَ َج ْل َدةٍ}النور8

-2غالب االستثناءات الموجودة فى الكتاب والسنة التى تعقبت جمال عائدة الى
الجميع
صنَاتِ ثُ َّم لَ ْم يَأْتُوا بِأَرْ بَ َع ِة ُ
شهَدَاء فَاجْ لِدُوهُ ْم ثَ َمانِينَ َج ْل َدةً َو َال تَ ْقبَلُوا
قال هللا تعالى { َوالَّ ِذينَ يَرْ ُمونَ ْال ُمحْ َ
اسقُونَ { }0إِ َّال الَّ ِذينَ تَابُوا ِمن َب ْع ِد َذ ِلكَ َوأَصْ لَحُوا فَإِ َّن َّ
هللاَ َغفُو ٌر
لَهُ ْم َش َها َدةً أَ َبداً َوأُوْ لَ ِئكَ هُ ُم ْالفَ ِ
هللا إِلَهاً َ
آخ َر }الفرقان 62الى قوله { َو َمن
َّحي ٌم{}5النور 5-0قال تعالى { َوالَّ ِذينَ َال يَ ْد ُعونَ َم َع َّ ِ
ر ِ
ُضاع ْ
اب
ك يَ ْل َ
يَ ْف َعلْ َذلِ َ
َف لَهُ ْال َع َذابُ يَوْ َم ْالقِيَا َم ِة َويَ ْخلُ ْد فِي ِه ُمهَاناً{ }63إِ َّال َمن تَ َ
ق أَثَاماً { }62ي َ
{}14الفرقان 14-62وهو عائد الى قوله يلق و يضاعف و يخلد وقال سبحانه
ُوا َوبَيَّنُ ْ
ُوا َوأَصْ لَح ْ
الال ِعنُونَ { }153إِالَّ الَّ ِذينَ تَاب ْ
{أُولَـئِكَ يَل َعنُهُ ُم ه
هللاُ َويَ ْل َعنُهُ ُم َّ
وا{}164البقرة- 153
اس أَجْ َم ِعينَ {َ }21خا ِل ِدينَ ِفي َها
 164وقال تعالى { أُوْ لَـ ِئكَ َج َزآ ُؤهُ ْم أَ َّن َعلَ ْي ِه ْم لَ ْعنَةَ ه ِ
هللا َو ْال َمآل ِئ َك ِة َوالنَّ ِ
ك َوأَصْ لَح ْ
الَ ي َُخفَّفُ َع ْنهُ ُم ْال َع َذابُ َوالَ هُ ْم يُنظَرُونَ { }22إِالَّ الَّ ِذينَ تَاب ْ
ُوا فَإِ َّن هللا َغفُو ٌر
ُوا ِمن بَ ْع ِد َذلِ َ
هللا َو َرسُولَهُ َويَ ْس َعوْ نَ فِي
ر ِ
اربُونَ ه َ
َّحي ٌم{ }23ال عمران  23-21وقال تعالى {إِنَّ َما َج َزاء الَّ ِذينَ ي َُح ِ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َّ
ُ
ً
ك لَهُ ْم ِخ ْز ٌ
صلبُوا }المائدة 99إلى قوله { َذلِ َ
ض فَ َسادا أن يُقَتَّلوا أوْ يُ َ
اآلخ َرةِ
ي فِي ال ُّد ْنيَا َولَهُ ْم فِي ِ
األرْ ِ
ُوا ِمن قَ ْب ِل أَن تَ ْق ِدر ْ
َظي ٌم { }99إِالَّ الَّ ِذينَ تَاب ْ
ُوا َعلَ ْي ِه ْم {}90المائدة 90- 99فهذا استثناء قد
َع َذابٌ ع ِ
تعقب عدة جمل وقد ثبت بما روى عن الصحابة أن قوله {إِ َّال الَّ ِذينَ تَابُوا }النور 5فى آية القذف
عائد الى الجملتين وقال النبى ال يؤمن الرجل الرجل فى سلطانه وال يجلس على تكرمته اال باذنه
وقال النبى ال فضل لعربى على عجمى وال لعجمى على عربى وال ألسود على أبيض وال ألبيض
على أسود اال بالتقوى وهذا كثير فى الكتاب والسنة بل من تأمل غالب االستثناءات الموجودة فى
الكتاب والسنة التى تعقبت جمال وجدها عائدة الى الجميع هذا فى االستثناء فاما فى الشروط
2
والصفات فال يكاد يحصيها اال هللا
هللا تَ َّوابٌ َح ِكي ٌم} النور 14حكيم منزه عن السفه
-9قال تعالى { َولَوْ َال فَضْ ُل َّ ِ
هللا َعلَ ْي ُك ْم َو َرحْ َمتُهُ َوأَ َّن َّ َ

1شرح العمدة ج 1 :ص061 :
2مجموع الفتاوى ج 91 :ص161 :
3الجواب الصحيح ج 0 :ص041 :
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3

النور22-11
ش ّراً لَّ ُكم بَ ْل هُ َو َخ ْي ٌر لَّ ُك ْم لِ ُك ِّل
سبُوهُ َ
{ إِنَّ الَّ ِذ َ
اإل ْف ِك ع ْ
ُصبَةٌ ِّمن ُك ْم َال ت َْح َ
ين َجاؤُوا بِ ْ ِ
اب َع ِظي ٌم{}11
اإل ْث ِم َوالَّ ِذي تَ َولَّى ِك ْب َرهُ ِم ْن ُه ْم لَهُ َع َذ ٌ
س َ
ئ ِّم ْن ُهم َّما ا ْكتَ َ
ا ْم ِر ٍ
ب ِم َن ْ ِ
س ِه ْم َخ ْيراً َوقَالُوا َه َذا ِإ ْف ٌك
س ِم ْعتُ ُموهُ ظَنَّ ا ْل ُم ْؤ ِمنُ َ
لَ ْو َال إِ ْذ َ
ون َوا ْل ُم ْؤ ِمنَاتُ بِأَنفُ ِ
ش َه َداء فَأ ُ ْولَئِ َك ِعن َد
ش َه َداء فَإِ ْذ لَ ْم يَأْتُوا بِال ُّ
ُّمبِينٌ { }12لَ ْو َال َجاؤُوا َعلَ ْي ِه بِأ َ ْربَ َع ِة ُ
ض ُل َّ
َّ
س ُك ْم
هللاِ هُ ُم ا ْل َكا ِذبُ َ
ون{َ }13ولَ ْو َال فَ ْ
هللاِ َعلَ ْي ُك ْم َو َر ْح َمتُهُ فِي ال ُّد ْنيَا َو ْاآل ِخ َر ِة لَ َم َّ
ون بِأ َ ْف َوا ِه ُكم َّما
سنَتِ ُك ْم َوتَقُولُ َ
فِي َما أَفَ ْ
ضتُ ْم فِي ِه َع َذ ٌ
اب َع ِظي ٌم{ }17إِ ْذ تَلَقَّ ْونَهُ بِأَ ْل ِ
سبُونَهُ َهيِّنا ً َوهُ َو ِعن َد َّ
س ِم ْعتُ ُموهُ
هللاِ َع ِظي ٌم{َ }17ولَ ْو َال ِإ ْذ َ
س لَ ُكم بِ ِه ِع ْل ٌم َوت َْح َ
لَ ْي َ
س ْب َحانَ َك َه َذا بُ ْهتَانٌ َع ِظي ٌم{ }12يَ ِعظُ ُك ُم َّ
هللاُ أَن
قُ ْلتُم َّما يَ ُكونُ لَنَا أَن نَّتَ َكلَّ َم بِ َه َذا ُ
ت َو َّ
ين{َ }14ويُبَيِّنُ َّ
هللاُ َعلِي ٌم
تَعُودُوا لِ ِم ْثلِ ِه أَبَداً إِن ُكنتُم ُّم ْؤ ِمنِ َ
هللاُ لَ ُك ُم ْاآليَا ِ
اب أَلِي ٌم
شي َع الْفَا ِح َ
شةُ فِي الَّ ِذ َ
ين يُ ِحبُّ َ
َح ِكي ٌم{ }15إِنَّ الَّ ِذ َ
ين آ َمنُوا لَهُ ْم َع َذ ٌ
ون أَن تَ ِ
ض ُل َّ
فِي ال ُّد ْنيَا َو ْاآل ِخ َر ِة َو َّ
هللاِ َعلَ ْي ُك ْم
هللاُ يَ ْعلَ ُم َوأَنتُ ْم َال تَ ْعلَ ُم َ
ون{َ }11ولَ ْو َال فَ ْ
َو َر ْح َمتُهُ َوأَنَّ َّ
ت
هللا َر ُؤوفٌ َر ِحي ٌم{ }21يَا أَيُّ َها الَّ ِذ َ
ين آ َمنُوا َال تَتَّبِعُوا ُخطُ َوا ِ
ش ْي َ
ض ُل
ت ال َّ
ال َّ
طا ِن فَإِنَّهُ يَأْ ُم ُر بِا ْلفَ ْحشَاء َوا ْل ُمن َك ِر َولَ ْو َال فَ ْ
ش ْيطَا ِن َو َمن يَتَّبِ ْع ُخطُ َوا ِ
هللاَ يُ َز ِّكي َمن يَشَا ُء َو َّ
هللاِ َعلَ ْي ُك ْم َو َر ْح َمتُهُ َما َز َكا ِمن ُكم ِّمنْ أَ َح ٍد أَبَداً َولَ ِكنَّ َّ
َّ
هللاُ
س َع ِة أَن يُ ْؤتُوا أُ ْولِي ا ْلقُ ْربَى
س ِمي ٌع َعلِي ٌم{َ }21و َال يَأْتَ ِل أُ ْولُوا ا ْلفَ ْ
ض ِل ِمن ُك ْم َوال َّ
َ
ون أَن يَ ْغفِ َر َّ
سبِي ِل َّ
صفَ ُحوا أَ َال تُ ِح ُّب َ
ين َوا ْل ُم َها ِج ِر َ
سا ِك َ
هللاِ َو ْليَ ْعفُوا َو ْليَ ْ
ين فِي َ
َوا ْل َم َ
هللاُ
لَ ُك ْم َو َّ
ت لُ ِعنُوا
ين يَ ْر ُم َ
هللاُ َغفُو ٌر َّر ِحي ٌم{ }22إِنَّ الَّ ِذ َ
ون ا ْل ُم ْح َ
ت ا ْل ُم ْؤ ِمنَا ِ
ت ا ْل َغافِ َال ِ
صنَا ِ
سنَتُهُ ْم َوأَ ْي ِدي ِه ْم
اب َع ِظي ٌم{ }23يَ ْو َم تَ ْ
فِي ال ُّد ْنيَا َو ْاآل ِخ َر ِة َولَهُ ْم َع َذ ٌ
ش َه ُد َعلَ ْي ِه ْم أَ ْل ِ
ون{ }27يَ ْو َمئِ ٍذ يُ َوفِّي ِه ُم َّ
هللا
هللاُ ِدينَ ُه ُم ا ْل َح َّ
ق َويَ ْعلَ ُم َ
َوأَ ْر ُجلُ ُهم بِ َما َكانُوا يَ ْع َملُ َ
ون أَنَّ َّ َ
ين
هُ َو ا ْل َح ُّ
ت َوالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِ َ
ين َوا ْل َخبِيثُ َ
ق ا ْل ُمبِينُ { }27ا ْل َخبِيثَاتُ لِ ْل َخبِيثِ َ
ون لِ ْل َخبِيثَا ِ
ق َك ِري ٌم{}22
ون لَهُم َّم ْغفِ َرةٌ َو ِر ْز ٌ
ُون ِم َّما يَقُولُ َ
ت أُ ْولَئِ َك ُمبَ َّرؤ َ
َوالطَّيِّبُ َ
ون لِلطَّيِّبَا ِ
نزل القرآن ببراءتها
في قصة اإلفك استشار أسامة بن زيد وكما سال بريرة وهذا أمر يخصه فإنه لما اشتبه عليه أمر
عائشة رضي هللا عنها وتردد هل يطلق لما بلغه عنها أم يمسكها صار يسال عنها بريرة لتخبره
بباطن أمرها ويشاور فيها عليا أيمسكها أم يطلقها فقال له أسامة أهلك وال نعلم إال خيرا وقال على لم
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يضيق هللا عليك والنساء سواها كثير واسأل الجارية تصدقك ومع هذا فنزل القرآن ببراءتها وإمساكها
1
موافقة لما أشار به أسامة بن زيد حب النبي صلى هللا عليه وسلم

الرافضة يرمون عائشة بالعظائم التي برأها هللا منها ضاهوا في ذلك المنافقين
وأهل اإلفك
فمن جهل الرافضة فإنهم يرمون عائشة بالعظائم ثم منهم من يرميها بالفاحشة التي برأها هللا منها
وأنزل القران في ذلك ثم إنهم لفرط جهلهم يدعون ذلك في غيرها من نساء األنبياء فيزعمون أن
امرأة نوح كانت بغيا وأن االبن الذي دعاه نوح لم يكن منه وإنما كان منها وإن معنى قوله { إِنَّهُ
ح َ }هود 06أن هذا الولد من عمل غير صالح ومنهم من يقأ { َونَادَى نُو ٌح ا ْبنَهُ
َع َم ٌل َغ ْي ُر َ
صا ِل ٍ
ْس ِم ْن أَ ْهلِكَ }هود 06ويتأولون قوله تعالى
}هود 08يريدون ابنها ويحتجون بقوله { إِنَّهُ لَي َ
ب َّ
وط َكانَتَا تَحْ َ
صالِ َحي ِْن فَ َخانَتَاهُ َما
وح َواِ ْم َرأَةَ لُ ٍ
ت َع ْب َدي ِْن ِم ْن ِعبَا ِدنَا َ
ض َر َ
{ َ
هللاُ َمثَالً لِّلَّ ِذينَ َكفَرُوا اِ ْم َرأَةَ نُ ٍ
}التحريم 14على أن امرأة نوح خانته في فراشه وأنها كانت قحبة وضاهوا في ذلك المنافقين
والفاسقين أهل اإلفك الذين رموا عائشة باإلفك والفاحشة ولم يتوبوا وفيهم خطب النبي صلى هللا عليه
وسلم فقال أيها الناس من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي وهللا ما علمت على أهلي إال خيرا
ولقد ذكروا رجال وهللا ما علمت عليه إال خيرا ومن المعلوم أنه من أعظم أنواع األذى لعإنسان أن
يكذب على امرأته رجل ويقول إنها بغى ويجعل الزوج زوج قحبة فإن هذا من أعظم ما يشتم به
الناس بعضهم بعضا حتى أنهم يقولون في المبالغة شتمه بالزاى والقاف مبالغة في شتمه والرمى
بالفاحشة دون سائر المعاصى جعل هللا فيه حد القذف ألن األذى الذي يحصل به للمرمى ال يحصل
مثله بغيره فإنه لو رمى بالكفر أمكنه تكذيب الرامي بما يظهره من اإلسالم بخالف الرمى بالفاحشة
فإنه ال يمكنه تكذيب المفترى بما يضاد ذلك فإن الفاحشة تخفى وتكتم مع تظاهر اإلنسان بخالف ذلك
وهللا تعالى قد ذك من يحب إشاعتها في المؤمنين لما في إشاعتها من أذى الناس وظلمهم ولما في ذلك
من إغراء النفوس بها لما فيها من التشبه واالقتداء فإذا رأى االنسان أن غيره فعلها تشبه به ففي
القذف بها من الظلم والفواحش ما ليس في القذف بغيرها ألن النفوس تشتهيها بخالف الكفر والقتل
وألن إظهار الكفر والقتل فيه التحذير للنفوس من مضرة ذلك فمصلحة إظهار فعل فاعله في الجملة
راجحة على مصلحة كتمان ذلك ولهذا يقبل فيه شاهدان ويقام الحد فيه بإقراره مرة واحدة بخالف
الفاحشة فإنها ال تثبت إال بأربعة شهداء باالتفاق وال تثبت باإلقرار إال بإقرار أربع مرات عند كثير
من العلماء والرجل يتأذى برمي امرأته بالفاحشة كما يتأذى بفعل امرأته للفاحشه ولهذا شرع له
الشارع اللعان إذا قذف امرأته وأن يدفع عنه حد القذف باللعان دون غيره فإنه إذا قذف محصنة لم
يكن بد من إقامة الشهادة وإما الحد إن طلب ذلك المقذوف ولهذا لو قذفت إمرأة غير محصنة ولها
2
زوج محصن وجب حد القذف على القاذف في أحد قولى العلماء وهو إحدى الروايتين عن أحمد

1منهاج السنة النبوية ج 1 :ص896 :
2منهاج السنة النبوية ج 0 :ص905 :
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النافي للشيء عليه الدليل على ما ينفيه كما أن المثبت للشيء عليه الدليل
على ثبوته
فالخبر يتضمن دعوى له فإن المدعي مخبر والمنكر مخبر والشاهد مخبر والمقر مخبر وكما نهاهم
عن تكذيب المدعي بال علم نهاهم عن تصديق المنكر المتهم ورمي البريء بال حجة وتبرئته وتزكيته
بال علم وكذلك نهاهم عن تصديق القاذف الرامي لمن عرف منه الخبر فقال { لَوْ َال إِ ْذ َس ِم ْعتُ ُموهُ
ين{ }18لَوْ َال َجاؤُوا َعلَ ْي ِه بِأَرْ بَ َع ِة ُ
ظَ َّن ْال ُم ْؤ ِمنُونَ َو ْال ُم ْؤ ِمنَ ُ
ك ُّمبِ ٌ
ات بِأَنفُ ِس ِه ْم َخيْراً َوقَالُوا هَ َذا إِ ْف ٌ
شهَدَاء فَإِ ْذ
لَ ْم َيأْتُوا ِبال ُّش َهدَاء فَأُوْ لَ ِئكَ ِعن َد َّ
هللا َعلَ ْي ُك ْم َو َرحْ َمتُهُ ِفي ال ُّد ْن َيا َو ْاآل ِخ َر ِة
هللاِ هُ ُم ْال َكا ِذبُونَ {َ }19ولَوْ َال فَضْ ُل َّ ِ
ْس لَ ُكم ِب ِه ِع ْل ٌم
لَ َم َّ
َظي ٌم{ }10إِ ْذ تَلَقَّوْ نَهُ ِبأَ ْل ِسنَتِ ُك ْم َوتَقُولُونَ ِبأَ ْف َوا ِه ُكم َّما لَي َ
س ُك ْم فِي َما أَفَضْ تُ ْم فِي ِه َع َذابٌ ع ِ
س ْب َحانَكَ هَ َذا
َظي ٌم{َ }15ولَوْ َال إِ ْذ َس ِم ْعتُ ُموهُ قُ ْلتُم َّما َي ُكونُ لَنَا أَن نَّتَ َكلَّ َم ِب َه َذا ُ
هللا ع ِ
َوتَحْ َسبُونَهُ َهيِّناً َوه َُو ِعن َد َّ ِ
بُ ْهتَ ٌ
ص َر
ْس لَكَ ِب ِه ِع ْل ٌم إِ َّن ال َّ
س ْم َع َو ْالبَ َ
َظي ٌم{}16النور  16-18وقد قال تعالى { َوالَ تَ ْقفُ َما لَي َ
ان ع ِ
َو ْالفُؤَا َد ُك ُّل أُولـئِكَ َكانَ َع ْنهُ َم ْسؤُوالً }اإلسراء 96وهذا نهي عن التكلم بال علم وهو عام في جميع
أنواع األخبار وقد يتناول ما اخبر به اإلنسان وما قد يعتقده بغير األخبار من الدالئل واآليات
والعالمات ليس له أن يتكلم بال علم فال ينفي شيئا إال بعلم وال يثبته إال بعلم ولهذا كان عامة العلماء
1
على أن النافي للشيء عليه الدليل على ما ينفيه كما أن المثبت للشيء عليه الدليل على ثبوته

سمى هللا تعالى القذفة كاذبين
قال تعالى{ لَوْ َال َجاؤُوا َعلَ ْي ِه ِبأَرْ بَ َع ِة ُ
هللا هُ ُم ْال َكا ِذبُونَ
شهَدَاء َفإِ ْذ لَ ْم يَأْتُوا ِبال ُّشهَدَاء َفأُوْ لَئِكَ ِعن َد َّ ِ
}النور 19والخبر تارة يكون مطابقا لمخبره كالصدق المعلوم أنه صدق وتارة ال يكون مطابقا
لمخبره كالكذب المعلوم أنه كذب وغير المطابق مع التعمد كذب ومع اعتقاد أنه صدق إن لم يكن
معذورا كالمفتي بال اجتهاد يسوغ والمحدث بال علم يسمى كاذبا أيضا وقد تكون المطابقة في عناية
المتكلم وقد يكون في إفهام المخاطب إذا كان اللفظ مطابقا لما عناه المتكلم ولم يطابق إفهام المخاطب
فهذا أيضا قد يسمى كذبا وقد ال يسمى ومنه المعاريض لكن يباح للحاجة وإن لم يحصل به المقصود
بل يكون مأمورا بالسكوت عنه إال مع البينة فقد يسمى كاذبا لقوله تعالى{ لَوْ َال َجاؤُوا َعلَ ْي ِه بِأَرْ بَ َع ِة
2
ُ
هللا هُ ُم ْال َكا ِذبُونَ }النور19
شهَدَاء فَإِ ْذ لَ ْم يَأْتُوا ِبال ُّشهَدَاء فَأُوْ لَئِكَ ِعن َد َّ ِ
هللا هُ ُم ْال َكا ِذبُونَ }النور19
سمى هللا تعالى القذفة كاذبين فقال { فَإِ ْذ لَ ْم يَأْتُوا ِبال ُّشهَدَاء فَأُوْ لَ ِئكَ ِعن َد َّ ِ
فالقاذف كاذب ولو كان قد قذف من زنى فى نفس األمر ألنه أخبر بما ال يحل له االخبار به وتكلف ما
3
ال علم له به وهللا أعلم
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هذه شهادة مقيدة بالشهادة على الناس
قال تعالى{ َلوْ َال َجاؤُوا َع َل ْي ِه ِبأَرْ بَ َع ِة ُ
هللا هُ ُم ْال َكا ِذبُونَ
شهَدَاء َفإِ ْذ لَ ْم يَأْتُوا ِبال ُّشهَدَاء َفأُوْ َلئِكَ ِعن َد َّ ِ
}النور 19فهذه شهادة مقيدة بالشهادة على الناس كالشهادة المذكورة فى قوله { َوا ْستَ ْش ِهدُواْ َش ِهي َدي ِْن
1
من رِّ َجا ِل ُك ْم }البقرة828

لم يجىء إعداد العذاب المهين فى القرآن إال فى حق الكفار
َظي ٌم
هللا َعلَ ْي ُك ْم َو َرحْ َمتُهُ فِي ال ُّد ْنيَا َو ْاآل ِخ َرةِ لَ َم َّ
س ُك ْم فِي َما أَفَضْ تُ ْم فِي ِه َع َذابٌ ع ِ
قال تعالى{ َولَوْ َال فَضْ ُل َّ ِ
}النور 10لم يجىء إعداد العذاب المهين فى القرآن إال فى حق الكفار كقوله {الَّ ِذينَ َيب َْخلُونَ
اس ِب ْالب ُْخ ِل َويَ ْكتُ ُمونَ َما آتَاهُ ُم ه
هللاُ ِمن فَضْ لِ ِه َوأَ ْعتَ ْدنَا لِ ْل َكافِ ِرينَ َع َذاباً ُّم ِهيناً }النساء91
َويَأْ ُمرُونَ النَّ َ
وقوله { َو ُخ ُذ ْ
هللا أَ َع َّد ِل ْل َكا ِف ِرينَ َع َذابا ً ُّم ِهيناً }النساء148وقوله {أُوْ لَـ ِئكَ هُ ُم ْال َكا ِفرُونَ
وا ِح ْذ َر ُك ْم إِ َّن ه َ
ب َولِ ْل َكافِ ِرينَ َع َذابٌ
ض ٍ
ضبٍ َعلَى َغ َ
َحقهاً َوأَ ْعتَ ْدنَا لِ ْل َكافِ ِرينَ َع َذاباً ُّم ِهيناً }النساء 151وقوله { فَبَآؤُواْ ِب َغ َ
ُوا أَنَّ َما نُ ْملِي لَهُ ْم َخ ْي ٌر ِّألَنفُ ِس ِه ْم إِنَّ َما نُ ْملِي لَهُ ْم لِيَ ْزدَاد ْ
ين }البقرةَ { 34والَ يَحْ َسبَ َّن الَّ ِذينَ َكفَر ْ
ُوا إِ ْثماً
ُّم ِه ٌ
ين }آل عمرانَ { 112والَّ ِذينَ َكفَرُوا َو َك َّذبُوا ِبآ َيا ِتنَا فَأُوْ لَ ِئكَ لَهُ ْم َع َذابٌ ُّم ِه ٌ
َولَ ْه ُم َع َذابٌ ُّم ِه ٌ
ين }الحج51
{ َوإِ َذا َعلِ َم ِم ْن آيَاتِنَا َشيْئاً اتَّ َخ َذهَا هُ ُزواً أُوْ لَئِكَ لَهُ ْم َع َذابٌ ُّم ِه ٌ
ت
ت بَيِّنَا ٍ
ين }الجاثيةَ { 3وقَ ْد أَن َز ْلنَا آيَا ٍ
هللا فَلَهُ ْم َع َذابٌ ُّم ِه ٌ
َو ِل ْل َكا ِف ِرينَ َع َذابٌ ُّم ِه ٌ
ين
ين }المجادلة{ 5اتَّ َخ ُذوا أَ ْي َمانَ ُه ْم ُجنَّةً فَ َ
يل َّ ِ
ص ُّدوا عَن َس ِب ِ
هللا َو َرسُولَهُ َويَتَ َع َّد ُحدُو َدهُ يُ ْد ِخ ْلهُ نَاراً َخالِداً فِيهَا َولَهُ َع َذابٌ ُّم ِه ٌ
ين
ْص ه َ
}المجادلةَ { 16و َمن يَع ِ
}النساء 10فهى وهللا أعلم فيمن جحد الفرائض وإستخف بها على أنه لم يذكر ان العذاب أعد له
س ُك ْم ِفي َما أَ َخ ْذتُ ْم
ق لَ َم َّ
هللا َس َب َ
وأما العذاب العظيم فقد جاء وعيدا للمؤمنين فى قوله {لَّوْ الَ ِكتَابٌ ِّمنَ ه ِ
َظي ٌم }األنفال 62وقوله { َولَوْ َال فَضْ ُل َّ
س ُك ْم فِي َما
هللاِ َعلَ ْي ُك ْم َو َرحْ َمتُهُ فِي ال ُّد ْنيَا َو ْاآل ِخ َر ِة لَ َم َّ
َع َذابٌ ع ِ
ي ِفي ال ُّد ْن َيا َولَهُ ْم ِفي اآل ِخ َر ِة
َظي ٌم }النور 10وفى المحارب { َذ ِلكَ لَهُ ْم ِخ ْز ٌ
أَفَضْ تُ ْم ِفي ِه َع َذابٌ ع ِ
ب ه
َظيماً }النساء39
ض َ
هللاُ َعلَ ْي ِه َولَ َعنَهُ َوأَ َع َّد لَهُ َع َذاباً ع ِ
َظي ٌم }المائدة 99وفي القاتل { َو َغ ِ
َع َذابٌ ع ِ
يل ه
وقوله { َوالَ تَتَّ ِخ ُذواْ أَ ْي َمانَ ُك ْم د ََخالً بَ ْينَ ُك ْم فَتَ ِز َّل قَ َد ٌم بَ ْع َد ثُبُوتِهَا َوتَ ُذوقُ ْ
وا ْالسُّو َء بِ َما َ
هللاِ
صدَدتُّ ْم عَن َسبِ ِ
هللاُ فَ َما لَهُ ِمن ُّم ْك ِر ٍم إِ َّن َّ
َظي ٌم }النحل 30وقد قال سبحانه { َو َمن يُ ِه ِن َّ
هللاَ َي ْف َع ُل َما َي َشا ُء
َولَ ُك ْم َع َذابٌ ع ِ
}الحج 12وذلك ألن اإلهانة اذالل وتحقير وخزى وذلك قدر زائد على ألم العذاب فقد يعذب الرجل
2
الكريم وال يهان

من قذف عائشة بما برأها هللا منه كفر بال خالف
ْس لَ ُكم ِب ِه ِع ْل ٌم َوتَحْ َسبُونَهُ هَيِّناً َوهُ َو ِعن َد َّ
قال تعالى { تَلَقَّوْ نَهُ ِبأَ ْل ِسنَتِ ُك ْم َوتَقُولُونَ ِبأَ ْف َوا ِه ُكم َّما لَي َ
هللاِ
سب َْحانَكَ هَ َذا بُ ْهتَ ٌ
َظي ٌم{}16
َظي ٌم{َ }15ولَوْ َال إِ ْذ َس ِم ْعتُ ُموهُ قُ ْلتُم َّما يَ ُكونُ لَنَا أَن نَّتَ َكلَّ َم بِهَ َذا ُ
ان ع ِ
ع ِ
النور 16-15فاما من سب ازواج النبي فقال القاضي ابو يعلى من قذف عائشة بما برأها هللا منه
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كفر بال خالف وقد حكى االجماع على هذا غير واحد وصرح غير واحد من االئمة بهذا الحكم
فروي عن مالك من سب ابا بكر جلد ومن سب عائشة قتل قيل له لم قال من رماها فقد خالف القران
والن هللا تعالى قال {يَ ِعظُ ُك ُم َّ
هللاُ أَن تَعُودُوا لِ ِم ْثلِ ِه أَبَداً إِن ُكنتُم ُّم ْؤ ِمنِينَ }النور 11وقال ابو بكر بن
زياد النيسابوري سمعت القاسم بن محمد يقول السماعيل بن اسحاق اتى المأمون بالرقة برجلين شتم
احدهما فاطمة واالخر عائشة فأمر بقتل الذي شتم فاطمة وترك االخر فقال اسماعيل ما حكمهما اال
ان يقتال الن الذي شتم عائشة رد القران وعلى هذا مضت سيرة اهل الفقه والعلم من اهل البيت
وغيرهم قال ابو السائب القاضي كنت يوما بحضرة الحسن بن زيد الداعي بطبرستان وكان يلبس
الصوف ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويوجه في كل سنة بعشرين الف دينار الى مدينة السالم
يفرق على سائر ولد الصحابة وكان بحضرته رجل ذكر عائشة بذكر قبيح من الفاحشة فقال يا غالم
اضرب عنقه فقال له العلويون هذا رجل من شيعتنا فقال معاذ هللا هذا رجل طعن على النبي قال هللا
ت َوالطَّيِّبَ ُ
تعالى { ْال َخ ِبيثَ ُ
ت أُوْ لَئِكَ ُمبَ َّر ُؤونَ
ات لِلطَّيِّ ِبينَ َوالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَا ِ
ات لِ ْل َخ ِبيثِينَ َو ْال َخ ِبيثُونَ لِ ْل َخ ِبيثَا ِ
ِم َّما َيقُولُونَ لَهُم َّم ْغفِ َرةٌ َو ِر ْز ٌ
ق َك ِري ٌم }النور 86فان كانت عائشة خبيثة فالنبي خبيث فهو كافر
فاضربوا عنقه فضربوا عنقه و انا حاضر رواه الاللكائي وروي عن محمد بن زيد اخي الحسن بن
زيد انه قدم عليه رجل من العراق فذكر عائشة بسوء فقام اليه بعمود فضرب به دماغه فقتله فقيل له
1
هذا من شيعتنا ومن يتوالنا فقال هذا سمى جدي قرنان

النبي صلى هللا عليه وسلم إنما لم يفارق عائشة ألنه لم يصدق ما قيل
ْس لَ ُكم بِ ِه ِع ْل ٌم َوتَحْ َسبُونَهُ هَيِّناً َوهُ َو ِعن َد َّ
قال تعالى { تَلَقَّوْ نَهُ بِأَ ْل ِسنَتِ ُك ْم َوتَقُولُونَ بِأَ ْف َوا ِه ُكم َّما لَي َ
هللاِ
س ْب َحانَكَ هَ َذا بُ ْهتَ ٌ
َظي ٌم{}16
َظي ٌم{َ }15ولَوْ َال إِ ْذ َس ِم ْعتُ ُموهُ قُ ْلتُم َّما يَ ُكونُ لَنَا أَن نَّتَ َكلَّ َم ِبهَ َذا ُ
ان ع ِ
ع ِ
ان أَوْ ُم ْش ِر ٌ
ك }النور 9قيل المتزوج بها إن كان
النور 16-15قوله { َوال َّزانِيَةُ َال يَن ِك ُحهَا إِ َّال َز ٍ
مسلما فهو زان وإن لم يكن مسلما فهو كافر فإن كان مؤمنا بما جاء به الرسول من تحريم هذا وفعله
فهو زان وإن لم يكن مؤمنا بما جاء به الرسول فهو مشرك كما كانوا عليه في الجاهلية كانوا
يتزوجون البغايا يقول فإن تزوجتم بهن كما كنتم تفعلون من غير اعتقاد تحريم ذلك فأنتم مشركون
وإن اعتقدتم التحريم فأنتم زناة ألن هذه تمكن من نفسها غير الزوج من وطئها فيبقى الزوج يطؤها
كما يطؤها أولئك وكل امرأة اشترك في وطئها رجالن فهي زانية فإن الفروج ال تحتمل االشتراك بل
ال تكون الزوجة إال محصنة ولهذا لما كان المتزوج بالزانية زانيا كان مذموما عند الناس وهو مذموم
أعظم مما يذم الذي يزني بنساء الناس ولهذا يقول في الشتمة سبه بالزاي والقاف أي قال يا زوج
القحبة فهذا أعظم ما يتشاتم به الناس لما قد استقر عند المسلمين من قبح ذلك فكيف يكون مباحا ولهذا
كان قذف المرأة طعنا في زوجها فلو كان يجوز له التزويج ببغي لم يكن ذلك طعنا في الزوج ولهذا
قال من قال من السلف ما بغت امرأة نبي قط ف هللا تعالى أباح لألنبياء أن يتزوجوا كافرة ولم يبح
تزوج البغي ألن هذه تفسد مقصود النكاح بخالف الكافرة ولهذا أباح هللا للرجل أن يالعن مكان أربعة
شهداء إذا زنت امرأته وأسقط عنه الحد بلعانه لما في ذلك من الضرر عليه وفي الحديث ال يدخل
الجنة ديوث والذي يتزوج ببغي هو ديوث وهذا مما فطر هللا على ذمه وعيبه بذلك جميع عباده
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المؤمنين بل وغير المسلمين من أهل الكتاب وغيرهم كلهم يذم من تكون امرأته بغيا ويشتم بذلك
ويعير به فكيف ينسب إلى شرع اإلسالم إباحة ذلك وهذا ال يجوز أن يأتي به نبي من األنبياء فضال
عن أفضل الشرائع بل يجب أن تنزه الشريعة عن مثل هذا القول الذي إذا تصوره المؤمن ولوازمه
استعظم أن يضاف مثل هذا إلى الشريعة ورأى أن تنزيهها عنه أعظم من تنزيه عائشة عما قاله أهل
سب َْحانَكَ هَ َذا بُ ْهتَ ٌ
َظي ٌم }النور 16والنبي صلى هللا عليه
اإلفك وقد أمر هللا المؤمنين أن يقولوا { ُ
ان ع ِ
وسلم إنما لم يفارق عائشة ألنه لم يصدق ما قيل أوال ولما حصل له الشك استشار عليا وزيد بن
حارثة وسأل الجارية لينظر إن كان حقا فارقها حتى أنزل هللا براءتها من السماء فذلك الذي ثبت
نكاحها ولم يقل مسلم أنه يجوز إمساك بغي وكان المنافقون يقصدون بالكالم فيها الطعن في الرسول
ولو جاز التزوج ببغي لقال هذا ال حرج علي فيه كما كان النساء أحيانا يؤذينه حتى يهجرهن فليس
ذنوب المرأة طعنا بخالف بغائها فإنه طعن فيه عند الناس قاطبة ليس أحد يدفع الذم عمن تزوج بمن
يعلم أنها بغية مقيمة على البغاء ولهذا توسل المنافقون إلى الطعن حتى أنزل هللا براءتها من السماء
وقد كان سعد بن معاذ لما قال النبي صلى هللا عليه وسلم من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي
وهللا ما علمت على أهلي إال خيرا ولقد ذكروا رجال ما علمت عليه إال خيرا فقام سعد بن معاذ
الذي اهتز لموته عرش الرحمن فقال أنا أعذرك منه إن كان من أخواننا من األوس ضربت عنقه
وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا فيه أمرك فأخذت سعد بن عبادة غيرة قالت عائشة وكان
قبل ذلك إمرا صالحا ولكن أخذته حمية ألن ابن أبي كان كبير قومه فقال كذبت لعمر هللا ال تقتله
وال تقدر على قتله فقام أسيد بن حضير فقال كذبت لعمر هللا لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين
وثار الحيان حتى نزل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فجعل يسكنهم فلوال أن ما قيل في عائشة طعن
في النبي صلى هللا عليه وسلم لم يطلب المؤمنون قتل من تكلم بذلك من األوس والخزرج لقذفه
المرأته كان من قذف أم النبي صلى هللا عليه وسلم يقتل ألنه قدح في نسبه وكذلك من قذف نساءه
يقتل ألنه قدح في دينه وإنما لم يقتلهم النبي صلى هللا عليه وسلم ألنهم تكلموا بذلك قبل أن يعلم
براءتها وأنها من أمهات المؤمنين الالتي لم يفارقهن عليه إذا كان يمكن أن يطلقها فتخرج بذلك من
هذه األمومة في أظهر قولي العلماء فإن فيمن طلقها النبي صلى هللا عليه وسلم ثالثة أقوال في مذهب
أحمد وغيره أحدها أنها ليست من أمهات المؤمنين والثاني أنها من أمهات المؤمنين والثالث
يفرق بين المدخول بها وغير المدخول بها األول أصح ألن النبي صلى هللا عليه وسلم لما خير نساءه
بين اإلمساك والفراق وكان المقصود لمن فارقها أن يتزوجها غيره فلو كان هذا مباحا لم يكن ذلك
قدحا في دينه وبالجملة فهذه المسألة في قلوب المؤمنين أعظم من أن تحتاج إلى كثرة األدلة فإن
اإليمان والقرآن يحرم مثل ذلك لكن لما كان قد أباح مثل ذلك كثير من علماء المسلمين الذين ال ريب
في علمهم ودينهم من التابعين ومن بعدهم وعلو قدرهم بنوع تأويل تأولوه احتيج إلى البسط في ذلك
ولهذا نظائر كثيرة يكون القول ضعيفا جدا وقد اشتبه أمره على كثير من أهل العلم واإليمان وسادات
الناس ألن هللا لم يجعل العصمة عند تنازع المسلمين إال في الرد إلى الكتاب والسنة وكل أحد يؤخذ
1
من قوله ويترك إال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الذي ال ينطق على الهوى

التسبيح

يقتضي التنزيه والتعظيم
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ْس لَ ُكم ِب ِه ِع ْل ٌم َوتَحْ َسبُونَهُ هَيِّناً َوهُ َو ِعن َد َّ
قال تعالى { تَلَقَّوْ نَهُ ِبأَ ْل ِسنَتِ ُك ْم َوتَقُولُونَ ِبأَ ْف َوا ِه ُكم َّما لَي َ
هللاِ
سب َْحانَكَ َه َذا بُ ْهتَ ٌ
َظي ٌم{}16
َظي ٌم{َ }15ولَوْ َال إِ ْذ َس ِم ْعتُ ُموهُ قُ ْلتُم َّما َي ُكونُ لَنَا أَن نَّتَ َكلَّ َم ِب َه َذا ُ
ان ع ِ
ع ِ
النور 16-15واألمر بتسبيحه يقتضي أيضا تنزيهه عن كل عيب وسوء وإثبات صفات الكمال له
فإن التسبيح يقتضي التنزيه والتعظيم والتعظيم يستلزم إثبات المحامد التى يحمد عليها فيقتضي
1
ذلك تنزيهه وتحميده وتكبيره وتوحيده

الكذب على الشخص حرام كله سواء كان الرجل مسلما أو كافرا بدأ او فاجرا
فى الحديث الصحيح لما سئل عن الغيبة فقال هى ذكرك أخاك بما يكره قيل يا رسول هللا
أرأيت ان كان فى أخى ما أقول قال ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته وان لم يكن فيه ما تقول فقد
بهته
بين الفرق بين الغيبة والبهتان وان الكذب عليه بهت له كما قال سبحانه { َولَوْ َال إِ ْذ َس ِم ْعتُ ُموهُ
ْ
سب َْحانَكَ هَ َذا بُ ْهتَ ٌ
ان
قُ ْلتُم َّما يَ ُكونُ لَنَا أَن نَّتَ َكلَّ َم بِهَ َذا ُ
ان ع ِ
َظي ٌم }النور 16وقال تعالى { َو َال يَأتِينَ بِبُ ْهتَ ٍ
يَ ْفتَ ِرينَهُ بَ ْينَ أَ ْي ِدي ِه َّن َوأَرْ ُجلِ ِه َّن }الممتحنة 18وفى الحديث الصحيح ان اليهود قوم بهت فالكذب
عل ى الشخص حرام كله سواء كان الرجل مسلما أو كافرا بدأ او فاجرا لكن االفتراء على المؤمن أشد
2
بل الكذب كله حرام

هللا تعالى يعظم ما هو عظيم
فيقال نعم وقد يكون مقرونا بجهل بسبب
وقول القائل التعجب استعظام للمتعجب منه
التعجب وقد يكون لما خرج عن نظائره وهللا تعالى بكل شىء عليم فال يجوز عليه ان ال يعلم سبب ما
تعجب منه بل يتعجب لخروجه عن نظائره تعظيما له وهللا تعالى يعظم ما هو عظيم اما لعظمة سببه
او لعظمته فانه وصف بعض الخير بأنه عظيم ووصف بعض الشر بأنه عظيم فقال تعالى {
ش ْال َع ِظ ِيم }النمل 86وقال { َولَقَ ْد آتَ ْينَاكَ َسبْعاً ِّمنَ ْال َمثَانِي َو ْالقُرْ آنَ ْال َع ِظي َم }الحجر21
َربُّ ْال َعرْ ِ
وقال { َولَوْ أَنَّهُ ْم فَ َعلُ ْ
ش َّد تَ ْث ِبيتاً {َ }66وإِذاً َّآلتَ ْينَاهُم ِّمن لَّ ُدنَّـا أَجْ راً
وا َما يُو َعظُونَ ِب ِه لَ َكانَ َخيْراً لَّهُ ْم َوأَ َ
سب َْحانَكَ هَ َذا
َظيماً{ }61النساء 61- 66وقال { َولَوْ َال إِ ْذ َس ِم ْعتُ ُموهُ قُ ْلتُم َّما َي ُكونُ لَنَا أَن نَّتَ َكلَّ َم ِب َه َذا ُ
ع ِ
َظي ٌم }النور 16وقال {إِ َّن ال ِّ
بُ ْهتَ ٌ
ولهذا قال تعالى {بَلْ
َظي ٌم }لقمان19
شرْ كَ لَظُ ْل ٌم ع ِ
ان ع ِ
ع َِجب َ
ْت َويَ ْس َخرُونَ }الصافات 18على قراءة الضم فهنا هو عجب من كفرهم مع وضوح األدلة
للذى آثر هو وامرأته ضيفهما لقد عجب هللا وفى لفظ فى الصحيح لقد
وقال النبى
ضحك هللا الليلة من صنعكما البارحة وقال ان الرب ليعجب من عبده اذا قال رب اغفر لى فانه
ال يغفر الذنوب اال أنت يقول علم عبدى انه ال يغفر الذنوب اال انا وقال عجب ربك من شاب
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ليست له صبوة

وقال

عجب ربك من راعى غنم على رأس شظية يؤذن ويقيم فيقول هللا انظروا
1
الى عبدى أو كما قال ونحو ذلك

{يَ ِعظُ ُك ُم َّ
هللاُ أَن تَعُودُوا لِ ِم ْثلِ ِه أَبَداً }

ت َو َّ
هللاُ أَن َتعُودُوا لِ ِم ْثلِ ِه أَبَداً إِن ُكنتُم ُّم ْؤ ِمنِينَ {َ }11ويُبَيِّنُ َّ
قال تعالى { يَ ِعظُ ُك ُم َّ
هللاُ َعلِي ٌم
هللاُ لَ ُك ُم ْاآليَا ِ
َح ِكي ٌم{}12النور 12-11والقرآن جاء بالبينات والهدى باآليات البينات وهى الدالئل اليقينيات وقد
يل َربِّكَ ِب ْال ِح ْك َم ِة َو ْال َموْ ِعظَ ِة ْال َح َسنَ ِة َو َجا ِد ْلهُم ِبالَّتِي ِه َي أَحْ َسنُ
قال هللا تعالى لرسوله {ا ْد ُ
ع إِلِى َس ِب ِ
}النحل 185والمتفلسفة يفسرون ذلك بطرقهم المنطقية فى البرهان والخطابة والجدل وهو ضالل
من وجوه قد بسطت فى غير هذا الموضع بل الحكمة هي معرفة الحق والعمل به فالقلوب التى لها
فهم وقصد تدعى بالحكمة فيبين لها الحق علما وعمال فتقبله وتعمل به وآخرون يعترفون بالحق
لكن لهم أهواء تصدهم عن اتباعه فهؤالء يدعون بالموعظة الحسنة المشتملة على الترغيب فى الحق
والترهيب من الباطل فالدعوة بهذين الطريقين لمن قبل الحق ومن لم يقبله فانه يجادل بالتى هي
2
أحسن
والوعظ في القران هو االمر والنهي والترغيب والترهيب كقوله تعالى { َولَوْ أَنَّهُ ْم فَ َعلُواْ َما
َظيماً{َ }61ولَ َه َد ْينَاهُ ْم
يُو َعظُونَ ِب ِه لَ َكانَ َخيْراً لَّهُ ْم َوأَ َش َّد تَ ْث ِبيتاً {َ }66وإِذاً َّآلتَ ْينَاهُم ِّمن لَّ ُدنَّـا أَجْ راً ع ِ
ص َراطاً ُّم ْستَقِيماً{}62النساء 62- 66فقوله { َما يُو َعظُونَ ِب ِه }النساء 66أي ما يؤمرون به
ِ
3
وقال{يَ ِعظُ ُك ُم َّ
هللاُ أَن تَعُودُوا لِ ِم ْثلِ ِه أَبَداً إِن ُكنتُم ُّم ْؤ ِمنِينَ }النور 11أي ينهاكم هللا أن تعودوا لمثله

البيان بيان القلب واللسان
ت َو َّ
هللاُ أَن َتعُودُوا لِ ِم ْثلِ ِه أَبَداً إِن ُكنتُم ُّم ْؤ ِمنِينَ {َ }11ويُبَيِّنُ َّ
قال تعالى { يَ ِعظُ ُك ُم َّ
هللاُ َعلِي ٌم
هللاُ لَ ُك ُم ْاآليَا ِ
َح ِكي ٌم{}12النور 12-11ان هللا علم االنسان البيان كما قال تعالى{ الرَّحْ َمنُ {َ }1علَّ َم ْالقُرْ آنَ {}8
اإلن َسانَ {َ }9علَّ َمهُ ْالبَيَانَ {}0الرحمن  0-1وقال تعالى { َو َعلَّ َم آ َد َم األَ ْس َماء ُكلَّهَا }البقرة91
َخلَ َ
ق ِْ
اإلن َسانَ َما لَ ْم يَ ْعلَ ْم }العلق 5والبيان بيان القلب واللسان كما أن العمى والبكم يكون في
وقال { َعلَّ َم ْ ِ
ص ٌّم بُ ْك ٌم ُع ْم ٌي
ص ٌّم بُ ْك ٌم ُع ْم ٌي فَهُ ْم الَ َيرْ ِجعُونَ }البقرة 12وقال { ُ
القلب واللسان كما قال تعالى { ُ
فَهُ ْم الَ يَ ْعقِلُونَ }البقرة 111وقال النبي هال سألوا إذا لم يعلموا إنما شفاء العي السؤال وفي االثر
العي عي القلب ال عي اللسان أو قال شر العي عي القلب وكان مسعود يقول إنكم في زمان
كثير فقهاؤه قليل خطباؤه وسيأتي عليكم زمان قليل فقهاؤه كثير خطباؤه وتبين األشياء للقلب ضد
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اشتباهم عليه كما قال الحالل بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات الحديث وقد قرىء قوله
ت َو ِلتَ ْستَ ِبينَ َس ِبي ُل ْال ُمجْ ِر ِمينَ }األنعام 55بالرفع والنصب أي ولتتبين انت سبيلهم
{ َو َك َذ ِلكَ نفَصِّ ُل اآل َيا ِ
فاالنسان يستبين األشياء وهم يقولون قد بان الشيء وبينته وتبين الشيء وتبينته واستبان الشيء
اس ٌ
ق بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا}الحجرات6
واستبنته كل هذا يستعمل الزما ومتعديا ومنه قوله تعالى {إِن َجاء ُك ْم فَ ِ
هو هنا معتد ومنه قوله { ِبفَا ِح َش ٍة ُّمبَيِّنَ ٍة }النساء 13أي متبينة فهنا هو الزم والبيان كالكالم يكون
مصدر بان الشيء بيانا ويكون اسم مصدر لبين كالكالم والسالم لسلم وبين فيكون البيان بمعنى تبين
الشيء ويكون بمعنى بينت الشيء أي اوضحته وهذا هو الغالب عليه ومنه قوله ان من البيان
والمقصود ببيان الكالم حصول البيان لقلب المستمع حتى يتبين له الشيء ويستبين كما
لسحرا
قال تعالى {هَـ َذا بَيَ ٌ
اس }آل عمران 192اآلية ومع هذا فالذي ال يستبين له كما قال تعالى
ان لِّلنَّ ِ
{ قُلْ هُ َو لِلَّ ِذينَ آ َمنُوا هُدًى َو ِشفَاء َوالَّ ِذينَ َال ي ُْؤ ِمنُونَ فِي آ َذانِ ِه ْم َو ْق ٌر َوهُ َو َعلَ ْي ِه ْم َع ًمى أُوْ لَئِكَ يُنَادَوْ نَ ِمن
اس َما نُ ِّز َل إِلَ ْي ِه ْم َولَ َعلَّهُ ْم يَتَفَ َّكرُونَ
َّم َك ٍ
ان بَ ِعي ٍد }فصلت 00وقال { َوأَن َز ْلنَا إِلَ ْيكَ ال ِّذ ْك َر لِتُبَيِّنَ لِلنَّ ِ
َ
ان قَوْ ِم ِه ِليُ َبيِّنَ لَهُ ْم }إبراهيم 0وقال { َو َما َعلَى
}النحل 00وقال { َو َما أرْ َس ْلنَا ِمن َّرسُو ٍل إِالَّ ِبلِ َس ِ
غ ْال ُم ِبينُ }النور 50وقال { َو َما َكانَ ه
ُول إِ َّال ْالبَ َال ُ
ُض َّل قَوْ ماً بَ ْع َد إِ ْذ هَدَاهُ ْم َحتَّى يُبَيِّنَ لَهُم َّما
هللاُ لِي ِ
ال َّرس ِ
ضلُّواْ َو ه
يَتَّقُونَ }التوبة 115وقال { يُبَيِّنُ ه
هللاُ بِ ُكلِّ َش ْي ٍء َعلِي ٌم }النساء 116وقال {قُلْ
هللاُ لَ ُك ْم أَن تَ ِ
إِنِّي َعلَى بَيِّنَ ٍة ِّمن َّربِّي }األنعام 51اآلية وقال {أَفَ َمن َكانَ َعلَى بَيِّنَ ٍة ِّمن َّربِّ ِه }هود 11وقال { َولَقَ ْد
1
ت }البقرة 33وقال { يُبَيِّنُ َّ
أَ َ
ت لَ َعلَّ ُك ْم تَ ْعقِلُون }النور61
ت بَيِّنَا ٍ
نز ْلنَا إِلَ ْيكَ آيَا ٍ
هللاُ لَ ُك ُم ْاآليَا ِ

نهى هللا عن اشاعة الفاحشة
اح َشةُ ِفي الَّ ِذينَ آ َمنُوا لَهُ ْم
نهى هللا عن اشاعة الفاحشة بقوله تعالى{إِ َّن الَّ ِذينَ ي ُِحبُّونَ أَن تَ ِشي َع ْالفَ ِ
َع َذابٌ أَلِي ٌم فِي ال ُّد ْنيَا َو ْاآل ِخ َرةِ }النور 13وكذلك أمر بستر الفواحش كما قال النبى من ابتلى بشئ
من هذه القاذورات فليستتر بستر هللا فانه من يبدلنا صفحته نقم عليه الكتاب وقال كل أمتى
معافى اال المجاهرين والمجاهرة أن يبيت الرجل على الذنب قد ستره هللا فيصبح يتحدث به فما دام
الذنب مستورا فمصيبته على صاحبه خاصة فاذا اظهر ولم ينكر كان ضرره عاما فكيف إذا كان فى
ظهوره تحريك غيره اليه ولهذا أنكر االمام أحمد وغيره أشكال الشعر الغزلى الرقيق لئال تتحرك
النفوس الى الفواحش فلهذا أمر من إبتلى بالعشق ان يعف ويكتم فيكون حينئذ ممن قال هللا فيه { إِنَّهُ
2
ق َو ِيصْ ِبرْ فَإِ َّن ه
ُضي ُع أَجْ َر ْال ُمحْ ِس ِنينَ }يوسف 34وهللا أعلم
هللاَ الَ ي ِ
َمن َيتَّ ِ

كل أمتي معافى إال المجاهرين
حرم هللا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحرم أيضا انتهاك األعراض وجعل في القذف بالفاحشة من
العقوبة المقدرة وهي حد القذف ثمانين جلدة وبين صلى هللا عليه وسلم أن الزنا من الكبائر وأن قذف
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المحصنات الغافالت من الكبائ ر وهو وهو من نوع الكبائر إذ لم يأت عليه القاذف بأربعة شهداء وإن كان قد
اح َشةُ ِفي الَّ ِذينَ آ َمنُوا لَهُ ْم
وقع فإنه أظهر ما يحب هللا إخفاؤه كما قال تعالى {إِ َّن الَّ ِذينَ ي ُِحبُّونَ أَن تَ ِشي َع ْالفَ ِ
َع َذابٌ أَلِي ٌم فِي ال ُّد ْنيَا َو ْاآل ِخ َرةِ َو َّ
وفي الحديث الصحيح قال النبي ص كل
هللاُ يَ ْعلَ ُم َوأَنتُ ْم َال تَ ْعلَ ُمونَ }النور13
أمتي معافى إال المجاهرين وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عمال ثم يصبح وقد ستره هللا عليه فيقول
يا فالن عملت البارحة كذا وكذا بات يستره ربه ويصبح يكشف ستره وقال من ابتلى من هذه القاذورة
بشئ فليستتر بستر هللا فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب هللا وفي الصحيحين عن صفوان بن محرز
أن رجال سأل ابن عمر كيف سمعت النبي ص يقول في النجوى قال يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه
فيقول عملت كذا وكذا فيقول نعم ويقول عملت كذا وكذا فيقول نعم فيقرره ثم يقول سترتها عليك في الدنيا وأنا
أغفرها لك اليوم ولهذا يكثر وقوع الناس في أحد هذين الذنبين فمن الناس من يبتلى بالفاحشة وإن كان
1
ممسكا عن الكالم ومن الناس من يبتلي بالكالم واالعتداء على غيره بلسانه وإن كان عفيفا عن الفاحشة

امتناع تماثل العلمين
ومما يبين امتناع تماثل العلمين أن الرب بكل شيء عليم سواء قيل إنه عالم بعلم واحد أو بعلوم غير
متناهية وليس علم العبد ال هكذا وال هكذا بل هذا ممتنع فيه ولو قال القائل علم الرب بالشيء المعين
كعلم العبد به كان ممتنعا فإن الرب يعلمه علم إحاطة به والعبد ال يحيط به وأيضا فإنا نعلم
بالضرورة أن هللا أعلم وأقدر من خلقه كما قال تعالى { َو َّ
هللاُ َي ْعلَ ُم َوأَنتُ ْم َال تَ ْعلَ ُمونَ }النور 13وهذا
أوضح في المنقول والمعقول وأعظم من أن يحتاج إلى شواهد فكيف يجوز أن يظن التماثل مع ثبوت
2
التفاضل
أن هللا سمى نفسه وصفاته بأسماء وسمى بعض عباده وصفات عباده بأسماء هي في حقهم نظير
هللا َعلَ ْي ُك ْم
تلك األسماء في حقه سبحانه وتعالى فسمى نفسه رؤوفا رحيما بقوله { َولَوْ َال فَضْ ُل َّ ِ
َو َرحْ َمتُهُ َوأَ َّن َّ
هللا َرؤ ٌ
ُوف َر ِحي ٌم }النور 84وسمى بعض عباده رؤوفا رحيما بقوله {لَقَ ْد َجاء ُك ْم
َزي ٌز َعلَ ْي ِه َما َع ِنتُّ ْم َح ِريصٌ َعلَ ْي ُكم ِب ْال ُم ْؤ ِم ِنينَ َرؤ ٌ
َّحي ٌم }التوبة 182وليس
ُوف ر ِ
َرسُو ٌل ِّم ْن أَنفُ ِس ُك ْم ع ِ
3
الرؤوف كالرؤف وال الرحيم كالرحيم وليس هو في ذلك مماثال لخلقه

عامة األسماء يتنوع مسماها باالطالق والتقييد
عامة األسماء يتنوع مسماها باالطالق والتقييد مثال ذلك اسم المعروف و المنكر اذا
ُوف َويَ ْنهَوْ نَ ع َِن
أطلق كما فى قوله تعالى { َو ْلتَ ُكن ِّمن ُك ْم أُ َّمةٌ يَ ْد ُعونَ إِلَى ْال َخي ِْر َويَأْ ُمرُونَ ِب ْال َم ْعر ِ
ُوف َويَ ْنهَاهُ ْم ع َِن ْال ُمن َك ِر }األعراف 151يدخل فى
ْال ُمن َك ِر }آل عمران 140وقوله {يَأْ ُم ُرهُم ِب ْال َم ْعر ِ
ير
المعروف كل خير وفى المنكر كل شر ثم قد يقرن بما هو أخص منه كقوله {الَّ َخي َْر ِفي َك ِث ٍ
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اس }النساء 110فغاير بين
ص َدقَ ٍة أَوْ َم ْعر ٍ
ِّمن نَّجْ َواهُ ْم إِالَّ َم ْن أَ َم َر ِب َ
ح بَ ْينَ النَّ ِ
ُوف أَوْ إِصْ الَ ٍ
المعروف وبين الصدقة واالصالح بين الناس وكذلك قوله تعالى { إِ َّن الص ََّالةَ تَ ْن َهى ع َِن ْالفَحْ َشاء
َو ْال ُمن َك ِر }العنكبوت 05غاير بينهما وقد دخلت الفحشاء فى المنكر فى قوله { َويَ ْنهَوْ نَ ع َِن ْال ُمن َك ِر
}التوبة 11ثم ذكر مع المنكر اثنين فى قوله { َويَ ْنهَى ع َِن ْالفَحْ َشاء َو ْال ُمن َك ِر َو ْالبَ ْغ ِي }النحل34
1
جعل البغى هنا مغايرا لهما وقد دخل فى المنكر فى ذلك الموضعين
وكذلك اسم الفقير اذا أطلق دخل فيه المسكين واذا أطلق لفظ المسكين تناول الفقير واذا
س َع ِة أَن ي ُْؤتُوا
قرن بينهما فأحدهما غير اآلخر فاألول كقوله تعالى { َو َال يَأْتَ ِل أُوْ لُوا ْالفَضْ ِل ِمن ُك ْم َوال َّ
هللاُ لَ ُك ْم َو َّ
هللاِ َو ْل َي ْعفُوا َو ْليَصْ فَحُوا أَ َال تُ ِحبُّونَ أَن َي ْغ ِف َر َّ
يل َّ
هللاُ
اج ِرينَ ِفي َس ِب ِ
أُوْ ِلي ْالقُرْ َبى َو ْال َم َسا ِكينَ َو ْال ُم َه ِ
َّحي ٌم}النور 88وقوله { َوإِن تُ ْخفُوهَا َوتُ ْؤتُوهَا ْالفُقَ َراء فَه َُو َخ ْي ٌر لُّ ُك ْم}البقرة 811وقوله {
َغفُو ٌر ر ِ
ارتُهُ إِ ْ
ص َدقَ ُ
ين
ط َعا ُم َع َش َرةِ َم َسا ِكينَ }المائدة 23والثانى كقوله {إِنَّ َما ال َّ
فَ َكفَّ َ
ات لِ ْلفُقَ َراء َو ْال َم َسا ِك ِ
2
}التوبة64
وان اللفظ الواحد تتنوع داللته باإلفراد واالقتران فيدخل فيه مع اإلفراد والتجريد ما ال يدخل فيه
ُوف َويَ ْنهَوْ نَ ع َِن
عند اإلقتران بغيره كلفظ المعروف والمنكر في قوله تعالى
{ِ َويَأْ ُمرُونَ ِب ْال َم ْعر ِ
ْال ُمن َك ِر }آل عمران 110فإنه هنا يتناول جميع ما أمر هللا به فإنه معروف وجميع ما نهى عنه فإنه
ت ال َّ
ش ْيطَ
ت ال َّ
ان
منكر
ان َو َمن يَتَّ ِب ْع ُخطُ َوا ِ
وفي قوله {يَا أَيُّهَا الَّ ِذينَ آ َمنُوا َال تَتَّ ِبعُوا ُخطُ َوا ِ
ش ْيطَ ِ
ِ
3
ْ
فَإِنَّهُ يَأ ُم ُر ِب ْالفَحْ َشاء َو ْال ُمن َك ِر }النور 81قرن الفحشاء بالمنكر

ترك الفواحش مما تزكو به النفس
ت ال َّ
ت ال َّ
ان فَإِنَّهُ يَأْ ُم ُر ِب ْالفَحْ َشاء
ان َو َمن يَتَّ ِب ْع ُخطُ َوا ِ
{ يَا أَيُّهَا الَّ ِذينَ آ َمنُوا َال تَتَّ ِبعُوا ُخطُ َوا ِ
ش ْيطَ ِ
ش ْيطَ ِ
هللا ي َُز ِّكي َمن يَ َشا ُء َو َّ
هللاُ َس ِمي ٌع
َو ْال ُمن َك ِر َولَوْ َال فَضْ ُل َّ ِ
هللا َعلَ ْي ُك ْم َو َرحْ َمتُهُ َما َز َكا ِمن ُكم ِّم ْن أَ َح ٍد أَبَداً َولَ ِك َّن َّ َ
َع ِلي ٌم }النور 81وأما الزكاة فهى متضمنة النماء والزيادة كالزرع وإن كانت الطهارة قد تدخل فى
4
معناها فإن الشىء إذا تنظف مما يفسده زكى ونما وصلح وزاد فى نفسه كالزرع ينفى من الدغل
وزكاة النفس زيادة خيرها وذهاب شرها واإلحسان الى الناس من أعظم ما تزكو به النفس كما قال
وكذلك ترك الفواحش مما
ص َدقَةً تُطَهِّ ُرهُ ْم َوتُ َز ِّكي ِهم ِبهَا }التوبة149
تعالى { ُخ ْذ ِم ْن أَ ْم َوالِ ِه ْم َ
هللا َعلَ ْي ُك ْم َو َرحْ َمتُهُ َما َز َكا ِمن ُكم ِّم ْن أَ َح ٍد أَ َبداً }النور81
تزكو به قال تعالى
{ َولَوْ َال فَضْ ُل َّ ِ
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وأصل زكاتها بالتوحيد واخالص الدين هلل قال تعالى { َو َو ْي ٌل لِّ ْل ُم ْش ِر ِكينَ { }6الَّ ِذينَ َال ي ُْؤتُونَ
1
ال َّز َكاةَ َ{}1فصلت  1-6وهى عند المفسرين التوحيد

طرق صرف القلب عن الحب الفاسد
ان َو َمن يَتَّ ِب ْع ُخطُ َواتِ ال َّ
ت ال َّ
ان فَإِنَّهُ يَأْ ُم ُر ِب ْالفَحْ َشاء
{ يَا أَيُّهَا الَّ ِذينَ آ َمنُوا َال تَتَّ ِبعُوا ُخطُ َوا ِ
ش ْيطَ ِ
ش ْيطَ ِ
هللا ي َُز ِّكي َمن َي َشا ُء َو َّ
هللاُ َس ِمي ٌع
َو ْال ُمن َك ِر َولَوْ َال فَضْ ُل َّ ِ
هللا َعلَ ْي ُك ْم َو َرحْ َمتُهُ َما َز َكا ِمن ُكم ِّم ْن أَ َح ٍد أَ َبداً َولَ ِك َّن َّ َ
َعلِي ٌم }النور 81فإن القلب إذا ذاق طعم عبادة هللا واإلخالص له لم يكن عنده شيء قط أحلى من ذلك
وال ألذ وال أطيب واإلنسان ال يترك محبوبا إال بمحبوب آخر يكون أحب إليه منه أو خوفا من مكروه
فالحب الفاسد إنما ينصرف القلب عنه بالحب الصالح أو بالخوف من الضرر قال تعالى في حق
صينَ }يوسف 80ف هللا يصرف
يوسف { َك َذلِكَ لِنَصْ ِرفَ َع ْنهُ السُّو َء َو ْالفَحْ َشاء إِنَّهُ ِم ْن ِعبَا ِدنَا ْال ُم ْخلَ ِ
عن عبده ما يسوءه من الميل إلى الصور والتعلق بها ويصرف عنه الفحشاء بإخالصه هلل ولهذا يكون
قبل أن يذوق حالوة العبودية هلل واإلخالص له تغلبه نفسه على اتباع هواها فإذا ذاق طعم اإلخالص
وقوي في قلبه انقهر له هواه بال عالج قال تعالى { الص ََّالةَ تَ ْنهَى ع َِن ْالفَحْ َشاء َو ْال ُمن َك ِر
}العنكبوت 05فإن الصالة فيها دفع للمكروه وهو الفحشاء والمنكر وفيها تحصيل المحبوب وهو
ذكر هللا وحصول هذا المحبوب أكبر من دفع المكروه فإن ذكر هللا عبادة هلل وعبادة القلب مقصودة
لذاتها وأما اندفاع الشر عنه فهو مقصود لغيره على سبيل التبع والقلب خلق يحب الحق ويريده
و يطلبه فلما عرضت له إرادة الشر طلب دفع ذلك فإنه يفسد القلب كما يفسد الزرع بما ينبت فيه من
اب َمن َدسَّاهَا{ }14الشمس  14-3وقال
الدغل ولهذا قال تعالى { قَ ْد أَ ْفلَ َح َمن َز َّكاهَا{َ }3وقَ ْد َخ َ
صلَّى{}15األعلى  15-10وقال {قُل
تعالى { قَ ْد أَ ْفلَ َح َمن تَ َز َّكى{َ }10و َذ َك َر ا ْس َم َربِّ ِه فَ َ
ُوجهُ ْم َذلِكَ أَ ْز َكى لَهُ ْم }النور 94وقال تعالى { َولَوْ َال
ارهِ ْم َويَحْ فَظُوا فُر َ
لِّ ْل ُم ْؤ ِمنِينَ يَ ُغضُّ وا ِم ْن أَب َ
ْص ِ
فَضْ ُل َّ
هللاِ َعلَ ْي ُك ْم َو َرحْ َمتُهُ َما َز َكا ِمن ُكم ِّم ْن أَ َح ٍد أَبَداً }النور 81فجعل سبحانه غض البصر وحفظ
الفرج هو أزكى للنفس وبين أن ترك الفواحش من زكاة النفوس وزكاة النفوس تتضمن زوال جميع
2
الشرور من الفواحش والظلم والشرك والكذب وغير ذلك

عبودية القلب واسره هي التى يترتب عليها الثواب والعقاب
وكلما طمع العبد فى فضل هللا ورحمته ورجائه لقضاء حاجته ودفع ضرورته قويت عبوديته له
وحريته مما سواه فكما ان طمعه فى المخلوق يوجب عبوديته له فيأسه منه يوجب غنى قلبه عنه كما
قيل استغن عمن شئت تكن نظيره وافضل على من شئت تكن اميره واحتج الى من شئت تكن اسيره
فكذلك طمع العبد فى ربه ورجاؤه له يوجب عبوديته له واعراض قلبه عن الطلب من غير هللا
والرجاء له يوجب انصراف قلبه عن العبودية هلل ال سيما من كان يرجو المخلوق وال يرجو الخالق

1مجموع الفتاوى ج 1 :ص833 :
2الفتاوى الكبرى ج 8 :ص929 :
85

بحيث يكون قلبه معتمدا اما على رئاسته وجنوده واتباعه ومماليكه واما على اهله واصدقائه واما
على امواله وذخائره واما على ساداته وكبرائه كمالكه وملكه وشيخه ومخدومه وغيرهم ممن هو قد
مات او يموت قال تعالى { َوتَ َو َّكلْ َعلَى ْال َح ِّي الَّ ِذي َال يَ ُم ُ
ب ِعبَا ِدهِ
وت َو َسبِّحْ ِب َح ْم ِد ِه َو َكفَى ِب ِه بِ ُذنُو ِ
َخبِيراً }الفرقان 52وكل من علق قلبه بالمخلوقات ان ينصروه او يرزقوه او ان يهدوه خضع قلبه لهم
وصار فيه من العبودية لهم بقدر ذلك وان كان فى الظاهر اميرا لهم مدبرا لهم متصرفا بهم فالعاقل
ينظر الى الحقائق ال الى الظواهر فالرجل اذا تعلق قلبه بامرأة ولو كانت مباحة له يبقى قلب اسيرا
لها تحكم فيه وتتصرف بما تريد وهو فى الظاهر سيدها النه زوجها وفي الحقيقة هو اسيرها
ومملوكها ال سيما اذا درت بفقره اليها وعشقه لها وانه ال يعتاض عنها بغيرها انها حينئذ تحكم فيه
بحكم السيد القاهر الظالم في عبده المقهور الذى ال يستطيع الخالص منه بل اعظم فإن اسر القلب
اعظم من اسر البدن واستعباد القلب اعظم من استعباد البدن فان من استعبد بدنه واسترق ال يبالى اذا
كان قلبه متريحا من ذلك مطمئنا بل يمكنه االحتيال فى الخالص واما اذا كان القلب الذي هو الملك
رقيقا مستعبدا متيما لغير هللا هذا هو الذل واالسر المحض والعبودية لما استعبد القلب وعبودية
القلب واسره هي التى يترتب عليها الثواب والعقاب ان المسلم لو اسره كافر او استرقه فاجر بغير
حق لم يضره ذلك اذا كان قائما بما يقدر علي من الواجبات ومن استعبد بحق اذا ادى حق هللا وحق
مواليه له اجران ولو اكره على التكلم بالكفر فتكلم به وقلبه مطمئن بااليمان لم يضره ذلك واما من
استعبد قلبه صار عبدا لغير هللا فهذا يضره ذلك ولو كان فى الظاهر ملك الناس فالحرية
حريةالقلب والعبودية عبودية القلب كما ان الغنى غنى النفس قال النبى ليس الغنى عن كثرة
العرض وانما الغنى غنى النفس وهذا لعمري اذا كان قد استعبد قلبه صورة مباحة فاما من استعبد
قلبه صورةمحرمة امرأة اوصبى فهذا هو العذاب الذي ال يدان فيه وهؤالء من اعظم الناس عذابا
واقلهم ثوابا فإن العاشق لصورة اذا بقى قلبه متعلقا بها مستعبدا لها اجتمع له من انواع الشر والفساد
ما ال يحصيه اال رب العباد ولو سلم من فعل الفاحشة الكبرى فدوام تعلق القلب بها بال فعل الفاحشة
اشد ضررا عليه ممن يفعل ذنبا ثم يتوب منه ويزول اثره من قلبه وهؤالء يشبهون بالسكارى
والمجانين كما قيل سكران سكر هوى وسكر مدامة ومتى افاقة من به سكران وقيل قالوا
جننت بمن تهوى فقلت لهم العشق اعظم مما بالمجانين العشق ال يستفيق الدهر صاحبه
وانما يصرع المجنون فى الحين ومن اعظم اسباب هذا البالء اعراض القلب عن هللا فان القلب
اذا ذاق طعم عبادة هللا واالخالص له لم يكن عنده شىء قط احلى من ذلك وال ألذ وال اطيب واالنسان
ال يترك محبوبا اال بمحبوب آخر يكون أحب اليه منه او خوفا من مكروه فالحب الفاسد انما ينصرف
القلب عنه بالحب الصالح او بالخوف من الضرر قال تعالى في حق يوسف { َك َذلِكَ لِنَصْ ِرفَ َع ْنهُ
صينَ }يوسف 80فاهلل يصرف عن عبده ما يسوءه من الميل
السُّو َء َو ْالفَحْ َشاء إِنَّهُ ِم ْن ِعبَا ِدنَا ْال ُم ْخلَ ِ
الى الصورة والتعلق بها ويصرف عنه الفحشاء باخالصه هلل ولهذا يكون قبل ان يذوق حالوة
العبودية هلل واالخالص له تغلبه نفسه على اتباع هواها فاذا ذاق طعم االخالص وقوى فى قلبه انقهر
هللا أَ ْك َب ُر }العنكبوت05
له هواء بال عالج قال تعالى { إِ َّن الص ََّالةَ تَ ْن َهى ع َِن ْالفَحْ َشاء َو ْال ُمن َك ِر َولَ ِذ ْك ُر َّ ِ
فان الصالة فيها دفع للمكروه وهو الفحشاء والمنكر وفيها تحصيل المحبوب وهو ذكر هللا وحصول
هذا المحبوب اكبر من دفع المكروه فان ذكر هللا عبادة هلل وعبادة القلب هلل مقصودة لذاتها واما اندفاع
الشر عنه فهو مقصود لغيره على سبيل التبع والقلب خلق يحب الحق ويريده ويطلبه فلما عرضت
له ارادة الشر طلب دفع ذلك فانه يفسد القلب كما يفسد الزرع بما ينبت فيه من الدغل ولهذا قال تعالى
اب َمن َدسَّاهَا{}14الشمس  14-3وقال تعالى { قَ ْد أَ ْفلَ َح َمن
{ قَ ْد أَ ْفلَ َح َمن َز َّكاهَا{َ }3وقَ ْد َخ َ
ارهِ ْم
صلَّى{}15االعلى  15-10وقال {قُل لِّ ْل ُم ْؤ ِمنِينَ يَ ُغضُّ وا ِم ْن أَب َ
تَ َز َّكى{َ }10و َذ َك َر ا ْس َم َربِّ ِه فَ َ
ْص ِ
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هللا َعلَ ْي ُك ْم َو َرحْ َمتُهُ َما َز َكا
َويَحْ فَظُوا فُر َ
ُوجهُ ْم َذلِكَ أَ ْز َكى لَهُ ْم }النور 94وقال تعالى { َولَوْ َال فَضْ ُل َّ ِ
ِمن ُكم ِّم ْن أَ َح ٍد أَ َبداً }النور 81فجعل سبحانه غض البصر وحفظ الفرج هو ازكى للنفس وبين ان ترك
الفواحش من زكاة النفوس وزكاة النفوس تتضمن زوال جميع الشرور من الفواحش والظلم والشرك
والكذب وغير ذلك وكذلك طالب الرئاسة والعلو فى االرض قلبه رقيق لمن يعينه عليها ولو كان فى
الظاهر مقدمهم والمطاع فيهم فهو فى الحقيقة يرجوهم ويخافهم فيبذل لهم األموال والواليات ويعفو
عنهم ليطيعوه ويعينوه فهو فى الظاهر رئيس مطاع وفى الحقيقة عبد مطيع لهم والتحقيق ان كالهما
فيه عبودية لآلخر وكالهما تارك لحقيقة عبادة هللا واذا كان تعاونهما على العلو فى األرض بغير
الحق كانا بمنزلة المتعاونين على الفاحشة او قطع الطريق فكل واحد من الشخصين لهواه الذي
استعبده واسترقه يستعبده اآلخر وهكذا ايضا طالب المال فان ذلك يستعبده ويسترقه وهذه األمور
نوعان منها ما يحتاج العبد اليه كما يحتاج اليه من طعامه وشرابه ومسكنه ومنكحه ونحو ذلك
هذا يطلبه من هللا ويرغب اليه فيه يكون المال عنده يستعمله فى حاجته بمنزلة حماره الذي يركبه
وبساطة الذي يجلس عليه بل بمنزة الكنيف الذي يقضى فيه حاجته من غير ان يستعبده فيكون هلوعا
سهُ ال َّ
سهُ ْال َخ ْي ُر َمنُوعاً{ }81المعارج 81-84و منها ما ال
شرُّ َج ُزوعاً{َ }84وإِ َذا َم َّ
{ إِ َذا َم َّ
يحتاج العبد اليه فهذه ال ينبغى له ان يعلق قلبه بها فإذا تعلق قلبه بها صار مستعبدا لها وربما صار
معتمدا على غير هللا فال يبقى معه حقيقة العبادة هلل وال حقيقة التوكل عليه بل فيه شعبة من العبادة
لغير هللا وشعبة من التوكل على غير هللا وهذا من احق الناس بقوله صلى هللا عليه وسم تعس عبد
الدرهم تعس عبد الدينار تعس عبد القطيفة تعس عبد الخميصة وهذا هو عبد هذه األمور فلو طلبها
من هللا فإن هللا اذا اعطاه اياها رضي واذا منعه اياها سخط وانما عبد هللا من يرضيه ما يرضى هللا
ويسخطه ما يسخط هللا ويحب ما احبه هللا ورسوله ويبغض ما ابغضه هللا ورسوله ويوالي اولياء هللا
ويعادى اعداء هللا تعالى وهذا هو الذى استكمل االيمان كما فى الحديث من احب هلل وابغض هلل
واعطى هلل ومنع هلل فقد استكمل االيمان وقال اوثق عرى االيمان الحب فى هللا والبغض فى هللا
وفى الصحيح عنه ثالث من كن فيه وجد حالوة االيمان من كان هللا ورسوله احب اليه مما
سواهما ومن كان يحب المرء ال يحبه اال هلل ومن كان يكره ان يرجع فى الكفر بعد اذ انقذه هللا منه
كما يكره ان يلقى فى النار فهذا وافق ربه فيما يحبه وما يكرهه فكان هللا ورسوله احب اليه مما
سواهما واحب المخلوق هلل ال لغرض آخر فكان هذا فكان من تمام حبه هلل فان محبة محبوب من تمام
محبة المحبوب فاذا احب أنبياء هللا واولياء هللا ألجل قيامهم بمحبوبات الحق ال لشيء آخر فقد احبهم
هلل ال لغيره وقد قال تعالى { فَ َسوْ فَ َيأْ ِتي ه
هللاُ ِبقَوْ ٍم ي ُِحبُّهُ ْم َوي ُِحبُّونَهُ أَ ِذلَّ ٍة َعلَى ْال ُم ْؤ ِم ِنينَ أَ ِع َّز ٍة َعلَى
هللا فَاتَّ ِبعُونِي يُحْ ِب ْب ُك ُم ه
هللاُ }آل
ْال َكافِ ِرينَ }المائدة50
ولهذا قال تعالى {قُلْ إِن ُكنتُ ْم تُ ِحبُّونَ ه َ
عمران 91فان الرسول يأمر بما يحب هللا وينهى عما يبغضه هللا ويفعل ما يحبه هللا ويخبر بما
يحب هللا التصديق به فمن كان محبا هلل لزم ان يتبع الرسول فيصدقه فيما اخبر ويطيعه فيما امر
1
ويتأسى به فيما فعل ومن فعل هذا فقد فعل ما يحبه هللا فيحبه هللا

القلب ال يمرض إال لنقص إيمانه
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ان َو َمن يَتَّ ِب ْع ُخطُ َواتِ ال َّ
ت ال َّ
ان فَإِنَّهُ يَأْ ُم ُر ِب ْالفَحْ َشاء
{ يَا أَيُّهَا الَّ ِذينَ آ َمنُوا َال تَتَّ ِبعُوا ُخطُ َوا ِ
ش ْيطَ ِ
ش ْيطَ ِ
هللا ي َُز ِّكي َمن َي َشا ُء َو َّ
هللاُ َس ِمي ٌع
َو ْال ُمن َك ِر َولَوْ َال فَضْ ُل َّ ِ
هللا َعلَ ْي ُك ْم َو َرحْ َمتُهُ َما َز َكا ِمن ُكم ِّم ْن أَ َح ٍد أَ َبداً َولَ ِك َّن َّ َ
ُوجهُ ْم َذلِكَ أَ ْز َكى لَهُ ْم
ارهِ ْم َويَحْ فَظُوا فُر َ
َعلِي ٌم }النور 81قال تعالى {قُل لِّ ْل ُم ْؤ ِمنِينَ يَ ُغضُّ وا ِم ْن أَب َ
ْص ِ
}النور 94اآلية وقال {فَارْ ِجعُوا ه َُو أَ ْز َكى لَ ُك ْم }النور 82وقال {الَّ ِذينَ َال ي ُْؤتُونَ ال َّز َكاةَ
}فصلت 1وقال { َو َما َعلَ ْيكَ أَ َّال يَ َّز َّكى }عبس1واصل الزكاة الزيادة فى الخير ومنه يقال
زكا الزرع وزكا المال إذا نما ولن ينمو الخير إال بترك الشر والزرع ال يزكو حتى يزال عنه الدغل
فكذلك النفس واألعمال ال تزكوا حتى يزال عنها ما يناقضها و اليكون الرجل متزكيا إال مع ترك
الشر فإنه يدنس النفس ويدسيها قال الزجاج { َدسَّاهَا }الشمس 14جعلها ذليلة حقيرة خسيسة وقال
الفراء { َدسَّاهَا }الشمس14ألن البخيل يخفى نفسه ومنزله وماله قال إبن قتيبة أى أخفاها بالفجور
والمعصية فالفاجر دس نفسه أى قمعها وخباها وصانع المعروف شهر نفسه ورفعها وكانت أجواد
العرب تنزل الربى لتشهر أنفسها واللئام تنزل األطراف والوديان فالبر والتقوى يبسط النفس
ويشرح الصدر بحيث يجد اإلنسان فى نفسه إتساعا وبسطا عما كان عليه قبل ذلك فإنه لما إتسع بالبر
والتقوى واإلحسان بسطه هللا وشرح صدره والفجور والبخل يقمع النفس ويضعها ويهينها بحيث يجد
البخيل فى نفسه أنه ضيق وقد بين النبى ذلك فى الحديث الصحيح فقال مثل البخيل والمتصدق
كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد قد إضطرت أيديهما إلى تراقيهما فجعل المتصدق كلما هم
بصدقة إتسعت وإنبسطت عنه حتى تغشى أنامله وتعفو أثره وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت
وأخذت كل حلقة بمكانها وأنا رأيت رسول هللا يقول باصبعه فى جيبه فلو رأيتها يوسعها فال تتسع
ارى ِمنَ ْالقَوْ ِم ِمن سُو ِء َما بُ ِّش َر ِب ِه
أخرجاه وإخفاء المنزل وإظهاره تبعا لذلك قال تعالى {يَتَ َو َ
}النحل 53اآلية فهكذا النفس البخيلة الفاجرة قد دسها صاحبها فى بدنه بعضها فى بعض ولهذا وقت
الموت تنزع من بدنه كما ينزع السفود من الصوف المبتل والنفس البرة التقية النقية التى قد زكاها
صاحبها فإرتفعت وإتسعت ومجدت ونبلت فوقت الموت تخرج من البدن تسيل كالقطرة من فى
السقاء وكالشعرة من العجين قال إبن عباس إن للحسنة لنورا فى القلب وضياء فى الوجه وقوة فى
البدن وسعة فى الرزق ومحبة فى قلوب الخلق وإن للسيئة لظلمة فى القلب وسوادا فى الوجه ووهنا
فى البدن وضيقا فى الرزق وبغضة فى قلوب الخلق قال تعالى { َو ْالبَلَ ُد الطَّيِّبُ يَ ْخ ُر ُج نَبَاتُهُ بِإِ ْذ ِن
ُث الَ يَ ْخ ُر ُج إِالَّ نَ ِكداً }األعراف 52اآلية وهذا مثل البخيل والمنفق قال {فَ َمن ي ُِر ِد ه
َربِّ ِه َوالَّ ِذي َخب َ
هللاُ
ضيِّقاً َح َرجاً }األنعام 185اآلية
ص ْد َرهُ َ
ُضلَّهُ يَجْ َعلْ َ
أَن يَ ْه ِديَهُ يَ ْش َرحْ َ
عإ ْسالَ ِم َو َمن ي ُِر ْد أَن ي ِ
ص ْد َرهُ لِ ِ
ت إِلَى النُّ ُو ِر َوالَّ ِذينَ َكفَر ْ
وقال { ه
ُوا أَوْ ِل َيآ ُؤهُ ُم الطَّا ُغ ُ
وت
هللاُ َو ِل ُّي الَّ ِذينَ آ َمنُواْ ي ُْخ ِر ُجهُم ِّمنَ الظُّلُ َما ِ
ور إِلَى الظُّلُ َماتِ }البقرة 851اآلية وقال له فى سياق الرمى بالفاحشة وذم من
ي ُْخ ِرجُونَهُم ِّمنَ النُّ ِ
هللا َعلَ ْي ُك ْم َو َرحْ َمتُهُ َما َز َكا ِمن ُكم ِّم ْن
أحب إظهارها فى المؤمنين والمتكلم بما ال يعلم { َولَوْ َال فَضْ ُل َّ ِ
أَ َح ٍد أَبَداً }النور 81اآلية فبين ان الزكاة إنما تحصل بترك الفاحشة ولهذا قال {قُل لِّ ْل ُم ْؤ ِم ِنينَ يَ ُغضُّ وا
ك أَ ْز َكى لَهُ ْم }النور 94اآلية وذلك أن ترك السيئات هو من
ُوجهُ ْم َذلِ َ
ار ِه ْم َويَحْ فَظُوا فُر َ
ِم ْن أَب َ
ْص ِ
أعمال النفس فإنها تعلم أن السيئات مذمومة ومكروه فعلها ويجاهد نفسه إذا دعته إليها إن كان مصدقا
لكتاب ربه مؤمنا بما جاء عن نبيه ولهذا التصديق واإليمان والكراهة وجهاد النفس أعمال تعملها
النفس المزكاة فتزكو بذلك أيضا بخالف ما إذا عملت السيئات فإنها تتدنس وتندس وتنقمع كالزرع إذا
والثواب إنما يكون على عمل موجود وكذلك العقاب فأما العدم المحض فال
نبت معه الدغل
ثواب فيه وال عقاب لكن فيه عدم الثواب والعقاب وهللا سبحانه أمر بالخير ونهى عن الشر وإتفق
الناس على أن المطلوب باألمر فعل موجود وإختلفوا فى النهى هل المطلوب أمر وجودى أم عدمى
فقيل وجودى وهو الترك وهذا قول األكثر وقيل المطلوب عدم الشر وهو أن ال يفعله و
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التحقيق أن المؤمن إذا نهى عن المنكر فالبد أن ال يقربه ويعزم على تركه ويكره فعله وهذا أمر
وجودى بال ريب فال يتصور أن المؤمن الذى يعلم أنه وجودى لكن قد ال يكون مريدا له كما يكره
أكل الميتة طبعا ومع ذلك فال بد له من إعتقاد التحريم والعزم على تركه لطاعة الشارع وهذا قدر
زائد على كراهة الطبع وهو أمر وجودى يثاب عليه ولكن ليس كثواب من كف نفسه وجاهدها عن
طلب المحرم ومن كانت كراهته للمحرمات كراهة إيمان وقد غمر إيمانه حكم طبعه فهذا أعلى
األقسام الثالثة وهذا صاحب النفس المطمئنة وهو أرفع من صاحب اللوامة التى تفعل الذنب وتلوم
صاحبها عليه وتتلوم وتتردد هل تفعله أم ال وأما من لم يخطر بباله أن هللا حرمه وهو مريد له بل
لم يفعله فهذا ال يعاقب وال يثاب إذا لم يحصل منه أمر وجودى يثاب عليه أو يعاقب فمن قال
المطلوب أن ال يفعل الن أراد أن هذا المطلوب يكفي في عدم العقاب فقد صدق وإن أراد أنه يثاب
على هذا العدم فليس كذلك والكافر إذا لم يؤمن باهلل ورسوله فال بد لنفسه من أعمال يشتغل بها عن
اإليمان وترك األعمال كفر يعاقب عليها ولهذا لما ذكر هللا عقوبة الكفار فى النار ذكر امورا
وجودية وتلك تدس النفس ولهذا كان التوحيد واإليمان أعظم ما تزكو به النفس وكان الشرك أعظم ما
يدسيها وتتزكى باألعمال الصالحة والصدقة هذا كله مما ذكره السلف قالوا فى {قَ ْد أَ ْفلَ َح َمن تَ َز َّكى
}األعلى 10تطهر من الشرك ومن المعصية بالتوبة وعن أبى سعيد وعطاء وقتادة صدقة الفطر ولم
يريدوا اآلية لم تتناول إال هى بل مقصودهم أن من أعطى صدقة الفطر وصلى صالة العيد فقد تناولته
وما بعدها ولهذا كان يزيد بن حبيب كلما خرج إلى الصالة خرج بصدقة ويتصدق بها قبل الصالة
ولو لم يجد إال بصال قال الحسن {قَ ْد أَ ْفلَ َح َمن تَ َز َّكى }األعلى 10من كان عمله زاكيا وقال
أبواألحوص زكاة األمور كلها وقال الزجاج تزكى بطاعة هللا عز وجل ومعنى الزاكى النامى الكثير
وكذلك قالوا فى قوله { َو َو ْي ٌل لِّ ْل ُم ْش ِر ِكينَ { }6الَّ ِذينَ َال ي ُْؤتُونَ ال َّز َكاةَ َوهُم بِ ْاآل ِخ َرةِ هُ ْم
َكا ِفرُونَ {}1فصلت 1-6قال إبن عباس ال يشهدون أن ال إله إال هللا وقال مجاهد ال يزكون أعمالهم
أى ليست زاكية وقيل ال يطهرونها باإلخالص كأنه اراد وهللا أعلم أهل الريا فإنه شرك وعن الحسن
ال يؤمنون بالزكاة وال يقرون بها وعن الضحاك ال يتصدقون وال ينفقون فى الطاعة وعن إبن السائب
ال يعطون زكاة أموالهم قال كانوا يحجون ويعتمرون وال يزكون و التحقيق أن اآلية تتناول
كل ما يتزكى به اإلنسان من التوحيد واألعمال الصالحة كقوله {فَقُلْ هَل لَّكَ إِلَى أَن تَ َز َّكى
}النازعات 12وقوله {قَ ْد أَ ْفلَ َح َمن تَ َز َّكى }األعلى 10والصدقة المفروضة لم تكن فرضت عند
سئِلُوا ْالفِ ْتنَةَ َآلتَوْ هَا }األحزاب10
نزولها
فإن قيل يؤتى فعل متعد قيل هذا كقوله { ثُ َّم ُ
وتقدم قبلها أن الرسول دعاهم وهو طلب منه فكان هذا اللفظ متضمنا قيام الحجة عليهم بالرسل
ومما يليق أن الزكاة تستلزم الطهارة ألن معناها معنى
والرسل إنما يدعونهم لما تزكو به أنفسهم
ص َدقَةً تُطَهِّ ُرهُ ْم }التوبة 149من الشر { َوتُ َز ِّكي ِهم }التوبة149
الطهارة قوله { ُخ ْذ ِم ْن أَ ْم َوالِ ِه ْم َ
بالخير قال اللهم طهرنى بالماء والبرد والثلج كان يدعو به فى اإلستفتاح وفى اإلعتدال من
الركوع والغسل فهذه األمور توجب تبريد المغسول بها و البرد يعطى قوة وصالبة وما
يسر يوصف بالبرد وقرة العين ولهذا كان دمع السرور باردا ودمع الحزن حارا ألن ما يسوء النفس
يوجب حزنها وغمها وما يسرها يوجب فرحها وسرورها وذلك مما يبرد الباطن فسأل النبى أن
يغسل الذنوب على وجه يبرد القلوب أعظم برد يكون ما فيه من الفرح والسرور الذ ي أزال عنه ما
يسوء النفس من الذنوب وقوله بالثلج والبرد والماء البارد تمثيل بما فيه من هذا الجنس واال
فنفس الذنوب ال تغسل بذلك كما يقال أذقنا برد عفوك وحالوة مغفرتك ولما قضى أبو قتادة دين
المدين قال صلى هللا عليه وسلم اآلن بردت جلدته ويقال برد اليقين وحرارة الشك ويقال هذا
األمر يثلج له الصدر إذا كان حقا يعرفه القلب ويفرح به حتى يصير فى مثل برد الثلج ومرض النفس
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أما شبهة وأما شهوة أو غضب والثالثة توجب السخونة ويقال لمن نال ممطلوبه برد قلبه فإن الطالب
فيه حرارة الطلب وقوله { ُخ ْذ ِم ْن أَ ْم َوا ِل ِه ْم }التوبة 149دليل على أن عمل الحسنات يطهر
النفس ويزكيها من الذنوب السالفة فإنه بعد قوله { َوآ َخرُونَ ا ْعتَ َرفُ ْ
وا ِب ُذنُو ِب ِه ْم }التوبة 148اآلية
فالتوبه والعمل الصالح يحصل بها التطهير والتزكية ولهذا قال فى سياق قوله {قُل لِّ ْل ُم ْؤ ِمنِينَ
هللا َج ِميعاً }النور 91اآلية فأمرهم جميعا
يَ ُغضُّ وا ِم ْن أَب َ
ار ِه ْم }النور 94اآليات { َوتُوبُوا إِلَى َّ ِ
ْص ِ
بالتوبة فى سياق ما ذكره ألنه ال يسلم أحد من هذا الجنس كما فى الصحيح إن هللا كتب على ابن آدم
ت }هود110
ت ي ُْذ ِه ْبنَ السَّـيِّئَا ِ
حظه من الزنا الحديث وكذلك في الصحيح أن قوله {إِ َّن ْال َح َسنَا ِ
ويحتاج المسلم فى ذلك الى
نزلت بسبب رجل نال من إمرأة كل شىء إال الجماع ثم ندم فنزلت
أن يخاف هللا وينهى النفس عن الهوى ونفس الهوى والشهوة ال يعاقب عليه بل على إتباعه والعمل به
فإذا كانت النفس تهوى وهو ينهاها كان نهيه عبادة هلل وعمال صالحا وثبت عنه أنه قال المجاهد
من جاهد نفسه فى ذات هللا فيؤمر بجهادها كما يؤمر بجهاد من يأمر بالمعاصى ويدعو اليها
وهو الى جهاد نفسه أحوج فإن هذا فرض عين وذاك فرض كفاية والصبر فى هذا من أفضل األعمال
فإن هذا الجهاد حقيقة ذلك الجهاد فمن صبر عليه صبر على ذلك الجهاد كما قال والمهاجر من
ثم هذا ال يكون محمودا فيه إال إذا غلب بخالف األول فإنه من { فَيُ ْقتَلْ أَو
هجر السيئات
َ
ً
ً
َظيما }النساء 10ولهذا قال صلى هللا عليه وسلم ليس الشديد بالصرعة
يَ ْغ ِلبْ فَ َسوْ فَ نُ ْؤ ِتي ِه أجْ را ع ِ
إلخ وذلك ألن هللا أمر اإلنسان أن ينهى النفس عن الهوى وأن يخاف مقام ربه فحصل له من
اإليمان ما يعينه على الجهاد فإذا غلب لكان لضعف إيمانه فيكون مفرطا بترك المأمور بخالف العدو
الكافر فإنه قد يكون بدنه أقوى فالذنوب إنما تقع إذا كانت النفس غير ممتثلة لما أمرت به ومع
إمتثال المأمور ال تفعل المحظور فإنهما ضدان قال تعالى { َك َذلِكَ لِنَصْ ِرفَ َع ْنهُ السُّو َء َو ْالفَحْ َشاء إِنَّهُ
ْس لَكَ َعلَ ْي ِه ْم س ُْلطَ ٌ
ان }الحجر 08فعباد
صينَ }يوسف 80اآلية وقال {إِ َّن ِعبَا ِدي لَي َ
ِم ْن ِعبَا ِدنَا ْال ُم ْخلَ ِ
هللا مخلصون ال يغويهم الشيطان و الغى خالف الرشد وهو إتباع الهوى فمن مالت نفسه الى محرم
فليأت بعبادة هللا كما أمر هللا مخلصا له الدين فإن ذلك يصرف عنه السوء الفحشاء خشية ومحبة
والعبادة له وحده وهذا يمنع من السيئات فإذا كان تائبا فإن كان ناقصا فوقعت السيئات من صاحبه
كان ماحيا لها بعد الوقوع فهو كالترياق الذى يدفع آثر السم ويرفعه بعض حصوله وكالغذاء من
الطعام والشراب وكاإلستمتاع من بالحالل الذى يمنع النفس عن طلب الحرام فإذا حصل له طلب
إزالته وكالعلم الذى يمنع من الشك ويرفعه بعد وقوعه وكالطب الذى يحفظ الصحة ويدفع المرض
وكذلك كما فى القلب من اإليمان يحفظ بأشباهة مما يقوم به وإذا حصل منه مرض من الشبهات
والشهوات وأزيل بهذه وال يحصل المرض إال لنقص أسباب الصحة كذلك القلب ال يمرض إال لنقص
إيمانه وكذلك اإليمان والكفران متضادان فكل ضدين فأحدهما يمنع اآلخر تارة ويرفعه أخرى
1
كالسواد والبياض حصل موضعه ويرفعه إذا كان حاصال كذلك الحسنات والسئيات

يغتذي القلب من االيمان والقرآن بما يزكيه ويؤيده
1مجموع الفتاوى ج 14 :ص 691 -682:و الزهد والورع والعبادة ج 1 :ص60 :
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القرآن شفاء لما فى الصدور ومن فى قلبه امراض الشبهات والشهوات ففيه من البينات مايزيل
الحق من الباطل فيزيل امراض الشبهة المفسدة للعلم والتصوير واألدراك بحيث يرى األشياء على
ماهى عليه وفيه من الحكمة والموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب والقصص التى فيها عبرة ما
يوجب صالح القلب فيرغب القلب فيما ينفعه ويرغب عما يضره فيبقى القلب محبا للرشاد مبغضا
للغى بعد ان كان مريدا للغى مبغضا للرشاد فالقرآن مزيل لالمراض الموجبة لالرادات الفاسده حتى
يصلح القلب فتصلح ارادته ويعود الى فطرته التى فطر عليها كما يعود البدن الى الحال الطيبعى
ويغتذى القلب من االيمان والقرآن بما يزكيه ويؤيده كما يغتذى البدن بما ينميه ويقومه فإن زكاة القلب
مثل نماء البدن و الزكاة فى اللغة النماء والزيادة فى الصالح يقال زكا الشئ اذا نما فى
الصالح فالقلب يحتاج ان يتربى فينمو ويزيد حتى يكمل ويصلح كما يحتاج البدن ان يربى باألغذية
المصلحة له وال بد مع ذلك من منع ما يضره فال ينمو البدن إال باعطاء ما ينفعه ومنع ما يضره كذلك
القلب ال يزكو فينمو ويتم صالحه إال بحصول ما ينفعه ودفع ما يضره وكذلك الزرع ال يزكو إال بهذا
و الصدقة لما كانت تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار صار القلب يزكو بها وزكاته معنى
ص َدقَةً تُطَهِّ ُرهُ ْم َوتُ َز ِّكي ِهم ِبهَا
زائد على طهارته من الذنب قال هللا تعالى { ُخ ْذ ِم ْن أَ ْم َوالِ ِه ْم َ
}التوبة 149وكذلك ترك الفواحش يزكو بها القلب وكذلك ترك المعاصى فانها بمنزلة األخالط
الرديئة فى البدن ومثل الدغل فى الزرع فاذا استفرغ البدن من األخالط الردئية كاستخراج الدم الزائد
تخلصت القوة الطبيعه واستراحت فينمو البدن وكذلك القلب اذا تاب من الذنوب كتن استفراغا من
تخليطاته حيث خلط عمال صالحا وآخر سيئا فاذا تاب من الذنوب تخلصت قوة القلب وإراداته
لالعمال الصالحة واستراح ا لقلب من تلك الحوادث الفاسدة التى كانت فيه فزكاة القلب بحيث ينمو
هللا َعلَ ْي ُك ْم َو َرحْ َمتُهُ َما َز َكا ِمن ُكم ِّم ْن أَ َح ٍد أَبَداً }النور 81وقال
ويكمل
قال تعالى { َولَوْ َال فَضْ ُل َّ ِ
َ
ْ
ِّ
يل لَ ُك ُم ارْ ِجعُوا فَارْ ِجعُوا ه َُو أ ْز َكى لَ ُك ْم }النور 82وقال {قُل لل ُم ْؤ ِم ِنينَ يَ ُغضُّ وا ِم ْن
تعالى { َوإِن ِق َ
ك أَ ْز َكى لَهُ ْم إِ َّن َّ
هللاَ َخ ِبي ٌر ِب َما يَصْ نَعُونَ }النور 94وقال تعالى { قَ ْد
ُوجهُ ْم َذلِ َ
ار ِه ْم َويَحْ فَظُوا فُر َ
أَب َ
ْص ِ
اب َمن َدسَّاهَا{ }14الشمس  14-3وقال تعالى { قَ ْد أَ ْفلَ َح َمن
أَ ْفلَ َح َمن َز َّكاهَا{َ }3وقَ ْد َخ َ
صلَّى{}15االعلى  15-10وقال تعالى { َو َما يُ ْد ِريكَ لَ َعلَّهُ يَ َّز َّكى
تَ َز َّكى{َ }10و َذ َك َر ا ْس َم َربِّ ِه فَ َ
}عبس 9وقال تعالى { فَقُلْ هَل لَّكَ إِلَى أَن تَ َز َّكى{َ }12وأَ ْه ِديَكَ إِلَى َربِّكَ فَتَ ْخ َشى{}13النازعات-12
 13فالتزكية وان كان اصلها النماء والبركة وزيادة الخير فانما تحصل بازالة الشر فلهذا صار
التزكى يجمع هذا وهذا وقال { َو َو ْي ٌل لِّ ْل ُم ْش ِر ِكينَ { }6الَّ ِذينَ َال ي ُْؤتُونَ ال َّز َكاةَ َوهُم ِب ْاآل ِخ َرةِ هُ ْم
َكا ِفرُونَ {}1فصلت 1-6وهى التوحيد وااليمان الذى به يزكو القلب فانه يتضمن نفى إلهية ما سوى
الحق من القلب وإثبات الحق فى القلب وهو حقيقة ال إله إال هللا وهذا أصل ما تزكو به القلوب
والتزكية جعل الشئ زكيا إنما فى ذاته وإما فى االعتقاد والخبر كما يقال عدلته إذا جعلته عدال في
1
نفسه أو في اعتقاد الناس

ليس من شرط المتقين و نحوهم أن يكونوا معصومين من الخطأ والذنوب
1أمراض القلوب ج 1 :ص 6 :و مجموع الفتاوى ج 14 :ص31 -35:
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ان َو َمن يَتَّ ِب ْع ُخطُ َواتِ ال َّ
ت ال َّ
ان فَإِنَّهُ يَأْ ُم ُر ِب ْالفَحْ َشاء
{ يَا أَيُّهَا الَّ ِذينَ آ َمنُوا َال تَتَّ ِبعُوا ُخطُ َوا ِ
ش ْيطَ ِ
ش ْيطَ ِ
هللا ي َُز ِّكي َمن َي َشا ُء َو َّ
هللاُ َس ِمي ٌع
َو ْال ُمن َك ِر َولَوْ َال فَضْ ُل َّ ِ
هللا َعلَ ْي ُك ْم َو َرحْ َمتُهُ َما َز َكا ِمن ُكم ِّم ْن أَ َح ٍد أَ َبداً َولَ ِك َّن َّ َ
اب َمن َدسَّاهَا{}14الشمس 14-3و قال
َعلِي ٌم }النور 81وقال تعالى { قَ ْد أَ ْفلَ َح َمن َز َّكاهَا{َ }3وقَ ْد َخ َ
{قَ ْد أَ ْفلَ َح َمن تَ َز َّكى
ص َدقَةً تُطَهِّ ُرهُ ْم َوتُ َز ِّكي ِهم بِهَا }التوبة 149و قال
{ ُخ ْذ ِم ْن أَ ْم َوالِ ِه ْم َ
}األعلى 10و ليس من شرط المتقين و نحوهم أن ال يقع منهم ذنب و ال أن يكونوا معصومين من
الخطأ و الذنوب فإن هذا لو كان كذلك لم يكن في األمة متق بل من تاب من ذنوبه دخل في المتقين و
من فعل ما يكفر سيئاته دخل في المتقين كما قال {إِن تَجْ تَ ِنب ْ
ُوا َك َبآ ِئ َر َما تُ ْن َهوْ نَ َع ْنهُ نُ َكفِّرْ عَن ُك ْم َسيِّئَا ِت ُك ْم
1
َونُ ْد ِخ ْل ُكم ُّم ْد َخالً َك ِريماً }النساء91

هلل على عبده المطيع المؤمن نعمة دينية خصه بها دون الكافر
وما قالته القد رية فهو بناء على أصلهم الفاسد وهو أن إقدار هللا المؤمن والكافر والبر والفاجر سواء
فال يقولون إن هللا خص المؤمن المطيع بإعانة حصل بها اإليمان بل يقولون إن إعانته للمطيع
والعاصي سواء ولكن هذا بنفسه رجح الطاعة وهذا بنفسه رجح المعصية كالوالد الذي أعطى كل
واحد من ابنيه سيفا فهذا جاهد به في سبيل هللا وهذا قطع به الطريق أو أعطاهما ماال فهذا أنفقه في
سبيل هللا وهذا أنفقه في سبيل الشيطان وهذا القول فاسد باتفاق أهل السنة والجماعة المثبتين للقدر
فإنهم متفقون على أن هلل على عبده المطيع المؤمن نعمة دينية خصه بها دون الكافر وأنه أعانه على
اإلي َمانَ َو َزيَّنَهُ فِي قُلُو ِب ُك ْم
هللا َحب َ
الطاعة إعانة لم يعن بها الكافر كما قال تعالى { َولَ ِك َّن َّ َ
َّب إِلَ ْي ُك ُم ْ ِ
ق َو ْال ِعصْ يَانَ أُوْ لَئِكَ هُ ُم الرَّا ِش ُدونَ }الحجرات 1فبين أنه حبب إليهم اإليمان
َو َك َّرهَ إِلَ ْي ُك ُم ْال ُك ْف َر َو ْالفُسُو َ
وزينه في قلوبهم فالقدرية تقول هذا التحبيب والتزيين عام في كل الخلق أو هو بمعنى البيان وإظهار
دالئل الحق واآلية تقتضي أن هذا خاص بالمؤمنين ولهذا قال { أُوْ لَئِكَ هُ ُم الرَّا ِش ُدونَ }الحجرات1
والكفار ليسوا راشدين وقال تعالى {فَ َمن ي ُِر ِد ه
عإ ْسالَ ِم َو َمن ي ُِر ْد أَن
هللاُ أَن َي ْه ِد َيهُ َي ْش َرحْ َ
ص ْد َرهُ ِل ِ
س َماء }األنعام 185وقال {أَ َو َمن َكانَ َميْتاً
ص َّع ُد فِي ال َّ
ضيِّقاً َح َرجاً َكأَنَّ َما يَ َّ
ص ْد َرهُ َ
ُضلَّهُ يَجْ َعلْ َ
ي ِ
ج ِّم ْنهَا َك َذلِكَ ُزيِّنَ
اس َك َمن َّمثَلُهُ فِي الظُّلُ َماتِ لَي َ
فَأَحْ يَ ْينَاهُ َو َج َع ْلنَا لَهُ نُوراً يَ ْم ِشي بِ ِه فِي النَّ ِ
ْس بِ َخ ِ
ار ٍ
ِل ْل َكا ِف ِرينَ َما َكانُ ْ
وقد أمر هللا عباده أن يقولوا {اه ِدنَــــا الصِّ َراطَ
وا َي ْع َملُونَ }األنعام188
ص َراطَ الَّ ِذينَ أَن َع َ
مت َعلَي ِه ْم َ{ }1الفاتحة 1-6والدعاء إنما يكون لشيء مستقبل غير
ال ُمستَقِي َم{ِ }6
حاصل يكون من فعل هللا تعالى وهذه الهداية المطلوبة غير الهدي الذي هو بيان الرسول صلى هللا
عليه وسلم وتبليغه وقال تعالى {يَ ْه ِدي ِب ِه ه
سالَ ِم }المائدة 16وقال
سبُ َل ال َّ
هللاُ َم ِن اتَّبَ َع ِرضْ َوانَهُ ُ
هللا ي َُز ِّكي َمن يَ َشا ُء َو َّ
تعالى { َولَوْ َال فَضْ ُل َّ
هللاُ َس ِمي ٌع
هللاِ َعلَ ْي ُك ْم َو َرحْ َمتُهُ َما َز َكا ِمن ُكم ِّم ْن أَ َح ٍد أَبَداً َولَ ِك َّن َّ َ
2
َع ِلي ٌم }النور81
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يذكر القدر عند بيان نعمه عليهم اما بما ليس من أفعالهم وإما بإنعامه بااليمان والعمل الصالح
ويذكره في سياق قدرته ومشيئته وأما في معرض األمر فال يذكره اال عند النعم كقوله{ َولَوْ َال فَضْ ُل
1
هللا َعلَ ْي ُك ْم َو َرحْ َمتُهُ َما َز َكا ِمن ُكم ِّم ْن أَ َح ٍد أَبَداً }النور 81اآلية فهذا مناسب
َّ ِ

هللا سبحانه ال سمي له وال كفو له وال ند له وال يقاس بخلقه
اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة الى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وهو االيمان باهلل ومالئكته
وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وااليمان بالقدر خيره وشره ومن االيمان باهلل اإليمان بما وصف
به نفسه فى كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى هللا عليه وسلم من غير تحريف وال تعطيل ومن
فال
غير تكييف وال تمثيل بل يؤمنون بأن هللا سبحانه ليس كمثله شىء وهو السميع البصير
ينفون عنه ما وصف به نفسه وال يحرفون الكلم عن مواضعه وال يلحدون فى أسماء هللا وآياته وال
يكيفون وال يمثلون صفاته بصفات خلقه ألنه سبحانه ال سمى له وال كفو له وال ند له وال يقاس بخلقه
سبحانه وتعالى فانه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيال وأحسن حديثا من خلقه ثم رسله
صادقون مصدوقون بخالف الذين يقولون عليه ماال يعلمون ولهذا قال سبحانه وتعالى { ُ
سب َْحانَ
هلل َربِّ
صفُونَ {َ }124و َس َال ٌم َعلَى ْال ُمرْ َس ِلينَ {َ }121و ْال َح ْم ُد ِ َّ ِ
َربِّكَ َربِّ ْال ِع َّز ِة َع َّما َي ِ
ْال َعالَ ِمينَ {}128الصافات 128- 124فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على
المرسلين لسالمة ما قالوه من النقص والعيب وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين
النفى و اإلثبات فال عدول ألهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم صراط
الذين انعم هللا عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وقد دخل فى هذه الجملة ما وصف
به نفسه فى سورة اإلخالص التى تعدل ثلث القرآن وقوله سبحانه { َو ْل َي ْعفُوا َو ْل َيصْ فَحُوا أَ َال تُ ِحبُّونَ أَن
2
هللاُ لَ ُك ْم َو َّ
يَ ْغفِ َر َّ
َّحي ٌم }النور88
هللاُ َغفُو ٌر ر ِ

" بلى وهللا أحب أن يغفر هللا لي فأعاد عليه النفقة "
ان الصديق األكبر فى قضية االفك التى أنزل هللا فيها القرآن حلف ال يصل مسطح بن اثاثة ألنه
س َع ِة أَن ي ُْؤتُوا أُوْ لِي
كان من الخائضين فى االفك فأنزل هللا تعالى { َو َال يَأْتَ ِل أُوْ لُوا ْالفَضْ ِل ِمن ُك ْم َوال َّ
هللاُ لَ ُك ْم َو َّ
هللا َو ْليَ ْعفُوا َو ْليَصْ فَحُوا أَ َال تُ ِحبُّونَ أَن يَ ْغفِ َر َّ
هللاُ َغفُو ٌر
يل َّ ِ
اج ِرينَ فِي َسبِ ِ
ْالقُرْ بَى َو ْال َم َسا ِكينَ َو ْال ُمهَ ِ
َّحي ٌم }النور 88فلما نزلت قال ابو بكر بلى وهللا إنى ألحب ان بغفر هللا لى فأعاد الى مسطح النفقة
ر ِ
3
التى كان ينفق
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الثواب والعقاب يكونان من جنس العمل فى قدر هللا وفى شرعه
الثواب والعقاب يكونان من جنس العمل فى قدر هللا وفى شرعه فان هذا من العدل الذى تقوم به
س َو ٍء فَإِ َّن ه
ُوا َخيْراً أَوْ تُ ْخفُوهُ أَوْ تَ ْعفُ ْ
السماء واألرض كما قال هللا تعالى {إِن تُ ْبد ْ
هللاَ َكانَ َعفُوه اً
وا عَن ُ
قَ ِديراً }النساء 103وقال { َو ْل َي ْعفُوا َو ْل َيصْ فَحُوا أَ َال تُ ِحبُّونَ أَن َي ْغفِ َر َّ
وقال
هللاُ لَ ُك ْم }النور88
النبى من ال يرحم وال يرحم وقال ان هللا وتر يحب الوتر وقال ان هللا جميل يحب
1
الجمال وقال ان هللا طيب ال يقبل اال طيبا وقال إن هللا نظيف يحب النظافة
هللا يُ ْد ِخ ُل الَّ ِذينَ آ َمنُوا َو َع ِملُوا
قيل الهدى أربعة أقسام أحدها الهدى في اآلخرة كما قال تعالى { إِ َّن َّ َ
سهُ ْم ِفي َها
ب َولُ ْؤلُؤاً َو ِل َبا ُ
او َر ِمن َذهَ ٍ
ت َجنَّا ٍ
الصَّالِ َحا ِ
ت تَجْ ِري ِمن تَحْ ِت َها ْاألَ ْن َها ُر ي َُحلَّوْ نَ ِفي َها ِم ْن أَ َس ِ
اط ْال َح ِمي ِد{ }80الحج  89-80وقال
ص َر ِ
ب ِمنَ ْالقَوْ ِل َوهُدُوا إِلَى ِ
َح ِري ٌر{َ }89وهُدُوا إِلَى الطَّيِّ ِ
{إِ َّن الَّ ِذينَ آ َمنُ ْ
ت النَّ ِع ِيم
ت َي ْه ِدي ِه ْم َربُّهُ ْم ِبإِي َما ِن ِه ْم تَجْ ِري ِمن تَحْ ِت ِه ُم األَ ْن َها ُر ِفي َجنَّا ِ
وا َو َع ِملُواْ الصَّا ِل َحا ِ
ان
}يونس 3فقوله { يَ ْه ِدي ِه ْم َربُّهُ ْم ِبإِي َمانِ ِه ْم }يونس 3كقوله { َوالَّ ِذينَ آ َمنُوا َواتَّبَ َع ْتهُ ْم ُذرِّ يَّتُهُم ِبإِي َم ٍ
أَ ْل َح ْقنَا بِ ِه ْم ُذرِّ يَّتَهُ ْم َو َما أَلَ ْتنَاهُم ِّم ْن َع َملِ ِهم ِّمن َش ْي ٍء }الطور 81على أحد القولين في اآلية وهذا الهدى
ثواب االهتداء في الدنيا كما أن ضالل اآلخرة جزاء ضالل الدنيا وكما أن قصد الشر في الدنيا جزاؤه
الهدى إلى طريق النار كما قال تعالى{احْ ُ
اجهُ ْم َو َما َكانُوا يَ ْعبُ ُدونَ {ِ }88من
شرُوا الَّ ِذينَ ظَلَ ُموا َوأَ ْز َو َ
اط ْال َج ِح ِيم{ }89الصافات  88-89وقال { َو َمن َكانَ ِفي هَـ ِذ ِه أَ ْع َمى
ص َر ِ
هللا فَا ْهدُوهُ ْم إِلَى ِ
ُون َّ ِ
د ِ
ْض
ضلُّ َس ِبيالً }اإلسراء 18وقال { قَا َل ا ْه ِبطَا ِم ْنهَا َج ِميعاً بَ ْع ُ
فَه َُو فِي اآل ِخ َر ِة أَ ْع َمى َوأَ َ
ض ُك ْم لِبَع ٍ
ض عَن ِذ ْك ِري فَإِ َّن
ضلُّ َو َال يَ ْشقَى{َ }189و َم ْن أَ ْع َر َ
َعد ٌُّو فَإِ َّما يَأْتِيَنَّ ُكم ِّمنِّي هُدًى فَ َم ِن اتَّبَ َع هُد َ
َاي فَ َال يَ ِ
ضنكاً َونَحْ ُ
شرْ تَ ِني أَ ْع َمى َوقَ ْد ُك ُ
ال َربِّ لِ َم َح َ
نت
ش ُرهُ يَوْ َم ْال ِقيَا َم ِة أَ ْع َمى{ }180قَ َ
لَهُ َم ِعي َشةً َ
ك نَجْ ِزي َم ْن أَ ْس َرفَ َولَ ْم
ك ْاليَوْ َم تُن َسى{َ }186و َك َذلِ َ
ال َك َذلِكَ أَتَ ْتكَ آيَاتُنَا فَنَ ِسيتَهَا َو َك َذلِ َ
صيراً{ }185قَ َ
بَ ِ
ش ُّد َوأَ ْبقَى{ }181طه 181-189وقال { َو َمن َي ْه ِد ه
ت َربِّ ِه َولَ َع َذابُ ْاآل ِخ َر ِة أَ َ
هللاُ فَهُ َو ْال ُم ْهتَ ِد
ي ُْؤ ِمن ِبآ َيا ِ
ص هماً
َو َمن يُضْ لِلْ فَلَن تَ ِج َد لَهُ ْم أَوْ لِيَاء ِمن دُونِ ِه َونَحْ ُ
ش ُرهُ ْم يَوْ َم ْالقِيَا َم ِة َعلَى ُوجُو ِه ِه ْم ُع ْمياً َوبُ ْكماً َو ُ
َّمأْ َواهُ ْم َجهَنَّ ُم ُكلَّ َما َخبَ ْ
ت ِز ْدنَاهُ ْم َس ِعيراً }اإلسراء 31فأخبر أن الضالين في الدنيا يحشرون يوم القيامة
عميا وبكما وصما فإن الجزاء أبدا من جنس العمل كما قال صلى هللا عليه وسلم فإن الجزاء أبدا من
جنس العمل كما قال الراحمون يرحمهم الرحمن إرحموا من فى األرض يرحمكم من فى السماء
وقال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل هللا له به طريقا إلى الجنة ومن يسر على معسر يسر هللا
عليه فى الدنيا واآلخرة ومن ستر مسلما ستره هللا فى الدنيا واآلخرة وهللا فى عون العبد ما كان العبد
فى عون أخيه وقال من سئل عن علم يعلمه فكتمه الجمه هللا يوم القيامة بلجام من نار
هللاُ لَ ُك ْم }النور 88وقال تعالى {إِن تُ ْبدُواْ
وقد قال تعالى { َو ْل َي ْعفُوا َو ْل َيصْ فَحُوا أَ َال تُ ِحبُّونَ أَن َي ْغ ِف َر َّ
س َو ٍء فَإِ َّن ه
َخيْراً أَوْ تُ ْخفُوهُ أَوْ تَ ْعفُ ْ
هللاَ َكانَ َعفُ هواً قَ ِديراً }النساء 103وأمثال هذا كثير فى الكتاب
وا عَن ُ
والسنة ولهذا أيضا يجزى الرجل فى الدنيا على ما فعله من خير الهدى بما يفتح عليه من هدى
آخر ولهذا قيل من عمل بما علم ورثه هللا علم مالم يعلم وقد قال { َولَوْ أَنَّهُ ْم فَ َعلُ ْ
وا َما يُو َعظُونَ ِب ِه لَ َكانَ
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ص َراطاً
َخيْراً لَّهُ ْم َوأَ َ
َظيماً{َ }61ولَهَ َد ْينَاهُ ْم ِ
ش َّد تَ ْث ِبيتاً {َ }66وإِذاً َّآلتَ ْينَاهُم ِّمن لَّ ُدنَّـا أَجْ راً ع ِ
ين{َ }15ي ْه ِدي ِب ِه ه
هللا نُو ٌر َو ِكتَابٌ ُّم ِب ٌ
هللاُ َم ِن اتَّ َب َع
ُّم ْستَ ِقيماً{}62النساء62- 66وقال { قَ ْد َجاء ُكم ِّمنَ ه ِ
هللا َوآ ِمنُوا ِب َرسُولِ ِه ي ُْؤتِ ُك ْم
سب َُل ال َّ
ِرضْ َوانَهُ ُ
سالَ ِم {}}16المائدة 16- 15وقال {يَا أَيُّهَا الَّ ِذينَ آ َمنُوا اتَّقُوا َّ َ
وا ه
شونَ بِهِ َويَ ْغفِرْ لَ ُك ْم }الحديد 82وقال { إَن تَتَّقُ ْ
ِك ْفلَي ِْن ِمن رَّحْ َمتِ ِه َويَجْ َعل لَّ ُك ْم نُوراً تَ ْم ُ
هللاَ يَجْ َعل لَّ ُك ْم
فُرْ قَاناً }األنفال 83فسروه بالنصر والنجاة كقوله يوم الفرقان وقد قيل نور يفرق به بين الحق
ق َّ
هللاَ يَجْ َعل لَّهُ َم ْخ َرجاً{َ }8ويَرْ ُز ْقهُ ِم ْن َحي ُ
ْث َال يَحْ تَ ِسبُ
والباطل ومثله قوله { َو َمن يَتَّ ِ
{}9الطالق 9-8وعد المتقين بالمخارج من الضيق وبرزق المنافع ومن هذا الباب قوله
من نفس عن مؤمن كربة من
{ َوالَّ ِذينَ ا ْهتَدَوْ ا َزا َدهُ ْم هُدًى َوآتَاهُ ْم تَ ْقواهُ ْم }محمد 11وكما قال
كرب الدنيا نفس هللا عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر هللا عليه فى الدنيا
واآلخرة ومن ستر مسلما ستره هللا فى الدنيا واآلخرة وهللا فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه
وفى الحديث الصحيح االلهى من ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى ومن ذكرنى فى مأل ذكرته فى
مأل خير منه ومن تقرب الى شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب الى ذراعا تقربت منه باعا ومن
من كان له لسانان فى الدنيا كان له لسانان من نار يوم القيامة
اتانى يمشى اتيته هرولة وقال
وفى الحديث
وقال ال تزال المسألة بالرجل حتى يجىء يوم القيامة وليس فى وجهه مزعة لحم
أنه قال يقول هللا من
الصحيح الذى رواه البخارى فى صحيحه عن أبى هريرة عن النبى
عادى لى وليا فقد بارزنى بالمحاربة وما تقرب الى عبدى بمثل اداء ما افترضت عليه وال يزال
عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى أحبه فاذا أحببته كنت كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر
به ويده التى يبطش بها ورجله التى يمشى بها فبى يسمع وبى يبصر وبى يمشى ولئن سألنى ألعطينه
ولئن استعاذنى ألعيذنه وما ترددت عن شىء أنا فاعله ترددى عن قبض نفس عبدى المؤمن يكره
فبين سبحانه ان العبد اذا تقرب اليه بمحابه من النوافل بعد
الموت واكره مساءته والبد له منه
1
الفرائض أحبه الرب كما وصف

تجويز الكبيرة من هؤالء المغفور لهم فمسطح بن اثاثة كان من أهل بدر
لما قتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان وسار على بن ابي طالب إلى العراق وحصل بين األمة من
الفتنة والفرقة يوم الجمل ثم يوم صفين ما هو مشهور خرجت الخوارج المارقون على
الطائفتين جميعا وكان النبى قد أخبر بهم وذكر حكمهم قال اإلمام احمد صح الحديث فى الخوارج من
عشرة أوجه وهذه العشرة أخرجها مسلم فى صحيحه موافقة الحمد وروى البخاري منها عدة أوجه
وروى أحاديثهم أهل السنن والمسانيد من وجوه آخر ومن أصح حديثهم حديث علي بن ابي طالب
وابي سعيد الخدري ففي الصحيحين عن علي بن ابي طالب أنه قال إذا حدثتكم عن رسول هللا حديثا
فوهللا ألن أخر من السماء إلى األرض أحب إلي من أن أكذب عليه وإن حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن
الحرب خدعة واني سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول سيخرج قوم فى آخر الزمان
احداث االسنان سفهاء االحالم يقولون من خير قول البرية ال يجاوز إيمانهم حناجرهم يمرقون من
الدين كما يمرق السهم من الرمية فأينما لقيمتوهم فإقتلوهم فإن في قتلهم اجرا عند هللا لمن قتلهم يوم
وفي الصحيحين عن ابي سعيد قال بعث علي بن ابي طالب إلى النبى من اليمن بذهيبة
القيامة

1مجموع الفتاوى ج 12 :ص 116 :و الفتاوى الكبرى ج 1 :ص 080 :و مجموع الفتاوى ج 6 :ص028 :
95

فى ادم مقروض لم تحصل من ترابها فقال فقسمها بين أربعة نفر فقال رجل من اصحابه كنا أحق
بهذا من هؤالء قال فبلغ ذلك النبى فقال اال تأمنوني وانا امين من في السماء يأتيني خبر السماء
صباحا ومساءا قال فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة كث اللحية محلوق
الرأس مشمر االزار فقال يا رسول هللا اتق هللا فقال ويلك أولست أحق أهل األرض أن يتقي هللا
قال ثم ولى الرجل فقال خالد بن الوليد يا رسول هللا اال اضرب عنقه فقال ال لعله أن يكون يصلي
قال خالد وكم من مصل ي قول بلسانه ما ليس فى قلبه فقال رسول هللا اني لم أومر أن انقب عن
قلوب الناس وال اشق بطونهم قال ثم نظر إليه وهو مقف فقال انه يخرج من ضئضىء هذا قوم
يتلون كتاب هللا رطبا ال يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية قال أظنه قال
لئن ادر كتهم ألقتلنهم قتل عاد اللفظ لمسلم ولمسلم في بعض الطرق عن ابي سعيد أن النبى ذكر
قوما يكونون فى أمته يخرجون فى فرقة من الناس سيماهم التحليق ثم قال شر الخلق أو من شر
الخلق يقتلهم ادنى الطائفتين إلى الحق قال ابو سعيد أنتم قتلتموهم يا اهل العراق وفى لفظ له
تقتلهم اقرب الطائفتين إلى الحق وهذا الحديث مع ما ثبت فى الصحيح عن ابي بكرة أن النبى قال
للحسن بن علي ان ابني هذا سيد وسيصلح هللا به بين طائفتين عظيمتين من المؤمنين فبين أن
كال الطائفتين كانت مؤمنة وأن اصطالح الطائفتين كما فعله الحسن كان أحب إلى هللا سبحانه
ورسوله من اقتتالهما وأن إقتتالهما وإن لم يكن مأمورا به فعلى بن ابي طالب وأصحابه أقرب إلى
الحق من معاوية وأصحابه وأن قتال الخوارج مما أمر به صلى هللا عليه وسلم ولذلك اتفق على قتالهم
الصحابة واألئمة وهؤالء الخوارج لهم اسماء يقال لهم الحرورية ألنهم خرجوا بمكان يقال
له حروراء ويقال لهم أهل النهروان ألن عليا قاتلهم هناك ومن أصنافهم االباضية أتباع
عبدهللا بن اباض و األزارقة اتباع نافع بن األزرق و النجدات أصحاب نجدة الحروري
وهم أول من كفر أهل القبلة بالذنوب بل بما يرونه هم من الذنوب واستحلوا دماء أهل القبلة بذلك
فكانوا كما نعتهم النبى يقتلون اهل االسالم ويدعون اهل االوثان وكفروا علي بن ابي طالب
وعثمان بن عفان ومن واالهما وقتلوا علي بن ابي طالب مستحلين لقتله قتله عبدالرحمن بن ملجم
المرادي منهم وكان هو وغيره من الخوارج مجتهدين فى العبادة لكن كانوا جهاال فارقوا السنة
والجماعة فقال هؤالء ما الناس إال مؤمن أو كافر والمؤمن من فعل جميع الواجبات وترك جميع
المحرمات فمن لم يكن كذلك فهو كافر مخلد فى النار ثم جعلوا كل من خالف قولهم كذلك فقالوا أن
عثمان وعليا ونحوهما حكموا بغير ما أنزل هللا وظلموا فصاروا كفارا ومذهب هؤالء باطل
بدالئل كثيرة من الكتاب والسنة فإن هللا سبحانه أمر بقطع يد السارق دون قتله ولو كان كافرا مرتدا
لوجب قتله ألن النبى قال من بدل دينه فإقتلوه وقال ال يحل دم إمرئ مسلم إال بإحدى ثالث
كفر بعد إسالم وزنا بعد احصان أو قتل نفس يقتل بها وأمر سبحانه أن يجلد الزاني والزانية مائة
جلدة ولو كانا كافرين ألمر بقتلهما وأمر سبحانه بأن يجلد قاذف المحصنة ثمانين جلدة ولو كان كافرا
ألمر بقتله وكان النبى صلى هللا عليه وسلم يجلد شارب الخمر ولم يقتله بل قد ثبت عنه فى صحيح
البخارى وغيره أن رجال كان يشرب الخمر وكان إسمه عبدهللا حمارا وكان يضحك النبى وكان كلما
أتي به اليه جلده فأتي به إليه مرة فلعنه رجل فقال النبى ال تلعنه فإنه يحب هللا ورسوله فنهي عن
لعنه بعينه وشهد له بحب هللا ورسوله مع أنه قد لعن شارب الخمر عموما وهذا من أجود ما يحتج
به على أن األمر بقتل الشارب فى الثالثة و الرابعة منسوخ ألن هذا أتي به ثالث مرات
وقد أعيى األئمة الكبار جواب هذا الحديث ولكن نسخ الوجوب ال يمنع الجواز فيجوز أن يقال يجوز
قتله إذا رأى اإلمام الم صلحة فى ذلك فان ما بين األربعين إلى الثمانين ليس حدا مقدرا فى أصح قولي
العلماء كما هو مذهب الشافعي وأحمد فى إحدي الروايتين بل الزيادة على األربعين إلى الثمانين
96

ترجع إلى إجتهاد اإلمام فيفعلها عند المصلحة كغيرها من أنواع التعزير وكذلك صفة الضرب فانه
يجوز جلد الشارب بالجريد والنعال وأطراف الثياب بخالف الزاني والقاذف فيجوز أن يقال قتله فى
ان ِمنَ ْال ُم ْؤ ِمنِينَ ا ْقتَتَلُوا
الرابعة من هذا الباب و أيضا فإن هللا سبحانه قال { َوإِن طَائِفَتَ ِ
هللا فَإِن فَ ْ
فَأَصْ لِحُوا بَ ْينَهُ َما فَإِن بَ َغ ْ
اءت
ت إِحْ دَاهُ َما َعلَى ا ْألُ ْخ َرى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَ ْب ِغي َحتَّى تَفِي َء إِلَى أَ ْم ِر َّ ِ
هللا ي ُِحبُّ ْال ُم ْق ِس ِطينَ { }3إِنَّ َما ْال ُم ْؤ ِمنُونَ إِ ْخ َوةٌ فَأَصْ ِلحُوا بَ ْينَ
فَأَصْ ِلحُوا بَ ْينَهُ َما ِب ْال َع ْد ِل َوأَ ْق ِسطُوا إِ َّن َّ َ
هللا لَ َعلَّ ُك ْم تُرْ َح ُمونَ {}14الحجرات 14- 3فقد وصفهم باإليمان واألخوة وأمرنا
أَ َخ َو ْي ُك ْم َواتَّقُوا َّ َ
باالصالح بينهم فلما شاع فى األمة أمر الخوارج تكلمت الصحابة فيهم ورووا عن النبى
صلى هللا عليه وسلم األحاديث فيهم وبينوا ما في القرآن من الرد عليهم وظهرت بدعتهم فى العامة
فجاءت بعدهم المعتزلة الذين اعتزلوا الجماعة بعد موت الحسن البصري وهم عمرو بن عبيد
وواصل بن عطاء الغزال وأتباعهما فقالوا أهل الكبائر مخلدون فى النار كما قالت الخوارج وال
نسميهم ال مؤمنين وال كفارا بل فساق ننزلهم منزلة بين منزلتين وأنكروا شفاعة النبى ألهل الكبائر
من أمته وأن يخرج من النار بعد أن يدخلها قالوا ما الناس إال رجالن سعيد ال يعذب أو شقى ال ينعم
والشقى نوعان كافر وفاسق ولم يوافقوا الخوارج على تسميتهم كفارا وهؤالء يرد عليهم بمثل ما
ردوا به على الخواج فيقال لهم كما أنهم قسموا الناس إلى مؤمن ال ذنب له وكافر ال حسنة له قسمتم
الناس إلى مؤمن ال ذنب له وإلى كافر وفاسق ال حسنة له فلو كانت حسنات هذا كلها محبطة وهو
مخلد فى النار إلستحق المعاداة المحضة بالقتل واالسترقاق كما يستحقها المرتد فان هذا قد أظهر دينه
هللا الَ َي ْغ ِف ُر أَن يُ ْش َركَ ِب ِه َو َي ْغ ِف ُر َما ُدونَ َذ ِلكَ ِل َمن يَ َشا ُء
بخالف المنافق وقد قال تعالى فى كتابه {إِ َّن ه َ
}النساء 02فجعل ما دون ذلك الشرك معلقا بمشيئته وال يجوز أن يحمل هذا على التائب فإن
ي الَّ ِذينَ
التائب ال فرق فى حقه بين الشرك وغيره كما قال سبحانه فى اآلية األخرى {قُلْ يَا ِعبَا ِد َ
هللاِ إِ َّن َّ
أَس َْرفُوا َعلَى أَنفُ ِس ِه ْم َال تَ ْقنَطُوا ِمن رَّحْ َم ِة َّ
فهنا عمم
وب َج ِميعاً }الزمر59
هللاَ يَ ْغ ِف ُر ال ُّذنُ َ
وأطلق ألن المراد به التائب وهناك خص وعلق وقال تعالى
اب الَّ ِذينَ
{ثُ َّم أَوْ َر ْثنَا ْال ِكتَ َ
ت ِبإِ ْذ ِن َّ
ص ٌد َو ِم ْنهُ ْم َسا ِب ٌ
هللاِ َذ ِلكَ ه َُو ْالفَضْ ُل
ق ِب ْال َخي َْرا ِ
اصْ طَفَ ْينَا ِم ْن ِع َبا ِدنَا فَ ِم ْنهُ ْم ظَا ِل ٌم لِّنَ ْف ِس ِه َو ِم ْنهُم ُّم ْقتَ ِ
ْال َك ِبي ُر{َ }98جنَّ ُ
سهُ ْم فِيهَا َح ِري ٌر{}99
او َر ِمن َذهَبٍ َولُ ْؤلُؤاً َولِبَا ُ
ات َع ْد ٍن يَ ْد ُخلُونَهَا ي َُحلَّوْ نَ فِيهَا ِم ْن أَ َس ِ
َار ْال ُمقَا َم ِة ِمن فَضْ لِ ِه َال
َب َعنَّا ْال َح َزنَ إِ َّن َربَّنَا لَ َغفُو ٌر َش ُكو ٌر{}90الَّ ِذي أَ َحلَّنَا د َ
َوقَالُوا ْال َح ْم ُد ِ َّهللِ الَّ ِذي أَ ْذه َ
صبٌ َو َال يَ َم ُّسنَا ِفيهَا لُ ُغوبٌ { }95فاطر 95-98فقد قسم سبحانه األمة التى أورثها
يَ َم ُّسنَا ِفيهَا نَ َ
الكتاب واصطفاها ثالثة أصناف ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات وهؤالء الثالثة ينطبقون
على الطبقات الثالث المذكورة فى حديث جبريل االسالم و االيمان و االحسان
كما سنذكره ان شاء هللا ومعلوم أن الظالم لنفسه ان أريد به من اجتنب الكبائر والتائب من جميع
الذنوب فذلك مقتصد أو سابق فانه ليس أحد من بنى آدم يخلو عن ذنب لكن من تاب كان مقتصدا أو
سابقا كذلك من اجتنب الكبائر كفرت عنه السيئات كما قال تعالى {إِن تَجْ تَ ِنب ْ
ُوا َكبَآ ِئ َر َما تُ ْنهَوْ نَ َع ْنهُ
نُ َكفِّرْ عَن ُك ْم َسيِّئَاتِ ُك ْم }النساء 91فالبد أن يكون هناك ظالم لنفسه موعود بالجنة ولو بعد عذاب يطهر
ذكر أن ما يصيب المؤمن فى الدنيا من المصائب مما يجزى به ويكفر
من الخطايا فان النبى
عنه خطاياه كما فى الصحيحين عنه صلى هللا عليه وسلم أنه قال ما يصيب المؤمن من
وصب وال نصب وال هم وال حزن وال غم وال أذى حتى الشوكة يشاكها اال كفر هللا بها من خطاياه
وفى المسند وغيره أنه لما نزلت هذه اآلية { َمن يَ ْع َملْ سُوءاً يُجْ َز ِب ِه }النساء 189قال أبو بكر يا
رسول هللا جاءت قاصمة الظهر وأينا لم يعمل سوءا فقال يا أبا بكر ألست تنصب ألست تحزن
و أيضا فقد تواترت األحاديث عن النبى
ألست تصيبك الألواء فذلك مما تجزون به
يشفع فى أقوام دخلوا النار وهذه
فى أنه يخرج أقوام من النار بعد ما دخلوها وأن النبى
97

األحاديث حجة على الطائفتين الوعيدية الذين يقولون من دخلها من أهل التوحيد لم يخرج منها
وعلى المرجئة الواقفة الذين يقولون ال ندرى هل يدخل من أهل التوحيد النار أحد أم ال كما
يقول ذلك طوائف من الشيعة واألشعرية كالقاضى أبى بكر وغيره وأما ما يذكر عن غالة
المرجئة أنهم قالوا لن يدخل النار من أهل التوحيد أحد فال نعرف قائال مشهورا من المنسوبين الى
قد شهد لشارب الخمر المجلود مرات بأنه
العلم يذكر عنه هذا القول و أيضا فان النبى
يحب هللا ورسوله ونهى عن لعنته ومعلوم أن من أحب هللا ورسوله أحبه هللا ورسوله بقدر ذلك وأيضا
فان الذين قذفوا عائشة أم المؤمنين كان فيهم مسطح بن اثاثة وكان من أهل بدر وقد أنزل هللا فيه لما
حلف أبو بكر أن ال يصله { َو َال يَأْتَ ِل أُوْ لُوا ْالفَضْ ِل ِمن ُك ْم َوال َّ
س َع ِة أَن ي ُْؤتُوا أُوْ لِي ْالقُرْ بَى َو ْال َم َسا ِكينَ
هللاُ لَ ُك ْم َو َّ
هللا َو ْليَ ْعفُوا َو ْليَصْ فَحُوا أَ َال تُ ِحبُّونَ أَن يَ ْغفِ َر َّ
َّحي ٌم }النور88
هللاُ َغفُو ٌر ر ِ
يل َّ ِ
اج ِرينَ فِي َسبِ ِ
َو ْال ُمهَ ِ
وان قيل ان مسطحا وأمثاله تابوا لكن هللا لم يشرط فى األمر بالعفو عنهم والصفح واالحسان اليهم
فلما أراد عمر قتله قال النبى
التوبة وكذلك حاطب بن أبى بلتعة كاتب المشركين باخبار النبى
أنه قد شهد بدرا وما يدريك ان هللا قد أطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم
فى الصحيح أنه قال ال يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة وهذه
وكذلك ثبت عنه
النصوص تقتضى أن السيئات مغفورة بتلك الحسنات ولم يشترط مع ذلك توبة واال فال اختصاص
ألولئك بهذا والحديث يقتضى المغفرة بذلك العمل واذا قيل ان هذا ألن أحدا من أولئك لم يكن له اال
صغائر لم يكن ذلك من خصائصه أيضا وان هذا يستلزم تجويز الكبيرة من هؤالء المغفور لهم و
أيضا قد دلت نصوص الكتاب والسنة على أن عقوبة الذنوب تزول عن العبد بنحو عشرة أسباب
1
أحدها التوبة وهذا متفق عليه بين المسلمين

المسكين الذى ال يجد غنا يغنيه وال يفطن له فيتصدق عليه وال يسأل الناس
إلحافا
اج ِرينَ ِفي
قال تعالى { َو َال يَأْتَ ِل أُوْ لُوا ْالفَضْ ِل ِمن ُك ْم َوال َّ
س َع ِة أَن ي ُْؤتُوا أُوْ لِي ْالقُرْ بَى َو ْال َم َسا ِكينَ َو ْال ُمهَ ِ
هللاُ لَ ُك ْم َو َّ
هللا َو ْليَ ْعفُوا َو ْليَصْ فَحُوا أَ َال تُ ِحبُّونَ أَن يَ ْغفِ َر َّ
َّحي ٌم}النور 88ففى الحديث
هللاُ َغفُو ٌر ر ِ
يل َّ ِ
َس ِب ِ
الصحيح أنه قال ليس المسكين هذا الطواف الذى ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن
المسكين الذى ال يجد غنا يغنيه وال يفطن له فيتصدق عليه وال يسأل الناس إلحافا فهم كانوا يعرفون
المسكين وأنه المحتاج وكان ذلك مشهورا عندهم فيمن يظهر حاجته بالسؤال فبين النبى صلى هللا
عليه وسلم أن الذى يظهر حاجته بالسؤال والناس يعطونه تزول مسكنته باعطاء الناس له والسؤال له
بمنزلة الحرفة وهو وإن كان مسكينا يستحق من الزكاة اذا لم يعط من غيرها كفايته فهو إذا وجد من
يعطيه كفايته لم يبق مسكينا وانما المسكين المحتاج الذى ال يسأل وال يعرف فيعطى فهذا هو الذى
2
يجب أن يقدم فى العطاء فانه مسكين قطعا وذاك مسكنته تندفع بعطاء من يسأله
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في هذه االية ذكر لعنتهم في الدنيا واالخرة مع ان مجرد القذف ليس بكفر وال
يبيح الدم
قيل واللعن انما يستوجبه من هو كافر لكن ليس هذا جيدا على االطالق ويؤيده ايضا قوله تعالى
ت َويَقُولُونَ ِللَّ ِذينَ َكفَر ْ
{أَلَ ْم تَ َر إِلَى الَّ ِذينَ أُوتُ ْ
ُوا هَؤُالء
ت َوالطَّا ُغو ِ
ب ي ُْؤ ِمنُونَ ِب ْال ِج ْب ِ
صيباً ِّمنَ ْال ِكتَا ِ
وا نَ ِ
هللاُ َو َمن يَ ْل َع ِن ه
وا َس ِبيالً { }51أُوْ لَـئِكَ الَّ ِذينَ لَ َعنَهُ ُم ه
أَ ْهدَى ِمنَ الَّ ِذينَ آ َمنُ ْ
هللاُ فَلَن تَ ِج َد لَهُ
صيراً{}58النساء 58-51ولو كان معصوم الدم يجب على المسلمين نصره لكان له نصير
نَ ِ
ويوضح ذلك انه قد نزل في شان ابن االشرف وكان من لعنته ان قتل النه كان يؤذي هللا ورسوله
واعلم انه اليرد على هذا انه قد لعن من ال يجوز قتله لوجوه احدها ان هذا قيل فيه لعنه هللا في
الدنيا واالخرة فبين انه سبحانه اقصاه عن رحمته في الدارين وسائر الملعونين انما قيل فيهم لعنه هللا
او عليه لعنة هللا وذلك يحصل باقصائه عن الرحمة في وقت من االوقات وفرق بين من لعنه هللا لعنة
مؤبدة عامة ومن لعنه لعنا مطلقا الثاني ان سائر الذين لعنهم هللا في كتابه مثل الذين يكتمون ما انزل
هللا من الكتاب ومثل الظالمين الذين يصدون عن سبيل هللا ويبغونها عوجا ومثل من يقتل مؤمنا
متعمدا اما كافر او مباح الدم بخالف بعض من لعن في السنة الثالث قال تعالى {إِ َّن الَّ ِذينَ ي ُْؤ ُذونَ
هللا َو َرسُولَهُ لَ َعنَهُ ُم َّ
هللاُ ِفي ال ُّد ْن َيا َو ْاآل ِخ َر ِة َوأَ َع َّد لَهُ ْم َع َذاباً ُّم ِهيناً }األحزاب 51ان هذه الصيغة خبر عن
َّ َ
لعنة هللا له ولهذا عطف عليه { َوأَ َع َّد لَهُ ْم َع َذاباً ُّم ِهيناً }األحزاب 51وعامة الملعونين الذين اليقتلون
او ال يكفرون انما لعنوا بصيغة الدعاء مثل قوله لعن هللا من غير منار االرض و لعن هللا السارق
ولعن هللا اكل الربا وموكله ونحو ذلك
لكن الذي يرد على هذا قوله تعالى { إِ َّن الَّ ِذينَ يَرْ ُمونَ
َظي ٌم }النور 89فان في هذه
ْال ُمحْ َ
ت لُ ِعنُوا فِي ال ُّد ْنيَا َو ْاآل ِخ َرةِ َولَهُ ْم َع َذابٌ ع ِ
ت ْال ُم ْؤ ِمنَا ِ
صنَاتِ ْال َغافِ َال ِ
االية ذكر لعنتهم في الدنيا واالخرة مع ان مجرد القذف ليس بكفر وال يبيح الدم والجواب عن هذه
االية من طريقين مجمل ومفصل اما المجمل فهو ان قذف المؤمن القذف المجرد هو نوع من اذاه
واذا كان كاذبا فهو بهتان عظيم كما قال سبحانه { َولَوْ َال إِ ْذ َس ِم ْعتُ ُموهُ قُ ْلتُم َّما يَ ُكونُ لَنَا أَن نَّتَ َكلَّ َم بِهَ َذا
سب َْحانَكَ هَ َذا بُ ْهتَ ٌ
َظي ٌم }النور 16والقران قد نص على الفرق بين اذى هللا ورسوله وبين اذى
ُ
ان ع ِ
هللاَ َو َرسُولَهُ لَ َعنَهُ ُم َّ
المؤمنين فقال تعالى { إِ َّن الَّ ِذينَ ي ُْؤ ُذونَ َّ
هللاُ فِي ال ُّد ْنيَا َو ْاآل ِخ َرةِ َوأَ َع َّد لَهُ ْم َع َذاباً
ت ِب َغي ِْر َما ا ْكتَ َسبُوا فَقَ ِد احْ تَ َملُوا بُ ْهتَاناً َوإِ ْثماً
ُّم ِهيناً{َ }51والَّ ِذينَ ي ُْؤ ُذونَ ْال ُم ْؤ ِم ِنينَ َو ْال ُم ْؤ ِمنَا ِ
ُّم ِبيناً{}52االحزاب 52-51فال يجوز ان يكون مجرد اذى المؤمنين بغير حق موجبا للعنة هللا في
الدنيا واآلخرة وللعذاب المهين إذ لو كان كذلك لم يفرق بين أذى هللا ورسوله وبين أذى المؤمنين ولم
يخصص مؤذي هللا ورسوله باللعنة المذكورة ويجعل جزاء مؤذي المؤمنين انه احتمل بهتانا واثما
مبينا كما قال في موضع اخر { َو َمن يَ ْك ِسبْ َخ ِطيئَةً أَوْ إِ ْثماً ثُ َّم يَرْ ِم ِب ِه بَ ِريئاً فَقَ ِد احْ تَ َم َل بُ ْهتَاناً َوإِ ْثماً
ُّم ِبيناً }النساء 118كيف والعليم الحكيم اذا توعد على الخطيئة زاجرا عنها فالبد ان يذكر اقصى ما
يخاف على صاحبها فاذا ذكر خطيئتين احداهما اكبر من االخرى متوعدا عليهما زاجرا عنهما ثم
ذكر في احداهما جزاء وذكر االخرى ما هو دون ذلك ثم ذكر هذه الخطيئه في موضع اخر متوعدا
عليها بالعذاب االدنى بعينه علم ان جزاء الكبرى اليستوجب بتلك التي هي ادنى منها فهذا دليل يبين
لك ان لعنة هللا في الدنيا واالخرة واعداده العذاب المهين ال يستوجب بمجرد القذف الذي ليس فيه اذى
هلل ورسوله وهذا كاف في اطراد الداللة وسالمتها عن النقض واما الجواب المفصل فمن ثالثة اوجه
احداها ان هذه االية في ازواج النبي خاصة في قول كثير من اهل العلم فروى هشيم عن العوام بن
حوشب ثنا شيخ من بني كاهل قال فسر ابن عباس سورة النور فلما اتى على هذه االية {إِ َّن الَّ ِذينَ
َظي ٌم }النور 89قال هذه
يَرْ ُمونَ ْال ُمحْ َ
ت لُ ِعنُوا ِفي ال ُّد ْنيَا َو ْاآل ِخ َر ِة َولَهُ ْم َع َذابٌ ع ِ
ت ْال ُم ْؤ ِمنَا ِ
ت ْال َغا ِف َال ِ
صنَا ِ
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في شان عائشة وازواج النبي خاصة وهي مبهمة ليس فيها توبة ومن قذف امراة مؤمنة فقد جعل هللا
ت ثُ َّم لَ ْم َيأْتُوا ِبأَرْ َب َع ِة ُ
ش َهدَاء }النور 0الى قوله {إِ َّال الَّ ِذينَ
له توبة ثم قرا { َوالَّ ِذينَ َيرْ ُمونَ ْال ُمحْ َ
صنَا ِ
تَابُوا ِمن بَ ْع ِد َذلِكَ َوأَصْ لَحُوا }النور 5فجعل لهؤالء توبة ولم يجعل الولئك توبة قال فهم رجل ان
يقوم فيقبل راسه من حسن ما فسر وقال ابو سعيد االشج ثنا عبد هللا بن خراش عن العوام عن
ت
سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى هللا عنهما {إِ َّن الَّ ِذينَ يَرْ ُمونَ ْال ُمحْ َ
ت ْال ُم ْؤ ِمنَا ِ
ت ْال َغا ِف َال ِ
صنَا ِ
}النور 89نزلت في عائشه رضى هللا عنها خاصة واللعنة في المنافقين عامة فقد بين ابن عباس ان
هذه االية انما نزلت فيمن يقذف عائشة وامهات المؤمنين لما في قذفهن من الطعن على رسول وعيبه
فان قذف المراة اذى للزوجها كما هو اذى البنها النه نسبة له الى الدياثة واظهار لفساد فراشه فان
زنى امراته يؤذي أذى عظيما ولهذا جوز له الشارع ان يقذفها اذا زنت ودرا الحد عنه باللعان ولم
يبح لغيره ان يقذف امراه بحال ولعل ما يلحق بعض الناس من العار والخزي بقذف اهله اعظم
مما يلحقه لو كان هو المقذوف ولهذا ذهب االمام احمد في احدى الروايتين المنصوصتين عنه الى ان
من قذف امرأه غير محصنة كاالمة والذمية ولها زوج او ولد محصن حد لقذفها لما الحقه من العار
بولدها وزوجها المحصنين والرواية االخرى عنه ووهي قول االكثرين انه ال حد عليه النه اذى
لهما ال قذف لهما والحد التام انما يجب بالقذف وفي جانب النبي اذاه كقذفه ومن يقصد عيب النبي
بعيب ازواجه فهو منافق وهذا معنى قول ابن عباس اللعنة في المنافقين عامة وقد وافق ابن عباس
على هذا جماعة فروى االمام احمد واالشج عن خصيف قال سالت سعيد بن جبير فقال الزنى اشد او
ت
قذف المحصنة قال ال بل الزنى قال قلت فان هللا تعالى يقول {إِ َّن الَّ ِذينَ َيرْ ُمونَ ْال ُمحْ َ
ت ْال َغا ِف َال ِ
صنَا ِ
ت لُ ِعنُوا فِي ال ُّد ْنيَا َو ْاآل ِخ َر ِة َولَهُ ْم َع َذابٌ َع ِظي ٌم }النور 89فقال انما كان هذا في عائشة خاصة
ْال ُم ْؤ ِمنَا ِ
ت
وروى احمد باسناده عن ابي الجوزاء في هذه االية {إِ َّن الَّ ِذينَ يَرْ ُمونَ ْال ُمحْ َ
ت ْال َغافِ َالتِ ْال ُم ْؤ ِمنَا ِ
صنَا ِ
َظي ٌم }النور 89قال هذه المهات المؤمنين خاصة وروى
لُ ِعنُوا ِفي ال ُّد ْنيَا َو ْاآل ِخ َر ِة َولَهُ ْم َع َذابٌ ع ِ
االشج باسنادة عن الضحاك في هذه االية قال هن نساء النبي وقال معمر عن الكلبي انما عني بهذه
االية ازواج النبي فاما من رمى امراة من المسلمين فهو فاسق كما قال هللا تعالى او يتوب ووجه هذا
ما تقدم من ان لعنة هللا في الدنيا واالخرة ال تستوجب بمجرد القذف فتكون الالم في قوله {
ت }النور 89للتعريف المعهود هنا ازواج النبي الن الكالم في قصة
ْال ُمحْ َ
ت ْال ُم ْؤ ِمنَا ِ
صنَاتِ ْال َغافِ َال ِ
االفك ووقوع من وقع في ام المؤمنين عائشة او يقصر اللفظ العام على سببه للدليل الذي يوجب ذلك
ويؤيد هذا القول ان هللا سبحانه رتب هذا الوعيد على قذف محصنات غافالت مؤمنات وقال في اول
ت ثُ َّم لَ ْم َيأْتُوا ِبأَرْ َب َع ِة ُ
ش َهدَاء فَاجْ لِدُوهُ ْم ثَ َما ِنينَ َج ْل َدةً َو َال تَ ْق َبلُوا لَهُ ْم
السورة { َوالَّ ِذينَ َيرْ ُمونَ ْال ُمحْ َ
صنَا ِ
اسقُونَ }النور 0االية فرتب الجلد ورد الشهادة والفسق على مجرد قذف
َشهَا َدةً أَبَداً َوأُوْ لَئِكَ هُ ُم ْالفَ ِ
المحصنات فالبد ان تكون المحصنات الغافالت المؤمنات لهن مزية على مجرد المحصنات وذلك
وهللا اعلم الن ازواج النبي مشهود لهن بااليمان النهن امهات المؤمنين وهن ازواج نبيه في الدنيا
واالخرة وعوام المسلمات انما يعلم منهن في الغالب ظاهر االيمان والن هللا سبحانه قال في قصة
عائشة { َوالَّ ِذي تَ َولَّى ِكب َْرهُ ِم ْنهُ ْم لَهُ َع َذابٌ َع ِظي ٌم }النور 11فتخصيصه بتولي كبره دون غيره دليل
س ُك ْم فِي
هللا َعلَ ْي ُك ْم َو َرحْ َمتُهُ فِي ال ُّد ْنيَا َو ْاآل ِخ َر ِة لَ َم َّ
على اختصاصه بالعذاب العظيم وقال { َولَوْ َال فَضْ ُل َّ ِ
َظي ٌم }النور 10فعلم ان العذاب العظيم اليمس كل من قذف وانما يمس متولي
َما أَفَضْ تُ ْم فِيهِ َع َذابٌ ع ِ
َظي ٌم }النور 89فعلم انه الذي رمى امهات المؤمنين يعيب بذلك
كبره فقط وقال هنا { َولَهُ ْم َع َذابٌ ع ِ
واعلم انه على هذا القول تكون هذه االية
رسول هللا وتولى كبر االفك وهذه صفة المنافق ابن ابي
حجة ايضا موافقة لتلك االية النه لما كان رمي امهات المؤمنين اذى للنبي لعن صاحبه في الدنيا
واالخرة ولهذا قال ابن عباس ليس فيها توبة الن مؤذي النبي ال تقبل توبته او يريد اذا تاب من القذف
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حتى يسلم اسالما جديدا وعلى هذا فرميهن نفاق مبيح للدم اذا قصد به اذى النبي او اوذين بعد العلم
بانهن ازواجه في االخرة فانه ما بغت امراة نبي قط ومما يدل على أن قذفهن اذى للنبي ما خرجاه
في الصحيحين في حديث االفك عن عائشة قالت فقام رسول هللا فاستعذر من عبد هللا بن ابي بن سلول
قالت فقال رسول وهو على المنبر يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني اذاه في اهل
بيتي فوهللا ما علمت على اهلي اال خيرا ولقد ذكروا رجال ما علمت عليه اال خير وما كان يدخل على
اهلي اال معي فقام سعد بن معاذ االنصاري فقال انا اعذرك منه يارسول هللا ان كان من االوس
ضربنا عنقه وان كان من اخواننا من الخزرج امرتنا ففعلنا امرك فقام سعد بن عبادة وهو سيد
الخزرج وكان رجال صالحا ولكن احتملته الحمية فقال لسعد بن معاذ لعمر هللا ال تقتله وال تقدر على
قتله فقام اسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة كذبت لعمر هللا لنقتلنه فانك
منافق تجادل عن المنافقين قالت فثار الحيان االوس والخزرج حتى هموا ان يقتتلوا ورسول هللا قائم
على المنبر فلم يزل رسول هللا يخفضهم حتى سكتوا وسكت وفي رواية اخرى صحيحة قالت لما ذكر
من شاني الذي ذكر وما علمت به قام رسول هللا في خطيبا وما علمت به فتشهد فحمد هللا واثنى عليه
بما هو اهله ثم قال اما بعد اشيروا علي في اناس ابنوا اهلي وايم هللا ما علمت على اهلي سوءا قط
وابنوهم بمن وهللا ما علمت عليه من سوء قط وال دخل بيتي قط اال وانا حاضر وال كنت في سفر اال
غاب معي فقام سعد بن معاذ فقال يارسول هللا مرني ان تضرب اعناقهم فقوله من يعذرني اي من
ينصفني ويقيم عذري اذا انتصفت منه لما بلغني من اذاه في اهل بيتي وابنه لهم فثبت انه قد تاذى
بذلك تاذيا استعذر منه وقال المؤمنون الذين لم تاخذهم حمية مرنا نضرب اعناقهم فانا نعذرك اذا
امرتنا بضرب اعناقهم ولم ينكر النبي على سعد استئماره في ضرب اعناقهم وقوله انك معذور اذا
فعلت ذلك يبقى ان يقال فقد كان من اهل االفك مسطح وحسان وحمنه ولم يرموا بنفاق ولم يقتل
النبي احدا بذلك السبب بل قد اختلف في جلدهم وجوابه ان هؤالء لم يقصدوا اذى النبي ولم يظهر
منهم دليل على اذاه بخالف ابن ابي الذي انما كان قصده أذاه ولم يكن اذ ذاك قد ثبت عندهم ان
ازواجه في الدنيا هن ازواجا له في االخرة وكان وقوع ذلك من ازواجه ممكنا في العقل ولذلك توقف
النبي في القصة حتى استشار علي وزيدا وحتى سال بريرة فلم يحكم بنفاق من لم يقصد اذى النبي
المكان ان يطلق المراة المقذوفة فاما بعد ان ثبت انهن ازواجه في االخرة وانهن امهات المؤمنين
فقذفهن اذى له بكل حال وال يجوز مع ذلك ان يقع منهن فاحشه الن في ذلك جواز ان يقيم الرسول
مع امراة بغي وان تكون ام المؤمنين موسومه بذلك وهذا باطل ولهذا قال سبحانه {يَ ِعظُ ُك ُم َّ
هللاُ أَن
تَعُودُوا ِل ِم ْث ِل ِه أَبَداً إِن ُكنتُم ُّم ْؤ ِم ِنينَ }النور 11وسنذكر ان شاء هللا تعالى في اخر الكتاب كالم الفقهاء
فيمن قذف نساءه وانه معدود من اذاه الوجه الثاني ان االية عامة قال الضحاك قوله تعالى {إِ َّن
ت }النور 89يعني به ازواج النبي خاصة ويقول اخرون
الَّ ِذينَ يَرْ ُمونَ ْال ُمحْ َ
ت ْال َغافِ َالتِ ْال ُم ْؤ ِمنَا ِ
صنَا ِ
يعني از واج المؤمنين عامة وقال ابو سلمه بن عبد الرحمن قذف المحصنات من الموجبات ثم قرا
ت }النور 89االية وعن عمرو بن قيس قال قذف
{إِ َّن الَّ ِذينَ يَرْ ُمونَ ْال ُمحْ َ
ت ْال ُم ْؤ ِمنَا ِ
ت ْال َغافِ َال ِ
صنَا ِ
المحصنة يحبط عمل تسعين سنة رواهما االشج وهذا قول كثير من الناس ووجهه ظاهر الخطاب فانه
عام فيجب اجراءه على عمومه اذ ال موجب لخصوصه وليس هو مختصا بنفس السبب باالتفاق الن
حكم غير عائشه من ازواج النبي داخل في العموم وليس هو من السبب والنه لفظ جمع والسبب في
واحدة والن قصر عمومات القران على اسباب نزولها باطل فان عامة االيات نزلت باسباب اقتضت
ذلك وقد علم ان شيئا منها لم يقصر على سببه والفرق بين االيتين انه في اول السورة ذكر العقوبات
المشروعة على ايدي المكلفين من الجلد ورد الشهادة والتفسيق وهنا ذكر العقوبة الواقعة من هللا
سبحانه وهي اللعنة في الدارين والعذاب العظيم وقد روي عن النبي من غير وجهه وعن اصحابه
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ان قذف المحصنات من الكبائر وفي لفظ في الصحيح قذف المحصنات الغافالت المؤمنات وكان
ت }النور 89ثم
بعضهم يتاول على ذلك قوله {إِ َّن الَّ ِذينَ َيرْ ُمونَ ْال ُمحْ َ
ت ْال ُم ْؤ ِمنَا ِ
ت ْال َغا ِف َال ِ
صنَا ِ
اختلف هؤالء فقال ابو حمزة الثمالي بلغنا انها نزلت في مشركي اهل مكة اذ كان بينهم وبين
رسول هللا عهد فكانت المراة اذا خرجت الى رسول هللا الى المدينة مهاجرة قذفها المشركون من اهل
مكة وقالوا انما خرجت تفجر فعلى هذا تكون فيمن قذف المؤمنات قذفا يصدهن به عن االيمان
ويقصد بذلك ذم المؤمنين لينفر الناس عن االسالم كما فعل كعب ابن االشرف وعلى هذا فمن فعل
ذلك فهو كافر وهو بمنزلة من سب النبي وقوله انها نزلت زمن العهد يعني وهللا اعلم انه عني بها
مثل اولئك المشركين المعاهدين واال فهذه االية نزلت ليالي االفك وكان االفك في غزوة بني
المصطلق قبل الخن دق والهدنة كانت بعد ذلك بسنتين ومنهم من اجراها على ظاهرها وعمومها الن
سبب نزولها قدف عائشه وكان فيمن قذفها مؤمن ومنافق وسبب النزول ال بد ان يندرج في العموم
والنه ال موجب لتخصيصها والجواب على هذا التقدير انه سبحانه قال هنا { لُ ِعنُوا فِي ال ُّد ْنيَا
َو ْاآل ِخ َر ِة }النور 89على بناء الفعل للمفعول ولم يسم الالعن وقال هناك { لَ َعنَهُ ُم َّ
هللاُ ِفي ال ُّد ْن َيا
َو ْاآل ِخ َرةِ }األحزاب 51واذا لم يسم الفاعل جاز ان يلعنهم غير هللا من المالئكة والناس وجاز ان
يلعنهم هللا في وقت ويلعنهم بعض خلقه في وقت وجاز ان هللا تعالى يتولى لعنة بعضهم وهو من كان
قذفه طعنا في الدين ويتولى خلقه لعنة االخرين واذا كان الالعن مخلوقا فلعنته قد تكون بمعنى الدعاء
عليهم وقد تكون بمعنى انهم يبعدونهم عن رحمة هللا ويؤيد هذا ان الرجل قذف امراته تالعنا وقال
ت َّ
الزوج في الخامسه {أَ َّن لَ ْعنَ َ
هللاِ َعلَ ْي ِه إِن َكانَ ِمنَ ْال َكا ِذ ِبينَ }النور 1فهو يدعو على نفسه ان
كان كاذبا في القذف ان يلعنه هللا كما امر هللا رسوله ان يباهل من حاجه في المسيح بعد ما جاءه من
العلم بان يبتهلوا فيجعل لعنة هللا على الكاذبين فهذا مما يلعن به القاذف ومما يلعن به ان يجلد وان ترد
شهادته ويفسق فانه عقوبة له واقصاء له عن مواطن االمن والقبول وهي من رحمة هللا وهذا بخالف
من اخبر هللا انه لعنه في الدنيا واالخرة فان لعنة هللا له توجب زوال النصر عنه من كل وجه وبعده
عن اسباب الرحمة في الدارين ومما يؤيد الفرق أنه قال هنا { َوأَ َع َّد لَهُ ْم َع َذاباً ُّم ِهيناً }األحزاب51
ولم يجيء اعداد العذاب المهين في القران اال في حق الكفار كقوله تعالى {الَّ ِذينَ يَب َْخلُونَ َويَأْ ُمرُونَ
اس بِ ْالب ُْخ ِل َويَ ْكتُ ُمونَ َما آتَاهُ ُم ه
هللاُ ِمن فَضْ لِهِ َوأَ ْعتَ ْدنَا لِ ْل َكافِ ِرينَ َع َذاباً ُّم ِهيناً }النساء 91وقوله {
النَّ َ
هللا أَ َع َّد لِ ْل َكا ِف ِرينَ َع َذاباً ُّم ِهيناً }النساء 148وقوله { فَبَآؤ ْ
َو ُخ ُذ ْ
ب
ض ٍ
ضبٍ َعلَى َغ َ
ُوا ِب َغ َ
وا ِح ْذ َر ُك ْم إِ َّن ه َ
ين }البقرة 34وقوله{ إِنَّ َما نُ ْملِي لَهُ ْم لِيَ ْزدَادُواْ إِ ْثماً َولَ ْه ُم َع َذابٌ ُّم ِه ٌ
َولِ ْل َكافِ ِرينَ َع َذابٌ ُّم ِه ٌ
ين }آل
عمران 112وقوله { َوالَّ ِذينَ َكفَرُوا َو َك َّذبُوا ِبآ َيا ِتنَا فَأُوْ لَ ِئكَ لَهُ ْم َع َذابٌ ُّم ِه ٌ
ين }الحج 51وقوله
ين }الجاثية 3وقوله { َوقَ ْد أَ َ
{ َوإِ َذا َعلِ َم ِم ْن آيَاتِنَا َشيْئاً اتَّ َخ َذهَا هُ ُزواً أُوْ لَئِكَ لَهُ ْم َع َذابٌ ُّم ِه ٌ
ت
ت بَيِّنَا ٍ
نز ْلنَا آيَا ٍ
َولِ ْل َكافِ ِرينَ َع َذابٌ ُّم ِه ٌ
هللا فَلَهُ ْم َع َذابٌ
ين }المجادلة 5وقوله {اتَّ َخ ُذوا أَ ْي َمانَهُ ْم ُجنَّةً فَ َ
يل َّ ِ
ص ُّدوا عَن َسبِ ِ
ْص ه
ُّم ِه ٌ
هللاَ َو َرسُولَهُ َويَتَ َع َّد ُحدُو َدهُ يُ ْد ِخ ْلهُ نَاراً َخا ِلداً ِفيهَا
ين }المجادلة 16واما قوله تعالى { َو َمن يَع ِ
َولَهُ َع َذابٌ ُّم ِه ٌ
ين }النساء 10فهي وهللا اعلم فيمن جحد الفرائض واستخف بها على انه لم يذكر ان
س ُك ْم
ق لَ َم َّ
هللا َس َب َ
العذاب اعد له واما العذاب العظيم فقد جاء وعيدا للمؤمنين في قوله {لَّوْ الَ ِكتَابٌ ِّمنَ ه ِ
س ُك ْم
هللا َعلَ ْي ُك ْم َو َرحْ َمتُهُ فِي ال ُّد ْنيَا َو ْاآل ِخ َر ِة لَ َم َّ
َظي ٌم }األنفال 62وقوله { َولَوْ َال فَضْ ُل َّ ِ
فِي َما أَ َخ ْذتُ ْم َع َذابٌ ع ِ
ي فِي ال ُّد ْنيَا َولَهُ ْم فِي
ك لَهُ ْم ِخ ْز ٌ
َظي ٌم }النور 10وفي المحارب { َذلِ َ
فِي َما أَفَضْ تُ ْم فِي ِه َع َذابٌ ع ِ
ب ه
َظيماً
ض َ
هللاُ َعلَ ْي ِه َولَ َعنَهُ َوأَ َع َّد لَهُ َع َذاباً ع ِ
َظي ٌم }المائدة 99وفي القاتل { َو َغ ِ
اآلخ َر ِة َع َذابٌ ع ِ
ِ
َ
ْ
ْ
ْ
ُ
ُ
ُ
ُ
ً
صدَدت ْمُّ
ُ
ُ
َّ
َ
َ
َ
}النساء 39وقوله{ َوال تَت ِخذوا أ ْي َمانَك ْم د ََخال بَ ْينَك ْم فتَ ِز َّل ق َد ٌم بَ ْع َد ثبُوتِهَا َوتَذوقوا السُّو َء ِب َما َ
َظي ٌم }النحل 30وقد قال سبحانه { َو َمن يُ ِه ِن َّ
هللاُ فَ َما لَهُ ِمن ُّم ْك ِر ٍم
هللا َولَ ُك ْم َع َذابٌ ع ِ
يل ه ِ
عَن َس ِب ِ
}الحج 12وذللك الن االهانة اذالل وتحقير وخزي وذلك قدر زائد على الم العذاب فقد يعذب الرجل
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الكريم وال يهان فلما قال في هذه االية { َوأَ َع َّد لَهُ ْم َع َذاباً ُّم ِهيناً }األحزاب 51علم انه من جنس
َظي ٌم }النور 89جاز ان
العذاب الذي توعد فيه الكفار والمنافقين ومما قال هناك { َولَهُ ْم َع َذابٌ ع ِ
1
َظي ٌم }النور10
يكون من جنس العذاب في قوله { لَ َم َّ
س ُك ْم فِي َما أَفَضْ تُ ْم فِي ِه َع َذابٌ ع ِ

أصل المحصنة هي العفيفة التي أحصن فرجها
صنَ ُ
ات ِمنَ النِّ َساء }النساء 80الحرائر وعن ابن عباس هن العفائف فقد نقل
وقال تعالى { َو ْال ُمحْ َ
صنَ ُ
ات}النساء 80بالحرائر وبالعفائف وهذا حق فنقول مما يدل على
عن ابن عباس تفسير { َو ْال ُمحْ َ
ات َوطَ َعا ُم الَّ ِذينَ أُوتُ ْ
ذلك قوله تعالى { ْاليَوْ َم أُ ِح َّل لَ ُك ُم الطَّيِّبَ ُ
اب ِحلٌّ لَّ ُك ْم َوطَ َعا ُم ُك ْم ِح ُّل لَّهُ ْم
وا ْال ِكتَ َ
ات ِمنَ الَّ ِذينَ أُوتُ ْ
صنَ ُ
صنَ ُ
ُوره َُّن
اب ِمن قَ ْب ِل ُك ْم إِ َذا آتَ ْيتُ ُموه َُّن أُج َ
وا ْال ِكتَ َ
ت َو ْال ُمحْ َ
َو ْال ُمحْ َ
ات ِمنَ ْال ُم ْؤ ِمنَا ِ
صنِينَ َغي َْر ُم َسافِ ِحينَ }المائدة 5المحصنات قد قال أهل التفسير هن العفائف هكذا قال الشعبي
ُمحْ ِ
والحسن والنخعي والضحاك والسدي وعن ابن عباس هن الحرائر ولفظ المحصنات إن أريد به
الحرائر فالعفة داخلة في اإلحصان بطريق األولى فإن أصل المحصنة هي العفيفة التي أحصن فرجها
صنَ ْ
قال هللا تعالى { َو َمرْ يَ َم ا ْبنَ َ
ت فَرْ َجهَا }التحريم 18وقال تعالى {إِ َّن الَّ ِذينَ
ت ِع ْم َرانَ الَّتِي أَحْ َ
ت}النور 89وهن العفائف قال حسان بن ثابت حصان رزان
َيرْ ُمونَ ْال ُمحْ َ
ت ْال ُم ْؤ ِمنَا ِ
ت ْال َغا ِف َال ِ
صنَا ِ
ما تزن بريبة وتصبح غرثى من لحوم الغوافل ثم عادة العرب أن الحرة عندهم ال تعرف الزنا وإنما
تعرف بالزنا اإلماء ولهذا لما بايع النبي صلى هللا عليه وسلم هند امرأة أبي سفيان على أال تزني قالت
أو تزني الحرة فهذا لم يكن معروفا عندهم والحرة خالف األمة صارت في عرف العامة أن الحرة
هي العفيفة ألن الحرة التي ليست أمة كانت معروفة عندهم بالعفة وصار لفظ اإلحصان يتناول
الحرية مع العفة ألن اإلماء لم تكن عفائف وكذلك اإلسالم هو ينهي عن الفحشاء والمنكر وكذلك
المرأة المتزوجة زوجها يحصنها ألنها تستكفي به وألنه يغار عليها فصار لفظ اإلحصان يتناول
اإلسالم والحرية والنكاح وأصله إنما هو العفة فإن العفيفة هي التي أحصن فرجها من غير صاحبها
كالمحصن الذي يمتنع من غير أهله وإذا كان هللا إنما أباح من المسلمين وأهل الكتاب نكاح
2
المحصنات والبغايا لسن محصنات فلم يبح هللا نكاحهن

هذه اآلية فى شأن عائشة وأزواج النبى خاصة
ت لُ ِعنُوا ِفي ال ُّد ْن َيا َو ْاآل ِخ َر ِة َولَهُ ْم
فى قوله تعالى {إِ َّن الَّ ِذينَ َيرْ ُمونَ ْال ُمحْ َ
ت ْال ُم ْؤ ِمنَا ِ
ت ْال َغا ِف َال ِ
صنَا ِ
َظي ٌم }النور 89فى طرده الكالم على ما يتعلق بهذه اآلية وغيرها فقال و أما الجواب
َع َذابٌ ع ِ

1الصارم المسلول ج 8 :ص118 :
2مجموع الفتاوى ج 98 :ص 190 :و الفتاوى الكبرى ج 8 :ص148 :
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المفصل فمن ثالثة أوجه أحدها ان هذه اآلية فى أزواج النبى خاصة فى قول كثير من أهل
العلم فروى هشيم عن العوام بن حوشب ثنا شيخ من بنى كاهل قال فسر ابن عباس سورة النور
فلما أتى على هذه اآلية {إِ َّن الَّ ِذينَ يَرْ ُمونَ ْال ُمحْ َ
ت لُ ِعنُوا فِي ال ُّد ْنيَا َو ْاآل ِخ َرةِ
ت ْال َغافِ َالتِ ْال ُم ْؤ ِمنَا ِ
صنَا ِ
الى آخر اآلية قال هذه فى شأن عائشة وأزواج النبى خاصة وهى
َظي ٌم }النور89
َولَهُ ْم َع َذابٌ ع ِ
ت
مبهمة ليس فيها توبة ومن قذف امرأة مؤمنة فقد جعل هللا له توبة ثم قرأ { َوالَّ ِذينَ يَرْ ُمونَ ْال ُمحْ َ
صنَا ِ
ثُ َّم لَ ْم يَأْتُوا ِبأَرْ بَ َع ِة ُ
شهَدَاء }النور 0إلى قوله {إِ َّال الَّ ِذينَ تَابُوا ِمن بَ ْع ِد َذلِكَ َوأَصْ لَحُوا }النور5
فجعل لهؤالء توبة ولم يجعل ألولئك توبة قال فهم رجل أن يقوم فيقبل رأسه من حسن ما فسره
وقال ابو سعبد االشج حديثا عبد هللا بن خراش عن العوام عن سعيد بن جبير عن ابن عباس {إِ َّن
ت ْال َغافِ َالتِ }النور 89نزلت فى عائشة خاصة واللعنة فى المنافقين عامة
الَّ ِذينَ يَرْ ُمونَ ْال ُمحْ َ
صنَا ِ
فقد بين ابن عباس ان هذه األية انما نزلت فيمن يقذف عائشة وأمهات المؤمنين لما فى قذفهن من
الطعن على رسول هللا عليه وسلم وعيبه فان قذف المرأة أذى لزوجها كما هو أذى البنها ألنه نسبة له
الى الدياثة واظهار لفساد فراشه فان زنا امراته يؤذيه أذى عظيما ولهذا جوز له الشارع أن يقذفها إذا
زنت ودرأ الحد عنه باللعان ولم يبح لغيره أن يقذف امرأة بحال ولعل ما يلحق بعض الناس من العار
والخزى يقذف أهله أعظم مما يلحقه لو كان هو المقذوف ولهذا ذهب االمام احمد فى احدى
الروايتين المنصوصتين عنه الى ان من قذف امرأة محصنة كاألمة والذمية ولها زوج او ولد محصن
حد لقذفها لما الحقه من العار بولدها وزوجها المحصنين والرواية األخرى عنه وهى قول االكثرين
انه الحد عليه النه اذى لهما ال قذف لهما والحد التام انما يجب بالقذف وفى جانب النبى أذى كقذفه
ومن يقصد عيب النبي صلى هللا عليه وسلم بعيب ازواجه فهو منافق وهذا معنى قول ابن عباس
اللعنة فى المنافقين عامة وقد وافق ابن عباس جماعة فروى االمام احمد واالشج عن خصيف قال
سالت سعيد بن جبير فقلت الزنا اشد أو قذف المحصنة قال ال بل الزنا قال قلت فان هللا تعالى يقول
ت لُ ِعنُوا فِي ال ُّد ْنيَا َو ْاآل ِخ َرةِ }النور 89فقال إنما كان
{إِ َّن الَّ ِذينَ يَرْ ُمونَ ْال ُمحْ َ
ت ْال ُم ْؤ ِمنَا ِ
ت ْال َغافِ َال ِ
صنَا ِ
هذا فى عائشة خاصة وروى أحمد بإسناده عن أبى الجوزاء فى هذه اآلية {إِ َّن الَّ ِذينَ َيرْ ُمونَ
ت لُ ِعنُوا فِي ال ُّد ْنيَا َو ْاآل ِخ َرةِ }النور 89فقال هذه اآلية ألمهات المؤمنين
ْال ُمحْ َ
ت ْال ُم ْؤ ِمنَا ِ
صنَاتِ ْال َغافِ َال ِ
خاصة وروى األشج باسناده عن الضحاك فى هذه اآلية قال هن نساء النبى وقال معمر عن الكلبي
انما عنى بهذه االية ازواج النبى فاما من رمى إمرأة من المسلمين فهو فاسق كما قال هللا تعالى او
يتوب ووجه هذا ان لعنة هللا فى الدنيا واالخرة ال تستوجب بمجرد القذف فتكون الالم فى قوله
ت }النور 89لتعريف المعهود والمعهود هنا ازواج النبى الن الكالم
{ ْال ُمحْ َ
ت ْال ُم ْؤ ِمنَا ِ
ت ْال َغا ِف َال ِ
صنَا ِ
فى قصة االفك ووقوع من وقع فى ام المؤمنين عائشة او يقصر اللفظ العام على سببه للدليل الذى
يوجب ذلك ويؤيد هذا القول ان هللا سبحانه رتب هذا الوعيد على قذف محصنات غافالت مؤمنات
ت ثُ َّم لَ ْم يَأْتُوا ِبأَرْ بَ َع ِة ُ
شهَدَاء فَاجْ لِدُوهُ ْم ثَ َما ِنينَ َج ْل َدةً
وقال فى اول السورة { َوالَّ ِذينَ يَرْ ُمونَ ْال ُمحْ َ
صنَا ِ
}النور 0االية فرتب الحد ورد الشهادة والفسق على مجرد قذف المحصنات فال بد ان يكون
المحصنات الغافال ت المؤمنات لهن مزية على مجرد المحصنات وذلك وهللا اعلم الن ازواج النبى
مشهود لهن بااليمان النهن امهات المؤمنين وهن ازواج نبيه فى الدنيا واالخرة وعوام المسلمات انما
يعلم منهن فى الغلب ظاهر االيمان والن هللا سبحانه قال فى قصة عائشة { َوالَّ ِذي تَ َولَّى ِكب َْرهُ ِم ْنهُ ْم لَهُ
َظي ٌم }النور 11فتخصيصه متولى كبره دون غيره دليل على اختصاصه بالعذاب العظيم
َع َذابٌ ع ِ
وقال { َولَوْ َال فَضْ ُل َّ
َظي ٌم
هللاِ َعلَ ْي ُك ْم َو َرحْ َمتُهُ فِي ال ُّد ْنيَا َو ْاآل ِخ َرةِ لَ َم َّ
س ُك ْم فِي َما أَفَضْ تُ ْم فِي ِه َع َذابٌ ع ِ
}النور 10فعلم ان العذاب العظيم اليمس كل من قذف وانما يمس متولى كبره فقط وقال هنا {
َظي ٌم }النور 89فعلم ان الذى رمى أمهات المؤمنين يعيب بذلك رسوله وتولى كبر االفك
َولَهُ ْم َع َذابٌ ع ِ
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وهذه صفة المنافق ابن ابى وهللا اعلم انه على هذا القول تكون هذه االية حجة ايضا موافقة لتلك االية
النه لما كان رمى أمهات المؤمنين أذى للنبى صلى هللا عليه وسلم لعن صاحبه فى الدنيا واالخرة
ولهذا قال ابن عباس ليس فيها توبة الن مؤذي النبي التقبل توبته او يريد اذا تاب من القذف حتى
يسلم اسالما جديدا وعلى هذا فرميهن نفاق مبيح للدم اذا قصد به اذى النبى او بعد العلم بانهن ازواجه
فى االخرة فانه ما بغت امراة نبى قط ومما يدل على أن قذفهن أذى للنبى ما خرجاه فى الصحيحين
فى حديث اإلفك عن عائشة قالت فقام رسول هللا فإستعذر من عبدهللا بن أبى إبن سلول قالت فقال
رسول هللا وهو على المنبر يا معشر المسلمين من يعذرنى من رجل قد بلغنى أذاه فى أهل بيتى
فوهللا ما علمت على أهلى إال خيرا ولقد ذكروا رجال ما علمت عليه إال خيرا وما كان يدخل على
أهلى إال معى فقام سعد بن معاذ األنصارى فقال أنا أعذرك منه يا رسول هللا إن كان من األوس
ضربنا عنقه وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك فقام سعد بن عبادة وهو سيد
الخزرج وكان رجال صالحا ولكن إحتملته الحمية فقال لسعد بن معاذ لعمر هللا ال تقتله وال تقدر علي
قتله فقام أسيد بن حضير وهو إبن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة كذبت لعمر هللا لنقتلنه فإنك
منافق تجادل عن المنافقين قالت فثار الحيان األوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا ورسول هللا قائم
على المنبر فلم يزل رسول هللا يخفضهم حتى سكتوا وسكت وفى رواية أخرى صحيحة أن هذه
اآلية فى أزواج رسول هللا خاصة ويقول آخرون يعنى أزواج المؤمنين عامة وقال أبوسلمة قذف
ت }النور 89اآلية وعن عمر بن قيس
المحصنات من الموجبات ثم قرأ {إِ َّن الَّ ِذينَ يَرْ ُمونَ ْال ُمحْ َ
صنَا ِ
قال قذف المحصنة يحبط عمل تسعين سنة رواهما األشج وهذا قول كثير من الناس ووجهه
ظاهر الخطاب فإنه عام فيجب إجراؤه على عمومه إذ ال موجب لخصوصه وليس هو مختصا بنفس
السبب باإلتفاق ألن حكم غير عائشة من ازواج النبى صلى هللا عليه وسلم داخل فى العموم وليس هو
من السبب وألنه لفظ جمع والسبب فى واحدة هنا وألن قصر عمومات القرآن على أسباب نزولها
باطل فإن عامة األيات نزلت بأسباب إقتضت ذلك وقد علم أن شيئا منها لم يقصر على سببه والفرق
ب ين االيتين أنه فى أول السورة ذكر العقوبات المشروعة على أيدى المكلفين من الجلد ورد الشهادة
والتفسيق وهنا ذكر العقوبة الواقعة من هللا سبحانه وهى اللعنة فى الدارين والعذاب العظيم وقد روى
عن النبى من غير وجه وعن أصحابه إن قذف المحصنات من الكبائر وفى لفظ فى الصحيح
ثم إختلف هؤالء فقال أبوحمزة الثمالى بلغنا أنها نزلت فى
قذف المحصنات الغافالت المؤمنات
مشركى أهل مكة إذ كان بينهم وبين رسول هللا عهد فكانت المرأة إذا خرجت إلى رسول هللا إلى
المدينة مهاجرة قذفها المشركون من أهل مكة وقالوا إنما خرجت تفجر فعلى هذا يكون فيمن قذف
المؤمنات قذفا يصدهن به عن اإليمان ويقصد بذلك ذم المؤمنين لينفر الناس عن اإلسالم كما فعل
كعب بن األشرف وعلى هذا فمن فعل ذلك فهو كافر وهو بمنزلة من سب النبى وقوله إنها نزلت
زمن العهد يعنى وهللا أعلم أنه عنى بها مثل أولئك المشركين المعاهدين وإال فهذه اآلية نزلت ليالى
اإلفك وكان اإلفك فى غزوة بنى المصطلق قبل الخندق والهدنة كانت بعد ذلك بسنين ومنهم من
أجراها على ظاهرها وعمومها ألن سبب نزولها قذف عائشة وكان فيمن قذفها مؤمن ومنافق وسبب
النزول البد أن يندرج فى العموم وألنه موجب لتخصيصها والجواب على هذا التقدير أنه سبحانه
قال هنا { لُ ِعنُوا فِي ال ُّد ْنيَا َو ْاآل ِخ َر ِة}النور 89على بناء الفعل للمفعول ولم يسم الالعن وقال فى اآلية
هللاَ َو َرسُولَهُ لَ َعنَهُ ُم َّ
االخرى {إِ َّن الَّ ِذينَ ي ُْؤ ُذونَ َّ
هللاُ فِي ال ُّد ْنيَا َو ْاآل ِخ َر ِة }األحزاب 51وإذا لم يسم الفاعل
جاز أن يلعنهم غير هللا من المالئكة والناس وجاز أن يلعنهم هللا فى وقت ويلعنهم بعض خلقه فى وقت
وجاز أن هللا يتولى لعنة بعضهم وهو من كان قذفه طعنا فى الدين ويتولى خلقه لعنة اآلخرين وإذا
كان الالعن مخلوقا فلعنه قد يكون بمعنى الدعاء وقد يكون بمعنى أنهم يبعدونهم عن رحمة هللا
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ويؤيد هذا أن الرجل إذا قذف امرأته تالعنا وقال الزوج فى الخامسة لعنة هللا عليه إن كان من
الكاذبين فهو يدعو على نفسه إن كان كاذبا فى القذف أن يلعنه هللا كما أمر هللا ورسوله أن يباهل من
حاجه فى المسيح بعد ما جاءه من العلم بأن يبتهلوا فيجعلوا لعنة هللا على الكاذبين فهذا مما يلعن به
القاذف ومما يلعن به أن يجلد وأن ترد شهادته ويفسق فإنه عقوبة له و إقصاء له عن مواطن األمن
والقبول وهى من رحمة هللا له توجب زوال النصر عنه من كل وجه وبعده عن اسباب الرحمة فى
هللا َو َرسُولَهُ لَ َعنَهُ ُم َّ
هللاُ فِي ال ُّد ْنيَا َو ْاآل ِخ َر ِة َوأَ َع َّد لَهُ ْم
الدارين ومما يؤيد الفرق أنه قال {إِ َّن الَّ ِذينَ ي ُْؤ ُذونَ َّ َ
َع َذاباً ُّم ِهيناً }األحزاب 51ولم يجىء إعداد العذاب المهين فى القرآن إال فى حق الكفار كقوله
اس ِب ْالب ُْخ ِل َويَ ْكتُ ُمونَ َما آتَاهُ ُم ه
هللاُ ِمن فَضْ لِ ِه َوأَ ْعتَ ْدنَا لِ ْل َكافِ ِرينَ َع َذاباً ُّم ِهيناً
{الَّ ِذينَ يَب َْخلُونَ َويَأْ ُمرُونَ النَّ َ
}النساء 91وقوله { َو ُخ ُذ ْ
هللا أَ َع َّد لِ ْل َكافِ ِرينَ َع َذاباً ُّم ِهيناً }النساء148وقوله {أُوْ لَـئِكَ
وا ِح ْذ َر ُك ْم إِ َّن ه َ
هُ ُم ْال َكافِرُونَ َحقهاً َوأَ ْعتَ ْدنَا لِ ْل َكافِ ِرينَ َع َذاباً ُّم ِهيناً }النساء 151وقوله { فَبَآؤ ْ
ب
ض ٍ
ض ٍ
ب َعلَى َغ َ
ُوا ِب َغ َ
ين }البقرةَ { 34والَ يَحْ َسبَ َّن الَّ ِذينَ َكفَر ْ
َولِ ْل َكافِ ِرينَ َع َذابٌ ُّم ِه ٌ
ُوا أَنَّ َما نُ ْملِي لَهُ ْم َخ ْي ٌر ِّألَنفُ ِس ِه ْم إِنَّ َما نُ ْملِي لَهُ ْم
ِل َي ْزدَاد ْ
ُوا إِ ْثماً َولَ ْه ُم َع َذابٌ ُّم ِه ٌ
ين }آل عمرانَ { 112والَّ ِذينَ َكفَرُوا َو َك َّذبُوا ِبآ َيا ِتنَا فَأُوْ لَ ِئكَ لَهُ ْم َع َذابٌ
ين }الحجَ { 51وإِ َذا َعلِ َم ِم ْن آيَاتِنَا َشيْئاً اتَّ َخ َذهَا هُ ُزواً أُوْ لَئِكَ لَهُ ْم َع َذابٌ ُّم ِه ٌ
ُّم ِه ٌ
ين }الجاثيةَ { 3وقَ ْد
يل َّ
ت َولِ ْل َكافِ ِرينَ َع َذابٌ ُّم ِه ٌ
أَ َ
هللاِ فَلَهُ ْم
ت بَيِّنَا ٍ
نز ْلنَا آيَا ٍ
ين }المجادلة{ 5اتَّ َخ ُذوا أَ ْي َمانَهُ ْم ُجنَّةً فَ َ
ص ُّدوا عَن َسبِ ِ
َع َذابٌ ُّم ِه ٌ
هللا َو َرسُولَهُ َويَتَ َع َّد ُح ُدو َدهُ يُ ْد ِخ ْلهُ نَاراً َخا ِلداً ِفيهَا َولَهُ َع َذابٌ
ْص ه َ
ين }المجادلةَ { 16و َمن يَع ِ
ُّم ِه ٌ
ين }النساء 10فهى وهللا أعلم فيمن جحد الفرائض وإستخف بها على أنه لم يذكر ان العذاب أعد
َ
س ُك ْم ِفي َما أ َخ ْذتُ ْم
ق لَ َم َّ
هللا َس َب َ
له وأما العذاب العظيم فقد جاء وعيدا للمؤمنين فى قوله {لَّوْ الَ ِكتَابٌ ِّمنَ ه ِ
س ُك ْم فِي َما
هللا َعلَ ْي ُك ْم َو َرحْ َمتُهُ فِي ال ُّد ْنيَا َو ْاآل ِخ َر ِة لَ َم َّ
َظي ٌم }األنفال 62وقوله { َولَوْ َال فَضْ ُل َّ ِ
َع َذابٌ ع ِ
ي فِي ال ُّد ْنيَا َولَهُ ْم فِي اآل ِخ َر ِة
َظي ٌم }النور 10وفى المحارب { َذلِكَ لَهُ ْم ِخ ْز ٌ
أَفَضْ تُ ْم فِي ِه َع َذابٌ ع ِ
ب ه
َظيماً }النساء39
ض َ
هللاُ َعلَ ْي ِه َولَ َعنَهُ َوأَ َع َّد لَهُ َع َذاباً ع ِ
َظي ٌم }المائدة 99وفي القاتل { َو َغ ِ
َع َذابٌ ع ِ
يل ه
وقوله { َوالَ تَتَّ ِخ ُذواْ أَ ْي َمانَ ُك ْم د ََخالً بَ ْينَ ُك ْم فَتَ ِز َّل قَ َد ٌم بَ ْع َد ثُبُوتِهَا َوتَ ُذوقُ ْ
وا ْالسُّو َء ِب َما َ
هللاِ
صدَدتُّ ْم عَن َس ِب ِ
هللاُ فَ َما لَهُ ِمن ُّم ْك ِر ٍم إِ َّن َّ
َظي ٌم }النحل 30وقد قال سبحانه { َو َمن يُ ِه ِن َّ
هللاَ َي ْف َع ُل َما َي َشا ُء
َولَ ُك ْم َع َذابٌ ع ِ
}الحج 12وذلك ألن اإلهانة اذالل وتحقير وخزى وذلك قدر زائد على ألم العذاب فقد يعذب الرجل
الكريم وال يهان فلما قال فى هذه اآلية { َوأَ َع َّد لَهُ ْم َع َذاباً ُّم ِهيناً }األحزاب51علم أنه من جنس
َظي ٌم }النور 89جاز أن يكون
العذاب الذى توعد به الكفار والمنافقين ولما قال هناك { َولَهُ ْم َع َذابٌ ع ِ
َظي ٌم }النور 10ومما يبين الفرق
من جنس العذاب فى قوله { لَ َم َّ
س ُك ْم فِي َما أَفَضْ تُ ْم فِي ِه َع َذابٌ ع ِ
أيضا أنه سبحانه قال هناك{ َوأَ َع َّد لَهُ ْم َع َذاباً ُّم ِهيناً }األحزاب 51والعذاب إنما أعد للكافرين فإن
جهنم لهم خلقت ألنهم البد أن يدخلوها وما هم منها بمخرجين وأهل الكبائر من المؤمنين يجوز أن
يدخلوها إذا غفر هللا لهم وإذا دخلوها فإنهم يخرجون منها ولو بعد حين قال سبحانه { َواتَّقُ ْ
وا النَّا َر الَّتِي
أُ ِع َّد ْ
ت ِل ْل َكا ِف ِرينَ }آل عمران 191فأمر سبحانه المؤمنين أن ال يأكلوا الربا وأن يتقوا هللا وأن يتقوا
النار التى أعدت للكافرين فعلم أنهم يخاف عليهم من دخول النار إذا أكلوا الربا وفعلوا المعاصى مع
أنها معدة للكافرين ال لهم ولذلك جاء فى الحديث أما أهل النار هم اهلها فإنهم ال يموتون فيها
وهذا كما أن الجنة
وال يحيون وأما أقوام لهم ذنوب فيصيبهم سفع من النار ثم يخرجهم هللا منها
{ أُ ِع َّد ْ
ضرَّاء{}190آل عمران 190-199وإن كان ال
سرَّاء َوال َّ
ت لِ ْل ُمتَّقِينَ { }199الَّ ِذينَ يُنفِقُونَ فِي ال َّ
يدخلها األبناء بعمل آبائهم ويدخلها قوم بالشفاعة وقوم بالرحمة وينشىء هللا لما فضل منها خلقا آخر
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فى الدار اآلخرة فيدخلهم إياها وذلك ألن الشىء إنما يعد لمن يستوجبه ويستحقه ولمن هو أولى الناس
1
به ثم قد يدخل معه غيره بطريق التبع أو لسبب آخر وهللا أعلم

قاذف امهات المؤمنين انما استحق هذه اللعنة على قوله الجل النبي صلى هللا
عله وسلم
ت لُ ِعنُوا فِي ال ُّد ْن َيا
عن ابن عباس انه قال في قوله تعالى {إِ َّن الَّ ِذينَ يَرْ ُمونَ ْال ُمحْ َ
ت ْال َغافِ َالتِ ْال ُم ْؤ ِمنَا ِ
صنَا ِ
َظي ٌم }النور 89قال هذه في شأن عائشة وازواج النبي خاصة ليس فيها توبة ثم قرا
َو ْاآل ِخ َر ِة َولَهُ ْم َع َذابٌ ع ِ
ْ
ت ثُ َّم لَ ْم يَأتُوا ِبأَرْ بَ َع ِة ُ
شهَدَاء }النور 0الى قوله {إِ َّال الَّ ِذينَ تَابُوا ِمن بَ ْع ِد َذلِكَ
{ َوالَّ ِذينَ يَرْ ُمونَ ْال ُمحْ َ
صنَا ِ
َوأَصْ لَحُوا }النور 5فجعل لهؤالء توبة ولم يجعل الولئك توبة قال فهم رجل ان يقوم فيقبل راسه من حسن ما
فسر فهذا ابن عباس قد بين ان من لعن هذه اللعنة ال توبة له واللعنة االخرى ابلغ منها يقرره ان قاذف
2
امهات المؤمنين انما استحق هذه اللعنة على قوله الجل النبي فعلم ان مؤذيه ال توبة له
وقال ابن عباس نزلت في عائشة خاصة واللعنة للمنافقين عامة ومعلوم ان ذاك انما هو الن قذفها
3
اذى للنبي ونفاق والمنافق يجب قتله اذا لم تقبل توبته

إن هللا تعالى قد أنطق أشياء
فإن هللا تعالى قد أنطق أشياء كما قال تعالى { يَوْ َم تَ ْشهَ ُد َعلَ ْي ِه ْم أَ ْل ِسنَتُهُ ْم َوأَ ْي ِدي ِه ْم َوأَرْ ُجلُهُم ِب َما َكانُوا يَ ْع َملُونَ {}80
يَوْ َمئِ ٍذ ي َُوفِّي ِه ُم َّ
هللا هُ َو ْال َح ُّ
هللاُ ِدينَهُ ُم ْال َح َّ
ق ْال ُمبِينُ { }85النور85-80
ق َويَ ْعلَ ُمونَ أَ َّن َّ َ
فهو منطق كل شيء وخالق نطقه وال نزاع أنه خالق النطق في غير الحي المختار

4

ان هللا سبحانه انطق األشياء كلها نطقا معتادا ونطقا خارجا عن المعتاد قال تعالى{ ْاليَوْ َم نَ ْختِ ُم َعلَى
أَ ْف َوا ِه ِه ْم َوتُ َكلِّ ُمنَا أَ ْي ِدي ِه ْم َوتَ ْش َه ُد أَرْ ُجلُهُ ْم ِب َما َكانُوا َي ْك ِسبُونَ }يس 65وقال تعالى { َحتَّى إِ َذا َما َجاؤُوهَا
ْصا ُرهُ ْم َو ُجلُو ُدهُ ْم ِب َما َكانُوا يَ ْع َملُونَ {َ }84وقَالُوا لِ ُجلُو ِدهِ ْم لِ َم َش ِهدتُّ ْم َعلَ ْينَا قَالُوا
َش ِه َد َعلَ ْي ِه ْم َس ْم ُعهُ ْم َوأَب َ
أَنطَقَنَا َّ
ق ُك َّل َش ْي ٍء َوهُ َو َخلَقَ ُك ْم أَ َّو َل َم َّر ٍة َوإِلَ ْي ِه تُرْ َجعُونَ { }81فصلت 81-84وقد قال
هللاُ الَّ ِذي أَنطَ َ

1دقائق التفسير ج 8 :ص 061-050 :و مجموع الفتاوى ج 15 :ص961-953 :
2الصارم المسلول ج 9 :ص654 :
3الصارم المسلول ج 8 :ص920 :
4العقيدة األصفهانية ج 1 :ص31 :
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تعالى

اق }ص 12وقد ثبت ان الحصى كان يسبح
س َّخرْ َنا ْال ِجبَ َ
{إِنَّا َ
ال َم َعهُ يُ َسبِّحْ نَ ِب ْال َع ِش ِّي َو ْ ِ
اإل ْش َر ِ
1
فى يد النبى وان الحجر كان يسلم عليه وأمثال ذلك من انطاق الجمادات

{ أَنَّ َّ
ق ا ْل ُمبِينُ }
هللاَ هُ َو ا ْل َح ُّ
ان فقر االشياء الى خالقها الزم لها ال يحتاج الى علة كما أن غنى الرب الزم لذاته ال يفتقر فى
اتصافه بالغنى الى علة وكذلك المخلوق ال يفتقر فى اتصافه بالفقر الى علة بل هو فقير لذاته ال تكون
وهذا من معانى الصمد وهو الذى يفتقر
ذاته اال فقيرة فقرا الزما لها وال يستغنى اال باهلل
اليه كل شىء ويستغنى عن كل شىء بل االشياء مفتقرة من جهة ربوبيته ومن جهة الهيته فما ال يكون
به ال يكون وما ال يكون له ال يصلح وال ينفع وال يدوم وهذا تحقيق قوله {إِيَّاكَ نَ ْعبُ ُد وإِيَّاكَ نَ ْستَ ِعينُ
فلو لم يخلق شيئا بمشيئته وقدرته لم يوجد شىء وكل األعمال ان لم تكن ألجله فيكون
}الفاتحة5
هو المعبود المقصود المحبوب لذاته واال كانت أعماال فاسدة فان الحركات تفتقر الى العلة الغائية كما
افتقرت الى العلة الفاعلية بل العلة الغائية بها صار الفاعل فاعال ولوال ذلك لم يفعل فلوال أنه
المعبود المحبوب لذاته لم يصلح قط شىء من األعمال والحركات بل كان العالم يفسد وهذا معنى قوله
{لَوْ َكانَ ِفي ِه َما آ ِل َهةٌ إِ َّال َّ
س َدتَا }األنبياء 88ولم يقل لعدمتا وهذا معنى قول لبيد أال كل شىء
هللاُ لَفَ َ
وهو كالدعاء المأثور أشهد أن كل معبود من لدن عرشك الى قرار أرضك
ما خال هللا باطل
ولفظ الباطل يراد به المعدوم ويراد به ما ال ينفع كقول النبى
باطل اال وجهك الكريم
كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل اال رميه بقوسه وتاديبه فرسه ومالعبته لزوجته فانهن من الحق
وقوله عن عمر رضى هللا عنه ان هذا الرجل ال يحب الباطل ومنه قول القاسم بن محمد لما
سئل عن الغناء قال اذا ميز هللا يوم القيامة الحق من الباطل فى ايهما يجعل الغناء قال السائل من
ك ِبأَ َّن َّ
هللاَ ه َُو ْال َح ُّ
ق َوأَ َّن َما يَ ْد ُعونَ
الباطل قال فماذا بعد الحق اال الضالل ومنه قوله تعالى { َذلِ َ
اط ُل }الحج 68فان اآللهة موجودة ولكن عبادتها ودعاؤها باطل ال ينفع والمقصود
ِمن دُو ِن ِه ه َُو ْال َب ِ
منها ال يحصل فهو باطل واعتقاد الوهيتها باطل اى غير مطابق واتصافها بااللهية فى أنفسها باطل
اط ِل فَيَ ْد َم ُغهُ فَإِ َذا ه َُو َزا ِه ٌ
ال بمعنى أنه معدوم ومنه قوله تعالى {بَلْ نَ ْق ِذفُ بِ ْال َح ِّ
ق َولَ ُك ُم
ق َعلَى ْالبَ ِ
اط َل َكانَ َزهُوقاً
صفُونَ }األنبياء 12وقوله { َوقُلْ َجاء ْال َح ُّ
ق َو َزهَ َ
اط ُل إِ َّن ْال َب ِ
ق ْال َب ِ
ْال َو ْي ُل ِم َّما تَ ِ
}اإلسراء 21فان الكذب باطل ألنه غير مطابق وكل فعل ما ال ينفع باطل ألنه ليس له غاية موجودة
أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد أال كل شىء ما خال هللا باطل
محمودة فقول النبى
هللا ه َُو ْال َح ُّ
ق َوأَ َّن َما يَ ْد ُعونَ ِمن دُونِ ِه
هذا معناه ان كل معبود من دون هللا باطل كقوله { َذلِ َ
ك ِبأَ َّن َّ َ
َ
ض أَ َّمن يَ ْملِ ُ
ْصا َر
ك ال َّ
اط ُل }لقمان 94وقال تعالى {قُلْ َمن يَرْ ُزقُ ُكم ِّمنَ ال َّ
س ْم َع واألَب َ
ْالبَ ِ
س َما ِء َواألرْ ِ
َّت ِمنَ ْال َح ِّي َو َمن يُ َدبِّ ُر األَ ْم َر فَ َس َيقُولُونَ ه
ت َوي ُْخ ِر ُج ْال َمي َ
هللاُ فَقُلْ أَفَالَ تَتَّقُونَ
َو َمن ي ُْخ ِر ُج ْال َح َّي ِمنَ ْال َميِّ ِ
{ }91فَ َذلِ ُك ُم ه
هللاُ َربُّ ُك ُم ْال َح ُّ
ق فَ َما َذا بَ ْع َد ْال َح ِّ
ضالَ ُل فَأَنَّى تُصْ َرفُونَ { }98يونس 98-91وقد قال
ق إِالَّ ال َّ
ض َّل َع ْنهُم َّما َكانُ ْ
قبل هذا { َو ُر ُّد ْ
هللا َموْ الَهُ ُم ْال َح ِّ
وا َي ْفتَرُونَ }يونس 94كما قال فى
ق َو َ
وا إِلَى ه ِ
ق ِعبَا ِد ِه َويُرْ ِس ُل َعلَ ْي ُكم َحفَظَةً َحتَّ َى إِ َذا َجاء أَ َح َد ُك ُم ْال َموْ ُ
سلُنَا َوهُ ْم الَ
ت تَ َوفَّ ْتهُ ُر ُ
االنعام { َوه َُو ْالقَا ِه ُر فَوْ َ
اط َل َوأَ َّن الَّ ِذينَ آ َمنُوا اتَّبَعُوا ْال َح َّ
ق ِمن
يُفَرِّ طُونَ }األنعام 61وقال { َذلِكَ بِأَ َّن الَّ ِذينَ َكفَرُوا اتَّبَعُوا ْالبَ ِ
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ودخل عثمان أو غيره على ابن مسعود وهو مريض فقال كيف تجدك قال أجدنى
َّربِّ ِه ْم }محمد9
َ
َ
َ
مردودا الى هللا موالى الحق قال تعالى { َيوْ َم تَ ْش َه ُد َعلَ ْي ِه ْم أ ْل ِسنَتُهُ ْم َوأ ْي ِدي ِه ْم َوأرْ ُجلُهُم ِب َما َكانُوا
يَ ْع َملُونَ {}80يَوْ َمئِ ٍذ ي َُوفِّي ِه ُم َّ
هللا هُ َو ْال َح ُّ
هللاُ ِدينَهُ ُم ْال َح َّ
ق ْال ُم ِبينُ }النور 85-80وقد اقروا
ق َويَ ْعلَ ُمونَ أَ َّن َّ َ
بوجوده فى الدنيا لكن فى ذلك اليوم يعلمون أنه الحق المبين دون ما سواه ولهذا قال { ه َُو ْال َح ُّ
ق
1
}النور  85بصيغة الحصر فانه يومئذ ال يبقى أحد يدعى فيه االلهية وال أحد يشرك بربه احدا

اذا كانت النفس متصفة بالسوء والخبث لم يكن محلها ينفعه إال ما يناسبها
أن السيئة إذا كانت من النفس والسيئة خبيثة مذمومة وصفها بالخبث في مثل قوله { ْال َخبِيثَ ُ
ات
ت }النور 86قال جمهور السلف الكلمات الخبيثة للخبيثين ومن كالم
ِل ْل َخ ِبي ِثينَ َو ْال َخ ِبيثُونَ ِل ْل َخ ِبيثَا ِ
ب ه
هللاُ َمثَالً َكلِ َمةً
ض َر َ
بعضهم األقوال واألفعال الخبيثة للخبيثين وقد قال تعالى {أَلَ ْم تَ َر َك ْيفَ َ
طَيِّ َبةً َك َش َجر ٍة طَيِّ َب ٍة أَصْ لُ َها ثَا ِب ٌ
س َماء } إبراهيمَ { 80و َمث ُل َك ِل َم ٍة َخ ِبيثَ ٍة َك َ
ش َج َر ٍة َخ ِبيثَ ٍة
ت َوفَرْ ُع َها ِفي ال َّ
ت ِمن فَوْ ِ َ
اجْ تُثَّ ْ
ار }إبراهيم 86وقال هللا { َمن َكانَ ي ُِري ُد ْال ِع َّزةَ فَلِلَّ ِه ْال ِع َّزةُ
ض َما لَهَا ِمن قَ َر ٍ
ق األرْ ِ
ت لَهُ ْم َع َذابٌ َ
ش ِدي ٌد َو َم ْك ُر
َج ِميعاً إِلَ ْي ِه يَصْ َع ُد ْال َكلِ ُم الطَّيِّبُ َو ْال َع َم ُل الصَّالِ ُح يَرْ فَ ُعهُ َوالَّ ِذينَ يَ ْم ُكرُونَ ال َّ
سيِّئَا ِ
أُوْ لَ ِئكَ ه َُو َيبُو ُر }فاطر 14واألقوال واألفعال صفات القائل والفاعل فإذا كانت النفس متصفة
بالسوء والخبيث لم يكن محلها ينفعه إال ما يناسبها فمن أراد أن يجعل الحيات والعقارب يعاشرون
الناس كالسنانير لم يصلح ومن أراد أن يجعل الذي يكذب شاهدا على الناس لم يصلح وكذلك من
أراد أن يجعل الجاهل معلما للناس مفتيا لهم أو يجعل العاجز الجبان مقاتال عن الناس أو يجعل
األحمق الذي ال يعرف شيئا سائسا للناس أو للدواب فمثل هذا يوجب الفساد في العالم وقد يكون غير
ممكن مثل من أراد أن يجعل الحجارة تسبح على وجه الماء كالسفن أو تصعد إلى السماء كالريح
ونحو ذلك فالنفوس الخبيثة ال تصلح أن تكون في الجنة الطيبة التي ليس فيها من الخبث شيء فإن
بل إذا كان في النفس خبث طهرت وهذبت حتى تصلح لسكنى
ذلك موجب للفساد أو غير ممكن
الجنة كما في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي هللا عنه عن النبي صلى هللا عليه وسلم إن
المؤمنين إذا نجوا من النار أي عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم
من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة وهذا مما رواه
البخاري عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يخلص المؤمنون من النار
فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا
هذبوا ونقوا اذن لهم في دخول الجنة فوالذي نفس محمد بيده ألحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه
بمنزله كان في الدنيا والتهذيب التخليص كما يهذب الذهب فيخلص من الغش فتبين أن الجنة إنما
يدخلها المؤمنون بعد التهذيب والتنقية من بقايا الذنوب فكيف بمن لم يكن له حسنات يعبر بها الصراط
وأيضا فإذا كان سببها ثابتا فالجزاء كذلك بخالف الحسنة فإنها من إنعام الحي القيوم الباقي األول
اآلخر فسببها دائم فيدوم بدوامه وإذا علم أن السيئة من نفسه لم يطمع في السعادة التامة مع ما فيه
ال
من الشر بل علم تحقيق قوله { َمن يَ ْع َملْ سُوءاً يُجْ َز ِبهِ }النساء 189و قوله {فَ َمن يَ ْع َملْ ِم ْثقَ َ
ال َذ َّر ٍة َ
شره اً يَ َرهُ{}2الزلزلة  2-1و علم أن الرب عليم حكيم رحيم
َذ َّر ٍة َخيْراً يَ َرهُ{َ }1و َمن يَ ْع َملْ ِم ْثقَ َ

1مجموع الفتاوى ج 5 :ص511-515 :
109

عدل جارية أفعاله على قانون العدل و اإلحسان كما فى الصحيح يمين هللا مآلى إلى قوله و
القسط بيده األخرى و علم فساد قول الجهمية الذين يجعلون الثواب و العقاب بال حكمة و هو سبحانه
1
قد شهد أن ال إله إال هو و المالئكة و أولوا العلم قائما بالقسط

المسلمون متفقون على ذم الدياثة ومن تزوج بغيا كان ديوثا باالتفاق
ت َوالطَّيِّ َب ُ
قال تعالى { ْال َخ ِبيثَ ُ
ت أُوْ لَ ِئكَ
ات ِللطَّيِّ ِبينَ َوالطَّيِّبُونَ ِللطَّيِّ َبا ِ
ات ِل ْل َخ ِبي ِثينَ َو ْال َخ ِبيثُونَ ِل ْل َخ ِبيثَا ِ
ُمبَ َّر ُؤونَ ِم َّما يَقُولُونَ لَهُم َّم ْغفِ َرةٌ َو ِر ْز ٌ
ق َك ِري ٌم}النور 86فإن هللا قال في كتابه العزيز {ال َّزانِي َال يَنكِ ُح
ان أَوْ ُم ْش ِر ٌ
ك َو ُح ِّر َم َذلِكَ َعلَى ْال ُم ْؤ ِمنِينَ }النور 9وفي
َّإال َزانِيَةً أَوْ ُم ْش ِر َكةً َوال َّزانِيَةُ َال يَن ِك ُحهَا إِ َّال َز ٍ
سنن أبي داود وغيره أن رجال كان له في الجاهلية قرينة من البغايا يقال لها عناق وأنه سأل النبي عن
تزوجها فأنزل هللا هذه اآلية وقد قال سبحانه وتعالى { َو َمن لَّ ْم يَ ْستَ ِط ْع ِمن ُك ْم طَوْ الً أَن يَن ِك َح
ت َو ه
ت فَ ِمن ِّما َملَ َك ْ
ْض
هللاُ أَ ْعلَ ُم ِبإِي َما ِن ُك ْم َب ْع ُ
ْال ُمحْ َ
ت أَ ْي َمانُ ُكم ِّمن فَتَ َيا ِت ُك ُم ْال ُم ْؤ ِمنَا ِ
ت ْال ُم ْؤ ِمنَا ِ
صنَا ِ
ض ُكم ِّمن َبع ٍ
ت َغي َْر ُم َسافِ َحاتٍ َوالَ ُمتَّ ِخ َذاتِ أَ ْخدَا ٍن
صنَا ٍ
ُوف ُمحْ َ
فَان ِكحُوه َُّن ِبإِ ْذ ِن أَ ْهلِ ِه َّن َوآتُوه َُّن أُج َ
ُوره َُّن ِب ْال َم ْعر ِ
}النساء 85فإنما أباح هللا نكاح اإلماء في حال كونهن غير مسافحات وال متخذات أخدان
والمسافحة التي تسافح مع كل واحد والمتخذات الخذان التى يكون لها صديق واحد وقد قال تعالى
ات ِمنَ الَّ ِذينَ أُوتُ ْ
صنَ ُ
صنَ ُ
ُوره َُّن
اب ِمن قَ ْبلِ ُك ْم إِ َذا آتَ ْيتُ ُموه َُّن أُج َ
وا ْال ِكتَ َ
ت َو ْال ُمحْ َ
{ َو ْال ُمحْ َ
ات ِمنَ ْال ُم ْؤ ِمنَا ِ
ص ِنينَ َغي َْر ُم َسا ِف ِحينَ َوالَ ُمتَّ ِخ ِذي أَ ْخدَا ٍن }المائدة 5فاشترط هذه الشروط في الرجال هنا كما
ُمحْ ِ
اشترطة في النساء هناك وهذا يوافق ما ذكره في سورة النور من قوله تعالى {ال َّزانِي َال يَن ِك ُح َّإال
ان أَوْ ُم ْش ِر ٌ
ك َوحُرِّ َم َذلِكَ َعلَى ْال ُم ْؤ ِمنِينَ }النور 9ألنه من
َزانِيَةً أَوْ ُم ْش ِر َكةً َوال َّزانِيَةُ َال يَن ِك ُحهَا إِ َّال َز ٍ
تزوج زانية تزانى مع غيره لم يكن ماؤه مصونا محفوظا فكان ماؤه مختلطا بماء غيره والفرج الذي
يطأه مشتركا وهذا هو الزنا والمرأة إذا كان زوجها يزني بغيرها ال يميز بين الحالل والحرام كان
وطؤه لها من جنس وطئ الزاني للمرأة التي يزني بها وإن لم يطأها غيره وإن من صور الزنا اتخاذ
األخدان والعلماء قد تنازعوا في جواز نكاح الزانية قبل توبتها على قولين مشهورين لكن الكتاب
والسنة واإلعتبار يدل على أن ذلك ال يجوز ومن تأول آية النور بالعقد وجعل ذلك منسوخا فبطالن
قوله ظاهر من وجوه ثم المسلمون متفقون على ذم الدياثة ومن تزوج بغيا كان ديوثا باالتفاق وفي
الحديث ال يدخل الجنة بخيل وال كذاب وال ديوث قال تعالى { ْال َخ ِبيثَ ُ
ات لِ ْل َخ ِبيثِينَ َو ْال َخ ِبيثُونَ
ت َوالطَّيِّ َبا ُ
ت }النور 86أي الرجال الطيبون للنساء الطيبات
ت ِللطَّيِّ ِبينَ َوالطَّيِّبُونَ ِللطَّيِّ َبا ِ
ِل ْل َخ ِبيثَا ِ
والرجال الخبيثون للنساء الخبيثات وكذلك في النساء فإذا كانت المرأة خبيثة كان قرينها خبيثا وإذا
كان قرينها خبيثا كانت خبيثة وبهذا عظم القول فيمن قذف عائشة ونحوها من أمهات المؤمنين ولوال
ما على الزوج في ذلك من العيب ما حصل هذا التغليظ ولهذا قال السلف ما بغت إمرأة قط قط ولو
كان تزوج البغي جائزا لوجب تنزيه األنبياء عما يباح كيف وفي نساء األنبياء من هي كافرة كما في
ب َّ
وط
وح َواِ ْم َرأَةَ لُ ٍ
ض َر َ
أزواج المؤمنات من هو كافر كما قال تعالى { َ
هللاُ َمثَالً لِّلَّ ِذينَ َكفَرُوا اِ ْم َرأَةَ نُ ٍ
َكانَتَا تَحْ َ
يل ا ْد ُخ َال النَّا َر َم َع
هللا َشيْئاً َوقِ َ
ت َع ْب َدي ِْن ِم ْن ِعبَا ِدنَا َ
صالِ َحي ِْن فَ َخانَتَاهُ َما فَلَ ْم يُ ْغنِيَا َع ْنهُ َما ِمنَ َّ ِ
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ب َّ
هللاُ َمثَالً لِّلَّ ِذينَ آ َمنُوا اِ ْم َرأَةَ فِرْ عَوْ نَ إِ ْذ قَالَ ْ
ت َربِّ اب ِْن لِي ِعندَكَ بَيْتاً فِي ْال َجنَّ ِة
ض َر َ
اخلِينَ {َ }14و َ
ال َّد ِ
َونَجِّ ِني ِمن ِفرْ عَوْ نَ َو َع َم ِل ِه َونَجِّ ِني ِمنَ ْالقَوْ ِم الظَّا ِل ِمينَ { }11التحريم 11-14وأما البغايا فليس في
األنبياء وال الصالحين من تزوج بغيا ألن البغاء يفسد فراشه ولهذا أبيح للمسلم أن يتزوج الكتابية
اليهودية والنصرانية إذا كان محصنا غير مسافح وال متخذ خدن فعلم إن تزوج الكافر قد يجوز
1
وتجوز البغي ال يجوز ألن ضرر دينها ال يتعدى إليه وأما ضرر البغايا فيتعدي إليه وهللا أعلم

لطائف لغوية
ئ
اإل ْف ِك عُصْ بَةٌ ِّمن ُك ْم َال تَحْ َسبُوهُ َشره اً لَّ ُكم بَلْ ه َُو َخ ْي ٌر لَّ ُك ْم لِ ُكلِّ ا ْم ِر ٍ
-1قال تعالى { إِ َّن الَّ ِذينَ َجاؤُوا بِ ْ ِ
َظي ٌم }النور 11فاإلفك الحديث المفترى
ِّم ْنهُم َّما ا ْكتَ َس َ
اإل ْث ِم َوالَّ ِذي تَ َولَّى ِك ْب َرهُ ِم ْنهُ ْم لَهُ َع َذابٌ ع ِ
ب ِمنَ ْ ِ
2
فإن فيه إضالال فى العلم بحيث يوجب اعتقاد الشىء على خالف ماهو به
ئ
اإل ْف ِك عُصْ بَةٌ ِّمن ُك ْم َال تَحْ َسبُوهُ َشره اً لَّ ُكم بَلْ ه َُو َخ ْي ٌر لَّ ُك ْم لِ ُكلِّ ا ْم ِر ٍ
-8قال تعالى { إِ َّن الَّ ِذينَ َجاؤُوا ِب ْ ِ
َظي ٌم }النور 11عامة األسماء يتنوع
ِّم ْنهُم َّما ا ْكتَ َس َ
اإل ْث ِم َوالَّ ِذي تَ َولَّى ِك ْب َرهُ ِم ْنهُ ْم لَهُ َع َذابٌ ع ِ
ب ِمنَ ْ ِ
مسماها باالطالق والتقييد وكذلك لفظ االثم اذا أطلق دخل فيه كل ذنب وقد يقرن بالعدوان كما
3
اونُ ْ
اإل ْث ِم َو ْال ُع ْد َوا ِن }المائدة8
فى قوله تعالى { َوالَ تَ َع َ
وا َعلَى ِ
-9قال تعالى { لَوْ َال إِ ْذ َس ِم ْعتُ ُموهُ ظَ َّن ْال ُم ْؤ ِمنُونَ َو ْال ُم ْؤ ِم َن ُ
ات ِبأَنفُ ِس ِه ْم َخيْراً َوقَالُوا هَ َذا إِ ْف ٌ
ك
ين}النور 18و األنفس يعبر عنها بالنوع الواحد كقوله { ظَ َّن ْال ُم ْؤ ِمنُونَ َو ْال ُم ْؤ ِمنَ ُ
ُّم ِب ٌ
ات ِبأَنفُ ِس ِه ْم
4
َخيْراً }النور 18وقال { فَا ْقتُلُ ْ
وا أَنفُ َس ُك ْم }البقرة 50أى يقتل بعضكم بعضا
واالنفس يراد بهم جنس االنسان كما قال تعالى {لَوْ َال إِ ْذ َس ِم ْعتُ ُموهُ ظَ َّن ْال ُم ْؤ ِمنُونَ َو ْال ُم ْؤ ِمنَ ُ
ات ِبأَنفُ ِس ِه ْم
5
َخيْراً }النور18
ظن بعضهم ببعض خيرا

6
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نزلت في قصة عائشة رضي هللا عنها في اإلفك فإن الواحد من المؤمنين من أنفس المؤمنين
ار ِئ ُك ْم فَا ْقتُلُ ْ
وا أَنفُ َس ُك ْم }البقرة 50أي يقتل بعضكم
والمؤمنات وكذلك قوله تعالى {فَتُوبُواْ إِلَى َب ِ
ار ُك ْم
بعضا ومنه قوله تعالى { َوإِ ْذ أَ َخ ْذنَا ِميثَاقَ ُك ْم الَ تَ ْسفِ ُكونَ ِد َماء ُك ْم َوالَ تُ ْخ ِرجُونَ أَنفُ َس ُكم ِّمن ِديَ
ِ
1
}البقرة 20أي ال يخرج بعضكم بعضا فالمراد باألنفس اإلخوان إما في النسب وإما في الدين
و قال تعالى { تَ َخافُو َنهُ ْم َك ِخيفَتِ ُك ْم أَنفُ َس ُك ْم }الروم 82أي كخيفة بعضكم بعضا
{ نَ ْد ُ
ع أَ ْبنَاءنَا َوأَ ْبنَاء ُك ْم َو ِن َساءنَا َو ِن َساء ُك ْم َوأَنفُ َسنَا وأَنفُ َس ُك ْم }آل عمران61

و قوله تعالى
2

ت َو َّ
هللاُ أَن تَعُودُوا لِ ِم ْثلِ ِه أَبَداً إِن ُكنتُم ُّم ْؤ ِمنِينَ {َ }11ويُبَيِّنُ َّ
-0قال تعالى { يَ ِعظُ ُك ُم َّ
هللاُ َعلِي ٌم
هللاُ لَ ُك ُم ْاآليَا ِ
3
َح ِكي ٌم{}12النور 12-11عليم منزه عن الجهل حكيم منزه عن السفه
ش ْي َ
ت ال َّ
ش ْي َ
ت ال َّ
ان َفإِنَّهُ َيأْ ُم ُر ِب ْالفَحْ َشاء
طا ِن َو َمن َيتَّ ِب ْع ُخطُ َوا ِ
َ {-5يا أَيُّ َها الَّ ِذينَ آ َمنُوا َال َتتَّ ِبعُوا ُخطُ َوا ِ
ط ِ
هللا ي َُز ِّكي َمن يَ َشا ُء َو َّ
هللاُ َس ِمي ٌع
َو ْال ُمن َك ِر َولَوْ َال فَضْ ُل َّ ِ
هللا َعلَ ْي ُك ْم َو َرحْ َمتُهُ َما َز َكا ِمن ُكم ِّم ْن أَ َح ٍد أَبَداً َولَ ِك َّن َّ َ
َع ِلي ٌم }النور 81وأما الزكاة فهى متضمنة النماء والزيادة كالزرع وإن كانت الطهارة قد تدخل فى
4
معناها فإن الشىء إذا تنظف مما يفسده زكى ونما وصلح وزاد فى نفسه كالزرع ينفى من الدغل
ش ْي َ
ت ال َّ
ش ْي َ
ت ال َّ
ان َفإِنَّهُ يَأْ ُم ُر ِب ْالفَحْ َشاء
طا ِن َو َمن يَتَّ ِب ْع ُخطُ َوا ِ
 {-6يَا أَيُّهَا الَّ ِذينَ آ َمنُوا َال َتتَّ ِبعُوا ُخطُ َوا ِ
ط ِ
هللا ي َُز ِّكي َمن يَ َشا ُء َو َّ
هللاُ َس ِمي ٌع
َو ْال ُمن َك ِر َولَوْ َال فَضْ ُل َّ ِ
هللا َعلَ ْي ُك ْم َو َرحْ َمتُهُ َما َز َكا ِمن ُكم ِّم ْن أَ َح ٍد أَبَداً َولَ ِك َّن َّ َ
5
َع ِلي ٌم }النور 81سميع منزه عن الصم عليم منزه عن الجهل
ت ال َّ
ت ال َّ
ان فَإِنَّهُ َيأْ ُم ُر ِب ْالفَحْ َشاء
ش ْيطَا ِن َو َمن َيتَّ ِب ْع ُخطُ َوا ِ
َ {-1يا أَيُّ َها الَّ ِذينَ آ َمنُوا َال تَتَّ ِبعُوا ُخطُ َوا ِ
ش ْيطَ ِ
هللا ي َُز ِّكي َمن يَ َشا ُء َو َّ
هللاُ َس ِمي ٌع
َو ْال ُمن َك ِر َولَوْ َال فَضْ ُل َّ ِ
هللا َعلَ ْي ُك ْم َو َرحْ َمتُهُ َما َز َكا ِمن ُكم ِّم ْن أَ َح ٍد أَبَداً َولَ ِك َّن َّ َ
6
َعلِي ٌم }النور 81والمنكر اسم جامع لكل ما كرهه هللا ونهى عنه
ت لُ ِعنُوا فِي ال ُّد ْنيَا َو ْاآل ِخ َر ِة َولَهُ ْم
-2قال تعالى { إِ َّن الَّ ِذينَ يَرْ ُمونَ ْال ُمحْ َ
ت ْال ُم ْؤ ِمنَا ِ
ت ْال َغافِ َال ِ
صنَا ِ
َظي ٌم }النور 89فإن أصل المحصنة هي العفيفة التي أحصن فرجها قال هللا تعالى { َو َمرْ َي َم
َع َذابٌ ع ِ
صنَ ْ
ا ْبنَ َ
ت فَرْ َجهَا }التحريم 18وقال تعالى { إِ َّن الَّ ِذينَ يَرْ ُمونَ ْال ُمحْ َ
ت ِع ْم َرانَ الَّتِي أَحْ َ
ت ْال َغافِ َالتِ
صنَا ِ
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ت لُ ِعنُوا فِي ال ُّد ْنيَا َو ْاآل ِخ َر ِة َولَهُ ْم َع َذابٌ َع ِظي ٌم }النور 89وهن العفائف قال حسان بن ثابت
ْال ُم ْؤ ِم َنا ِ
حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثى من لحوم الغوافل ثم عادة العرب أن الحرة عندهم ال
تعرف الزنا وإنما تعرف بالزنا اإلماء ولهذا لما بايع النبي هند امرأة أبي سفيان على أن ال تزني قالت
أو تزني الحرة فهذا لم يكن معروفا عندهم والحرة خالف األمة صارت في عرف العامة أن الحرة
هي العفيفة ألن الحرة التي ليست أمة كانت معروفة عندهم بالعفة وصار لفظ اإلحصان يتناول
الحرية مع العفة ألن االماء لم تكن عفائف وكذلك اإلسالم هو ينهى عن الفحشاء والمنكر وكذلك
المرأة المتزوجة زوجها يحصنها ألنها تستكفي به وألنه يغار عليها فصار لفظ اإلحصان يتناول
اإلسالم والحرية والنكاح وأصله إنما هو العفة فإن العفيفة هي التي أحصن فرجها من غير صاحبها
1
كالمحصن الذي يمتنع من غير أهله
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النور33-24
سلِّ ُموا َعلَى
{ يَا أَيُّ َها الَّ ِذ َ
ين آ َمنُوا َال تَد ُْخلُوا بُيُوتا ً َغ ْي َر بُيُوتِ ُك ْم َحتَّى تَ ْ
ستَأْنِ ُ
سوا َوتُ َ
ون{ }24فَإِن لَّ ْم ت َِجدُوا فِي َها أَ َحداً فَ َال تَد ُْخلُو َها
أَ ْهلِ َها َذلِ ُك ْم َخ ْي ٌر لَّ ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم تَ َذ َّك ُر َ
ار ِج ُعوا ُه َو أَ ْز َكى لَ ُك ْم َو َّ
ون
هللاُ بِ َما تَ ْع َملُ َ
ار ِج ُعوا فَ ْ
َحتَّى يُ ْؤ َذ َن لَ ُك ْم َوإِن قِي َل لَ ُك ُم ْ
ع لَّ ُك ْم َو َّ
س ُكونَ ٍة فِي َها َمتَا ٌ
اح أَن تَد ُْخلُوا بُيُوتا ً َغ ْي َر َم ْ
س َعلَ ْي ُك ْم ُجنَ ٌ
َعلِي ٌم{ }25لَّ ْي َ
هللاُ
صا ِر ِه ْم َويَ ْحفَظُوا
ون{ }21قُل لِّ ْل ُم ْؤ ِمنِ َ
ُون َو َما تَ ْكتُ ُم َ
يَ ْعلَ ُم َما تُ ْبد َ
ين يَغُ ُّ
ضوا ِمنْ أَ ْب َ
وجهُ ْم َذلِ َك أَ ْز َكى لَهُ ْم إِنَّ َّ
ض َن
صنَعُ َ
ض ْ
هللاَ َخبِي ٌر بِ َما يَ ْ
ت يَ ْغ ُ
فُ ُر َ
ون{َ }31وقُل لِّ ْل ُم ْؤ ِمنَا ِ
ين ِزينَتَ ُهنَّ إِ َّال َما َ
ض ِر ْب َن
وج ُهنَّ َو َال يُ ْب ِد َ
ظ َه َر ِم ْن َها َو ْليَ ْ
صا ِر ِهنَّ َويَ ْحفَ ْظ َن فُ ُر َ
ِمنْ أَ ْب َ
ين ِزينَتَهُنَّ إِ َّال لِبُعُولَتِ ِهنَّ أَ ْو آبَائِ ِهنَّ أَ ْو آبَاء
بِ ُخ ُم ِر ِهنَّ َعلَى ُجيُوبِ ِهنَّ َو َال يُ ْب ِد َ
بُعُولَتِ ِهنَّ أَ ْو أَ ْبنَائِ ِهنَّ أَ ْو أَ ْبنَاء بُعُولَتِ ِهنَّ أَ ْو إِ ْخ َوانِ ِهنَّ أَ ْو بَنِي إِ ْخ َوانِ ِهنَّ أَ ْو بَنِي
اإل ْربَ ِة ِم َن
سائِ ِهنَّ أَ ْو َما َملَ َكتْ أَ ْي َمانُ ُهنَّ أَ ِو التَّابِ ِع َ
أَ َخ َواتِ ِهنَّ أَ ْو نِ َ
ين َغ ْي ِر أُ ْولِي ْ ِ
ض ِر ْب َن بِأ َ ْر ُجلِ ِهنَّ
ال ِّر َجا ِل أَ ِو الطِّ ْف ِل الَّ ِذ َ
ساء َو َال يَ ْ
ت النِّ َ
ين لَ ْم يَ ْظ َه ُروا َعلَى َع ْو َرا ِ
ين ِمن ِزينَتِ ِهنَّ َوتُوبُوا ِإلَى َّ
ون لَ َعلَّ ُك ْم
هللاِ َج ِميعا ً أَيُّ َها ا ْل ُم ْؤ ِمنُ َ
لِيُ ْعلَ َم َما يُ ْخفِ َ
ين ِمنْ ِعبَا ِد ُك ْم َو ِإ َمائِ ُك ْم إِن يَ ُكونُوا
صالِ ِح َ
تُ ْفلِ ُح َ
ون{َ }31وأَن ِك ُحوا ْاألَيَا َمى ِمن ُك ْم َوال َّ
ضلِ ِه َو َّ
فُقَ َراء يُ ْغنِ ِه ُم َّ
ُون
ين َال يَ ِجد َ
ف الَّ ِذ َ
س ٌع َعلِي ٌم{َ }32و ْليَ ْ
هللاُ ِمن فَ ْ
ستَ ْعفِ ِ
هللاُ َوا ِ
نِ َكاحا ً َحتَّى يُ ْغنِيَ ُه ْم َّ
َاب ِم َّما َملَ َكتْ أَ ْي َمانُ ُك ْم
ين يَ ْبتَغُ َ
ض ِل ِه َوالَّ ِذ َ
هللاُ ِمن فَ ْ
ون ا ْل ِكت َ
فَ َكاتِبُوهُ ْم إِنْ َع ِل ْمتُ ْم فِي ِه ْم َخ ْيراً َوآتُوهُم ِّمن َّما ِل َّ
هللاِ الَّ ِذي آتَا ُك ْم َو َال تُ ْك ِرهُوا فَتَيَاتِ ُك ْم
ض ا ْل َحيَا ِة ال ُّد ْنيَا َو َمن يُ ْك ِره ُّهنَّ فَإِنَّ َّ
َعلَى ا ْلبِ َغاء إِنْ أَ َرد َْن ت ََح ُّ
صنا ً لِّتَ ْبتَغُوا َع َر َ
هللاَ
ِمن بَ ْع ِد إِ ْك َرا ِه ِهنَّ َغفُو ٌر َّر ِحي ٌم{}33
ترك الفواحش يزكو به القلب
قال تعالى { َيا أَيُّ َها الَّ ِذينَ آ َمنُوا َال تَ ْد ُخلُوا بُيُوتاً َغي َْر بُيُو ِت ُك ْم َحتَّى تَ ْستَأْ ِنسُوا َوتُ َسلِّ ُموا َعلَى أَ ْه ِل َها َذ ِل ُك ْم
يل لَ ُك ُم ارْ ِجعُوا
َخ ْي ٌر لَّ ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم تَ َذ َّكرُونَ { }81فَإِن لَّ ْم تَ ِجدُوا فِيهَا أَ َحداً فَ َال تَ ْد ُخلُوهَا َحتَّى ي ُْؤ َذنَ لَ ُك ْم َوإِن قِ َ
فَارْ ِجعُوا ه َُو أَ ْز َكى لَ ُك ْم َو َّ
ْس َعلَ ْي ُك ْم ُجنَا ٌح أَن تَ ْد ُخلُوا بُيُوتاً َغي َْر َم ْس ُكونَ ٍة
هللاُ ِب َما تَ ْع َملُونَ َع ِلي ٌم{ }82لَّي َ
ع لَّ ُك ْم َو َّ
فِيهَا َمتَا ٌ
هللاُ يَ ْعلَ ُم َما تُ ْب ُدونَ َو َما تَ ْكتُ ُمونَ { }83النور 83-81وأصل الزكاة الزيادة في الخير
ومنه يقال زكا الزرع وزكا المال اذا نما ولن ينمو الخير اال بترك الشر والزرع ال يزكو حتى يزال
عنه الدغل فكذلك النفس واألعمال ال تزكو حتى يزال عنها ما يناقضها وال يكون الرجل متزكيا اال
1
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يل لَ ُك ُم ارْ ِجعُوا فَارْ ِجعُوا ه َُو
قال تعالى { فَإِن لَّ ْم تَ ِجدُوا فِيهَا أَ َحداً فَ َال تَ ْد ُخلُوهَا َحتَّى ي ُْؤ َذنَ لَ ُك ْم َوإِن قِ َ
أَ ْز َكى لَ ُك ْم َو َّ
هللاُ ِب َما تَ ْع َملُونَ َع ِلي ٌم }النور 82والقرآن شفاء لما فى الصدور ومن فى قلبه امراض
الشبهات والشهوات ففيه من البينات مايزيل الحق من الباطل فيزيل امراض الشبهة المفسدة للعلم
والتصوير واألدراك بحيث يرى األشياء على ماهى عليه وفيه من الحكمة والموعظة الحسنة
بالترغيب والترهيب والقصص التى فيها عبرة ما يوجب صالح القلب فيرغب القلب فيما ينفعه
ويرغب عما يضره فيبقى القلب محبا للرشاد مبغضا للغى بعد ان كان مريدا للغى مبغضا للرشاد
فالقرآن مزيل لالمراض الموجبة لالرادات الفاسده حتى يصلح القلب فتصلح ارادته ويعود الى فطرته
التى فطر عليها كما يعود البدن الى الحال الطيبعى ويغتذى القلب من االيمان والقرآن بما يزكيه
ويؤيده كما يغتذى البدن بما ينميه ويقومه فإن زكاة القلب مثل نماء البدن و الزكاة فى اللغة
النماء والزيادة فى الصالح يقال زكا الشئ اذا نما فى الصالح فالقلب يحتاج ان يتربى فينمو ويزيد
حتى يكمل ويصلح كما يحتاج البدن ان يربى باألغذية المصلحة له وال بد مع ذلك من منع ما يضره
فال ينمو البدن إال باعطاء ما ينفعه ومنع ما يضره كذلك القلب ال يزكو فينمو ويتم صالحه إال
بحصول ما ينفعه ودفع ما يضره وكذلك الزرع ال يزكو إال بهذا و الصدقة لما كانت تطفئ
الخطيئة كما يطفئ الماء النار صار القلب يزكو بها وزكاته معنى زائد على طهارته من الذنب قال
ص َدقَةً تُطَهِّ ُرهُ ْم َوتُ َز ِّكي ِهم ِب َها }التوبة 149وكذلك ترك الفواحش يزكو بها
هللا تعالى { ُخ ْذ ِم ْن أَ ْم َوا ِل ِه ْم َ
القلب وكذلك ترك المعاصى فانها بمنزلة األخالط الرديئة فى البدن ومثل الدغل فى الزرع فاذا
استفرغ البدن من األخالط الردئية كاستخراج الدم الزائد تخلصت القوة الطبيعه واستراحت فينمو
البدن وكذلك القلب اذا تاب من الذنوب كتن استفراغا من تخليطاته حيث خلط عمال صالحا وآخر سيئا
فاذا تاب من الذنوب تخلصت قوة القلب وإراداته لالعمال الصالحة واستراح القلب من تلك الحوادث
هللا َعلَ ْي ُك ْم
الفاسدة التى كانت فيه فزكاة القلب بحيث ينمو ويكمل
قال تعالى { َولَوْ َال فَضْ ُل َّ ِ
يل لَ ُك ُم ارْ ِجعُوا فَارْ ِجعُوا ه َُو أَ ْز َكى
َو َرحْ َمتُهُ َما َز َكا ِمن ُكم ِّم ْن أَ َح ٍد أَبَداً }النور 81وقال تعالى { َوإِن قِ َ
ُوجهُ ْم َذ ِلكَ أَ ْز َكى لَهُ ْم إِ َّن َّ
ار ِه ْم َو َيحْ فَظُوا فُر َ
لَ ُك ْم }النور 82وقال {قُل لِّ ْل ُم ْؤ ِم ِنينَ َي ُغضُّ وا ِم ْن أَب َ
هللاَ
ْص ِ
اب َمن َدسَّاهَا{}14
َخ ِبي ٌر ِب َما يَصْ نَعُونَ }النور 94وقال تعالى { قَ ْد أَ ْفلَ َح َمن َز َّكاهَا{َ }3وقَ ْد َخ َ
صلَّى{}15االعلى 15-10
الشمس  14-3وقال تعالى { قَ ْد أَ ْفلَ َح َمن تَ َز َّكى{َ }10و َذ َك َر ا ْس َم َربِّ ِه فَ َ
وقال تعالى { َو َما يُ ْد ِريكَ لَ َعلَّهُ َي َّز َّكى }عبس 9وقال تعالى { فَقُلْ هَل لَّكَ إِلَى أَن تَ َز َّكى{َ }12وأَ ْه ِديَكَ
إِلَى َربِّكَ فَتَ ْخ َشى{}13النازعات 13-12فالتزكية وان كان اصلها النماء والبركة وزيادة الخير فانما
تحصل بازالة الشر فلهذا صار التزكى يجمع هذا وهذا وقال { َو َو ْي ٌل لِّ ْل ُم ْش ِر ِكينَ { }6الَّ ِذينَ َال
ي ُْؤتُونَ ال َّز َكاةَ َوهُم ِب ْاآل ِخ َرةِ هُ ْم َكافِرُونَ {}1فصلت 1-6وهى التوحيد وااليمان الذى به يزكو القلب
فانه يتضمن نفى إلهية ما سوى الحق من القلب وإثبات الحق فى القلب وهو حقيقة ال إله إال هللا وهذا
أصل ما تزكو به القلوب والتزكية جعل الشئ زكيا إنما فى ذاته وإما فى االعتقاد والخبر كما يقال
1
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النظر داعية إلى فساد القلب
 "-1إنما جعل اإلستئذان من اجل النظر "
سلِّ ُموا َعلَى أَ ْهلِ َها
قال هللا تعالى { يَا أَيُّهَا الَّ ِذينَ آ َمنُوا َال تَ ْد ُخلُوا بُيُوتاً َغي َْر بُيُوتِ ُك ْم َحتَّى تَ ْستَأْنِسُوا َوتُ َ
َذ ِل ُك ْم َخ ْي ٌر لَّ ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم تَ َذ َّكرُونَ { }81فَإِن لَّ ْم تَ ِجدُوا ِفي َها أَ َحداً فَ َال تَ ْد ُخلُوهَا َحتَّى ي ُْؤ َذنَ لَ ُك ْم َوإِن ِقي َل لَ ُك ُم
ارْ ِجعُوا فَارْ ِجعُوا هُ َو أَ ْز َكى لَ ُك ْم َو َّ
ْس َعلَ ْي ُك ْم ُجنَا ٌح أَن تَ ْد ُخلُوا بُيُوتاً َغي َْر
هللاُ ِب َما تَ ْع َملُونَ َعلِي ٌم{ }82لَّي َ
ع لَّ ُك ْم َو َّ
َم ْس ُكونَ ٍة فِيهَا َمتَا ٌ
ار ِه ْم
هللاُ يَ ْعلَ ُم َما تُ ْب ُدونَ َو َما تَ ْكتُ ُمونَ { }83قُل لِّ ْل ُم ْؤ ِمنِينَ يَ ُغضُّ وا ِم ْن أَب َ
ْص ِ
ت َي ْغضُضْ نَ ِم ْن
َو َيحْ فَظُوا فُر َ
هللا َخ ِبي ٌر ِب َما َيصْ نَعُونَ {َ }94وقُل لِّ ْل ُم ْؤ ِمنَا ِ
ُوجهُ ْم َذ ِلكَ أَ ْز َكى لَهُ ْم إِ َّن َّ َ
ار ِه َّن َويَحْ فَ ْ
ُوجه َُّن َو َال يُ ْب ِدينَ ِزينَتَه َُّن إِ َّال َما ظَهَ َر ِم ْنهَا َو ْليَضْ ِر ْبنَ بِ ُخ ُم ِر ِه َّن َعلَى ُجيُو ِب ِه َّن َو َال
ظنَ فُر َ
أَب َ
ْص ِ
يُ ْب ِدينَ ِزينَتَه َُّن إِ َّال ِلبُعُولَ ِت ِه َّن أَوْ آ َبا ِئ ِه َّن أَوْ آ َباء بُعُولَ ِت ِه َّن أَوْ أَ ْبنَا ِئ ِه َّن أَوْ أَ ْبنَاء بُعُولَ ِت ِه َّن أَوْ إِ ْخ َوا ِن ِه َّن أَوْ َب ِني
إِ ْخ َوانِ ِه َّن أَوْ بَنِي أَ َخ َواتِ ِه َّن أَوْ نِ َسائِ ِه َّن أَوْ َما َملَ َك ْ
اإلرْ بَ ِة ِمنَ الرِّ َجا ِل أَ ِو
ت أَ ْي َمانُه َُّن أَ ِو التَّا ِب ِعينَ َغي ِْر أُوْ لِي ْ ِ
الطِّ ْف ِل الَّ ِذينَ لَ ْم يَ ْ
ت النِّ َساء َو َال يَضْ ِر ْبنَ بِأَرْ ُجلِ ِه َّن لِيُ ْعلَ َم َما ي ُْخفِينَ ِمن ِزينَتِ ِه َّن َوتُوبُوا
ظهَرُوا َعلَى عَوْ َرا ِ
هللا َج ِميعاً أَيُّ َها ْال ُم ْؤ ِمنُونَ لَ َعلَّ ُك ْم تُ ْفلِحُونَ { }91النور 91-81وقد ثبت عن النبى أنه قال إنما
إِلَى َّ ِ
جعل اإلستئذان من اجل النظر والنظر المنهى عنه هو نظر العورات ونظر الشهوات وإن لم تكن
من العورات وهللا سبحانه وتعالى ذكر اإلستئذان على نوعين ذكر فى هذه اآلية أحدهما وفى
اآليتين فى آخر السورة النوع الثانى وهو إستئذان الصغار والمماليك كما قال تعالى {يَا أَيُّهَا الَّ ِذينَ
آ َمنُوا لِيَ ْستَأْ ِذن ُك ُم الَّ ِذينَ َملَ َك ْ
ت أَ ْي َمانُ ُك ْم َوالَّ ِذينَ لَ ْم يَ ْبلُ ُغوا ْال ُحلُ َم ِمن ُك ْم ثَ َال َ
ص َال ِة ْالفَجْ ِر
ث َمرَّا ٍ
ت ِمن قَ ْب ِل َ
ص َال ِة ْال ِع َشاء ثَ َال ُ
ْس َعلَ ْي ُك ْم َو َال َعلَ ْي ِه ْم
ث عَوْ َرا ٍ
ت لَّ ُك ْم لَي َ
ير ِة َو ِمن َب ْع ِد َ
ضعُونَ ِث َيا َب ُكم ِّمنَ الظَّ ِه َ
َو ِحينَ تَ َ
ُجنَا ٌح بَ ْع َده َُّن }النور 52فأمر بإستئذان الصغار والمماليك حين اإلستيقاظ من النوم وحين إرادة
النوم وحين القائلة فإن فى هذه األوقات تبدو العورات كما قال تعالى {ثَ َال ُ
ت لَّ ُك ْم }النور52
ث عَوْ َرا ٍ
وفى ذلك ما يدل على أن المملوك المميز من الصبيان ليس له أن ينظر إلى عورة الرجل كما ال يحل
للرجل أن ينظر إلى عورة الصبى والمملوك وغيرهما وأما دخول هؤالء فى غير هذه األوقات بغير
ض ُك ْم َعلَى
ْس َعلَ ْي ُك ْم َو َال َعلَ ْي ِه ْم ُجنَا ٌح َب ْع َده َُّن طَ َّوافُونَ َعلَ ْي ُكم َب ْع ُ
إستئذان فهو مأخوذ من قوله تعالى { لَي َ
ْض }النور 52وفى ذلك داللة على أن الطوافين يرخص فيهم ما ال يرخص فى غير الطوافين
بَع ٍ
عليكم والطوافات والطواف من يدخل بغير إذن كما تدخل الهرة وكما يدخل الصبى والمملوك وإذا
كان هذا فى الصبى المميز فغير المميز أولى ويرخص فى طهارته كما قال ذلك طائفة من الفقهاء
من اصحاب أحمد وغيرهم فى الصبيان والهرة وغيرهم أنهم إن اصابتهم نجاسة أنها تطهر بمرور
الريق عليها وال تحتاج إلى غسل ألنهم من الطوافين كما اخبر به الرسول فى الهرة مع علمه أنها
تأكل الفأرة ولم تكن بالمدينة مياه تردها السنانير ليقال طهر فمها بورودها الماء فعلم أن طهارة هذه
األفواه ال تحتاج إلى غسل فاإلستئذان فى اول السورة قبل دخول البيت مطلقا والتفريق فى آخرها
ألجل الحاجة ألن المملوك والصغير طواف يحتاج إلى دخول البيت فى كل ساعة فشق إستئذانه
بخالف المحتلم

 -2ضرب الحجاب على النساء لئال ترى وجوهن وأيديهن
ُوجهُ ْم َذ ِلكَ أَ ْز َكى َلهُ ْم }النور94
ار ِه ْم َو َيحْ فَظُوا فُر َ
وقال تعالى {قُل لِّ ْل ُم ْؤ ِم ِنينَ َي ُغضُّ وا ِم ْن أَب َ
ْص ِ
اآلية إلى قوله { َوتُوبُوا إِلَى َّ
هللاِ َج ِميعاً أَيُّهَا ْال ُم ْؤ ِمنُونَ لَ َعلَّ ُك ْم تُ ْفلِحُونَ }النور 91فأمر هللا سبحانه
الرجال والنساء بالغض من البصر وحفظ الفرج كما امرهم جميعا بالتوبة وامر النساء خصوصا
باإلستتار وأن ال يبدين زينتهن إال لبعولتهن ومن إستثناه هللا تعالى فى اآلية فما ظهر من الزينة هو
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الثياب الظاهرة فهذا ال جناح عليها فى إبدائها إذا لم يكن فى ذلك محذور آخر فإن هذه البد من إبدائها
وهذا قول ابن مسعود وغيره وهو المشهور عن أحمد وقال ابن عباس الوجه واليدين من الزينة
الظاهرة الزينة الظاهرة وهى الرواية الثانية عن أحمد وهو قول طائفة من العلماء كالشافعى وغيره
وأمر سبحانه النساء بإرخاء الجالبيب لئال يعرفن وال يؤذين وهذا دليل على القول األول وقد ذكر
عبيدة السلمانى وغيره أن نساء المؤمنين كن يدنين عليهن الجالبيب من فوق رؤوسهن حتى ال يظهر
إال عيونهن ألجل رؤية الطريق وثبت فى الصحيح أن المرأة المحرمة تنهى عن اإلنتقاب
والقفازين وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين فى النساء الالتى لم يحرمن وذلك
يقتضى ستر وجوهن وايديهن وقد نهى هللا تعالى عما يوجب العلم بالزينة الخفية بالسمع أو غيره فقال
{ َو َال يَضْ ِر ْبنَ بِأَرْ ُجلِ ِه َّن لِيُ ْعلَ َم َما ي ُْخفِينَ ِمن ِزينَتِ ِه َّن }النور 91وقال { َو ْليَضْ ِر ْبنَ بِ ُخ ُم ِر ِه َّن َعلَى
ُجيُو ِب ِه َّن }النور 91فلما نزل ذلك عمد نساء المؤمين إلى خمرهن فشققهن وأرخينها على أعناقهن
والجيب هو شق فى طول القميص فإذا ضربت المرأة بالخمار على الجيب سترت عنقها وأمرت
بعد ذلك أن ترخى من جلبابها واإلرخاء أنما يكون إذا خرجت من البيت فاما إذا كانت فى البيت فال
تؤمر بذلك وقد ثبت فى الصحيح ان النبى صلى هللا عليه وسلم لما دخل بصفية قال أصحابه إن
أرخى عليها الحجاب فهى من امهات المؤمنين وإن لم يضرب عليها الحجاب فهى مما ملكت يمينه
فضرب عليها الحجاب وإنما ضرب الحجاب على النساء لئال ترى وجوهن وأيديهن والحجاب
مختص بالحرائر دون اإلماء كما كانت سنة المؤمنين فى زمن النبى وخلفائه إن الحرة تحتجب
واألمة تبرز وكان عمر رضى هللا عنه إذا رأى أمة مختمرة ضربها وقال أتتشبهين بالحرائر أى لكاع
فيظهر من األمة رأسها ويداها ووجهها

 "-3كم نظرة القت فى قلب صاحبها البالء "
وقال تعالى { َو ْالقَ َوا ِع ُد ِمنَ النِّ َساء َّ
ض ْعنَ ثِيَابَه َُّن َغي َْر
ْس َعلَ ْي ِه َّن ُجنَا ٌح أَن يَ َ
الالتِي َال يَرْ جُونَ نِ َكاحاً فَلَي َ
ت ِب ِزينَ ٍة َوأَن يَ ْستَ ْع ِف ْفنَ َخ ْي ٌر لَّه َُّن}النور 64فرخص للعجوز التى ال تطمع فى النكاح أن تضع
ُمتَ َبرِّ َجا ٍ
ثيابها فال تلقى عليها جلبابها وال تحتجب وإن كانت مستثناة من الحرائر لزوال المفسدة الموجودة فى
غيرها كما إستثنى التابعين غير أولى األربة من الرجال فى إظهار الزينة لهم لعدم الشهوة التى تتولد
منها الفتنة وكذلك األمة إذا كان يخاف بها الفتنة كان عليها أن ترخى من جلبابها وتحتجب ووجب
وليس فى الكتاب والسنة إباحة النظر إلى عامة اإلماء واال ترك
غض البصر عنها ومنها
إحتجابهن وإبداء زينتهن ولكن القرآن لم يأمرهن بما أمر الحرائر والسنة فرقت بالفعل بينهن وبين
الحرائر ولم تفرق بينهن وبين الحرائر بلفظ عام بل كانت عادة المؤمنين ان تحتجب منهم الحرائر
دون اإلماء وإستثنى القرآن من النساء الحرائر القواعد فلم يجعل عليهن إحتجابا وإستثنى بعض
الرجال وهم غير أولى األربة فلم يمنع من إبداء الزينة الخفية لهم لعدم الشهوة فى هؤالء وهؤالء فإن
إستثنى بعض اإلماء أولى وأحرى وهن من كانت الشهوة والفتنة حاصلة بترك إحتجابها وإبداء زينتها
وكما أن المحارم أبناء أزواجهن ونحوه ممن فيه شهوة وشغف لم يجز إبداء الزينة الخفية له فالخطاب
خرج عاما على العادة فما خرج عن العادة خرج به عن نظائره فإذا كان فى ظهور األمة والنظر
إليها فتنة وجب المنع من ذلك كما لو كانت فى غير ذلك وهكذا الرجل مع الرجال والمرأة مع النساء
لو كان فى المرأة فتنة للنساء وفى الرجل فتنة للرجال لكان األمر بالغض للناظر من بصره متوجها
كما يتوجه إليه األمر بحفظ فرجه فاإلماء والصبيان إذا كن حسانا تختشى الفتنة بالنظر إليهم كان
قال المروذى قلت ألبى عبدهللا يعنى أحمد بن حنبل الرجل
حكمهم كذلك كما ذكر ذلك العلماء
ينظر إلى المملوك قال إذا خاف الفتنة لم ينظر إليه كم نظرة القت فى قلب صاحبها البالء وقال
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المروذى قلت ألبى عبدهللا رجل تاب وقال لو ضرب ظهرى بالسياط ما دخلت فى معصية إال أنه ال
يدع النظر فقال أى توبة هذه قال جرير سألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن نظرة الفجأة فقال
إصرف بصرك وقال ابن ابى الدنيا حدثنى أبى سويد قاال حدثنى إبراهيم بن هراسة عن عثمان بن
صالح عن الحسن بن ذكوان قال ال تجالسوا أوالد األغنياء فإن لهم صورا كصور النساء وهم اشد
فتنة من العذارى وهذا اإلستدالل والقياس والتنبيه باألدنى على األعلى وكان يقال ال يبيت الرجل
فى بيت مع الغالم األمرد وقال ابن أبى الدنيا بإسناده عن ابى سهل الصعلوكى قال سيكون فى هذه
األمة قوم يقال لهم اللوطيون على ثالث أصناف صنف ينظرون وصنف يصافحون وصنف يعملون
ذلك العمل وقال إبراهيم النخعى كانوا يكرهون مجالسة األغنياء وأبناء الملوك وقال مجالستهم فتنة
إنما هم بمنزلة النساء ووقفت جارية لم ير أحسن وجها منها على بشر الحافى فسألته عن باب حرب
فدلها ثم وقف عليه غالم حسن الوجه فسأله عن باب حرب فأطرق رأسه فرد عليه الغالم السؤال
فغمض عينيه فقيل له يا أبا نصر جاءتك جارية فسألتك فأجبتها وجاءك هذا الغالم فسألك فلم تكلمه
فقال نعم يروى عن سفيان الثورى أنه قال مع الجارية شيطان ومع الغالم شيطانان فخشيت على
نفسى شيطانية وروى أبوالشيخ القزوينى بإسناده عن بشر أنه قال إحذروا هؤالء األحداث وقال
فتح الموصلى صحبت ثالثين شيخا كانوا يعدون من األبدال كلهم أوصانى عند مفارقتى له إتق
صحبة األحداث إتق معاش رة األحداث وكان سفيان الثورى ال يدع امرد يجالسه وكان مالك بن أنس
يمنع دخول المرد مجلسه للسماع فاختال هشام فدخل فى غمار الناس مستترا بهم وهو أمرد فسمع منه
ستة عشر حدثنا فأخبر بذلك مالك فضربه ستة عشر سوطا فقال هشام ليتنى سمعت
مائة حديث وضربنى مائة سوط وكان ي قول هذا علم إنما أخذناه عن ذوى اللحى والشيوخ فال يحمله
عنا إال أمثالهم وقال يحيى بن معين ما طمع أمرد أن يصحبنى وال أحمد بن حنبل فى طريق وقال
أبو على الروذارى قال لى أبوالعباس أحمد بن المؤدب يا ابا على من اين أخذ صوفية عصرنا هذا
اإلنس باألحداث وقد تصحبهم السالمة فى كثير من األمور فقال هيهات قد رأينا من هو أقوى منهم
إيمانا إذا رأى الحدث قد أقبل نفر منه كفراره من األسد وإنما ذاك على حسب األوقات التى تغلب
األحوال على أهلها فيأخذها تصرف الطباع ما أكثر الخطأ ما اكثر الغلط قال الجنيد بن محمد جاء
رجل إلى أحمد بن حنبل معه غالم أمرد حسن الوجه فقال له من هذا الفتى فقال الرجل إبنى فقال ال
تجىء به معك مرة أخرى فالمه بعض أصحابه فى ذلك فقال أحمد على هذا رأينا اشياخنا وبه
أخبرونا عن اسالفهم وجاء حسن بن الرازى إلى احمد ومعه غالم حسن الوجه فتحدث معه ساعة
فلما اراد أن ينصرف قال له أحمد يا ابا على ال تمش مع هذا الغالم فى طريق فقال يا ابا عبدهللا أنه
إبن أختى قال وإن كان ال يأثم الناس فيك وروى إبن الجوزى بإسناده عن سعيد بن المسيب قال إذا
رأيتم الرجل يلح بالنظر إلى الغالم األمرد فإتهموه وقد روى فى ذلك أحاديث مسندة ضعيفة وحديث
مرسل أجود منها وهو ما رواه أبومحمد الخالل ثنا عمر بن شاهين ثنا محمد بن أبى سعيد المقرى ثنا
أحمد بن حماد المصيصى ثنا عباس بن مجوز ثنا أبوأسامة عن مجالد عن سعيد عن الشعبى قال قدم
وفد عبدالقيس على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وفيهم غالم أمرد ظاهر الوضاءة فأجلسه النبى
صلى هللا عليه وسلم ورواء ظهره وقال كانت خطيئة داود فى النظر هذا حديث منكر وأما المسند
فمنها ما رواه إبن الجوزى بإسناده عن أبى هريرة عن النبى أنه قال من نظر إلى غالم أمرد بريبة
حبسه هللا فى النار أربعين عاما وروى الخطيب البغدادى بإسناده عن أنس عن رسول هللا أنه قال
ال تجالسوا أبناء الملوك فإن األنفس تشتاق إليهم ماال تشتاق إلى الجوارى العواتق إلى غير ذلك من
األحاديث الضعيفة وكذلك المرأة مع المرأة وكذلك محارم المرأة مثل ابن زوجها وابنه وابن أخيها
وإبن أختها ومملوكها عند من يجعله محرما متى كان يخاف عليه الفتنة أو عليها توجه اإلحتجاب بل
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ك أَ ْز َكى
وجب وهذه المواضع التى أمر هللا تعالى باإلحتجاب فيها مظنة الفتنة ولهذا قال تعالى { َذلِ َ
لَهُ ْم } النور  82فقد تحصل الزكاة والطهارة بدون ذلك لكن هذا أزكى وإذا كان النظر والبروز قد
إنتفى فيه الزكاة والطهارة لما يوجد فى ذلك من شهوة القلب واللذة بالنظر كان ترك النظر
واإلحتجاب أولى بالوجوب وال زكاة بدون حفظ الفرج من الفاحشة ألن حفظه يتضمن حفظه عن
الوطء به في الفروج واألدبار ودون ذلك وعن المباشرة ومس الغير له وكشفه للغير ونظر الغير إليه
فعليه أن يحفظ فرجه عن نظر الغير ومسه ولهذا قال فى حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده
لما قال له يا رسول هللا عوراتنا ما نأتى منها وما نذر فقال إحفظ عورتك إال من زوجتك أو ما
ملكت يمينك قال فإذا كان القوم بعضهم فى بعض قال إن إستطعت أن ال يرينها أحد فال يرينها قال
فإذا كان أحدنا خاليا قال فاهلل أحق أن يستحيى منه من الناس

 "-4من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر من إناث أمتى فال تدخل الحمام إال
بمئزر "
وقد نهى النبى أن تباشر المرأة المرأة فى شعار واحد وأن يباشر الرجل الرجل فى شعار واحد
ونهى عن المشى عراة ونهى عن أن ينظر الرجل إلى عورة الرجل وان تنظر المرأة إلى عورة
وفى رواية
المرأة وقال من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فال يدخل الحمام إال بمئزر
من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر من إناث أمتى فال تدخل الحمام إال بمئزر وقال العلماء رخص
للن ساء فى الحمام عند الحاجة كما يرخص للرجال مع غض البصر وحفظ الفرج وذلك مثل أن تكون
مريضة أو نفساء او عليها غسل ال يمكنها إال فى الحمام وأما إذا إعتادت الحمام وشق عليها تركه
فهل يباح لها على قولين فى مذهب احمد وغيره أحدهما ال يباح والثانى يباح وهو مذهب أبى حنيفة
وإختاره ابن الجوزى

 " -5إذا طلع فى بيتك أحد ولن تأذن له فخذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان
عليك من جناح "
وكما يتناول غض البصر عن عورة الغير وما اشبهها من النظر إلى المحرمات فإنه يتناول الغض
عن بيوت الناس فبيت الرجل يستن بدنه كما تستره ثيابه وقد ذكر سبحانه غض البصر وحفظ الفرج
بعد آية اإلستئذان وذلك أن البيوت سترة كالثياب التى على البدن كما جمع بين اللباسين فى قوله تعالى
{ َو ه
يل
هللاُ َج َع َل لَ ُكم ِّم َّما َخلَ َ
يل تَ ِقي ُك ُم ْال َح َّر َو َس َرا ِب َ
ال أَ ْكنَاناً َو َج َع َل لَ ُك ْم َس َرا ِب َ
ق ِظالَالً َو َج َع َل لَ ُكم ِّمنَ ْال ِج َب ِ
تَقِي ُكم بَأْ َس ُك ْم }النحل 21فكل منهما وقاية من األذى الذى يكون سموما مؤذيا كالحر والشمس والبرد
وما يكون من بنى آدم من النظر بالعين واليد وغير ذلك وقد ذكر فى أول سورة النحل أصول
النعم وذكر هنا ما يدفع البرد فإنه من المهلكات وذكر فى أثنائها تمام النعم وما يدفع الحر فإنه من
المؤذيات ثم قال { َك َذلِكَ يُتِ ُّم نِ ْع َمتَهُ َعلَ ْي ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم تُ ْسلِ ُمونَ }النحل 21وفى الصحيحين عن أبى هريرة
أنه سمع رسول هللا يقول إذا طلع فى بيتك أحد ولن تأذن له فخذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان
عليك من جناح وهذا الخاص يفسر العام الذى فى الصحيح عن عبدهللا بن مغفل أنه رأى رجال
يخذف قال ال تخذف فإن رسول هللا نهى عن الخذف وقال إنه ال يصاد به صيد وال ينكأ به عدو
ولكنها تكسر السن وتفقأ العين وفى الصحيحين عن سهل بن سعد أن رجال أطلع فى فى حجرة
فى باب النبى ومع النبى صلى هللا عليه وسلم مدرى يحك بها رأسه فقال لو أعلم أنك تنظر إلى
وقد ظن طائفة من العلماء أن هذا من
لطعنت به فى عينك إنما يجعل اإلستئذان من أجل البصر
باب دفع الصائل ألن الناظر متعد بنظره فيدفع كما يدفع سائر البغاة ولوكان األمر كما قالوا لدفع
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باألسهل فاألسهل ولم يجز قلع عينه إبتداء إذا لم يذهب إال بذلك والنصوص تخالف ذلك فإنه أباح أن
تخذفه حتى تفقأ عينه قبل أمره باإلنصراف وكذلك قوله لو أعلم أنك تنظرنى لطعنت به فى عينك
فجعل نفس النظر مبيحا للطعن فى العين ولم يذكر األمر له باإلنصراف وهذا يدل على أنه من باب
المعاقبة له على ذلك حيث جنى هذه الجنابة على حرمة صاحب البيت فله أن يفقأ عينه بالحصا
والمدرى

-6النظر إلى العورات حرام
ش}األعراف 99وفى
اح َ
والنظر إلى العورات حرام داخل فى قوله تعالى {قُلْ إِنَّ َما َح َّر َم َرب َِّي ْالفَ َو ِ
قوله { َوالَ تَ ْق َرب ْ
ش }األنعام 151فإن الفواحش وإن كانت ظاهرة فى المباشرة بالفرج أو
ُوا ْالفَ َوا ِح َ
اح َشةَ َما َسبَقَ ُكم
الدبر وما يتبع ذلك من المالمسة والنظر وغير ذلك وكما فى قصة لوط {أَتَأْتُونَ ْالفَ ِ
ْصرُونَ }النمل 50وقوله { َوالَ
بِهَا ِم ْن أَ َح ٍد ِّمن ْال َعالَ ِمينَ }األعراف { 24أَتَأْتُونَ ْالفَا ِح َشةَ َوأَنتُ ْم تُب ِ
تَ ْق َرب ْ
ُوا ِّ
الزنَى إِنَّهُ َكانَ فَا ِح َشةً}اإلسراء 98فالفاحشة أيضا تتناول كشف العورة وإن لم يكن فى ذلك
اح َشةً قَالُ ْ
كما قال تعالى { َوإِ َذا فَ َعلُ ْ
وا َو َج ْدنَا َعلَ ْيهَا آبَاءنَا }األعراف 82وهذه
مباشرة
وا فَ ِ
الفاحشة هى طوافهم بالبيت عراة وكانوا يقولون ال نطوف بثياب عصينا هللا فيها إال الحمس فإنهم
كانوا يطوفون فى ثيابهم وغيرهم إن حصل له ثياب من الحمس طاف فيها وإال طاف عريانا وإن
طاف بثيابه حرمت عليه فألقاها فكانت تسمى لقاء وكذلك المرأة إذا لم يحصل لها ثياب جعلت يدها
على فرجها ويدها األخرى على دبرها وطافت تقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدأ منه فال
ش َما ظَهَ َر ِم ْنهَا
أحله
اح َ
وقد سمى هللا ذلك فاحشة وقوله فى سياق ذلك {قُلْ إِنَّ َما َح َّر َم َرب َِّي ْالفَ َو ِ
َو َما َبطَنَ }األعراف 99يتناول كشف العورة أيضا وإبداءها ويؤكد ذلك أن إبداء فعل النكاح باللفظ
الصريح يسمى فحشاء وتفحشا فكشف األعضاء والفعل للبصر ككشف ذلك للسمع وكل واحد من
الكشفين يسمى وصفا كما قال عليه السالم ال تنعت المرأة المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر إليها
ويقال فالن يصف فالنا وثوب يصف البشرة ثم إن كل واحد من إظهار ذلك للسمع والبصر يباح
للحاجة بل يستحب إذا لم يحصل المستحب أو الواجب إال بذلك كقول النبى لما عز أنكتها
والمقصود أن الفاحشة تتناول الفعل
وكقوله من تعزى الجاهلية فأعضوه بهن أبيه وال تكنوا
القبيح وتناول إظهار الفعل واعضاءه وهذا كما أن ذلك يتناول ما فحش وإن كان بعقد نكاح كقوله
تعالى { َوالَ تَن ِكح ْ
سلَفَ إِنَّهُ َكانَ فَا ِح َشةً َو َم ْقتاً َو َساء َسبِيالً
ُوا َما نَ َك َح آبَا ُؤ ُكم ِّمنَ النِّ َساء إِالَّ َما قَ ْد َ
}النساء 88فأخبر أن هذا النكاح فاحشة وقد قيل أن هذا من الفواحش الباطنة فظهر أن الفاحشة
تتناول العقود الفاحشة كما تتناول المباشرة بالفاحشة فإن قوله { َوالَ تَن ِكح ْ
ُوا َما نَ َك َح آبَا ُؤ ُكم ِّمنَ
النِّ َساء }النساء 88يتناول العقد والوطء وفى قوله { َما ظَ َه َر ِم ْن َها َو َما َبطَنَ }األعراف99
ُوجهُ ْم
عموم ألنواع كثيرة من األقوال واألفعال وأمر تعالى بحفظ الفرج مطلقا بقوله { َويَحْ فَظُوا فُر َ
اج ِه ْم أوْ َما َملَ َك ْ
ت أَ ْي َمانُهُ ْم{}6
ُوج ِه ْم َحافِظُونَ { }5إِ َّال َعلَى أَ ْز َو ِ
}النور 94وبقوله { َوالَّ ِذينَ هُ ْم لِفُر ِ
ت }األحزاب 95فحفظ الفرج مثل قوله
المؤمنون 6- 5اآليات وقال { َو ْال َحا ِف ِظينَ فُرُو َجهُ ْم َو ْال َحا ِفظَا ِ
هللا }التوبة 118وحفظها هو صرفها عما ال يحل وأما األبصار فالبد من
{ َو ْال َحافِظُونَ لِ ُحدُو ِد ه ِ
فتحها والنظر بها وقد يفجأ اإلنسان ما ينظر إليه بغير قصد فال يمكن غضها مطلقا ولهذا أمر تعالى
عباده بالغض منها كما امر لقمان إبنه بالغض من صوته واما قوله تعالى {إِ َّن الَّ ِذينَ يَ ُغضُّ ونَ
أَصْ َواتَهُ ْم }الحجرات 9اآلية فإنه مدحهم على غض الصوت عند رسوله مطلقا فهم مأمورون بذلك
فى مثل ذلك ينهون عن رفع الصوت عنده وأما غض الصوت مطلقا عند رسول هللا صلى هللا عليه
وآله وسلم فهو غض خاص ممدوح ويمكن العبد أن يغض صوته مطلقا فى كل حال ولم يؤمر العبد
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به بل يؤمر برفع الصوت فى مواضع إما أمر إيجاب أو إستحباب فلهذا قال { َوا ْغضُضْ ِمن
صوْ ِتكَ }لقمان 13فإن الغض فى الصوت والبصر جماع ما يدخل إلى القلب ويخرج منه فبالسمع
َ
يدخل القلب وبالصوت يخرج منه كما العضوين فى قوله { أَلَ ْم نَجْ َعل لَّهُ َع ْينَي ِْن{َ }2ولِ َساناً
َو َشفَتَي ِْن{ }3البلد 3-2فبالعين والنظر يعرف القلب األمور واللسان والصوت يخرجان من عند
القلب األمور هذا رائد القلب وصاحب خبره وجاسوسه وهذا ترجمانه

-7الطهارة هى من الذنوب التى هى رجس
ثم قال تعالى { َذلِ ُك ْم أَ ْز َكى لَ ُك ْم َوأَ ْ
ص َدقَةً تُطَهِّ ُرهُ ْم
طهَ ُر }البقرة 898وقال { ُخ ْذ ِم ْن أَ ْم َوالِ ِه ْم َ
ت َويُطَه َِّر ُك ْم تَ ْ
َوتُ َز ِّكي ِهم ِب َها }التوبة 149وقال {إِنَّ َما ي ُِري ُد َّ
ط ِهيراً
ب عَن ُك ُم الرِّجْ َ
هللاُ لِي ُْذ ِه َ
س أَ ْه َل ْال َب ْي ِ
يل لَ ُك ُم ارْ ِجعُوا فَارْ ِجعُوا ه َُو أَ ْز َكى لَ ُك ْم }النور82
}األحزاب 99وقال فى آية اإلستئذان { َوإِن قِ َ
وقال { فَاسْأَلُوه َُّن ِمن َو َراء ِح َجابٍ َذلِ ُك ْم أَ ْ
طهَ ُر لِقُلُوبِ ُك ْم َوقُلُوبِ ِه َّن}األحزاب 59وقال { فَقَ ِّد ُموا بَ ْينَ
ص َدقَةً َذ ِلكَ َخ ْي ٌر لَّ ُك ْم َوأَ ْ
ط َه ُر}المجادلة 18وقال النبى صلى هللا عليه وسلم اللهم
َي َديْ نَجْ َوا ُك ْم َ
طهر قلبى من خطاياى بالماء والثلج والبرد وقال فى دعاء الجنازة وإغسله بماء وثلج وبرد
فالطهارة وهللا أعلم هى من الذنوب التى
ونقه من خطاياه كما ينقى الثوب األبيض من الدنس
هى رجس والزكاة تتضمن معنى الطهارة التى هى عدم الذنوب ومعنى النماء باألعمال الصالحة مثل
المغفرة والرحمة ومثل النجاة من العذاب والفوز بالثواب ومثل عدم الشر وحصول الخير فإن
الطهارة تكون من األرجاس واألنجاس وقد قال تعالى { إِنَّ َما ْال ُم ْش ِر ُكونَ نَ َجسٌ }التوبة 82وقال
ان َواجْ تَنِبُوا قَوْ َل ُّ
ور }الحج 94وقال { إِنَّ َما ْال َخ ْم ُر َو ْال َمي ِْس ُر
{فَاجْ تَنِبُوا الرِّجْ َ
س ِمنَ ْاألَوْ ثَ ِ
الز ِ
نصابُ َواألَ ْزالَ ُم ِرجْ سٌ ِّم ْن َع َم ِل ال َّ
ان }المائدة 34وقال عن المنافقين { فَأَ ْع ِرضُواْ َع ْنهُ ْم
َواألَ َ
ش ْيطَ ِ
وقال عن قوم لوط { َونَ َّج ْينَاهُ ِمنَ ْالقَرْ يَ ِة الَّتِي َكانَت تَّ ْع َم ُل ْال َخبَائِ َ
ث
إِنَّهُ ْم ِرجْ سٌ }التوبة35
}األنبياء 10وقال اللوطية عن لوط وأهله {أَ ْخ ِرجُوهُم ِّمن قَرْ يَتِ ُك ْم إِنَّهُ ْم أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ
}األعراف 28قال مجاهد عن ادبار الرجال ويقال فى دخول الغائط أعوذ بك من الخبث
والخبائث ومن الرجس النجس الخبيث المخبث وهذه النجاسة تكون من الشرك والنفاق والفواحش
والظل م ونحوها وهى ال تزول إال بالتوبة عن ترك الفاحشة وغيرها فمن تاب منها فقد تطهر وإال فهو
متنجس وإن إغتسل بالماء من الجنابة فذاك الغسل يرفع حدث الجنابة وال يرفع عنه نجاسة الفاحشة
التى قد تنجس بها قلبه وباطنه فإن تلك نجاسة ال يرفعها اإلغتسال بالماء وإنما يرفعها اإلغتسال بماء
التوبة النصوح المستمرة إلى الممات وهذا معنى ما رواه ابن أبى الدنيا وغيره ثنا سويد بن سعيد
ثنا مسلم بن خالد عن إسماعيل بن كثير عن مجاهد قال لو أن الذى يعمل يعنى عمل قوم لوط إغتسل
بكل قطرة فى السماء وكل قطرة فى األرض لم يزل نجسا ورواه ابن الجوزى وروى القاسم بن خلف
فى كتاب ذم اللواط بإسناده عن الفضيل بن عياض أنه قال لو أن لوطيا إغتسل بكل قطرة
نزلت من السماء للقى هللا غير طاهر وقد روى أبومحمد الخالل عن العباس الهاشمى ذلك مرفوعا
وحديث إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود اللوطيان لو إغتسال بماء البحر لم يجزهما إال أن يتوبا
ورفع مثل هذا الكالم منكر وإنما هو معروف من كالم السلف وكذلك روى عن أبى هريرة وابن
عباس قاال خطبنا رسول هللا فقال فى خطبته من نكح امرأة فى دبرها أو غالما أو رجال حشر يوم
القيامة أنتن من الجيفة يتأذى به الناس حتى يدخله هللا نار جهنم ويحبط هللا عمله وال يقبل منه صرفا
وال عدال ويجعل فى تابوت من نار ويسمر عليه بمسامير من حديد فتشك تلك المسامير فى وجهه
وجسده قال أبو هريرة هذا لمن لم يتب وذلك أن تارك اللواط متطهر كما دل عليه القرآن ففاعله
غير متطهر من ذلك فيكون متنجسا فإن ضد الطهارة النجاسة لكن النجاسة أنواع مختلفة تختلف
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أحكامها ومن هنا غلط بعض الناس من الفقهاء فإنهم لما رأوا ما دل عليه القرآن من طلب طهارة
الجنب بقوله { َوإِن ُكنتُ ْم ُجنُباً فَاطَّهَّر ْ
ُوا }المائدة 6قالوا فيكون الجنب نجسا وقد ثبت فى الصحيح من
حديث أبى هريرة أن النبى قال إن المؤمن ال ينجس لما إنخنس منه وهو جنب وكره أن يجالسه
فهذه النجاسة التى نفاها النبى هى نجاسة الطهارة بالماء التى ظنها أبوهريرة والجنابة تمنع المالئكة
أن تدخل بيتا فيه جنب وقال أحمد إذا وضع الجنب يده فى ماء قليل انجس الماء فظن بعض أصحابه
أنه أراد النجاسة الحسية وإنما اراد الحكمية فإن الفرع ال يكون أقوى من األصل وال يكون الماء
أعظم من البدن بل غايته أن يقوم به المانع الذى قام بالبدن والجنب ظاهره ممنوع من الصالة فيكون
الماء كذلك طاهرا ال يتوضأ به للصالة وأما الزكاة فهى متضمنة النماء والزيادة كالزرع وإن كانت
الطهارة قد تدخل فى معناها فإن الشىء إذا تنظف مما يفسده زكى ونما وصلح وزاد فى نفسه كالزرع
ينفى من الدغل قال هللا تعالى { َولَوْ َال فَضْ ُل َّ
هللا
هللاِ َعلَ ْي ُك ْم َو َرحْ َمتُهُ َما َز َكا ِمن ُكم ِّم ْن أَ َح ٍد أَبَداً َولَ ِك َّن َّ َ
ي َُز ِّكي َمن يَ َشا ُء }النور { 81أَقَتَ ْل َ
س }الكهف 10وقال {قَ ْد أَ ْفلَ َح َمن َز َّكاهَا
ت نَ ْفساً َز ِكيَّةً ِب َغي ِْر نَ ْف ٍ
}الشمس3وقال { فَارْ ِجعُوا هُ َو أَ ْز َكى لَ ُك ْم }النور 82فإن الرجوع عمل صالح يزيد المؤمن زكاة
وطهارة وقال { َذلِ ُك ْم أَ ْ
طهَ ُر لِقُلُو ِب ُك ْم َوقُلُو ِب ِه َّن }األحزاب 59فإن ذلك مجانبة ألسباب الريبة وذلك
من نوع مجانبة الذنوب والبعد عنها ومباعدتها فأخبر أن ذلك أطهر لقلوب الطائفتين

-8الغض من البصر وحفظ الفرج يتضمن البعد عن نجاسة الذنوب ويتضمن
األعمال الصالحة
ُوجهُ ْم َذ ِلكَ
ارهِ ْم َويَحْ فَظُوا فُر َ
وأما اآلية التى نحن فيها وهى قوله {قُل لِّ ْل ُم ْؤ ِمنِينَ يَ ُغضُّ وا ِم ْن أَب َ
ْص ِ
أَ ْز َكى لَهُ ْم }النور 94فالغض من البصر وحفظ الفرج يتضمن البعد عن نجاسة الذنوب ويتضمن
األعمال الصالحة التى يزكو بها اإلنسان وهو أزكى والزكاة تتضمن الطهارة فإن فيها معنى ترك
السيئات ومعنى فعل الحسنات ولهذا تفسر تارة بالطهارة وتارة بالزيادة والنماء ومعناها يتضمن
ص َدقَةً تُطَهِّ ُرهُ ْم َوتُ َز ِّكي ِهم
األمرين وإن قرن الطهارة معها فى الذكر مثل قوله { ُخ ْذ ِم ْن أَ ْم َوا ِل ِه ْم َ
ِبهَا}التوبة 149فالصدقة توجب الطهارة من الذنوب وتوجب الزكاة التى هى العمل الصالح كما ان
الغض من البصر وحفظ الفرج هو أزكى لهم وهما يكونان بإجتناب الذنوب وحفظ الجوارح ويكونان
هللاَ َم َع الَّ ِذينَ اتَّقَ ْ
بالتوبة والصدقة التى هى اإلحسان وهذان هما التقوى واإلحسان و {إِ َّن ه
وا َّوالَّ ِذينَ هُم
ُّمحْ ِسنُونَ }النحل 182وقد روى الترمذى وصححه ان النبى سئل ما اكثر ما يدخل الناس النار
فقال األجوفان الفم والفرج وسئل عن اكثر ما يدخل الناس الجنة فقال تقوى هللا وحسن الخلق فيدخل
فى تقوى هللا حفظ الفرج وغض البصر ويدخل فى حسن الخلق اإلحسان إلى الخلق يكون عن الرحمة
وهو سبحانه ذكر الزكاة هنا
صوْ ا بِ ْال َمرْ َح َم ِة }البلد11
اصوْ ا بِال َّ
صب ِْر َوتَ َوا َ
وهللا تعالى يقول { َوتَ َو َ
هللا َعلَ ْي ُك ْم َو َرحْ َمتُهُ َما َز َكا ِمن ُكم ِّم ْن أَ َح ٍد أَ َبداً}النور 81فإن
كما قدمها فى قوله { َولَوْ َال فَضْ ُل َّ ِ
إجتناب الذنوب يوجب الزكاة التى هى زوال الشر وحصول الخير والمفلحون هم الذين أدوا الواجبات
ْب ِفي ِه هُدًى
وتركوا المحرمات كما وصفهم فى أول سورة البقرة فقال {الم{َ }1ذ ِلكَ ْال ِكتَابُ الَ َري َ
لِّ ْل ُمتَّقِينَ {}8البقرة 8-1اآليات وقال {قَ ْد أَ ْفلَ َح َمن َز َّكاهَا }الشمس 3فإذا كان قد أخبر أن هؤالء
ب َويُقِي ُمونَ الصَّالةَ َو ِم َّما َر َز ْقنَاهُ ْم
مفلحون وأخبر أن المفلحين هم المتقون { الَّ ِذينَ ي ُْؤ ِمنُونَ بِ ْال َغ ْي ِ
يُن ِفقُونَ } البقرة  9واخبر أن من زكى نفسه فهو مفلح دل ذلك على أن الزكاة تنتظم األمور المذكورة
فى اول سورة البقرة وقوله {أَلَ ْم تَ َر إِلَى الَّ ِذينَ ي َُز ُّكونَ أَنفُ َسهُ ْم }النساء 03وقوله { فَ َال تُ َز ُّكوا
أَنفُ َس ُك ْم ه َُو أَ ْعلَ ُم ِب َم ِن اتَّقَى }النجم 98فالتزكية من العباد ألنفسهم هى إخبارهم عن أنفسهم بكونها
زاكية وإعتقاد ذلك ألنفس جعلها زاكية وقال تعالى عن إبراهيم { َربَّنَا َوا ْب َع ْ
ث فِي ِه ْم َرسُوالً ِّم ْنهُ ْم
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اب َو ْال ِح ْك َمةَ َوي َُز ِّكي ِه ْم }البقرة 183وقال {لَقَ ْد َم َّن ه
هللاُ َعلَى ْال ُمؤ ِمنِينَ إِ ْذ
يَ ْتلُو َعلَ ْي ِه ْم آيَاتِكَ َويُ َعلِّ ُمهُ ُم ْال ِكتَ َ
َب َع َ
اب َو ْال ِح ْك َمةَ }آل عمران160
ث ِفي ِه ْم َرسُوالً ِّم ْن أَنفُ ِس ِه ْم َي ْتلُو َعلَ ْي ِه ْم آ َيا ِت ِه َوي َُز ِّكي ِه ْم َويُ َعلِّ ُمهُ ُم ْال ِكتَ َ
اآلية وقال {هُ َو الَّ ِذي بَ َع َ
ب
ث فِي ْاألُ ِّميِّينَ َرسُوالً ِّم ْنهُ ْم يَ ْتلُو َعلَ ْي ِه ْم آيَاتِ ِه َوي َُز ِّكي ِه ْم َويُ َعلِّ ُمهُ ُم ْال ِكتَا َ
َو ْال ِح ْك َمةَ}الجمعة 8اآلية فإمتن سبحانه على العباد بإرساله فى عدة مواضع فهذه أربعة أمور أرسله
بها تالوة آياته عليهم وتزكيتهم وتعليمهم الكتاب والحكمة وقد أفرد تعليمه الكتاب والحكمة بالذكر
مثل قوله { َو َما أَ َ
ب َو ْال ِح ْك َم ِة يَ ِعظُ ُكم ِب ِه }البقرة 891وقوله { َو ْاذ ُكرْ نَ َما يُ ْتلَى
نز َل َعلَ ْي ُك ْم ِّمنَ ْال ِكتَا ِ
هللا َو ْال ِح ْك َم ِة}األحزاب 90وذلك أن التالوة عليهم وتزكيتهم أمر عام لجميع
ت َّ ِ
ِفي بُيُو ِت ُك َّن ِم ْن آ َيا ِ
المؤمنين فإن التالوة هى تبليغ كالمه تعالى إليهم وهذا البد منه لكل مؤمن وتزكيتهم هو جعل أنفسهم
زكية بالعمل الصالح الناشىء عن اآليات التى سمعوها وتليت عليهم فاألول سمعهم والثانى طاعتهم
والمؤمنون يقولون سمعنا وأطعنا األول علمهم والثانى عملهم واإليمان قول وعمل فإذا آيات هللا
وعوها بقلوبهم وأحبوها وعملوا بها ولم يكونوا كمن قال فيهم { َو َمثَ ُل الَّ ِذينَ َكفَ ُرواْ َك َمثَ ِل الَّ ِذي يَ ْن ِع ُ
ق
ص ٌّم بُ ْك ٌم ُع ْم ٌي فَهُ ْم الَ يَ ْع ِقلُونَ }البقرة 111وإذا عملوا بها زكوا بذلك
ِب َما الَ َي ْس َم ُع إِالَّ ُدعَاء َونِدَاء ُ
وهللا قال { يَرْ فَ ِع َّ
ت
وكانوا من المفلحين المؤمنين
هللاُ الَّ ِذينَ آ َمنُوا ِمن ُك ْم َوالَّ ِذينَ أُوتُوا ْال ِع ْل َم َد َر َجا ٍ
وا ُحدُو َد َما أَن َز َل ه
ش ُّد ُك ْفراً َونِفَاقاً َوأَجْ َد ُر أَالَّ يَ ْعلَ ُم ْ
}المجادلة11وقال فى ضدهم {األَ ْع َرابُ أَ َ
هللاُ َعلَى
َرسُو ِل ِه }التوبة 31فأخبر أنهم أعظم كفرا ونفاقا وجهال وذلك ضد اإليمان والعلم فإستماع آيات هللا
والت زكى بها أمر واجب على كل احد فإنه البد لكل عبد من سماع رسالة سيدة التى أرسل بها رسوله
إليه وهذا هو السماع الواجب الذى هو أصل اإليمان والبد من التزكى بفعل المأمور وترك المحظور
فهذا البد منهما وأما العلم بالكتاب والحكمة فهو فرض على الكفاية ال يجب على كل أحد بعينه أن
يكون عالما بالكتاب لفظه ومعناه عالما بالحكمة جميعا بل المؤمنون كلهم مخاطبون بذلك وهو واجب
عليهم كما هم مخاطبون بالجهاد بل وجوب ذلك أسبق وأوكد من وجوب الجهاد فإنه أصل الجهاد
ولواله لم يعرفوا عالم يقاتلون ولهذا كان قيام الرسول والمؤمنين بذلك قبل قيامهم بالجهاد فالجهاد
سنام الدين وفرعه وتمامه وهذا اصله واساسه وعموده ورأسه ومقصود الرسالة فعل الواجبات
والمستحبات جميعا وال ريب أن إستماع كتاب هللا واإليمان به وتحريم حرامه وتحليل حالله والعمل
اب
بمحكمه واإليمان بمتشابهه واجب على واحد وهذا هو التالوة المذكورة فى {الَّ ِذينَ آتَ ْينَاهُ ُم ْال ِكتَ َ
يَ ْتلُونَهُ َح َّ
ق ِتالَ َو ِت ِه أُوْ لَـ ِئكَ ي ُْؤ ِمنُونَ ِب ِه }البقرة 181فأخبر عن الذين يتلونه حق تالوته أنهم يؤمنون به
وبه قال سلف األمة من الصحابة والتابعين وغيرهم وقوله { َح َّ
ق تِالَ َوتِ ِه }البقرة 181كقوله
ق ِج َها ِده}الحج { 12اتَّقُ ْ
{ َو َجا ِهدُوا ِفي َّ
هللا َح َّ
هللاِ َح َّ
وأما حفظ جميع
ق تُقَا ِت ِه }آل عمران148
وا ه َ
القرآن وفهم جميع معانيه ومعرفة جميع السنة فال يجب على كل أحد لكن يجب على العبد أن يحفظ
من القرآن ويعلم معانيه ويعرف من السنة ما يحتاج إليه وهل يجب عليه أن يسمع جميع القرآن فيه
خالف ولكن هذه المعرفة الحكمية التى تجب على كل عبد ليس هو علم الكتاب والحكمة التى علمها
النبى اصحابه وامته بل ذلك ال يكون إال بمعرفة حدود ما انزل هللا على رسوله من األلفاظ والمعانى
واألفعال والمقاصد وال يجب هذا على كل أحد

-9الغض من البصر وحفظ الفرج هو أزكى لهم
وقوله تعالى { َف َال تُ َز ُّكوا أَنفُ َس ُك ْم هُ َو أَ ْعلَ ُم ِب َم ِن اتَّقَى }النجم 98دليل على أن الزكاة هى التقوى
والتقوى تنتظم األمرين جميعا بل ترك السيئات مستلزم لفعل الحسنات إذ اإلنسان حارث همام وال
يدع إرادة السيئات وفعلها إال بإرادة الحسنات وفعلها إذ النفس ال تخلو عن اإلرادتين جميعا بل
اإلنسان بالطبع مريد فعال وهذا دليل على أن يكون سببه الزكاة والتقوى التى بها يستحق اإلنسان
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الجنة كما فى صحيح البخارى عن النبى أنه قال من تكفل لى بحفظ ما بين لحييه ورجليه أتكفل له
بالجن ة ومن تزكى فقد أفلح فيدخل الجنة والزكاة متضمنة حصول الخير وزوال الشر فإذا حصل
الخير زال الشر من العلم والعمل حصل له نور وهدى ومعرفة غير ذلك والعمل يحصل له محبة
وإنابة وخشية وغير ذلك هذا لمن ترك هذه المحظورات وأتى بالمأمورات ويحصل له ذلك أيضا
قدرة وسلطانا وهذه صفات الكمال العلم والعمل والقدرة وحسن اإلرادة وقد جاءت اآلثار بذلك وأنه
يحصل لمن غض بصره نور فى قلبه ومحبة كما جرب ذلك العالمون العاملون وفي مسند احمد حدثنا
عتاب عن عبدهللا وهو ابن المبارك أنا يحيى بن أيوب عن عبيد هللا بن زحر عن على بن يزيد عن
القا سم عن أبى أمامة عن النبى قال ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة ثم يغض بصره إال أخلف
ورواه أبوبكر بن األنبارى فى أماليه من حديث ابن أبى مريم عن
هللا له عبادة يجد حالوتها
يحيى بن أيوب به ولفظه من نظر إلى امرأة فغض بصره عند أول دفعة رزقه هللا عبادة يجد
حالوتها وقد رواه أبونعيم فى الحلية حدثنا أبى حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن حدثنا محمد بن
يعقوب قال حدثنا أبو اليمان حدثنا أبومهدى سعيد بن سنان عن أبى الزاهرية عن كثير بن مرة عن
ابن عمر قال قال رسول هللا النظرة األولى خطأ والثانية عمد والثالثة تدبر نظر المؤمن إلى
محاسن المرأة سهم مسموم من سهام إبليس من تركه خشية هللا ورجاء ما عنده أثابه هللا تعالى بذلك
عبادة تبلغه لذتها رواه أبو جعفر الخرائطى فى كتاب إعتالل القلوب ثنا على بن حرب ثنا
إسحق بن عبدالواحد ثنا هشيم ثنا عبدالرحمن ابن إسحق عن محارب بن دثار عن جبلة عن حذيفة
ابن اليمان قال قال رسول هللا النظر إلى المرأة سهم مسمومه من سهام إبليس من تركه خوفا من
وقد رواه أبو محمد الخالل من حديث عبدالرحمن بن
هللا أثابه هللا إيمانا يجد حالوته فى قلبه
إسحق عن النعمان بن سعد عن علي وفيه ذكر السهم ورواه أبونعيم ثنا عبدهللا بن محمد هو أبوالشيخ
ثنا ابن عفير قال ثنا شعيب بن سلمة ثنا عصمة بن محمد عن موسى يعنى ابن عقبة عن القاسم بن
محمد عن عائشة قالت قال رسول هللا ما من عبد يكف بصره عن محاسن إمرأة ولو شاء أن ينظر
إليها لنظر إال أدخل هللا ق لبه عبادة يجد حالوتها ابن أبى الفوارس من طريق ابن الجوزى عن محمد
بن المسيب ثنا عبدهللا قال حدثنى الحسن عن مجاهد قال غض البصر عن محارم هللا يورث حب
هللا وقد روى مسلم فى صحيحه من حديث يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد إن أبى زرعة بن
عمرو بن جرير عن جده جرير بن عبدهللا البجلى قال سألت رسول هللا عن نظر الفجأة فأمرنى أن
أصرف بصرى ورواه اإلمام أحمد عن هشيم عن يونس به ورواه أبوداود والترمذى والنسائى من
حديثه أيضا وقال الترمذى حسن صحيح وفى رواية قال أطرق بصرك أى أنظر إلى األرض
والصرف أعم فإنه قد يكون إلى األرض أو إلى جهة أخرى وقال أبو داود حدثنا إسماعيل بن
موسى الفارى حدثنا شريك عن ربيعة األيادى عن عبدهللا بن بريدة عن أبيه قال قال رسول هللا
لعلى يا على ال تتبع النظرة النظرة فإن لك األولى وليست لك األخرى ورواه الترمذى من حديث
شريك وقال غريب ال نعرفه إال من حديث وفى الصحيح عن أبى سعيد قال قال رسول هللا إياكم
والجلوس على الطرقات قال يا رسول هللا مالنا بد من مجالسنا نقعد فيها فقال رسول هللا إن أبيتم
فأعطوا الطريق حقه قالوا وما حق الطريق يا رسول هللا قال غض البصر وكف األذى ورد السالم
واألمر بالمعروف والنهى عن المنكر وروى أبوالقاسم البغوى عن أبى أمامة قال سمعت
رسول هللا يقول أكفلوا لى ستا أكفل لكم الجنة إذا حدث أحدكم فال يكذب وإذا اؤتمن فال يخن وإذا وعد
فال يخلف غضوا أبصاركم وكفوا أيديكم وإحفظوا فروجكم فالنظر داعية إلى فساد القلب قال
بعض السلف النظر سهم سم إلى القلب فلهذا أمر هللا بحفظ الفروج كما أمر بغض األبصار التى هى
بواعث إلى ذلك وفى الطبرانى من طريق عبيدهللا بن يزيد عن القاسم عن ابى أمامة مرفوعا
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لتغضن أبصاركم ولتحفظن فروجكم ولتقيمن وجوهكم أو لتكسفن وجوهكم وقال الطبرانى حدثنا
أحمد بن زهير التستري قال قرأنا على حمد بن حفص بن عمر الضرير المقرى حدثنا يحيى بن أبى
كثير حدثنا هزيم بن سفيان عن عبدالرحمن بن إسحاق عن القاسم بن عبدالرحمن عن أبيه عن ابن
مسعود قال قال رسول هللا إن النظر سهم من سهام إبليس مسموم فمن تركه مخافة هللا ابدله إيمانا
يجد حالوته فى قلبه وفى حديث أبى هريرة الصحيح عن النبى زنا العين النظر وذكر
الحديث رواه البخارى تعليقا ومسلم مسندا وقد كانوا ينهون أن يحد الرجل بصره إلى المردان وكانوا
يتهمون من فعل ذلك فى دينه وقد ذهب كثير من العلماء إلى أنه ال يجوز للمرأة أن تنظر إلى
األجانب من الرجال بشهوة وال بغير شهوة أصال قال شيخ اإلسالم وأما النور والعلم والحكمة فقد
دل عليه قوله تعالى فى قصة يوسف { َولَ َّما بَلَ َغ أَ ُ
ش َّدهُ آتَ ْينَاهُ ُح ْكماً َو ِع ْلماً َو َك َذلِكَ نَجْ ِزي ْال ُمحْ ِسنِينَ
}يوسف 88فهى لكل محسن وفى هذه السورة ذكر آية النور بعد غض البصر وحفظ الفرج وأمره
بالتوبة مما البد منه أن يدرك ابن آدم من ذلك وقال أبوعبدالرحمن السلمى سمعت أبا الحسين الوراق
يقول من غض بصره عن محرم أورثه هللا بذلك حكمة على لسانه يهتدى بها ويهدى بها إلى طريق
مرضاته وه ذا الن الجزاء من جنس العمل فإذا كان النظر إلى محبوب فتركه هلل عوضه هللا ما هو
أحب إليه منه وإذا كان النظر بنور العين مكروها أو إلى مكروه فتركه هلل أعطاه هللا نورا فى قلبه
وبصرا يبصر به الحق قال شاه الكرمانى من غض بصره عن المحارم وعمر باطنه بدوام المراقبة
و ظاهره بإتبع السنة وعود نفسه أكل الحالل وكف نفسه عن الشهوات لم تخطىء له فراسة وإذا صلح
علم الرجل فعرف الحق وعمله وإتبع الحق صار زكيا تقيا مستوجبا للجنة ويؤيد ذلك حديث أبى
أمامة المشهور من رواية البغوى حدثنا طالوت بن عباد حدثنا فضالة بن جبير سمعت أبا أمامة يقول
سمعت رسول هللا يقول إكفلوا لى بست اكفل لكم الجنة اذا حدث احدكم فال يكذب وإذا إئتمن فال
يخن وإذا وعد فال يخلف غضوا أبصاركم وكفوا أيديكم وإحفظوا فروجكم فقد كفل بالجنة لمن أتى
بهذه الست خصال فالثالثة األولى تبرئه من النفاق والثالثة األخرى تبرئة من الفسوق والمخاطبون
مسلمون فإذا لم يكن منافقا كان مؤمنا وإذ لم يكن فاسقا كان تقيا فيستحق الجنة ويوافق ذلك ما رواه
إبن أبى الدنيا حدثنا أبو سعيد المدنى حدثنى عمر بن سهل المازنى قال حدثنى عمر بن محمد بن
صهبان حدثنى صفوان بن سليم عن أبى هريرة قال قال رسول هللا كل عين باكية يوم القيامة إال
عين غضت عن محارم هللا وعين سهرت فى سبيل هللا وعين يخرج منها رأس الذباب من خشية هللا

-11النظر إلى األموال واللباس والصور يفتن أهله واصحابه وربما أفضى به
إلى الهالك دنيا وأخرى
وقوله سبحانه { َو َال تَ ُم َّد َّن َع ْينَ ْيكَ إِلَى َما َمتَّ ْعنَا بِ ِه أَ ْز َواجاً ِّم ْنهُ ْم َز ْه َرةَ ْال َحيَا ِة ال ُّدنيَا لِنَ ْفتِنَهُ ْم فِي ِه
}طه 191يتناول النظر إلى األموال واللباس والصور وغير ذلك من متاع الدنيا أما اللباس والصور
فهما اللذان ال ينظر هللا إليهما كما فى صحيح مسلم عن أبى هريرة عن النبى قال إن هللا ال ينظر إلى
صوركم وال إلى أموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم وقد قال تعالى { َو َك ْم أَ ْهلَ ْكنَا قَ ْبلَهُم ِّمن
قَرْ ٍن هُ ْم أَحْ َسنُ أَثَاثاً َو ِر ْئياً }مريم 10وذلك أن هللا يمتع الصور كما يمتع باألموال وكالهما من
زهرة الحياة الدنيا وكالهما يفتن أهله واصحابه وربما أفضى به إلى الهالك دنيا وأخرى والهلكى
رجالن فمستطيع وعاجز فالعاجز مفتون بالنظر ومد العين إليه والمستطيع مفتون فيما اوتى منه
غارق قد أحاط به ماال يستطيع إنقاذ نفسه منه وهذا المنظور قد يعجب المؤمن وإن كان المنظور
ْجبُكَ أَجْ َسا ُمهُ ْم َوإِن َيقُولُوا تَ ْس َم ْع
منافقا أو فاسقا كما يعجبه المسموع منهم قال تعالى { َوإِ َذا َرأَ ْيتَهُ ْم تُع ِ
صي َْح ٍة َعلَ ْي ِه ْم هُ ُم ْال َع ُد ُّو فَاحْ َذرْ هُ ْم قَاتَلَهُ ُم َّ
لِقَوْ لِ ِه ْم َكأَنَّهُ ْم ُخ ُ
هللاُ أَنَّى ي ُْؤفَ ُكونَ
شبٌ ُّم َسنَّ َدةٌ يَحْ َسبُونَ ُك َّل َ
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}المنافقون 0فهذا تحذير من هللا تعالى من النظر إليهم وإستماع قولهم فال ينظر إليهم وال يسمع قولهم
فإن هللا سبحانه قد أخبر أن رؤياهم تعجب الناظرين إليهم وأن قولهم يعجب السامعين ثم أخبر عن
فساد قلوبهم وأعمالهم بقوله { َكأَنَّهُ ْم ُخ ُ
شبٌ ُّم َسنَّ َدةٌ}المنافقون 0فهذا مثل قلوبهم وأعمالهم وقال تعالى
ْجبُكَ قَوْ لُهُ فِي ْال َحيَا ِة ال ُّد ْنيَا }البقرة 840اآلية
اس َمن يُع ِ
{ َو ِمنَ النَّ ِ

-11كانت عقوبة أهل الفواحش طمس األبصار
ت ِّل ْل ُم َت َو ِّس ِمينَ }الحجر 15والتوسم من السمة
وقد قال تعالى فى قصة قوم لوط {إِ َّن ِفي َذ ِل َ
ك آل َيا ٍ
وهى العالمة فأخبر سبحانه أنه جعل عقوبات المعتدين آيات للمتوسمين وفى الترمذى عن النبى
ت
صلى هللا عليه وسلم قال إتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور هللا ثم قرأ {إِ َّن ِفي َذ ِلكَ آل َيا ٍ
لِّ ْل ُمتَ َو ِّس ِمينَ }الحجر 15فدل ذلك على أن من إعتبر بما عاقب هللا به غيره من أهل الفواحش كان من
واخبر تعالى عن اللوطية أنه طمس أبصارهم فكانت عقوبة أهل الفواحش طمس
المتوسمين
األبصار كما قد عرف ذلك فيهم وشوهد منهم وكان ثواب المعتبرين بهم التاركين ألفعالهم إعطاء
األنوار وهذا مناسب لذكر آية النور عقيب غض األبصار وأما القدرة والقوة التى يعطيها هللا لمن اتقاه
وخالف هواه فذلك حاصل معروف كما جاء إن الذى يترك هواه يفرق الشيطان من ظله وفى
الصحيح أن النبى قال ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذى يملك نفسه عند الغضب وفى
رواية أنه مر بقوم يخذفون حجرا فقال ليس الشدة فى هذا وإنما الشدة فى أن يمتلىء أحدكم غيظا
ثم يكظمه هلل أو كما قال وهذا ذكره فى الغضب ألنه معتاد لبنى آدم كثيرا ويظهر للناس
وسلطان الشهوة يكون فى الغالب مستورا عن أعين الناس وشيطانها خاف ويمكن فى كثير من
األ وقات اإلعتياض بالحالل عن الحرام وإال فالشهوة إذا إشتغلت وإستولت قد تكون أقوى من الغضب
ض ِعيفاً }النساء 82أى ضعيفا عن النساء ال يصبر عنهن وفى قوله
وقد قال تعالى { َو ُخلِ َ
اإلن َسانُ َ
ق ِ
{ َربَّنَا َوالَ تُ َح ِّم ْلنَا َما الَ طَاقَةَ لَنَا بِ ِه }البقرة 826ذكروا منه العشق والعشق يفضى بأهله إلى
األمراض واإلهالك وإن كان الغضب قد يبلغ ذلك أيضا

-12القوة والعزة ألهل الطاعة التائبين إلى هللا
وقد دل القرآن على أن القوة والعزة ألهل الطاعة التائبين إلى هللا فى مواضع كثيرة كقوله فى سورة
س َماء َعلَ ْي ُكم ِّم ْد َراراً َويَ ِز ْد ُك ْم قُ َّوةً إِلَى قُ َّوتِ ُك ْم
هود { َويَا قَوْ ِم ا ْستَ ْغفِرُو ْا َربَّ ُك ْم ثُ َّم تُوبُواْ إِلَ ْي ِه يُرْ ِس ِل ال َّ
هلل ْال ِع َّزةُ َولِ َرسُو ِل ِه َو ِل ْل ُم ْؤ ِم ِنينَ }المنافقونَ { 2والَ تَ ِهنُوا َوالَ تَحْ َزنُوا َوأَنتُ ُم
}هود 58وقوله { َو ِ َّ ِ
وإذا كان الذى قد يهجر السيئات يغض بصره ويحفظ
األَ ْعلَوْ نَ إِن ُكنتُم ُّم ْؤ ِمنِينَ }آل عمران193
فرجه وغير ذلك مما نهى هللا عنه يجعل هللا له من النور والعلم والقوة والعزة ومحبة هللا ورسوله فما
ظنك بالذى لم يحلم حول السيئات ولم يعرها طرفه قط ولم تحدثه نفسه بها بل هو يجاهد فى سبيل هللا
أهلها ليتركوا السيئات فهل هذا وذاك سواء بل هذا له النور وااليمان والعزة والقوة والمحبة والسلطان
والنجاة فى الدنيا واآلخرة أضعاف أضعاف ذاك وحاله أعظم و أعلى ونوره اتم واقوى فان السيئات
تهواها النفوس ويزنها الشيطان فتجتمع فيها الشبهات والشهوات فإذا كان المؤمن قد حبب هللا اليه
االيمان وزينه فى قلبه وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان حتى يعوض عن شهوات الغى بحب هللا
ورسوله وما يتبع ذلك وعن الشهوات والشبهات بالنور والهدى وأعطاه هللا من القوة والقدرة ما أيده
به حيث دفع بالعلم الجهل وبارادة الحسنات ارادة السيئات وبالقوة على الخير القوة على الشر فى
نفسه فقط والمجاهد فى سبيل هللا يطلب فعل ذلك فى نفسه وغيره أيضا حتى يدفع جهله بالظلم
وارادته السيئات بارادة الحسنات ونحو ذلك والجهاد تمام االيمان وسنام العمل كما قال تعالى
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يل َّ
هللاِ أُوْ لَئِكَ
{إِنَّ َما ْال ُم ْؤ ِمنُونَ الَّ ِذينَ آ َمنُوا ِب َّ ِ
اهلل َو َرسُولِ ِه ثُ َّم لَ ْم يَرْ تَابُوا َو َجاهَدُوا ِبأَ ْم َوالِ ِه ْم َوأَنفُ ِس ِه ْم فِي َس ِب ِ
هُ ُم الصَّا ِدقُونَ }الحجرات 15وقال { ُكنتُ ْم َخ ْي َر أُ َّم ٍة أُ ْخ ِر َج ْ
اس }آل عمران 114اآلية وقال
ت لِلنَّ ِ
{أَ َج َع ْلتُ ْم ِسقَايَةَ ْال َحاجِّ }التوبة 13اآلية فكذلك يكون هذا الجزاء فى حق المجاهدين كما قال تعالى
سبُلَنَا }العنكبوت 63فهذا فى العلم والنور وقال { َولَوْ أَنَّا َكتَ ْبنَا َعلَ ْي ِه ْم
{ َوالَّ ِذينَ َجاهَدُوا فِينَا لَنَ ْه ِديَنَّهُ ْم ُ
ار ُكم َّما فَ َعلُوهُ إِالَّ قَ ِلي ٌل ِّم ْنهُ ْم َولَوْ أَنَّهُ ْم فَ َعلُ ْ
أَ ِن ا ْقتُلُواْ أَنفُ َس ُك ْم أَ ِو ْ
وا َما يُو َعظُونَ ِب ِه لَ َكانَ
اخ ُرجُواْ ِمن ِديَ ِ
َخيْراً لَّهُ ْم َوأَ َ
ص َراطاً ُّم ْستَقِيماً{}62
َظيماً{َ }61ولَهَ َد ْينَاهُ ْم ِ
ش َّد تَ ْث ِبيتاً{َ }66وإِذاً َّآلتَ ْينَاهُم ِّمن لَّ ُدنَّـا أَجْ راً ع ِ
النساء 62-66فقتل النفوس هو قتل بعضهم بعضا وهو من الجهاد والخروج من ديارهم هو الهجرة ثم
اخبر أنهم اذا فعلوا ما يوعظون به من الهجرة والجهاد كان خيرا لهم واشد تثبيتا ففى اآلية أربعة
امور الخير المطلق والتثبيت المتضمن للقوة والمكنة واالجر العظيم وهداية الصراط المستقيم وقال
ِّت أَ ْقدَا َم ُك ْم }محمد 1وقال { َولَيَنص َُر َّن َّ
هللا يَنصُرْ ُك ْم َويُثَب ْ
تعالى {يَا أَيُّهَا الَّ ِذينَ آ َمنُوا إِن تَن ُ
هللاُ
صرُوا َّ َ
ُ
يل ه
َمن يَن ُ
هللاِ
ص ُرهُ }الحج 04إلى قوله { َو ِ َّ ِ
ور }الحج 01وقال { ي َُجا ِه ُدونَ فِي َس ِب ِ
هلل عَاقِبَةُ ْاأل ُم ِ
َوالَ َي َخافُونَ لَوْ َمةَ آل ِئ ٍم }المائدة50

-13وصف هللا أهل الفواحش الذين ال يغضون أبصارهم وال يحفظون فروجهم
بالسكرة والعمه والجهالة
وأما أهل الفواحش الذين ال يغضون أبصارهم وال يحفظون فروجهم فقد وصفهم هللا بضد ذلك من
الس كرة والعمه والجهالة وعدم العقل وعدم الرشد والبغض وطمس األبصار هذا مع ما وصفهم به من
الخبث والفسوق والعدوان واإلسراف والسوء والفحش والفساد واإلجرام فقال عن قوم لوط {أ بَلْ
أَنتُ ْم قَوْ ٌم تَجْ هَلُونَ }النمل 55فوصفهم بالجهل وقال {لَ َع ْمرُكَ إِنَّهُ ْم لَفِي َس ْك َرتِ ِه ْم يَ ْع َمهُونَ
َّشي ٌد }هود 12وقال {فَطَ َم ْسنَا أَ ْعيُنَهُ ْم }القمر 91وقال {
}الحجر 18وقال { أَلَي َ
ْس ِمن ُك ْم َر ُج ٌل ر ِ
ْرفُونَ }األعراف 21وقال { فَانظُرْ َك ْيفَ َكانَ عَاقِبَةُ ْال ُمجْ ِر ِمينَ }األعراف 20وقال {
بَلْ أَنتُ ْم قَوْ ٌم ُّمس ِ
يل َوتَأْتُونَ ِفي
ال َوتَ ْقطَعُونَ ال َّ
س ِب َ
ِّج َ
اس ِقينَ }األنبياء 10وقال {أَ ِئنَّ ُك ْم لَتَأْتُونَ الر َ
إِنَّهُ ْم َكانُوا قَوْ َم َسوْ ٍء فَ ِ
ال َربِّ انصُرْ نِي َعلَى ْالقَوْ ِم ْال ُم ْف ِس ِدينَ }العنكبوت 94إلى
نَا ِدي ُك ُم ْال ُمن َك َر }العنكبوت 83إلى قوله {قَ َ
ْرفِينَ }الذاريات90
قوله { بِ َما َكانُوا يَ ْف ُ
سقُونَ }العنكبوت 90وقوله { ُم َس َّو َمةً ِعن َد َربِّكَ لِ ْل ُمس ِ

-14فى قوله { َوتُوبُوا ِإلَى َّ
هللاِ َج ِميعا ً } فوائد جليلة منها
هللا َج ِميعاً أَيُّ َها ْال ُم ْؤ ِمنُونَ لَ َعلَّ ُك ْم تُ ْفلِحُونَ }النور 91فوائد
فى قوله فى آخر اآلية { َوتُوبُوا إِلَى َّ ِ
جليلة منها
ا-ان امره لجميع المؤمنين بالتوبة فى هذا السياق تنبيه على أنه ال يخلو مؤمن من بعض هذه الذنوب
التى هى ترك غض البصر وحفظ الفرج وترك إبداء الزينة وما يتبع ذلك فمستقبل ومستكثر كما فى
الحديث ما من أحد من بنى آدم إال أخطأ أو هم بخطيئة إال يحيى بن زكريا وذلك ال يكون إال
عن نظر وفى السنن عن النبى أنه قال كل بنى آدم خطاء وخير الخطائين التوابون وفى
الصحيح عن ابى ذر عن النبى يقول هللا تعالى يا عبادى إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر
الذنوب جميعا وال أبالى فاستغفروني أغفر لكم وفي الصحيحين عن ابن عباس قال ما رأيت
شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة إن النبى قال إن هللا كتب على إبن آدم حظه من الزنا أدرك
ذلك ال محالة فزنا العينين النظر وزنا اللسان النطق الحديث إلى آخره وفيه والنفس تتمنى ذلك
وتشتهى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه أخرجه البخارى تعليقا من حديث طاووس عن أبى هريرة
ورواه مسلم من حديث سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة عن النبى قال كتب على إبن
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آدم نصيبه من الزنا يدرك ذلك ال محالة العينان زناهما النظر واآلذنان زناهما اإلستماع واللسان زناه
الكالم واليدان زناهما البطش والرجالن زناهما الخطا والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو
يكذبه وقد روى الترمذى حديثا واستغربه عن ابن عباس فى قوله إِ َّال اللَّ َم َم قال رسول هللا إن تغفر
اللهم تغفر جما وأى عبد لك ال ألما
ب -ومنها أن أهل الفواحش الذين لم يغضوا أبصارهم ولم يحفظوا فروجهم مأمورون بالتوبة وإنما
وا أَ َّن ه
أمروا بها لتقبل منهم فالتوبة مقبولة منهم ومن سائر المذنبين كما قال تعالى {أَلَ ْم َي ْعلَ ُم ْ
هللاَ ه َُو
يَ ْقبَ ُل التَّوْ بَةَ ع َْن ِعبَا ِدهِ َويَأْ ُخ ُذ ال َّ
ت }التوبة 140وقال تعالى { َوه َُو الَّ ِذي يَ ْقبَ ُل التَّوْ بَةَ ع َْن ِعبَا ِدهِ
ص َدقَا ِ
ت َو َي ْعلَ ُم َما تَ ْف َعلُونَ }الشورى 85وسواء كانت الفواحش مغلظة لشدتها وكثرتها
َو َي ْعفُو ع َِن ال َّ
س ِّيئَا ِ
كاتيان ذوات المحارم وعمل قوم لوط أو غير ذلك وسواء تاب الفاعل او المفعول به فمن تاب تاب هللا
عليه بخالف ما عليه طائفة من الناس فانهم اذا رأوا من عمل من هذه الفواحش شيئا أيسوه من رحمة
هللا حتى يقول أحدهم من عمل من ذلك شيئا ال يفلح أبدا وال يرجون له قبول توبة ويروى عن علي
أنه قال منا كذا ومنا كذا والمعفوج ليس منا ويقولون إن هذا ال يعود صالحا ولو تاب مع كونه مسلما
ويدخلون فى ذلك من استكره على فعل شىء من هذه الفواحش ويقولون لو
مقرا بتحريم ما فعل
كان لهذا عند هللا خير ما سلط عليه من فعل به مثل هذا واستكرهه كما يفعل بكثير من المماليك طوعا
وكرها وكما يفعل بأجراء أهل الصناعات طوعا وكرها وكذلك من فى معناهم من صبيان الكتاكيب
ض
وغيرهم ونسوا قوله تعالى { َو َال تُ ْك ِرهُوا فَتَ َيا ِت ُك ْم َعلَى ْال ِب َغاء إِ ْن أَ َر ْدنَ تَ َحصُّناً لِّتَ ْبتَ ُغوا َع َر َ
َّحي ٌم }النور 99وهؤالء قد ال يعلمون
هللا ِمن بَ ْع ِد إِ ْك َرا ِههِ َّن َغفُو ٌر ر ِ
ْال َحيَا ِة ال ُّد ْنيَا َو َمن يُ ْك ِرهه َُّّن فَإِ َّن َّ َ
صورة التوبة وقد يكون هذا حاال وعمال ألحدهم وقد يكون اعتقادا فهذا من أعظم الضالل والغي فان
القنوط من رحمة هللا بمنزلة األمن من مكر هللا تعالى وحالهم مقابل لحال مستحلى الفواحش فان هذا
أمن مكر هللا بأهلها و ذاك قنط أهلها من رحمة هللا والفقيه كل الفقيه هو الذى ال يؤيس الناس من رحمة
هللا وال يجرئهم على معاصي هللا وهذا فى أصل الذنوب االرادية نظير ما عليه أهل األهواء
والبدع فإن أحدهم يعتقد تلك السيئات حسنات فيأمن مكر هللا وكثير من الناس يعتقد أن توبة المبتدع ال
َّحي ُم }الزمر 59وفى الصحيحين
هللا َي ْغفِ ُر ال ُّذنُ َ
وب َج ِميعاً إِنَّهُ ه َُو ْال َغفُو ُر الر ِ
تقبل وقد قال تعالى { إِ َّن َّ َ
عن أبي موسى األشعرى قال كان رسول هللا يسمى لنا نفسه أسماء فقال أنا محمد وأنا أحمد
والمقفي والحاشر ونبى الملحمة ونبى الرحمة وفى حديث آخر أنا نبى الرحمة وأنا نبى
الملحمة وذلك أنه بعث بالملحمة وهى المقتلة لمن عصاه وبالتوبة لمن أطاعه وبالرحمة لمن صدقه
واتبعه وهو رحمة للعالمين وكان من قبله من األنبياء ال يؤمر بقتال وكان الواحد من أممهم إذا
ال ُمو َسى لِقَوْ ِم ِه َيا
أصاب بعض الذنوب يحتاج مع التوبة إلى عقوبات شديدة كما قال تعالى { َوإِ ْذ قَ َ
ارئِ ُك ْم فَا ْقتُلُ ْ
قَوْ ِم إِنَّ ُك ْم ظَلَ ْمتُ ْم أَنفُ َس ُك ْم ِباتِّ َخا ِذ ُك ُم ْال ِعجْ َل فَتُوب ْ
ارئِ ُك ْم
وا أَنفُ َس ُك ْم َذلِ ُك ْم َخ ْي ٌر لَّ ُك ْم ِعن َد بَ ِ
ُوا إِلَى بَ ِ
اب َعلَ ْي ُك ْم }البقرة 50وقد روى عن أبى العالية وغيره أن أحدهم كان إذا أصاب ذنبا اصبحت
فَتَ َ
اح َشةً أَوْ ظَلَ ُمواْ
الخطيئة والكفارة مكتوبة على بابه فأنزل هللا فى حق هذه األمة { َوالَّ ِذينَ إِ َذا فَ َعلُ ْ
وا فَ ِ
هللا فَا ْستَ ْغفَر ْ
أَ ْنفُ َسهُ ْم َذ َكر ْ
ُوا لِ ُذنُو ِب ِه ْم }آل عمران 195إلى قوله { َونِ ْع َم أَجْ ُر ْال َعا ِملِينَ }آل
ُوا ه َ
عمران 196فخص الفاحشة بالذكر مع قوله { أَوْ ظَلَ ُم ْ
وا أَ ْنفُ َسهُ ْم }آل عمران 195والظلم يتناول
الفاحشة وغيرها تحقيقا لما ذكرناه من قبول التوبة من الفواحش مطلقا من اللذين يأتيانها من الرجال
وفي الصحيح عن النبى قال أن هللا يبسط يده بالليل ليتوب مسىء النهار ويبسط
والنساء جميعا
يده بالنهار ليتوب مسىء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها وفى الصحيح عنه انه قال من
تاب قبل طلوع الشمس من مغربها تاب هللا عليه وفى السنن عنه أيضا أنه قال ال تنقطع الهجرة
حتى تنقطع التوبة وال تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها وعنه قال قال حتى تطلع
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الشمس من مغربها وعنه قال قال الشيطان وعزتك يا رب ال أبرح أغوى بنى آدم ما دامت
أرواحهم فى أجسادهم فقال الرب تعالى وعزتى وجاللي وارتفاع مكانى ال أزل أغفر لهم ما
استغفرونى وعن أبى ذر قال قال رسول هللا يقول هللا يا إبن آدم إنك ما دعوتنى ورجوتنى
غفرت لك على ما كان منك وال ابالى ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لك
وال ابالى ابن ادم لو لقيتنى بقراب األرض خطيئة ثم لقيتنى ال تشرك بى شيئا ال تيتك بقرابها مغفرة
والذى يمنع توبة أحد هؤالء أما بحاله واما بقاله وال يخلو من احد امرين أن يقول إذا تاب أحدهم لم
تقبل توبته واما أن يقول أحدهم ال يتوب هللا على أبدا اما االول فباطل بكتاب هللا وسنة نبيه واجماع
المسلمين وإن كان قد تكلم بعض العلماء فى توبة القاتل وتوبة الداعى إلى البدع وفي نزاع فى مذهب
أحمد وفى مذهب مالك أيضا نزاع ذكره صاحب التمثيل والبيان فى الجامع وغيره وتكلموا ايضا
فى توبة الزنديق ونحو ذلك فهم قد يتنازعون فى كون التوبة فى الظاهر تدفع العقوبة إما لعدم
العلم بصحتها وإما لكونها ال تمنع ما وجب من الحد ولم يقل أحد من الفقهاء إن الزنديق ونحوه اذا
تاب فيما بينه وبين هللا توبة صحيحة لم يتقبلها هللا منه واما القاتل والمكضل فذاك الجل تعلق حق
الغير به والتوبة من حقوق العباد لها حال آخر وليس هذا موضع الكالم فيها وفى تفصيلها وإنما
الغرض إن هللا يقبل التوبة من كل ذنب كما دل عليه الكتاب والسنة والفواحش خصوصا ما علمت
أحدا نازع فى التوبة منها والزانى والمزنى به مشستركان فى ذلك أن تابا تاب هللا عليهما ويبين التوبة
خصوصا من عمل قوم لوط من الجانبين ما ذكره هللا فى قصة قوم لوط فإنهم كانوا يفعلون الفاحشة
بعضهم ببعض ومع هذا فقد دعاهم جميعهم إلى تقوى هللا والتوبة منها فلو كانت توبة المفعول به أو
غيره ال تقبل لم يأمرهم بما ال يقبل قال تعالى { َك َّذبَ ْ
ت قَوْ ُم لُو ٍط ْال ُمرْ َسلِينَ { }164إِ ْذ قَا َل لَهُ ْم أَ ُخوهُ ْم
ين{ }168فَاتَّقُوا َّ
لُوطٌ أَ َال تَتَّقُونَ { }161إِنِّي لَ ُك ْم َرسُو ٌل أَ ِم ٌ
ُون{}169الشعراء169-164
هللاَ َوأَ ِطيع ِ
فأمرهم بتقوى هللا المتضمنة لتوبتهم من هذه الفاحشة والخطاب وإن كان للفاعل فإنه إنما يخص به
ألنه صاحب الشهوة والطلب فى العادة بخالف المفعول به فإنه لم تخلق فيه شهوة لذلك فى األصل
وإن كانت قد تعرض له لمرض طارىء أو أجر يأخذه من الفاعل أو لغرض آخر وهللا سبحانه وتعالى
اعلم

 -13إذا مس األمرد لشهوة ففية قوالن فى مذهب أحمد وغيره
أحدهما أنه كمس النساء لشهوة ينقض الوضوء وهو المشهور فى مذهب مالك وذكره القاضى
والثانى انه ال ينقض وهو
أبويعلى فى شرح المذهب وهو أحد الوجهين فى مذهب الشافعى
المشهور من مذهب الشافعى والقول األول أظهر فإن الوطء فى الدبر يفسد العبادات التى تفسد
بالوطىء فى القبل كالصيام واإلحرام واإلعتكاف ويوجب الغسل كما يوجبه هذا فتكون مقدمات هذا
فى باب العبادات كمقدمات هذا فلو مس األمرد لشهوة وهو محرم فعليه دم كما عليه لو مس أجنبية
لشهوة وكذلك إذا مس األمرد لشهوة وجب ان يكون كما مس المرأة لشهوة فى نقض الوضوء
والذى ال ينقض الوضوء بمسه يقول أنه لم يخلق محال لذلك فيقال ال ريب أنه لم يخلق لذلك وأن
الف احشة اللوطية من أعظم المحرمات لكن هذا القدر لم يعتبر فى بعض الوطء فلو وطىء فى الدبر
تعلق به ماذكر من األحكام وإن كان الدبر لم يخلق محال للوطىء مع أن نفرة الطباع عن الوطىء فى
الدبر أعظم من نفرتها عن المالمسة ونقض الوضوء باللمس يراعى فيه حقيقة الحكمة وهو أن يكون
المس لشهوة عند األكثرين كمالك وأحمد وغيرهما يراعى كما يراعى مثل ذلك فى اإلحرام
واإلعتكاف وغير ذلك وعلى هذا القول فحيث وجد اللمس لشهوة تعلق به الحكم حتى لو مس بنته
وأخته وأمة لشهوة إنتقض وضوءه فكذلك من األمرد وأما الشافعى وأحمد فى رواية فيعتبر المظنة
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وهو ان النساء مظنة الشهوة فينقض الوضوء سواء كان بشهوة او بغير شهوة ولهذا ال ينقض مس
المحارم لكن لو مس ذوات محارمه لشهوة فقد وجدت حقيقة الحكمة وكذلك إذا مس األمرد لشهوة
والتلذذ بمس األمرد

-14عقوبة اللوطى أعظم من عقوبة الزنا
كمصافحته ونحو ذلك حرام بإ جماع المسلمين كما يحرم التلذذ بمس ذوات المحارم والمرأة األجنبية
كما أن الجمهور على أن عقوبة اللوطى أعظم من عقوبة الزنا باألجنبية فيجب قتل الفاعل والمفعول
به سواء كان أحدهما محصنا او لم يكن وسواء كان احدهما مملوكا لآلخر أو لم يكن كما جاء ذلك فى
السنن عن النبى صلى هللا عليه وسلم وعمل به أصحابه من غير نزاع يعرف بينهم وقتله بالرجم كما
قتل هللا قوم لوط وبذلك جاءت الشريعة فى قتل الزانى أنه بالرجم فرجم النبى ماعز بن مالك
والغامدية واليهوديين والمرأة التى أرسل إليها أنيسا وقال إذهب إلى امرأة هذا فإن إعترفت
فارجمها فرجمها والنظر إلى وجه األمرد بشهوة كالنظر إلى وجه ذوات المحارم والمرأة األجنبية
بالشهوة سواء كانت الشهوة شهوة الوطء أو كانت شهوة التلذذ بالنظر كما يتلذذ بالنظر إلى وجه
المرأة األجنبية كان معلوما لكل احد أن هذا حرام فكذلك النظر إلى وجه األمرد بإتفاق األئمة

-15قول القائل ان النظر إلى وجه األمرد عبادة هو بمنزلة من جعل الفواحش
عبادة
وقول القائل ان النظر إلى وجه األمرد عبادة كقوله إن النظر إلى وجوه النساء األجانب والنظر
إلى محارم الرجل كبنت الرجل وأمه وأخته عبادة ومعلوم أن من جعل هذا النظر المحرم عبادة فهو
اح َشةً قَالُواْ َو َج ْدنَا َعلَ ْيهَا آبَاءنَا َو ه
بمنزلة من جعل الفواحش عبادة قال هللا تعالى { َوإِ َذا فَ َعلُ ْ
هللاُ أَ َم َرنَا
وا فَ ِ
هللا َما الَ تَ ْعلَ ُمونَ }األعراف 82ومعلوم أنه قد يكون
هللا الَ يَأْ ُم ُر بِ ْالفَحْ َشاء أَتَقُولُونَ َعلَى ه ِ
بِهَا قُلْ إِ َّن ه َ
فى صور النساء األجنبيات وذوات المحارم من اإلعتبار والداللة على الخالق من جنس ما فى صور
المردان فهل يقول مسلم أن لعإنسان أن ينظر على هذا الوجه إلى صور النساء نساء العالمين وصور
محارمه ويقول أن ذلك عبادة بل من جعل مثل هذا النظر عبادة فإنه مرتد يجب أن يستتاب فإن تاب
وإال قتل وهو بمنزلة من جعل إعانة طالب الفاحشة عبادة أو جعل تناول يسير الخمر عبادة أو جعل
السكر من الحشيشة عبادة فمن جعل المعاونة بقيادة أو غيرها عبادة أو جعل شيئا من المحرمات التى
يعلم تحريمها فى دين اإلسالم عبادة فإنه يستتاب فإن تاب وإال قتل وهو مضاه به للمشركين { َوإِ َذا
هللاَ الَ يَأْ ُم ُر ِب ْالفَحْ َشاء أَتَقُولُونَ َعلَى ه
هللاُ أَ َم َرنَا ِبهَا قُلْ إِ َّن ه
وا َو َج ْدنَا َعلَ ْيهَا آبَاءنَا َو ه
وا فَا ِح َشةً قَالُ ْ
فَ َعلُ ْ
هللاِ َما الَ
تَ ْعلَ ُمونَ }األعراف 82وفاحشة اولئك إنما كانت طوافهم بالبيت عراة وكانوا يقولون ال نطوف فى
الثياب التى عصينا هللا فيها فهؤالء إنما كانوا يطوفون عراة على وجه إجتناب ثياب المعصية وقد
ذكر هللا عنهم ما ذكره فكيف بمن جعل جنس الفاحشة المتعلقة بالشهوة عبادة

-16وهللا سبحانه قد أمر فى كتابه بغض البصر وهو نوعان غض البصر عن
العورة وغضه عن محل الشهوة
فاألول كغض الرجل بصره عن عورة غيره كما قال النبى صلى هللا عليه وسلم ال ينظر الرجل
إلى عورة الرجل وال المرأة إلى عورة المرأة ويجب على اإلنسان أن يستر عورته روى بهز ابن
حكيم بن معاوية بن حيده القشيري عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول هللا عوراتنا ما نأتي منها وما
نذر قال احفظ عورتك إال من زوجتك وما ملكت يمينك قلت فإذا كان القوم بعضهم في بعض قال إن
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استطعت أن ال يراها أحد فال يرينها قلت فإذا كان القوم أحدنا خاليا قال فاهلل تبارك وتعالى أحق أن
يستحيا منه رواه الخمسة إال النسائي وذكره البخاري تعليقا وهذا يعم حفظها من النظر والمس
فقال ال تبرز فخذك وال تنظر إلى فخذ حي وال ميت وقال ال تمشوا عراة رواه مسلم ويجوز كشفهها
بقدر الحاجة كما تكشف عند التخلى وكذلك إذا إغتسل الرجل وحده بحيث يجد ما يستره فله أن يغتسل
عريانا كما إغت سل موسى عريانا وأيوب وكما فى إغتسال النبى يوم الفتح وإغتساله فى حديث ميمونة
وأما النوع الثانى من النظر كالنظر إلى الزينة الباطنة من المرأة األجنبية فهذا أشد من األول كما أن
الخمر أشد من الميتة والدم ولحم الخنزير وعلى صاحبها الحد وتلك المحرمات إذا تناولها مستحال لها
كان عليه التعزير ألن هذه المحرمات ال تشتهيها النفوس كما تشتهى الخمر وكذلك النظر إلى عورة
الرجل ال يشتهى كما يشتهى النظر إلى النساء ونحوهن وكذلك النظر إلى األمرد بشهوة هو من هذا
الباب وقد إتفق العلماء على تحريم ذلك كما اتفقوا على تحريم النظر إلى األجنبية وذوات المحارم
بشهوة والخالق سبحانه يسبح عند رؤية مخلوقاته كلها وليس خلق األمرد بأعجب فى قدرته من
خلق ذى اللحية وال خلق النساء بأعجب فى قدرته من خلق الرجال فتخصيص اإلنسان بالتسبيح بحال
نظره إلى األمرد دون غيره كتخصيصه بالتسبيح بالنظر إلى المرأة دون الرجل وما ذاك ألنه أدل
على عظمة الخالق عنده ولكن ألن الجمال يغير قلبه وعقله وقد يذهله ما رآه فيكون تسبيحه لما حصل
هلل َما هَـ َذا
فى نفسه من الهوى كما أن النسوة لما رأين يوسف {أَ ْكبَرْ نَهُ َوقَطَّ ْعنَ أَ ْي ِديَه َُّن َوقُ ْلنَ َح َ
اش ِ ه ِ
َب َشراً إِ ْن هَـ َذا إِالَّ َملَ ٌ
ك َك ِري ٌم }يوسف 91وقد ثبت فى الصحيح عن النبى أنه قال إن هللا ال ينظر
إلى صوركم وأموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم فإذا كان هللا ال ينظر إلى الصور واألموال
وإنما ينظر إلى القلوب واألعمال فكيف يفضل الشخص بما لم يفضله هللا به وقد قال تعالى { َو َال
تَ ُم َّد َّن َع ْينَ ْيكَ إِلَى َما َمتَّ ْعنَا ِب ِه أَ ْز َواجاً ِّم ْنهُ ْم َز ْه َرةَ ْال َحيَا ِة ال ُّدنيَا لِنَ ْفتِنَهُ ْم فِي ِه }طه 191وقال فى المنافقين
ْجبُكَ أَجْ َسا ُمهُ ْم َوإِن يَقُولُوا تَ ْس َم ْع لِقَوْ لِ ِه ْم َكأَنَّهُ ْم ُخ ُ
صي َْحةٍ َعلَ ْي ِه ْم
شبٌ ُّم َسنَّ َدةٌ يَحْ َسبُونَ ُك َّل َ
{ َوإِ َذا َرأَ ْيتَهُ ْم تُع ِ
هُ ُم ْال َعد ُُّو فَاحْ َذرْ هُ ْم قَاتَلَهُ ُم َّ
فإذا كان هؤالء المنافقين الذين تعجب الناظر أجسامهم
هللاُ }المنافقون0
لما فيهم من البهاء والرواء والزينة الظاهرة وليسوا ممن ينظر إليه لشهوة قد ذكر هللا عنهم ما ذكر
فكيف بمن ينظر إليه لشهوة وذلك أن اإلنسان قد ينظر إليه لما فيه من اإليمان والتقوى وهنا
اإلعتبار بقلبه وعمله ال بصورته وقد ينظر إليه لما فيه من الصورة الدالة على المصور فهذا حسن
وقد ينظر إليه من جهة إستحسان خلقه كما ينظر إلى الخيل والبهائم وكما ينظر إلى األشجار واألنهار
واألزهار فهذا أيضا إذا كان على وجه إستحسان الدنيا والرئاسة والمال فهو مذموم بقوله{ َو َال تَ ُم َّد َّن
وأما إن كان على
َع ْينَ ْيكَ إِلَى َما َمتَّ ْع َنا ِب ِه أَ ْز َواجاً ِّم ْنهُ ْم َز ْه َرةَ ْال َحيَا ِة ال ُّدنيَا لِنَ ْفتِنَهُ ْم فِي ِه}طه191
وجه ال ينقص الدين وإنما فيه راحة النفس فقط كالنظر إلى األزهار فهذا من الباطل الذى ال يستعان
به على الحق وكل قسم من هذه األقسام متى كان معه شهوة كان حراما بال ريب سواء كانت
شهوة تمتع بالنظر أو كان نظرا بشهوة الوطء وفرق بين ما يجده اإلنسان عند نظره إلى األشجار
واألزهار وما يجده عند نظره إلى النسوان والمردان فلهذا الفرقان إفترق الحكم الشرعى فصار
النظر إلى المردان ثالثة أقسام أحدها ما تقترن به الشهوة فهو محرم باإلتفاق و الثانى
ما يحزم أنه ال شهوة معه كنظر الرجل الورع إلى إبنه الحسن وإبنته الحسنة وأمه الحسنة فهذا ال
يقترن به شهوة إال أن يكون الرجل من أفجر الناس ومتى إقترنت به الشهوة حرم وعلى هذا نظر من
ال يميل قلبه إلى المردان كما كان الصحابة وكاألمم الذين ال يعرفون هذه الفاحشة فإن الواحد من
هؤالء ال يفرق من هذا الوجه بين نظره إلى إبنه وإبن جاره وصبى اجنبى ال يخطر بقلبه شى من
الشهوة ألنه لم يعتد ذلك وهو سليم القلب من قبل ذلك وقد كانت اإلماء على عهد الصحابة يمشين فى
الطرقات مكشفات الرؤوس ويخدمن الرجال مع سالمه القلوب فلو أراد الرجل أن يترك اإلماء
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التركيات الحسان يم شين بين الناس فى مثل هذه البالد واألوقات كما كان أولئك يمشين كان هذا من
باب الفساد وكذلك المردان الحسان ال يصلح ان يخرجوا فى األمكنة واألزقة التى يخاف فيها الفتنة
إال بقدر الحاجة فال يمكن األمرد الحسن من التبرج وال من الجلوس فى الحمام بين األجانب وال من
رق صه بين الرجال ونحو ذلك مما فيه فتنة للناس والنظر إليه كذلك وإنما وقع النزاع بين العلماء
فى القسم الثالث من النظر وهو النظر إليه بغير شهوة لكن مع خوف ثورانها ففيه وجهان فى
مذهب أحمد أصحهما وهو المحكى عن نص الشافعى وغيره انه ال يجوز والثانى يجوز ألن
األصل عدم ثورانها فال يحرم بالشك بل قد يكره واألول هو الراجح كما ان الراجح فى مذهب
الشافعى واحمد أن النظر إلى وجه األجنبية من غير حاجة ال يجوز وإن كانت الشهوة منتفية لكن ألنه
يخاف ثورانها ولهذا حرم الخلوة باألجنبية ألنه مظنة الفتنة واألصل أن كلما كان سببا للفتنة فإنه
اليجوز فإن الذريعة إلى الفساد سدها إذا لم يعارضها مصلحة راجحة

 -14ولهذا كان النظر الذى قد يفضى إلى الفتنة محرما إال إذا كان لحاجة
راجحة مثل نظر الخاطب
والطبيب وغيرهما فإنه يباح النظر للحاجة مع عدم الشهوة وأما النظر لغير حاجة إلى محل الفتنة
فال يجوز ومن كرر النظر إلى األمرد ونحوه وأدامه وقال إنى ال أنظر لشهوة كذب فى ذلك فإنه إذا
لم يكن له داع يحتاج معه إلى النظر لم يكن النظر إال لما يحصل فى القلب من اللذة بذلك

-15وأما نظر الفجأة فهو عفو إذا صرف بصره
كما ثبت فى الصحاح عن جرير قال سألت رسول هللا عن نظر الفجاة قال إصرف بصرك
وفى السنن أنه قال لعلى رضى هللا عنه يا على ال تتبع النظرة النظرة فإنما لك األولى وليست لك
الثانية وفى الحديث الذى فى المسند وغيره النظر سهم مسموم من سهام إبليس وفيه من
نظر إلى محاسن إمرأة ثم غض بصره عنها أورث هللا قلبه حالوة عبادة يجدها إلى يوم القيامة أو
كما قال

 -19ولهذا يقال إن غض البصر عن الصورة التى ينهى عن النظر إليها
كالمرأة واألمرد الحسن يورث ذلك ثالث فوائد جليلة القدر
أحدها حالوة اإليمان ولذته التى هى أحلى وأطيب مما تركه هلل فإن من ترك شيئا هلل عوضه هللا
خيرا منه والنفس تحب النظر إلى هذه الصورال سيما نفوس أهل الرياضة والصفا فإنه ال يبقى فيها
رقة تنجذب بسببها إلى الصور حتى تبقى الصورة تخطف أحدهم وتصرعه كما يصرعه السبع
ولهذا قال بعض التابعين ما انا على الشاب التائب من سبع يجلس إليه بأخوف عليه من حدث جميل
يجلس إليه وقال بعضهم إتقوا النظر إلى اوالد الملوك فإن فتنتهم كفتنة العذارى وما زال أئمة العلم
والدين كأئمة الهدى وشيوخ الطريق يوصون بترك صحبة األحداث حتى يروى عن فتح الموصلى
أنه قال صحبت ثالثين من األبدال كلهم يوصينى عند فراقه بترك صحبة األحداث وقال بعضهم ما
سقط عبد من عين هللا إال إبتاله بصحبة هؤالء األنتان ثم النظر يولد المحبة فيكون عالقة لتعلق
القلب بالمحبوب ثم صبابة إلنصباب القلب إليه ثم غراما للزومه للقلب كالغريم المالزم لغريمه ثم
عشقا إلى أن يصير تتيما والمتيم المعبد وتيم هللا عبد هللا فيبقى قلبه لمن ال يصلح أن يكون أخا وال
خادما وهذا إنما يبتلى به اهل اإلعراض عن اإلخالص هلل الذين فيهم نوع من الشرك وإال فأهل
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اإلخالص كما قال تعالى فى حق يوسف عليه السالم { َك َذلِكَ لِنَصْ ِرفَ َع ْنهُ السُّو َء َو ْالفَحْ َشاء إِنَّهُ
صينَ }يوسف 80فامرأة العزيز كانت مشركة فوقعت مع تزوجها فيما وقعت فيه
ِم ْن ِع َبا ِدنَا ْال ُم ْخلَ ِ
من السوء ويوسف عليه السالم مع عزوبته ومراودتها له وإستعانتها عليه بالنسوة وعقوبتها له
بالحبس على العفة عصمه هللا بإخالصه هلل تحقيقا لقوله { َألُ ْغ ِويَنَّهُ ْم أَجْ َم ِعينَ { }28إِ َّال ِعبَادَكَ ِم ْنهُ ُم
ْس لَكَ َعلَ ْي ِه ْم س ُْلطَ ٌ
ان إِالَّ َم ِن اتَّبَ َعكَ ِمنَ
صينَ { }29ص 29-28قال تعالى {إِ َّن ِعبَا ِدي لَي َ
ْال ُم ْخلَ ِ
اوينَ }الحجر 08و الغى هو إتبع الهوى وهذا الباب من أعظم إتباع الهوى ومن امر
ْال َغ ِ
بعشق ال صور من المتفلسفة كإبن سينا وذويه أو من الفرس كما يذكر عن بعضهم من جهال
المتصوفة فإنهم أهل ضالل فهم مع مشاركة اليهود فى الغى والنصارى فى الضالل زادوا على
األمتين فى ذلك فإن هذا وإن ظن أن فيه منفعة للعاشق كتلطيف نفسه وتهذيب أخالقه أو للمعشوق من
السعى فى مصال حه وتعليمه وتأديبه وغير ذلك فمضرة ذلك أضعاف منفعته وأين إثم ذلك من نفعه
وإنما هذا يقال إن فى الزنا لكل منهما بما يحصل له من اللذة والسرور ويحصل لها من الجعل وغير
ذلك وكما يقال إن فى شرب الخمر منافع بدنية ونفسية وقال تعالى فى الخمر والميسر { قُلْ ِفي ِه َما
اس َوإِ ْث ُمهُ َما أَ ْكبَ ُر ِمن نَّ ْف ِع ِه َما }البقرة 813وهذا قبل التحريم دع ما قاله عند التحريم
إِ ْث ٌم َك ِبي ٌر َو َمنَافِ ُع لِلنَّ ِ
وبعده فإن التعبد بهذه الصور هو من جنس الفواحش وباطنه من باطن الفواحش وهو من باطن اإلثم
قال هللا تعالى { َو َذر ْ
ش
اطنَهُ}األنعام 184وقال تعالى {قُلْ إِنَّ َما َح َّر َم َرب َِّي ْالفَ َوا ِح َ
اإل ْث ِم َوبَ ِ
ُوا ظَا ِه َر ِ
وا َو َج ْدنَا َعلَ ْيهَا آبَاءنَا َو ه
َما ظَهَ َر ِم ْنهَا َو َما بَطَنَ }األعراف 99وقال تعالى { َوإِ َذا فَ َعلُواْ فَا ِح َشةً قَالُ ْ
هللاُ
هللا َما الَ تَ ْعلَ ُمونَ }األعراف 82وليس بين أئمة
هللا الَ َيأْ ُم ُر ِب ْالفَحْ َشاء أَتَقُولُونَ َعلَى ه ِ
أَ َم َرنَا ِب َها قُلْ إِ َّن ه َ
الدين نزاع فى ان هذا ليس بمستحب كما انه ليس بواجب فمن جعله ممدوحا وأثنى عليه فقد خرج
عن إجماع المسلمين واليهود والنصارى بل وعما عليه عقالء بنى آدم من جميع األمم وهو ممن إتبع
هللاِ إِ َّن َّ
ضلُّ ِم َّم ِن اتَّبَ َع ه ََواهُ ِب َغي ِْر هُدًى ِّمنَ َّ
هللاَ َال يَ ْه ِدي ْالقَوْ َم الظَّا ِل ِمينَ
هواه بغير هدى من هللا { َو َم ْن أَ َ
س َع ِن ْالهَ َوى { }04فَإِ َّن ْال َجنَّةَ ِه َي
}القصص 54وقال تعالى { َوأَ َّما َم ْن َخافَ َمقَا َم َربِّ ِه َونَهَى النَّ ْف َ
هللا إِ َّن الَّ ِذينَ
ُضلَّ َ
يل َّ ِ
ْال َمأْ َوى{}01النازعات 01-04وقال تعالى { َو َال تَتَّ ِب ِع ْال َه َوى فَي ِ
ك عَن َس ِب ِ
هللا لَهُ ْم َع َذابٌ َ
ش ِدي ٌد ِب َما نَسُوا يَوْ َم ْال ِح َسابِ }ص 86وأما من نظر إلى المردان
يل َّ ِ
يَ ِ
ضلُّونَ عَن َس ِب ِ
ظانا أنه ينظر إلى مظاهر الجمال اإللهى وجعل هذا طريقا له إلى هللا كما يفعله طوائف من المدعين
للمعرفى فقوله هذا أعظم كفرا من قول عباد األصنام ومن كفر قوم لوط فهؤالء من شر الزنادقة
هللا
المرتدين الذين يجب قتلهم بإجماع كل أمة فإن عباد األصنام قالوا { َما نَ ْعبُ ُدهُ ْم إِ َّال لِيُقَرِّ بُونَا إِلَى َّ ِ
ُز ْلفَى }الزمر 9وهؤالء يجعلون هللا سبحانه موجودا فى نفس األصنام وحاال فيها فإنهم ال يريدون
بظهوره وتجليه فى المخلوقات أنها ادلة عليه وآيات له بل يريدون أنه سبحانه ظهر فيها وتجلى فيها
ويشبهون ذلك بظهور الماء فى الصوفة والزبد فى اللبن والزيت فى الزيتون والدهن فى السمسم
ونحو ذلك مما يقتضى حلول نفس ذاته فى مخلوقاته أو إتحاده بها فيقولون فى جميع المخلوقات نظير
ما قاله النصارى فى المسيح خاصة ثم يجعلون المردان مظاهر الجمال فيقرون هذا الشرك األعظم
طريقا إلى إستحالل الفواحش بل إلى إستحالل كل محرم كما قيل ألفضل مشايخهم التلمسانى إذا كان
قولكم بأن الوجود واحد هو الحق فما الفرق بين امى وأختى وبنتى حتى يكون هذا حالل وهذا حرام
قال الجميع عندنا سواء لكن هؤالء المحجوبون قالوا حرام فقلنا حرام عليكم ومن هؤالء الحلولية
واإل تحادية من يخص الحلول وأفتحاد ببعض األشخاص إما ببعض األنبياء أو ببعض الصحابة كقول
الغالية فى علي أو ببعض الشيوخ كالحالبية ونحوهم أو ببعض الملوك أو ببعض الصور كصور
المردان ويقول احدهم إنما أنظر إلى صفات خالقى واشهدها فى هذه الصورة والكفر فى هذا القول
أبين من أن يخفى على من يؤمن باهلل ورسوله ولو قال مثل هذا الكالم فى نبى كريم لكان كافرا فكيف
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إذا قاله فى صبى أمرد فقبح هللا طائفة يكون معبودها من جنس موطوئها وقد قال تعالى { َوالَ
َيأْ ُم َر ُك ْم أَن تَتَّ ِخ ُذ ْ
وا ْال َمالَ ِئ َكةَ َوالنِّ ِبيِّ ْينَ أَرْ َباباً أَ َيأْ ُم ُر ُكم ِب ْال ُك ْف ِر َب ْع َد إِ ْذ أَنتُم ُّم ْس ِل ُمونَ }آل عمران 24فإذا
كان من إتخذ المالئكة والنبيين أربابا مع إعترافهم بأنهم مخلوقون هلل كفارا فكيف بمن إتخذ بعض
المخلوقات أربابا مع ان هللا فيها أو متحديها فوجوده وجودها ونحو ذلك من المقاالت
ك
وأما الفائدة الثانية فى غض البصر فهو نور القلب والفراسة قال تعالى عن قوم لوط {لَ َع ْم ُر َ
إِنَّهُ ْم لَ ِفي َس ْك َر ِت ِه ْم َي ْع َمهُونَ }الحجر 18فالتعلق بالصور يوجب فساد العقل وعمى البصيرة وسكر
وقيل
القلب بل جنونه كما قيل سكران سكر هوى وسكر مدامة فمتى يفيق من به سكران
العشق أعظم مما بالمجانين العشق ال يستفيق
أيضا قالوا جننت بمن تهوى فقلت لهم
وذكر هللا سبحانه آية النور عقيب آيات
الدهر صاحبه وإنما يصرع المجنون فى الحين
اوا ِ َ
غض البصر فقال { َّ
ض}النور 95وكان شجاع بن شاه الكرمانى ال
هللاُ نُو ُر ال َّ
س َم َ
ت َو ْاألرْ ِ
تخطى له فراسة وكان يقول من عمر ظاهره بإتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة وغض بصره عن
المحارم وكف نفسه عن الشهوات وذكر خصلة سادسة أظنه هو اكل الحالل لم تخطىء له فراسة وهللا
تعالى يجزى العبد على عمله بما هو من جنس عمله فيطلق نور بصيرته ويفتح باب العلم والمعرفة
والكشوف ونحو ذلك مما ينال لبصيرة القلب
الفائدة الثالثة قوة القلب وثباته وشجاعته فيجعل هللا له سلطان البصيرة مع سلطان الحجة فإن فى
األثر الذى يخالف هواه يفرق الشيطان من ظله ولهذا يوجد فى المتبع هواه من ذل النفس وضعفها
ومهانتها ما جعله هللا لمن عصاه فإن هللا جعل العزة لمن اطاعه والذلة لمن عصاة قال تعالى
هلل ْال ِع َّزةُ َولِ َرسُولِهِ َولِ ْل ُم ْؤ ِمنِينَ َولَ ِك َّن
{يَقُولُونَ لَئِن ر َ
َّج ْعنَا إِلَى ْال َم ِدينَ ِة لَي ُْخ ِر َج َّن ْاألَ َع ُّز ِم ْنهَا ْاألَ َذ َّل َو ِ َّ ِ
ْال ُمنَافِقِينَ َال يَ ْعلَ ُمونَ }المنافقون 2قال تعالى { َوالَ تَ ِهنُوا َوالَ تَحْ َزنُوا َوأَنتُ ُم األَ ْعلَوْ نَ إِن ُكنتُم
ُّم ْؤ ِم ِنينَ }آل عمران 193ولهذا كان فى كالم الشيوخ الناس يطلبون العز بأبواب الملوك وال
يجدونه إال فى طاعة هللا وكان الحسن البصرى يقول وإن هملجت بهم البراذين وطقطقت بهم ذلل
البغال فإن ذل المعصية فى رقابهم أبى هللا إال أن يذل من عصاه ومن اطاع هللا فقد وااله فيما اطاعه
فيه ومن عصاه ففيه قسط من فعل من عاداه بمعاصيه وفى دعاء القنوت أنه ال يذل من واليت وال
يعز من عاديت ثم الصوفية المشهورون عند األمة الذين لهم لسان صدق فى األمة لم يكونوا
يستحسنون مثل هذا بل ينهون عنه ولهم فى الكالم فى ذم صحبة األحداث وفى الرد على أهل الحلول
وبيان مباينة الخالق ماال يتسع هذا الموضع لذكره وإنما يستحسنه من تشبه بهم ممن هو عاص أو
فاسق أو كافر فيتظاهر بدعوى الوالية هلل وتحقيق اإليمان والعرفان وهو من شر أهل العداوة هلل وأهل
النفاق والبهتان وهللا تعالى يجمع ألوليائه المتقين خير الدنيا واآلخرة ويجعل ألعدائه الصفقة الخسرة
1
وهللا سبحانه وتعالى أعلم

 -21إظهار العورات من الفواحش
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ار ِه ْم َويَحْ فَظُوا
فإن إظهار العورات من الفواحش وقد قال تعالى{ قُل لِّ ْل ُم ْؤ ِمنِينَ يَ ُغضُّ وا ِم ْن أَب َ
ْص ِ
ار ِه َّن
ت َي ْغضُضْ نَ ِم ْن أَب َ
فُر َ
هللا َخ ِبي ٌر ِب َما َيصْ نَعُونَ {َ }94وقُل لِّ ْل ُم ْؤ ِمنَا ِ
ُوجهُ ْم َذ ِلكَ أَ ْز َكى لَهُ ْم إِ َّن َّ َ
ْص ِ
َويَحْ فَ ْ
ُوجه َُّن َو َال يُ ْب ِدينَ ِزينَتَه َُّن إِ َّال َما ظَهَ َر ِم ْنهَا َو ْليَضْ ِر ْبنَ ِب ُخ ُم ِر ِه َّن َعلَى ُجيُو ِب ِه َّن َو َال يُ ْب ِدينَ
ظنَ فُر َ
ِزينَتَه َُّن إِ َّال لِبُعُولَتِ ِه َّن أَوْ آبَائِ ِه َّن أَوْ آبَاء بُعُولَتِ ِه َّن أَوْ أَ ْبنَائِ ِه َّن أَوْ أَ ْبنَاء بُعُولَتِ ِه َّن أَوْ إِ ْخ َوانِ ِه َّن أَوْ بَنِي
إِ ْخ َوا ِن ِه َّن أَوْ بَ ِني أَ َخ َوا ِت ِه َّن أَوْ ِن َسا ِئ ِه َّن أَوْ َما َملَ َك ْ
اإلرْ بَ ِة ِمنَ الرِّ َجا ِل أَ ِو
ت أَ ْي َمانُه َُّن أَ ِو التَّا ِب ِعينَ َغي ِْر أُوْ ِلي ْ ِ
الطِّ ْف ِل الَّ ِذينَ لَ ْم يَ ْ
ت النِّ َساء َو َال يَضْ ِر ْبنَ ِبأَرْ ُجلِ ِه َّن لِيُ ْعلَ َم َما ي ُْخفِينَ ِمن ِزينَتِ ِه َّن َوتُوبُوا
ظهَرُوا َعلَى عَوْ َرا ِ
هللا َج ِميعاً أَيُّ َها ْال ُم ْؤ ِمنُونَ لَ َعلَّ ُك ْم تُ ْفلِحُونَ {}91النور 91-94وغض البصر واجب عما ال يحل
إِلَى َّ ِ
التمتع بالنظر إليه من النسوة األجنبيات ونحو ذلك وعن العورات وإن لم يكن بالنظر إليها لذة لفحش
1
ذلك

 -21ا لنظر إلى متاع الدنيا على وجه المحبة والتعظيم لها وألهلها منهى عنه
والنظر إلى المخلوقات العلوية والسفلية على وجه التفكر واإلعتبار مأمور به
ومن هنا يظهر الفرق فى السمع والبصر من اإليمان وآثاره والكفر وآثاره والفرق بين المؤمن البر
وبين الكافر والفاجر وكذلك النظر إلى زينة الحياة فتنة فقال تعالى { َو َال تَ ُم َّد َّن َع ْينَ ْيكَ إِلَى َما َمتَّ ْعنَا
ق َربِّكَ َخ ْي ٌر َوأَ ْبقَى }طه 191وفى التوبة {فَالَ
ِب ِه أَ ْز َواجاً ِّم ْنهُ ْم َز ْه َرةَ ْال َح َيا ِة ال ُّدن َيا ِلنَ ْف ِتنَهُ ْم ِفي ِه َو ِر ْز ُ
ار ِه ْم
ْج ْبكَ أَ ْم َوالُهُ ْم َوالَ أَوْ الَ ُدهُ ْم }التوبة 55اآلية وقال تعالى{ قُل لِّ ْل ُم ْؤ ِمنِينَ يَ ُغضُّ وا ِم ْن أَب َ
تُع ِ
ْص ِ
ت يَ ْغضُضْ نَ ِم ْن
َويَحْ فَظُوا فُر َ
هللا َخبِي ٌر بِ َما يَصْ نَعُونَ {َ }94وقُل لِّ ْل ُم ْؤ ِمنَا ِ
ُوجهُ ْم َذلِكَ أَ ْز َكى لَهُ ْم إِ َّن َّ َ
ار ِه َّن َويَحْ فَ ْ
ُوجه َُّن َو َال يُ ْب ِدينَ ِزينَتَه َُّن إِ َّال َما ظَهَ َر ِم ْنهَا َو ْليَضْ ِر ْبنَ بِ ُخ ُم ِر ِه َّن َعلَى ُجيُو ِب ِه َّن َو َال
ظنَ فُر َ
أَب َ
ْص ِ
يُ ْب ِدينَ ِزينَتَه َُّن إِ َّال لِبُعُولَتِ ِه َّن أَوْ آبَائِ ِه َّن أَوْ آبَاء بُعُولَتِ ِه َّن أَوْ أَ ْبنَائِ ِه َّن أَوْ أَ ْبنَاء بُعُولَتِ ِه َّن أَوْ إِ ْخ َوانِ ِه َّن أَوْ بَنِي
إِ ْخ َوا ِن ِه َّن أَوْ َب ِني أَ َخ َوا ِت ِه َّن أَوْ ِن َسا ِئ ِه َّن أَوْ َما َملَ َك ْ
اإلرْ َب ِة ِمنَ الرِّ َجا ِل أَ ِو
ت أَ ْي َمانُه َُّن أَ ِو التَّا ِب ِعينَ َغي ِْر أُوْ ِلي ْ ِ
الطِّ ْف ِل الَّ ِذينَ لَ ْم يَ ْ
ت النِّ َساء َو َال يَضْ ِر ْبنَ ِبأَرْ ُجلِ ِه َّن لِيُ ْعلَ َم َما ي ُْخفِينَ ِمن ِزينَتِ ِه َّن َوتُوبُوا
ظهَرُوا َعلَى عَوْ َرا ِ
هللا َج ِميعاً أَيُّ َها ْال ُم ْؤ ِمنُونَ لَ َعلَّ ُك ْم تُ ْفلِحُونَ {}91النور 91-94وقال{ َو َال تَ ْع ُد َع ْينَاكَ َع ْنهُ ْم تُ ِري ُد ِزينَةَ
إِلَى َّ ِ
اإل ِب ِل َك ْيفَ ُخلِقَ ْ
ت }الغاشية 11اآليات وقال{قُ ِل
ْال َحيَا ِة ال ُّد ْنيَا }الكهف 82وقال {أَفَ َال يَنظُرُونَ إِلَى ْ ِ
َ
انظُر ْ
ُوا َما َذا فِي ال َّ
ض }يونس 141وقال {أَفَلَ ْم يَ َروْ ا إِلَى َما بَ ْينَ أَ ْي ِدي ِه ْم َو َما َخ ْلفَهُم ِّمنَ
س َم َ
اواتِ َواألرْ ِ
َ
ض}سبأ3اآلية وكذلك قال الشيطان { إِنِّي أَ َرى َما الَ تَ َروْ نَ }األنفال 02وقال{فَلَ َّما
ال َّ
س َما ِء َو ْاألرْ ِ
ان }الشعراء 61اآليات وقال {إِ ْذ ي ُِري َكهُ ُم ه
هللاُ فِي َمنَا ِمكَ قَلِيالً }األنفال 09االية
تَ َراءى ْال َج ْم َع ِ
فالنظر إلى متاع الدنيا على وجه المحبة والتعظيم لها وألهلها منهى عنه والنظر إلى المخلوقات
العلوية والسفلية على وجه التفكر واإلعتبار مأمور به مندوب إليه وأما رؤية ذلك عند الجهاد واألمر
بالمعروف والنهى عن المنكر لدفع شر أولئك وإزالته فمأمور به وكذلك رؤية اإلعتبار شرعا فى
الجملة فالعين الواحدة ينظر إليها نظرا مأمورا به إما لعإعتبار وإما لبغض ذلك والنظر إليه لبغض
الجهاد منهى عنه وكذلك المواالة والمعاداة وقد تحصل للعبد فتنة بنظر منهى عنه وهو يظن أنه نظر
عبرة وقد يؤمر بالجهاد فيظن أن ذلك نظر فتنة كالذين قال هللا تعالى فيهم { َو ِم ْنهُم َّمن يَقُو ُل ا ْئ َذن لِّي
َوالَ تَ ْف ِتنِّي }التوبة 03اآلية فإنها نزلت فى الجد بن قيس لما أمره النبى أن يتجهز لغزو الروم فقال
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سقَطُ ْ
وا
إنى مغرم بالنساء وأخاف الفتنة بنساء الروم فإئذن لى فى القعود قال تعالى { أَالَ فِي ْالفِ ْتنَ ِة َ
1
َوإِ َّن َج َهنَّ َم لَ ُم ِحيطَةٌ ِب ْال َكا ِف ِرينَ }التوبة03

يقال إن اإليمان أرجح من الكفر إذا احتيج إلى المفاضلة
هللا َخ ِبي ٌر ِب َما
ارهِ ْم َويَحْ فَظُوا فُر َ
قال تعالى { قُل لِّ ْل ُم ْؤ ِمنِينَ يَ ُغضُّ وا ِم ْن أَب َ
ُوجهُ ْم َذلِكَ أَ ْز َكى لَهُ ْم إِ َّن َّ َ
ْص ِ
َيصْ نَعُونَ }النور 94وقد يقال إن اإليمان أرجح من الكفر إذا احتيج إلى المفاضلة عند من يظن أن
2
ذلك أرجح وكذلك يقال في الخير والشر

أصل الزكاة التوحيد و اإلخالص
هللا َخ ِبي ٌر ِب َما
ار ِه ْم َويَحْ فَظُوا فُر َ
قال تعالى{ قُل ِّل ْل ُم ْؤ ِم ِنينَ َي ُغضُّ وا ِم ْن أَب َ
ُوجهُ ْم َذ ِلكَ أَ ْز َكى لَهُ ْم إِ َّن َّ َ
ْص ِ
ار ِه َّن َويَحْ فَ ْ
ُوجه َُّن َو َال يُ ْب ِدينَ ِزينَتَه َُّن إِ َّال َما
ظنَ فُر َ
ت يَ ْغضُضْ نَ ِم ْن أَب َ
يَصْ نَعُونَ {َ }94وقُل لِّ ْل ُم ْؤ ِمنَا ِ
ْص ِ
ظَهَ َر ِم ْنهَا َو ْليَضْ ِر ْبنَ بِ ُخ ُم ِر ِه َّن َعلَى ُجيُوبِ ِه َّن َو َال يُ ْب ِدينَ ِزينَتَه َُّن إِ َّال لِبُعُولَتِ ِه َّن أَوْ آبَائِ ِه َّن أَوْ آبَاء بُعُولَتِ ِه َّن
أَوْ أَ ْبنَا ِئ ِه َّن أَوْ أَ ْبنَاء بُعُولَ ِت ِه َّن أَوْ إِ ْخ َوا ِن ِه َّن أَوْ َب ِني إِ ْخ َوا ِن ِه َّن أَوْ َب ِني أَ َخ َوا ِت ِه َّن أَوْ نِ َسا ِئ ِه َّن أَوْ َما َملَ َك ْ
ت
اإلرْ بَ ِة ِمنَ الرِّ َجا ِل أَ ِو الطِّ ْف ِل الَّ ِذينَ لَ ْم يَ ْ
ت النِّ َساء َو َال
ظهَرُوا َعلَى عَوْ َرا ِ
أَ ْي َمانُه َُّن أَ ِو التَّا ِب ِعينَ َغي ِْر أُوْ لِي ْ ِ
َيضْ ِر ْبنَ ِبأَرْ ُج ِل ِه َّن ِليُ ْعلَ َم َما ي ُْخ ِفينَ ِمن ِزينَ ِت ِه َّن َوتُوبُوا إِلَى َّ
هللاِ َج ِميعاً أَيُّ َها ْال ُم ْؤ ِمنُونَ لَ َعلَّ ُك ْم
تُ ْفلِحُونَ {}91النور 91-94ويغتذي القلب من االيمان والقرآن بما يزكيه ويؤيده كما يتغذى البدن
بما ينميه ويوقمه فإن زكاة القلب مثل نماء البدن و الزكاة في اللغة النماء والزيادة في الصالح يقال
زكا الشيء إذا نما في الصالح فالقلب يحتاج ان يتربى فينمو ويزيد حتى يكمل ويصلح كما يحتاج
البدن أن يربى باألغذية المصلحة له وال بد مع ذلك من منع ما يضره فال ينمو البدن إال باعطاء ما
ينفعه ومنع ما يضره وكذلك القلب ال يزكو فينمو ويتم صالحه إال بحصول ما ينفعه ودفع ما يضره
وكذلك الزرع ال يزكو إال بهذا و الصدقة لما كانت تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار صار القلب
ص َدقَةً
يزكو بها وزكاته معنى زائد على طهارته من الذنب قال هللا تعالى التوبة { ُخ ْذ ِم ْن أَ ْم َوالِ ِه ْم َ
تُطَهِّ ُرهُ ْم َوتُ َز ِّكي ِهم ِب َها }التوبة149وكذلك ترك الفواحش يزكو به القلب وكذلك ترك المعاصي فإنها
بمنزلة االخالط الرديئة في البدن ومثل الدغل في الزرع فإذا استفرغ البدن من االخالط الرديئة
كاستخراج الدم الزائد تخلصت القوة الطبيعية واستراحت فينمو البدن وكذلك القلب إذاتاب من الذنوب
كان استفراغا من تخليطاته حيث خلط عمال صالحا وآخر شيئا فإذا تاب من الذنوب تخلصت قوة
القلب وإراداته لألعمال الصالحة واستراح القلب من تلك الحوادث الفاسدة التي كانت فيه فزكاة القلب
ُوجهُ ْم َذ ِلكَ أَ ْز َكى لَهُ ْم إِ َّن
ار ِه ْم َويَحْ فَظُوا فُر َ
بحيث ينمو ويكمل قال تعالى {قُل لِّ ْل ُم ْؤ ِم ِنينَ َي ُغضُّ وا ِم ْن أَب َ
ْص ِ
هللا َخ ِبي ٌر ِب َما يَصْ نَعُونَ }النور 94فالتزكية وإن كان أصلها النماء والبركة وزيادة الخير فإنما تحصل
َّ َ
بإزالة الشر فلهذا صار التزكي يجمع هذا وهذا وقال { َو َو ْي ٌل لِّ ْل ُم ْش ِر ِكينَ { }6الَّ ِذينَ َال ي ُْؤتُونَ
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ال َّز َكاةَ{ }1فصلت  1-6وهي التوحيد واإليمان الذي به يزكو القلب فإنه يتضمن نفي إلهية ما سوى
الحق من القلب وإثبات إليهة الحق في القلب وهو حقيقة ال إله إال هللا وهذا أصل ما تزكو به القلوب و
التزكية جعل الشيء زكيا إما في ذاته وإما في االعتقاد والخبر كما يقال عدلته إذا جعلته عدال في
1
نفسه أو في اعتقاد الناس
أن تجعل هلل ندا
و في الصحيحين عن إبن مسعود قال قلت يا رسول هللا أي الذنب أعظم قال
قلت ثم أي قال أن تقتل و لدك خشية أن يطعم معك قلت ثم أي قال أن
و هو خلقك
هللا إِلَهاً َ
آخ َر َو َال
تزاني بحليلة جارك و أنزل هللا تعالى تصديق ذلك { َوالَّ ِذينَ َال يَ ْد ُعونَ َم َع َّ ِ
س الَّتِي َح َّر َم َّ
هللاُ إِ َّال بِ ْال َح ِّ
ق َو َال يَ ْزنُونَ }الفرقان 62اآلية فمن جعل هلل ندا كحب هللا فهو
يَ ْقتُلُونَ النَّ ْف َ
ممن دعا مع هللا إلها آخر وهذا من الشرك األكبر والمقصود هنا أن الشيء إذا إنقسم ووقعت فيه
الشركة نقص ما يحصل لكل واحد فإذا كان جميعه لواحد كان أكمل فلهذا كان حب المؤمنين
الموحدين المخلصين هلل أكمل وكذلك سائر ما نهوا عنه من كبائر اإلثم والفواحش يوجب كمال
األمور الوجودية فى عبادتهم وطاعتهم ومعرفتهم ومحبتهم و ذلك من زكاهم كما أن الزرع كما نقي
عنه الدغل كان أزكي له وأكمل لصفات الكمال الوجودية فيه قال تعالى {قُل لِّ ْل ُم ْؤ ِمنِينَ يَ ُغضُّ وا ِم ْن
ص َدقَةً تُطَهِّ ُرهُ ْم
ْص
ُوجهُ ْم َذ ِل َ
ك أَ ْز َكى لَهُ ْم }النور 94و قال { ُخ ْذ ِم ْن أَ ْم َوا ِل ِه ْم َ
ار ِه ْم َويَحْ فَظُوا فُر َ
أَب َ
ِ
2
َوتُ َز ِّكي ِهم ِبهَا }التوبة149

التوبة والعمل الصالح يحصل بهما التطهير والتزكية
هللا َخ ِبي ٌر ِب َما
ار ِه ْم َويَحْ فَظُوا فُر َ
قال تعالى{ قُل لِّ ْل ُم ْؤ ِم ِنينَ يَ ُغضُّ وا ِم ْن أَب َ
ُوجهُ ْم َذ ِلكَ أَ ْز َكى لَهُ ْم إِ َّن َّ َ
ْص ِ
ار ِه َّن َويَحْ فَ ْ
ُوجه َُّن َو َال يُ ْب ِدينَ ِزينَتَه َُّن إِ َّال َما
ظنَ فُر َ
ت يَ ْغضُضْ نَ ِم ْن أَب َ
يَصْ نَعُونَ {َ }94وقُل لِّ ْل ُم ْؤ ِمنَا ِ
ْص ِ
ظَ َه َر ِم ْن َها َو ْل َيضْ ِر ْبنَ بِ ُخ ُم ِر ِه َّن َعلَى ُجيُو ِب ِه َّن َو َال يُ ْب ِدينَ ِزينَتَه َُّن إِ َّال ِلبُعُولَ ِت ِه َّن أَوْ آ َبا ِئ ِه َّن أَوْ آ َباء بُعُولَ ِت ِه َّن
أَوْ أَ ْبنَائِ ِه َّن أَوْ أَ ْبنَاء بُعُولَتِ ِه َّن أَوْ إِ ْخ َوانِ ِه َّن أَوْ بَنِي إِ ْخ َوانِ ِه َّن أَوْ بَنِي أَ َخ َواتِ ِه َّن أَوْ نِ َسائِ ِه َّن أَوْ َما َملَ َك ْ
ت
اإلرْ بَ ِة ِمنَ الرِّ َجا ِل أَ ِو الطِّ ْف ِل الَّ ِذينَ لَ ْم يَ ْ
ت النِّ َساء َو َال
ظهَرُوا َعلَى َعوْ َرا ِ
أَ ْي َمانُه َُّن أَ ِو التَّابِ ِعينَ َغي ِْر أُوْ لِي ْ ِ
َيضْ ِر ْبنَ ِبأَرْ ُج ِل ِه َّن ِليُ ْعلَ َم َما ي ُْخ ِفينَ ِمن ِزينَ ِت ِه َّن َوتُوبُوا إِلَى َّ
هللاِ َج ِميعاً أَيُّ َها ْال ُم ْؤ ِمنُونَ لَ َعلَّ ُك ْم
تُ ْفلِحُونَ {}91النور 91-94أن عمل الحسنات يطهر النفس ويزكيها من الذنوب السالفة فالتوبة
والعمل الصالح يحصل بهما التطهير والتزكية ولهذا قال في سياق قوله{ قُل لِّ ْل ُم ْؤ ِم ِنينَ َي ُغضُّ وا ِم ْن
ار ِه ْم } النورَ {94وتُوبُوا إِلَى َّ
هللاِ َج ِميعاً أَيُّهَا ْال ُم ْؤ ِمنُونَ لَ َعلَّ ُك ْم تُ ْفلِحُونَ }النور 91فأمرهم جيمعا
أَب َ
ْص ِ
بالتوبة في سياق ما ذكره ألنه ال يسلم أحد من هذا الجنس كما في الصحيح ان هللا كتب على ابن آدم
حظه من الزنا الحديث وكذلك في الصحيح أن قوله ان الحسنات يذهب السيئات نزلت بسبب رجل
نال من امرأة كل شيء اال الجماع ثم ندم فنزلت ويحتاج المسلم في ذلك الى أن يخاف هللا وينهى
النفس عن الهوى ونفس الهوى والشهوة ال يعاقب عليه بل على اتباعه والعمل به فإذا كانت النفس
تهوى وهو ينهاها كان نهيه عبادة هلل وعمال صالحا وثبت عنه أنه قال المجاهد من جاهد نفسه في
1أمراض القلوب ج 1 :ص6 :
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ذات هللا فيؤمر بجهادها كما يؤمر بجهاد من يأمر بالمعاصي ويدعو اليها وهو الى جهاد نفسه أحوج
فإن هذا فرض عين وذاك فرض كفاية والصبر في هذا من أفضل األعمال فإن هذا الجهاد حقيقة ذلك
1
الجهاد فمن صبر عليه صبر على ذلك الجهاد كما قال والمهاجر من هجر السيئات

التفضيل ال يدل على أن المفضول جائز
هللا َخ ِبي ٌر ِب َما
ار ِه ْم َويَحْ فَظُوا فُر َ
قال تعالى{ قُل لِّ ْل ُم ْؤ ِم ِنينَ َي ُغضُّ وا ِم ْن أَب َ
ُوجهُ ْم َذ ِلكَ أَ ْز َكى لَهُ ْم إِ َّن َّ َ
ْص ِ
ار ِه َّن َويَحْ فَ ْ
ُوجه َُّن َو َال يُ ْب ِدينَ ِزينَتَه َُّن إِ َّال َما
ظنَ فُر َ
ت يَ ْغضُضْ نَ ِم ْن أَب َ
يَصْ نَعُونَ {َ }94وقُل لِّ ْل ُم ْؤ ِمنَا ِ
ْص ِ
ظَ َه َر ِم ْن َها َو ْل َيضْ ِر ْبنَ بِ ُخ ُم ِر ِه َّن َعلَى ُجيُو ِب ِه َّن َو َال يُ ْب ِدينَ ِزينَتَه َُّن إِ َّال ِلبُعُولَ ِت ِه َّن أَوْ آ َبا ِئ ِه َّن أَوْ آ َباء بُعُولَ ِت ِه َّن
أَوْ أَ ْبنَائِ ِه َّن أَوْ أَ ْبنَاء بُعُولَتِ ِه َّن أَوْ إِ ْخ َوانِ ِه َّن أَوْ بَنِي إِ ْخ َوانِ ِه َّن أَوْ بَنِي أَ َخ َواتِ ِه َّن أَوْ نِ َسائِ ِه َّن أَوْ َما َملَ َك ْ
ت
اإلرْ بَ ِة ِمنَ الرِّ َجا ِل أَ ِو الطِّ ْف ِل الَّ ِذينَ لَ ْم يَ ْ
ت النِّ َساء َو َال
ظهَرُوا َعلَى عَوْ َرا ِ
أَ ْي َمانُه َُّن أَ ِو التَّابِ ِعينَ َغي ِْر أُوْ لِي ْ ِ
َيضْ ِر ْبنَ ِبأَرْ ُج ِل ِه َّن ِليُ ْعلَ َم َما ي ُْخ ِفينَ ِمن ِزينَ ِت ِه َّن َوتُوبُوا إِلَى َّ
هللاِ َج ِميعاً أَيُّ َها ْال ُم ْؤ ِمنُونَ لَ َعلَّ ُك ْم
تُ ْفلِحُونَ {}91النور 91-94والتفضيل ال يدل على أن المفضول جائز فقد قال تعالى { إِ َذا نُو ِدي
هللا َو َذرُوا ْالبَ ْي َع َذلِ ُك ْم َخ ْي ٌر لَّ ُك ْم }الجمعة 3فجعل السعى الى
لِلص ََّال ِة ِمن يَوْ ِم ْال ُج ُم َع ِة فَا ْس َعوْ ا إِلَى ِذ ْك ِر َّ ِ
ارهِ ْم
الجمعة خيرا من البيع والسعى واجب والبيع حرام وقال تعالى {قُل لِّ ْل ُم ْؤ ِمنِينَ يَ ُغضُّ وا ِم ْن أَب َ
ْص ِ
ُوجهُ ْم َذلِكَ أَ ْز َكى لَهُ ْم }النور94
َويَحْ فَظُوا فُر َ

من احكام اللباس
هللا َخ ِبي ٌر ِب َما
ار ِه ْم َويَحْ فَظُوا فُر َ
قال تعالى{ قُل لِّ ْل ُم ْؤ ِمنِينَ يَ ُغضُّ وا ِم ْن أَب َ
ُوجهُ ْم َذلِكَ أَ ْز َكى لَهُ ْم إِ َّن َّ َ
ْص ِ
ار ِه َّن َويَحْ فَ ْ
ُوجه َُّن َو َال يُ ْب ِدينَ ِزينَتَه َُّن إِ َّال َما
ظنَ فُر َ
ت يَ ْغضُضْ نَ ِم ْن أَب َ
يَصْ نَعُونَ {َ }94وقُل لِّ ْل ُم ْؤ ِمنَا ِ
ْص ِ
ظَ َه َر ِم ْن َها َو ْل َيضْ ِر ْبنَ بِ ُخ ُم ِر ِه َّن َعلَى ُجيُو ِب ِه َّن َو َال يُ ْب ِدينَ ِزينَتَه َُّن إِ َّال ِلبُعُولَ ِت ِه َّن أَوْ آ َبا ِئ ِه َّن أَوْ آ َباء بُعُولَ ِت ِه َّن
أَوْ أَ ْبنَائِ ِه َّن أَوْ أَ ْبنَاء بُعُولَتِ ِه َّن أَوْ إِ ْخ َوانِ ِه َّن أَوْ بَنِي إِ ْخ َوانِ ِه َّن أَوْ بَنِي أَ َخ َواتِ ِه َّن أَوْ نِ َسائِ ِه َّن أَوْ َما َملَ َك ْ
ت
اإلرْ َب ِة ِمنَ الرِّ َجا ِل أَ ِو الطِّ ْف ِل الَّ ِذينَ لَ ْم َي ْ
ت النِّ َساء َو َال
ظ َهرُوا َعلَى عَوْ َرا ِ
أَ ْي َمانُه َُّن أَ ِو التَّا ِب ِعينَ َغي ِْر أُوْ ِلي ْ ِ
يَضْ ِر ْبنَ ِبأَرْ ُجلِ ِه َّن لِيُ ْعلَ َم َما ي ُْخفِينَ ِمن ِزينَتِ ِه َّن َوتُوبُوا إِلَى َّ
هللاِ َج ِميعاً أَيُّهَا ْال ُم ْؤ ِمنُونَ لَ َعلَّ ُك ْم
2
تُ ْفلِحُونَ {}91النور91-94

-1وجوب ستر العورة بما ال يصف البشرة
ستر العورة بما ال يصف البشرة أما ستر العورة عن أعين الناظرين بما ال يصف البشرة
فواجب في الجملة في الصالة و خارج الصالة و قد تقدم بعض هذا في باب الغسل لقوله تعالى
ُوجهُ ْم }النور 94و حفظ الفرج يعم حفظة من مس
ار ِه ْم َويَحْ فَظُوا فُر َ
{قُل لِّ ْل ُم ْؤ ِمنِينَ يَ ُغضُّ وا ِم ْن أَب َ
ْص ِ
من ال يحل له مسه بجماع و غير جماع و من النظر إليه بل قد قال بعض التابعين أنه عنى به هنا
النظر ألنه قرنه بغض البصر و ألنه ذكر معه استتار النساء عن رؤية الرجال و لقوله سبحانه {يَا
ت ه
هللاِ لَ َعلَّهُ ْم
ى َذ ِل َ
اري َسوْ َءا ِت ُك ْم َو ِريشاً َو ِل َباسُ التَّ ْق َو َ
ك َخ ْي ٌر َذ ِلكَ ِم ْن آ َيا ِ
َب ِني آ َد َم قَ ْد أَن َز ْلنَا َعلَ ْي ُك ْم ِل َباساً ي َُو ِ

1
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يَ َّذ َّكرُونَ }األعراف 86إلى قوله {يَا بَنِي آ َد َم الَ يَ ْفتِنَنَّ ُك ُم ال َّ
نز ُ
ع
ش ْيطَانُ َك َما أَ ْخ َر َج أَبَ َو ْي ُكم ِّمنَ ْال َجنَّ ِة يَ ِ
َع ْنهُ َما ِل َبا َسهُ َما ِلي ُِر َيهُ َما َسوْ َءا ِت ِه َما}األعراف 81و قوله { َوإِ َذا فَ َعلُواْ فَا ِح َشةً }األعراف82
وا َو َج ْدنَا َعلَ ْيهَا آبَاءنَا َو ه
اح َشةً قَالُ ْ
يريد كشف السوءة و نحوه { َوإِ َذا فَ َعلُ ْ
هللا الَ
وا فَ ِ
هللاُ أَ َم َرنَا ِبهَا قُلْ إِ َّن ه َ
هللا َما الَ تَ ْعلَ ُمونَ }األعراف 82و هذه اآليات كلها تتضمن فرض ستر
يَأْ ُم ُر بِ ْالفَحْ َشاء أَتَقُولُونَ َعلَى ه ِ
العورة و ذم من يتدين بغير ذلك في حال من األحوال و قال النبي صلى هللا عليه و سلم لمعاوية بن
حيدة القشيري جد بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري احفظ عورتك أال من زوجتك أو ما
ملكت يمينك قال القوم يكون بعضهم في بعض قال إن استطعت إن ال يرنيها أحد فال يرنيها و امر من
كشف فخذه إن يغطيه و قال الفخذ عورة فعلم إن العورة يجب سترها و فرض على داخل الحمام إن
ال يدخل أال بمئزر و هذا كثير تقدم بعضه و يجب سترها في الخلوة و غيرها أال من حاجة و قال
القاضي يكره التعري في الخلوة و ال يحرم و من أصحابنا من يحكيها على روايتين و األول أبين في
كالم احمد و أشبه بظاهر السنة ألن النبي صلى هللا عليه و سلم قال لمعاوية ابن حيدة فاهلل أحق إن
يستحيا منه لما قال له فان كان أحدنا خاليا و نهى إن يحتبئ الرجل في ثوب واحد يفضي بفرجه إلى
السماء و في لفظ ليس على فرجه منه شيء رواه الجماعة و عن ابن عمر إن النبي صلى هللا عليه و
سلم قال إياكم و التعري فان معكم من ال يفارقكم أال عند الغائط و حين يفضي الرجل إلى أهله
فاستحيوهم و أكرموهم ر واه الترمذي و عن عتبة بن عبد الرحمن السلمي قال قال رسول هللا صلى
هللا عليه و سلم إذا أتى أحدكم أهله فليستتر و ال يتجردا تجرد العيرين رواه ابن ماجة و ألن هللا أحق
إن يستحيا منه من الناس و كذلك مالئكته و غيرهم من خليقته فتجب السترة في الخلوة كما تجب عن
أعين الناس و لهذا وجبت في الصالة خلوة و ليس االستتار ألجل االستخفاء من هللا تعالى إذ هو
سبحانه بصير ال تخفى عليه خافية و إنما ذلك ظن الذين كفروا و الذين اخبر هللا عنهم بقوله {أَال
ُورهُ ْم ِليَ ْستَ ْخفُ ْ
وا ِم ْنهُ أَال ِحينَ يَ ْستَ ْغ ُ
شونَ ِثيَابَهُ ْم يَ ْعلَ ُم َما ي ُِسرُّ ونَ َو َما يُ ْع ِلنُونَ إِنَّهُ َع ِلي ٌم
إِنَّهُ ْم يَ ْثنُونَ ُ
صد َ
ُور }هود 5و لكن يعني االستحياء منه مبلغ الجهد كما اخبر هللا تعالى عن آدم و حواء
ت ال ُّ
ِب َذا ِ
صد ِ
حين بدت سوآتهما أنهما طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة و كما كان أبو بكر الصديق رضي
هللا عنه يقول أيها الناس استحيوا من هللا فإني ألدخل الخالء فاحني ظهري حياء من ربي و كذلك قال
1
أبو موسى في االغتسال

-2عورة الرجل ما بين السرة و الركبة
إن عورة الرجل ما بين السرة و الركبة و هذا اشهر الروايتين و األخرى أنها القبل و الدبر ألن ذلك
ُوجهُ ْم
اري َسوْ َءاتِ ُك ْم }األعراف 86و في قوله { َويَحْ فَظُوا فُر َ
هو مفهوم من قوله تعالى {لِبَاساً ي َُو ِ
}النور 94و لما روى انس بن مالك رضي هللا تعالى عنه إن النبي صلى هللا عليه و سلم يوم خيبر
حسر اإلزار عن فخذه قال حتى إني ألنظر إلى بياض فخذ النبي صلى هللا عليه و سلم رواه احمد و
البخاري و كذلك روي عنه من حديث عائشة و حفصة رضي هللا عنهما إن أبا بكر و عمر رضي هللا
عنهما دخال عليه و هو كاشف عن فخذه فلم يغطها فلما دخل عثمان غطاها و قال أال استحي من
رجل و هللا إن المالئكة لتستحي منه رواه احمد و وجه األول ما روى جرهد االسلمي قال مر
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رسول هللا صلى هللا عليه و سلم و علي بردة و قد انكشف فخذي فقال غط فخذك فان الفخذ عورة
رواه احمد و أبو داود و الترمذي و قال حديث حسن و عن علي رضي هللا عنه قال قال رسول هللا
صلى هللا عليه و سلم ال تبرز فخذك و ال تنظر إلى فخذ حي وال ميت رواه أبو داود و ابن ماجة و
عن ابن عباس قال مر رسول هللا صلى هللا عليه و سلم على رجل و فخذه خارجة فقال غط فخذك فان
فخذ الرجل من عورته رواه احمد و روى الترمذي قوله الفخذ عورة و قال حديث حسن غريب و
روي ذلك من وجوه أخرى يشد بعضها بعضا و ألن ستر العورة إنما وجب لما في كشفها من الفحش
و القبح و هذا يشترك فيه الفخذ و غيره و ألن ما حول السوءتين من حريمهما و ستره تمام سترهما و
المجاورة لها تأثير في مثل ذلك فوجب إن يعطى حكمهما و ما نقل من كشف فخذه فهو و هللا اعلم
أما إن يكون منسوخا ألن أحاديثنا ناقلة حاظرة أو يكون حصل بغير قصد أو يكون المكشوف أوائل
الفخذ من جهة الركبة و فوق ذلك بقليل فان الركبة و السرة ليستا من العورة و كذلك ما دون السرة
بقليل و فوق الركبة بقليل نص عليه في مواضع و حكي عنه انهما من العورة ألنهما تمام الحد و
ال يحصل تمام السترة أال بهما فوجب سترهما كما وجب غسل جزء من الرأس و إمساك جزء من
الليل و األول اصح ألن العمدة في ذلك على أحاديث الفخذ و هي ال تتناول الركبة و السرة و قد
روى الدارقطني عن أيوب رضي هللا عنه قال قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم اسفل السرة و
فوق الركبتين من العورة و عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى هللا عليه و سلم
قال ما بين السرة و الركبة عورة و هذا صريح بأنهما ليستا من العورة و قوله هما تمام الحد غير
مسلم بل إذا نزل عن السرة قليال و صعد عن الركبة قليال جاز نص عليه ألن عادة الصحابة و العرب
في زمانه صلى هللا عليه و سل م كانت االكتفاء بالمآزر و العادة انحطاطها عن السرة و قد ذكر اإلمام
1
احمد عن ابن عمر أنه كان يشد إزاره تحت السرة و سواء في ذلك الحر و العبد لعموم األدلة

-3حرم هللا لباس الحرير واللباس الذى فيه الفخر والخيالء والذهب وآنية
الذهب والفضة
قد ثبت فى صحيح مسلم عن أبى هريرة عن النبى صلى هللا عليه وسلم قال إن هللا ال ينظر إلى
صوركم وأموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم وقد قال تعالى عن المنافقين { َوإِ َذا َرأَ ْيتَهُ ْم
ْجبُكَ أَجْ َسا ُمهُ ْم }المنافقون 0وقال تعالى { َو َك ْم أَ ْهلَ ْكنَا قَ ْبلَهُم ِّمن قَرْ ٍن هُ ْم أَحْ َسنُ أَثَاثاً َو ِر ْئياً
تُع ِ
}مريم 10واألثاث المال من اللباس ونحوه والرئى المنظر فأخبر أن الذين أهلكهم قبلهم كانوا أحسن
صورا وأحسن أثاثا وأمواال ليبين أن ذلك ال ينفع عنده وال يعبأ به وقال النبى ال فضل لعربى
على عجمى وال لعجمى على عربى وال ألبيض على أسود وال ألسود على أبيض إال بالتقوى وفى
وأيضا فقد حرم علينا من لباس الحرير والذهب
السنن عنه أنه قال البذاذة من اإليمان
وآنية الذهب والفضة ما هو من أعظم الجمال فى الدنيا وحرم هللا الفخر والخيالء واللباس الذى فيه
الفخر والخيالء كإطالة الثياب حتى ثبت فى الصحيح عنه أنه قال من جر ثوبه خيالء لم ينظر هللا
إليه يوم القيامة ومثل ذلك ما فى الصحيح عن أبى هريرة أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال
ال ينظر هللا يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا وفى الصحيح عن ابن عمر أن النبى قال بينما
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رجل يجر إزاره من الخيالء خسف به فهو يتجلجل فى األرض إلى يوم القيامة وقال تعالى {يَا
ت ه
هللاِ لَ َعلَّهُ ْم
ى َذ ِل َ
اري َسوْ َءا ِت ُك ْم َو ِريشاً َو ِل َباسُ التَّ ْق َو َ
ك َخ ْي ٌر َذ ِلكَ ِم ْن آ َيا ِ
َب ِني آ َد َم قَ ْد أَن َز ْلنَا َعلَ ْي ُك ْم ِل َباساً ي َُو ِ
يَ َّذ َّكرُونَ }األعراف 86فأخبر أن لباس التقوى خير من ذلك وقال تعالى {أَ َو َمن يُنَ َّ
شأ ُ فِي ْال ِح ْليَ ِة َوه َُو
ين }الزخرف 12وقال تعالى فى حق قارون {فَ َخ َر َج َعلَى قَوْ ِم ِه فِي ِزينَتِ ِه
فِي ْال ِخ َ
ص ِام َغ ْي ُر ُمبِ ٍ
}القصص 13قالوا بثياب األرجوان ولهذا ثبت عن عبدهللا إبن عمرو قال رأى رسول هللا على
ثوبين معصفرين فقال إن هذه من ثياب الكفار فال تلبسهما قلت أغسلهما قال أحرقهما ولهذا كره
العلماء األحمر المشبع حمرة كما جاء النهى عن الميثرة الحمراء وقال عمر بن الخطاب دعوا هذه
البراقات للنساء واآلثار فى هذا ونحوه كثيرة
هللا َخ ِبي ٌر ِب َما
ار ِه ْم َويَحْ َفظُوا فُر َ
وقال تعالى {قُل لِّ ْل ُم ْؤ ِمنِينَ يَ ُغضُّ وا ِم ْن أَب َ
ُوجهُ ْم َذلِكَ أَ ْز َكى َلهُ ْم إِ َّن َّ َ
ْص ِ
ار ِه َّن َويَحْ فَ ْ
ُوجهُ َّن َو َال يُ ْب ِدينَ ِزينَتَه َُّن إِ َّال َما
ظنَ فُر َ
ت يَ ْغضُضْ نَ ِم ْن أَب َ
يَصْ نَعُونَ {َ }94وقُل لِّ ْل ُم ْؤ ِمنَا ِ
ْص ِ
ظَ َه َر ِم ْن َها َو ْل َيضْ ِر ْبنَ بِ ُخ ُم ِر ِه َّن َعلَى ُجيُو ِب ِه َّن َو َال يُ ْب ِدينَ ِزينَتَه َُّن إِ َّال ِلبُعُولَ ِت ِه َّن أَوْ آ َبا ِئ ِه َّن أَوْ آ َباء بُعُولَ ِت ِه َّن
أَوْ أَ ْبنَائِ ِه َّن أَوْ أَ ْبنَاء بُعُولَتِ ِه َّن أَوْ إِ ْخ َوانِ ِه َّن أَوْ بَنِي إِ ْخ َوانِ ِه َّن أَوْ بَنِي أَ َخ َواتِ ِه َّن أَوْ نِ َسائِ ِه َّن أَوْ َما َملَ َك ْ
ت
اإلرْ َب ِة ِمنَ الرِّ َجا ِل أَ ِو الطِّ ْف ِل الَّ ِذينَ لَ ْم َي ْ
ت النِّ َساء َو َال
ظ َهرُوا َعلَى َعوْ َرا ِ
أَ ْي َمانُه َُّن أَ ِو التَّا ِب ِعينَ َغي ِْر أُوْ ِلي ْ ِ
يَضْ ِر ْبنَ ِبأَرْ ُجلِ ِه َّن لِيُ ْعلَ َم َما ي ُْخفِينَ ِمن ِزينَتِ ِه َّن َوتُوبُوا إِلَى َّ
هللاِ َج ِميعاً أَيُّهَا ْال ُم ْؤ ِمنُونَ لَ َعلَّ ُك ْم
تُ ْفلِحُونَ {}91النور 91-94وقال النبى فى الحديث الصحيح عن جرير بن عبدهللا قال سألت
رسول هللا عن نظرة الفجأة فقال أصرف بصرك وفى السنن أنه قال لعلى يا على ال تتبع النظرة
النظرة فإنما لك األولى وليست لك اآلخرة وقد قال تعالى { َو َال تَ ُم َّد َّن َع ْينَ ْيكَ إِلَى َما َمتَّ ْعنَا ِب ِه أَ ْز َواجاً
ِّم ْنهُ ْم َز ْه َرةَ ْال َح َيا ِة ال ُّدن َيا ِلنَ ْف ِتنَهُ ْم ِفي ِه َو ِر ْز ُ
ق َر ِّبكَ َخ ْي ٌر َوأَ ْبقَى }طه191وقال {الَ تَ ُم َّد َّن َع ْينَ ْيكَ إِلَى َما
َمتَّ ْعنَا ِب ِه أَ ْز َواجاً ِّم ْنهُ ْم َوالَ تَحْ َز ْن َعلَ ْي ِه ْم َو ْ
اس
اخفِضْ َجنَ َ
احكَ لِ ْل ُم ْؤ ِمنِينَ }الحجر 22وقال { ُزيِّنَ لِلنَّ ِ
حُبُّ ال َّ
ت ِمنَ النِّ َساء }آل عمران10إلى قوله {قُلْ أَ ُؤنَبِّئُ ُكم بِ َخي ٍْر ِّمن َذلِ ُك ْم لِلَّ ِذينَ اتَّقَوْ ا ِعن َد َربِّ ِه ْم
شهَ َوا ِ
َجنَّ ٌ
ات تَجْ ِري ِمن تَحْ ِت َها األَ ْن َها ُر }آل عمران 15وقد قال تعالى مع ذمه لما ذمه من هذه الزينة {قُلْ
ق قُلْ ِهي لِلَّ ِذينَ آ َمنُ ْ
َم ْن َح َّر َم ِزينَةَ ه
صةً
وا فِي ْال َحيَا ِة ال ُّد ْنيَا َخالِ َ
هللاِ الَّتِ َي أَ ْخ َر َج لِ ِعبَا ِد ِه َو ْالطَّيِّبَا ِ
ت ِمنَ الرِّ ْز ِ
فنقول اعلم أن ما يصفه النبى من محبته لألجناس المحبوبة وما يبغضه
َيوْ َم ْال ِق َيا َم ِة }األعراف98
من ذلك هو مثل ما يأمر به من األفعال وينهى عنه من ذلك فإن الحب والبغض هما اصل األمر
والنهى وذلك نظير ما يعده على األعمال الحسنة من الثواب ويتوعد به على األعمال السيئة من
1
العقاب فأمره ونهيه ووعده ووعيده وحبه وبغضه وثوابه وعقابه كل ذلك منه

-4آية الجالبيب فى األردية عند البروز من المساكن وآية الحجاب عند
المخاطبة فى المساكن
ك َوبَ َناتِكَ َونِ َساء ْال ُم ْؤ ِمنِينَ يُ ْدنِينَ َعلَ ْي ِه َّن ِمن َج َال ِبي ِب ِه َّن }األحزاب53
اج َ
قوله {يَا أَيُّهَا النَّ ِب ُّي قُل ِّألَ ْز َو ِ
اآلية دليل على أن الحجاب إنما أمر به الحرائر دون اإلماء ألنه خص أزواجه وبناته ولم يقل وما
ملكت يمينك وإمائك وإماء أزواجك وبناتك ثم قال { َونِ َساء ْال ُم ْؤ ِمنِينَ }األحزاب 53واإلماء لم
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يدخلن فى نساء المؤمنين كما لم يدخل فى قوله { نِ َسائِ ِه َّن أَوْ َما َملَ َك ْ
ت أَ ْي َمانُه َُّن }النورَ { 91و َال
ِن َسا ِئ ِه َّن َو َال َما َملَ َك ْ
ت أَ ْي َمانُه َُّن ً }األحزاب 55ما ملكت أيمانهن حتى عطف عليه فى آيتى النور
واألحزاب وهذا قد يقال إنما ينبنى على قول من يخص ما ملكت اليمين باإلناث وإال فمن قال هى
فيهما أو فى الذكور ففيه نظر وأيضا فقوله {لِّلَّ ِذينَ ي ُْؤلُونَ ِمن نِّ َسآئِ ِه ْم }البقرة 886وقوله
{الَّ ِذينَ يُظَا ِهرُونَ ِمن ُكم ِّمن نِّ َسا ِئ ِهم }المجادلة 8إنما أريد به الممهورات دون المملوكات فكذلك هذا
فآية الجالبيب فى األردية عند البروز من المساكن وآية الحجاب عند المخاطبة فى المساكن فهذا مع
ما فى الصحيح من انه لما إصطفى صفية بنت حيى وقالوا إن حجبها فهى من أمهات المؤمنين وإال
1
فهى مما ملكت يمينه دل على أن الحجاب كان مختصا بالحرائر

-5الوجه اليدان والقدمان ليس لها أن تبدى ذلك لألجانب على أصح القولين
فإن طائفة من الفقهاء ظنوا أن الذى يستر فى الصالة هو الذى يستر عن أعين الناظرين وهو
العورة وأخذ ما يستر فى الصالة من قوله { َو َال يُ ْب ِدينَ ِزينَتَه َُّن إِ َّال َما ظَ َه َر ِم ْن َها َو ْل َيضْ ِر ْبنَ بِ ُخ ُم ِر ِه َّن
َعلَى ُجيُو ِب ِه َّن }النور 91ثم قال { َو َال يُ ْب ِدينَ ِزينَتَه َُّن }النور 91يعنى الباطنة { إِ َّال لِبُعُولَتِ ِه َّن
}النور 91اآلية فقال يجوز لها فى الصالة أن تبدى الزينة الظاهرة دون الباطنة والسلف قد
تنازعوا فى الزينة الظاهرة على قولين فقال ابن مسعود ومن وافقه هى الثياب وقال ابن عباس ومن
وافقه هى فى الوجه واليدين مثل الكحل والخاتم وعلى هذين القولين تنازع الفقهاء فى النظر إلى
المرأة األجنبية فقيل يجوز النظر لغير شهوة إلى وجهها ويديها وهو مذهب أبى حنيفة والشافعى
وقول فى مذهب أحمد وقيل ال يجوز وهو ظاهر مذهب أحمد فإن كل شىء منها عورة حتى ظفرها
وحقيقة األمر أن هللا جعل الزينة زينتين زينة ظاهرة وزينة غير ظاهرة
وهو قول مالك
وجوز لها إبداء زينتها الظاهرة لغير الزوج وذوى المحارم وكانوا قبل أن تنزل آية الحجاب كان
النساء يخرجن بال جلباب يرى الرجل وجهها ويديها وكان إذا ذاك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين
وكان حينئذ يجوز النظر إليها ألنه يجوز لها إظهاره ثم أنزل هللا عز وجل آية الحجاب بقوله { َيا أَيُّ َها
اجكَ َوبَنَاتِكَ َونِ َساء ْال ُم ْؤ ِمنِينَ يُ ْدنِينَ َعلَ ْي ِه َّن ِمن َج َال ِبي ِب ِه َّن }األحزاب 53حجب النساء
النَّ ِب ُّي قُل ِّألَ ْز َو ِ
عن الرجال وكان ذلك لما تزوج زينب بنت جحش فأرخى الستر ومنع النساء أن ينظرن ولما
إصطفى صفية بنت حيي بعد ذلك عام خيبر قالوا إن حجبها فهى من أمهات المؤمنين وإال فهى مما
ملكت يمينه فحجبها فلما أمر هللا أن ال يسألن إال من وراء حجاب وأمر أزواجه وبناته ونساء
المؤمنين أن يدنين عليها من جالبيبهن و الجلباب هو المالءة وهو الذى يسميه إبن مسعود
وغيره الرداء وتسميه العامة اإلزار وهو اإلزار الكبير الذى يغطى رأسها وسائر بدنها وقد حكى
أبوعبيد وغيره أنها تدنيه من فوق رأسها فال تظهر إال عينها ومن جنسه النقاب فكن النساء ينتقبن
وفى الصحيح أن المحرمة ال تنتقب وال تلبس القفازين فإذا كن مأمورات بالجلباب لئال يعرفن وهو
ستر الوجه أو ستر الوجه بالنقاب كان الوجه واليدان من الزينة التى أمرت أال تظهرها لألجانب فما
بقى يحل لألجانب النظر إال إلى الثياب الظاهرة فإبن مسعود ذكر آخر األمرين وإبن عباس ذكر أول
وعلى هذا فقوله { أَوْ نِ َسائِ ِه َّن أَوْ َما َملَ َك ْ
ت أَ ْي َمانُه َُّن }النور 91يدل على أن لها أن
األمرين
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تبدى ال زينة الباطنة للملوكها وفيه قوالن قيل المراد اإلماء واإلماء الكتابيات كما قاله ابن المسيب
ورجحه أحمد وغيره وقيل هو المملوك الرجل كما قاله ابن عباس وغيره وهو الرواية األخرى عن
أحمد فهذا يقتضى جواز نظر العبد إلى موالته وقد جاءت بذلك أحاديث وهذا ألجل الحاجة ألنها
محتاجة إلى مخاطبة عبدها أكثر من حاجتها إلى رؤية الشاهد والمعامل والخاطب فإذا جاز نظر
أولئك فنظر العبد أولى وليس فى هذا ما يوجب أن يكون محرما يسافر بها كغير أولى األربة فإنهم
يجوز لهم النظر وليسوا محارم يسافرون بها فليس كل من جاز له النظر جاز له السفر بها وال الخلوة
بها بل عبدها ينظر إليها للحاجة وإن كان ال يخلو بها وال يسافر بها فإنه لم يدخل فى قوله ال تسافر
امرأة إال مع زوج أو ذى محرم فإنه يجوز له أن يتزوجها إذا عتق كما يجوز لزوج أختها أن
يتزوجها إذا طلق أختها والمحرم من تحرم عليه على التأبيد ولهذا قال إبن عمر سفر المرأة مع عبدها
فاآلية رخصت فى إبداء الزينة لذوى المحارم وغيرهم وحديث السفر ليس فيه إال ذوى
ضيعة
المحارم وذكر فى اآلية نساءهن أو ما ملكت أيمانهن وغير أولى األربة وهى ال تسافر معهم وقوله
{ أَوْ ِن َسا ِئ ِه َّن }النور 91قال إ حتراز عن النساء المشركات فال تكون المشركة قابلة للمسلمة وال
تدخل معهن الحمام لكن قد كن النسوة اليهوديات يدخلن على عائشة وغيرها فيرين وجهها ويديها
بخالف الرجال فيكون هذا فى الزينة الظاهرة فى حق النساء الذميات وليس للذميات أن يطلعن على
الزينة الباطنة ويكون الظهور والبطون بحسب ما يجوز لها إظهاره ولهذا كان أقاربها تبدى لهن
الباطنة وللزوج خاصة ليست لألقارب وقوله { َو ْليَضْ ِر ْبنَ بِ ُخ ُم ِر ِه َّن َعلَى ُجيُو ِب ِه َّن }النور91
1
دليل على أنها تغطى العنق فيكون من الباطن ال الظاهر ما فيه من القالدة وغيرها

-6ستر الرجال عن الرجال والنساء عن النساء فى العورة الخاصة
فصل فهذا ستر النساء عن الرجال وستر الرجال عن الرجال والنساء عن النساء فى العورة
الخاصة كما قال صلى هللا عليه وسلم ال ينظر الرجل إلى عورة الرجل وال تنظر المرأة إلى عورة
المرأة وكما قال إحفظ عورتك إال عن زوجتك أو ما ملكت يمينك قلت فإذا كان القوم
بعضهم فى بعض قال إن إستطعت أن ال يرينها أحد فال يراها قلت فإذا كان أحدنا خاليا قال فاهلل
أحق أن يستحيى منه ونهى أن يفضى الرجل إلى الرجل فى ثوب واحد والمرأة إلى المرأة فى
ثوب واحد وقال عن األوالد مروهم بالصالة لسبع وإضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم فى
المضاجع فنهى عن النظر واللمس لعورة النظير لما فى ذلك من القبح والفحش وأما الرجال مع
النساء فألجل شهوة النكاح فهذان نوعان وفى الصالة نوع ثالث فإن المرأة لو صلت وحدها كانت
2
مأمورة باإلختمار وفى غير الصالة يجوز لها كشف رأسها فى بيتها
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-7الوجه اليدان والقدمان ليس لها أن تبدى ذلك لألجانب وأما ستر ذلك فى
الصالة فال يجب
في عورة المرأة الحرة البالغة و جميعها عورة يجب عليها ستر بدنها في الصالة أال الوجه و في
الكفين روايتان و ذلك لما روت عائشة رضي هللا عنها إن النبي صلى هللا عليه و سلم قال ال يقبل هللا
صالة حائض أال بخمار رواه احمد و أبو داود و ابن ماجة و الترمذي و قال حديث حسن و عن أم
سلمة رضي هللا عنهما أنها قالت إذا تنكشف أقدامهن قال فيرخينه ذراعا ال يزدن عليه رواه احمد و
النسائي و الترمذي و قال حديث حسن صحيح و عن ابن عمر إن نساء النبي صلى هللا عليه و سلم
سألنه عن الذيل فقال اجعلنه شبرا فقلن إن شبرا ال يستر من عورة فقال اجعلنه ذراعا فكانت إحداهن
إذا أرادت إن تتخذ ذراعا أرخت ذراعا فجعلته ذيال رواه احمد و عن أم سلمة أنها سألت النبي صلى
هللا عليه و سلم اتصلي المرأة في درع و خمار و ليس عليها إزار قال إذا كان الدرع سابغا يغطي
ظهور قدميها رواه أبو داود و الدارقطني و المشهور أنه موقوف على أم سلمة أال أنه في حكم
المرفوع ألنها زوج النبي صلى هللا عليه و سلم و ال يجوز إن يخفى عليها مثل هذا من امر النبي
صلى هللا عليه و سلم و هي مبتالة بهذا األمر و ال يجوز إن تفتي بخالف ما تعلم منه صلى هللا عليه و
سلم و تبث بهذه األحاديث إن قدميها و رأسها عورة يجب سترها في الصالة فسائر بدنها أولى
و أما الوجه فال تستره في الصالة إجماعا و أما الكفان إلى الرسغين ففيهما روايتان إحداهما
انهما ليستا من العورة التي يجب سترها في الصالة كما اختاره الشيخ رحمه هللا و طائفة من أصحابنا
لقوله سبحانه { َو َال يُ ْب ِدينَ ِزينَتَه َُّن إِ َّال َما ظَهَ َر ِم ْنهَا َو ْليَضْ ِر ْبنَ بِ ُخ ُم ِر ِه َّن َعلَى ُجيُوبِ ِه َّن}النور 91قال
ا بن عباس هو الوجه و الكفان و هو كما قال ألن الوجه و الكفين يظهران منها في عموم األحوال و ال
يمكنها سترهما مع العمل المعتاد و ألنه قال { َو ْليَضْ ِر ْبنَ بِ ُخ ُم ِر ِه َّن َعلَى ُجيُوبِ ِه َّن }النور91
فأمرهن بإرخاء الخمر على الجيوب لستر أعناقهن و صدورهن فلو كان ستر الوجه و اليدين واجبا
ألمر كما أمر بستر األعناق و عن أسماء رضي هللا تعالى عنها إن النبي صلى هللا عليه و سلم قال
إذا بلغت المرأة المحيض لم يصلح إن يرى منها أال هذا و هذا و أشار إلى وجهه و كفيه رواه أبو
داود و ذكره اإلمام احمد و قال فال تكشف أال وجهها و يدها و ألنه أذن للنساء في إطالة الذيول و في
حديث أمر سلمة أنها تصلي في درع سابغ و لم تذكر طول الكم بأمر و ال اشتراط فدل على أنه غير
مشترط و إن الصالة تجوز معه و إن لم يكن سابغا و ألن الكف ال يجوز إن تغطيه في اإلحرام بلباس
مصنوع على قدر فلم يكن من العورة كالوجه و عكسه القدمان و ألنها تحتاج إلى كشفه غالبا فأشبه
الوجه و ألن مباشرة المصلي باليدين مسنون كالوجه ألن اليدين يسجدان كما يسجد الوجه خفضا و
رفعا فإذا لم يكن سترهما مكروها فال اقل من إن ال يكون واجبا و من نصر هذه الرواية فله إن يبني
ذلك على إن الوجه و الكفين ليسا بعورة مطلقا بل يجوز النظر إليهما لغير شهوة و له إن يقول و
إن كان في باب النظر فال يلزم إن يسترا في الصالة كالوجه و كاألمة الحسناء و نحو ذلك مما يجب
ستره عن األجانب و ال يجب ستره في الصالة و الثانية هما عورة و هي اختيار الخرقي و كثير
من أصحابنا لقوله تعالى { َو َال يُ ْب ِدينَ ِزينَتَه َُّن إِ َّال َما ظَهَ َر ِم ْنهَا }النور 91قال عبد هللا بن
مسعود الزينة الظاهرة الثياب و ذلك ألن الزينة في األصل اسم للباس و الحلية بدليل قوله تعالى {يَا
بَنِي آ َد َم ُخ ُذ ْ
هللا الَّتِ َي أَ ْخ َر َج لِ ِعبَا ِد ِه
وا ِزينَتَ ُك ْم }األعراف 91و قوله سبحانه {قُلْ َم ْن َح َّر َم ِزينَةَ ه ِ
}األعراف 98و قوله تبارك و تعالى { َو َال َيضْ ِر ْبنَ ِبأَرْ ُج ِل ِه َّن ِليُ ْعلَ َم َما ي ُْخ ِفينَ ِمن ِزينَ ِت ِه َّن
}النور 91و إنما يعلم بضرب الرجل الخلخال و نحوه من الحلية و اللباس و قد نهاهن هللا عن إبداء
الزينة أال ما ظهر منها و أباح لهن إبداء الزينة الخفية لذوي المحارم و معلوم إن الزينة التي تظهر
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في عموم األحوال بغير اختيار المرأة هي الثياب فأما البدن فيمكنها إن تظهره و يمكنها إن تستره و
نسبة الظهور إلى الزينة دليل على أنها تظهر بغير فعل المرأة و هذا كله دليل على إن الذي ظهر من
الزينة الثياب قال احمد الزينة الظاهرة الثياب و قال كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها و قد
روي في حديث المرأة عورة و هذا يعم جميعها و ألن الكفين ال يكره سترهما في الصالة فكانا من
العورة كالقدمين و لقد كان القياس يقتضي إن يكون الوجه عورة لوال إن الحاجة داعية إلى كشفه في
الصالة بخالف الكفين و لذلك اختلفت عبارة أصحابنا هل يسمى عورة أو ال فقال بعضهم ليس بعورة
و قال بعضهم هو عورة و إنما رخص في كشفه في الصالة للحاجة و التحقيق أنه ليس بعورة في
الصالة و هو عو رة في باب النظر إذ لم يجز النظر إليه و قال االمدي من أصحابنا من قال هو
على الروايتين في اليدين و منهم من قال ليس بعورة رواية واحدة و هو الصحيح و هذا الخالف الذي
حكاه هو عورة في الجملة و أما صحة الصالة مع كشفه فال خالف بين المسلمين بل يكره للمرأة
ستره في الصالة كما يكره للرجل حيث يمنع من إكمال السجود و من تحقيق القراءة على ما يأتي إن
شاء هللا ذكره اللهم أال إن تكون بين رجال أجانب و ربما يذكر هذا إن شاء هللا تعالى في غير هذا
الموضع فأما المرأة المراهقة فعورتها كعورة األمة ما ال يظهر غالبا ألن قوله عليه السالم ال
يقبل هللا صالة حائض أال بخمار يدل بتعليله و مفهومه على إن غير الحائض بخالف ذلك و كذلك
قوله في حديث أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح إن يرى منها أال هذا و هذا دليل على
انتفاء ذلك قبل بلوغ المحيض و عن عائشة رضي هللا عنها قالت دخل علي رسول هللا صلى هللا عليه
و سلم و كانت في حجري جارية فألقى علي حقوه فقال شقه بين هذه و بين الفتاة التي في حجر أم
سلمة فإني ال أراها أال قد حاضت أو ال أراهما أال قد حاضتا رواه احمد و أبو داود و الخنثى
المشكل كالرجل في اشهر الوجهين الن األصل براءة ذمته مما زاد على ذلك و في اآلخر هو
1
كالمرأة ألنه ال يتبين براءة ذمته أال بذلك و بكل حال فالمستحب له إن يستتر كالمرأة احتياطا
فى الصالة فإن المرأة لو صلت وحدها كانت مأمورة باإلختمار وفى غير الصالة يجوز لها كشف
رأسها فى بيتها فأخذ الزينة فى الصالة لحق هللا فليس ألحد أن يطوف بالبيت عريانا ولو كان وحده
بالليل وال يصلى عريانا ولو كان وحده فعلم أن أخذ الزينة فى الصالة لم يكن ليحتجب عن الناس فهذا
نوع وهذا نوع وحينئذ فقد يستر المصلى فى الصالة ما يجوز إبداؤه فى غير الصالة وقد يبدى
فاألول مثل المنكبين فإن النبى نهى أن يصلى الرجل فى الثوب
فى الصالة ما يستره عن الرجال
الواحد ليس على عاتقه منه شىء فهذا لحق الصالة ويجوز له كشف منكبيه للرجال خارج الصالة
وكذلك المرأ ة الحرة تختمر فى الصالة كما قال ال يقبل هللا صالة حائض إال بخمار وهى ال
تختمر عند زوجها وال عند ذوى محارمها فقد جاز لها إبداء الزينة الباطنة لهؤالء وال يجوز لها فى
الصالة أن تكشف رأسها لهؤالء وال لغيرهم وعكس ذلك الوجه اليدان والقدمان ليس لها أن تبدى
ذلك لألجانب على أصح القولين بخالف ما كان قبل النسخ بل ال تبدى إال الثياب وأما ستر ذلك فى
الصالة فال يجب بإتفاق المسلمين بل يجوز لها إبداؤهما فى الصالة عند جمهور العلماء كأبى حنيفة
والشافعى وغيرهما وهو إحدى الروايتين عن أحمد فكذلك القدم يجوز إبداؤه عند أبى حنيفة وهو
األقوى فإن عائشة جعلته من الزينة الظاهرة قالت { َو َال يُ ْب ِدينَ ِزينَتَه َُّن إِ َّال َما ظَهَ َر ِم ْنهَا }النور91
1شرح العمدة ج 0 :ص863-860 :
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قالت الفتخ حلق من فضة تكون فى أصابع الرجلين رواه إبن أبى حاتم فهذا دليل على أن النساء
كن يظهرن أقدامهن أوال كما يظهرن الوجه واليدين كن يرخين ذيولهن فهى إذا مشت قد يظهر قدمها
ولم يكن يمشين فى خفاف وأحذية وتغطية هذا فى الصالة فيه حرج عظيم وأم سلمة قالت تصلى
المرأة فى ثوب سابغ يغطى ظهر قدميها فهى إذا سجدت قد يبدو باطن القدم وبالجملة قد ثبت
بالنص واإلجماع أنه ليس عليها فى الصالة أن تلبس الجلباب الذى يسترها إذا كانت فى بيتها وإنما
ذلك إذا خرجت وحينئذ فتصلى فى بيتها وإن رؤى وجهها ويداها وقدماها كما كن يمشين أوال قبل
األمر بإدناء الجالبيب عليهن فليست العورة فى الصالة مرتبطة بعورة النظر ال طردا وال عكسا
وابن مسعود رضى هللا عنه لما قال الزينة الظاهرة هى الثياب لم يقل إنها كلها عورة حتى ظفرها
بل هذا قول أحمد يعنى أنها تشترط فى الصالة فإن الفقهاء يسمون ذلك باب ستر العورة وليس
هذا من ألفاظ الرسول وال فى الكتاب والسنة أن ما يستره المصلى فهو عورة بل قال تعالى خذوا
زينتكم عند كل مسجد ونهى النبى صلى هللا عليه وسلم أن يطوف بالبيت عريانا فالصالة أولى
وسئل ع ن الصالة فى الثوب الواحد فقال أو لكلكم ثوبان وقال فى الثوب الواحد إن كان واسعا
فالتحف به وإن كان ضيقا فإتزر به ونهى أن يصلى الرجل فى ثوب واحد ليس على عاتقه منه
فهذا دليل على أنه يؤمر فى الصالة بستر العورة الفخذ وغيره وإن جوزنا للرجل النظر
شىء
إلى ذلك فإذا قلنا على احد القولين وهو إحدى الروايتين عن أحمد أن العورة هى السوأتان وأن الفخذ
ليست بعورة فهذا فى جواز نظر الرجل إليها ليس هو فى الصالة والطواف فال يجوز أن يصلى
الرجل مكشوف الفخذين سواء قيل هما عورة أو ال وال يطوف عريانا بل عليه أن يصلى فى ثوب
واحد والبد من ذلك إن كان ضيقا اتزر به وإن كان واسعا التحف به كما أنه لو صلى وحده فى بيت
كان عليه تغطية ذلك بإتفاق العلماء وأما صالة الرجل بادى الفخذين مع القدرة على اإلزار فهذا
ال يجوز وال ينبغى أن يكون فى ذلك خالف ومن بنى ذلك على الروايتين فى العورة كما فعله طائفة
فقد غلطوا ولم يقل أحمد وال غيره أن المصلى يصلى على هذه الحال كيف وأحمد يأمره بستر
المنكبين فكيف يبيح له كشف الفخذ فهذا هذا وقد إختلف فى وجوب ستر العورة إذا كان الرجل
خاليا ولم يختلف فى أنه فى الصالة ال بد من اللباس ال تجوز الصالة عريانا مع قدرته على اللباس
بإتفاق العلماء ولهذا جوز أحمد وغيره للعراة إن يصلوا قعودا ويكون إمامهم وسطهم بخالف خارج
الصالة وهذه الحرمة ال ألجل النظر وقد قال النبى صلىاهلل عليه وسلم فى حديث بهز بن حكيم عن
أبيه عن جده لما قال قلت يا رسول هللا فإذا كان أحدنا خاليا قال فاهلل أحق أن يستحيى منه من
الناس فإذا كان هذا خارج الصالة فهو فى الصالة أحق أن يستحيى منه فتؤخذ الزينة لمناجاته
سبحانه ولهذا قال ابن عمر لغالمه نافع لما رآه يصلى حاسرا أرأيت لو خرجت إلى الناس كنت
تخرج هكذا قال ال قال فاهلل أحق من يتجمل له وفى الحديث الصحيح لما قيل له الرجل يحب أن يكون
وهذا كما أمر المصلى بالطهارة
ثوبه حسنا ونعله حسنا فقال إن هللا جميل يحب الجمال
والنظافة والطيب فقد أمر النبى أن تتخذ المساجد فى البيوت وتنظف وتطيب وعلى هذا فيستتر فى
الصالة أبلغ مما يستتر الرجل من الرجل والمرأة من المرأة ولهذا أمرت المرأة أن تختمر فى الصالة
وأما وجهها ويداها وقدماها فهى إنما نهيت عن إبداء ذلك لألجانب لم تنه عن إبدائه للنساء وال لذوى
المحارم فعلم أنه ليس من جنس عورة الرجل مع الرجل والمرأة مع المرأة التى نهى عنها ألجل
الفحش وقبح كشف العورة بل هذا من مقدمات الفاحشة فكان النهى عن إبدائها نهيا عن مقدمات
الفاحشة كما قال فى اآلية { َذلِكَ أَ ْز َكى لَهُ ْم }النور 94وقال فى آية الحجاب { َذلِ ُك ْم أَ ْ
طهَ ُر
ِلقُلُو ِب ُك ْم َوقُلُو ِب ِه َّن}األحزاب 59فنهى عن هذا سدا للذريعة ال أنه عورة مطلقة ال فى الصالة وال غيرها
فهذا هذا وأمر المرأة فى الصالة بتغطية يديها بعيد جدا واليدان يسجدان كما يسجد الوجه والنساء
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على عهد النبى إنما كان لهن قمص وكن يصنعن الصنائع والقمص عليهن فتبدى المرأة يديها إذا
عجنت وطحنت وخبزت ولو كان ستر اليدين فى الصالة واجبا لبينه النبى وكذلك القدمان وإنما أمر
بالخمار فقط مع القميص فكن يصلين بقمصهن وخمرهن وأما الثوب التى كانت المرأة ترخيه وسألت
عن ذلك النبى صلى هللا عليه وسلم فقال شبرا فقلن إذن تبدو سوقهن فقال ذراع ال يزدن
وعلى الغانيات جر الذيول فهذا
عليه وقول عمر بن أبى ربيعة كتب القتل والقتال علينا
كان إذا خرجن من البيوت ولهذا سئل عن المرأة تجر ذيلها على المكان القذر فقال يطهره ما بعده
وأما فى نفس البيت فلم تكن تلبس ذلك كما أن الخفاف إتخذها النساء بعد ذلك لستر السوق إذا خرجن
وهن ال يلبسنها فى البيوت ولهذا قلن إذن تبدوا سوقهن فكان المقصود تغطية الساق ألن الثوب إذا
كان فوق الكعبين بدا الساق عند المشى وقد روى اعروا النساء يلزمن الحجال يعنى إذا لم
يكن لها ما تلبسه فى الخروج لزمت البيت وكن نساء المسلمين يصلين فى بيوتهن وقد قال النبى ال
تمنعوا إماء هللا مساجد هللا وبيوتهن خير لهن ولم يؤمرن مع القمص إال بالخمر لم تؤمر بسراويل
ألن القميص يغنى عنه ولم تؤمر بما يغطى رجليها الخف وال جورب وال بما يغطى يديها ال بقفازين
وال غير ذلك فدل على أنه ال يجب عليها فى الصالة ستر ذلك إذا لم يكن عندها رجال أجانب وقد
روى أن المالئكة ال تنظر إلى الزينة الباطنة فإذا وضعت خمارها وقميصها لم ينظر إليها
وروى فى ذلك حديث عن خديجة
فهذا القدر للقميص والخمار هو المأمور به لحق الصالة كما يؤمر الرجل إذا صلى فى ثوب واسع
أن يلتحف به فيغطى عورته ومنكبيه فالمنكبان فى حقه كالرأس فى حق المرأة ألنه يصلى فى قميص
أو ما يقوم مقام القميص وهو فى اإلحرام ال يلبس على بدنه ما يقدر له كالقميص والجبة كما أن
المرأة ال تتنقب وال تلبس القفازين وأما رأسه فال يخمره ووجه المرأة فيه قوالن فى مذهب أحمد
وغيره قيل أنه كرأس الرجل فال يغطى وقيل إنه كيديه فال تغطى بالنقاب والبرقع ونحو ذلك مما
صنع على قدره وهذا هو الصحيح فإن النبى لم ينه إال عن القفازين والنقاب وكن النساء يدنين
على وجوههن ما يسترها من الرجال من غير وضع ما يجافيها عن الوجه فعلم أن وجهها كيدى
الرجل ويديها وذلك أن المرأة كلها عورة كما تقدم فلها أن تغطى وجهها ويديها لكن بغير اللباس
1
المصنوع بقدر العضو كما أن الرجل ال يلبس السراويل ويلبس اإلزار وهللا سبحانه وتعالى أعلم

 "-7صنفان من أهل النار من أمتى لم أرهما بعد كاسيات عاريات مائالت
مميالت على رؤسهن مثل أسنمة البخت ال يدخلن الجنة وال يجدن ريحها "
وفى صحيح مسلم عنه أنه قال صنفان من أهل النار من أمتى لم أرهما بعد كاسيات عاريات
مائالت مميالت على رؤسهن مثل أسنمة البخت ال يدخلن الجنة وال يجدن ريحها ورجال معهم سياط
وفى السنن أنه مر بباب أم سلمة وهى تعتصب فقال
مثل أذناب البقر يضربون بها عباد هللا
يا أم سلمة لية ال ليتين وقد فسر قوله كاسيات عاريات بأن تكتسي ماال يسترها فهي كاسية
وهى فى الحقيقة عارية مثل من تكتسى الثوب الرقيق الذى يصف بشرتها أو الثوب الضيق الذي
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يبدي تقاطيع خلقها مثل عجيزتها وساعدها ونحو ذلك وإنما كسوة المرأة ما يسترها فال يبدي جسمها
وال حجم أعضائها لكونه كثيفا واسعا ومن هنا يظهر الضابط فى نهيه عن تشبه الرجال بالنساء
وعن تشبه النساء بالرجال وأن األصل فى ذلك ليس هو راجعا إلى مجرد ما يختاره الرجال والنساء
ويشتهونه ويعتادونه فإنه لو كان كذلك لكان إذا إصطلح قوم على أن يلبس الرجال الخمر التي تغطي
الرأس والوجه والعنق والجالبيب التى تسدل من فوق الرؤوس حتى ال يظهر من البسها إال العينان
وأن تلبس النساء العمائم واألقبية المختصرة ونحو ذلك أن يكون هذا سائغا وهذا خالف النص
واإلجماع فإن هللا تعالى قال للنساء { َو ْل َيضْ ِر ْبنَ ِب ُخ ُم ِر ِه َّن َعلَى ُجيُو ِب ِه َّن َو َال يُ ْب ِدينَ ِزينَتَه َُّن إِ َّال
ك َوبَنَاتِكَ َونِ َساء ْال ُم ْؤ ِمنِينَ يُ ْدنِينَ َعلَ ْي ِه َّن ِمن
اج َ
لِبُعُولَتِ ِه َّن }النور91اآلية وقال {يَا أَيُّهَا النَّ ِب ُّي قُل ِّألَ ْز َو ِ
َج َالبِيبِ ِه َّن َذلِكَ أَ ْدنَى أَن يُع َْر ْفنَ }األحزاب 53اآلية قال { َو َال تَبَرَّجْ نَ تَبَرُّ َج ْال َجا ِهلِيَّ ِة ْاألُولَى
فلو كان اللباس الفارق بين الرجال والنساء مستنده مجرد ما يعتاده النساء أو
}األحزاب99
الرجال بإختيارهم وشهوتهم لم يجب أن يدنين عليهن الجالبيب وال أن يضربن بالخمر على الجيوب
ولم يحرم عليهن التبرج تبرج الجاهلية األولى ألن ذلك كان عادة ألولئك وليس الضابط فى ذلك لباسا
معينا من جهة نص النبى أو من جهة عادة الرجال والنساء على عهده بحيث يقال إن ذلك هو الواجب
وغيره يحرم فإن النساء على عهده كن يلبسن ثياب طويالت الذيل بحيث ينجر خلف المرأة إذا
خرجت والرجل مأمور بأن يشمر ذيله حتى ال يبلغ الكعبين ولهذا لما نهى النبى الرجال عن إسبال
اإلزار وقيل له فالنساء قال يرخين شبرا قيل له إذن تنكشف سوقهن قال ذراعا ال يزدن عليه قال
حتى أنه ألجل ذلك روى أنه رخص للمرأة إذا جرت ذيلها على مكان قذر
الترمذى حديث صحيح
ثم مرت به على مكان طيب أنه يطهر بذلك وذلك قول طائفة من أهل العلم فى مذهب أحمد وغيره
جعل المجرور بمنزلة النعل الذى يكثر مالقاته النجاسة فيطهر بالجامد كما يطهر السبيالن بالجامد لما
تكرر مال قاتهما النجاسة ثم إن هذا ليس معينا للستر فلو لبست المرأة سراويل أو خفا واسعا صلبا
كالموق وتدلى فوقه الجلباب بحيث ال يظهر حجم القدم لكان هذا محصال للمقصود بخالف الخف
اللين الذى يبدى حجم القدم فإن هذا من لباس الرجال وكذلك المرأة لو لبست جبة وفروة لحاجتها إلى
ذلك إلى دفع البرد لم تنه عن ذلك فلو قال قائل لم يكن النساء يلبسن الفراء قلنا فإن ذلك يتعلق
بالحاجة فالبالد الباردة يحتاج فيها إلى غلظ الكسوة وكونها مدفئة وإن لم يحتج إلى ذلك فى البالد
الحارة فالفارق بين لباس الرجال والنساء يعود إلى ما يصلح للرجال وما يصلح للنساء وهو ما يناسب
ما يؤمر به الرجال وما تؤمر به النساء فالنساء مأمورات باإلستتار واإلحتجاب دون التبرج والظهور
ولهذا لم يشرع لها رفع الصوت فى األذان وال التلبية وال الصعود إلى الصفا والمروة وال التجرد فى
فإن الرجل مأمور أن يكشف رأسه وأن ال يلبس الثياب المعتادة
اإلحرام كما يتجرد الرجل
وهى التى تصنع على قدر أعضائه فال يلبس القميص وال السراويل وال البرنس وال الخف لكن لما
كان محتاجا إلى ما يستر العورة ويمشى فيه رخص له فى آخر األمر إذا لم يجد إزارا أن يلبس
سراويل وإذا لم يجد نعلين أن يلبس خفين وجعل ذلك بدال للحاجة العامة بخالف ما يحتاج إليه حاجة
خاصة لمرض أو برد فإن عليه الفدية إذا لبسه ولهذا طرد أبوحنيفة هذا القياس وخالفه األكثرون
للحديث الصحيح وألجل الفرق بين هذا وهذا وأما المرأة فإنها لم تنه عن شىء من اللباس ألنها
مأمورة باإلستتار واإل حتجاب فال يشرع لها ضد ذلك لكن منعت أن تنتقب وأن تلبس القفازين ألن
ذلك لباس مصنوع على قدر العضو وال حاجة بها إليه وقد تنازع الفقهاء هل وجهها كرأس الرجل
او كيديه على قولين فى مذهب أحمد وغيره فمن جعل وجهها كرأسه أمرها إذا سدلت الثوب من فوق
رأسها أن تجافي ه عن الوجه كما يجافى عن الرأس ما يظلل به ومن جعله كاليدين وهو الصحيح
قال هى لم تنه عن ستر الوجه وإنما نهيت عن اإلنتقاب كما نهيت عن القفازين وذلك كما نهى الرجل
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عن القميص والسراويل ونحو ذلك ففى معناه البرقع وما صنع لستر الوجه فأما تغطية الوجه بما
يسدل من فوق الرأس فهو مثل تغطيته عند النوم بالملحفة ونحوها ومثل تغطية اليدين بالكمين وهى لم
تنه عن ذلك فلو اراد الرجال أن ينتقبوا ويتبرقعوا ويدعوا النساء باديات الوجوه لمنعوا من ذلك
وكذلك المرأة أمرت أن تجتمع فى الصالة وال تجافى بين أعضائها وأمرت ان تغطى رأسها فال يقبل
هللا صالة حائض إال بخمار ولو كانت فى جوف بيت ال يراها أحد من األجانب فدل ذلك على أنها
1
مامورة من جهة الشرع بستر ال يؤمر به الرجل حقا هلل عليها وإن لم يرها بشر

-8لعن هللا المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء
هذه العمائم التى تلبسها النساء حرام بال ريب ففى الصحيح عن النبى صلى هللا عليه وسلم أنه قال
صنفان من أهل النار من أمتى لم أرهما بعد نساء كاسيات عاريات مائالت مميالت رؤوسهن مثل
اسنمة البخت ال يدخلن الجنة وال يجدن ريحها ورجال معهم سياط مثل اذناب البقر يضربون بها عباد
هللا وأيضا فقد صح عن النبى أنه قال لعن هللا المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من
الرجال بالنساء وفى لفظ لعن هللا المتخنثين من الرجال والمترجالت من النساء وفى سنن
وما كان من لباس الرجال
أبى داود أنه رأى أم سلمة تعتصب فقال يا ام سلمة لية ال ليتان
مثل العمامة والخف والقباء الذى للرجال والثياب التى تبدي مقاطع خلقها والثوب الرقيق الذى ال
يستر البشرة وغير ذلك فإن المرأة تنهى عنه وعلى وليها كأبيها وزوجها أن ينهاها عن ذلك وهللا
2
أعلم

-9هل يجوز للنساء لبس العصائب الكبار التى يتشبهن بلبسها بالرجال أم ال
وهل ورد فى تحريم ذلك نص خاص أم ال ؟
الحمد هلل أما لبس النساء العصائب الكبار فهو حرام فقد ثبت فى الصحيح عن أبى هريرة رضى هللا
عنه عن النبى أنه قال صنفان من من أمتى لم أرهما بعد نساء كاسيات عاريات مائالت مميالت
على رؤوسهن كأمثا ل أسنمة البخت ال يدخلن الجنة وال يجدن ريحها ورجال معهم سياط مثل أذناب
البقر يضربون بها عباد هللا وفى السنن أن النبى قال ألم سلمة وهى تعتصب يا ام سلمة لية ال
ليتان وفى الصحيح أنه قال لعن هللا المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال
والنصوص عامة وخاصة بتحريم ذلك وقد أخبر النبى بأن هؤالء من أهل النار واخبر
بالنساء
3
بهم قبل أن يكونوا وهللا أعلم

العبد مأمور ان يتوب الى هللا تعالى دائما
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والعبد مأمور ان يتوب الى هللا تعالى دائما قال هللا تعالى { َوتُوبُوا إِلَى َّ
هللاِ َج ِميعاً أَيُّهَا ْال ُم ْؤ ِمنُونَ
لَ َعلَّ ُك ْم تُ ْفلِحُونَ }النور 91وفى صحيح البخارى عن النبى انه قال أيها الناس توبوا إلى ربكم فو
الذى نفسى بيده انى الستغفر هللا واتوب إليه فى اليوم اكثر من سبعين مرة وفى صحيح مسلم عنه
صلى هللا عليه وسلم انه قال إنه ليغان على قلبى وانى ال ستغفر هللا فى اليوم مائة مرة وفى
السنن عن ابن عمر قال كنا نعد لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم فى المجلس الواحد يقول رب
وقد أمر
اغفر لى وتب على انك انت التواب الرحيم مائة مرة او قال أكثر من مائة مرة
هللا سبحانه عباده ان يختموا األعمال الصالحات باالستغفار فكان النبى إذا سلم من الصالة يستغفر
ثالثا ويقول اللهم انت السالم ومنك السالم تباركت ياذا الجالل واالكرام كماثبت ذلك فى الحديث
1
ار }آل عمران11
الصحيح عنه وقد قال تعالى { َو ْال ُم ْستَ ْغفِ ِرينَ بِاألَس َ
ْح ِ

وتوحيد هللا وإخالص الدين له فى عبادته وإستعانته هو قلب اإليمان
هللا َج ِميعاً أَيُّهَا ْال ُم ْؤ ِمنُونَ لَ َعلَّ ُك ْم تُ ْفلِحُونَ }النور91
قال تعالى { َوتُوبُوا إِ َلى َّ ِ
وتوحيد هللا وإخالص الدين له فى عبادته وإستعانته فى القرآن كثير جدا بل هو قلب اإليمان وأول
اإلسالم وآخر ه كما قال النبى صلى هللا عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن ال إله إال
هللا وأن محمدا رسول هللا وقال إنى ألعلم كلمة ال يقولها عند الموت أحد إال وجد روحه لها
روحا وقال من كان آخر كالمه ال إله إال هللا وجبت له الجنة وهو قلب الدين واإليمان
وسائر األعمال كالجوارج له وقول النبى إنما األعمال بالنيات وإنما لكل أمرى ما نوى فمن كانت
هجرته الى هللا ورسوله فهجرته الى هللا ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو إمرأة
يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه فبين بهذا أن النية عمل القلب وهى أصل العمل وإخالص الدين
هلل وعبادة هللا وحده ومتابعة الرسول فيما جاء به هو شهادة أن ال إله إال هللا وأن محمدا عبده ورسوله
وهو دين اإلسالم العام الذى بعث هللا به جميع الرسل كما قال تعالى { َولَقَ ْد بَ َع ْثنَا فِي ُكلِّ أُ َّم ٍة َّرسُوالً
هللا َواجْ تَ ِنب ْ
ُوا الطَّا ُغ َ
وت }النحل 96وقال النبى لمعاذ بن جبل يا معاذ أتدرى ما حق هللا على
أَ ِن ا ْعبُ ُدواْ ه َ
عباده قلت هللا ورسوله أعلم قال حقه عليهم أن يعبدوه وال يشركوا به شيئا أتدرى ما حق العباد
على هللا إذا فعلوا ذلك أن ال يعذبهم وقال البن عباس إذا سألت فاسئل هللا وإذا استعنت فاستعن
2
هللا َج ِميعاً أَيُّ َها ْال ُم ْؤ ِمنُونَ لَ َعلَّ ُك ْم تُ ْفلِحُونَ }النور91
باهلل وقال تعالى { َوتُوبُوا إِلَى َّ ِ

أصل دعوى العصمة في المؤمنين من أقوال الغالية من النصارى وغالية هذه
األمة
فإن قيل قد قال تعالى { َوتُوبُوا إِلَى َّ
هللاِ َج ِميعاً أَيُّهَا ْال ُم ْؤ ِمنُونَ لَ َعلَّ ُك ْم تُ ْفلِحُونَ }النور 91وفي
المؤمنين من ال ذنب له فيكون أمره بالتوبة أمرا بالتوبة من الحسنات وكذلك توبة األنبياء وهم
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قيل هذا من أعظم الفرية لم تأت الشريعة بالتوبة من الحسنات وهي ما أمر به من
معصومون
طاعته وطاعة أنبيائه وليس في المؤمنين إال من له ذنب من ترك مأمور أو فعل محظور كما قال
صلى هللا عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون وقد قال تعالى { َوالَّ ِذي َجاء
ك َج َزاء ْال ُمحْ ِسنِينَ {}90
ق بِ ِه أُوْ لَئِكَ هُ ُم ْال ُمتَّقُونَ { }99لَهُم َّما يَ َشاءُونَ ِعن َد َربِّ ِه ْم َذلِ َ
ص َّد َ
ق َو َ
بِالصِّ ْد ِ
ِليُ َكفِّ َر َّ
هللاُ َع ْنهُ ْم أَس َْوأَ الَّ ِذي َع ِملُوا َويَجْ ِزيَهُ ْم أَجْ َرهُم بِأَحْ َس ِن الَّ ِذي َكانُوا يَ ْع َملُونَ { }95الزمر 95 -99
وأصل هذه المقالة وهو دعوى العصمة في المؤمنين وما يشبه ذلك هو من أقوال الغالية من النصارى
1
وغالية هذه األمة وابتدعها في الملتين منافقوها

تزويج العبد كاإلنفاق عليه
فإن تزويج العبد كاإلنفاق عليه إذا كان محتاجا إلى ذلك وقد قال تعالى{ َوأَن ِكحُوا ْاألَيَا َمى ِمن ُك ْم
َوالصَّالِ ِحينَ ِم ْن ِع َبا ِد ُك ْم َوإِ َما ِئ ُك ْم }النور 98فأمر بتزويج العبيد واإلماء كما أمر بتزويج األيامي
وتزويج األمة إذا طلبت النكاح من كفؤ واجب باتفاق العلماء والذي يأذن له في النكاح مالك نصفه أو
2
وكيله وناظر النصيب المحبس
وإذا طلب العبد النكاح فعلى السيد أن يزوجه لقوله تعالى { َوأَن ِكحُوا ْاألَيَا َمى ِمن ُك ْم َوالصَّالِ ِحينَ ِم ْن
3
هللاُ ِمن فَضْ لِ ِه َو َّ
ِع َبا ِد ُك ْم َوإِ َما ِئ ُك ْم إِن َي ُكونُوا فُقَ َراء يُ ْغ ِن ِه ُم َّ
اس ٌع َع ِلي ٌم }النور98
هللاُ َو ِ

ال نكاح إال بولي
قال تعالى{ َوأَن ِكحُوا ْاألَيَا َمى ِمن ُك ْم َوالصَّالِ ِحينَ ِم ْن ِعبَا ِد ُك ْم َوإِ َمائِ ُك ْم إِن يَ ُكونُوا فُقَ َراء يُ ْغنِ ِه ُم َّ
هللاُ ِمن
فَضْ لِ ِه َو َّ
وأيما امرأة تزوجت
اس ٌع َعلِي ٌم }النور 98الذي عليه العلماء أنه النكاح إال بولي
هللاُ َو ِ
بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل وكال هذين اللفظين مأثور في السنن عن
النبي صلى هللا عليه وسلم وقال غير واحد من السلف ال نكاح إال بشاهدين وهذا مذهب أبي حنيفة
والشافعي وأحمد ومالك يوجب إعالن النكاح ونكاح السر هو من جنس نكاح البغايا وقد قال هللا تعالى
َان }النساء 85فنكاح السر من جنس ذوات األخدان
صنَاتٍ َغي َْر ُم َسافِ َحا ٍ
{ ُمحْ َ
ت َوالَ ُمتَّ ِخ َذا ِ
ت أَ ْخد ٍ
ُوا ْال ُم ِش ِر ِكينَ َحتَّى ي ُْؤ ِمنُ ْ
وقال تعالى { َوأَن ِكحُوا ْاألَيَا َمى ِمن ُك ْم }النور 98وقال تعالى { َوالَ تُن ِكح ْ
وا
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}البقرة 881فخاطب الرجال بتزويج النساء ولهذا قال من قال من السلف إن المرأة ال تنكح نفسها
1
وإن البغي هي التي تنكح نفسها
والولي فإنه قد دل عليه القرآن في غير موضع والسنة في غير موضع وهو عادة الصحابة إنما كان
يزوج النساء الرجال ال يعرف أن امرأة تزوج نفسها وهذا مما يفرق فيه بين النكاح ومتخذات أخدان
ولهذا قالت عائشة ال تزوج المرأة نفسها فإن البغي هي التي تزوج نفسها لكن ال يكتفي بالولي حتى
يعلن فإن من األولياء من يكون مستحسنا على قرابته قال هللا تعالى { َوأَن ِكحُوا ْاألَ َيا َمى ِمن ُك ْم
َوالصَّالِ ِحينَ ِم ْن ِعبَا ِد ُك ْم َوإِ َمائِ ُك ْم }النور 98وقال تعالى { َوالَ تَن ِكح ْ
ُوا ْال ُم ْش ِر َكاتِ َحتَّى ي ُْؤ ِم َّن
}البقرة 881فخاطب الرجال بإنكاح األيامى كما خاطبهم بتزويج الرقيق وفرق بين قوله تعالى
ُوا ْال ُم ِش ِر ِكينَ }البقرة 881وقوله { َوالَ تَن ِكح ْ
{ َوالَ تُن ِكح ْ
ت }البقرة 881وهذا الفرق مما
ُوا ْال ُم ْش ِر َكا ِ
2
احتج به بعض السلف من أهل البيت وأيضا فإن هللا أوجب الصداق في غير هذا الموضع

تحريم الشيء مطلقا يقتضي تحريم كل جزء منه
قال تعالى{ َوأَن ِكحُوا ْاألَ َيا َمى ِمن ُك ْم َوالصَّالِ ِحينَ ِم ْن ِع َبا ِد ُك ْم َوإِ َما ِئ ُك ْم إِن َي ُكونُوا فُقَ َراء يُ ْغ ِن ِه ُم َّ
هللاُ ِمن
فَضْ لِ ِه َو َّ
اس ٌع َعلِي ٌم }النور 98فان تحريم الشيء مطلقا يقتضي تحريم كل جزء منه كما أن تحريم
هللاُ َو ِ
الخنزير والميتة والدم اقتضى ذلك وكذلك تحريم األكل والشرب في آنية الذهب والفضة يقتضي المنع
من ابعاض ذلك وكذلك النهي عن لبس الحرير اقتضى النهي عن ابعاض ذلك لوال ما ورد من
استثناء موضع إصبعين أو ثالث أو أربع في الحديث الصحيح ولهذا وقع الفرق في كالم هللا ورسوله
وكالم سائر الناس بين باب النهي والتحريم وباب االمر وااليجاب فاذا نهى عن شيء نهى عن بعضه
واذا أمر بشيء كان أمرا بجميعه ولهذا كان النكاح حيث أمر به كان أمرا بمجموعه وهو العقد
والوطء وكذلك إذا ابيح كما في قوله { فَان ِكح ْ
اب لَ ُكم ِّمنَ النِّ َساءْ }النساءَ { 9حتَّ َى تَن ِك َح َزوْ جاً
ُوا َما طَ َ
َغي َْرهُ }البقرةَ { 894وأَن ِكحُوا ْاألَيَا َمى ِمن ُك ْم َوالصَّالِ ِحينَ ِم ْن ِعبَا ِد ُك ْم َوإِ َمائِ ُك ْم }النور 98يا معشر
الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج وحيث حرم النكاح كان تحريما ألبعاضه حتى يحرم العقد
مفردا والوطء مفردا كما في قوله { َوالَ تَن ِكحُواْ َما نَ َك َح آ َبا ُؤ ُكم ِّمنَ النِّ َساء إِالَّ َما قَ ْد َسلَفَ }النساء88
وكما في قوله {حُرِّ َم ْ
ات األَخِ َوبَنَ ُ
ت َعلَ ْي ُك ْم أُ َّمهَاتُ ُك ْم َوبَنَاتُ ُك ْم َوأَ َخ َواتُ ُك ْم َو َع َّماتُ ُك ْم َو َخاالَتُ ُك ْم َوبَنَ ُ
ات
َّضا َع ِة َوأُ َّم َه ُ
ات نِ َسآ ِئ ُك ْم َو َر َبا ِئبُ ُك ُم الالَّ ِتي ِفي
ض ْعنَ ُك ْم َوأَ َخ َواتُ ُكم ِّمنَ الر َ
ت َوأُ َّم َهاتُ ُك ُم الالَّ ِتي أَرْ َ
األُ ْخ ِ
ُور ُكم ِّمن نِّ َسآئِ ُك ُم الالَّتِي د ََخ ْلتُم ِب ِه َّن فَإِن لَّ ْم تَ ُكونُ ْ
اح َعلَ ْي ُك ْم َو َحالَئِ ُل أَ ْبنَائِ ُك ُم الَّ ِذينَ
وا د ََخ ْلتُم ِب ِه َّن فَالَ ُجنَ َ
ُحج ِ
ُ
ُوا بَ ْينَ األ ْختَي ِْن إَالَّ َما قَ ْد َسلَفَ إِ َّن ه
ِم ْن أَصْ الَبِ ُك ْم َوأَن تَجْ َمع ْ
َّحيماً }النساء 89وكما في
هللاَ َكانَ َغفُوراً ر ِ
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قوله ال ينكح المحرم وال ينكح ونحو ذلك ولهذا فرق مالك وأحمد في المشهور عنه بين من
1
حلف ليفعلن شيئا ففعل بعضه انه ال يبر ومن حلف ال يفعل شيئا ففعل بعضه انه يحنث

العقود تصح بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل
قال تعالى{ َوأَن ِكحُوا ْاألَيَا َمى ِمن ُك ْم َوالصَّالِ ِحينَ ِم ْن ِعبَا ِد ُك ْم َوإِ َمائِ ُك ْم إِن يَ ُكونُوا فُقَ َراء يُ ْغنِ ِه ُم َّ
هللاُ ِمن
فَضْ ِل ِه َو َّ
اس ٌع َع ِلي ٌم }النور 98هذه القاعدة الجامعة التي ذكرناها من أن العقود تصح بكل ما دل
هللاُ َو ِ
على مقصودها من قول أو فعل هي التى تدل عليها أصول الشريعة وهي التى تعرفها القلوب و ذلك
أن هللا سبحانه و تعالى قال { فَان ِكح ْ
اب لَ ُكم ِّمنَ النِّ َساء }النساء 9و قال { َوأَن ِكحُوا ْاألَيَا َمى
ُوا َما طَ َ
2
ِمن ُك ْم }النور 98و قال { َوأَ َح َّل ه
هللاُ ْال َب ْي َع }البقرة815

{ َوآتُوهُم ِّمن َّما ِل َّ
هللاِ الَّ ِذي آتَا ُك ْم }

ف الَّ ِذينَ َال يَ ِج ُدونَ نِ َكاحاً َحتَّى يُ ْغنِيَهُ ْم َّ
اب ِم َّما
هللاُ ِمن فَضْ لِهِ َوالَّ ِذينَ يَ ْبتَ ُغونَ ْال ِكتَ َ
قال تعالى{ َو ْليَ ْستَ ْعفِ ِ
َملَ َك ْ
هللا الَّ ِذي آتَا ُك ْم َو َال تُ ْك ِرهُوا فَتَيَا ِت ُك ْم َعلَى
ال َّ ِ
ت أَ ْي َمانُ ُك ْم فَ َكا ِتبُوهُ ْم إِ ْن َع ِل ْمتُ ْم ِفي ِه ْم َخيْراً َوآتُوهُم ِّمن َّم ِ
هللا ِمن بَ ْع ِد إِ ْك َرا ِه ِه َّن َغفُو ٌر
ْال ِب َغاء إِ ْن أَ َر ْدنَ تَ َحصُّناً لِّتَ ْبتَ ُغوا َع َر َ
ض ْال َحيَا ِة ال ُّد ْنيَا َو َمن يُ ْك ِرهه َُّّن فَإِ َّن َّ َ
َّحي ٌم }النور 99فالرسول مبلغ عن هللا أمره ونهيه فالمال المضاف إلى هللا ورسوله هو المال
ر ِ
الذي يصرف فيما أمر هللا به ورسوله من واجب ومستحب بخالف األموال التي ملكها هللا لعباده فإن
ال َّ
هللاِ الَّ ِذي آتَا ُك ْم
لهم صرفها في المباحات ولهذا لما قال هللا في المكاتبين { َوآتُوهُم ِّمن َّم ِ
}النور 99ذهب أكثر العلماء كمالك وأبي حنيفة وغيرهما إلى أن المراد اتاكم هللا من األموال التي
ملكها هللا لعباده فإنه لم يضفها إلى الرسول صلى هللا عليه وسلم بخالف ما أضافه إلى هللا والرسول
فإنه ال يعطى إال فيما أمر هللا به ورسوله فاألنفال هلل والرسول ألن قسمتها إلى هللا والرسول ليست
3
كالمواريث التي قسمها هللا بين المستحقين

ُون نِ َكاحا ً َحتَّى يُ ْغنِيَ ُه ْم َّ
ضلِ ِه }
ين َال يَ ِجد َ
ف الَّ ِذ َ
هللاُ ِمن فَ ْ
{ َو ْليَ ْ
ستَ ْعفِ ِ

ف الَّ ِذينَ َال يَ ِج ُدونَ ِن َكاحاً َحتَّى يُ ْغ ِن َيهُ ْم َّ
اب ِم َّما
هللاُ ِمن َفضْ ِل ِه َوالَّ ِذينَ َي ْب َت ُغونَ ْال ِكتَ َ
قال تعالى{ َو ْل َي ْس َت ْع ِف ِ
َملَ َك ْ
هللا الَّ ِذي آتَا ُك ْم َو َال تُ ْك ِرهُوا فَتَيَاتِ ُك ْم َعلَى
ال َّ ِ
ت أَ ْي َمانُ ُك ْم فَ َكاتِبُوهُ ْم إِ ْن َعلِ ْمتُ ْم فِي ِه ْم َخيْراً َوآتُوهُم ِّمن َّم ِ
هللا ِمن بَ ْع ِد إِ ْك َرا ِه ِه َّن َغفُو ٌر
ْالبِ َغاء إِ ْن أَ َر ْدنَ تَ َحصُّناً لِّتَ ْبتَ ُغوا َع َر َ
ض ْال َحيَا ِة ال ُّد ْنيَا َو َمن يُ ْك ِرهه َُّّن فَإِ َّن َّ َ
َّحي ٌم }النور 99قد ثبت في الصحيح عن النبي أنه قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة
ر ِ
فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء و
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استطاعة النكاج هو القدرة على المؤنة ليس هو القدرة على الوطء فإن الحديث إنما هو خطاب
للقادر على فعل الوطء ولهذا أمر من لم يستطع أن يصوم فإنه له وجاء ومن ال مال له هل يستحب أن
ف الَّ ِذينَ َال يَ ِج ُدونَ
يقترض ويتزوج فيه نزاع في مذهب اإلمام أحمد وغيره وقد قال تعالى { َو ْليَ ْستَ ْعفِ ِ
نِ َكاحاً َحتَّى يُ ْغنِيَهُ ْم َّ
هللاُ ِمن فَضْ لِهِ }النور 99وأما الرجل الصالح فهو القائم بما يجب عليه من
1
حقوق هللا وحقوق عباده

مراتب القدرة والوفاء تختلف
ف الَّ ِذينَ َال يَ ِج ُدونَ نِ َكاحاً َحتَّى يُ ْغنِيَهُ ْم َّ
اب ِم َّما
هللاُ ِمن فَضْ لِهِ َوالَّ ِذينَ يَ ْبتَ ُغونَ ْال ِكتَ َ
قال تعالى{ َو ْليَ ْستَ ْعفِ ِ
َملَ َك ْ
هللا الَّ ِذي آتَا ُك ْم َو َال تُ ْك ِرهُوا فَتَ َيا ِت ُك ْم َعلَى
ال َّ ِ
ت أَ ْي َمانُ ُك ْم فَ َكا ِتبُوهُ ْم إِ ْن َع ِل ْمتُ ْم ِفي ِه ْم َخيْراً َوآتُوهُم ِّمن َّم ِ
هللا ِمن بَ ْع ِد إِ ْك َرا ِه ِه َّن َغفُو ٌر
ْال ِب َغاء إِ ْن أَ َر ْدنَ تَ َحصُّناً لِّتَ ْبتَ ُغوا َع َر َ
ض ْال َحيَا ِة ال ُّد ْنيَا َو َمن يُ ْك ِرهه َُّّن فَإِ َّن َّ َ
َّحي ٌم }النور 99أن المطلوب من العقود هو التقابض من الطرفين فاذا كان الباذل قادرا على
ر ِ
التسليم موفيا بالعهد كان حصول المقصود بالعقد معه بخال ما اذا لم يكن تام القدرة أو تام الوفاء و
مراتب القدرة و الوفاء تختلف و هو الخير المذكور فى قوله { فَ َكاتِبُوهُ ْم إِ ْن َعلِ ْمتُ ْم فِي ِه ْم
2
َخيْراً}النور 99قالوا قوة على الكسب و وفاء للعهد

المكرهة على الزنا وشرب الخمر معفو عنها
ف الَّ ِذينَ َال يَ ِج ُدونَ نِ َكاحاً َحتَّى يُ ْغنِيَهُ ْم َّ
اب ِم َّما
هللاُ ِمن فَضْ لِهِ َوالَّ ِذينَ يَ ْبتَ ُغونَ ْال ِكتَ َ
قال تعالى{ َو ْليَ ْستَ ْعفِ ِ
َملَ َك ْ
هللا الَّ ِذي آتَا ُك ْم َو َال تُ ْك ِرهُوا فَتَ َيا ِت ُك ْم َعلَى
ال َّ ِ
ت أَ ْي َمانُ ُك ْم فَ َكا ِتبُوهُ ْم إِ ْن َع ِل ْمتُ ْم ِفي ِه ْم َخيْراً َوآتُوهُم ِّمن َّم ِ
هللا ِمن بَ ْع ِد إِ ْك َرا ِه ِه َّن َغفُو ٌر
ْال ِب َغاء إِ ْن أَ َر ْدنَ تَ َحصُّناً لِّتَ ْبتَ ُغوا َع َر َ
ض ْال َحيَا ِة ال ُّد ْنيَا َو َمن يُ ْك ِرهه َُّّن فَإِ َّن َّ َ
َّحي ٌم }النور 99ان هللا سبحانه أمرنا بالمعروف وهو طاعته وطاعة رسوله وهو الصالح
ر ِ
والحسنات وا لخير والبر ونهى عن المنكر وهو معصيته ومعصية رسوله وهو الفساد والسيئات
والشر والفجور وقيد االيجاب باالستطاعة والوسع واباح مما حرم ما يضطر المرء اليه غير باغ وال
عاد فقال تعالى اتقوا هللا حق تقاته سورة آل عمران  148وقال فاتقوا هللا ما استطعتم
وثبت في الصحيح عن النبي صلى هللا عليه وسلم انه قال ذروني ما تركتكم
سورة التغابن 16
فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختالفهم على انبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه واذا
امرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم فأوجب مما امر به ما يستطاع وكذلك فإن النبي صلى هللا عليه
وسلم قال في حديث اخر انكم لن تحصوا او تستطيعوا كل ما امرتم به ولكن (ناقص ) وقال ان هذا
الدين يسر ولن يشاد الدين احد اال غلبه فسددوا وقاربوا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة
والقصد القصد تبلغوا وهذا العام المجمل فصله فقال في محظور الفعال قال تعالى{ َو َال تُ ْك ِرهُوا
ض ْال َح َيا ِة ال ُّد ْن َيا َو َمن يُ ْك ِرهه َُّّن فَإِ َّن َّ
هللاَ ِمن َب ْع ِد
فَتَ َيا ِت ُك ْم َعلَى ْال ِب َغاء إِ ْن أَ َر ْدنَ تَ َحصُّناً لِّتَ ْبتَ ُغوا َع َر َ
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َّحي ٌم }النور 99فأباح سبحانه عند االكراه ان ينطق الرجل بالكفر بلسانه اذا كان
إِ ْك َرا ِه ِه َّن َغفُو ٌر ر ِ
قلبه مطمئنا باإليمان بخالف من شرح بالكفر صدرا وأباح للمؤمنين ان يتقوا من الكافرين تقاة مع
نهيه لهم عن مواالتهم وعن ابن عباس ان التقية باللسان ولهذا لم يكن عندنا نزاع في ان االقوال
ال يثبت حكمها في حق المكره بغير حق فال يصح كفر المكره بغير حق وال ايمان المكره بغير حق
واما االكراه على االفعال المحرمة فهل يباح باالكراه على قولين هما روايتان عن احمد احداهما ال
تباح االفعال المحرمة كأكل الميتة والدم ولحم الخنزير وشرب الخمر باإلكراه بخالف االقوال كما
قال ابن عباس انما التقية باللسان وألن االفعال يثبت حكمها بدون القصد حتى من المجنون وغيره
بخالف االقوال فإنه يعتبر فيها المقصد والثانية وهي اشهر انها تباح باإلكراه كما تباح المحرمات
باألضطرار فإن المكره قد يخاف من القتل اعظم مما يخاف المضطر غير باغ وال عاد وألن
المضطر يتناوله االضرار لفظا او معنى فإنه مضطر غير باغ وال عاد وقد دل على ذلك قوله
ض ْال َحيَا ِة ال ُّد ْنيَا َو َمن يُ ْك ِرهه َُّّن فَإ ِ َّن
تعالى { َو َال تُ ْك ِرهُوا فَتَيَاتِ ُك ْم َعلَى ْال ِب َغاء إِ ْن أَ َر ْدنَ تَ َحصُّناً لِّتَ ْبتَ ُغوا َع َر َ
َّحي ٌم }النور 99وهذا في االفعال المحرمة لحق هللا فيها فأما قتل
هللا ِمن َب ْع ِد إِ ْك َرا ِه ِه َّن َغفُو ٌر ر ِ
َّ َ
المعصوم فال يباح باالكراه بال نزاع النه ليس له ان يحيى نفسه بموت ذلك المعصوم وليس ذلك
بأولى من العكس بل طلبه احياء نفسه باالعتداء على غيره ظلم محض واذا كان المضطر الى إطعام
نفسه ليس لغيره ان يأخذه منه عند االضطرار فليس ألحد ان يقتل غيره ليحيى هو نفسه بل هذا ظلم
وعدوان وهو موجب للقود على المكره والمكره في مذهب احمد والمشهور من مذهب الشافعي
1
الشتراكهما في الفعل هذا بالمباشرة المحرمة وهذا بالتسبب المفضى الى الفعل غالبا
وقد اخرجا في الصحيحين عن ابن عمر ان النبي صلى هللا عليه وسلم قال اذا انزل هللا بقوم عذابا
اصاب العذاب من كان فيهم ثم يبعثون على نياتهم فهذا ايضا دليل على ان المكره على تكثير سواد
المقاتلين بغير حق وان اصابة عذاب الدنيا فإنه يحشر في االخرة على نياته فهذا كله يدل على انه
وقد
ليس كل مكره على فعل محرم يأثم به كأشهر الروايتين وهو الذي عليه جمهور العلماء
{ َو َال تُ ْك ِرهُوا فَتَيَاتِ ُك ْم َعلَى ْال ِب َغاء إِ ْن أَ َر ْدنَ تَ َحصُّناً لِّتَ ْبتَ ُغوا
دل على ذلك نص القرآن بقوله تعالى
ض ْال َحيَا ِة ال ُّد ْنيَا َو َمن يُ ْك ِرهه َُّّن فَإِ َّن َّ
َّحي ٌم }النور 99فإذا كان هذا في
ع ََر َ
هللاَ ِمن بَ ْع ِد إِ ْك َرا ِه ِه َّن َغفُو ٌر ر ِ
االكراه على البغاء فاالكراه على شرب الخمر واكل الميتة دون ذلك فان الزنا من اكبر الكبائر بعد
القتل كما دل النبي صلى هللا عليه وسلم على ذلك عندما سئل أي الذنب اعظم قال ان تجعل هلل ندا
هللا إِلَهاً َ
آخ َر َو َال
الحديث الى قوله ثم أي قال ان تزاني بحليلة جارك ثم قرأ { َوالَّ ِذينَ َال َي ْد ُعونَ َم َع َّ ِ
س الَّتِي َح َّر َم َّ
هللاُ إِ َّال ِب ْال َح ِّ
ق أَثَاماً }الفرقان 62ومعلوم ان
ك يَ ْل َ
ق َو َال يَ ْزنُونَ َو َمن يَ ْف َعلْ َذلِ َ
يَ ْقتُلُونَ النَّ ْف َ
المكرهات من االماء على البغاء كما كان ابن ابي وامثاله يكرهون اماءهم على االكتساب بالبغاء ليس
هو ان يفعل بها بال فعل منها بل هو ان تكره حتى تقصد ذلك وتفعله ولهذا سماه بغاء وذلك القسم ليس
ض ْال َحيَا ِة ال ُّد ْنيَا }النور 99وذلك انما يحصل في العادة لمن تفعل
فيه بغاء ولهذا قال { لِّتَ ْبتَ ُغوا َع َر َ
ال بمن تربط حتى يفعل بها والن ذلك هو العادة المعروفة التي تزل القرآن عليها فهذه االية في فعل
وقد روى مسلم في صحيحه
الفاحشة وتلك االية في الدخول تحت حكم الكفار وكالهما من االفعال
عن جابر قال كان عبد هللا بن ابي ين سلول يقول لجارية له اذهبي فابغينا شيئا قال فأنزل هللا تعالى
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وفي رواية ان جارية لعبد هللا بن ابي يقال لها مسيكة
{ َو َال تُ ْك ِرهُوا فَ َتيَاتِ ُك ْم َعلَى ْال ِب َغاء }النور99
واخرى يقال لها اميمة كان يريدهما على الزنا فشكيا ذلك الى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأنزل
هللا هذه االية وقد ذكر البخاري ما رواه الليث عن نافع ان صفية بنت ابي عبيد اخبرته ان عبدا من
رقيق االمارة وقع على وليدة من الخمس فاستكرهها حتى اقتضها فجلده عمر الحد ونفاه ولم يجلد
الوليدة من اجل انه استكرهها وقال الزهري في االمة البكر يفترعها الحر يقيم ذلك الحكم من االمة
العذراء بقدر ثمنها ويجلد وليس في االمة الثيب في قضاء االئمة غرم ولكن عليه الحد وهذه
مسألة المستكرهة على الزنا واالمة المطاوعة والكالم في المهر ليس هذا موضعه وذكر ما في
الصحيحين عن ابي هريرة قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هاجر ابراهيم بسارة دخل بها
قرية فيها ملك من الملوك او جبار من الجبابرة فأرسل اليه ان ارسل الى بها فأرسل بها فقام اليها
فقامت تتوضا وتصلي فقالت اللهم ان كنت آمنت بك وبرسولك فال تسلط علي الكافر فغط حتى ركض
برجله ومن المعلوم ان الذين كانوا يكرهون االماء لم يكن بوعيد القتل بل بالضرب ونحوه فإذا
َّحي ٌم
هللا ِمن َب ْع ِد إِ ْك َرا ِه ِه َّن َغفُو ٌر ر ِ
اكرهت المرأة او الصبي على الفجور به بمثل ذلك { فَإِ َّن َّ َ
}النور 99ولهذا قيل في المطلقة ثالثا اذا كتم الزوج طالقها ولم يكن لها حجة انها تقيم عنده ألنها
مكرهة على ذلك وال يحل لها قتله والمستكرهة على الزنا في وجوب المهر فلها ان تأخذ ما اعطاه
من مهرها ومن لم يوجب لها المهر فهل لها ان تأخذ ذلك اذا اعطته طوعا ام يكون من مهر البغي
وانما االجود اذا لم يحل ذلك ان يأخذ ما يعطيه الفاجر ويصرفه في مصالح المسلمين او يتركه او فأما
اذا اخذ العوض ألجل المستقبل فهذا مطاوعة اللهم اال اذا كان االكراه مستمرا والمكره مستمر
الكراهة لما يفعل به ال يحمله اال مجرد االكراه وهذا يدخل فيه من يقهر من المماليك واليتامى
وغيرهم على الفاحشة به ومن اسره العدو من المسلمات فزنوا بهن فإن منهم من يكون كارها
لذلك تام الكراهة ال يفعل ذلك اال مكرها فهذا ال يستحق العقوبة ومنهم من تجتمع فيه الرهبة والرغبة
1
فيخاف في االمتناع من العذاب ويعطى على المطاوعة العوض

الزنا ال يباح بالضرورة
ف الَّ ِذينَ َال يَ ِج ُدونَ ِن َكاحاً َحتَّى يُ ْغ ِن َيهُ ْم َّ
اب ِم َّما
هللاُ ِمن َفضْ ِل ِه َوالَّ ِذينَ َي ْب َت ُغونَ ْال ِكتَ َ
قال تعالى{ َو ْل َي ْس َت ْع ِف ِ
َملَ َك ْ
هللا الَّ ِذي آتَا ُك ْم َو َال تُ ْك ِرهُوا فَتَيَاتِ ُك ْم َعلَى
ال َّ ِ
ت أَ ْي َمانُ ُك ْم فَ َكاتِبُوهُ ْم إِ ْن َعلِ ْمتُ ْم فِي ِه ْم َخيْراً َوآتُوهُم ِّمن َّم ِ
هللا ِمن بَ ْع ِد إِ ْك َرا ِه ِه َّن َغفُو ٌر
ْالبِ َغاء إِ ْن أَ َر ْدنَ تَ َحصُّناً لِّتَ ْبتَ ُغوا َع َر َ
ض ْال َحيَا ِة ال ُّد ْنيَا َو َمن يُ ْك ِرهه َُّّن فَإِ َّن َّ َ
َّحي ٌم }النور 99ومعلوم ان المرأة اذا لم يمكنها فعل شيء من فرائض الصالة او الصيام او
ر ِ
غيرهما اال مع الفجور لم يكن لها ان تفعل ذلك فإن هللا تعالى لم يأمر عباده بأمر ال يمكن اال مع
الفجور فان الزنا ال يباح بالضرورة كما يباح اكل الميتة عند الضرورة ولكن اذا اكرهت عليه بأن
يفعل بها وال تستطيع االمتناع منه فهذه ال فعل لها وان كان باالكراه ففيه قوالن هما روايتان عن
احمد احدهما انه ال يباح باالكراه اال األقوال دون االفعال والثانى وهو قول االكثرين ان
هللا ِمن بَ ْع ِد إِ ْك َرا ِه ِه َّن
المكرهة على الزنا وشرب الخمر معفو عنها لقوله تعالى { َو َمن يُ ْك ِرهه َُّّن فَإِ َّن َّ َ
1االستقامة ج 8 :ص902-900 :
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َّحي ٌم }النور 99واما الرجل الزانى ففيه قوالن فى مذهب احمد وغيره بناء على ان االكراه
َغفُو ٌر ر ِ
هل يمنع االنتشار ام ال فأبو حنيفة واحمد فى المنصوص عنه يقوالن ال يكون الرجل مكرها على
الزنا واما اذا امكن العبد ان يفعل بعض الواجبات دون بعض فإنه يؤمر بما يقدر عليه وما عجز
عنه يبقى ساقطا كما يؤمر بالصالة عريانا ومع النجاسة وإلى غير القبلة اذا لم يطق اال ذلك ففيه نزاع
1
وكما يجوز أداء الفرض للمريض قاعدا أو راكبا
ض ْال َح َيا ِة ال ُّد ْن َيا َو َمن
قوله عز وجل { َو َال تُ ْك ِرهُوا فَتَ َيا ِت ُك ْم َعلَى ْال ِب َغاء إِ ْن أَ َر ْدنَ تَ َحصُّناً لِّتَ ْبتَ ُغوا ع ََر َ
َّحي ٌم }النور 99فهذا النهي عن اكراههن على كسب المال
هللا ِمن بَ ْع ِد إِ ْك َرا ِه ِه َّن َغفُو ٌر ر ِ
يُ ْك ِرهه َُّّن فَإِ َّن َّ َ
بالبغاء كما نقل ان ابن ابي المنافق كان له من االماء ما يكرههن على البغاء وليس هو استكراها
2
لألمة على ان يزني هو بها فان هذا بمنزلة التمثيل بها وذاك الزام لها بأن تذهب فتزني بنفسها
فمن يفعل به بغير إختياره كما يحمل اإلنسان وال يمكنه اإلمتناع وكما تضجع المرأة قهرا وتوطأ
فهذا ال إثم فيه بإتفاق العلماء وإما أن يكره باإلكراه الشرعى حتى يفعل فهذا أيضا معفو عنه فى
هللا ِمن بَ ْع ِد
األفعال عند الجمهور وهو أصح الروايتين عن أحمد لقوله تعالى { َو َمن يُ ْك ِرهه َُّّن فَإِ َّن َّ َ
3
َّحي ٌم }النور99
إِ ْك َرا ِه ِه َّن َغفُو ٌر ر ِ

الصبر عن المحرمات فواجب وإن كانت النفس تشتهيها وتهواها
ف الَّ ِذينَ َال يَ ِج ُدونَ نِ َكاحاً َحتَّى يُ ْغنِيَهُ ْم َّ
اب ِم َّما
هللاُ ِمن فَضْ لِهِ َوالَّ ِذينَ يَ ْبتَ ُغونَ ْال ِكتَ َ
قال تعالى{ َو ْليَ ْستَ ْعفِ ِ
َملَ َك ْ
هللا الَّ ِذي آتَا ُك ْم َو َال تُ ْك ِرهُوا فَتَيَا ِت ُك ْم َعلَى
ال َّ ِ
ت أَ ْي َمانُ ُك ْم فَ َكا ِتبُوهُ ْم إِ ْن َع ِل ْمتُ ْم ِفي ِه ْم َخيْراً َوآتُوهُم ِّمن َّم ِ
هللا ِمن بَ ْع ِد إِ ْك َرا ِه ِه َّن َغفُو ٌر
ْال ِب َغاء إِ ْن أَ َر ْدنَ تَ َحصُّناً لِّتَ ْبتَ ُغوا َع َر َ
ض ْال َحيَا ِة ال ُّد ْنيَا َو َمن يُ ْك ِرهه َُّّن فَإِ َّن َّ َ
ت فَ ِمن ِّما َملَ َك ْ
ت
َّحي ٌم }النور 99قال تعالى{ َو َمن لَّ ْم َي ْستَ ِط ْع ِمن ُك ْم طَوْ الً أَن َين ِك َح ْال ُمحْ َ
ت ْال ُم ْؤ ِمنَا ِ
صنَا ِ
ر ِ
ت }النساء 85الى قوله { َذلِكَ لِ َم ْن َخ ِش َي ْال َعنَ َ
ت ِم ْن ُك ْم َوأَن تَصْ ِبرُواْ َخ ْي ٌر
أَ ْي َمانُ ُكم ِّمن فَتَيَا ِت ُك ُم ْال ُم ْؤ ِمنَا ِ
لَّ ُك ْم َو ه
َّحي ٌم }النساء 85فهو سبحانه مع إباحته نكاح اإلماء عند عدم الطول وخشية العنت
هللاُ َغفُو ٌر ر ِ
قال { َوأَن تَصْ ِبرُواْ َخ ْي ٌر لَّ ُك ْم }النساء 85فدل ذلك على أنه يمكن الصبر مع خشية العنت وأنه
ليس النكاح كإباحة الميتة عند المخمصة فإن ذلك ال يمكن الصبر عنه وكذلك من أباح
اإلستمناء عند الضرورة فالصبر عن اإلستمناء أفضل فقد روى عن إبن عباس إن نكاح اإلماء
خير منه وهو خير من الزنا فإذا كان الصبر عن نكاح اإلماء أفضل فعن اإلستمناء بطريق األولى
ال سيما وكثير من العلماء أو أكثرهم يجزمون بتحريمه مطلقا وهو أحد األقوال فى
أفضل
مذهب أحمد وإختاره إبن عقيل فى المفردات والمشهور عنه يعنى عن أحمد أنه محرم إال إذا خشى
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العنت و الثالث أنه مكروه إال إذا خشى العنت فإذا كان هللا قد قال فى نكاح اإلماء وأن { َوأَن
تَصْ ِبر ْ
فإذا كان قد
ُوا َخ ْي ٌر لَّ ُك ْم }النساء 85ففيه أولى وذلك يدل على أن الصبر عن كالهما ممكن
أباح ما يمكن الصبر عنه فذلك لتسهيل التكليف كما قال تعالى { ي ُِري ُد ه
ق
هللاُ أَن ي َُخفِّفَ عَن ُك ْم َو ُخلِ َ
و اإلستمناء ال يباح عند أكثر العلماء سلفا وخلفا سواء خشى العنت
ض ِعيفاً{}82
اإلن َسانُ َ
ِ
ْ
أو لم يخش ذلك وكالم إبن عباس وما روى عن أحمد فيه إنما هو { ِل َم ْن َخ ِش َي ال َعنَ َ
ت }النساء85
وهو الزنا واللواط خشية شديدة خاف على نفسه من الوقوع فى ذلك فأبيح له ذلك لتكسير شدة عنته
وشهوته وأما من فعل ذلك تلذذا أو كذكرا أو عادة بأن يتذكر فى حال إستمنائه صورة كأنه
يجامعها فهذا كله محرم ال يقول به أحمد وال غيره وقد اوجب فيه بعضهم الحد والصبر عن هذا من
الواجبات ال من المستحبات وأما الصبر عن المحرمات فواجب وإن كانت النفس تشتهيها
ف الَّ ِذينَ َال يَ ِج ُدونَ نِ َكاحاً َحتَّى يُ ْغنِيَهُ ْم َّ
هللاُ ِمن فَضْ لِ ِه }النور 99و
وتهواها قال تعالى { َو ْليَ ْستَ ْعفِ ِ
اإلستعفاف هو ترك المنهى عنه كما فى الحديث الصحيح عن أبى سعيد الخدرى عن النبى أنه قال
من يستعفف يعفه هللا ومن يستغن يغنه هللا ومن يتصبر يصبره هللا وما أعطى أحد عطاء خيرا وأوسع
فالمستغنى ال يستشرف بقلبه و المستعف هو الذى ال يسأل الناس
من الصبر
بلسانه والمتصبر هو الذي يتكلف الصبر فأخبر أنه من يتصبر يصبره هللا وهذا كأنه في سياق الصبر
على الفاقة بأن يصبر على مرارة الحاجة ال يجزع مما ابتلي به من الفقر وهو الصبر في البأساء
1
والضراء

الصفات فى المعارف للتوضيح ال للتخصيص
ف الَّ ِذينَ َال يَ ِج ُدونَ ِن َكاحاً َحتَّى يُ ْغ ِنيَهُ ْم َّ
اب ِم َّما
هللاُ ِمن َفضْ ِل ِه َوالَّ ِذينَ يَ ْب َت ُغونَ ْال ِكتَ َ
قال تعالى{ َو ْليَ ْس َت ْع ِف ِ
َملَ َك ْ
هللا الَّ ِذي آتَا ُك ْم َو َال تُ ْك ِرهُوا فَتَيَاتِ ُك ْم َعلَى
ال َّ ِ
ت أَ ْي َمانُ ُك ْم فَ َكاتِبُوهُ ْم إِ ْن َعلِ ْمتُ ْم فِي ِه ْم َخيْراً َوآتُوهُم ِّمن َّم ِ
هللا ِمن َب ْع ِد إِ ْك َرا ِه ِه َّن َغفُو ٌر
ْال ِب َغاء إِ ْن أَ َر ْدنَ تَ َحصُّناً لِّتَ ْبتَ ُغوا َع َر َ
ض ْال َح َيا ِة ال ُّد ْن َيا َو َمن يُ ْك ِرهه َُّّن فَإِ َّن َّ َ
وا ا ْستَ ِجيب ْ
َّحي ٌم }النور 99قوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّ ِذينَ آ َمنُ ْ
ُول إِ َذا َدعَا ُكم لِ َما يُحْ ِيي ُك ْم
ُوا ِ ه ِ
ر ِ
هلل َولِل َّرس ِ
}األنفال 80وهو ال يدعو اال الى ذلك والتقييد هنا ال مفهوم له فانه ال يقع دعاء لغير ذلك وهذا
كقوله تعالى { َو َال تُ ْك ِرهُوا فَتَ َيا ِت ُك ْم َعلَى ْال ِب َغاء إِ ْن أَ َر ْدنَ تَ َحصُّناً }النور 99فانهن اذا لم يردن
ع َم َع َّ
تحصنا امتنع االكراه ولكن فى هذا بيان الوصف المناسب للحكم ومنه قوله تعالى { َو َمن يَ ْد ُ
هللاِ
إِلَهاً َ
آخ َر َال بُرْ هَانَ لَهُ ِب ِه فَإِنَّ َما ِح َسابُهُ ِعن َد َربِّ ِه إِنَّهُ َال يُ ْف ِل ُح ْال َكا ِفرُونَ }المؤمنون 111وقوله {
َويَ ْقتُلُونَ النَّ ِبيِّينَ ِب َغي ِْر ْال َح ِّ
ق }البقرة 61فالتقييد فى جميع هذا للبيان وااليضاح ال إلخراج فى وصف
آخر ولهذا يقول من يقول من النحاة الصفات فى المعارف للتوضيح ال للتخصيص وفى النكرات
ِّح ا ْس َم َربِّكَ ْاألَ ْعلَى{}1
للتخصيص يعنى فى المعارف التى ال تحتاج الى تخصيص كقوله { َسب ِ
ق فَ َس َّوى{ }8االعلى  8-1وقوله {الَّ ِذينَ يَتَّ ِبعُونَ ال َّرسُو َل النَّ ِب َّي األُ ِّم َّي الَّ ِذي يَ ِجدُونَهُ َم ْكتُوباً
الَّ ِذي َخلَ َ
هلل َربِّ ْال َعالَ ِمينَ { }8الرَّحْ مـ ِن
يل}األعراف 151وقوله { ْال َح ْم ُد ه ِ
اإل ْن ِج ِ
ِعن َدهُ ْم ِفي التَّوْ َرا ِة َو ِ
2
َّح ِيم{ }9الفاتحة  9-8والصفات فى النكرات اذا تميزت تكون للتوضيح أيضا
الر ِ
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مراتب االكراه ثالثة
ف الَّ ِذينَ َال يَ ِج ُدونَ نِ َكاحاً َحتَّى يُ ْغنِيَهُ ْم َّ
اب ِم َّما
هللاُ ِمن َفضْ لِهِ َوالَّ ِذينَ يَ ْب َت ُغونَ ْال ِكتَ َ
قال تعالى{ َو ْليَ ْس َت ْعفِ ِ
َملَ َك ْ
هللا الَّ ِذي آتَا ُك ْم َو َال تُ ْك ِرهُوا فَتَيَاتِ ُك ْم َعلَى
ال َّ ِ
ت أَ ْي َمانُ ُك ْم فَ َكاتِبُوهُ ْم إِ ْن َعلِ ْمتُ ْم فِي ِه ْم َخيْراً َوآتُوهُم ِّمن َّم ِ
هللا ِمن بَ ْع ِد إِ ْك َرا ِه ِه َّن َغفُو ٌر
ْال ِب َغاء إِ ْن أَ َر ْدنَ تَ َحصُّناً لِّتَ ْبتَ ُغوا َع َر َ
ض ْال َحيَا ِة ال ُّد ْنيَا َو َمن يُ ْك ِرهه َُّّن فَإِ َّن َّ َ
َّحي ٌم }النور 99والمكره يفعل بمشيئة غيره وهو المكره له فإنه وإن كان قاصدا لما يفعله ليس هو
ر ِ
بمنزلة المفعول به الذي ال قدرة له وال إرادة له فى الفعل بحال فإن مقصوده بالقصد األول دفع الشيء
ال نفس الفعل فالمراتب ثالثة أحدها من يفعل به الفعل من غير قدرة له على اإلمتناع كالذي
يحمل بغير إختياره و يدخل الى مكان أو يضرب به غيره أو تضجع المرأة وتفعل بها الفاحشة بغير
إختيارها من غير قدرة على اإلمتناع فهذا ليس له فعل إختياري وال قدرة وال إرادة ومثل هذا الفعل
ليس فيه أمر والنهى وال عقاب بإتفاق العقالء و إنما يعاقب إذا أمكنه اإلمتناع فتركه ألنه إذا لم يمتنع
كان مطاوعا ال مكرها ولهذا فرق بين المرأة المطاوعة على الزنا والمكرهة عليه و الثانية أن
يكره بضرب أو حبس أو غير ذلك حتى يفعل فهذا الفعل يتعلق به التكليف فإنه يمكنه أن ال يفعل وإن
قتل ولهذا قال الفقهاء إذا أكره على قتل المعصوم لم يحل له قتله وإن قتل فقد إختلفوا في القود فقال
أكثرهم كمالك وأحمد والشافعي في أحد قوليه يجب القود على المكره و المكره ألنهما جميعا يشتركان
فى القتل وقال أبو حنيفه يجب على المكره الظلم ألن المكره قد صار كاآللة و قال زفر بل على
المكره المباشر ألنه مباشر و ذاك متسبب و قال لو كان كاآللة لما كان آثما و قد إتفقوا على أنه آثم و
قال أبو يوسف التجب على و احد منهما و أما إن أكره على الشرب للخمر و نحوه من األفعال
فأكثرهم يجوز ذلك له و هو مذهب أبى حنيفة و الشافعي و أحمد فى المشهور عنه لقوله تعالى { َو َال
هللا ِمن بَ ْع ِد
تُ ْك ِرهُوا فَتَيَا ِت ُك ْم َعلَى ْال ِب َغاء إِ ْن أَ َر ْدنَ تَ َحصُّناً لِّتَ ْبتَ ُغوا َع َر َ
ض ْال َحيَا ِة ال ُّد ْنيَا َو َمن يُ ْك ِرههُّ َّن فَإِ َّن َّ َ
َّحي ٌم }النور 99و أما إن أكره الرجل على الزنا ففيه قوالن فى مذهب أحمد و غيره
إِ ْك َرا ِه ِه َّن َغفُو ٌر ر ِ
أحدها اليكون مكرها عليه كقول أبى حنيفة و هو منصوص أحمد و الثاني قد يكون مكرها
1
عليه كقول الشافعي و طائفة من أصحاب أحمد

المكره هو من يدفع الفساد الحاصل بإحتمال أدناهما وهو األمر الذى أكره
عليه
ف الَّ ِذينَ َال يَ ِج ُدونَ ِن َكاحاً َحتَّى يُ ْغ ِنيَهُ ْم َّ
اب ِم َّما
هللاُ ِمن َفضْ ِل ِه َوالَّ ِذينَ يَ ْب َت ُغونَ ْال ِكتَ َ
قال تعالى{ َو ْليَ ْس َت ْع ِف ِ
َملَ َك ْ
هللا الَّ ِذي آتَا ُك ْم َو َال تُ ْك ِرهُوا فَتَيَاتِ ُك ْم َعلَى
ال َّ ِ
ت أَ ْي َمانُ ُك ْم فَ َكاتِبُوهُ ْم إِ ْن َعلِ ْمتُ ْم فِي ِه ْم َخيْراً َوآتُوهُم ِّمن َّم ِ
هللا ِمن َب ْع ِد إِ ْك َرا ِه ِه َّن َغفُو ٌر
ْال ِب َغاء إِ ْن أَ َر ْدنَ تَ َحصُّناً لِّتَ ْبتَ ُغوا َع َر َ
ض ْال َح َيا ِة ال ُّد ْن َيا َو َمن يُ ْك ِرهه َُّّن فَإِ َّن َّ َ
َّحي ٌم }النور 99وفى صحيح مسلم عن عمران ابن حصين حديث المرأة التى لعنت ناقة لها
ر ِ
فأمر النبى صلى هللا عليه وسلم فأخذ ما عليها وأرسلت وقال ال تصحبنا ناقة ملعونة وفى
الصحيحين عنه أنه لما إجتاز بديار ثمود قال ال تدخلوا على هؤالء المعذبين إال أن تكونوا باكين
فإن لم تكونوا باكين فال تدخلوا عليهم لئال يصيبكم ما اصابهم فنهى عن عبور ديارهم إال على
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وجه الخوف المانع من العذاب وهكذا السنة فى مقارنة الظالمين والزناة وأهل البدع والفجور
وسائر المعاصى ال ينبغى ألحد أن يقارنهم وال يخالطهم إال على وجه يسلم به من عذاب هللا عز وجل
وأقل ذلك أن يكون منكرا لظلمهم ماقتا لهم شانئا ما هم فيه بحسب اإلمكان كما فى الحديث من رأى
منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف اإليمان وقال
ب َّ
هللاُ َمثَالً لِّلَّ ِذينَ آ َمنُوا اِ ْم َرأَةَ فِرْ عَوْ نَ }التحريم 11اآلية وكذلك ما ذكره عن يوسف
ض َر َ
تعالى { َو َ
الصديق وعمله على خزائن األرض لصاحب مصر لقوم كفار وذلك ان مقارنة الفجار إنما يفعلها
المؤمن فى موضعين أحدهما أن يكون مكرها عليها والثانى أن يكون ذلك فى مصلحة دينية راجحة
على مفسدة المقارنة أو أن يكون فى تركها مفسدة راجحة فى دينه فيدفع أعظم المفسدتين بإحتمال
أدناهما وتحصل المصلحة الراجحة بإحتمال لمفسدة المرجوحة وفى الحقيقة فالمكره هو من يدفع
الفساد الحاصل بإحتمال أدناهما وهو األمر الذى أكره عليه قال تعالى { إِالَّ َم ْن أُ ْك ِر َه َوقَ ْلبُهُ ُم ْ
ط َمئِ ٌّن
ان}النحل 146وقال تعالى { َو َال تُ ْك ِرهُوا فَتَيَاتِ ُك ْم َعلَى ا ْل ِب َغاء }النور 99ثم قال { َو َمن
اإلي َم ِ
ِب ِ
1
َّحي ٌم }النور99
هللا ِمن َب ْع ِد إِ ْك َرا ِه ِه َّن َغفُو ٌر ر ِ
يُ ْك ِرهه َُّّن فَإِ َّن َّ َ

لطائف لغوية
يل لَ ُك ُم ارْ ِجعُوا فَارْ ِجعُوا ه َُو
-1قال تعالى { فَإِن لَّ ْم تَ ِجدُوا فِيهَا أَ َحداً فَ َال تَ ْد ُخلُوهَا َحتَّى ي ُْؤ َذنَ لَ ُك ْم َوإِن قِ َ
2
أَ ْز َكى لَ ُك ْم َو َّ
هللاُ ِب َما تَ ْع َملُونَ َع ِلي ٌم }النور 82وهو اإلذن الشرعي بمعنى أباح له ذلك وأجازه
يل لَ ُك ُم ارْ ِجعُوا فَارْ ِجعُوا ه َُو
-8قال تعالى { فَإِن لَّ ْم تَ ِجدُوا فِيهَا أَ َحداً فَ َال تَ ْد ُخلُوهَا َحتَّى ي ُْؤ َذنَ لَ ُك ْم َوإِن قِ َ
أَ ْز َكى لَ ُك ْم َو َّ
هللاُ ِب َما تَ ْع َملُونَ َعلِي ٌم }النور 82وأصل الزكاة الزيادة في الخير ومنه يقال زكا الزرع
وزكا المال اذا نما ولن ينمو الخير اال بترك الشر والزرع ال يزكو حتى يزال عنه الدغل فكذلك
النفس واألعمال ال تزكو حتى يزال عنها ما يناقضها وال يكون الرجل متزكيا اال مع ترك الشر فإنه
3
يدنس النفس ويدسيها قال الزجاج دساها جعلها ذليلة حقيرة خسيسة
يل َل ُك ُم ارْ ِجعُوا َفارْ ِجعُوا ه َُو
-9قال تعالى { َفإِن لَّ ْم َت ِجدُوا فِيهَا أَ َحداً َف َال َت ْد ُخلُوهَا َحتَّى ي ُْؤ َذنَ َل ُك ْم َوإِن قِ َ
4
أَ ْز َكى لَ ُك ْم َو َّ
هللاُ بِ َما تَ ْع َملُونَ َعلِي ٌم }النور 82عليم منزه عن الجهل
-0قال تعالى{ َوأَن ِكحُوا ْاألَيَا َمى ِمن ُك ْم َوالصَّالِ ِحينَ ِم ْن ِعبَا ِد ُك ْم َوإِ َمائِ ُك ْم إِن يَ ُكونُوا فُقَ َراء يُ ْغنِ ِه ُم َّ
هللاُ ِمن
5
فَضْ ِل ِه َو َّ
اس ٌع َع ِلي ٌم }النور 98عليم منزه عن الجهل
هللاُ َو ِ
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-5قال تعالى{ َوأَن ِكحُوا ْاألَيَا َمى ِمن ُك ْم َوالصَّالِ ِحينَ ِم ْن ِعبَا ِد ُك ْم َوإِ َمائِ ُك ْم إِن يَ ُكونُوا فُقَ َراء يُ ْغنِ ِه ُم َّ
هللاُ ِمن
فَضْ ِل ِه َو َّ
اس ٌع َع ِلي ٌم }النور 98والرب تعالى واسع عليم وسع سمعه االصوات كلها وعطاؤه
هللاُ َو ِ
1
الحاجات كلها
-6قال تعالى{ َوأَن ِكحُوا ْاألَيَا َمى ِمن ُك ْم َوالصَّالِ ِحينَ ِم ْن ِعبَا ِد ُك ْم َوإِ َمائِ ُك ْم إِن يَ ُكونُوا فُ َق َراء يُ ْغنِ ِه ُم َّ
هللاُ ِمن
فَضْ لِ ِه َو َّ
اس ٌع َعلِي ٌم }النور 98قال الزجاج وغيره الصالح القائم بحقوق هللا وحقوق عباده ولفظ
هللاُ َو ِ
الصالح خالف الفاسد فاذا أطلق فهو الذى أصلح جميع امره فلم يكن فيه شىء من الفساد فاستوت
2
سريرته وعالنيته وأقواله وأعماله على ما يرضى ربه وهذا يتناول النبيين ومن دونهم
ف الَّ ِذينَ َال يَ ِج ُدونَ نِ َكاحاً َحتَّى يُ ْغنِيَهُ ْم َّ
اب
هللاُ ِمن َفضْ لِهِ َوالَّ ِذينَ يَ ْب َت ُغونَ ْال ِك َت َ
 -1قال تعالى{ َو ْليَ ْس َت ْعفِ ِ
ِم َّما َملَ َك ْ
هللا الَّ ِذي آتَا ُك ْم َو َال تُ ْك ِرهُوا فَتَيَاتِ ُك ْم
ال َّ ِ
ت أَ ْي َمانُ ُك ْم فَ َكاتِبُوهُ ْم إِ ْن َعلِ ْمتُ ْم فِي ِه ْم َخيْراً َوآتُوهُم ِّمن َّم ِ
هللا ِمن بَ ْع ِد إِ ْك َرا ِه ِه َّن َغفُو ٌر
َعلَى ْال ِب َغاء إِ ْن أَ َر ْدنَ تَ َحصُّناً لِّتَ ْبتَ ُغوا ع ََر َ
ض ْال َحيَا ِة ال ُّد ْنيَا َو َمن يُ ْك ِرهه َُّّن فَإِ َّن َّ َ
ولفظ الفتى فى اللغة هو الحدث  ,الشاب كما ذكر ذلك أهل اللغة ومنه
َّحي ٌم }النور99
ر ِ
قول تعالى { َود ََخ َل َم َعهُ السِّجْ نَ فَتَ َيانَ }يوسف 96وقوله { إِنَّهُ ْم ِف ْت َيةٌ آ َمنُوا ِب َربِّ ِه ْم
ال ُمو َسى لِفَتَاهُ }الكهف 64وقد فتى يفتى فهو فتى أى بين الفتا واألفتا من الدواب
}الكهفَ { 19وإِ ْذ قَ َ
ت
خالف المسان وقد يعبر بالفتى عن المملوك مطلقا كما قال تعالى { ِّمن فَتَيَاتِ ُك ُم ْال ُم ْؤ ِمنَا ِ
3
}النساء85
ال ِّمنَ الَّ ِذينَ َخ َلوْ ا ِمن َق ْب ِل ُك ْم َو َموْ ِع َ
ت َو َم َث ً
-2قال تعالى { َولَ َق ْد أَ َ
ظ ًة لِّ ْل ُمتَّ ِقينَ
ت ُّم َبيِّ َنا ٍ
نز ْل َنا إِ َل ْي ُك ْم آ َيا ٍ
}النور 90والوعظ فى القرآن مرادا به األمر والنهى بترغيب وترهيب وقوله { َو َموْ ِعظَةً لِّ ْل ُمتَّقِينَ
4
}أى يتعظون بها فينتبهون وينزجرون
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النور72-37
ين َخلَ ْوا ِمن قَ ْبلِ ُك ْم َو َم ْو ِعظَةً
ت َو َمثَالً ِّم َن الَّ ِذ َ
ت ُّمبَيِّنَا ٍ
{ َولَقَ ْد أَن َز ْلنَا إِلَ ْي ُك ْم آيَا ٍ
ين{َّ }37
اح
ض َمثَ ُل نُو ِر ِه َك ِم ْ
لِّ ْل ُمتَّقِ َ
ش َكا ٍة فِي َها ِم ْ
صب َ ٌ
هللاُ نُو ُر ال َّ
س َما َوا ِ
ت َو ْاألَ ْر ِ
اج ٍة ُّ
ي يُوقَ ُد ِمن ش ََج َر ٍة ُّمبَا َر َك ٍة َز ْيتُونِ ٍة
ا ْل ِم ْ
ب ُد ِّر ٌّ
اجةُ َكأَنَّ َها َك ْو َك ٌ
ص َب ُ
الز َج َ
اح فِي ُز َج َ
سهُ نَا ٌر نُّو ٌر َعلَى نُو ٍر يَ ْه ِدي
س ْ
ضي ُء َولَ ْو لَ ْم تَ ْم َ
َّال ش َْرقِيَّ ٍة َو َال َغ ْربِيَّ ٍة يَ َكا ُد َز ْيتُ َها يُ ِ
س َو َّ
ب َّ
َّ
َي ٍء َعلِي ٌم{ }37فِي
هللاُ لِنُو ِر ِه َمن يَشَا ُء َويَ ْ
ض ِر ُ
هللاُ بِ ُك ِّل ش ْ
هللاُ ْاألَ ْمثَا َل لِلنَّا ِ
ت أَ ِذ َن َّ
صا ِل{}32
هللاُ أَن تُ ْرفَ َع َويُ ْذ َك َر فِي َها ا ْ
سبِّ ُح لَهُ فِي َها بِا ْل ُغ ُد ِّو َو ْاآل َ
س ُمهُ يُ َ
بُيُو ٍ
ِر َجا ٌل َّال تُ ْل ِهي ِه ْم تِ َجا َرةٌ َو َال بَ ْي ٌع َعن ِذ ْك ِر َّ
ون
ص َال ِة َوإِيتَاء ال َّز َكا ِة يَ َخافُ َ
هللاِ َوإِقَ ِام ال َّ
صا ُر{ }34لِيَ ْج ِزيَهُ ُم َّ
س َن َما َع ِملُوا َويَ ِزي َدهُم
ب فِي ِه ا ْلقُلُ ُ
يَ ْوما ً تَتَقَلَّ ُ
هللاُ أَ ْح َ
وب َو ْاألَ ْب َ
ضلِ ِه َو َّ
ين َكفَ ُروا أَ ْع َمالُهُ ْم
هللاُ يَ ْر ُز ُ
ب{َ }35والَّ ِذ َ
ِّمن فَ ْ
سا ٍ
ق َمن يَشَا ُء بِ َغ ْي ِر ِح َ
ش ْيئا ً َو َو َج َد َّ
سبُهُ الظَّ ْمآنُ َماء َحتَّى إِ َذا َجاءهُ لَ ْم يَ ِج ْدهُ َ
هللاَ ِعن َدهُ
ب بِقِي َع ٍة يَ ْح َ
س َرا ٍ
َك َ
سابَهُ َو َّ
ت فِي بَ ْح ٍر لُّ ِّج ٍّي يَ ْغشَاهُ َم ْو ٌج
ب{ }31أَ ْو َكظُلُ َما ٍ
س ِري ُع ا ْل ِح َ
هللاُ َ
فَ َوفَّاهُ ِح َ
سا ِ
ض إِ َذا أَ ْخ َر َج يَ َدهُ لَ ْم يَ َك ْد
ض َها فَ ْو َ
اب ظُلُ َماتٌ بَ ْع ُ
س َح ٌ
ِّمن فَ ْوقِ ِه َم ْو ٌج ِّمن فَ ْو ِق ِه َ
ق بَ ْع ٍ
هللاُ لَهُ نُوراً فَ َما لَهُ ِمن نُّو ٍر{ }71أَلَ ْم تَ َر أَنَّ َّ
يَ َرا َها َو َمن لَّ ْم يَ ْج َع ِل َّ
سبِّ ُح لَهُ َمن
هللاَ يُ َ
يحهُ َو َّ
هللاُ َعلِي ٌم
ص َالتَهُ َوتَ ْ
فِي ال َّ
سب ِ َ
ت ُك ٌّل قَ ْد َعلِ َم َ
صافَّا ٍ
ض َوالطَّ ْي ُر َ
س َما َوا ِ
ت َو ْاألَ ْر ِ
ض َوإِلَى َّ
صي ُر{ }72أَلَ ْم تَ َر أَنَّ
بِ َما يَ ْف َعلُ َ
ون{َ }71و ِ َّهللِ ُم ْل ُك ال َّ
هللاِ ا ْل َم ِ
س َما َوا ِ
ت َو ْاألَ ْر ِ
َّ
ق يَ ْخ ُر ُج ِمنْ ِخ َال ِل ِه
س َحابا ً ثُ َّم يُ َؤلِّفُ بَ ْينَهُ ثُ َّم يَ ْج َعلُهُ ُر َكاما ً فَتَ َرى ا ْل َو ْد َ
هللاَ يُ ْز ِجي َ
ص ِرفُهُ َعن َّمن
يب بِ ِه َمن يَشَا ُء َويَ ْ
ص ُ
َويُنَ ِّز ُل ِم َن ال َّ
س َما ِء ِمن ِجبَا ٍل فِي َها ِمن بَ َر ٍد فَيُ ِ
ب َّ
هللاُ اللَّ ْي َل َوالنَّ َها َر إِنَّ فِي َذلِ َك
صا ِر{ }73يُقَلِّ ُ
سنَا بَ ْرقِ ِه يَ ْذ َه ُ
ب بِ ْاألَ ْب َ
يَشَا ُء يَ َكا ُد َ
صا ِر{َ }77و َّ
شي َعلَى
هللاُ َخلَ َ
لَ ِع ْب َرةً ِّألُ ْولِي ْاألَ ْب َ
ق ُك َّل َدابَّ ٍة ِمن َّماء فَ ِم ْن ُهم َّمن يَ ْم ِ
ق َّ
هللاُ َما
شي َعلَى أَ ْربَ ٍع يَ ْخلُ ُ
شي َعلَى ِر ْجلَ ْي ِن َو ِم ْنهُم َّمن يَ ْم ِ
بَ ْطنِ ِه َو ِم ْنهُم َّمن يَ ْم ِ
ت َو َّ
يَشَا ُء إِنَّ َّ
هللاُ يَ ْه ِدي َمن
ت ُّمبَيِّنَا ٍ
َي ٍء قَ ِدي ٌر{ }77لَقَ ْد أَن َز ْلنَا آيَا ٍ
هللاَ َعلَى ُك ِّل ش ْ
يم{}72
ص َرا ٍط ُّم ْ
يَشَا ُء إِلَى ِ
ستَقِ ٍ
ما ذكره من أحوال االمم الماضية التى يعتبر بها يقاس عليها أحوال االمم
المستقبلة
ت َو َمثَالً ِّمنَ الَّ ِذينَ َخلَوْ ا ِمن قَ ْبلِ ُك ْم َو َموْ ِعظَةً لِّ ْل ُمتَّقِينَ
ت ُّمبَيِّنَا ٍ
قال تعالى { َولَقَ ْد أَن َز ْلنَا إِلَ ْي ُك ْم آيَا ٍ
}النور90
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وهو سبحانه كما ينكر التسوية بين المختلفات فهو يسوي بين المتماثالت كقوله سبحانه وتعالى
{أَ ُكفَّا ُر ُك ْم َخ ْي ٌر ِّم ْن أُوْ لَ ِئ ُك ْم أَ ْم لَ ُكم َب َراءةٌ ِفي ُّ
آل فِرْ عَوْ نَ َوالَّ ِذينَ ِمن قَ ْب ِل ِه ْم
الزب ُِر }القمر 09وقوله{ َكدَأْ ِ
ب ِ
1
هللاُ بِ ُذنُو ِب ِه ْم َو ه
ُوا ِبآيَاتِنَا فَأَ َخ َذهُ ُم ه
َك َّذب ْ
هللاُ َ
ب }آل عمران11
ش ِدي ُد ْال ِعقَا ِ
ت َو َمثَالً ِّمنَ الَّ ِذينَ َخلَوْ ا ِمن قَ ْب ِل ُك ْم َو َموْ ِعظَةً لِّ ْل ُمتَّ ِقينَ
ت ُّمبَيِّنَا ٍ
قال تعالى { َولَقَ ْد أَن َز ْلنَا إِلَ ْي ُك ْم آيَا ٍ
}النور90
و المثل هو األصل والنظير المشبه به وقال فى فرعون {فَ َج َع ْل َناهُ ْم َسلَفاً َو َمثَالً لِ ْآل ِخ ِرينَ
}الزخرف 56أى مثال يعتبر به ويقاس عليه غيره فمن عمل بمثل عمله جوزى بجزائه ليتعظ الناس
به فال يعمل بمثل عمله وقال تعالى { َولَقَ ْد أَ َ
ت َو َمثَالً ِّمنَ الَّ ِذينَ َخلَوْ ا ِمن قَ ْبلِ ُك ْم
ت ُّمبَيِّنَا ٍ
نز ْلنَا إِلَ ْي ُك ْم آيَا ٍ
َو َموْ ِعظَةً لِّ ْل ُمتَّقِينَ }النور 90وهو ما ذكره من أحوال االمم الماضية التى يعتبر بها ويقاس عليها
2
أحوال االمم المستقبلة
ولهذا أمر هللا رسوله والمؤمنين باتباع ما أنزل إليهم وهو طاعته وهو المقدمة األولى وأمرهم
بانتظار وعده وهى المقدمة الثانية وأمرنا باالستغفار والصبر ألنهم البد أن يحصل لهم تقصير
وذنوب فيزيله االستغفار والبد مع انتظار الوعد من الصبر فباالستغفار تتم الطاعة وبالصبر يتم
ك
اليقين بالوعد إن كان هذا كله يدخل فى مسمى الطاعة واإليمان
ُوحى إِلَ ْي َ
قال تعالى { َواتَّ ِب ْع َما ي َ
َواصْ ِبرْ َحتَّ َى يَحْ ُك َم ه
هللاُ َوه َُو َخ ْي ُر ْال َحا ِك ِمينَ }يونس 143وقال تعالى { َولَقَ ْد ُك ِّذبَ ْ
ك
ت ُر ُ
س ٌل ِّمن قَ ْبلِ َ
ت ه
ُوا َوأُو ُذ ْ
ص َبرُواْ َعلَى َما ُك ِّذب ْ
ك ِمن نَّ َبإِ ْال ُمرْ َس ِلينَ
هللاِ َولَق ْد َجاء َ
فَ َ
وا َحتَّى أَتَاهُ ْم نَصْ ُرنَا َوالَ ُم َبد َِّل ِل َك ِل َما ِ
}األنعام 90وقال تعالى { فَاصْ ِبرْ إِ َّن ْال َعاقِبَةَ لِ ْل ُمتَّقِينَ }هود 03وأمرهم أيضا بالصبر إذا أصابتهم
مصيبة بذنوبهم مثل ظهور العدو وكما قال تعالى فى قصة أحد { َوالَ تَ ِهنُوا َوالَ تَحْ َزنُوا َوأَنتُ ُم األَ ْعلَوْ نَ
اس
س ْس ُك ْم قَرْ ٌح فَقَ ْد َمسَّ ْالقَوْ َم قَرْ ٌح ِّم ْثلُهُ َو ِت ْل َ
إِن ُكنتُم ُّم ْؤ ِم ِنينَ { }193إِن َي ْم َ
َاولُ َها َب ْينَ النَّ ِ
ك األيَّا ُم نُد ِ
هللاُ الَّ ِذينَ آ َمنُ ْ
ِّص ه
شهَدَاء َو ه
َولِيَ ْعلَ َم ه
هللاُ الَّ ِذينَ آ َمنُواْ َويَتَّ ِخ َذ ِمن ُك ْم ُ
وا
هللاُ الَ ي ُِحبُّ الظَّالِ ِمينَ {َ }104ولِيُ َمح َ
ق ْال َكا ِف ِرينَ { }101آل عمران 101-193وأيضا فقد قص سبحانه فى كتابه نصره لرسله
َو َي ْم َح َ
ولعبا ده المؤمنين على الكفار فى قصة نوح وهود وصالح وشعيب ولوط وفرعون وغير ذلك وقال
ب }يوسف 111وقال تعالى { َولَقَ ْد أَ َ
نز ْلنَا إِلَ ْي ُك ْم
تعالى {لَقَ ْد َكانَ فِي قَ َ
صهِ ْم ِعب َْرةٌ ِّألُوْ لِي األَ ْلبَا ِ
ص ِ
3
ت َو َمثَالً ِّمنَ الَّ ِذينَ َخلَوْ ا ِمن قَ ْب ِل ُك ْم }النور90
ت ُّم َبيِّنَا ٍ
آ َيا ٍ

المعصية الثانية قد تكون عقوبة األولى
1منهاج السنة النبوية ج 9 :ص23 :
2مجموع الفتاوى ج 19 :ص11 :
3قاعدة في المحبة ج 1 :ص103 -102:
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ت َو َمثَالً ِّمنَ الَّ ِذينَ َخلَوْ ا ِمن قَ ْبلِ ُك ْم َو َموْ ِعظَةً لِّ ْل ُمتَّقِينَ
ت ُّمبَيِّنَا ٍ
قال تعالى { َولَقَ ْد أَن َز ْلنَا إِلَ ْي ُك ْم آيَا ٍ
}النور90
والمعصية الثانية قد تكون عقوبة األولى فتكون من سيئات الجزاء مع أنها من سيئات العمل قال
النبي صلى هللا عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته عن ابن مسعود رضي هللا عنه عن النبي
صلى هللا عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي الى البر والبر يهدي إلى الجنة وال يزال الرجل
يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند هللا صدوقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور
والفجور يهدي إلى النار وال يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند هللا كذابا وقد ذكر
في غير موضع من القرآن ما يبين أن الحسنة الثانية قد تكون من ثواب األولى وكذلك السيئة الثانية
ت َو َمثَالً ِّمنَ الَّ ِذينَ َخلَوْ ا ِمن قَ ْبلِ ُك ْم
ت ُّمبَيِّنَا ٍ
قد تكون من عقوبة األولى قال تعالى { َولَقَ ْد أَن َز ْلنَا إِلَ ْي ُك ْم آيَا ٍ
1
َو َموْ ِعظَةً لِّ ْل ُمتَّقِينَ }النور90

{ َّ
ض}
هللاُ نُو ُر ال َّ
س َما َوا ِ
ت َو ْاألَ ْر ِ

اوا ِ َ
وهو سبحانه نور السموات واألرض { َّ
ور ِه َك ِم ْش َكا ٍة فِي َها
هللاُ نُو ُر ال َّ
س َم َ
ض َمثَ ُل نُ ِ
ت َو ْاألرْ ِ
ِمصْ بَا ٌح}النور 95وهو سبحانه ليس عنده ليل وال نهار نور السموات من نور وجهه هكذا قال عبد هللا
بن مسعود ال ينام وال ينبغى له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع اليه عمل الليل قبل عمل النهار
وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور أو النار لو كشفها ألحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره
2
من خلقه هكذا قال النبى فى الحديث المتفق عليه عن أبى موسى
قوله تعالى { َّ
اواتِ }النور 95قد ثبت الصحيح ان النبى كان يقول فى دعائه اللهم
هللاُ نُو ُر ال َّ
س َم َ
لك الحمد انت قيم السموات واالرض ومن فيهن ولك الحمد انت نور السموات واالرض ومن فيهن
فليس مفهوم اللفظ انه شعاع الشمس والنار فان هذا ليس هو نور السموات واالرض كما ظن بعض
الغالطين ان هذا مدلول اللفظ والنور يراد به المستنير المنير لغيره بهديه فيدخل فى هذا انت الهادي
الهل السموات واالرض وقد قال ابن مسعود ان ربكم ليس عنده ليل وال نهار نور السموات من نور
وجهه واذا كان كونه رب السموات واالرض وقيمها ال يناقض ان يكون قد جعل بعض عباده يرب
اوا ِ َ
منيرها ال
ض }النور95
بعضا من بعض الوجوه ويفهمه فكذلك كونه { نُو ُر ال َّ
س َم َ
ت َو ْاألرْ ِ
يناقض ان يجعل بعض مخلوقاته منيرا لبعض واسم النور اذا تضمن صفته وفعله كان ذلك داخال
فى مسمى النور فانه لما جعل القمر نورا كان متصفا بالنور وكان منيرا على غيره وهو مخلوق من
3
مخلوقاته والخالق اولى بصفة الكمال الذى ال نقص فيه من كل ما سواه

1الحسنة والسيئة ج 1 :ص86 :
2مجموع الفتاوى ج 8 :ص048 :
3مجموع الفتاوى ج 84 :ص063 :
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اوا ِ َ
قال تعالى { َّ
اج ٍة
هللاُ نُو ُر ال َّ
ور ِه َك ِم ْش َكا ٍة فِيهَا ِمصْ بَا ٌح ْال ِمصْ بَا ُح فِي ُز َج َ
س َم َ
ض َمثَ ُل نُ ِ
ت َو ْاألرْ ِ
ار َك ٍة َز ْيتُو ِن ٍة َّال َ
اجةُ َكأَنَّ َها َكوْ َكبٌ ُدرِّ يٌّ يُوقَ ُد ِمن َ
ُضي ُء
ش َج َر ٍة ُّم َب َ
ال ُّز َج َ
شرْ ِقيَّ ٍة َو َال غَرْ ِبيَّ ٍة َي َكا ُد َز ْيتُ َها ي ِ
س َو َّ
ور ِه َمن يَ َشا ُء َويَضْ ِربُ َّ
ور يَ ْه ِدي َّ
هللاُ ِب ُكلِّ َش ْي ٍء
هللاُ ْاألَ ْمثَ َ
َولَوْ لَ ْم تَ ْم َ
ال لِلنَّا ِ
س ْسهُ نَا ٌر نُّو ٌر َعلَى نُ ٍ
هللاُ لِنُ ِ
فضرب هللا مثال للمؤمن الذي جعل صدره كالمشكاة وقلبه كالزجاجة في
َعلِي ٌم}النور 96
المشكاة ونور اإليمان الذي في قلبه وهو نور هللا كالمصباح الذي في الزجاجة وذلك النور الذي في
1
قلبه ليس هو نفس صفة هللا القائمة به
وقال أبو عبدهللا محمد بن أبى زمنين االمام المشهور من أئمة المالكية فى كتابه الذى صنفه
فى أصول السنة قال فيه فى اإليمان بصفات هللا تعالى وأسمائه قال وأعلم بأن أهل العلم
باهلل وبما جاءت به انبياؤه ورسله يرون الجهل بما لم يخبر به عن نفسه علما والعجز عن ما لم يدع
اليه ايمانا وأنهم انما ينتهون من وصفه بصفاته وأسمائه الى حيث انتهى فى كتابه على لسان نبيه
اوا ِ َ
وقد قال وهو اصدق القائلين { َّ
ور ِه َك ِم ْش َكا ٍة ِفي َها ِمصْ َبا ٌح
هللاُ نُو ُر ال َّ
س َم َ
ض َمثَ ُل نُ ِ
ت َو ْاألرْ ِ
}النور 95ومثل هذا فى القرآن كثير فهو تبارك وتعالى نور السموات واألرض كما أخبر عن نفسه
وله وجه ونفس وغير ذلك مما وصف به نفسه ويسمع ويرى ويتكلم هو األول ال شىء قبله واآلخر
الباقى الى غير نهاية وال شىء بعده والظاهر العالى فوق كل شىء والباطن بطن علمه بخلقه فقال
{ َوه َُو ِب ُكلِّ َش ْي ٍء َعلِي ٌم }البقرة 83قيوم حى ال تأخذه سنة وال نوم وذكر أحاديث الصفات
وذكر أحاديث الصفات ثم قال فهذه صفات ربنا التى وصف بها نفسه فى كتابه ووصفه بها نبيه
صي ُر
ْس َك ِم ْثلِ ِه َش ْي ٌء َوه َُو ال َّ
وليس فى شىء منها تحديد وال تشبيه وال تقدير { لَي َ
س ِمي ُع البَ ِ
2
}الشورى 11لم تره العيون فتحده كيف هو ولكن رأته القلوب فى حقائق االيمان
وقال اإلمام أبو عبدهللا محمد بن خفيف فى كتابه الذى سماه اعتقاد التوحيد باثبات االسماء
والصفات إلى أن قال فأول ما نبتدىء به ما أوردنا هذه المسألة من أجلها ذكر أسماء هللا عز وجل
فى كتابه وما بين صلى هللا عليه وسلم من صفاته فى سنته وما وصف بعه عز وجل مما
سنذكر قول القائلين بذ لك مما ال يجوز لنا فى ذلك أن نرده الى أحكام عقولنا بطلب الكيفية بذلك ومما
قد امرنا باإلستسالم له الى أن قال ثم ان هللا تعرف الينا بعد اثبات الوحدانية واالقرار بااللوهية ان
ذكر تعالى فى كتابه بعد التحقيق بما بدأ من اسمائه وصفاته وأكد عليه السالم بقوله فقبلوا منه كقبولهم
ألوائل التوحيد من ظاهر قوله ال إله اال هللا الى أن قال باثبات نفسه بالتفصيل من المجمل فقال
لموسى عليه السالم { َواصْ طَنَ ْعتُكَ لِنَ ْف ِسي }طه 01وقال { َوي َُح ِّذ ُر ُك ُم ه
هللاُ نَ ْف َسهُ }آل عمران82
ولصحة ذلك واستقرار ما جاء به المسيح عليه السالم فقال { تَ ْعلَ ُم َما فِي نَ ْف ِسي َوالَ أَ ْعلَ ُم َما فِي
ب َربُّ ُك ْم َعلَى نَ ْف ِس ِه الرَّحْ َمةَ }األنعام 50وأكد عليه
نَ ْف ِسكَ }المائدة 116وقال عز وجل { َكتَ َ
1الجواب الصحيح ج 9 :ص016 :
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السالم صحة اثبات ذلك فى سنته فقال يقول هللا عز وجل من ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسه
وقال كتب كتابا بيده على نفسه ان رحمتى غلبت غضبى وقال سبحان هللا رضى نفسه
وقال فى محاجة آدم لموسى أنت الذى اصطفاك هللا واصطنعك لنفسه فقد صرح بظاهر قوله
أنه اثبت لنفسه نفسا واثبت له الرسول ذلك فعلى من صدق هللا ورسوله اعتقاد ما أخبر به عن نفسه
ْس َك ِم ْث ِل ِه َش ْي ٌء }الشورى 11ثم قال فعلى المؤمنين
ويكون ذلك مبينا على ظاهر قوله { لَي َ
وان
خاصتهم وعامتهم قبول كل ما ورد عنه عليه السالم بنقل العدل عن العدل حتى يتصل به
مما قضى هللا علينا فى كتابه ووصف به نفسه ووردت السنة بصحة ذلك ان قال { َّ
هللاُ نُو ُر
َ
ور }النور 95وبذلك دعاه
ال َّ
س َم َ
ض }النور 95ثم قال عقيب ذلك { نُّو ٌر َعلَى نُ ٍ
اواتِ َو ْاألرْ ِ
صلى هللا عليه وسلم أنت نور السموات واألرض ثم ذكر حديث أبى موسى حجابه النور أو
النار لو كشفه ألحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه وقال سبحات وجهه جالله
ونوره نقله عن الخليل وأبى عبيد وقال قال عبدهللا بن مسعود نور السموات نور وجهه عليه وسلم
أنت نور السموات واألرض ثم ذكر حديث أبى موسى حجابه النور أو النار لو كشفه
ألحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه وقال سبحات وجهه جالله ونوره نقله عن
1
الخليل وأبى عبيد وقال قال عبدهللا بن مسعود نور السموات نور وجهه

الرد على قول المعترض في أسماء هللا الحسنى النور الهادي يجب تأويله
قطعا
قال المعترض في أسماء هللا الحسنى النور الهادي يجب تأويله قطعا إذ النور كيفية قائمة بالجسمية وهو ضد الظلمة
ور ِه }النور
وجل الحق سبحانه أن يكون له ضد ولو كان نورا لم تجز إضافته إلى نفسه في قوله { َمثَ ُل نُ ِ
س َما َوا ِ َ
فتكون إضافته الشيء إلى نفسه وهو غير جائز وقوله { َّ
ض }النور 96
هللاُ نُو ُر ال َّ
96
ت َو ْاألرْ ِ
قال المفسرون يعني هادي أهل السماوات واألرض وهو ضعيف ألن ذكر الهادي بعده يكون تكرارا
وقيل منور السماوات بالكواكب وقيل باألدلة والحجج الباهرة والنور جسم لطيف شفاف فال يجوز على هللا
والتأويل مروي عن ابن عباس وأنس وسالم وهذا يبطل دعواه أن التأويل يبطل الظاهر ولم ينقل عن السلف
ولو كان نورا حقيقة كما يقوله المشبهة لوجب أن يكون الضياء ليال ونهارا على الدوام وقوله {يَا أَيُّهَا
هللا ِبإِ ْذ ِن ِه َو ِس َراجاً ُّم ِنيراً{}06االحزاب06-05
النَّ ِب ُّي إِنَّا أَرْ َس ْلنَاكَ َشا ِهداً َو ُمبَ ِّشراً َونَ ِذيراً{َ }05ودَا ِعياً إِلَى َّ ِ
ومعلوم أنه صلى هللا عليه وسلم لم يكن السراج المعروف وإنما سمي سراجا بالهدى الذي جاء به ووضوح
أدلته بمنزلة السراج المنير وروي عن ابن عباس في رواية أخرى وأبي العالية والحسن يعني منور
السماوات واألرض شمسها وقمرها ونجومها ومن كالم العارفين النور هو الذي نور قلوب الصادقين بتوحيده
ونور أسرار المحبين بتأييده وقيل هو الذي أحيا قلوب العارفين بنور معرفته ونفوس العابدين بنور عبادته ؟
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والجواب أن هذا الكالم وأمثاله ليس باعتراض علينا وإنما هو ابتداء نقص حرمته منهم لما يظن أنه يلزمنا أو يظن
ْض الظَّنِّ إِ ْث ٌم }الحجرات18وقال
أنا نقوله على الوجه الذي حكاه وقد قال تعالى{ اجْ تَ ِنبُوا َك ِثيراً ِّمنَ الظَّنِّ إِ َّن َبع َ
النبي صلى هللا عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث وإذا كان في الكالم إخبار عن الغير بأنه
يقول أقواال باطلة في العقل والشرع وفيه رد تلك األقوال كان هذا كذبا وظلما فنعوذ باهلل من ذلك ثم مع كونه
ظلما لنا يا ليته كان كالما صحيحا مستقيما فكنا نحلله من حقنا ويستفاد ما فيه من العلم ولكن فيه من تحريف
كتاب هللا واإللحاد في آياته وأسمائه والكذب والظلم والعدوان الذي يتعلق بحقوق هللا مما فيه لكن عفونا عن
ونحن نذكر من القيام بحق هللا ونصر كتابه ودينه ما يليق بهذا الموضع فإن
حقنا فحق هللا إليه ال إلى غيره
هذا الكالم الذي ذكره فيه من التناقض والفساد ما ال أظن تمكنه من ضبطه من وجوه أحدها أنه قال في
أوله النور كيفية قائمة بالجسمية ثم قال في آخره جسم لطيف شفاف فذكر في أول الكالم أنه عرض وصفة في
آخره جسم وهو جوهر قائم بنفسه الثاني أنه ذكر عن المفسرين أنهم تأولوا ذلك بالهادي وضعف ذلك ثم
ذكر في آخره أن من كالم العارفين أن النور هو الذي نور قلوب الصادقين بتوحيده وأسرار المحبين بتأييده
وأحيا قلوب العارفين بنور معرفته وهذا هو معنى الهادي الذي ضعفه أوال فيضعفه أوال ويجعله من كالم
العارفين وهي كلمة لها صولة في القلوب وإنما هو من كالم بعض المشايخ الذين يتكلمون بنوع من الوعظ
الذي ليس فيه تحقيق فإن الشيخ أبا عبد ا لرحمن ذكر في تحقيق التفسير من اإلشارات التي بعضها كالم حسن
مستفاد وبعضها مكذوب على قائله مفترى كالمنقول عن جعفر وغيره وبعضها من المنقول الباطل المردود
فإن إشارات المشايخ وهي إشارتهم بالقلوب وذلك هو الذي امتازوا به وليس هذا موضعه وينقسم إلى
اإلشارات المتعلق ة باألقوال مثل ما يأخذونها من القرآن ونحوه فتلك اإلشارات هي من باب االعتبار والقياس
وإلحاق ما ليس بمنصوص بالمنصوص مثل االعتبار والقياس الذي يستعمله الفقهاء في األحكام لكن هذا
يستعمل في الترغيب والترهيب وفضائل األعمال ودرجات الرجال ونحو ذلك فإن كانت اإلشارة اعتبارية من
جنس القياس الصحيح كانت حسنة مقبولة وإن كانت كالقياس الضعيف كان لها حكمه وإن كان تحريفا للكالم
على غير تأويله كانت من جنس كالم القرامطة والباطنية والجهمية فتدبر هذا فإني قد أوضحت هذا في قاعدة
اإلشارات الوجه الثالث في تناقضه فإن قال التأويل منقول عن ابن عباس وأنس وسالم ولم يذكر إال ثالثة
أقوال أحدها أنه هادي أهل السماوات واألرض وقد ضعف ذلك فإن كان المنقول هو هذا الضعيف فيا خيبة
المسعى إذ لم ينقل عن السلف في جميع كالمه إلى هنا شيئا عن السلف إال هذا الذي ضعفه وأوهاه وإن كان
المنقول عن هؤالء الثالثة أنه منور السماوات بالكواكب كان متناقضا من وجه آخر وهو أنه قد ذكر فيما بعد
أن هذا روي عن ابن عباس في رواية أخرى وأبي العالية والحسن أنه منورها بالشمس والقمر والنجوم وهذا
يوجب أن يكون المنقول عن ابن عباس واالثنين أوال غير المنقول عنه في رواية أخرى وعمن ليس معه في
األولى وإن كان نوره بالحجج الباهرة واألدلة كان متناقضا فإن هذا هو معنى الهادي إذا نصبه لألدلة والحجج
هي من هدايته وهو قد ضعف هذا القول فما أدري من أيهما العجب أم من حكايته القولين اللذين أحدهما داخل
في معنى اآلخر أم من تضعيفه لقول السائل الذي يو جب تضعيف االثنين وهو ال يدري أنه قد ضعفهما جميعا
فيجب على اإلنسان أن يعرف معنى األقوال المنقولة ويعرف أن الذي يضعفه ليس هو الذي عظمه الوجه
الرابع أنه قد تبين أنه لم ينقل عن ابن عباس وأنس وسالم إال القول الذي ضعفه أو ما يدخل فيه فإنه إن كان
قولهم الهادي فقد صرح بضعفه وإن كان مقيم األدلة فهو من معنى الهادي وإن كان المنور بالكواكب فقد جعله
قوال آخر وإن كان ما ذكره عن بعض العارفين فهو أيضا داخل في الهادي وإذا كان قد اعترف بضعف ما
فتبين أن ما ذكره عن السلف إما أن يكون مبطال
حكاه عن ابن عباس وأنس وسالم لم يكن فيه حجة علينا
في نقله أو مفتريا بتضعيفه وعلى التقديرين ال حجة علينا بذلك الوجه الخامس أنه أساء األدب على السلف
إذ يذكر عنهم ما يضعفه وأظهر للناس أن السلف كانوا يتأولون ليحتج بذلك على التأويل في الجملة وهو قد
اعترف بضعف هذا التأويل ومن احتج بحجة وقد ضعفها وهو ال يعلم أنه ضعفها فقد رمى نفسه بسهمه ومن
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الوجه السادس قوله هذا يبطل دعواه أن التأويل
رمى بسهم البغي صرع به وهللا ال يهدي القوم الظالمين
دفع الظاهر ولم ينقل عن السلف فإن هذا القول لم أقله وإن كنت قلته فهو لم ينقل إال ما عرف أنه ضعيف
والضعيف ال يبطل شيئا فهذه الوجوه في بيان تناقضه وحكايته عنا ما لم نقله وأما بيان فساد الكالم فنقول
أما قوله يجب تأويله قطعا فال نسلم أنه يجب تأويله وال نسلم أن ذلك لو وجب قطعي بل جماهير المسلمين ال
يتأولون هذا االسم وهذا مذهب السلفية وجمهور الصفاتية من أهل الكالم والفقهاء والصوفية وغيرهم وهو
قول أبي سعيد بن كالب ذكره في الصفات ورد على الجمهية تأويل اسم النور وهو شيخ المتكلمين الصفاتية
األشعرية الشيخ األول وحكاه عنه أبو بكر ابن فورك في كتاب مقاالت ابن كالب واألشعرية ولم يذكرا تأويله
إال عن الجهمية المذم ومين باتفاق وهو أيضا قول أبي الحسن األشعري ذكره في الموجز وأما قوله إن هذا
ورد في األسماء الحسنى فالحديث الذي ذكر فيه ذلك هو حديث الترمذي روى األسماء الحسنى في جامعه من
حديث الوليد بن مسلم عن شعيب عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي هريرة ورواها ابن ماجه في سننه من
طريق مخلد بن زياد القطواني عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة وقد اتفق أهل المعرفة
بالحديث على أن هاتين الروايتين ليستا من كالم النبي صلى هللا عليه وسلم وإنما كل منهما من كالم بعض
السلف فالوليد ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين كما جاء مفسرا في بعض طرق حديثه ولهذا اختلف أعيانهما
عنه فروى عنه في إحدى الروايات من األسماء بدل ما ذكر في الرواية األخرى ألن الذين جمعوها قد كانوا
يذكرون هذا تارة وهذا تارة واعتقدوا هم وغيرهم أن األسماء الحسنى التي من أحصاها دخل الجنة ليست شيئا
معينا بل من أحصى تسعة وتسعين اسما من أسماء هللا دخل الجنة أو أنها وإن كانت معينة فاالسمان اللذان
يتفقان معناهما يقوم أحدهما مقام صاحبه كاألحد والواحد فإن في رواية هشام بن عمار عن الوليد بن مسلم
عنه رواها عثمان بن سعيد األحد بل الواحد والمعطي بدل المغني وهما متقاربان وعند الوليد هذه األسماء بعد
أن روى الحديث عن خليد بن دعلج عن قتادة عن ابن سيرين عن أبي
هريرة ثم قال هشام وحدثنا الوليد حدثنا سعيد بن عبد العزيز مثل ذلك وقال كلها في القرآن {ه َُو َّ
هللاُ الَّ ِذي َال إِلَهَ
إِ َّال ه َُو }الحشر 88مثل ما ساقها الترمذي لكن الترمذي رواها عن طريق صفوان بن صالح عن الوليد عن
شعيب وقد رواها ابن أبي عاصم وبين ما ذكره هو والترمذي خالف في بعض المواضع وهذا كله مما
يبين لك أنها من الموصول المدرج في الحديث عن النبي صلى هللا عليه وسلم في بعض الطرق وليست من
كالمه ولهذا جمعها قوم آخرون على غير هذا الجمع واستخرجوها من القرآن منهم سفيان بن عيينة واإلمام
أحمد بن حنبل وغيرهم كما ذكرت ذلك فيما تكلمت به قديما على هذا وهذا كله يقتضي أنها عندهم مما يقبل
البدل فإن الذي عليه جماهير المسلمين أن أسماء هللا أكثر من تسعة وتسعين قالوا ومنهم الخطابي قوله إن
هلل تسعة وتسعين اسما من أحصاها التقييد بالعدد عائد إلى األسماء الموصوفة بأنها هي هذه األسماء فهذه
الجملة وهي قوله من أحصاها دخل الجنة صفة للتسعة والتسعين ليست جملة مبتدأة ولكن موضعها
النصب ويجوز أن تكون مبتدأة والمعنى ال يختلف والتقدير إن هلل أسماء بقدر هذا العدد من أحصاها دخل
الجنة كما يقول القائل إن مائة غالم أعددتهم للعتق وألف درهم أعددتها للحج فالتقييد بالعدد هو في الموصوف
بهذه الصفة ال في أصل استحقاقه لذلك العدد فإنه لم يقل إن أسماء هللا تسعة وتسعون قال ويدل على ذلك
قوله في الحديث الذي رواه أحمد في المسند اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في
كتابك أو علمته احدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك فهذا يدل على أن هلل أسماء فوق تسعة
وأيضا فقوله إن هلل تسعة وتسعين تقييد بهذا العدد بمنزلة قوله تعالى
وتسعين يحصيها بعض المؤمنين
{ َعلَ ْيهَا تِ ْس َعةَ َع َش َر }المدثر 94فلما استقلوهم قال { َو َما يَ ْعلَ ُم ُجنُو َد َربِّكَ إِ َّال ه َُو }المدثر 91فأن ال يعلم
أسماءه إال هو أولى وذلك أن هذا لو كان قد قيل منفردا لم يفد النفي إال بمفهوم العدد الذي هو دون مفهوم
الصفة والن زاع فيه مشهور وإن كان المختار عندنا أن التخصيص بالذكر بعد قيام المقتضى للعموم يفيد
االختصاص بالحكم فإن العدول عن وجوب التعميم إلى التخصيص إن لم يكن لالختصاص بالحكم وإال كان
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تركا للمقتضى بال معارض وذلك ممتنع فقوله إن هلل تسعة وتسعين قد يكون للتحصيل بهذا العدد فوائد غير
الحصر ومنها ذكر أن إحصاءها يورث الجنة فإنه لو ذكر هذه الجملة منفردة وأتبعها بهذه منفردة لكان حسنا
فكيف واألصل في الكالم االتصال وعدم االنفصال فتكون الجملة الشرطية صفة ال ابتدائية فهذا هو الراجح
انه وتر يحب الوتر ومحبته لذلك تدل على أنه متعلق
في العربية مع ما ذكر من الدليل ولهذا قال
باإلحصاء أي يجب أن يحصي من أسمائه هذا العدد وإذا كانت أسماء هللا أكثر من تسعة وتسعين أمكن أن
يكون إحصاء تسعة وتسعين اسما يورث الجنة مطلقا على سبيل البدل فهذا يوجه قول هؤالء وإن كان كثيرا
وكثير من الناس من ي جعلها أسماء معينة ثم من هؤالء من يقول ليس إال تسعة وتسعين اسما فقط وهو قول ابن
حزم وطائفة واألكثرون منهم يقولون وإن كانت أسماء هللا أكثر لكن الموعود بالجنة لمن أحصاها هي معينة
وبكل حال فتعيينها ليس من كالم النبي صلى هللا عليه وسلم باتفاق أهل المعرفة حديثه ولكن روي في ذلك
عن السلف أنواع من ذلك ما ذكره الترمذي ومنها غير ذلك فإذا عرف هذا فقوله في أسمائه الحسنى النور
الهادي لو نازعه منازع في ثبوت ذلك عن النبي صلى هللا عليه وسلم لم تكن له حجة ولكن جاء ذلك في
أحاديث صحاح مثل قوله في الحديث الذي في الصحيحين عن ابن عباس عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه
كان يقول اللهم لك الحمد أنت نور السماوات واألرض ومن فيهن الحديث وفي صحيح مسلم عن أبي ذر
قال سألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هل رأيت ربك فقال نور أنى أراه أو قال رأيت نورا فالذي في
اوا ِ َ
أو نور
ض }النور 96
القرآن والحديث الصحيح إضافة النور بقوله { نُو ُر ال َّ
س َم َ
ت َو ْاألرْ ِ
وأما قوله أن النور كيفية قائمة فنقول النور المخلوق محسوس ال يحتاج
السماوات واألرض ومن فيهن
إلى بيان كيفية لكنه نوعان أعيان وأعراض فاألعيان هو نفس جرم النار حيث كانت نور السراج والمصباح
الذي في الزجاجة وغيره وهي النور الذي ضرب هللا به المثل ومثل القمر فإن هللا سماه نورا فقال {ه َُو
الَّ ِذي َج َع َل ال َّ
ضيَاء َو ْالقَ َم َر نُوراً }يونس 5وال ريب أن النار جسم لطيف شفاف وأعراض مثل ما يقع من
ش ْم َ
س ِ
شعاع الشمس والقمر والنار على األجسام الصقيلة وغيرها فإن المصباح إذا كان في البيت أضاء جوانب
البيت فذلك النور والشعاع الواقع على الجدر والسقف واألرض هو عرض وهو كيفية قائمة بالجسم وقد
يقال ليس الصفة القائمة بالنار والقمر ونحوهما نورا فيكون االسم على الجوهر تارة وعلى صفة أخرى ولهذا
ت َوالنُّو َر }األنعام 1ومن هذا تسمية الليل ظلمة
يقال لضوء النهار نور كما قال تعالى { َو َج َع َل الظُّلُ َما ِ
والنهار نورا فإنهما عرضان وقد قيل هما جوهران وليس هذا موضع بسط ذلك فتبين أن اسم النور يتناول
هذين والمعترض ذكر أوال حد العرض وذكر ثانيا حد الجسم فتناقض وكأنه أخذ ذلك من كالمي ولم يهتدوا
لوجه الجمع وكذلك اسم الحق يقع على ذات هللا تعالى وعلى صفاته القدسية القديمة كقول النبي صلى هللا عليه
وسلم أنت الحق وقولك الحق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق وأما قول المعترض النور
ضد الظلم ة وجل الحق أن يكون له ضد فيقال له لم تفهم معنى الضد المنفي عن هللا فإن الضد يراد به ما يمنع
ثبوت اآلخر كما يقال في األعراض المتضادة مثل السواد والبياض ويقول الناس الضدان ال يجتمعان ويمتنع
اجتماع الضدين وهذا التضاد عند كثير من الناس ال يكون إال في األعراض وأما األعيان فال تضاد فيها فيمتنع
عند هذا أن يقال هلل ضد أو ليس له ضد ومنهم من يقول يتصور التضاد فيها وهللا تعالى ليس له ضد يمنع ثبوته
ووجوده بال ريب بل هو القاهر الغالب الذي ال يغلب وقد يراد بالضد المعارض ألمره وحكمه وإن لم يكن
مانعا من وجود ذاته كما قال النبي صلى هللا عليه وسلم من حالت شفاعته دون حد من حدود هللا فقد ضاد
هللا في أمره رواه أبو داود وتسمية المخالف ألمره وحكمه ضدا كتسميته عدوا وبهذا االعتبار فالمعادون
المضادون هلل كثيرون فأما على التفسير األول فال ريب أنه ليس في نفس األمر مضادا هلل لكن المضاد يقع في
نفس الكافر فإن الباطل ضد الحق والكذب ضد الصدق فمن اعتند في هللا ما هو منزه عنه كان هذا ضدا
لعإيمان الصحيح به وأما قوله النور ضد الظلمة وجل الحق أن يكون له ضد فيقال له والحي ضد الميت
والعليم ضد الجاهل والسميع والبصير والذي يتكلم ضد األصم ألعمى األبكم وهكذا سائر ما سمى هللا به من
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األسماء لها أضداد وهو منزه عن أن يسمى بأضدادها فجل هللا أن يكون ميتا أو عاجزا أو فقيرا ونحو ذلك
وأما وجود مخلوق له موصوف بضد صفته مثل وجود الميت والجاهل والفقير والظالم فهذا كثير بل غالب
أسمائه لها أضداد مو جودة في الموجودين وال يقال ألولئك إنهم أضداد هللا ولكن يقال إنهم موصوفون بضد
صفات هللا فإن التضاد بين إنما يكن في المحل الواحد ال في محلين فمن كان موصوفا بالموت ضادته الحياة
ومن كان موصوفا بالحياة ضاده الموت وهللا سبحانه يمتنع أن يكون ظلمة أو موصوفا بالظلمة كما يمتنع أن
يكون ميتا أو موصوفا بالموت فهذا المعترض أخذ لفظ الضد باالشتراك ولم يميز بين الضد الذي يضاد ثبوته
ثبوت الحق وصفاته وأفعاله وبين أن يكون في مخلوقاته ما هو موصوف بضد صفاته وبين ما يضاده في
أمره ونهيه فالضد األول هو الممتنع وأما اآلخران فوجودهما كثير لكن اليقال إنه ضد هللا فإن المتصف بضد
صفاته لم يضاده والذين قالوا النور ضد الظلمة قالوا يمتنع اجتماعهما في عين واحدة ولم يقولوا أنه يمتنع أن
يكون شيء موصوف بأنه نور وشيء آخر موصوف بأنه ظلمة فليتدبر العاقل هذا التعطيل والتخطيط
فالكالم عليه من
ور ِه }النور 96
وأما قوله لو كان نورا لم يجز إضافته إلى نفسه في قوله { َمثَ ُل نُ ِ
طريقين أحدهما أن نقول النص في كتاب هللا وسنة رسوله قد سمى هللا نور السماوات واألرض وقد أخبر
النص أن هللا نور وأخبر أيضا أنه يحتجب بالنور فهذه ثالثة أنوار في النص وقد تقدم ذكر األول وأما
وفيما
ورهِ }النور 96
الثاني قوله { َوأَ ْش َرقَ ِ
ور َربِّهَا }الزمر 63وفي قوله { َمثَ ُل نُ ِ
ت ْاألَرْ ضُ بِنُ ِ
رواه مسلم في صحيحه عن عبد هللا بن عمر قال قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إن هللا خلق خلقه في
ظلمة وألقى عليه م من نوره فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل ومنه قوله صلى هللا عليه
وسلم في دعاء الطائف أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا واآلخرة أن
ينزل بي سخطك أو يحل علي غضبك رواه الطبراني وغيره ومنه قول ابن مسعود إن ربكم ليس عنده ليل وال
نهار نور السماوات من نور وجهه ومنه قوله ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي موسى عن النبي صلى هللا
عليه وسلم قال قام فينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بأربع كلمات فقال إن هللا ال ينام وال ينبغي له أن ينام
يخفض القسط ويرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور لو كشفه
ألحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره من خلقه فهذا الحديث فيه ذكر حجابه فإن تردد الراوي في لفظ النار
والنور ال يمنع ذلك فإن مثل هذه النار الصافية التي كلم بها موسى يقال لها نار ونور كما سمى هللا نار
المصباح نورا بخال ف النار المظلمة كنار جهنم فتلك ال تسمى نورا فاألقسام ثالثة إشراق بال إحراق وهو
النور المحض كالقمر وإحراق بال إشراق وهي النار المظلمة وما هو نار ونور كالشمس ونار المصابيح التي
في الدنيا توصف باألمرين وإذا كان كذلك صح أن يكون نور السماوات واألرض وأن يضاف إليه النور
وليس المضاف هو عين المضاف إليه والطريق الثاني أن يقال هذا يرد عليكم ال يختص بمن يسميه بما
سمى به نفسه وبينه فأنت إذا قلت هاد أو منور أو غير ذلك فالمسمى نورا هو الرب نفسه ليس هو النور
المضاف إليه فإذا قلت هو الهادي فنوره الهدى جعلت أحد النورين عينا قائمة واآلخر صفة فهكذا يقول من
يسميه نورا وإذا كان السؤال يرد على القولين والقائلين كان تخصيص أحدهما بأنه مخالف ظلما ولددا في
واما ما ذكره من األقوال فال ريب أن للناس فيها من األقوال أكثر
المحاجة أو جهال وضالال عن الحق
مما ذكره والموجود بأيدي األمة من الروايات الصادقة والكاذبة واآلراء المصيبة والمخطئة ال يحصيه إال هللا
والكالم في تفسير أسماء هللا وصفاته وكالمه فيه من الغث والسمين ما ال يحصيه إال رب العالمين وإنما الشأن
في الحق والعلم والدين وقد كتبت قديما في بعض كتبي لبعض األكابر أن العلم ما قام عليه الدليل والنافع
منه ما جاء به الرسول فالشأن في أن نقول علما وهو النقل والصدق والبحث المحقق فإن ما سوى ذلك وإن
زخرف مثله بعض الناس خزف مزوق وإال فباطل مطلق مثلما ذكره في هذه اآلية وغيرها وهذه الكتب التي
يسميها كثير من الناس كتب التفسير فيها كثير من التفسير منقوالت عن السلف مكذوبة عليهم وقول على هللا
ورسوله بالرأي المجرد بل بمجرد شبهة قياسية أو شبهة أدبية فالمفسرون الذين ينقل عنهم لم يسمهم ومع هذا
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فقد ضعف قولهم بالباطل فإن القوم فسروا النور في اآلية بأنه الهادي ولم يفسروا النور في األسماء الحسنى
والحديث عن النبي صلى هللا عليه وسلم فال يصح تضعيف قولهم بما ضعفه ونحن ما ذكرنا ذلك لبيان
تناقضه وأنه ال يحتج علينا بشيء يروج على ذي لب فإن التناقض أول مقامات الفساد وهذا التفسير قد قاله
طائفة من المفسرين وأما كونه ثابتا عن ابن عباس أو غيره فهذا مما لم يثبته ومعلوم أن في كتب التفسير
من النقل عن ابن عباس من الكذب شيء كثير من رواية الكلبي عن أبي صالح وغيره فال بد من تصحيح النقل
لتقوم الحجة فليراجع كتب التفسير التي يحرر فيها النقل مثل تفسير محمد بن جرير الطبري الذي ينقل فيه
كالم السلف باإلسناد وليعرض عن تفسير مقاتل بقي بن مخلد األندلسي وعبد الرحمن بن إبراهيم دحيم الشامي
وعبد بن حميد الكشي وغيرهم إن لم يصعد إلى تفسير اإلمام إسحاق ابن راهويه وتفسير اإلمام أحمد بن حنبل
وغيرهما من األئمة الذين هم أعلم أهل األرض بالتفاسير الصحيحة عن النبي صلى هللا عليه وسلم وآثار
الصحابة والتابعين كما هو أعلم الناس بحديث النبي صلى هللا عليه وسلم وآثار الصحابة والتابعين في
األصول والفروع وغير ذلك من العلوم فأما أن يثبت أصال يجعله قاعدة بمجرد رأي فهذا إنما ينفق على
الجهال بالدالئل األغشام في المسائل ومثل هذه المنقوالت التي ال يميز صدقها من كذبها والمعقوالت التي ال
يميز صدقها من خطئها ضل من ضل من أهل المشرق في األصول والفروع والفقه والتصوف وما أحسن
ما جاء هذا في آية النور التي قال هللا تعالى فيها { َو َمن لَّ ْم يَجْ َع ِل َّ
ور }النور04
هللاُ لَهُ نُوراً فَ َما لَهُ ِمن نُّ ٍ
نسأل هللا يجعل لنا نورا ثم نقول هذا القول الذي قاله بعض المفسرين في قوله { َّ
ت
هللاُ نُو ُر ال َّ
اوا ِ
س َم َ
َ
أي هادي أهل السماوات ال يضرنا وال يخالف ما قلناه فإنهم قالوه في تفسير اآلية
ض }النور 96
َو ْاألرْ ِ
التي ذكر النور فيها مضافا لم يذكروه في تفسير نور مطلق كما ادعيت أنت من ورود الحديث به فأين هذا من
هذا ثم قول من قال من السلف هادي أهل السماوات واألرض ال يمنع أن يكون في نفسه نورا فإن من عادة
السلف في تفسيرهم أن يذكروا بعض صفات المفسر من األسماء أو بعض أنواعه وال ينافي ذلك ثبوت بقية
الصفات المسمى بل قد يكونان متالزمين وال دخول لبقية األنواع فيه وهذا قد قررناه غير مرة في القواعد
المتقدمة ومن تدبره علم أن أكثر أقوال السلف في التفسير متفقة غير مختلفة فقول من قال نور السماوات
واألرض هادي أهل السماوات واألرض كالم صحيح فإن من معاني كونه نور السماوات واألرض أن يكون
هاديا لهم أما أنهم نفوا ما سوى ذلك فهذا غير معلوم وأما أنهم أرادوا ذلك فقد ثبت عن ابن مسعود أنه قال إن
ربكم ليس عنده ليل وال نهار نور السماوات من نور وجهه وقد تقدم عن النبي صلى هللا عليه وسلم من ذكر
وجهه وفي رواية النور ما فيه كفاية فهذا بيان معنى غير الهداية وقد أخبر هللا في كتابه أن األرض تشرق
بنور ربها فإذا كانت تشرق من نوره كيف ال يكون هو نورا وال يجوز أن يكون هذا النور المضاف إليه
هللا }األعراف 19ونحو ذلك من الوجوه أحدها أن النور لم
إضافة خلق وملك واصطفاء كقوله { نَاقَةُ ه ِ
يضف قط إلى هللا إذا كان صفة ألعيان قائمة فال يقال في المصابيح إنها نور هللا وال في الشمس والقمر وإنما
يقال كما قال عبد هللا بن مسعود إن ربكم ليس عنده ليل وال نهار نور السماوات من نور وجهه وفي الدعاء
المأثور عن النبي صلى هللا عليه وسلم أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا
واآلخرة الثاني أن األنوار المخلوقة كالشمس والقمر تشرق لها األرض في الدنيا وليس من نور إال هو
خلق من خلق هللا وكذلك من قال منور السماوات واألرض ال ينافي أنه نور وكل منور نور فهما متالزمان ثم
إن هللا تعالى ضرب مثل نوره الذي في قلوب المؤمنين بالنور الذي في المصباح وهو في نفسه نور وهو
منور لغيره فإذا كان نوره في القلوب هو نور وهو منور فهو في نفسه أحق بذلك وقد علم أن كل ما هو نور
فهو منور وأما قول من قال معناه منور السماوات بالكواكب فهذا إن أراد به قائله أن ذلك من معنى كونه
نور السماوات واألرض وليس له معنى إال هذا فهو مبطل ألن هللا أخبر أنه نور السموات واألرض والكواكب
ور ِه َك ِم ْش َكا ٍة ِفي َها ِمصْ َبا ٌح }النور
ال يحصل نورها في جميع السماوات واألرض وأيضا فإنه قال { َمثَ ُل نُ ِ
فضرب المثل لنوره الموجود في قلوب المؤمنين نور اإليمان والعلم المراد من اآلية لم يضربها على
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النور الحسي الذي يكون للكواكب وهذا هو الجواب عما رواه عن ابن عباس في رواية أخرى وأبي العالية
والحسن بعد المطالبة بصحة النقل والظن ضعفه عن ابن عباس ألنهم جعلوا ذلك من معاني النور أما أن
َ
يقولوا قوله { َّ
ليس معناه إال التنوير بالشمس والقمر والنجوم
ض }النور 96
هللاُ نُو ُر ال َّ
س َم َ
اواتِ َو ْاألرْ ِ
وقد قال صلى هللا عليه وسلم أنت نور السماوات واألرض ومن فيهن ومعلوم أن
فهذا باطل قطعا
العميان ال حظ لهم في ذلك ومن يكون بينه وبين ذلك حجاب ال حظ له في ذلك والموتى ال نصيب لهم من ذلك
وأهل الجنة ال نصيب لهم من ذلك فإن الجنة ليس فيها شمس وال قمر كيف وقد روي أن أهل الجنة يعلمون
الليل والنهار بأنوار تظهر من العرش مثل ظهور الشمس ألهل الدنيا فتلك األنوار خارجة عن الشمس والقمر
وأما قوله قد قيل باألدلة والحجج فهذا بعض معنى الهادي وقد تقدم الكالم على قوله هذا يبطل قوله أن التأويل
دفع للظاهر ولم ينقل عن السلف فإن هذا الكالم مكذوب علي وقد ثبت تناقض صاحبه وأنه لم يذكر عن السلف
إال ما اعترف بضعفه وأما الذي أقوله اآلن وأكتبه وإن كنت لم أكتبه فيما تقدم من أجوبتي وإنما أقوله في
كثير من المجالس إن جميع ما في القرآن من آيات الصفات فليس عن الصحابة اختالف في تأويلها وقد
طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة وما رووه من الحديث ووقفت من ذلك على ما شاء هللا تعالى من الكتب
الكبار والصغار أكثر من مائة تفسير فلم أجد إلى ساعتي هذه عن أحد من الصحابة أنه أول شيئا من آيات
الصفات أو أحاديث الصفات بخالف مقتضاها المفهوم المعروف بل عنهم من تقرير ذلك وتثبيته وبيان أن ذلك
من صفات هللا ما يخالف كالم المتأولين ما ال يحصيه إال هللا وكذلك فيما يذكرونه آثرين وذاكرين عنهم شيء
كثير وتمام هذا أني لم أجدهم تنازعوا إال في قوله تعالى {يَوْ َم يُ ْكشَفُ عَن َساقٍ }القلم 08فروي عن ابن
عباس وطائفة أن المراد به الشدة أن هللا يكشف عن الشدة في اآلخرة وعن أبي سعيد وطائفة أنهم عدوها في
الصفات للحديث الذي رواه أبو سعيد في الصحيين وال ريب أن ظاهر القرآن يدل على أن هذه من الصفات
ق }القلم 08نكرة في اإلثبات لم يضفها إلى هللا ولم يقل عن ساقه فمع عدم
فإنه قال {يَوْ َم يُ ْكشَفُ عَن َسا ٍ
التعريف باإلضافة ال يظهر أنه من الصفات إال بدليل آخر ومثل هذا ليس بتأويل إنما التأويل صرف اآلية عن
مدلولها ومفهومها ومعناها المعروف ولكن كثيرا من هؤالء يجعلون اللفظ على ما ليس مدلوال له ثم يريدون
صرفه عنه ويجعلون هذا تأويال وهذا خطأ من وجهين كما قدمنا غير مرة وأما قوله لو كان نورا حقيقة
كما تقوله المشبهة لوجب أن يكون الضياء ليال ونهارا على الدوام فنحن نقول بموجب ما ذكره من هذا القول
فإن المشبهة يقولون إنه نور كالشمس وهللا تعالى ليس كمثله شيء فإنه ليس كشيء من األنوار كما أن ذاته
ليست كشيء من الذوات لكن ما ذكره له حجة عليهم فإنه يمكن أن يكون نورا يحجبه عن خلقه كما قال في
الحديث حجابه النور أو النار لو كشفه ألحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه لكن غلط هنا
في النقل وهو إضافة هذا القول إلى المشبهة فإن هذا من أقوال الجهمية المعطلة أيضا كالمريسي فإنه كان
يقول إنه نور وهو كبير الجهمية وإن كان قصده بالمشبهة من أثبت أن هللا نور حقيقة فالمثبتة للصفات كلهم
عنده مشبهة وهذه لغة الجهمية المحضة يسمون كل من أثبت الصفات مشبها فقد قدمنا أن ابن كالب
واألشعري وغيرهما ذكرا أن نفي كونه نورا في نفسه هو قول الجهمية والمعتزلة وأنهما أثبتا أنه نور وقررا
ذلك هما وأكابر أصحابهما فكيف بأهل الحديث وأئمة السنة وأول هؤالء المؤمنين باهلل وبأسمائه وصفاته
ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقد أجاب النبي صلى هللا عليه وسلم على هذا السؤال الذي عارض به
المعترض فقال صلى هللا عليه وسلم حجابه النور لو كشفه ألحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره من
خلقه فأخبر أنه حجب عن المخلوقات بحجابه النور أن تدركها سبحات وجهه وأنه لو كشف ذلك الحجاب
ألحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره من خلقه فهذا الحجاب عن إحراق السبحات يبين ما يراد في هذا
المقام وأما ما ذكره عن ابن عباس في روايته األخرى فمعناه بعض األنوار الحسية وما ذكره من كالم
العارفين فهو بعض معاني هدايته لعباده وإنما ذلك تنويع بعض األنواع بحسب حاجة المخاطبين كما ذكرناه
من عادة السلف أن يفسرها بذكر بعض األنواع يقع على سبيل التمثيل لحاجة المخاطبين ال على سبيل الحصر
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والتحديد فقد تبين أن جميع ما ذكر من األقوال يرجع إلى معنيين من معاني كونه نور السماوات واألرض
1
وليس في ذلك داللة على أنه في نفسه ليس بنور

نور االيمان مع نور القرآن
اوا ِ َ
قال هللا تعالى { َّ
هللاُ نُو ُر ال َّ
اجةٍ
ور ِه َك ِم ْش َكا ٍة ِفيهَا ِمصْ بَا ٌح ْال ِمصْ بَا ُح ِفي ُز َج َ
س َم َ
ض َمثَ ُل نُ ِ
ت َو ْاألرْ ِ
ار َك ٍة َز ْيتُونِ ٍة َّال َ
اجةُ َكأَنَّهَا َكوْ َكبٌ ُدرِّ يٌّ يُوقَ ُد ِمن َ
ُضي ُء
ش َج َرةٍ ُّمبَ َ
ال ُّز َج َ
شرْ قِيَّ ٍة َو َال غَرْ ِبيَّ ٍة يَ َكا ُد َز ْيتُهَا ي ِ
س َو َّ
ور ِه َمن َي َشا ُء َويَضْ ِربُ َّ
ور َي ْه ِدي َّ
هللاُ ِب ُكلِّ َش ْي ٍء
هللاُ ْاألَ ْمثَ َ
َولَوْ لَ ْم تَ ْم َ
ال ِللنَّا ِ
س ْسهُ نَا ٌر نُّو ٌر َعلَى نُ ٍ
هللاُ ِلنُ ِ
َعلِي ٌم}النور 95قال أبو الدرداء ال تهلك أمة حتى يتبعوا أهواءهم ويتركوا ما جاءتهم به أنبياؤهم من
ير ٍة أَنَاْ َو َم ِن اتَّبَ َعنِي }يوسف142
ص َ
هللا َعلَى بَ ِ
البينات والهدى وقال تعالى {قُلْ هَـ ِذهِ َسبِيلِي أَ ْدعُو إِلَى ه ِ
فمن اتبعه يدعو إلى هللا على بصيرة والبصيرة هي بينة وقال {أَ َو َمن َكانَ َميْتاً فَأَحْ يَ ْينَاهُ َو َج َع ْلنَا لَهُ
اس}األنعام 188اآلية فالنور الذي يمشي به فى الناس هو البينة والبصيرة
نُوراً يَ ْم ِشي ِب ِه فِي النَّ ِ
اوا ِ َ
وقال { َّ
قال أبى بن كعب وغيره هو مثل نور
ض }النور 95اآلية
هللاُ نُو ُر ال َّ
س َم َ
ت َو ْاألرْ ِ
المؤمن وهو نوره الذى فى قلبه عبده المؤمن الناشي عن العلم النافع والعمل الصالح وذلك بينة من
ش َر َح َّ
ربه وقال {أَفَ َمن َ
ور ِّمن َّربِّ ِه}الزمر 88فهذا النور الذي هو
هللاُ َ
ص ْد َرهُ لِ ْ ِ
عإس َْال ِم فَه َُو َعلَى نُ ٍ
عليه وشرح الصدر لعإسالم هو البينة من ربه وهو الهدى المذكور في قوله {أُوْ لَـ ِئكَ َعلَى هُدًى ِّمن
َّربِّ ِه ْم }البقرة 5واستعمل في هذا حرف اإلستعال ألن القلب ال يستقر وال يثبت إال إذا كان عالما موقنا
ص ْب َغةً
هللا ِ
هللا َو َم ْن أَحْ َسنُ ِمنَ ه ِ
ص ْب َغةَ ه ِ
بالحق فيكون العلم واإليمان صبغة له ينصبغ بها كما قال { ِ
2
}البقرة192
قال جندب بن عبدهللا وعبدهللا بن عمر تعلمنا اإليمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا فهم كانوا
ور }النور 95قال نور
يتعلمون اإليمان ثم يتعلمون القرآن وقال بعضهم فى قوله { نُّو ٌر َعلَى نُ ٍ
القرآن على نور اإليمان كما قال { َولَ ِكن َج َع ْلنَاهُ نُوراً نَّ ْه ِدي ِب ِه َم ْن نَّ َشاء ِم ْن ِع َبا ِدنَا }الشورى58
وقال السدي فى قوله { نُّو ٌر َعلَى نُ
ور}النور 95نور القرآن ونور اإليمان حين إجتمعا فال يكون
ٍ
3
واحد منهما إال بصاحبه

1دقائق التفسير ج 8 :ص 029-014 :و مجموع الفتاوى ج 6 :ص936-929 :
2مجموع الفتاوى ج 15 :ص 62 :و الجواب الصحيح ج 9 :ص106 :
3مجموع الفتاوى ج 15 :ص15 :
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قال ابن مسعود االثم حواز القلوب وقد قدمنا أن الكذب ريبة والصدق طمأنينة فالحديث الصدق
تطمئن اليه النفس ويطمئن اليه القلب وأيضا فان هللا فطر عباده على الحق فاذا لم تستحل الفطرة
شاهدت األشياء على ما هي عليه فأنكرت منكرها وعرفت معروفها قال عمر الحق أبلج ال يخفى
على فطن فاذا كانت الفطرة مستقيمة على الحقيقة منورة بنور القرآن تجلت لها األشياء على ما
هي عليه فى تلك المزايا وانتفت عنها ظلمات الجهاالت فرأت األمور عيانا مع عيبها عن غيرها
وفى السنن والمسند وغيره عن النواس بن سمعان عن النبى قال ضرب هللا مثال صراطا مستقيما
وعلى جنبتى الصراط سوران وفى السورين أبواب مفتحة وعلى األبواب ستور مرخاة وداع يدعو
على رأس الصراط وداع يدعو من فوق الصراط والصراط المستقيم هو االسالم والستور المرخاة
حدود هللا واألبواب المفتحة محارم هللا فاذا أراد العبد أن يفتح بابا من تلك األبواب ناداه المنادي يا عبد
هللا ال تفتحه فانك إن فتحته تلجه والداعي على رأس الصراط كتاب هللا والداعى فوق الصراط واعظ
هللا في قلب كل مؤمن فقد بين فى هذا الحديث العظيم الذي من عرفه انتفع به انتفاعا بالغا إن
ساعده التوفيق واستغنى به عن علوم كثيرة أن فى قلب كل مؤمن واعظ والوعظ هو األمر والنهي
والترغيب و الترهيب وإذا كان القلب معمورا بالتقوى انجلت له األمور وانكشفت بخالف القلب
الخراب المظلم قال حذيفة بن اليمان إن في قلب المؤمن سراجا يزهر وفى الحديث الصحيح إن
الدجال مكتوب بين عينيه كافر يقرؤه كل مؤمن قارىء وغير قارىء فدل على أن المؤمن يتبين له
ماال يتبين لغيره وال سيما فى الفتن وينكشف له حال الكذاب الوضاع على هللا ورسوله فإن الدجال
أكذب خلق هللا مع أن هللا يجري على يدية أمورا هائلة ومخاريق مزلزلة حتى ان من رآه افتن به
فيكشفها هللا لمؤمن حتى يعتقد كذبها وبطالنها وكلما قوي االيمان فى القلب قوي انكشاف األمور
له وعرف حقائقها من بواطلها وكلما ضعف االيمان ضعف الكشف وذلك مثل السراج القوي
ور }النور 95قال
والسراج الضعيف فى البيت المظلم ولهذا قال بعض السلف في قوله { نُّو ٌر َعلَى نُ ٍ
هو المؤمن ينطق بالحكمة المطابقة للحق وإن لم يسمع فيها باألثر فاذا سمع فيها باألثر كان نورا على
نور فااليمان الذي في قلب المؤمن يطابق نور القرآن فااللهام القلبى تارة يكون من جنس القول والعلم
والظن أن هذا القول كذب وأن هذا العمل باطل وهذا أرجح من هذا أو هذا أصوب وفي الصحيح
عن النبى صلى اله عليه وسلم قال قد كان فى األمم قبلكم محدثون فان يكن فى أمتى منهم أحد
فعمر والمحدث هو الملهم المخاطب فى سره وما قال عمر لشئ إنى ألظنه كذا وكذا إال كان كما
ظنه وكانوا يرون أن السكينة تنطق على قلبه ولسانه وأيضا فاذا كانت األمور الكونية قد تنكشف
للعبد المؤمن لقوة إيمانه يقينا وظنا فاألمور الدينية كشفها له أيسر بطريق األولى فانه إلى كشفها
أحوج فالمؤمن تقع فى قلبه أدلة على األشياء ال يمكنه التعبير عنها فى الغالب فان كل أحد ال يمكنه
إبانة المعانى القائمة بقلبه فاذا تكلم الكاذب بين يدي الصادق عرف كذبه من فحوى كالمه فتدخل عليه
نخوة الحيا ء االيمانى فتمنعه البيان ولكن هو فى نفسه قد أخذ حذره منه وربما لوح أو صرح به خوفا
من هللا وشفقة على خلق هللا ليحذروا من روايته أو العمل به
وكثير من أهل االيمان والكشف يلقي هللا في قلبه أن هذا الطعام حرام وأن هذا الرجل كافر أو فاسق
أو ديوث أو لوطي أو خمار أو مغن أو كاذب من غير دليل ظاهر بل بما يلقي هللا فى قلبه وكذلك
بالعكس يلقي فى قلبه محبة لشخص وأنه من أولياء هللا وأن هذا الرجل صالح وهذا الطعام حالل وهذا
القول صدق فهذا وأمثاله ال يجوز أن يستعبد في حق أولياء هللا المؤمنين المتقين وقصة الخضر
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مع موسى هي من هذا الباب وان الخضر علم هذه األحوال المعينة بما أطلعه هللا عليه وهذا باب
1
واسع يطول بسطه قد نبهنا فيه على نكت شريفة تطلعك على ما وراءها

أتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور هللا
وفى الترمذى عن أبى سعيد عن النبى أنه قال أتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور هللا ثم قرأ
أنه قال
ت لِّ ْل ُمتَ َو ِّس ِمينَ }الحجر 15وفى الصحيحين عن النبى
قوله تعالى {إِ َّن ِفي َذ ِلكَ آل َيا ٍ
قد كان فى األمم قبلكم محدثون فان يكن فى أمتى أحد فعمر وكان عمر يقول اقتربوا من أفواه
المطيعين واسمعوا منهم ما يقولون فانها تجلى لهم أمور صادقة وقال بعض الصحابة أظنه وهللا للحق
يقذفه هللا على قلوبهم وأسماعهم فقد أخبر أنه يسمع بالحق ويبصر به وكانوا يقولون ان السكينة
من سأل القضاء واستعان عليه
تنطق على لسان عمر رضى هللا عنه وقال صلى هللا عليه وسلم
وكل اليه ومن لم يسأله ولم يستعن عليه أنزل هللا عليه ملكا يسدده وقد ثبت فى الصحيح قول هللا
تعالى وال يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا احببته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره
الذى يبصر به ويده التى يبطش بها ورجله التى يمشى بها فبى يسمع وبى يبصر وبى يبطش وبى
و أيضا فاهلل سبحانه وتعالى فطر عباده على الحنيفية وهو حب المعروف وبغض
يمشي
المنكر فإذا لم تستحل الفطرة فالقلوب مفطورة على الحق فإذا كانت الفطرة مقومة بحقيقة اإليمان
منورة بنور القرآن وخفى عليها داللة األدلة السمعية الظاهرة ورأى قلبه يرجح أحد األمرين كان هذا
من أقوى اإلمارات عند مثله وذلك أن هللا علم القرآن واإليمان قال هللا تعالى { َو َما َكانَ لِبَ َ
ش ٍر أَن
يُ َكلِّ َمهُ َّ
ب أَوْ يُرْ ِس َل َرسُوالً }الشورى 51اآلية ثم قال { َو َك َذلِكَ أَوْ َح ْينَا
هللاُ إِ َّال َوحْ ياً أَوْ ِمن َو َراء ِح َجا ٍ
إِلَ ْيكَ رُوحاً ِّم ْن أَ ْم ِرنَا َما ُك َ
اإلي َمانُ َولَ ِكن َج َع ْلنَاهُ نُوراً نَّ ْه ِدي ِب ِه َم ْن نَّ َشاء ِم ْن
نت تَ ْد ِري َما ْال ِكتَابُ َو َال ْ ِ
ِعبَا ِدنَا }الشورى 58وقال جندب بن عبدهللا وعبدهللا بن عمر تعلمنا اإليمان ثم تعلمنا القرآن
فإزددنا إيمانا وفى الصحيحين عن حذيفة عن النبى أنه قال إن هللا أنزل األمانة فى جذر قلوب
الرجال فعلموا من القرآن وعلموا من السنة وفى الترمذى وغيره حديث النواس عن النبى صلى هللا
عليه وسلم أنه قال ضرب هللا مثال صراطا مستقيما وعلى جنبتى الصراط سوران وفى السورين
أبواب مفتحة وعلى األبواب ستور مرخاة وداع يدعو على رأس الصراط وداع يدعو من فوق
الصراط فالصراط المستقيم هو اإلسالم والستور حدود هللا واألبواب المفتحة محارم هللا فإذا أراد العبد
أن يفتح بابا من تلك األبواب ناداه المنادى أو كما قال يا عبد هللا ال تفتحه فإنك أن تفتحه تلجه والداعى
فقد بين أن
على رأس الصراط كتاب هللا والداعى فوق الصراط واعظ هللا فى قلب كل مؤمن
فى قلب كل مؤمن واعظ والواعظ األمر والنهى بترغيب وترهيب فهذا األمر والنهى الذى يقع فى
ور
قلب المؤمن مطابق ألمر القرآن ونهيه ولهذا يقوى احدهما باآلخر كما قال تعالى { نُّو ٌر َعلَى نُ ٍ
}النور 95قال بعض السلف فى اآلية هو المؤمن ينطق بالحكمة وإن لم يسمع فيها بأثر فإذا سمع
باألثر كان نورا على نور نور اإليمان الذى فى قلبه يطابق نور القرآن وقال تعالى {أَفَ َمن َكانَ َعلَى
بَيِّنَ ٍة ِّمن َّربِّ ِه َويَ ْتلُوهُ َشا ِه ٌد ِّم ْنهُ }هود 11وهو المؤمن على بينة من ربه ويتبعه شاهد من هللا وهو
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القرآن شهد هللا فى القرآن بمثل ما عليه المؤمن من بينة االيمان كما أن الميزان العقلى يطابق الكتاب
1
اب َو ْال ِم َ
ْط }الحديد85
المنزل فإن هللا أنزل { ْال ِكتَ َ
يزانَ ِل َيقُو َم النَّاسُ ِب ْال ِقس ِ

ضرب األمثال هو القياس العقلي الذي يهدي به هللا من يشاء من عباده
َ
قال هللا تعالى { َّ
هللاُ نُو ُر ال َّ
اجةٍ
ور ِه َك ِم ْش َكا ٍة فِيهَا ِمصْ بَا ٌح ْال ِمصْ بَا ُح فِي ُز َج َ
س َم َ
ض َمثَ ُل نُ ِ
اواتِ َو ْاألرْ ِ
ار َك ٍة َز ْيتُو ِن ٍة َّال َ
اجةُ َكأَنَّ َها َكوْ َكبٌ ُدرِّ يٌّ يُوقَ ُد ِمن َ
ُضي ُء
ش َج َر ٍة ُّم َب َ
ال ُّز َج َ
شرْ ِقيَّ ٍة َو َال غَرْ ِبيَّ ٍة َي َكا ُد َز ْيتُ َها ي ِ
س َو َّ
ور ِه َمن يَ َشا ُء َويَضْ ِربُ َّ
ور يَ ْه ِدي َّ
هللاُ ِب ُكلِّ َش ْي ٍء
هللاُ ْاألَ ْمثَ َ
َولَوْ لَ ْم تَ ْم َ
ال لِلنَّا ِ
س ْسهُ نَا ٌر نُّو ٌر َعلَى نُ ٍ
هللاُ لِنُ ِ
َعلِي ٌم}النور 95فالحق يظهر صحته بالمثل المضروب له والباطل يظهر فساده بالمثل المضروب له
ألن اإلنسان قد ال يعلم ما في نفس محبوبه أو مكروهه من حمد وذم إال بمثل يضرب له فإن حبك
الشيء يعمى ويصم وهللا سبحانه ضرب األمثال للناس في كتابه لما في ذلك من البيان واإلنسان ال
يرى نفسه وأعماله إال إذا مثلت له نفسه بأن يراها في مرآة وتمثل له أعماله بأعمال غيره ولهذا
ْجةً َولِ َي
ضرب الملكان المثل لداود عليه السالم بقول أحدهما { إِ َّن هَ َذا أَ ِخي لَهُ تِ ْس ٌع َوتِ ْسعُونَ نَع َ
اجهِ {}80
ال لَقَ ْد ظَلَ َمكَ بِسُؤَ ا ِل نَع َ
ب{ }89قَ َ
نَع َ
اح َدةٌ فَقَا َل أَ ْكفِ ْلنِيهَا َو َع َّزنِي فِي ْال ِخطَا ِ
ْجةٌ َو ِ
ْجتِكَ إِلَى نِ َع ِ
ص  80 -89اآلية وضرب األمثال مما يظهر به الحال وهو القياس العقلي الذي يهدي به هللا من
آن ِمن ُك ِّل َمثَ ٍل لَّ َعلَّهُ ْم يَتَ َذ َّكرُونَ }الزمر81
يشاء من عباده قال تعالى { َولَقَ ْد َ
اس فِي هَ َذا ْالقُرْ ِ
ض َر ْبنَا لِلنَّ ِ
اس َو َما َي ْع ِقلُ َها إِ َّال ْال َعا ِل ُمونَ }العنكبوت 09وهذا من
وقال تعالى { َو ِت ْلكَ ْاألَ ْمثَا ُل نَضْ ِربُ َها ِللنَّ ِ
الميزان الذي أنزله هللا كما قال تعالى { َّ
هللاُ الَّ ِذي أَ َ
اب ِب ْال َح ِّ
ق َو ْال ِمي َزانَ }الشورى 11وقال
نز َل ْال ِكتَ َ
2
اب َو ْال ِم َ
ت َوأَ َ
يزانَ لِيَقُو َم النَّاسُ بِ ْالقِ ْس ِط }الحديد85
{لَقَ ْد أَرْ َس ْلنَا ُر ُ
نز ْلنَا َم َعهُ ُم ْال ِكتَ َ
سلَنَا بِ ْالبَيِّنَا ِ

ال يلزم من عدم دليل معين عدم سائر األدلة الشرعية
َ
قال هللا تعالى { َّ
هللاُ نُو ُر ال َّ
اجةٍ
ور ِه َك ِم ْش َكا ٍة فِيهَا ِمصْ بَا ٌح ْال ِمصْ بَا ُح فِي ُز َج َ
س َم َ
ض َمثَ ُل نُ ِ
اواتِ َو ْاألرْ ِ
ار َك ٍة َز ْيتُونِ ٍة َّال َ
اجةُ َكأَنَّهَا َكوْ َكبٌ ُدرِّ يٌّ يُوقَ ُد ِمن َ
ُضي ُء
ش َج َرةٍ ُّمبَ َ
ال ُّز َج َ
شرْ قِيَّ ٍة َو َال غَرْ ِبيَّ ٍة يَ َكا ُد َز ْيتُهَا ي ِ
اس َو َّ
ور ِه َمن َي َشا ُء َويَضْ ِربُ َّ
ور َي ْه ِدي َّ
هللاُ ِب ُكلِّ َش ْي ٍء
هللاُ ْاألَ ْمثَ َ
َولَوْ لَ ْم تَ ْم َ
ال ِللنَّ ِ
س ْسهُ نَا ٌر نُّو ٌر َعلَى نُ ٍ
هللاُ ِلنُ ِ
َعلِي ٌم}النور 95أن ما خلقه هللا في سائر األرض من القوت واللباس والمراكب والمساكن لم يكن
كل نوع منه كان موجودا في الحجاز فلم يأكل النبي من كل نوع من أنواع الطعام القوت والفاكهة وال
لبس من كل نوع من أنواع اللباس ثم ان من كان من المسلمين بأرض أخرى كالشام ومصر والعراق
واليمن وخراسان وأرمينية وأذربيجان والمغرب وغير ذلك عندهم أطعمة وثياب مجلوبة عندهم أو
مجلوبة من مكان آخر فليس لهم أن يظنوا ترك اإلنتفاع بذلك الطعام واللباس سنة لكون النبي لم يأكل
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مثله ولم يلبس مثله إذ عدم الفعل إنما هو عدم دليل واحد من األدلة الشرعية وهو أضعف من القول
باتفاق العلماء وسائر األدلة من أقواله كأمره ونهيه وإذنه من قول هللا تعالى هي أقوى وأكبر وال يلزم
م ن عدم دليل معين عدم سائر األدلة الشرعية وكذلك إجماع الصحابة أيضا من أقوى األدلة
الشرعية فنفي الحكم باالستحباب النتفاء دليل معين من غير تأمل باقي األدلة خطأ عظيم فان هللا يقول
َ
ض َج ِميعاً }البقرة83
{ َوقَ َّد َر ِفيهَا أَ ْق َواتَهَا }فصلت 14وقال تعالى {ه َُو الَّ ِذي َخلَ َ
ق لَ ُكم َّما ِفي األرْ ِ
َ
ض َج ِميعاً ِّم ْنهُ }الجاثية 19وقال تعالى
س َّخ َر لَ ُكم َّما فِي ال َّ
وقال تعالى { َو َ
اوا ِ
س َم َ
ت َو َما فِي ْاألرْ ِ
ْ
ير ِلتَرْ َكبُوهَا َو ِزينَةً َو َي ْخلُ ُ
ق َما الَ تَ ْعلَ ُمونَ }النحل 2ولم تكن البغال موجودة
ال َوال َح ِم َ
{ َو ْال َخ ْي َل َو ْال ِب َغ َ
بأرض العرب ولم يركب النبي بغلة إال البغلة التي أهداها له المقوقس من أرض مصر بعد صلح
الحديبية وهذه اآلية نزلت بمكة ومثلها في القرآن يمتن هللا على عباده بنعمه التي لم تكن بأرض
صبهاً{ }85ثُ َّم َشقَ ْقنَا
صبَ ْبنَا ْال َماء َ
اإلن َسانُ إِلَى طَ َعا ِم ِه{ }80أَنَّا َ
الحجاز كقوله تعالى { فَ ْليَنظُ ِر ْ ِ
ض َ
ق
شقهاً{ }86فَأَنبَ ْتنَا فِيهَا َحبهاً{َ }81و ِعنَباً َوقَضْ باً{َ }82و َز ْيتُوناً َونَ ْخالً{َ }83و َحدَائِ َ
ْاألَرْ َ
ُغ ْلباً{َ }94وفَا ِك َهةً َوأَبهاً{ }91عبس  91-80ولم يكن بأرض الحجاز زيتون وال نقل عن النبي أنه
ون }التين 1ولم يكن
ين َوال َّز ْيتُ ِ
أكل زيتونا ولكن لعل الزيت كان يجلب إليهم وقد قال تعالى { َوالتِّ ِ
بأرضهم ال هذا وال هذا وال نقل عن النبي أنه أكل منهما وكذلك قوله { َو َ
ور َس ْينَاء
ش َج َرةً تَ ْخ ُر ُج ِمن طُ ِ
تَنب ُ
صب ٍْغ لِّ ْآل ِك ِلينَ }المؤمنون 84وقد قال النبي كلوا الزيت وادهنوا به فانه من شجرة
ُت ِبال ُّد ْه ِن َو ِ
ار َك ٍة َز ْيتُونِ ٍة َّال َشرْ قِيَّ ٍة َو َال غَرْ ِبيَّ ٍة
اجةُ َكأَنَّهَا َكوْ َكبٌ ُدرِّ يٌّ يُوقَ ُد ِمن َش َج َر ٍة ُّمبَ َ
مباركة وقال تعالى { ال ُّز َج َ
ق ُغ ْلباً }عبس 94وكذلك قوله
ُضي ُء َولَوْ لَ ْم تَ ْم َس ْسهُ نَا ٌر }النور 95وكذلك قوله { َو َحدَا ِئ َ
َي َكا ُد َز ْيتُ َها ي ِ
وا ِم ْنهُ لَحْ ماً طَ ِريهاً َوتَ ْستَ ْخ ِرج ْ
في البحر { لِتَأْ ُكلُ ْ
ُوا ِم ْنهُ ِح ْليَةً تَ ْلبَسُونَهَا }النحل 10وقوله { َوالَّ ِذي
ُور ِه ثُ َّم تَ ْذ ُكرُوا
َخلَ َ
ق ْاألَ ْز َو َ
اج ُكلَّهَا َو َج َع َل لَ ُكم ِّمنَ ْالفُ ْل ِك َو ْاألَ ْن َع ِام َما تَرْ َكبُونَ { }18لِتَ ْستَ ُووا َعلَى ظُه ِ
س ْبحانَ الَّ ِذي َس َّخ َر لَنَا هَ َذا َو َما ُكنَّا لَهُ ُم ْق ِر ِنينَ {َ }19وإِنَّا إِلَى َربِّنَا
ِن ْع َمةَ َربِّ ُك ْم إِ َذا ا ْستَ َو ْيتُ ْم َعلَ ْي ِه َوتَقُولُوا ُ
لَ ُمنقَلِبُونَ {}10الزخرف 10-18ولم يركب النبي البحر وال أبو بكر وال عمر وقد أخبر بمن يركب
البحر من أمته غزاة في سبيل هللا كأنهم ملوك على األسرة ألم حرام بنت ملحان وقالت ادع هللا أن
يجعلني منهم فقال أنت منهم وكانت سنة رسول هللا أنه يطعم ما يجده في أرضه ويلبس ما يجده
ويركب ما يجده مما أباحه هللا تعالى فمن استعمل ما يجده في أرضه فهو المتبع للسنة كما أنه حج
البيت من مدينته فمن حج البيت من مدينة نفسه فهو المتبع للسنة وإن لم تكن هذه المدينة تلك
وكان يجاهد من يليه من الكفار من المشركين وأهل الكتاب فمن جاهد من يليه من هؤالء فقد اتبع
السنة وإن كان نوع هؤالء غير نوع أولئك إذ أولئك كان غالبهم عربا ولهم نوع من الشرك هم عليه
فمن جاهد سائر المشركين تركهم وهندهم وغيرهم فقد فعل ما أمر هللا به وإن كانت أصنامهم ليست
تلك األصنام ومن جاهد اليهود والنصارى فقد اتبع السنة وإن كان هؤالء اليهود والنصارى من
نوع آخر غير النوع الذي جاهدهم النبي فانه جاهد يهود المدينة كقريظة والنضير وبني قينقاع ويهود
خيبر وضرب الجزية على نصارى نجران وغزا نصارى الشام عربها ورومها عام تبوك ولم يكن
فيها قتال وأرسل إليهم زيدا وجعفرا وعبد هللا بن رواحة قاتلوهم في غزوة مؤتة وقال أميركم زيد فان
قتل فجعفر فان قتل فعبد هللا بن رواحة وصالح أهل البحرين وكانوا مجوسا على الجزية وهم أهل
هجر وفي الصحيح أنه قدم مال البحرين فجعله في المسجد وما ثاب حتى قسمه وهذا باب واسع قد
بسطناه في غير هذا الموضع وميزنا بين السنة والبدعة وبينا ان السنة هي ما قام الدليل الشرعي عليه
بأنه طاعة هلل ورسوله سواء فعله رسول هللا أو فعل على زمانه أو لم يفعله ولم يفعل على زمانه لعدم
فانه إذا ثبت أنه أمر به أو استحبه فهو سنة كما أمر
المقتضى حينئذ لفعله أو وجود المانع منه
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باجالء اليهود والنصارى من جزيرة العرب وكما جمع الصحابة القرآن في المصحف وكما داوموا
1
على قيام رمضان في المسجد جماعة

سهُ نَا ٌر }
س ْ
ضي ُء َولَ ْو لَ ْم تَ ْم َ
{ يَ َكا ُد َز ْيتُ َها يُ ِ

َ
قال هللا تعالى { َّ
هللاُ نُو ُر ال َّ
اجةٍ
ور ِه َك ِم ْش َكا ٍة فِيهَا ِمصْ بَا ٌح ْال ِمصْ بَا ُح فِي ُز َج َ
س َم َ
ض َمثَ ُل نُ ِ
اواتِ َو ْاألرْ ِ
ار َك ٍة َز ْيتُو ِن ٍة َّال َ
اجةُ َكأَنَّ َها َكوْ َكبٌ ُدرِّ يٌّ يُوقَ ُد ِمن َ
ُضي ُء
ش َج َر ٍة ُّم َب َ
ال ُّز َج َ
شرْ ِقيَّ ٍة َو َال غَرْ ِبيَّ ٍة َي َكا ُد َز ْيتُ َها ي ِ
س َو َّ
ور ِه َمن يَ َشا ُء َويَضْ ِربُ َّ
ور يَ ْه ِدي َّ
هللاُ ِب ُكلِّ َش ْي ٍء
هللاُ ْاألَ ْمثَ َ
َولَوْ لَ ْم تَ ْم َ
ال لِلنَّا ِ
س ْسهُ نَا ٌر نُّو ٌر َعلَى نُ ٍ
هللاُ لِنُ ِ
س ْسهُ نَا ٌر }النور 95هو
ُضي ُء َولَوْ لَ ْم تَ ْم َ
َعلِي ٌم}النور 95وقال نفطويه في قوله تعالى{ يَ َكا ُد َز ْيتُهَا ي ِ
مثل ضربه هللا لنبيه يقول يكاد منظره يدل على نبوته وإن لم يتل قرآنا كما قال ابن رواحة لو لم
2
يكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تنبيك بالخبر

هل تكون صفة اإليمان نورا يوقعه هللا فى قلب العبد ويعرف العبد عند وقوعه
فى قلبه الحق من الباطل؟
اوا ِ َ
{ َّ
ورهِ َك ِم ْش َكا ٍة فِيهَا ِمصْ بَا ٌح
هللاُ نُو ُر ال َّ
فيقال له قد قال هللا تعالى
س َم َ
ض َمثَ ُل نُ ِ
ت َو ْاألرْ ِ
{ َو َمن لَّ ْم يَجْ َع ِل َّ
}النور 95قال أبي بن كعب وغيره مثل نوره فى قلب المؤمن الى قوله
هللاُ لَهُ
ْ
وقال تعالى {أَ َو َمن َكانَ َميْتاً فَأَحْ َي ْينَاهُ َو َج َعلنَا لَهُ نُوراً َي ْم ِشي
ور }النور04
نُوراً فَ َما لَهُ ِمن نُّ ٍ
فاإليمان الذي يهبه هللا لعبده سماه نورا وسمى
ت }األنعام188
اس َك َمن َّمثَلُهُ فِي الظُّلُ َما ِ
ِب ِه فِي النَّ ِ
الوحى النازل من السماء الذي به يحصل اإليمان { نُوراً نَّ ْه ِدي بِ ِه َم ْن نَّ َشاء ِم ْن ِعبَا ِدنَا
ُوا النُّو َر الَّ ِذ َ ُ
صرُوهُ َواتَّبَع ْ
{فَالَّ ِذينَ آ َمنُ ْ
}الشورى 58وقال تعالى
نز َل َم َعهُ
وا ِب ِه َو َع َّزرُوهُ َونَ َ
يأ ِ
}األعراف 151وأمثال ذلك وال ريب أن المؤمن يفرق بين الحق والباطل بل يفرق بين أعظم الحق
3
لكن ال يمكن أن يقال بأن كل من له إيمان يفرق بمجرد ما أعطيه من اإليمان بين كل حق وكل باطل

" مثل نوره فى قلب المؤمن فهذه هى األنوار التى تحصل فى قلوب المؤمنين
"
اوا ِ َ
قال هللا تعالى { َّ
اج ٍة
هللاُ نُو ُر ال َّ
ور ِه َك ِم ْش َكا ٍة ِفي َها ِمصْ َبا ٌح ْال ِمصْ َبا ُح ِفي ُز َج َ
س َم َ
ض َمثَ ُل نُ ِ
ت َو ْاألرْ ِ
ار َك ٍة َز ْيتُونِ ٍة َّال َ
اجةُ َكأَنَّهَا َكوْ َكبٌ ُدرِّ يٌّ يُوقَ ُد ِمن َ
ُضي ُء
ش َج َرةٍ ُّمبَ َ
ال ُّز َج َ
شرْ قِيَّ ٍة َو َال غَرْ ِبيَّ ٍة يَ َكا ُد َز ْيتُهَا ي ِ
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س َو َّ
ور ِه َمن يَ َشا ُء َويَضْ ِربُ َّ
ور يَ ْه ِدي َّ
هللاُ ِب ُكلِّ َش ْي ٍء
هللاُ ْاألَ ْمثَ َ
َولَوْ لَ ْم تَ ْم َ
ال لِلنَّا ِ
س ْسهُ نَا ٌر نُّو ٌر َعلَى نُ ٍ
هللاُ لِنُ ِ
َع ِلي ٌم}النور 95فالمؤمن الذى آمن باهلل بقلبه وجوارحه ايمانه يجمع بين علم قلبه وحال قلبه
تصديق القلب وخضوع القلب ويجمع قول لسانه وعمل جوارحه وان كان أصل اإليمان هو ما فى
القلب أو ما فى القلب واللسان فال بد أن يكون فى قلبه التصديق باهلل واإلسالم له هذا قول قلبه وهذا
عمل قلبه وهو اإلقرار باهلل والعلم قبل العمل واإلدراك قبل الحركة والتصديق قبل اإلسالم
والمعرفة قبل المحبة وان كانا يتالزمان لكن علم القلب موجب لعمله مالم يوجد معارض راجح
وعمله يستلزم تصديقه اذ ال تكون حركة ارادية وال محبة اال عن شعور لكن قد تكون الحركة
والمحبة فيها فساد اذا لم يكن الشعور واالدراك صحيحا قال عمر بن عبد العزيز من عبد هللا
بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح فأما العمل الصالح بالباطن والظاهر فال يكون إال عن علم
ولهذا أمر هللا ورسوله بعبادة هللا واإلنابة إليه وإخالص الدين له ونحو ذلك فإن هذه األسماء تنتظم
العلم والعمل جميعا علم القلب وحاله وإن دخل فى ذلك قول اللسان وعمل الجوارح أيضا فإن وجود
الفروع الصحيحة مستلزم لوجود األصول وهذا ظاهر ليس الغرض هنا بسطه وإنما الغرض
وهو أن المؤمن ال بد أن يقوم بقلبه من معرفة هللا والمحبة له ما يوجب أن يكون للمعروف المحبوب
فى قلبه من اآلثار هو اإليمان به ومعرفة أسمائه وصفاته قال هللا تعالى { َّ
ت
هللاُ نُو ُر ال َّ
اوا ِ
س َم َ
ض َمثَ ُل نُ
َو ْاألَرْ
ور ِه َك ِم ْش َكا ٍة ِفيهَا ِمصْ بَا ٌح }النور 95قال أبي ابن كعب مثل نوره فى قلب المؤمن فهذه
ِ
ِ
1
هى األنوار التى تحصل فى قلوب المؤمنين

لفظ النور يراد به الشيء المستنير المضيء القائم بنفسه ويراد به الشعاع
اوا ِ َ
قال تعالى { َّ
اج ٍة
هللاُ نُو ُر ال َّ
ور ِه َك ِم ْش َكا ٍة ِفيهَا ِمصْ بَا ٌح ْال ِمصْ بَا ُح ِفي ُز َج َ
س َم َ
ض َمثَ ُل نُ ِ
ت َو ْاألرْ ِ
ار َك ٍة َز ْيتُونِ ٍة َّال َ
اجةُ َكأَنَّهَا َكوْ َكبٌ ُدرِّ يٌّ يُوقَ ُد ِمن َ
ُضي ُء
ش َج َرةٍ ُّمبَ َ
ال ُّز َج َ
شرْ قِيَّ ٍة َو َال غَرْ ِبيَّ ٍة يَ َكا ُد َز ْيتُهَا ي ِ
هللاُ ْ َ
س َو َّ
ور ِه َمن َي َشا ُء َويَضْ ِربُ َّ
ور َي ْه ِدي َّ
هللاُ ِب ُكلِّ َش ْي ٍء
األ ْمثَ َ
َولَوْ لَ ْم تَ ْم َ
ال ِللنَّا ِ
س ْسهُ نَا ٌر نُّو ٌر َعلَى نُ ٍ
هللاُ ِلنُ ِ
فهذا هدي هللا
َعلِي ٌم}النور  95فما أنزله يسمى هدي هللا وروح هللا ووحي هللا ونور هللا ونحو ذلك
2
ونور هللا هو روح هللا
اما تمثيل النصارى اتحاد الالهوت بالناسوت بالشمس مع الماء والطين فهو أشد فسادا فإنهم قالوا
كما تقدم ومثل الشمس المخالطة للماء والطين وكل رطوبة وحمأة فهي ال تتغير وال تستحيل عن
نورها وبقائها وضوئها مع مخالطتها كل سواد ووسخ ونتن ونجس فيقال أما جرم الشمس الذي
في السماء فلم يخالط شيئا من الماء والطين وال اتحد به وال حل فيه بوجه من الوجوه بل بينهما من
البعد ما ال يقدر قدره إال هللا وهللا تعالى أجل وأعظم وأبعد من مخالطة اإلنسان من الشمس للماء
والطين فإذا كانت الشمس نفسها لم تتحد ولم تختلط وال حلت في الماء والطين بل وال بغيرها من

1مجموع الفتاوى ج 8 :ص 929 :و الجواب الصحيح ج 9 :ص986 :
2الجواب الصحيح ج 9 :ص043 :
179

المخلوقات فرب العالمين أولى أن ينزه عن االتحاد واالختالط والحلول بشيء من المخلوقات
ولكن شعاع الشمس حل بالماء والطين والهواء وغير ذلك مما يقوم به الشعاع كما يحل شعاع النار
في األرض والحيطان وإن كان نفس جرم النار القائم بنفسه الذي في ذبالة المصباح هو جوهر قائم
بنفسه لم تحل ذاته في شيء من تلك المواضع ولفظ الضياء والنور ونحو ذلك يراد به الشيء بنفسه
ضيَاء َو ْالقَ َم َر نُوراً
{ه َُو الَّ ِذي َج َع َل ال َّ
المستنير كالشمس والقمر وكالنار قال تعالى
ش ْم َ
س ِ
وقال { َو َج َع ْلنَا ِس َراجاً َوهَّاجاً }النبأ 19وسمى سبحانه الشمس سراجا وضياء ألن
}يونس5
فيها مع اإلنارة واإلشراق تسخينا وإحراقا فهي بالنار أشبه بخالف القمر فإنه ليس فيه مع اإلنارة
تسخينا فلهذا قال {ه َُو الَّ ِذي َج َع َل ال َّ
ضيَاء َو ْالقَ َم َر نُوراً}يونس 5والمقصود هنا أن لفظ
ش ْم َ
س ِ
الضياء والنور ونحو ذلك يراد به الشيء المستنير المضيء القائم بنفسه كالشمس والقمر والنار ويراد
به الشعاع الذي يحصل بسبب ذلك في الهواء واألرض وهذا الثاني عرض قائم بغيره ليس هو األول
فالشعاع الذي هو الضوء والنور الحاصل على الماء
وال صفة قائمة باألول ولكنه حادث بسببه
والطين والهواء وغير ذلك هو عرض قائم بغيره وليس هو متحدا به البتة فهذا المثل لو ضربته
النسطورية الذين يقولون إن الناسوت والالهوت جوهران بطبيعتين حل أحدهما باآلخر لكان تمثيال
باطال فإن الشمس لم تحل بغيرها وال صارت مشيئتها ومشيئة غيرهاواحدة كما تقوله النسطورية بل
فإذا قيل إن ما يكون عن الرب من نوره وروح
شعاعها حل بغيره والشعاع حادث وكائن عنها
قدسه وهداه وكالمه ومعرفته يحل بقلوب أنبيائه والمؤمنين من عباده ومثل ذلك بحلول الشعاع
اوا ِ َ
{ َّ
ور ِه
هللاُ نُو ُر ال َّ
باألرض كان أقرب إلى العقول ولهذا قال تعالى
س َم َ
ض َمثَ ُل نُ ِ
ت َو ْاألرْ ِ
قال أبي بن كعب مثل نوره في قلوب
اج ٍة }النور95
َك ِم ْش َكا ٍة فِيهَا ِمصْ بَا ٌح ْال ِمصْ بَا ُح فِي ُز َج َ
وكذلك إذا قيل نوره أو هداه أو كالمه وسمى ذلك روحا يحل في قلوب المؤمنين
المؤمنين بهذا
َ
َ
ً
ك أوْ َح ْينَا إِلَ ْيكَ رُوحا ِّم ْن أ ْم ِرنَا َما
فهو بهذا االعتبار وهللا قد سمى ذلك روحا فقال تعالى
{ َو َك َذ ِل َ
ُك َ
اإلي َمانُ َولَ ِكن َج َع ْلنَاهُ نُوراً نَّ ْه ِدي ِب ِه َم ْن نَّ َشاء ِم ْن ِعبَا ِدنَا َوإِنَّكَ لَتَ ْه ِدي إِلَى
نت تَ ْد ِري َما ْال ِكتَابُ َو َال ْ ِ
ص َرا ٍط ُّم ْستَ ِق ٍيم }الشورى 58وما جاء في الكتب المتقدمة من أن روح هللا أو روح القدس يحل في
ِ
وإذا قيل كالم هللا يحل في قلوب القارئين فهو حق بهذا
األنبياء والمؤمنين فهو حق بهذا االعتبار
وأما نفس ما يقوم بالرب فال يتصور أن يقوم هو نفسه بغير الرب بل ما يقوم بالمخلوق
االعتبار
من الصفات واألعراض يمتنع أن يقوم هو نفسه بغيره فيمتنع في صفات الشمس القائمة بها من
شكلها واستدارتها وما قام بها من نور أو غيره أن يقوم بغيرها وكذلك ما قام بجرم النار من حرارة
وضوء فال يقوم بغيرها بل إذا جاورت النار هواء أو غير هواء حصل في ذلك المحل سخونة أخرى
غير السخونة القائمة بنفس النار تسخن الهواء الذي يجاورها كما تسخن القدر الذي يوقد تحتها النار
فيسخن ثم يسخن الماء الذي فيها مع أن سخونة النار باقية فيها وسخونة القدر باقية فيها وسخونة
الماء سخونة أخرى حصلت في الماء ليست واحدة من تينك وإن كانت حادثة عنها وجنس السخونة
يجمع ذلك كله ولهذا ذكر اإلمام أحمد عن السلف أنهم كرهوا أن يتكلم أحد في حلول كالم هللا في
الع باد بنفي أو إثبات فإن لفظ الحلول لفظ مجمل يراد به معنى باطل ويراد به معنى حق وقد جاء
في كالم األنبياء لفظ الحلول بالمعنى الصحيح فتأوله من في قلبه زيغ كالنصارى وأشباههم على
وقد قدمنا أن
المعنى الباطل وقابلهم آخرون أنكروا هذا االسم بجميع معانيه وكال األمرين باطل
الناس يقولون أنت في قلبي أو ساكن في قلبي وأنت حال في قلبي ونحو ذلك وهم ال يريدون أن ذاته
حلت فيه ولكن يريدون أن تصوره وتمثله وحبه وذكره حل في قلبه كما تقدم نظائر ذلك
والمقصود هنا أن النسطورية لو شبهوا ما يدعونه من اتحاد وحلول بالشعاع مع الطين كان تمثيلهم
باطال فكيف بالملكية الذين هم أعظم باطال وضالال فقولهم ومثل الشمس المخالطة للطين والماء وكل
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رطوبة وحمأة تمثيل باطل من وجوه منها أن الشمس نفسها لم تتحد ولم تحل بغيرها بل ذلك
شعاعها ومنها أن الشعاع نفسه لم يتحد بالماء والطين ولكن حل به وقام به ومنها أن ذلك عام
في المخلوقات من وجه وبعباده المؤمنين من وجه ال يختص المسيح به فالمخلوقات كلها مشتركة في
أن هللا خلقها بمشيئته وقدرته وأنه ال قوام لها إال به فال حول وال قوة إال به وهي كلها مفتقرة إليه
محتاجة إليه مع غناه عنها ولهذا كانت من آيات ربوبيته وشواهد إلهيته ومن سماها مظاهر
ومجالي بمعنى أن ذاته نفسها تظهر فيها فهو مفتر على هللا ومن أراد بذلك أنه أظهر بها مشيئته
وقدرته وعلمه وحكمته فأراد بالمظاهر والمجالي ما يراد بالدالئل والشواهد فقد أصاب وكذلك إذا
وأما المؤمنون فإن اإليمان باهلل ومعرفته ومحبته ونوره
قال هي آثاره ومقتضى أسمائه وصفاته
وهداه يحل في قلوبهم وهو المثل األعلى والمثال العلمي فال اختصاص للمسيح بهذا وكذلك كالمه في
قلوب عباده المؤمنين ال اختصاص للمسيح بذلك ومنها أن الشعاع لم يخالط الماء والطين وال
يخالط شيئا من األعيان وال ينفذ فيه وال يتحد به بل يكون على سطحه الظاهر فقط لكن الشعاع يسخن
ما يحل فيه فإذا سخن ذلك سخن جوفه بالمجاورة كما يسخن الماء بسخونة القدر من غير أن تكون
النار خالطت القدر وال الماء فأين هذا من قولهم إن رب العالمين اتحد بابن امرأة فصار إلها تاما
وهل يقول عاقل إن الماء والطين صار شعاعا تاما وطينا تاما بل الطين طين لكن أثر
وإنسانا تاما
الشعاع فيه بتجفيفه لم يتحد به الشعاع وال نفذ فيه وال حل في باطنه فهذا المثل أبعد عن مذهبهم من
تمثيلهم بالنار مع الحديد ومن تمثيلهم بالنفس مع الجسد فإن هناك اتصاال بباطن الحديد والبدن وهنا لم
يتصل الشعاع إال بظاهر الطين وغيره وأيضا فالنفس جوهر قائم بنفسه والشعاع عرض وكذلك
النار جوهر فالشمس هنا لم تتحد ولم تحل بالطين بل شعاعها بل وال يوصف الطين باتحاده بالشعاع
وال باختالط الشعاع بباطنه وال بحلول الشمس نفسها فيه وحينئذ فقول القائل إن الشمس لم تتغير
ولم تستحل عن نورها ونقائها وضوئها مع مخالطتها كل وسخ ونتن ونجس إن أريد به نفس الشمس
أو صفاتها القائمة بها فتلك لم تتحد بغيرها وال حلت فيه وال قامت بغيرها فإذا كانت الشمس كذلك
وهلل المثل األعلى فهو أولى أن ال يتحد بغيره وال يحل فيه وال يقوم به وإن أريد فشعاعها فشعاها
ليس هو الشمس فال ينفعهم التمثيل به فإنهم يقولون إن هللا نفسه اتحد بالمسيح والمسيح عندهم هو رب
العالمين مع أنه إنسان تام فهو عندهم إله تام إنسان تام والطين ليس بشعاع تام وال طين تام والشعاع
نفسه ال يخالط شيئا ولكن يقوم به وقيام العرض بالمحل غير مخالطته له فإن المخالطة تكون باختالط
1
كل من األمرين باآلخر كاختالط الماء بالطين ونحو ذلك

القلب الحي المنور فإنه يسمع ويبصر ويعقل والقلب الميت فإنه ال يسمع وال
يبصر
َ
قال تعالى { َّ
اج ٍة
هللاُ نُو ُر ال َّ
ورهِ َك ِم ْش َكا ٍة فِيهَا ِمصْ بَا ٌح ْال ِمصْ بَا ُح فِي ُز َج َ
س َم َ
ض َمثَ ُل نُ ِ
اواتِ َو ْاألرْ ِ
ار َك ٍة َز ْيتُونِ ٍة َّال َ
اجةُ َكأَنَّهَا َكوْ َكبٌ ُدرِّ يٌّ يُوقَ ُد ِمن َ
ُضي ُء
ش َج َرةٍ ُّمبَ َ
ال ُّز َج َ
شرْ قِيَّ ٍة َو َال غَرْ بِيَّ ٍة يَ َكا ُد َز ْيتُهَا ي ِ
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اس َو َّ
ور ِه َمن يَ َشا ُء َويَضْ ِربُ َّ
ور يَ ْه ِدي َّ
هللاُ ِب ُكلِّ َش ْي ٍء
هللاُ ْاألَ ْمثَ َ
َولَوْ لَ ْم تَ ْم َ
ال لِلنَّ ِ
س ْسهُ نَا ٌر نُّو ٌر َعلَى نُ ٍ
هللاُ لِنُ ِ
َع ِلي ٌم }النور95
ب ِب ِقي َع ٍة َيحْ َسبُهُ الظَّ ْمآنُ َماء َحتَّى إِ َذا َجاءهُ لَ ْم َي ِج ْدهُ َشيْئاً
س َرا ٍ
وقال تعالى { َوالَّ ِذينَ َكفَرُوا أَ ْع َمالُهُ ْم َك َ
هللا ِعن َدهُ فَ َوفَّاهُ ِح َسابَهُ َو َّ
جِّي يَ ْغ َشاهُ َموْ ٌج ِّمن فَوْ قِ ِه
ب{ }93أَوْ َكظُلُ َما ٍ
هللاُ َ
س ِري ُع ْال ِح َسا ِ
ت فِي بَحْ ٍر لُّ ٍّ
َو َو َج َد َّ َ
ْض إِ َذا أَ ْخ َر َج يَ َدهُ لَ ْم يَ َك ْد يَ َراهَا َو َمن لَّ ْم يَجْ َع ِل َّ
هللاُ لَهُ نُوراً
س َحابٌ ظُلُ َم ٌ
ات بَ ْع ُ
ضهَا فَوْ َ
َموْ ٌج ِّمن فَوْ قِهِ َ
ق بَع ٍ
ور{}04النور04-93
فَ َما لَهُ ِمن نُّ ٍ
وأصل صالح القلب هو حياته واستنارته لذلك ذكر هللا حياة القلوب ونورها وموتها وظلمتها في
غير موضع كقوله ياسين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين وفي الحديث الصحيح مثل
البيت يذكر هللا فيه والبيت الذي ال يذكر هللا فيه كمثل الحي والميت وفي الصحيح أيضا اجعلوا من
صالتكم في بيوتكم وال تتخذها قبورا وذكر سبحانه آية النور وآية الظلمة فقال { َّ
هللاُ نُو ُر ال َّ
اواتِ
س َم َ
َ
ي يُوقَ ُد ِمن
اجةُ َكأَنَّهَا َكوْ َكبٌ ُدرِّ ٌّ
اج ٍة ال ُّز َج َ
ورهِ َك ِم ْش َكا ٍة فِيهَا ِمصْ بَا ٌح ْال ِمصْ بَا ُح فِي ُز َج َ
ض َمثَ ُل نُ ِ
َو ْاألرْ ِ
ور َي ْه ِدي
ُضي ُء َولَوْ لَ ْم تَ ْم َ
َش َج َر ٍة ُّم َب َ
ار َك ٍة َز ْيتُو ِن ٍة َّال َشرْ ِقيَّ ٍة َو َال غَرْ ِبيَّ ٍة َي َكا ُد َز ْيتُ َها ي ِ
س ْسهُ نَا ٌر نُّو ٌر َعلَى نُ ٍ
اس َو َّ
ورهِ َمن يَ َشا ُء َويَضْ ِربُ َّ
َّ
هللاُ ِب ُكلِّ َش ْي ٍء َعلِي ٌم }النور 95فهذا مثل نور االيمان
هللاُ ْاألَ ْمثَ َ
ال لِلنَّ ِ
هللاُ لِنُ ِ
في قلوب المؤمنين ثم قال { َوالَّ ِذينَ َكفَرُوا أَ ْع َمالُهُ ْم َك َس َرابٍ بِقِي َع ٍة يَحْ َسبُهُ الظَّ ْمآنُ َماء َحتَّى إِ َذا َجاءهُ لَ ْم
هللا ِعن َدهُ فَ َوفَّاهُ ِح َسابَهُ َو َّ
ب{ }93أَوْ َكظُلُ َما ٍ
هللاُ َس ِري ُع ْال ِح َسا ِ
جِّي يَ ْغ َشاهُ
ت ِفي بَحْ ٍر لُّ ٍّ
يَ ِج ْدهُ َشيْئاً َو َو َج َد َّ َ
س َحابٌ ظُلُ َم ٌ
ْض إِ َذا أَ ْخ َر َج يَ َدهُ لَ ْم يَ َك ْد يَ َراهَا َو َمن لَّ ْم
ات بَ ْع ُ
ضهَا فَوْ َ
َموْ ٌج ِّمن فَوْ قِهِ َموْ ٌج ِّمن فَوْ قِ ِه َ
ق بَع ٍ
َيجْ َع ِل َّ
ور{}04النور04-93
هللاُ لَهُ نُوراً فَ َما لَهُ ِمن نُّ ٍ
فاألول مثل االعتقادات الفاسدة واألعمال التابعة لها يحسبها صاحبها شيئا ينفعه فإذا جاءها لم يجدها
شيئا ينفعه فوفاه هللا حسابه على تلك األعمال والثاني مثل للجهل البسيط وعدم االيمان والعلم فإن
صاحبها في ظلمات بعضها فوق بعض ال يبصر شيئا فإن البصر إنما هو بنور اإليمان والعلم وفي
الدعاء المأثور اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا والربيع هو المطر الذي ينزل من السماء
فينبت به النبات قال النبي صلى هللا عليه وسلم إن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا او يلم والفصل الذي
ينزل فيه أول المطر تسميه العرب الربيع لنزول المطر الذي ينبت الربيع فيه وغيرهم يسمى الربيع
الفصل الذي يلي الشتاء فإن منه تخرج األزهار التي تخلق منها الثمار وتنبت االوراق على االشجار
و القلب الحي المنور فإنه لما فيه من النور يسمع ويبصر ويعقل والقلب الميت فإنه ال يسمع وال
1
يبصر

ذكر سبحانه نوره في قلوب المؤمنين ثم ذكر ذلك في بيوته
اوا ِ َ
قال تعالى { َّ
قال أبي
ور ِه َك ِم ْش َكا ٍة فِيهَا ِمصْ بَا ٌح }النور95
هللاُ نُو ُر ال َّ
س َم َ
ض َمثَ ُل نُ ِ
ت َو ْاألرْ ِ
ت أَ ِذنَ
ور ) ثم قال { ِفي بُيُو ٍ
بن كعب مثل نوره في قلوب المؤمنين ثم قال ( نُّو ٌر َعلَى نُ ٍ
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َّ
ال}النور  96فذكر سبحانه نوره في قلوب
هللاُ أَن تُرْ فَ َع َوي ُْذ َك َر فِيهَا ا ْس ُمهُ يُ َسبِّ ُح لَهُ فِيهَا ِب ْال ُغد ُِّو َو ْاآل َ
ص ِ
1
المؤمنين ثم ذكر ذلك في بيوته

ظهور ذكر هللا أعظم ما يكون في بيوته التي يعبد فيها ويذكر فيها اسمه
{ َو َك َذلِكَ أَوْ َح ْي َنا إِلَ ْيكَ رُوحاً ِّم ْن أَ ْم ِر َنا َما ُك َ
اإلي َمانُ َولَ ِكن
وقال تعالى
نت َت ْد ِري َما ْال ِك َتابُ َو َال ْ ِ
ص َرا ٍط ُّم ْستَ ِق ٍيم }الشورى 58وقال تعالى
َج َع ْلنَاهُ نُوراً نَّ ْه ِدي ِب ِه َم ْن نَّ َشاء ِم ْن ِع َبا ِدنَا َوإِنَّكَ لَتَ ْه ِدي إِلَى ِ
هللا َوآ ِمنُوا ِب َرسُولِهِ ي ُْؤتِ ُك ْم ِك ْفلَي ِْن ِمن رَّحْ َمتِ ِه َويَجْ َعل لَّ ُك ْم نُوراً تَ ْم ُ
شونَ ِبهِ
{يَا أَيُّهَا الَّ ِذينَ آ َمنُوا اتَّقُوا َّ َ
َويَ ْغفِرْ لَ ُك ْم َو َّ
َّحي ٌم }الحديد 82وفي الترمذي عن أبي سعيد الخدري عن النبي أنه قال
هللاُ َغفُو ٌر ر ِ
ت لِّ ْل ُمتَ َو ِّس ِمينَ }الحجر15
اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور هللا ثم قرأ
{إِ َّن ِفي َذ ِلكَ آل َيا ٍ
قال الترمذي حديث حسن وقد جاء عن بعض السلف أن قلوب المؤمنين تضيء ألهل السماوات كما
تضي الكواكب ألهل األرض والمخلوق الذي تظهر محبته وذكره وطاعته في بعض البالد يقال
فالن قد ظهر في هذه األرض فإذا ظهر ذكر هللا وذكر أسمائه وصفاته وتوحيده وآياته وعبادته حتى
امتألت القلوب بذلك بعد أن كانت ممتلئة بظلمة الكفر والشرك كان ذلك مما أخبر به من ظهوره وهذا
أعظم ما يكون في بيوته التي يعبد فيها ويذكر فيها اسمه ولهذا لما ذكر تعالى آية النور وقال
َ
{ َّ
اجةُ َكأَنَّهَا
هللاُ نُو ُر ال َّ
اج ٍة ال ُّز َج َ
ور ِه َك ِم ْش َكا ٍة فِيهَا ِمصْ بَا ٌح ْال ِمصْ بَا ُح فِي ُز َج َ
س َم َ
ض َمثَ ُل نُ ِ
اواتِ َو ْاألرْ ِ
س ْسهُ نَا ٌر
ُضي ُء َولَوْ لَ ْم تَ ْم َ
َكوْ َكبٌ ُدرِّيٌّ يُوقَ ُد ِمن َش َج َر ٍة ُّم َب َ
ار َك ٍة َز ْيتُو ِن ٍة َّال َشرْ ِقيَّ ٍة َو َال غَرْ ِبيَّ ٍة َي َكا ُد َز ْيتُ َها ي ِ
اس َو َّ
ور ِه َمن يَ َشا ُء َويَضْ ِربُ َّ
ور يَ ْه ِدي َّ
هللاُ ِب ُكلِّ َش ْي ٍء َعلِي ٌم }النور95
هللاُ ْاألَ ْمثَ َ
ال لِلنَّ ِ
نُّو ٌر َعلَى نُ ٍ
هللاُ لِنُ ِ
ت أَ ِذنَ َّ
ال{}96
قال عقب ذلك { فِي بُيُو ٍ
هللاُ أَن تُرْ فَ َع َوي ُْذ َك َر فِيهَا ا ْس ُمهُ يُ َسبِّ ُح لَهُ فِيهَا بِ ْال ُغد ُِّو َو ْاآل َ
ص ِ
ْ
َّ
َّ
ُ
ً
هللا َوإِقَ ِام الص ََّال ِة َوإِيتَاء ال َّز َكا ِة يَ َخافُونَ يَوْ ما تَتَقَلبُ ِفي ِه القُلوبُ
ِر َجا ٌل َّال تُ ْل ِهي ِه ْم تِ َج َ
ارةٌ َو َال بَ ْي ٌع عَن ِذ ْك ِر ِ
هللاُ أَحْ َسنَ َما َع ِملُوا َويَ ِزي َدهُم ِّمن فَضْ لِهِ َو َّ
ْصا ُر{ }91لِيَجْ ِزيَهُ ُم َّ
هللاُ يَرْ ُز ُ
ق َمن يَ َشا ُء ِب َغي ِْر
َو ْاألَب َ
2
ب{ }92سورة النور اآليات 92 96
ِح َسا ٍ
وال مساجد بيوت هللا في األرض ثم لما ذكر المؤمنين ذكر الكفار من أهل الكتاب والمشركين فذكر
ب بِ ِقي َع ٍة َيحْ َسبُهُ الظَّ ْمآنُ َماء
أهل الجهل المركب والبسيط فقال تعالى { َوالَّ ِذينَ َكفَرُوا أَ ْع َمالُهُ ْم َك َس َرا ٍ
هللا ِعن َدهُ فَ َوفَّاهُ ِح َسابَهُ َو َّ
ت فِي
ب{ }93أَوْ َكظُلُ َما ٍ
هللاُ َس ِري ُع ْال ِح َسا ِ
َحتَّى إِ َذا َجاءهُ لَ ْم يَ ِج ْدهُ َشيْئاً َو َو َج َد َّ َ
س َحابٌ ظُلُ َم ٌ
ْض إِ َذا أَ ْخ َر َج َي َدهُ لَ ْم َي َك ْد
ات َب ْع ُ
ض َها فَوْ َ
جِّي َي ْغ َشاهُ َموْ ٌج ِّمن فَوْ ِق ِه َموْ ٌج ِّمن فَوْ ِق ِه َ
َبحْ ٍر لُّ ٍّ
ق َبع ٍ
يَ َراهَا َو َمن لَّ ْم يَجْ َع ِل َّ
ور{} }04النور04-93
هللاُ لَهُ نُوراً فَ َما لَهُ ِمن نُّ ٍ
3
فقد تبين أنه ليس لهم حجة في شيء مما جاء به محمد بل ما جاء به حجة عليهم من وجوه متعددة
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هللا سبحانه هو الذي يضل و يهدى و يسعد و يشقى
ت أَ ِذنَ َّ
ال{ِ }96ر َجا ٌل
قال تعالى { ِفي بُيُو ٍ
هللاُ أَن تُرْ فَ َع َوي ُْذ َك َر ِفيهَا ا ْس ُمهُ يُ َسبِّ ُح لَهُ ِفيهَا ِب ْال ُغد ُِّو َو ْاآل َ
ص ِ
هللا َوإِقَ ِام الص ََّال ِة َوإِيتَاء ال َّز َكا ِة يَ َخافُونَ يَوْ ماً تَتَقَلَّبُ فِي ِه ْالقُلُوبُ
َّال تُ ْل ِهي ِه ْم تِ َج َ
ارةٌ َو َال بَ ْي ٌع عَن ِذ ْك ِر َّ ِ
َو ْ َ
هللاُ أَحْ َسنَ َما َع ِملُوا َويَ ِزي َدهُم ِّمن فَضْ ِل ِه َو َّ
ْصا ُر{ِ }91ليَجْ ِز َيهُ ُم َّ
هللاُ َيرْ ُز ُ
ق َمن يَ َشا ُء ِب َغي ِْر
األب َ
ب{}92النور 92-96إن كل ما فى الوجود فهو مخلوق له خلقه بمشيئته و قدرته و ما شاء كان
ِح َسا ٍ
و مالم يشأ لم يكن و هو الذي يعطى و يمنع و يخفض و يرفع و يعز و يذل و يغني و يفقر و يضل و
يهدى و يسعد و يشقى و يولى الملك من يشاء و ينزعه ممن يشاء و يشرح صدر من يشاء لعإسالم و
يجعل صدر من يشاء ضيقا كأنما يصعد فى السماء و هو يقلب القلوب ما من قلب من قلوب العباد إال
و هو بين إصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أن يقيمه أقامه و إن شاء أن يزيغه أزاغه و هو الذى
حبب إلى المؤمنين اإليمان و زينه فى قلوبهم و كره إليهم الكفر و الفسوق و العصيان أولئك هم
الراشدون وهو الذي جعل المسلم مسلما و المصلي مصليا قال الخليل { َربَّنَا َواجْ َع ْلنَا ُم ْسلِ َمي ِْن لَكَ
صالَ ِة َو ِمن ُذرِّ يَّ ِتي
ك }البقرة 182و قال { َربِّ اجْ َع ْل ِني ُم ِقي َم ال َّ
َو ِمن ُذرِّ يَّ ِتنَا أُ َّمةً ُّم ْس ِل َمةً لَّ َ
صبَرُوا }السجدة 80و قال عن آل
}إبراهيم 04و قال تعالى { َو َج َع ْلنَا ِم ْنهُ ْم أَئِ َّمةً يَ ْه ُدونَ ِبأَ ْم ِرنَا لَ َّما َ
ق
اإلن َسانَ ُخ ِل َ
ار }القصص 01و قال تعالى { إِ َّن ْ ِ
فرعون { َو َج َع ْلنَاهُ ْم أَ ِئ َّمةً َي ْد ُعونَ إِلَى النَّ ِ
سهُ ال َّ
سهُ ْال َخ ْي ُر َمنُوعاً{ }81المعارج 81-13و قال
شرُّ َج ُزوعاً{َ }84وإِ َذا َم َّ
هَلُوعاً{ }13إِ َذا َم َّ
والفلك مصنوعة
{ َواصْ نَ ِع ْالفُ ْلكَ بِأَ ْعيُنِنَا َو َوحْ يِنَا }هود 91و قال { َويَصْ نَ ُع ْالفُ ْلكَ }هود92
لبني آدم و قد أخبر هللا تبارك و تعالى أنه خلقها بقوله { َو َخلَ ْقنَا لَهُم ِّمن ِّم ْث ِل ِه َما يَرْ َكبُونَ }يس 08و
قال { َو ه
هللاُ َج َع َل لَ ُكم ِّمن بُيُوتِ ُك ْم َس َكناً َو َج َع َل لَ ُكم ِّمن ُجلُو ِد األَ ْن َع ِام بُيُوتاً تَ ْستَ ِخفُّونَهَا يَوْ َم ظَ ْعنِ ُك ْم َويَوْ َم
ين }النحل 24اآليات و هذه كلها
ارهَا أَثَاثاً َو َمتَاعاً إِلَى ِح ٍ
ارهَا َوأَ ْش َع ِ
إِقَا َم ِت ُك ْم َو ِم ْن أَصْ َوا ِف َها َوأَوْ َب ِ
مصنوعة لبني آدم وقال تعالى {أَتَ ْعبُ ُدونَ َما تَ ْن ِحتُونَ {َ }35و َّ
هللاُ َخلَقَ ُك ْم َو َما
تَ ْع َملُونَ {}36الصافات 36- 35فما بمعنى الذي و من جعلها مصدرية فقد غلط لكن إذا خلق
المنحوت كما خلق المصنوع و الملبوس و المبنى دل على أنه خالق كل صانع و صنعته و قال تعالى
هللاُ فَهُ َو ْال ُم ْهتَ ِد َو َمن يُضْ لِلْ فَلَن تَ ِج َد لَهُ َولِيهاً ُّمرْ ِشداً }الكهف 11و قال {فَ َمن ي ُِر ِد ه
{ َمن يَ ْه ِد َّ
هللاُ أَن
ضيِّقاً َح َرجاً }األنعام 185و هو
ص ْد َرهُ َ
ُضلَّهُ َيجْ َعلْ َ
َي ْه ِد َيهُ َي ْش َرحْ َ
عإ ْسالَ ِم َو َمن ي ُِر ْد أَن ي ِ
ص ْد َرهُ ِل ِ
سبحانه خالق كل شيء و ربه و مليكه و له فيما خلقه حكمة بالغة و نعمة سابغة و رحمة عامة و
خاصة و هو ال يسأل عما بفعل و هم يسألون ال لمجرد قدرته و قهره بل لكمال علمه و قدرته و
رحمته و حكمته فإنه سبحانه و تعالى أحكم الحاكمين و أرحم الراحمين و هو أرحم بعباده من
ال تَحْ َسبُهَا َجا ِم َدةً َو ِه َي تَ ُمرُّ َم َّر
الوالدة بولدها و قد أحسن كل شيء خلقه و قال تعالى { َوتَ َرى ْال ِجبَ َ
هللا الَّ ِذي أَ ْتقَنَ ُك َّل َش ْي ٍء }النمل 22و قد خلق األشياء بأسباب كما قال تعالى { َو َما
ب ُ
ص ْن َع َّ ِ
الس ََّحا ِ
نز َل ه
ض بَ ْع َد َموْ تِهَا }البقرة 160و قال { فَأَ َ
أَ َ
نز ْلنَا ِب ِه ْال َماء
هللاُ ِمنَ ال َّ
س َما ِء ِمن َّماء فَأَحْ يَا ِب ِه األرْ َ
ت }األعراف 51و قال تعالى {يَ ْه ِدي بِ ِه ه
سب َُل
هللاُ َم ِن اتَّبَ َع ِرضْ َوانَهُ ُ
فَأَ ْخ َرجْ نَا بِ ِه ِمن ُكلِّ الثَّ َم َرا ِ
1
سالَ ِم }المائدة16
ال َّ
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المساجد فضيلتها بكونها بيوت هللا التى بنيت لعبادته
ت أَ ِذنَ َّ
ال{ِ }96ر َجا ٌل
قال تعالى { فِي بُيُو ٍ
هللاُ أَن تُرْ فَ َع َوي ُْذ َك َر فِيهَا ا ْس ُمهُ يُ َسبِّ ُح لَهُ فِيهَا ِب ْال ُغد ُِّو َو ْاآل َ
ص ِ
هللا َوإِقَ ِام الص ََّال ِة َوإِيتَاء ال َّز َكا ِة يَ َخافُونَ يَوْ ماً تَتَقَلَّبُ فِي ِه ْالقُلُوبُ
َّال تُ ْل ِهي ِه ْم تِ َج َ
ارةٌ َو َال بَ ْي ٌع عَن ِذ ْك ِر َّ ِ
هللاُ أَحْ َسنَ َما َع ِملُوا َويَ ِزي َدهُم ِّمن فَضْ ِل ِه َو َّ
ْصا ُر{ِ }91ليَجْ ِز َيهُ ُم َّ
هللاُ َيرْ ُز ُ
ق َمن يَ َشا ُء ِب َغي ِْر
َو ْاألَب َ
ت أَ ِذنَ َّ
هللاُ أَن تُرْ فَ َع َوي ُْذ َك َر
ب{}92النور 92-96والعبادة عبادة هللا وحده ال شريك له {فِي بُيُو ٍ
ِح َسا ٍ
1
صا ِل }النور96
ِفي َها ا ْس ُمهُ يُ َس ِّب ُح لَهُ ِفي َها ِب ْال ُغد ُِّو َو ْاآل َ
أن مسجد الرسول وغيره من المساجد فضيلتها بكونها بيوت هللا التى بنيت لعبادته والمساجد الثالثة
لها فضل على ما سواها فإنها بناها انبياء ودعوا الناس إلى السفر إليها فالخليل دعا إلى المسجد
الحرام وسليمان دعا إلى بيت المقدس ونبينا دعا إلى الثالثة إلى مسجده والمسجدين ولكن جعل السفر
إلى المسجد الحرام فرضا واآلخرين تطوعا وإبراهيم وسليمان لم يوجبا شيئا وال اوجب الخليل الحج
ولهذا لم يكن بنوا إسرائيل يحجون ولكن حج موسى ويونس وغيرهما ولهذا لم يكن الحج واجبا فى
اس ِحجُّ ْالبَ ْيتِ }آل
أول اإلسالم وإنما وجب فى سورة آل عمران بقوله تعالى { َو ِ ه ِ
هلل َعلَى النَّ ِ
2
عمران31

صالة الجماعة من أوكد العبادات وأجل الطاعات وأعظم شعائر االسالم
ت أَ ِذنَ َّ
ال{ِ }96ر َجا ٌل
قال تعالى { فِي بُيُو ٍ
هللاُ أَن تُرْ فَ َع َوي ُْذ َك َر فِيهَا ا ْس ُمهُ يُ َسبِّ ُح لَهُ فِيهَا ِب ْال ُغد ُِّو َو ْاآل َ
ص ِ
هللا َوإِقَ ِام الص ََّال ِة َوإِيتَاء ال َّز َكا ِة يَ َخافُونَ َيوْ ماً تَتَقَلَّبُ ِفي ِه ْالقُلُوبُ
َّال تُ ْل ِهي ِه ْم ِت َج َ
ارةٌ َو َال َب ْي ٌع عَن ِذ ْك ِر َّ ِ
هللاُ أَحْ َسنَ َما َع ِملُوا َويَ ِزي َدهُم ِّمن فَضْ لِهِ َو َّ
ْصا ُر{ }91لِيَجْ ِزيَهُ ُم َّ
هللاُ يَرْ ُز ُ
ق َمن يَ َشا ُء ِب َغي ِْر
َو ْاألَب َ
ب{}92النور 92-96اتفق العلماء على أن صالة الجماعة من أوكد العبادات وأجل الطاعات
ِح َسا ٍ
وأعظم شعائر االسالم وعلى ما ثبت في فضلها النبي صلى هللا عليه وسلم حيث قال تفضل صالة
الرجل في الجماعة على صالته وحده بخمس وعشرين درجة هكذا في حديث أبي هريرة وأبي
سعيد بخمس وعشرين ومن حديث ابن عمر بسبع وعشرين والثالثة في الصحيح وقد جمع
بينهما بأن حديث الخمس والعشرين ذكر فيه الفضل الذي بين صالة المنفرد والصالة في الجماعة
والفضل خمس وعشرون وحديث السبعة والعشرين ذكر فيه صالته منفردا وصالته في الجماعة
والفضل بينهما فصار المجموع سبعا وعشرين ومن ظن من المتنسكة أن صالته وحده أفضل إما في
خلوته وإما في غير خلوته فهو مخطئ ضال وأضل منه من لم ير الجماعة إال خلف اإلمام المعصوم
فعطل المساجد عن الجمع والجماعات التي أمر هللا بها ورسوله وعمر المشاهد بالبدع والضالالت
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التي نهى هللا عنها ورسوله وصار مشابها لمن نهى عن عبادة الرحمن وأمر بعبادة األوثان فإن هللا
سبحانه شرع الصالة وغيرها في المساجد كما قال تعالى { َو َم ْن أَ ْ
هللا أَن ي ُْذ َك َر
اج َد ه ِ
ظلَ ُم ِم َّمن َّمنَ َع َم َس ِ
اج ِد
فِيهَا ا ْس ُمهُ َو َس َعى فِي َخ َرا ِبهَا }البقرة 110وقال تعالى { َوالَ تُبَ ِ
اشرُوه َُّن َوأَنتُ ْم عَا ِكفُونَ فِي ْال َم َس ِ
ْط َوأَقِي ُم ْ
وا ُوجُوهَ ُك ْم ِعن َد ُك ِّل َمس ِْج ٍد }األعراف 83وقال
}البقرة 121وقال تعالى {قُلْ أَ َم َر َربِّي بِ ْالقِس ِ
ُوا َم َسا ِج َد هللا }التوبة 11إلى قوله {إِنَّ َما يَ ْع ُم ُر َم َسا ِج َد ه
تعالى { َما َكانَ ِل ْل ُم ْش ِر ِكينَ أَن يَ ْع ُمر ْ
هللاِ َم ْن
هللاَ فَ َع َسى أُوْ لَـئِكَ أَن يَ ُكونُ ْ
ش إِالَّ ه
اآلخ ِر َوأَقَا َم ال َّ
وا ِمنَ
صالَةَ َوآتَى ال َّز َكاةَ َولَ ْم يَ ْخ َ
اهلل َو ْاليَوْ ِم ِ
آ َمنَ ِب ه ِ
ت أَ ِذنَ َّ
هللاُ أَن تُرْ فَ َع َوي ُْذ َك َر ِفي َها ا ْس ُمهُ يُ َسبِّ ُح لَهُ ِفي َها ِب ْال ُغد ُِّو
ْال ُم ْهتَ ِدينَ }التوبة12وقال تعالى { ِفي بُيُو ٍ
ارةٌ َو َال بَ ْي ٌع عَن ِذ ْك ِر َّ
هللاِ َوإِقَ ِام الص ََّال ِة َوإِيتَاء ال َّز َكا ِة يَ َخافُونَ يَوْ ما ً
ال{ ِ }96ر َجا ٌل َّال تُ ْل ِهي ِه ْم تِ َج َ
َو ْاآل َ
ص ِ
هللا أَ َحداً
تَتَقَلَّبُ فِي ِه ْالقُلُوبُ َو ْاألَب َ
هلل فَ َال تَ ْدعُوا َم َع َّ ِ
ْصا ُر{}91النور 91- 96وقال تعالى { َوأَ َّن ْال َم َسا ِج َد ِ َّ ِ
هللا َكثِيراً }الحج 04وأما مشاهد القبور ونحوها فقد
}الجن 12وقال تعالى { َو َم َسا ِج ُد ي ُْذ َك ُر فِيهَا ا ْس ُم َّ ِ
اتفق أئمة المسلمين على أنه ليس من دين اإلسالم أن تخص بصالة أو دعاء أو غير ذلك ومن ظن أن
الصالة والدعاء والذكر فيها أفضل منه في المساجد فقد كفر بل تواترت السنن بالنهي عن اتخادها
لعن هللا اليهود والنصارى اتخدوا قبور أنبيائهم
لذلك كما ثبت عنه في الصحيحين أنه قال
مساجد يحذر ما فعلوا قالت عائشة ولوال ذلك ذلك البرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجدا وفي
الصحيحين أيضا أنه ذكر له كنيسة بأرض الحبشة وما فيها من الحسن والتصاوير فقال أولئك
إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير أولئك شرار الخلق
عند هللا يوم القيامة وثبت عنه في صحيح مسلم من حديث جندب أنه قال قبل أن يموت بخمس
أن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد أال فال تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك
وفي المسند عنه أنه قال أن من شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون
اللهم ال تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب
القبور مساجد وفي موطأ مالك عنه أنه قال
هللا على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وفي السنن عنه أنه قال ال تتخذوا قبري عيدا
وصلوا علي حيثما كنتم فإن صالتكم تبلغني والمقصود هنا أن أئمة المسلمين متفقون على أن
إقامة الصلوات الخمس في المساجد هي من أعظم العبادات وأجل القربات ومن فضل تركها عليها
إيثا را للخلوة واالنفراد على الصلوات الخمس في الجماعات أو جعل الدعاء والصالة في المشاهد
ق ال َّرسُو َل
أفضل من ذلك في المساجد فقد انخلع من ربقة الدين واتبع غير سبيل المؤمنين { َو َمن يُ َشا ِق ِ
صيراً
يل ْال ُم ْؤ ِمنِينَ نُ َولِّ ِه َما تَ َولَّى َونُصْ لِهِ َجهَنَّ َم َو َس ْ
اءت َم ِ
ِمن بَ ْع ِد َما تَبَيَّنَ لَهُ ْالهُدَى َويَتَّ ِب ْع َغي َْر َس ِب ِ
}النساء 115ولكن تنازع العلماء بعد ذلك في كونها واجبة على األعيان أو على الكفاية أو سنة مؤكدة
على ثالثة أقوال فقيل هي سنة مؤكدة فقط وهذا هو المعروف عن أصحاب أبي حنيفة وأكثر
أصحاب مالك وكثير من أصحاب الشافعي ويذكر رواية عن أحمد وقيل هي واجبة على الكفاية
وهذا هو المرجح في مذهب الشافعي وقول بعض أصحاب مالك وقول في مذهب أحمد وقيل هي
واجبة على األعيان وهذا هو المنصوص عن أحمد وغيره من أئمة السلف وفقهاء الحديث وغيرهم
وهؤالء تنازعوا فيما إذا صلى منفردا لغير عذر هل تصح صالته على قولين أحدهما ال تصح وهو
قول طائفة من قدماء أصحاب أحمد ذكره القاضي أبو يعلى في شرح المذهب عنهم وبعض
متأخريهم كابن عقيل وهو قول طائفة من السلف واختاره ابن حزم وغيره والثاني تصح مع إثمه
بالترك وهذا هو المأثور عن أ حمد وقول أكثر أصحابه والذين نفوا الوجوب احتجوا بتفضيل النبي
صلى هللا عليه وسلم صالة الجماعة على صالة الرجل وحده قالوا ولو كانت واجبة لم تصح صالة
المنفرد ولم يكن هناك تفضيل وحملوا ما جاء من هم النبي صلى هللا عليه وسلم بالتحريق على من
ترك الجمعة أو على المنافقين الذين كانوا يتخلفون عن الجماعة مع النفاق وأن تحريقهم كان ألجل
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النفاق ال ألجل ترك الجماعة مع الصالة في البيوت وأما الموجبون فاحتجوا بالكتاب والسنة واآلثار
نت ِفي ِه ْم فَأَقَ ْم َ
أما الكتاب فقوله تعالى { َوإِ َذا ُك َ
صالَةَ فَ ْلتَقُ ْم طَآ ِئفَةٌ ِّم ْنهُم َّم َعكَ }النساء148
ت لَهُ ُم ال َّ
اآلية وفيها دليالن أحدهما أنه أمرهم بصالة الجماعة معه في حال الخوف وذلك دليل على وجوبها
حال الخوف وهو يدل بطريق األولى على وجوبها حال األمن الثاني أنه سن صالة الخوف جماعة
وسوغ فيها ما ال يجوز لغير عذر كاستدبار القبلة والعمل الكثير فإنه ال يجوز لغير عذر باالتفاق
وكذلك مفارقة اإلمام قبل السالم عند الجمهور وكذلك التخلف عن متابعة اإلمام كما يتخلف الصف
المؤخر بعد ركوعه مع اإلمام إذا كان العدو أمامهم قالوا وهذه األمور تبطل الصالة لو فعلت لغير
عذر فلو لم تكن الجماعة واجبة بل مستحبة لكان قد التزم فعل محظور مبطل للصالة وتركت المتابعة
الواجبة في الصالة ألجل فعل مستحب مع أنه قد كان من الممكن أن يصلوا وحدانا صالة تامة فعلم
وا ال َّز َكاةَ َوارْ َكع ْ
صالَةَ َوآتُ ْ
ُوا َم َع الرَّا ِك ِعينَ }البقرة 09إما
أنها واجبة وأيضا فقول تعالى { َوأَقِي ُمواْ ال َّ
أن يراد به المقارنة بالفعل وهي الصالة جماعة وإما أن يراد به ما يراد بقوله { َو ُكونُواْ َم َع
الصَّا ِد ِقينَ }التوبة 113فإن أريد الثاني لم يكن فرق بين قوله صلوا مع المصلين وصوموا مع
الصائمين و اركعوا مع الراكعين والسياق يدل على اختصاص الركوع بذلك فإن قيل فالصالة
كلها تفعل في الجماعة قيل خص الركوع بالذكر ألنه تدرك به الصالة فمن أدرك الركعة فقد أدرك
السجدة فأمر بما يدرك به الركعة كما قال لمريم { ا ْقنُ ِتي ِل َرب ِِّك َوا ْس ُج ِدي َوارْ َك ِعي َم َع الرَّا ِك ِعينَ }آل
عمران 09فإنه لو قيل اقنتي مع القانتين لدل على وجوب إدراك القيام ولو قيل اسجدي لم يدل على
وجوب إدراك الركوع بخالف قوله{ َوارْ َك ِعي َم َع الرَّا ِك ِعينَ }آل عمران 09فإنه يدل على األمر
بإدراك الركوع وما بعده دون ماقبله وهو المطلوب وأما السنة فاألحاديث المستفيضة في هذا الباب
مثل حديث أبي هريرة المتفق عليه عنه صلى هللا عليه وسلم أنه قال لقد هممت أن آمر بالصالة
فتقام ثم آمر رجال فيصلي بالناس ثم انطلق إلى قوم ال يشهدون الصالة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار
فهم بتحريق من لم يشهد الصالة وفي لفظ قال أثقل الصالة على المنافقين صالة العشاء والفجر
ولو يعلمون ما فيهما ألتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر بالصالة فتقام الحديث وفي المسند
وغيره لوال ما في البيوت من النساء والذرية ألمرت أن تقام الصالة الحديث فبين أنه هم
بتحريق البيوت على من لم يشهد الصالة وبين أنه إنما منعه من ذلك من فيها من النساء والذرية فإنهم
ال يجب عليهم شهود الصالة وفي تحريق البيوت قتل من ال يجوز قتله وكان ذلك بمنزلة إقامة الحد
على الحبلى وقد قال سبحانه وتعالى { َولَوْ َال ِر َجا ٌل ُّم ْؤ ِمنُونَ َونِ َساء ُّم ْؤ ِمنَ ٌ
ات لَّ ْم تَ ْعلَ ُموهُ ْم أَن تَطَؤُوهُ ْم
صي َب ُكم ِّم ْنهُم َّم َع َّرةٌ ِب َغي ِْر ِع ْل ٍم ِليُ ْد ِخ َل َّ
هللاُ ِفي َرحْ َمتِ ِه َمن َي َشا ُء لَوْ تَ َزيَّلُوا لَ َع َّذ ْبنَا الَّ ِذينَ َكفَرُوا ِم ْنهُ ْم َع َذاباً
فَتُ ِ
أَلِيماً }الفتح 85ومن حمل ذلك على ترك شهود الجمعة فسياق الحديث يبين ضعف قوله حيث ذكر
صالة العشاء والفجر ثم أتبع ذلك بهمه بتحريق من لم يشهد الصالة وأما من حمل العقوبة على النفاق
ال على ترك الصالة فقوله ضعيف ألوجه أحدها أن النبي صلى هللا عليه وسلم ما كان يقتل المنافقين
إال على األمور الباطنة وإنما يعاقبهم على ما يظهر منهم من ترك واجب أو فعل محرم فلوال أن في
ذلك ترك واجب لما حرقهم الثاني أنه رتب العقوبة على ترك شهود الصالة فيجب ربط الحكم
بالسبب الذي ذكره الثالث أنه سيأتي إن شاء هللا حديث ابن أم مكتوم حيث استأذنه أن يصلي في بيته
فلم يأذن له وابن أم مكتوم رجل مؤمن من خيار المؤمنين أثنى عليه القرآن وكان النبي صلى هللا عليه
وسلم يستخلفه على المدينة وكان يؤذن للنبي صلى هللا عليه وسلم الرابع إن ذلك حجة على وجوبها
أيضا كما قد ثبت في صحيح مسلم وغيره عن عبد هللا بن مسعود أنه قال من سره أن يلقى هللا
غدا مسلما فليصل هذه الصلوات الخمس في المساجد التي ينادى بهن فإن هللا شرع سنة من سنن
الهدى وإن هذه الصلوات الخمس في المساجد التي ينادى إليها بعض من سنة الهدى وإنكم لو صليتم
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في بيوتكم كما صلى هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ولقد رأيتنا
وما يتخلف عنها إال منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في
الصف اإليجاب للجماعة مع كون الرجل مؤمنا وأما احتجاجهم بتفضيل صالة الرجل في الجماعة
على صالته وحده فعنه جوابان مبنيان على صحة صالة المنفرد لغير عذر فمن صحح صالته قال
الجماعة واجبة وليست شرطا في الصحة كالوقت فإنه لو أخر العصر إلى وقت االصفرار كان آثما
مع كون الصالة صحيحة بل وكذلك لو أخرها إلى أن يبقى مقدار ركعة كما ثبت في الصحيح من
أدرك ركعة من العصر فقد أدرك العصر قال والتفضيل ال يدل على أن المفضول جائز فقد قال
هللا َو َذرُوا ْالبَ ْي َع َذلِ ُك ْم َخ ْي ٌر لَّ ُك ْم }الجمعة3
تعالى {إِ َذا نُو ِدي لِل َّ
ص َال ِة ِمن يَوْ ِم ْال ُج ُم َع ِة فَا ْس َعوْ ا إِلَى ِذ ْك ِر َّ ِ
فجعل السعي إلى الجمعة خيرا من البيع والسعي واجب والبيع حرام وقال تعالى {قُل لِّ ْل ُم ْؤ ِمنِينَ
ُوجهُ ْم }النور 94ومن قال ال تصح صالة المنفرد إال لعذر احتج
ارهِ ْم َويَحْ فَظُوا فُر َ
يَ ُغضُّ وا ِم ْن أَب َ
ْص ِ
بأدلة الوجوب قال وما ثبت وجوبه في الصالة كان شرطا في الصحة كسائر الواجبات وأما الوقت
فإنه ال يمكن تالفيه فإذا فات لم يكن فعل الصالة فيه فنظير ذلك فوت الجمعة وفوت الجماعة التي ال
يمكن استداركها فإ ذا فوت الجمعة الواجبة كان آثما وعليه الظهر إذ ال يمكن سوى ذلك وكذلك من
فوت الجماعة الواجبة التي يجب عليه شهودها وليس هناك جماعة أخرى فإنه يصلي منفردا لغير
عذر وتصح صالته هنا لعدم امكان صالته جماعة كما يصح الظهر ممن تفوته الجمعة وليس
وبالجمعة وإنما الكالم فيمن صلى في بيته منفردا لغير عذر ثم أقيمت الجماعة فهذا عندهم عليه أن
يشهد الجماعة كمن صلى الظهر قبل الجمعة عليه أن يشهد الجمعة واستدلوا على ذلك بحديث أبي
هريرة الذي في السنن عن النبي صلى هللا عليه وسلم من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر
فال صالة له ويؤيد ذلك قوله ال صالة لجار المسجد إال في المسجد فإن هذا معروف من
كالم علي وعائشة وأبي هريرة وابن عمر وقد رواه الدارقطني وغيره مرفوعا إلى النبي صلى هللا
عليه وسلم وقوى ذلك بعض الحفاظ قالوا وال يعرف في كالم هللا ورسوله حرف النفي دخل على
وال إيمان لمن ال أمانة له
فعل شر عي إال لترك واجب فيه كقوله ال صالة إال بأم القرآن
ونحو ذلك وأجاب هؤالء عن حديث التفضيل بأن قالوا هو محمول على المعذور كالمريض ونحوه
فإن هذا بمنزلة قوله صلى هللا عليه وسلم صالة القاعد على النصف من صالة القائم وصالة النائم
على النصف من صالة القاعد وأن تفضيله صالة الرجل في جماعة على صالته وحده كتفضيله
صالة القائم على صالة القاعد ومعلوم أن القيام واجب في صالة الفرض دون النفل كما أن الجماعة
واجبة في صالة الفرض دون النفل وتمام الكالم في ذلك أن العلماء تنازعوا في هذا الحديث هل
المراد بهما المعذور أو غيره على قولين فقالت طائفة المراد بهما غير المعذور قالوا ألن المعذور
أجره تام بدليل ما ثبت في الصحيحين عن أبي موسى األشعري عن النبي صلى هللا عليه وسلم
أنه قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمله وهو صحيح مقيم قالوا فإذا
كان المريض والمسافر يكتب لهما ما كانا يعمالن في الصحة واإلقامة فكيف تكون صالة المعذور
قاعدا أو منفردا دون صالته في الجماعة قائما وحمل هؤالء تفضيل صالة القائم على النفل دون
الفرض ألن القيام في الفرض واجب ومن قال هذا القول لزمه أن يجوز تطوع الصحيح مضطجعا
من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر فال صالة له ويؤيد ذلك قوله ال صالة لجار المسجد
إال في المسجد فإن هذا معروف من كالم علي وعائشة وأبي هريرة وابن عمر وقد رواه
الدارقطني وغيره مرفوعا إلى النبي صلى هللا عليه وسلم وقوى ذلك بعض الحفاظ قالوا وال يعرف
في كالم هللا ورسوله حرف النفي دخل على فعل شرعي إال لترك واجب فيه كقوله ال صالة إال
وال إيمان لمن ال أمانة له ونحو ذلك وأجاب هؤالء عن حديث التفضيل بأن قالوا
بأم القرآن
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هو محمول على المعذور كالمريض ونحوه فإن هذا بمنزلة قوله صلى هللا عليه وسلم صالة
القاعد على النصف من صالة القائم وصالة النائم على النصف من صالة القاعد وأن تفضيله
صالة الرجل في جماعة على صالته وحده كتفضيله صالة القائم على صالة القاعد ومعلوم أن القيام
واجب في صالة الفرض دون النفل كما أن الجماعة واجبة في صالة الفرض دون النفل وتمام الكالم
في ذلك أن العلماء تنازعوا في هذا الحديث هل المراد بهما المعذور أو غيره على قولين فقالت
طائفة المراد بهما غير المعذور قالوا ألن المعذور أجره تام بدليل ما ثبت في الصحيحين عن
أبي موسى األ شعري عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له من
العمل ما كان يعمله وهو صحيح مقيم قالوا فإذا كان المريض والمسافر يكتب لهما ما كانا يعمالن
في الصحة واإلقامة فكيف تكون صالة المعذور قاعدا أو منفردا دون صالته في الجماعة قائما وحمل
هؤالء تفضيل صالة القائم على النفل دون الفرض ألن القيام في الفرض واجب ومن قال هذا القول
لزمه أن يجوز تطوع الصحيح مضطجعا ألنه قد ثبت أنه قال ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم
وقد طرد هذا الدليل طائفة من متأخري أصحاب الشافعي وأحمد وجوزوا أن يتطوع الرجل
مض طجعا لغير عذر ألجل هذا الحديث ولتعذر حمله على المريض كما تقدم ولكن أكثر العلماء
أنكروا ذلك وعدوه بدعة وحدثا في اإلسالم وقالوا ال يعرف أن أحدا قط صلى في اإلسالم على جنبه
وهو صحيح ولو كان هذا مشروعا لفعله المسلمون على عهد نبيهم صلى هللا عليه وسلم أو بعده
ول فعله النبي صلى هللا عليه وسلم ولو مرة لتبيين الجواز فقد كان يتطوع قاعدا ويصلي على راحلته
قبل أي وجه توجهت به ويوتر عليها غير أنه ال يصلي عليها المكتوبة فلو كان هذا سائغا لفعله ولو
مرة أو لفعله أصحابه وهؤالء الذين أنكروا هذا مع ظهور حجتهم قد تناقض من لم يوجب الجماعة
منهم حيث حملوا قوله تفضل صالة الجماعة على صالة الرجل وحده بخمس وعشرين درجة
على أنه أراد غير المعذور فيقال لهم لم كان التفضيل هنا في حق غير المعذور والتفضيل هناك في
حق المعذور وهل هذا إال تناقض وأما من أوجب الجماعة وحمل التفضيل على المعذور فطرد دليله
وحينئذ فال يكون في الحديث حجة على صحة صالة المنفرد لغير عذر وأما ما احتج به منازعهم من
قوله إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمله وهو صحيح مقيم فجوابهم عنه
أن هذا الحديث دليل على أنه يكتب له مثل الثواب الذي كان يكتب له في حال الصحة واإلقامة ألجل
نيته له وعجزه عنه بالعذر وهذه قاعدة الشريعة أن من كان عازما على الفعل عزما جازما وفعل ما
يقدر عليه منه كان بمنزلة الفاعل فهذا الذي كان له عمل في صحته وإقامته عزمه أن يفعله وقد فعل
في المرض والسفر ما أمكنه فكان بمنزلة الفاعل كما جاء في السنن فيمن تطهر في بيته ثم
ذهب إلى المسجد ليدرك الجماعة فوجدها قد فاتت أنه يكتب له أجر صالة الجماعة وكما ثبت في
الصحيح من قوله صلى هللا عليه وسلم إن بالمدينة لرجاال ما سرتم مسيرا وال قطعتم واديا إال
كانوا معكم قالوا وهم بالمدينة قال وهم بالمدينة حبسهم العذر وقد قال تعالى {الَّ يَ ْستَ ِوي
هللا ِبأَ ْم َوالِ ِه ْم َوأَنفُ ِس ِه ْم }النساء35
يل ه ِ
ْالقَا ِع ُدونَ ِمنَ ْال ُم ْؤ ِمنِينَ َغ ْي ُر أُوْ لِي الض ََّر ِر َو ْال ُم َجا ِه ُدونَ فِي َس ِب ِ
اآلية فهذا ومثله يبين أن المعذور يكتب له مثل ثواب الصحيح إذا كانت نيته أن يفعل وقد عمل ما
يقدر عليه وذلك ال يقتضي أن يكون نفس عمله مثل عمل الصحيح فليس في الحديث أن صالة
المريض نفسها في األجر مثل صالة الصحيح وال أن صالة المنفرد المعذور في نفسها مثل صالة
الرجل في الجماعة وإنما فيه أن يكتب له من العمل ما كان يعمل وهو صحيح مقيم كما يكتب له أجر
صالة الجماعة إذا فاتته مع قصده لها وأيضا فليس كل معذور يكتب له مثل عمل الصحيح وإنما يكتب
له إذا كان يقصد عمل الصحيح ولكن عجز عنه فالحديث يدل على أنه من كان عادته الصالة في
جماعة والصالة قائما ثم ترك ذلك لمرضه فإنه يكتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم وكذلك من
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تطوع على الراحلة في السفر وقد كان يتطوع في الحضر قائما يكتب له ما كان يعمل في اإلقامة فأما
من لم تكن عادته الصالة في جماعة وال الصالة قائما إذا مرض فصلى وحده أو صلى قاعدا فهذا ال
يكتب له مثل صالة المقيم الصحيح ومن حمل الحديث على غير المعذور يلزمه أن يجعل صالة هذا
قاعدا مثل صالة القائم وصالته منفردا مثل الصالة في جماعة وهذا قول باطل لم يدل عليه نص وال
قياس وال قاله أحد وأيضا فيقال تفضيل النبي صلى هللا عليه وسلم لصالة الجماعة على صالة
المنفرد ولصالة القائم على القاعد والقاعد على المضطجع إنما دل على فضل هذه الصالة على هذه
الصالة حيث يكون كل من الصالتين صحيحة أما كون هذه الصالة المفضولة تصح حيث تصح تلك
أو ال تصح فالحديث لم يدل عليه بنفي وال إثبات وال سيق الحديث ألجل بيان صحة الصالة وفسادها
بل وجوب القيام والقعود وسقوط ذلك ووجوب الجماعة وسقوطها يتلقى من أدلة أخرى وكذلك أيضا
كون هذا المعذور يكتب له تمام عمله أو ال يكتب له لم يتعرض له هذا الحديث بل يتلقى من أحاديث
أخرى وقد بينت سائر النصوص أن تكميل الثواب هو لمن كان يعمل العمل الفاضل وهو صحيح مقيم
ال لكل أحد وبينت نصوص أخر وجوب القيام في الفرض كقوله صلى هللا عليه وسلم لعمران بن
حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب وبين جواز التطوع قاعدا
لما رآهم وهم يصلون قعودا فأقرهم على ذلك وكان يصلي قاعدا مع كونه كان يتطوع على الراحلة
في السفر كذلك تثبت نصوص أخر وجوب الجماعة فيعطي كل حديث بينت حقه فليس بينها تعارض
وال تناف وإنما يظن التعارض والتنافي من حملها ما ال تدل عليه ولم يعطها حقها بسوء نظره وتأويله
1
و هللا أعلم

الرافضة بدلوا دين هللا فعمروا المشاهد وعطلوا المساجد مضاهاة للمشركين
ومخالفة للمؤمنين
ت أَ ِذنَ َّ
ال{ِ }96ر َجا ٌل
قال تعالى { فِي بُيُو ٍ
هللاُ أَن تُرْ فَ َع َوي ُْذ َك َر فِيهَا ا ْس ُمهُ يُ َسبِّ ُح لَهُ فِيهَا بِ ْال ُغد ُِّو َو ْاآل َ
ص ِ
ْ
هللا َوإِقَ ِام الص ََّال ِة َوإِيتَاء ال َّز َكا ِة يَ َخافُونَ َيوْ ماً تَتَقَلَّبُ ِفي ِه القُلُوبُ
َّال تُ ْل ِهي ِه ْم ِت َج َ
ارةٌ َو َال َب ْي ٌع عَن ِذ ْك ِر َّ ِ
هللاُ أَحْ َسنَ َما َع ِملُوا َويَ ِزي َدهُم ِّمن فَضْ لِهِ َو َّ
ْصا ُر{ }91لِيَجْ ِزيَهُ ُم َّ
هللاُ يَرْ ُز ُ
ق َمن يَ َشا ُء ِب َغي ِْر
َو ْاألَب َ
ب{}92النور 92-96وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قال ال تجلسوا
ِح َسا ٍ
على القبور وال تصلوا إليها وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره عن أبي الهياج األسدي قال قال لي
علي بن أبي طالب أال أبعثك على ما بعثني عليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن ال أدع قبرا
مشرفا إال سويته وال تمثاال إال طمسته فقرن بين طمس التماثيل وتسوية القبور المشرفة ألن كليهما
ذريعة إلى الشرك كما في الصحيحين أن أم سلمة وأم حبيبة ذكرتا النبي صلى هللا عليه وسلم كنيسة
رأينها بأرض الحبشة وذكرتا من حسنها وتصاوير فيها فقال إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح
بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير أولئك شرار الخلق عند هللا يوم القيامة وهللا
أمر في كتابه بعمارة المساجد ولم يذكر المشاهد فالرافضة بدلوا دين هللا فعمروا المشاهد وعطلوا
ْط َوأَ ِقي ُم ْ
وا ُوجُوهَ ُك ْم
المساجد مضاهاة للمشركين ومخالفة للمؤمنين قال تعالى {قُلْ أَ َم َر َربِّي ِب ْال ِقس ِ
ِعن َد ُكلِّ َمس ِْج ٍد }األعراف 83لم يقل عند كل مشهد وقال { َما َكانَ لِ ْل ُم ْش ِر ِكينَ أَن يَ ْع ُمر ْ
اج َد هللا
ُوا َم َس ِ
1الفتاوى الكبرى ج 8 :ص 004 -094:و الفتاوى الكبرى ج 1 :ص 119 :و مجموع الفتاوى ج 89 :ص:
880-889
190

ار هُ ْم َخالِ ُدونَ { }11إِنَّ َما يَ ْع ُم ُر َم َسا ِج َد ه
َشا ِه ِدينَ َعلَى أَنفُ ِس ِه ْم ِب ْال ُك ْف ِر أُوْ لَئِكَ َح ِبطَ ْ
هللاِ
ت أَ ْع َمالُهُ ْم َوفِي النَّ ِ
هللا فَ َع َسى أُوْ لَـ ِئكَ أَن َي ُكونُ ْ
اهلل َو ْال َيوْ ِم اآل ِخ ِر َوأَقَا َم ال َّ
وا ِمنَ
صالَةَ َوآتَى ال َّز َكاةَ َولَ ْم يَ ْخ َ
َم ْن آ َمنَ ِب ه ِ
ش إِالَّ ه َ
ْال ُم ْهتَ ِدينَ { }12التوبة  12 -11ولم يقل إنما يعمر مشاهد هللا بل عمار المشاهد يخشون بها غير هللا
هللا أَ َحداً }الجن 12ولم يقل وأن
هلل فَ َال تَ ْدعُوا َم َع َّ ِ
ويرجون غير هللا وقال تعالى { َوأَ َّن ْال َم َسا ِج َد ِ َّ ِ
ت
هللا َك ِثيراً }الحج04ولم يقل ومشاهد وقال { ِفي بُيُو ٍ
اج ُد ي ُْذ َك ُر ِفيهَا ا ْس ُم َّ ِ
المشاهد هلل وقال { َو َم َس ِ
أَ ِذنَ َّ
ارةٌ َو َال بَ ْي ٌع
ال{ِ }96ر َجا ٌل َّال تُ ْل ِهي ِه ْم تِ َج َ
هللاُ أَن تُرْ فَ َع َوي ُْذ َك َر فِيهَا ا ْس ُمهُ يُ َسبِّ ُح لَهُ فِيهَا ِب ْال ُغد ُِّو َو ْاآل َ
ص ِ
عَن ِذ ْك ِر َّ
هللاِ َوإِقَ ِام الص ََّال ِة َوإِيتَاء ال َّز َكا ِة { }91النور  91- 96وأيضا فقد علم بالنقل المتواتر بل
علم باإلضطرار من دين اإلسالم أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم شرع ألمته عمارة المساجد
بالصلوات واالجتماع للصلوات الخمس ولصالة الجمعة والعيدين وغير ذلك وأنه لم يشرع ألمته أن
يبنوا على قبر نبي وال رجل صالح ال من أهل البيت وال غيرهم ال مسجدا وال مشهدا ولم يكن على
عهده صلى هللا عليه وسلم في اإلسالم مشهد مبني على قبر وكذلك على عهد خلفائه الراشدين
وأصحابه الثالثة وعلي بن أبي طالب ومعاوية لم يكن على عهدهم مشهد مبني ال على قبر نبي وال
غيره ال على قبر إبراهيم الخليل وال على غيره بل لما قدم المسلمون إلى الشام غير مرة ومعهم
عمر بن الخطاب وعثمان ابن عفان وعلي بن أبي طالب وغيرهم ثم لما قدم عمر لفتح بيت المقدس
ثم لما قدم لوضع الجزية على أهل الذمة ومشارطتهم ثم لما قدم إلى سرغ ففي جميع هذه المرات لم
يكن أحدهم يقصد السفر إلى قبر الخليل وال كان هناك مشهد بل كان هناك البناء المبني على المغارة
وكان مسدودا بال باب له مثل حجرة النبي صلى هللا عليه وسلم ثم لم يزل األمر هكذا في خالفة
بني أمية وبني العباس إلى أن ملك النصاري تلك البالد في أواخر المائة الخامسة فبنوا ذلك البناء
واتخذوه كنيسة ونقبوا باب البناء فلهذا تجد الباب منقوبا ال مبنيا ثم لما استنقذ المسلمون منهم تلك
األرض اتخذها من اتخذها مسجدا بل كان الصحابة إذ رأوا أحدا بني مسجدا على قبر نهوه عن
ذلك ولما ظهر قبر دانيال بتستر كتب فيه أبو موسى األشعري رضي هللا عنه ألى عمر رضي هللا
عنه فكتب إليه عمر أن تحفر بالنهار ثالثة عشر قبرا وتدفنه بالليل في واحد منها لئال يفتتن الناس به
وكان عمر بن الخطاب إذا رآهم يتناوبون مكانا يصلون فيه لكونه موضع نبي ينهاهم عن ذلك ويقول
إنما هلك من كان قبلكم باتخاذ آثار أنبيائهم مساجد من أدركته الصالة فيه فليصل وإال فليذهب
فهذا وأمثاله مما كانوا يحققون به التوحيد الذي أرسل هللا به الرسول إليهم ويتبعون في ذلك سنته
صلى هللا عليه وسلم واإلسالم مبني على أصلين أن ال تعبد إال هللا وأن نعبده بما شرع ال نعبده
1
بالبدع

صالة الرجل فى المسجد تفضل على صالته فى بيته وسوقه بخمس وعشرين
درجة
ت أَ ِذنَ َّ
ال{ِ }96ر َجا ٌل
قال تعالى { فِي بُيُو ٍ
هللاُ أَن تُرْ فَ َع َوي ُْذ َك َر فِيهَا ا ْس ُمهُ يُ َسبِّ ُح لَهُ فِيهَا بِ ْال ُغد ُِّو َو ْاآل َ
ص ِ
ْ
َّ
َّ
ُ
ً
هللا َوإِقَ ِام الص ََّال ِة َوإِيتَاء ال َّز َكا ِة يَ َخافُونَ يَوْ ما تَتَقَلبُ ِفي ِه القُلوبُ
َّال تُ ْل ِهي ِه ْم ِت َج َ
ارةٌ َو َال بَ ْي ٌع عَن ِذ ْك ِر ِ
هللاُ أَحْ َسنَ َما َع ِملُوا َويَ ِزي َدهُم ِّمن فَضْ لِهِ َو َّ
ْصا ُر{ }91لِيَجْ ِزيَهُ ُم َّ
هللاُ يَرْ ُز ُ
ق َمن يَ َشا ُء ِب َغي ِْر
َو ْاألَب َ
ب{}92النور 92-96وأما العبادات فى المساجد كالصالة والقراءة والدعاء ونحو ذلك فقد قال
ِح َسا ٍ
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تعالى { َو َم ْن أَ ْ
هللا أَن ي ُْذ َك َر فِيهَا ا ْس ُمهُ َو َس َعى فِي َخ َرا ِبهَا أُوْ لَـئِكَ َما َكانَ لَهُ ْم أَن
اج َد ه ِ
ظلَ ُم ِم َّمن َّمنَ َع َم َس ِ
َظي ٌم }البقرة 110وقال تعالى
َي ْد ُخلُوهَا إِالَّ َخآ ِئ ِفينَ لهُ ْم ِفي ال ُّد ْن َيا ِخ ْز ٌ
اآلخ َر ِة َع َذابٌ ع ِ
ي َولَهُ ْم ِفي ِ
اج َد ه
هللا فَ َع َسى
اآلخ ِر َوأَقَا َم ال َّ
صالَةَ َوآتَى ال َّز َكاةَ َولَ ْم يَ ْخ َ
اهلل َو ْاليَوْ ِم ِ
هللاِ َم ْن آ َمنَ ِب ه ِ
ش إِالَّ ه َ
{إِنَّ َما يَ ْع ُم ُر َم َس ِ
أُوْ لَـئِكَ أَن يَ ُكونُ ْ
وا ِمنَ ْال ُم ْهتَ ِدينَ }التوبة 12االية وفى الترمذى عن النبى اذا رأيتم الرجل يعتاد
اآلخ ِر
اهلل َو ْاليَوْ ِم ِ
هللا َم ْن آ َمنَ ِب ه ِ
اج َد ه ِ
المسجد فاشهدوا له بااليمان فان هللا تعالى يقول {إِنَّ َما يَ ْع ُم ُر َم َس ِ
ْط َوأَقِي ُم ْ
}التوبة 12اآلية وقال تعالى {قُلْ أَ َم َر َربِّي ِب ْالقِس ِ
وا ُوجُوهَ ُك ْم ِعن َد ُكلِّ َم ْس ِج ٍد َوا ْدعُوهُ
هللا
هلل فَ َال تَ ْدعُوا َم َع َّ ِ
اج َد ِ َّ ِ
ُم ْخ ِل ِ
صينَ لَهُ ال ِّدينَ َك َما َبدَأَ ُك ْم تَعُو ُدونَ }األعراف 83وقال تعالى { َوأَ َّن ْال َم َس ِ
ت أَ ِذنَ َّ
هللاُ أَن تُرْ فَ َع َوي ُْذ َك َر فِيهَا ا ْس ُمهُ يُ َسبِّ ُح لَهُ فِيهَا ِب ْال ُغد ُِّو
أَ َحداً }الجن 12وقال تعالى {فِي بُيُو ٍ
اج ِد }البقرة121
َو ْاآل َ
ال }النور 96وقال تعالى { َوالَ تُبَ ِ
اشرُوه َُّن َوأَنتُ ْم عَا ِكفُونَ فِي ْال َم َس ِ
ص ِ
وفى الصحيحين عنه أنه قال صالة الرجل فى المسجد تفضل على صالته فى بيته وسوقه بخمس
وفى
وعشرين درجة وفى لفظ صالة الجماعة أفضل من صالة أحدكم بخمس وعشرين درجة
الصحيح عنه أنه قال اثقل الصالة على المنافقين صالة العشاء وصالة الفجر ولو يعلمون ما فيهما
ألتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر بالصالة فتقام ثم آمر رجال فيصلى بالناس ثم انطلق برجال
وفى صحيح
معى معهم حزم من حطب الى قوم ال يشهدون الصالة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار
مسلم عن أبى هريرة رضى هللا عنه أنه قال أتى النبى رجل أعمى فقال يا رسول هللا إنه ليس لى قائد
يقودنى الى المسجد فسأل رسول هللا أن يرخص له فيصلى فى بيته فرخص له فلما ولى دعاه فقال
وفيه أيضا عن أبى سعيد رضى هللا عنه قال من
هل تسمع النداء بالصالة قال نعم قال فأجب
سره أن يلقى هللا غدا مسلما فيحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن فان هللا شرع لنبيكم سنن
الهدى وانهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم فى بيوتكم كما يصلى هذا المتخلف فى بيته لتركتم سنة
نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد الى مسجد من هذه
المساجد اال كتب هللا له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها خطيئة ولقد رأيتنا
وما يتخلف عنها إال منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين رجلين حتى يقام فى
1
الصف

هللا سبحانه في كتابه إنما أمر بعمارة المساجد ال المشاهد
ت أَ ِذنَ َّ
ال{ِ }96ر َجا ٌل
قال تعالى { ِفي بُيُو ٍ
هللاُ أَن تُرْ فَ َع َوي ُْذ َك َر ِفي َها ا ْس ُمهُ يُ َسبِّ ُح لَهُ ِفي َها ِب ْال ُغد ُِّو َو ْاآل َ
ص ِ
هللا َوإِقَ ِام الص ََّال ِة َوإِيتَاء ال َّز َكا ِة يَ َخافُونَ يَوْ ماً تَتَقَلَّبُ فِي ِه ْالقُلُوبُ
َّال تُ ْل ِهي ِه ْم تِ َج َ
ارةٌ َو َال بَ ْي ٌع عَن ِذ ْك ِر َّ ِ
هللاُ أَحْ َسنَ َما َع ِملُوا َويَ ِزي َدهُم ِّمن فَضْ لِهِ َو َّ
ْصا ُر{ }91لِيَجْ ِزيَهُ ُم َّ
هللاُ يَرْ ُز ُ
ق َمن يَ َشا ُء بِ َغي ِْر
َو ْاألَب َ
ب{}92النور 92-96والشرك وسائر البدع مبناها على الكذب واالفتراء ولهذا فإن كل من كان
ِح َسا ٍ
عن الت وحيد والسنة أبعد كان إلى الشرك واالبتداع واالفتراء أقرب كالرافضة الذين هم أكذب طوائف
أهل األهواء وأعظمهم شركا فال يوجد في أهل األهواء أكذب منهم وال أبعد عن التوحيد حتى إنهم
يخربون مساجد هللا التي يذكر فيها اسمه فيعطلونها عن الجمعات والجماعات ويعمرون المشاهد التي
أقيمت على القبور التي نهى هللا ورسوله عن اتخاذها وهللا سبحانه في كتابه إنما أمر بعمارة المساجد
ت أَ ِذنَ َّ
هللاُ أَن تُرْ فَ َع َوي ُْذ َك َر ِفي َها ا ْس ُمهُ يُ َسبِّ ُح لَهُ ِفي َها ِب ْال ُغد ُِّو
ال المشاهد فقال تعالى { ِفي بُيُو ٍ
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ال{ِ }96ر َجا ٌل َّال تُ ْل ِهي ِه ْم تِ َجا َرةٌ َو َال بَ ْي ٌع عَن ِذ ْك ِر َّ
هللاِ َوإِقَ ِام الص ََّال ِة َوإِيتَاء ال َّز َكا ِة يَ َخافُونَ يَوْ ماً
َو ْاآل َ
ص ِ
ْصا ُر{ }91النور  91-96وكذلك سنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
تَتَقَلَّبُ ِفي ِه ْالقُلُوبُ َو ْاألَب َ
الثابتة بقوله في الحديث الصحيح من بنى هلل مسجدا بنى هللا له بيتا في الجنة ولم يقل مشهدا وقال
أيضا في الحديث صالة الرجل في المسجد تفضل على صالته في بيته وسوقه بخمس وعشرين صالة
وقال أيضا في الحديث الصحيح من تطهر في بيته فأحسن الطهور ثم خرج إلى المسجد ال ينهزه إال
الصالة كانت خطواته إحداها ترفع درجة واألخرى تحط خطيئة فإذا جلس ينتظر الصالة فالعبد في
صالة ما دام ينتظر الصالة والمالئكة تصلي على أحدكم ما دام في مصاله الذي صلى فيه اللهم اغفر
له اللهم ارحمه مالم يحدث وهذا مما علم بالتواتر والضرورة من دين الرسول صلى هللا عليه وسلم
فإنه أمر بعمارة المساجد والصالة فيها ولم يأمرنا ببناء مشهد ال على قبر نبي وال على غير قبر نبي
وال على مقام نبي ولم يكن على عهد الصحابة والتابعين وتابعيهم في بالد اإلسالم ال الحجاز وال
الشام وال اليمن وال العراق وال خراسان وال مصر وال المغرب مسجد مبني على قبر وال مشهد
يقصد للزيارة أصال ولم يكن أحد من السلف يأتي قبر نبي أو غير نبي ألجل الدعاء عنده وال كان
الصحابة يقصدون الدعاء عند قبر النبي صلى هللا عليه وسلم وال عند قبر غيره من األنبياء وإنما
كانوا يصلون ويسلمون على النبي صلى هللا عليه وسلم وعلى صاحبيه واتفق األئمة على أنه إذا
دعا بمسجد النبي صلى هللا عليه وسلم ال يستقبل قبره وتنازعوا عند السالم عليه فقال مالك وأحمد
وهو الذي ذكره أصحاب الشافعي وأظنه منصوصا عنه وقال
وغيرهما يستقبل قبره ويسلم عليه
1
أبو حنيفة بل يستقبل القبلة ويسلم عليه وهكذا في كتاب أصحابه

من أعظم الضالالت نقل صالة المسلمين من مسجد إلى مشهد من مشاهد
القبور
ت أَ ِذنَ َّ
ال{ِ }96ر َجا ٌل
قال تعالى { فِي بُيُو ٍ
هللاُ أَن تُرْ فَ َع َوي ُْذ َك َر فِيهَا ا ْس ُمهُ يُ َسبِّ ُح لَهُ فِيهَا بِ ْال ُغد ُِّو َو ْاآل َ
ص ِ
ْ
َّ
َّ
ُ
ً
هللا َوإِقَ ِام الص ََّال ِة َوإِيتَاء ال َّز َكا ِة يَ َخافُونَ يَوْ ما تَتَقَلبُ فِي ِه القُلوبُ
َّال تُ ْل ِهي ِه ْم تِ َج َ
ارةٌ َو َال بَ ْي ٌع عَن ِذ ْك ِر ِ
هللاُ أَحْ َسنَ َما َع ِملُوا َويَ ِزي َدهُم ِّمن فَضْ لِهِ َو َّ
ْصا ُر{ }91لِيَجْ ِزيَهُ ُم َّ
هللاُ يَرْ ُز ُ
ق َمن يَ َشا ُء ِب َغي ِْر
َو ْاألَب َ
ب{}92النور 92-96وال يجوز ألحد باتفاق المسلمين أن ينقل صالة المسلمين وخطبهم من
ِح َسا ٍ
مسجد يجتمعون فيه إلى مشهد من مشاهد القبور ونحوها بل ذلك من أعظم الضالالت والمنكرات
حيث تركوا ما أمر هللا به ورسوله وفعلوا ما نهى هللا عنه ورسوله وتركوا السنة وفعلوا البدعة تركوا
طاعة هللا ورسو له وارتكبوا معصية هللا ورسوله بل يجب إعادة الجمعة والجماعة إلى المسجد الذى
هو بيت من بيوت هللا { أَ ِذنَ َّ
صا ِل {}96
هللاُ أَن تُرْ فَ َع َوي ُْذ َك َر فِيهَا ا ْس ُمهُ يُ َسبِّ ُح لَهُ فِيهَا ِب ْال ُغد ُِّو َو ْاآل َ
هللا َوإِقَ ِام الص ََّال ِة َوإِيتَاء ال َّز َكا ِة{}91النور 91- 96وقد قال
ِر َجا ٌل َّال تُ ْل ِهي ِه ْم تِ َج َ
ارةٌ َو َال َب ْي ٌع عَن ِذ ْك ِر َّ ِ
ش إِالَّ ه
اآلخ ِر َوأَقَا َم ال َّ
صالَةَ َوآتَى ال َّز َكاةَ َولَ ْم يَ ْخ َ
اهلل َو ْاليَوْ ِم ِ
هللا َم ْن آ َمنَ ِب ه ِ
اج َد ه ِ
هللاَ
تعالى{إِنَّ َما َي ْع ُم ُر َم َس ِ
2
ُ
فَ َع َسى أوْ لَـئِكَ أَن يَ ُكونُ ْ
وا ِمنَ ْال ُم ْهتَ ِدينَ }التوبة12
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" لعن هللا اليهود والنصارى إتخذوا قبور أنبيائهم مساجد "
ت أَ ِذنَ َّ
ال{ِ }96ر َجا ٌل
قال تعالى { فِي بُيُو ٍ
هللاُ أَن تُرْ فَ َع َوي ُْذ َك َر فِيهَا ا ْس ُمهُ يُ َسبِّ ُح لَهُ فِيهَا ِب ْال ُغد ُِّو َو ْاآل َ
ص ِ
هللا َوإِقَ ِام الص ََّال ِة َوإِيتَاء ال َّز َكا ِة يَ َخافُونَ يَوْ ماً تَتَقَلَّبُ فِي ِه ْالقُلُوبُ
َّال تُ ْل ِهي ِه ْم تِ َج َ
ارةٌ َو َال بَ ْي ٌع عَن ِذ ْك ِر َّ ِ
هللاُ أَحْ َسنَ َما َع ِملُوا َويَ ِزي َدهُم ِّمن فَضْ ِل ِه َو َّ
ْصا ُر{ِ }91ليَجْ ِز َيهُ ُم َّ
هللاُ َيرْ ُز ُ
ق َمن يَ َشا ُء ِب َغ ْي ِر
َو ْاألَب َ
ب{}92النور 92-96فى صحيح مسلم عن جندب بن عبدهللا قال سمعت رسول النبى قبل أن
ِح َسا ٍ
يموت بخمس وهو يقول إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد إال فال تتخذوا القبور
مساجد فإنى أنهاكم عن ذلك وقال لعن هللا اليهود والنصارى إتخذوا قبور أنبيائهم مساجد
وقد اتفق أئمة اإلسالم على أنه ال يشرع بناء هذه المشاهد على القبور وال يشرع إتخاذها مساجد وال
يشرع الصالة عندها وال يشرع قصدها ألجل التعبد عندها بصالة أو إعتكاف أو إستغاثة أو إبتهال أو
نحو ذلك وكرهوا الصالة عندها ثم إن كثيرا منهم قال إن الصالة عندها باطلة ألجل نهى النبى عنها
وإنما السنة لمن زار قبر مسلم ميت إما نبى أو رجل صالح أو غيرهما أن يسلم عليه ويدعو له بمنزلة
ص ِّل َعلَى أَ َح ٍد ِّم ْنهُم َّم َ
ات
الصالة على جنازته كما جمع هللا بين هذه حيث يقول فى المنافقين { َوالَ تُ َ
أَبَداً َوالَ تَقُ ْم َعلَ َى قَب ِْر ِه }التوبة 20فكان دليل الخطاب أن المؤمنين يصلى عليهم ويقام على قبورهم
وفى السنن أن النبى إذا دفن الميت من أصحابه يقوم على قبره ثم يقول سلوا له التثبيت فإنه اآلن
يسأل وفى الصحيح أنه كان يعلم أصحابه أن يقولوا إذا زاروا القبور السالم عليكم أهل دار قوم
مؤمنين وإنا إن شاء هللا بكم الحقون ويرحم هللا المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين نسأل هللا لنا ولكم
وإنما دين هللا تعظيم بيوت هللا
العافية اللهم ال تحرمنا أجرهم وال تفتنا بعدهم وإغفر لنا ولهم
وحده ال شريك له وهى المساجد التى تشرع فيها الصلوات جماعة وغير جماعة واإلعتكاف وسائر
هلل فَ َال تَ ْدعُوا َم َع
اج َد ِ َّ ِ
العبادات البدنية والقلبية من القراءة والذكر والدعاء هلل قال هللا تعالى { َوأَ َّن ْال َم َس ِ
ْط َوأَقِي ُم ْ
هللا أَ َحداً }الجن12
وقال تعالى {قُلْ أَ َم َر َربِّي ِب ْالقِس ِ
َّ ِ
وا ُو ُجوهَ ُك ْم ِعن َد ُك ِّل َمس ِْج ٍد َوا ْدعُوهُ
صينَ لَهُ ال ِّدينَ َك َما َبدَأَ ُك ْم تَعُو ُدونَ }األعراف 83وقال تعالى {إِنَّ َما َي ْع ُم ُر َم َسا ِج َد ه
اهلل
هللاِ َم ْن آ َمنَ ِب ه ِ
ُم ْخ ِل ِ
اآلخ ِر َوأَقَا َم ال َّ
هللا فَ َع َسى أُوْ لَـئِكَ أَن يَ ُكونُواْ ِمنَ ْال ُم ْهتَ ِدينَ
صالَةَ َوآتَى ال َّز َكاةَ َولَ ْم يَ ْخ َ
َو ْاليَوْ ِم ِ
ش إِالَّ ه َ
}التوبة 12وقال تعالى { فِي بُيُوتٍ أَ ِذنَ َّ
هللاُ أَن تُرْ فَ َع َوي ُْذ َك َر فِيهَا ا ْس ُمهُ يُ َسبِّ ُح لَهُ فِيهَا ِب ْال ُغد ُِّو
ال{ِ }96ر َجا ٌل َّال تُ ْل ِهي ِه ْم ِت َجا َرةٌ َو َال َب ْي ٌع عَن ِذ ْك ِر َّ
هللاِ َوإِقَ ِام الص ََّال ِة َوإِيتَاء ال َّز َكا ِة َي َخافُونَ َيوْ ماً
َو ْاآل َ
ص ِ
هللاُ أَحْ َسنَ َما َع ِملُوا َويَ ِزي َدهُم ِّمن فَضْ لِ ِه َو َّ
ْصا ُر{ }91لِيَجْ ِزيَهُ ُم َّ
هللاُ يَرْ ُز ُ
ق َمن
تَتَقَلَّبُ فِي ِه ْالقُلُوبُ َو ْاألَب َ
ب{ }92النور  92-96فهذا دين المسلمين الذين يعبدون هللا مخلصين له الدين وأما
يَ َشا ُء بِ َغي ِْر ِح َسا ٍ
إتخاذ القبور أوثانا فهو دين المشركين الذى نهى عنه سيد المرسلين وهللا تعالى يصلح حال جميع
1
المسلمين والحمد هلل رب العالمين وصلى هللا على محمد
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لم يشرع أن يبنى على قبر نبي أو رجل صالح مسجد بإجماع المسلمين وبسنة
رسول هللا
ت أَ ِذنَ َّ
ال{ِ }96ر َجا ٌل
قال تعالى { فِي بُيُو ٍ
هللاُ أَن تُرْ فَ َع َوي ُْذ َك َر فِيهَا ا ْس ُمهُ يُ َسبِّ ُح لَهُ فِيهَا ِب ْال ُغد ُِّو َو ْاآل َ
ص ِ
هللا َوإِقَ ِام الص ََّال ِة َوإِيتَاء ال َّز َكا ِة يَ َخافُونَ َيوْ ماً تَتَقَلَّبُ ِفي ِه ْالقُلُوبُ
َّال تُ ْل ِهي ِه ْم ِت َج َ
ارةٌ َو َال َب ْي ٌع عَن ِذ ْك ِر َّ ِ
هللاُ أَحْ َسنَ َما َع ِملُوا َويَ ِزي َدهُم ِّمن فَضْ لِهِ َو َّ
ْصا ُر{ }91لِيَجْ ِزيَهُ ُم َّ
هللاُ يَرْ ُز ُ
ق َمن يَ َشا ُء ِب َغي ِْر
َو ْاألَب َ
ب{}92النور 92-96لم يشرع أن يبنى على قبر نبي أو رجل صالح مسجد بإجماع المسلمين
ِح َسا ٍ
وبسنة رسول هللا المستفيضة عنه كما قال فى الصحاح لعن هللا اليهود والنصارى إتخذوا قبور
أنبيائهم مساجد وقال إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد أال فال تتخذوا القبور مساجد
وال تستحب الصالة ال الفرض وال النفل عند قبر نبى وال غيره بإجماع
فإنى أنهاكم عن ذلك
المسلمين بل ينهى عنه وكثير من العلماء يقول هى باطلة لما ورد فى ذلك من النصوص وأنما البقاع
التى يحبها هللا ويحب الصالة والعبادة فيها هي المساجد التى قال هللا فيها {فِي بُيُوتٍ أَ ِذنَ َّ
هللاُ أَن تُرْ فَ َع
اج َد ه
هللاِ َم ْن
َوي ُْذ َك َر ِفيهَا ا ْس ُمهُ يُ َسبِّ ُح لَهُ ِفيهَا ِب ْال ُغد ُِّو َو ْاآل َ
ال }النور 96وقال تعالى{إِنَّ َما يَ ْع ُم ُر َم َس ِ
ص ِ
هللاَ فَ َع َسى أُوْ لَـئِكَ أَن يَ ُكونُ ْ
ش إِالَّ ه
اآلخ ِر َوأَقَا َم ال َّ
وا ِمنَ
صالَةَ َوآتَى ال َّز َكاةَ َولَ ْم يَ ْخ َ
اهلل َو ْاليَوْ ِم ِ
آ َمنَ ِب ه ِ
ْال ُم ْهتَ ِدينَ }التوبة 12الزكاة ولم يخش إال هللا فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وسئل النبي
أى البقاع أحب إلى هللا قال المساجد قيل فأى البقاع أبغض إلى هللا قال األسواق وقال من
غدا إلى المسجد أو راح أعد هللا له نزال كلما غدا أو راح وقال أن العبد إذا تطهر فأحسن
الوضوء ثم خرج إلى المسجد ال يخرجه إال الصالة كانت خطوتاه أحداهما ترفع درجة واألخرى
فدين اإلسالم هو إتباع ما بعث هللا به رسوله من أنواع المحبوبات وإجتناب ما
تحط خطيئة
كرهه هللا ورسوله من البدع والضالالت وأنواع المنهيات فالعبادات اإلسالمية مثل الصلوات
المشروعة والجماعات والجمعات وقراءة القرآن وذكر هللا الذى شرعه لعبادة المؤمنين ودعائه وما
يتبع ذلك من احوال القلوب وأعمال األبدان وكذلك أنواع الزكوات من الصدقات وسائر اإلحسان إلى
الخلق فإن كل معروف صدقة وكذلك سائر العبادات المشروعة فنسأل هللا العظيم أن يثبتنا عليها
1
وسائر إخواننا المؤمنين وهللا سبحانه أعلم

التسبيح

يقتضي إثبات صفات الكمال هلل

ت أَ ِذنَ َّ
ال{ِ }96ر َجا ٌل
قال تعالى { ِفي بُيُو ٍ
هللاُ أَن تُرْ فَ َع َوي ُْذ َك َر ِفيهَا ا ْس ُمهُ يُ َسبِّ ُح لَهُ ِفيهَا ِب ْال ُغد ُِّو َو ْاآل َ
ص ِ
هللا َوإِقَ ِام الص ََّال ِة َوإِيتَاء ال َّز َكا ِة يَ َخافُونَ يَوْ ماً تَتَقَلَّبُ فِي ِه ْالقُلُوبُ
َّال تُ ْل ِهي ِه ْم تِ َج َ
ارةٌ َو َال بَ ْي ٌع عَن ِذ ْك ِر َّ ِ
َو ْ َ
هللاُ أَحْ َسنَ َما َع ِملُوا َويَ ِزي َدهُم ِّمن فَضْ ِل ِه َو َّ
ْصا ُر{ِ }91ليَجْ ِز َيهُ ُم َّ
هللاُ َيرْ ُز ُ
ق َمن يَ َشا ُء ِب َغي ِْر
األب َ
ب{}92النور 92-96واألمر بتسبيحه يقتضي أيضا تنزيهه عن كل عيب وسوء وإثبات صفات
ِح َسا ٍ
الكمال له فإن التسبيح يقتضي التنزيه والتعظيم والتعظيم يستلزم إثبات المحامد التى يحمد عليها
2
فيقتضي ذلك تنزيهه وتحميده وتكبيره وتوحيده
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1
ت أَ ِذ َن َّ
هللاُ أَن تُ ْرفَ َع َويُ ْذ َك َر
الرد على استدالل الرافضي بقوله تعالى {فِي بُيُو ٍ
س ُمهُ ِ } على إمامة علي
فِي َها ا ْ

ت أَ ِذنَ َّ
ال{ِ }96ر َجا ٌل
قال تعالى { فِي بُيُو ٍ
هللاُ أَن تُرْ فَ َع َوي ُْذ َك َر فِيهَا ا ْس ُمهُ يُ َسبِّ ُح لَهُ فِيهَا ِب ْال ُغد ُِّو َو ْاآل َ
ص ِ
هللا َوإِقَ ِام الص ََّال ِة َوإِيتَاء ال َّز َكا ِة يَ َخافُونَ َيوْ ماً تَتَقَلَّبُ ِفي ِه ْالقُلُوبُ
َّال تُ ْل ِهي ِه ْم ِت َج َ
ارةٌ َو َال َب ْي ٌع عَن ِذ ْك ِر َّ ِ
هللاُ أَحْ َسنَ َما َع ِملُوا َويَ ِزي َدهُم ِّمن فَضْ لِهِ َو َّ
ْصا ُر{ }91لِيَجْ ِزيَهُ ُم َّ
هللاُ يَرْ ُز ُ
ق َمن يَ َشا ُء ِب َغي ِْر
َو ْاألَب َ
ب{}92النور 92-96قال الرافضي المنهج الثاني في األدلة المأخوذة من القرآن والبراهين
ِح َسا ٍ
َ
َ
ْ
َّ
الدالة على إمامة علي من الكتاب العزيز كثيرة قوله تعالى { ِفي بُيُوتٍ أ ِذنَ هللاُ أن تُرْ فَ َع َويُذ َك َر ِفيهَا
ارةٌ َو َال بَ ْي ٌع عَن ِذ ْك ِر َّ
هللاِ َوإِقَ ِام الص ََّال ِة َوإِيتَاء
ا ْس ُمهُ ِ }النور96
إلى قوله { ِر َجا ٌل َّال تُ ْل ِهي ِه ْم تِ َج َ
ال َّز َكا ِة َي َخافُونَ َيوْ ماً تَتَقَلَّبُ ِفي ِه ْالقُلُوبُ َو ْ َ
ْصا ُر }النور 91قال الثعلبي بإسناده عن انس و بريده قاال
األب َ
قرأ رسول هللا صلى هللا عليه و سلم هذه اآلية فقام رجل فقال أي بيوت هذه يا رسول هللا فقال بيوت
األنبياء فقام إليه أبو بكر فقال يا رسول هللا هذا البيت منها يعني بيت علي و فاطمة قال نعم من
أفضلها وصف فيها الرجال بما يدل على أفضليتهم فيكون علي هو اإلمام وأال لزم تقديم المفضول
على الفاضل
والجواب من وجوه أحدها المطالبة بصحة هذا النقل ومجرد عزو ذلك إلى الثعلبي ليس بحجة
باتفاق أهل السنة والشيعة وليس كل خبر رواه واحد من الجمهور يكون حجة عند الجمهور بل علماء
الجمهور متفقون على أن ما يرويه الثعلبي و أمثاله ال يحتجون به ال في فضيلة أبي بكر و عمر و ال
في إثبات حكم من األحكام أال أن يعلم ثبوته بطريق فليس له أن يقول أنا نحتج عليكم باألحاديث التي
يرويها واحد من الجمهور فإن هذا بمنزلة من يقول أنا احكم عليكم بمن يشهد عليكم من الجمهور فهل
يقول أحد من علماء الجمهور أن كل من شهد منهم فهو عدل أو قال أحد من علمائهم أن كل من روى
منهم حديثا كان صحيحا ثم علماء الجمهور متفقون على أن الثعلبي و أمثاله يروون الصحيح و
الضعيف و متفقون على أن مجرد روايته ال توجب اتباع ذلك و لهذا يقولون في الثعلبي و أمثاله أنه
حاطب ليل يروي ما وجد سواء كان صحيحا أو سقيما فتفسيره و أن كان غالب األحاديث التي فيه
صحيحة ففيه ما هو كذب موضوع باتفاق أهل العلم و لهذا اختصره أبو محمد الحسين بن مسعود
البغوي و كان اعلم بالحديث و الفقه منه و الثعلبي اعلم بأقوال المفسرين ذكر البغوي عنه أقوال
المفسرين و النحاة و قصص األنبياء فهذه األمور نقلها البغوي من الثعلبي و أما األحاديث فلم يذكر
في تفسيره شيئا من الموضوعات التي رواها الثعلبي بل يذكر الصحيح منها و يعزوه إلى البخاري و
غيره فإنه مصنف كتاب شرح السنة و كتاب المصابيح و ذكر ما في الصحيحين و السنن و لم يذكر
األحاديث التي تظهر لعلماء الحديث إنها موضوعة كما يفعله غيره من المفسرين كالوا حدي صاحب
الثعلبي و هو اعلم بالعربية منه و كالزمخشري و غيرهم من المفسرين الذين يذكرون من األحاديث
ما يعلم أهل الحديث أنه موضوع الثاني أن هذا الحديث موضوع عند أهل المعرفة بالحديث و
لهذا لم يذكره علماء الح ديث في كتبهم التي يعتمد في الحديث عليها كالصحاح و السنن و المساند مع
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أن في بعض هذه ما هو ضعيف بل ما يعلم أنه كذب لكن هذا قليل جدا و أما هذا الحديث و أمثاله فهو
أظهر كذبا من أن يذكروه في مثل ذلك الثالث أن يقال اآلية باتفاق الناس هي في المساجد كما قال
ت أَ ِذنَ َّ
ال }النور 96و بيت علي
{فِي بُيُو ٍ
هللاُ أَن تُرْ فَ َع َوي ُْذ َك َر فِيهَا ا ْس ُمهُ يُ َسبِّ ُح لَهُ فِيهَا ِب ْال ُغد ُِّو َو ْاآل َ
ص ِ
و غيره ليس موصوفا بهذه الصفة الرابع أن يقال بيت النبي صلى هللا عليه و سلم افضل من بيت
علي باتفاق المسلمين و مع هذا لم يدخل في هذه اآلية ألنه ليس في بيته رجال و أنما فيه هو و
الواحدة من نسائه و لما أراد بيت النبي صلى هللا عليه و سلم قال { َال تَ ْد ُخلُوا بُي َ
ُوت النَّ ِب ِّي
الوجه الخامس أن قوله هي
}األحزاب 59و قال{ َو ْاذ ُكرْ نَ َما يُ ْتلَى ِفي بُيُو ِت ُك َّن }األحزاب90
بيوت األنبياء كذب فانه لو كان كذلك لم يكن لسائر المؤمنين فيها نصيب و قوله { يُ َسبِّ ُح لَهُ فِيهَا
ارةٌ َو َال بَ ْي ٌع عَن ِذ ْك ِر َّ
هللاِ {}91النور 91- 96متناول لكل
ال {ِ }96ر َجا ٌل َّال تُ ْل ِهي ِه ْم تِ َج َ
بِ ْال ُغد ُِّو َو ْاآل َ
ص ِ
ت أَ ِذنَ َّ
هللاُ أَن تُرْ فَ َع }النور 96نكرة
من كان بهذه الصفة الوجه السادس أن قوله {فِي بُيُو ٍ
موصوفة ليس فيها تعيين وقوله { أَ ِذنَ َّ
هللاُ أَن تُرْ فَ َع َوي ُْذ َك َر فِيهَا ا ْس ُمهُ ِ }النور 96أن أراد بذلك ما
ال يختص به المساجد من الذكر في البيوت و الصالة فيها دخل ذلك بيوت اكثر المؤمنين المتصفين
بهذه الصفة فال تختص بيوت األنبياء وان أراد بذلك ما يختص به المساجد من وجود الذكر في
الصلوات الخمس و نحو ذلك كانت مختصة بالمساجد و أما بيوت األنبياء فليس فيها خصوصية
الوجه السابع أن يقال أن أريد ببيوت األنبياء ما
المساجد و أن كان لها فضل بسكنى األنبياء فيها
سكنه النبي صلى هللا عليه و سلم فليس في المدينة من بيوت األنبياء أال بيوت أزواج النبي صلى هللا
عليه و سلم فال يدخل فيها بيت علي و أن أريد ما دخله األنبياء فالنبي صلى هللا عليه و سلم قد دخل
بيوت كثير من الصحابة و أي تقدير قدر في الحديث ال يمكن تخصيص بيت علي بأنه من بيوت
األنبياء دون بيت أبي بكر و عمر و عثمان و نحوهم و إذا لم يكن له اختصاص فالرجال مشتركون
بينه و بين غيره الوجه الثامن أن يقال قوله الرجال المذكورون موصوفون بأنهم ال تلهيهم تجارة
و ال بيع عن ذكر هللا ليس في اآلية ما يدل على انهم افضل من غيرهم و ليس فيها ذكر ما وعدهم هللا
به من الخير و فيها الثناء عليهم و لكن ليس كل من اثني عليه أو وعد بالجنة يكون افضل من غيره و
لهذا لم يلزم أن يكون هو افضل من األنبياء الوجه التاسع أن يقال هب أن هذا يدل على انهم افضل
ممن ليس كذلك من هذا الوجه لكن لم قلت أن هذه الصفة مختصة بعلي بل كل من كانت ال تلهيه
التجارة و البيع عن ذكر هللا و اقام الصالة و إيتاء الزكاة و يخاف بوم القيامة فهو متصف بهذه الصفة
فلم قلت أنه ليس متصف بذلك أال عليا و لفظ اآلية يدل على انهم رجال ليسوا رجال واحدا فهذا دليل
على أن هذا ال يختص بعلي بل هو و غيره مشتركون فيها و حينئذ فال يلزم أن يكون افضل من
المشاركين له فيها الوجه العاشر أنه لو سلم أن عليا افضل من غيره في هذه الصفة فلم قلت أن
و أما امتناع تقديم المفضول على الفاضل إذا سلم فإنما هو في مجموع
ذلك يوجب اإلمامة
الصفات التي تناسب اإلمامة و أال فليس كل من فضل في خصلة من الخير استحق أن يكون هو
اإلمام و لو جاز هذا لقيل ففي الصحابة من قتل من الكفار اكثر مما قتل علي و فيهم من انفق من ماله
اكثر مما انفق علي و فيهم من كان اكثر صالة و صياما من علي و فيهم من أوذي في هللا اكثر من
علي و فيهم من كان أسن من علي و فيهم من كان عنده من العلم ما ليس عند علي و بالجملة ال
يمكن أن يكون واحد من األنبياء له مثل ما لكل واحد من األنبياء من كل وجه و ال أحد من الصحابة
يكون له مثل ما لكل أحد من الصحابة من كل وجه بل يكون في المفضول نوع من األمور التي يمتاز
1
بها عن الفاضل و لكن االعتبار في التفضيل بالمجموع
1
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لم يذكر الصالة إال قرن معها الزكاة
ت أَ ِذنَ َّ
ال{ِ }96ر َجا ٌل
قال تعالى { فِي بُيُو ٍ
هللاُ أَن تُرْ فَ َع َوي ُْذ َك َر فِيهَا ا ْس ُمهُ يُ َسبِّ ُح لَهُ فِيهَا ِب ْال ُغد ُِّو َو ْاآل َ
ص ِ
هللا َوإِقَ ِام الص ََّال ِة َوإِيتَاء ال َّز َكا ِة يَ َخافُونَ يَوْ ماً تَتَقَلَّبُ فِي ِه ْالقُلُوبُ
َّال تُ ْل ِهي ِه ْم تِ َج َ
ارةٌ َو َال بَ ْي ٌع عَن ِذ ْك ِر َّ ِ
هللاُ أَحْ َسنَ َما َع ِملُوا َويَ ِزي َدهُم ِّمن فَضْ ِل ِه َو َّ
ْصا ُر{ِ }91ليَجْ ِز َيهُ ُم َّ
هللاُ َيرْ ُز ُ
ق َمن يَ َشا ُء ِب َغي ِْر
َو ْاألَب َ
ب{}92النور 92-96جعل هللا االسالم مبينا على أركان خمسة ومن آكدها الصالة وهي
ِح َسا ٍ
خمسة فروض وقرن معها الزكاة فمن آكد العبادات الصالة وتليها الزكاة ففي الصالة عبادته وفي
الزكاة االحسان الى خلقه فكرر فرض الصالة في القرآن في غير آيه ولم يذكرها إال قرن معها الزكاة
وا ال َّز َكاةَ }البقرة 09وقال {فَإِن تَاب ْ
صالَةَ َوآتُ ْ
من ذلك قوله تعالى { َوأَقِي ُم ْ
صالَةَ
ُوا َوأَقَا ُمواْ ال َّ
وا ال َّ
ِّين }التوبة 11وقال { َو َما أُ ِمرُوا إِ َّال ِل َي ْعبُدُوا َّ
صينَ لَهُ ال ِّدينَ
هللاَ ُم ْخلِ ِ
َوآتَ ُو ْا ال َّز َكاةَ فَإِ ْخ َوانُ ُك ْم ِفي الد ِ
ُحنَفَاء َويُقِي ُموا الص ََّالةَ َوي ُْؤتُوا ال َّز َكاةَ َو َذلِكَ ِدينُ ْالقَيِّ َم ِة }البينة 5وفي الصحيحين من حديث أبى هريرة
رواه مسلم من حديث عمر أن جبريل سأل النبى عن االسالم فقال شهادة أن ال إله إال هللا وأن محمدا
ر سول هللا وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وعنه قال أمرت أن أقاتل الناس
حتى يقولوا ال إله إال إله اال هللا وأن محمدا رسول هللا ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة فاذا فعلوا ذلك
عصموا من دماءهم وأموالهم إال بحقها وحسابهم على هللا ولما بعث معاذا الى اليمن قال له إنك تقدم
على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن ال إله إال هللا وأني رسول هللا فان هم
أطاعوك لذلك فأعلمهم أن هللا قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فان هم أطاعوك لذلك
فأعلمهم أن هللا قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فان هم أطاعوك لذلك
فخذ منهم وتوق كرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين هللا حجاب
فصل وجاء ذكر الصالة في القرآن مجمال فبينه الرسول وان بيانه أيضا من الوحي ألنه سبحانه
أنزل عليه الكتاب والحكمة قال حسان بن عطية كان جبريل ينزل على النبي بالسنة يعلمه إياها كما
يعلمه القرآن فقد سمى هللا الزكاة صدقة وزكاة ولفظ الزكاة في اللغة يدل على النمو والزرع يقال فيه
زكا إذا نما وال ينموا إال إذا خلص من الدغل فلهذا كانت هذه اللفظة في الشريعة تدل على الطهارة
{قَ ْد أَ ْفلَ َح َمن َز َّكاهَا }الشمس{ 3قَ ْد أَ ْفلَ َح َمن تَ َز َّكى }األعلى 10نفس المتصدق تزكو وماله يزكو
1
يطهر ويزيد في المعنى
فإن الزكاة وإن كانت قد صارت حقيقة شرعية في الزكاة المفروضة فإنها اسم لكل نفع للخلق من
2
نفع بدني أو مالي
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تعظيم هللا تعالى للصالة في كتابه فوق جميع العبادات
ت أَ ِذنَ َّ
ال{ِ }96ر َجا ٌل
قال تعالى { فِي بُيُو ٍ
هللاُ أَن تُرْ فَ َع َوي ُْذ َك َر فِيهَا ا ْس ُمهُ يُ َسبِّ ُح لَهُ فِيهَا ِب ْال ُغد ُِّو َو ْاآل َ
ص ِ
هللا َوإِقَ ِام الص ََّال ِة َوإِيتَاء ال َّز َكا ِة يَ َخافُونَ يَوْ ماً تَتَقَلَّبُ فِي ِه ْالقُلُوبُ
َّال تُ ْل ِهي ِه ْم تِ َج َ
ارةٌ َو َال بَ ْي ٌع عَن ِذ ْك ِر َّ ِ
هللاُ أَحْ َسنَ َما َع ِملُوا َويَ ِزي َدهُم ِّمن فَضْ ِل ِه َو َّ
ْصا ُر{ِ }91ليَجْ ِزيَهُ ُم َّ
هللاُ يَرْ ُز ُ
ق َمن يَ َشا ُء ِب َغي ِْر
َو ْاألَب َ
ب{}92النور 92-96وعماد الدين الذي ال يقوم إال به هو الصلوات الخمس المكتوبات ويجب
ِح َسا ٍ
على المسلمين من االعتناء بها ما ال يجب من االعتناء بغيرها كان عمر بن الخطاب رضي هللا عنه
يكتب إلى عماله إن أهم أمركم عندي الصالة فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها كان
لما سواها من عمله أشد إضاعة وهي أول ما أوجبه هللا من العبادات والصلوات الخمس تولى هللا
إيجابها بمخاطبة رسوله ليلة المعراج وهي آخر ما وصى به النبي صلى هللا عليه وسلم أمته وقت
فراق الدنيا جعل يقول الصالة الصالة وما ملكت أيمانكم وهي أول ما يحاسب عليه العبد من عمله
وآخر ما يفقد من الدين فإذا ذهبت ذهب الدين كله وهي عمود الدين فمتى ذهبت سقط الدين قال
ال نبي رأس األمر اإلسالم وعموده الصالة وذروة سنامه الجهاد في سبيل هللا وأمر الصالة عظيم
شأنها أن تذكر ههنا فإنها قوام الدين وعماده وتعظيمه تعالى لها في كتابه فوق جميع العبادات فإنه
1
سبحانه يخصها بالذكر تارة ويقرنها بالزكاة تارة وبالصبر تارة وبالنسك تارة
فالصالة لها شأن انفردت به على سائر األعمال و تبين ذلك من وجوه نذكر بعضها مما انتزعه
اإلمام احمد و غيره منها أن كل عبادة من العبادات فإن الصالة مقرونة بها فإن العبادة تعم جميع
الطاعات و قد خصت الصالة بذلك األمر و االصطبار عليها فإذا ذكرت الزكاة قيل { َوإِقَ ِام الص ََّال ِة
صلِّ ِل َربِّكَ َوا ْن َحرْ }الكوثر{ 8قُلْ إِ َّن
َوإِيتَاء ال َّز َكا ِة }النور 91و إذا ذكرت المناسك قيل
{فَ َ
هلل َربِّ ْال َعالَ ِمينَ }األنعام 168و إن ذكر الصوم قيل { َوا ْستَ ِعينُ ْ
وا
صالَتِي َونُ ُ
س ِكي َو َمحْ يَا َ
َ
ي َو َم َماتِي ِ ه ِ
اش ِعينَ }البقرة05فان الصبر المعدود في المثاني هو الصوم
صب ِْر َوال َّ
ِبال َّ
صالَ ِة َوإِنَّ َها لَ َك ِب َ
يرةٌ إِالَّ َعلَى ْال َخ ِ
2
قال صلى هللا عليه و سلم صوم شهر الصبر و ثالثة أيام من كل شهر

ليس من األعضاء أشد إرتباطا بالقلب من العينين و لهذا جمع بينهما
ت أَ ِذنَ َّ
ال{ِ }96ر َجا ٌل
قال تعالى { ِفي بُيُو ٍ
هللاُ أَن تُرْ فَ َع َوي ُْذ َك َر ِفي َها ا ْس ُمهُ يُ َسبِّ ُح لَهُ ِفي َها ِب ْال ُغد ُِّو َو ْاآل َ
ص ِ
هللا َوإِقَ ِام الص ََّال ِة َوإِيتَاء ال َّز َكا ِة يَ َخافُونَ يَوْ ماً تَتَقَلَّبُ فِي ِه ْالقُلُوبُ
َّال تُ ْل ِهي ِه ْم تِ َج َ
ارةٌ َو َال بَ ْي ٌع عَن ِذ ْك ِر َّ ِ
هللاُ أَحْ َسنَ َما َع ِملُوا َويَ ِزي َدهُم ِّمن فَضْ لِهِ َو َّ
ْصا ُر{ }91لِيَجْ ِزيَهُ ُم َّ
هللاُ يَرْ ُز ُ
ق َمن يَ َشا ُء بِ َغي ِْر
َو ْاألَب َ
ب{}92النور 92-96و ليس من األعضاء أشد إرتباطا بالقلب من العينين و لهذا جمع بينهما فى
ِح َسا ٍ
ْصا ُر }النورَ { 91وإِ ْذ
ارهُ ْم}األنعام{ 114تَتَقَلَّبُ فِي ِه ْالقُلُوبُ َو ْاألَب َ
ْص َ
قوله { َونُقَلِّبُ أَ ْفئِ َدتَهُ ْم َوأَب َ
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َزا َغ ْ
ْصا ُرهَا
اج َر }األحزاب { 14قُلُوبٌ يَوْ َمئِ ٍذ َوا ِجفَةٌ{ }2أَب َ
ت ْاألَب َ
ْصا ُر َوبَلَ َغتِ ْالقُلُوبُ ْال َح َن ِ
اش َعةٌ{ }3النازعات  3-2و ألن كليهما له النظر فنظر القلب الظاهر بالعينين والباطن به وحده
َخ ِ

1

الشارع لم ينقل االسماء ولم يغيرها ولكن استعملها مقيدة ال مطلقة
ت أَ ِذنَ َّ
ال{ِ }96ر َجا ٌل
قال تعالى { فِي بُيُو ٍ
هللاُ أَن تُرْ فَ َع َوي ُْذ َك َر فِيهَا ا ْس ُمهُ يُ َسبِّ ُح لَهُ فِيهَا ِب ْال ُغد ُِّو َو ْاآل َ
ص ِ
هللا َوإِقَ ِام الص ََّال ِة َوإِيتَاء ال َّز َكا ِة يَ َخافُونَ َيوْ ماً تَتَقَلَّبُ ِفي ِه ْالقُلُوبُ
َّال تُ ْل ِهي ِه ْم ِت َج َ
ارةٌ َو َال َب ْي ٌع عَن ِذ ْك ِر َّ ِ
هللاُ أَحْ َسنَ َما َع ِملُوا َويَ ِزي َدهُم ِّمن فَضْ لِهِ َو َّ
ْصا ُر{ }91لِيَجْ ِزيَهُ ُم َّ
هللاُ يَرْ ُز ُ
ق َمن يَ َشا ُء ِب َغي ِْر
َو ْاألَب َ
ب{}92النور 92-96وبسبب الكالم فى مسألة االيمان تنازع الناس هل فى اللغة أسماء
ِح َسا ٍ
شرعية نقلها الشارع عن مسماها فى اللغة أو أنها باقية فى الشرع على ما كانت عليه فى اللغة لكن
الشارع زاد فى أحكامها ال فى معنى االسماء وهكذا قالوا فى إسم الصالة و الزكاة و
الصيام و الحج إنها باقية فى كالم الشارع على معناها اللغوى لكن زاد فى أحكامها
ومقصودهم ان االيمان هو مجرد التصديق وذلك يحصل بالقلب واللسان وذهبت طائفة ثالثة الى أن
الشارع تصرف فيها تصرف أهل العرف فهى بالنسبة الى اللغة مجاز وبالنسبة الى عرف الشارع
حقيقة والتحقيق أن الشارع لم ينقلها ولم يغيرها ولكن استعملها مقيدة ال مطلقة كما يستعمل
نظائرها مثل الزكاة هى اسم لما تزكو به النفس وزكاة النفس زيادة خيرها وذهاب شرها
ص َدقَةً تُطَهِّ ُرهُ ْم
واإلحسان الى الناس من أعظم ما تزكو به النفس كما قال تعالى { ُخ ْذ ِم ْن أَ ْم َوا ِل ِه ْم َ
{ َولَوْ َال فَضْ ُل
وكذلك ترك الفواحش مما تزكو به قال تعالى
َوتُ َز ِّكي ِهم ِبهَا }التوبة149
هللا َعلَ ْي ُك ْم َو َرحْ َمتُهُ َما َز َكا ِمن ُكم ِّم ْن أَ َح ٍد أَبَداً }النور 81وأصل زكاتها بالتوحيد واخالص الدين هلل
َّ ِ
قال تعالى { َو َو ْي ٌل لِّ ْل ُم ْش ِر ِكينَ { }6الَّ ِذينَ َال ي ُْؤتُونَ ال َّز َكاةَ َ{}1فصلت  1-6وهى عند المفسرين
التوحيد وقد بين النبى مقدار الواجب وسماها الزكاة المفروضة فصار لفظ الزكاة اذا عرف بالالم
ينصرف اليها ألجل العهد ولفظ االيمان أمر به مقيدا بااليمان باهلل ومالئكته وكتبه ورسله
وكذلك لفظ اإلسالم باإلستسالم هلل رب العالمين وقد بين الرسول تلك الخصائص واالسم دل
عليها فال يقال أنها منقولة وال أنه زيد فى الحكم دون االسم بل االسم انما استعمل على وجه يختص
بمراد الشارع لم يستعمل مطلقا وهو إنما قال {أَ ِقي ُم ْ
صالَةَ }بعد أن عرفهم الصالة المأمور بها
وا ال َّ
فكان التعريف منصرفا الى الصالة التى يعرفونها لم يرد لفظ الصالة وهم ال يعرفون معناه ولهذا كل
من قال فى لفظ الصالة أنه عام للمعنى اللغوى أو أنه مجمل لتردده بين المعنى اللغوى والشرعى
ونحو ذلك فأقوالهم ضعيفة فان هذا اللفظ انما ورد خبرا أو أمرا فالخبر كقوله { أَ َرأَي َ
ْت الَّ ِذي
صلَّى{}14العلق 14-3وسورة اقرأ من أول ما نزل من القرآن وكان بعض
يَ ْنهَى{َ }3عبْداً إِ َذا َ
الكفار أما أبو جهل أو غيره قد نهى النبى عن الصالة وقال لئن رأيته يصلى ألطأن عنقه فلما رآه
{ أَ َرأَي َ
ْت الَّ ِذي يَ ْنهَى{َ }3عبْداً إِ َذا
ساجدا رأى من الهول ما أوجب نكوصه على عقبيه فإذا قيل
صلَّى{}14العلق 14-3فقد علمت تلك الصالة الواقعة بال إجمال فى اللفظ وال عموم ثم أنه لما
َ
فرضت الصلوات الخمس ليلة المعراج أقام النبى لهم الصلوات بمواقيتها صبيحة ذلك اليوم وكان
صالَةَ }
{أَقِي ُمواْ ال َّ
جبرائيل يؤم النبى صلى هللا عليه وسلم والمسلمون يأتمون بالنبى فإذا قيل لهم
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عرفوا أنها تلك الصالة وقيل أنه قبل ذلك كانت له صالتان طرفى النهار فكانت أيضا معروفة فلم
يخاطبوا بإسم من هذه األسماء اال ومسماه معلوم عندهم فال اجمال فى ذلك وال يتناول كل ما يسمى
1
حجا ودعاءا وصوما فإن هذا انما يكون اذا كان اللفظ مطلقا وذلك لم يرد

ما كان ملهيا وشاغال عما أمر هللا تعالى به من ذكره والصالة له فهو منهي
عنه
ت أَ ِذنَ َّ
ال{ِ }96ر َجا ٌل
قال تعالى { ِفي بُيُو ٍ
هللاُ أَن تُرْ فَ َع َوي ُْذ َك َر ِفيهَا ا ْس ُمهُ يُ َسبِّ ُح لَهُ ِفيهَا ِب ْال ُغد ُِّو َو ْاآل َ
ص ِ
هللا َوإِقَ ِام الص ََّال ِة َوإِيتَاء ال َّز َكا ِة يَ َخافُونَ يَوْ ماً تَتَقَلَّبُ فِي ِه ْالقُلُوبُ
َّال تُ ْل ِهي ِه ْم تِ َج َ
ارةٌ َو َال بَ ْي ٌع عَن ِذ ْك ِر َّ ِ
هللاُ أَحْ َسنَ َما َع ِملُوا َويَ ِزي َدهُم ِّمن فَضْ ِل ِه َو َّ
ْصا ُر{ِ }91ليَجْ ِز َيهُ ُم َّ
هللاُ َيرْ ُز ُ
ق َمن يَ َشا ُء ِب َغي ِْر
َو ْاألَب َ
ب{}92النور 92-96ومعلوم أن األموال التي يكتسب بها المال ال ينهى عنها مطلقا لكونها تصد
ِح َسا ٍ
عن ذكر هللا وعن الصالة بل ينهى منها عما يصد عن الواجب كما قال تعالى {يَا أَيُّهَا الَّ ِذينَ آ َمنُوا
هللا َو َذرُوا ْالبَ ْي َع }الجمعة 3وقال تعالى {فَإِ َذا
إِ َذا نُو ِدي ِللص ََّال ِة ِمن يَوْ ِم ْال ُج ُم َع ِة فَا ْس َعوْ ا إِلَى ِذ ْك ِر َّ ِ
َ
ض َوا ْبتَ ُغوا ِمن فَضْ ِل َّ
هللاِ }الجمعة 14وقال تعالى {يَا أَيُّهَا الَّ ِذينَ
ضيَ ِ
قُ ِ
ت الص ََّالةُ فَانتَ ِشرُوا فِي ْاألرْ ِ
ارةٌ َو َال
هللا }المنافقون 3وقال تعالى { ِر َجا ٌل َّال تُ ْل ِهي ِه ْم ِت َج َ
آ َمنُوا َال تُ ْل ِه ُك ْم أَ ْم َوالُ ُك ْم َو َال أَوْ َال ُد ُك ْم عَن ِذ ْك ِر َّ ِ
هللا َوإِقَ ِام الص ََّال ِة َوإِيتَاء ال َّز َكا ِة }النور 91فما كان ملهيا وشاغال عما أمر هللا تعالى به
بَ ْي ٌع عَن ِذ ْك ِر َّ ِ
2
من ذكره والصالة له فهو منهى عنه إن لم يكن جنسه محرما كالبيع والعمل في التجارة وغير ذلك
أهل االسالم والسنة الذين يذكرون أسماء هللا يعرفونه ويعبدونه ويحبونه ويذكرونه ويظهرون
ذكره والمالحدة الذين ينكرون اسماءه وتعرض قلوبهم عن معرفته وعبادته ومحبته وذكره
حتى ينسوا ذكره { نَس ْ
هللا فَأَن َساهُ ْم أَنفُ َسهُ ْم
هللا فَنَ ِسيَهُ ْم }التوبةَ { 61و َال تَ ُكونُوا َكالَّ ِذينَ نَسُوا َّ َ
ُوا ه َ
ال َوالَ
ضرُّ عاً َو ِخيفَةً َو ُدونَ ْال َجه ِْر ِمنَ ْالقَوْ ِل بِ ْال ُغد ُِّو َو َ
}الحشرَ { 13و ْاذ ُكر َّربَّكَ فِي نَ ْف ِسكَ تَ َ
اآلص ِ
3
تَ ُكن ِّمنَ ْال َغافِلِينَ }األعراف845

أمر هللا في كتابه بإقامة الصالة و ذم المصلين الساهين عنها المضيعين لها
ت أَ ِذنَ َّ
ال{ِ }96ر َجا ٌل
قال تعالى { فِي بُيُو ٍ
هللاُ أَن تُرْ فَ َع َوي ُْذ َك َر فِيهَا ا ْس ُمهُ يُ َسبِّ ُح لَهُ فِيهَا بِ ْال ُغد ُِّو َو ْاآل َ
ص ِ
ْ
َّ
َّ
ُ
ً
هللا َوإِقَ ِام الص ََّال ِة َوإِيتَاء ال َّز َكا ِة يَ َخافُونَ يَوْ ما تَتَقَلبُ ِفي ِه القُلوبُ
َّال تُ ْل ِهي ِه ْم ِت َج َ
ارةٌ َو َال بَ ْي ٌع عَن ِذ ْك ِر ِ
هللاُ أَحْ َسنَ َما َع ِملُوا َويَ ِزي َدهُم ِّمن فَضْ لِهِ َو َّ
ْصا ُر{ }91لِيَجْ ِزيَهُ ُم َّ
هللاُ يَرْ ُز ُ
ق َمن يَ َشا ُء ِب َغي ِْر
َو ْاألَب َ
1مجموع الفتاوى ج 1 :ص944-833 :
2مجموع الفتاوى ج 98 :ص 895 :و الفتاوى الكبرى ج 8 :ص86 :
3مجموع الفتاوى ج 6 :ص818 :
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ب{}92النور 92-96وان هللا سبحانه و تعالى أمر في كتابه بإقامة الصالة و ذم المصلين
ِح َسا ٍ
َ
الساهين عنها المضيعين لها فقال تعالى في غير موضع {َأ ِقي ُم ْ
صالَةَ }و إقامتها تتضمن إتمامها
وا ال َّ
بحسب اإلمكان كما سيأتي في حديث أنس بن مالك رضي هللا عنه قال أقيموا الركوع و السجود فإني
أراكم من بعد ظهري و في رواية أتموا الركوع و السجود و سيأتي تقرير داللة ذلك
وقد أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين وأخرج أصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي
وابن ماجة وأصحاب المسانيد كمسند احمد وغير ذلك من أصول اإلسالم عن أبى هريرة رضى هللا
عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل ثم جاء فسلم على النبي صلى هللا
عليه وسل م فرد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وقال ارجع فصل فإنك لم تصل فرجع الرجل فصلى
كما كان صلى ثم سلم عليه فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وعليك السالم ثم قال ارجع فصل
فإنك لم تصل حتى فعل ذلك ثالث مرات فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني
قال إذا قمت إلى الصالة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع
حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم اجلس حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صالتك
كلها وفي رواية للبخاري إذا قمت إلى الصالة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر واقرأ بما تيسر
معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن
ساجدا ثم ارفع حتى تستوي وتطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوى قائما ثم
افعل ذلك في صالتك كلها و في رواية له ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تستوي قائما و
باقيه مثله و في رواية و إذا فعلت هذا فقد تمت صالتك و ما انتقصت من هذا فإنما انتقصته من
وعن رفاعة بن رافع رضي هللا عنه أن رجال دخل المسجد فذكر الحديث و قال فيه فقال
صالتك
النبي صلى هللا عليه وسلم إنه ال تتم صالة ألحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم
يكبر و يحمد هللا عز و جل و يثني عليه و يقرأ بما شاء من القرآن ثم يقول هللا أكبر ثم يركع حتى
يطمئن راكعا ثم يقول هللا أكبر ثم يرفع رأسه حتى يستوي قائما ثم يسجد حتى يطمئن ساجدا ثم يقول
هللا أكبر ثم يرفع رأسه حتى يستوي قاعد ثم يقول هللا أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يرفع
رأسه فيكبر فإذا فعل ذلك فقد تمت صالته و في رواية إنها ال تتم صالة أحدكم حتى يسبغ الوضوء
كما أمر هللا عز و جل فيغسل وجهه و يديه إلى المرفقين و يمسح برأسه و رجليه إلى الكعبين ثم يكبر
هللا و يحمده ثم يقرأ من القرآن ما أذن له و تيسر و ذكر نحو اللفظ األول و قال ثم يكبر فيسجد فيمكن
وجهه و ربما قال جبهته من األرض حتى تطمئن مفاصله و تسترخي ثم يكبر فيستوي قاعدا على
مقعدته و يقيم صلبه فوصف الصالة هكذا أربع ركعات حتى فرغ ثم قال ال تتم صالة ألحدكم حتى
يفعل ذلك رواه أهل السنن أبو داود و النسائي و ابن ماجه و الترمذي و قال حديث حسن و الروايتان
لفظ أبي داود و في رواية ثالثة له قال إذا قمت فتوجهت إلى القبلة فكبر ثم اقرأ بأم القرآن و بما
شاء هللا أن تقرأ فإذا ركعت فضع راحتك على ركبتيك و امدد ظهرك و قال إذا سجدت فمكن
لسجودك فإذا رفعت فاقعد على فخذك اليسرى وفي رواية أخرى قال إذا أنت قمت في صالتك فكبر
هللا عز و جل ثم اقرأ ما تيسر عليك من القرآن و قال فيه فإذا جلست في وسط الصالة فاطمئن و
افترش فخذك اليسرى ثم تشهد ثم إذا قمت فمثل ذلك حتى تفرغ من صالتك وفي رواية أخرى قال
فتوضأ كما أمرك هللا ثم تشهد فأتم ثم كبر فإن كان معك قرآن فاقرأ به و إال فاحمد هللا عز و جل و
كبره و هلله و قال فيه و إن انتقصت منه شيئا انتقصت من صالتك فالنبي صلى هللا عليه وسلم
أمر ذلك المسيء في صالته بأن يعيد الصالة و أمر هللا و رسوله إذا أطلق كان مقتضاه الوجوب و
أمره إذا قام إلى الصالة بالطمأنينة كما أمره بالركوع و السجود و أمره المطلق على اإليجاب و
أيضا قال له فإنك لم تصل فنفى أن يكون عمله األول صالة و العمل ال يكون منفيا إال إذا انتفى شيء
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من واجباته فأما إذا فعل كما أوجبه هللا عز و جل فإنه ال يصح نفيه النتفاء شيء من المستحبات التي
1
ليست بواجبة

بالقيام بالصالة والزكاة والصبر يصلح حال الراعي والرعية
ت أَ ِذنَ َّ
ال{ِ }96ر َجا ٌل
قال تعالى { فِي بُيُو ٍ
هللاُ أَن تُرْ فَ َع َوي ُْذ َك َر فِيهَا ا ْس ُمهُ يُ َسبِّ ُح لَهُ فِيهَا ِب ْال ُغد ُِّو َو ْاآل َ
ص ِ
هللا َوإِقَ ِام الص ََّال ِة َوإِيتَاء ال َّز َكا ِة يَ َخافُونَ َيوْ ماً تَتَقَلَّبُ ِفي ِه ْالقُلُوبُ
َّال تُ ْل ِهي ِه ْم ِت َج َ
ارةٌ َو َال َب ْي ٌع عَن ِذ ْك ِر َّ ِ
هللاُ أَحْ َسنَ َما َع ِملُوا َويَ ِزي َدهُم ِّمن فَضْ لِهِ َو َّ
ْصا ُر{ }91لِيَجْ ِزيَهُ ُم َّ
هللاُ يَرْ ُز ُ
ق َمن يَ َشا ُء ِب َغي ِْر
َو ْاألَب َ
ب{}92النور 92-96وأعظم عون لولي األمر خاصة ولغيره عامة ثالثة أمور أحدها اإلخالص
ِح َسا ٍ
هلل والتوكل عليه بالدعاء وغيره وأصل ذلك المحافظة على الصلوات بالقلب والبدن الثاني اإلحسان
إلى الخلق بالنفع والمال الذي هو الزكاة الثالث الصبر على أذى الخلق وغيره من النوائب ولهذا جمع
هللا بين الصالة والصبر وأما قرانه بين الصالة والزكاة في القرآن فكثير جدا قال تعالى { ِر َجا ٌل َّال
ارةٌ َو َال بَ ْي ٌع عَن ِذ ْك ِر َّ
هللاِ َوإِقَ ِام الص ََّال ِة َوإِيتَاء ال َّز َكا ِة يَ َخافُونَ يَوْ ماً تَتَقَلَّبُ فِي ِه ْالقُلُوبُ
تُ ْل ِهي ِه ْم تِ َج َ
صا ُر }النور 91فبالقيام بالصالة والزكاة والصبر يصلح حال الراعي والرعية إذا عرف
َو ْاألَ ْب َ
إإلنسان ما يدخل في هذه األسماء الجامعة يدخل في الصالة من ذكر هللا تعالى ودعائه وتالوة كتابه
وإخالص الدين له والتوكل عليه وفي الزكاة باإلحسان إلى الخلق بالمال والنفع من نصر المظلوم
وإغاثة الملهوف وقضاء حاجة المحتاج ففي الصحيحين عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قال كل
معروف صدقة فيدخل فيه كل إحسان ولو ببسط الوجه والكلمة الطيبة ففي الصحيحين عن عدي بن
حاتم رضي هللا عنه قال قال النبي صلى هللا عليه وسلم ما منكم من أحد إال سيكلمه ربه ليس بينه
وبينه حاجب وال ترجمان فينظر أيمن منه فال يرى إال شيئا قدمه وينظر أشأم منه فال يرى إال شيئا
قدمه فينظر أمامه فتستقبله النار فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل فإن لم يجد
فبكلمة طيبة وفي السنن عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال ال تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى
أخاك ووجهك إليه منبسط ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي وفي السنن عن النبي صلى هللا
عليه وسلم إن أثقل ما يوضع في الميزان الخلق الحسن وروي عنه صلى هللا عليه وسلم أنه قال ألم
2
سلمة يا أم سلمة ذهب حسن الخلق بخير الدنيا واآلخرة

لالنسان قوتين قوة علمية وقوة عملية
س َرابٍ ِبقِي َع ٍة يَحْ َسبُهُ الظَّ ْمآنُ َماء َحتَّى إِ َذا َجاءهُ لَ ْم يَ ِج ْدهُ َشيْئاً
قال تعالى { َوالَّ ِذينَ َكفَرُوا أَ ْع َمالُهُ ْم َك َ
هللا ِعن َدهُ فَ َوفَّاهُ ِح َسا َبهُ َو َّ
جِّي َي ْغ َشاهُ َموْ ٌج ِّمن فَوْ قِ ِه
ب{ }93أَوْ َكظُلُ َما ٍ
هللاُ َ
س ِري ُع ْال ِح َسا ِ
ت ِفي بَحْ ٍر لُّ ٍّ
َو َو َج َد َّ َ
ْض إِ َذا أَ ْخ َر َج يَ َدهُ لَ ْم يَ َك ْد يَ َراهَا َو َمن لَّ ْم يَجْ َع ِل َّ
هللاُ لَهُ نُوراً
س َحابٌ ظُلُ َم ٌ
ات بَ ْع ُ
ضهَا فَوْ َ
َموْ ٌج ِّمن فَوْ قِهِ َ
ق بَع ٍ
ور{}04النور 04-93فان لالنسان قوتين قوة علمية فهى تحب الحق وقوة عملية فهى
فَ َما لَهُ ِمن نُّ ٍ
تحب الجميل والجميل هو الحسن والقبيح ضده فاللغة التي جاء بها القرآن وتكلم بها الرسول لفظ

1القواعد النورانية ج 1 :ص90 -85:
2السياسة الشرعية ج 1 :ص118 :
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الحق منها يتضمن النوعين كقوله صلى هللا عليه وسلم كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل إال رمية
بقوسه وتأديبه فرسه ومالعبته امرأته فانهن من الحق وقوله الوتر حق فمن شاء أوتر بركعة ومن
شاء اوتر بثالث ومن شاء اوتر بخمس او سبع ومثل هذا موجود في غير موضع من كالمه ومن هذا
الباب قوله اصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد أال كل شئ ما خال هللا باطل ومنه قوله تعالى
اط ُل }الحج 68وقوله {فَ َذ ِل ُك ُم ه
هللاُ َربُّ ُك ُم ْال َح ُّ
هللا هُ َو ْال َح ُّ
ق
ق َوأَ َّن َما يَ ْد ُعونَ ِمن دُو ِن ِه ه َُو ْالبَ ِ
{ َذ ِلكَ ِبأَ َّن َّ َ
فَ َما َذا بَ ْع َد ْال َح ِّ
ضالَ ُل }يونس 98ومعلوم أن ما عبد من دونه موجود مخلوق ولكن عبادته
ق إِالَّ ال َّ
باطلة وهو باطل الن المقصود منه بالعبادة معدوم ولهذا يقول الفقهاء بطلت العبادة وبطل العقد وقد
ْطلُوا أَ ْع َمالَ ُك ْم }محمد 99واالبطال
هللا َوأَ ِطيعُوا ال َّرس َ
ُول َو َال تُب ِ
قال تعالى{يَا أَيُّهَا الَّ ِذينَ آ َمنُوا أَ ِطيعُوا َّ َ
يل َّ
ض َّل أَ ْع َمالَهُ ْم{َ }1والَّ ِذينَ آ َمنُوا
هللاِ أَ َ
ضد االحقاق وقال تعالى { الَّ ِذينَ َكفَرُوا َو َ
ص ُّدوا عَن َسبِ ِ
ت َوآ َمنُوا ِب َما نُ ِّز َل َعلَى ُم َح َّم ٍد َوه َُو ْال َح ُّ
ق ِمن َّربِّ ِه ْم َكفَّ َر َع ْنهُ ْم َسيِّئَاتِ ِه ْم َوأَصْ لَ َح
َو َع ِملُوا الصَّالِ َحا ِ
ك يَضْ ِربُ َّ
اط َل َوأَ َّن الَّ ِذينَ آ َمنُوا اتَّبَعُوا ْال َح َّ
ق ِمن َّربِّ ِه ْم َك َذلِ َ
هللاُ
بَالَهُ ْم{َ }8ذلِكَ ِبأَ َّن الَّ ِذينَ َكفَرُوا اتَّبَعُوا ْالبَ ِ
اس أَ ْمثَالَهُ ْم{}9محمد 9-1وقد بين هللا ان االعمال السيئة القبيحة باطلة في مثل قوله { َوالَّ ِذينَ
ِللنَّ ِ
َكفَرُوا أَ ْع َمالُهُ ْم َك َس َرا ٍ
هللا ِعن َدهُ فَ َوفَّاهُ
ب بِقِي َع ٍة يَحْ َسبُهُ الظَّ ْمآنُ َماء َحتَّى إِ َذا َجاءهُ لَ ْم يَ ِج ْدهُ َشيْئاً َو َو َج َد َّ َ
ِح َسابَهُ َو َّ
جِّي يَ ْغ َشاهُ َموْ ٌج ِّمن فَوْ قِ ِه
ب { }93أَوْ َكظُلُ َما ٍ
هللاُ َ
س ِري ُع ْال ِح َسا ِ
ت فِي بَحْ ٍر لُّ ٍّ
َموْ ٌج ٍ{}04النور 04- 93فهذا الثاني مثل ما يصدر عن الجهل البسيط واالول الجهل المركب وقال
تعالى {يَا أَيُّهَا الَّ ِذينَ آ َمنُ ْ
اس َوالَ ي ُْؤ ِمنُ
ص َدقَاتِ ُكم ِب ْال َمنِّ َواأل َذى َكالَّ ِذي يُنفِ ُ
ْطلُواْ َ
وا الَ تُب ِ
ق َمالَهُ ِرئَاء النَّ ِ
ص ْلداً الَّ َي ْق ِدرُونَ َعلَى َش ْي ٍء ِّم َّما
صا َبهُ َوا ِب ٌل فَتَ َر َكهُ َ
ان َعلَ ْي ِه تُ َرابٌ فَأَ َ
اآلخ ِر فَ َمثَلُهُ َك َمثَ ِل َ
اهلل َو ْال َيوْ ِم ِ
ِب ه ِ
ص ْف َو ٍ
َك َسب ْ
ُوا }البقرة 860فهذا مثل إبطال العمل بالمن واالذى وبالرياء والكفر والمقصود انها لم تبق نافعة
بخالف العمل الحق المحمود فانه نافع ومنه قوله تعالى { َوقَ ِد ْمنَا إِلَى َما َع ِملُوا ِم ْن َع َم ٍل فَ َج َع ْلنَاهُ هَبَاء
1
َّمنثُوراً }الفرقان89

الحق نوعان حق موجود وحق مقصود
س َرا ٍ
قال تعالى { َوالَّ ِذينَ َكفَرُوا أَ ْع َمالُهُ ْم َك َ
هللا ِعن َدهُ
ب بِقِي َع ٍة يَحْ َسبُهُ الظَّ ْمآنُ َماء َحتَّى إِ َذا َجاءهُ لَ ْم يَ ِج ْدهُ َشيْئاً َو َو َج َد َّ َ
فَ َوفَّاهُ ِح َسا َبهُ َو َّ
س َحابٌ
ب{ }93أَوْ َكظُلُ َما ٍ
جِّي َي ْغ َشاهُ َموْ ٌج ِّمن فَوْ ِق ِه َموْ ٌج ِّمن فَوْ قِ ِه َ
هللاُ َ
س ِري ُع ْال ِح َسا ِ
ت ِفي َبحْ ٍر لُّ ٍّ
ْض إِ َذا أَ ْخ َر َج يَ َدهُ لَ ْم يَ َك ْد يَ َراهَا َو َمن لَّ ْم يَجْ َع ِل َّ
ظُلُ َم ٌ
ور{}04النور-93
ات بَ ْع ُ
ضهَا فَوْ َ
هللاُ لَهُ نُوراً فَ َما لَهُ ِمن نُّ ٍ
ق بَع ٍ
 04قال النبى صلى هللا عليه وسلم أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد أال كل شىء ما خال هللا باطل
فإن الباطل ضد الحق وهللا هو الحق المبين والحق له معنيان أحدهما الوجود الثابت والثانى المقصود
والباطل نوعان أيضا أحدهما المعدوم واذا كان
النافع كقول النبى صلى هللا عليه وسلم الوتر حق
معدوما كان اعتقاد وجوده والخبر عن وجوده باطال ألن االعتقاد والخبر تابع للمعتقد المخبر عنه يصح
بصحته ويبطل ببطالنه فإذا كان المعتقد المخبر عنه باطال كان االعتقاد والخبر كذلك وهو الكذب الثانى ما
س َماء َو ْ َ
اطالً }ص 81وكقول النبى
ليس بنافع وال مفيد كقوله تعالى { َو َما َخلَ ْقنَا ال َّ
األرْ َ
ض َو َما َب ْينَهُ َما َب ِ
كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل إال رميه بقوسه وتأديبه فرسه ومالعبته امرأته فإنهن من الحق وقوله عن
عمر ان هذا الرجل ال يحب الباطل وماال منفعة فيه فاألمر به باطل وقصده وعمله باطل اذ العمل به
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والقصد اليه واالمر به باطل به الرجل فهو باطل إال رميه بقوسه وتأديبه فرسه ومالعبته امرأته فإنهن من
الحق وقوله عن عمر ان هذا الرجل ال يحب الباطل وماال منفعة فيه فاألمر به باطل وقصده وعمله
باطل اذ العمل به والقصد اليه واالمر به باطل ومن هذا قول العلماء العبادات والعقود تنقسم الى صحيح
فالصحيح ما ترتب عليه أثره وحصل به مقصوده والباطل ما لم يترتب عليه أثره ولم يحصل
وباطل
به مقصوده ولهذا كانت أعمال الكفار باطال فإن الكافر من جهة كونه كافرا يعتقد ماال وجود له ويخبر
عنه فيكون ذلك باطال ويعبد ماال تنفعه عبادته ويعمل له ويأمر به فيكون ذلك أيضا باطال ولكن لما كان لهم
ب ِب ِقي َع ٍة َيحْ َسبُهُ
أعمال وأقوال صاروا يشبهون أهل الحق فلذلك قال تعالى { َوالَّ ِذينَ َكفَرُوا أَ ْع َمالُهُ ْم َك َس َرا ٍ
هللاَ ِعن َدهُ فَ َوفَّاهُ ِح َسابَهُ َو َّ
الظَّ ْمآنُ َماء َحتَّى إِ َذا َجاءهُ لَ ْم يَ ِج ْدهُ َشيْئاً َو َو َج َد َّ
هللاُ َس ِري ُع ْال ِح َسابِ }النور 93وقال
يل َّ
ت َوآ َمنُوا بِ َما نُ ِّز َل
هللاِ أَ َ
تعالى ( الَّ ِذينَ َكفَرُوا َو َ
ض َّل أَ ْع َمالَهُ ْم{َ }1والَّ ِذينَ آ َمنُوا َو َع ِملُوا الصَّالِ َحا ِ
ص ُّدوا َعن َسبِ ِ
َعلَى ُم َح َّم ٍد َوه َُو ْال َح ُّ
اط َل َوأَ َّن
ق ِمن َّربِّ ِه ْم َكفَّ َر َع ْنهُ ْم َسيِّئَاتِ ِه ْم َوأَصْ لَ َح بَالَهُ ْم{َ }8ذلِكَ ِبأَ َّن الَّ ِذينَ َكفَرُوا اتَّبَعُوا ْالبَ ِ
ك يَضْ ِربُ َّ
الَّ ِذينَ آ َمنُوا اتَّبَعُوا ْال َح َّ
اس أَ ْمثَالَهُ ْم{}9محمد 9-1الى قوله {يَا أَيُّهَا الَّ ِذينَ
ق ِمن َّربِّ ِه ْم َك َذلِ َ
هللاُ لِلنَّ ِ
آ َمنُوا أَ ِطيعُوا َّ
ْطلُوا أَ ْع َمالَ ُك ْم }محمد 99وقال { َوقَ ِد ْمنَا إِلَى َما َع ِملُوا ِم ْن َع َم ٍل
هللاَ َوأَ ِطيعُوا ال َّرسُو َل َو َال تُب ِ
ْطلُ ْ
ص َدقَاتِ ُكم ِب ْال َمنِّ َواأل َذى َكالَّ ِذي يُنفِ ُ
اس
وا َ
فَ َج َع ْلنَاهُ هَبَاء َّمنثُوراً }الفرقان 89وقال تعالى {الَ تُب ِ
ق َمالَهُ ِرئَاء النَّ ِ
ص ْلداً الَّ يَ ْق ِدرُونَ َعلَى َش ْي ٍء
صابَهُ َوابِ ٌل فَتَ َر َكهُ َ
ان َعلَ ْي ِه تُ َرابٌ فَأ َ َ
اآلخ ِر فَ َمثَلُهُ َك َمثَ ِل َ
اهلل َو ْاليَوْ ِم ِ
َوالَ ي ُْؤ ِمنُ بِ ه ِ
ص ْف َو ٍ
ُوا َو ه
ِّم َّما َك َسب ْ
هللاُ الَ يَ ْه ِدي ْالقَوْ َم ْال َكا ِف ِرينَ }البقرة 860فبين أن المن واألذى يبطل الصدقة فيجعلها باطال ال
ْطلُوا أَ ْع َمالَ ُك ْم }محمد 99أى ال
حقا كما يبطل الرياء وعدم اإليمان اإلنفاق أيضا وقد عمم بقوله { َو َال تُب ِ
1
تجعلوها باطلة ال منفعة فيها وال ثواب وال فائدة
وال ريب أن الحق نوعان حق موجود وبه يتعلق الخبر الصادق وحق مقصود وبه يتعلق األمر
الحكيم والعمل الصالح وضد الحق الباطل ومن الباطل الثانى قول النبى كل لهو يلهو الرجل به
فهو باطل إالرميه بقوسه وتأديبه فرسه ومالعبته امرأته فانهن من الحق والحق الموجود إذا أخبر
عنه بخالفه كان كذبا وهؤالء ال يميزون بين الحق والباطل بين الحق الموجود الذى ينبغى اعتقاده
والباطل المعدو م الذى ينبغى نفيه فى الخبر عنهما وال بين الحق المقصود الذى ينبغى اعتماده
والباطل الذى ينبغى إجتنابه بل يقصدون ماهوده وأمكنهم منهما وأصدق الحق الموجود ما أخبر
هللا بوجوده والخبر الحق المقصود ما أمر هللا به وإن شئت قلت أصدق خبر عن الحق الموجود خبر
هللا و خير أمر بالحق المقصود أمر هللا واإليمان يجمع هذين األصلين تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما
وا َو َع ِملُ ْ
أمر وإذا قرن بينهما قيل {إِ َّن الَّ ِذينَ آ َمنُ ْ
ت }البقرة 811والعمل خير من القول
وا الصَّا ِل َحا ِ
2
كما قال الحسن البصرى ليس اإليمان بالتمنى وال بالتحلى ولكن ما وقر فى القلب وصدقه العمل
ومعلوم أن التنعم بالخبر بحسب شرفه وصدقه والمؤمن
وأما الدين فجماعه شيئان تصديق الخبر وطاعة األمر
معه من الخبر الصادق عن هللا وعن مخلوقاته ما ليس مع غيره فهو من أعظم الناس نعيما بذلك بخالف من
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وأما طاعة األمر فإن من كان ما يؤمر به صالحا وعدال ونافعا يكون تنعمه به
يكثر في أخبارهم الكذب
وهذا من الفرق بين الحق والباطل فإن هللا
أعظم من تنعم من يؤمر بما ليس بصالح وال عدل وال نافع
ت
هللا أَ َ
سبحانه يقول في كتابه { الَّ ِذينَ َكفَرُوا َو َ
ض َّل أَ ْع َمالَهُ ْم{َ }1والَّ ِذينَ آ َمنُوا َو َع ِملُوا الصَّالِ َحا ِ
يل َّ ِ
ص ُّدوا عَن َس ِب ِ
َوآ َمنُوا بِ َما نُ ِّز َل َعلَى ُم َح َّم ٍد َوهُ َو ْال َح ُّ
ق ِمن َّربِّ ِه ْم َكفَّ َر َع ْنهُ ْم َسيِّئَاتِ ِه ْم َوأَصْ لَ َح بَالَهُ ْم{َ }8ذلِكَ بِأَ َّن الَّ ِذينَ َكفَرُوا
ك يَضْ ِربُ َّ
اط َل َوأَ َّن الَّ ِذينَ آ َمنُوا اتَّبَعُوا ْال َح َّ
اس أَ ْمثَالَهُ ْم{}9محمد 9-1وقال
ق ِمن َّربِّ ِه ْم َك َذ ِل َ
اتَّبَعُوا ْالبَ ِ
هللاُ ِللنَّ ِ
{ َوالَّ ِذينَ َكفَرُوا أَ ْع َمالُهُ ْم َك َ
هللا ِعن َدهُ فَ َوفَّاهُ
س َرابٍ ِبقِي َع ٍة يَحْ َسبُهُ الظَّ ْمآنُ َماء َحتَّى إِ َذا َجاءهُ لَ ْم يَ ِج ْدهُ َشيْئاً َو َو َج َد َّ َ
ِح َسا َبهُ َو َّ
ب }النور 93وتفصيل ذلك أن الحق نوعان حق موجود وحق مقصود وكل منهما
هللاُ َ
س ِري ُع ْال ِح َسا ِ
مالزم لآلخر فالحق الموجود هو الثابت في نفسه فيكون العلم به حقا والخبر عنه حقا والحق المقصود هو
1
النافع الذي إذا قصده الحي انتفع به وحصل له النعيم

ما نهى هللا عنه ورسوله باطل ممتنع ان يكون مشتمال على منفعة خالصة أو
راجحة
س َرا ٍ
قال تعالى { َوالَّ ِذينَ َكفَرُوا أَ ْع َمالُهُ ْم َك َ
هللا ِعن َدهُ
ب ِبقِي َع ٍة يَحْ َسبُهُ الظَّ ْمآنُ َماء َحتَّى إِ َذا َجاءهُ لَ ْم يَ ِج ْدهُ َشيْئاً َو َو َج َد َّ َ
فَ َوفَّاهُ ِح َسا َبهُ َو َّ
س َحابٌ
ب{ }93أَوْ َكظُلُ َما ٍ
جِّي َي ْغ َشاهُ َموْ ٌج ِّمن فَوْ ِق ِه َموْ ٌج ِّمن فَوْ قِ ِه َ
هللاُ َ
س ِري ُع ْال ِح َسا ِ
ت ِفي َبحْ ٍر لُّ ٍّ
ْض إِ َذا أَ ْخ َر َج يَ َدهُ لَ ْم يَ َك ْد يَ َراهَا َو َمن لَّ ْم يَجْ َع ِل َّ
ظُلُ َم ٌ
ور{}04النور-93
ات بَ ْع ُ
ضهَا فَوْ َ
هللاُ لَهُ نُوراً فَ َما لَهُ ِمن نُّ ٍ
ق بَع ٍ
04
والمنفعة المطلقة هى الخالصة أو الراجحة واما ما يفوت ارجح منها او يعقب ضررا ليس هو دونها
فانها باطل فى االعتبار والمضرة احق باسم الباطل من المنفعة واما ما يظن فيه منفعة وليس كذلك أو
يحصل به لذة فاسدة فهذا ال منفعة فيه بحال فهذه األمور التى يشرع الزهد فيها وتركها وهى باطل
ولذلك ما نهى هللا عنه ورسوله باطل ممتنع ان يكون مشتمال على منفعة خالصة أو راجحة ولهذا
ْطلُ ْ
ص َدقَاتِ ُكم ِب ْال َمنِّ َواأل َذى َكالَّ ِذي يُنفِ ُ
ق َمالَهُ
وا َ
صارت أعمال الكفار والمنافقين باطلة لقوله {الَ تُب ِ
ص ْلداً الَّ
صابَهُ َوابِ ٌل فَتَ َر َكهُ َ
ان َعلَ ْيهِ تُ َرابٌ فَأَ َ
اآلخ ِر فَ َمثَلُهُ َك َمثَ ِل َ
اهلل َو ْاليَوْ ِم ِ
اس َوالَ ي ُْؤ ِمنُ بِ ه ِ
ص ْف َو ٍ
ِرئَاء النَّ ِ
ُوا َو ه
َي ْق ِدرُونَ َعلَى َش ْي ٍء ِّم َّما َك َسب ْ
هللاُ الَ َي ْه ِدي ْالقَوْ َم ْال َكا ِف ِرينَ }البقرة 860اآلية اخبر ان صدقة
هللا
المرائى والمنان باطلة لم يبق فيها منفعة له وكذلك قوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّ ِذينَ آ َمنُوا أَ ِطيعُوا َّ َ
ْطلُوا أَ ْع َمالَ ُك ْم }محمد 99وكذلك االحباط فى مثل قوله { َو َمن َي ْكفُرْ
َوأَ ِطيعُوا ال َّرس َ
ُول َو َال تُب ِ
والعبادات بعضها صحيح
ان فَقَ ْد َح ِبطَ َع َملُهُ }المائدة 5ولهذا تسميه الفقهاء العقود
اإلي َم ِ
ِب ِ
وبعضها باطل وهو ما لم يحصل به مقصوده ولم يترتب عليه اثره فلم يكن فيه المنفعة المطلوبة منه
ومن هذا قوله { َوالَّ ِذينَ َكفَرُوا أَ ْع َمالُهُ ْم َك َس َرابٍ ِب ِقي َع ٍة َيحْ َسبُهُ الظَّ ْمآنُ َماء َحتَّى إِ َذا َجاءهُ لَ ْم يَ ِج ْدهُ
صابَ ْ
ت
صرٌّ أَ َ
يح فِيهَا ِ
َشيْئاً }النور 93اآلية وقوله { َمثَ ُل َما يُنفِقُونَ فِي ِهـ ِذ ِه ْال َحيَا ِة ال ُّد ْنيَا َك َمثَ ِل ِر ٍ
هللاُ َولَـ ِك ْن أَنفُ َسهُ ْم َي ْ
وا أَنفُ َسهُ ْم فَأَ ْهلَ َك ْتهُ َو َما ظَلَ َمهُ ُم ه
ث قَوْ ٍم ظَلَ ُم ْ
َحرْ َ
ظ ِل ُمونَ }آل عمران 111وقوله
{ َوقَ ِد ْمنَا إِلَى َما َع ِملُوا ِم ْن َع َم ٍل فَ َج َع ْلنَاهُ هَبَاء َّمنثُوراً }الفرقان 89ولذلك وصف االعتقادات
والمقاالت بانها باطلة ليست مطابقة وال حقا كما أن األعمال ليست نافعة وقد توصف االعتقادات
والمقاالت بانها باطلة إذا كانت غير مطابقة ان لم يكن فيها منفعة كقوله اللهم انى أعوذ بك من علم
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ال ينفع فيعود الحق فيما يتعلق باالنسان إلى ما ينفعه من علم وقول وعمل وحال وقد توصف
االعتقادات والمقاالت بانها باطلة إذا كانت غير مطابقة ان لم يكن فيها منفعة كقوله اللهم انى أعوذ
بك من علم ال ينفع فيعود الحق فيما يتعلق باالنسان إلى ما ينفعه من علم وقول وعمل وحال قال هللا
س َماء َماء فَ َسالَ ْ
تعالى {أَ َ
س ْي ُل َزبَداً َّرابِياً َو ِم َّما يُوقِ ُدونَ َعلَ ْي ِه فِي
ت أَوْ ِديَةٌ بِقَد َِرهَا فَاحْ تَ َم َل ال َّ
نز َل ِمنَ ال َّ
اع َزبَ ٌد ِّم ْثلُهُ َك َذ ِلكَ يَضْ ِربُ ه
هللاُ ْال َح َّ
اط َل فَأَ َّما ال َّزبَ ُد فَيَ ْذهَبُ ُجفَاء َوأَ َّما َما
ق َو ْالبَ ِ
النَّ ِ
ار ا ْب ِت َغاء ِح ْليَ ٍة أَوْ َمتَ ٍ
َ
ض َك َذلِكَ يَضْ ِربُ ه
اس فَيَ ْم ُك ُ
ال }الرعد 11وقال تعالى { الَّ ِذينَ َكفَرُوا
هللاُ األَ ْمثَ َ
يَنفَ ُع النَّ َ
ث فِي األرْ ِ
ت َوآ َمنُوا ِب َما نُ ِّز َل َعلَى ُم َح َّم ٍد
هللا أَ َ
َو َ
ض َّل أَ ْع َمالَهُ ْم {َ }1والَّ ِذينَ آ َمنُوا َو َع ِملُوا الصَّالِ َحا ِ
يل َّ ِ
ص ُّدوا عَن َس ِب ِ
{}8محمد 8-1إلى قوله{ َك َذلِكَ يَضْ ِربُ َّ
اس أَ ْمثَالَهُ ْم }محمد 9وإذا كان كذلك وقد علم ان كل
هللاُ لِلنَّ ِ
عمل ال يراد به وجه هللا فهو باطل حابط ال ينفع صاحبه وقت الحاجة إليه فكل عمل ال يراد به وجه
هللا فهو باطل ألن ما لم يرد به وجهه إما أن ال ينفع بحال وإما أن ينفع فى الدنيا أو فى اآلخرة فاألول
ظاهر وكذلك من فعته فى اآلخرة بعد الموت فانه قد ثبت بنصوص المرسلين أنه بعد الموت ال ينفع
االنسان من العمل إال ما أراد به وجه هللا وأما فى الدنيا فقد يحصل له لذات وسرور وقد يجزى
بأعماله فى الدنيا لكن تلك اللذات إذا كانت تعقب ضررا أعظم منها وتفوت أنفع منها وابقى فهى
1
باطلة أيضا فثبت أن كل عمل ال يراد به وجه هللا فهو باطل وان كان فيه لذة ما

أن هللا ضرب مثل إيمان المؤمنين بالنور ومثل أعمال الكفار بالظلمة
َ
قال تعالى { َّ
اجةٍ ُّ
الز َجا َجةُ َكأَنَّهَا َكوْ َكبٌ
هللاُ نُو ُر ال َّ
ورهِ َك ِم ْش َكا ٍة فِيهَا ِمصْ بَا ٌح ْال ِمصْ بَا ُح فِي ُز َج َ
س َم َ
ض َمثَ ُل نُ ِ
اواتِ َو ْاألرْ ِ
ار َك ٍة َز ْيتُونِ ٍة َّال َ
ي يُوقَ ُد ِمن َ
ور
ُدرِّ ٌّ
ش َج َر ٍة ُّمبَ َ
شرْ قِيَّ ٍة َو َال غَرْ بِيَّ ٍة يَ َكا ُد َز ْيتُهَا ي ِ
ُضي ُء َولَوْ لَ ْم تَ ْم َس ْسهُ نَا ٌر نُّو ٌر َعلَى نُ ٍ
َ
َّ
َّ
ُ
}النور 95وقال تعالى { َوال ِذينَ َكفَرُوا أ ْع َمالهُ ْم َك َس َرا ٍ
ب ِب ِقي َع ٍة يَحْ َسبُهُ الظ ْمآنُ َماء َحتَّى إِ َذا َجاءهُ لَ ْم يَ ِج ْدهُ
هللاَ ِعن َدهُ فَ َوفَّاهُ ِح َسابَهُ َو َّ
َشيْئاً َو َو َج َد َّ
جِّي يَ ْغ َشاهُ َموْ ٌج ِّمن فَوْ قِ ِه
ب{ }93أَوْ َكظُلُ َما ٍ
هللاُ َ
س ِري ُع ْال ِح َسا ِ
ت فِي بَحْ ٍر لُّ ٍّ
ْض إِ َذا أَ ْخ َر َج َي َدهُ لَ ْم َي َك ْد َي َراهَا َو َمن لَّ ْم َيجْ َع ِل َّ
س َحابٌ ظُلُ َم ٌ
هللاُ لَهُ نُوراً فَ َما لَهُ
ات َب ْع ُ
ض َها فَوْ َ
َموْ ٌج ِّمن فَوْ ِق ِه َ
ق َبع ٍ
ور{}04النور04-93
ِمن نُّ ٍ
سورة النور وسطها بذكر النور الذى هو مادة كل خير وصالح كل شىء وهو ينشأ عن امتثال أمر
هللا واجتناب نهيه وعن الصبر على ذلك فانه ضياء فان حفظ الحدود بتقوى هللا يجعل هللا لصاحبه
نورا كما قال تعالى {اتَّقُوا َّ
هللاَ َوآ ِمنُوا ِب َرسُو ِل ِه ي ُْؤ ِت ُك ْم ِك ْفلَي ِْن ِمن رَّحْ َم ِت ِه َويَجْ َعل لَّ ُك ْم نُوراً تَ ْم ُ
شونَ ِب ِه
فضد النور الظلمة ولهذا عقب ذكر النور وأعمال المؤمنين فيها بأعمال
َويَ ْغفِرْ لَ ُك ْم }الحديد82
ب بِقِي َع ٍة }النور 93إلى قوله {
الكفار وأهل البدع والضالل فقال{ َوالَّ ِذينَ َكفَرُوا أَ ْع َمالُهُ ْم َك َس َرا ٍ
ْض إِ َذا أَ ْخ َر َج يَ َدهُ لَ ْم يَ َك ْد يَ َراهَا َو َمن لَّ ْم يَجْ َع ِل َّ
ظُلُ َم ٌ
ور
ات بَ ْع ُ
ضهَا فَوْ َ
هللاُ لَهُ نُوراً فَ َما لَهُ ِمن نُّ ٍ
ق بَع ٍ
}النور 04وكذلك الظلم ظلمات يوم القيامة وظلم العبد نفسه من الظلم فان للسيئة ظلمة فى القلب
وسوادا فى الوجه ووهنا فى البدن ونقصا فى الرزق وبغضا فى قلوب الخلق كما روى ذلك عن ابن
يوضح ذلك أن هللا ضرب مثل إيمان المؤمنين بالنور ومثل أعمال الكفار بالظلمة و
عباس
اإليمان اسم جامع لكل ما يحبه هللا ويرضاه و الكفر اسم جامع لكل ما يبغضه هللا وينهى عنه
وإن كان ال يكفر العبد إذا كان معه اصل االيمان وبعض فروع الكفر من المعاصى كما ال يكون
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مؤمنا إذا كان معه اصل الكفر وبعض فروع اإليمان ولغض البصر اختصاص بالنور كما سنذكر
ذلك إن شاء هللا تعالى وقد روى أبو هريرة عن النبى أنه قال إن العبد اذا أذنب نكتت فى قلبه نكتة
سوداء فان تاب ونزع واستغفر صقل قلبه وإن زاد زيد فيها حتى يعلو قلبه فذلك الران الذى ذكر هللا
{ َك َّال بَلْ َرانَ َعلَى قُلُوبِ ِهم َّما َكانُوا يَ ْك ِسبُونَ }المطففين 10رواه الترمذى وصححه وفى الصحيح انه
قال انه ليغان على قلبى وإنى ألستغفر هللا فى اليوم مائة مرة والغين حجاب رقيق أرق من
الغيم فأخبر أنه يستغفر هللا استغفارا يزيل الغين عن القلب فال يصير نكتة سوداء كما أن النكتة
السوداء إذا أزيلت التصير رينا وقال حذيفة إن اإليمان يبدو فى القلب لمظة بيضاء فكلما إزداد
العبد إيمانا إزداد قلبه بياضا فلو كشفتم عن قلب المؤمن لرأيتموه أبيض مشرقا وإن النفاق يبدو منه
لمظة سوداء فكلما إزداد الع بد نفاقا إزداد قلبه سوادا فلو كشفتم عن قلب المنافق لوجدتموه أسود مربدا
وقال صلى هللا عليه وسلم إن النور إذا دخل القلب إنشرح وإنفسح قيل فهل لذلك من عالمة يا
رسول هللا قال نعم التجافى عن دار الغرور واإلنابة إلى دار الخلود واإلستعداد للموت قبل نزوله
وفى خطبة اإلمام أحمد التى كتبها فى كتابه فى الرد على الجهمية والزنادقة قال الحمد هلل الذى
جعل فى كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم
على األذى يحبون بكتاب هللا الموتى ويبصرون بنور هللا أهل العمى فكم من قتيل ألبليس قد أحيوه
وكم من ضال تائه حيران قد هدوه فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم ينفون عن
كتاب هللا تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان
الفتنة فهم مختلفون فى الكتاب مخالفون للكتاب مجمعون على مفارقة الكتاب يقولون على هللا وفى هللا
وفى كتاب هللا بغير علم يتكلمون بالمتشابه من الكالم ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم نعوذ
باهلل من شبه المضلين قلت وقد قرن هللا سبحانه فى كتابه فى غير موضع بين أهل الهدى
والضالل وبين أهل الطاعة والمعصية بما يشبه هذا كقوله تعالى { َو َما يَ ْستَ ِوي ْاألَ ْع َمى
صي ُر{َ }13و َال الظُّلُ َم ُ
ات َو َال النُّو ُر{َ }84و َال الظِّلُّ َو َال ْال َحرُو ُر{َ }81و َما يَ ْستَ ِوي ْاألَحْ يَاء َو َال
َو ْالبَ ِ
ْاألَ ْم َو ُ
يع هَلْ
ير َوال َّ
ات { } 88فاطر 88-13وقال { َمثَ ُل ْالفَ ِريقَي ِْن َكاألَ ْع َمى َواألَ َ
ص ِّم َو ْال َب ِ
ص ِ
س ِم ِ
ان َمثَالً أَفَالَ تَ َذ َّكرُونَ }هود80اآلية وقال فى المنافقين { َمثَلُهُ ْم َك َمثَ ِل الَّ ِذي ا ْستَوْ قَ َد نَاراً
يَ ْستَ ِويَ ِ
ت إِلَى النُّ ُو ِر َوالَّ ِذينَ َكفَرُواْ
هللاُ َولِ ُّي الَّ ِذينَ آ َمنُ ْ
}البقرة 11اآليات وقال { ه
وا ي ُْخ ِر ُجهُم ِّمنَ الظُّلُ َما ِ
أَوْ ِليَآ ُؤهُ ُم الطَّا ُغ ُ
ت }البقرة 851اآلية وقال {الَر ِكتَابٌ أَ َ
ور إِلَى الظُّلُ َما ِ
نز ْلنَاهُ
وت ي ُْخ ِرجُونَهُم ِّمنَ النُّ ِ
وهذا النور الذى
ت إِلَى النُّور }إبراهيم 1واآليات فى ذلك كثيرة
إِلَ ْيكَ لِتُ ْخ ِر َج النَّ َ
اس ِمنَ الظُّلُ َما ِ
يكون للمؤمن فى الدنيا على حسن عمله وإعتقاده يظهر فى اآلخرة كما قال تعالى { نُو ُرهُ ْم َي ْس َعى
ورنَا َوا ْغفِرْ لَنَا إِنَّكَ َعلَى ُكلِّ َش ْي ٍء قَ ِدي ٌر }التحريم 2اآلية
بَ ْينَ أَ ْي ِدي ِه ْم َو ِبأَ ْي َمانِ ِه ْم يَقُولُونَ َربَّنَا أَ ْت ِم ْم لَنَا نُ َ
فذكر النور هنا عقيب أمره بالتوبة كما ذكره فى سورة النور عقيب أمره بغض البصر وامره بالتوبة
فى قوله{ َوتُوبُوا إِلَى َّ
هللاِ َج ِميعاً أَيُّهَا ْال ُم ْؤ ِمنُونَ لَ َعلَّ ُك ْم تُ ْفلِحُونَ }النور 91وذكر ذلك بعد أمره بحقوق
ت يَ ْس َعى
األهلين واألزواج وما يتعلق بالنساء وقال فى سورة الحديد {يَوْ َم تَ َرى ْال ُم ْؤ ِمنِينَ َو ْال ُم ْؤ ِمنَا ِ
نُو ُرهُم َب ْينَ أَ ْي ِدي ِه ْم َو ِبأَ ْي َما ِن ِهم }الحديد 18اآليات إلى قوله فى المنافقين { َمأْ َوا ُك ُم النَّا ُر ِه َي َموْ َال ُك ْم
فأخبر سبحانه أن المنافقين يفقدون النور الذى كان المؤمنون يمشون
صي ُر }الحديد15
َو ِب ْئ َ
س ْال َم ِ
به ويطلبون اإلقتباس من نورهم فيحجبون عن ذلك بحجاب يضرب بينهم وبين المؤمنين كما أن
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َب ه
ض ْ
هللاُ
اءت َما َحوْ لَهُ َذه َ
المنافقين لما فقدوا النور فى الدنيا كان { َمثَلُهُ ْم َك َمثَ ِل الَّ ِذي ا ْستَوْ قَ َد نَاراً فَلَ َّما أَ َ
1
ْصرُونَ }البقرة11
ِبنُو ِر ِه ْم َوتَ َر َكهُ ْم ِفي ظُلُ َما ٍ
ت الَّ يُب ِ
اس
وأصل صالح القلب هو حياته واستنارته قال تعالى {أَ َو َمن َكانَ َميْتاً فَأَحْ يَ ْينَاهُ َو َج َع ْلنَا لَهُ نُوراً يَ ْم ِشي بِ ِه فِي النَّ ِ
لذلك ذكر هللا حياة القلوب ونورها وموتها وظلمتها
ج ِّم ْنهَا}األنعام188
ت لَي َ
َك َمن َّمثَلُهُ ِفي الظُّلُ َما ِ
ْس ِب َخ ِ
ار ٍ
فى غير موضع كقوله {لِيُن ِذ َر َمن َكانَ َحيهاً َويَ ِح َّ
ق ْالقَوْ ُل َعلَى ْال َكافِ ِرينَ }يس 14وقوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّ ِذينَ
ُول إِ َذا َدعَا ُكم ِل َما يُحْ ِيي ُك ْم }األنفال 80ثم قال { َوا ْعلَ ُم ْ
وا ا ْستَ ِجيب ْ
آ َمنُ ْ
هللا يَحُو ُل َب ْينَ ْال َمرْ ِء
ُوا ِ ه ِ
وا أَ َّن ه َ
هلل َولِل َّرس ِ
ت َوي ُْخ ِر ُج ْال َمي َ
َّت ِمنَ ْال َح ِّي
ي ِمنَ ْال َميِّ ِ
َوقَ ْل ِب ِه َوأَنَّهُ إِلَ ْيهِ تُحْ َشرُونَ }األنفال 80وقال تعالى { ي ُْخ ِر ُج ْال َح َّ
}يونس 91ومن انواعه انه يخرج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن وفى الحديث الصحيح مثل البيت
الذي يذكر هللا فيه والبيت الذي ال يذكر هللا فيه مثل الحى والميت وفى الصحيح ايضا اجعلوا من صالتكم
وقد قال تعالى { َوالَّ ِذينَ َك َّذب ْ
ت }األنعام93
فى بيوتكم وال تتخذوها قبورا
ُوا ِبآيَاتِنَا ُ
ص ٌّم َوبُ ْك ٌم فِي الظُّلُ َما ِ
َ
وذكر سبحانه آية النور وآية الظلمة فقال { َّ
ور ِه َك ِم ْش َكا ٍة ِفي َها ِمصْ َبا ٌح
هللاُ نُو ُر ال َّ
اوا ِ
س َم َ
ض َمثَ ُل نُ ِ
ت َو ْاألرْ ِ
اجةُ َكأَنَّهَا َكوْ َكبٌ ُدرِّ يٌّ يُوقَ ُد ِمن َ
ار َك ٍة َز ْيتُونِ ٍة َّال َشرْ قِيَّ ٍة َو َال غَرْ ِبيَّةٍ يَ َكا ُد
ش َج َر ٍة ُّمبَ َ
اج ٍة ال ُّز َج َ
ْال ِمصْ بَا ُح فِي ُز َج َ
ور }النور 95فهذا مثل نور االيمان فى قلوب المؤمنين ثم قال
َز ْيتُهَا ي ِ
ُضي ُء َولَوْ لَ ْم تَ ْم َس ْسهُ نَا ٌر نُّو ٌر َعلَى نُ ٍ
{ َوالَّ ِذينَ َكفَرُوا أَ ْع َمالُهُ ْم َك َ
هللا ِعن َدهُ فَ َوفَّاهُ
س َرابٍ ِب ِقي َع ٍة يَحْ َسبُهُ الظَّ ْمآنُ َماء َحتَّى إِ َذا َجاءهُ لَ ْم يَ ِج ْدهُ َشيْئاً َو َو َج َد َّ َ
ِح َسابَهُ َو َّ
س َحابٌ ظُلُ َم ٌ
ات
ب { }93أَوْ َكظُلُ َما ٍ
جِّي يَ ْغ َشاهُ َموْ ٌج ِّمن فَوْ قِ ِه َموْ ٌج ِّمن فَوْ قِهِ َ
هللاُ َ
س ِري ُع ْال ِح َسا ِ
ت فِي بَحْ ٍر لُّ ٍّ
ْض إِ َذا أَ ْخ َر َج َي َدهُ لَ ْم َي َك ْد َي َراهَا َو َمن لَّ ْم يَجْ َع ِل َّ
ور{}04النور04-93
َب ْع ُ
ض َها فَوْ َ
هللاُ لَهُ نُوراً فَ َما لَهُ ِمن نُّ ٍ
ق َبع ٍ
فاألول مثل االعتقادات الفاسدة واألعمال التابعة لها يحسبها صاحبها شيئا ينفعه فاذا جاءها لم يجدها شيئا
ينفعه فوفاه هللا حسابه على تلك االعمال و الثانى مثل للجهل البسيط وعدم االيمان والعلم فان
صاحبها فى ظلمات بعضها فوق بعض اليبصر شيئا فان البصر إنما هو بنور االيمان والعلم قال تعالى
2
ان تَ َذ َّكر ْ
ف ِّمنَ ال َّ
سهُ ْم طَائِ ٌ
ْصرُونَ }األعراف841
{إِ َّن الَّ ِذينَ اتَّقَواْ إِ َذا َم َّ
ُوا فَإِ َذا هُم ُّمب ِ
ش ْيطَ ِ

من عمل لغير هللا رجاء أن ينتفع بما عمل له كانت صفقته خاسرة
س َرا ٍ
قال تعالى { َوالَّ ِذينَ َكفَرُوا أَ ْع َمالُهُ ْم َك َ
هللا ِعن َدهُ
ب ِب ِقي َع ٍة َيحْ َسبُهُ الظَّ ْمآنُ َماء َحتَّى إِ َذا َجاءهُ لَ ْم يَ ِج ْدهُ َشيْئاً َو َو َج َد َّ َ
فَ َوفَّاهُ ِح َسابَهُ َو َّ
س َحابٌ
ب{ }93أَوْ َكظُلُ َما ٍ
جِّي يَ ْغ َشاهُ َموْ ٌج ِّمن فَوْ قِ ِه َموْ ٌج ِّمن فَوْ قِ ِه َ
هللاُ َ
س ِري ُع ْال ِح َسا ِ
ت فِي بَحْ ٍر لُّ ٍّ
ْض إِ َذا أَ ْخ َر َج يَ َدهُ لَ ْم َي َك ْد يَ َراهَا َو َمن لَّ ْم يَجْ َع ِل َّ
ظُلُ َم ٌ
ور{}04النور-93
ات َب ْع ُ
ض َها فَوْ َ
هللاُ لَهُ نُوراً فَ َما لَهُ ِمن نُّ ٍ
ق َبع ٍ
04
وا َح ْسبُ َنا ه
اخ َشوْ هُ ْم َف َزا َدهُ ْم إِي َماناً َو َقالُ ْ
اس َق ْد َج َمع ْ
ُوا َل ُك ْم َف ْ
هللاُ
ال َلهُ ُم النَّاسُ إِ َّن النَّ َ
قال تعالى {الَّ ِذينَ َق َ
هللاِ َو ه
ُوا ِرضْ َوانَ ه
س ْسهُ ْم سُو ٌء َواتَّبَع ْ
َونِ ْع َم ْال َو ِكي ُل { }119فَانقَلَب ْ
هللاُ ُذو فَضْ ٍل
هللا َوفَضْ ٍل لَّ ْم يَ ْم َ
ُوا ِبنِ ْع َم ٍة ِّمنَ ه ِ
َظ ٍيم{ }110إِنَّ َما َذ ِل ُك ُم ال َّ
ون إِن ُكنتُم ُّم ْؤ ِم ِنينَ {}115آل
ع ِ
ش ْيطَانُ ي َُخ ِّوفُ أَوْ ِل َياءهُ فَالَ تَ َخافُوهُ ْم َو َخافُ ِ
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فنهي المؤمنين عن خوف أولياء الشيطان وأمرهم بخوفه وخوفه يوجب فعل
عمران115-119
ما أمر به وترك ما نهى عنه واإلستغفار من الذنوب وحينئذ يندفع البالء وينتصر على األعداد فلهذا
قال علي بن ابي طالب رضي هللا عنه ال يخافن عبد إال ذنبه وإن سلط عليه مخلوق فما سلط عليه إال
بذنوبه فليخف هللا وليتب من ذنوبه التى ناله بها ما ناله كما فى األثر يقول هللا أنا هللا مالك الملوك
قلوب الملوك ونواصيهم بيدى من اطاعني جعلتهم عليه رحمة ومن عصانى جعلتهم عليه نقمة فال
وقال علي بن ابي طالب رضي هللا عنه ال
تشتغلوا بسب الملوك وأطيعوني أعطف قلوبهم عليكم
يرجون عبد إال ربه فإن الراجي يطلب حصول الخير ودفع الشر وال يأتى بالحسنات إال هللا وال يذهب
ك ه
ك ِب َخي ٍْر فَالَ َرآ َّد لِفَضْ لِ ِه
هللاُ بِضُرٍّ فَالَ َكا ِشفَ لَهُ إِالَّ ه َُو َوإِن ي ُِر ْد َ
السيئات إال هللا { َوإِن يَ ْم َس ْس َ
ح َّ
اس ِمن رَّحْ َم ٍة فَ َال ُم ْم ِسكَ لَهَا َو َما يُ ْم ِس ْك فَ َال ُمرْ ِس َل لَهُ ِمن بَ ْع ِد ِه }
}يونس141
هللاُ لِلنَّ ِ
{ َما يَ ْفتَ ِ
فاطر 8والرجاء مقرون بالتوكل فإن المتوكل يطلب ما رجاه من حصول المنفعة ودفع المضرة
هللا فَتَ َو َّكلُواْ إِن ُكنتُم ُّم ْؤ ِمنِينَ }المائدة89
والتوكل ال يجوز إال على هللا كما قال تعالى { َو َعلَى ه ِ
هللا فَ ْل َيتَ َو َّك ِل ْال ُمتَ َو ِّكلُونَ }إبراهيم 18وقال تعالى {إِن َينصُرْ ُك ُم ه
ب لَ ُك ْم َوإِن
هللاُ فَالَ َغا ِل َ
وقال { َو َعلَى ه ِ
هللا فَ ْليَتَ َو ِّك ِل ْال ُم ْؤ ِمنُونَ }آل عمران 164وقال تعالى
يَ ْخ ُذ ْل ُك ْم فَ َمن َذا الَّ ِذي يَن ُ
ص ُر ُكم ِّمن بَ ْع ِد ِه َو َعلَى ه ِ
سولُهُ إِنَّا إِلَى ه
هللاُ َسي ُْؤتِينَا ه
هللاُ َو َرسُولُهُ َوقَالُواْ َح ْسبُنَا ه
{ َولَوْ أَنَّهُ ْم َرضُوْ ْا َما آتَاهُ ُم ه
هللاُ ِمن فَضْ لِهِ َو َر ُ
هللاِ
اس قَ ْد َج َمعُواْ لَ ُك ْم فَ ْ
اخ َ
شوْ هُ ْم فَ َزا َدهُ ْم
ال لَهُ ُم النَّاسُ إِ َّن النَّ َ
َرا ِغبُونَ }التوبة 53وقال تعالى {الَّ ِذينَ قَ َ
وا َح ْسبُنَا ه
إِي َماناً َوقَالُ ْ
هللاُ َونِ ْع َم ْال َو ِكي ُل {}119االنفال 119فهؤالء قالوا حسبنا هللا أى كافينا هللا فى دفع
البالء وأولئك أمروا أن يقولوا حسبنا فى جلب النعماء فهو سبحانه كاف عبده فى إزالة الشر وفى
إنالة الخير أليس هللا بكاف عبده ومن توكل على غير هللا ورجاه خذل من جهته وحرم { َمثَ ُل الَّ ِذينَ
ت اتَّ َخ َذ ْ
ت بَيْتاً َوإِ َّن أَوْ هَنَ ْالبُيُوتِ لَبَي ُ
ت لَوْ َكانُوا
ْت ْال َعن َكبُو ِ
هللا أَوْ لِيَاء َك َمثَ ِل ْال َعن َكبُو ِ
ُون َّ ِ
اتَّ َخ ُذوا ِمن د ِ
يَ ْعلَ ُمونَ }العنكبوتَ { 01واتَّ َخ ُذوا ِمن دُو ِن َّ
هللاِ آ ِلهَةً لِّيَ ُكونُوا لَهُ ْم ِع هزاً{َ }21ك َّال َسيَ ْكفُرُونَ ِب ِعبَا َد ِت ِه ْم
اهلل فَ َكأَنَّ َما َخ َّر ِمنَ ال َّ
س َماء فَتَ ْخطَفُهُ الطَّ ْي ُر أَوْ
ض هداً{ }28مريم َ { 28-21و َمن يُ ْش ِر ْك ِب َّ ِ
َويَ ُكونُونَ َعلَ ْي ِه ْم ِ
ق }الحج{ 91الَّ تَجْ َعل َم َع ه
آخ َر فَتَ ْق ُع َد َم ْذ ُموماً َّم ْخ ُذوالً
هللاِ إِلَـهاً َ
تَه ِْوي ِب ِه الرِّي ُح ِفي َم َك ٍ
ان َس ِحي ٍ
ق َوا ْعبُدُوهُ َوا ْش ُكرُوا لَهُ إِلَ ْي ِه تُرْ َجعُونَ
هللا الر ِّْز َ
}اإلسراء 88وقال الخليل { فَا ْبتَ ُغوا ِعن َد َّ ِ
فمن عمل لغير هللا رجاء أن ينتفع بما عمل له كانت صفقته خاسرة قال هللا تعالى
}العنكبوت11
َ
َّ
َّ
ً
ُ
{ َوالَّ ِذينَ َكفَرُوا أ ْع َمالهُ ْم َك َ
هللا ِعن َدهُ
س َرابٍ ِب ِقي َع ٍة يَحْ َسبُهُ الظ ْمآنُ َماء َحتَّى إِ َذا َجاءهُ لَ ْم يَ ِج ْدهُ َشيْئا َو َو َج َد َ
س ِري ُع ْال ِح َسابِ }النور 93وقال تعالى { َّمثَ ُل الَّ ِذينَ َكفَر ْ
فَ َوفَّاهُ ِح َسابَهُ َو َّ
ُوا ِب َربِّ ِه ْم أَ ْع َمالُهُ ْم َك َر َما ٍد
هللاُ َ
ا ْشتَ َّد ْ
ضالَ ُل ْال َب ِعي ُد
ك ه َُو ال َّ
ف الَّ َي ْق ِدرُونَ ِم َّما َك َسبُو ْا َعلَى َش ْي ٍء َذ ِل َ
َاص ٍ
ت ِب ِه الرِّي ُح ِفي َيوْ ٍم ع ِ
1
}إبراهيم12

ضرب للكفار المثل بضوء ال حقيقة له كالسراب بالبقيعة أو بالظلمات
المتراكمة
س َرا ٍ
قال تعالى { َوالَّ ِذينَ َكفَرُوا أَ ْع َمالُهُ ْم َك َ
هللا ِعن َدهُ
ب ِب ِقي َع ٍة َيحْ َسبُهُ الظَّ ْمآنُ َماء َحتَّى إِ َذا َجاءهُ لَ ْم يَ ِج ْدهُ َشيْئاً َو َو َج َد َّ َ
فَ َوفَّاهُ ِح َسابَهُ َو َّ
س َحابٌ
ب{ }93أَوْ َكظُلُ َما ٍ
جِّي يَ ْغ َشاهُ َموْ ٌج ِّمن فَوْ قِ ِه َموْ ٌج ِّمن فَوْ قِ ِه َ
هللاُ َ
س ِري ُع ْال ِح َسا ِ
ت فِي بَحْ ٍر لُّ ٍّ
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ْض إِ َذا أَ ْخ َر َج يَ َدهُ لَ ْم يَ َك ْد يَ َراهَا َو َمن لَّ ْم يَجْ َع ِل َّ
ظُلُ َم ٌ
ور{}04النور-93
ات بَ ْع ُ
ضهَا فَوْ َ
هللاُ لَهُ نُوراً فَ َما لَهُ ِمن نُّ ٍ
ق بَع ٍ
04
َب ه
ض ْ
ور ِه ْم َو َت َر َكهُ ْم ِفي
اءت َما َحوْ َلهُ َذه َ
قال تعالى { َم َثلُهُ ْم َك َم َث ِل الَّ ِذي ا ْس َتوْ َق َد َناراً َف َل َّما أَ َ
هللاُ ِبنُ ِ
ص ٌّم بُ ْك ٌم ُع ْم ٌي فَهُ ْم الَ يَرْ ِجعُونَ { }12الى اإلسالم فى الباطن وقال قتادة
ْصرُونَ {ُ }11
ظُلُ َما ٍ
ت الَّ يُب ِ
ومقاتل ال يرجعون عن ضاللهم وقال السدى ال يرجعون الى اإلسالم يعنى فى الباطن واال فهم
يظهرونه وهذا المثل انما يكون فى الدنيا وهذا المثل مضروب لبعضهم وهم الذين آمنوا ثم كفروا
س َما ِء فِي ِه ظُلُ َم ٌ
ات
صيِّبٍ ِّمنَ ال َّ
وأما الذين لم يزالوا منافقين فضرب لهم المثل اآلخر وهو قوله {أَوْ َك َ
َو َر ْع ٌد َو َبرْ ٌ
ق}البقرة 13وهذا أصح القولين فان المفسرين إختلفوا هل المثالن مضروبان لهم كلهم أو
صيِّبٍ }البقرة13
هذا المثل لبعضهم على قولين و الثانى هو الصواب ألنه قال {أَوْ َك َ
وانما يثبت بها أحد األمرين فدل ذلك على أنهم مثلهم هذا وهذا فانهم ال يخرجون عن المثلين بل
بعضهم يشبه هذا وبعضهم يشبه هذا ولو كانوا كلهم يشبهون المثلين لم يذكر أو بل يذكر الواو
العاطفة وقول من قال أو ههنا للتخيير كقولهم جالس الحسن أو إبن سيرين ليس بشيء ألن
التخيير يكون فى األمر والطلب ال يكون فى الخبر وكذلك قول من قال أو بمعنى الواو أو
لتشكيك المخاطبين أو االبهام عليهم ليس بشيء فإن هللا يريد باالمثال البيان والتفهيم ال يريد التشكيك
ص ٌّم بُ ْك ٌم
واإلبهام
والمقصود تفهيم المؤمنين حالهم ويدل على ذلك أنه قال فى المثل االول { ُ
َ
ْ
ت
ق َح َذ َر ال َموْ ِ
ُع ْم ٌي {}12البقرة 12وقال فى الثانى { يَجْ َعلُونَ أصْ ا ِب َعهُ ْم ِفي آ َذا ِن ِهم ِّمنَ الص ََّوا ِع ِ
ضاء لَهُم َّم َشوْ ْا فِي ِه َوإِ َذا أَ ْ
ه
وهللاُ ُم ِحيطٌ ِب ْالكافِ ِرينَ { }13يَ َكا ُد ْالبَرْ ُ
ظلَ َم َعلَ ْي ِه ْم
ارهُ ْم ُكلَّ َما أَ َ
ْص َ
ق يَ ْخطَفُ أَب َ
وا َولَوْ َشاء ه
قَا ُم ْ
ار ِه ْم إِ َّن َّ
هللا َعلَى ُكلِّ َش ْي ٍء قَ ِدي ٌر{ }84البقرة 84-13فبين
َب بِ َس ْم ِع ِه ْم َوأَب َ
هللاُ لَ َذه َ
ْص ِ
فى المثل الثانى أنهم يسمعون ويبصرون ولو شاء هللا لذهب بسمعهم وأبصارهم وفى األول
كانوا يبصرون ثم صاروا فى ظلمات ال يبصرون صم بكم عمى وفى الثانى اذا أضاء لهم
البرق مشوا فيه واذا أظلم عليهم قاموا فلهم حاالن حال ضياء وحال ظالم واألولون بقوا فى
الظلمة فاألول حال من كان فى ضوء فصار فى ظلمة والثانى حال من لم يستقر ال فى ضوء وال فى
ظلمة بل تختلف عليه األحوال التى توجب مقامه واسترابته يبين هذا أنه سبحانه ضرب للكفار
ب ِبقِي َع ٍة يَحْ َسبُهُ الظَّ ْمآنُ َماء َحتَّى
أيضا مثلين بحرف أو فقال
{ َوالَّ ِذينَ َكفَرُوا أَ ْع َمالُهُ ْم َك َس َرا ٍ
هللاَ ِعن َدهُ فَ َوفَّاهُ ِح َسابَهُ َو َّ
إِ َذا َجاءهُ لَ ْم يَ ِج ْدهُ َشيْئاً َو َو َج َد َّ
ت فِي بَحْ ٍر
ب { }93أَوْ َكظُلُ َما ٍ
هللاُ َ
س ِري ُع ْال ِح َسا ِ
س َحابٌ ظُلُ َم ٌ
ْض إِ َذا أَ ْخ َر َج َي َدهُ لَ ْم َي َك ْد َي َراهَا
ات َب ْع ُ
ض َها فَوْ َ
جِّي َي ْغ َشاهُ َموْ ٌج ِّمن فَوْ ِق ِه َموْ ٌج ِّمن فَوْ ِق ِه َ
لُّ ٍّ
ق َبع ٍ
َو َمن لَّ ْم يَجْ َع ِل َّ
ور{}04النور 04-93فاألول مثل الكفر الذى يحسب صاحبه
هللاُ لَهُ نُوراً فَ َما لَهُ ِمن نُّ ٍ
أنه على حق وهو على باطل كمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فانه ال يعلم وال يعلم أنه ال يعلم فلهذا
مثل بسراب بقيعة و الثانى مثل الكفر الذى ال يعتقد صاحبه شيئا بل هو فى ظلمات بعضها
فوق بعض من عظم جهله لم يكن معه إعتقاد أنه على حق بل لم يزل جاهال ضاال فى ظلمات
و أيضا فقد يكون المنافق والكافر تارة متصفا بهذا الوصف وتارة متصفا بهذا
متراكمة
الوصف فيكون التقسيم فى المثلين لتنوع االشخاص ولتنوع أحوالهم وبكل حال فليس ما ضرب له
هذا المثل هو مماثل لما ضرب له هذا المثل إلختالف المثلين صورة ومعنى ولهذا لم يضرب لاليمان
اال مثل واحد الن الحق واحد فضرب مثله بالنور وأولئك ضرب لهم المثل بضوء ال حقيقة له
كالسراب بالبقيعة أو بالظلمات المتراكمة وكذلك المنافق يضرب له المثل بمن أبصر ثم عمى أو هو
مضطرب يسمع ويبصر ما ال ينتفع به فتبين أن من المنافقين من كان آمن ثم كفر باطنا وهذا مما
استفاض به النقل عند أهل العلم بالحديث والتفسير والسير أنه كان رجال قد آمنوا ثم نافقوا وكان
يجرى ذلك ألسباب منها أمر القبلة لما حولت ارتد عن االيمان ألجل ذلك طائفة وكانت محنة
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{ َو َما َج َع ْلنَا ْالقِ ْبلَةَ الَّتِي ُك َ
نت َعلَ ْيهَا إِالَّ لِنَ ْعلَ َم َمن يَتَّ ِب ُع ال َّرسُو َل ِم َّمن
إمتحن هللا بها الناس قال تعالى
1
يرةً إِالَّ َعلَى الَّ ِذينَ هَدَى ه
َينقَ ِلبُ َعلَى َع ِق َب ْي ِه َوإِن َكانَ ْ
هللاُ }البقرة109
ت لَ َك ِب َ

مختلفون فى الكتاب مخالفون للكتاب
س َرا ٍ
قال تعالى { َوالَّ ِذينَ َكفَرُوا أَ ْع َمالُهُ ْم َك َ
هللا ِعن َدهُ
ب ِبقِي َع ٍة يَحْ َسبُهُ الظَّ ْمآنُ َماء َحتَّى إِ َذا َجاءهُ لَ ْم يَ ِج ْدهُ َشيْئاً َو َو َج َد َّ َ
فَ َوفَّاهُ ِح َسا َبهُ َو َّ
س َحابٌ
ب{ }93أَوْ َكظُلُ َما ٍ
جِّي َي ْغ َشاهُ َموْ ٌج ِّمن فَوْ ِق ِه َموْ ٌج ِّمن فَوْ قِ ِه َ
هللاُ َ
س ِري ُع ْال ِح َسا ِ
ت ِفي َبحْ ٍر لُّ ٍّ
ْض إِ َذا أَ ْخ َر َج يَ َدهُ لَ ْم يَ َك ْد يَ َراهَا َو َمن لَّ ْم يَجْ َع ِل َّ
ظُلُ َم ٌ
ور{}04النور-93
ات بَ ْع ُ
ضهَا فَوْ َ
هللاُ لَهُ نُوراً فَ َما لَهُ ِمن نُّ ٍ
ق بَع ٍ
04
فمن اعتبر ما عند الطوائف الذين لم يعتصموا بتعليم االنبياء وارشادهم واخبارهم وجدهم كلهم
حائرين ضالين شاكين مرتابين أو جاهلين جهال مركبا فهم ال يخرجون عن المثلين اللذين فى القرآن
{ َوالَّ ِذينَ َكفَرُوا أَ ْع َمالُهُ ْم َك َس َرا ٍ
هللا ِعن َدهُ
ب ِبقِي َع ٍة يَحْ َسبُهُ الظَّ ْمآنُ َماء َحتَّى إِ َذا َجاءهُ لَ ْم يَ ِج ْدهُ َشيْئاً َو َو َج َد َّ َ
فَ َوفَّاهُ ِح َسابَهُ َو َّ
جِّي يَ ْغ َشاهُ َموْ ٌج ِّمن فَوْ قِ ِه َموْ ٌج ِّمن فَوْ قِ ِه
ب{ }93أَوْ َكظُلُ َما ٍ
هللاُ َ
س ِري ُع ْال ِح َسا ِ
ت فِي بَحْ ٍر لُّ ٍّ
ْض إِ َذا أَ ْخ َر َج يَ َدهُ لَ ْم يَ َك ْد يَ َراهَا َو َمن لَّ ْم يَجْ َع ِل َّ
َس َحابٌ ظُلُ َم ٌ
هللاُ لَهُ نُوراً فَ َما لَهُ ِمن
ات بَ ْع ُ
ضهَا فَوْ َ
ق بَع ٍ
وأهل الضالل الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا هم كما قال مجاهد أهل
ور{}04النور04-93
نُّ ٍ
البدع والشبهات يتمسكون بما هو بدعة فى الشرع ومشتبه فى العقل كما قال فيهم االمام أحمد قال هم
مختلفون فى الكتاب مخالفون للكتاب متفقون على مخالفة الكتاب يحتجون بالمتشابه من الكالم
ويضلون الناس بما يشبهون عليهم والمفترقة من أهل الضالل تجعل لها دينا وأصول دين قد
ابتدعوه برأيهم ثم يعرضون على ذلك القرآن والحديث فان وافقه احتجوا به اعتقادا ال اعتمادا وان
خالفه فتارة يحرفون الكلم عن مواضعه ويتأولونه على غير تأويله وهذا فعل أئمتهم وتارة يعرضون
عنه ويقولون نفوض معناه الى هللا وهذا فعل عامتهم وعمدة الطائفتين فى الباطن غير ما جاء به
الرسول يجعلون أقوالهم البدعية محكمة يجب اتباعها واعتقاد موجبها والمخالف اما كافر واما جاهل
ال يعرف هذا الباب وليس له علم بالمعقول وال باألصول ويجعلون كالم هللا ورسوله الذى يخالفها من
المتشابه الذى ال يعرف معناه اال هللا أو ال يعرف معناه اال الراسخون فى العلم والراسخون عندهم من
كان موافقا لهم على ذلك القول وهؤالء أضل ممن تمسك بما تشابه عليه من آيات الكتاب وترك
المحكم كالنصارى والخوارج وغيرهم اذ كان هؤالء أخذوا بالمتشابه من كالم هللا وجعلوه محكما
وجعلوا المحكم متشابها

صور من الذين اعمالهم كسراب بقيعة
س َرا ٍ
قال تعالى { َوالَّ ِذينَ َكفَرُوا أَ ْع َمالُهُ ْم َك َ
هللا ِعن َدهُ
ب ِب ِقي َع ٍة َيحْ َسبُهُ الظَّ ْمآنُ َماء َحتَّى إِ َذا َجاءهُ لَ ْم يَ ِج ْدهُ َشيْئاً َو َو َج َد َّ َ
فَ َوفَّاهُ ِح َسابَهُ َو َّ
س َحابٌ
ب{ }93أَوْ َكظُلُ َما ٍ
جِّي يَ ْغ َشاهُ َموْ ٌج ِّمن فَوْ قِ ِه َموْ ٌج ِّمن فَوْ قِ ِه َ
هللاُ َ
س ِري ُع ْال ِح َسا ِ
ت فِي بَحْ ٍر لُّ ٍّ
ْض إِ َذا أَ ْخ َر َج يَ َدهُ لَ ْم َي َك ْد يَ َراهَا َو َمن لَّ ْم يَجْ َع ِل َّ
ظُلُ َم ٌ
ور{}04النور-93
ات َب ْع ُ
ض َها فَوْ َ
هللاُ لَهُ نُوراً فَ َما لَهُ ِمن نُّ ٍ
ق َبع ٍ
2
04
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 -1واذا كان االمر والنهي من لوازم وجود بني آدم فمن لم يأمر بالمعروف الذي امر هللا به ورسوله
وينه عن المنكر الذي نهى هللا عنه ورسوله ويؤمر بالمعروف الذي امر هللا به ورسوله وينه عن
المنكر الذي نهى هللا عنه ورسوله وإال فال بد من ان يأمر وينهى ويؤمر وينهى اما بما يضاد ذلك
واما بما يشترك فيه الحق الذي انزله هللا بالباطل الذي لم ينزله هللا واذا اتخذ ذلك دينا كان دينا مبتدعا
ضاال باطال وهذا كما ان كل بشر فإنه حي متحرك بإرادته همام حارث فمن لم تكن نيته صالحة
وعمله عمال صالحا لوجه هللا واال كان عمال فاسدا او لغير وجه هللا وهو الباطل كما قال تعالى
ص ُّدوا
{إِ َّن َس ْع َي ُك ْم لَ َشتَّى }الليل 0وهذه األعمال كلها باطلة من جنس أعمال الكفار {الَّ ِذينَ َكفَرُوا َو َ
س َرابٍ ِبقِي َع ٍة يَحْ َسبُهُ
ض َّل أَ ْع َمالَهُ ْم }محمد 1وقال تعالى{ َوالَّ ِذينَ َكفَرُوا أَ ْع َمالُهُ ْم َك َ
هللا أَ َ
يل َّ ِ
عَن َس ِب ِ
هللاَ ِعن َدهُ فَ َوفَّاهُ ِح َسابَهُ َو َّ
الظَّ ْمآنُ َماء َحتَّى إِ َذا َجاءهُ لَ ْم يَ ِج ْدهُ َشيْئاً َو َو َج َد َّ
هللاُ َس ِري ُع ْال ِح َسابِ }النور93
1
وقال تعالى { َوقَ ِد ْمنَا إِلَى َما َع ِملُوا ِم ْن َع َم ٍل فَ َج َع ْلنَاهُ هَ َباء َّمنثُوراً }الفرقان89
(-8الذين ينفون صفات هللا تعالى وتوحيده) ليس معهم على نفيهم ال عقل وال سمع وال رأى سديد
وال شرع بل معهم شبهات يظنها من يتأملها بينات { َك َس َرا ٍ
ب بِقِي َع ٍة يَحْ َسبُهُ الظَّ ْمآنُ َماء َحتَّى إِ َذا َجاءهُ
هللا ِعن َدهُ فَ َوفَّاهُ ِح َسابَهُ َو َّ
هللاُ َس ِري ُع ْال ِح َسابِ }النور 93ولهذا تغلب عليهم الحيرة
لَ ْم يَ ِج ْدهُ َشيْئاً َو َو َج َد َّ َ
2
واالرتياب والشك واالضطراب
 -9فإذا كان الدليل باطال ثم يريدون مع ذلك أن يثبتوا معاني عقلية ويزعمون أنها موافقة لفهمهم
س َرابٍ ِبقِي َع ٍة يَحْ َسبُهُ الظَّ ْمآنُ
الباطل من الكتب اإللهية فهم ممن قال هللا فيهم { َوالَّ ِذينَ َكفَرُوا أَ ْع َمالُهُ ْم َك َ
هللا ِعن َدهُ فَ َوفَّاهُ ِح َسا َبهُ َو َّ
ت فِي
ب{ }93أَوْ َكظُلُ َما ٍ
هللاُ َس ِري ُع ْال ِح َسا ِ
َماء َحتَّى إِ َذا َجاءهُ لَ ْم يَ ِج ْدهُ َشيْئاً َو َو َج َد َّ َ
س َحابٌ ظُلُ َم ٌ
ْض إِ َذا أَ ْخ َر َج يَ َدهُ لَ ْم يَ َك ْد
ق بَع
ات بَ ْع ُ
ضهَا فَوْ َ
جِّي يَ ْغ َشاهُ َموْ ٌج ِّمن فَوْ قِ ِه َموْ ٌج ِّمن فَوْ قِهِ َ
بَحْ ٍر لُّ ٍّ
ٍ
3
يَ َراهَا َو َمن لَّ ْم يَجْ َع ِل َّ
ور{ }04سورة النور اآليتان 04 93
هللاُ لَهُ نُوراً فَ َما لَهُ ِمن نُّ ٍ
 -0وقد علم أن سماع المكا ء والتصدية إنما ذكره هللا في القرآن عن المشركين وال يخلو من نوع شرك جلي أو
خفي ولهذا يحكي عنهم تلك األمور الباطلة التي بدت لهم أوال كما قال تعالى { َوالَّ ِذينَ َكفَرُوا أَ ْع َمالُهُ ْم
هللا ِعن َدهُ فَ َوفَّاهُ ِح َسابَهُ َو َّ
ب
هللاُ َس ِري ُع ْال ِح َسا ِ
َك َس َرابٍ ِبقِي َع ٍة يَحْ َسبُهُ الظَّ ْمآنُ َماء َحتَّى إِ َذا َجاءهُ لَ ْم يَ ِج ْدهُ َشيْئاً َو َو َج َد َّ َ
4
}النور93
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ربط السعادة مع إصالح العمل بااليمان وأحبط األعمال الصالحة بزواله
س َرا ٍ
قال تعالى { َوالَّ ِذينَ َكفَرُوا أَ ْع َمالُهُ ْم َك َ
هللا ِعن َدهُ
ب ِبقِي َع ٍة يَحْ َسبُهُ الظَّ ْمآنُ َماء َحتَّى إِ َذا َجاءهُ لَ ْم يَ ِج ْدهُ َشيْئاً َو َو َج َد َّ َ
فَ َوفَّاهُ ِح َسابَهُ َو َّ
س َحابٌ
ب{ }93أَوْ َكظُلُ َما ٍ
جِّي يَ ْغ َشاهُ َموْ ٌج ِّمن فَوْ قِ ِه َموْ ٌج ِّمن فَوْ قِ ِه َ
هللاُ َ
س ِري ُع ْال ِح َسا ِ
ت فِي بَحْ ٍر لُّ ٍّ
ْض إِ َذا أَ ْخ َر َج يَ َدهُ لَ ْم َي َك ْد يَ َراهَا َو َمن لَّ ْم يَجْ َع ِل َّ
ظُلُ َم ٌ
ور{}04النور-93
ات َب ْع ُ
ض َها فَوْ َ
هللاُ لَهُ نُوراً فَ َما لَهُ ِمن نُّ ٍ
ق َبع ٍ
04
أن أصل العلم اإللهي ومبدأه ودليله األول عند الذين آمنوا هو اإليمان باهلل ورسوله وعند الرسول
هو وحى هللا اليه كما قال خاتم األنبياء أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ان ال اله إال هللا وان محمدا
رسول هللا فاذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم واموالهم اال بحقها وقال هللا تعالى له {قُلْ إِن
ض ُّل َعلَى نَ ْف ِسي َوإِ ِن ا ْهتَ َدي ُ
ضلَ ْل ُ
ُوحي إِلَ َّي َربِّي إِنَّهُ َس ِمي ٌع قَ ِريبٌ }سبأ 54وتقرير
َ
ْت فَ ِب َما ي ِ
ت فَإِنَّ َما أَ ِ
سالً ُّم َب ِّ
هللا ُح َّجةٌ َب ْع َد
الحجة فى القرآن بالرسل كثير كقوله {رُّ ُ
اس َعلَى ه ِ
ش ِرينَ َو ُمن ِذ ِرينَ ِلئَالَّ َي ُكونَ لِلنَّ ِ
الرُّ س ُِل َو َكانَ ه
َزيزاً َح ِكيماً }النساء 165ولما كان أصل العلم والهدى هو اإليمان بالرسالة
هللاُ ع ِ
المتضمنة للكتاب والحكمة كان ذكره طريق الهداية بالرسالة التى هى القرآن وما جاءت به الرسل
كثيرا جدا وكذلك ذكره حصول الهداية والفالح للمؤمنين دون غيرهم ملء القرآن كقوله { هُدًى
ب { }9البقرة  9-1ثم ذم الذين كفروا والذين نافقوا وقوله
لِّ ْل ُمتَّقِينَ { }8الَّ ِذينَ ي ُْؤ ِمنُونَ ِب ْال َغ ْي ِ
اصوْ ا ِب ْال َح ِّ
ق
ت َوتَ َو َ
ْر{ }8إِ َّال الَّ ِذينَ آ َمنُوا َو َع ِملُوا الصَّا ِل َحا ِ
( َو ْال َعصْ ِر{ }1إِ َّن ْ ِ
اإلن َسانَ لَ ِفي ُخس ٍ
صب ِْر{ }9العصر 9-1وقوله { ثُ َّم َر َد ْدنَاهُ أَ ْسفَ َل َسافِلِينَ { }5إِ َّال الَّ ِذينَ آ َمنُوا َو َع ِملُوا
اصوْ ا ِبال َّ
َوتَ َو َ
ون{ }6التين  6-5فحكم على النوع كله واألمة اإلنسانية جميعها
الصَّالِ َحا ِ
ت فَلَهُ ْم أَجْ ٌر َغ ْي ُر َم ْمنُ ٍ
وكذلك جعل أهل الجنة هم أهل اإليمان
بالخسارة والسفول إلى الغاية إال المؤمنين الصالحين
وأهل النار هم أهل الكفر فيما شاء هللا من اآليات حتى صار ذلك معلوما علما شائعا متواترا
اضطراريا من دين الرسول عند كل من بلغته رسالته وربط السعادة مع إصالح العمل به فى مثل
قوله { َو َم ْن أَ َرا َد اآل ِخ َرةَ َو َس َعى لَهَا َس ْعيَهَا َوه َُو ُم ْؤ ِم ٌن فَأُولَئِكَ َكانَ َس ْعيُهُم َّم ْش ُكوراً }اإلسراء13
1
س َرابٍ بِقِي َع ٍة }النور93
وأحبط األعمال الصالحة بزواله فى مثل قوله { َوالَّ ِذينَ َكفَرُوا أَ ْع َمالُهُ ْم َك َ

كل من أخبر بما يخالف صحيح المنقول أو صريح المعقول الغلط وقع في ظنه
الفاسد المخالف لصريح العقل
ب ِبقِي َع ٍة يَحْ َسبُهُ الظَّ ْمآنُ َماء َحتَّى إِ َذا َجاءهُ لَ ْم يَ ِج ْدهُ َشيْئاً َو َو َج َد َّ
س َرا ٍ
قال تعالى { َوالَّ ِذينَ َكفَ ُروا أَ ْع َمالُهُ ْم َك َ
هللاَ ِعن َدهُ
فَ َوفَّاهُ ِح َسا َبهُ َو َّ
س َحابٌ
ب{ }93أَوْ َكظُلُ َما ٍ
جِّي َي ْغ َشاهُ َموْ ٌج ِّمن فَوْ ِق ِه َموْ ٌج ِّمن فَوْ قِ ِه َ
هللاُ َ
س ِري ُع ْال ِح َسا ِ
ت ِفي َبحْ ٍر لُّ ٍّ
ْض إِ َذا أَ ْخ َر َج يَ َدهُ لَ ْم يَ َك ْد يَ َراهَا َو َمن لَّ ْم يَجْ َع ِل َّ
ظُلُ َم ٌ
ور{}04النور-93
ات بَ ْع ُ
ضهَا فَوْ َ
هللاُ لَهُ نُوراً فَ َما لَهُ ِمن نُّ ٍ
ق بَع ٍ
04
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كما أن النائم إذا شهد حسه الباطن أشياء لم يكن معه يقين أن هذا في الخارج فإذا عاد إليه عقله
علم أن هذا كان في خياله في المنام وكذلك السكران وغيره ممن يضعف عقله فهذا يشهد بحسه
الباطن أو الظاهر أشياء وقد ضعف عقله عن كنه ذلك لما ورد عليه وإذا ثاب إليه عقله علم أن ما
شهده كان في نفسه وخياله ال في الخارج عن ذلك فكل من أخبر بما يخالف صحيح المنقول أو
صريح المعقول يعلم أنه وقع له غلط وإن كان صادقا فيما يشهده في الحس الباطن أو الظاهر لكن
الغلط وقع في ظنه الفاسد المخالف لصريح العقل ال في مجرد الحس فإن الحس ليس فيه علم بنفي أو
وأما كونه زيدا أو عمرا فهذا ال بد فيه من
فمن رأى شخصا فليس في الحس إال رؤيته
إثبات
عقل يميز بين هذا وهذا ولهذا كان الصغير والمجنون والبهيم والسكران والنائم ونحوهم لهم حس
ولكن لعدم العقل ال يميزون أن هذا المشهود هو كذا أم كذا بل قد يظنون ظنونا غير مطابقة قال
ب بِقِي َع ٍة يَحْ َسبُهُ الظَّ ْمآنُ َماء َحتَّى إِ َذا َجاءهُ لَ ْم يَ ِج ْدهُ َشيْئاً َو َو َج َد
تعالى { َوالَّ ِذينَ َكفَرُوا أَ ْع َمالُهُ ْم َك َس َرا ٍ
هللا ِعن َدهُ فَ َوفَّاهُ ِح َسابَهُ َو َّ
ب }النور 93فالظمآن يرى أن ما ظنه ماء ولم يكن ماء
هللاُ َ
س ِري ُع ْال ِح َسا ِ
َّ َ
الشتباهه بالماء والحس لم يغلط لكن غلط عقله واألنبياء صلوات هللا عليهم وسالمه معصومون ال
فمن ادعى في أخبارهم ما يناقض صريح
يقولون على هللا إال الحق وال ينقلون عنه إال الصدق
فما
المعقول كان كاذبا بل ال بد أن يكون ذلك المعقول ليس بصريح أو ذلك المنقول ليس بصحيح
وما علم يقينا أن العقل حكم به يمتنع
علم يقينا أنهم أخبروا به يمتنع أن يكون في العقل ما يناقضه
1
أن يكون في أخبارهم ما يناقضه

كلما بحث الباحث وعمل العامل على كلمة الشرك ال يزداد إال ضالال
س َرا ٍ
قال تعالى { َوالَّ ِذينَ َكفَرُوا أَ ْع َمالُهُ ْم َك َ
هللا ِعن َدهُ
ب ِب ِقي َع ٍة يَحْ َسبُهُ الظَّ ْمآنُ َماء َحتَّى إِ َذا َجاءهُ لَ ْم يَ ِج ْدهُ َشيْئاً َو َو َج َد َّ َ
فَ َوفَّاهُ ِح َسابَهُ َو َّ
س َحابٌ
ب{ }93أَوْ َكظُلُ َما ٍ
جِّي يَ ْغ َشاهُ َموْ ٌج ِّمن فَوْ قِ ِه َموْ ٌج ِّمن فَوْ قِ ِه َ
هللاُ َ
س ِري ُع ْال ِح َسا ِ
ت فِي بَحْ ٍر لُّ ٍّ
ْض إِ َذا أَ ْخ َر َج يَ َدهُ لَ ْم َي َك ْد يَ َراهَا َو َمن لَّ ْم يَجْ َع ِل َّ
ظُلُ َم ٌ
ور{}04النور-93
ات َب ْع ُ
ض َها فَوْ َ
هللاُ لَهُ نُوراً فَ َما لَهُ ِمن نُّ ٍ
ق َبع ٍ
04
ولقد كان من أصول اإليمان أن يثبت هللا العبد بالقول الثابت في الحياة الدينا وفي اآلخرة كما قال
ب ه
هللاُ َمثَالً َكلِ َمةً طَيِّبَةً َك َش َجر ٍة طَيِّبَ ٍة أَصْ لُهَا ثَا ِب ٌ
س َماء{}80
ت َوفَرْ ُعهَا فِي ال َّ
ض َر َ
تعالى { أَلَ ْم تَ َر َك ْيفَ َ
ين ِبإِ ْذ ِن َربِّ َها َو َيضْ ِربُ ه
اس لَ َعلَّهُ ْم َيتَ َذ َّكرُونَ {َ }85و َمث ُل َك ِل َم ٍة َخ ِبيثَ ٍة
هللاُ األَ ْمثَ َ
تُ ْؤ ِتي أُ ُكلَ َها ُك َّل ِح ٍ
ال ِللنَّ ِ
ت ِمن فَوْ ِ َ
هللاُ الَّ ِذينَ آ َمنُ ْ
ِّت ه
َك َش َج َر ٍة َخ ِبيثَ ٍة اجْ تُثَّ ْ
ار{ }86يُثَب ُ
ت فِي
وا ِب ْالقَوْ ِل الثَّا ِب ِ
ض َما لَهَا ِمن قَ َر ٍ
ق األرْ ِ
هللاُ الظَّالِ ِمينَ َويَ ْف َع ُل ه
ُض ُّل ه
والكلمة
هللاُ َما يَ َشا ُء{ }81ابراهيم81-80
اآلخ َر ِة َوي ِ
ْال َحيَا ِة ال ُّد ْنيَا َوفِي ِ
أصل العقيدة فإن االعتقاد هو الكلمة التي يعتقدها المرء وأطيب الكالم والعقائد كلمة التوحيد واعتقاد
أن ال إله إال هللا وأخبث الكالم والعقائد كلمة الشرك وهو اتخاذ إله مع هللا فإن ذلك باطل ال حقيقة له
ار{ }86ابراهيم 86ولهذا كان كلما بحث الباحث وعمل العامل
ولهذا قال سبحانه { َما لَ َها ِمن قَ َر ٍ
على هذه الكلمات والعقائد الخبيثة ال يزداد إال ضالال وبعدا عن الحق وعلما ببطالنها كما قال تعالى
{ َوالَّ ِذينَ َكفَرُوا أَ ْع َمالُهُ ْم َك َس َرا ٍ
هللا ِعن َدهُ
ب بِقِي َع ٍة يَحْ َسبُهُ الظَّ ْمآنُ َماء َحتَّى إِ َذا َجاءهُ لَ ْم يَ ِج ْدهُ َشيْئاً َو َو َج َد َّ َ
فَ َوفَّاهُ ِح َسابَهُ َو َّ
جِّي يَ ْغ َشاهُ َموْ ٌج ِّمن فَوْ ِق ِه َموْ ٌج ِّمن فَوْ قِ ِه
ب{ }93أَوْ َكظُلُ َما ٍ
هللاُ َ
س ِري ُع ْال ِح َسا ِ
ت ِفي بَحْ ٍر لُّ ٍّ
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ْض إِ َذا أَ ْخ َر َج يَ َدهُ لَ ْم يَ َك ْد يَ َراهَا َو َمن لَّ ْم يَجْ َع ِل َّ
َس َحابٌ ظُلُ َم ٌ
هللاُ لَهُ نُوراً فَ َما لَهُ ِمن
ات بَ ْع ُ
ضهَا فَوْ َ
ق بَع ٍ
ور{ }04النور  04-93فذكر سبحانه مثلين أحدهما مثل الكفر والجهل المركب الذي يحسبه
نُّ ٍ
صاحبه موجودا وفي الواقع يكون خياال معدوما كالسراب وأن القلب عطشان إلى الحق كعطش
الجسد إلى الماء فإذا طلب ما ظنه ماءا وجده سرابا ووجد هللا عنده فوفاه حسابه وهللا سريع الحساب
والمثل الثاني مثل الكفر والجهل البسيط
وهكذا تجد عامة هؤالء الخارجين عن السنة والجماعة
الذي ال يتبين فيه صاحبه حقا وال يرى فيه هدى والكفر المركب مستلزم للبسيط وكل كفر فال بد فيه
من جهل مركب فضرب هللا سبحانه المثلين بذلك ليبين حال االعتقاد الفاسد ويبين حال عدم
معرفة الحق وهو يشبه حال المغضوب عليهم والضالين حال المصمم على الباطل حتى يحل به
العذاب وحال الضال الذي ال يرى طريق الهدى فنسأل هللا العظيم أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة
1
الدنيا وفي اآلخرة وأن يرزقنا االعتصام بالكتاب والسنة

{ َو َمن لَّ ْم يَ ْج َع ِل َّ
هللاُ لَهُ نُوراً فَ َما لَهُ ِمن نُّو ٍر}

س َرا ٍ
قال تعالى { َوالَّ ِذينَ َكفَرُوا أَ ْع َمالُهُ ْم َك َ
هللا ِعن َدهُ
ب بِقِي َع ٍة يَحْ َسبُهُ الظَّ ْمآنُ َماء َحتَّى إِ َذا َجاءهُ لَ ْم يَ ِج ْدهُ َشيْئاً َو َو َج َد َّ َ
فَ َوفَّاهُ ِح َسا َبهُ َو َّ
س َحابٌ
ب{ }93أَوْ َكظُلُ َما ٍ
جِّي َي ْغ َشاهُ َموْ ٌج ِّمن فَوْ ِق ِه َموْ ٌج ِّمن فَوْ قِ ِه َ
هللاُ َ
س ِري ُع ْال ِح َسا ِ
ت ِفي َبحْ ٍر لُّ ٍّ
ْض إِ َذا أَ ْخ َر َج يَ َدهُ لَ ْم يَ َك ْد يَ َراهَا َو َمن لَّ ْم يَجْ َع ِل َّ
ظُلُ َم ٌ
ور{}04النور-93
ات بَ ْع ُ
ضهَا فَوْ َ
هللاُ لَهُ نُوراً فَ َما لَهُ ِمن نُّ ٍ
ق بَع ٍ
04
فإن الناس كما قويت حاجتهم إلى معرفة الشيء يسر هللا أسبابه كما يتيسر ما كانت حاجتهم إليه في
أبدانهم أشد فلما كانت حاجتهم إلى النفس والهواء أعظم منها إلى الماء كان مبذوال لكل أحد في كل
وقت ولما كانت حاجتهم إلى الماء أكثر من حاجتهم إلى القوت كان وجود الماء أكثر وكذلك لما
كانت حاجتهم إلى معرفة الخالق أعظم كانت آياته ودالئل ربوبيته وقدرته وعلمه ومشيئته وحكمته
أعظم من غيرها ولما كانت حاجتهم إلى معرفة صدق الرسل بعد ذلك أعظم من حاجتهم إلى غير
ذلك أقام هللا سبحانه من دالئل صدقهم وشواهد نبوتهم وحسن حال من اتبعهم وسعادته ونجاته وبيان
ما يحصل له من العلم النافع والعمل الصالح وقبح حال من خالفهم وشقاوته وجهله وظلمه ما يظهر
2
{ َو َمن لَّ ْم يَجْ َع ِل َّ
ور }النور04
لمن تدبر ذلك
هللاُ لَهُ نُوراً فَ َما لَهُ ِمن نُّ ٍ
ومن استقرأ الشريعة في مواردها ومصادرها واشتمالها على مصالح العباد في المبدأ والمعاد تبين
3
له من ذلك ما يهديه هللا إليه { َو َمن لَّ ْم يَجْ َع ِل َّ
ور }النور04
هللاُ لَهُ نُوراً فَ َما لَهُ ِمن نُّ ٍ
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ك أَوْ َح ْينَا إِلَ ْيكَ رُوحاً ِّم ْن أَ ْم ِرنَا َما ُك َ
قال تعالى { َو َك َذلِ َ
اإلي َمانُ َولَ ِكن َج َع ْلنَاهُ
نت تَ ْد ِري َما ْال ِكتَابُ َو َال ْ ِ
اط ُّم ْستَ ِق ٍيم }الشورى 58وقال تعالى { َو َمن
ص َر ٍ
نُوراً نَّ ْه ِدي ِب ِه َم ْن نَّ َشاء ِم ْن ِع َبا ِدنَا َوإِنَّكَ لَتَ ْه ِدي إِلَى ِ
1
لَّ ْم يَجْ َع ِل َّ
ور }النور 04فأنه جعل الروح الذي أوحاه نورا يهدي به من يشاء
هللاُ لَهُ نُوراً فَ َما لَهُ ِمن نُّ ٍ
قال بعض السلف بصيرة المؤمن تنطق بالحكمة وإن لم يسمع فيها بأثر فإذا جاء األثر كان نورا
على نور { َو َمن لَّ ْم يَجْ َع ِل َّ
اح َدةً
ور }النور 04قال تعالى { َكانَ النَّاسُ أُ َّمةً َو ِ
هللاُ لَهُ نُوراً فَ َما لَهُ ِمن نُّ ٍ
اختَلَفُ ْ
ث ه
اس ِفي َما ْ
فَ َب َع َ
هللاُ النَّ ِبيِّينَ ُم َب ِّش ِرينَ َو ُمن ِذ ِرينَ َوأَ َ
اب ِب ْال َح ِّ
وا ِفي ِه َو َما
نز َل َم َعهُ ُم ْال ِكتَ َ
ق ِل َيحْ ُك َم َب ْينَ النَّ ِ
هللاُ الَّ ِذينَ آ َمنُ ْ
ات بَ ْغياً بَ ْينَهُ ْم فَهَدَى ه
وا لِ َما ْ
ْ
اختَلَفَ فِي ِه إِالَّ الَّ ِذينَ أُوتُوهُ ِمن بَ ْع ِد َما َجاء ْتهُ ُم ْالبَيِّنَ ُ
اختَلَفُواْ فِي ِه
2
ق بِإِ ْذنِ ِه َو ه
ِمنَ ْال َح ِّ
اط ُّم ْستَقِ ٍيم }البقرة819
ص َر ٍ
هللاُ يَ ْه ِدي َمن يَ َشا ُء إِلَى ِ
وأما قول القائل هل تكون صفة اإليمان نورا يوقعه هللا فى قلب العبد ويعرف العبد عند وقوعه فى
اوا ِ َ
قلبه الحق من الباطل فيقال له قد قال هللا تعالى { َّ
ور ِه َك ِم ْش َكا ٍة
هللاُ نُو ُر ال َّ
س َم َ
ض َمثَ ُل نُ ِ
ت َو ْاألرْ ِ
{ َو َمن
فِيهَا ِمصْ بَا ٌح }النور 95قال أبي بن كعب وغيره مثل نوره فى قلب المؤمن الى قوله
لَّ ْم يَجْ َع ِل َّ
وقال تعالى {أَ َو َمن َكانَ َميْتاً فَأَحْ يَ ْينَاهُ َو َج َع ْلنَا
ور }النور04
هللاُ لَهُ نُوراً فَ َما لَهُ ِمن نُّ ٍ
ت }األنعام 188فاإليمان الذي يهبه هللا لعبده سماه
اس َك َمن َّمثَلُهُ ِفي الظُّلُ َما ِ
لَهُ نُوراً يَ ْم ِشي ِب ِه ِفي النَّ ِ
نورا وسمى الوحى النازل من السماء الذي به يحصل اإليمان { نُوراً نَّ ْه ِدي ِب ِه َم ْن نَّ َشاء ِم ْن ِعبَا ِدنَا
ُوا النُّو َر الَّ ِذ َ ُ
صرُوهُ َواتَّ َبع ْ
{فَالَّ ِذينَ آ َمنُ ْ
}الشورى 58وقال تعالى
نز َل َم َعهُ
وا ِب ِه َو َع َّزرُوهُ َونَ َ
يأ ِ
}األعراف 151وأمثال ذلك وال ريب أن المؤمن يفرق بين الحق والباطل بل يفرق بين أعظم الحق
3
لكن ال يمكن أن يقال بأن كل من له إيمان يفرق بمجرد ما أعطيه من اإليمان بين كل حق وكل باطل
س َرا ٍ
قال تعالى { َوالَّ ِذينَ َكفَرُوا أَ ْع َمالُهُ ْم َك َ
هللا ِعن َدهُ
ب ِبقِي َع ٍة يَحْ َسبُهُ الظَّ ْمآنُ َماء َحتَّى إِ َذا َجاءهُ لَ ْم يَ ِج ْدهُ َشيْئاً َو َو َج َد َّ َ
فَ َوفَّاهُ ِح َسا َبهُ َو َّ
س َحابٌ
ب{ }93أَوْ َكظُلُ َما ٍ
جِّي َي ْغ َشاهُ َموْ ٌج ِّمن فَوْ ِق ِه َموْ ٌج ِّمن فَوْ قِ ِه َ
هللاُ َ
س ِري ُع ْال ِح َسا ِ
ت ِفي َبحْ ٍر لُّ ٍّ
ْض إِ َذا أَ ْخ َر َج يَ َدهُ لَ ْم يَ َك ْد يَ َراهَا َو َمن لَّ ْم يَجْ َع ِل َّ
ظُلُ َم ٌ
ور{}04النور-93
ات بَ ْع ُ
ضهَا فَوْ َ
هللاُ لَهُ نُوراً فَ َما لَهُ ِمن نُّ ٍ
ق بَع ٍ
 04هذا هو الجهل المركب ألنهم كانوا فى شك وحيرة فهم فى ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم
يكد يراها ومن لم ي جعل هللا له نورا فما له من نور اين هؤالء من نور القرآن وااليمان قال هللا تعالى { َّ
هللاُ
اوا ِ َ
اج ٍة ُّ
ي يُوقَ ُد
اجةُ َكأَنَّهَا َكوْ َكبٌ ُدرِّ ٌّ
نُو ُر ال َّ
الز َج َ
ور ِه َك ِم ْش َكا ٍة فِيهَا ِمصْ بَا ٌح ْال ِمصْ بَا ُح فِي ُز َج َ
س َم َ
ض َمثَ ُل نُ ِ
ت َو ْاألرْ ِ
ور يَ ْه ِدي َّ
هللاُ
ُضي ُء َولَوْ لَ ْم تَ ْم َ
ِمن َش َج َر ٍة ُّم َب َ
ار َك ٍة َز ْيتُو ِن ٍة َّال َشرْ ِقيَّ ٍة َو َال غَرْ ِبيَّ ٍة َي َكا ُد َز ْيتُ َها ي ِ
س ْسهُ نَا ٌر نُّو ٌر َ 4علَى نُ ٍ
اس َو َّ
ور ِه َمن يَ َشا ُء َويَضْ ِربُ َّ
هللاُ ِب ُكلِّ َش ْي ٍء َعلِي ٌم }النور95
هللاُ ْاألَ ْمثَ َ
ال لِلنَّ ِ
لِنُ ِ

1الجواب الصحيح ج 9 :ص022 :
2مجموع الفتاوى ج 80 :ص912 :
3مجموع الفتاوى ج 1 :ص603 :
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هلل علما في الجمادات وسائر الحيوانات سوى العقالء ال يقف عليه غيره ولها
صالة وتسبيح وخشية
اوا ِ َ
قال تعالى{ أَلَ ْم تَ َر أَ َّن َّ
هللاَ يُ َسبِّ ُح لَهُ َمن فِي ال َّ
ص َالتَهُ
صافَّاتٍ ُكلٌّ قَ ْد َعلِ َم َ
ض َوالطَّ ْي ُر َ
س َم َ
ت َو ْاألرْ ِ
اوا ِ َ
ض َوإِلَى َّ
يحهُ َو َّ
هللاُ َعلِي ٌم بِ َما يَ ْف َعلُونَ {َ }01و ِ َّهللِ ُم ْل ُ
صي ُر{}08النور-01
ك ال َّ
َوتَ ْسبِ َ
هللاِ ْال َم ِ
س َم َ
ت َو ْاألرْ ِ
 08فإذا كان تبارك وتعالى قد جعل في الجمادات قوى تفعل وقد أضاف الفعل إليها ولم يمنع ذلك أن
يكون خالقا ألفعالها فألن ال يمنع إضافة الفعل إلى الحيوان وإن كان هللا خالقه بطريق األولى فإن
القدرية ال تنازع في أن هللا خالق ما في الجمادات من القوى والحركات وقد أخبر هللا أن األرض
والريح تنقل
ت ِو ْقراً }الذاريات8
تنبت وأن السحاب يحمل الماء كما قال تعالى {فَ ْال َحا ِم َال ِ
ت َس َحاباً ثِقَاالً
اح بُ ْشراً بَ ْينَ يَ َديْ َرحْ َمتِ ِه َحتَّى إِ َذا أَقَلَّ ْ
السحاب كما قال تعالى { َوهُ َو الَّ ِذي يُرْ ِس ُل الرِّ يَ َ
ت }األعراف 51وأخبر أن الريح تدمر كل شيء وأخبر أن الماء طغى بقوله تعالى {إِنَّا
ُ
س ْقنَاهُ ِلبَلَ ٍد َّميِّ ٍ
اريَ ِة }الحاقة 11بل قد أخبر بما هو أبلغ من ذلك من سجود هذه
لَ َّما طَ َغى ْال َماء َح َم ْلنَا ُك ْم فِي ْال َج ِ
َ
ض
هللا َي ْس ُج ُد لَهُ َمن ِفي ال َّ
اوا ِ
س َم َ
األشياء وتسبيحها كما في قوله تعالى {أَلَ ْم تَ َر أَ َّن َّ َ
ت َو َمن ِفي ْاألرْ ِ
ش ْمسُ َو ْالقَ َم ُر َوالنُّجُو ُم َو ْال ِجبَا ُل َوال َّ
َوال َّ
اس َو َكثِي ٌر َح َّ
ق َعلَ ْي ِه ْال َع َذابُ
ش َج ُر َوال َّد َوابُّ َو َكثِي ٌر ِّمنَ النَّ ِ
}الحج 12وهذا التفصيل يمنع حمل ذلك على أن المراد كونها مخلوقة دالة على الخالق وأن المراد
شهادتها بلسان الحال فإن هذا عام لجميع الناس وقد قال تعالى { يَا ِجبَا ُل أَ ِّو ِبي َم َعهُ َوالطَّ ْي َر َوأَلَنَّا
اق{َ }12والطَّي َْر َمحْ ُ
ورةً
ش َ
س َّخرْ نَا ْال ِجبَ َ
لَهُ ْال َح ِدي َد }سبأ 14وقال { إِنَّا َ
ال َم َعهُ يُ َسبِّحْ نَ ِب ْال َع ِش ِّي َو ْ ِ
اإل ْش َر ِ
ُكلٌّ لَّهُ أَ َّوابٌ { }13ص  13- 12فأخبر أن الجبال تؤوب معه والطير وأخبر أنه سخرها تسبح
اوا ِ َ
وقال {أَلَ ْم تَ َر أَ َّن َّ
هللاَ يُ َسبِّ ُح لَهُ َمن فِي ال َّ
ص َالتَهُ
صافَّا ٍ
ت ُكلٌّ قَ ْد َعلِ َم َ
ض َوالطَّ ْي ُر َ
س َم َ
ت َو ْاألرْ ِ
يحهُ ْم
يحهُ}النور 01وقال تعالى { َوإِن ِّمن َش ْي ٍء إِالَّ يُ َسبِّ ُح بِ َح ْم َدهِ َولَـ ِكن الَّ تَ ْفقَهُونَ تَ ْسبِ َ
َوتَ ْسبِ َ
اوا ِ َ
ال
هلل يَ ْس ُج ُد َمن فِي ال َّ
ض طَوْ عاً َو َكرْ هاً َو ِظاللُهُم ِب ْال ُغ ُد ِّو َواآل َ
}اإلسراء 00وقال { َو ِ ه ِ
س َم َ
ص ِ
ت َواألرْ ِ
}الرعد 15وقال {ثُ َّم قَ َس ْ
ت قُلُوبُ ُكم ِّمن بَ ْع ِد َذلِكَ فَ ِه َي َك ْال ِح َجا َر ِة أَوْ أَ َ
ش ُّد قَ ْس َوةً َوإِ َّن ِمنَ ْال ِح َجا َر ِة لَ َما
1
َيتَفَ َّج ُر ِم ْنهُ األَ ْن َها ُر َوإِ َّن ِم ْن َها لَ َما َي َّ
شقَّ ُ
هللا }البقرة10
ق فَ َي ْخ ُر ُج ِم ْنهُ ْال َماء َوإِ َّن ِم ْن َها لَ َما َي ْه ِبطُ ِم ْن َخ ْش َي ِة ه ِ
قال البغوي ومذهب أهل السنة أن هلل علما في الجمادات وسائر الحيوانات سوى العقالء ال يقف
هللا يُ َسبِّ ُح لَهُ َمن ِفي
عليه غيره ولها صالة وتسبيح وخشية كما قال تعالى قال تعالى{ أَلَ ْم تَ َر أَ َّن َّ َ
2
َ
يحهُ َو َّ
هللاُ َعلِي ٌم ِب َما يَ ْف َعلُونَ }النور01
ال َّ
ص َالتَهُ َوتَ ْس ِب َ
صافَّاتٍ ُكلٌّ قَ ْد َعلِ َم َ
ض َوالطَّ ْي ُر َ
س َم َ
اواتِ َو ْاألرْ ِ

1منهاج السنة النبوية ج 9 :ص805 :
2رسالة في قنوت األشياء ج 1 :ص08 :
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أن هللا يلهم الحيوان من األصوات ما به يعرف بعضها مراد بعض
اوا ِ َ
قال تعالى{ أَلَ ْم تَ َر أَ َّن َّ
هللاَ يُ َسبِّ ُح لَهُ َمن فِي ال َّ
ص َالتَهُ
صافَّاتٍ ُكلٌّ قَ ْد َعلِ َم َ
ض َوالطَّ ْي ُر َ
س َم َ
ت َو ْاألرْ ِ
يحهُ َو َّ
هللاُ َعلِي ٌم بِ َما يَ ْف َعلُونَ }النور01
َوتَ ْسبِ َ
أن هللا يلهم الحيوان من األصوات ما به يعرف بعضها مراد بعض وقد سمى ذلك منطقا وقوال فى
ق الطَّي ِْر }النمل 16وفى قوله {ِ قَالَ ْ
ت نَ ْملَةٌ َيا أَيُّ َها النَّ ْم ُل ا ْد ُخلُوا
نط َ
قول سليمان { ُعلِّ ْمنَا َم ِ
صافَّاتٍ ُكلٌّ
َم َسا ِكنَ ُك ْم َال يَحْ ِط َمنَّ ُك ْم ُ
سلَ ْي َمانُ َو ُجنُو ُدهُ َوهُ ْم َال يَ ْش ُعرُونَ }النمل 12وفى قوله { َوالطَّ ْي ُر َ
1
يحهُ }النور01
ص َالتَهُ َوتَ ْس ِب َ
قَ ْد َعلِ َم َ

عبادة المخلوقات وتسبيحها هو من جهة إالهيته سبحانه وتعالى
اوا ِ َ
قال تعالى{ أَلَ ْم تَ َر أَ َّن َّ
هللاَ يُ َسبِّ ُح لَهُ َمن فِي ال َّ
ص َالتَهُ
صافَّاتٍ ُكلٌّ قَ ْد َعلِ َم َ
ض َوالطَّ ْي ُر َ
س َم َ
ت َو ْاألرْ ِ
اوا ِ َ
ض َوإِلَى َّ
يحهُ َو َّ
هللاُ َعلِي ٌم بِ َما يَ ْف َعلُونَ {َ }01و ِ َّهللِ ُم ْل ُ
صي ُر{}08النور-01
ك ال َّ
َوتَ ْسبِ َ
هللاِ ْال َم ِ
س َم َ
ت َو ْاألرْ ِ
 08ولما كانت كل حركة وعمل في العالم فأصلها المحبة واإلرادة وكل محبة وإرادة ال يكون أصلها
محبة هللا وإرادة وجهه فهي باطلة فاسدة كان كل عمل ال يراد به وجهه باطال فأعمال الثقلين الجن
واإلنس منقسمة منهم من يعبد هللا ومنهم من ال يعبده بل قد يجعل معه إلها آخر وأما المالئكة فهم
عابدون هلل وجميع الحركات الخارجة عن مقدور بني آدم والجن والبهائم فهي من عمل المالئكة
وتحريكها لما في السماء واألرض وما بينهما فجميع تلك الحركات واألعمال عبادات هلل متضمنة
لمحبته وإرادته وقصده وجميع المخلوقات عابدة لخالقها إال ما كان من مردة الثقلين وليست عبادتها
إياه قبولها لتدبيره وتصريفه وخلقه فإن هذا عام لجميع المخلوقات حتى كفار بني آدم فال يخرج أحد
عن مشيئته وتدبيره وذلك بكلمات هللا التي كان النبي يستعيذ بها فيقول أعوذ بكلمات هللا التامات
وهذا الوجه هو الذي أدركه كثير
التي ال يجاوزهن بر وال فاجر وهذا من عموم ربو بيته وملكه
من أهل النظر والكالم حتى فسروا ما في القرآن والحديث من عبادة األشياء وسجودها وتسبيحها
بذلك وهم غالطون في هذا التخصيص شرعا وعقال أيضا فإن المعقول الذي لهم يعرفهم أن كل
شيء وكل متحرك وأن كان له مبدأ فال بد له من غاية ومنتهى كما يقولون لها علتان فاعلية وغائية
والذي ذكروه إنما هو من جهة العلة الفاعلية وبعض المخلوقين كذلك يجعلونه من جهة العلة الغائية
وهذا غلط فال يصلح أن يكون شيء من المخلوقات علة فاعلية وال غائية إذ ال يستقل مخلوق بأن
يكون علة تامة قط ولهذا لم يصدر عن مخلوق واحد شيء قط وال يصدر شيء في اآلثار إال عن
اثنين من المخلوقات كما قد بينا هذا في غير هذا الموضوع وكذلك ال يصلح شيء من المخلوقات
أن يكون علة غائية تامة إذ ليس في شيء من المخلوقات كمال مقصود حتى من األحياء فالمخلوقات
بأسرها يجتمع فيها هذان النقصان أحدهما أنه ال يصلح شيء منها أن تكون علة تامة ال فاعلية وال
فاهلل سبحانه رب كل
غائية والثاني أن ما كان فيها علة فله علة سواء كان علة فاعلية أو غائية
شيء ومليكه وهو رب العالمين ال رب لشيء من األشياء إال هو وهو إله كل شيء وهو في السماء
إله وفي األرض إله وهو هللا في السموات وفي األرض لو كان فيهما إلهة إال هللا لفسدتا وما من إله
إال هللا سبحانه وتعالي عما يقول الظالمون علوا كبيرا فعبادة المخلوقات وتسبيحها هو من جهة
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إالهيته سبحانه وتعالي وهو الغاية المقصودة منها ولها وأما في الشرع فإن هللا فصل بين هذا وبين
َ
ض َوال َّ
ش ْمسُ َو ْالقَ َم ُر َوالنُّجُو ُم
هللا َي ْس ُج ُد لَهُ َمن ِفي ال َّ
اوا ِ
س َم َ
هذا فقال تعالي {أَلَ ْم تَ َر أَ َّن َّ َ
ت َو َمن ِفي ْاألرْ ِ
ق َعلَ ْي ِه ْال َع َذابُ َو َمن يُ ِه ِن َّ
َو ْال ِجبَا ُل َوال َّ
اس َو َكثِي ٌر َح َّ
هللاُ فَ َما لَهُ ِمن ُّم ْك ِر ٍم إِ َّن
ش َج ُر َوال َّد َوابُّ َو َكثِي ٌر ِّمنَ النَّ ِ
هللا يَ ْف َع ُل َما يَ َشا ُء }الحج 12فهذا السجود الذي فصل بين كثير من الناس الذي يفعلونه وكثير من
َّ َ
الناس الذين ال يفعلونه طوعا وهم الذين حق عليهم العذاب ليس هو ما يشترك فيه جميع الناس من
خلق هللا وربوبيه هللا تعالي إياهم وتدبيرهم وكذلك فصل بين الصنفين في قوله تعالي {أَفَ َغي َْر
اوا ِ َ
ض طَوْ عاً َو َكرْ هاً َوإِلَ ْي ِه يُرْ َجعُونَ }آل عمران29
هللا َي ْب ُغونَ َولَهُ أَ ْسلَ َم َمن ِفي ال َّ
ين ه ِ
س َم َ
ِد ِ
ت َواألرْ ِ
اوا ِ َ
ال
وكذلك في قوله { َو ِ ههللِ يَ ْس ُج ُد َمن فِي ال َّ
ض طَوْ عاً َو َكرْ هاً َو ِظاللُهُم ِب ْال ُغد ُِّو َواآل َ
س َم َ
ص ِ
ت َواألرْ ِ
}الرعد 15وهو سبحانه ذكر في اآلية األخرى سجود المخلوقات إال الكثير من الناس ألنه ذكر
الطوع فقط كما ذكر في التي قبلها أديان الناس فقال تعالي {إِ َّن الَّ ِذينَ آ َمنُوا َوالَّ ِذينَ هَادُوا
هللا َعلَى ُك ِّل َش ْي ٍء
صا َرى َو ْال َمج َ
َوالصَّا ِبئِينَ َوالنَّ َ
هللا يَ ْف ِ
ص ُل بَ ْينَهُ ْم يَوْ َم ْالقِيَا َم ِة إِ َّن َّ َ
ُوس َوالَّ ِذينَ أَ ْش َر ُكوا إِ َّن َّ َ
َش ِهي ٌد }الحج 11فتضمنت هذه اآلية حال المخلوقات إال الجن فإنهم لم يذكروا باللفظ الخاص لكنهم
يندرجون في الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين فإنهم كما قالوا { َوأَنَّا ِمنَّا الصَّالِحُونَ
وقد ذكر طائفة من أهل العربية أنهم يدخلون في لفظ
ق قِدَداً }الجن11
ك ُكنَّا طَ َرائِ َ
َو ِمنَّا ُدونَ َذلِ َ
ق ه
ين
الناس أيضا وقال سبحانه {أَ َو لَ ْم يَ َروْ اْ إِلَى َما َخلَ َ
هللاُ ِمن َش ْي ٍء يَتَفَيَّأ ُ ِظالَلُهُ ع َِن ْاليَ ِم ِ
َ
َو ْال َّ
ض ِمن دَآبَّ ٍة
هلل يَ ْس ُج ُد َما فِي ال َّ
ش َمآئِ ِل ُ
اوا ِ
َاخرُونَ {َ }02و ِ ه ِ
سجَّداً ِ ههللِ َوهُ ْم د ِ
س َم َ
ت َو َما فِي األرْ ِ
َو ْال َمآل ِئ َكةُ َوهُ ْم الَ يَ ْستَ ْك ِبرُونَ {َ }03ي َخافُونَ َربَّهُم ِّمن فَوْ ِق ِه ْم َو َي ْف َعلُونَ َما ي ُْؤ َمرُونَ { }54النحل54- 02
وفي الصحيحين حديث أبي ذر في سجود الشمس تحت العرش إذا غابت وقال تعالي {أَلَ ْم تَ َر أَ َّن
اوا ِ َ
يحهُ َو َّ
هللاُ َعلِي ٌم بِ َما
هللا يُ َسبِّ ُح لَهُ َمن فِي ال َّ
صافَّا ٍ
ص َالتَهُ َوتَ ْسبِ َ
ت ُكلٌّ قَ ْد َعلِ َم َ
ض َوالطَّ ْي ُر َ
س َم َ
َّ َ
ت َو ْاألرْ ِ
اوا ِ َ
ض َوه َُو ْال َع ِزي ُز ْال َح ِكي ُم }الحديد1
يَ ْف َعلُونَ }النور 01وقال تعالي { َسب ََّح ِ َّهللِ َما ِفي ال َّ
س َم َ
ت َو ْاألرْ ِ
َ
هلل َما فِي ال َّ
هلل َما فِي ال َّ
اواتِ
ض َوه َُو ْال َع ِزي ُز ْال َح ِكي ُم }الحشرَ { 1سب ََّح ِ َّ ِ
{ َسب ََّح ِ َّ ِ
س َم َ
س َم َ
اواتِ َو َما فِي ْاألرْ ِ
َ
َ
ض ْال َم ِل ِك
ض َوه َُو ْال َع ِزي ُز ْال َح ِكي ُم }الصف{ 1يُ َسبِّ ُح ِ َّهللِ َما ِفي ال َّ
اوا ِ
س َم َ
ت َو َما ِفي ْاألرْ ِ
َو َما ِفي ْاألرْ ِ
َ
ض لَهُ ْال ُم ْل ُ
ك َولَهُ ْال َح ْم ُد
يز ْال َح ِك ِيم }الجمعة{ 1يُ َسبِّ ُح ِ َّهللِ َما فِي ال َّ
س َم َ
ْالقُ ُّد ِ
وس ْال َع ِز ِ
اواتِ َو َما1فِي ْاألرْ ِ
َوه َُو َعلَى ُكلِّ َش ْي ٍء قَ ِدي ٌر }التغابن1

{ َوإِلَى َّ
صي ُر}
هللاِ ا ْل َم ِ

اوا ِ َ
قال تعالى{ أَلَ ْم تَ َر أَ َّن َّ
هللاَ يُ َسبِّ ُح لَهُ َمن ِفي ال َّ
ص َالتَهُ
صافَّاتٍ ُكلٌّ قَ ْد َعلِ َم َ
ض َوالطَّ ْي ُر َ
س َم َ
ت َو ْاألرْ ِ
اوا ِ َ
ض َوإِلَى َّ
يحهُ َو َّ
هللاُ َعلِي ٌم ِب َما يَ ْف َعلُونَ {َ }01و ِ َّهللِ ُم ْل ُ
صي ُر{}08النور-01
ك ال َّ
َوتَ ْس ِب َ
هللاِ ْال َم ِ
س َم َ
ت َو ْاألرْ ِ
هللا
 08فإن الخلق كلهم مصيرهم ومرجعهم إلى هللا على أي طريق سلكوا كما قال تعالى{ َوإِلَى َّ ِ
ي الَّ ِذينَ
صي ُر}النور 08فأي سبيل سلكها العبد فالى هللا مرجعه ومنتهاه ال بد له من لقاء هللا { لِيَجْ ِز َ
ْال َم ِ
2
ي الَّ ِذينَ أَحْ َسنُوا بِ ْال ُح ْسنَى }النجم91
أَ َساؤُوا بِ َما َع ِملُوا َويَجْ ِز َ
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السماء اسم جنس للعالي
قال تعالى { أَلَ ْم تَ َر أَ َّن َّ
ق يَ ْخ ُر ُج ِم ْن
س َحاباً ثُ َّم يُؤَ لِّفُ بَ ْينَهُ ثُ َّم يَجْ َعلُهُ ُر َكاماً فَتَ َرى ْال َو ْد َ
هللاَ ي ُْز ِجي َ
ُصيبُ بِ ِه َمن يَ َشا ُء َويَصْ ِرفُهُ عَن َّمن يَ َشا ُء يَ َكا ُد َسنَا
ِخ َاللِ ِه َويُنَ ِّز ُل ِمنَ ال َّ
ال فِيهَا ِمن بَ َر ٍد فَي ِ
س َما ِء ِمن ِجبَ ٍ
ار{ }09يُقَلِّبُ َّ
ار{}00النور- 09
هللاُ اللَّ ْي َل َوالنَّ َها َر إِ َّن ِفي َذ ِلكَ لَ ِعب َْرةً ِّألُوْ ِلي ْاألَب َ
َبرْ ِق ِه َي ْذهَبُ ِب ْاألَب َ
ْص ِ
ْص ِ
 00اما المطر فإن هللا يخلقه فى السماء من السحاب ومن السحاب ينزل كما قال تعالى {أَفَ َرأَ ْيتُ ُم
ْال َماء الَّ ِذي تَ ْش َربُونَ { }62أَأَنتُ ْم أَ َ
نزلُونَ { }63الواقعة 63-62وقال
نز ْلتُ ُموهُ ِمنَ ْال ُم ْز ِن أَ ْم نَحْ نُ ْال ُم ِ
تعالى { َوأَ َ
ق يَ ْخ ُر ُج ِم ْن
ت َماء ثَجَّاجاً }النبأ 10وقال تعالى { فَتَ َرى ْال َو ْد َ
ْص َرا ِ
نز ْلنَا ِمنَ ْال ُمع ِ
ِخ َاللِ ِه}النور 09أي من خالل السحاب وقوله فى غير موضع من السماء أي من العلو والسماء
اسم جنس للعالي قد يختص بما فوق العرش تارة وباألفالك تارة وبسقف البيت تارة لما يقترن باللفظ
والمادة التى يخلق منها المطر هى الهواء الذى فى الجو تارة وبالبخار المتصاعد من األرض تارة
1
وهذا ما ذكره علماء المسلمين والفالسفة يوافقون عليه

ان هللا سبحانه هو خالق الزمان
قال تعالى { أَلَ ْم تَ َر أَ َّن َّ
ق يَ ْخ ُر ُج ِم ْن
س َحاباً ثُ َّم يُؤَ لِّفُ بَ ْينَهُ ثُ َّم يَجْ َعلُهُ ُر َكاماً فَتَ َرى ْال َو ْد َ
هللاَ ي ُْز ِجي َ
ُصيبُ بِ ِه َمن يَ َشا ُء َويَصْ ِرفُهُ عَن َّمن يَ َشا ُء يَ َكا ُد َسنَا
ِخ َاللِ ِه َويُنَ ِّز ُل ِمنَ ال َّ
ال فِيهَا ِمن بَ َر ٍد فَي ِ
س َما ِء ِمن ِجبَ ٍ
ار{ }09يُقَلِّبُ َّ
ار{}00النور- 09
هللاُ اللَّ ْي َل َوالنَّهَا َر إِ َّن ِفي َذ ِلكَ لَ ِعب َْرةً ِّألُوْ ِلي ْاألَب َ
بَرْ ِق ِه يَ ْذهَبُ ِب ْاألَب َ
ْص ِ
ْص ِ
 00قوله صلى هللا عليه وسلم ال تسبوا الدهر فإن هللا هو الدهر مروي بألفاظ أخر كقوله
يقول هللا يؤذيني ابن آد م يسب الدهر وأنا الدهر بيدي األمر أقلب الليل والنهار وفي لفظ ال
تسبوا الدهر فإن هللا هو الدهر يقلب الليل والنهار وفي لفظ يقول ابن آدم يا خيبة الدهر وأنا
الدهر فقوله في الحديث بيدي األمر أقلب الليل والنهار يبين أنه ليس المراد به أنه الزمان
فإنه قد أخبر أنه يقلب الليل والنهار والزمان هو الليل والنهار فدل نفس الحديث على أنه هو يقلب
س َحاباً ثُ َّم يُؤَ لِّفُ بَ ْينَهُ ثُ َّم يَجْ َعلُهُ ُر َكاماً
هللا ي ُْز ِجي َ
الزمان ويصرفه كما دل عليه قوله تعالى {أَلَ ْم تَ َر أَ َّن َّ َ
ق َي ْخ ُر ُج ِم ْن ِخ َال ِل ِه َويُنَ ِّز ُل ِمنَ ال َّ
ُصيبُ ِب ِه َمن َي َشا ُء َو َيصْ ِرفُهُ
فَتَ َرى ْال َو ْد َ
ال ِفي َها ِمن َب َر ٍد فَي ِ
س َما ِء ِمن ِج َب ٍ
ار{ }09يُقَلِّبُ َّ
ار إِ َّن فِي َذلِكَ لَ ِعب َْرةً ِّألُوْ لِي
هللاُ اللَّي َْل َوالنَّهَ َ
عَن َّمن يَ َشا ُء يَ َكا ُد َسنَا بَرْ قِ ِه يَ ْذهَبُ ِب ْاألَب َ
ْص ِ
ار{}00النور 00-09وإزجاء السحاب سوقه والودق المطر فقد بين سبحانه خلقه للمطر
ْاألَب َ
ْص ِ
وإنزاله على األرض فإنه سبب الحياة في األرض فإنه سبحانه جعل من الماء كل شيء حي ثم قال {
يُقَلِّبُ َّ
ار} النور 00إذ تقليبه الليل والنهار تحويل أحوال العالم بإنزال المطر الذي هو
هللاُ اللَّ ْي َل َوالنَّهَ َ
سبب خلق النبات والحيوان والمعدن وذلك سبب تحويل الناس من حال إلى حال المتضمن رفع قوم
ت َوالنُّو َر
وخفض آخرين وقد أخبر سبحانه بخلقه الزمان في غير موضع كقوله { َو َج َع َل الظُّلُ َما ِ
ار َوال َّ
س َو ْالقَ َم َر ُكلٌّ فِي فَلَ ٍك يَ ْسبَحُونَ }األنبياء99
}األنعام 1وقوله { َوهُ َو الَّ ِذي َخلَ َ
ش ْم َ
ق اللَّي َْل َوالنَّهَ َ
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ار ِخ ْلفَةً لِّ َم ْن أَ َرا َد أَن يَ َّذ َّك َر أَوْ أَ َرا َد ُ
ش ُكوراً }الفرقان 68وقوله
وقوله { َوهُ َو الَّ ِذي َج َع َل اللَّي َْل َوالنَّهَ َ
اوا ِ َ
ت ِّألُوْ ِلي ْ
ض َو ْ
ب }آل عمران134
ق ال َّ
ار آل َيا ٍ
األل َبا ِ
اخ ِتالَ ِ
س َم َ
{إِ َّن ِفي َخ ْل ِ
ف اللَّي ِْل َوالنَّ َه ِ
ت َواألرْ ِ
وغير ذلك من النصوص التي تبين أنه خالق الزمان وال يتوهم عاقل أن هللا هو الزمان فإن الزمان
مقدار الحركة والحركة مقدارها من باب األعراض والصفات القائمة بغيرها كالحركة والسكون
والسواد والبياض وال يقول عاقل أن خالق العالم هو من باب األعراض والصفات المفتقرة إلى
الجواهر واألعيان فإن األعراض ال تقوم بنفسها بل هي مفتقرة إلى محل تقوم به والمفتقر إلى ما
يغايره ال يوجد بنفسه بل بذلك الغير فهو محتاج إلى ما به وجوده فليس هو غنيا في نفسه عن غيره
ثم أن يستغني بنفسه وأن يحتاج
فكيف يكون هو الخالق لكل ماسواه ومعلوم أن المراتب ثالث
إليه ما سواه وهذه صفة الخالق سبحانه فكيف يتوهم أنه من النوع األول وأهل اإللحاد القائلون
بالوحدة أو الحلول أو اإلتحاد ال يقولون أنه هو الزمان وال أنه من جنس األعراض والصفات بل
يقولون هو مجموع العالم أو حال في مجموع العالم فليس في الحديث شبهة لهم لو لم يكن قد بين فيه
أنه سبحانه مقلب الليل والنهار فكيف وفي نفس الحديث أنه بيده األمر يقلب الليل والنهار إذا تبين هذا
فللناس في الحديث قوالن معروفان ألصحاب أحمد وغيرهم أحدهما وهو قول أبي عبيد وأكثر
العلماء أن هذا الحديث خرج الكالم فيه لرد ما يقوله أهل الجاهلية ومن أشبههم فإنهم إذا أصابتم
مصيبة أو منعوا أغراضهم أخذوا يسبون الدهر والزمان يقول أحدهم قبح هللا الدهر الذي شتت شملنا
ولعن هللا الزمان ا لذي جرى فيه كذا وكذا وكثيرا ما جرى من كالم الشعراء وأمثالهم نحو هذا كقولهم
يا دهر فعلت كذا وهم يقصدون سب من فعل تلك األمور ويضيفونها إلى الدهر فيقع السب على هللا
تعالى ألنه هو الذي فعل تلك األمور وأحدثها والدهر مخلوق له هو الذي يقلبه ويصرفه والتقدير أن
ا بن آدم يسب من فعل هذه األمور وأنا فعلتها فإذا سب الدهر فمقصوده سب الفاعل وإن أضاف الفعل
إلى الدهر والدهر ال فعل له وإنما الفاعل هو هللا وحده وهذا كرجل قضى عليه قاض بحق أو أفتاه
مفت بحق فجعل يقول لعن هللا من قضى بهذا أو أفتى بهذا ويكون ذلك من قضاء النبي صلى هللا
عليه وسلم وفتياه فيقع السب عليه وإن كان الساب لجهله أضاف األمر إلى المبلغ في الحقيقة والمبلغ
فعل من التبليغ بخالف الزمان فإن هللا يقلبه ويصرفه والقول الثاني قول نعيم بن حماد وطائفة معه
من أهل الحديث والصوفية إن الدهر من أسماء هللا تعالى معناه القديم األزلي ورووا في بعض
األدعية يا دهر يا ديهور يا ديهار وهذا المعنى صحيح ألن هللا سبحانه هو األول ليس قبله شيء وهو
اآلخر ليس بعده شيء فهذا المعنى صحيح إنما النزاع في كونه يسمى دهرا بكل حال فقد أجمع
المسلمون وهو مما علم بالعقل الصريح أن هللا سبحانه وتعالى ليس هو الدهر الذي هو الزمان أو ما
يجري مجرى الزمان فإن الناس متفقون على الزمان الذي هو الليل والنهار وكذلك ما يجري مجرى
ذلك في الجنة كما قال تعالى { َولَهُ ْم ِر ْزقُهُ ْم فِيهَا بُ ْك َرةً َوع َِشيهاً }مريم 68قالوا على مقدار البكرة
والعشي في الدنيا اآلخ رة يوم الجمعة يوم المزيد والجنة ليس فيها شمس وال زمهرير ولكن تعرف
األوقات بأنوار أخر قد روي أنه تظهر من تحت العرش فالزمان هنالك مقدار الحركة التي بها تظهر
1
تلك األنوار
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التعارض بين العقليات وبين الكتاب والسنة ال يقع إال إذا كان ما سمى معقوال
فاسدا أو أن يكون ما أضيف إلى الشرع ليس منه
قال تعالى { أَلَ ْم تَ َر أَ َّن َّ
ق يَ ْخ ُر ُج ِم ْن
س َحاباً ثُ َّم يُؤَ لِّفُ بَ ْينَهُ ثُ َّم يَجْ َعلُهُ ُر َكاماً فَتَ َرى ْال َو ْد َ
هللاَ ي ُْز ِجي َ
ُصيبُ ِب ِه َمن يَ َشا ُء َويَصْ ِرفُهُ عَن َّمن َي َشا ُء َي َكا ُد َسنَا
ِخ َال ِل ِه َويُنَ ِّز ُل ِمنَ ال َّ
ال ِفي َها ِمن َب َر ٍد فَي ِ
س َما ِء ِمن ِج َب ٍ
ار{ }09يُقَلِّبُ َّ
ار{}00النور- 09
هللاُ اللَّ ْي َل َوالنَّهَا َر إِ َّن فِي َذلِكَ لَ ِعب َْرةً ِّألُوْ لِي ْاألَب َ
بَرْ قِ ِه يَ ْذهَبُ ِب ْاألَب َ
ْص ِ
ْص ِ
 00لما صار كثير من أهل النظر كالرازي وأمثاله ليس عندهم إال قول الجهمية والقدرية والفالسفة
تجدهم في تفسير القرآن وفي سائر كتبهم يذكرون أقواال كثيرة متعددة كلها باطلة ال يذكرون الحق
مثل تفسيره للهالل وقد قال تعالى{يَسْأَلُونَكَ ع َِن األ ِهلَّ ِة قُلْ ِه َي َم َواقِ ُ
اس َو ْال َحجِّ }البقرة123
يت لِلنَّ ِ
فذكر قول أهل الحسا ب فيه وجعله من أقوال الفالسفة وذكر قول الجهمية الذين يقولون إن القادر
المختار يحدث فيه الضوء بال سبب أصال وال لحكمة وكذلك إذا تكلم في المطر يذكر قول أولئك
الذين يجعلونه حاصال عن مجرد البخار المتصاعد والمنعقد في الجو وقول من يقول إنه أحدثه الفاعل
المختا ر بال سبب ويذكر قول من يقول إنه نزل من األفالك وقد يرجح هذا القول في تفسيره ويجزم
بفساده في موضع آخر وهذا القول لم يقله أحد من الصحابة وال التابعين لهم بإحسان وال أئمة
المسلمين بل سائر أهل العلم من المسلمين من السلف والخلف يقولون إن المطر نزل من السحاب
ولفظ السماء في اللغة والقرآن اسم لكل ما عال فهو اسم جنس للعالي ال يتعين في شيء إال بما يضاف
ي أَ َ
س َما ِء َما ًء
نز َل ِمنَ ال َّ
ب إِلَى ال َّ
إلى ذلك وقد قال { فَ ْليَ ْم ُد ْد بِ َسبَ ٍ
س َماء }الحج 15وقال { َوه َُو الَّ ِذ َ
س َماء}الملك 16والمراد بالجميع العلو ثم يتعين هنا بالسقف
}األنعام 33وقال {أَأَ ِمنتُم َّمن ِفي ال َّ
ونحوه وهنا بالسحاب وهناك بما فوق العالم كله فقوله { أَ َ
س َما ِء َما ًء }األنعام 33أي
نز َل ِمنَ ال َّ
من العلو مع قطع النظر عن جسم معين لكن قد صرح في موضع آخر بنزوله من السحاب كما قي
نزلُونَ { }63الواقعة
قوله { أَفَ َرأَ ْيتُ ُم ْال َماء الَّ ِذي تَ ْش َربُونَ { }62أَأَنتُ ْم أَن َز ْلتُ ُموهُ ِمنَ ْال ُم ْز ِن أَ ْم نَحْ نُ ْال ُم ِ
 63-62والمزن السحاب وقوله {أَلَ ْم تَ َر أَ َّن َّ
س َحاباً ثُ َّم يُؤَ لِّفُ بَ ْينَهُ ثُ َّم يَجْ َعلُهُ ُر َكاماً فَتَ َرى
هللاَ ي ُْز ِجي َ
ق َي ْخ ُر ُج ِم ْن ِخ َال ِل ِه }النور 09والودق المطر وقال تعالى { َّ
اح فَتُ ِثي ُر َس َحاباً
ْال َو ْد َ
هللاُ الَّ ِذي يُرْ ِس ُل الرِّ َي َ
ق يَ ْخ ُر ُج ِم ْن ِخ َاللِهِ }الروم 02فأخبر سبحانه
سطُهُ فِي ال َّ
فَيَ ْب ُ
س َماء َك ْيفَ يَ َشا ُء َويَجْ َعلُهُ كِ َسفاً فَتَ َرى ْال َو ْد َ
أن ه يبسط السحاب في السماء وهذا مما يبين أنه لم يرد بالسماء هنا األفالك فإن السحاب ال يبسط
في األفالك بل الناس يشاهدون السحاب يبسط في الجو وقد يكون الرجل في موضع عال إما على
جبل أو على غيره والسحاب يبسط أسفل منه وينزل منه المطر والشمس فوقه والرازي ال يثبت
على قول واحد بل هو دائما ينصر هنا قوال وهناك ما يناقضه ألسباب تقتضي ذلك وكثير من
الناس يفهمون من القرآن ما ال يدل عليه وهو معنى فاسد ويجعلون ذلك يعارض العقل وقد بينا في
مصنف مفرد درء تعارض العقل والنقل وذكرنا فيه عامة ما يذكرون من العقليات في معارضة
الكتاب والسنة وبينا أن التعارض ال يقع إال إذا كان ما سمى معقوال فاسدا وهذا هو الغالب على كالم
أهل البدع أو أن يكون ما أضيف إلى الشرع ليس منه إما حديث موضوع وإما فهم فاسد من نص ال
يدل عليه وإما نقل إجماع باطل ومن هذا كثير من الناس ذم األحكام النجومية وال ريب أنها
مذمومة بالشرع مع العقل وأن الخطأ فيها أضعاف الصواب وأن من اعتمد عليها في تصرفاته
وأعرض عما أمر هللا به ورسوله خسر الدنيا واآلخرة لكن قد يردونها على طريقة الجهمية
ونحوهم بأن يدعوا أنه ال أثر لشيء من العلويات في السفليات أصال إما على طريقة الجهمية لكن تلك
ال تنفي العادات اإلقترانية وإن لم تثبت سببا ومسببا وحكمة وإما بناء على نفي العادة في ذلك ثم قد
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ينازعون في استدارة األفالك ويدعون شكال آخر وقد بينا في جواب المسائل التي سئلت عنها في ذلك
أن األفالك مستديرة عند علماء المسلمين من الصحابة والتابعين لهم بإحسان كما ثبت ذلك عنهم
باألسانيد المذكورة في موضعها بل قد نقل إجماع المسلمين على ذلك غير واحد من علماء المسلمين
الذين هم من أخبر الناس بالمنقوالت كأبي الحسين بن المنادى أحد أكابر الطبقة الثانية من أصحاب
اإلمام أحمد وله نحو أربعمائة مصنف وأبي محمد بن حزم األندلسي وأبي الفرج بن الجوزي وقد
دل ذلك على الكتاب والسنة كما قد بسط في اإلحاطة وغيرها وكذلك المطر معروف عند السلف
والخلف بأن هللا تعالى يخلقه من الهواء ومن البخار المتصاعد لكن خلقه للمطر من هذا كخلق اإلنسان
من نطفة وخلقه للشجر والزرع من الحب والنوى فهذا معرفة بالمادة التي خلق منها ونفس المادة ال
توجب ما خلق منها باتفاق العقالء بل ال بد مما به يخلق تلك الصورة على ذلك الوجه وهذا هو الدليل
على القادر المختار الحكيم الذي يخلق المطر على قدر معلوم وقت الحاجة إليه والبلد الجرز يسوق
َ
إليه الماء من حيث أمطر كما قال أو {أَ َولَ ْم يَ َروْ ا أَنَّا نَسُو ُ
ُز فَنُ ْخ ِر ُج ِب ِه
ض ْال ُجر ِ
ق ْال َماء إِلَى ْاألرْ ِ
ْصرُونَ }السجدة 81فاألرض الجرز ال تمطر ما يكفيها
َزرْ عاً تَأْ ُك ُل ِم ْنهُ أَ ْن َعا ُمهُ ْم َوأَنفُ ُ
سهُ ْم أَفَ َال يُب ِ
كأرض مصر لو أمطرت المطر المعتاد لم يكفها فإنها أرض إبليز وإن أمطرت كثيرا مثل مطر شهر
خربت المساكن فكان من حكمة الباري ورحمته أن أمطر مطرا أرضا بعيدة ثم ساق ذلك الماء إلى
أرض مصر فهذه اآليات يستدل بها على علم الخالق وقدرته ومشيئته وحكمته وإثبات المادة التي
ونحن ال نعرف شيئا قط خلق
خلق منها المطر والشجر واإلنسان والحيوان مما يدل على حكمته
إال من مادة وال أخبر هللا في كتابه بمخلوق إال من مادة وكذلك كون كسوف الشمس وغيره سببا
لبعض الحوادث هو مما دلت عليه النصوص الصحيحة ففي الصحاح من غير وجه عن النبي صلى
هللا عليه وسلم أنه قال إن الشمس والقمر ال ينكسفان لموت أحد وال لحياته ولكنهما آيتان من آيات
هللا عز وجل يخوف هللا بهما عباده فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصالة وقد ثبت عنه في الصحاح
أنه صلى صالة الكسوف بركوع زائد في كل ركعة وأنه طولها تطويال لم يطوله في شيء من
صلوات الجماعات وأمر عند الكسوف بالصالة والذكر والدعاء والعتاقة والصدقة واإلستغفار
ت إِالَّ تَ ْخ ِويفاً }اإلسراء 53ولهذا كانت
وقوله يخوف هللا بهما عباده كقوله تعالى { َو َما نُرْ ِس ُل ِباآليَا ِ
الصلوات مشروعة عند اآليات عموما مثل تناثر الكواكب والزلزلة وغير ذلك والتخويف إنما يكون
بما هو سبب للشر المخوف كالزلزلة والريح العاصف وإال فما وجوده كعدمه ال يحصل به تخويف
فعلم أن الكسوف سبب للشر ثم قد يكون عنه شر ثم القول فيه كالقول في سائر األسباب هل هو سبب
كما عليه جمهور األمة أو هو مجرد اقتران عادة كما يقوله الجهمية وهو صلى هللا عليه وسلم
أخبر عند أسباب الشر بما يدفعها من العبادات التي تقوي ما انعقد سببه من الخير وتدفع أو تضعف ما
1
انعقد سببه من الشر كما قال إن الدعاء والبالء ليلتقيان فيعتلجان بين السماء واألرض

مدح هللا العلم والعقل والفقه
قال تعالى { أَلَ ْم تَ َر أَ َّن َّ
ق يَ ْخ ُر ُج ِم ْن ِخ َاللِ ِه َويُنَ ِّز ُل ِمنَ
س َحاباً ثُ َّم يُؤَ لِّفُ بَ ْينَهُ ثُ َّم يَجْ َعلُهُ ُر َكاماً فَتَ َرى ْال َو ْد َ
هللاَ ي ُْز ِجي َ
ار{}09
ال َّ
ُصيبُ بِ ِه َمن يَ َشا ُء َويَصْ ِرفُهُ عَن َّمن يَ َشا ُء يَ َكا ُد َسنَا بَرْ قِهِ يَ ْذهَبُ بِ ْاألَب َ
ال فِيهَا ِمن بَ َر ٍد فَي ِ
س َما ِء ِمن ِجبَ ٍ
ْص ِ
ُ
َ
َّ
َّ
ِّ
ار{}00النور 00- 09قد مدح هللا العلم والعقل والفقه
ار إِ َّن ِفي َذ ِلكَ لَ ِعب َْرةً ِّألوْ ِلي ْاألب َ
يُقَلبُ هللاُ الل ْي َل َوالنَّ َه َ
ْص ِ
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وهذا كثير في القرآن يأمر ويمدح التفكر والتدبر والتذكر والنظر واالعتبار والفقه والعلم والعقل والسمع
1
والبصر والنطق ونحو ذلك من انواع العلم واسبابه وكماله ويذم اضداد ذلك

القدرة التي تبهر العقول هو أن يقلب حقائق الموجودات
ق ُك َّل دَابَّ ٍة ِمن َّماء فَ ِم ْنهُم َّمن يَ ْم ِشي َعلَى بَ ْ
قال تعالى{ َو َّ
طنِ ِه َو ِم ْنهُم َّمن يَ ْم ِشي َعلَى ِرجْ لَي ِْن
هللاُ َخلَ َ
ق َّ
هللا َعلَى ُكلِّ َش ْي ٍء قَ ِدي ٌر{ }05لَقَ ْد أَ َ
َو ِم ْنهُم َّمن َي ْم ِشي َعلَى أَرْ َب ٍع يَ ْخلُ ُ
ت
ت ُّم َبيِّنَا ٍ
نز ْلنَا آ َيا ٍ
هللاُ َما َي َشا ُء إِ َّن َّ َ
َو َّ
ص َرا ٍط ُّم ْستَقِ ٍيم{ }06النور06-05
هللاُ يَ ْه ِدي َمن يَ َشا ُء إِلَى ِ
{ َو َّ
ق ُك َّل دَابَّ ٍة ِمن َّماء
والمشهود المعلوم للناس أنما هو إحداثه لما يحدثه من غير مادة ولهذا قال تعالى
هللاُ َخلَ َ
فَ ِم ْنهُم َّمن يَ ْم ِشي َعلَى بَ ْ
ق َّ
هللاُ َما يَ َ
طنِ ِه َو ِم ْنهُم َّمن يَ ْم ِشي َعلَى ِرجْ لَي ِْن َو ِم ْنهُم َّمن يَ ْم ِشي َعلَى أَرْ بَ ٍع يَ ْخلُ ُ
هللا
شا ُء إِ َّن َّ َ
َعلَى ُكلِّ َش ْي ٍء قَ ِدي ٌر }النور 05ولم يقل خلق كل دابة ال من شيء وقال تعالى وجعلنا من الماء كل شيء
حي وهذا هو القدرة التي تبهر العقول وهو أن يقلب حقائق الموجودات فيحيل االول ويفنيه ويالشيه
2
ويحدث شيئا آخر

{ إِنَّ َّ
ش ْي ٍء قَ ِدي ٌر}
هللاَ َعلَى ُك ِّل َ

ق ُك َّل دَابَّ ٍة ِمن َّماء فَ ِم ْنهُم َّمن يَ ْم ِشي َعلَى بَ ْ
قال تعالى{ َو َّ
طنِ ِه َو ِم ْنهُم َّمن يَ ْم ِشي َعلَى ِرجْ لَي ِْن
هللاُ َخلَ َ
ق َّ
هللا َعلَى ُكلِّ َش ْي ٍء قَ ِدي ٌر{ }05لَقَ ْد أَ َ
َو ِم ْنهُم َّمن َي ْم ِشي َعلَى أَرْ َب ٍع يَ ْخلُ ُ
ت
ت ُّم َب ِّينَا ٍ
نز ْلنَا آ َيا ٍ
هللاُ َما َي َشا ُء إِ َّن َّ َ
َو َّ
ص َرا ٍط ُّم ْستَقِ ٍيم{ }06النور06-05
هللاُ يَ ْه ِدي َمن يَ َشا ُء إِلَى ِ
اتفق المسلمون وسائر أهل الملل على أن هللا على كل شىء قدير كما نطق بذلك القرآن أى فى
مواضع كثيرة جدا وقد بسطت الكالم فى الرد على من أنكر قدرة الرب فى غير موضع كما قد كتبناه
على األربعين والمحصل وفى شرح األصبهانية وغير ذلك و تكلمنا على ما ذكره
الرازى وغيره فى مسألة كون الرب قادرا مختارا وما وقع فيها من التقصير الكثير مما ليس
والمقصود هنا الكالم بين أهل الملل الذين يصدقون الرسل فنقول هنا مسائل
هذا مو ضعه
طائفة
المسألة األولى قد أخبر هللا أنه على كل شئ قدير والناس فى هذا على ثالثة أقوال
تقول هذا عام يدخل فيه الممتنع لذاته من الجمع بين الضدين وكذلك دخل فى المقدور كما قال ذلك
طائفة منهم إبن ح زم و طائفة تقول هذا عام مخصوص يخص منه الممتنع لذاته فإنه وإن كان شيئا
فإنه ال يدخل فى المقدور كما ذكرذلك إبن عطية وغيره وكال القولين خطأ والصواب هو القو ل
الثالث الذى عليه عامة النظار وهو أن الممتنع لذاته ليس شيئا ألبتة و أن كانوا متنازعين فى المعدو
فإن الممتنع لذاته اليمكن تحققه فى الخارج وال يتصوره الذهن ثابتا فى الخارج ولكن يقدر إجتماعهما
فى الذهن ثم يحكم على ذلك بأنه ممتنع فى الخارج إذ كان يمتنع تحققه فى األعيان وتصوره فى
األذهان إال على وجه التمثيل بأن يقال قد تجتمع الحركة و السكون فى الشىء فهل يمكن فى الخارج

1االستقامة ج 8 :ص152 :
2النبوات ج 1 :ص69 :
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أن يجتمع السواد والبياض فى محل واحد كما تجتمع الحركة و السكو ن فيقال هذا غير ممكن فيقدر
إجتماع نظيرالممكن ثم يحكم بإمتناعه وأما نفس إجتماع البياض والسواد فى محل واحد فال يمكن وال
يعقل فليس بشيء ال فى األعيان وال فى األذهان فلم يدخل فى قو له وهو على كل شىء قدير
المسأله الثانية أن المعدوم ليس بشىء فى الخارج عند الجمهور وهو الصواب وقد يطلقون أن
الشىء هو الموجود فيقال على هذا فيلزم أن اليكون وقادرا إال على موجود وما لم يخلقه اليكون
قادرا عليه وهذا قول بعض أهل البدع قالوا ال يكون قادرا إال على ما أراده دون ما لم يرده
ويحكى هذا عن تلميذ النظام والذين قالوا إن الشىء هو الموجود من نظارالمثبتة كاألشعرى ومن
وافقه من أتباع األئمة أحمد و غير أحمد كالقاضى أبى يعلى وإبن الزاغوني وغيرهما يقولون أنه
قادر على الموجود في قال أن هؤالء أثبتوا ما لم تثبته اآلية فاآلية أثبتت قدرته على الموجود و هؤالء
قالوا هو قادر على المو جو د والمعدوم والتحقيق أن الشىء إسم لما يو جد فى األعيان و لما
يتصور فى األذهان فما قدره هللا وعلم أنه سيكون هو شيء فى التقدير والعلم والكتاب وأن لم يكن
شيئا فى الخارج و منه قوله {إِنَّ َما أَ ْم ُرهُ إِ َذا أَ َرا َد َ
ول لَهُ ُك ْن فَ َي ُكونُ }يس 28ولفظ الشىء
شيْئاً أَ ْن َيقُ َ
فى اآلية يتناول هذا وهذا فهو على كل شئ ما وجد وكل ماتصوره الذهن موجودا إن تصور أن يكون
موجودا قدير ال يستثنى من ذلك شىء وال يزاد عليه شئ كما قال تعالى {بَلَى قَا ِد ِرينَ َعلَى أَن
ي بَنَانَهُ }القيامة 0وقال {قُلْ هُ َو ْالقَا ِد ُر َعلَى أَن يَ ْب َع َ
ت
نُّ َس ِّو َ
ث َعلَ ْي ُك ْم َع َذاباً ِّمن فَوْ ِق ُك ْم أَوْ ِمن تَحْ ِ
أَرْ ُجلِ ُك ْم }األنعام 65وقد ثبت فى الصحيحين أنها لما نزلت قال النبى صلى هللا عليه و سلم أعوذ
ْض }األنعام 65اآلية قال هاتان
بوجهك فلما نزل {أَوْ َي ْل ِب َس ُك ْم ِش َيعاً َويُ ِذي َ
ْض ُكم َبأْ َ
ق َبع َ
س َبع ٍ
أهون فهو قادر على األولتين وإن لم يفعلهما وقال { َوأَ َ
س َما ِء َما ًء ِبقَد ٍَر فَأ َ ْس َكنَّاهُ فِي
نز ْلنَا ِمنَ ال َّ
َ
قال المفسرون لقادرون على أن نذهب به
ب بِ ِه لَقَا ِدرُونَ }المؤمنون12
ض َوإِنَّا َعلَى َذهَا ٍ
ْاألرْ ِ
حتى تموتوا عطشا وتهلك مواشيكم وتخرب أراضيكم ومعلوم أنه لم يذهب به و هذا كقوله {أَفَ َرأَ ْيتُ ُم
ْال َماء الَّ ِذي تَ ْش َربُونَ }الواقعة 62إلى قوله { َوتَجْ َعلُونَ ِر ْزقَ ُك ْم أَنَّ ُك ْم تُ َك ِّذبُونَ }الواقعة 28و هذا يدل
على أنه قادر على ماال يفعله فإنه أخبر أنه لو شاء جعل الماءأجاجا و هو لم يفعله و مثل هذا { َولَوْ
َ
ض}يونسَ { 33ولَوْ
ِش ْئنَا َآلتَ ْينَا ُك َّل نَ ْف ٍ
س هُدَاهَا }السجدةَ { 19ولَوْ َشاء َربُّكَ آل َمنَ َمن فِي األرْ ِ
هللاُ َما ا ْقتَتَلُ ْ
َشاء ه
وا }البقرة 859فإنه أخبر فى غير موضع أنه لو شاء لفعل أشياء وهو لم يفعلها فلو
المسألة الثالثة أنه على كل شىء قدير
لم يكن قادرا عليها لكان إذا شاءها لم يمكن فعلها
فيدخل فى ذلك أفعال العباد وغير أفعال العباد وأكثر المعتزلة يقولون أن أفعال العبد غير مقدورة
المسألة الرابعة أنه يدخل فى ذلك أفعال نفسه وقد نطقت النصوص بهذا وهذا كقوله تعالى
ْس َذلِكَ ِبقَا ِد ٍر َعلَى أَن
ق ال َّ
ض بِقَا ِد ٍر َعلَى أَ ْن يَ ْخلُ َ
ْس الَّ ِذي َخلَ َ
ق ِم ْثلَهُم}يس{ 21أَلَي َ
اواتِ َو ْاألَرْ َ
{أَ َولَي َ
س َم َ
ي بَنَانَهُ }القيامة0
يُحْ يِ َي ْال َموْ تَى }القيامة04
{بَلَى قَا ِد ِرينَ َعلَى أَن نُّ َس ِّو َ
اإلن َسانَ ِمن س َُاللَةٍ ِّمن
ونظائره كثيرة والقدرة على األعيان جاءت فى مثل قوله { َولَقَ ْد َخلَ ْقنَا ْ ِ
سبُ أَن لَّن َي ْق ِد َر َعلَ ْي ِه أَ َح ٌد }البلد 5وجاءت منصوصا عليها فى الكتاب
ين }المؤمنون{ 18أَ َيحْ َ
ِط ٍ
والسنة أما الكتاب فقوله {فَإِ َّما نَ ْذهَبَ َّن ِبكَ فَإِنَّا ِم ْنهُم ُّمنتَقِ ُمونَ }الزخرف 01فبين أنه سبحانه يقدر
عليهم أنفسهم وهذا نص فى قدرته على األعيان المفعولة وقوله { َو َما أَ َ
َّار}ق 05و
نت َعلَ ْي ِهم ِب َجب ٍ
{لَّس َ
ْط ٍر }الغاشية 88ونحو ذلك و هو يدل بمفهومه على أن الرب هو الجبار عليهم
ْت َعلَ ْي ِهم ِب ُم َ
صي ِ
المسيطر وذلك يستلزم قدرته عليهم وقوله { فَظَ َّن أَن لَّن نَّ ْق ِد َر َعلَ ْي ِه }األنبياء 21على قول
الحسن وغيره من السلف ممن جعله من القدرة دليل على أن هللا قادرعليه وعلى أمثاله و كذلك قول
الموصي ألهله لئن قدر هللا على ليعذبنى عذابا ما عذبه أحدا من العالمين فلما حرقوه أعاده هللا
تعالى وقال له ماحملك على ماصنعت قال خشيتك يارب فغفر له وهو كان مخطئا فى قوله لئن
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قدرهللا على ليعذبنى كما يدل عليه الحديث وأن هللا قدر عليه لكن لخشيته وإيمانه غفر هللا له هذا
ين }المرسالت 84الى
الجهل والخطأ الذى وقع منه وقد يستدل بقوله {أَلَ ْم نَ ْخلُق ُّكم ِّمن َّماء َّم ِه ٍ
قوله {فَنِ ْع َم ْالقَا ِدرُونَ }المرسالت 89على قول من جعله من القدرة فإنه يتناول القدرة على
المخلوقين وإن كان سبحانه قادرا أيضا على خلقه فالقدرة على خلقه قدرة عليه والقدرة عليه قدرة
على خلقه وجاء أيضا الحديث منصوصا فى مثل قول النبى صلى هللا عليه وسلم ألبي مسعود لما رآه
يضرب عبده هلل أقدر عليك منك على هذا فهذا فيه بيان قدرة الرب على عين العبد وأنه أقدر
1
عليه منه على عبده وفيه إثبات قدرة العبد

ال يكون شيء إال بقدرته و مشيئته
ق ُك َّل دَابَّ ٍة ِمن َّماء فَ ِم ْنهُم َّمن يَ ْم ِشي َعلَى بَ ْ
قال تعالى{ َو َّ
طنِ ِه َو ِم ْنهُم َّمن يَ ْم ِشي َعلَى ِرجْ لَي ِْن
هللاُ َخلَ َ
ق َّ
هللا َعلَى ُكلِّ َش ْي ٍء قَ ِدي ٌر{ }05لَقَ ْد أَ َ
َو ِم ْنهُم َّمن َي ْم ِشي َعلَى أَرْ َب ٍع يَ ْخلُ ُ
ت
ت ُّم َبيِّنَا ٍ
نز ْلنَا آ َيا ٍ
هللاُ َما َي َشا ُء إِ َّن َّ َ
َو َّ
ص َرا ٍط ُّم ْستَقِ ٍيم{ }06النور06-05
هللاُ يَ ْه ِدي َمن يَ َشا ُء إِلَى ِ
فإن م ا تعلقت به المشيئة تعلقت به القدرة فإن ما شاء هللا كان و ال يكون شيء إال بقدرته و ما تعلقت
به القدرة من الموجودات تعلقت به المشيئة فإنه ال يكون شيء إال بقدرته و مشيئته و ما جاز أن
تتعلق به القدرة جاز أن تتعلق به المشيئة و كذلك بالعكس و ماال فال و لهذا قال {إِ َّن َّ
هللا َعلَى ُك ِّل
و الشيء فى األصل مصدر شاء يشاء شيئا كنال ينال نيال ثم و ضعوا
َش ْي ٍء قَ ِدي ٌر }البقرة84
المصدر موضع المفعول فسموا المشيء شيئا كما يسمى المنيل نيال فقالوا نيل المعدن و كما يسمي
المقدور قدرة و المخلوق خلقا فقوله { َعلَى ُكلِّ َ
ش ْي ٍء قَ ِدي ٌر }البقرة 84أي على كل ما يشاء فمنه ما
قد شيء فوجد و منه ما لم يشأ لكنه شيء في العلم بمعنى أنه قابل ألن يشاء و قوله { َعلَى ُك ِّل
َش ْي ٍء }البقرة 84يتناول ما كان شيئا فى الخارج و العلم أو ما كان شيئا فى العلم فقط بخالف ماال
يجوز أن تتناو له المشيئة و هو الحق تعالى و صفاته أو الممتنع لنفسه فإنه غير داخل فى العموم و
2
لهذا إتفق الناس على أن الممتنع لنفسه ليس بشيء

هللا سبحانه يعز و يذل و يغني و يفقر و يضل و يهدى و قد خلق األشياء
بأسباب
ت َو َّ
قال تعالى { لَقَ ْد أَ َ
اط ُّم ْستَقِ ٍيم }النور 06إن كل ما فى
ص َر ٍ
نز ْلنَا آيَاتٍ ُّمبَيِّنَا ٍ
هللاُ يَ ْه ِدي َمن يَ َشا ُء إِلَى ِ
الوجود فهو مخلوق له خلقه بمشيئته و قدرته و ما شاء كان و مالم يشأ لم يكن و هو الذي يعطى و
يمنع و يخفض و يرفع و يعز و يذل و يغني و يفقر و يضل و يهدى و يسعد و يشقى و يولى الملك
من يشاء و ينزعه ممن يشاء و يشرح صدر من يشاء لعإسالم و يجعل صدر من يشاء ضيقا كأنما
يصعد فى السماء و هو يقلب القلوب ما من قلب من قلوب العباد إال و هو بين إصبعين من أصابع
الرحمن إن شاء أن يقيمه أقامه و إن شاء أن يزيغه أزاغه و هو الذى حبب إلى المؤمنين اإليمان و
1مجموع الفتاوى ج 2 :ص11-1 :
2مجموع الفتاوى ج 2 :ص929 :
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زينه فى قلوبهم و كره إليهم الكفر و الفسوق و العصيان أولئك هم الراشدون وهو الذي جعل
ك
المسلم مسلما و المصلي مصليا قال الخليل { َربَّنَا َواجْ َع ْلنَا ُم ْس ِل َمي ِْن لَكَ َو ِمن ُذرِّ يَّ ِتنَا أُ َّمةً ُّم ْس ِل َمةً لَّ َ
صالَ ِة َو ِمن ُذرِّ يَّتِي }إبراهيم 04و قال تعالى { َو َج َع ْلنَا
}البقرة 182و قال { َربِّ اجْ َع ْلنِي ُمقِي َم ال َّ
صبَرُوا }السجدة 80و قال عن آل فرعون { َو َج َع ْلنَاهُ ْم أَئِ َّمةً يَ ْد ُعونَ
ِم ْنهُ ْم أَئِ َّمةً يَ ْه ُدونَ بِأَ ْم ِرنَا لَ َّما َ
سهُ ال َّ
ش ُّر َج ُزوعاً{}84
ق هَلُوعاً{ }13إِ َذا َم َّ
اإلن َسانَ ُخلِ َ
ار }القصص 01و قال تعالى { إِ َّن ْ ِ
إِلَى النَّ ِ
ك ِبأَ ْعيُنِنَا َو َوحْ ِينَا }هود 91و
َوإِ َذا َم َّ
سهُ ْال َخ ْي ُر َمنُوعاً{ }81المعارج 81-13و قال { َواصْ نَ ِع ْالفُ ْل َ
والفلك مصنوعة لبني آدم و قد أخبر هللا تبارك و تعالى أنه خلقها
قال { َويَصْ نَ ُع ْالفُ ْلكَ }هود92
بقوله { َو َخلَ ْقنَا لَهُم ِّمن ِّم ْثلِ ِه َما يَرْ َكبُونَ }يس 08و قال { َو ه
هللاُ َج َع َل لَ ُكم ِّمن بُيُوتِ ُك ْم َس َكناً َو َج َع َل
ارهَا أَثَاثاً
ارهَا َوأَ ْش َع ِ
لَ ُكم ِّمن ُجلُو ِد األَ ْن َع ِام بُيُوتاً تَ ْستَ ِخفُّونَهَا يَوْ َم ظَ ْعنِ ُك ْم َويَوْ َم إِقَا َمتِ ُك ْم َو ِم ْن أَصْ َوافِهَا َوأَوْ بَ ِ
ين }النحل 24اآليات و هذه كلها مصنوعة لبني آدم وقال تعالى {أَتَ ْعبُ ُدونَ َما
َو َمتَاعاً إِلَى ِح ٍ
تَ ْن ِحتُونَ {َ }35و َّ
هللاُ َخلَقَ ُك ْم َو َما تَ ْع َملُونَ {}36الصافات 36- 35فما بمعنى الذي و من جعلها
مصدرية فقد غلط لكن إذا خلق المنحوت كما خلق المصنوع و الملبوس و المبنى دل على أنه خالق
كل صانع و صنعته و قال تعالى { َمن يَ ْه ِد َّ
هللاُ فَه َُو ْال ُم ْهتَ ِد َو َمن يُضْ لِلْ فَلَن تَ ِج َد لَهُ َولِيهاً ُّمرْ ِشداً
}الكهف 11و قال {فَ َمن ي ُِر ِد ه
ضلَّهُ يَجْ َعلْ َ
هللاُ أَن يَ ْه ِديَهُ يَ ْش َرحْ َ
عإ ْسالَ ِم َو َمن ي ُِر ْد أَن يُ ِ
ص ْد َرهُ
ص ْد َرهُ لِ ِ
ضيِّقاً َح َرجاً }األنعام 185و هو سبحانه خالق كل شيء و ربه و مليكه و له فيما خلقه حكمة بالغة و
َ
نعمة سابغة و رحمة عامة و خاصة و هو ال يسأل عما بفعل و هم يسألون ال لمجرد قدرته و قهره بل
لكمال علمه و قدرته و رحمته و حكمته فإنه سبحانه و تعالى أحكم الحاكمين و أرحم الراحمين و
ال تَحْ َسبُهَا
هو أرحم بعباده من الوالدة بولدها و قد أحسن كل شيء خلقه و قال تعالى { َوتَ َرى ْال ِجبَ َ
هللا الَّ ِذي أَ ْتقَنَ ُك َّل َش ْي ٍء }النمل 22و قد خلق األشياء بأسباب
َجا ِم َدةً َو ِه َي تَ ُم ُّر َم َّر ال َّ
ب ُ
ص ْن َع َّ ِ
س َحا ِ
نز َل ه
كما قال تعالى { َو َما أَ َ
ض بَ ْع َد َموْ ِتهَا }البقرة 160و قال
هللاُ ِمنَ ال َّ
س َما ِء ِمن َّماء فَأَحْ يَا ِب ِه األرْ َ
ت }األعراف 51و قال تعالى {يَ ْه ِدي ِب ِه ه
{ فَأَ َ
هللاُ َم ِن اتَّبَ َع
نز ْلنَا ِب ِه ْال َماء فَأ َ ْخ َرجْ نَا ِب ِه ِمن ُكلِّ الثَّ َم َرا ِ
1
سالَ ِم }المائدة16
سب َُل ال َّ
ِرضْ َوانَهُ ُ

لطائف لغوية
اوا ِ َ
-1قال هللا تعالى { َّ
ور ِه َك ِم ْش َكا ٍة ِفي َها ِمصْ َبا ٌح ْال ِمصْ َبا ُح ِفي
هللاُ نُو ُر ال َّ
س َم َ
ض َمثَ ُل نُ ِ
ت َو ْاألرْ ِ
ُز َجا َج ٍة ُّ
ار َك ٍة َز ْيتُونِ ٍة َّال َشرْ قِيَّ ٍة َو َال غَرْ ِبيَّ ٍة يَ َكا ُد َز ْيتُهَا
اجةُ َكأَنَّهَا َكوْ َكبٌ ُدرِّيٌّ يُوقَ ُد ِمن َش َج َر ٍة ُّمبَ َ
الز َج َ
هللاُ ْ َ
اس َو َّ
ور ِه َمن َي َشا ُء َو َيضْ ِربُ َّ
ور َي ْه ِدي َّ
هللاُ
األ ْمثَ َ
ُضي ُء َولَوْ لَ ْم تَ ْم َ
ي ِ
ال ِللنَّ ِ
س ْسهُ نَا ٌر نُّو ٌر َعلَى نُ ٍ
هللاُ ِلنُ ِ
ِب ُكلِّ َش ْي ٍء َعلِي ٌم}النور 95قوله تعالى { َّ
اواتِ }النور 95قد ثبت الصحيح ان النبى
هللاُ نُو ُر ال َّ
س َم َ
1مجموع الفتاوى ج 2 :ص12 :
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كان يقول فى دعائه اللهم لك الحمد انت قيم السموات واالرض ومن فيهن ولك الحمد انت نور
السموات واالرض ومن فيهن فليس مفهوم اللفظ انه شعاع الشمس والنار فان هذا ليس هو نور
السموات واالرض كما ظن بعض الغالطين ان هذا مدلول اللفظ والنور يراد به المستنير المنير لغيره
بهديه فيدخل فى هذا انت الهادي الهل السموات واالرض وقد قال ابن مسعود ان ربكم ليس عنده ليل
وال نهار نور السموات من نور وجهه واذا كان كونه رب السموات واالرض وقيمها ال يناقض ان
يكون قد جعل بعض عباده يرب بعضا من بعض الوجوه ويفهمه فكذلك كونه { نُو ُر ال َّ
اواتِ
س َم َ
َ
منيرها ال يناقض ان يجعل بعض مخلوقاته منيرا لبعض واسم النور
ض }النور95
َو ْاألرْ ِ
اذا تضمن صفته وفعله كان ذلك داخال فى مسمى النور فانه لما جعل القمر نورا كان متصفا بالنور
وكان منيرا على غيره وهو مخلوق من مخلوقاته والخالق اولى بصفة الكمال الذى ال نقص فيه من
1
كل ما سواه
اوا ِ َ
-8قال هللا تعالى { َّ
اجةُ
هللاُ نُو ُر ال َّ
ور ِه َك ِم ْش َكا ٍة ِفي َها ِمصْ َبا ٌح ْال ِمصْ َبا ُح ِفي ُز َجا َج ٍة ال ُّز َج َ
س َم َ
ض َم َث ُل نُ ِ
ت َو ْاألرْ ِ
س ْسهُ نَا ٌر
ُضي ُء َولَوْ لَ ْم تَ ْم َ
َكأَنَّهَا َكوْ َكبٌ ُدرِّ يٌّ يُوقَ ُد ِمن َش َج َر ٍة ُّمبَ َ
ار َك ٍة َز ْيتُونِ ٍة َّال َشرْ قِيَّ ٍة َو َال غَرْ ِبيَّ ٍة يَ َكا ُد َز ْيتُهَا ي ِ
هللاُ ْ َ
اس َو َّ
ور ِه َمن َي َشا ُء َو َيضْ ِربُ َّ
ور َي ْه ِدي َّ
هللاُ ِب ُكلِّ َش ْي ٍء َع ِلي ٌم}النور 95عامة
األ ْمثَ َ
ال ِللنَّ ِ
نُّو ٌر َعلَى نُ ٍ
هللاُ ِلنُ ِ
األسماء يتنوع مسماها باالطالق والتقييد وكذلك لفظ الهدى اذا أطلق تناول العلم الذى بعث هللا به
رسوله والعمل به جميعا فيدخل فيه كل ما أمر هللا به كما فى قوله {اه ِدنَــــا الصِّ َراطَ ال ُمستَقِي َم }الفاتحة6
والمراد طلب العلم بالحق والعمل به جميعا وكذلك قوله {هُدًى لِّ ْل ُمتَّ ِقينَ }البقرة 8والمراد به أنهم يعلمون
ما فيه ويعملون به ولهذا صاروا مفلحين وكذلك قول أهل الجنة { ْال َح ْم ُد ِ ههللِ الَّ ِذي هَدَانَا لِهَـ َذا }األعراف09
وانما هداهم بأن ألهمهم العلم النافع والعمل الصالح ثم قد يقرن الهدى اما باالجتباء كما فى قوله {
اط ُّم ْستَقِ ٍيم }األنعام 21وكما فى قوله { َشا ِكراً ِّألَ ْن ُع ِم ِه اجْ تَبَاهُ َوهَدَاهُ}النحل181
ص َر ٍ
َواجْ تَبَ ْينَاهُ ْم َوهَ َد ْينَاهُ ْم إِلَى ِ
{ َّ
س َل َرسُولَهُ
هللاُ يَجْ تَبِي إِلَ ْي ِه َمن يَ َشا ُء َويَ ْه ِدي إِلَ ْي ِه َمن يُنِيبُ }الشورى 19وكذلك قوله تعالى {هُ َو الَّ ِذي أَرْ َ
ين ْال َح ِّ
ق }التوبة 99والهدى هنا هو االيمان ودين الحق هو االسالم واذا أطلق الهدى كان
ِب ْالهُدَى َو ِد
ِ
2
كااليمان المطلق يدخل فيه هذا وهذا
َ
-9قال تعالى { َّ
هللاُ نُو ُر ال َّ
اجةٍ
ور ِه َك ِم ْش َكا ٍة فِيهَا ِمصْ بَا ٌح ْال ِمصْ بَا ُح فِي ُز َج َ
س َم َ
ض َمثَ ُل نُ ِ
اواتِ َو ْاألرْ ِ
ار َك ٍة َز ْيتُونِ ٍة َّال َ
اجةُ َكأَنَّهَا َكوْ َكبٌ ُدرِّ يٌّ يُوقَ ُد ِمن َ
ُضي ُء
ش َج َرةٍ ُّمبَ َ
ال ُّز َج َ
شرْ قِيَّ ٍة َو َال غَرْ بِيَّ ٍة يَ َكا ُد َز ْيتُهَا ي ِ
س َو َّ
ور ِه َمن َي َشا ُء َويَضْ ِربُ َّ
ور َي ْه ِدي َّ
هللاُ ِلنُ
هللاُ ِب ُكلِّ َش ْي ٍء
هللاُ ْاألَ ْمثَ َ
َولَوْ لَ ْم تَ ْم َ
ال ِللنَّا ِ
س ْسهُ نَا ٌر نُّو ٌر َعلَى نُ ٍ
ِ
3
َعلِي ٌم}النور  96عليم منزه عن الجهل
 -0المضاف الى هللا سبحانه فى الكتاب والسنة كانت اضافة اسم الى اسم او نسبة فعل الى اسم
او خبر باسم عن اسم واما الخبر الذى هو جملة اسمية فمثل قوله تعالى { َو َّ
هللاُ بِ ُكلِّ َش ْي ٍء
1مجموع الفتاوى ج 84 :ص063 :
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َعلِي ٌم}النور َ { 96و ه
وذلك الن الكالم الذى توصف به
هللاُ َعلَى ُكلِّ َش ْي ٍء قَ ِدي ٌر }البقرة820
الذوات اما جملة او مفرد فالجملة اما اسمية كقوله { َو ه
هللاُ ِب ُكلِّ َش ْي ٍء َع ِلي ٌم }البقرة 828او فعلية
كقوله { َعلِ َم أَن لَّن تُحْ صُوهُ }المزمل 84اما المفرد فالبد فيه من اضافة الصفة لفظا او معنى
كقوله { بِ َش ْي ٍء ِّم ْن ِع ْل ِم ِه }البقرة 855وقوله { ه َُو أَ َ
ش ُّد ِم ْنهُ ْم قُ َّوةً }فصلت 15او اضافة
1
الموصوف كقوله { ُذو ْالقُ َّو ِة }الذاريات52
-5وقد جاء فى الكتاب والسنة الفاظ من نحو

هللا ِعن َدهُ فَ َوفَّاهُ
لقاء هللا كقوله { َحتَّى إِ َذا َجاءهُ لَ ْم يَ ِج ْدهُ َشيْئاً َو َو َج َد َّ َ
2
ِح َسابَهُ}النور93

ب بِقِي َع ٍة يَحْ َسبُهُ الظَّ ْمآنُ َماء َحتَّى إِ َذا َجاءهُ لَ ْم يَ ِج ْدهُ َشيْئاً َو َو َج َد َّ
-6قال تعالى { َوالَّ ِذينَ َكفَرُوا أَ ْع َمالُهُ ْم َك َس َرا ٍ
هللاَ ِعن َدهُ
فَ َوفَّاهُ ِح َسابَهُ َو َّ
س َحابٌ
ب{ }93أَوْ َكظُلُ َما ٍ
جِّي يَ ْغ َشاهُ َموْ ٌج ِّمن فَوْ قِ ِه َموْ ٌج ِّمن فَوْ قِ ِه َ
هللاُ َ
س ِري ُع ْال ِح َسا ِ
ت فِي بَحْ ٍر لُّ ٍّ
ْض إِ َذا أَ ْخ َر َج يَ َدهُ لَ ْم َي َك ْد يَ َراهَا َو َمن لَّ ْم يَجْ َع ِل َّ
ظُلُ َم ٌ
ور{}04النور-93
ات َب ْع ُ
ض َها فَوْ َ
هللاُ لَهُ نُوراً فَ َم3ا لَهُ ِمن نُّ ٍ
ق َبع ٍ
 04لفظ الوجود في اللغة هو مصدر وجد يجد وجودا
هللا ِعن َدهُ }النور 93فهذا فعل قائم
وأما مصدر وجدت الشيء أجده كما في قوله تعالى { َو َو َج َد َّ َ
4
بالواجد كالرؤية والمعاينة ونحو ذلك
ب بِقِي َع ٍة يَحْ َسبُهُ الظَّ ْمآنُ َماء َحتَّى إِ َذا َجاءهُ لَ ْم يَ ِج ْدهُ َشيْئاً َو َو َج َد َّ
-1قال تعالى { َوالَّ ِذينَ َكفَرُوا أَ ْع َمالُهُ ْم َك َس َرا ٍ
هللاَ ِعن َدهُ
فَ َوفَّاهُ ِح َسابَهُ َو َّ
س َحابٌ
ب{ }93أَوْ َكظُلُ َما ٍ
ت فِي بَحْ ٍر لُّجِّ ٍّي يَ ْغ َشاهُ َموْ ٌج ِّمن فَوْ قِ ِه َموْ ٌج ِّمن فَوْ قِ ِه َ
هللاُ َ
س ِري ُع ْال ِح َسا ِ
ْض إِ َذا أَ ْخ َر َج يَ َدهُ لَ ْم يَ َك ْد يَ َراهَا َو َمن لَّ ْم يَجْ َع ِل َّ
ظُلُ َم ٌ
ور{}04النور-93
ات بَ ْع ُ
ضهَا فَوْ َ
هللاُ لَهُ نُوراً فَ َما لَهُ ِمن نُّ ٍ
ق بَع ٍ
04
فإذا صرحت بإثبات الفعل فقد وجد فإذا لم يؤت إال بالنفي المحض كقوله { لَ ْم يَ َك ْد يَ َراهَا }النور04
و { الَ َي َكا ُدونَ َي ْفقَهُونَ َح ِديثاً }النساء 12فهذا نفي مطلق وال قرينة معه تدل على اإلثبات فيفرق
5
بين مطلقها ومقيدها
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ت َو ْاألَرْ
هللا يُ َسبِّ ُح لَهُ َمن فِي ال َّ
ص َالتَهُ
صافَّا ٍ
ت ُكلٌّ قَ ْد َعلِ َم َ
ض َوالطَّ ْي ُر َ
اوا ِ
س َم َ
-2قال تعالى{ أَلَ ْم تَ َر أَ َّن َّ َ
ِ
1
يحهُ َو َّ
هللاُ َع ِلي ٌم ِب َما َي ْف َعلُونَ }النور 01عليم منزه عن الجهل
َوتَ ْس ِب َ
ق ُك َّل دَابَّ ٍة ِمن َّماء فَ ِم ْنهُم َّمن يَ ْم ِشي َعلَى بَ ْ
-3قال تعالى{ َو َّ
طنِ ِه َو ِم ْنهُم َّمن يَ ْم ِشي َعلَى ِرجْ لَي ِْن
هللاُ َخلَ َ
ق َّ
هللا َعلَى ُكلِّ َش ْي ٍء قَ ِدي ٌر{ }05لَقَ ْد أَ َ
َو ِم ْنهُم َّمن َي ْم ِشي َعلَى أَرْ َب ٍع يَ ْخلُ ُ
ت
ت ُّم َبيِّنَا ٍ
نز ْلنَا آ َيا ٍ
هللاُ َما َي َشا ُء إِ َّن َّ َ
َو َّ
ص َرا ٍط ُّم ْستَقِ ٍيم{ }06النور06-05
هللاُ يَ ْه ِدي َمن يَ َشا ُء إِلَى ِ
2
قدير منزه عن العجز والضعف
ق ُك َّل دَابَّ ٍة ِمن َّماء َف ِم ْنهُم َّمن يَ ْم ِشي َع َلى بَ ْ
-14قال تعالى{ َو َّ
طنِ ِه َو ِم ْنهُم َّمن يَ ْم ِشي َع َلى ِرجْ َلي ِْن
هللاُ َخ َل َ
ق َّ
هللا َعلَى ُكلِّ َش ْي ٍء قَ ِدي ٌر{ }05لَقَ ْد أَ َ
َو ِم ْنهُم َّمن يَ ْم ِشي َعلَى أَرْ بَ ٍع يَ ْخلُ ُ
ت
ت ُّمبَيِّنَا ٍ
نز ْلنَا آيَا ٍ
هللاُ َما يَ َشا ُء إِ َّن َّ َ
َو َّ
ص َرا ٍط ُّم ْستَ ِق ٍيم{ }06النور06-05
هللاُ َي ْه ِدي َمن يَ َشا ُء إِلَى ِ
ما لمن ال يعلم ومن لمن يعلم وعند اإلجتماع تغلب صيغة أولي العلم كما فى قوله {فَ ِم ْنهُم َّمن
3
يَ ْم ِشي َعلَى بَ ْ
طنِ ِه َو ِم ْنهُم َّمن يَ ْم ِشي َعلَى ِرجْ لَي ِْن َو ِم ْنهُم َّمن يَ ْم ِشي َعلَى أَرْ بَ ٍع }النور05
اجتمع من يعقل ومن ال يعقل فغلب من يعقل كما قال { فَ ِم ْنهُم َّمن يَ ْم ِشي َعلَى بَ ْ
ط ِن ِه َو ِم ْنهُم َّمن
4
يَ ْم ِشي َعلَى ِرجْ لَي ِْن َو ِم ْنهُم َّمن يَ ْم ِشي َعلَى أَرْ بَ ٍع }النور05
ت َو َّ
ص َرا ٍط ُّم ْستَقِ ٍيم }النور 06عامة
ت ُّمبَيِّنَا ٍ
-11قال تعالى { لَقَ ْد أَن َز ْلنَا آيَا ٍ
هللاُ يَ ْه ِدي َمن يَ َشا ُء إِلَى ِ
األسماء يتنوع مسماها باالطالق والتقييد وكذلك لفظ الهدى اذا أطلق تناول العلم الذى بعث هللا
به رسوله والعمل به جميعا فيدخل فيه كل ما أمر هللا به كما فى قوله {اه ِدنَــــا الص َِّراطَ ال ُمستَ ِقي َم
}الفاتحة 6والمراد طلب العلم بالحق والعمل به جميعا وكذلك قوله {هُدًى لِّ ْل ُمتَّقِينَ }البقرة8
هلل
والمراد به أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به ولهذا صاروا مفلحين وكذلك قول أهل الجنة { ْال َح ْم ُد ِ ه ِ
الَّ ِذي هَدَانَا لِهَـ َذا }األعراف 09وانما هداهم بأن ألهمهم العلم النافع والعمل الصالح ثم قد يقرن
ص َرا ٍط ُّم ْستَقِ ٍيم }األنعام 21وكما فى
الهدى اما باالجتباء كما فى قوله { َواجْ تَبَ ْينَاهُ ْم َوهَ َد ْينَاهُ ْم إِلَى ِ
{ َّ
هللاُ يَجْ تَ ِبي إِلَ ْي ِه َمن يَ َشا ُء َويَ ْه ِدي إِلَ ْي ِه َمن
قوله { َشا ِكراً ِّألَ ْن ُع ِم ِه اجْ تَبَاهُ َوهَدَاهُ}النحل181
1الجواب الصحيح ج 0 :ص041 :
2الجواب الصحيح ج 0 :ص041 :
3مجموع الفتاوى ج 16 :ص649 :
4مجموع الفتاوى ج 1 :ص30-38 :
231

ين ْال َح ِّ
ق }التوبة99
يُنِيبُ }الشورى 19وكذلك قوله تعالى {ه َُو الَّ ِذي أَرْ َس َل َرسُولَهُ ِب ْالهُدَى َو ِد ِ
والهدى هنا هو االيمان ودين الحق هو االسالم واذا أطلق الهدى كان كااليمان المطلق يدخل فيه هذا
1
وهذا

1مجموع الفتاوى ج 1 :ص166 :
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النور74-74
ون آ َمنَّا بِ َّ
ق ِّم ْنهُم ِّمن بَ ْع ِد َذلِ َك َو َما
سو ِل َوأَطَ ْعنَا ثُ َّم يَتَ َولَّى فَ ِري ٌ
{ َويَقُولُ َ
اهللِ َوبِال َّر ُ
ين{َ }74وإِ َذا ُدعُوا إِلَى َّ
ق ِّم ْن ُهم
سو ِل ِه لِيَ ْح ُك َم بَ ْينَ ُه ْم إِ َذا فَ ِري ٌ
أُ ْولَئِ َك بِا ْل ُم ْؤ ِمنِ َ
هللاِ َو َر ُ
ض
ون{َ }75وإِن يَ ُكن لَّ ُه ُم ا ْل َح ُّ
ق يَأْتُوا إِلَ ْي ِه ُم ْذ ِعنِ َ
ض َ
ين{ }71أَفِي قُلُوبِ ِهم َّم َر ٌ
ُّم ْع ِر ُ
يف َّ
ون{}71
سولُهُ بَ ْل أُ ْولَئِ َك هُ ُم الظَّالِ ُم َ
ون أَن يَ ِح َ
ارتَابُوا أَ ْم يَ َخافُ َ
أَ ِم ْ
هللاُ َعلَ ْي ِه ْم َو َر ُ
س ِم ْعنَا
ان قَ ْو َل ا ْل ُم ْؤ ِمنِ َ
إِنَّ َما َك َ
هللا َو َر ُ
سولِ ِه لِيَ ْح ُك َم بَ ْينَهُ ْم أَن يَقُولُوا َ
ين إِ َذا ُدعُوا إِلَى َّ ِ
ش َّ
ون{َ }71و َمن يُ ِط ِع َّ
هللاَ َويَتَّ ْق ِه
َوأَطَ ْعنَا َوأُ ْولَئِ َك هُ ُم ا ْل ُم ْفلِ ُح َ
هللاَ َو َر ُ
سولَهُ َويَ ْخ َ
اهلل َج ْه َد أَ ْي َمانِ ِه ْم لَئِنْ أَ َم ْرتَ ُه ْم لَيَ ْخ ُر ُجنَّ قُل َّال
فَأ ُ ْولَئِ َك هُ ُم ا ْلفَائِ ُز َ
ون{َ }72وأَ ْق َ
س ُموا بِ َّ ِ
س ُموا َ
ون{ }73قُ ْل أَ ِطيعُوا َّ
طا َعةٌ َّم ْع ُروفَةٌ إِنَّ َّ
هللاَ َوأَ ِطيعُوا
هللاَ َخبِي ٌر بِ َما تَ ْع َملُ َ
تُ ْق ِ
سو َل فَإِن ت ََولَّوا فَإِنَّ َما َعلَ ْي ِه َما ُح ِّم َل َو َعلَ ْي ُكم َّما ُح ِّم ْلتُ ْم َوإِن تُ ِطيعُوهُ تَ ْهتَدُوا َو َما
ال َّر ُ
سو ِل إِ َّال ا ْلبَ َال ُ
غ ا ْل ُمبِينُ {َ }77و َع َد َّ
ين آ َمنُوا ِمن ُك ْم َو َع ِملُوا
هللاُ الَّ ِذ َ
َعلَى ال َّر ُ
ين ِمن قَ ْب ِل ِه ْم َولَيُ َم ِّكنَنَّ لَ ُه ْم
ف الَّ ِذ َ
ست َْخلَ َ
ض َك َما ا ْ
ت لَيَ ْ
ال َّ
صا ِل َحا ِ
ست َْخلِفَنَّ ُهم فِي ْاألَ ْر ِ
ون بِي
ضى لَهُ ْم َولَيُبَ ِّدلَنَّهُم ِّمن بَ ْع ِد َخ ْو ِف ِه ْم أَ ْمنا ً يَ ْعبُدُونَنِي َال يُ ْ
ش ِر ُك َ
ِدينَهُ ُم الَّ ِذي ْ
ارتَ َ
ص َالةَ َوآتُوا ال َّز َكاةَ
َ
اسقُو َن{َ }77وأَقِي ُموا ال َّ
ش ْيئا ً َو َمن َكفَ َر بَ ْع َد َذلِ َك فَأ ُ ْولَئِ َك هُ ُم ا ْلفَ ِ
ين فِي
ين َكفَ ُروا ُم ْع ِج ِز َ
سبَنَّ الَّ ِذ َ
سو َل لَ َعلَّ ُك ْم تُ ْر َح ُم َ
َوأَ ِطي ُعوا ال َّر ُ
ون{َ }72ال ت َْح َ
صي ُر{}74
ض َو َمأْ َواهُ ُم النَّا ُر َولَبِئ َ
ْس ا ْل َم ِ
ْاألَ ْر ِ
أمر بطاعة الرسول في نحو أربعين موضعا
ُول َوأَطَ ْع َنا ثُ َّم يَ َت َولَّى َف ِري ٌ
ق ِّم ْنهُم ِّمن بَ ْع ِد َذلِكَ َو َما أُوْ لَئِكَ
قال تعالى { َويَقُولُونَ آ َمنَّا ِب َّ ِ
اهلل َو ِبال َّرس ِ
هللا َو َرسُولِ ِه لِيَحْ ُك َم بَ ْينَهُ ْم إِ َذا فَ ِري ٌ
ْرضُونَ {َ }02وإِن يَ ُكن لَّهُ ُم
بِ ْال ُم ْؤ ِمنِينَ {َ }01وإِ َذا ُدعُوا إِلَى َّ ِ
ق ِّم ْنهُم ُّمع ِ
ق َيأْتُوا إِلَ ْي ِه ُم ْذ ِع ِنينَ { }03أَ ِفي قُلُو ِب ِهم َّم َرضٌ أَ ِم ارْ تَابُوا أَ ْم يَ َخافُونَ أَن َي ِحيفَ َّ
ْال َح ُّ
هللاُ َعلَ ْي ِه ْم َو َرسُولُهُ بَلْ
أُوْ لَئِكَ هُ ُم الظَّالِ ُمونَ { }54النور  54-01قد أمرنا هللا تعالى بإتباع ما أنزل إلينا من ربنا وبإتباع ما
يأتى منه من الهدى وقد أنزل علينا الكتاب والحكمة كما قال تعالى { َو ْاذ ُكرُواْ ِن ْع َم َ
هللا َعلَ ْي ُك ْم َو َما
ت هِ
أَ َ
ب َو ْال ِح ْك َم ِة يَ ِعظُ ُكم ِب ِه }البقرة 891والحكمة من الهدى قال تعالى { َوإِن
نز َل َعلَ ْي ُك ْم ِّمنَ ْال ِكتَا ِ
تُ ِطيعُوهُ تَ ْهتَدُوا }النور 50واألمر باتباع الكتاب والقرآن يوجب األمر باتباع الحكمة التى بعث بها
الرسول وباتباعه وطاعته مطلقا وقال تعالى واذكرن ما يتلى فى بيوتكن من آيات هللا والحكمة
وقال تعالى { َربَّنَا َوا ْب َع ْ
اب َو ْال ِح ْك َمةَ }البقرة183
ث فِي ِه ْم َرسُوالً ِّم ْنهُ ْم يَ ْتلُو َعلَ ْي ِه ْم آيَاتِكَ َويُ َعلِّ ُمهُ ُم ْال ِكتَ َ
اب َو ْال ِح ْك َمةَ َويُ َعلِّ ُم ُكم
وقال تعالى { َك َما أَرْ َس ْلنَا ِفي ُك ْم َرسُوالً ِّمن ُك ْم َي ْتلُو َعلَ ْي ُك ْم آ َيا ِتنَا َوي َُز ِّكي ُك ْم َويُ َعلِّ ُم ُك ُم ْال ِكتَ َ
وا تَ ْعلَ ُمونَ }البقرة 151وقال تعالى {لَقَ ْد َم َّن ه
َّما لَ ْم تَ ُكونُ ْ
هللاُ َعلَى ْال ُمؤ ِمنِينَ إِ ْذ بَ َع َ
ث فِي ِه ْم َرسُوالً ِّم ْن
اب َو ْال ِح ْك َمةَ َوإِن َكانُ ْ
ين }آل
وا ِمن قَ ْب ُل لَفِي َ
أَنفُ ِس ِه ْم يَ ْتلُو َعلَ ْي ِه ْم آيَاتِ ِه َوي َُز ِّكي ِه ْم َويُ َعلِّ ُمهُ ُم ْال ِكتَ َ
ض ٍ
الل ُّمبِ ٍ
عمران 160وقال تعالى {ه َُو الَّ ِذي َب َع َ
ث ِفي ْاألُ ِّميِّينَ َرسُوالً ِّم ْنهُ ْم َي ْتلُو َعلَ ْي ِه ْم آ َيا ِت ِه َوي َُز ِّكي ِه ْم َويُ َعلِّ ُمهُ ُم
ين{َ }8و َ
آخ ِرينَ ِم ْنهُ ْم لَ َّما يَ ْل َحقُوا ِب ِه ْم َوه َُو ْال َع ِزي ُز
اب َو ْال ِح ْك َمةَ َوإِن َكانُوا ِمن قَ ْب ُل لَفِي َ
ْال ِكتَ َ
ض َال ٍل ُّم ِب ٍ
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ْال َح ِكي ُم{}9الجمعة 9-8وقد أمر بطاعة الرسول في نحو أربعين موضعا كقوله تعالى {قُلْ أَ ِطيعُواْ
ُول فإِن تَ َولَّوْ ْا فَإِ َّن ه
هللاَ الَ ي ُِحبُّ ْال َكا ِف ِرينَ }آل عمران 98وقوله تعالى وقوله {قُلْ أَ ِطيعُوا
هللا َوال َّرس َ
هَ
هللا َوأَ ِطيعُوا ال َّرسُو َل فَإِن تَ َولَّوا فَإِنَّ َما َعلَ ْي ِه َما ُح ِّم َل َو َعلَ ْي ُكم َّما ُح ِّم ْلتُ ْم َوإِن تُ ِطيعُوهُ تَ ْهتَدُوا َو َما َعلَى
َّ َ
ُول إِ َّال ْالبَ َال ُ
ُول لَ َعلَّ ُك ْم
غ ْال ُمبِينُ }النور 50الى قوله { َوأَقِي ُموا الص ََّالةَ َوآتُوا ال َّز َكاةَ َوأَ ِطيعُوا ال َّرس َ
ال َّرس ِ
ْ
َّ
َّ
اهلل َو َرسُو ِل ِه َوإِ َذا َكانُوا َم َعهُ َعلَى
تُرْ َح ُمونَ }النور 56إلى قوله تعالى {إِنَّ َما ال ُم ْؤ ِمنُونَ ال ِذينَ آ َمنُوا ِب ِ
ُصيبَهُ ْم َع َذابٌ أَلِي ٌم }النور69
أَ ْم ٍر َجا ِم ٍع لَ ْم يَ ْذهَبُوا َحتَّى يَ ْستَأْ ِذنُوهُ }النور 68إلى قوله { أَوْ ي ِ
وقوله تعالى { َو َيوْ َم َي َعضُّ الظَّالِ ُم َعلَى يَ َد ْي ِه َيقُو ُل َيا لَ ْيتَ ِني اتَّ َخ ْذ ُ
ُول َس ِبيالً {َ }81يا َو ْيلَتَى
ت َم َع ال َّرس ِ
ضلَّنِي ع َِن ال ِّذ ْك ِر بَ ْع َد إِ ْذ َجاءنِي َو َكانَ ال َّ
ان
لَ ْيتَنِي لَ ْم أَتَّ ِخ ْذ فُ َالناً َخلِيالً{ }82لَقَ ْد أَ َ
عإن َس ِ
ش ْيطَانُ لِ ْ ِ
َخ ُذوالً{}83الفرقان 83-81فهذه النصوص توجب اتباع الرسول وإن لم نجد ما قاله منصوصا بعينه
فى الكتاب كما أن تلك اآليات توجب اتباع الكتاب وان لم نجد ما فى الكتاب منصوصا بعينه فى
حديث عن الرسول غير الكتاب فعلينا ان نتبع الكتاب وعلينا أن نتبع الرسول واتباع أحدهما هو اتباع
اآلخر فإن الرسول بلغ الكتاب والكتاب أمر بطاعة الرسول وال يختلف الكتاب والرسول ألبتة كما ال
هللاِ لَ َو َجد ْ
يخالف الكتاب بعضه بعضا قال تعالى { َولَوْ َكانَ ِم ْن ِعن ِد َغي ِْر ه
اختِالَفاً َكثِيراً
ُوا فِي ِه ْ
}النساء 28واألحاديث كثيرة عن النبى فى وجوب اتباع الكتاب وفى وجوب اتباع سنته كقوله ال
الفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه األمر من امري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول بيننا وبينكم هذا
القرآن فما وجدنا فيه من حالل حللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه آال واني أوتيت الكتاب ومثله
معه أال وانه مثل القرآن أو أعظم هذا الحديث فى السنن والمسانيد مأثور عن النبى صلى هللا عليه
وسلم من عدة جهات من حديث أبي ثعلبة وأبى رافع وأبي هريرة وغيرهم وفى صحيح مسلم عنه
من حديث جابر أنه قال فى خطبة الوداع وقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعده كتاب
هللا تعالى وسنة نبيه وفى الصحيح عن عبد هللا بن أبي أوفى أنه قيل له هل أوصى رسول هللا قال ال
قيل فكيف كتبه على الناس الوصية قال أوصى بكتاب هللا وسنة رسول هللا تفسر القرآن كما فسرت
أعداد الصلوات وقدر القراءة فيها والجهر والمخافتة وكما فسرت فرائض الزكاة ونصبها وكما
فسرت المناسك وقدر الطواف بالبيت والسعي ورمي الجمار ونحو ذلك وهذه السنة إذا ثبتت فإن
المسلمين كلهم متفقون على وجوب اتباعها وقد يكون من سنته ما يظن أنه مخالف لظاهر القرآن
وزيادة عليه كالسنة المفسرة لنصاب السرقة والموجبة لرجم الزاني المحصن فهذه السنة أيضا مما
يجب اتباعه عند الصحابة والتابعين لهم باحسان وسائر طوائف المسلمين إال من نازع فى ذلك من
الخوارج المارقين الذين قال فيهم النبى يحقر أحدكم صالته مع صالتهم وصيامه مع صيامهم
وقراءته مع قراءتهم يقرأون القرآن اليجاوز حناجرهم يمرقون من االسالم كما يمرق السهم من
وقد استفاضت
الرمية أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن فى قتلهم أجرا عند هللا لمن قاتلهم يوم القيامة
األحاديث الصحيحة فى وصفهم وذمهم واألمر بقتالهم عن النبى صلى هللا عليه وسلم قال أحمد بن
حنبل صح الحديث في الخ وارج من عشرة أوجه وقد روى مسلم في صحيحه حديثهم من عشرة أوجه
كأنها هي التى أشار إليها احمد بن حنبل فإن مسلما أخذ عن أحمد وقد روى البخاري حديثهم من
عدة أوجه وهؤالء أولهم قال للنبى يا محمد اعدل فانك لم تعدل فمن جوز عليه أن يظلمه فال يعدل
كمن يوجب طاعته فيما ظلم فيه لكنهم يوجبون اتباع مابلغه عن هللا وهذا من جهلهم وتناقضهم ولهذا
قال النبى ويحك ومن يعدل إذا لم أعدل وقال لقد خبت وخسرت إن لم أعدل أي إن اتبعت
من هو غير عادل فأنت خائب خاسر وقال أيأمنني من في السماء وال تأمنوني يقول إذا كان هللا
قد ائتمننى على تبليغ كالمه أفال تأمنوني على أن أؤدي األمانة إلى هللا قال تعالى { َو َما َكانَ ِلنَ ِب ٍّي أَن
يَ ُغ َّل }آل عمران 161وفى الجملة فالقرآن يوجب طاعته فى حكمه وفي قسمه ويذم من يعدل عنه
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ش َج َر بَ ْينَهُ ْم ثُ َّم الَ
ك الَ يُ ْؤ ِمنُونَ َحتَّ َى ي َُح ِّك ُموكَ فِي َما َ
فى هذا أو هذا كما قال تعالى فى حكمه {فَالَ َو َربِّ َ
ْت َويُ َسلِّ ُم ْ
ضي َ
اهلل
َي ِجدُواْ ِفي أَنفُ ِس ِه ْم َح َرجاً ِّم َّما قَ َ
وا تَ ْس ِليماً }النساء 65وقال تعالى { َو َيقُولُونَ آ َمنَّا ِب َّ ِ
َو ِبال َّرسُو ِل َوأَطَ ْعنَا ثُ َّم يَتَ َولَّى فَ ِري ٌ
هللا
ق ِّم ْنهُم ِّمن بَ ْع ِد َذلِكَ َو َما أُوْ لَئِكَ ِب ْال ُم ْؤ ِمنِينَ {َ }01وإِ َذا ُدعُوا إِلَى َّ ِ
ْرضُونَ {َ }02وإِن يَ ُكن لَّهُ ُم ْال َح ُّ
َو َرسُولِ ِه لِيَحْ ُك َم بَ ْينَهُ ْم إِ َذا فَ ِري ٌ
ق يَأْتُوا إِلَ ْي ِه ُم ْذ ِعنِينَ { }03أَفِي
ق ِّم ْنهُم ُّمع ِ
قُلُو ِب ِهم َّم َرضٌ أَ ِم ارْ تَابُوا أَ ْم يَ َخافُونَ أَن يَ ِحيفَ َّ
هللاُ َعلَ ْي ِه ْم َو َرسُولُهُ بَلْ أُوْ لَ ِئكَ هُ ُم الظَّا ِل ُمونَ { }54إِنَّ َما
هللا َو َرسُولِ ِه لِيَحْ ُك َم بَ ْينَهُ ْم أَن يَقُولُوا َس ِم ْعنَا َوأَطَ ْعنَا َوأُوْ لَئِكَ هُ ُم
َكانَ قَوْ َل ْال ُم ْؤ ِمنِينَ إِ َذا ُدعُوا إِلَى َّ ِ
1
ش َّ
هللاَ َو َيتَّ ْق ِه فَأُوْ لَ ِئكَ هُ ُم ْالفَا ِئ ُزونَ {}58النور58-01
هللا َو َرسُولَهُ َويَ ْخ َ
ْال ُم ْفلِحُونَ {َ }51و َمن ي ُِطعِ َّ َ

األمر المطلق يقتضى وجوب الطاعة وذم المتولى عن الطاعة
ُول َوأَطَ ْعنَا ثُ َّم يَتَ َولَّى فَ ِري ٌ
ق ِّم ْنهُم ِّمن بَ ْع ِد َذلِكَ َو َما أُوْ لَئِكَ
قال تعالى { َويَقُولُونَ آ َمنَّا ِب َّ ِ
اهلل َو ِبال َّرس ِ
هللا َو َرسُو ِل ِه ِليَحْ ُك َم َب ْينَهُ ْم إِ َذا فَ ِري ٌ
ْرضُونَ {َ }02وإِن َي ُكن لَّهُ ُم
ِب ْال ُم ْؤ ِم ِنينَ {َ }01وإِ َذا ُدعُوا إِلَى َّ ِ
ق ِّم ْنهُم ُّمع ِ
ق يَأْتُوا إِلَ ْي ِه ُم ْذ ِعنِينَ { }03أَفِي قُلُو ِب ِهم َّم َرضٌ أَ ِم ارْ تَابُوا أَ ْم يَ َخافُونَ أَن يَ ِحيفَ َّ
ْال َح ُّ
هللاُ َعلَ ْي ِه ْم َو َرسُولُهُ بَلْ
ب
أُوْ لَئِكَ هُ ُم الظَّالِ ُمونَ { }54النور  54-01قال تعالى { َال يَصْ َالهَا إِ َّال ْاألَ ْشقَى{ }15الَّ ِذي َك َّذ َ
َوتَ َولَّى{ }16الليل  16-15أى كذب بالخبر وتولى عن طاعة األمر وانما على الخلق أن يصدقوا
َصى }النازعات81
ب َوع َ
الرسل فيما أخبروا ويطيعوهم فيما أمروا وكذلك قال فى فرعون {فَ َك َّذ َ
ب َوتَ َولَّى{}98القيامة 98-91
ص َّد َ
صلَّى{َ }91ولَ ِكن َك َّذ َ
ق َو َال َ
وقال عن جنس الكافر { فَ َال َ
فالتك ذيب للخبر والتولى عن األمر وانما االيمان تصديق الرسل فيما اخبروا وطاعتهم فيما أمروا
صى
ومنه قوله { إِنَّا أَرْ َس ْلنَا إِلَ ْي ُك ْم َرسُوالً َشا ِهداً َعلَ ْي ُك ْم َك َما أَرْ َس ْلنَا إِلَى فِرْ عَوْ نَ َرسُوالً{ }15فَ َع َ
ُول فَأ َ َخ ْذنَاهُ أَ ْخذاً َو ِبيالً{ }16المزمل 16-15ولفظ التولى بمعنى التولى عن
ِفرْ عَوْ نُ ال َّرس َ
س َ
ش ِدي ٍد تُقَاتِلُونَهُ ْم أَوْ
الطاعة مذكور فى مواضع من القرآن كقوله { َستُ ْدعَوْ نَ إِلَى قَوْ ٍم أُوْ لِي بَأْ ٍ
يُ ْس ِل ُمونَ فَإِن تُ ِطيعُوا ي ُْؤ ِت ُك ُم َّ
هللاُ أَجْ راً َح َسناً َوإِن تَتَ َولَّوْ ا َك َما تَ َولَّ ْيتُم ِّمن قَ ْب ُل يُ َع ِّذ ْب ُك ْم َع َذاباً أَ ِليماً }الفتح16
وذمه فى غير موضع من القرآن من تولى دليل على وجوب طاعة هللا ورسوله وان األمر المطلق
يقتضى وجوب الطاعة وذم المتولى عن الطاعة كما علق الذم بمطلق المعصية فى مثل قوله
2
ُول { }16المزمل 16
صى ِفرْ عَوْ نُ ال َّرس َ
{فَ َع َ

إذا كانت الشهادتان هي أصل الدين فالعبادة متعلقة بطاعة هللا ورسوله
وتحكيم هللا ورسوله
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وإذا كانت الشهادتان هي أصل الدين وفرعه وسائر دعائمه وشعبه داخلة فيهما فالعبادة متعلقة
ش َّ
هللاَ َو َيتَّ ْق ِه فَأُوْ لَ ِئكَ هُ ُم ْالفَا ِئ ُزونَ
هللا َو َرسُولَهُ َويَ ْخ َ
بطاعة هللا ورسوله كما قال تعالى { َو َمن ي ُِط ِع َّ َ
}النور 58وتحكيم هللا ورسوله كقوله { َوإِ َذا ُدعُوا إِلَى َّ
هللاِ َو َرسُولِهِ لِيَحْ ُك َم بَ ْينَهُ ْم إِ َذا فَ ِري ٌ
ق ِّم ْنهُم
ْرضُونَ }النور 02الى قوله تعالى {إِنَّ َما َكانَ قَوْ َل ْال ُم ْؤ ِمنِينَ إِ َذا ُدعُوا إِلَى َّ
هللاِ َو َرسُولِهِ لِيَحْ ُك َم بَ ْينَهُ ْم
ُّمع ِ
1
ُ
َ
َ
ْ
ْ
ُ
أن يَقُولوا َس ِم ْعنَا َوأطَ ْعنَا َوأوْ لَ ِئكَ هُ ُم ال ُمفلِحُونَ }النور51

نفى اإليمان عمن تولى عن طاعة الرسول
ُول َوأَطَ ْعنَا ثُ َّم يَتَ َولَّى فَ ِري ٌ
ق ِّم ْنهُم ِّمن بَ ْع ِد َذلِكَ َو َما أُوْ لَئِكَ
قال تعالى { َويَقُولُونَ آ َمنَّا ِب َّ ِ
اهلل َو ِبال َّرس ِ
هللا َو َرسُو ِل ِه ِليَحْ ُك َم َب ْينَهُ ْم إِ َذا فَ ِري ٌ
ْرضُونَ {َ }02وإِن َي ُكن لَّهُ ُم
ِب ْال ُم ْؤ ِم ِنينَ {َ }01وإِ َذا ُدعُوا إِلَى َّ ِ
ق ِّم ْنهُم ُّمع ِ
ق يَأْتُوا إِلَ ْي ِه ُم ْذ ِعنِينَ { }03أَفِي قُلُو ِب ِهم َّم َرضٌ أَ ِم ارْ تَابُوا أَ ْم يَ َخافُونَ أَن يَ ِحيفَ َّ
ْال َح ُّ
هللاُ َعلَ ْي ِه ْم َو َرسُولُهُ بَلْ
ُورةٌ تُنَبِّئُهُ ْم
أُوْ لَئِكَ هُ ُم الظَّالِ ُمونَ { }54النور  54-01قال تعالى { يَحْ َذ ُر ْال ُمنَافِقُونَ أَن تُنَ َّز َل َعلَ ْي ِه ْم س َ
هللا ُم ْخ ِر ٌج َّما تَحْ َذرُونَ {َ }60ولَ ِئن َسأَ ْلتَهُ ْم لَيَقُولُ َّن إِنَّ َما ُكنَّا نَ ُخوضُ
ِب َما ِفي قُلُو ِب ِهم قُ ِل ا ْستَه ِْزئُواْ إِ َّن ه َ
اهلل َوآيَاتِ ِه َو َرسُولِ ِه ُكنتُ ْم تَ ْستَه ِْزئُونَ { }65الَ تَ ْعتَ ِذر ْ
ُوا قَ ْد َكفَرْ تُم بَ ْع َد إِي َمانِ ُك ْم إِن نَّعْفُ عَن
َونَ ْل َعبُ قُلْ أَ ِب ه ِ
طَآ ِئفَ ٍة ِّمن ُك ْم نُ َع ِّذبْ طَآ ِئفَةً ِبأَنَّهُ ْم َكانُ ْ
وا ُمجْ ِر ِمينَ {}66التوبة 66-60فقد أخبر أنهم كفروا بعد إيمانهم
مع قولهم إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له بل كنا نخوض ونلعب وبين أن اإلستهزاء بآيات هللا كفر
وال ي كون هذا إال ممن شرح صدره بهذا الكالم ولو كان اإليمان فى قلبه منعه أن يتكلم بهذا الكالم
اهللَّ
والقرآن يبين أن إيمان القلب يستلزم العمل الظاهر بحسبه كقوله قال تعالى { َويَقُولُونَ آ َمنَّا ِب ِ
َو ِبال َّرسُو ِل َوأَطَ ْعنَا ثُ َّم يَتَ َولَّى فَ ِري ٌ
هللا
ق ِّم ْنهُم ِّمن بَ ْع ِد َذلِكَ َو َما أُوْ لَئِكَ ِب ْال ُم ْؤ ِمنِينَ {َ }01وإِ َذا ُدعُوا إِلَى َّ ِ
َو َرسُو ِل ِه ِليَحْ ُك َم َب ْينَهُ ْم إِ َذا فَ ِري ٌ
ْرضُونَ { }02النور  02-01الى قوله {إِنَّ َما َكانَ قَوْ َل
ق ِّم ْنهُم ُّمع ِ
سولِ ِه لِيَحْ ُك َم بَ ْينَهُ ْم أَن يَقُولُوا َس ِم ْعنَا َوأَطَ ْعنَا َوأُوْ لَئِكَ هُ ُم ْال ُم ْفلِحُونَ {}51
هللا َو َر ُ
ْال ُم ْؤ ِمنِينَ إِ َذا ُدعُوا إِلَى َّ ِ
النور  51فنفى اإليمان عمن تولى عن طاعة الرسول وأخبر أن المؤمنين إذا دعوا الى هللا ورسوله
2
ليحكم بينهم سمعوا وأطاعوا فبين أن هذا من لوازم اإليمان
فما جا ء من نفى األعمال فى الكتاب والسنة فإنما هو إلنتفاء بعض واجباته كقوله تعالى {فَالَ َو َربِّكَ
ْت َويُ َسلِّ ُم ْ
ش َج َر بَ ْينَهُ ْم ثُ َّم الَ يَ ِجد ْ
وا تَ ْسلِيماً
الَ ي ُْؤ ِمنُونَ َحتَّ َى ي َُح ِّك ُموكَ فِي َما َ
ضي َ
ُوا فِي أَنفُ ِس ِه ْم َح َرجاً ِّم َّما قَ َ
ُول َوأَطَ ْعنَا ثُ َّم يَتَ َولَّى فَ ِري ٌ
ق ِّم ْنهُم ِّمن بَ ْع ِد َذلِكَ
}النساء 65وقوله تعالى { َويَقُولُونَ آ َمنَّا بِ َّ ِ
اهلل َوبِال َّرس ِ
اهلل َو َرسُو ِل ِه ثُ َّم لَ ْم يَرْ تَابُوا
َو َما أُوْ لَ ِئكَ ِب ْال ُم ْؤ ِم ِنينَ }النور 01وقوله تعالى {إِنَّ َما ْال ُم ْؤ ِمنُونَ الَّ ِذينَ آ َمنُوا ِب َّ ِ
اهلل َو َرسُولِهِ َوإِ َذا َكانُوا َم َعهُ َعلَى أَ ْم ٍر
}الحجرات 15اآلية وقوله {إِنَّ َما ْال ُم ْؤ ِمنُونَ الَّ ِذينَ آ َمنُوا ِب َّ ِ
َجا ِم ٍع لَ ْم يَ ْذهَبُوا َحتَّى َي ْستَأْ ِذنُوهُ}النور 68اآلية ونظائر ذلك كثيرة ومن ذلك قوله ال إيمان
3
لمن ال أمانه له و ال صالة إال بفاتحة الكتاب وال صالة إال بوضوء
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اذا ذكر اسم االيمان مجردا دخل فيه االسالم واألعمال الصالحة
ُول َوأَطَ ْع َنا ثُ َّم يَ َت َولَّى َف ِري ٌ
ق ِّم ْنهُم ِّمن بَ ْع ِد َذلِكَ َو َما أُوْ لَئِكَ
قال تعالى { َويَقُولُونَ آ َمنَّا ِب َّ ِ
اهلل َو ِبال َّرس ِ
هللا َو َرسُولِ ِه لِيَحْ ُك َم بَ ْينَهُ ْم إِ َذا فَ ِري ٌ
ْرضُونَ { }02النور -01
بِ ْال ُم ْؤ ِمنِينَ {َ }01وإِ َذا ُدعُوا إِلَى َّ ِ
ق ِّم ْنهُم ُّمع ِ
 02واذا ذكر اسم االيمان مجردا دخل فيه االسالم واألعمال الصالحة كقوله فى حديث الشعب
االيمان بضع وسبعون شعبة أعالها قول ال اله اال هللا وأدناها اماطة األذى عن الطريق وكذلك
سائر األحاديث التى يجعل فيها أعمال البر من االيمان ثم أن نفى االيمان عند عدمها دل
على أنها واجبة وان ذكر فضل ايمان صاحبها ولم ينف ايمانه دل على أنها مستحبة فان هللا ورسوله
ال ينفى اسم مسمى أمر أمر هللا به ورسوله اال اذا ترك بعض واجباته كقوله ال صالة اال بأم
القرآن وقوله ال إيمان لمن ال أمانة له وال دين لمن ال عهد له ونحو ذلك فأما اذا كان
الفعل مستحبا فى العبادة لم ينفها النتفاء المستحب فان هذا لو جاز لجاز أن ينفى عن جمهور
المؤمنين اسم االيمان والصالة والزكاة والحج ألنه ما من عمل اال وغيره أفضل منه وليس أحد يفعل
بل وال أبو بكر وال عمر فلو كان من لم يأت بكمالها المستحب
أفعال البر مثل ما فعلها النبى
يجوز نفيها عنه لجاز ان ينفى عن جمهور المسلمين من األولين واآلخرين وهذا ال يقوله عاقل فمن
قال أن المنفى هو الكمال فان أراد أنه نفى الكمال الواجب الذى يذم تاركه ويتعرض للعقوبة فقد
صدق وان أراد أنه نفى الكمال المستحب فهذا لم يقع قط فى كالم هللا ورسوله وال يجوز أن يقع
فان من فعل الواجب كما وجب عليه ولم ينتقص من واجبه شيئا لم يجز ان يقال ما فعله ال حقيقة وال
مجازا فاذا قال لألعرابى المسىء فى صالته ارجع فصل فانك لم تصل وقال لمن صلى خلف
الصف وقد امره باالعادة ال صالة لفذ خلف الصف كان لترك واجب وكذلك قوله تعالى {
ُول َوأَطَ ْعنَا ثُ َّم يَتَ َولَّى فَ ِري ٌ
ق ِّم ْنهُم ِّمن بَ ْع ِد َذ ِلكَ َو َما أُوْ لَ ِئكَ ِب ْال ُم ْؤ ِم ِنينَ {َ }01وإِ َذا
َويَقُولُونَ آ َمنَّا ِب َّ ِ
اهلل َو ِبال َّرس ِ
ْرضُونَ {َ }02وإِن يَ ُكن لَّهُ ُم ْال َح ُّ
هللا َو َرسُولِ ِه لِيَحْ ُك َم بَ ْينَهُ ْم إِ َذا فَ ِري ٌ
ق يَأْتُوا إِلَ ْي ِه
ُدعُوا إِلَى َّ ِ
ق ِّم ْنهُم ُّمع ِ
ُم ْذ ِع ِنينَ { }03أَ ِفي قُلُو ِب ِهم َّم َرضٌ أَ ِم ارْ تَابُوا أَ ْم يَ َخافُونَ أَن َي ِحيفَ َّ
هللاُ َعلَ ْي ِه ْم َو َرسُولُهُ َبلْ أُوْ لَ ِئكَ هُ ُم
هللا َو َرسُولِهِ لِيَحْ ُك َم بَ ْينَهُ ْم أَن يَقُولُوا َس ِم ْعنَا َوأَطَ ْعنَا
الظَّالِ ُمونَ { }54إِنَّ َما َكانَ قَوْ َل ْال ُم ْؤ ِمنِينَ إِ َذا ُدعُوا إِلَى َّ ِ
1
َوأُوْ لَئِكَ هُ ُم ْال ُم ْفلِحُونَ {}51النور 51-01

ذم الذين يتركون التحاكم إلى الكتاب والسنة ويتحاكمون الطواغيت
ُول َوأَ َ
ط ْع َنا ثُ َّم يَ َت َولَّى َف ِري ٌ
ق ِّم ْنهُم ِّمن بَ ْع ِد َذلِكَ َو َما أُوْ لَئِكَ
قال تعالى { َويَقُولُونَ آ َمنَّا ِب َّ ِ
اهلل َو ِبال َّرس ِ
هللا َو َرسُولِ ِه لِيَحْ ُك َم بَ ْينَهُ ْم إِ َذا فَ ِري ٌ
ْرضُونَ {َ }02وإِن يَ ُكن لَّهُ ُم
بِ ْال ُم ْؤ ِمنِينَ {َ }01وإِ َذا ُدعُوا إِلَى َّ ِ
ق ِّم ْنهُم ُّمع ِ
ق َيأْتُوا إِلَ ْي ِه ُم ْذ ِع ِنينَ { }03أَ ِفي قُلُو ِب ِهم َّم َرضٌ أَ ِم ارْ تَابُوا أَ ْم يَ َخافُونَ أَن َي ِحيفَ َّ
ْال َح ُّ
هللاُ َعلَ ْي ِه ْم َو َرسُولُهُ بَلْ
أُوْ لَئِكَ هُ ُم الظَّالِ ُمونَ { }54النور  54-01كما ذم المدعين االيمان بالكتب كلها وهم يتركون التحاكم
إلى الكتاب والسنة ويتحاكمون إلى بعض الطواغيت المعظمة من دون هللا كما يصيب ذلك كثيرا ممن
يدعى االسالم وينتحله فى تحاكمهم إلى مقاالت الصابئة الفالسفة أو غيرهم أو إلى سياسة بعض
الملوك الخارجين عن شريعة االسالم من ملوك الترك وغيرهم وإذا قيل لهم تعالوا إلى كتاب هللا
وسنة رسوله أعرضوا عن ذلك إعراضا وإذا أصابتهم مصيبة فى عقولهم ودينهم ودنياهم بالشبهات
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والشهوات أو فى نفوسهم وأموالهم عقوبة على نفاقهم قالوا إنما أردنا أن نحسن بتحقيق العلم بالذوق
ونوفق بين الدالئل الشرعية و القواطع العقلية التى هي فى الحقيقة ظنون وشبهات أو
الذوقية التى هى فى الحقيقة أوهام وخياالت { أُولَـئِكَ الَّ ِذينَ يَ ْعلَ ُم ه
هللاُ َما فِي قُلُو ِب ِه ْم فَأَ ْع ِرضْ َع ْنهُ ْم
َو ِع ْ
ظهُ ْم َوقُل لَّهُ ْم فِي أَنفُ ِس ِه ْم قَوْ الً بَلِيغاً{}69النساء 69إلى قوله { فَالَ َو َربِّكَ الَ ي ُْؤ ِمنُونَ َحتَّ َى
سلِّ ُم ْ
ي َُح ِّك ُموكَ ِفي َما َش َج َر بَ ْينَهُ ْم ثُ َّم الَ يَ ِجد ْ
ضي َ
وا تَ ْس ِليماً{}65النساء65
ْت َويُ َ
ُوا ِفي أَنفُ ِس ِه ْم َح َرجاً ِّم َّما قَ َ
اهلل َو ِبال َّرسُو ِل َوأَطَ ْعنَا ثُ َّم يَتَ َولَّى فَ ِري ٌ
ق ِّم ْنهُم ِّمن بَ ْع ِد َذلِكَ َو َما أُوْ لَئِكَ
وقال تعالى { َويَقُولُونَ آ َمنَّا ِب َّ ِ
هللا َو َرسُو ِل ِه ِليَحْ ُك َم َب ْينَهُ ْم إِ َذا فَ ِري ٌ
ْرضُونَ { }02النور02-01
ِب ْال ُم ْؤ ِم ِنينَ {َ }01وإِ َذا ُدعُوا إِلَى َّ ِ
ق ِّم ْنهُم ُّمع ِ
هللا َو َرسُولِ ِه لِيَحْ ُك َم بَ ْينَهُ ْم أَن يَقُولُوا َس ِم ْعنَا َوأَطَ ْعنَا
إلى قوله {إِنَّ َما َكانَ قَوْ َل ْال ُم ْؤ ِمنِينَ إِ َذا ُدعُوا إِلَى َّ ِ
1
َوأُوْ لَئِكَ هُ ُم ْال ُم ْفلِحُونَ }النور51

من نفى هللا ورسوله عنه االيمان فالبد ان يكون قد ترك واجبا أو فعل محرما
ُول َوأَطَ ْع َنا ثُ َّم يَ َت َولَّى َف ِري ٌ
ق ِّم ْنهُم ِّمن بَ ْع ِد َذلِكَ َو َما أُوْ لَئِكَ
قال تعالى { َويَقُولُونَ آ َمنَّا ِب َّ ِ
اهلل َو ِبال َّرس ِ
هللا َو َرسُولِ ِه لِيَحْ ُك َم بَ ْينَهُ ْم إِ َذا فَ ِري ٌ
ْرضُونَ {َ }02وإِن يَ ُكن لَّهُ ُم
بِ ْال ُم ْؤ ِمنِينَ {َ }01وإِ َذا ُدعُوا إِلَى َّ ِ
ق ِّم ْنهُم ُّمع ِ
ق َيأْتُوا إِلَ ْي ِه ُم ْذ ِع ِنينَ { }03أَ ِفي قُلُو ِب ِهم َّم َرضٌ أَ ِم ارْ تَابُوا أَ ْم يَ َخافُونَ أَن َي ِحيفَ َّ
ْال َح ُّ
هللاُ َعلَ ْي ِه ْم َو َرسُولُهُ بَلْ
أُوْ لَئِكَ هُ ُم الظَّالِ ُمونَ { }54النور  54-01أنه ينبغى للمسلم أن يقدر قدر كالم هللا ورسوله بل ليس ألحد
أن يحمل كالم أحد من الناس اال على ما عرف أنه أراده ال على ما يحتمله ذلك اللفظ فى كالم كل أحد
فان كثيرا من الناس يتأول النصوص المخالفة لقوله يسلك مسلك من يجعل التأويل كأنه ذكر ما
يحتمله اللفظ وقصده به دفع ذلك المحتج عليه بذلك النص وهذا خطأ بل جميع ما قاله هللا ورسوله
يجب االيمان به فليس لنا أن نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض وليس االعتناء بمراده فى أحد
النصين دون اآلخر بأولى من العكس فاذا كان النص الذى وافقه يعتقد أنه اتبع فيه مراد الرسول
فكذلك النص اآلخر الذى تأوله فيكون أصل مقصوده معرفة ما أراده الرسول بكالمه وهذا هو
المقصود بكل ما يجوز من تفسير وتأويل عند من يكون اصطالحه تغاير معناهما وأما من يجعلهما
بمعنى واحد كما هو الغالب على اصطالح المفسرين فالتأويل عندهم هو التفسير وأما التأويل
فى كالم هللا ورسوله فله معنى ثالث غير معناه فى اصطالح المفسرين وغير معناه فى اصطالح
والمقصود هنا ان كل ما نفاه هللا ورسوله من
متأخرى الفقهاء واألصوليين كما بسط فى موضعه
مسمى أسماء األمور الواجبة كاسم االيمان واالسالم والدين والصالة والصيام والطهارة والحج وغير
ذلك فانما يكون لترك واجب من ذلك المسمى ومن هذا قوله تعالى {فَالَ َو َربِّكَ الَ ي ُْؤ ِمنُونَ َحتَّ َى
سلِّ ُم ْ
ي َُح ِّك ُموكَ فِي َما َش َج َر بَ ْينَهُ ْم ثُ َّم الَ يَ ِجد ْ
ضي َ
وا تَ ْسلِيماً }النساء 65فلما
ْت َويُ َ
ُوا فِي أَنفُ ِسهِ ْم َح َرجاً ِّم َّما قَ َ
نفى االيمان حتى توجد هذه الغاية دل على أن هذه الغاية فرض على الناس فمن تركها كان من أهل
الوعيد لم يكن قد أتى بااليمان الواجب الذى وعد أهله بدخول الجنة بال عذاب فان هللا انما وعد بذلك
من فعل ما أمر به واما من فعل بعض الواجبات وترك بعضها فهو معرض للوعيد ومعلوم باتفاق
المسلمين أنه يجب تحكيم الرسول فى كل ما شجر بين الناس في أمر دينهم ودنياهم فى أصول
دينهم وفروعه وعليهم كلهم اذا حكم بشىء أن ال يجدوا فى أنفسهم حرجا مما حكم ويسلموا تسليما قال
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ُ
ُ
نز َل ِمن قَ ْبلِكَ ي ُِري ُدونَ أَن يَتَ َحا َك ُم ْ
تعالى {أَلَ ْم تَ َر إِلَى الَّ ِذينَ يَ ْز ُع ُمونَ أَنَّهُ ْم آ َمنُ ْ
وا
نز َل إِلَ ْيكَ َو َما أ ِ
وا ِب َما أ ِ
ت َوقَ ْد أُ ِمر ْ
ُوا أَن َي ْكفُرُواْ ِب ِه َوي ُِري ُد ال َّ
يل لَهُ ْم
ضالَالً َب ِعيداً {َ }64وإِ َذا ِق َ
ُضلَّهُ ْم َ
ش ْيطَانُ أَن ي ِ
إِلَى الطَّا ُغو ِ
نز َل ه
هللاُ َوإِلَى ال َّرسُو ِل َرأَي َ
تَ َعالَوْ ْا إِلَى َما أَ َ
صدُوداً{}61النساء61-64
ص ُّدونَ عَنكَ ُ
ْت ْال ُمنَافِقِينَ يَ ُ
نز َل ه
وقوله {إِلَى َما أَ َ
هللاُ{}61النساء  61وقد أنزل هللا الكتاب والحكمة وهى السنة قال تعالى {
هللا َعلَ ْي ُك ْم َو َما أَ َ
َو ْاذ ُكرُواْ ِن ْع َم َ
ب َو ْال ِح ْك َم ِة يَ ِعظُ ُكم ِب ِه }البقرة 891وقال تعالى
نز َل َعلَ ْي ُك ْم ِّمنَ ْال ِكتَا ِ
ت هِ
نز َل ه
{ َوأَ َ
َظيماً }النساء119
هللاُ َعلَ ْيكَ ْال ِكتَ َ
هللا َعلَ ْيكَ ع ِ
اب َو ْال ِح ْك َمةَ َو َعلَّ َمكَ َما لَ ْم تَ ُك ْن تَ ْعلَ ُم َو َكانَ فَضْ ُل ه ِ
والدعاء الى ما أنزل يستلزم الدعاء الى الرسول والدعاء الى الرسول يستلزم الدعاء الى ما أنزله هللا
وهذا مثل طاعة هللا والرسول فانهما متالزمان فمن يطع الرسول فقد أطاع هللا ومن أطاع هللا فقد
ُول ِمن بَ ْع ِد َما تَبَيَّنَ لَهُ ْالهُدَى َويَتَّبِ ْع َغي َْر
ق ال َّرس َ
أطاع الرسول وكذلك قوله تعالى { َو َمن يُ َشاقِ ِ
يل ْال ُم ْؤ ِمنِينَ }النساء 115فانهما متالزمان فكل من شاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى فقد
َس ِب ِ
اتبع غير سبيل المؤمنين وكل من اتبع غير سبيل المؤمنين فقد شاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى
فان كان يظن أنه متبع سبيل المؤمنين وهو مخطىء فهو بمنزلة من ظن أنه متبع للرسول وهو
مخطىء وهذه اآلية تدل على أن اجماع المؤمنين حجة من جهة أن مخالفتهم مستلزمة
لمخالفة الرسول وان كل ما أجمعوا عليه فالبد أن يكون فيه نص عن الرسول فكل مسألة يقطع فيها
باالجماع وبانتفاء المنازع من المؤمنين فانها مما بين هللا فيه الهدى ومخالف مثل هذا االجماع يكفر
كما يكفر مخالف النص البين وأما اذا كان يظن االجماع وال يقطع به فهنا قد ال يقطع أيضا بأنها مما
تبين فيه الهدى من جهة الرسول ومخالف مثل هذا االجماع قد ال يكفر بل قد يكون ظن االجماع خطأ
والصواب فى خالف هذا القول وهذا هو فصل الخطاب فيما يكفر به من مخالفة االجماع وما ال يكفر
و االجماع هل هو قطعى الداللة أو ظنى الداللة فان من الناس من يطلق االثبات بهذا أو هذا
ومنهم من يطلق النفى لهذا ولهذا والصواب التفصيل بين ما يقطع به من االجماع ويعلم يقينا أنه ليس
فيه منازع من المؤمنين أصال فهذا يجب القطع بأنه حق وهذا البد أن يكون مما بين فيه الرسول
الهدى كما قد بسط هذا فى موضع آخر ومن جهة أنه اذا وصف الواجب بصفات متالزمة دل على
أن كل صفة من تلك الصفات متى ظهرت وجب اتباعها وهذا مثل الصراط المستقيم الذى أمرنا
هللا بسؤال هدايته فانه قد وصف بأنه االسالم ووصف بأنه اتباع القرآن ووصف بأنه طاعة هللا
ورسوله ووصف بأنه طريق العبودية ومعلوم أن كل اسم من هذه األسماء يجب اتباع مسماه ومسماها
كلها واحد وان تنوعت صفاته فأى صفة ظهرت وجب اتباع مدلولها فانه مدلول األخرى وكذلك
أسماء هللا تعالى وأسماء كتابه وأسماء رسوله هى مثل أسماء دينه
ال َت َف َّرقُ ْ
وا بِ َحب ِْل ه
ص ُم ْ
هللاِ َج ِميعاً َو َ
وا }آل عمران 149قيل حبل هللا هو
وكذلك قوله تعالى { َوا ْع َت ِ
دين االسالم وقيل القرآن وقيل عهده وقيل طاعته وأمره وقيل جماعة المسلمين وكل هذا حق
وكذلك اذا قلنا الكتاب والسنة واالجماع فمدلول الثالثة واحد فان كل ما فى الكتاب فالرسول موافق له
واألمة مجمعة عليه من حيث الجملة فليس فى المؤمنين اال من يوجب اتباع الكتاب وكذلك كل ما سنه
فالقرآن يأمر باتباعه فيه والمؤمنون مجمعون على ذلك وكذلك كل ما أجمع عليه
الرسول
المسلمون فانه ال يكون اال حقا موافقا لما فى الكتاب والسنة لكن المسلمون يتلقون دينهم كله عن
أال انى أوتيت
الرسول وأما الرسول فينزل عليه وحى القرآن ووحى آخر هو الحكمة كما قال
بالسنة فيعلمه
وقال حسان بن عطية كان جبريل ينزل على النبى
الكتاب ومثله معه
اياها كما يعلمه القرآن فليس كل ما جاءت به السنة يجب أن يكون مفسرا فى القرآن بخالف ما يقوله
أهل االجماع فانه البد أن يدل عليه الكتاب والسنة فان الرسول هو الواسطة بينهم وبين هللا فى أمره
ونهيه وتحليله وتحريمه والمقصود ذكر االيمان ومن هذا الباب قول النبى صلى هللا عليه وسلم
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ال يبغض األنصار رجل يؤمن باهلل واليوم اآلخر وقوله آية االيمان حب األنصار وآية النفاق
بغض األنصار فان من علم ما قامت به األنصار من نصر هللا ورسوله من أول األمر وكان محبا
هلل ولرسوله أحبهم قطعا فيكون حبه لهم عالمة االيمان الذى فى قلبه ومن أبغضهم لم يكن فى قلبه
االيمان الذى أوجبه هللا عليه وكذلك من لم يكن فى قلبه بغض ما يبغضه هللا ورسوله من المنكر
الذى حرمه هللا ورسوله من الكفر والفسوق والعصيان لم يكن فى قلبه االيمان الذى أوجبه هللا عليه
فان لم يكن مبغضا لشىء من المحرمات أصال لم يكن معه ايمان أصال كما سنبينه ان شاء هللا تعالى
وكذلك من ال يحب ألخيه المؤمن ما يحب لنفسه لم يكن معه ما أوجبه هللا عليه من االيمان فحيث نفى
هللا االيمان عن شخص فال يكون اال لنقص ما يجب عليه من االيمان ويكون من المعرضين للوعيد
من غشنا فليس منا ومن حمل علينا السالح
ليس من المستحقين للوعد المطلق وكذلك قوله
فليس منا كله من هذا الباب ال يقوله اال لمن ترك ما أوجب هللا عليه أو فعل ما حرمه هللا ورسوله
فيكون قد ترك من االيمان المفروض عليه ما ينفى عنه االسم ألجله فال يكون من المؤمنين
اهلل َو ِبال َّرسُو ِل َوأَطَ ْعنَا ثُ َّم
المستحقين للوعد السالمين من الوعيد وكذلك قوله تعالى { َو َيقُولُونَ آ َمنَّا ِب َّ ِ
يَتَ َولَّى فَ ِري ٌ
هللا َو َرسُولِ ِه لِيَحْ ُك َم بَ ْينَهُ ْم إِ َذا
ق ِّم ْنهُم ِّمن بَ ْع ِد َذلِكَ َو َما أُوْ لَئِكَ ِب ْال ُم ْؤ ِمنِينَ {َ }01وإِ َذا ُدعُوا إِلَى َّ ِ
ْرضُونَ {َ }02وإِن يَ ُكن لَّهُ ُم ْال َح ُّ
فَ ِري ٌ
ق يَأْتُوا إِلَ ْي ِه ُم ْذ ِعنِينَ { }03أَفِي قُلُوبِ ِهم َّم َرضٌ أَ ِم ارْ تَابُوا
ق ِّم ْنهُم ُّمع ِ
أَ ْم يَ َخافُونَ أَن يَ ِحيفَ َّ
هللاُ َعلَ ْي ِه ْم َو َرسُولُهُ بَلْ أُوْ لَ ِئكَ هُ ُم الظَّا ِل ُمونَ {{ 54إِنَّ َما َكانَ قَوْ َل ْال ُم ْؤ ِم ِنينَ إِ َذا ُدعُوا
هللا َو َرسُولِ ِه لِيَحْ ُك َم بَ ْينَهُ ْم أَن يَقُولُوا َس ِم ْعنَا َوأَطَ ْعنَا َوأُوْ لَئِكَ هُ ُم ْال ُم ْفلِحُونَ { }51النور51-01
إِلَى َّ ِ
فهذا حكم اسم االيمان اذا أطلق فى كالم هللا ورسوله فانه يتناول فعل الواجبات وترك المحرمات ومن
نفى هللا ورسوله عنه االيمان فالبد ان يكون قد ترك واجبا أو فعل محرما فال يدخل فى االسم الذى
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التقليد المحرم بالنص واالجماع أن يعارض قول هللا ورسوله
هللا َو َرسُولِ ِه لِيَحْ ُك َم بَ ْينَهُ ْم إِ َذا فَ ِري ٌ
ْرضُونَ {َ }02وإِن يَ ُكن لَّهُ ُم
قال تعالى { َوإِ َذا ُدعُوا إِلَى َّ ِ
ق ِّم ْنهُم ُّمع ِ
ق يَأْتُوا إِلَ ْي ِه ُم ْذ ِعنِينَ { }03أَفِي قُلُو ِب ِهم َّم َرضٌ أَ ِم ارْ تَابُوا أَ ْم يَ َخافُونَ أَن يَ ِحيفَ َّ
ْال َح ُّ
هللاُ َعلَ ْي ِه ْم َو َرسُولُهُ بَلْ
هللا َو َرسُو ِل ِه ِليَحْ ُك َم َب ْينَهُ ْم أَن َيقُولُوا
أُوْ لَ ِئكَ هُ ُم الظَّا ِل ُمونَ { }54إِنَّ َما َكانَ قَوْ َل ْال ُم ْؤ ِم ِنينَ إِ َذا ُدعُوا إِلَى َّ ِ
َس ِم ْعنَا َوأَطَ ْعنَا َوأُوْ لَئِكَ هُ ُم ْال ُم ْفلِحُونَ {}51النور 51-02قد ذم هللا تعالى فى القرآن من عدل عن اتباع
الرسل الى ما نشأ عليه من دين آبائه وهذا هو التقليد الذى حرمه هللا ورسوله وهو أن يتبع غير
الرسول فيما خالف فيه الرسول وهذا حرام باتفاق المسلمين على كل أحد فانه ال طاعة لمخلوق فى
معصية الخالق والرسول طاعته فرض على كل أحد من الخاصة والعامة فى كل وقت وكل مكان فى
سره وعالنيته وفى جميع أحواله وهذا من االيمان قال هللا تعالى {فَالَ َو َربِّكَ الَ ي ُْؤ ِمنُونَ َحتَّ َى
سلِّ ُم ْ
ي َُح ِّك ُموكَ فِي َما َش َج َر بَ ْينَهُ ْم ثُ َّم الَ يَ ِجد ْ
ضي َ
وا تَ ْسلِيماً }النساء 65وقال
ْت َويُ َ
ُوا فِي أَنفُ ِس ِه ْم َح َرجاً ِّم َّما قَ َ
{إِنَّ َما َكانَ قَوْ َل ْال ُم ْؤ ِمنِينَ إِ َذا ُدعُوا إِلَى َّ
هللاِ َو َرسُولِهِ لِيَحْ ُك َم بَ ْينَهُ ْم أَن يَقُولُوا َس ِم ْعنَا َوأَطَ ْعنَا }النور51
ضى َّ
هللاُ َو َرسُولُهُ أَ ْمراً أَن يَ ُكونَ لَهُ ُم ْال ِخيَ َرةُ ِم ْن أَ ْم ِر ِه ْم َو َمن
وقال { َو َما َكانَ ِل ُم ْؤ ِم ٍن َو َال ُم ْؤ ِمنَ ٍة إِ َذا قَ َ
ض َالالً ُّمبِيناً }األحزاب 96وقال { فَ ْليَحْ َذ ِر الَّ ِذينَ ي َُخالِفُونَ ع َْن أَ ْم ِر ِه
ض َّل َ
هللا َو َرسُولَهُ فَقَ ْد َ
ْص َّ َ
يَع ِ
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هللا فَاتَّ ِبعُونِي يُحْ ِب ْب ُك ُم
صيبَهُ ْم فِ ْتنَةٌ أَوْ ي ِ
أَن تُ ِ
ُصيبَهُ ْم َع َذابٌ أَلِي ٌم }النور 69وقال {قُلْ إِن ُكنتُ ْم تُ ِحبُّونَ ه َ
ه
هللاُ}آل عمران 91وقد أوجب هللا طاعة الرسول على جميع الناس فى قريب من أربعين موضعا
من القرآن وطاعته طاعة هللا وهى عبادة هللا وحده ال شريك له وذلك هو دين هللا وهو االسالم وكل
من أمر هللا بطاعته من عالم وأمير ووالد وزوج فالن طاعته طاعة هلل وإآل فاذا أمر بخالف طاعة هللا
فانه ال طاعة له وقد يأمر الوالد والزوج بمباح فيطاع وكذلك االمير إذا أمر عالما يعلم أنه معصية هلل
والعالم إذا أفتى المستفتى بما لم يعلم المستفتى أنه مخالف ألمر هللا فال يكون المطيع لهؤالء عاصيا
واما إذا علم أنه مخالف ألمر هللا فطاعته فى ذلك معصية هلل ولهذا نقل غير واحد االجماع على أنه ال
يجوز للعالم أن يقلد غيره إذا كان قد اجتهد واستدل وتبين له الحق الذى جاء به الرسول فهنا ال يجوز
له تقليد من قال خالف ذلك بال نزاع ولكن هل يجوز مع قدرته على االستدالل أنه يقلد هذا فيه قوالن
فمذهب الشافعى وأحمد وغيرهما ال يجوز وحكى عن محمد بن الحسن جوازه والمسألة معروفة
وحكى بعض الناس ذلك عن أحمد ولم يعرف هذا الناقل قول أحمد كما هو مذكور فى غير هذا
الموضع وتقليد العاجز عن االستدالل للعالم يجوز عند الجمهور وفى صفة من يجوز له التقليد
تفصيل ونزاع ليس هذا موضعه والمقصود هنا ان التقليد المحرم بالنص واالجماع أن يعارض
قول هللا ورسوله بما يخالف ذلك كائنا من كان المخالف لذلك قال هللا تعالى { َويَوْ َم يَ َعضُّ الظَّالِ ُم
َعلَى يَ َد ْي ِه يَقُو ُل يَا لَ ْيتَ ِني اتَّ َخ ْذ ُ
ُول َس ِبيالً { }81يَا َو ْيلَتَى لَ ْيتَ ِني لَ ْم أَتَّ ِخ ْذ فُ َالناً َخ ِليالً{ }82لَقَ ْد
ت َم َع ال َّرس ِ
ضلَّنِي ع َِن ال ِّذ ْك ِر بَ ْع َد إِ ْذ َجاءنِي َو َكانَ ال َّ
ال ال َّرسُو ُل يَا َربِّ إِ َّن قَوْ ِمي
ان َخ ُذوالً{َ }83وقَ َ
أَ َ
عإن َس ِ
ش ْيطَانُ لِ ْ ِ
ار َيقُولُونَ َيا
اتَّ َخ ُذوا هَ َذا ْالقُرْ آنَ َم ْهجُوراً{}94الفرقان 94- 81وقال تعالى { َيوْ َم تُقَلَّبُ ُوجُوهُهُ ْم ِفي النَّ ِ
س ِب َ
هللا َوأَطَ ْعنَا ال َّرس َ
يال{}61
ضلُّونَا ال َّ
ُوال {َ }66وقَالُوا َربَّنَا إِنَّا أَطَ ْعنَا َسا َدتَنَا َو ُكبَ َراءنَا فَأَ َ
لَ ْيتَنَا أَطَ ْعنَا َّ َ
ب َو ْال َع ْنهُ ْم لَعْناً َكبِيراً{}62األحزاب 61- 66وقال تعالى {إِ ْذ تَبَرَّأَ
ض ْعفَي ِْن ِمنَ ْال َع َذا ِ
َربَّنَا آتِ ِه ْم ِ
ُوا ِمنَ الَّ ِذينَ اتَّبَع ْ
الَّ ِذينَ اتُّ ِبع ْ
اب َوتَقَطَّ َع ْ
ت ِب ِه ُم األَ ْسبَابُ }البقرة 166إلى قوله { َو َمثَ ُل
ُوا َو َرأَ ُواْ ْال َع َذ َ
الَّ ِذينَ َكفَر ْ
ُوا َك َمثَ ِل الَّ ِذي يَ ْن ِع ُ
ص ٌّم بُ ْك ٌم ُع ْم ٌي فَهُ ْم الَ يَ ْعقِلُونَ }البقرة111
ق ِب َما الَ يَ ْس َم ُع إِالَّ ُدعَاء َونِدَاء ُ
فذكر براءة المتبوعين من اتباعهم فى خالف طاعة هللا ذكر هذا بعد قوله { َوإِلَـهُ ُك ْم إِلَهٌ َوا ِح ٌد }البقرة
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ك
قال تعالى { َو َو َّ
اإلن َسانَ بِ َوالِ َد ْي ِه َح َملَ ْتهُ أُ ُّمهُ َو ْهناً َعلَى َو ْه ٍن }لقمان 10الى قوله { َوإِن َجاهَدَا َ
ص ْينَا ْ ِ
َ
ْ
ً
اب
اح ْبهُ َما ِفي ال ُّد ْنيَا َم ْعرُوفا َواتَّ ِب ْع َس ِبي َل َم ْن أنَ َ
ْس لَكَ ِب ِه ِعل ٌم فَ َال تُ ِط ْعهُ َما َو َ
عَلى أَن تُ ْش ِركَ ِبي َما لَي َ
ص ِ
إِلَ َّي }لقمان 15ثم خاطب الناس بأكل ما فى األرض حالال طيبا وأن ال يتبعوا خطوات الشيطان فى
خالف ذلك فانه إنما يأمر بالسوء والفحشاء وأن يقولوا على هللا ماال يعلمون فيقولوا هذا حرام وهذا
حالل أو غير ذلك مما يقولونه على هللا فى األمور الخبرية والعملية بال علم كما قال تعالى { َوالَ
ب هَـ َذا َحالَ ٌل َوهَـ َذا َح َرا ٌم لِّتَ ْفتَر ْ
تَقُولُ ْ
ب }النحل 116ثم إن
هللا ْال َك ِذ َ
صفُ أَ ْل ِسنَتُ ُك ُم ْال َك ِذ َ
ُوا َعلَى ه ِ
وا لِ َما تَ ِ
هللاُ قَالُ ْ
نز َل ه
هؤالء الذين يقولون على هللا بغير علم إذا قيل لهم { اتَّ ِبعُوا َما أَ َ
وا بَلْ نَتَّ ِب ُع َما أَ ْلفَ ْينَا َعلَ ْي ِه
آبَاءنَا }البقرة 114فليس عندهم علم بل عندهم اتباع سلفهم وهو الذى اعتادوه وتربوا عليه ثم
ت َما َر َز ْقنَا ُك ْم َوا ْش ُكر ْ
وا ُكلُ ْ
خاطب المؤمنين خصوصا فقال { َيا أَيُّ َها الَّ ِذينَ آ َمنُ ْ
هلل إِن
ُوا ِ ه ِ
وا ِمن طَيِّ َبا ِ
هللا
ير َو َما أُهِ َّل ِب ِه لِ َغي ِْر ه ِ
نز ِ
ُكنتُ ْم إِيَّاهُ تَ ْعبُ ُدونَ { }118إِنَّ َما َح َّر َم َعلَ ْي ُك ُم ْال َم ْيتَةَ َوال َّد َم َولَحْ َم ْال ِخ ِ
{}119البقرة 119-118فأمرهم بأكل الطيبات مما رزقهم ألنهم هم المقصودون بالرزق ولم يشترط
الحل هنا ألنه إنما حرم ما ذكر فما سواه حالل لهم والناس إنما أمرهم بأكل ما فى األرض حالال طيبا
وهو إنما أحل للمؤمنين والكفار لم يحل لهم شيئا فالحل مشروط بااليمان ومن لم يستعن برزقه على
عبادته لم يحل له شيئا وإن كان أيضا لم يحرمه فال يقال إن هللا أحله لهم وال حرمه وإنما حرم على
الذين هادوا ما ذكره فى سورة األنعام ولهذا أنكر فى سورة األنعام وغيرها على من حرم ما لم
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يحرمه كقوله { قُلْ آل َّذ َك َري ِْن َح َّر َم أَ ِم األُنثَيَي ِْن }األنعام 109ثم قال { َو َعلَى الَّ ِذينَ هَاد ْ
ُوا َح َّر ْمنَا ُك َّل
ِذي ظُفُ ٍر }األنعام 106ثم قال تعالى {قُلْ تَ َعالَوْ ْا أَ ْت ُل َما َح َّر َم َربُّ ُك ْم َعلَ ْي ُك ْم }األنعام 151اآليات
صصْ نَا َعلَ ْيكَ ِمن قَ ْب ُل َو َما ظَلَ ْمنَاهُ ْم َولَـ ِكن َكانُ ْ
وا
وقال فى سورة النحل { َو َعلَى الَّ ِذينَ هَادُواْ َح َّر ْمنَا َما قَ َ
أَنفُ َسهُ ْم يَ ْ
ظلِ ُمونَ }النحل 112اآلية وأخبر أنه حرم ذلك ببغيهم فقال {فَبِظُ ْل ٍم ِّمنَ الَّ ِذينَ هَاد ْ
ُوا َح َّر ْمنَا
ت أُ ِحلَّ ْ
ت لَهُ ْم }النساء 164وقال { َذ ِلكَ َج َز ْينَاهُم ِببَ ْغ ِي ِه ْم }األنعام 106وهذا كله يدل
َعلَ ْي ِه ْم طَيِّبَا ٍ
على أصح قولى العلماء وهو أن هذا التحريم باق عليهم بعد مبعث محمد ال يزول إال بمتابعته ألنه
تح ريم عقوبة على ظلمهم وبغيهم وهذا لم يزل بل زاد وتغلظ فكانوا أحق بالعقوبة وايضا فان هللا
تعالى أخبر بهذا التحريم بعد مبعث محمد ليبين أنه لم يحرم إال هذا وهذا فلو كان ذلك التحريم قد زال
لم يستثنه وأيضا فان التحريم ال يزول اال بتحليل منه وهو انما أحل أكل الطيبات للمؤمنين بقوله
ت ُجنَا ٌح فِي َما طَ ِع ُم ْ
وا َو َع ِملُ ْ
ْس َعلَى الَّ ِذينَ آ َمنُ ْ
وا }المائدة 39اآلية وقوله { أ ُ ِحلَّ ْ
ت لَ ُكم
{لَي َ
وا الصَّالِ َحا ِ
ص ْي ِد }المائدة1وقوله {يَ ْسأَلُونَكَ َما َذا أ ُ ِح َّل لَهُ ْم قُلْ أ ُ ِح َّل
بَ ِهي َمةُ األَ ْن َع ِام إِالَّ َما يُ ْتلَى َعلَ ْي ُك ْم َغي َْر ُم ِحلِّي ال َّ
ات }المائدة 0الى قوله { َوطَ َعا ُم الَّ ِذينَ أُوتُ ْ
لَ ُك ُم الطَّيِّ َب ُ
اب ِحلٌّ لَّ ُك ْم َوطَ َعا ُم ُك ْم ِحلُّ لَّهُ ْم }المائدة5
وا ْال ِكتَ َ
وهذا خطاب للمؤمنين ولهذا قال { َوطَ َعا ُم الَّ ِذينَ أُوتُ ْ
اب ِحلٌّ لَّ ُك ْم }المائدة 5ثم قال { َوطَ َعا ُم ُك ْم
وا ْال ِكتَ َ
ِحلُّ لَّهُ ْم }المائدة 5فلو كان ما أحل لنا حال لهم لم يحتج الى هذا وقوله { َوطَ َعا ُم ُك ْم ِحلُّ لَّهُ ْم
}المائدة 5ال يدخل فيه ما حرم عليهم كما أن قوله { َوطَ َعا ُم الَّ ِذينَ أُوتُ ْ
اب ِحلٌّ لَّ ُك ْم }المائدة5
وا ْال ِكتَ َ
ال يدخل فيه ما حرم علينا مما يستحلونه هم كصيد الحرم وما أهل به لغير هللا وهل يدخل فى
طعامهم الذى احل لنا ما حرم عليهم ولم يحرم علينا مثل ما اذا ذكوا االبل هذا فيه نزاع معروف
فالمشهور من مذهب مالك هو أحد القولين فى مذهب أحمد تحريمه ومذهب ابى حنيفة والشافعى
والقول اآلخر فى مذهب أحمد حله وهل العلة انهم لم يقصدوا ذكاته أو العلة انه ليس من طعامهم
فيه نزاع
وإذا ذبحوا للمسلم فهل هو كما اذا ذبحوا ألنفسهم فيه نزاع وفى جواز ذبحهم النسك اذا كانوا
ممن يحل ذبحهم قوالن هما روايتان عن أحمد فالمنع مذهب مالك والجواز مذهب ابى حنيفة
ثم إنه
والشافعى فاذا كان الذابح يهوديا صار فى الذبح علتان وليس هذا موضع هذه المسائل
سبحانه لما ذكر حال من يقول على هللا بال علم بل تقليدا لسلفه ذكر حال من يكتم ما أنزل هللا من
نز َل ه
البينات والهدى من بعد ما بينه للناس فى الكتاب فقال {إِ َّن الَّ ِذينَ يَ ْكتُ ُمونَ َما أَ َ
ب
هللاُ ِمنَ ْال ِكتَا ِ
َو َي ْشتَرُونَ ِب ِه ثَ َمناً قَ ِليالً أُولَـ ِئكَ َما َيأْ ُكلُونَ ِفي بُطُو ِن ِه ْم إِالَّ النَّا َر َوالَ يُ َكلِّ ُمهُ ُم ه
هللاُ َيوْ َم ْال ِق َيا َم ِة َوالَ ي َُز ِّكي ِه ْم
َولَهُ ْم َع َذابٌ أَلِي ٌم }البقرة 110فهذا حال من كتم علم الرسول وذاك حال من عدل عنها الى خالفها
والعادل عنها الى خالفها يدخل فيه من قلد أحدا من األولين واآلخرين فيما يعلم أنه خالف قول
الرسول سواء كان صاحبا أو تابعا أو أحد الفقهاء المشهورين األربعة أو غيرهم وأما من ظن أن
الذين قلدهم موافقون للرسول فيما قالوه فان كان قد سلك فى ذلك طريقا علميا فهو مجتهد له حكم
ومن إدعى إجماعا يخالف نص الرسول من
أمثاله وإن كان متكلما بال علم فهو من المذمومين
غير نص يكون موافقا لما يدعيه واعتقد جواز مخالفة أهل االجماع للرسول برأيهم وأن االجماع
ينسخ النص كما تقوله طائفة من أهل الكالم والرأى فهذا من جنس هؤالء وأما إن كان يعتقد أن
االجماع يدل على نص لم يبلغنا يكون ناسخا لألول فهذا وإن كان لم يقل قوال سديدا فهو مجتهد فى
ذلك يبين له فساد ما قاله كمن عارض حديثا صحيحا بحديث ضعيف اعتقد صحته فان قوله وإن لم
يكن حقا لكن يبين له ضعفه وذلك بان يبين له عدم االجماع المخالف للنص او يبين له انه لم تجتمع
األمة على مخالفة نص إال ومعها نص معلوم يعلمون أنه الناسخ لألول فدعوى تعارض النص
واالجماع باطلة ويبين له أن مثل هذا ال يجوز فان النصوص معلومة محفوظة واألمة مأمورة بتتبعها
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واتباعها وأما ثبوت االجماع على خالفها بغير نص فهذا ال يمكن العلم بان كل واحد من علماء
المسلمين خالف ذلك النص واالجماع نوعان قطعى فهذا ال سبيل الى أن يعلم اجماع قطعى على
خالف النص واما الظنى فهو االجماع االقرارى واالستقرائى بأن يستقرىء أقوال العلماء فال يجد فى
ذلك خالفا او يشتهر القول فى القرآن وال يعلم احدا أنكره فهذا االجماع وإن جاز االحتجاج به فال
يجوز أن تدفع النصوص المعلومة به ألن هذا حجة ظنية ال يجزم االنسان بصحتها فانه ال يجزم
بانتفاء المخالف وحيث قطع بانتفاء المخالف فاالجماع قطعى وأما إذا كان يظن عدمه وال يقطع به
فهو حجة ظنية والظنى ال يدفع به النص المعلوم لكن يحتج به ويقدم على ما هو دونه بالظن ويقدم
عليه الظن الذى هو أقوى منه فمتى كان ظنه لداللة النص أقوى من ظنه بثبوت االجماع قدم داللة
النص ومتى كان ظنه لعإجماع أقوى قدم هذا والمصيب فى نفس األمر واحد وإن كان قد نقل له
فى المسألة فروع ولم يتعين صحته فهذا يوجب له أن ال يظن االجماع إن لم يظن بطالن ذلك النقل
وإال فمتى جوز ان يكون ناقل النزاع صادقا وجوز أن يكون كاذبا يبقى شاكا فى ثبوت االجماع ومع
الشك ال يكون معه عل م وال ظن باالجماع وال تدفع األدلة الشرعية بهذا المشتبه مع أن هذا ال يكون
فال يكون قط إجماع يجب اتباعه مع معارضته لنص آخر ال مخالف له وال يكون قط نص يجب
اتباعه وليس فى األمة قائل به بل قد يخفى القائل به على كثير من الناس قال الترمذى كل حديث فى
كتابى قد عمل به بعض أهل العلم إال حديثين حديث الجمع وقتل الشارب ومع هذا فكال الحديثين قد
عمل به طائفة وحديث الجمع قد عمل به أحمد وغيره ولكن من ثبت عنده نص ولم يعلم قائال به
وهو ال يدرى أجمع على نقيضه أم ال فهو بمنزلة من رأى دليال عارضه آخر وهو بعد لم يعلم
رجحان أحدهما فهذا يقف الى ان يتبين له رجحان هذا أو هذا فال يقول قوال بال علم وال يتبع نصا مع
ظن نسخه وعدم نسخه عنده سواء لما عارضه عنده من نص آخر أو ظن اجماع وال عاما ظن
تخصيصه وعدم تخصيصه عنده سواء فال بد أن يكون الدليل سالما عن المعارض المقاوم فيغلب
على ظنه نفى ا لمعارض المقاوم وإال وقف وأيضا فمن ظن أن مثل هذا االجماع يحتج به فى
خالف النص إن لم يترجح عنده ثبوت االجماع أو يكون معه نص آخر ينسخ األول وما يظنه من
االجماع معه وأكثر مسائل أهل المدينة التى يحتجون فيها بالعمل يكون معهم فيها نص فالنص الذى
معه العمل مقد م على اآلخر وهذا هو الصحيح فى مذهب أحمد وغيره كتقديم حديث عثمان ال ينكح
وأما رد النص بمجرد العمل فهذا باطل عند
المحرم على حديث ابن عباس وأمثال ذلك
جماهير العلماء وقد تنازع الناس فى مخالف االجماع هل يكفر على قولين والتحقيق أن االجماع
المع لوم يكفر مخالفه كما يكفر مخالف النص بتركه لكن هذا ال يكون إال فيما علم ثبوت النص به وأما
العلم بثبوت االجماع فى مسألة ال نص فيها فهذا ال يقع وأما غير المعلوم فيمتنع تكفيره وحينئذ
وتنازعوا فى االجماع هل هو حجة قطعية أو
فاالجماع مع النص دليالن كالكتاب والسنة
ظنية والتحقيق أن قطعية قطعى وظنية ظنى وهللا أعلم وقد ذكر نظير هذه اآلية فى سورة المائدة
وذكر فى سورة الزخرف قوله { أَ َولَوْ ِج ْئتُ ُكم ِبأَ ْهدَى ِم َّما َو َجدتُّ ْم َعلَ ْي ِه آبَاء ُك ْم }الزخرف 80وهذا
يتناول من بين له أن القول اآلخر هو أهدى من القول الذى نشأ عليه فعليه أن يتبعه كما قال { َواتَّ ِبعُوا
ُ
نز َل إِلَ ْي ُكم ِّمن َّربِّ ُكم }الزمر 55وقال { فَ ُخ ْذهَا ِبقُ َّو ٍة َو ْأ ُمرْ قَوْ َمكَ يَأْ ُخ ُذواْ ِبأَحْ َسنِهَا
أَحْ َسنَ َما أ ِ
}األعراف 105وقال {الَّ ِذينَ يَ ْستَ ِمعُونَ ْالقَوْ َل فَيَتَّبِعُونَ أَحْ َسنَهُ }الزمر 12والواجب فى االعتقاد أن
يتبع أحسن القولين ليس ألحد أن يعتقد قوال وهو يعتقد أن القول المخالف له أحسن منه وما خير فيه
بين فعلين وأحدهما أفضل فهو أفضل وإن جاز له فعل المفضول فعليه أن يعتقد أن ذلك أفضل ويكون
ذاك أحب اليه من هذا وهذا اتباع لألحسن وإذا نقل عالم االجماع ونقل آخر النزاع إما نقال سمى
قائله وإما نقال بخالف مطلقا ولم يسم قائله فليس لقائل أن يقول نقال لخالف لم يثبت فانه مقابل بأن
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يقال وال يثبت نقل االجماع بل ناقل االجماع ناف للخالف وهذا مثبت له والمثبت مقدم على النافى
وإذا قيل يجوز فى ناقل النزاع أن يكون قد غلط فيما أثبته من الخالف إما لضعف االسناد أو لعدم
الداللة قيل له ونافى النزاع غلطه أجوز فانه قد يكون فى المسألة أقوال لم تبلغه أو بلغته وظن ضعف
اسنادها وكانت صحيحة عند غيره أو ظن عدم الداللة وكانت دالة فكلما يجوز على المثبت من الغلط
وهذا يشترك فيه عامة الخالف فان عدم العلم
يجوز على النافى مع زيادة عدم العلم بالخالف
ليس علما بالعدم ال سيما فى أقوال علماء أمة محمد التى ال يحصيها اال رب العالمين ولهذا قال أحمد
وغيره من العلماء من ادعى االجماع فقد كذب هذه دعوى المريسى واألصم ولكن يقول ال أعلم
نزاعا والذين كانوا يذكرون االجماع كالشافعى وأبى ثور وغيرهما يفسرون مرادهم بأنا ال نعلم
نزاعا ويقولون هذا هو االجماع الذى ندعيه فتبين أن مثل هذا االجماع الذى قوبل بنقل نزاع ولم
يثبت واحد منهما ال يجوز أن يحتج به ومن لم يترجح عنده نقل مثبت النزاع على نافيه وال نافيه على
مثبته فليس له أيضا أن يقدمه على النص وال يقدم النص عليه بل يقف لعدم رحجان أحدهما عنده فان
ترجح عنده المثبت غلب على ظنه ان النص لم يعارضه إجماع يعمل به وينظر فى ذلك الى مثبت
االجماع والنزاع فمن عرف منه كثرة ما يدعيه من االجماع واألمر بخالفه ليس بمنزله من لم يعلم
منه اثبات اجماع علم انتفاؤه وكذلك من علم منه فى نقل النزاع أنه ال يغلط اال نادرا ليس بمنزلة من
علم منه كثرة الغلط واذا تظافر على نقل النزاع اثنان لم يأخذ احدهما عن صاحبه فهذا يثبت به
النزاع بخالف دعوى االجماع فانه لو تظافر عليه عدد لم يستفد بذلك إال عدم علمهم بالنزاع وهذا
لمن أثبت النزاع فى جمع الثالث ومن نفى النزاع مع أن عامة من أثبت النزاع يذكر نقال صحيحا ال
يمكن دفعه وليس مع النافى ما يبطله وكثير من الفقهاء المتأخرين أو أكثرهم يقولون انهم عاجزون
عن تلقى جميع األحكام الشرعية من جهة الرسول فيجعلون نصوص أئمتهم بمنزلة نص الرسول
ويقلدونهم وال ريب ان كثيرا من الناس يحتاج الى تقليد العلماء فى األمور العارضة التى ال يستقل هو
بمعرفتها ومن سالكى طريق االرادة والعبادة والفقر والتصوف من يجعل شيخه كذلك بل قد يجعله
كالمعصوم وال يتلقى سلوكه اال عنه وال يتلقى عن الرسول سلوكه مع أن تلقى السلوك عن الرسول
أسهل من تلقى الفروع المتنازع فيها فان السلوك هو بالطريق التى أمر هللا بها ورسوله من
االعتقادات والعبادات واألخالق وهذا كله مبين فى الكتاب والسنة فان هذا بمنزلة الغذاء الذى البد
ولهذا كان جميع الصحابة يعلمون السلوك بداللة الكتاب والسنة والتبليغ عن الرسول
للمؤمن منه
ال يحتاجون فى ذلك الى فقهاء الصحابة ولم يحصل بين الصحابة نزاع فى ذلك كما تنازعوا فى
بعض مسائل الفقه التى خفيت معرفتها على أكثر الصحابة وكانوا يتكلمون فى الفتيا واالحكام طائفة
وأما ما يفعله من يريد التقرب الى هللا من واجب ومستحب فكلهم يأخذه
منهم يستفتون فى ذلك
عن الكتاب والسنة فان القرآن والحديث مملوء من هذا وإن تكلم أحدهم فى ذلك بكالم لم يسنده هو
يكون هو أو معناه مسندا عن هللا ورسوله وقد ينطق أحدهم بالكلمة من الحكمة فتجدها مأثورة عن
النبى صلى هللا عليه وسلم وهذا كما قيل فى تفسير قوله نور على نور ولكن كثير من أهل العبادة
والزهادة أعرض عن طلب العلم النبوى الذى يعرف به طريق هللا ورسوله فإحتاج لذلك الى تقليد
شيخ وفى السلوك مسائل تنازع فيها الشيوخ لكن يوجد فى الكتاب والسنة من النصوص الدالة
على الصواب فى ذلك ما يفهمه غالب السالكين فمسائل السلوك من جنس مسائل العقائد كلها
منصوصة فى الكتاب والسنة وانما إختلف أهل الكالم لما أعرضوا عن الكتاب والسنة فلما دخلوا فى
البدع وقع االختالف وهكذا طريق العبادة عامة ما يقع فيه من االختالف انما هو بسبب االعراض
عن الطريق المشروع فيقعون فى البدع فيقع فيهم الخالف وهكذا الفقه إنما وقع فيه االختالف لما
خفى عليهم بيان صاحب الشرع ولكن هذا إنما يقع النزاع فى الدقيق منه وأما الجليل فال يتنازعون
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فيه والص حابة أنفسهم تنازعوا فى بعض ذلك ولم يتنازعوا فى العقائد وال فى الطريق الى هللا التى
يصير بها الرجل من أولياء هللا األبرار المقربين ولهذا كان عامة المشايخ اذا احتاجوا فى مسائل
الشرع مثل مسائل النكاح والفرائض والطهارة وسجود السهو ونحو ذلك قلدوا الفقهاء لصعوبة أخذ
ذلك عليهم من النصوص وأما مسائل التوكل واالخالص والزهد ونحو ذلك فهم يجتهدون فيها فمن
كان منهم متبعا للرسول أصاب ومن خالفه أخطأ وال ريب أن البدع كثرت فى باب العبادة
واالرادة اعظم مما كثرت فى باب االعتقاد والقول ألن االرادة يشترك الناس فيها اكثر مما يشتركون
فى القول فان القول ال يكون اال بعقل والنظق من خصائص االنسان وأما جنس االرادة فهو مما
يتصف به كل الحيوان فما من حيوان اال وله ارادة وهؤالء اشتركوا فى ارادة التأله لكن افترقوا فى
المعبود وفى عبادته ولهذا وصف هللا فى القرآن رهبانية النصارى بأنهم ابتدعوها وذم المشركين فى
القرآن على ما ابتدعوه من العبادات والتحريمات وذلك اكثر مما ابتدعوه من االعتقادات فان
االعتقادات كانوا فيها جهاال فى الغالب فكانت بدعهم فيها أقل ولهذا كلما قرب الناس من الرسول
كانت بدعهم أخف فكانت فى األقوال ولم يكن فى التابعين وتابعيهم من تعبد بالرقص والسماع كما
كان فيهم خوارج ومعتزلة وشيعة وكان فيهم من يكذب بالقدر ولم يكن فيهم من يحتج بالقدر
فالبدع الكثيرة التى حصلت فى المتأخرين من العباد والزهاد والفقراء والصوفية لم يكن عامتها فى
زمن التابعين وتابعيهم بخالف أقوال اهل البدع القولية فانها ظهرت فى عصر الصحابة والتابعين
فعلم أن الشبهة فيها أقوى وأهلها أعقل وأما بدع هؤالء فاهلها اجهل وهم أبعد عن متابعة الرسول
ولهذا يوجد فى هؤالء من يدعى االلهية والحلول واالتحاد ومن يدعى أنه أفضل من الرسول وأنه
مستغن عن الرسول وأن لهم الى هللا طريقا غير طريق الرسول وهذا ليس من جنس بدع المسلمين بل
من جنس بدع المالحدة من المتفلسفة ونحوهم وأولئك قد عرف الناس أنهم ليسوا مسلمين وهؤالء
يدعون أنهم أولياء هللا مع هذه األقوال التى ال يقولها اال من هو أكفر من اليهود والنصارى وكثير
منهم أو أكثرهم ال يعرف ان ذلك مخالفة للرسول بل عند طائفة منهم أن أهل الصفة قاتلوا الرسول
وأقرهم على لذك وعند آخرين أن الرسول أمر أن يذهب ليسلم عليهم ويطلب الدعاء منهم وانهم لم
يأذنوا له وقالوا اذهب الى من ارسلت اليهم وانه رجع الى ربه فأمره ان يتواضع ويقول خويدمكم
جاء ليسلم عليكم فجبروا قلبه وأذنوا له بالدخول فمع اعتقادهم هذا الكفر العظيم الذى ال يعتقده
يهودى وال نصرانى يقر بانه رسول هللا الى األميين يقولون ان الرسول أقرهم على ذلك واعترف به
واعترف انهم خواص هللا وأن هللا يخاطبهم بدون الرسول لم يحوجهم اليه كبعض خواص الملك مع
وزرائه ويحتجون بقصة الخضر مع موسى وهى حجة عليهم ال لهم من وجوه كثيرة قد بسطت فى
موضع آخر والضالل والجهل فى جنس العباد والمبتدعة أكثر منه فى جنس اهل األقوال لكن فيهم
من الزهد والعبادة واألخالق ماال يوجد فى اولئك وفى أولئك من الكبر والبخل والقسوة ما ليس فيهم
فهؤالء فيهم شبه من النصارى وهؤالء فيهم شبه من اليهود وهللا تعالى أمرنا ان نقول {اه ِدنَــــا
ص َراطَ الَّ ِذينَ أَن َع َ
ب َعلَي ِه ْم َوالَ الضَّالِّينَ {}1الفاتحة1-6
ير ال َمغضُو ِ
الصِّ َراطَ ال ُمستَقِي َم{ِ }6
مت َعلَي ِه ْم َغ ِ
ولهذا آل األمر بكثير من اكابر مشايخهم الى انهم شهدوا توحيد الربوبية وااليمان بالقدر وذلك شامل
لجميع الكائنات فعدوا الفناء فى هذا بزوال الفرق بين الحسنات والسيئات غاية المقامات وليس بعده
اال ما سموه توحيدا وهو من جنس الحلول واالتحاد الذى تقوله النصارى ولكنهم يهابون االفصاح عن
ومنهم من يقول ان الحالج هذا كان مشهده وانما قتل ألنه
ذلك ويجعلونه من األسر ار المكتومة
باح بالسر الذى ما ينبغى البوح به واذا انضم الى ذلك ان يكون أحدهم قد أخذ عمن يتكلم فى إثبات
القدر من أهل الكالم أو غيرهم ويجعل الجميع صادرا عن ارادة واحدة وليس هنا حب وال بغض وال
رضا وال سخط وال فرح ولكن المرادات متنوعة فما كان ثوابا سمى تعلق االرادة به رضا وما كان
245

عقابا سمى سخطا فيجنئذ مع هذا المشهد ال يبقى عنده تمييز ويسمون هذا الجمع واالصطالم وكان
الجنيد قدس هللا روحه لما وصل أصحابه كالثورى وأمثاله الى هذا المقام امرهم بالفرق الثانى وهو
ان يفرقوا بين المأمور والمحظور ومحبوب هللا ومرضيه ومسخوطه ومكروهه وهو مشهد االلهية
الذى جاءت به الرسل ونزلت به الكتب وهو حقيقة قول ال اله اال هللا فمنهم من انكر على الجنيد
ومنهم من توقف ومنهم من وافق والصواب ما قاله الجنيد من ذكر هذه الكلمة فى الفرق بين المأمور
والمحظور والكلمة االخرى فى الفرق بين الرب والعبد وهو قوله التوحيد إفراد الحدوث عن القدم
فهذا رد على االتحادية والحلولية منهم وتلك رد على من يقف عند الحقيقة الكونية منهم وما اكثر من
ابتلى بهذين منهم ثم من الناس من يقوم بهذا الفرق لكن لنفسه وهواه ال عبادة وطاعة هلل فهذا مثل
من يجاهد ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لهواه كالمقاتل شجاعة وحمية ورياء وذاك بمنزلة من
ال يأمر بمعروف وال ينهى عن منكر وال يجاهد هذا شبيه بالراهب وذاك شبيه بمن لم يطلب اال الدنيا
ذاك مبتدع وهذا فاجر وقد كثر فى المتزهدة والمتفقرة البدع وفى المعرضين عن ذلك طلب الدنيا
وطالب الدنيا ال يعارضون تاركها اال ألغراضهم وإن كانوا مبتدعة وأولئك ال يعارضون ابناء الدنيا
اال ألغراضهم فتبقى المنازعات للدنيا ال لتكون كلمة هللا هى العليا وال ليكون الدين هلل بخالف طريقة
السلف رضى هللا عنهم أجمعين وكالهما خارج عن الصراط المستقيم نسأل هللا أن يهدينا الصراط
المستقيم صراط الذين أنعم هللا عليهم من النبيين والصديقيين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفقيا
1
آخره والحمد هلل رب العالمين

مرض القلب هو نوع فساد يحصل له يفسد به تصوره وإرادته
هللا َو َرسُو ِل ِه ِل َيحْ ُك َم َب ْينَهُ ْم إِ َذا فَ ِري ٌ
ْرضُونَ {َ }02وإِن َي ُكن لَّهُ ُم
قال تعالى { َوإِ َذا ُدعُوا إِلَى َّ ِ
ق ِّم ْنهُم ُّمع ِ
ق يَأْتُوا إِلَ ْي ِه ُم ْذ ِعنِينَ { }03أَفِي قُلُو ِب ِهم َّم َرضٌ أَ ِم ارْ تَابُوا أَ ْم يَ َخافُونَ أَن يَ ِحيفَ َّ
ْال َح ُّ
هللاُ َعلَ ْي ِه ْم َو َرسُولُهُ بَلْ
هللا َو َرسُو ِل ِه ِليَحْ ُك َم َب ْينَهُ ْم أَن َيقُولُوا
أُوْ لَ ِئكَ هُ ُم الظَّا ِل ُمونَ { }54إِنَّ َما َكانَ قَوْ َل ْال ُم ْؤ ِم ِنينَ إِ َذا ُدعُوا إِلَى َّ ِ
َس ِم ْعنَا َوأَطَ ْعنَا َوأُوْ لَئِكَ هُ ُم ْال ُم ْفلِحُونَ {}51النور 51-02قال هللا تعالى عن المنافقين {فِي قُلُو ِب ِهم
َّم َرضٌ فَ َزا َدهُ ُم ه
هللاُ َم َرضاً }البقرة 14وقال تعالى {لِيَجْ َع َل َما ي ُْلقِي ال َّ
ش ْيطَانُ فِ ْتنَةً لِّلَّ ِذينَ فِي قُلُو ِب ِهم
اس َي ِة قُلُوبُهُ ْم }الحج 59وقال {لَ ِئن لَّ ْم َينتَ ِه ْال ُمنَا ِفقُونَ َوالَّ ِذينَ ِفي قُلُو ِب ِهم َّم َرضٌ
َّم َرضٌ َو ْالقَ ِ
اب
اورُونَكَ فِيهَا إِ َّال قَلِيالً }األحزاب 64وقال { َو َال يَرْ تَ َ
َو ْال ُمرْ ِجفُونَ فِي ْال َم ِدينَ ِة لَنُ ْغ ِريَنَّكَ ِب ِه ْم ثُ َّم َال ي َُج ِ
ول الَّ ِذينَ فِي قُلُوبِ ِهم َّم َرضٌ َو ْال َكافِرُونَ َما َذا أَ َرا َد َّ
هللاُ بِهَ َذا َمثَالً
اب َو ْال ُم ْؤ ِمنُونَ َولِيَقُ َ
الَّ ِذينَ أُوتُوا ْال ِكتَ َ
ُور َوهُدًى َو َرحْ َمةٌ
}المدثر 91وقال تعالى {قَ ْد َجاء ْت ُكم َّموْ ِعظَةٌ ِّمن َّربِّ ُك ْم َو ِشفَاء لِّ َما فِي ال ُّ
صد ِ
آن َما ه َُو ِشفَاء َو َرحْ َمةٌ لِّ ْل ُم ْؤ ِمنِينَ َوالَ يَ ِزي ُد الظَّالِ ِمينَ إَالَّ
لِّ ْل ُم ْؤ ِمنِينَ }يونس 51وقال { َونُنَ ِّز ُل ِمنَ ْالقُرْ ِ
ُور قَوْ ٍم ُّم ْؤ ِم ِنينَ {َ }10وي ُْذ ِهبْ َغ ْيظَ قُلُو ِب ِه ْم
ف ُ
صد َ
َخ َساراً }اإلسراء 28وقال { َويَ ْش ِ
و مرض البدن خالف صحته وصالحه وهو فساد يكون فيه يفسد به
{}15التوبة15- 10
إدر اكه وحركته الطبيعية فادرا كه إما ان يذهب كالعمى والصمم واما أن يدرك األشياء على خالف
ما هي عليه كما يدرك الحلو مرا وكما يخيل اليه أشياء ال حقيقة لها فى الخارج وأما فساد حركته
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الطبيعية فمثل ان تضعف قوته عن الهضم او مثل ان يبغض األغذية التى يحتاج اليها ويحب األشياء
التى تضره ويحصل له من اآلالم بحسب ذلك ولكن مع ذلك المرض لم يمت ولم يهلك بل فيه نوع قوة
على إدراك الحركة االرادية في الجملة فيتولد من ذلك ألم يحصل فى البدن إما بسبب فساد
الكمية او الكيفية فاألول اما نقص المادة فيحتاج الى غذاء واما بسبب زياداتها فيحتاج الى
استفراغ و الثانى كقوة فى الحرارة والبرودة خارج عن االعتدال فيداوى فصل وكذلك
مرض القلب هو نوع فساد يحصل له يفسر به تصوره وإرادته فتصوره بالشبهات التي تعرض له
حتى ال يرى الحق أو يراه على خالف ما هو عليه وإرادته بحيث يبغض الحق النافع ويحب الباطل
الضار فلهذا يفسر المرض تارة بالشك والريب كما فسر مجاهد وقتادة قوله فى قلوبهم مرض
ولهذا
اى شك وتارة وتارة يفسر بشهوة الزنا كما فسر به قوله فيطمع الذى فى قلبه مرض
صنف الخرائطى كتاب اعتالل القلوب اى مرضها واراد به مرضها بالشهوة والمريض يؤذي
الصحيح فيضره يسير الحر والبرد والعمل ونحو ذلك من األمور التى اليقوى عليها لضعفه بالمرض
والمرض فى الجملة يضعف المريض بجعل قوته ضعيفة ال تطيق ما يطيقه القوى والصحة تحفظ
بالمثل وتزال بالضد والمرض يقوى بمثل سببه ويزول بضده فإذا حصل للمريض مثل سبب مرضه
زاد ضعف قوته حتى ربما يهلك وان حصل له ما يقوى القوة ويزيل المرض كان بالعكس و
مرض القلب ألم يحصل فى القلب كالغيظ من عدو استولى عليك فان ذلك يؤلم القلب قال هللا تعالى
صدُو َر قَوْ ٍم ُّم ْؤ ِمنِينَ {َ }10وي ُْذهِبْ َغ ْيظَ قُلُو ِب ِه ْم {}15التوبة 15- 10فشفاؤهم يزوال ما
ف ُ
{ َويَ ْش ِ
حصل فى قلوبهم من األلم ويقال فالن شفى غيظه وفى القود استشفاء اولياء المقتول ونحو ذلك فهذا
شفاء من الغم والغيظ والحزن وكل هذه آالم تحصل فى النفس وكذلك الشك والجهل يؤلم
القلب قال النبى هال سألوا إذا لم يعلموا فانما شفاء العى السؤال والشاك فى الشئ المرتاب فيه يتألم
قلبه حتى يحصل له العلم واليقين ويقال للعالم الذى أجاب بما يبين الحق قد شفانى بالجواب
والمرض دون الموت فالقلب يموت بالجهل المطلق ويمرض بنوع من الجهل فله موت ومرض
وحياة وشفاء وحياته وموته ومرضه وشفاؤه أعظم من حياة البدن وموته ومرضه وشفائه فلهذا
مرض القلب اذا ورد عليه شبهة أو شهوة قوت مرضه وان حصلت له حكمة وموعظة كانت من
أسباب صالحة وشفائه قال تعالى{لِيَجْ َع َل َما ي ُْلقِي ال َّ
اسيَةِ
ش ْيطَانُ فِ ْتنَةً لِّلَّ ِذينَ فِي قُلُوبِ ِهم َّم َرضٌ َو ْالقَ ِ
قُلُوبُهُ ْم }الحج 59ألن ذلك أورث شبهة عندهم والقاسية قلوبهم ليبسها فاولئك قلوبهم ضعيفة
بالمرض فصار مالقى الشيطان فتنة لهم وهؤالء كانت قلوبهم قاسية عن االيمان فصار فتنة لهم
وقال {لَ ِئن لَّ ْم َينتَ ِه ْال ُمنَا ِفقُونَ َوالَّ ِذينَ ِفي قُلُو ِب ِهم َّم َرضٌ َو ْال ُمرْ ِجفُونَ ِفي ْال َم ِدينَ ِة }األحزاب 64كما
ول الَّ ِذينَ فِي قُلُو ِب ِهم َّم َرضٌ ِ }المدثر 91لم تمت قلوبهم كموت الكفار والمنافقين وليست
قال { َولِيَقُ َ
صحيحة صالحة كصالح قلوب المؤمنين بل فيها مرض شبهة وشهوات وكذلك { فَيَ ْ
ط َم َع الَّ ِذي فِي
قَ ْل ِب ِه َم َرضٌ }األحزاب 98وهو مرض الشهوة فان القلب الصحيح لوتعرضت له المرأة لم يلتفت
اليها بخالف القلب المريض بالشهوة فانه لضعفه يميل الى ما يعرض له من ذلك بحسب قوة المرض
وضعفه فذا خضعن بالقول طمع الذى فى قلبه مرض والقرآن شفاء لما فى الصدور ومن فى قلبه
امراض الشبهات والشهوات ففيه من البينات مايزيل الحق من الباطل فيزيل امراض الشبهة المفسدة
للعلم والتصوير واألدراك بحيث يرى األشياء على ماهى عليه وفيه من الحكمة والموعظة الحسنة
بالترغيب والترهيب والقصص التى فيها عبرة ما يوجب صالح القلب فيرغب القلب فيما ينفعه
ويرغب عما يضره فيبقى القلب محبا للرشاد مبغضا للغى بعد ان كان مريدا للغى مبغضا للرشاد
فالقرآن مزيل لالمراض الموجبة لالرادات الفاسده حتى يصلح القلب فتصلح ارادته ويعود الى فطرته
التى فطر عليها كما يعود البدن الى الحال الطيبعى ويغتذى القلب من االيمان والقرآن بما يزكيه
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ويؤيده كما يغتذى البدن بما ينميه ويقومه فإن زكاة القلب مثل نماء البدن و الزكاة فى اللغة
النماء والزيادة فى الصالح يقال زكا الشئ اذا نما فى الصالح فالقلب يحتاج ان يتربى فينمو ويزيد
حتى يكمل ويص لح كما يحتاج البدن ان يربى باألغذية المصلحة له وال بد مع ذلك من منع ما يضره
فال ينمو البدن إال باعطاء ما ينفعه ومنع ما يضره كذلك القلب ال يزكو فينمو ويتم صالحه إال
بحصول ما ينفعه ودفع ما يضره وكذلك الزرع ال يزكو إال بهذا و الصدقة لما كانت تطفئ
الخطيئة كما يطفئ الماء النار صار القلب يزكو بها وزكاته معنى زائد على طهارته من الذنب قال
ص َدقَةً تُطَهِّ ُرهُ ْم َوتُ َز ِّكي ِهم ِب َها }التوبة 149وكذلك ترك الفواحش يزكو بها
هللا تعالى { ُخ ْذ ِم ْن أَ ْم َوا ِل ِه ْم َ
القلب وكذلك ترك المعاصى فانها بمنزلة األخالط الرديئة فى البدن ومثل الدغل فى الزرع فاذا
استفرغ البدن من األخالط الردئية كاستخراج الدم الزائد تخلصت القوة الطبيعه واستراحت فينمو
البدن وكذلك القلب اذا تاب من الذنوب كتن استفراغا من تخليطاته حيث خلط عمال صالحا وآخر سيئا
فاذا تاب من الذنوب تخلصت قوة القلب وإراداته لالعمال الصالحة واستراح القلب من تلك الحوادث
هللا َعلَ ْي ُك ْم
الفاسدة التى كانت فيه فزكاة القلب بحيث ينمو ويكمل
قال تعالى { َولَوْ َال فَضْ ُل َّ ِ
يل لَ ُك ُم ارْ ِجعُوا فَارْ ِجعُوا ه َُو أَ ْز َكى
َو َرحْ َمتُهُ َما َز َكا ِمن ُكم ِّم ْن أَ َح ٍد أَبَداً }النور 81وقال تعالى { َوإِن قِ َ
ُوجهُ ْم َذلِكَ أَ ْز َكى لَهُ ْم إِ َّن َّ
ار ِه ْم َويَحْ فَظُوا فُر َ
لَ ُك ْم }النور 82وقال {قُل لِّ ْل ُم ْؤ ِمنِينَ يَ ُغضُّ وا ِم ْن أَب َ
هللاَ
ْص ِ
اب َمن َدسَّاهَا{}14
َخ ِبي ٌر ِب َما يَصْ نَعُونَ }النور 94وقال تعالى { قَ ْد أَ ْفلَ َح َمن َز َّكاهَا{َ }3وقَ ْد َخ َ
صلَّى{}15االعلى 15-10
الشمس 14 -3وقال تعالى { قَ ْد أَ ْفلَ َح َمن تَ َز َّكى{َ }10و َذ َك َر ا ْس َم َربِّ ِه فَ َ
وقال تعالى { َو َما يُ ْد ِريكَ لَ َعلَّهُ َي َّز َّكى }عبس 9وقال تعالى { فَقُلْ هَل لَّكَ إِلَى أَن تَ َز َّكى{َ }12وأَ ْه ِديَكَ
إِلَى َربِّكَ فَتَ ْخ َشى{}13النازعات 13-12فالتزكية وان كان اصلها النماء والبركة وزيادة الخير فانما
تحصل بازالة الشر فلهذا صار التزكى يجمع هذا وهذا وقال { َو َو ْي ٌل لِّ ْل ُم ْش ِر ِكينَ { }6الَّ ِذينَ َال
ي ُْؤتُونَ ال َّز َكاةَ َوهُم ِب ْاآل ِخ َر ِة هُ ْم َكا ِفرُونَ {}1فصلت 1-6وهى التوحيد وااليمان الذى به يزكو القلب
فانه يتضمن نفى إلهية ما سوى الحق من القلب وإثبات الحق فى القلب وهو حقيقة ال إله إال هللا وهذا
1
أصل ما تزكو به القلوب والتزكية جعل الشئ زكيا إنما فى ذاته وإما فى االعتقاد والخبر

المرض والنفاق فى القلب يوجب الريب فى األنباء الصادقة
هللا َو َرسُولِ ِه لِيَحْ ُك َم بَ ْينَهُ ْم إِ َذا فَ ِري ٌ
ْرضُونَ {َ }02وإِن يَ ُكن لَّهُ ُم
قال تعالى { َوإِ َذا ُدعُوا إِلَى َّ ِ
ق ِّم ْنهُم ُّمع ِ
ق َيأْتُوا إِلَ ْي ِه ُم ْذ ِع ِنينَ { }03أَ ِفي قُلُو ِب ِهم َّم َرضٌ أَ ِم ارْ تَابُوا أَ ْم يَ َخافُونَ أَن َي ِحيفَ َّ
ْال َح ُّ
هللاُ َعلَ ْي ِه ْم َو َرسُولُهُ بَلْ
هللا َو َرسُولِ ِه لِيَحْ ُك َم بَ ْينَهُ ْم أَن يَقُولُوا
أُوْ لَئِكَ هُ ُم الظَّالِ ُمونَ { }54إِنَّ َما َكانَ قَوْ َل ْال ُم ْؤ ِمنِينَ إِ َذا ُدعُوا إِلَى َّ ِ
َس ِم ْعنَا َوأَطَ ْعنَا َوأُوْ لَئِكَ هُ ُم ْال ُم ْفلِحُونَ {}51النور 51-02قال هللا تعالى { َوإِ ْذ يَقُو ُل ْال ُمنَافِقُونَ َوالَّ ِذينَ فِي
قُلُو ِب ِهم َّم َرضٌ َّما َو َع َدنَا َّ
هللاُ َو َرسُولُهُ إِ َّال ُغرُوراً }األحزاب 18فالذين فى قلوبهم مرض فقد تكرر
ذكرهم فى هذه السورة فذكروا هنا وفى قوله {لَئِن لَّ ْم يَنتَ ِه ْال ُمنَافِقُونَ َوالَّ ِذينَ فِي قُلُو ِب ِهم َّم َرضٌ
َو ْال ُمرْ ِجفُونَ ِفي ْال َم ِدينَ ِة }األحزاب 64وفى قوله {فَ َي ْ
ط َم َع الَّ ِذي ِفي قَ ْل ِب ِه َم َرضٌ }األحزاب98
وذكر هللا مرض القلب فى مواضع فقال تعالى{إِ ْذ يَقُو ُل ْال ُمنَافِقُونَ َوالَّ ِذينَ فِي قُلُو ِب ِهم َّم َرضٌ َغ َّر
هَـؤُالء ِدينُهُ ْم }األنفال 03والمرض فى القلب كالمرض فى الجسد فكما أن هذا هو إحالة عن الصحة
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واإلعتدال من غير موت فكذلك قد يكون فى القلب مرض يحيله عن الصحة واإلعتدال من غير أن
يموت القلب سواء أفسد إحساس القلب وإدراكه أو أفسد عمله وحركته وذلك كما فسروه هو من
ضعف اإليمان إما بضعف علم القلب وإعتقاده وإما بضعف عمله وحركته فيدخل فيه من ضعف
تصديقه ومن غلب عليه الجبن والفزع فإن أدواء القلب من الشهوة المحرمة والحسد والجبن والبخل
وغير ذلك كلها أمراض وكذلك الجهل والشكوك والشبهات التى فيه وعلى هذا فقوله { فَيَ ْ
ط َم َع
الَّ ِذي فِي قَ ْل ِب ِه َم َرضٌ }األحزاب 98هو إردة الفجور وشهوة الزنا كما فسروه به ومنه قول النبى
وأى داء أدوأ من البخل وقد جعل هللا تعالى كتابه شفاء لما فى الصدور وقال النبى صلى هللا عليه
وسلم إنما شفاء العى الس ؤال وكان يقول فى دعائه اللهم إنى اعوذ بك من منكرات االخالق
ولن يخاف الرجل غير هللا اال لمرض فى قلبه كما ذكروا ان رجال شكا الى
واألهواء واألدواء
احمد بن حنبل خوفه من بعض الوالة فقال لو صححت لم تخف احدا اى خوفك من اجل زوال الصحة
من قلبك ولهذا او جب هللا على عباده ان ال يخافوا حزب الشيطان بل ال يخافون غيره تعالى فقال
{إِنَّ َما َذ ِل ُك ُم ال َّ
ون إِن ُكنتُم ُّم ْؤ ِم ِنينَ }آل عمران 115اى
ش ْيطَانُ يُ َخ ِّوفُ أَوْ ِل َياءهُ فَالَ تَ َخافُوهُ ْم َو َخافُ ِ
ُون }البقرة 04وقال{ فَالَ تَ ْخ َش ُو ْا
يخوفكم اولياءه وقال لعموم بنى اسرائيل تنبيها لنا { َوإِي َ
َّاي فَارْ هَب ِ
اس َعلَ ْي ُك ْم ُح َّجةٌ إِالَّ الَّ ِذينَ ظَلَ ُم ْ
اس َو ْ
وا ِم ْنهُ ْم فَالَ
النَّ َ
اخ َشوْ ِن }المائدة 00وقال { لِئَالَّ يَ ُكونَ لِلنَّ ِ
س الَّ ِذينَ َكفَر ْ
تَ ْخ َشوْ هُ ْم َو ْ
ُوا ِمن ِدي ِن ُك ْم فَالَ تَ ْخ َشوْ هُ ْم
اخ َشوْ ِني }البقرة 154وقال تعالى { ْاليَوْ َم يَ ِئ َ
اخ َشوْ ِن }المائدة 9وقال {إِنَّ َما يَ ْع ُم ُر َم َسا ِج َد ه
َو ْ
صالَةَ َوآتَى ال َّز َكاةَ
اآلخ ِر َوأَقَا َم ال َّ
اهلل َو ْاليَوْ ِم ِ
هللاِ َم ْن آ َمنَ ِب ه ِ
هللاِ َو َي ْخ َشوْ نَهُ َو َال َي ْخ َشوْ نَ أَ َحداً إِ َّال َّ
ت َّ
َولَ ْم يَ ْخ َ
هللا }التوبة 12وقال {الَّ ِذينَ يُ َبلِّ ُغونَ ِر َس َاال ِ
هللاَ
ش إِالَّ ه َ
وا أَ ْي َمانَهُ ْم َوهَ ُّم ْ
}األحزاب 93وقال {أَالَ تُقَاتِلُونَ قَوْ ماً نَّ َكثُ ْ
ُول َوهُم بَ َدؤُو ُك ْم أَ َّو َل َم َّرةٍ
اج ال َّرس ِ
وا ِبإِ ْخ َر ِ
أَتَ ْخ َشوْ نَهُ ْم فَ ه
اهللُ أَ َح ُّ
ق أَن تَ ْخ َشوْ هُ إِن ُكنتُم ُّم ُؤ ِمنِينَ }التوبة 19فدلت هذه اآلية وهى قوله تعالى {إِ ْذ
يَقُو ُل ْال ُمنَا ِفقُونَ َوالَّ ِذينَ ِفي قُلُو ِب ِهم َّم َرضٌ َغ َّر هَـؤُالء ِدينُهُ ْم }األنفال 03على ان المرض والنفاق فى
القلب يوجب الريب فى األنباء الصادقة التى توجب امن االنسان من الخوف حتى يظنوا انها كانت
1
غرورا لهم

كمال االنسان ان يعبد هللا علما وعمال
هللا َو َرسُولِ ِه لِيَحْ ُك َم بَ ْينَهُ ْم أَن يَقُولُوا َس ِم ْعنَا َوأَطَ ْعنَا
قال تعالى { إِنَّ َما َكانَ قَوْ َل ْال ُم ْؤ ِمنِينَ إِ َذا ُدعُوا إِلَى َّ ِ
ش َّ
هللاَ َو َيتَّ ْق ِه فَأُوْ لَ ِئكَ هُ ُم ْالفَا ِئ ُزونَ {}58
هللا َو َرسُولَهُ َو َي ْخ َ
َوأُوْ لَ ِئكَ هُ ُم ْال ُم ْفلِحُونَ {َ }51و َمن ي ُِط ِع َّ َ
النور58-51والحق المبين أن كمال االنسان ان يعبد هللا علما وعمال كما امره ربه وهؤالء هم عباد
هللا وهم المؤمنون والمسلمون وهم اولياء هللا المتقون وحزب هللا المفلحون وجند هللا الغالبون وهم
اهل العلم النافع والعمل الصالح وهم الذين زكوا نفوسهم وكملوها كملوا القوة النظرية العلمية والقوة
2
االرادية العملية كما قال تعالى { َوأُوْ لَئِكَ هُ ُم ْال ُم ْفلِحُونَ }النور51
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بين هللا فى كتابه حقوق الرسول
هللا َو َرسُولِ ِه لِيَحْ ُك َم بَ ْينَهُ ْم أَن يَقُولُوا َس ِم ْعنَا َوأَطَ ْعنَا
قال تعالى { إِنَّ َما َكانَ قَوْ َل ْال ُم ْؤ ِمنِينَ إِ َذا ُدعُوا إِلَى َّ ِ
ش َّ
هللاَ َويَتَّ ْق ِه فَأُوْ لَئِكَ هُ ُم ْالفَائِ ُزونَ {}58
هللا َو َرسُولَهُ َويَ ْخ َ
َوأُوْ لَئِكَ هُ ُم ْال ُم ْفلِحُونَ {َ }51و َمن ي ُِط ِع َّ َ
النور 58-51فقد بين هللا فى كتابه حقوق الرسول من الطاعة له ومحبته وتعزيره وتوقيره ونصره
وتحكيمه والرضى بحكمه والتسليم له وإتباعه والصالة والتسليم عليه وتقديمه على النفس واألهل
والمال ورد ما يتنازع فيه اليه وغير ذلك من الحقوق وأخبر أن طاعته طاعته فقال { َّم ْن ي ُِط ِع
هللا }النساء 24وقرن بين إسمه وإسمه فى المحبة فقال { أَ َحبَّ إِلَ ْي ُكم ِّمنَ ه
ال َّرس َ
هللاِ
ُول فَقَ ْد أَطَا َع ه َ
هللا َو َرسُولَهُ }النور58
َو َرسُولِ ِه }التوبة 80وفى الطاعة والمعصية فقال { َو َمن ي ُِط ِع َّ َ
ُون }النحل51
فجعل الطاعة هلل والرسول وجعل الخشية والتقوى هلل وحده كما قال {ٌ فَإي َ
َّاي فَارْ هَب ِ
1
ون }البقرة01
وقال { َوإِي َ
َّاي فَاتَّقُ ِ
هللا َو َرسُولِ ِه لِيَحْ ُك َم بَ ْينَهُ ْم أَن يَقُولُوا َس ِم ْعنَا َوأَطَ ْعنَا
قال تعالى { إِنَّ َما َكانَ قَوْ َل ْال ُم ْؤ ِمنِينَ إِ َذا ُدعُوا إِلَى َّ ِ
ش َّ
هللاَ َويَتَّ ْق ِه فَأُوْ لَئِكَ هُ ُم ْالفَائِ ُزونَ {}58
هللا َو َرسُولَهُ َويَ ْخ َ
َوأُوْ لَئِكَ هُ ُم ْال ُم ْفلِحُونَ {َ }51و َمن ي ُِط ِع َّ َ
النور 58-51وهللا سبحانه وتعالى أمرنا أن نطيع رسوله صلى هللا عليه وآله وسلم فقال من يطع
هللا فَاتَّ ِبعُو ِني يُحْ ِب ْب ُك ُم ه
هللاُ َو َي ْغ ِفرْ
الرسول فقد أطاع هللا وأمرنا أن نتبعه فقال تعالى {قُلْ إِن ُكنتُ ْم تُ ِحبُّونَ ه َ
لَ ُك ْم ُذنُوبَ ُك ْم َو ه
َّحي ٌم }آل عمران 91وأمرنا أن نعزره ونوقره وننصره وجعل له من الحقوق
هللاُ َغفُو ٌر ر ِ
ما بينه في كتابه وسنة رسوله حتى أوجب علينا أن يكون أحب الناس إلينا من أنفسنا وأهلينا فقال
هللا َو َرسُولَهُ
تعالى {النَّ ِب ُّي أَوْ لَى ِب ْال ُم ْؤ ِمنِينَ ِم ْن أَنفُ ِس ِه ْم }األحزاب 6وذلك مثل قوله تعالى { َو َمن ي ُِط ِع َّ َ
2
ش َّ
هللاَ َويَتَّ ْق ِه فَأُوْ لَئِكَ هُ ُم ْالفَائِ ُزونَ }النور 58فالطاعة هلل ورسوله والخشية والتقوى هلل وحده
َويَ ْخ َ

وعلق السعادة والشقاوة بطاعته ومعصيته
هللا َو َرسُولِ ِه لِيَحْ ُك َم بَ ْينَهُ ْم أَن يَقُولُوا َس ِم ْعنَا َوأَطَ ْعنَا
قال تعالى { إِنَّ َما َكانَ قَوْ َل ْال ُم ْؤ ِمنِينَ إِ َذا ُدعُوا إِلَى َّ ِ
ش َّ
هللاَ َويَتَّ ْق ِه فَأُوْ لَئِكَ هُ ُم ْالفَائِ ُزونَ {}58
هللا َو َرسُولَهُ َويَ ْخ َ
َوأُوْ لَئِكَ هُ ُم ْال ُم ْفلِحُونَ {َ }51و َمن ي ُِط ِع َّ َ
هللا }النساء 60وقد أوجب السعادة لمن
النور 58-51وقال { َو َما أَرْ َس ْلنَا ِمن َّرسُو ٍل إِالَّ ِليُطَا َع ِبإِ ْذ ِن ه ِ
ُول فَأُوْ لَـئِكَ َم َع الَّ ِذينَ أَ ْن َع َم ه
هللاُ َعلَ ْي ِهم ِّمنَ النَّ ِبيِّينَ َوال ِّ
صدِّيقِينَ
هللا َوال َّرس َ
أطاعه بقوله { َو َمن ي ُِطعِ ه َ
َوال ُّشهَدَاء َوالصَّالِ ِحينَ َو َحسُنَ أُولَـئِكَ َرفِيقاً }النساء 63وعلق السعادة والشقاوة بطاعته ومعصيته في
ك ْالفَوْ ُز
هللا َو َرسُولَهُ يُ ْد ِخ ْلهُ َجنَّاتٍ تَجْ ِري ِمن تَحْ ِتهَا األَ ْنهَا ُر َخا ِل ِدينَ ِفيهَا َو َذ ِل َ
قوله { َو َمن ي ُِطعِ ه َ
ْص ه
هللاَ َو َرسُولَهُ َويَتَ َع َّد ُحدُو َدهُ يُ ْد ِخ ْلهُ نَاراً َخالِداً فِيهَا َولَهُ َع َذابٌ ُّم ِه ٌ
ين{}10
ْال َع ِظي ُم{َ }19و َمن يَع ِ
النساء 10- 19وكان صلى هللا عليه وسلم يقول في خطبته من يطع هللا ورسوله فقد رشد ومن
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يعصهما فإنه ال يضر إال نفسه ولن يضر هللا شيئا وجميع الرسل دعوا إلى عبادة هللا وتقواه وخشيته
ُون }نوح 9وقال تعالى { َو َمن
وإلى طاعتهم كما قال نوح عليه السالم {أَ ِن ا ْعبُدُوا َّ َ
هللا َواتَّقُوهُ َوأَ ِطيع ِ
هللا َويَتَّ ْق ِه فَأُوْ لَئِكَ هُ ُم ْالفَائِ ُزونَ }النور 58وقال كل من نوح والنبيين {فَاتَّقُوا
هللا َو َرسُولَهُ َويَ ْخ َ
ش َّ َ
ي ُِط ِع َّ َ
ُون }الشعراء 191وطاعة الرسول فيما أمرنا به هو األصل الذي على كل مسلم أن
َّ َ
هللا َوأَ ِطيع ِ
يعتمده وهو سبب السعادة كما أن ترك ذلك سبب الشقاوة وطاعته في أمره أولى بنا من موافقته في
فعل لم يأمرنا بموافقته فيه باتفاق المسلمين ولم يتنازع العلماء أن أمره أوكد من فعله فإن فعله قد
يكون مختصا به وقد يكون مستحبا وأما أمره لنا فهو من دين هللا الذي أمرنا به ومن أفعاله ما قد علم
أنه أمرنا أن نفعل مثله كقوله صلوا كما رأيتموني أصلي وقوله لما صلى بهم على المنبر إنما
فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صالتي وقوله لما حج خذوا عني مناسككم وأيضا فقد ثبت
بالكتاب والسنة أن ما فعله على وجه العادة فهو مباح لنا إال أن يقوم دليل على اختصاصه به كما قال
َ
سبحانه وتعالى{ فَلَ َّما قَ َ
ضى َز ْي ٌد ِّم ْنهَا َوطَراً َز َّوجْ نَا َكهَا لِ َك ْي َال يَ ُكونَ َعلَى ْال ُم ْؤ ِمنِينَ َح َر ٌج فِي أ ْز َواجِ
ضوْ ا ِم ْنه َُّن َوطَراً }األحزاب 91فأباح له أن يتزوج امرأة دعيه ليرفع الحرج عن
أَ ْد ِع َيا ِئ ِه ْم إِ َذا قَ َ
المؤمن ين في أزواج أدعيائهم فعلم أن ما فعله كان لنا مباحا أن نفعله ولما خصه ببعض األحكام قال {
َوا ْم َرأَةً ُّم ْؤ ِمنَةً إِن َوهَبَ ْ
صةً لَّكَ ِمن دُو ِن ْال ُم ْؤ ِمنِينَ قَ ْد
ت نَ ْف َسهَا لِلنَّبِ ِّي إِ ْن أَ َرا َد النَّبِ ُّي أَن يَ ْستَن ِك َحهَا َخالِ َ
ت أَ ْي َمانُهُ ْم ِل َكي َْال يَ ُكونَ َعلَ ْيكَ َح َر ٌج َو َكانَ َّ
َّحيماً
اج ِه ْم َو َما َملَ َك ْ
هللاُ َغفُوراً ر ِ
َع ِل ْمنَا َما فَ َرضْ نَا َعلَ ْي ِه ْم ِفي أَ ْز َو ِ
}األحزاب 54فلما أحل له أن ينكح الموهوبة بين أن ذلك خالص له من دون المؤمنين فليس ألحد أن
ينكح امرأة بال مهر غيره صلى هللا عليه وسلم وفي صحيح مسلم أن رجال سأل رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم أيقبل الصائم فقال له سل هذه ألم سلمة فأخبرتهم أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
يفعل ذلك فقال يا رسول هللا قد غفر هللا لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال له أما و هللا إنني ألتقاكم
هلل وأخشاكم له فلما أجابه صلى هللا عليه وسلم بفعله دل ذلك على أنه يباح لألمة ما أبيح له ولهذا
كان جمهور علماء األمة على أن هللا إذا أمره بأمر أو نهاه عن شيء كانت أمته أسوة له في ذلك ما لم
يقم دليل على اختصاصه بذلك فمن خصائصه ما كان من خصائص نبوته ورسالته فهذا ليس ألحد
أن يقتدي به فيه فإنه ال نبي بعده وهذا مثل كونه يطاع في كل ما يأمر به وينهى عنه وإن لم يعلم جهة
أمره حتى يقتل كل من أمر بقتله وليس هذا ألحد بعده فوالة األمور من العلماء واألمراء يطاعون إذا
هللا َوأَ ِطيعُواْ
لم يأمروا بخالف أمره ولهذا جعل هللا طاعتهم في ضمن طاعته قال هللا تعالى { أَ ِطيعُواْ ه َ
ُول َوأُوْ لِي األَ ْم ِر ِمن ُك ْم}النساء 53فقال { َوأَ ِطيع ْ
ُول َوأُوْ لِي األَ ْم ِر ِمن ُك ْم }النساء53
ُوا ال َّرس َ
ال َّرس َ
ألن أولي األمر يطاعون طاعة تابعة لطاعته فال يطاعون استقالال وال طاعة مطلقة وأما الرسول
هللاَ َوأَ ِطيعُواْ
ُوا ه
فيطاع طاعة مطلقة مستقلة فإنه من يطع الرسول فقد أطاع هللا فقال تعالى {أَ ِطيع ْ
ُول }النساء 53فإذا أمرنا الرسول كان علينا أن نطيعه وإن لم نعلم جهة أمره وطاعته طاعة هللا
ال َّرس َ
1
ال تكون طاعته بمعصية هللا قط بخالف غيره
وقد أوجب طاعته وطاعة رسوله فى آى كثير من القرآن وحرم معصيته ومعصية رسوله ووعد
برضوانه ومغفرته ورحمته وجنته على طاعته وطاعة رسوله وأوعد بضد ذلك على معصيته
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ومعصية رسوله فعلى كل أحد من عالم أو أمير أو عابد أو معامل أن يطيع هللا ورسوله فيما هو قائم
1
به من علم أو حكم أو أمر أو نهى أو عمل أو عبادة أو غير ذلك

الطاعة هلل والرسول والخشية والتقوى هلل وحده
هللا َو َرسُولِ ِه لِيَحْ ُك َم بَ ْينَهُ ْم أَن يَقُولُوا َس ِم ْعنَا َوأَطَ ْعنَا
قال تعالى { إِنَّ َما َكانَ قَوْ َل ْال ُم ْؤ ِمنِينَ إِ َذا ُدعُوا إِلَى َّ ِ
ش َّ
هللاَ َو َيتَّ ْق ِه فَأُوْ لَ ِئكَ هُ ُم ْالفَا ِئ ُزونَ {}58
هللا َو َرسُولَهُ َو َي ْخ َ
َوأُوْ لَ ِئكَ هُ ُم ْال ُم ْفلِحُونَ {َ }51و َمن ي ُِط ِع َّ َ
النور 58-51وجماع الدين شيئان احدهما ان ال نعبد اال هللا تعالى والثانى ان نعبده بما شرع ال
نعبده بالبدع كما قال تعالى { لِيَ ْبلُ َو ُك ْم أَيُّ ُك ْم أَحْ َسنُ َع َمالً }هود 1قال الفضيل بن عياض أخلصه
وأصوبه قيل له ما اخلصه وأصوبه قال إن العمل اذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان
صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص ان يكون هلل والصواب ان يكون
على السنة وكان عمر بن الخطاب يقول فى دعائه اللهم اجعل عملى كله صالحا واجعله لوجهك
خالصا وال تجعل ألحد فيه شيئا وهذا هو دين االسالم الذى ارسل هللا به رسله وأنزل به كتبه وهو
االستسالم هلل وحده فمن لم يستسلم له كان مستكبرا عن عبادته وقد قال تعالى {إِ َّن الَّ ِذينَ يَ ْستَ ْكبِرُونَ
ومن استسلم هلل ولغيره كان مشركا فقد قال تعالى
َاخ ِرينَ }غافر64
ع َْن ِع َبا َد ِتي َس َي ْد ُخلُونَ َج َهنَّ َم د ِ
هللا الَ يَ ْغفِ ُر أَن يُ ْش َركَ ِب ِه }النساء 02ولهذا كان هللا حق ال يشركه فيه احد من المخلوقين فال
{إِ َّن ه َ
يعبد اال هللا وال يخاف اال هللا وال يتقى اال هللا وال يتوكل اال على هللا وال يدعى اال هللا كما قال تعالى
ضى َربُّكَ أَالَّ
{ فَإِ َذا فَ َر ْغ َ
انصبْ {َ }1وإِلَى َربِّكَ فَارْ غَبْ {}2الشرح 2-1وقال تعالى { َوقَ َ
ت فَ َ
تَ ْعبُد ْ
ش َّ
هللاَ َويَتَّ ْق ِه فَأُوْ لَئِكَ هُ ُم
هللا َو َرسُولَهُ َويَ ْخ َ
ُوا إِالَّ إِيَّاهُ }اإلسراء 89وقال تعالى { َو َمن ي ُِط ِع َّ َ
ْالفَا ِئ ُزونَ }النور 58فالطاعة هلل والرسول والخشية والتقوى هلل وحده وقال تعالى{ َولَوْ أَنَّهُ ْم َرضُوْ ْا َما
هللاُ َسي ُْؤتِينَا ه
وا َح ْسبُنَا ه
هللاُ َو َرسُولُهُ َوقَالُ ْ
آتَاهُ ُم ه
هللا َرا ِغبُونَ }التوبة53
هللاُ ِمن فَضْ لِ ِه َو َرسُولُهُ إِنَّا إِلَى ه ِ
فالرغبة الى هللا وحده والتحسب باهلل وحده وأما االيتاء فلله والرسول كما قال تعالى { َو َما آتَا ُك ُم
فالحالل ما حلله والحرام ما حرمه والدين ما
ال َّرسُو ُل فَ ُخ ُذوهُ َو َما نَهَا ُك ْم َع ْنهُ فَانتَهُوا }الحشر1
شرعه فليس آلحد من المشايخ والملوك والعلماء واالمراء والمعلمين وسائر الخلق خروج عن ذلك
بل على جميع الخلق ان يدينوا بدين االسالم الذي بعث هللا به رسله ويدخلوا به كلهم فى دين خاتم
الرسل وسيد ولد آدم وامام المتقين خير الخلق وأكرمهم على هللا محمد عبده ورسوله تسليما
وكل من أمر بأمر كائنا من كان عرض على الكتاب والسنة فان وافق قبل ذلك واال رد كما جاء فى
الصحيحين عنه انه قال من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد أى فهو مردود فاذا كان
المشايخ والعلماء فى احوالهم وأقوالهم المعروف والمنكر والهدى والضالل والرشاد والغى وعليهم
2
أن يردوا ذلك الى هللا والرسول فيقبلوا ما قبله هللا ورسوله ويردوا ما رده هللا ورسوله
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وقد بين هللا فى كتابه حقوقه التى ال تصلح إال له وحقوق رسله وحقوق المؤمنين بعضهم على بعض
ش َّ
هللاَ َو َيتَّ ْق ِه فَأُوْ لَ ِئكَ هُ ُم ْالفَا ِئ ُزونَ }النور58
هللا َو َر ُ
سولَهُ َويَ ْخ َ
وذلك مثل قوله تعالى { َو َمن ي ُِط ِع َّ َ
فالطاعة هلل والرسول والخشية والتقوى هلل وحده ال يخشى مخلوق وال يتقى مخلوق ال ملك وال نبى
وال غيرهما قال تعالى { َوقَا َل ه
ُون{َ }51ولَهُ
هللاُ الَ تَتَّ ِخ ُذواْ إِلـهَي ِْن ْاثنَي ِْن إِنَّ َما ه َُو إِلهٌ َوا ِح ٌد فَإي َ
َّاي فَارْ هَب ِ
اوا ِ َ
هللا تَتَّقُونَ {}58النحل 58- 51وقال تعالى {إِنَّ َما
َما ِفي ْال َّ
اصباً أَفَ َغي َْر ه ِ
ض َولَهُ الدِّينُ َو ِ
س َم َ
ت َواألرْ ِ
اآلخ ِر َوأَقَا َم ال َّ
هللا فَ َع َسى أُوْ لَـئِكَ
صالَةَ َوآتَى ال َّز َكاةَ َولَ ْم يَ ْخ َ
اهلل َو ْاليَوْ ِم ِ
هللا َم ْن آ َمنَ ِب ه ِ
اج َد ه ِ
ش إِالَّ ه َ
يَ ْع ُم ُر َم َس ِ
ْ
ْ
ْ
أَن َي ُكونُ ْ
اخ َشوْ ِن َوالَ تَ ْشتَرُوا ِبآ َيا ِتي ثَ َمناً
اس َو ْ
وا ِمنَ ال ُم ْهتَ ِدينَ }التوبة 12وقال تعالى{ فَالَ تَ ْخ َ
ش ُوا النَّ َ
هللاُ َسي ُْؤتِينَا ه
هللاُ َو َرسُولُهُ َوقَالُواْ َح ْسبُنَا ه
قَلِيالً }المائدة 00وقال تعالى { َولَوْ أَنَّهُ ْم َرضُوْ اْ َما آتَاهُ ُم ه
هللاُ
هللا َرا ِغبُونَ }التوبة 53فاإليتاء هلل والرسول والرغبة هلل وحده وقال
ِمن فَضْ لِ ِه َو َرسُولُهُ إِنَّا إِلَى ه ِ
تعالى { َو َما آتَا ُك ُم ال َّرسُو ُل فَ ُخ ُذوهُ َو َما نَهَا ُك ْم َع ْنهُ فَانتَهُوا }الحشر 1ألن الحالل ما أحله هللا
ورسوله والحرام ما حرمه هللا ورسوله وأما الحسب فهو هلل وحده كما قال { َوقَالُواْ َح ْسبُنَا ه
هللاُ
}التوبة 53ولم يقل حسبنا هللا ورسوله وقال تعالى { َيا أَيُّ َها النَّ ِب ُّي َح ْسبُكَ ه
هللاُ َو َم ِن اتَّ َب َعكَ ِمنَ
ْال ُم ْؤ ِمنِينَ }األنفال 60أى يكفيك هللا ويكفى من إتبعك من المؤمنين وهذا هو الصواب المقطوع به
فى هذه اآلية ولهذا كانت كلمة إبراهيم ومحمد عليهما الصالة والسالم حسبنا هللا ونعم الوكيل وهللا
1
سبحانه وتعالى أعلم وأحكم وصلى هللا على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

" من يطع هللا ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فانه ال يضر اال نفسه ولن
يضر هللا شيئا "
واذا كان البد من طاعة آمر وناه فمعلوم أن دخول المرء فى طاعة هللا ورسوله خير له وهو
الرسول النبى األمي المكتوب فى التوراة واالنجيل الذى يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحل لهم
الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وذلك هو الواجب على جميع الخلق قال هللا تعالى{ َو َما أَرْ َس ْلنَا ِمن
وا أَنفُ َسهُ ْم َجآ ُؤوكَ فَا ْستَ ْغفَر ْ
هللاِ َولَوْ أَنَّهُ ْم إِذ ظَّلَ ُم ْ
َّرسُو ٍل إِالَّ لِيُطَا َع ِبإِ ْذ ِن ه
هللا َوا ْستَ ْغفَ َر لَهُ ُم ال َّرسُو ُل
ُوا ه َ
ش َج َر بَ ْينَهُ ْم ثُ َّم الَ يَ ِجد ْ
ُوا ه
لَ َو َجد ْ
َّحيماً { }60فَالَ َو َربِّكَ الَ ي ُْؤ ِمنُونَ َحتَّ َى ي َُح ِّك ُموكَ فِي َما َ
ُوا فِي
هللاَ تَ َّواباً ر ِ
وا تَ ْس ِليماً{}65النساء 65- 60وقال { َو َمن ي ُِط ِع ه
ْت َويُ َسلِّ ُم ْ
ضي َ
ُول
هللاَ َوال َّرس َ
أَنفُ ِس ِه ْم َح َرجاً ِّم َّما قَ َ
فَأُوْ لَـئِكَ َم َع الَّ ِذينَ أَ ْن َع َم ه
هللاُ َعلَ ْي ِهم ِّمنَ النَّ ِبيِّينَ َوالصِّ دِّيقِينَ َوال ُّشهَدَاء َوالصَّالِ ِحينَ َو َحسُنَ أُولَـئِكَ َرفِيقاً
ت تَجْ ِري ِمن تَحْ تِهَا األَ ْنهَا ُر َخالِ ِدينَ فِيهَا
هللا َو َرسُولَهُ يُ ْد ِخ ْلهُ َجنَّا ٍ
}النساء 63وقال { َو َمن ي ُِط ِع ه َ
هللا َو َرسُولَهُ َويَتَ َع َّد ُحدُو َدهُ يُ ْد ِخ ْلهُ نَاراً َخا ِلداً ِفيهَا َولَهُ َع َذابٌ
ْص ه َ
َو َذ ِلكَ ْالفَوْ ُز ْال َع ِظي ُم {َ }19و َمن يَع ِ
ُّم ِه ٌ
ان خير الكالم كالم هللا وخير
ين{}10النساء 10- 19وكان النبى يقول فى خطبته للجمعة
من يطع هللا
وكان يقول فى خطبة الحاجة
الهدى هدى محمد وشر األمور محدثاتها
وقد بعث هللا
ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فانه ال يضر اال نفسه ولن يضر هللا شيئا
رسوله محمدا بأفضل المناهج والشرائع وأنزل عليه أفضل الكتب فأرسله الى خير أمة أخرجت
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للناس وأكمل له وألمته الدين وأتم عليهم النعمة وحرم الجنة اال على من آمن به وبما جاء به ولم يقبل
1
من أحد اال االسالم الذى جاء به فمن ابتغى غيره دينا فلن يقبل منه وهو فى اآلخرة من الخاسرين

إذا سألت فاسأل هللا وإذا استعنت فاستعن باهلل
هللا َو َرسُولِ ِه لِيَحْ ُك َم بَ ْينَهُ ْم أَن يَقُولُوا َس ِم ْعنَا َوأَطَ ْعنَا
قال تعالى { إِنَّ َما َكانَ قَوْ َل ْال ُم ْؤ ِمنِينَ إِ َذا ُدعُوا إِلَى َّ ِ
ش َّ
هللاَ َو َيتَّ ْق ِه فَأُوْ لَ ِئكَ هُ ُم ْالفَا ِئ ُزونَ {}58
هللا َو َرسُولَهُ َو َي ْخ َ
َوأُوْ لَ ِئكَ هُ ُم ْال ُم ْفلِحُونَ {َ }51و َمن ي ُِط ِع َّ َ
النور 58-51وهلل تبارك وتعالى حق ال يشركه فيه أحد ال األنبياء وال غيرهم ولألنبياء حق وللمؤمنين
حق ولبعضهم على بعض حق فحقه تبارك وتعالى أن يعبدوه ال يشركوا به كما تقدم فى حديث معاذ
ومن عبادته تعالى أن يخلصوا له الدين ويتوكلوا عليه ويرغبوا اليه وال يجعلوا هلل ندا ال فى محبته
وال خشيته وال دعائه وال اإلستعانة به كما فى الصحيحين أنه قال من مات وهو يدعو ندا من دون
هللا دخل النار وسئل أى الذنب أعظم قال أن تجعل هلل ندا وهو خلقك وقيل له ما شاء هللا
هللا
وشئت فقال أجعلتنى هلل ندا بل ما شاء هللا وحده
هللا َو َرسُولَهُ َويَ ْخ َ
ش َّ َ
وقال تعالى { َو َمن ي ُِط ِع َّ َ
َويَتَّ ْق ِه فَأُوْ لَئِكَ هُ ُم ْالفَائِ ُزونَ }النور 58فجعل الطاعة هلل والرسول فإنه من يطع الرسول فقد أطاع
هللا وجعل الخشية والتقوى هلل وحده فال يخشى اال هللا وال يتقى إال هللا أن الرسل عليهم الصالة
والسالم هم الوسائط بيننا وبين هللا فى أمره ونهيه ووعده ووعيده فالحالل ما أحله هللا ورسوله
والحرام ما حرمه هللا ورسوله والدين ما شرعه هللا ورسوله فعلينا أن نحب هللا ورسوله ونطيع هللا
ورسوله ونرضى هللا ورسوله وفى الصحيحين عن أنس قال قال رسول هللا ثالث من كن فيه
وجد بهن حالوة اإليمان من كان هللا ورسوله أحب اليه ممن سواهما ومن كان يحب المرء ال يحبه اال
2
هلل ومن كان يكره أن يرجع فى الكفر بعد إذ أنقذه هللا منه كما يكره أن يلقى فى النار
هللا َو َرسُو ِل ِه ِل َيحْ ُك َم َب ْينَهُ ْم أَن َيقُولُوا َس ِم ْعنَا َوأَطَ ْعنَا
قال تعالى { إِنَّ َما َكانَ َقوْ َل ْال ُم ْؤ ِم ِنينَ إِ َذا ُدعُوا إِلَى َّ ِ
ش َّ
هللاَ َويَتَّ ْق ِه فَأُوْ لَئِكَ هُ ُم ْالفَائِ ُزونَ {}58
هللا َو َرسُولَهُ َويَ ْخ َ
َوأُوْ لَئِكَ هُ ُم ْال ُم ْفلِحُونَ {َ }51و َمن ي ُِط ِع َّ َ
وقد قال النبى البن
النور58-51فجعل الطاعة هلل والرسول وجعل الخشية والتقوى هلل وحده
عباس يا غالم إنى معلمك كلمات احفظ هللا يحفظك احفظ هللا تجده تجاهك تعرف الى هللا فى الرخاء
يعرفك فى الشدة إذا سألت فاسأل هللا وإذا استعنت فإستعن باهلل جف القلم بما أنت الق فلو جهدت
الخليقة على أن يضروك لم يضروك اال بشىء كتبه هللا عليك فإن استطعت أن تعمل هلل بالرضا مع
اليقين فافعل فإن لم تستطع فان فى الصبر على ما تكره خيرا كثيرا وهذا الحديث معروف مشهور
ولكن قد يروى مختصرا وقوله إذا سألت فاسأل هللا وإذا استعنت فاستعن باهلل هو من أصح
ما روى عنه وفى المسند ألحمد أن ابا بكر الصديق كان يسقط السوط من يده فال يقول ألحد ناولنى
وفى صحيح مسلم عن عوف بن مالك أن
إياه ويقول إن خليلى أمرنى أن ال أسأل الناس شيئا
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النبى بايع طائفة من أصحابه وأسر اليهم كلمة خفية أن ال تسألوا الناس شيئا قال عوف فقد رأيت
وفى الصحيحين عن النبى
بعض أولئك النفر يسقط السوط من يده فال يقول ألحد ناولنى إياه
أنه قال يدخل من أمتى الجنة سبعون ألفا بغير حساب وقال هم الذين ال يسترقون وال
يكتوون وال يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فمدح هؤالء بأنهم ال يسترقون أى ال يطلبون من أحد
أن يرقيهم والرقية من جنس الدعاء فال يطلبون من أحد ذلك وقد روى فيه وال يرقون وهو
غلظ فإن رقياهم لغيرهم وألنفسهم حسنة وكان النبى يرقى نفسه وغيره ولم يكن يسترقى فإن رقيته
نفسه وغيره من جنس الدعاء لنفسه ولغيره وهذا مأمور به فإن األنبياء كلهم سألوا هللا ودعوه كما
وما يروى أن الخليل لما ألقى فى
ذكر هللا ذلك فى قصة آدم وابراهيم وموسى وغيرهم
المنجنيق قال له جبريل سل قال حسبى من سؤالى علمه بحالى ليس له اسناد معروف وهو
باطل بل الذى ثبت فى الصحيح عن ابن عباس أنه قال حسبى هللا ونعم الوكيل قال ابن عباس
اس قَ ْد َج َمع ْ
ُوا لَ ُك ْم
ال لَهُ ُم النَّاسُ إِ َّن النَّ َ
قالها ابراهيم حين ألقى فى النار وقالها محمد حين {الَّ ِذينَ قَ َ
وا َح ْسبُنَا ه
اخ َشوْ هُ ْم فَ َزا َدهُ ْم إِي َماناً َوقَالُ ْ
فَ ْ
هللاُ َو ِن ْع َم ْال َو ِكي ُل }آل عمران 119وقد روى أن جبريل قال هل
لك من حاجة قال أما اليك فال وقد ذكر هذا اإلمام أحمد وغيره وأما سؤال الخليل لربه عز
وجل فهذا مذكور فى القرآن فى غير موضع فكيف يقول حسبى من سؤالى علمه بحالى وهللا بكل
شىء عليم وقد أمر العباد بأن يعبدوه ويتوكلوا عليه ويسألوه ألنه سبحانه جعل هذه األمور أسبابا لما
يرتبه عليها من إثابة العابدين وإجابة السائلين وهو سبحانه يعلم األشياء على ما هى عليه فعلمه بأن
هذا محتاج أو هذا مذنب ال ينافى أن يأمر هذا بالتوبة واإلستغفار ويأمر هذا بالدعاء وغيره من
األسباب التى تقضى بها حاجته كما يأمر هذا بالعبادة والطاعة التى بها ينال كرامته ولكن العبد قد
يكون مأمورا فى بعض األوقات بما هو أفضل من الدعاء كما روى فى الحديث من شغله ذكرى
عن مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين وفى الترمذى عن النبى صلى هللا عليه وسلم أنه قال
من شغله قراءة القرآن عن ذكرى ومسألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين قال الترمذى حديث
حسن غريب وأفضل العبادات البدنية الصالة وفيها القراءة والذكر والدعاء وكل واحد فى موطنه
مأمور به ففى القيام بعد االستفتاح يقرأ القرآن وفى الركوع والسجود ينهى عن قراءة القرآن ويؤمر
بالتسبيح والذكر وفى آخرها يؤمر بالدعاء كما كان النبى يدعو فى آخر الصالة ويأمر بذلك والدعاء
فى السجود حسن مأمور به ويجوز الدعاء فى القيام أيضا وفى الركوع وإن كان جنس القراءة والذكر
1
أفضل فالمقصود أن سؤال العبد لربه السؤال المشروع حسن مأمور به

فرق هللا سبحانه فى كتابه بين ما فيه حق للرسول وبين ما هو هلل وحده
هللا َو َرسُو ِل ِه ِل َيحْ ُك َم َب ْينَهُ ْم أَن َيقُولُوا َس ِم ْعنَا َوأَطَ ْعنَا
قال تعالى { إِنَّ َما َكانَ قَوْ َل ْال ُم ْؤ ِم ِنينَ إِ َذا ُدعُوا إِلَى َّ ِ
ش َّ
هللاَ َويَتَّ ْق ِه فَأُوْ لَئِكَ هُ ُم ْالفَائِ ُزونَ {}58
هللا َو َرسُولَهُ َويَ ْخ َ
َوأُوْ لَئِكَ هُ ُم ْال ُم ْفلِحُونَ {َ }51و َمن ي ُِط ِع َّ َ
النور 58-51وقد ثبت فى صحيح البخارى عن أبى حميد الساعدى رضي هللا عنه عن النبى أنه قال
ال ألفين أحدكم يجىء يوم القيامة فيقول يا رسول هللا أغثنى فأقول ال أملك لك من هللا شيئا قد أبلغتك
وفى الصحيح أنه قال يا فاطمة بنت محمد ال أغنى عنك من هللا شيئا يا عباس عم رسول هللا ال
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أغنى عنك من هللا شيئا يا صفية عمة رسول هللا ال أغنى عنك من هللا شيئا سلونى من مالى ما شئتم
وقال ذلك لعشيرته األقربين وروى أنه قال غير أن لكم رحما سأبلها بباللها فبين صلى هللا
عليه وسلم ما هو موافق لكتاب هللا من أنه ليس عليه إال البالغ المبين وأما الجزاء بالثواب والعقاب
ُول فَإِن تَ َولَّوا فَإِنَّ َما َعلَ ْي ِه َما ُح ِّم َل
هللا َوأَ ِطيعُوا ال َّرس َ
فهو إلى هللا تعالى كما قال تعالى {قُلْ أَ ِطيعُوا َّ َ
ُول إِ َّال ْالبَ َال ُ
غ ْال ُم ِبينُ }النور 50وهو قد بلغ
َو َعلَ ْي ُكم َّما ُح ِّم ْلتُ ْم َوإِن تُ ِطيعُوهُ تَ ْهتَدُوا َو َما َعلَى ال َّرس ِ
البالغ المبين قد بلغ الرسالة وأشهد هللا على أمته أنه بلغهم كما جعل فى حجة الوداع يقول أال هل
بلغت فيقولون نعم فيرفع إصبعه إلى السماء وينكبها إليهم ويقول اللهم اشهد رواه مسلم فى صحيحه
وأما إجابة الداعى وتفريج الكربات وقضاء الحاجات فهذا هلل سبحانه وتعالى وحده ال يشركه فيه أحد
ولهذا فرق هللا سبحانه فى كتابه بين ما فيه حق للرسول وما هو هلل وحده كما فى قوله تعالى { َو َمن
هللا َويَتَّ ْق ِه فَأُوْ لَئِكَ هُ ُم ْالفَائِ ُزونَ }النور 58فبين سبحانه ما يستحقه الرسول
هللا َو َرسُولَهُ َويَ ْخ َ
ش َّ َ
ي ُِط ِع َّ َ
من الطاعة فإنه من يطع الرسول فقد أطاع هللا وأما الخشية والتقوى فجعل ذلك له سبحانه وحده ما
هو هلل وحده كما فى قوله تعالى { َو َمن ي ُِط ِع َّ
هللا َو َيتَّ ْق ِه فَأُوْ لَ ِئكَ هُ ُم ْالفَا ِئ ُزونَ
هللاَ َو َرسُولَهُ َو َي ْخ َ
ش َّ َ
}النور 58فبين سبحانه ما يستحقه الرسول من الطاعة فإنه من يطع الرسول فقد أطاع هللا وأما
هللاُ َو َرسُولُهُ َوقَالُ ْ
الخشية والتقوى فجعل ذلك له سبحانه وحده وكذلك قوله { َولَوْ أَنَّهُ ْم َرضُوْ ْا َما آتَاهُ ُم ه
وا
هللاُ ِمن فَضْ لِ ِه َو َرسُولُهُ إِنَّا إِلَى ه
هللاُ َسي ُْؤ ِتينَا ه
َح ْسبُنَا ه
هللاِ َرا ِغبُونَ }التوبة 53فجعل اإليتاء هلل والرسول
كما فى قوله تعالى { َو َما آتَا ُك ُم ال َّرسُو ُل فَ ُخ ُذوهُ َو َما نَهَا ُك ْم َع ْنهُ فَانتَهُوا }الحشر 1وأما التوكل
وا َح ْسبُنَا ه
والرغبة فلله وحده كما فى قوله تعالى { َوقَالُ ْ
هللاُ }التوبة 53ولم يقل ورسوله وقال
هللا َرا ِغبُونَ }التوبة 53ولم يقل وإلى الرسول وذلك موافق لقوله تعالى { فَإِ َذا فَ َر ْغ َ
ت
{ إِنَّا إِلَى ه ِ
انصبْ {َ }1وإِلَى َربِّكَ فَارْ غَبْ {}2الشرح 2-1فالعبادة والخشية والتوكل والدعاء والرجاء
فَ َ
والخوف هلل وحده ال يشركه فيه أحد وأما الطاعة والمحبة واإلرضاء فعلينا أن نطيع هللا ورسوله
ونحب هللا ورسوله ونرضى هللا ورسوله ألن طاعة الرسول طاعة هللا وإرضاءه إرضاء هلل وحبه من
حب هللا وكثير من أهل الضالل من الكفار وأهل البدع بدلوا الدين فإن هللا تعالى جعل الرسل
صلوات هللا وسالمه عليهم وسائط فى تبليغ أمره ونهيه ووعده ووعيده فليس ألحد طريق إلى هللا اال
ومن جعل إلى هللا طريقا غير متابعة الرسول للخاصة
متابعة الرسول بفعل ما أمر وترك ما حذر
والعامة فهو كافر باهلل ورسوله مثل من يزعم أن من خواص األولياء أو العلماء أو الفالسفة أو أهل
الكالم أو الملوك من له طريق إلى هللا تعالى غير متابعة رسوله ويذكرون فى ذلك من األحاديث
المفتراة ما هو أعظم الكفر والكذب كقول بعضهم إن الرسول استأذن على أهل الصفة فقالوا اذهب
إلى من أنت رسول إليه وقال بعضهم أنهم أصبحوا ليلة المعراج فأخبروه بالسر الذى ناجاه هللا به وأن
هللا أعلمهم بذلك بدون اعالم الرسول وقول بعضهم إنهم قاتلوه فى بعض الغزوات مع الكفار وقالوا
من كان هللا معه كنا معه وأمثال ذلك من األمور التى هى من أعظم الكفر والكذب ومثل احتجاج
بعضهم بقصة الخضر وموسى عليه السالم على أن من األولياء من يستغنى عن محمد كما استغنى
الخضر عن موسى ومثل قول بعضهم ان خاتم األولياء له طريق إلى هللا يستغنى به عن خاتم األنبياء
وأمثال هذه األمور التى كثرت فى كثير من المنتسبين إلى الزهد والفقر والتصوف والكالم والتفلسف
وكفر هؤالء قد يكون من جنس كفر اليهود والنصارى وقد يكون أعظم وقد يكون أخف بحسب
1
أحوالهم
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هللا قد جعل له حقا ال يشركه فيه مخلوق فال تصلح العبادة إال له
هللا َو َرسُولِ ِه لِيَحْ ُك َم بَ ْينَهُ ْم أَن يَقُولُوا َس ِم ْعنَا َوأَطَ ْعنَا
قال تعالى { إِنَّ َما َكانَ قَوْ َل ْال ُم ْؤ ِمنِينَ إِ َذا ُدعُوا إِلَى َّ ِ
ش َّ
هللاَ َويَتَّ ْق ِه فَأُوْ لَئِكَ هُ ُم ْالفَائِ ُزونَ {}58
هللا َو َرسُولَهُ َويَ ْخ َ
َوأُوْ لَئِكَ هُ ُم ْال ُم ْفلِحُونَ {َ }51و َمن ي ُِط ِع َّ َ
النور 58-51وهللا قد جعل له حقا ال يشركه فيه مخلوق فال تصلح العبادة إال له وال الدعاء إال له وال
التوكل اال عليه وال الرغبة اال إليه وال الرهبة إال منه وال ملجأ وال منجأ منه إال اليه وال يأتى
بالحسنات اال هو وال يذهب السيئات اال هو وال حول وال قوة إال به { َو َال تَنفَ ُع ال َّ
شفَا َعةُ ِعن َدهُ إِ َّال ِل َم ْن
أَ ِذنَ لَهُ }سبأَ { 89من َذا الَّ ِذي يَ ْشفَ ُع ِع ْن َدهُ إِالَّ ِبإِ ْذنِهِ }البقرة { 855إِن ُك ُّل َمن فِي ال َّ
اواتِ
س َم َ
َ
صاهُ ْم َو َع َّدهُ ْم َع هداً{َ }30و ُكلُّهُ ْم آتِي ِه يَوْ َم ْالقِيَا َم ِة
ض إِ َّال آتِي الرَّحْ َم ِن َعبْداً{ }39لَقَ ْد أَحْ َ
َو ْاألرْ ِ
ش َّ
هللاَ َو َيتَّ ْق ِه فَأُوْ لَ ِئكَ هُ ُم
هللا َو َرسُولَهُ َويَ ْخ َ
فَرْ داً{ }35مريم 35-39وقال تعالى { َو َمن ي ُِط ِع َّ َ
ْالفَائِ ُزونَ }النور 58فجعل الطاعة هلل وللرسول وجعل الخشية والتقوى هلل وحده وكذلك فى قوله
سولُهُ إِنَّا إِلَى ه
هللاُ َسي ُْؤتِينَا ه
هللاُ َو َرسُولُهُ َوقَالُواْ َح ْسبُنَا ه
{ َولَوْ أَنَّهُ ْم َرضُوْ ْا َما آتَاهُ ُم ه
هللاُ ِمن فَضْ لِهِ َو َر ُ
هللاِ
1
َرا ِغبُونَ }التوبة 53فااليتاء هلل والرسول وأما التوكل فعلى هللا وحده والرغبة إلى هللا وحده
ومن تحقيق التوحيد ان يعلم أن هللا تعالى أثبت له حقا ال يشركه فيه مخلوق كالعبادة والتوكل
ين{ }8أَ ِن ا ْعبُدُوا َّ
والخوف والخشية والتقوى كما قال نوح عليه السالم { إِنِّي لَ ُك ْم نَ ِذي ٌر ُّم ِب ٌ
هللاَ
ُون{}9نوح 9-8فجعل العبادة والتقوى هلل وحده وجعل الطاعة للرسول فإنه من يطع
َواتَّقُوهُ َوأَ ِطيع ِ
الرسول فقد اطاع هللا ومن هذا الباب أن النبى كان يقول فى خطبته من يطع هللا ورسوله فقد
وقال وال تقولوا ما شاء هللا
رشد ومن يعصهما فإنه ال يضر إال نفسه ولن يضر هللا شيئا
ففى الطاعة قرن اسم الرسول باسمه بحرف
وشاء محمد ولك ن قولوا ما شاء هللا ثم شاء محمد
الواو وفى المشيئة أمر أن يجعل ذلك بحرف ثم وذلك ألن طاعة الرسول طاعة هلل فمن أطاع الرسول
فقد أطاع هللا وطاعة هللا طاعة الرسول بخالف المشيئة فليست مشيئة أحد من العباد مشيئة هلل وال
مش يئة هللا مستلزمة لمشيئة العباد بل ما شاء هللا كان وان لم يشأ الناس وما شاء الناس لم يكن إن لم
2
يشأ هللا
قال تعالى { ه َُو أَ ْه ُل التَّ ْق َوى َوأَ ْه ُل ْال َم ْغفِ َر ِة{}56المدثر  56فهو سبحانه أهل التقوى ولم يقل
فهو وحده أهل ان يتقى فيعبد
ى{}56المدثر 56
سبحانه أهل للتقوى بل قال
{ أَ ْه ُل التَّ ْق َو ِ
َ
ْ
اصباً
دون ما سواه وال يستحق غيره أن يتقى كما قال { َولَهُ َما فِي ال َّ
ض َولَهُ الدِّينُ َو ِ
اوا ِ
س َم َ
ت َواألرْ ِ
هللا َويَتَّ ْقهِ فَأُوْ لَئِكَ هُ ُم ْالفَائِ ُزونَ
هللا َو َرسُولَهُ َويَ ْخ َ
أَفَ َغي َْر ه ِ
ش َّ َ
هللا تَتَّقُونَ }النحل 58وقال { َو َمن ي ُِطعِ َّ َ
وب إِالَّ
}النور 58وهو أهل المغفرة وال يغفر الذنوب غيره كما قال تعالى
{ َو َمن َي ْغ ِف ُر ال ُّذنُ َ
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ه
وفى غير حديث يقول النبى إنه ال يغفر الذنوب إال أنت فهو
هللاُ َ }آل عمران195
س بحانه أهل التقوى وأهل المغفرة وقد جمع هللا بين التوحيد واالستغفار فى غير موضع كقوله سبحانه
{فَا ْعلَ ْم أَنَّهُ َال إِلَهَ إِ َّال َّ
ت }محمد 13فالمؤمنون يستغفرون مما
هللاُ َوا ْستَ ْغفِرْ لِ َذن ِبكَ َولِ ْل ُم ْؤ ِمنِينَ َو ْال ُم ْؤ ِمنَا ِ
كانوا تاركيه قبل االسالم من توحيد هللا وعبادته وإن كان ذلك لم يأتهم به رسول بعد كما تقدم
والرسول يستغفر من ترك مما كان تاركه كما قال فيه { َما ُك َ
اإلي َمانُ
نت تَ ْد ِري َما ْال ِكتَابُ َو َال ْ ِ
}الشورى 58وإن كان ذلك لم يكن عليه عقاب والمؤمن إذا تبين له أنه ضيع حق قرابته أو غيره
1
استغفر هللا من ذلك وتاب وكذلك إذا تبين له أن بعض ما يفعله هو مذموم

ان الشيوخ الصالحين الذين يقتدى بهم فى الدين هم المتبعون لطريق األنبياء
ير ٍة أَنَاْ َو َم ِن اتَّبَ َعنِي }يوسف 142وقال ان
ص َ
هللا َعلَى بَ ِ
قال تعالى {قُلْ هَـ ِذهِ َس ِبيلِي أَ ْدعُو إِلَى ه ِ
آل أبى فالن ليسوا لي بأولياء انما ولي هللا وصالح المؤمنين وهو أولى بكل مؤمن من نفسه وهو
الواسطة بين هللا وبين خلقه فى تبليغ امره ونهيه ووعده ووعيده فالحالل ما حلله والحرام ما حرمه
والدين ما شرعه وهللا هو المعبود المسئول المستعان به الذى يخاف ويرجى ويتوكل عليه قال
هللا َو َيتَّ ْق ِه فَأُوْ لَ ِئكَ هُ ُم ْالفَا ِئ ُزونَ }النور 58فجعل الطاعة هلل
هللا َو َرسُولَهُ َو َي ْخ َ
ش َّ َ
تعالى { َو َمن ي ُِط ِع َّ َ
هللا }النساء 24وجعل الخشية والتقوى هلل
والرسول كما قال تعالى { َّم ْن ي ُِط ِع ال َّرس َ
ُول فَقَ ْد أَطَا َع ه َ
هللاُ َسي ُْؤ ِتينَا ه
وا َح ْسبُنَا ه
هللاُ َو َرسُولُهُ َوقَالُ ْ
وحده ال شريك له فقال تعالى { َولَوْ أَنَّهُ ْم َرضُوْ ْا َما آتَاهُ ُم ه
هللاُ ِمن
هللا َرا ِغبُونَ }التوبة 53فاضاف االيتاء الى هللا والرسول كما قال تعالى
فَضْ لِ ِه َو َرسُولُهُ إِنَّا إِلَى ه ِ
{ َو َما آتَا ُك ُم ال َّرسُو ُل فَ ُخ ُذوهُ َو َما نَهَا ُك ْم َع ْنهُ فَانتَهُوا }الحشر 1فليس الحد ان يأخذ اال ما اباحه
الرسول وان كان هللا آتاه ذلك من جهة القدرة والملك فانه يؤتى الملك من يشاء وينزع الملك ممن
يشاء ولهذا كان يقول فى االعتدال من الركوع وبعد السالم اللهم ال مانع لما اعطيت وال معطي
لما منعت وال ينفع ذا الجد منك الجد أى من آتيته جدا وهو البخت والمال والملك فإنه ال ينجيه منك
اال اإليمان والتقوى وأما التوكل فعلى هللا وحده والرغبة فاليه وحده كما قال تعالى { َوقَالُ ْ
وا َح ْسبُنَا
ه
هللا َرا ِغبُونَ }التوبة 53ولو يقولوا هنا ورسوله
هللاُ }التوبة53ولم يقل ورسوله وقالوا { إِنَّا إِلَى ه ِ
كما قال فى االيتاء بل هذا نظير قوله{ فَإِ َذا فَ َر ْغ َ
انصبْ {َ }1وإِلَى َربِّكَ فَارْ غَبْ {}2الشرح 2-1
ت فَ َ
وا َح ْسبُنَا ه
شوْ هُ ْم فَ َزا َدهُ ْم إِي َماناً َوقَالُ ْ
اس قَ ْد َج َمع ْ
ُوا لَ ُك ْم فَ ْ
اخ َ
هللاُ
وقال تعالى {الَّ ِذينَ قَا َل لَهُ ُم النَّاسُ إِ َّن النَّ َ
َو ِن ْع َم ْال َو ِكي ُل }آل عمران 119وفى صحيح البخاري عن ابن عباس انه قال حسبنا هللا ونعم الوكيل
قالها ابراهيم حين ألقي في النار وقالها محمد حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم
فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا هللا ونعم الوكيل وقد قال تعالى {يَا أَيُّهَا النَّبِ ُّي َح ْسبُكَ ه
هللاُ َو َم ِن اتَّبَ َعكَ ِمنَ
ومن قال ان هللا
ْال ُم ْؤ ِم ِنينَ }األنفال 60اي هللا وحده حسبك وحسب المؤمنين الذين اتبعوك
والمؤمنين حسبك فقد ضل بل قوله من جنس الكفرة فإن هللا وحده هو حسب كل مؤمن به والحسب
ْس َّ
وهلل تعالى حق ال يشركه فيه مخلوق
اف َع ْب َدهُ }الزمر96
هللاُ ِب َك ٍ
الكافي كما قال تعالى {أَلَي َ
كالعبادات واالخالص والتوكل والخوف والرجاء والحج والصالة والزكاة والصيام والصدقة
والرسول له حق كااليمان به وطاعته واتباع سنته ومواالة من يواليه ومعاداة من يعاديه وتقديمه فى
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المحبة على األهل والمال والنفس كما قال والذي نفسي بيده ال يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه
من ولده ووالده والناس اجمعين بل يجب تقديم الجهاد الذي أمر به على هذا كله كما قال تعالى
يرتُ ُك ْم َوأَ ْم َوا ٌل ا ْقتَ َر ْفتُ ُموهَا َوتِ َجا َرةٌ تَ ْخ َشوْ نَ
{قُلْ إِن َكانَ آبَا ُؤ ُك ْم َوأَ ْبنَآ ُؤ ُك ْم َوإِ ْخ َوانُ ُك ْم َوأَ ْز َوا ُج ُك ْم َوع َِش َ
ُوا َحتَّى يَأْتِ َي ه
هللا َو َرسُولِ ِه َو ِجهَا ٍد فِي َسبِيلِ ِه فَتَ َربَّص ْ
هللاُ بِأَ ْم ِر ِه
َك َسا َدهَا َو َم َسا ِكنُ تَرْ َ
ضوْ نَهَا أَ َحبَّ إِلَ ْي ُكم ِّمنَ ه ِ
ق أَن يُرْ ضُوهُ إِن َكانُ ْ
اس ِقينَ }التوبة 80وقال تعالى { َو ه
َو ه
هللاُ َو َرسُولُهُ أَ َح ُّ
وا ُم ْؤ ِم ِنينَ
هللاُ الَ يَ ْه ِدي ْالقَوْ َم ْالفَ ِ
1
}التوبة68
ان الشيوخ الصالحين الذين يقتدى بهم فى الدين هم المتبعون لطريق األنبياء والمرسلين كالسابقين
األولين من المهاجرين واالنصار والذين اتبعوهم باحسان ومن له فى األمة لسان صدق وطريقة
هؤالء دعوة الخلق إلى هللا وإلى طاعته وطاعة رسوله واتباع كتابه وسنة رسوله والمقصود ان
يكون الدين كله هلل وتكون كلمة هللا هى العليا فان هللا تعالى يقول{ َو َما َخلَ ْق ُ
نس إِ َّال
اإل َ
ت ْال ِج َّن َو ْ ِ
ق َو َما أ ُ ِري ُد أَن ي ْ
ون{ }51إِ َّن َّ
هللاَ ه َُو ال َّر َّزا ُ
ق ُذو ْالقُ َّو ِة
ُون{َ }56ما أُ ِري ُد ِم ْنهُم ِّمن ر ِّْز ٍ
ُط ِع ُم ِ
ِل َي ْعبُد ِ
ْال َمتِينُ {}52الذاريات  52-56والرسل امروا الخلق ان ال يعبدوا إال هللا وان يخلصوا له الدين فال
هلل فَ َال تَ ْدعُوا َم َع َّ
هللاِ
اج َد ِ َّ ِ
يخافون غيره وال يرجون سواه وال يدعون إال إياه قال تعالى { َوأَ َّن ْال َم َس ِ
هللا َويَتَّ ْق ِه فَأُوْ لَ ِئكَ هُ ُم ْالفَا ِئ ُزونَ
هللا َو َرسُولَهُ َويَ ْخ َ
ش َّ َ
أَ َحداً }الجن 12وقال تعالى { َو َمن ي ُِط ِع َّ َ
}النور 58فجعل الطاعة هلل والرسول وجعل الخشية والتقوى هلل وحده وقال تعالى { َولَوْ أَنَّهُ ْم
هللاُ َسي ُْؤتِينَا ه
وا َح ْسبُنَا ه
هللاُ َو َرسُولُهُ َوقَالُ ْ
َرضُوْ اْ َما آتَاهُ ُم ه
هللا َرا ِغبُونَ
هللاُ ِمن فَضْ ِل ِه َو َرسُولُهُ إِنَّا إِلَى ه ِ
}التوبة 53فااليتاء هلل والرسول { َو َما آتَا ُك ُم ال َّرسُو ُل فَ ُخ ُذوهُ َو َما نَهَا ُك ْم َع ْنهُ فَانتَهُوا }الحشر1
والحالل ما حلله رسول هللا والحرام ما حرمه والدين ما شرعه ليس ألحد من األولين واآلخرين
خروج عن طاعته وشريعته ومن لم يقربه باطنا وظاهرا فهو كافر مخلد فى النار وخير الشيوخ
الصالحين وأولياء هللا المتقين اتبعهم له واقر بهم واعرفهم بدينه واطوعهم المره كابى بكر وعمر
وعثمان وعلي وسائر التابعين باحسان واما الحسب فلله وحده ولهذا قالوا { َح ْسبُنَا ه
هللاُ َو ِن ْع َم ْال َو ِكي ُل
اس قَ ْد َج َمع ْ
ُوا لَ ُك ْم
}آل عمران 119ولم يقولوا ورسوله كما قال تعالى {الَّ ِذينَ قَا َل لَهُ ُم النَّاسُ إِ َّن النَّ َ
2
وا َح ْسبُنَا ه
اخ َشوْ هُ ْم فَ َزا َدهُ ْم إِي َماناً َوقَالُ ْ
فَ ْ
هللاُ َونِ ْع َم ْال َو ِكي ُل }آل عمران119

من عبد ملكا مقربا أو نبيا مرسال أو دعاه أو استغاث به فهو مشرك
هللا َو َرسُولِ ِه لِيَحْ ُك َم بَ ْينَهُ ْم أَن يَقُولُوا َس ِم ْعنَا َوأَطَ ْعنَا
قال تعالى { إِنَّ َما َكانَ قَوْ َل ْال ُم ْؤ ِمنِينَ إِ َذا ُدعُوا إِلَى َّ ِ
ش َّ
هللاَ َويَتَّ ْق ِه فَأُوْ لَئِكَ هُ ُم ْالفَائِ ُزونَ {}58
هللا َو َرسُولَهُ َويَ ْخ َ
َوأُوْ لَئِكَ هُ ُم ْال ُم ْفلِحُونَ {َ }51و َمن ي ُِط ِع َّ َ
النور 58-51فإن المسلمين متفقون على ما علموه باإلضطرار من دين اإلسالم أن العبد ال يجوز له
أن يعبد وال يدعو وال يستغيث وال يتوكل إال على هللا وأن من عبد ملكا مقربا أو نبيا مرسال أو دعاه
أو استغاث به فهو مشرك فال يجوز عند أحد من المسلمين أن يقول القائل يا جبرائيل أو يا ميكائيل أو
يا إبراهيم أو يا موسى أو يا رسول هللا اغفر لي أو ارحمني أو ارزقني أو انصرني أو أغثني أو
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أجرني من عدوي أو نحو ذلك بل هذا كله من خصائص اإللهية وهذه مسائل شريفة معروفة قد
بينها العلماء وذكروا الفرق بين حقوق هللا التي يختص بها الرسل والحقوق التي له ولرسله كما يميز
هللا َويَتَّ ْقهِ فَأُوْ لَئِكَ هُ ُم ْالفَائِ ُزونَ
هللا َو َرسُولَهُ َويَ ْخ َ
ش َّ َ
سبحانه بين ذلك في مثل قوله { َو َمن ي ُِطعِ َّ َ
1
}النور 58فالطاعة هلل ولرسوله والخشية والتقوى هلل وحده
فإن العبادة تتضمن غاية الحب بغاية الذل وذلك ال يستحقه إال هللا وحده وكذلك الخشية والتقوى هلل
وحده والتوكل على هللا وحده والرسول يطاع ويحب فالحالل ما أحله والحرام ما حرمه والدين ما
هللا َويَتَّ ْقهِ فَأُوْ لَئِكَ هُ ُم ْالفَائِ ُزونَ }النور 58وقال
هللا َو َرسُولَهُ َويَ ْخ َ
ش َّ َ
شرعه قال تعالى { َو َمن ي ُِطعِ َّ َ
هللاُ َسي ُْؤتِينَا ه
وا َح ْسبُنَا ه
هللاُ َو َرسُولُهُ َوقَالُ ْ
تعالى { َولَوْ أَنَّهُ ْم َرضُوْ ْا َما آتَاهُ ُم ه
سولُهُ إِنَّا إِلَى
هللاُ ِمن فَضْ لِهِ َو َر ُ
2
هللا َرا ِغبُونَ }التوبة 53وهذه حقيقة دين اإلسالم
هِ

من حلف بغير هللا فقد أشرك
هللا َو َرسُولِ ِه لِيَحْ ُك َم بَ ْينَهُ ْم أَن يَقُولُوا َس ِم ْعنَا َوأَطَ ْعنَا
قال تعالى { إِنَّ َما َكانَ قَوْ َل ْال ُم ْؤ ِمنِينَ إِ َذا ُدعُوا إِلَى َّ ِ
ش َّ
هللاَ َو َيتَّ ْق ِه فَأُوْ لَ ِئكَ هُ ُم ْالفَا ِئ ُزونَ {}58
هللا َو َرسُولَهُ َو َي ْخ َ
َوأُوْ لَ ِئكَ هُ ُم ْال ُم ْفلِحُونَ {َ }51و َمن ي ُِط ِع َّ َ
النور 58-51وإن قال قائل بل أنا أساله أو أقسم عليه بمعظم دون معظم من المخلوقات إما األنبياء
دون غيرهم أو نبى دون غيره كما جوز بعضهم الحلف بذلك أو باألنبياء والصالحين دون غيرهم
قيل له بعض المخلوقات وإن كان أفضل من بعض فكلها مشتركة فى أنه ال يجعل شىء منها ندا هلل
تعالى فال يعبد وال يتوكل عليه وال يخشى وال يتقى وال يصام له وال يسجد له وال يرغب إليه وال
يقسم بمخلوق كما ثبت فى الصحيح عن النبى صلى هللا عليه وسلم أنه قال من كان حالفا فليحلف
باهلل أو ليصمت وقال ال تحلفوا اال باهلل وفى السنن عنه أنه قال من حلف بغير هللا فقد
فقد ثبت بالنصوص الصحيحة الصريحة عن النبى صلى هللا عليه وسلم أنه ال يجوز
أشرك
الحلف بشىء من المخلوقات ال فرق فى ذلك بين المالئكة واالنبياء والصالحين وغيرهم وال فرق بين
نبى ونبى وهذا كما قد سوى هللا تعالى بين جميع المخلوقات فى ذم الشرك بها وان كانت معظمة
هللا َو َيتَّ ْق ِه فَأُوْ لَ ِئكَ هُ ُم ْالفَا ِئ ُزونَ }النور 58فبين أن الطاعة
هللا َو َرسُولَهُ َويَ ْخ َ
ش َّ َ
قال تعالى { َو َمن ي ُِط ِع َّ َ
هلل والرسول فإنه من يطع الرسول فقد أطاع هللا وبين أن الخشية والتقوى هلل وحده فلم يأمر أن يخشى
3
مخلوق وال يتقى مخلوق

جماع الدين

اصالن
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هللا َو َرسُولِ ِه لِيَحْ ُك َم بَ ْينَهُ ْم أَن يَقُولُوا َس ِم ْعنَا َوأَطَ ْعنَا
قال تعالى { إِنَّ َما َكانَ قَوْ َل ْال ُم ْؤ ِمنِينَ إِ َذا ُدعُوا إِلَى َّ ِ
ش َّ
هللاَ َو َيتَّ ْق ِه فَأُوْ لَ ِئكَ هُ ُم ْالفَا ِئ ُزونَ {}58
هللا َو َرسُولَهُ َو َي ْخ َ
َوأُوْ لَ ِئكَ هُ ُم ْال ُم ْفلِحُونَ {َ }51و َمن ي ُِط ِع َّ َ
النور 58-51وإذا كانت الشهادتان هي أصل الدين وفرعه وسائر دعائمه وشعبه داخلة فيهما فالعبادة
ش َّ
هللاَ َويَتَّ ْق ِه فَأُوْ لَئِكَ هُ ُم
هللا َو َرسُولَهُ َويَ ْخ َ
متعلقة بطاعة هللا ورسوله كما قال تعالى { َو َمن ي ُِط ِع َّ َ
1
ْالفَا ِئ ُزونَ }النور58
وجماع الدين اصالن ان النعبد اال هللا وال نعبده اال بما شرع ال نعبده بالبدع كما قال تعالى
صالِحاً َو َال يُ ْش ِر ْك ِب ِعبَا َد ِة َربِّهِ أَ َحداً }الكهف 114وذلك
{ فَ َمن َكانَ يَرْ جُو لِقَاء َربِّ ِه فَ ْليَ ْع َملْ َع َمالً َ
تحقيق الشهادتين شهادة ان ال اله اال هللا وشهادة ان محمدا رسول هللا ففى األولى ان ال نعبد اال
اياه وفى الثانية ان محمدا هو رسوله المبلغ عنه فعلينا ان نصدق خبره ونطيع امره وقد بين لنا ما
هلل َوهُ َو
نعبد هللا به ونهانا عن محدثات األمور واخبر انها ضاللة قال تعالى {بَلَى َم ْن أَ ْسلَ َم َوجْ هَهُ ِ ه ِ
ُمحْ ِس ٌن فَلَهُ أَجْ ُرهُ ِعن َد َربِّ ِه َوالَ َخوْ ٌ
ف َعلَ ْي ِه ْم َوالَ هُ ْم َيحْ َزنُونَ }البقرة 118كما انا مأمورون ان ال
نخاف اال هللا وال نتوكل اال على هللا وال نرغب اال الى هللا وال نستعين اال هللا وان ال تكون عبادتنا اال
هلل فكذلك نحن مأمورون ان نتبع الرسول ونطيعه ونتأسى به فالحالل ما حلله هللا والحرام ما حرمه
هللاُ َسي ُْؤ ِتينَا ه
وا َح ْسبُنَا ه
هللاُ َو َرسُولُهُ َوقَالُ ْ
والدين ما شرعه قال تعالى { َولَوْ أَنَّهُ ْم َرضُوْ اْ َما آتَاهُ ُم ه
هللاُ ِمن
هللا َرا ِغبُونَ }التوبة 53فجعل االيتاء هلل والرسول كما قال { َو َما آتَا ُك ُم
فَضْ لِ ِه َو َرسُولُهُ إِنَّا إِلَى ه ِ
ال َّرسُو ُل فَ ُخ ُذوهُ َو َما نَ َها ُك ْم َع ْنهُ فَانتَهُوا }الحشر 1وجعل التوكل على هللا وحده بقوله { َوقَالُ ْ
وا
َح ْسبُنَا ه
هللاُ }التوبة 53ولم يقل ورسوله كما قال فى اآلية األخرى {الَّ ِذينَ قَا َل لَهُ ُم النَّاسُ إِ َّن
وا َح ْسبُنَا ه
اخ َشوْ هُ ْم فَ َزا َدهُ ْم إِي َماناً َوقَالُ ْ
اس قَ ْد َج َمع ْ
ُوا لَ ُك ْم فَ ْ
هللاُ َونِ ْع َم ْال َو ِكي ُل }آل عمران 119ومثله
النَّ َ
قوله {يَا أَيُّهَا النَّ ِب ُّي َح ْسبُكَ ه
هللاُ َو َم ِن اتَّبَ َعكَ ِمنَ ْال ُم ْؤ ِم ِنينَ }األنفال 60اى حسبك وحسب المؤمنين
اف َع ْب َدهُ }الزمر 96ثم قال { َسي ُْؤتِينَا ه
ْس َّ
هللاُ ِمن فَضْ لِ ِه َو َرسُولُهُ }التوبة53
هللاُ ِب َك ٍ
كما قال {أَلَي َ
فجعل االيتاء هلل والرسول وقدم ذكر الفضل ألن الفضل بيد هللا يؤتيه من يشاء وهللا ذو الفضل العظيم
هللا َرا ِغبُونَ }التوبة53فجعل الرغبة الى
وله الفضل على رسوله وعلى المؤمنين وقال { إِنَّا إِلَى ه ِ
هللا وحده كما فى قوله { فَإِ َذا فَ َر ْغ َ
صبْ {َ }1وإِلَى َربِّكَ فَارْ غَبْ {}2الشرح  2-1وقال النبى
ت فَان َ
البن عباس اذا سألت فاسأل هللا واذا استعنت فاستعن باهلل والقرآن يدل على مثل هذا فى غير
موضع فجعل العبادة والخشية والتقوى هلل وجعل الطاعة والمحبة هلل ورسوله كما فى قول نوح
ش َّ
هللا َو َرسُولَهُ َو َي ْخ َ
هللاَ
ُون }نوح 9وقوله { َو َمن ي ُِط ِع َّ َ
عليه السالم {أَ ِن ا ْعبُدُوا َّ َ
هللا َواتَّقُوهُ َوأَ ِطيع ِ
َويَتَّ ْق ِه فَأُوْ لَئِكَ هُ ُم ْالفَائِ ُزونَ }النور 58وامثال ذلك فالرسل امروا بعبادته وحده والرغبة اليه
والتوكل عليه والطاعة لهم فأضل الشيطان النصارى واشباههم فأشركوا باهلل وعصوا الرسول
فاتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون هللا والمسيح بن مريم فجعلوا يرغبون اليهم ويتوكلون
عليهم ويسألونهم مع معصيتهم ألمرهم ومخالفاتهم لسنتهم وهدى هللا المؤمنين المخلصين هلل اهل
الصراط المستقيم الذين عرفوا الحق واتبعوه فلم يكونوا من المغضوب عليهم وال الضالين فأخلصوا
دينهم هلل واسلموا وجوههم هلل وانابوا الى ربهم واحبوه ورجوه وخافوا وسألوه ورغبوا اليه وفوضوا
امورهم اليه وتوكلوا عليه واطاعوا رسله وعزروهم ووقروهم واحبوهم ووالوهم واتبعوهم واقتفوا
آثارهم واهتدوا بمنارهم وذلك هو دين االسالم الذى بعث هللا به األولين واآلخرين من الرسل
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فنسأل هللا العظيم
وهو الدين الذى ال يقبل هللا من احد دينا اال اياه وهو حقيقة العباده لرب العالمين
ان يثبتنا عليه ويكمله لنا ويميتنا عليه وسائر اخواننا المسلمين والحمد هلل وحده وصلى هللا على
1
سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم

طاعة الرسول فيما امرنا به هو األصل الذى على كل مسلم أن يعتمده
هللا َو َرسُو ِل ِه ِل َيحْ ُك َم َب ْينَهُ ْم أَن َيقُولُوا َس ِم ْعنَا َوأَطَ ْعنَا
قال تعالى { إِنَّ َما َكانَ َقوْ َل ْال ُم ْؤ ِم ِنينَ إِ َذا ُدعُوا إِلَى َّ ِ
ش َّ
هللاَ َويَتَّ ْق ِه فَأُوْ لَئِكَ هُ ُم ْالفَائِ ُزونَ {}58
هللا َو َرسُولَهُ َويَ ْخ َ
َوأُوْ لَئِكَ هُ ُم ْال ُم ْفلِحُونَ {َ }51و َمن ي ُِط ِع َّ َ
النور 58-51الذى نحن مأمورين به هو طاعة هللا ورسوله فعلينا أن نطيع رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم فيما امرنا به فإن هللا قد ذكر طاعته أكثر من ثالثين موضعا من كتابه فقال تعالى { َّم ْن ي ُِط ِع
هللا }النساء60
ال َّرس َ
ُول إِالَّ لِيُطَا َع ِبإِ ْذ ِن ه ِ
هللا }النساء 24وقال { َو َما أَرْ َس ْلنَا ِمن َّرس ٍ
ُول فَقَ ْد أَطَا َع ه َ
ُ
َ
وقد أوجب السعادة لمن أطاعه بقوله {فَأوْ لَـ ِئكَ َم َع الَّ ِذينَ أ ْن َع َم ه
هللاُ َعلَ ْي ِهم ِّمنَ النَّ ِبيِّينَ َوال ِّ
صدِّي ِقينَ
َوال ُّشهَدَاء َوالصَّالِ ِحينَ َو َحسُنَ أُولَـئِكَ َرفِيقاً }النساء 63وعلق السعادة والشقاوة بطاعته ومعصيته
ت تَجْ ِري ِمن تَحْ تِهَا األَ ْنهَا ُر َخالِ ِدينَ فِيهَا َو َذلِكَ ْالفَوْ ُز
هللا َو َرسُولَهُ يُ ْد ِخ ْلهُ َجنَّا ٍ
فى قوله {ِ َو َمن ي ُِط ِع ه َ
هللا َو َرسُولَهُ َو َيتَ َع َّد ُحدُو َدهُ يُ ْد ِخ ْلهُ نَاراً َخا ِلداً ِفي َها َولَهُ َع َذابٌ
ْص ه َ
ْال َع ِظي ُم {َ }19و َمن َيع ِ
ُّم ِه ٌ
وكان صلى هللا عليه وسلم يقول فى خطبته من يطع هللا ورسوله فقد
ين{}10النساء10-19
رشد ومن يعصهما فإنه ال يضر إال نفسه ولن يضر هللا شيئا وجميع الرسل دعوا إلى عبادة هللا
ُون }نوح9
وتقواه وخشيته وإلى طاعتهم كما قال نوح عليه السالم {أَ ِن ا ْعبُدُوا َّ َ
هللا َواتَّقُوهُ َوأَ ِطيع ِ
ش َّ
هللاَ َويَتَّ ْق ِه فَأُوْ لَئِكَ هُ ُم ْالفَائِ ُزونَ }النور 58وقال كل من
هللا َو َرسُولَهُ َويَ ْخ َ
وقال تعالى { َو َمن ي ُِط ِع َّ َ
ُون }الشعراء 142وطاعة الرسول فيما امرنا به هو األصل الذى
نوح والنبيين {فَاتَّقُوا َّ َ
هللا َوأَ ِطيع ِ
على كل مسلم أن يعتمده وهو سبب السعادة كما أن ترك ذلك سبب الشقاوة وطاعته فى أمره أولى بنا
من موافقته فى فعل لم يأمرنا بموافقته فيه بإتفاق المسلمين ولم يتنازع العلماء أن أمره أوكد من فعله
فإن فعله قد يكون مختصا به وقد يكون مستحبا وأما أمره لنا فهو من دين هللا الذى امرنا به ومن
أفعاله ما قد علم أنه أمرنا أن نفعل مثله كقوله صلوا كما رأيتمونى أصلى وقوله لما صلى
بهم على المنبر إنما فعلت هذا لتأتموا بى ولتعلموا صالتى وقوله لما حج خذوا عنى
وأيضا فقد ثبت بالكتاب والسنة أن ما فعله على وجه العادة فهو مباح لنا إال أن يقوم
مناسككم
ضى َز ْي ٌد ِّم ْن َها َوطَراً َز َّوجْ نَا َك َها ِل َك ْي َال
دليل على إختصاصه به كما قال سبحانه وتعالى {فَلَ َّما قَ َ
َ
ضوْ ا ِم ْنه َُّن َوطَراً }األحزاب 91فأباح له أن
اج أَ ْد ِعيَائِ ِه ْم إِ َذا قَ َ
يَ ُكونَ َعلَى ْال ُم ْؤ ِمنِينَ َح َر ٌج فِي أ ْز َو ِ
يتزوج أمرأة دعيه ليرفع الحرج عن المؤمنين فى أزواج أدعيائهم فعلم أن ما فعله كان لنا مباحا أن
نفعله ولما خصه ببعض أألحكام قال { َوا ْم َرأَةً ُّم ْؤ ِمنَةً إِن َوهَ َب ْ
ت نَ ْف َس َها ِللنَّ ِب ِّي إِ ْن أَ َرا َد النَّ ِب ُّي أَن
اجهِ ْم َو َما َملَ َك ْ
ت أَ ْي َمانُهُ ْم
يَ ْستَن ِك َحهَا َخالِ َ
ُون ْال ُم ْؤ ِمنِينَ قَ ْد َعلِ ْمنَا َما فَ َرضْ نَا َعلَ ْي ِه ْم فِي أَ ْز َو ِ
صةً لَّكَ ِمن د ِ
ِل َكي َْال َي ُكونَ َعلَ ْيكَ َح َر ٌج َو َكانَ َّ
َّحيماً }األحزاب 54فلما أحل له أن ينكح الموهوبة بين أن
هللاُ َغفُوراً ر ِ
وفى صحيح مسلم
ذلك خالص له من دون المؤمنين فليس ألحد أن ينكح إمرأة بال مهر غيره
أن رجال سأل رسول هللا أيقبل الصائم فقال له سل هذه الم سلمة فأخبرتهم أن رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم يفعل ذلك فقال يا رسول هللا قد غفر هللا لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال له أما وهللا إننى
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ألتقاكم هللا وأخشاكم له فلما اجابه بفعله دل ذلك على أنه يباح لألمة ما أبيح له ولهذا كان جمهور
علماء األمة على أن هللا إذا أمره بأمر أو نهاه عن شىء كانت أمته أسوة له فى ذلك ما لم يقم دليل
على إختصاصه بذلك فمن خصائصه ما كان من خصائص نبوته ورسالته فهذا ليس ألحد أن
يقتدى به فيه فإنه ال نبى بعده وهذا مثل كونه يطاع فى كل ما يؤمر به وينهى عنه وإن لم يعلم جهة
أمره حتى يقتل كل من أمر بقتله وليس هذا ألحد بعده فوالة األمور من العلماء واألمراء يطاعون إذا
هللا َوأَ ِطيع ْ
لم يأمروا بخالف أمره ولهذا جعل هللا طاعتهم فى ضمن طاعته قال هللا تعالى { أَ ِطيع ْ
ُوا
ُوا ه َ
ُول َوأُوْ ِلي األَ ْم ِر ِمن ُك ْم }النساء 53فقال { َوأَ ِطيع ْ
ُول َوأُوْ ِلي األَ ْم ِر ِمن ُك ْم }النساء53
ُوا ال َّرس َ
ال َّرس َ
ألن أولى األمر يطاعون طاعة تابعة لطاعته فال يطاعون إستقالال وال طاعة مطلقة وأما الرسول
فيطاع طاعة مطلقة مستقلة فإنه { َّم ْن ي ُِط ِع ال َّرسُو َل فَقَ ْد أَطَا َع ه
هللاَ }النساء 24فقال تعالى {
هللا َوأَ ِطيع ْ
أَ ِطيع ْ
ُول }النساء 53فإذا أمرنا الرسول كان علينا أن نطيعه وأن لم نعلم جهة
ُوا ال َّرس َ
ُوا ه َ
أمره وطاعته طاعة هللا ال تكون طاعته بمعصية هللا قط بخالف غيره وقد ذكر الناس من
خصائصه فيما يجب عليه ويحرم عليه ويكرم به ماليس هذا موضع تفصيله وبعض ذلك متفق عليه
وبعضه متنازع فيه وقد كان صلى هللا عليه وسلم إمام األمة وهو الذى يقضى بينهم وهو الذى يقسم
وهو الذى يغزو بهم وهو الذى يقيم الحدود وهو الذى يستوفى الحقوق وهو الذى يصلى بهم فاإلقتداء
به فى كل مرتبة بحسب تلك المرتبة فأمام الصالة والحج يقتدى به فى ذلك وأمير الغزو يقتدى به فى
1
ذلك والذى يقيم الحدود يقتدى به فى ذلك والذى يقضى أو يفتى يقتدى به فى ذلك

توحيد هللا وإخالص الدين له فى عبادته وإستعانته هو أول اإلسالم وآخره
هللا َو َرسُو ِل ِه ِليَحْ ُك َم بَ ْينَهُ ْم أَن يَقُولُوا َس ِم ْعنَا َوأَطَ ْعنَا
قال تعالى { إِنَّ َما َكانَ قَوْ َل ْال ُم ْؤ ِم ِنينَ إِ َذا ُدعُوا إِلَى َّ ِ
ش َّ
هللاَ َويَتَّ ْق ِه فَأُوْ لَئِكَ هُ ُم ْالفَائِ ُزونَ {}58
هللا َو َرسُولَهُ َويَ ْخ َ
َوأُوْ لَئِكَ هُ ُم ْال ُم ْفلِحُونَ {َ }51و َمن ي ُِط ِع َّ َ
النور 58-51وتوحيد هللا وإخالص الدين له فى عبادته وإستعانته فى القرآن كثير جدا بل هو قلب
اإليمان وأول اإلسالم وآخره كما قال النبى صلى هللا عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى
يشهدوا أن ال إله إال هللا وأن محمدا رسول هللا وقال إنى ألعلم كلمة ال يقولها عند الموت أحد
إال وجد روحه لها روحا وقال من كان آخر كالمه ال إله إال هللا وجبت له الجنة وهو قلب
الدين واإليمان وسائر األعمال كالجوارج له وقول النبى إنما األعمال بالنيات وإنما لكل أمرى ما
نوى فمن كانت هجرته الى هللا ورسوله فهجرته الى هللا ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها
أو إمرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه فبين بهذا أن النية عمل القلب وهى أصل العمل
وإخالص الدين هلل وعبادة هللا وحده ومتابعة الرسول فيما جاء به هو شهادة أن ال إله إال هللا وأن
محمدا عبده ورسوله ولهذا أنكرنا على الشيخ يحيى الصرصرى ما يقوله فى قصائده فى مدح
الرسول من اإلستغاثة به مثل قوله بك أستغيث وأستعين وأستنجد ونحو ذلك وكذلك ما يفعله كثير من
الناس من استنجاد الصالحين والمتشبهين بهم واإلستعانة بهم أحياء وأمواتا فإنى أنكرت ذلك فى
مجالس عامة وخاصة وبينت للناس التوحيد ونفع هللا بذلك ما شاء هللا من الخاصة والعامة
وهو دين اإلسالم العام الذى بعث هللا به جميع الرسل كما قال تعالى { َولَقَ ْد بَ َع ْثنَا فِي ُكلِّ أُ َّم ٍة َّرسُوالً
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هللا َواجْ تَنِب ْ
ُوا الطَّا ُغ َ
وحي إِلَ ْيهِ
وت }النحل 96وقال { َو َما أَرْ َس ْلنَا ِمن قَ ْبلِكَ ِمن َّرسُو ٍل إِ َّال نُ ِ
أَ ِن ا ْعبُدُواْ ه َ
وقال النبى لمعاذ بن جبل يا معاذ أتدرى ما حق هللا
ُون }األنبياء85
أَنَّهُ َال إِلَ َه إِ َّال أَنَا فَا ْعبُد ِ
على عباده قلت هللا ورسوله أعلم قال حقه عليهم أن يعبدوه وال يشركوا به شيئا أتدرى ما حق
العباد على هللا إذا فعلوا ذلك أن ال يعذبهم وقال البن عباس إذا سألت فاسئل هللا وإذا استعنت
ش َّ
هللاَ َويَتَّ ْق ِه }النور 58فجعل العبادة والتقوى
هللا َو َرسُولَهُ َويَ ْخ َ
فاستعن باهلل وقال { َو َمن ي ُِط ِع َّ َ
1
هلل وجعل له أن يطاع

م ن توحيد هللا تعالى محبة هللا وحده والتوكل عليه وحده وخشية هللا وحده
هللا َو َرسُو ِل ِه ِل َيحْ ُك َم َب ْينَهُ ْم أَن َيقُولُوا َس ِم ْعنَا َوأَطَ ْعنَا
قال تعالى { إِنَّ َما َكانَ قَوْ َل ْال ُم ْؤ ِم ِنينَ إِ َذا ُدعُوا إِلَى َّ ِ
ش َّ
هللاَ َويَتَّ ْق ِه فَأُوْ لَئِكَ هُ ُم ْالفَائِ ُزونَ {}58
هللا َو َرسُولَهُ َويَ ْخ َ
َوأُوْ لَئِكَ هُ ُم ْال ُم ْفلِحُونَ {َ }51و َمن ي ُِط ِع َّ َ
النور 58-51تتنوع داللة اللفظ فى عمومه وخصوصه بحسب االفراد واالقتران ومن هذا الباب لفظ
الفقراء والمساكين اذا افرد احدهما دخل فيه االخر واذا قرن احدهما باآلخر صار بينهما فرق لكن
هناك احد االسمين اعم من اآلخر وهنا بينهما عموم وخصوص فمحبة هللا وحده والتوكل عليه وحده
اس َمن
وخشية هللا وحده ونحو هذا كل هذا يدخل فى توحيد هللا تعالى قال تعالى فى المحبة { َو ِمنَ النَّ ِ
هللا َوالَّ ِذينَ آ َمنُ ْ
وا أَ َ
هلل }البقرة 165وقال تعالى {قُلْ إِن
ش ُّد ُحبهاً ِّ ه ِ
هللا أَندَاداً ي ُِحبُّونَهُ ْم َكحُبِّ ه ِ
ُون ه ِ
يَتَّ ِخ ُذ ِمن د ِ
ارةٌ تَ ْخ َ
شوْ نَ َك َسا َدهَا
يرتُ ُك ْم َوأَ ْم َوا ٌل ا ْقتَ َر ْفتُ ُموهَا َوتِ َج َ
َكانَ آ َبا ُؤ ُك ْم َوأَ ْبنَآ ُؤ ُك ْم َوإِ ْخ َوانُ ُك ْم َوأَ ْز َوا ُج ُك ْم َوع َِش َ
هللاِ َو َرسُولِهِ َو ِجهَا ٍد فِي َس ِبيلِ ِه فَتَ َربَّصُواْ َحتَّى يَأْتِ َي ه
ضوْ نَهَا أَ َحبَّ إِلَ ْي ُكم ِّمنَ ه
هللاُ ِبأَ ْم ِر ِه
َو َم َسا ِكنُ تَرْ َ
ُ
}التوبة 80وقال تعالى { َو َمن ي ُِط ِع َّ
هللا َويَتَّ ْق ِه فَأوْ لَئِكَ هُ ُم ْالفَائِ ُزونَ }النور58
هللاَ َو َرسُولَهُ َويَ ْخ َ
ش َّ َ
فجعل الطاعة هلل والرسول وجعل الخشية والتقوى هلل وحده وقال تعالى { َولَوْ أَنَّهُ ْم َرضُوْ ْا َما آتَاهُ ُم ه
هللاُ
هللاُ َسي ُْؤتِينَا ه
وا َح ْسبُنَا ه
َو َرسُولُهُ َوقَالُ ْ
هللا َرا ِغبُونَ }التوبة 53وقال تعالى
هللاُ ِمن فَضْ لِهِ َو َرسُولُهُ إِنَّا إِلَى ه ِ
{ فَإِ َذا فَ َر ْغ َ
انصبْ {َ }1وإِلَى َربِّكَ فَارْ غَبْ {}2الشرح 2-1فجعل التحسب والرغبة الى هللا
ت فَ َ
2
وحده
وهللا سبحانه له حقوق ال يشركه فيها غيره وللرسل حقوق ال يشركهم فيها غيرهم وللمؤمنين على
المؤمنين حقوق مشتركة ففي الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي هللا عنه قال كنت رديف النبي
صلى هللا عليه وسلم فقال لي يا معاذ أتدري ما حق هللا على العباد قلت هللا ورسوله أعلم قال حقه
عليهم أن يعبدوه وال يشركوا به شيئا يا معاذ أتدري ما حق العباد على هللا إذا فعلوا ذلك قلت هللا
ورسوله أعلم قال حقهم عليه أن ال يعذبهم فاهلل تعالى مستحق أن يعبد ال يشرك به شيء وهذا هو
أصل التوحيد الذي بعث هللا به الرسل وأنزلت به الكتب قال تعالى { َولَقَ ْد َب َع ْثنَا ِفي ُكلِّ أُ َّم ٍة َّرسُوالً
هللا َواجْ تَنِب ْ
ُوا الطَّا ُغ َ
ويدخل في ذلك أن ال نخاف إال إياه وال نتقي إال إياه
وت}النحل96
أَ ِن ا ْعبُدُواْ ه َ
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كما قال تعالى

هللا َويَتَّ ْق ِه فَأُوْ لَئِكَ هُ ُم ْالفَائِ ُزونَ }النور58
هللا َو َرسُولَهُ َويَ ْخ َ
ش َّ َ
{ َو َمن ي ُِط ِع َّ َ
1
الطاعة هلل وللرسول وجعل الخشية والتقوى هلل وحده

فجعل

وقد بين هللا التوحيد فى كتابه وحسم مواد اإلشراك به حتى ال يخاف أحد غير هللا وال يرجو سواه
هللا َويَتَّ ْق ِه فَأُوْ لَ ِئكَ هُ ُم ْالفَا ِئ ُزونَ
هللا َو َرسُولَهُ َويَ ْخ َ
ش َّ َ
وال يتوكل اال عليه وقال تعالى { َو َمن ي ُِطعِ َّ َ
فبين أن الطاعة هلل ورسوله وأما الخشية فلله وحده وقد كان النبى صلى هللا عليه
}النور58
وسلم يحقق هذا التوحيد ألمته ويحسم عنهم مواد الشرك إذ هذا تحقيق قولنا ال إله اال هللا فإن اإلله هو
الذى تألهه القلوب لكمال المحبة والتعظيم واإلجالل واإلكرام والرجاء والخوف حتى قال لهم ال
تقولوا ما شاء هللا وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء هللا ثم شاء محمد وقال له رجل ما شاء هللا وشئت
فقال أجعلتنى هلل ندا بل ما شاء هللا وحده وقال من كان حالفا فليحلف باهلل أو ليصمت
وقال من حلف بغير هللا فقد أشرك وقال البن عباس إذا سألت فاسئل هللا وإذا استعنت
فاستعن باهلل جف القلم بما أنت الق فلو جهدت الخليقة على أن تنفعك لم تنفعك إال بشىء كتبه هللا لك
ولو جهدت أن تضرك لم تضرك اال بشىء كتبه هللا عليك وقال أيضا ال تطرونى كما أطرت
النصارى عيسى ابن مريم وإنما أنا عبد فقولوا عبد هللا ورسوله وقال اللهم ال تجعل قبرى وثنا
2
يعبد وقال ال تتخذوا قبرى عيدا وصلوا على فإن صالتكم تبلغنى حيث ما كنتم

علم االسناد والرواية مما خص هللا به أمة محمد وجعله سلما الى الدراية
هللا َو َرسُولِ ِه لِيَحْ ُك َم بَ ْينَهُ ْم أَن يَقُولُوا َس ِم ْعنَا َوأَطَ ْعنَا
قال تعالى { إِنَّ َما َكانَ قَوْ َل ْال ُم ْؤ ِمنِينَ إِ َذا ُدعُوا إِلَى َّ ِ
ش َّ
هللاَ َويَتَّ ْق ِه فَأُوْ لَ ِئكَ هُ ُم ْالفَا ِئ ُزونَ {}58
هللا َو َرسُولَهُ َويَ ْخ َ
َوأُوْ لَ ِئكَ هُ ُم ْال ُم ْفلِحُونَ {َ }51و َمن ي ُِط ِع َّ َ
هللا َو َرسُولَهُ يُ ْد ِخ ْلهُ
النور 58-51فإنه ال سعادة للعباد وال نجاة في المعاد اال باتباع رسوله { َو َمن ي ُِطعِ ه َ
َ
ْص ه
هللاَ َو َرسُولَهُ َو َيتَ َع َّد
َجنَّا ٍ
ت تَجْ ِري ِمن تَحْ ِت َها األ ْن َها ُر َخا ِل ِدينَ ِفي َها َو َذ ِلكَ ْالفَوْ ُز ْال َع ِظي ُم {َ }19و َمن َيع ِ
ُحدُو َدهُ يُ ْد ِخ ْلهُ نَاراً َخالِداً فِيهَا َولَهُ َع َذابٌ ُّم ِه ٌ
ين{}10النساء 10- 19فطاعة هللا ورسوله قطب السعادة
التي عليه تدور ومستقر النجاة الذي عنه ال تحور فإن هللا خلق الخلق لعبادته كما قال تعالى
{ َو َما َخلَ ْق ُ
نس إِ َّال ِل َي ْعبُدُو ِن }الذاريات 56وإنما تعبدهم بطاعته وطاعة رسوله فال عبادة
اإل َ
ت ْال ِج َّن َو ْ ِ
اال ما هو واجب أو مستحب في دين هللا وما سوى ذلك فضالل عن سبيله ولهذا قال صلى هللا عليه
وسلم من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد أخرجاه في الصحيحين وقال صلى هللا عليه وسلم في
حديث العرباض بن ساريه الذي رواه أهل السنن وصححه الترمذي أنه من يعش منكم بعدي فسيرى
اختالفا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة ال خلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها
بالنواجذ وإياكم ومحدثان األمور فإن كل بدعة ضاللة وفي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره
أنه كان يقول في خطبته خير الكالم كالم هللا وخير الهدي هدي محمد وشر األمور محدثاتها وكل
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بدعة ضاللة وقد ذكر هللا طاعة الرسول واتباعه في نحو من أربعين موضعا من القرآن كقوله
هللا َو َمن تَ َولَّى فَ َما أَرْ َس ْلنَاكَ َعلَ ْي ِه ْم َح ِفيظاً }النساء 24وقوله
تعالى { َّم ْن ي ُِط ِع ال َّرس َ
ُول فَقَ ْد أَطَا َع ه َ
ُوا ه
وا أَنفُ َسهُ ْم َجآ ُؤوكَ فَا ْستَ ْغفَر ْ
هللا َولَوْ أَنَّهُ ْم إِذ ظَّلَ ُم ْ
تعالى { َو َما أَرْ َس ْلنَا ِمن َّرسُو ٍل إِالَّ لِيُطَا َع ِبإِ ْذ ِن ه ِ
هللاَ
َوا ْستَ ْغفَ َر لَهُ ُم ال َّرسُو ُل لَ َو َجد ْ
َّحيماً ً{ }60فَالَ َو َربِّكَ الَ ي ُْؤ ِمنُونَ َحتَّ َى ي َُح ِّك ُموكَ فِي َما َش َج َر
هللا تَ َّواباً ر ِ
ُوا ه َ
ْت َويُ َسلِّ ُم ْ
بَ ْينَهُ ْم ثُ َّم الَ يَ ِجد ْ
ضي َ
وا تَ ْس ِليماً{ }65النساء 65- 60وقوله تعالى
ُوا ِفي أَنفُ ِس ِه ْم َح َرجاً ِّم َّما قَ َ
{قُلْ أَ ِطيع ْ
هللا الَ يُ ِحبُّ ْال َكافِ ِرينَ }آل عمران 98وقال تعالى {قُلْ إِن
هللا َوال َّرس َ
ُول فإِن تَ َولَّوْ ْا فَإِ َّن ه َ
ُوا ه َ
هللاُ َو َي ْغفِرْ لَ ُك ْم ُذنُو َب ُك ْم َو ه
هللا فَاتَّ ِبعُو ِني يُحْ ِب ْب ُك ُم ه
َّحي ٌم }آل عمران 91فجعل محبة
هللاُ َغفُو ٌر ر ِ
ُكنتُ ْم تُ ِحبُّونَ ه َ
العبد لربه موجبة التباع الرسول وجعل متابعة الرسول سببا لمحبة هللا عبده وقد قال تعالى { َو َك َذلِكَ
أَوْ َح ْينَا إِلَ ْيكَ رُوحاً ِّم ْن أَ ْم ِرنَا َما ُك َ
اإلي َمانُ َولَ ِكن َج َع ْلنَاهُ نُوراً نَّ ْه ِدي بِ ِه َم ْن نَّ َشاء
نت تَ ْد ِري َما ْال ِكتَابُ َو َال ْ ِ
اط ُّم ْستَقِ ٍيم }الشورى 58فما أوحاه هللا إليه يهدى هللا به به من يشاء
ص َر ٍ
ِم ْن ِعبَا ِدنَا َوإِنَّكَ لَتَ ْه ِدي إِلَى ِ
ضلَ ْل ُ
ض ُّل َعلَى نَ ْف ِسي َوإِ ِن
من عباده كما أنه بذلك هداه هللا تعالى كما قال تعالى {قُلْ إِن َ
ت فَإِنَّ َما أَ ِ
ا ْهتَ َدي ُ
هللا نُو ٌر َو ِكتَابٌ
ُوحي إِلَ َّي َربِّي إِنَّهُ َس ِمي ٌع قَ ِريبٌ }سبأ 54وقال تعالى { قَ ْد َجاء ُكم ِّمنَ ه ِ
ْت فَ ِب َما ي ِ
ين{}15يَ ْه ِدي ِب ِه ه
ُّم ِب ٌ
ور ِبإِ ْذنِ ِه َويَ ْه ِدي ِه ْم
سب َُل ال َّ
هللاُ َم ِن اتَّبَ َع ِرضْ َوانَهُ ُ
سالَ ِم َوي ُْخ ِر ُجهُم ِّم ِن الظُّلُ َما ِ
ت إِلَى النُّ ِ
اط ُّم ْستَقِ ٍيم }المائدة 16-15فبمحمد تبين الكفر من االيمان والربح من الخسران والهدي من
ص َر ٍ
إِلَى ِ
الضالل والنجاة من الوبال والغي من الرشاد والزيغ من السداد وأهل الجنة من أهل النار والمتقون
من الفجار وإيثار سبيل من أنعم هللا عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين من سبيل
المغضوب عليهم والضالين فالنفوس أحوج الى معرفة ما جاء به واتباعه منها الى الطعام
والشراب فإن هذا إذا فات حصل الموت في الدنيا وذاك إذا مات حصل العذاب فحق على كل أحد
بذل جهده واستطاعته في معرفة ما جاء به وطاعته إذ هذا طريق النجاة من العذاب األليم والسعادة
في دار النعيم والطريق الى ذلك الرواية والنقل إذ ال يكفي من ذلك مجرد العقل بل كما أن نور العين
ال يرى اال مع ظهور نور قدامه فكذلك نور العقل ال يهتدي اال إذا طلعت عليه شمس الرسالة فلهذا
كان تبليغ الدين من أعظم فرائض االسالم وكان معرفة ما أمر هللا به رسوله واجبا على جميع األنام
وهللا سبحانه بعث محمدا بالكتاب والسنة وبهما أتم على أمته األمة قال تعالى { َوألُتِ َّم نِ ْع َمتِي َعلَ ْي ُك ْم
اب
َولَ َعلَّ ُك ْم تَ ْهتَ ُدونَ {َ }154ك َما أَرْ َس ْلنَا فِي ُك ْم َرسُوالً ِّمن ُك ْم يَ ْتلُو َعلَ ْي ُك ْم آيَاتِنَا َوي َُز ِّكي ُك ْم َويُ َعلِّ ُم ُك ُم ْال ِكتَ َ
َو ْال ِح ْك َمةَ َويُ َعلِّ ُم ُكم َّما لَ ْم تَ ُكونُ ْ
ُون{}158
وا تَ ْعلَ ُمونَ { }151فَ ْاذ ُكرُو ِني أَ ْذ ُكرْ ُك ْم َوا ْش ُكرُواْ ِلي َوالَ تَ ْكفُر ِ
البقرة  158-154وقال تعالى {لَقَ ْد َم َّن ه
هللاُ َعلَى ْال ُمؤ ِمنِينَ إِ ْذ بَ َع َ
ث فِي ِه ْم َرسُوالً ِّم ْن أَنفُ ِس ِه ْم يَ ْتلُو
ت ه
اب َو ْال ِح ْك َمةَ }آل عمران 160قال تعالى { َو ْاذ ُكر ْ
ُوا ِن ْع َم َ
َعلَ ْي ِه ْم آ َيا ِت ِه َوي َُز ِّكي ِه ْم َويُ َعلِّ ُمهُ ُم ْال ِكتَ َ
هللاِ
ب َو ْال ِح ْك َم ِة يَ ِعظُ ُكم ِب ِه }البقرة 891وقال تعالى {هُ َو الَّ ِذي بَ َع َ
َعلَ ْي ُك ْم َو َما أَ َ
ث
نز َل َعلَ ْي ُك ْم ِّمنَ ْال ِكتَا ِ
اب َو ْال ِح ْك َمةَ }الجمعة 8وقال تعالى
فِي ْاألُ ِّميِّينَ َرسُوالً ِّم ْنهُ ْم يَ ْتلُو َعلَ ْي ِه ْم آيَاتِ ِه َوي َُز ِّكي ِه ْم َويُ َعلِّ ُمهُ ُم ْال ِكتَ َ
عن الخليل { َربَّنَا َوا ْب َع ْ
اب َو ْال ِح ْك َمةَ َوي َُز ِّكي ِه ْم
ث ِفي ِه ْم َرسُوالً ِّم ْنهُ ْم يَ ْتلُو َعلَ ْي ِه ْم آيَا ِتكَ َويُ َعلِّ ُمهُ ُم ْال ِكتَ َ
هللا َو ْال ِح ْك َم ِة }األحزاب 90وقد
ت َّ ِ
}البقرة 183وقال تعالى { َو ْاذ ُكرْ نَ َما يُ ْتلَى فِي بُيُوتِ ُك َّن ِم ْن آيَا ِ
قال غير واحد من العلماء منهم يحيى بن أبي كثير وقتادة والشافعي وغيرهم الحكمة هي السنة ألن
هللا أمر أزواج نبيه أن يذكرن ما يتلى في بيوتهن من الكتاب والحكمة والكتاب القرآن وما سوى ذلك
مما كان الرسول يتلوه هو السنة وأبي ثعلة وغيرهما أنه قال ال ألفين أحدكم متكا على أريكته يأتيه
األمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول بيننا وبينكم القرآن فما وجدنا فيه من حالل
استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه أال وإني أوتيت الكتاب ومثله معه وفي رواية أال وإنه مثل
ولما كان القرآن متميزا بنفسه لما خصه هللا به من اإلعجاز الذي باين به كالم الناس كما
الكتاب
اإلنسُ َو ْال ِج ُّن َعلَى أَن يَأْتُ ْ
آن الَ يَأْتُونَ ِب ِم ْثلِ ِه َولَوْ َكانَ
قال تعالى {قُل لَّئِ ِن اجْ تَ َم َع ِ
وا ِب ِم ْث ِل هَـ َذا ْالقُرْ ِ
ت ِ
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ْض ظَ ِهيراً }اإلسراء 22وكان منقوال بالتواتر لم يطمع أحد في تغيير شيء من ألفاظه
بَ ْع ُ
ضهُ ْم لِبَع ٍ
وحروفه وكان طمع الشيطان أن يدخل في األحاديث من النقص واالزدياد ما يضل به بعض العباد
فأقام هللا تعالى الجهابذة النقاد أهل الهدي والسداد فدحروا حزب الشيطان وفرقوا بين الحق من البهتان
وانتدبوا لحفظ السنة ومعاني القرآن من الزيادة في ذلك والنقصان وقام كل من علماء الدين بما
أنعم به عليه وعلى المسلمين مقام أهل الفقه الذين فقهوا معاني القرآن والحديث بدفع ما وقع في ذلك
من الخطأ في القديم والحديث وكان من ذلك الظاهر الجلي الذي ال يسوغ عنه العدول ومنه الخفى
الذي يسوغ فيه االجتهاد للعماء العدول وقام علماء النقل والنقاد بعلم الرواية واالسناد فسافروا في
ذلك الى البالد وهجروا فيه لذيذ الرقاد وفارقوا األموال واألوالد وأنفقوا فيه الطارف والتالد وصبروا
فيه على النوائب وقنع وا من الدنيا بزاد الراكب ولهم في ذلك من الحكايات المشهورة والقصص
المأثورة ما هو عند أهله معلوم ولمن طلب معرفته معروف مرسوم بتوسد أحدهم التراب وتركهم
لذيذ الطعام والشراب وترك معاشرة األهل واألصحاب والتصبر على مرارة اإلغتراب ومقاساة
األهوال الصعاب أمر حببه هللا إليهم وحاله ليحفظ بذلك دين هللا كما جعل البيت مثابة للناس وأمنا
يقصدونه من كل فج عميق ويتحملون فيه أمورا مؤلمة تحصل في الطريق وكما حببب الى أهل القتال
الجهاد بالنفس والمال حكمة من هللا يحفظ بها الدين ليهدي المهتدين ويظهر به الهدي ودين الحق الذي
بعث به رسوله ولو كره المشركون فمن كان مخلصا في أعمال الدين يعملها هلل كان من أولياء هللا
هللا الَ َخوْ ٌ
ف َعلَ ْي ِه ْم َوالَ هُ ْم يَحْ َزنُونَ {}68
المتقين أهل النعيم المقيم كما قال تعالى {أَال إِ َّن أَوْ لِيَاء ه ِ
وا َو َكانُ ْ
الَّ ِذينَ آ َمنُ ْ
هللا َذ ِلكَ ه َُو
وا َيتَّقُونَ { }69لَهُ ُم ْالبُ ْش َرى ِفي ْال َحيا ِة ال ُّد ْن َيا َو ِفي اآل ِخ َر ِة الَ تَ ْب ِد َ
ت هِ
يل ِل َك ِل َما ِ
وقد فسر النبي البشرى في الدنيا بنوعين أحدهما ثناء
ْالفَوْ ُز ْال َع ِظي ُم{ }60يونس60-68
الثاني الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له فقيل يا رسول هللا الرجل
المثنين عليه
يعمل العمل لنفسه فيحمده الناس عليه قال تلك عاجل بشرى المؤمن وقال البراء بن عازب سئل النبي
صلى هللا عليه وسلم عن قوله لهم البشرى في الحياة الدنيا فقال هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل
الصالح أو ترى له والقائمون بحفظ العلم الموروث عن رسول هللا الربان الحافظون له من الزيادة
والنقصان هم من أعظم أولياء هللا المتقين وحزبه المفلحين بل لهم مزية على غيرهم من أهل االيمان
واألعمال الصالحات كما قال تعالى {يَرْ فَ ِع َّ
ت
هللاُ الَّ ِذينَ آ َمنُوا ِمن ُك ْم َوالَّ ِذينَ أُوتُوا ْال ِع ْل َم َد َر َجا ٍ
}المجادلة 11قال ابن عباس يرفع هللا وعلم االسناد والرواية مما خص هللا به أمة محمد وجعله
سلما الى الدراية فأهل الكتاب ال إسناد له يأثرون به المنقوالت وهكذا المبتدعون من هذه األمة أهل
الضالالت وإنما االسناد لمن أعظم هللا عليه المنة أهل االسالم والسنة يفرقون به بين الصحيح
والسقيم والمعوج والقويم وغيرهم من أهل البدع والكفار إنما عندهم منقوالت يأثرونها بغير إسناد
وعليها من دينهم اإلعتماد وهم ال يعرفون فيها الحق من الباطل وال الحالي من العاطل وأما هذه
األمة المرحومة وأصحاب هذه األمة المعصومة فإن أهل العلم منهم والدين هم من أمرهم على يقين
فظهر لهم الصدق من المين كما يظهر الصبح لذي عينين عصمهم هللا أن يجمعوا على خطأ في دين
هللا معقول أو منقول وأمرهم إذا تنازعوا في شيء أن يردوه الى هللا والرسول كما قال تعالى { َيا
از ْعتُ ْم فِي َش ْي ٍء فَ ُر ُّدوهُ إِلَى ه
هللا َوأَ ِطيع ْ
أَيُّهَا الَّ ِذينَ آ َمنُ ْ
ُول َوأُوْ لِي األَ ْم ِر ِمن ُك ْم فَإِن تَنَ َ
ُوا ال َّرس َ
هللاِ
وا أَ ِطيعُواْ ه َ
فإذا اجتمع أهل
اهلل َو ْاليَوْ ِم اآل ِخ ِر َذلِكَ َخ ْي ٌر َوأَحْ َسنُ تَأْ ِويالً }النساء53
ُول إِن ُكنتُ ْم تُ ْؤ ِمنُونَ بِ ه ِ
َوال َّرس ِ
الفقه على القول بحكم لم يكن إال حقا وإذا اجتمع أهل الحديث على تصحيح حديث لم يكن اال صدقا
ولكل من الطائفتين من االستدالل على مطلوبهم بالجلي والخفي ما يعرف به من هو بهذا األمر حفي
وهللا تعالى يليهم الصواب في هذه القضية كما دلت على ذلك الدالئل الشرعية وكما عرف ذلك
بالتجربة الوجودية فإن هللا كتب في قلوبهم االيمان وايدهم بروح منه لما صدقوا في مواالة هللا
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اهلل َو ْاليَوْ ِم ْاآل ِخ ِر يُ َوا ُّدونَ َم ْن َحا َّد َّ
ورسوله وماداة من عدل عنه قال تعالى { َال تَ ِج ُد قَوْ ماً ي ُْؤ ِمنُونَ ِب َّ ِ
هللاَ
اإلي َمانَ
يرتَهُ ْم أُوْ لَ ِئكَ َكتَ َ
َو َرسُولَهُ َولَوْ َكانُوا آ َباءهُ ْم أَوْ أَ ْبنَاءهُ ْم أَوْ إِ ْخ َوانَهُ ْم أَوْ ع َِش َ
ب ِفي قُلُو ِب ِه ُم ْ ِ
وأهل العلم المأثور عن الرسول أعظمن الناس قياما بهه األصول ال تأخذ أحدهم
}المجادلة88
في هللا لومة الئم وال يصدهم عن سبيل هللا العظائم بل يتكلم أحدهم بالحق الذي عليه ويتكلم في أحب
وا ُكونُ ْ
الناس إليه عمال بقوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّ ِذينَ آ َمنُ ْ
وا قَ َّوا ِمينَ ِب ْالقِ ْس ِط ُ
شهَدَاء ِ ههللِ َولَوْ َعلَى أَنفُ ِس ُك ْم
ُوا ْالهَ َوى أَن تَ ْع ِدلُ ْ
اهللُ أَوْ لَى ِب ِه َما فَالَ تَتَّ ِبع ْ
أَ ِو ْال َوالِ َدي ِْن َواألَ ْق َر ِبينَ إِن يَ ُك ْن َغنِيهاً أَوْ فَقَيراً فَ ه
وا َوإِن تَ ْل ُوواْ أَوْ
وا ُكونُواْ
هللا َكانَ ِب َما تَ ْع َملُونَ َخ ِبيراً }النساء 195وقوله تعالى { َيا أَيُّ َها الَّ ِذينَ آ َمنُ ْ
ْرض ْ
ُوا فَإِ َّن ه َ
تُع ِ
وا ه
وا هُ َو أَ ْق َربُ لِلتَّ ْق َوى َواتَّقُ ْ
وا ا ْع ِدلُ ْ
شهَدَاء ِب ْالقِ ْس ِط َوالَ يَجْ ِر َمنَّ ُك ْم َشنَآنُ قَوْ ٍم َعلَى أَالَّ تَ ْع ِدلُ ْ
هلل ُ
هللاَ إِ َّن
قَ َّوا ِمينَ ِ ه ِ
ولهم من التعديل والتجريح والتضعيف والتصحيح من السعي
هللا َخبِي ٌر بِ َما تَ ْع َملُونَ }المائدة2
هَ
المشكور والعمل المبرور ما كان من أسباب حفظ الدين وصيانته عن إحداث المفترين وهم في ذلك
على درجات منهم المقتصر على مجرد النقل والرواية ومنهم أهل المعرفة بالحديث والدراية ومنهم
أهل الفقه فيه والمعرفة بمعانيه وقد أمر النبي األمة أن يبلغ عنه من شهد لم غاب ودعا للمبلغين
بالدعاء المتجاب فقال في الحديث الصحيح بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بين اسرائيل وال حرج
ومن كذب علي منعمدا فليتبوأ مقعده من النار وقال أيضا في خطبته في حجة الوداع اال ليبلغ الشاهد
الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع وقال أيضا نضر هللا امرءا سمع منا حديثا فبلغه الى من لم
يسمعه فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه الى من هو أفقه منه ثالث ال يغل عليهن قلب مسلم
اخالص العمل هلل ومناصحة والة األمر ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من روائهم وفي
هذا دعاء منه لمن بلغ حديثه وإن لم يكن فقيها ودعاء لمن بلغه وإن كان المستمع أفقه من المبلغ لما
أع طى المبلغون من النضرة ولهذا قال سفيان بن عيينة ال تجد أحد من أهل الحديث اال وفي وجهه
نضرة لدعوة النبي يقال نضر ونضر والفتح أفصح ولم يزل أهل العلم في القديم والحديث يعظون
نقلة الحديث حتى قال الشافعي رضي هللا عنه إذا رأيت رجال من أهل الحديث فكأني رأيت رجال من
أصحاب النبي صلى هللا عليهم وسلم وإنما قال الشافعي هذا ألنهم في مقام الصحابة من تبليغ حديث
1
النبي وقال الشافعي أيضا أهل الحديث حفظوا فلهم علينا الفضل ألنهم حفظوا لنا أه

الدين ما شرعه هللا ورسوله
سو َل فَإِن تَ َولَّوا فَإِنَّ َما َعلَ ْي ِه َما ُح ِّم َل َو َعلَ ْي ُكم َّما ُح ِّم ْلتُ ْم َوإِن
هللا َوأَ ِطيعُوا ال َّر ُ
قال تعالى { قُلْ أَ ِطيعُوا َّ َ
ُول إِ َّال ْالبَ َال ُ
غ ْال ُم ِبينُ }النور50
تُ ِطيعُوهُ تَ ْهتَدُوا َو َما َعلَى ال َّرس ِ
أن الرسل عليهم الصالة والسالم هم الوسائط بيننا وبين هللا فى أمره ونهيه ووعده ووعيده فالحالل
ما أحله هللا ورسوله والحرام ما حرمه هللا ورسوله والدين ما شرعه هللا ورسوله فعلينا أن نحب هللا
2
ورسوله ونطيع هللا ورسوله ونرضى هللا ورسوله
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268

ان هللا تعالى جعل محبة هللا ورسوله وارضاء هللا ورسوله وطاعة هللا ورسوله شيئا واحدا كما قرن
يرتُ ُك ْم َوأَ ْم َوا ٌل
طاعته بطاعته فقال تعالى {قُلْ إِن َكانَ آ َبا ُؤ ُك ْم َوأَ ْبنَآ ُؤ ُك ْم َوإِ ْخ َوانُ ُك ْم َوأَ ْز َوا ُج ُك ْم َوع َِش َ
ضوْ نَهَا أَ َحبَّ إِلَ ْي ُكم ِّمنَ ه
هللاِ َو َرسُولِهِ }التوبة80
ارةٌ تَ ْخ َشوْ نَ َك َسا َدهَا َو َم َسا ِكنُ تَرْ َ
ا ْقتَ َر ْفتُ ُموهَا َوتِ َج َ
ُول }آل عمران 198في مواضع متعددة وقال أيضا { َو ه
ُوا ه
وقال { َوأَ ِطيع ْ
هللاُ َو َرسُولُهُ
هللاَ َوال َّرس َ
أَ َح ُّ
هللا
ق أَن يُرْ ضُوهُ }التوبة 68فوحد الضمير وقال ايضا { إِ َّن الَّ ِذينَ يُ َبا ِيعُونَكَ إِنَّ َما يُ َبا ِيعُونَ َّ َ
هللا َوأَصْ لِحُواْ َذ َ
ات
ال قُ ِل األَنفَا ُل ِ ه ِ
هلل َوال َّرسُو ِل فَاتَّقُواْ ه َ
}الفتح 14وقال ايضا {يَسْأَلُونَكَ ع َِن األَنفَ ِ
ِب ْي ِن ُك ْم َوأَ ِطيع ْ
هللا َو َرسُولَهُ إِن ُكنتُم ُّم ْؤ ِم ِنينَ }األنفال 1وجعل شقاق هللا ورسوله ومحادة هللا ورسوله
ُوا ه َ
هللا َو َرسُولَهُ َو َمن يُ َشا ِّ
ق
واذى هللا ورسوله ومعصية هللا ورسوله شيئا واحدا فقال { َذلِكَ ِبأَنَّهُ ْم َشاقُّوا َّ َ
ب }الحشر 0وقال {إِ َّن الَّ ِذينَ ي َُحا ُّدونَ َّ
هللاَ َو َرسُولَهُ }المجادلة 5و
هللا َش ِدي ُد ْال ِعقَا ِ
هللا فَإِ َّن َّ َ
َّ َ
المجادلة 84وقال تعالى {أَلَ ْم َي ْعلَ ُم ْ
ي
ك ْال ِخ ْز ُ
ار َج َهنَّ َم َخا ِلداً ِفي َها َذ ِل َ
هللا َو َرسُولَهُ فَأَ َّن لَهُ نَ َ
وا أَنَّهُ َمن ي َُحا ِد ِد ه َ
ْص ه
هللاَ َو َرسُولَهُ َويَتَ َع َّد ُحدُو َدهُ يُ ْد ِخ ْلهُ نَاراً َخالِداً فِيهَا َولَهُ َع َذابٌ
ْال َع ِظي ُم }التوبة 69وقال { َو َمن يَع ِ
ُّم ِه ٌ
ين }النساء 10وفي هذا وغيره بيان لتالزم الحقين وان جهة حرمه هللا ورسوله جهة واحدة فمن
اذى الرسول فقد اذى هللا ومن اطاعه فقد اطاع هللا الن االمة ال يصلون ما بينهم وبين ربهم اال
بواسطة الرسول ليس الحد منهم طريق غيره وال سبب سواه وقد اقامه هللا مقام نفسه في امره ونهيه
1
واخباره وبيانه فال يجوز ان يفرق بين هللا ورسوله في شئ من هذه االمور

إثبات العصمة لالنبياء من اإلقرار على الذنوب مطلقا
هللا َوأَ ِطيعُوا ال َّرسُو َل فَإِن تَ َولَّوا فَإِنَّ َما َعلَ ْي ِه َما ُح ِّم َل َو َعلَ ْي ُكم َّما ُح ِّم ْلتُ ْم َوإِن
قال تعالى { قُلْ أَ ِطيعُوا َّ َ
ُول إِ َّال ْال َب َال ُ
غ ْال ُم ِبينُ }النور50
تُ ِطيعُوهُ تَ ْهتَ ُدوا َو َما َعلَى ال َّرس ِ
وأما العصمة في غير ما يتعلق بتبليغ الرسالة فللناس فيه نزاع هل هو ثابت بالعقل أو بالسمع
ومتنازعون في العصمة من الكبائر والصغائر أو من بعضها أم هل العصمة إنما هي في اإلقرار
عليها ال في فعلها أم ال يجب القول بالعصمة إال في التبليغ فقط وهل تجب العصمة من الكفر والذنوب
قبل المبعث أم ال والكالم على هذا مبسوط في غير هذا الموضع والقول الذي عليه جمهور الناس
وهو الموافق لآلثار المنقولة عن السلف إثبات العصمة من اإلقرار على الذنوب مطلقا والرد على من
يقول أنه يجوز إقرارهم عليها وحجج القائلين بالعصمة إذا حررت إنما تدل على هذا القول وحجج
النفاة ال تدل على وقوع ذنب أقر عليه األنبياء فإن القائلين بالعصمة احتجوا بأن التأسي بهم مشروع
وذلك ال يجوز إال مع تجويز كون األفعال ذنوبا ومعلوم أن التأسي بهم إنما هو مشروع فيما أقروا
عليه دون ما نهوا عنه ورجعوا عنه كما أن األمر والنهي إنما تجب طاعتهم فيما لم ينسخ منه فأما ما
نسخ من األمر والنهي فال يجوز جعله مأمورا به وال منهيا عنه فضال عن وجوب اتباعه والطاعة فيه
وكذلك ما احتجوا به من أن الذنوب تنافي الكمال أو أنها ممن عظمت عليه النعمة أقبح أو أنها توجب
التنفير أو نحو ذلك من الحجج العقلية فهذا إنما يكون مع البقاء على ذلك وعدم الرجوع وإال فالتوبة
النصوح التي يقبلها هللا يرفع بها صاحبها إلى أعظم مما كان عليه كما قال بعض السلف كان داود
عليه السالم بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة وقال آخر لو لم تكن التوبة أحب األشياء إليه لما ابتلى
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أفرح بتوبة عبده من رجل نزل
بالذنب أكرم الخلق عليه وقد ثبت في الصحاح حديث التوبة
منزال إلخ وقد قال تعالى { إِ َّن ه
هللاَ يُ ِحبُّ التَّ َّوا ِبينَ َوي ُِحبُّ ْال ُمتَطَه ِِّرينَ }البقرة 888وقال تعالى
صالِحاً فَأُوْ لَئِكَ يُبَ ِّد ُل َّ
هللاُ َسيِّئَاتِ ِه ْم َح َسنَاتٍ }الفرقان 14وقد ثبت في
اب َوآ َمنَ َو َع ِم َل َع َمالً َ
{إِ َّال َمن تَ َ
الصحيح حديث الذي يعرض هللا صغار ذنوبه ويخبأ عنه كبارها وهو مشفق من كبارها أن تظهر
فيقول هللا له إني قد غفرتها لك وأبدلتك مكان كل سيئة حسنة فيقول أي رب إن لي سيئات لم
أرها إذا رأى تبديل السيئات بالحسنات طلب رؤية الذنوب الكبار التي كان مشفقا منها أن تظهر
ومعلوم أن حاله هذه مع هذا التبديل أعظم من حاله لو لم تقع السيئات وال التبديل وقال طائفة من
السلف منهم سعيد بن جبير إن العبد ليعمل الحسنة فيدخل بها النار وإن العبد ليعمل السيئة فيدخل بها
الجنة يعمل الحسنة فيعجب بها ويفتخر بها حتى تدخله النار ويعمل السيئة فال يزال خوفه منها وتوبته
ب َّ
هللاُ
اإلن َسانُ إِنَّهُ َكانَ ظَلُوماً َجهُوالً{ }18لِيُ َع ِّذ َ
منها حتى تدخله الجنة وقد قال تعالى { َو َح َملَهَا ْ ِ
ت َو َكانَ َّ
وب َّ
هللاُ َغفُوراً
ت َويَتُ َ
هللاُ َعلَى ْال ُم ْؤ ِمنِينَ َو ْال ُم ْؤ ِمنَا ِ
ت َو ْال ُم ْش ِر ِكينَ َو ْال ُم ْش ِر َكا ِ
ْال ُمنَافِقِينَ َو ْال ُمنَافِقَا ِ
َّحيماً{}19األحزاب 19- 18فغاية كل إنسان أن يكون من المؤمنين والمؤمنات الذين تاب هللا
ر ِ
عليهم وفي الكتاب والسنة الصحيحة والكتب التي أنزلت قبل القرآن مما يوافق هذا القول ما يتعذر
إحصاؤه والرادون لذلك تأولوا ذلك بمثل تأويالت الجهمية والقدرية والدهرية لنصوص األسماء
والصفات ونصوص القدر ونصوص المعاد وهي من جنس تأويالت القرامطة الباطنية التي يعلم
باالضطرار أنها باطلة وأنها من باب تحريف الكلم عن مواضعه وهؤالء يقصد أحدهم تعظيم األنبياء
فيقع في تكذيبهم ويريد اإليمان بهم فيقع في الكفر بهم ثم أن العصمة المعلومة بدليل الشرع والعقل
واإلجماع وهي العصمة في التبليغ لم ينتفعوا بها إذ كانوا ال يقرون بموجب ما بلغته األنبياء وإنما
يقرون بلفظ حرفوا معناه أو كانوا فيه كاألميين الذين ال يعلمون الكتاب إال أماني والعصمة التي كانوا
ادعوها لو كانت ثابتة لم ينتفعوا بها وال حاجة بهم إليها عندهم فإنها متعلقة بغيرهم ال بما أمروا
باإليمان به فيتكلم أحدهم فيها على األنبياء بغير سلطان من هللا ويدع ما يجب عليه من تصديق
األنبياء وطاعتهم وهو الذي تحصل به السعادة وبضده تحصل الشقاوة قال تعالى { فَإِنَّ َما َعلَ ْي ِه َما
ُح ِّم َل َو َعلَ ْي ُكم َّما ُح ِّم ْلتُ ْم }النور 50اآلية و هللا تعالى لم يذكر في القرآن شيئا من ذلك عن نبي من
األنبياء إال مقرونا بالتوبة واالستغفار كقول آدم وزوجته { َربَّنَا ظَلَ ْمنَا أَنفُ َسنَا َوإِن لَّ ْم تَ ْغفِرْ لَنَا َوتَرْ َح ْمنَا
ْس ِلي ِب ِه ِع ْل ٌم
لَنَ ُكونَ َّن ِمنَ ْال َخا ِس ِرينَ }األعراف 89وقول نوح { َربِّ إِنِّي أَعُو ُذ ِبكَ أَ ْن أَسْأَلَكَ َما لَي َ
اس ِرينَ }هود 01وقول الخليل عليه السالم { َربَّنَا ا ْغفِرْ لِي
َوإِالَّ تَ ْغفِرْ لِي َوتَرْ َح ْمنِي أَ ُكن ِّمنَ ْال َخ ِ
ي َو ِل ْل ُم ْؤ ِم ِنينَ َيوْ َم َيقُو ُم ْال ِح َسابُ }إبراهيم 01وقوله { َوالَّ ِذي أَ ْ
ط َم ُع أَن َي ْغ ِف َر ِلي َخ ِطيئَ ِتي َيوْ َم
َو ِل َوالِ َد َّ
نت َولِيُّنَا فَا ْغفِرْ لَنَا َوارْ َح ْمنَا َوأَ َ
ِّين }الشعراء 28وقول موسى { أَ َ
نت َخ ْي ُر ْال َغافِ ِرينَ {}155
الد ِ
ال
اآلخ َر ِة إِنَّا هُ ْدنَـا إِلَ ْيكَ َ{}156األعراف 156-155وقوله {قَ َ
َوا ْكتُبْ لَنَا فِي هَـ ِذ ِه ال ُّد ْنيَا َح َسنَةً َوفِي ِ
سب َْحانَكَ تُب ُ
َربِّ إِنِّي ظَلَ ْم ُ
ْت إِلَ ْيكَ َوأَنَاْ أَ َّو ُل
ال ُ
ت نَ ْف ِسي فَا ْغفِرْ ِلي }القصص 16وقوله {فَلَ َّما أَفَا َ
ق قَ َ
اب { }80فَ َغفَرْ نَا لَهُ
ْال ُم ْؤ ِمنِينَ }األعراف 109وقوله تعالى عن داود { فَا ْستَ ْغفَ َر َربَّهُ َو َخ َّر َرا ِكعاً َوأَنَ َ
ب{}85ص 80وقوله تعالى عن سليمان { َربِّ ا ْغ ِفرْ ِلي َو َهبْ لِي
َذ ِلكَ َوإِ َّن لَهُ ِعن َدنَا لَ ُز ْلفَى َو ُح ْسنَ َمآ ٍ
1
ُم ْلكاً َّال يَنبَ ِغي ِألَ َح ٍد ِّم ْن بَ ْع ِدي إِنَّكَ أَ َ
نت ْال َوهَّابُ } ص95
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" علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة "
هللا َوأَ ِطي ُعوا ال َّرسُو َل فَإِن تَ َولَّوا فَإِنَّ َما َعلَ ْي ِه َما ُح ِّم َل َو َعلَ ْي ُكم َّما ُح ِّم ْلتُ ْم َوإِن
قال تعالى { قُلْ أَ ِطيعُوا َّ َ
ُول إِ َّال ْالبَ َال ُ
غ ْال ُمبِينُ }النور50
تُ ِطيعُوهُ تَ ْهتَدُوا َو َما َعلَى ال َّرس ِ
وهللا سبحانه امرنا باتباع الرسول وطاعته ومواالته ومحبته وأن يكون هللا ورسوله أحب الينا مما
سواهما وضمن لنا بطاعته ومحبته محبة هللا وكرامته وقال تعالى قال تعالى { َوإِن تُ ِطيعُوهُ
تَ ْهتَدُوا }النور 50فمعنا أصالن عظيمان أحدهما أن ال نعبد إال هللا والثانى أن ال نعبده إال بما شرع ال
وهذان األصالن هما تحقيق شهادة أن ال إله إال هللا وأن محمدا رسول هللا
نعبده بعبادة مبتدعة
قال الفضيل بن عياض أخلصه وأصوبه قالوا
كما قال تعالى { لِيَ ْبلُ َو ُك ْم أَيُّ ُك ْم أَحْ َسنُ َع َمالً }هود1
يا أبا على ما أخلصه وأصوبه قال ان العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا
ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص ان يكون هلل والصواب أن يكون على
صالِحاً َو َال يُ ْش ِر ْك ِب ِعبَا َد ِة َربِّ ِه
السنة وذلك تحقيق قوله تعالى { فَ َمن َكانَ يَرْ جُو لِقَاء َربِّ ِه فَ ْليَ ْع َملْ َع َمالً َ
أَ َحداً }الكهف 114وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يقول فى دعائه اللهم اجعل عملى كله
صالحا واجعله لوجهك خالصا وال تجعل ألحد فيه شيئا وقال تعالى{أَ ْم لَهُ ْم ُ
ش َر َكاء َش َرعُوا لَهُم ِّمنَ
ِّين َما لَ ْم يَأْ َذن بِ ِه َّ
هللاُ }الشورى 81وفى الصحيحين عن عائشة عن النبى صلى هللا عليه وسلم
الد ِ
أن ه قال من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفى لفظ فى الصحيح من عمل عمال
ليس عليه أمرنا فهو رد وفى الصحيح وغيره أيضا يقول هللا تعالى أنا أغنى الشركاء عن
ولهذا قال الفقهاء
الشرك من عمل عمال أشرك فيه غيرى فأنا منه برىء وهو كله للذى أشرك
العبادات مبناها على التوقيف كما فى الصحيحين عن عمر بن الخطاب أنه قبل الحجر االسود وقال
وهللا انى ألعلم أنك حجر ال تضر وال تنفع ولوال أنى رأيت رسول هللا يقبلك لما قبلتك وهللا سبحانه
امرنا باتباع الرسول وطاعته ومواالته ومحبته وأن يكون هللا ورسوله أحب الينا مما سواهما وضمن
هللاَ فَاتَّ ِبعُونِي يُحْ ِب ْب ُك ُم ه
لنا بطاعته ومحبته محبة هللا وكرامته فقال تعالى {قُلْ إِن ُكنتُ ْم تُ ِحبُّونَ ه
هللاُ َويَ ْغفِرْ
لَ ُك ْم ُذنُو َب ُك ْم }آل عمران 91وقال تعالى { َوإِن تُ ِطيعُوهُ تَ ْهتَدُوا }النور 50وقال تعالى { ِت ْلكَ
هللاِ َو َمن ي ُِط ِع ه
ُحدُو ُد ه
ك ْالفَوْ ُز ْال َع ِظي ُم
ت تَجْ ِري ِمن تَحْ تِهَا األَ ْنهَا ُر َخالِ ِدينَ فِيهَا َو َذلِ َ
هللاَ َو َرسُولَهُ يُ ْد ِخ ْلهُ َجنَّا ٍ
}النساء19وأمثال ذلك فى القرآن كثير وال ينبغى ألحد أن يخرج فى هذا عما مضت به السنة وجاءت
به الش ريعة ودل عليه الكتاب والسنة وكان عليه سلف االمة وما علمه قال به وما لم يعلمه امسك عنه
1
وال يقفو ما ليس له به علم وال يقول على هللا ما لم يعلم فان هللا تعالى قد حرم ذلك كله
ان اولياء هللا يجب عليهم االعتصام بالكتاب والسنة وانه ليس فيهم معصوم يسوغ له او لغيره اتباع
ما يقع فى قلبه من غير اعتبار بالكتاب والسنة هو مما اتفق عليه اولياء هللا عز وجل من خالف فى
هذا فليس من اولياء هللا سبحانه الذين أمر هللا باتباعهم بل اما ان يكون كافرا واما ان يكون مفرطا فى
الجهل وهذا كثير فى كالم المشايخ كقول الشيخ ابى سليمان الدارانى أنه ليقع فى قلبى النكتة من
نكت القوم فال اقبلها إال بشاهدين الكتاب والسنة و قال أبو القاسم الجنيد رحمة هللا عليه علمنا هذا مقيد
بالكتاب والسنة فمن لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث اليصلح له ان يتكلم فى علمنا أو قال ال يقتدى به

1مجموع الفتاوى ج 1 :ص995- 990 :
271

وقال أبو عثمان النيسابورى من امر السنة على نفسه قوال وفعال نطق بالحكمة ومن امر الهوى على
نفسه قوال وفعال نطق بالبدعة ألن هللا تعالى يقول فى كالمه القديم { َوإِن تُ ِطيعُوهُ تَ ْهتَدُوا }النور50
1
وقال أبو عمرو بن نجيد كل وجد ال يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل

" من أمر السنة على نفسه قوال وفعال نطق بالحكمة ومن أمر الهوى على
نفسه قوال وفعال نطق بالبدعة "
هللا َوأَ ِطيعُوا ال َّرسُو َل فَإِن تَ َولَّوا فَإِنَّ َما َعلَ ْي ِه َما ُح ِّم َل َو َعلَ ْي ُكم َّما ُح ِّم ْلتُ ْم َوإِن
قال تعالى { قُلْ أَ ِطيعُوا َّ َ
ُول إِ َّال ْالبَ َال ُ
غ ْال ُم ِبينُ }النور50
تُ ِطيعُوهُ تَ ْهتَدُوا َو َما َعلَى ال َّرس ِ
والمعصية الثانية قد تكون عقوبة األولى فتكون من سيئات الجزاء مع أنها من سيئات العمل قال
النبى صلى هللا عليه و سلم فى الحديث المتفق على صحته عن إبن مسعود رضي هللا عنه عن النبى
صلى هللا عليه و سلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدى الى البر و البر يهدى الى الجنة و ال يزال
الرجل يصدق و يتحرى الصدق حتى يكتب عند هللا صديقا و إياكم و الكذب فان الكذب يهدى الى
الفجور و الفجور يهدى الى النار و ال يزال الرجل يكذب و يتحرى الكذب حتى يكتب عند هللا كذابا
وقد ذكر فى غي ر موضع من القرآن ما يبين أن الحسنة الثانية قد تكون من ثواب األولى و كذلك
ُول فَإِن تَ َولَّوا
هللا َوأَ ِطيعُوا ال َّرس َ
السيئة الثانية قد تكون من عقوبة األولى و قال تعالى {قُلْ أَ ِطيعُوا َّ َ
ُول إِ َّال ْالبَ َال ُ
غ ْال ُم ِبينُ }النور50
فَإِنَّ َما َعلَ ْي ِه َما ُح ِّم َل َو َعلَ ْي ُكم َّما ُح ِّم ْلتُ ْم َوإِن تُ ِطيعُوهُ تَ ْهتَدُوا َو َما َعلَى ال َّرس ِ
قال أبو عثمان النيسابوري من أمر السنة على نفسه قوال و فعال نطق بالحكمة و من أمر الهوى على
قلت و
نفسه قوال و فعال نطق بالبدعة ألن هللا تعالى يقول { َوإِن تُ ِطيعُوهُ تَ ْهتَدُوا }النور50
ُصيبَهُ ْم َع َذابٌ أَلِي ٌم
صيبَهُ ْم فِ ْتنَةٌ أَوْ ي ِ
قد قال فى آخر السورة { فَ ْليَحْ َذ ِر الَّ ِذينَ ي َُخالِفُونَ ع َْن أَ ْم ِر ِه أَن تُ ِ
2
}النور69
وجماع الدين أن ال نعبد إال هللا وال نعبده إال بما شرع وال نعبده بالبدع كما قال تعالى { لِيَ ْبلُ َو ُك ْم
أَيُّ ُك ْم أَحْ َسنُ َع َمالً }الملك 8قال الفضيل بن عياض أخلصه وأصوبه قالوا يا أبا على ما أخلصه
وأصوبه قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا
ولم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص أن يكون هلل والصواب أن يكون على السنة وهذا الذى
ذكره الفضيل مما اتفق عليه أئمة المشائخ كما قال أبو سليمان الدارانى إنه لتمر بقلبى النكتة من نكت
القوم فال أقبلها إال بشاهدين اثنين الكتاب والسنة وقال الشيخ أبو سليمان أيضا ليس لمن ألهم شيئا من
الخير أن يفعله حتى يسمع فيه بأثر فاذا سمع بأثر كان نورا على نور وقال الجنيد علمنا هذا مقيد
بالكتاب والسنة فمن لم يقرأ القرآن ولم يكتب الحديث لم يصح له أن يتكلم فى علمنا هذا وقال سهل
إبن عبد هللا التسترى كل وجد ال يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل وقال كل عمل على ابتدع فانه
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عذاب على النفس وكل عمل بال اقتداء هو غش النفس وقال أبو عثمان النيسابورى من أمر السنة
على نفسه قوال وفعال نطق بالحكمة ومن أمر الهوى على نفسه قوال وفعال نطق بالبدعة ألن هللا يقول
وإذا كان كذلك فليس ألحد أن يسلك
{ َوإِن تُ ِطيعُوهُ تَ ْهتَدُوا }النور 50مثل هذا كثير فى كالمهم
إلى هللا إال بما شرعه الرسول ألمته فهو الداعى إلى هللا باذنه الهادى إلى صراطه الذى من أطاعه
دخل الجنة ومن عصاه دخل النار فهو الذى فرق هللا به بين الحق والباطل والهدى والضالل والرشاد
1
والغى آخره والحمد هلل رب العالمين وصلى هللا على محمد وصحبه وسلم

لفظ الرسول يبين أنه مبلغ عن غيره ال منشىء له من عنده
هللا َوأَ ِطيعُوا ال َّرسُو َل فَإِن تَ َولَّوا فَإِنَّ َما َعلَ ْي ِه َما ُح ِّم َل َو َعلَ ْي ُكم َّما ُح ِّم ْلتُ ْم َوإِن
قال تعالى { قُلْ أَ ِطيعُوا َّ َ
ُول إِ َّال ْالبَ َال ُ
غ ْال ُم ِبينُ }النور50
تُ ِطيعُوهُ تَ ْهتَدُوا َو َما َعلَى ال َّرس ِ
ُول إِ َّال ْالبَ َال ُ
غ ْال ُم ِبينُ
ان لفظ الرسول يبين أنه مبلغ عن غيره ال منشىء له من عنده { َو َما َعلَى ال َّرس ِ
2
}العنكبوت12
فالرسول صلى هللا عليه وسلم هو الصادق المصدوق المبين للناس ما نزل اليهم المبلغ لرسالة ربه
ان قَوْ ِم ِه ِليُ َبيِّنَ لَهُ ْم
المخاطب لهم بلسان عربى مبين قال تعالى{ َو َما أَرْ َس ْلنَا ِمن َّرس ٍ
ُول إِالَّ ِبلِ َس ِ
}إبراهيم 0وقال تعالى {إِنَّا َج َع ْلنَاهُ قُرْ آناً ع ََر ِبيهاً لَّ َعلَّ ُك ْم تَ ْعقِلُونَ }الزخرف 9وقال تعالى { َولَقَ ْد
3
يَسَّرْ نَا ْالقُرْ آنَ لِل ِّذ ْك ِر فَهَلْ ِمن ُّم َّدكِ ٍر }القمر11
وقد بين هللا تعالى أنواع تكليمه لعباده فى قوله { َو َما َكانَ لِبَ َش ٍر أَن يُ َكلِّ َمهُ َّ
هللاُ إِ َّال َوحْ ياً أَوْ ِمن َو َراء
ُوح َي ِبإِ ْذ ِن ِه َما َي َشا ُء إِنَّهُ َع ِل ٌّي َح ِكي ٌم }الشورى 51فبين سبحانه أن التكليم
ِح َجا ٍ
ب أَوْ يُرْ ِس َل َرسُوالً فَي ِ
تارة يكون وحيا وتارة من وراء حجاب كما كلم موسى وتارة يرسل رسوال فيوحى الرسول بإذن هللا
ما يشاء وقال تعالى { َّ
اس }الحج 15فإذا أرسل هللا
هللاُ يَصْ طَفِي ِمنَ ْال َم َالئِ َك ِة ُر ُ
سالً َو ِمنَ النَّ ِ
تعالى رسوال كان ذلك مما يكلم به عباده فيتلوه عليهم وينبئهم به كما قال تعالى { قُل الَّ تَ ْعتَ ِذر ْ
ُوا لَن
نُّ ْؤ ِمنَ لَ ُك ْم قَ ْد نَبَّأَنَا ه
ار ُك ْم }التوبة 30وإنما نبأهم بواسطة الرسول والرسول مبلغ به كما
هللاُ ِم ْن أَ ْخبَ ِ
ُ
نز َل إِلَ ْيكَ ِمن َّربِّكَ }المائدة 61وقال تعالى { ِل َي ْعلَ َم أَن قَ ْد
قال تعالى { َيا أَيُّ َها ال َّرسُو ُل َبلِّ ْغ َما أ ِ
ت َربِّ ِه ْم }الجن 82وقال تعالى { َو َما َعلَى ال َّرسُو ِل إِ َّال ْالبَ َال ُ
غ ْال ُم ِبينُ }النور50
أَ ْبلَ ُغوا ِر َس َاال ِ
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والرسول أمر أمته بالتبليغ عنه ففى صحيح البخارى عن عبد هللا بن عمرو عن النبى صلى هللا عليه
وسلم أنه قال بلغوا عنى ولو آية وحدثوا عن بنى إسرائيل وال حرج ومن كذب علي معتمدا فليتبوأ
مقعده من النار وقال صلى هللا عليه وسلم لما خطب المسلمين ليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ
أوعى من سامع وقال نضر هللا امرأ سمع منا حديثا فبلغه إلى من لم يسمعه فرب حامل غيره
فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه وفى السنن عن جابر قال كان النبى صلى هللا عليه وسلم
يعرض نفسه على الناس بالموسم فيقول أال رجل يحملنى إلى قومه البلغ كالم ربى فان قريشا
1
منعونى أن أبلغ كالم ربى

" تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها ال يزيغ عنها بعدى اال هالك "
هللا َوأَ ِطيعُوا ال َّرسُو َل فَإِن تَ َولَّوا فَإِنَّ َما َعلَ ْي ِه َما ُح ِّم َل َو َعلَ ْي ُكم َّما ُح ِّم ْلتُ ْم َوإِن
قال تعالى { قُلْ أَ ِطيعُوا َّ َ
ُول إِ َّال ْالبَ َال ُ
غ ْال ُمبِينُ }النور50
تُ ِطيعُوهُ تَ ْهتَدُوا َو َما َعلَى ال َّرس ِ
فما جاء به القرآن العزيز أو السنة المعلومة وجب
يجب على الخلق االقرار بما جاء به النبى
على الخلق االقرار به جملة وتفصيال عند العلم بالتفصيل فال يكون الرجل مؤمنا حتى يقر بما جاء به
وهو تحقيق شهادة أن ال اله اال هللا وأن محمدا رسول هللا فمن شهد أنه رسول هللا شهد
النبى
أنه صادق فيما يخبر به عن هللا تعالى فان هذا حقيقة الشهادة بالرسالة اذ الكاذب ليس برسول فيما
ين{ }05ثُ َّم لَقَطَ ْعنَا
يكذبه وقد قال هللا تعالى { َولَوْ تَقَ َّو َل َعلَ ْينَا بَع َ
او ِ
يل{َ }00ألَ َخ ْذنَا ِم ْنهُ ِب ْاليَ ِم ِ
ْض ْاألَقَ ِ
ِم ْنهُ ْال َوتِينَ { }06الحاقة 06-00و بالجملة فهذا معلوم باالضطرار من دين االسالم ال يحتاج
وهو ما جاء به من القرآن والسنة كما قال هللا
الى تقريره هنا وهو االقرار بما جاء به النبى
اب َو ْال ِح ْك َمةَ َويُ َعلِّ ُم ُكم َّما
تعالى { َك َما أَرْ َس ْلنَا فِي ُك ْم َرسُوالً ِّمن ُك ْم يَ ْتلُو َعلَ ْي ُك ْم آيَاتِنَا َوي َُز ِّكي ُك ْم َويُ َعلِّ ُم ُك ُم ْال ِكتَ َ
ت ه
وا تَ ْعلَ ُمونَ }البقرة 151وقال تعالى{ َو ْاذ ُكر ْ
لَ ْم تَ ُكونُ ْ
ُوا ِن ْع َم َ
ب
هللاِ َعلَ ْي ُك ْم َو َما أَن َز َل َعلَ ْي ُك ْم ِّمنَ ْال ِكتَا ِ
َو ْال ِح ْك َم ِة يَ ِعظُ ُكم ِب ِه }البقرة 891ومما جاء به الرسول أمر هللا له بالبالغ المبين كما قال تعالى {
ُول إِ َّال ْالبَ َال ُ
غ ْال ُمبِينُ }النور 50وقال تعالى { َوأَ َ
اس َما نُ ِّز َل
َو َما َعلَى ال َّرس ِ
نز ْلنَا إِلَ ْيكَ ال ِّذ ْك َر لِتُبَيِّنَ لِلنَّ ِ
ُ
نز َل إِلَ ْيكَ ِمن َّربِّكَ َوإِن لَّ ْم تَ ْف َعلْ فَ َما َبلَّ ْغ َ
ت
إِلَ ْي ِه ْم }النحل 00وقال تعالى { َيا أَيُّ َها ال َّرسُو ُل بَلِّ ْغ َما أ ِ
ِر َسالَتَهُ َو ه
ومعلوم أنه قد بلغ الرسالة كما أمر ولم يكتم منها
اس }المائدة61
هللاُ يَع ِ
ْص ُمكَ ِمنَ النَّ ِ
شيئا فان كتمان ما أنزله هللا اليه يناقض موجب الرسالة كما أن الكذب يناقض موجب الرسالة ومن
المعلوم من دين المسلمين أنه معصوم من الكتمان لشىء من الرسالة كما أنه معصوم من الكذب فيها
واألمة تشهد له بأنه بلغ الرسالة كما أمره هللا وبين ما أنزل اليه من ربه وقد أخبر هللا بأنه قد أكمل
الدين وانما كمل بما بلغه اذ الدين لم يعرف اال بتبليغه فعلم أنه بلغ جميع الدين الذى شرعه هللا لعباده
كما قال صلى هللا عليه وسلم تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها ال يزيغ عنها بعدى اال هالك
وقال ما تركت من شىء يقربكم الى الجنة اال وقد حدثتكم به وما من شىء يبعدكم عن النار اال وقد
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حدثتكم به

وقال أبو ذر لقد توفى رسول هللا
منه علما

وما طائر يقلب جناحيه فى السماء اال ذكر لنا
1

يتبين أن الشارع عليه الصالة والسالم نص على كل ما يعصم من المهالك نصا قاطعا للعذر وفي صحيح مسلم أن
بعض المشركين قالوا لسلمان لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة قال أجل وقال صلى هللا عليه وسلم
وقال ما بعث هللا من نبي إال كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه خيرا لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه شرا
2
لهم

{ َوإِن تُ ِطيعُوهُ تَ ْهتَدُوا }

هللا َوأَ ِطيعُوا ال َّرسُو َل فَإِن تَ َولَّوا فَإِنَّ َما َعلَ ْي ِه َما ُح ِّم َل َو َعلَ ْي ُكم َّما ُح ِّم ْلتُ ْم َوإِن
قال تعالى { قُلْ أَ ِطيعُوا َّ َ
ُول إِ َّال ْالبَ َال ُ
غ ْال ُم ِبينُ }النور50
تُ ِطيعُوهُ تَ ْهتَدُوا َو َما َعلَى ال َّرس ِ
واألهواء هي إرادات النفس بغير علم فكل من فعل ما تريده نفسه بغير علم يبين أنه مصلحة فهو
متبع هواه والعلم بالذي هو مصلحة العبد عند هللا في اآلخرة هو العلم الذي جاءت به الرسل قال تعالى
ضلُّ ِم َّم ِن اتَّ َب َع هَ َواهُ ِب َغي ِْر هُدًى ِّمنَ َّ
{فَإِن لَّ ْم يَ ْستَ ِجيبُوا لَ َ
ك فَا ْعلَ ْم أَنَّ َما َيتَّ ِبعُونَ أَ ْه َواءهُ ْم َو َم ْن أَ َ
هللاِ
صا َرى َحتَّى تَتَّ ِب َع ِملَّتَهُ ْم قُلْ إِ َّن هُدَى ه
ضى عَنكَ ْاليَهُو ُد َوالَ النَّ َ
}القصص 54وقال تعالى { َولَن تَرْ َ
هللاِ
ه َُو ْالهُدَى َولَ ِئ ِن اتَّ َبع َ
ير
ك ِمنَ ْال ِع ْل ِم َما لَ َ
ْت أَ ْه َواءهُم َب ْع َد الَّ ِذي َجاء َ
هللا ِمن َو ِل ٍّي َوالَ نَ ِ
ك ِمنَ ه ِ
ص ٍ
نز َل ه
}البقرة 184وقال تعالى { فَاحْ ُكم بَ ْينَهُم ِب َما أَ َ
ك ِمنَ ْال َح ِّ
ق
هللاُ َوالَ تَتَّ ِب ْع أَ ْه َواءهُ ْم َع َّما َجاء َ
}المائدة 02وقال تعالى {ثُ َّم َج َع ْلنَاكَ َعلَى َ
ش ِري َع ٍة ِّمنَ ْاألَ ْم ِر فَاتَّبِ ْعهَا َو َال تَتَّبِ ْع أَ ْه َواء الَّ ِذينَ َال يَ ْعلَ ُمونَ
}الجاثية 12ولهذا كان مشايخ الصوفية العارفون أهل اإلستقامة يوصون كثيرا بمتابعة العلم
ومتابعة الشرع ألن كثيرا منهم سلكوا في العبادة هلل مجرد محبة النفس وإراداتها وهواها من غير
اعتصام بالعلم الذي جاء به الكتاب والسنة فضلوا بسبب ذلك ضالال يشبه ضالل النصارى ولهذا
قال بعض الشيوخ وهو أبو عمرو بن نجيد كل وجد ال يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل وقال سهل
كل عمل بال اقتداء فهو عيش النفس وكل عمل باقتداء فهو عذاب على النفس وقال أبو عثمان
النيسابوري من أمر السنة على نفسه قوال وفعال نطق بالحكمة ومن أمر الهوى على نفسه قوال وفعال
نطق بالبدعة ألن هللا تعالى يقول { َوإِن تُ ِطيعُوهُ تَ ْهتَدُوا }النور 50وقال بعضهم ما ترك أحد شيئا
من السنة إال لكبر في نفسه وهو كما قالوا فإنه إذا لم يكن متبعا لألمر الذي جاء به الرسول كان
يعمل بإرادة نفسه فيكون متبعا لهواه بغير هدى من هللا وهذا عيش النفس وهو من الكبر فإنه شعبة من
3
هللا }األنعام180
قول الذين قالوا { لَن نُّ ْؤ ِمنَ َحتَّى نُ ْؤتَى ِم ْث َل َما أُوتِ َي ُر ُ
س ُل ه ِ

1مجموع الفتاوى ج 5 :ص156 :
2درء التعارض ج 1 :ص15-10 :
3منهاج السنة النبوية ج 5 :ص998 -994:
275

" من لم يزن أفعاله وأحواله كل وقت بالكتاب والسنة ولم يتهم خواطره فال
تعده في ديوان الرجال "
هللا َوأَ ِطيعُوا ال َّرسُو َل فَإِن تَ َولَّوا فَإِنَّ َما َعلَ ْي ِه َما ُح ِّم َل َو َعلَ ْي ُكم َّما ُح ِّم ْلتُ ْم َوإِن
قال تعالى { قُلْ أَ ِطيعُوا َّ َ
ُول إِ َّال ْال َب َال ُ
غ ْال ُم ِبينُ }النور50
تُ ِطيعُوهُ تَ ْهتَدُوا َو َما َعلَى ال َّرس ِ
وعن أب ي حفص النيسابوري أنه قال من لم يزن أفعاله وأحواله كل وقت بالكتاب والسنة ولم يتهم خواطره فال تعده
في ديوان الرجال وعن الجنيد بن محمد أنه قال الطرق كلها مسدودة على الخلق إال من اقتفى أثر الرسول
ص وعن الجنيد أيضا أنه قال من لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث ال يقتدى به في هذا األمر ألن علمنا
هذا مقيد بالكتاب والسنة وعن أبي عثمان النيسابوري أنه قال من أمر السنة على نفسه قوال وفعال نطق
بالحكمة ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة قال هللا تعالى { َوإِن تُ ِطيعُوهُ تَ ْهتَدُوا }النور 50وعن أبي
حمزة البغدادي قال من علم طريق الحق تعالى سهل عليه سلوكه وال دليل على الطريق إلى هللا إال متابعة
1
الرسول في أحواله وأقواله وأفعاله

ذمه فى غير موضع من القرآن من تولى دليل على وجوب طاعة هللا ورسوله
هللا َوأَ ِطيعُوا ال َّرسُو َل فَإِن تَ َولَّوا فَإِنَّ َما َعلَ ْي ِه َما ُح ِّم َل َو َعلَ ْي ُكم َّما ُح ِّم ْلتُ ْم َوإِن
قال تعالى { قُلْ أَ ِطيعُوا َّ َ
ُول إِ َّال ْال َب َال ُ
غ ْال ُم ِبينُ }النور50
تُ ِطيعُوهُ تَ ْهتَدُوا َو َما َعلَى ال َّرس ِ
ب َوتَ َولَّى{ }16الليل  16-15أى كذب بالخبر
قال تعالى { َال يَصْ َالهَا إِ َّال ْاألَ ْشقَى{ }15الَّ ِذي َك َّذ َ
وتولى عن طاعة األمر وانما على الخلق أن يصدقوا الرسل فيما أخبروا ويطيعوهم فيما أمروا وكذلك
ق َو َال
ص َّد َ
َصى }النازعات 81وقال عن جنس الكافر { فَ َال َ
ب َوع َ
قال فى فرعون {فَ َك َّذ َ
ب َوتَ َولَّى{}98القيامة  98-91فالتكذيب للخبر والتولى عن األمر وانما
صلَّى{َ }91ولَ ِكن َك َّذ َ
َ
االيمان تصديق الرسل فيما اخبروا وطاعتهم فيما أمروا ومنه قوله { إِنَّا أَرْ َس ْلنَا إِلَ ْي ُك ْم َرسُوالً
ُول فَأَ َخ ْذنَاهُ أَ ْخذاً َو ِبيالً{}16
صى ِفرْ عَوْ نُ ال َّرس َ
َشا ِهداً َعلَ ْي ُك ْم َك َما أَرْ َس ْلنَا إِلَى فِرْ عَوْ نَ َرسُوالً{ }15فَ َع َ
المزمل 16-15ولفظ التولى بمعنى التولى عن الطاعة مذكور فى مواضع من القرآن كقوله
س َش ِدي ٍد تُقَاتِلُونَهُ ْم أَوْ يُ ْسلِ ُمونَ فَإِن تُ ِطيعُوا ي ُْؤتِ ُك ُم َّ
هللاُ أَجْ راً َح َسناً َوإِن تَتَ َولَّوْ ا
{ َستُ ْدعَوْ نَ إِلَى قَوْ ٍم أُوْ لِي بَأْ ٍ
َك َما تَ َولَّ ْيتُم ِّمن قَ ْب ُل يُ َع ِّذ ْب ُك ْم َع َذاباً أَ ِليماً }الفتح 16وذمه فى غير موضع من القرآن من تولى دليل
على وجوب طاعة هللا ورسوله وان األمر المطلق يقتضى وجوب الطاعة وذم المتولى عن الطاعة
2
ُول { }16المزمل 16
صى ِفرْ عَوْ نُ ال َّرس َ
كما علق الذم بمطلق المعصية فى مثل قوله {فَ َع َ
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من الممتنع ان يضاف الى محمد صلى هللا عليه وسلم ذنب آدم او امته
از َرةٌ ِو ْز َر أ ُ ْخ َرى }األنعام160
ان هللا ال يجعل الذنب ذنبا لمن لم يفعله فانه هو القائل { َوالَ تَ ِز ُر َو ِ
فمن الممتنع ان يضاف الى محمد صلى هللا عليه وسلم ذنب آدم او امته او غيرهما وقد قال تعالى {
هللا الَ تُ َكلَّفُ إِالَّ
يل ه ِ
فَإِنَّ َما َعلَ ْي ِه َما ُح ِّم َل َو َعلَ ْي ُكم َّما ُح ِّم ْلتُ ْم }النور 50وقال تعالى {فَقَا ِتلْ ِفي َس ِب ِ
1
نَ ْف َسكَ ً }النساء20

سو ِل ِإ َّال ا ْلبَ َال ُ
غ ا ْل ُمبِينُ }
{ َو َما َعلَى ال َّر ُ

هللا َوأَ ِطيعُوا ال َّرسُو َل فَإِن تَ َولَّوا فَإِنَّ َما َعلَ ْي ِه َما ُح ِّم َل َو َعلَ ْي ُكم َّما ُح ِّم ْلتُ ْم َوإِن
قال تعالى { قُلْ أَ ِطيعُوا َّ َ
ُول إِ َّال ْالبَ َال ُ
غ ْال ُم ِبينُ }النور50
تُ ِطيعُوهُ تَ ْهتَدُوا َو َما َعلَى ال َّرس ِ
اإلن َسانَ {َ }9علَّ َمهُ
ان هللا علم االنسان البيان كما قال تعالى{ الرَّحْ َمنُ {َ }1علَّ َم ْالقُرْ آنَ {َ }8خلَ َ
ق ِْ
اإلن َسانَ َما لَ ْم
ْالبَيَانَ {}0الرحمن  0-1وقال تعالى { َو َعلَّ َم آ َد َم األَ ْس َماء ُكلَّهَا }البقرة 91وقال { َعلَّ َم ْ ِ
َي ْعلَ ْم }العلق 5والبيان بيان القلب واللسان كما أن العمى والبكم يكون في القلب واللسان كما قال تعالى
ص ٌّم بُ ْك ٌم ُع ْم ٌي فَهُ ْم الَ يَ ْعقِلُونَ }البقرة 111وقال
ص ٌّم بُ ْك ٌم ُع ْم ٌي فَهُ ْم الَ يَرْ ِجعُونَ }البقرة 12وقال { ُ
{ ُ
النبي هال سألوا إذا لم يعلموا إنما شفاء العي السؤال وفي االثر العي عي القلب ال عي
اللسان أو قال شر العي عي القلب وكان مسعود يقول إنكم في زمان كثير فقهاؤه قليل
خطباؤه وسيأتي عليكم زمان قليل فقهاؤه كثير خطباؤه وتبين األشياء للقلب ضد اشتباهم عليه كما
قال الحالل بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات الحديث وقد قرىء قوله { َو َك َذ ِلكَ نفَصِّ ُل
ت َولِتَ ْستَ ِبينَ َس ِبي ُل ْال ُمجْ ِر ِمينَ }األنعام 55بالرفع والنصب أي ولتتبين انت سبيلهم فاالنسان
اآليَا ِ
يستبين األشياء وهم يقولون قد بان الشيء وبينته وتبين الشيء وتبينته واستبان الشيء واستبنته كل
اس ٌ
ق ِبنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا}الحجرات 6هو هنا
هذا يستعمل الزما ومتعديا ومنه قوله تعالى {إِن َجاء ُك ْم فَ ِ
معتد ومنه قوله { بِفَا ِح َش ٍة ُّمبَيِّنَ ٍة }النساء 13أي متبينة فهنا هو الزم والبيان كالكالم يكون مصدر
بان الشيء بيانا ويكون اسم مصدر لبين كالكالم والسالم لسلم وبين فيكون البيان بمعنى تبين الشيء
ويكون بمعنى بينت الشيء أي اوضحته وهذا هو الغالب عليه ومنه قوله ان من البيان لسحرا
والمقصود ببيان الكالم حصول البيان لقلب المستمع حتى يتبين له الشيء ويستبين كما قال تعالى
{هَـ َذا بَيَ ٌ
اس }آل عمران 192اآلية ومع هذا فالذي ال يستبين له كما قال تعالى { قُلْ هُ َو
ان لِّلنَّ ِ
ان
لِلَّ ِذينَ آ َمنُوا هُدًى َو ِشفَاء َوالَّ ِذينَ َال ي ُْؤ ِمنُونَ فِي آ َذانِ ِه ْم َو ْق ٌر َوهُ َو َعلَ ْي ِه ْم َع ًمى أُوْ لَئِكَ يُنَا َدوْ نَ ِمن َّم َك ٍ
َب ِعي ٍد }فصلت 00وقال { َوأَ َ
اس َما نُ ِّز َل إِلَ ْي ِه ْم َولَ َعلَّهُ ْم َيتَفَ َّكرُونَ }النحل00
نز ْلنَا إِلَ ْيكَ ال ِّذ ْك َر ِلتُ َبيِّنَ ِللنَّ ِ
ُول إِ َّال
وقال { َو َما أَرْ َس ْلنَا ِمن َّرس ٍ
ان قَوْ ِم ِه لِيُبَيِّنَ لَهُ ْم }إبراهيم 0وقال { َو َما َعلَى ال َّرس ِ
ُول إِالَّ ِبلِ َس ِ
غ ْال ُم ِبينُ }النور 50وقال { َو َما َكانَ ه
ْال َب َال ُ
ض َّل قَوْ ماً َب ْع َد إِ ْذ هَدَاهُ ْم َحتَّى يُ َبيِّنَ لَهُم َّما َيتَّقُونَ
هللاُ ِليُ ِ
وا َو ه
ضلُّ ْ
}التوبة 115وقال { يُبَيِّنُ ه
هللاُ ِب ُكلِّ َش ْي ٍء َعلِي ٌم }النساء 116وقال {قُلْ إِنِّي
هللاُ لَ ُك ْم أَن تَ ِ
َعلَى بَيِّنَ ٍة ِّمن َّربِّي }األنعام 51اآلية وقال {أَفَ َمن َكانَ َعلَى بَيِّنَ ٍة ِّمن َّربِّ ِه }هود 11وقال { َولَقَ ْد
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ت }البقرة 33وقال { يُبَيِّنُ َّ
أَ َ
ت لَ َعلَّ ُك ْم َت ْعقِلُون }النور 61فأما
ت بَيِّ َنا ٍ
نز ْل َنا إِلَ ْيكَ آيَا ٍ
هللاُ لَ ُك ُم ْاآليَا ِ
األشياء المعلومة التي ليس في زيادة وصفها إال كثرة كالم وتفيهق وتشدق وتكبر واالفصاح بذكر
األشياء التي يستقبح ذكرها فهذا مما ينهى عنه كما جاء في الحديث أن هللا يبغض البليغ من
الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها وفي الحديث الحياء والعي شعبتان من
االيمان والبذاء والبيان شعبتان من النفاق ولهذا قال إن طول صالة الرجل وقصر خطبته
مئنةمن فقهه وفي حديث سعد لما سمع ابنه أو لما وجد ابنه يدعو وهو يقول اللهم أني اسألك
الجنة ونعيمها وبهجتها وكذا وكذا وأعوذ بك من النار وسالسلها واغاللها وكذا وكذا قال يا بني إني
سمعت رسول هللا يقول سيكون قوم يعتدون في الدعاء فاياك ان تكون منهم إنك إن أعطيت الجنة
1
اعطيتها وما فيها من الخير وان اعذت من النار أعذت منها وما فيها من الشر

كان الصحابة إذا تكلموا بإجتهادهم ينزهون شرع الرسول من خطئهم وخطأ
غيرهم
هللا َوأَ ِطيعُوا ال َّرسُو َل فَإِن تَ َولَّوا فَإِنَّ َما َعلَ ْي ِه َما ُح ِّم َل َو َعلَ ْي ُكم َّما ُح ِّم ْلتُ ْم َوإِن
قال تعالى { قُلْ أَ ِطيعُوا َّ َ
ُول إِ َّال ْال َب َال ُ
غ ْال ُم ِبينُ }النور50
تُ ِطيعُوهُ تَ ْهتَدُوا َو َما َعلَى ال َّرس ِ
وقد ثبت عنه فى الصحيحين أنه قال إذا إجتهد الحاكم فاصاب فله أجران وإذا إجتهد الحاكم
فأخطأ فله أجر وثبت عنه فى الصحيح أنه كان يقول لمن بعثه أميرا على سرية وجيش وإذا
حاصرت أهل حصن فسألوك أن تنزلهم على حكم هللا فال تنزلهم على حكم هللا فإنك ال تدرى ما حكم
هللا فيهم ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك وهذا يوافق ما ثبت فى الصحيح أن سعد بن معاذ
لما حكمه النبى فى بنى قريظة وكان النبى قد حاصرهم فنزلوا على حكمه فأنزلهم على حكم سعد بن
معاذ لما طلب منهم حلفا وهم من األنصار أن يحسن اليهم وكان سعد بن معاذ خالف ما يظن به
بعض قومه كان مقدما لرضى هللا ورسوله على رضى قومه ولهذا لما مات إهتز له عرش الرحمن
فرحا بقدوم روحه فحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى حريمهم وتقسم أموالهم فقال النبى لقد حكمت
فيهم بحكم الملك وفى رواية لقد حكمت فيهم بحكم هللا من فوق سبع سموات والعلماء ورثة
ش ْ
ان فِي ْال َحرْ ثِ إِ ْذ نَفَ َ
ت فِي ِه َغنَ ُم ْالقَوْ ِم َو ُكنَّا لِ ُح ْك ِم ِه ْم
األنبياء وقد قال تعالى { َودَا ُوو َد َو ُ
سلَ ْي َمانَ إِ ْذ يَحْ ُك َم ِ
ال يُ َسبِّحْ نَ َوالطَّي َْر َو ُكنَّا
َشا ِه ِدينَ { }12فَفَهَّ ْمنَاهَا ُ
سلَ ْي َمانَ َو ُك هالً آتَ ْينَا ُح ْكماً َو ِع ْلماً َو َس َّخرْ نَا َم َع دَا ُوو َد ْال ِجبَ َ
فَا ِع ِلينَ { }13االنبياء 13-12فهذان نبيان كريمان حكما فى حكومة واحدة فخص هللا أحدهما بفهمها
مع ثنائه على كل منهما بأنه آتاه حكما وعلما فكذلك العلماء المجتهدون رضى هللا عنهم للمصيب منهم
أجران ولألخر أجر وكل منهم مطيع هلل بحسب إستطاعته وال يكلفه هللا ما عجز عن علمه ومع هذا
فال يلزم الرسول قول غيره وال يلزم ما جاء به من الشريعة شىء من األقوال المحدثه السيما إن
كانت شنيعة ولهذا كان الصحابة إذا تكلموا بإجتهادهم ينزهون شرع الرسول من خطئهم وخطأ
غيرهم كما قال عبد هللا بن مسعود فى المفوضة أقول فيها برأيى فان يكن صوابا فمن هللا وإن يكن
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خطأ فمنى ومن الشيطان وهللا ورسوله بريئان منه وكذلك روى عن الصديق فى الكاللة وكذلك عن
عمر فى بعض األمور مع أنهم كانوا يصيبون فيما يقولونه على هذا الوجه حتى يوجد النص موافقا
إلجتهادهم كما وافق النص إجتهاد ابن مسعود وغيره وإنما كانوا أعلم باهلل ورسوله وبما يجب من
تعظيم شرع الرسول صلى هللا عليه وسلم أن يضيفوا اليه اال ما علموه منه وما أخطؤا فيه وإن كانوا
مجتهدين قالوا إن هللا ورسوله بريئان منه وقد قال هللا تعالى { َو َما َعلَى ال َّرسُو ِل إِ َّال ْالبَ َال ُ
غ ْال ُم ِبينُ
}النور 50وقال { فَإِنَّ َما َعلَ ْي ِه َما ُح ِّم َل َو َعلَ ْي ُكم َّما ُح ِّم ْلتُ ْم }النور 50وقال {فَلَنَسْأَلَ َّن الَّ ِذينَ أُرْ ِس َل إِلَ ْي ِه ْم
1
َولَنَسْأَلَ َّن ْال ُمرْ َس ِلينَ }األعراف6

األخبار بالغيوب المتقدمة قامت بها الحجة على قومه وعلى جميع من بلغه
خبر ذلك
وفي القرآن من اإلخبار بالمستقبالت شيء كثير كقوله تعالى { َو َع َد َّ
هللاُ الَّ ِذينَ آ َمنُوا ِمن ُك ْم َو َع ِملُوا
َ
ضى لَهُ ْم
ض َك َما ا ْستَ ْخلَفَ الَّ ِذينَ ِمن قَ ْب ِل ِه ْم َولَيُ َم ِّكنَ َّن لَهُ ْم ِدينَهُ ُم الَّ ِذي ارْ تَ َ
الصَّالِ َحا ِ
ت لَيَ ْستَ ْخلِفَنَّهُم ِفي ْاألرْ ِ
َولَيُبَ ِّدلَنَّهُم ِّمن بَ ْع ِد َخوْ فِ ِه ْم أَ ْمناً}النور 55وكان كما أخبر وروى الدارمي عن أبي بن كعب قال لما قدم
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وأصحابه المدينة وآواهم األنصار رمتهم العرب عن قوس واحدة
وكانوا ال يبيتون إال في السالح وال يصبحون إال فيه فقالوا ترون أنا نعيش حتى نبيت مطمئنين ال
نخاف إال هللا عز وجل فنزلت { َو َع َد َّ
ت لَيَ ْستَ ْخلِفَنَّهُم فِي
هللاُ الَّ ِذينَ آ َمنُوا ِمن ُك ْم َو َع ِملُوا الصَّالِ َحا ِ
َ
ضى لَهُ ْم َولَيُ َب ِّدلَنَّهُم ِّمن َب ْع ِد َخوْ ِف ِه ْم
ض َك َما ا ْستَ ْخلَفَ الَّ ِذينَ ِمن قَ ْب ِل ِه ْم َولَيُ َم ِّكنَ َّن لَهُ ْم ِدينَهُ ُم الَّ ِذي ارْ تَ َ
ْاألرْ ِ
أَ ْمناً }النور 55إلى آخر اآلية وكان كذلك استخلف هللا المؤمنين في األرض ومكن لهم دينهم في
2
مشارق األرض ومغاربها
فإنه أتاهم بجلية ما في الصحف اآلولى كالتوراة واإلنجيل مع علمهم بأنه لم يأخذ عن أهل الكتاب
شيئا فإذا أخبرهم بالغيوب التي ال يعلمها إال نبي أو من أخبره نبي وهم يعلمون أنه لم يعلم ذلك بخبر
أحد من األنبياء تبين لهم أنه نبي وتبين ذلك لسائر األمم فإنه إذا كان قومه المعادون وغير المعادين
له مقرين بأنه لم يجتمع بأحد يعلمه ذلك صار هذا منقوال بالتواتر وكان مما أقر به مخالفوه مع
حرصهم على الطعن لو أمكن فهذه األخبار بالغيوب المتقدمة قامت بها الحجة على قومه وعلى
جميع من بلغه خبر ذلك وقد أخبر بالغيوب المستقبلة وهذه تقوم بها الحجة على من عرف تصديق
َ
ذلك الخبر كما قال تعالى{ َو َع َد َّ
ض َك َما
هللاُ الَّ ِذينَ آ َمنُوا ِمن ُك ْم َو َع ِملُوا الصَّالِ َحا ِ
ت لَ َي ْستَ ْخ ِلفَنَّهُم ِفي ْاألرْ ِ
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ضى لَهُ ْم َولَيُبَ ِّدلَنَّهُم ِّمن بَ ْع ِد َخوْ فِ ِه ْم أَ ْمناً يَ ْعبُدُونَنِي
ا ْستَ ْخلَفَ الَّ ِذينَ ِمن قَ ْبلِ ِه ْم َولَيُ َم ِّكنَ َّن لَهُ ْم ِدينَهُ ُم الَّ ِذي ارْ تَ َ
وكان األمر كما وعده
َال يُ ْش ِر ُكونَ ِبي َشيْئاً َو َمن َكفَ َر َب ْع َد َذ ِلكَ فَأُوْ لَ ِئكَ هُ ُم ْالفَا ِسقُونَ } النور55
1
وظهر تصديق ذلك بعد سنين كثيرة
ت َو َمثَ ً
وقال تعالى { َولَقَ ْد أَ َ
ال ِّمنَ الَّ ِذينَ َخلَوْ ا ِمن قَ ْب ِل ُك ْم َو َموْ ِعظَةً لِّ ْل ُمتَّ ِقينَ
نز ْلنَا إِلَ ْي ُك ْم آيَاتٍ ُّمبَيِّنَا ٍ
}النور 90وهو ما ذكره من أحوال االمم الماضية التى يعتبر بها ويقاس عليها أحوال االمم
ب }يوسف 111فمن كان من أهل
المستقبلة كما قال {لَقَ ْد َكانَ ِفي قَ َ
ص ِه ْم ِع ْب َرةٌ ِّألُوْ ِلي األَ ْل َبا ِ
ص ِ
االيمان قيس بهم وعلم أن هللا يسعده فى الدنيا واآلخرة ومن كان من أهل الكفر قيس بهم وعلم أن هللا
يشقيه فى الدنيا واآلخرة كما قال فى حق هؤالء {أَ ُكفَّا ُر ُك ْم َخ ْي ٌر ِّم ْن أُوْ لَئِ ُك ْم أَ ْم لَ ُكم بَ َراءةٌ فِي ُّ
الزب ُِر
َ
ض فَا ْنظُر ْ
سنَ ٌن فَ ِسير ْ
}القمر 09وقد قال {قَ ْد َخلَ ْ
ت ِمن قَ ْبلِ ُك ْم ُ
ُوا َك ْيفَ َكانَ عَاقِبَةُ ْال ُم َك َّذ ِبينَ
ُوا فِي األرْ ِ
}آل عمران 191وقال فى حق المؤمنين { َو َع َد َّ
ت لَيَ ْستَ ْخلِفَنَّهُم
هللاُ الَّ ِذينَ آ َمنُوا ِمن ُك ْم َو َع ِملُوا الصَّالِ َحا ِ
2
َ
ض َك َما ا ْستَ ْخلَفَ الَّ ِذينَ ِمن قَ ْب ِل ِه ْم }النور55
ِفي ْاألرْ ِ

الدين الحق هو طاعة هللا وعبادته
َ
قال تعالى{ َو َع َد َّ
ض َك َما ا ْستَ ْخلَفَ الَّ ِذينَ
هللاُ الَّ ِذينَ آ َمنُوا ِمن ُك ْم َو َع ِملُوا الصَّالِ َحا ِ
ت لَيَ ْستَ ْخلِفَنَّهُم فِي ْاألرْ ِ
ضى لَهُ ْم َولَيُبَ ِّدلَنَّهُم ِّمن بَ ْع ِد َخوْ فِهِ ْم أَ ْمناً يَ ْعبُدُونَنِي َال يُ ْش ِر ُكونَ بِي
ِمن قَ ْبلِ ِه ْم َولَيُ َم ِّكنَ َّن لَهُ ْم ِدينَهُ ُم الَّ ِذي ارْ تَ َ
وإذا كان
اسقُونَ } النور 55الدين هو التعاهد والتعاقد
َشيْئاً َو َمن َكفَ َر بَ ْع َد َذلِ َ
ك فَأُوْ لَئِكَ هُ ُم ْالفَ ِ
كذلك فاألمور التي يحتاجون إليها يحتاجون أن يوجبوها علي أنفسهم واألمور التي تضرهم يحتاجون
أن يحرموها علي نفوسهم وذلك دينهم وذلك ال يكون إال باتفاقهم علي ذلك وهو التعاهد والتعاقد
ولهذا جاء في الحديث ال إيمان لمن ال أمانة له وال دين لمن ال عهد له فهذا هو من الدين المشترك
بين جميع بني آدم من التزام واجبات ومحرمات وهو الوفاء والعهد وهذا قد يكون باطال فاسدا إذا كان
فيه مضرة لهم راجحة علي منفعته وقد يكون دين حق إذا كانت منفعة خاصة أو راجحة كما قال
تعالي {قُلْ يَا أَيُّهَا ْال َكافِرُونَ {َ }1ال أَ ْعبُ ُد َما تَ ْعبُ ُدونَ {َ }8و َال أَنتُ ْم عَا ِب ُدونَ َما أَ ْعبُ ُد{َ }9و َال أَنَا عَا ِب ٌد َّما
ين{}6الكافرون 6-1وقال تعالي { َما
َع َبدتُّ ْم{َ }0و َال أَنتُ ْم عَا ِب ُدونَ َما أَ ْعبُ ُد{ }5لَ ُك ْم ِدينُ ُك ْم َو ِل َي ِد ِ
ْ
ين ْال َملِ ِك }يوسف 16وقال تعالي{قَاتِلُ ْ
هلل َوالَ ِب ْاليَوْ ِم
وا الَّ ِذينَ الَ ي ُْؤ ِمنُونَ ِبا ه ِ
َكانَ لِيَأ ُخ َذ أَ َخاهُ فِي ِد ِ
ق ِمنَ الَّ ِذينَ أُوتُ ْ
اآلخ ِر َوالَ ي َُحرِّ ُمونَ َما َح َّر َم ه
هللاُ َو َرسُولُهُ َوالَ يَ ِدينُونَ ِدينَ ْال َح ِّ
اب }التوبة83
وا ْال ِكتَ َ
ِ
والدين الحق هو طاعة هللا وعبادته كما بينا أن الدين هو الطاعة المعتادة التي صارت خلقا وبذلك
يكو ن المطاع محبوبا مرادا إذ أصل ذلك المحبة واإلرادة وال يستحق أحد أن يعبد ويطاع علي
اإلطالق إال هللا وحده ال شريك له ورسله وأولو األمر أطيعوا ألنهم يأمرون بطاعة هللا كما قال النبي
في الحديث المتفق عليه من أطاعني فقد أطاع هللا ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصاني فقد
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عصي هللا ومن عصي أميري فقد عصاني وأما العبادة فلله وحده ليس فيها واسطة فال يعبد العبد
إال هللا وحده كما قد بينا ذلك في مواضع وبينا أن كل عمل ال يكون غايته إرادة هللا وعبادته فهو عمل
فاسد غير صالح باطل غير حق أي الينفع صاحبه وقد قال سبحانه { َو َما أُ ِمرُوا إِ َّال لِيَ ْعبُدُوا َّ
هللاَ
وقال تعالي
ك ِدينُ ْالقَيِّ َم ِة }البينة5
صينَ لَهُ ال ِّدينَ ُحنَفَاء َويُقِي ُموا الص ََّالةَ َوي ُْؤتُوا ال َّز َكاةَ َو َذلِ َ
ُم ْخلِ ِ
هلل}البقرة 139وقال تعالي { َذ ِلكَ الدِّينُ ْالقَيِّ ُم فَالَ
{ َوقَا ِتلُوهُ ْم َحتَّى الَ تَ ُكونَ ِف ْتنَةٌ َويَ ُكونَ الدِّينُ ِ ه ِ
تَ ْ
ظلِ ُم ْ
اط ُّم ْستَقِ ٍيم ِديناً قِيَماً ِّملَّةَ
ص َر ٍ
وا فِي ِه َّن أَنفُ َس ُك ْم َ }التوبة 96وقال تعالي {قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي َربِّي إِلَى ِ
إِب َْرا ِهي َم َح ِنيفاً َو َما َكانَ ِمنَ ْال ُم ْش ِر ِكينَ }األنعام 161وقال تعالي {فَلَوْ الَ نَفَ َر ِمن ُك ِّل ِفرْ قَ ٍة ِّم ْنهُ ْم طَآ ِئفَةٌ
ِّين َولِيُن ِذرُواْ قَوْ َمهُ ْم إِ َذا َر َجع ْ
لِّيَتَفَقَّه ْ
ُوا إِلَ ْي ِه ْم }التوبة 188وفي الصحيحين عن النبي انه قال
ُوا فِي الد ِ
من يرد هللا به خيرا يفقهه في الدين وقال تعالي { َوالَ يَ َزالُونَ يُقَاتِلُونَ ُك ْم َحتَّ َى يَ ُر ُّدو ُك ْم عَن ِدينِ ُك ْم
ت َوهُ َو َكافِ ٌر فَأُوْ لَـئِكَ َح ِبطَ ْ
إِ ِن ا ْستَطَاعُواْ َو َمن يَرْ تَ ِد ْد ِمن ُك ْم عَن ِدينِ ِه فَيَ ُم ْ
ت أَ ْع َمالُهُ ْم فِي ال ُّد ْنيَا َواآل ِخ َر ِة
ُ
وقال تعالي{يَا أَيُّهَا الَّ ِذينَ آ َمنُ ْ
وا َمن يَرْ تَ َّد ِمن ُك ْم
ار هُ ْم فِيهَا َخالِ ُدونَ }البقرة811
َوأوْ لَـئِكَ أَصْ َحابُ النَّ ِ
سوْ فَ َيأْ ِتي ه
وهو الدين الحق الذي هو عبادة هللا
هللاُ ِبقَوْ ٍم ي ُِحبُّهُ ْم َوي ُِحبُّونَهُ }المائدة50
عَن ِدي ِن ِه فَ َ
وحده ال شريك له وطاعته وطاعة رسوله هو اإلسالم العام الذي ال يقبل هللا دينا غيره كما قال
هللا ا ِإل ْسالَ ُم }آل عمران 13وقال تعالي { َو َمن يَ ْبتَ ِغ َغي َْر ا ِإل ْسالَ ِم ِديناً فَلَن
تعالي {إِ َّن ال ِّدينَ ِعن َد ه ِ
هللا يَ ْب ُغونَ َولَهُ
ين ه ِ
يُ ْقبَ َل ِم ْنهُ َوه َُو ِفي ِ
اآلخ َر ِة ِمنَ ْال َخا ِس ِرينَ }آل عمران 25وقال تعالي {أَفَ َغي َْر ِد ِ
َ
ض طَوْ عاً َو َكرْ هاً َوإِلَ ْي ِه يُرْ َجعُونَ }آل عمران 29وقال تعالي
أَ ْسلَ َم َمن فِي ال َّ
س َم َ
اواتِ َواألرْ ِ
ص ْينَا ِب ِه إِب َْرا ِهي َم َو ُمو َسى َو ِعي َسى أَ ْن
ِّين َما َوصَّى ِب ِه نُوحاً َوالَّ ِذي أَوْ َح ْينَا إِلَ ْيكَ َو َما َو َّ
{ َش َر َع لَ ُكم ِّمنَ الد ِ
أَقِي ُموا ال ِّدينَ َو َال تَتَفَ َّرقُوا فِي ِه َكب َُر َعلَى ْال ُم ْش ِر ِكينَ َما تَ ْدعُوهُ ْم إِلَ ْي ِه }الشورى 19وقال تعالي {إِ َّن
وا ِدينَهُ ْم َو َكانُ ْ
الَّ ِذينَ فَ َّرقُ ْ
وا ِشيَعاً لَّس َ
ْت ِم ْنهُ ْم فِي َش ْي ٍء }األنعام 153كل دين سوي اإلسالم باطل
فإذا كان ال بد لكل آدمي من اجتماع وال بد في كل اجتماع من طاعة ودين وكل دين وطاعة ال يكون
هلل فهو باطل فكل دين سوي اإلسالم فهو باطل وأيضا فال بد لكل حي من محبوب هو منتهى
محبته وإرادته وإليه تكون حركة باطنه وظاهره وذلك هو إلهه وال يصلح ذلك إال هلل وحده ال شريك
له فكل ما سوي اإلسالم فهو باطل والمتفرقون أيضا فيه الذين أخذ كل منهم ببعضه وترك بعضه
وافترقت أهواؤهم قد بريء هللا ورسوله منهم ال بد في كل دين من شيئين العقيدة والشريعة أو
المعبود والعبا دة وال بد في كل دين وطاعة ومحبة من شيئين أحدهما الدين المحبوب المطاع وهو
المقصود المراد والثاني نفس صورة العمل التي تطاع ويعبد بها وهو السبيل والطريق والشريعة
والمنهاج والوسيلة كما قال الفضيل بن عياض في قوله تعالي { ِل َي ْبلُ َو ُك ْم أَيُّ ُك ْم أَحْ َسنُ َع َمالً }هود1
قال أخلصه وأصوبه قالوا يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن
صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص أن يكون
هلل والصواب أن يكون علي السنة فهكذا كان الدين يجمع هذين األمرين المعبود والعبادة والمعبود
ض ُ
يت لَ ُك ُم
اله واحد والعبادة طاعته وطاعة رسوله فهذا هو دين هللا الذي ارتضاه كما قال تعالي{ َو َر ِ
اإل ْسالَ َم ِديناً }المائدة 9وهو دين المؤمنين من األولين واآلخرين وهو الدين الذي ال يقبل هللا من أحد
ِ
1
غيره ألنه دين فاس د باطل كمن عبد من ال تصلح عبادته أو عبد بما ال يصلح أن يعبد به

هللا هو الصادق الذى ال يخلف الميعاد
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َ
قال تعالى{ َو َع َد َّ
ض َك َما ا ْستَ ْخلَفَ الَّ ِذينَ
هللاُ الَّ ِذينَ آ َمنُوا ِمن ُك ْم َو َع ِملُوا الصَّالِ َحا ِ
ت لَيَ ْستَ ْخلِفَنَّهُم فِي ْاألرْ ِ
ضى لَهُ ْم َولَيُبَ ِّدلَنَّهُم ِّمن َب ْع ِد َخوْ ِف ِه ْم أَ ْمناً َي ْعبُدُونَ ِني َال يُ ْش ِر ُكونَ ِبي
ِمن قَ ْب ِل ِه ْم َولَيُ َم ِّكنَ َّن لَهُ ْم ِدينَهُ ُم الَّ ِذي ارْ تَ َ
اسقُونَ } النور 55فال ريب أن هللا تعالى وعد المطيعين بأن
َشيْئاً َو َمن َكفَ َر بَ ْع َد َذلِ َ
ك فَأُوْ لَئِكَ هُ ُم ْالفَ ِ
يثيبهم ووعد السائلين بأن يجيبهم وهو الصادق الذى ال يخلف الميعاد وهو الذى أوجبه على نفسه
1
بحكمته وفضله ورحمته فهذا مما يجب وقوعه بحكم الوعد باتفاق المسلمين

الوعد باإلستخالف للذين آمنوا وعملوا الصالحات
َ
قال تعالى{ َو َع َد َّ
ض َك َما ا ْستَ ْخلَفَ الَّ ِذينَ
هللاُ الَّ ِذينَ آ َمنُوا ِمن ُك ْم َو َع ِملُوا الصَّالِ َحا ِ
ت لَيَ ْستَ ْخلِفَنَّهُم فِي ْاألرْ ِ
ضى لَهُ ْم َولَيُبَ ِّدلَنَّهُم ِّمن َب ْع ِد َخوْ ِف ِه ْم أَ ْمناً َي ْعبُدُونَ ِني َال يُ ْش ِر ُكونَ ِبي
ِمن قَ ْب ِل ِه ْم َولَيُ َم ِّكنَ َّن لَهُ ْم ِدينَهُ ُم الَّ ِذي ارْ تَ َ
اسقُونَ } النور 55كما كان مقتل عثمان رضي هللا عنه من
َشيْئاً َو َمن َكفَ َر بَ ْع َد َذلِ َ
ك فَأُوْ لَئِكَ هُ ُم ْالفَ ِ
أعظم األسباب التي أوجبت الفتن بين الناس وبسببه تفرقت األمة إلى اليوم ولهذا جاء في الحديث
فكان موت النبي صلى هللا عليه
ثالث من نجا منهن فقد نجا موتي وقتل خليفة مضطهد والدجال
وسلم من أعظم األسباب التي افتتن بها خلق كثير من الناس وارتدوا عن اإلسالم فأقام هللا تعالى
الصديق رضي هللا عنه حتى ثبت هللا به اإليمان وأعاد به األمر إلى ما كان فأدخل أهل الردة في
الباب الذي منه خرجوا وأقر أهل اإليمان على الدين الذي ولجوا فيه وجعل هللا فيه من القوة والجهاد
والشدة على أعداء هللا واللين ألولياء هللا ما استحق به وبغيره أن يكون خليفة رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم ثم استخلف عمر فقهر الكفار من المجوس وأهل الكتاب وأعز اإلسالم ومصر األمصار
وفرض العطاء ووضع الديوان ونشر العدل وأقام السنة وظهر اإلسالم في أيامه ظهورا بان به
ق ِلي ْ
ين ْال َح ِّ
ِّين ُكلِّ ِه َولَوْ َك ِرهَ
ُظ ِه َرهُ َعلَى الد ِ
تصديق قوله تعالى {ه َُو الَّ ِذي أَرْ َس َل َرسُولَهُ ِب ْالهُدَى َو ِد ِ
ْال ُم ْش ِر ُكونَ }التوبة 99وقوله تعالى { َو َع َد َّ
ت لَيَ ْستَ ْخلِفَنَّهُم فِي
هللاُ الَّ ِذينَ آ َمنُوا ِمن ُك ْم َو َع ِملُوا الصَّالِ َحا ِ
َ
ضى لَهُ ْم َولَيُ َب ِّدلَنَّهُم ِّمن َب ْع ِد َخوْ ِف ِه ْم
ض َك َما ا ْستَ ْخلَفَ الَّ ِذينَ ِمن قَ ْب ِل ِه ْم َولَيُ َم ِّكنَ َّن لَهُ ْم ِدينَهُ ُم الَّ ِذي ارْ تَ َ
ْاألرْ ِ
اسقُونَ }النور 55وقول النبي
أَ ْمناً يَ ْعبُدُونَنِي َال يُ ْش ِر ُكونَ ِبي َشيْئاً َو َمن َكفَ َر بَ ْع َد َذلِكَ فَأُوْ لَئِكَ هُ ُم ْالفَ ِ
صلى هللا عليه وسلم إذا هلك كسرى فال كسرى بعده وإذا هلك قيصر فال قيصر بعده والذي نفسي
بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل هللا فكان عمر رضي هللا عنه هو الذي أنفق كنوزهما فعلم أنه أنفقها
2
في سبيل هللا وأنه كان خليفة راشدا مهديا
قال تعالى { ُّم َح َّم ٌد َّرسُو ُل َّ
ُح َماء بَ ْينَهُ ْم تَ َراهُ ْم ُر َّكعاً ُ
سجَّداً يَ ْبتَ ُغونَ
ار ر َ
هللاِ َوالَّ ِذينَ َم َعهُ أَ ِش َّداء َعلَى ْال ُكفَّ ِ
فَضْ الً ِّمنَ َّ
يل
نج ِ
اإل ِ
هللاِ َو ِرضْ َواناً ِسي َماهُ ْم فِي ُوجُو ِه ِهم ِّم ْن أَثَ ِر ال ُّسجُو ِد َذلِكَ َمثَلُهُ ْم فِي التَّوْ َرا ِة َو َمثَلُهُ ْم فِي ْ ِ
ش ْ
ار َو َع َد َّ
طأَهُ فَآ َز َرهُ فَا ْستَ ْغلَظَ فَا ْستَ َوى َعلَى سُو ِق ِه يُ ْع ِجبُ ُّ
ع أَ ْخ َر َج َ
هللاُ الَّ ِذينَ
الزرَّا َع ِل َي ِغيظَ ِب ِه ُم ْال ُكفَّ َ
َك َزرْ ٍ
َظيماً }الفتح 83وقال تعالى { َو َع َد َّ
هللاُ الَّ ِذينَ آ َمنُوا
ت ِم ْنهُم َّم ْغفِ َرةً َوأَجْ راً ع ِ
آ َمنُوا َو َع ِملُوا الصَّالِ َحا ِ
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َ
ض َك َما ا ْستَ ْخلَفَ الَّ ِذينَ ِمن قَ ْبلِ ِه ْم َولَيُ َم ِّكنَ َّن لَهُ ْم ِدينَهُ ُم الَّ ِذي
ِمن ُك ْم َو َع ِملُوا الصَّالِ َحا ِ
ت لَيَ ْستَ ْخلِفَنَّهُم فِي ْاألرْ ِ
ك فَأُوْ لَ ِئكَ هُ ُم
ضى لَهُ ْم َولَيُ َب ِّدلَنَّهُم ِّمن َب ْع ِد َخوْ ِف ِه ْم أَ ْمناً َي ْعبُدُونَ ِني َال يُ ْش ِر ُكونَ ِبي َشيْئاً َو َمن َكفَ َر َب ْع َد َذ ِل َ
ارْ تَ َ
ْالفَا ِسقُونَ }النور 55فقد وعد هللا الذين آمنوا وعملوا الصالحات باإلستخالف كما وعدهم في تلك اآلية
مغفرة وأجرا عظيما وهللا ال يخلف الميعاد فدل ذلك على أن الذين استخلفهم كما استخلف الذين من
يت لَ ُك ُم ا ِإل ْسالَ َم ِديناً
ض ُ
قبلهم ومكن لهم دين اإلسالم وهو الدين الذي ارتضاه لهم كما قال تعالى { َو َر ِ
}المائدة 9وبدلهم من بعد خوفهم أمنا لهم منه المغفرة واألجر العظيم وهذا يستدل به من وجهين
يستدل به على أن المستخلفين مؤمنون عملوا الصالحات ألن الوعد لهم ال لغيرهم ويستدل به على أن
هؤالء مغفور لهم ولهم مغفرة وأجر عظيم ألنهم آمنوا وعملوا الصالحات فتناولتهم اآليتان آية النور
ومن المعلوم أن هذه النعوت منطبقة على الصحابة على زمن أبي بكر وعمر وعثمان
وآية الفتح
فإنه إذ ذاك حصل اإلستخالف وتمكن الدين واألمن بعد الخوف لما قهروا فارس والروم وفتحوا الشام
والعراق ومصر وخراسان وإفريقية ولما قتل عثمان وحصلت الفتنة لم يفتحوا شيئا من بالد الكفار بل
طمع فيهم الكفار بالشام وخراسان وكان بعضهم يخاف بعضا وحينئذ فقد دل القرآن على إيمان
أبي بكر وعمر وعثمان ومن كان معهم في زمن اإلستخالف والتمكين واألمن والذين كانوا في زمن
اإلستخالف والتمكين واألمن وأدركوا زمن الفتنة كعلي وطلحة والزبير وأبي موسى األشعري
ومعاوية وعمرو بن العاص دخلوا في اآلية ألنهم استخلفوا ومكنوا وأمنوا وأما من حدث في زمن
الفتنة كالرافضة الذين حدثوا في اإلسالم في زمن الفتنة واإلفتراق وكالخوارج المارقين فهؤالء لم
يتناولهم النص فلم يدخلو فيمن وصف باإليمان والعمل الصالح المذكورين في هذه اآلية ألنهم أوال
ليسو من الصحابة المخاطبين بهذا ولم يحصل لهم من اإلستخالف والتمكين واألمن بعد الخوف ما
لم قال { َو َع َد َّ
حصل للصحابة بل ال يزالون خائفين مقلقلين غير ممكنين فإن قيل
هللاُ الَّ ِذينَ
َّ
َّ
ت ِم ْنهُم }الفتح 83ولم يقل وعدهم كلهم قيل
كما قال { َو َع َد هللاُ ال ِذينَ
آ َمنُوا َو َع ِملُوا الصَّالِ َحا ِ
ومن تكون لبيان الجنس فال يقتضي أن
ت }النور 55ولم يقل وعدكم
آ َمنُوا ِمن ُك ْم َو َع ِملُوا الصَّالِ َحا ِ
س
يكون قد بقى من المجرور بها شيء خارج عن ذلك الجنس كما في قوله تعالى { فَاجْ تَ ِنبُوا الرِّجْ َ
ان }الحج 94فإنه ال يقتضى أن يكون من األوثان ما ليس برجس وإذا قلت ثوب من
ِمنَ ْاألَوْ ثَ ِ
حرير فهو كقولك ثوب حرير وكذلك قولك باب من حديد كقولك باب حديد وذلك ال يقتضى أن يكون
هناك حرير وحديد غير المضاف إليه وإن كان الذي يتصوره كليا فإن الجنس الكلي هو ما ال يمنع
تصوره من وقوع الشركة فيه وإن لم يكن مشتركا فيه في الوجود فإذا كانت من لبيان الجنس كان
التقدير وعد هللا الذين آمنوا وعملوا الصالحات من هذا الجنس وإن كان الجنس كلهم مؤمنين
مصلحين وكذلك إذا قال وعد هللا الذين آمنوا وعملوا الصالحات من هذا الجنس والصنف
مغفرة وأجرا عظيما لم يمنع ذلك أن يكون جميع هذا الجنس مؤمنين صالحين ولما قال
ألزواج النبي صلى هللا عليه وسلم { َو َمن يَ ْقنُ ْ
صا ِلحاً نُّ ْؤ ِتهَا أَجْ َرهَا َم َّرتَ ْي ِن
ت ِمن ُك َّن ِ َّهللِ َو َرسُو ِل ِه َوتَ ْع َملْ َ
َوأَ ْعتَ ْدنَا لَهَا ِر ْزقاً َك ِريماً }األحزاب 91لم يمنع أن يكون كل منهن تقنت هلل ورسوله وتعمل صالحا
ب َربُّ ُك ْم َعلَى نَ ْف ِس ِه الرَّحْ َمةَ أَنَّهُ َمن
ولما قال تعالى { َوإِ َذا َجاء َ
ك الَّ ِذينَ ي ُْؤ ِمنُونَ ِبآ َيا ِتنَا َفقُلْ َسالَ ٌم َعلَ ْي ُك ْم َكتَ َ
َّحي ٌم }األنعام 50لم يمنع هذا أن يكون
َع ِم َل ِمن ُك ْم سُوءاً بِ َجهَالَ ٍة ثُ َّم تَ َ
اب ِمن بَ ْع ِدهِ َوأَصْ لَ َح فَأَنَّهُ َغفُو ٌر ر ِ
كل منهم متصفا بهذه الصفة و يجوز أن يقال إنهم لو عملوا سوءا بجهالة ثم تابوا من بعده وأصلحوا
لم يغفر إال لبعضهم ولهذا تدخل من هذه في النفي لتحقيق نفي الجنس كما في قوله تعالى { َو َما
أَلَ ْتنَاهُم ِّم ْن َع َملِ ِهم ِّمن َش ْي ٍء }الطور 81وقوله { َو َما ِم ْن إِلَـ ٍه إِالَّ ه
هللاُ } آل عمران  68وقوله {فَ َما
اج ِزينَ }الحاقة 01ولهذا إذا دخلت في النفي تحقيقا أو تقديرا أفادت نفى الجنس
ِمن ُكم ِّم ْن أَ َح ٍد َع ْنهُ َح ِ
ْب
قطعا فالتحقيق ما ذكر والتقدير كقوله تعالى ال إله إال هللا سورة آل عمران  68وقوله {الَ َري َ
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فِي ِه }البقرة 8ونحو ذلك بخالف ما إذا لم تكن من موجودة كقولك ما رأيت رجال فإنها ظاهرة لنفى
الجنس ولكن قد يجوز أن ينفى بها الواحد من الجنس كما قال سيبويه يجوز أن يقال ما رأيت رجال بل
رجلين فتبين أنه يجوز إرادة الواحد وإن كان الظاهر نفى الجنس بخالف ما إذا دخلت من فإنها تنفى
نفي الجنس قطعا ولهذا لو قال لعبيده من أعطاني منكم ألفا فهو حر فأعطاه كل واحد ألفا عتقوا
كلهم وكذلك لو قال لنسائه من أبرأتني منكن من صداقها فهي طالق فأبرأنه كلهن طلقن كلهن فإن
المقصود بقوله منكم بيان جنس المعطى والمبرئ ال إثبات هذا الحكم لبعض العبيد واألزواج فإن
فهذا كما ال يمنع أن يكون كل المذكور متصفا بهذه الصفة فال يوجب ذلك أيضا فليس في
قيل
قوله { َو َع َد َّ
ت }النور 55ما يقتضي أن يكونوا كلهم كذلك قيل
هللاُ الَّ ِذينَ آ َمنُوا ِمن ُك ْم َو َع ِملُوا الصَّالِ َحا ِ
نعم ونحن ال ندعى أن مجرد هذا اللفظ دل على أن جميعهم موصوفون باإليمان والعمل الصالح ولكن
مقصودنا أن من ال ينافي شمول هذا الوصف لهم فال يقول قائل إن الخطاب دل على أن المدح شملهم
وعمهم بقوله { ُّم َح َّم ٌد َّرسُو ُل َّ
ُح َماء بَ ْينَهُ ْم }الفتح 83إلى آخر الكالم
ار ر َ
هللاِ َوالَّ ِذينَ َم َعهُ أَ ِش َّداء َعلَى ْال ُكفَّ ِ
وال ريب أن هذا مدح لهم مدح بما ذكر من الصفات وهو الشدة على الكفار والرحمة بينهم والركوع
والسجود يبتغون فضال من هللا ورضوانا والسيما في وجوههم من أثر السجود وأنهم يبتدئون من
ضعف إلى كمال القوة واإلعتدال كالزرع والوعد بالمغفرة واألجر العظيم ليس على مجرد هذه
الصفات بل على اإليمان والعمل الصالح فذكر ما به يستحقون الوعد و إن كانوا كلهم بهذه الصفة
ولوال ذكر ذلك لكان يظن أنهم بمجرد ما ذكر يستحقون المغفرة واألجر العظيم ولم يكن فيه بيان
سبب الجزاء بخالف ما إذا ذكر اإليمان والعمل الصالح فإن الحكم إذا علق باسم مشتق مناسب كان ما
المنافقون
فالمنافقون كانوا في الظاهر مسلمين قيل
منه اإلشتقاق سبب الحكم فإن قيل
لم يكونوا متصفين بهذه الصفات ولم يكونوا مع الرسول والمؤمنين ولم يكونوا منهم كما قال تعالى {
فَ َع َسى ه َ ْ
ح أَوْ أَ ْم ٍر ِّم ْن ِعن ِد ِه فَيُصْ ِبح ْ
سرُّ واْ ِفي أَ ْنفُ ِس ِه ْم نَا ِد ِمينَ {َ }58ويَقُو ُل
ُوا َعلَى َما أَ َ
هللاُ أن يَأ ِت َي ِب ْالفَ ْت ِ
ت أَ ْع َمالُهُ ْم فَأَصْ بَح ْ
وا أَهَـؤُالء الَّ ِذينَ أَ ْق َس ُم ْ
الَّ ِذينَ آ َمنُ ْ
اهلل َج ْه َد أَ ْي َمانِ ِه ْم إِنَّهُ ْم لَ َم َع ُك ْم َح ِبطَ ْ
ُوا
وا ِب ه ِ
ي ِفي َّ
اهلل فَإِ َذا أُو ِذ َ
هللاِ
اس َمن َيقُو ُل آ َمنَّا ِب َّ ِ
َخ ِ
اس ِرينَ { }59المائدة  59 -58وقوله تعالى { َو ِمنَ النَّ ِ
ْس َّ
ب َّ
هللاُ ِبأَ ْعلَ َم ِب َما فِي
هللاِ َولَئِن َجاء نَصْ ٌر ِّمن َّربِّكَ لَيَقُولُ َّن إِنَّا ُكنَّا َم َع ُك ْم أَ َولَي َ
اس َك َع َذا ِ
َج َع َل فِ ْتنَةَ النَّ ِ
ُور ْال َعالَ ِمينَ {َ }14ولَيَ ْعلَ َم َّن َّ
هللاُ الَّ ِذينَ آ َمنُوا َولَيَ ْعلَ َم َّن ْال ُمنَافِقِينَ { }11العنكبوت  11 -14وقال
ُ
صد ِ
ْ
ْ
ه
َّ
ً
هللا َجا ِم ُع ال ُمنَا ِف ِقينَ َوال َكا ِف ِرينَ ِفي َجهَنَّ َم َج ِميعا{ }104ال ِذينَ يَتَ َربَّصُونَ ِب ُك ْم فَإِن َكانَ لَ ُك ْم فَ ْت ٌح ِّمنَ
{إِ َّن َ
وا أَلَ ْم نَ ْستَحْ ِو ْذ َعلَ ْي ُك ْم َونَ ْمنَ ْع ُكم ِّمنَ ْال ُم ْؤ ِمنِينَ فَ ه
صيبٌ قَالُ ْ
هللا قَالُ ْ
اهللُ
وا أَلَ ْم نَ ُكن َّم َع ُك ْم َوإِن َكانَ لِ ْل َكافِ ِرينَ نَ ِ
هِ
َيحْ ُك ُم َب ْينَ ُك ْم َيوْ َم ْال ِق َيا َم ِة{ }101سورة النساء  101 -104إلى قوله {إِ َّن ْال ُمنَا ِف ِقينَ ِفي الدَّرْ ِك
اهلل َوأَ ْخلَص ْ
ص ُم ْ
ُوا َوأَصْ لَح ْ
صيراً{ }105إِالَّ الَّ ِذينَ تَاب ْ
ُوا
ُوا َوا ْعتَ َ
وا ِب ه ِ
ار َولَن تَ ِج َد لَهُ ْم نَ ِ
األَ ْسفَ ِل ِمنَ النَّ ِ
هلل فَأُوْ لَـئِكَ َم َع ْال ُم ْؤ ِمنِينَ َو َسوْ فَ ي ُْؤتِ ه
َظيماً{ }106النساء 106 -105
هللاُ ْال ُم ْؤ ِمنِينَ أَجْ راً ع ِ
ِدينَهُ ْم ِ ه ِ
اهلل إِنَّهُ ْم لَ ِمن ُك ْم َو َما هُم ِّمن ُك ْم َولَـ ِكنَّهُ ْم قَوْ ٌم يَ ْف َرقُونَ }التوبة 56وقال تعالى {أَلَ ْم
وقال تعالى { َويَحْ ِلفُونَ ِب ه ِ
ب َّ
ب َوهُ ْم يَ ْعلَ ُمونَ
ض َ
هللاُ َعلَ ْي ِهم َّما هُم ِّمن ُك ْم َو َال ِم ْنهُ ْم َويَحْ لِفُونَ َعلَى ْال َك ِذ ِ
تَ َر إِلَى الَّ ِذينَ تَ َولَّوْ ا قَوْ ماً َغ ِ
}المجادلة 10فأخبر أن المنافقين ليسوا من المؤمنين وال من أهل الكتاب وهؤالء ال يوجدون في
طائفة من المتظاهرين باإلسالم أكثر منهم في الرافضة ومن انضوى إليهم وقد قال تعالى { يَوْ َم
َال ي ُْخ ِزي َّ
ورنَا
هللاُ النَّبِ َّي َوالَّ ِذينَ آ َمنُوا َم َعهُ نُو ُرهُ ْم يَ ْس َعى بَ ْينَ أَ ْي ِدي ِه ْم َوبِأَ ْي َمانِ ِه ْم يَقُولُونَ َربَّنَا أَ ْت ِم ْم لَنَا نُ َ
َوا ْغ ِفرْ لَنَا إِنَّكَ َعلَى ُكلِّ َش ْي ٍء قَ ِدي ٌر }التحريم 2وقال تعالى {يَوْ َم يَقُو ُل ْال ُمنَا ِفقُونَ َو ْال ُمنَا ِفقَ ُ
ات ِللَّ ِذينَ
ور ُك ْم قِي َل ارْ ِجعُوا َو َراء ُك ْم فَ ْالتَ ِمسُوا نُوراً }الحديد 19فدل هذا على أن
آ َمنُوا انظُرُونَا نَ ْقتَ ِبسْ ِمن نُّ ِ
المنافقين لم يكونوا داخلين في الذين آمنوا معه والذين كانوا منافقين منهم من تاب عن نفاقه وانتهى
عنه وهم الغالب بدليل قوله تعالى { لَئِن لَّ ْم يَنتَ ِه ْال ُمنَافِقُونَ َوالَّ ِذينَ فِي قُلُو ِب ِهم َّم َرضٌ َو ْال ُمرْ ِجفُونَ فِي
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اورُونَكَ فِيهَا إِ َّال قَلِيالً{َ }64م ْلعُونِينَ أَ ْينَ َما ثُقِفُوا أ ُ ِخ ُذوا َوقُتِّلُوا
ْال َم ِدينَ ِة لَنُ ْغ ِريَنَّكَ ِب ِه ْم ثُ َّم َال ي َُج ِ
تَ ْق ِتيالً{}61األحزاب 61-64فلما لم يغره هللا بهم ولم يقتلهم تقتيال بل كانوا يجاورونه بالمدينة دل ذلك
على أنهم انتهوا والذين كانوا معه بالحديبية كلهم بايعه تحت الشجرة إال الجد بن قيس فإنه اختبأ
تحت جمل أحمر وكذا جاء في الحديث كلهم يدخل الجنة إال صاحب الجمل األحمر وبالجملة
فال ريب أن المنافقين كانوا مغمورين أذالء مقهورين ال سيما في آخر أيام النبي صلى هللا عليه وسلم
وفي غزوة تبوك ألن هللا تعالى قال {يَقُولُونَ لَئِن ر َ
َّج ْعنَا إِلَى ْال َم ِدينَ ِة لَي ُْخ ِر َج َّن ْاألَع َُّز ِم ْنهَا ْاألَ َذ َّل َو ِ َّهللِ
ْال ِع َّزةُ َولِ َرسُو ِل ِه َو ِل ْل ُم ْؤ ِم ِنينَ َولَ ِك َّن ْال ُمنَا ِف ِقينَ َال َي ْعلَ ُمونَ }المنافقون 2فأخبر أن العزة للمؤمنين ال
للمنافقين فعلم أن العزة والقوة كانت في المؤمنين وأن المنافقين كانوا أذالء بينهم فيمتنع أن يكون
الصحابة الذين كانوا أعز المسلمين من المنافقين بل ذلك يقتضى أن من كان أعز كان أعظم إيمانا
ومن المعلوم أن السابقين األولين من المهاجرين واألنصار الخلفاء الراشدين وغيرهم كانوا أعز
الناس وهذا كله مما يبين أن المنافقين كانوا ذليلين في المؤمنين فال يجوز أن يكون األعزاء من
الصحابة منهم ولكن هذا الوصف مطابق للمتصفين به من الرافضة وغيرهم وأيضا فقد يقال في
قوله تعالى { َو َع َد َّ
ت }النور 55إن ذلك وصف للجملة بوصف
هللاُ الَّ ِذينَ آ َمنُوا ِمن ُك ْم َو َع ِملُوا الصَّالِ َحا ِ
ع أَ ْخ َر َج َش ْ
آز َرهُ فَا ْستَ ْغلَظَ
طأَهُ فَ َ
اإل ِ
يتضمن حالهم عند اإلجتماع كقوله تعالى { َو َمثَلُهُ ْم فِي ْ ِ
نجي ِل َك َزرْ ٍ
ار }الفتح 83والمغفرة واألجر في اآلخرة يحصل
ْجبُ ال ُّزرَّا َع ِليَ ِغيظَ ِب ِه ُم ْال ُكفَّ َ
فَا ْستَ َوى َعلَى سُو ِق ِه يُع ِ
لكل واحد واحد فال بد أن يتصف بسبب ذلك وهو اإليمان والعمل الصالح إذ قد يكون في الجملة
منافق وفي الجملة كل ما في القرآن من خطاب المؤمنين والمتقين والمحسنين ومدحهم والثناء
عليه م فهم أول من دخل في ذلك من هذه األمة وافضل من دخل في ذلك من هذه األمة كما استفاض
عن النبي صلى هللا عليه وسلم من غير وجه أنه قال خير القرون القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين
1
يلونهم ثم الذين يلونهم

هذا الوعد مناسب لكل من إتصف بهذا الوصف
َ
قال تعالى{ َو َع َد َّ
ض َك َما ا ْستَ ْخلَفَ الَّ ِذينَ
هللاُ الَّ ِذينَ آ َمنُوا ِمن ُك ْم َو َع ِملُوا الصَّالِ َحا ِ
ت لَيَ ْستَ ْخلِفَنَّهُم فِي ْاألرْ ِ
ضى لَهُ ْم َولَيُبَ ِّدلَنَّهُم ِّمن َب ْع ِد َخوْ ِف ِه ْم أَ ْمناً َي ْعبُدُونَ ِني َال يُ ْش ِر ُكونَ ِبي
ِمن قَ ْب ِل ِه ْم َولَيُ َم ِّكنَ َّن لَهُ ْم ِدينَهُ ُم الَّ ِذي ارْ تَ َ
اسقُونَ } النور 55فإن قيل قوله تبارك وتعالى {يَا أَيُّهَا الَّ ِذينَ
َشيْئاً َو َمن َكفَ َر بَ ْع َد َذلِ َ
ك فَأُوْ لَئِكَ هُ ُم ْالفَ ِ
سوْ فَ يَأْتِي ه
آ َمنُ ْ
هللاُ بِقَوْ ٍم ي ُِحبُّهُ ْم َوي ُِحبُّونَهُ }المائدة50هو خطاب لذلك القرن
وا َمن يَرْ تَ َّد ِمن ُك ْم عَن ِدينِ ِه فَ َ
َ
كقوله تعالى { َو َع َد َّ
ض َك َما ا ْستَ ْخلَفَ
هللاُ الَّ ِذينَ آ َمنُوا ِمن ُك ْم َو َع ِملُوا الصَّا ِل َحا ِ
ت لَ َي ْستَ ْخ ِلفَنَّهُم ِفي ْاألرْ ِ
الَّ ِذينَ ِمن قَ ْبلِ ِه ْم }النور 55ولهذا بين النبى انهم أهل اليمن الذين دخلوا فى االسالم لما ارتد من ارتد
من العرب ويدل على ذلك انه فى اخر االمر ال يبقى مؤمن قيل قوله تبارك وتعالى{ َيا أَيُّ َها الَّ ِذينَ
آ َمنُ ْ
وا }المائدة 50خطاب لكل من بلغه القرآن من المؤمنين كسائر انواع هذا الخطاب كقوله تعالى
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{يَا أَيُّهَا الَّ ِذينَ آ َمنُ ْ
وا إِ َذا قُ ْمتُ ْم إِلَى الصَّال ِة }المائدة 6وامثالها وكذلك قوله تعالى { َو َع َد َّ
هللاُ الَّ ِذينَ آ َمنُوا
ِمن ُك ْم }النور 55وكالهما وقع ويقع كما اخبر هللا عز وجل فانه ما ارتد عن االسالم طائفة اال اتى هللا
يبين ذلك أنه ذكر هذا فى
بقوم يحبهم يجاهدون عنه وهم الطائفة المنصورة الى قيام الساعة
سياق النهى عن مواالة الكفار فقال تعالى { يَا أَيُّهَا الَّ ِذينَ آ َمنُ ْ
صا َرى أَوْ لِيَاء
وا الَ تَتَّ ِخ ُذواْ ْاليَهُو َد َوالنَّ َ
هللا الَ يَ ْه ِدي ْالقَوْ َم الظَّا ِل ِمينَ { }51فَتَ َرى الَّ ِذينَ فِي
بَ ْع ُ
ْض َو َمن يَتَ َولَّهُم ِّمن ُك ْم فَإِنَّهُ ِم ْنهُ ْم إِ َّن ه َ
ضهُ ْم أَوْ ِليَاء بَع ٍ
صيبَنَا دَآئِ َرةٌ فَ َع َسى ه َ ْ
ح أَوْ أَ ْم ٍر ِّم ْن
ار ُعونَ فِي ِه ْم يَقُولُونَ نَ ْخ َشى أَن تُ ِ
قُلُو ِب ِهم َّم َرضٌ يُ َس ِ
هللاُ أن يَأتِ َي ِب ْالفَ ْت ِ
وا ِفي أَ ْنفُ ِس ِه ْم نَا ِد ِمينَ {َ }58و َيقُو ُل الَّ ِذينَ آ َمنُ ْ
سرُّ ْ
ِعن ِد ِه فَيُصْ بِح ْ
اهلل
ُوا َعلَى َما أَ َ
وا أَهَـؤُالء الَّ ِذينَ أَ ْق َس ُمواْ ِب ه ِ
ت أَ ْع َمالُهُ ْم فَأَصْ بَح ْ
َج ْه َد أَ ْي َمانِ ِه ْم إِنَّهُ ْم لَ َم َع ُك ْم َح ِبطَ ْ
اس ِرينَ { }59يَا أَيُّهَا الَّ ِذينَ آ َمنُواْ َمن يَرْ تَ َّد ِمن ُك ْم عَن
ُوا َخ ِ
ِدينِ ِه فَ َسوْ فَ يَأْتِي ه
هللاُ بِقَوْ ٍم ي ُِحبُّهُ ْم َوي ُِحبُّونَهُ {}50المائدة  50-51فالمخاطبون بالنهى عن مواالة اليهود
والنصارى هم المخاطبون بآية الردة ومعلوم ان هذا يتناول جميع قرون األمة وهو لما نهى عن
مواالة الكفار وبين ان من توالهم من المخاطبين فإنه منهم بين أن من توالهم وإرتد عن دين اإلسالم
بل سيأتى هللا بقوم يحبهم ويحبونه فيتولون المؤمنين دون الكفار
ال يضر اإلسالم شيئا
ويجاهدون فى سبيل هللا ال يخافون لومة الئم كما قال فى أول األمر فإن يكفر بها هؤالء فقد وكلنا
بها قوما ليسوا بها كافرين فهؤالء الذين لم يدخلوا فى اإلسالم واولئك الذين خرجوا منه بعد
الدخول فيه ال يضرون اإلسالم شيئا بل يقيم هللا من يؤمن بما جاء به رسوله وينصر دينه إلى قيام
الساعة واهل اليمن هم ممن جاء هللا بهم لما إرتد من إرتد إذ ذاك وليست اآلية مختصة بهم وال
فى الحديث ما يوجب تخصيصهم بل قد أخبر هللا أنه يأتى بغير أهل اليمن كابناء فارس ال يختص
الوعد بهم بل قد قال تعالى{ يَا أَيُّهَا الَّ ِذينَ آ َمنُواْ َما لَ ُك ْم إِ َذا قِي َل لَ ُك ُم انفِر ْ
هللا اثَّاقَ ْلتُ ْم إِلَى
يل ه ِ
ُوا فِي َس ِب ِ
َ
اآلخ َرةِ إِالَّ قَلِي ٌل{ }92إِالَّ تَنفِر ْ
ضيتُم بِ ْال َحيَا ِة ال ُّد ْنيَا ِمنَ اآل ِخ َر ِة فَ َما َمتَا ُ
ُوا
ع ْال َحيَا ِة ال ُّد ْنيَا فِي ِ
ض أَ َر ِ
األرْ ِ
ضرُّوهُ َشيْئاً َو ه
هللاُ َعلَى ُكلِّ َش ْي ٍء قَ ِدي ٌر{ }93التوبة -92
يُ َع ِّذ ْب ُك ْم َع َذاباً أَ ِليماً َويَ ْستَ ْب ِدلْ قَوْ ماً َغي َْر ُك ْم َوالَ تَ ُ
 93وهذا ايضا خطاب لكل قرن وقد أخبر فيه أنه من نكل عن الجهاد المأمور به عذبه وإستبدل به
من يقوم بالجهاد وهذا هو الواقع وكذلك قوله فى اآلية اآلخرى {هَاأَنتُ ْم هَؤ َُالء تُ ْدعَوْ نَ ِلتُن ِفقُوا فِي
هللا فَ ِمن ُكم َّمن يَ ْب َخ ُل َو َمن يَ ْبخَلْ فَإِنَّ َما يَب َْخ ُل عَن نَّ ْف ِس ِه َو َّ
هللاُ ْال َغنِ ُّي َوأَنتُ ُم ْالفُقَ َراء َوإِن تَتَ َولَّوْ ا يَ ْستَ ْب ِدلْ
يل َّ ِ
َس ِب ِ
قَوْ ماً َغي َْر ُك ْم ثُ َّم َال يَ ُكونُوا أَ ْمثَالَ ُك ْم }محمد92
فهذه حال
فقد أخبر تعالى أنه من يتول عن الجهاد بنفسه أو عن اإلنفاق فى سبيل هللا إستبدل به
البخيل يستبدل هللا به من ينصر اإلسالم وينفق فيه فكيف تكون حال أصل اإلسالم من إرتد عنه أتى
هللا بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون فى سبيل هللا وال يخافون
لومة الئم وهذا موجود فى أهل العلم والعبادة والقتال والمال مع الطوائف األربعة مؤمنون
مجاهدون منصورون إلى قيام الساعة كما منهم من يرتد أو من ينكل عن الجهاد واإلنفاق وكذلك
َ
قوله تعالى { َو َع َد َّ
ض }النور 55فهذا
هللاُ الَّ ِذينَ آ َمنُوا ِمن ُك ْم َو َع ِملُوا الصَّالِ َحاتِ لَيَ ْستَ ْخلِفَنَّهُم فِي ْاألرْ ِ
الوعد مناسب لكل من إتصف بهذا الوصف فلما إتصف به األولون إستخلفهم هللا كما وعد وقد إتصف
بعدهم به قوم بحسب إيمانهم وعملهم الصالح فمن كان اكمل إيمانا وعمل صالحا كان إستخالفه
المذكور اتم فإن كان فيه نقص وخلل كان فى تمكينه خلل ونقص وذلك ان هذا جزاء هذا العمل فمن
قام بذلك العمل إستحق ذلك الجزاء لكن ما بقى قرن مثل القرن األول فال جرم ما بقى قرن يتمكن
تمكن القرن األول قال خير القرون القرن الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم
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ولكن قد يكون هذا لبعض أهل القرن كما يحصل هذا لبعض المسلمين فى بعض الجهات كما هو
1
معروف فى كل زمان

صالح أمر السلطان بتجريد المتابعة لكتاب هللا وسنة رسوله ونبيه وحمل
الناس على ذلك
َ
قال تعالى{ َو َع َد َّ
ض َك َما ا ْستَ ْخلَفَ الَّ ِذينَ
هللاُ الَّ ِذينَ آ َمنُوا ِمن ُك ْم َو َع ِملُوا الصَّالِ َحا ِ
ت لَيَ ْستَ ْخلِفَنَّهُم فِي ْاألرْ ِ
ضى لَهُ ْم َولَيُبَ ِّدلَنَّهُم ِّمن بَ ْع ِد َخوْ ِف ِه ْم أَ ْمناً يَ ْعبُدُونَ ِني َال يُ ْش ِر ُكونَ ِبي
ِمن قَ ْب ِل ِه ْم َولَيُ َم ِّكنَ َّن لَهُ ْم ِدينَهُ ُم الَّ ِذي ارْ تَ َ
َ
ض
َشيْئاً َو َمن َكفَ َر بَ ْع َد َذلِ َ
ك فَأُوْ لَئِكَ هُ ُم ْالفَ ِ
اسقُونَ } النور 55قال هللا تعالى {الَّ ِذينَ إِن َّم َّكنَّاهُ ْم فِي ْاألرْ ِ
ُ
ور }الحج 01وقال
ُوف َونَ َهوْ ا ع َِن ْال ُمن َك ِر َو ِ َّ ِ
أَقَا ُموا الص ََّالةَ َوآتَ ُوا ال َّز َكاةَ َوأَ َمرُوا ِب ْال َم ْعر ِ
هلل عَا ِق َبةُ ْاأل ُم ِ
صلى هللا عليه وسلم سبعة يظلهم هللا فى ظله يوم ال ظل إال ظله إمام عادل الى آخر الحديث وقال
صلى هللا عليه وسلم من دعا الى هدى كان له من األجر مثل أجور من تبعه من غير ان ينقص من
أجورهم شئ وهللا المسؤول أن يعين السلطان فانه أفقر خلق هللا الى معونة هللا وتأييده قال تعالى
َ
{ َو َع َد َّ
ض َك َما ا ْستَ ْخلَفَ الَّ ِذينَ ِمن قَ ْبلِ ِه ْم
هللاُ الَّ ِذينَ آ َمنُوا ِمن ُك ْم َو َع ِملُوا الصَّالِ َحاتِ لَيَ ْستَ ْخلِفَنَّهُم فِي ْاألرْ ِ
ضى لَهُ ْم َولَيُ َب ِّدلَنَّهُم ِّمن َب ْع ِد َخوْ ِف ِه ْم أَ ْمناً َي ْعبُدُونَ ِني َال يُ ْش ِر ُكونَ ِبي َشيْئاً َو َمن
َولَيُ َم ِّكنَ َّن لَهُ ْم ِدينَهُ ُم الَّ ِذي ارْ تَ َ
اسقُونَ }النور 55اآلية وصالح أمر السلطان بتجريد المتابعة لكتاب
َكفَ َر بَ ْع َد َذلِكَ فَأُوْ لَئِكَ هُ ُم ْالفَ ِ
هللا وسنة رسوله ونبيه وحمل الناس على ذلك فانه سبحانه جعل صالح أهل التمكين فى أربعة أشياء
إقام الصالة وإيتاه وايتاء الزكاة واألمر بالمعروف والنهى عن المنكر فاذا أقام الصالة فى مواقيتها
جماعة ه و وحاشيته وأهل طاعته وأمر بذلك جميع الرعية وعاقب من تهاون فى ذلك العقوبة التى
شرعها هللا فقد تم هذا األصل ثم إنه مضطر إلى هللا تعالى فاذا ناجى ربه فى السحر واستغاث به وقال
ياحى يا قيوم ال إله إال أنت برحمتك استغيث أعطاه هللا من التمكين ماال يعلمه إال هللا قال هللا تعالى
وا َما يُو َعظُونَ بِ ِه لَ َكانَ َخيْراً لَّهُ ْم َوأَ َش َّد تَ ْثبِيتاً }النساءَ { 66ولَوْ أَنَّهُ ْم فَ َعلُ ْ
{ َولَوْ أَنَّهُ ْم فَ َعلُ ْ
وا َما يُو َعظُونَ
ص َراطاً
ِب ِه لَ َكانَ َخيْراً لَّهُ ْم َوأَ َ
َظيماً{َ }61ولَهَ َد ْينَاهُ ْم ِ
ش َّد تَ ْث ِبيتاً{َ }66وإِذاً َّآلتَ ْينَاهُم ِّمن لَّ ُدنَّـا أَجْ راً ع ِ
ُّم ْستَقِيماً{ }62النساء 62-66ثم كل نفع وخير يوصله الى الخلق هو من جنس الزكاة فمن اعظم
العبادات سد الفاقات وقضاء الحاجات ونصر المظلوم واغاثة الملهوف واألمر بالمعروف وهو األمر
بما أمر هللا به ورسوله من العدل واالحسان وأمر نوائب البالد ووالة األمور باتباع حكم الكتاب
2
والسنة واجتنابهم حرمات هللا والنهى عن المنكر وهو النهى عما نهى هللا عنه ورسوله

محبة هللا وتوحيده هو الغاية التي فيها صالح للنفس
َ
قال تعالى{ َو َع َد َّ
هللاُ الَّ ِذينَ آ َمنُوا ِمن ُك ْم َو َع ِملُوا ال َّ
ض َك َما ا ْستَ ْخلَفَ الَّ ِذينَ
صالِ َحا ِ
ت لَيَ ْستَ ْخلِفَنَّهُم فِي ْاألرْ ِ
ضى لَهُ ْم َولَيُبَ ِّدلَنَّهُم ِّمن بَ ْع ِد َخوْ فِهِ ْم أَ ْمناً يَ ْعبُدُونَنِي َال يُ ْش ِر ُكونَ بِي
ِمن قَ ْبلِ ِه ْم َولَيُ َم ِّكنَ َّن لَهُ ْم ِدينَهُ ُم الَّ ِذي ارْ تَ َ
1مجموع الفتاوى ج 12 :ص944 :
2مجموع الفتاوى ج 82 :ص809-808 :
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اسقُونَ } النور 55ومحبة هللا وتوحيده هو الغاية التي فيها صالح
َشيْئاً َو َمن َكفَ َر بَ ْع َد َذلِ َ
ك فَأُوْ لَئِكَ هُ ُم ْالفَ ِ
للنفس وهو عبادة هللا وحده ال شريك له فال صالح للنفس وال كمال لها إال في ذلك وبدون ذلك تكون
فاسدة ال صالح لها ولهذا كان هذا هو دين اإلسالم الذي اتفقت عليه الرسل قال هللا تعالى { َو َمن
اس ِرينَ }آل عمران 25وقد قال تعالى
اآلخ َر ِة ِمنَ ْال َخ ِ
اإل ْسالَ ِم ِديناً فَلَن يُ ْقبَ َل ِم ْنهُ َوه َُو فِي ِ
يَ ْبتَ ِغ َغي َْر ِ
{ َو َما َخلَ ْق ُ
نس إِ َّال ِليَ ْعبُدُو ِن }الذاريات 56فالغاية الحميدة التي بها يحصل كمال بني آدم
اإل َ
ت ْال ِج َّن َو ْ ِ
وسعادتهم ونجاتهم عبادة هللا وحده وهي حقيقة قول القائل ال إله إال هللا ولهذا بعث هللا جميع الرسل
وأنزل جميع الكتب وال تصلح النفس وتزكو وتكمل إال بهذا ولفظ العبادة يتضمن كمال الذل بكمال
الحب فال بد أن يكون العابد محبا لعإله المعبود كمال الحب وال بد أن يكون ذليال له كمال الذل فمن
احب شيئا ولم يذل له لم يعبده ومن خضع له ولم يحبه لم يعبده وكمال الحب والذل ال يصلح إال هلل
وحده فهو اإلله المستحق للعبادة التي ال يستحقها إال هو وذلك يتضمن كمال الحب والذل واإلجالل
واإلكرام والتوكل والعبادة فالنفوس محتاجة إلى هللا من حيث هو معبودها ومنتهى مرادها وبغيتها
ومن حيث هو ربها وخالقها فمن آمن باهلل رب كل شيء وخالقه ولم يعبد إال هللا وحده بحيث يكون هللا
أحب إليه من كل ما سواه وأخشى عنده من كل ما سواه وأعظم عنده من كل ما سواه وأرجى عنده
من كل ما سواه بل من سوى بين هللا وبين بعض المخلوقات في الحب بحيث يحبه مثل ما يحب هللا
ويخشاه مثل ما يخشى هللا ويرجوه مثل ما يرجو هللا ويدعوه مثل ما يدعوه فهو مشرك الشرك الذي ال
1
يغفره هللا ولو كان مع ذلك عفيفا في طعامه ونكاحه وكان حكيما شجاعا

ان هللا سبحانه يرضى الدين الذي أمر به
َ
قال تعالى{ َو َع َد َّ
ض َك َما ا ْستَ ْخلَفَ الَّ ِذينَ
هللاُ الَّ ِذينَ آ َمنُوا ِمن ُك ْم َو َع ِملُوا الصَّا ِل َحا ِ
ت لَيَ ْستَ ْخ ِلفَنَّهُم ِفي ْاألرْ ِ
ضى لَهُ ْم َولَيُبَ ِّدلَنَّهُم ِّمن بَ ْع ِد َخوْ فِهِ ْم أَ ْمناً يَ ْعبُدُونَنِي َال يُ ْش ِر ُكونَ ِبي
ِمن قَ ْبلِ ِه ْم َولَيُ َم ِّكنَ َّن لَهُ ْم ِدينَهُ ُم الَّ ِذي ارْ تَ َ
اسقُونَ } النور 55اما قول السائل فيما و رد من األخبار و اآليات
َشيْئاً َو َمن َكفَ َر َب ْع َد َذ ِل َ
ك فَأُوْ لَ ِئكَ هُ ُم ْالفَ ِ
فى الرضا بقضاء هللا فإن كانت المعاصي بغير قضاء هللا فهو محال و قدح فى التوحيد و إن كانت
بقضاءهللا تعالى فكراهتها و بغضها كراهة و بغض لقضاء هللا تعالى فيقال ليس فى كتاب هللا و ال
فى سنة رسول هللا آية و ال حديث يأمر العباد أن يرضوا بكل مقضى مقدر من أفعال العباد حسنها و
سيئها فهذا أصل يجب أن يعتنى به و لكن على الناس أن يرضوا بما أمر هللا به فليس ألحد أن يسخط
ما أمر هللا به قال تعالى {فَالَ َو َربِّكَ الَ ي ُْؤ ِمنُونَ َحتَّ َى ي َُح ِّك ُموكَ ِفي َما َ
ش َج َر َب ْينَهُ ْم ثُ َّم الَ َي ِجدُواْ ِفي
ْت َويُ َسلِّ ُم ْ
ْخطَ
وا تَ ْسلِيماً }النساء 65و قال تعالى { َذلِكَ ِبأَنَّهُ ُم اتَّبَعُوا َما أَس َ
ضي َ
أَنفُ ِس ِه ْم َح َرجاً ِّم َّما قَ َ
هللا َو َك ِرهُوا ِرضْ َوانَهُ فَأَحْ بَطَ أَ ْع َمالَهُ ْم }محمد 82و قال { َولَوْ أَنَّهُ ْم َرضُوْ ْا َما آتَاهُ ُم ه
هللاُ َو َرسُولُهُ
َّ َ
هللاُ َسي ُْؤ ِتينَا ه
وا َح ْسبُنَا ه
َوقَالُ ْ
هللا َرا ِغبُونَ }التوبة 53و ذكر الرسول هنا
هللاُ ِمن فَضْ ِل ِه َو َرسُولُهُ إِنَّا إِلَى ه ِ
يبين أن اإليتاء هو اإليتاء الدينى الشرعى ال الكونى القدرى و قال صلى هللا عليه و سلم فى الحديث
وينبغي لعإنسان
الصحيح ذاق طعم اإليمان من رضى باهلل ربا و باالسالم دينا و بمحمد نبيا
أن يرضى مما يقدره هللا عليه من المصائب التى ليست ذنوبا مثل أن يبتليه بفقر أو مرض أو ذل و
أذى الخلق له فإن الصبر على المصائب و اجب و أما الرضا بها فهو مشروع لكن هل هو و اجب أو
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مستحب على قولين ألصحاب أحمد و غيرهم أصحهما أنه مستحب ليس بواجب ومن
المعلوم أن أوثق عرى اإليمان الحب فى هللا و البغض فى هللا و قد أمرنا هللا أن نأمر بالمعروف و
نحبه و نرضاه و نحب أهله و نهى عن المنكر و نبغضه و نسخطه و نبغض أهله و نجاهدهم بأيدينا و
ألسنتنا و قلوبنا فكيف نتوهم أنه ليس فى المخلوقات ما نبغضه و نكرهه و قد قال تعالى لما ذكر ما
ذكر من المنهيات { ُكلُّ َذ ِلكَ َكانَ َسيٍّئُهُ ِع ْن َد َربِّكَ َم ْكرُوهاً }اإلسراء 92فإذا كان هللا يكرهها و هو
المقدر لها فكيف ال يكرهها من أمر هللا أن يكرهها و يبغضها و هو القائل { َو َك َّرهَ إِلَ ْي ُك ُم ْال ُك ْف َر
ق َو ْال ِعصْ َيانَ أُوْ لَ ِئكَ هُ ُم الرَّا ِش ُدونَ }الحجراتُ { 1ك ُّل َذ ِلكَ َكانَ َسيٍّئُهُ ِع ْن َد َربِّكَ َم ْكرُوهاً
َو ْالفُسُو َ
}اإلسراء 92فإذا كان هللا يكرهها و هو المقدر لها فكيف ال يكرهها من أمر هللا أن يكرهها و يبغضها
و قال
ق َو ْال ِعصْ يَانَ أُوْ لَئِكَ هُ ُم الرَّا ِش ُدونَ }الحجرات1
و هو القائل { َو َك َّرهَ إِلَ ْي ُك ُم ْال ُك ْف َر َو ْالفُسُو َ
هللا َو َك ِرهُوا ِرضْ َوانَهُ فَأَحْ بَطَ أَ ْع َمالَهُ ْم }محمد 82و قد قال
تعالى { َذلِكَ ِبأَنَّهُ ُم اتَّبَعُوا َما أَس َْخطَ َّ َ
ب َّ
هللاُ َعلَ ْي ِه ْم َولَ َعنَهُ ْم
ض َ
تعالى {فَلَ َّما آ َ
سفُونَا انتَقَ ْمنَا ِم ْنهُ ْم }الزخرف 55و قال تعالى { َو َغ ِ
اس َوالَ َي ْستَ ْخفُونَ ِمنَ ه
ضى
هللاِ َوه َُو َم َعهُ ْم إِ ْذ يُ َبيِّتُونَ َما الَ َيرْ َ
}الفتح 6و قال تعالى {يَ ْستَ ْخفُونَ ِمنَ النَّ ِ
ِمنَ ْالقَوْ ِل }النساء 142فأخبر أن من القول الواقع ماال يرضاه
َ
وقال تعالى { َو َع َد َّ
ض َك َما ا ْستَ ْخلَفَ
هللاُ الَّ ِذينَ آ َمنُوا ِمن ُك ْم َو َع ِملُوا الصَّالِ َحاتِ لَيَ ْستَ ْخلِفَنَّهُم فِي ْاألرْ ِ
ض ُ
اإل ْسالَ َم
الَّ ِذينَ ِمن قَ ْبلِ ِه ْم َولَيُ َم ِّكنَ َّن لَهُ ْم ِدينَهُ ُم الَّ ِذي ارْ تَ َ
ضى لَهُ ْم }النور 55و قال تعالى { َو َر ِ
يت لَ ُك ُم ِ
ضهُ لَ ُك ْم }الزمر 1فبين أنه يرضى الدين الذي أمر به فلو
ِديناً }المائدة 9و قال { َوإِن تَ ْش ُكرُوا َيرْ َ
كان يرضى كل شيء لما كان له خصيصة و فى الصحيحين عن النبى صلى هللا عليه و سلم أنه
قال ال أحد أغير من هللا أن يزنى عبده أوتزنى أمته و قال إن هللا يغار و المؤمن يغار و غيرة
1
هللا أن يأتى العبد ما حرم عليه و البد فى الغيرة من كراهة ما يغار منه و بغضه و هذا باب و سع

اإليمان هو األصل والعمل الصالح من تمام الدين
َ
قال تعالى{ َو َع َد َّ
ض َك َما ا ْستَ ْخلَفَ الَّ ِذينَ
هللاُ الَّ ِذينَ آ َمنُوا ِمن ُك ْم َو َع ِملُوا الصَّا ِل َحا ِ
ت لَ َي ْستَ ْخ ِلفَنَّهُم ِفي ْاألرْ ِ
ضى لَهُ ْم َولَيُبَ ِّدلَنَّهُم ِّمن بَ ْع ِد َخوْ فِ ِه ْم أَ ْمناً يَ ْعبُدُونَنِي َال يُ ْش ِر ُكونَ ِبي
ِمن قَ ْبلِ ِه ْم َولَيُ َم ِّكنَ َّن لَهُ ْم ِدينَهُ ُم الَّ ِذي ارْ تَ َ
اسقُونَ } النور 55أن اإليمان إذا أطلق أدخل هللا ورسوله فيه
َشيْئاً َو َمن َكفَ َر بَ ْع َد َذلِ َ
ك فَأُوْ لَئِكَ هُ ُم ا ْلفَ ِ
األعمال المأمور بها وقد يقرن به األعمال وذكرنا نظائر لذلك كثيرة وذلك ألن اصل اإليمان هو ما
فى القلب واألعمال الظاهرة الزمة لذلك ال يتصور وجود إيمان القلب الواجب مع عدم جميع أعمال
الجوارح بل متى نقصت األعمال الظاهرة كان لنقص اإليمان الذى فى القلب فصار اإليمان متناوال
للملزوم والالزم وإن كان أصله ما فى القلب وحيث عطفت عليه األعمال فإنه أريد أنه ال يكتفى
بإيمان القلب بل البد معه من األعمال الصالحة ثم للناس فى مثل هذا قوالن منهم من يقول
المعطوف دخل فى المعطوف عليه أوال ثم ذكر بإسمه الخاص تخصيصا له لئال يظن أنه لم يدخل فى
سلِ ِه
هلل َو َمآلئِ َكتِ ِه َو ُر ُ
األول وقالوا هذا فى كل ما عطف فيه خاص على عام كقوله { َمن َكانَ َع ُد هواً ِّ ه ِ
وح َوإِب َْرا ِهي َم
يل َو ِمي َك َ
َو ِجب ِْر َ
ال }البقرة 32وقوله { َوإِ ْذ أَ َخ ْذنَا ِمنَ النَّبِيِّينَ ِميثَا َقهُ ْم َو ِمنكَ َو ِمن نُّ ٍ
َّ
ُ
ت َوآ َمنُوا ِب َما نُ ِّز َل
َو ُمو َسى َو ِعي َسى اب ِْن َمرْ يَ َم }األحزاب 1وقوله { َوال ِذينَ آ َمنُوا َو َع ِملوا الصَّالِ َحا ِ
1مجموع الفتاوى ج 2 :ص138 -134:
289

َعلَى ُم َح َّم ٍد َوه َُو ْال َح ُّ
ق ِمن َّربِّ ِه ْم }محمد 8فخص اإليمان بما نزل على محمد بعد قوله { َوالَّ ِذينَ
آ َمنُوا } محمد 8وهذه نزلت فى الصحابة وغيرهم من المؤمنين وقوله { َحافِظُ ْ
ت
وا َعلَى ال َّ
صلَ َوا ِ
صالَةِ ْال ُو ْسطَى َوقُو ُم ْ
وا ِ ههللِ قَانِتِينَ }البقرة 892وقوله { َو َما أُ ِمرُوا إِ َّال لِيَ ْعبُدُوا َّ
وال َّ
صينَ لَهُ
هللاَ ُم ْخلِ ِ
ال ِّدينَ ُحنَفَاء َويُقِي ُموا الص ََّالةَ َوي ُْؤتُوا ال َّز َكاةَ }البينة 5والصالة والزكاة من العبادة فقوله { آ َمنُ ْ
وا
َو َع ِملُ ْ
ت }البقرة 811كقوله { َو َما أُ ِمرُوا إِ َّال ِليَ ْعبُدُوا َّ
صينَ لَهُ الدِّينَ ُحنَفَاء َويُ ِقي ُموا
هللاَ ُم ْخلِ ِ
وا الصَّا ِل َحا ِ
الص ََّالةَ َوي ُْؤتُوا ال َّز َكاةَ }البينة 5فإنه قصد أوال أن تكون العبادة هلل وحده ال لغيره ثم أمر
بالصالة والزكاة ليعلم أنهما عبادتان واجبتان فال يكتفى بمطلق العبادة الخالصة دونهما وكذلك يذكر
اإليمان أوال ألنه األصل الذى البد منه ثم يذكر العمل الصالح فإنه أيضا من تمام الدين البد منه فال
يظن الظان اكتفاءه بمجرد إيمان ليس معه العمل الصالح فعلى قول هؤالء يقال األعمال الصالحة
المعطوفة على اإليمان دخلت فى اإليمان وعطف عليه عطف الخاص على العام إما لذكره خصوصا
بعد عموم وإما لكونه إذا عطف كان دليال على أنه لم يدخل فى العام وقيل بل األعمال فى األصل
ليست من اإليمان فإن أصل اإليمان هو ما فى القلب ولكن هى الزمة له فمن لم يفعلها كان إيمانه
منتفيا ألن إنتفاء الالزم يقتضى انتفاء الملزوم لكن صارت بعرف الشارع داخلة فى إسم اإليمان إذا
أط لق كما تقدم فى كالم النبى فإذا عطفت عليه ذكرت لئال يظن الظان أن مجرد إيمانه بدون األعمال
الصالحة الالزمة لعإيمان يوجب الوعد فكان ذكرها تخصيصا وتنصيصا ليعلم أن الثواب الموعود به
فى اآلخرة وهو الجنة بال عذاب ال يكون إال لمن آمن وعمل صالحا ال يكون لمن إدعى اإليمان ولم
يعمل وقد بين سبحانه فى غير موضع أن الصادق فى قوله آمنت البد أن يقوم بالواجب وحصر
1
اإليمان فى هؤالء يدل على إنتفائه عمن سواهم

العمل تحقيق لمسمى اإليمان وتصديق له
َ
قال تعالى{ َو َع َد َّ
ض َك َما ا ْستَ ْخلَفَ الَّ ِذينَ
هللاُ الَّ ِذينَ آ َمنُوا ِمن ُك ْم َو َع ِملُوا الصَّا ِل َحا ِ
ت لَ َي ْستَ ْخ ِلفَنَّهُم ِفي ْاألرْ ِ
ضى لَهُ ْم َولَيُبَ ِّدلَنَّهُم ِّمن بَ ْع ِد َخوْ فِ ِه ْم أَ ْمناً يَ ْعبُدُونَنِي َال يُ ْش ِر ُكونَ ِبي
ِمن قَ ْبلِ ِه ْم َولَيُ َم ِّكنَ َّن لَهُ ْم ِدينَهُ ُم الَّ ِذي ارْ تَ َ
اسقُونَ } النور 55أن القلب له عمل مع التصديق والظاهر قول
َشيْئاً َو َمن َكفَ َر بَ ْع َد َذلِ َ
ك فَأُوْ لَئِكَ هُ ُم ْالفَ ِ
ظاهر وعمل ظاهر وكالهما مستلزم للباطن و المرجئة أخرجوا العمل الظاهر عن االيمان فمن
قصد منهم إخراج أعمال القلوب أيضا وجعلها هي التصديق فهذا ضالل بين ومن قصد إخراج العمل
الظاهر قيل لهم العمل الظاهر الزم للعمل الباطن ال ينفك عنه وإنتفاء الظاهر دليل إنتفاء الباطن فبقى
النزاع فى أن العمل الظاهر هل هو جزء من مسمى االيمان يدل عليه بالتضمن أو الزم لمسمى
و التحقيق أنه تارة يدخل فى االسم وتارة يكون الزما للمسمى بحسب افراد االسم
اإليمان
واقترانه فإذا قرن اإليمان باإلسالم كان مسمى االسالم خارجا عنه كما فى حديث جبريل وان كان
وا َو َع ِملُ ْ
الزما له وكذلك إذا قرن اإليمان بالعمل كما فى قوله { َوالَّ ِذينَ آ َمنُ ْ
ت }البقرة28
وا الصَّالِ َحا ِ
فقد يقال إسم اإليمان لم يدخل فيه العمل وإن كان الزما له وقد يقال بل دخل فيه وعطف عليه عطف
الخاص على العام وبكل حال فالعمل تحقيق لمسمى اإليمان وتصديق له ولهذا قال طائفة من العلماء
كالشيخ أبي إسماعيل األنصاري وغيره اإليمان كله تصديق فالقلب يصدق ما جاءت به الرسل
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واللسان يصدق ما فى القلب والعمل يصدق القول كما يقال صدق عمله قوله ومنه قول النبى
العينان تزنيان وزناهما النظر واالذنان تزنيان وزناهما السمع واليد تزني وزناها البطش والرجل
1
تزني وزناها المشي والقلب يتمنى ويشتهى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه

هللا ال يجوز له خليفة بل هو سبحانه يكون خليفة لغيره
َ
قال تعالى{ َو َع َد َّ
ض َك َما ا ْستَ ْخلَفَ الَّ ِذينَ
هللاُ الَّ ِذينَ آ َمنُوا ِمن ُك ْم َو َع ِملُوا الصَّا ِل َحا ِ
ت لَ َي ْستَ ْخ ِلفَنَّهُم ِفي ْاألرْ ِ
ضى لَهُ ْم َولَيُبَ ِّدلَنَّهُم ِّمن بَ ْع ِد َخوْ فِ ِه ْم أَ ْمناً يَ ْعبُدُونَنِي َال يُ ْش ِر ُكونَ ِبي
ِمن قَ ْبلِ ِه ْم َولَيُ َم ِّكنَ َّن لَهُ ْم ِدينَهُ ُم الَّ ِذي ارْ تَ َ
ال َربُّكَ لِ ْل َمالَئِ َك ِة إِنِّي
َشيْئاً َو َمن َكفَ َر بَ ْع َد َذلِ َ
اسقُونَ } النور 55قال هللا تعالى { َوإِ ْذ قَ َ
ك فَأُوْ لَئِكَ هُ ُم ْالفَ ِ
َ
َ
ض فَاحْ ُكم
ض َخ ِليفَةً }البقرة 94و قال هللا تعالى { َيا دَا ُوو ُد إِنَّا َج َع ْلنَاكَ َخ ِليفَةً ِفي ْاألرْ ِ
َجا ِع ٌل ِفي األرْ ِ
َ
اس ِب ْال َح ِّ
ض
يل َّ ِ
ق َو َال تَتَّ ِب ِع ْالهَ َوى فَيُ ِ
ضلَّكَ عَن َس ِب ِ
بَ ْينَ النَّ ِ
هللا }ص 86قوله {إِنِّي َجا ِع ٌل فِي األرْ ِ
اإلن َسانَ فِي أَحْ َس ِن تَ ْق ِو ٍيم
َخلِيفَةً }البقرة 94يعم آدم و بنيه لكن اإلسم متناول آلدم عينا كقوله {لَقَ ْد َخلَ ْقنَا ْ ِ
ق ْال َج َّ
ج ِّمن
ار َ }10و َخلَ َ
}التين 0و قوله { َخلَ َ
ص ْل َ
اإلن َسانَ ِمن َ
ص ٍ
ق ِْ
ان ِمن َّم ِ
ال َك ْالفَ َّخ ِ
ار ٍ
ين{ }1ثُ َّم َج َع َل نَ ْسلَهُ ِمن س َُاللَ ٍة ِّمن َّماء
ار{}15الرحمن 15-10و قوله { َوبَدَأَ َخ ْل َ
ان ِمن ِط ٍ
اإلن َس ِ
ق ِْ
نَّ ٍ
{ثُ َّم َج َع ْلنَاهُ نُ ْ
ين }المؤمنون 19إلى أمثال ذلك ولهذا
ين{ }2السجدة2-1
ار َّم ِك ٍ
َّم ِه ٍ
طفَةً ِفي قَ َر ٍ
كان بين داود و آدم من المناسبة ما أحب به داود حين أراه ذريته و سأل عن عمره فقيل أربعون سنة
فوهبه من عمره الذي هو ألف سنة ستين سنة و الحديث صحيح رواه الترمذي و غيره وصححه
ولهذا كالهما ابتلى بما ابتاله به من الخطيئة كما أن كال منهما مناسبة لألخرى إذ جنس الشهوتين
واحد و رفع درجته بالتوبة العظيمة التى نال بها من محبة هللا له و فرحه به ما نال و يذكر عن كل
منهما من البكاء و الندم و الحزن ما يناسب بعضه بعضا والخليفة هو من كان خلفا عن غيره
فعيلة بمعنى فاعلة كان النبى صلى هللا عليه و سلم إذا سافر يقول اللهم أنت الصاحب فى السفر و
الخليفة فى األهل و قال صلى هللا عليه و سلم من جهز غازيا فقد غزا و من خلفه فى أهله بخير
فقد غ زا و قال أو كلما خرجنا فى الغزو خلف أحدهم و له نبيب كنبيب التيس يمنح احداهن
ك ْال ُم َخلَّفُونَ ِمنَ
اللبنة من اللبن لئن أظفرنى هللا بأحد منهم ألجعلنه نكاال و فى القرآن { َسيَقُو ُل لَ َ
ُول ه
هللاِ }التوبة 21والمراد
ْاألَ ْع َرا ِ
ب }الفتح 11و قوله {فَ ِر َح ْال ُم َخلَّفُونَ ِب َم ْق َع ِد ِه ْم ِخالَفَ َرس ِ
بالخليفة أنه خلف من كان قبله من الخلق و الخلف فيه مناسبة كما كان أبو بكر الصديق خليفة
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ألنه خلفه على أمته بعد موته و كما كان النبى صلى هللا عليه و سلم
إذا سافر لحج أو عمرة أو غزوة يستخلف على المدينة من يكون خليفة له مدة معينة فيستخلف تارة
ابن أم مكتوم و تارة غيره و استخلف على بن أبى طالب فى غزوة تبوك و تسمى األمكنة التى
يستخلف فيها االمام مخاليف مثل مخاليف اليمن و مخاليف أرض الحجاز و منه الحديث
َ
ض َو َرفَ َع
حيث خرج من مخالف الى مخالف و منه قوله تعالى { َوه َُو الَّ ِذي َج َعلَ ُك ْم َخالَئِفَ األرْ ِ
َ
ق
ْض ُك ْم فَوْ َ
ْض ُك ْم فَوْ َ
ْض َد َر َجا ٍ
ض َو َرفَ َع بَع َ
بَع َ
ق بَع ٍ
ت }األنعامَ { 165وه َُو الَّ ِذي َج َعلَ ُك ْم َخالَئِفَ األرْ ِ
َ
ْ
ُ
ِّ
ْض د ََر َجاتٍ ليَ ْبل َو ُك ْم ِفي َما آتَا ُك ْم }األنعام 165و قوله تعالى { َولَقَ ْد أ ْهلَ ْكنَا القُرُونَ ِمن قَ ْب ِل ُك ْم لَ َّما
بَع ٍ
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َ
ظَلَ ُم ْ
ض }يونس 10و منه قوله تعالى
وا } يونس 19إلى قوله تعالى {ثُ َّم َج َع ْل َنا ُك ْم َخالَئِفَ فِي األرْ ِ
َ
{ َو َع َد َّ
ض َك َما ا ْستَ ْخلَفَ الَّ ِذينَ ِمن قَ ْب ِل ِه ْم
هللاُ الَّ ِذينَ آ َمنُوا ِمن ُك ْم َو َع ِملُوا الصَّا ِل َحا ِ
ت لَ َي ْستَ ْخ ِلفَنَّهُم ِفي ْاألرْ ِ
ضى لَهُ ْم َ }النور 55اآلية وقد ظن بعض القائلين الغالطين كابن عربى أن
َولَيُ َم ِّكنَ َّن لَهُ ْم ِدينَهُ ُم الَّ ِذي ارْ تَ َ
الخليفة هو الخليفة عن هللا مثل نائب هللا وزعموا أن هذا بمعنى أن يكون االنسان مستخلفا و ربما
فسروا تعليم آدم األسماء كلها التى جمع معانيها االنسان و يفسرون خلق آدم على صورته
بهذا المعنى أيضا و قد أخذوا من الفالسفة قولهم االنسان هو العالم الصغير و هذا قريب و ضموا إليه
أن هللا هو العالم الكبير بناء على أصلهم الكفرى فى و حدة الوجود و أن هللا هو عين و جود
المخلوقات فاالنسان من بين المظاهر هو الخليفة الجامع لألسماء و الصفات و يتفرع على هذا ما
يصيرون إليه من دعوى الربوبية و األلوهية المخرجة لهم إلى الفرعونية و القرمطية و الباطنية
وربما جعلو ا الرسالة مرتبة من المراتب وأنهم أعظم منها فيقرون بالربوبية والوحدانية و
األلوهية و بالرسالة ويصيررن فى الفرعونية هذا إيمانهم أو يخرجون فى أعمالهم أن يصيروا
سدى ال أمر عليهم و النهى و ال إيجاب و التحريم وهللا ال يجوز له خليفة و لهذا لما قالوا ألبى
بكر ياخليفة هللا قال لست بخليفة هللا لكنى خليفة رسول هللا صلى هللا عليه و سلم حسبي ذلك بل هو
سبحانه يكون خليفة لغيره قال النبى صلى هللا عليه و سلم اللهم أنت الصاحب فى السفر و الخليفة
فى األهل اللهم اصحبنا فى سفرنا واخلفنا فى أهلنا و ذلك ألن هللا حى شهيد مهيمن قيوم رقيب
حفيظ غني عن العالمين ليس له شريك و ال ظهير و ال يشفع أحد عنده اال بإذنه و الخليفة أنما يكون
عند عدم المستخلف بموت أو غيبة ويكون لحاجة المستخلف الى االستخالف و سمى خليفة
ألنه خلف عن الغزو و هو قائم خلفه و كل هذه المعانى منتفية فى حق هللا تعالى و هو منزه عنها فإنه
حي قيوم شهيد ال يموت و ال يغيب و هو غنى يرزق و ال يرزق يرزق عباده و ينصرهم و يهديهم و
يعافيهم بما خلقه من األسباب التى هي من خلقه و التى هى مفتقرة إليه كافتقار المسببات الى أسبابها
فاهلل هو الغنى الحميد له ما فى السموات و ما فى األرض و ما بينهما {يَسْأَلُهُ َمن فِي ال َّ
اواتِ
س َم َ
َ
َ
ض إِلَهٌ
ض ُك َّل َيوْ ٍم ه َُو ِفي َشأْ ٍن }الرحمنَ { 83وهُ َو الَّ ِذي ِفي ال َّ
س َماء إِلَهٌ َو ِفي ْاألرْ ِ
َو ْاألرْ ِ
}الزخرف 20وال يجوز أن يكون أحد خلفا منه و اليقوم مقامه ألنه ال سمى له وال كفء له فمن
جعل له خليفة فهو مشرك به وأما الحديث النبوي السلطان ظل هللا فى األرض يأوى إليه كل
ضعيف و ملهوف و هذا صحيح فإن الظل مفتقر الى آو و هو رفيق له مطابق له نوعا من المطابقة
و اآلوى الى الظل المكتنف بالمظل صاحب الظل فالسلطان عبد هللا مخلوق مفتقر إليه ال يستغنى عنه
طرفة عين و فيه من القدرة و السلطان و الحفظ و النصرة و غير ذلك من معانى السؤدد و الصمدية
التى بها قوام الخلق ما يشبه أن يكون ظل هللا فى األرض و هو أقوى األسباب التى بها يصلح أمور
خلقه و عباده فإذا صلح ذو السلطان صلحت أمور الناس وإذا فسد فسدت بحسب فساده و ال تفسد من
كل و جه بل البد من مصالح و إذ هو ظل هللا لكن الظل تارة يكون كامال مانعا من جميع األذى و
تارة اليمنع اال بعض األذى و أما إذا عدم الظل فسد األمر كعدم سر الربوبية التى بها قيام األمة
1
االنسانية و هللا تعالى أعلم
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الخليفة ال يكون خليفة إال مع مغيب المستخلف أو موته
الخليفة هو الذي خلف غيره وإن كان لم يستخلفه ذلك الغير كما يقوله الجمهور لم يحتج في هذا
اإلسم إلى اإلستخالف واإلستعمال الموجود في الكتاب والسنة يدل على أن هذا اإلسم يتناول كل
َ
ض ِمن
من خلف غيره سواء استخلفه أو لم يستخلفه كقوله تعالى {ثُ َّم َج َع ْلنَا ُك ْم َخالَ ِئفَ ِفي األرْ ِ
َ
ض }األنعام165
بَ ْع ِد ِهم لِنَنظُ َر َك ْيفَ تَ ْع َملُونَ }يونس 10وقوله تعالى { َوه َُو الَّ ِذي َج َعلَ ُك ْم َخالَئِفَ األرْ ِ
َ
ض َي ْخلُفُونَ }الزخرف 64وقوله { َواذ ُكرُواْ إِ ْذ َج َعلَ ُك ْم
وقال { َولَوْ نَ َشاء لَ َج َع ْلنَا ِمن ُكم َّم َال ِئ َكةً ِفي ْاألرْ ِ
وح }األعراف 63وفي القصة األخرى { َو ْاذ ُكر ْ
ُوا إِ ْذ َج َعلَ ُك ْم ُخلَفَاء ِمن بَ ْع ِد عَا ٍد
ُخلَفَاء ِمن بَ ْع ِد قَوْ ِم نُ ٍ
}األعرافَ { 10وقَا َل ُمو َسى ألَ ِخي ِه هَارُونَ ْ
اخلُ ْفنِي فِي قَوْ ِمي }األعراف 108فهذا استخالف
ار ِخ ْلفَةً لِّ َم ْن أَ َرا َد أَن يَ َّذ َّك َر أَوْ أَ َرا َد ُ
ش ُكوراً }الفرقان68
وقال تعالى { َوهُ َو الَّ ِذي َج َع َل اللَّي َْل َوالنَّ َه َ
وقال{إِ َّن فِي ْ
ار}يونس 6أي هذا يخلف هذا وهذا يخلف هذا فهما يتعاقبان وقال
اختِالَ ِ
ف اللَّي ِْل َوالنَّهَ ِ
َ
َ
ض فَ َينظُ َر َك ْيفَ تَ ْع َملُونَ }األعراف183
موسى { َع َسى َربُّ ُك ْم أن يُ ْه ِلكَ َع ُد َّو ُك ْم َو َي ْستَ ْخ ِلفَ ُك ْم ِفي األرْ ِ
َ
وقال تعالى { َو َع َد َّ
ض َك َما ا ْستَ ْخلَفَ
هللاُ الَّ ِذينَ آ َمنُوا ِمن ُك ْم َو َع ِملُوا الصَّالِ َحا ِ
ت لَ1يَ ْستَ ْخلِفَنَّهُم فِي ْاألرْ ِ
الَّ ِذينَ ِمن قَ ْبلِ ِه ْم }النور55
والخليفة ال يكون خليفة إال مع مغيب المستخلف أو موته فالنبي صلى هللا عليه وسلم إذا كان بالمدينة
امتنع أن يكون له خليفة فيها كما أن سائر من استخلفه النبي صلى هللا عليه وسلم لما رجع انقضت
خالفته وكذلك سائر والة األمور إذا استخلف أحدهم على مصره في مغيبه بطل استخالفه ذلك إذا
حضر المستخلف ولهذا ال يصلح إن يقال إن هللا يستخلف أحدا عنه فانه حي قيوم شهيد مدبر
لعباده منزه عن الموت والنوم والغيبة ولهذا لما قالوا ألبى بكر يا خليفة هللا قال لست خليفة هللا بل
خليفة رسول هللا وحسبي ذلك وهللا تعالى يوصف بأنه يخلف العبد كما قال صلى هللا عليه وسلم
اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في األهل وقال في حديث الدجال وهللا خليفتي على كل مسلم
وكل من وصفه هللا بالخالفة في القرآن فهو خليفة عن مخلوق كان قبله كقوله {ثُ َّم َج َع ْلنَا ُك ْم
َ
ض ِمن بَ ْع ِد ِهم }يونسَ { 10واذ ُكر ْ
وح
ُوا إِ ْذ َج َعلَ ُك ْم ُخلَفَاء ِمن بَ ْع ِد قَوْ ِم نُ ٍ
َخالَئِفَ فِي األرْ ِ
َ
}األعرافَ { 63و َع َد َّ
ض َك َما ا ْستَ ْخلَفَ
هللاُ الَّ ِذينَ آ َمنُوا ِمن ُك ْم َو َع ِملُوا الصَّا ِل َحا ِ
ت لَ َي ْستَ ْخ ِلفَنَّهُم ِفي ْاألرْ ِ
َ
ض َخلِيفَةً }البقرة 94أي عن خلق
الَّ ِذينَ ِمن قَ ْبلِ ِه ْم }النور 55و كذلك قوله {إِنِّي َجا ِع ٌل فِي األرْ ِ
كان في األرض قبل ذلك كما ذكر المفسرون و غيرهم و أما ما يظنه طائفة من االتحادية و
2
غيرهم أن اإلنسان خليفة هللا فهذا جهل و ضالل
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الصالة قوام الدين وعماده
قال تعالى { َوأَقِي ُموا الص ََّالةَ َوآتُوا ال َّز َكاةَ َوأَ ِطيعُوا ال َّرسُو َل لَ َعلَّ ُك ْم تُرْ َح ُمونَ {َ }56ال تَحْ َسبَ َّن الَّ ِذينَ
َ
صي ُر{}51النور 51- 56أن كل عبادة من
ض َو َمأْ َواهُ ُم النَّا ُر َولَبِ ْئ َ
س ْال َم ِ
َكفَرُوا ُمع ِ
ْج ِزينَ فِي ْاألرْ ِ
العبادات فإن الصالة مقرونة بها فإن العبادة تعم جميع الطاعات و قد خصت الصالة بذلك األمر و
االصطبار عليها فإذا ذكرت الزكاة قيل { َوأَقِي ُموا الص ََّالةَ َوآتُوا ال َّز َكاةَ }النور 56و إذا ذكرت المناسك
قيل
صالَ ِتي َونُ ُ
هلل َربِّ ْال َعالَ ِمينَ
س ِكي َو َمحْ َيا َ
ص ِّل ِل َربِّكَ َوا ْن َحرْ }الكوثر{ 8قُلْ إِ َّن َ
{فَ َ
ي َو َم َما ِتي ِ ه ِ
}األنعام 168و إن ذكر الصوم قيل { َوا ْستَ ِعينُ ْ
صب ِْر َوال َّ
وا ِبال َّ
اش ِعينَ
صالَ ِة َوإِنَّهَا لَ َك ِب َ
يرةٌ إِالَّ َعلَى ْال َخ ِ
}البقرة05فان الصبر المعدود في المثاني هو الصوم قال صلى هللا عليه و سلم صوم شهر الصبر و
1
ثالثة أيام من كل شهر
وعماد الدين الذي ال يقوم إال به هو الصلوات الخمس المكتوبات ويجب على المسلمين من االعتناء
بها ما ال يجب من االعتناء بغيرها كان عمر بن الخطاب رضي هللا عنه يكتب إلى عماله إن أهم
أمركم عندي الصالة فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها كان لما سواها من عمله أشد
إضاعة وهي أول ما أوجبه هللا من العبادات والصلوات الخمس تولى هللا إيجابها بمخاطبة رسوله ليلة
المعراج وهي آخر ما وصى به النبي صلى هللا عليه وسلم أمته وقت فراق الدنيا جعل يقول الصالة
الصالة وما ملكت أيمانكم وهي أول ما يحاسب عليه العبد من عمله وآخر ما يفقد من الدين فإذا ذهبت
ذهب الدين كله وهي عمود الدين فمتى ذهبت سقط الدين قال النبي رأس األمر اإلسالم وعموده
الصالة وذروة سنامه الجهاد في سبيل هللا وأمر الصالة عظيم شأنها أن تذكر ههنا فإنها قوام الدين
وعماده وتعظيمه تعالى لها في كتابه فوق جميع العبادات فإنه سبحانه يخصها بالذكر تارة ويقرنها
2
بالزكاة تارة وبالصبر تارة وبالنسك تارة

في الصالة عبادته وفي الزكاة االحسان الى خلقه
قال تعالى { َوأَ ِقي ُموا الص ََّالةَ َوآتُوا ال َّز َكاةَ َوأَ ِطيعُوا ال َّرسُو َل لَ َعلَّ ُك ْم تُرْ َح ُمونَ {َ }56ال تَحْ َس َب َّن الَّ ِذينَ
َ
صي ُر{}51النور 51-56جعل هللا االسالم
ض َو َمأْ َواهُ ُم النَّا ُر َولَ ِب ْئ َ
س ْال َم ِ
َكفَرُوا ُمع ِ
ْج ِزينَ فِي ْاألرْ ِ
مبينا على أركان خمسة ومن آكدها الصالة وهي خمسة فروض وقرن معها الزكاة فمن آكد العبادات
الصالة وتليها الزكاة ففي الصالة عبادته وفي الزكاة االحسان الى خلقه فكرر فرض الصالة في
القرآن في غير آيه ولم يذكرها إال قرن معها الزكاة من ذلك قوله تعالى { َوأَقِي ُموا الص ََّالةَ َوآتُوا
ُوا َوأَقَا ُم ْ
ال َّز َكاةَ َوأَ ِطيعُوا ال َّرسُو َل لَ َعلَّ ُك ْم تُرْ َح ُمونَ }البقرة 56وقال {فَإِن تَاب ْ
صالَةَ َوآتَ ُواْ ال َّز َكاةَ
وا ال َّ
ِّين }التوبة 11وقال { َو َما أُ ِمرُوا إِ َّال لِيَ ْعبُدُوا َّ
صينَ لَهُ ال ِّدينَ ُحنَفَاء َويُقِي ُموا
هللاَ ُم ْخلِ ِ
فَإِ ْخ َوانُ ُك ْم فِي الد ِ
الص ََّالةَ َوي ُْؤتُوا ال َّز َكاةَ َو َذ ِلكَ ِدينُ ْالقَ ِّي َم ِة }البينة 5وفي الصحيحين من حديث أبى هريرة رواه مسلم
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من حديث عمر أن جبريل سأل النبى عن االسالم فقال شهادة أن ال إله إال هللا وأن محمدا رسول هللا
وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وعنه قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا ال
إله إال إله اال هللا وأن محمدا رسول هللا ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة فاذا فعلوا ذلك عصموا من
دماءهم وأموالهم إال بحقها وحسابهم على هللا ولما بعث معاذا الى اليمن قال له إنك تقدم على قوم أهل
كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن ال إله إال هللا وأني رسول هللا فان هم أطاعوك لذلك فأعلمهم
أن هللا قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فان هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن هللا قد
افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فان هم أطاعوك لذلك فخذ منهم وتوق
كرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين هللا حجاب فصل وجاء ذكر الصالة في
القرآن مجمال فبينه الرسول وان بيانه أيضا من الوحي ألنه سبحانه أنزل عليه الكتاب والحكمة
قال حسان بن عطية كان جبريل ينزل على النبي بالسنة يعلمه إياها كما يعلمه القرآن فقد سمى هللا
الزكاة صدقة وزكاة ولفظ الزكاة في اللغة يدل على النمو والزرع يقال فيه زكا إذا نما وال ينموا إال
إذا خلص من الدغل فلهذا كانت هذه اللفظة في الشريعة تدل على الطهارة {قَ ْد أَ ْفلَ َح َمن َز َّكاهَا
}الشمس{ 3قَ ْد أَ ْفلَ َح َمن تَ َز َّكى }األعلى 10نفس المتصدق تزكو وماله يزكو يطهر ويزيد في
1
المعنى

الصالة مقدرة محددة موقوتة وذلك فى زمانها وأفعالها
قال تعالى { َوأَقِي ُموا الص ََّالةَ َوآتُوا ال َّز َكاةَ َوأَ ِطيعُوا ال َّرسُو َل لَ َعلَّ ُك ْم تُرْ َح ُمونَ {َ }56ال تَحْ َسبَ َّن الَّ ِذينَ
َ
صي ُر{}51النور 51-56فإن هللا تعالى قال {
ض َو َمأْ َواهُ ُم النَّا ُر َولَ ِب ْئ َ
س ْال َم ِ
َكفَرُوا ُمع ِ
ْج ِزينَ فِي ْاألرْ ِ
فَإِ َذا ْ
اط َمأْنَنتُ ْم فَأَقِي ُم ْ
صالَةَ َكانَ ْ
ت َعلَى ْال ُم ْؤ ِمنِينَ ِكتَاباً َّموْ قُوتاً }النساء 149والموقوت قد
صالَةَ إِ َّن ال َّ
وا ال َّ
فسره السلف بالمفروض وفسروه بماله وقت المفروض هو المقدر المحدد فإن التوقيت والتقدير
والتحديد والفرض ألفاظ متقاربة وذلك وجب أن الصالة مقدرة محددة موقوتة وذلك فى زمانها
وأفعالها وكما أن زمانها محدود فأفعالها أولى أن تكون محدودة موقوتة وهو يتناول تقدير عددها بأن
جعله خمسا وجعل بعضها أربعا فى الحضر وإثنتين فى السفر وبعضها ثالثا وبعضها إثنتين فى
الحضر والسفر وتقدير عملها أيضا ولذا يجوز عند العذر الجمع المتضمن لنوع من التقديم والتأخير
فى الزمان كما يجوز أيضا القصر من عددها ومن صفتها بحسب ما جاءت به الشريعة وذلك أيضا
مقدر عند العذر كما هو مقدر عند غير العذر ولهذا فليس للجامع بين الصالتين أن يؤخر صالة النهار
إلى الليل أو صالة الليل إلى النهار وصالتى النهار الظهر والعصر وصالتى الليل المغرب والعشاء
وكذلك اصحاب األعذار الذين ينقصون من عددها وصفتها وهو موقون محدود وال بد أن تكون
األفعال محدودة اإلبتداء واإلنتهاء فالقيام محدود باإلنتصاب بحيث لو خرج عن حد المنتصب إلى حد
المنحنى الراكع بإختياره لم يكن قد أتى بحد القيام ومن المعلوم أن ذكر القيام الذى هو القراءة
أفضل من ذكر الركوع والسجود ولكن نفس عمل الركوع والسجود أفضل من عمل القيام ولهذا كان
عبادة بنفسه ولم يصح فى شرعنا إال هلل بوجه من الوجوه وغير ذلك من أألدلة المذكورة فى غير هذا
الموضع وإذا كان كذلك فمن المعلوم أن هذه األفعال مقدرة محدودة بقدر التمكن منها فالساجد عليه
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أن يصل إلى األرض وهو غاية التمكن ليس له غاية دون ذلك إال لعذر وهو من حين نحنائه أخذ فى
السجود سواء سجد من قيام أو من قعود فينبغى أن يكون إبتداء السجود مقدرا بذلك بحيث يسجد من
قيام أو قعود ال يكون سجوده من إنحناء فإن ذلك يمنع كونه مقدرا محدودا بحسب اإلمكان ومتى
وأيضا ففى ذلك إتمام الركوع والسجود
وجب ذلك وجب اإلعتدال فى الركوع وبين السجدتين
وأيضا فأفعال الصالة إذا كانت مقدرة وجب أن يكون لها قدر وذلك هو الطمأنينة فإن من نقر نقر
الغراب لم يكن لفعله قدر أصال فإن قدر الشىء ومقداره فيه زيادة على أصل وجوده ولهذا يقال
للشيء الدائم ليس له قدر فإن القدر ال يكون ألدنى حركة بل لحركة ذات إمتداد وأيضا فإن هللا
عز وجل أمرنا بإقامتها واإلقامة أن تجعل قائمة والشىء القائم هو المستقيم المعتدل فال بد أن تكون
أفعال الصالة مستقرة معتدلة وذلك إنما يكون بثبوت أبعاضها وإستقرارها وهذا يتضمن الطمأنينة فإن
من نقر نقر الغراب لم يقم السجود وال يتم سجوده إذا لم يثبت ولم يستقر وكذلك الراكع يبين ذلك
ما جاء فى الصحيحين عن قتادة عن أنس بن مالك رضى هللا عنهما قال قال رسول هللا سووا
1
صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصالة وأخرجاه من حديث

إن لم يأت بالمأمور به تاما التمام الواجب وإال فعليه ما يمكن من إعادة أو
جبران
قال تعالى { َوأَقِي ُموا ال َّ
ص َالةَ َوآتُوا ال َّز َكاةَ َوأَ ِطيعُوا ال َّرسُو َل لَ َعلَّ ُك ْم تُرْ َح ُمونَ {َ }56ال تَحْ َسبَ َّن الَّ ِذينَ
َ
صي ُر{}51النور 51-56كان جمهور العلماء
ض َو َمأْ َواهُ ُم النَّا ُر َولَ ِب ْئ َ
س ْال َم ِ
َكفَرُوا ُمع ِ
ْج ِزينَ ِفي ْاألرْ ِ
على أن من ترك واجبا من واجبات الصالة عمدا فعليه إعادة الصالة ما دام يمكن فعلها وهو إعادتها
في الوقت هذا مذهب مالك والشافعي وأحمد لكن مالك وأحمد يقوالن قد يجب فيها ما يسقط بالسهو
ويكون سجود السهو عوضا عنه وسجود السهو واجب عندهما وأما الشافعي فيقول كل ما وجب
بطلت الصالة بتركه عمدا أو سهوا وسجود السهو عنده ليس بواجب فإن ما صحت الصالة مع السهو
عنه لم يكن واجبا وال مبطال واألكثرون يوجبون سجود السهو كمالك وأبي حنيفة وأحمد ويقولون قد
أمر به النبي صلى هللا عليه وسلم واألمر يقتضي اإليجاب ويقولون الزيادة في الصالة لو فعلها عمدا
بطلت الصالة باإلتفاق مثل أن يزيد ركعة خامسة عمدا أو يسلم عمدا قبل إكمال الصالة ثم إذا فعله
سهوا سجد للسهو بالسنة واإلجماع فهذا سجود لما تصح الصالة مع سهوة دون عمده وكذلك ما
نقصه منها فإن السجود يكون للزيادة تارة وللنقص أخرى كسجود النبي صلى هللا عليه وسلم لما ترك
التشهد األول ولو فعل ذلك أحد عمدا بطلت صالته عند مالك وأحمد وأما أبو حنيفة فيوجب في
الصالة ما ال تبطل بتركه ال عمدا وال سهوا ويقول هو مسيء بتركه كالطمأنينة وقراءة الفاتحة وهذا
مما نازعه فيه األكثرون وقالوا من ترك الواجب عمدا فعليه اإلعادة الممكنة ألنه لم يفعل ما أمر به
وهو قادر على فعله فال يسقط عنه وقد أخرجا في الصحيحين حديث المسيء في صالته لما قال
له النبي صلى هللا عليه وسلم ارجع فصل فإنك لم تصل وأمره بالصالة التي فيها طمأنينة فدل هذا
الحديث الصحيح على أن من ترك الواجب لم يكن ما فعله صالة بل يؤمر بالصالة والشارع صلى هللا
عليه وسلم ال ينفي اإلسم إال النتفاء بعض واجباته فقوله فإنك لم تصل ألنه ترك بعض واجباتها ولم

1مجموع الفتاوى ج 88 :ص505-509 :
296

تكن صالته تامة مقامة اإلقامة المأمور بها في قوله تعالى { فَإِ َذا ْ
اط َمأْنَنتُ ْم فَأَقِي ُم ْ
صالَ َة
وا ال َّ
}النساء 149فقد أمر بإتمامها ولهذا لما أمر بإتمام الحج والعمره بقوله { َوأَ ِت ُّم ْ
وا ْال َح َّج َو ْال ُع ْم َرةَ
هلل }البقرة 136ألزم الشارع فيهما فعل جميع الواجبات فإذا ترك بعضها فال بد من الجبران فعلم أنه
ِه ِ
وكذلك أمر
إن لم يأت بالمأمور به تاما التمام الواجب وإال فعليه ما يمكن من إعادة أو جبران
الذي رآه يصلي خلف الصف وحده أن يعيد وقال ال صالة لفذ خلف الصف وقد صححه أحمد بن
حنبل وإسحاق بن راهويه وابن حزم وغيرهم من علماء الحديث فإن قيل ففي حديث المسيء الذي
رواه أهل السنن من حديث رفاعة بن رافع أنه جعل ما تركه من ذلك يؤاخذ بتركه فقط ويحسب له ما
فعل وال يكون كمن لم يصل قيل وكذلك نقول من فعلها وترك بعض واجباتها لم يكن بمنزلة من لم
يأت بسيء منها بل يثاب على ما فعل ويعاقب على ما ترك وإنما يؤمر باإلعادة لدفع عقوبة ما ترك
وترك الواجب سبب للعقاب فإذا كان يعاقب على ترك البعض لزمه أن يفعلها فإن كان له جبران أو
أمكن فعله وحده وإال فعله مع غيره فإنه ال يمكن فعله مفردا فإن قيل فإذا لم يكن فعله مفردا طاعة لم
يثب عليه أوال قيل هو أولى فعله ولم يكن يعلم أنه ال يجوز أو كان ساهيا كالذي يصلي بال وضوء أو
يسهو عن القراءة والسجود المفروض فيثاب على ما فعل وال يعاقب بنسيانه وخطئه لكن يؤمر
باإلعادة ألنه لم يفعل ما أمر به أوال كالنائم إذا استيقظ في الوقت فإنه يؤمر بالصالة ألنها واجبة عليه
في وقتها إذا أمكن وإال صالها أي وقت استيقظ فإنه حينئذ يؤمر بها وأما إذا أمر باإلعادة فقد علم أنه
ال يجوز فعل ذلك مفردا فال يؤمر به مفردا فإن قيل فلو تعمد أن يفعلها مع ترك الواجبات التي
يعلم وجوبها قيل هذا مستحق للعقاب فإنه عاص بهذا الفعل وهذا قد يكون إثمه كإثم التارك وإن قدر
أن هذا قد يثاب فإنه ال يثاب عليه ثواب من فعله مع غيره كما أمر به بل أكثر ما يقال إن له عليه ثوابا
بحسبه لكن الذي يعرف أنه إذا لم يكن يعرف أن هذا واجب أو منهي عنه فإنه يثاب على ما فعله قال
ال َذ َّر ٍة َ
شره اً يَ َرهُ{ }2الزلزلة2-1
ال َذ َّر ٍة َخيْراً يَ َرهُ{َ }1و َمن يَ ْع َملْ ِم ْثقَ َ
هللا تعالى { فَ َمن يَ ْع َملْ ِم ْثقَ َ
والقرآن وذكر هللا ودعاؤه خير وإال فالمسلم ال يصلى إلى غير قبلة أو بغير وضوء أو ركوع أو
سجود ومن فعل ذلك كان مستحقا للذم والعقاب ومع هذا فقد يمكن إذا فعل ذلك مع اعترافه بأنه مذنب
ال على طريق اإلستهانة واإلستهزاء واإلستخفاف بل على طريق الكسل أن يثاب على ما فعله كمن
ترك واجبات الحج المجبورة بدم لكن ال يكون ثوابه كما إذا فعل ذلك مع غيره على الوجه المأمور
1
به
(مالحظة التوسع في هذا الموضوع موجود في تفسير النساء))149

االسماء استعملت على وجه يختص بمراد الشارع لم تستعمل مطلقا
قال تعالى { َوأَقِي ُموا الص ََّالةَ َوآتُوا ال َّز َكاةَ َوأَ ِطيعُوا ال َّرسُو َل لَ َعلَّ ُك ْم تُرْ َح ُمونَ {َ }56ال تَحْ َسبَ َّن الَّ ِذينَ
َ
صي ُر{}51النور 51-56وبسبب الكالم فى
ض َو َمأْ َواهُ ُم النَّا ُر َولَ ِب ْئ َ
س ْال َم ِ
َكفَرُوا ُمع ِ
ْج ِزينَ ِفي ْاألرْ ِ
مسألة االيمان تنازع الناس هل فى اللغة أسماء شرعية نقلها الشارع عن مسماها فى اللغة أو أنها
باقي ة فى الشرع على ما كانت عليه فى اللغة لكن الشارع زاد فى أحكامها ال فى معنى االسماء وهكذا
قالوا فى إسم الصالة و الزكاة و الصيام و الحج إنها باقية فى كالم الشارع
على معناها اللغوى لكن زاد فى أحكامها ومقصودهم ان االيمان هو مجرد التصديق وذلك يحصل
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بالقلب واللسان وذهبت طائفة ثالثة الى أن الشارع تصرف فيها تصرف أهل العرف فهى بالنسبة الى
اللغة مجاز وبالنسبة الى عرف الشارع حقيقة والتحقيق أن الشارع لم ينقلها ولم يغيرها ولكن
استعملها مقيدة ال مطلقة كما يستعمل نظائرها مثل الزكاة هى اسم لما تزكو به النفس وزكاة النفس
زيادة خيرها وذهاب شرها واإلحسان الى الناس من أعظم ما تزكو به النفس كما قال تعالى { ُخ ْذ
وكذلك ترك الفواحش مما تزكو به قال
ص َدقَةً تُطَهِّ ُرهُ ْم َوتُ َز ِّكي ِهم ِبهَا }التوبة149
ِم ْن أَ ْم َوا ِل ِه ْم َ
هللا َعلَ ْي ُك ْم َو َرحْ َمتُهُ َما َز َكا ِمن ُكم ِّم ْن أَ َح ٍد أَبَداً }النور 81وأصل زكاتها
تعالى
{ َولَوْ َال فَضْ ُل َّ ِ
ْ
بالتوحيد واخالص الدين هلل قال تعالى { َو َو ْي ٌل لِّل ُم ْش ِر ِكينَ { }6الَّ ِذينَ َال ي ُْؤتُونَ ال َّز َكاةَ َ{}1فصلت -6
 1وهى عند المفسرين التوحيد وقد بين النبى مقدار الواجب وسماها الزكاة المفروضة فصار لفظ
الزكاة اذا عرف بالالم ينصرف اليها ألجل العهد ولفظ االيمان أمر به مقيدا بااليمان باهلل
ومالئكته وكتبه ورسله وكذلك لفظ اإلسالم باإلستسالم هلل رب العالمين وقد بين الرسول تلك
الخصائص واالسم دل عليها فال يقال أنها منقولة وال أنه زيد فى الحكم دون االسم بل االسم انما
استعمل على وجه يختص بمراد الشارع لم يستعمل مطلقا وهو إنما قال {أَ ِقي ُم ْ
صالَةَ }بعد أن
وا ال َّ
عرفهم الصالة المأمور بها فكان التعريف منصرفا الى الصالة التى يعرفونها لم يرد لفظ الصالة وهم
ال يعرفون معناه ولهذا كل من قال فى لفظ الصالة أنه عام للمعنى اللغوى أو أنه مجمل لتردده بين
المعنى اللغوى والشرعى ونحو ذلك فأقوالهم ضعيفة فان هذا اللفظ انما ورد خبرا أو أمرا فالخبر
كقوله { أَ َرأَي َ
صلَّى{}14العلق 14-3وسورة اقرأ من أول ما نزل
ْت الَّ ِذي يَ ْنهَى{َ }3عبْداً إِ َذا َ
من القرآن وكان بعض الكفار أما أبو جهل أو غيره قد نهى النبى عن الصالة وقال لئن رأيته يصلى
{ أَ َرأَي َ
ْت
ألطأن عنقه فلما رآه ساجدا رأى من الهول ما أوجب نكوصه على عقبيه فإذا قيل
صلَّى{}14العلق 14-3فقد علمت تلك الصالة الواقعة بال إجمال فى اللفظ
الَّ ِذي يَ ْنهَى{َ }3عبْداً إِ َذا َ
وال عموم ثم أنه لما فرضت الصلوات الخمس ليلة المعراج أقام النبى لهم الصلوات بمواقيتها
صبيحة ذلك اليوم وكان جبرائيل يؤم النبى صلى هللا عليه وسلم والمسلمون يأتمون بالنبى فإذا قيل لهم
{أَ ِقي ُم ْ
صالَةَ } عرفوا أنها تلك الصالة وقيل أنه قبل ذلك كانت له صالتان طرفى النهار فكانت
وا ال َّ
أيضا معروفة فلم يخاطبوا بإسم من هذه األسماء اال ومسماه معلوم عندهم فال اجمال فى ذلك وال
1
يتناول كل ما يسمى حجا ودعاءا وصوما فإن هذا انما يكون اذا كان اللفظ مطلقا وذلك لم يرد
قال تعالى { َوأَقِي ُموا الص ََّالةَ َوآتُوا ال َّز َكاةَ َوأَ ِطيعُوا ال َّرسُو َل لَ َعلَّ ُك ْم تُرْ َح ُمونَ {َ }56ال تَحْ َسبَ َّن الَّ ِذينَ
َ
صي ُر{}51النور 51-56فإن الصالة أيضا تعم
ض َو َمأْ َواهُ ُم النَّا ُر َولَ ِب ْئ َ
س ْال َم ِ
َكفَرُوا ُمع ِ
ْج ِزينَ ِفي ْاألرْ ِ
الصالة المفروضة والتطوع وقد يدخل فيها كل ذكر هللا إما لفظا وإما معنى قال ابن مسعود رضي
هللا عنه ما دمت تذكر هللا فأنت في صالة وإن كنت في السوق وقال معاذ بن جبل مدارسة العلم
التسبيح فإن الزكاة وإن كانت قد صارت حقيقة شرعية في الزكاة المفروضة فإنها اسم لكل نفع
2
للخلق من نفع بدني أو مالي
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أمر هللا ورسوله بإقامة الصالة وإتمامها والطمأنينة فيها
قال تعالى { َوأَقِي ُموا الص ََّالةَ َوآتُوا ال َّز َكاةَ َوأَ ِطيعُوا ال َّرسُو َل لَ َعلَّ ُك ْم تُرْ َح ُمونَ {َ }56ال تَحْ َسبَ َّن الَّ ِذينَ
َ
صي ُر{}51النور 51-56وان هللا سبحانه و
ض َو َمأْ َواهُ ُم النَّا ُر َولَبِ ْئ َ
س ْال َم ِ
َكفَرُوا ُمع ِ
ْج ِزينَ فِي ْاألرْ ِ
تعالى أمر في كتابه بإقامة الصالة و ذم المصلين الساهين عنها المضيعين لها فقال تعالى في غير
صالَةَ َوآتُواْ ال َّز َكاةَ َوارْ َكع ْ
موضع من كتابه { َوأَقِي ُم ْ
ُوا َم َع الرَّا ِك ِعينَ }البقرة 09وقال تعالى
وا ال َّ
صالَ ِة ْال ُو ْسطَى َوقُو ُم ْ
هلل قَا ِن ِتينَ }البقرة 892و إقامتها تتضمن إتمامها
ت وال َّ
{ َحا ِفظُواْ َعلَى ال َّ
وا ِ ه ِ
صلَ َوا ِ
بحسب اإلمكان كما سيأتي في حديث أنس بن مالك رضي هللا عنه قال أقيموا الركوع و السجود فإني
أراكم من بعد ظهري و في رواية أتموا الركوع و السجود و سيأتي تقرير داللة ذلك وقد أخرج
البخارى ومسلم فى الصحيحين وأخرج أصحاب السنن أبوداود والترمذى والنسائى وإبن ماجه
وأصحاب المسانيد كمسند أحمد وغير ذلك من اصول اإلسالم عن أبى هريرة رضى هللا عنه أن
رسول هللا دخل المسجد فدخل رجل ثم جاء فسلم على النبى فرد رسول هللا عليه السالم وقال إرجع
فصل فإنك لم تصل فرجع الرجل فصلى كما كان يصلي ثم سلم عليه فقال رسول هللا وعليك السالم ثم
قال إرجع فصل فإنك لم تصل حتى فعل ذلك ثالث مرات فقال الرجل والذى بعثك بالحق ما أحسن
غير هذا فعلمنى قال إذا قمت إلى الصالة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم إركع حتى تطمئن
راكعا ثم إرفع حتى تعتدل قائما ثم إسجد حتى تطمئن ساجدا ثم إجلس حتى تطمئن جالسا ثم إفعل ذلك
فى صالتك كلها وفى رواية للبخارى إذا قمت إلى الصالة فإسبغ الوضوء ثم إستقبل القبلة فكبر
وإقرأ بما تيسر من القرآن ثم إركع حتى تطمئن راكعا ثم إرفع رأسك حتى تعتدل قائما ثم إسجد حتى
تطمئن ساجدا ثم إرفع حتى تستوى وتطمئن جالسا ثم إسجد حتى تطمئن ساجدا ثم إرفع حتى تستوى
وفى رواية له ثم إركع حتى تطمئن راكعا ثم إرفع حتى
قائما ثم إفعل ذلك فى صالتك كلها
تستوى قائما وباقيه مثله وفى رواية وإذا فعلت هذا فقد تمت صالتك وما انتقصت من هذا فإنما
إنتقصته من صالتك وعن رفاعة بن رافع رضى هللا عنه أن رجال دخل المسجد فذكر الحديث
وقال فيه فقال النبى صلى هللا عليه وسلم إنه التتم صالة ألحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء
مواضعه ثم يكبر ويحمد هللا عز وجل ويثنى عليه ويقرأ بما شاء من القرآن ثم يقول هللا أكبر ثم يركع
حتى يطمئن راكعا ثم يقول هللا اكبر ثم يرفع رأسه حتى يستوى قائما ثم يسجد حتى يطمئن ساجدا ثم
يقول هللا أكبر ثم يرفع رأ سه حتى يستوى قاعدا ثم يقول هللا أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم
يرفع رأسه فيكبر فإذا فعل ذلك فقد تمت صالته وفى رواية إنها ال تتم صالة أحدكم حتى يسبغ
الوضوء كما أمر هللا عز وجل فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين
ثم يكبر هللا ويحمده ثم يقرأ من القرآن ما أذن له وتيسر وذكر نحو اللفظ األول وقال ثم يكبر فيسجد
فيمكن وجهه وربما قال جبهته من األرض حتى تطمئن مفاصله وتسترخى ثم يكبر فيستوى قاعدا
على مقعدته ويقيم صلبه فوصف الصالة هكذا أربع ركعات حتى فرغ ثم قال ال تتم صالة ألحدكم
حتى يفع ل ذلك رواه أهل السنن أبوداود والنسائى وإبن ماجه والترمذى وقال حديث حسن
وفى رواية ثالثة له قال إذا قمت فتوجهت إلى القبلة فكبر ثم إقرأ
والروايتان لفظ أبى داود
بأم القرآن وبما شاء هللا أن تقرأ فإذا ركعت فضع راحتك عى ركبتيك وإمدد ظهرك وقال إذا سجدت
فمكن لسجودك فإذا رفعت فإقعد على فخذك اليسرى وفى رواية أخرى قال إذا أنت قمت فى
صالتك فكبر هللا عز وجل ثم إقرأ ما تيسر عليك من القرآن وقال فيه فإذا جلست فى وسط
الصالة فإطمئن وإفترش فخذك اليسرى ثم تسهد ثم غذا قمت فمثل ذلك حتى تفرغ من صالتك وفى
رواية أخرى قال فتوضا كما أمر هللا ثم تشهد فأتم ثم كبر فإن كان معك قرآن فإقرأ به وإال فإحمد
فالنبى
هللا عز وجل وكبره وهلله وقال فيه وإن إنتقصت منه شيئا إنتقصت من صالتك
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أمر ذلك المسىء فى صالته بأن يعيد الصالة وامر هللا ورسوله إذا أطلق كان مقتضاه الوجوب وأمره
إذا قام إلى الصالة بالطمأنينة كما أمره بالركوع والسجود وأمره المطلق على اإليجاب وأيضا قال
له فإنك لم تصل فنفى أن يكون عمله األول صالة والعمل ال يكون منفيا إال إذا إنتفى شىء من
واجباته فأما إذا فعل كما أوجبه هللا عز وجل فإنه ال يصح نفيه إلنتفاء شىء من المستحبات التى
ليست بواجبة وأما ما يقوله بعض الناس إن هذا نفى للكمال كقوله ال صالة لجار المسجد إال
فى المسجد فيقال له نعم هو لنفى الكمال لكن لنفى كمال الواجبات أو لنفى كمال المستحبات فأما
األول فحق وأما الثانى فباطل ال يوجد مثل ذلك فى كالم هللا عز وجل وال فى كالم رسوله قط وليس
وأيضا فلو جاز لجاز نفى صالة عامة األولين
بحق فإن الشىء إذا كملت واجباته فكيف يصح نفيه
واآلخرين ألن كمال المستحبات من أندراألمور وعلى هذا فما جاء من نفى األعمال فى الكتاب
والسنة فإنما هو إلنتفاء بعض واجباته كقوله تعالى {فَالَ َو َربِّكَ الَ ي ُْؤ ِمنُونَ َحتَّ َى ي َُح ِّك ُموكَ فِي َما َش َج َر
ْت َويُ َسلِّ ُم ْ
بَ ْينَهُ ْم ثُ َّم الَ يَ ِجد ْ
ضي َ
اهلل
ُوا فِي أَنفُ ِسهِ ْم َح َرجاً ِّم َّما قَ َ
وا تَ ْسلِيماً }وقوله تعالى { َويَقُولُونَ آ َمنَّا ِب َّ ِ
َو ِبال َّرسُو ِل َوأَطَ ْعنَا ثُ َّم َيتَ َولَّى فَ ِري ٌ
ق ِّم ْنهُم ِّمن َب ْع ِد َذلِكَ َو َما أُوْ لَ ِئكَ ِب ْال ُم ْؤ ِم ِنينَ }النور 01وقوله تعالى
اهلل َو َرسُولِ ِه ثُ َّم لَ ْم يَرْ تَابُوا }الحجرات 15اآلية وقوله {إِنَّ َما
{إِنَّ َما ْال ُم ْؤ ِمنُونَ الَّ ِذينَ آ َمنُوا ِب َّ ِ
اهلل َو َرسُولِ ِه َوإِ َذا َكانُوا َم َعهُ َعلَى أَ ْم ٍر َجا ِم ٍع لَ ْم يَ ْذهَبُوا َحتَّى يَ ْستَأْ ِذنُوهُ}النور68
ْال ُم ْؤ ِمنُونَ الَّ ِذينَ آ َمنُوا بِ َّ ِ
اآلية ونظائر ذلك كثيرة ومن ذلك قوله ال إيمان لمن ال أمانه له و ال صالة إال
1
بفاتحة الكتاب وال صالة إال بوضوء

طاعة هللا ورسوله قطب السعادة التي عليه تدور ومستقر النجاة الذي عنه ال
تحور
قال تعالى { َوأَقِي ُموا الص ََّالةَ َوآتُوا ال َّز َكاةَ َوأَ ِطيعُوا ال َّرسُو َل لَ َعلَّ ُك ْم تُرْ َح ُمونَ {َ }56ال تَحْ َسبَ َّن الَّ ِذينَ
َ
صي ُر{}51النور 51-56أن الرسل عليهم
ض َو َمأْ َواهُ ُم النَّا ُر َولَبِ ْئ َ
س ْال َم ِ
َكفَرُوا ُمع ِ
ْج ِزينَ فِي ْاألرْ ِ
الصالة والسالم هم الوسائط بيننا وبين هللا فى أمره ونهيه ووعده ووعيده فالحالل ما أحله هللا
ورسوله والحرام ما حرمه هللا ورسوله والدين ما شرعه هللا ورسوله فعلينا أن نحب هللا ورسوله
2
ونطيع هللا ورسوله ونرضى هللا ورسوله
فإنه ال سعادة للعباد وال نجاة في المعاد اال باتباع رسوله { َو َمن ي ُِط ِع ه
ت
هللاَ َو َرسُولَهُ يُ ْد ِخ ْلهُ َجنَّا ٍ
َ
ْص ه
هللاَ َو َرسُولَهُ َويَتَ َع َّد ُحدُو َدهُ
تَجْ ِري ِمن تَحْ ِتهَا األ ْنهَا ُر َخالِ ِدينَ ِفيهَا َو َذ ِلكَ ْالفَوْ ُز ْال َع ِظي ُم {َ }19و َمن يَع ِ
يُ ْد ِخ ْلهُ نَاراً َخالِداً فِيهَا َولَهُ َع َذابٌ ُّم ِه ٌ
ين{}10النساء 10- 19فطاعة هللا ورسوله قطب السعادة التي
عليه تدور ومستقر النجاة الذي عنه ال تحور فإن هللا خلق الخلق لعبادته كما قال تعالى { َو َما
َخلَ ْق ُ
نس إِ َّال لِيَ ْعبُدُو ِن }الذاريات 56وإنما تعبدهم بطاعته وطاعة رسوله فال عبادة اال ما
اإل َ
ت ْال ِج َّن َو ْ ِ
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هو واجب أو مستحب في دين هللا وما سوى ذلك فضالل عن سبيله ولهذا قال صلى هللا عليه وسلم من
عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد أخرجاه في الصحيحين وقال صلى هللا عليه وسلم في حديث
العرباض بن ساريه الذي رواه أهل السنن وصححه الترمذي أنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختالفا
كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ
وإياكم ومحدثان األمور فإن كل بدعة ضاللة وفي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره أنه كان
يقول في خطبته خير الكالم كالم هللا وخير الهدي هدي محمد وشر األمور محدثاتها وكل بدعة
ضاللة وقد ذكر هللا طاعة الرسول واتباعه في نحو من أربعين موضعا من القرآن كقوله تعالى
{ َّم ْن ي ُِط ِع ال َّرسُو َل فَقَ ْد أَطَا َع ه
هللاَ َو َمن تَ َولَّى فَ َما أَرْ َس ْلنَاكَ َعلَ ْي ِه ْم َحفِيظاً }النساء 24وقوله تعالى { َو َما
هللا َولَوْ أَنَّهُ ْم إِذ ظَّلَ ُم ْ
هللا َوا ْستَ ْغفَ َر لَهُ ُم
ُول إِالَّ لِيُطَا َع بِإِ ْذ ِن ه ِ
وا أَنفُ َسهُ ْم َجآ ُؤوكَ فَا ْستَ ْغفَرُو ْا ه َ
أَرْ َس ْلنَا ِمن َّرس ٍ
ش َج َر بَ ْينَهُ ْم ثُ َّم الَ
َّحيماً ً{ }60فَالَ َو َربِّكَ الَ ي ُْؤ ِمنُونَ َحتَّ َى ي َُح ِّك ُموكَ فِي َما َ
هللا تَ َّواباً ر ِ
ال َّرسُو ُل لَ َو َجدُواْ ه َ
وا تَ ْسلِيماً{ }65النساء 65- 60وقوله تعالى {قُلْ أَ ِطيع ْ
ْت َويُ َسلِّ ُم ْ
ضي َ
ُوا
يَ ِجدُواْ فِي أَنفُ ِس ِه ْم َح َرجاً ِّم َّما قَ َ
ُول فإِن تَ َولَّوْ ْا فَإِ َّن ه
هللاَ الَ ي ُِحبُّ ْال َكا ِف ِرينَ }آل عمران 98وقال تعالى {قُلْ إِن ُكنتُ ْم تُ ِحبُّونَ
هللا َوال َّرس َ
هَ
هللاُ َويَ ْغفِرْ لَ ُك ْم ُذنُوبَ ُك ْم َو ه
هللا فَاتَّ ِبعُونِي يُحْ ِب ْب ُك ُم ه
َّحي ٌم }آل عمران 91فجعل محبة العبد لربه
هللاُ َغفُو ٌر ر ِ
هَ
موجبة التباع الرسول وجعل متابعة الرسول سببا لمحبة هللا عبده وقد قال تعالى { َو َك َذلِكَ أَوْ َح ْينَا
إِلَ ْيكَ رُوحاً ِّم ْن أَ ْم ِرنَا َما ُك َ
اإلي َمانُ َولَ ِكن َج َع ْلنَاهُ نُوراً نَّ ْه ِدي ِب ِه َم ْن نَّ َشاء ِم ْن
نت تَ ْد ِري َما ْال ِكتَابُ َو َال ْ ِ
اط ُّم ْستَقِ ٍيم }الشورى 58فما أوحاه هللا إليه يهدى هللا به به من يشاء من
ص َر ٍ
ِعبَا ِدنَا َوإِنَّكَ لَتَ ْه ِدي إِلَى ِ
ض ُّل َعلَى نَ ْف ِسي َوإِ ِن ا ْهتَ َدي ُ
ضلَ ْل ُ
ْت
عباده كما أنه بذلك هداه هللا تعالى كما قال تعالى {قُلْ إِن َ
ت فَإِنَّ َما أَ ِ
هللا نُو ٌر َو ِكتَابٌ
وحي إِلَ َّي َربِّي إِنَّهُ َس ِمي ٌع قَ ِريبٌ }سبأ 54وقال تعالى { قَ ْد َجاء ُكم ِّمنَ ه ِ
فَ ِب َما يُ ِ
ين{}15يَ ْه ِدي بِ ِه ه
ُّمبِ ٌ
ور بِإِ ْذنِ ِه َويَ ْه ِدي ِه ْم
سب َُل ال َّ
هللاُ َم ِن اتَّبَ َع ِرضْ َوانَهُ ُ
سالَ ِم َوي ُْخ ِر ُجهُم ِّم ِن الظُّلُ َما ِ
ت إِلَى النُّ ِ
اط ُّم ْستَ ِق ٍيم }المائدة 16-15فبمحمد تبين الكفر من االيمان والربح من الخسران والهدي من
ص َر ٍ
إِلَى ِ
الضالل والنجاة من الوبال والغي من الرشاد والزيغ من السداد وأهل الجنة من أهل النار والمتقون
من الفجار وإيثار سبيل من أنعم هللا عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين من سبيل
المغضوب عليهم والضالين فالنفوس أحوج الى معرفة ما جاء به واتباعه منها الى الطعام
والشراب فإن هذا إذا فات حصل الموت في الدنيا وذاك إذا مات حصل العذاب فحق على كل أحد
بذل جهده واستطاعته في معرفة ما جاء به وطاعته إذ هذا طريق النجاة من العذاب األليم والسعادة
في دار النعيم والطريق الى ذلك الرواية والنقل إذ ال يكفي من ذلك مجرد العقل بل كما أن نور العين
ال يرى اال مع ظهورنور قدامه فكذلك نور العقل ال يهتدي اال إذا طلعت عليه شمس الرسالة فلهذا
كان تبليغ الدين من أعظم فرائض االسالم وكان معرفة ما أمر هللا به رسوله واجبا على جميع األنام
وهللا سبحانه بعث محمدا بالكتاب والسنة وبهما أتم على أمته األمة قال تعالى { َوألُتِ َّم نِ ْع َمتِي َعلَ ْي ُك ْم
اب
َولَ َعلَّ ُك ْم تَ ْهتَ ُدونَ {َ }154ك َما أَرْ َس ْلنَا ِفي ُك ْم َرسُوالً ِّمن ُك ْم يَ ْتلُو َعلَ ْي ُك ْم آيَا ِتنَا َوي َُز ِّكي ُك ْم َويُ َعلِّ ُم ُك ُم ْال ِكتَ َ
َو ْال ِح ْك َمةَ َويُ َعلِّ ُم ُكم َّما لَ ْم تَ ُكونُ ْ
ُون{}158
وا تَ ْعلَ ُمونَ { }151فَ ْاذ ُكرُونِي أَ ْذ ُكرْ ُك ْم َوا ْش ُكرُواْ لِي َوالَ تَ ْكفُر ِ
البقرة  158-154وقال تعالى {لَقَ ْد َم َّن ه
هللاُ َعلَى ْال ُمؤ ِم ِنينَ إِ ْذ َب َع َ
ث ِفي ِه ْم َرسُوالً ِّم ْن أَنفُ ِس ِه ْم َي ْتلُو
ت ه
اب َو ْال ِح ْك َمةَ }آل عمران 160قال تعالى { َو ْاذ ُكر ْ
ُوا نِ ْع َم َ
َعلَ ْي ِه ْم آيَاتِ ِه َوي َُز ِّكي ِه ْم َويُ َعلِّ ُمهُ ُم ْال ِكتَ َ
هللاِ
ب َو ْال ِح ْك َم ِة يَ ِعظُ ُكم بِ ِه }البقرة 891وقال تعالى {هُ َو الَّ ِذي بَ َع َ
َعلَ ْي ُك ْم َو َما أَ َ
ث
نز َل َعلَ ْي ُك ْم ِّمنَ ْال ِكتَا ِ
اب َو ْال ِح ْك َمةَ }الجمعة 8وقال تعالى
ِفي ْاألُ ِّميِّينَ َرسُوالً ِّم ْنهُ ْم يَ ْتلُو َعلَ ْي ِه ْم آيَا ِت ِه َوي َُز ِّكي ِه ْم َويُ َعلِّ ُمهُ ُم ْال ِكتَ َ
عن الخليل { َربَّنَا َوا ْب َع ْ
اب َو ْال ِح ْك َمةَ َوي َُز ِّكي ِه ْم
ث فِي ِه ْم َرسُوالً ِّم ْنهُ ْم يَ ْتلُو َعلَ ْي ِه ْم آيَاتِكَ َويُ َعلِّ ُمهُ ُم ْال ِكتَ َ
هللا َو ْال ِح ْك َم ِة }األحزاب 90وقد
ت َّ ِ
}البقرة 183وقال تعالى { َو ْاذ ُكرْ نَ َما يُ ْتلَى ِفي بُيُو ِت ُك َّن ِم ْن آ َيا ِ
قال غير واحد من العلماء منهم يحيى بن أبي كثير وقتادة والشافعي وغيرهم الحكمة هي السنة ألن
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هللا أمر أزواج نبيه أن يذكرن ما يتلى في بيوتهن من الكتاب والحكمة والكتاب القرآن وما سوى ذلك
مما كان الرسول يتلوه هو السنة وأبي ثعلة وغيرهما أنه قال ال ألفين أحدكم متكا على أريكته يأتيه
األمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول بيننا وبينكم القرآن فما وجدنا فيه من حالل
استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه أال وإني أوتيت الكتاب ومثله معه وفي رواية أال وإنه مثل
ولما كان القرآن متميزا بنفسه لما خصه هللا به من اإلعجاز الذي باين به كالم الناس كما
الكتاب
اإلنسُ َو ْال ِج ُّن َعلَى أَن يَأْتُ ْ
آن الَ يَأْتُونَ ِب ِم ْثلِ ِه َولَوْ َكانَ
قال تعالى {قُل لَّئِ ِن اجْ تَ َم َع ِ
وا ِب ِم ْث ِل هَـ َذا ْالقُرْ ِ
ت ِ
ْض ظَ ِهيراً }اإلسراء 22وكان منقوال بالتواتر لم يطمع أحد في تغيير شيء من ألفاظه
َب ْع ُ
ضهُ ْم ِل َبع ٍ
وحروفه وكان طمع الشيطان أن يدخل في األحاديث من النقص واالزدياد ما يضل به بعض العباد
فأقام هللا تعالى الجهابذة النقاد أهل الهدي والسداد فدحروا حزب الشيطان وفرقوا بين الحق من البهتان
وانتدبوا لحفظ السنة ومعاني القرآن من الزيادة في ذلك والنقصان وقام كل من علماء الدين بما
أنعم به عليه وعلى المسلمين مقام أهل الفقه الذين فقهوا معاني القرآن والحديث بدفع ما وقع في ذلك
من الخطأ في القديم والحديث وكان من ذلك الظاهر الجلي الذي ال يسوغ عنه العدول ومنه الخفى
الذي يسوغ فيه االجتهاد للعماء العدول وقام علماء النقل والنقاد بعلم الرواية واالسناد فسافروا في
ذلك الى البالد وهجروا فيه لذيذ الرقاد وفارقوا األموال واألوالد وأنفقوا فيه الطارف والتالد وصبروا
فيه على النوائب وقنعوا من الدنيا بزاد الراكب ولهم في ذلك من الحكايات المشهورة والقصص
المأثورة ما هو عند أهله معلوم ولمن طلب معرفته معروف مرسوم بتوسد أحدهم التراب وتركهم
لذيذ الطعام والشراب وترك معاشرة األهل واألصحاب والتصبر على مرارة اإلغتراب ومقاساة
األهوال الصعاب أمر حببه هللا إليهم وحاله ليحفظ بذلك دين هللا كما جعل البيت مثابة للناس وأمنا
يقصدونه من كل فج عميق ويتحملون فيه أمورا مؤلمة تحصل في الطريق وكما حببب الى أهل القتال
الجهاد بالنفس والمال حكمة من هللا يحفظ بها الدين ليهدي المهتدين ويظهر به الهدي ودين الحق الذي
بعث به رسوله ولو كره المشركون فمن كان مخلصا في أعمال الدين يعملها هلل كان من أولياء هللا
هللا الَ َخوْ ٌ
ف َعلَ ْي ِه ْم َوالَ هُ ْم َيحْ َزنُونَ {}68
المتقين أهل النعيم المقيم كما قال تعالى {أَال إِ َّن أَوْ ِل َياء ه ِ
وا َو َكانُ ْ
الَّ ِذينَ آ َمنُ ْ
هللا َذلِكَ ه َُو
وا يَتَّقُونَ { }69لَهُ ُم ْالبُ ْش َرى فِي ْال َحيا ِة ال ُّد ْنيَا َوفِي اآل ِخ َر ِة الَ تَ ْب ِد َ
ت هِ
يل لِ َكلِ َما ِ
وقد فسر النبي البشرى في الدنيا بنوعين أحدهما ثناء
ْالفَوْ ُز ا ْل َع ِظي ُم{ }60يونس60-68
الثاني الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له فقيل يا رسول هللا الرجل
المثنين عليه
يعمل العمل لنفسه فيحمده الناس عليه قال تلك عاجل بشرى المؤمن وقال البراء بن عازب سئل النبي
صلى هللا عليه وسلم عن قوله لهم البشرى في الحياة الدنيا فقال هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل
الصالح أو ترى له والقائمون بحفظ العلم الموروث عن رسول هللا الربان الحافظون له من الزيادة
والنقصان هم من أعظم أولياء هللا المتقين وحزبه المفلحين بل لهم مزية على غيرهم من أهل االيمان
واألعمال الصالحات كما قال تعالى {يَرْ فَ ِع َّ
ت
هللاُ الَّ ِذينَ آ َمنُوا ِمن ُك ْم َوالَّ ِذينَ أُوتُوا ْال ِع ْل َم َد َر َجا ٍ
}المجادلة 11قال ابن عباس يرفع هللا وعلم االسناد والرواية مما خص هللا به أمة محمد وجعله
سلما الى الدر اية فأهل الكتاب ال إسناد له يأثرون به المنقوالت وهكذا المبتدعون من هذه األمة أهل
الضالالت وإنما االسناد لمن أعظم هللا عليه المنة أهل االسالم والسنة يفرقون به بين الصحيح
والسقيم والمعوج والقويم وغيرهم من أهل البدع والكفار إنما عندهم منقوالت يأثرونها بغير إسناد
وعليها من دينهم اإلعتماد وهم ال يعرفون فيها الحق من الباطل وال الحالي من العاطل وأما هذه
األمة المرحومة وأصحاب هذه األمة المعصومة فإن أهل العلم منهم والدين هم من أمرهم على يقين
فظهر لهم الصدق من المين كما يظهر الصبح لذي عينين عصمهم هللا أن يجمعوا على خطأ في دين
هللا معقول أو منقول وأمرهم إذا تنازعوا في شيء أن يردوه الى هللا والرسول كما قال تعالى {يَا
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از ْعتُ ْم فِي َش ْي ٍء فَ ُر ُّدوهُ إِلَى ه
هللا َوأَ ِطيع ْ
أَيُّهَا الَّ ِذينَ آ َمنُ ْ
ُول َوأُوْ لِي األَ ْم ِر ِمن ُك ْم فَإِن تَنَ َ
ُوا ال َّرس َ
هللاِ
وا أَ ِطيعُواْ ه َ
فإذا اجتمع أهل
اهلل َو ْال َيوْ ِم اآل ِخ ِر َذ ِلكَ َخ ْي ٌر َوأَحْ َسنُ تَأْ ِويالً }النساء53
ُول إِن ُكنتُ ْم تُ ْؤ ِمنُونَ ِب ه ِ
َوال َّرس ِ
الفقه على القول بحكم لم يكن إال حقا وإذا اجتمع أهل الحديث على تصحيح حديث لم يكن اال صدقا
ولكل من الطائفتين من اال ستدالل على مطلوبهم بالجلي والخفي ما يعرف به من هو بهذا األمر حفي
وهللا تعالى يليهم الصواب في هذه القضية كما دلت على ذلك الدالئل الشرعية وكما عرف ذلك
بالتجربة الوجودية فإن هللا كتب في قلوبهم االيمان وايدهم بروح منه لما صدقوا في مواالة هللا
اهلل َو ْال َيوْ ِم ْاآل ِخ ِر يُ َوا ُّدونَ َم ْن َحا َّد َّ
ورسوله وماداة من عدل عنه قال تعالى { َال تَ ِج ُد قَوْ ماً ي ُْؤ ِمنُونَ ِب َّ ِ
هللاَ
اإلي َمانَ
يرتَهُ ْم أُوْ لَئِكَ َكتَ َ
َو َرسُولَهُ َولَوْ َكانُوا آبَاءهُ ْم أَوْ أَ ْبنَاءهُ ْم أَوْ إِ ْخ َوانَهُ ْم أَوْ ع َِش َ
ب فِي قُلُو ِب ِه ُم ْ ِ
وأهل العلم المأثور عن الرسول أعظمن الناس قياما بهه األصول ال تأخذ أحدهم
}المجادلة88
في هللا لومة الئم وال يصدهم عن سبيل هللا العظائم بل يتكلم أحدهم بالحق الذي عليه ويتكلم في أحب
وا ُكونُ ْ
الناس إليه عمال بقوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّ ِذينَ آ َمنُ ْ
وا قَ َّوا ِمينَ ِب ْالقِ ْس ِط ُ
شهَدَاء ِ ههللِ َولَوْ َعلَى أَنفُ ِس ُك ْم
ُوا ْال َه َوى أَن تَ ْع ِدلُ ْ
اهللُ أَوْ لَى ِب ِه َما فَالَ تَتَّ ِبع ْ
أَ ِو ْال َوا ِل َدي ِْن َواألَ ْق َر ِبينَ إِن َي ُك ْن َغ ِنيهاً أَوْ فَقَيراً فَ ه
وا َوإِن تَ ْل ُوواْ أَوْ
وا ُكونُواْ
هللا َكانَ ِب َما تَ ْع َملُونَ َخ ِبيراً }النساء 195وقوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّ ِذينَ آ َمنُ ْ
ْرض ْ
ُوا فَإِ َّن ه َ
تُع ِ
وا ه
وا هُ َو أَ ْق َربُ لِلتَّ ْق َوى َواتَّقُ ْ
وا ا ْع ِدلُ ْ
شهَدَاء بِ ْالقِ ْس ِط َوالَ يَجْ ِر َمنَّ ُك ْم َشنَآنُ قَوْ ٍم َعلَى أَالَّ تَ ْع ِدلُ ْ
هلل ُ
هللاَ إِ َّن
قَ َّوا ِمينَ ِ ه ِ
ولهم من التعديل والتجريح والتضعيف والتصحيح من السعي
هللا َخ ِبي ٌر ِب َما تَ ْع َملُونَ }المائدة2
هَ
المشكور والعمل المبرور ما كان من أسباب حفظ الدين وصيانته عن إحداث المفترين وهم في ذلك
على درجات منهم المقتصر على مجرد النقل والرواية ومنهم أهل المعرفة بالحديث والدراية ومنهم
أهل الفقه فيه والمعرفة بمعانيه
وقد أمر النبي األمة أن يبلغ عنه من شهد لم غاب ودعا للمبلغين بالدعاء المتجاب فقال في الحديث
الصحيح بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بين اسرائيل وال حرج ومن كذب علي منعمدا فليتبوأ مقعده
من النار وقال أيضا في خطبته في حجة الوداع اال ليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع
وقال أيضا نصر هللا امرءا سمع منا حديثا فبلغه الى من لم يسمعه فرب حامل فقه غير فقيه ورب
حامل فقه الى من هو أفقه منه ثالث ال يغل عليهن قلب مسلم اخالص العمل هلل ومناصحة والة األمر
ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من روائهم وفي هذا دعاء منه لمن بلغ حديثه وإن لم يكن
فقيها ودعاء لمن بلغه وإن كان المستمع أفقه من المبلغ لما أعطى المبلغون من النضرة ولهذا قال
سفيان بن عيينة ال تجد أحد من أهل الحديث اال وفي وجهه نضرة لدعوة النبي يقال نضر ونضر
والفتح أفصح ولم يزل أهل العلم في القديم والحديث يعظون نقلة الحديث حتى قال الشافعي رضي
هللا عنه إذا رأيت رجال من أهل الحديث فكأني رأيت رجال من أصحاب النبي صلى هللا عليهم وسلم
وإنما قال الشافعي هذا ألنهم في مقام الصحابة من تبليغ حديث النبي وقال الشافعي أيضا أهل الحديث
1
حفظوا فلهم علينا الفضل ألنهم حفظوا لنا أه

أعظم عون لولي األمر خاصة ولغيره عامة ثالثة أمور
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قال تعالى { َوأَقِي ُموا الص ََّالةَ َوآتُوا ال َّز َكاةَ َوأَ ِطيعُوا ال َّرسُو َل لَ َعلَّ ُك ْم تُرْ َح ُمونَ {َ }56ال تَحْ َسبَ َّن الَّ ِذينَ
َ
صي ُر{}51النور 51-56وأعظم عون لولي
ض َو َمأْ َواهُ ُم النَّا ُر َولَ ِب ْئ َ
س ْال َم ِ
َكفَرُوا ُم ْع ِج ِزينَ ِفي ْاألرْ ِ
األمر خاصة ولغيره عامة ثالثة أمور أحدها اإلخالص هلل والتوكل عليه بالدعاء وغيره وأصل ذلك
المحافظة على الصلوات بالقلب والبدن الثاني اإلحسان إلى الخلق بالنفع والمال الذي هو الزكاة الثالث
الصبر على أذى الخلق وغيره من النوائب ولهذا جمع هللا بين الصالة والصبر وأما قرانه بين
ُول لَ َعلَّ ُك ْم
الصالة والزكاة في القرآن فكثير جدا قال تعالى { َوأَقِي ُموا الص ََّالةَ َوآتُوا ال َّز َكاةَ َوأَ ِطيعُوا ال َّرس َ
تُرْ َح ُمونَ }النور 56فبالقيام بالصالة والزكاة والصبر يصلح حال الراعي والرعية إذا عرف إإلنسان
ما يدخل في هذه األسماء الجامعة يدخل في الصالة من ذكر هللا تعالى ودعائه وتالوة كتابه وإخالص
الدين له والتوكل عليه وفي الزكاة باإلحسان إلى الخلق بالمال والنفع من نصر المظلوم وإغاثة
ال ملهوف وقضاء حاجة المحتاج ففي الصحيحين عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قال كل معروف
صدقة فيدخل فيه كل إحسان ولو ببسط الوجه والكلمة الطيبة ففي الصحيحين عن عدي بن حاتم
رضي هللا عنه قال قال النبي صلى هللا عليه وسلم ما منكم من أحد إال سيكلمه ربه ليس بينه وبينه
حاجب وال ترجمان فينظر أيمن منه فال يرى إال شيئا قدمه وينظر أشأم منه فال يرى إال شيئا قدمه
فينظر أمامه فتستقبله النار فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل فإن لم يجد فبكلمة
طيبة وفي السنن عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال ال تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك
ووجهك إليه منبسط ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي
وفي السنن عن النبي صلى هللا عليه وسلم إن أثقل ما يوضع في الميزان الخلق الحسن وروي عنه
1
صلى هللا عليه وسلم أنه قال ألم سلمة يا أم سلمة ذهب حسن الخلق بخير الدنيا واآلخرة

لطائف لغوية
اهلل َج ْه َد أَ ْي َمانِ ِه ْم لَئِ ْن أَ َمرْ تَهُ ْم لَيَ ْخ ُرج َُّن قُل َّال تُ ْق ِس ُموا طَا َعةٌ َّم ْعرُوفَةٌ إِ َّن َّ
-1قال تعالى { َوأَ ْق َس ُموا ِب َّ ِ
هللاَ
َخبِي ٌر بِ َما تَ ْع َملُونَ }النور 59قال أهل اللغة وهذا لفظ الجوهرى اليمين القسم والجمع أيمن وأيمان
2
فقال سمى ب ذلك ألنهم كانوا إذا تحالفوا يمسك كل إمرىء منهم على يمين صاحبه
هللا
-8قال تعالى { َوأَ ْق َس ُموا ِب َّ ِ
اهلل َج ْه َد أَ ْي َما ِن ِه ْم لَ ِئ ْن أَ َمرْ تَهُ ْم لَ َي ْخ ُرج َُّن قُل َّال تُ ْق ِس ُموا طَا َعةٌ َّم ْعرُوفَةٌ إِ َّن َّ َ
َخ ِبي ٌر ِب َما تَ ْع َملُونَ }النور 59وهذه الالم األولى تسمى الالم الموطئة للقسم والالم الثانية تسمى الم
جواب القسم والكالم إذا إجتمع فيه شرط وقسم وقدم القسم سد جواب القسم مسد جواب الشرط
3
والقسم
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َ
-9قال تعالى{ َو َع َد َّ
ض َك َما ا ْستَ ْخلَفَ
هللاُ الَّ ِذينَ آ َمنُوا ِمن ُك ْم َو َع ِملُوا الصَّالِ َحاتِ لَيَ ْستَ ْخلِفَنَّهُم فِي ا ْألرْ ِ
ضى لَهُ ْم َولَيُ َب ِّدلَنَّهُم ِّمن َب ْع ِد َخوْ ِف ِه ْم أَ ْمناً َي ْعبُدُونَ ِني َال
الَّ ِذينَ ِمن قَ ْب ِل ِه ْم َولَيُ َم ِّكنَ َّن لَهُ ْم ِدينَهُ ُم الَّ ِذي ارْ تَ َ
اسقُونَ } النور 55قوله ألفعلن كذا قسم منه كقوله
يُ ْش ِر ُكونَ ِبي َشيْئاً َو َمن َكفَ َر بَ ْع َد َذلِكَ فَأُوْ لَئِكَ هُ ُم ْالفَ ِ
وقوله { َولَ ِك ْن َح َّ
{ َألَ ْم َألَ َّن َجهَنَّ َم ِمنكَ َو ِم َّمن تَبِ َعكَ }ص25
ق ْالقَوْ ُل ِمنِّي َألَ ْم َألَ َّن َجهَنَّ َم ِمنَ
اس أَجْ َم ِعينَ }السجدة 19وقوله { َو َع َد َّ
ت لَ َي ْستَ ْخ ِلفَنَّهُم
هللاُ الَّ ِذينَ آ َمنُوا ِمن ُك ْم َو َع ِملُوا الصَّا ِل َحا ِ
ْال ِجنَّ ِة َوالنَّ ِ
َ
ضى لَهُ ْم َولَيُبَ ِّدلَنَّهُم ِّمن بَ ْع ِد َخوْ فِهِ ْم
ض َك َما ا ْستَ ْخلَفَ الَّ ِذينَ ِمن قَ ْبلِ ِه ْم َولَيُ َم ِّكنَ َّن لَهُ ْم ِدينَهُ ُم الَّ ِذي ارْ تَ َ
فِي ْاألرْ ِ
هللاُ َ َ
ب َّ
َزي ٌز }المجادلة 81وهذا وعد
أل ْغ ِل َب َّن أَنَا َو ُر ُ
أَ ْمناً }النور 55وقوله { َكتَ َ
س ِلي إِ َّن َّ َ
هللا قَ ِويٌّ ع ِ
سلَنَا َوالَّ ِذينَ آ َمنُوا فِي ْال َحيَا ِة ال ُّد ْنيَا }غافر 51فإن هذا وعد
ص ُر ُر ُ
مؤكد بالقسم بخالف قوله {إِنَّا لَنَن ُ
1
وخبر ليس فيه قسم لكنه مؤكد بالالم التى يمكن أن تكون جواب قسم
َ
-0قال تعالى{ َو َع َد َّ
ض َك َما ا ْستَ ْخلَفَ
هللاُ الَّ ِذينَ آ َمنُوا ِمن ُك ْم َو َع ِملُوا الصَّالِ َحاتِ لَيَ ْستَ ْخلِفَنَّهُم فِي ْاألرْ ِ
ضى لَهُ ْم َولَيُ َب ِّدلَنَّهُم ِّمن َب ْع ِد َخوْ ِف ِه ْم أَ ْمناً َي ْعبُدُونَ ِني َال
الَّ ِذينَ ِمن قَ ْب ِل ِه ْم َولَيُ َم ِّكنَ َّن لَهُ ْم ِدينَهُ ُم الَّ ِذي ارْ تَ َ
اسقُونَ } النور 55عامة األسماء يتنوع مسماها
يُ ْش ِر ُكونَ ِبي َشيْئاً َو َمن َكفَ َر بَ ْع َد َذلِكَ فَأُوْ لَئِكَ هُ ُم ْالفَ ِ
باالطالق والتقييد ومن هذا الباب لفظ العبادة فاذا أمر بعبادة هللا مطلقا دخل فى عبادته كل ما
أمر هللا به فالتوكل عليه مما أمر به واالستعانة به مما أمر به فيدخل ذلك فى مثل قوله { َو َما َخلَ ْق ُ
ت
هللا َوالَ تُ ْش ِر ُك ْ
ُون }الذاريات 56وفى قوله { َوا ْعبُد ْ
وا ِب ِه َشيْئاً
اإل َ
ُوا ه َ
نس إِ َّال لِيَ ْعبُد ِ
ْال ِج َّن َو ْ ِ
}النساء 96وقوله { َيا أَيُّ َها النَّاسُ ا ْعبُد ْ
ُوا َربَّ ُك ُم الَّ ِذي َخلَقَ ُك ْم َ }البقرة 81وقوله {إِنَّا أَن َز ْلنَا إِلَ ْيكَ
هللا ُم ْخلِصاً لَّهُ ال ِّدينَ }الزمر{ 8قُ ِل َّ
اب ِب ْال َح ِّ
هللاَ أَ ْعبُ ُد ُم ْخلِصاً لَّهُ ِدينِي }الزمر10
ْال ِكتَ َ
ق فَا ْعبُ ِد َّ َ
ثم قد يقرن بها اسم آخر كما فى
هللا تَأْ ُمرُونِّي أَ ْعبُ ُد أَيُّهَا ْال َجا ِهلُونَ }الزمر60
وقوله { أَفَ َغ ْي َر َّ ِ
قوله {إِيَّاكَ نَ ْعبُ ُد وإِيَّاكَ نَ ْستَ ِعينُ }الفاتحة 5وقوله {فَا ْعبُ ْدهُ َوتَ َو َّكلْ َعلَ ْي ِه }هود 189وقول نوح
2
ُون }نوح9
{ ا ْعبُدُوا َّ َ
هللا َواتَّقُوهُ َوأَ ِطيع ِ
َ
-5قال تعالى{ َو َع َد َّ
ض َك َما ا ْستَ ْخلَفَ
هللاُ الَّ ِذينَ آ َمنُوا ِمن ُك ْم َو َع ِملُوا الصَّالِ َحاتِ لَيَ ْستَ ْخلِفَنَّهُم فِي ْاألرْ ِ
ضى لَهُ ْم َولَيُبَ ِّدلَنَّهُم ِّمن بَ ْع ِد َخوْ فِ ِه ْم أَ ْمناً يَ ْعبُدُونَنِي َال
الَّ ِذينَ ِمن قَ ْبلِ ِه ْم َولَيُ َم ِّكنَ َّن لَهُ ْم ِدينَهُ ُم الَّ ِذي ارْ تَ َ
اسقُونَ } النور 55وحرف من في هذه المواضع
يُ ْش ِر ُكونَ ِبي َشيْئاً َو َمن َكفَ َر َب ْع َد َذ ِلكَ فَأُوْ لَ ِئكَ هُ ُم ْالفَ ِ
لبيان الجنس فتبين جنس المتقدم وإن كان ما قبلها يدخل في جميع الجنس الذي بعدها بخالف ما إذا
وإن كان جميعهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات وهذا إذا كان الجنس يتناول
كان للتبعيض
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المذكورين وغيرهم ولكن لم يبق في الجنس إال المذكورون كما يقول هنا رجل من بني عبد المطلب
1
وإن لم يكن بقي منهم غيره
-6قال تعالى { َوأَقِي ُموا الص ََّالةَ َوآتُوا ال َّز َكاةَ َوأَ ِطيعُوا ال َّرسُو َل لَ َعلَّ ُك ْم تُرْ َح ُمونَ {َ }56ال تَحْ َس َب َّن
الَّ ِذينَ َكفَرُوا ُم ْع ِج ِزينَ ِفي ْاألَرْ
صي ُر{}51النور 51-56وأما لفظ
ض َو َمأْ َواهُ ُم النَّا ُر َولَ ِب ْئ َ
س ْال َم ِ
ِ
2
المعجز فإنما يدل على أنه أعجز غيره
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النور 27-75
ين لَ ْم يَ ْبلُغُوا ا ْل ُحلُ َم
ين َملَ َكتْ أَ ْي َمانُ ُك ْم َوالَّ ِذ َ
ستَأْ ِذن ُك ُم الَّ ِذ َ
{ يَا أَيُّ َها الَّ ِذ َ
ين آ َمنُوا لِيَ ْ
ِمن ُك ْم ثَ َال َ
ون ثِيَابَ ُكم ِّم َن الظَّ ِهي َر ِة َو ِمن
ض ُع َ
ص َال ِة ا ْلفَ ْج ِر َو ِح َ
ين تَ َ
ت ِمن قَ ْب ِل َ
ث َم َّرا ٍ
اح بَ ْع َدهُنَّ َ
ص َال ِة ا ْل ِعشَاء ثَ َال ُ
ون
ط َّوافُ َ
س َعلَ ْي ُك ْم َو َال َعلَ ْي ِه ْم ُجنَ ٌ
ت لَّ ُك ْم لَ ْي َ
ث َع ْو َرا ٍ
بَ ْع ِد َ
ت َو َّ
ض َك َذلِ َك يُبَيِّنُ َّ
هللاُ َعلِي ٌم َح ِكي ٌم{َ }75وإِ َذا
َعلَ ْي ُكم بَ ْع ُ
هللا ُ لَ ُك ُم ْاآليَا ِ
ض ُك ْم َعلَى بَ ْع ٍ
ين ِمن قَ ْبلِ ِه ْم َك َذلِ َك يُبَيِّنُ َّ
ستَأْ َذ َن الَّ ِذ َ
ستَأْ ِذنُوا َك َما ا ْ
بَلَ َغ ْاألَ ْطفَا ُل ِمن ُك ُم ا ْل ُحلُ َم فَ ْليَ ْ
هللاُ
لَ ُك ْم آيَاتِ ِه َو َّ
ساء َّ
ون نِ َكاحا ً
الالتِي َال يَ ْر ُج َ
اع ُد ِم َن النِّ َ
هللاُ َعلِي ٌم َح ِكي ٌم{َ }71وا ْلقَ َو ِ
ستَ ْعفِ ْف َن َخ ْي ٌر
ت بِ ِزينَ ٍة َوأَن يَ ْ
س َعلَ ْي ِهنَّ ُجنَ ٌ
ض ْع َن ثِيَابَ ُهنَّ َغ ْي َر ُمتَبَ ِّر َجا ٍ
اح أَن يَ َ
فَلَ ْي َ
لَّهُنَّ َو َّ
ج َح َر ٌج َو َال
س ِمي ٌع َعلِي ٌم{ }21لَ ْي َ
هللاُ َ
س َعلَى ْاألَ ْع َمى َح َر ٌج َو َال َعلَى ْاألَ ْع َر ِ
ت آبَائِ ُك ْم أَ ْو
س ُك ْم أَن تَأْ ُكلُوا ِمن بُيُوتِ ُك ْم أَ ْو بُيُو ِ
ض َح َر ٌج َو َال َعلَى أَنفُ ِ
َعلَى ا ْل َم ِري ِ
ت
ت أَ ْع َما ِم ُك ْم أَ ْو بُيُو ِ
ت أَ َخ َواتِ ُك ْم أَ ْو بُيُو ِ
ت إِ ْخ َوانِ ُك ْم أَ ْو بُيُو ِ
ت أُ َّم َهاتِ ُك ْم أَ ْو بُيُو ِ
بُيُو ِ
س
ص ِديقِ ُك ْم لَ ْي َ
ت َخ َاالتِ ُك ْم أَ ْو َما َملَ ْكتُم َّمفَاتِ َحهُ أَ ْو َ
ت أَ ْخ َوالِ ُك ْم أَ ْو بُيُو ِ
َع َّماتِ ُك ْم أَ ْو بُيُو ِ
س ُك ْم
اح أَن تَأْ ُكلُوا َج ِميعا ً أَ ْو أَ ْ
َعلَ ْي ُك ْم ُجنَ ٌ
شتَاتا ً فَإ ِ َذا َد َخ ْلتُم بُيُوتا ً فَ َ
سلِّ ُموا َعلَى أَنفُ ِ
هللاِ ُمبَا َر َكةً طَيِّبَةً َك َذلِ َك يُبَيِّنُ َّ
تَ ِحيَّةً ِّمنْ ِعن ِد َّ
ت لَ َعلَّ ُك ْم تَ ْعقِلُون{ }21إِنَّ َما
هللاُ لَ ُك ُم ْاآليَا ِ
ون الَّ ِذي َن آ َمنُوا بِ َّ
سولِ ِه َوإِ َذا َكانُوا َم َعهُ َعلَى أَ ْم ٍر َجا ِم ٍع لَ ْم يَ ْذ َهبُوا
ا ْل ُم ْؤ ِمنُ َ
اهللِ َو َر ُ
ون بِ َّ
سولِ ِه فَإ ِ َذا
ين يُ ْؤ ِمنُ َ
ستَأْ ِذنُونَ َك أُ ْولَ ِئ َك الَّ ِذ َ
ستَأْ ِذنُوهُ إِنَّ الَّ ِذ َ
ين يَ ْ
َحتَّى يَ ْ
اهللِ َو َر ُ
هللاَ إِنَّ َّ
ستَ ْغفِ ْر لَ ُه ُم َّ
هللاَ َغفُو ٌر
شئْتَ ِم ْنهُ ْم َوا ْ
ا ْ
ض شَأْ ِن ِه ْم فَأْ َذن لِّ َمن ِ
ستَأْ َذنُو َك لِبَ ْع ِ
ض ُكم بَ ْعضا ً قَ ْد يَ ْعلَ ُم َّ
ين
هللاُ الَّ ِذ َ
َّر ِحي ٌم{َ }22ال ت َْج َعلُوا ُد َعاء ال َّر ُ
سو ِل بَ ْينَ ُك ْم َك ُد َعاء بَ ْع ِ
صيبَهُ ْم فِ ْتنَةٌ أَ ْو
ين يُ َخالِفُ َ
ون ِمن ُك ْم لِ َواذاً فَ ْليَ ْح َذ ِر الَّ ِذ َ
سلَّلُ َ
يَتَ َ
ون عَنْ أَ ْم ِر ِه أَن تُ ِ
ض قَ ْد يَ ْعلَ ُم َما أَنتُ ْم
اب أَلِي ٌم{ }23أَ َال إِنَّ ِ َّهللِ َما ِفي ال َّ
صيبَ ُه ْم َع َذ ٌ
س َما َوا ِ
يُ ِ
ت َو ْاألَ ْر ِ
ون ِإلَ ْي ِه فَيُنَبِّئُهُم بِ َما َع ِملُوا َو َّ
َي ٍء َعلِي ٌم{}27
َعلَ ْي ِه َويَ ْو َم يُ ْر َجعُ َ
هللاُ بِ ُك ِّل ش ْ
" ال تغلبنكم األعراب على اسم صالتكم أال أنها العشاء و هم يعتمون باإلبل "
ص َال ِة ْال ِع َشاء }النور 52و هو افضل
و تسمى (صالة العشاء ) العشاء لقوله تعالى { َو ِمن بَ ْع ِد َ
من تسميتها بالعتمة وإن سميت العتمة لم يكره أال إن يهجر اسم العشاء ألن في الصحيحين عن أبي
هريرة عن النبي صلى هللا عليه و سلم لو يعلمون ما في العتمة و الصبح ألتوهما و لو حبوا و قد صح
من وجوه كثيرة عن أبي موسى و ابن عباس وعائشة و جابر بن سمرة انهم سموها العتمة و ألن
ذلك نسبة إلى وقتها فأشبه المغرب و الفجر و إنما كره ترك ذلك االسم لما روى ابن عمر قال سمعت
رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يقول ال تغلبنكم األعراب على اسم صالتكم أال أنها العشاء و هم
يعتمون باإلبل رواه احمد و مسلم و النسائي و ابن ماجة و لمسلم ال تغلبنكم األعراب على اسم
صالتكم العشاء فإنها في كتاب هللا العشاء و أنها تعتم بحالب اإلبل و تسمى صالة االصبح هذه
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ص َال ِة ْالفَجْ ِر }النور52
الصالة الفجر لقوله تعالى { َوقُرْ آنَ ْالفَجْ ِر}اإلسراء 12و قوله { ِمن قَب ِْل َ
و قوله { َحتَّى َيتَ َبيَّنَ لَ ُك ُم ْال َخ ْيطُ األَ ْب َيضُ ِمنَ ْال َخي ِْط األَ ْس َو ِد ِمنَ ْالفَجْ ِر }البقرة 121و الصبح لقول
النبي صلى هللا عليه و سلم من أدرك ركعة من الصبح و صالة الغداة لقوله عليه السالم لو يعلم
المتخلفون عن صالة العشاء و صالة الغداة ما فيهما ألتوهما و لو حبوا و قال الرجل له إني ألتأخر
عن صالة الغداة من اجل فالن مما يطيل بنا و المستحب تسميتها الفجر و الصبح و ال يكره
و أول وقتها من طلوع الفجر الثاني كما تقدم في أحاديث المواقيت
تسميتها بالغداة في المشهور
ْ
ار }هود 110و قوله { َوقُرْ آنَ الفَجْ ِر }اإلسراء 12و قوله {
كلها مع قوله { طَ َرفَ ِي النَّ َه ِ
وع ال َّ
س َوقَب َْل ُغرُو ِبهَا }طه 194و غير ذلك
ش ْم ِ
َو ِحينَ تُصْ بِحُونَ }الروم 11و قوله { قَب َْل طُلُ ِ
و هما فجران فاألول المستدق المستطيل في طول السماء كذنب السرحان و هو الذئب و يسمى الفجر
األول و ال عبرة به في شيء من األحكام ثم يسود األفق بعده ثم يطلع الفجر الصادق بعده معترضا
في األفق منتشرا ال ظلمة بعده و لذلك قال صلى هللا عليه و سلم ال يمنعنكم من سحوركم أذان بالل و
ال الفجر المستطيل و لكن الفجر المستطير في األفق و قد تقدم و قد روى أبو حفص و الدارقطني عن
ابن عباس عن النبي صلى هللا عليه و سلم قال الفجر فجران فجر تحل فيه الصالة و يحرم فيه الطعام
و فجر تحرم فيه الصالة و يحل فيه الطعام أما الذي يكون كذنب السرحان فال تحل الصالة فيه و ال
يحرم فيه الطعام و أما الذي يذهب مستطيال في األفق فانه يحل الصالة و يحرم الطعام و يمتد
وقتها في حال االختيار و االضطرار إلى طلوع الشمس فإذا بدا حاجب الشمس خرج وقتها هذا ظاهر
1
المذهب و هو المنصوص عنه

إنما جعل اإلستئذان من اجل النظر
قال تعالى { يَا أَيُّهَا الَّ ِذينَ آ َمنُوا لِيَ ْستَأْ ِذن ُك ُم الَّ ِذينَ َملَ َك ْ
ت أَ ْي َمانُ ُك ْم َوالَّ ِذينَ لَ ْم يَ ْبلُ ُغوا ْال ُحلُ َم ِمن ُك ْم ثَ َال َ
ث
ص َال ِة ْال ِع َشاء ثَ َال ُ
ت
ث عَوْ َرا ٍ
َمرَّا ٍ
ير ِة َو ِمن َب ْع ِد َ
ضعُونَ ِث َيا َب ُكم ِّمنَ الظَّ ِه َ
ص َال ِة ْالفَجْ ِر َو ِحينَ تَ َ
ت ِمن قَ ْب ِل َ
ْض َك َذلِكَ يُبَيِّنُ َّ
ت
ْس َعلَ ْي ُك ْم َو َال َعلَ ْي ِه ْم ُجنَا ٌح بَ ْع َده َُّن طَ َّوافُونَ َعلَ ْي ُكم بَ ْع ُ
لَّ ُك ْم لَي َ
هللاُ لَ ُك ُم ْاآليَا ِ
ض ُك ْم َعلَى بَع ٍ
هللاُ َعلِي ٌم َح ِكي ٌم{َ }52وإِ َذا بَلَ َغ ْاألَ ْ
طفَا ُل ِمن ُك ُم ْال ُحلُ َم فَ ْليَ ْستَأْ ِذنُوا َك َما ا ْستَأْ َذنَ الَّ ِذينَ ِمن قَ ْبلِ ِه ْم َك َذلِكَ يُبَيِّنُ َّ
َو َّ
هللاُ
لَ ُك ْم آ َيا ِت ِه َو َّ
هللاُ َع ِلي ٌم َح ِكي ٌم{}53النور 53-52قال هللا تعالى { َيا أَيُّ َها الَّ ِذينَ آ َمنُوا َال تَ ْد ُخلُوا بُيُوتاً
َغي َْر بُيُوتِ ُك ْم َحتَّى تَ ْستَأْنِسُوا َوتُ َسلِّ ُموا َعلَى أَ ْهلِهَا }النور 81إلى قوله {قُل لِّ ْل ُم ْؤ ِمنِينَ يَ ُغضُّ وا ِم ْن
ار ِه ْم }النور 94وقد ثبت عن النبى أنه قال إنما جعل اإلستئذان من اجل النظر والنظر
أَب َ
ْص ِ
المنهى عنه هو نظر العورات ونظر الشهوات وإن لم تكن من العورات وهللا سبحانه وتعالى ذكر
اإلستئذان على نوعين ذكر فى هذه اآلية أحدهما وفى اآليتين فى آخر السورة النوع الثانى وهو
إستئذان الصغار والمماليك كما قال تعالى { َيا أَيُّ َها الَّ ِذينَ آ َمنُوا ِل َي ْستَأْ ِذن ُك ُم الَّ ِذينَ َملَ َك ْ
ت أَ ْي َمانُ ُك ْم َوالَّ ِذينَ لَ ْم
يَ ْبلُ ُغوا ْال ُحلُ َم ِمن ُك ْم ثَ َال َ
ث َمرَّا ٍ
ير ِة َو ِمن بَ ْع ِد َ
ضعُونَ ثِيَابَ ُكم ِّمنَ الظَّ ِه َ
ص َال ِة ْالفَجْ ِر َو ِحينَ تَ َ
ت ِمن قَب ِْل َ
ص َالةِ
ْال ِع َشاء ثَ َال ُ
ْس َعلَ ْي ُك ْم َو َال َعلَ ْي ِه ْم ُجنَا ٌح َب ْع َده َُّن }النور 52فأمر بإستئذان الصغار
ث عَوْ َرا ٍ
ت لَّ ُك ْم لَي َ
والمماليك حين اإلستيقاظ من النوم وحين إرادة النوم وحين القائلة فإن فى هذه األوقات تبدو العورات
كما قال تعالى {ثَ َال ُ
ت لَّ ُك ْم }النور 52وفى ذلك ما يدل على أن المملوك المميز من الصبيان
ث عَوْ َرا ٍ
ليس له أن ينظر إلى عورة الرجل كما ال يحل للرجل أن ينظر إلى عورة الصبى والمملوك وغيرهما
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ْس َعلَ ْي ُك ْم َو َال
وأما دخول هؤالء فى غير هذه األوقات بغير إستئذان فهو مأخوذ من قوله تعالى { لَي َ
ْض }النور 52وفى ذلك داللة على أن الطوافين
َعلَ ْي ِه ْم ُجنَا ٌح َب ْع َده َُّن طَ َّوافُونَ َعلَ ْي ُكم َب ْع ُ
ض ُك ْم َعلَى َبع ٍ
يرخص فيهم ما ال يرخص فى غير الطوافين عليكم والطوافات والطواف من يدخل بغيرإذن كما
تدخل الهرة وكما يدخل الصبى والمملوك وإذا كان هذا فى الصبى المميز فغير المميز أولى
ويرخص فى طهارته كما قال ذلك طائفة من الفقهاء من اصحاب أحمد وغيرهم فى الصبيان والهرة
وغيرهم أنهم إن اصابتهم نجاسة أنها تطهر بمرور الريق عليها وال تحتاج إلى غسل ألنهم من
الطوافين كما اخبر به الرسول فى الهرة مع علمه أنها تأكل الفأرة ولم تكن بالمدينة مياه تردها
السنانير ليقال طهر فمها بورودها الماء فعلم أن طهارة هذه األفواه ال تحتاج إلى غسل فاإلستئذان فى
اول السورة قبل دخول البيت مطلقا والتفريق فى آخرها ألجل الحاجة ألن المملوك والصغير طواف
يحتاج إلى دخول البيت فى كل ساعة فشق إستئذانه بخالف المحتلم وقال تعالى {قُل لِّ ْل ُم ْؤ ِمنِينَ
هللا
ارهِ ْم َويَحْ فَظُوا فُر َ
يَ ُغضُّ وا ِم ْن أَب َ
ُوجهُ ْم َذلِكَ أَ ْز َكى لَهُ ْم }النور 94اآلية إلى قوله { َوتُوبُوا إِلَى َّ ِ
ْص ِ
َج ِميعاً أَيُّ َها ْال ُم ْؤ ِمنُونَ لَ َعلَّ ُك ْم تُ ْفلِحُونَ }النور 91فأمر هللا سبحانه الرجال والنساء بالغض من البصر
وحفظ الفرج كما امرهم جميعا بالتوبة وامر النساء خصوصا باإلستتار وأن ال يبدين زينتهن إال
لبعولتهن ومن إستثناه هللا تعالى فى اآلية فما ظهر من الزينة هو الثياب الظاهرة فهذا ال جناح عليها
فى إبدائها إذا لم يكن فى ذلك محذور آخر فإن هذه البد من إبدائها وهذا قول ابن مسعود وغيره وهو
المشهور عن أحمد وقال ابن عباس الوجه واليدين من الزينة الظاهرة الزينة الظاهرة وهى الرواية
الثانية عن أحمد وهو قول طائفة من العلماء كالشافعى وغيره وأمر سبحانه النساء بإرخاء
الجالبيب لئال يعرفن وال يؤذين وهذا دليل على القول األول وقد ذكر عبيدة السلمانى وغيره أن نساء
المؤمنين كن يدنين عليهن الجالبيب من فوق رؤوسهن حتى ال يظهر إال عيونهن ألجل رؤية الطريق
وثبت فى الصحيح أن المرأة المحرمة تنهى عن اإلنتقاب والقفازين وهذا مما يدل على أن
النقاب والقفازين كانا معروفين فى النساء الالتى لم يحرمن وذلك يقتضى ستر وجوهن وايديهن وقد
نهى هللا تعالى عما يوجب العلم بالزينة الخفية بالسمع أو غيره فقال { َو َال َيضْ ِر ْبنَ ِبأَرْ ُج ِل ِه َّن ِليُ ْعلَ َم َما
ي ُْخفِينَ ِمن ِزينَتِ ِه َّن }النور 91وقال { َو ْليَضْ ِر ْبنَ ِب ُخ ُم ِر ِه َّن َعلَى ُجيُو ِب ِه َّن }النور 91فلما نزل ذلك
عمد نساء المؤمين إلى خمرهن فشققهن وأرخينها على أعناقهن والجيب هو شق فى طول
القميص فإذا ضربت المرأة بالخمار على الجيب سترت عنقها وأمرت بعد ذلك أن ترخى من جلبابها
واإلرخاء أنما يكون إذا خرجت من البيت فاما إذا كانت فى البيت فال تؤمر بذلك وقد ثبت فى
الصحيح ان النبى صلى هللا عليه وسلم لما دخل بصفية قال أصحابه إن أرخى عليها الحجاب فهى
من امهات المؤمنين وإن لم يضرب عليها الحجاب فهى مما ملكت يمينه فضرب عليها الحجاب
وإنما ضرب الحجاب على النساء لئال ترى وجوهن وأيديهن والحجاب مختص بالحرائر دون
اإلماء كما كانت سنة المؤمنين فى زمن النبى وخلفائه إن الحرة تحتجب واألمة تبرز وكان عمر
رضى هللا عنه إذا رأى أمة مختمرة ضربها وقال أتتشبهين بالحرائر أى لكاع فيظهر من األمة رأسها
ويداها ووجهها وقال تعالى { َو ْالقَ َوا ِع ُد ِمنَ النِّ َساء َّ
ْس َعلَ ْي ِه َّن ُجنَا ٌح أَن
الال ِتي َال َيرْ جُونَ ِن َكاحاً فَلَي َ
ت ِب ِزينَ ٍة َوأَن يَ ْستَ ْعفِ ْفنَ َخ ْي ٌر لَّه َُّن}النور 64فرخص للعجوز التى ال تطمع
ض ْعنَ ثِيَابَه َُّن َغي َْر ُمتَبَرِّ َجا ٍ
يَ َ
فى النكاح أن تضع ثيابها فال تلقى عليها جلبابها وال تحتجب وإن كانت مستثناة من الحرائر لزوال
المفسدة الموجودة فى غيرها كما إستثنى التابعين غير أولى األربة من الرجال فى إظهار الزينة لهم
لعدم الشهوة التى تتولد منها الفتنة وكذلك األمة إذا كان يخاف بها الفتنة كان عليها أن ترخى من
وليس فى الكتاب والسنة إباحة النظر إلى عامة
جلبابها وتحتجب ووجب غض البصر عنها ومنها
اإلماء واال ترك إحتجابهن وإبداء زينتهن ولكن القرآن لم يأمرهن بما أمر الحرائر والسنة فرقت
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بالفعل بينهن وبين الحرائر ولم تفرق بينهن وبين الحرائر بلفظ عام بل كانت عادة المؤمنين ان
تحتجب منهم الحرائر دون اإلماء وإستثنى القرآن من النساء الحرائر القواعد فلم يجعل عليهن
إحتجابا وإستثنى بعض الرجال وهم غير أولى األربة فلم يمنع من إبداء الزينة الخفية لهم لعدم الشهوة
فى هؤالء وهؤالء فإن إستثنى بعض اإلماء أولى وأحرى وهن من كانت الشهوة والفتنة حاصلة بترك
إحتجابها وإبداء زينتها وكما أن المحارم أبناء أزواجهن ونحوه ممن فيه شهوة وشغف لم يجز إبداء
الزينة الخفية له فالخطاب خرج عاما على العادة فما خرج عن العادة خرج به عن نظائره فإذا كان
فى ظهور األمة والنظر إليها فتنة وجب المنع من ذلك كما لو كانت فى غير ذلك وهكذا الرجل مع
الر جال والمرأة مع النساء لو كان فى المرأة فتنة للنساء وفى الرجل فتنة للرجال لكان األمر بالغض
للناظر من بصره متوجها كما يتوجه إليه األمر بحفظ فرجه فاإلماء والصبيان إذا كن حسانا تختشى
قال المروذى قلت ألبى عبدهللا يعنى
الفتنة بالنظر إليهم كان حكمهم كذلك كما ذكر ذلك العلماء
أحمد بن حنبل الرجل ينظر إلى المملوك قال إذا خاف الفتنة لم ينظر إليه كم نظرة القت فى قلب
صاحبها البالء وقال المروذى قلت ألبى عبدهللا رجل تاب وقال لو ضرب ظهرى بالسياط ما دخلت
فى معصية إال أنه ال يدع النظر فقال أى توبة هذه قال جرير سألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
عن نظرة الفجأة فقال إصرف بصرك وقال ابن ابى الدنيا حدثنى أبى سويد قاال حدثنى إبراهيم
بن هراسة عن عثمان بن صالح عن الحسن بن ذكوان قال ال تجالسوا أوالد األغنياء فإن لهم صورا
كصور النساء وهم اشد فتنة من العذارى وهذا اإلستدالل والقياس والتنبيه باألدنى على األعلى
وكان يقال ال يبيت الرجل فى بيت مع الغالم األمرد وقال ابن أبى الدنيا بإسناده عن ابى سهل
الصعلوكى قال سيكون فى هذه األمة قوم يقال لهم اللوطيون على ثالث أصناف صنف ينظرون
وصنف يصافحون وصنف يعملون ذلك العمل وقال إبراهيم النخعى كانوا يكرهون مجالسة األغنياء
وأبناء الملوك وقال مجالستهم فتنة إنما هم بمنزلة النساء ووقفت جارية لم ير أحسن وجها منها على
بشر الحافى فسألته عن باب حرب فدلها ثم وقف عليه غالم حسن الوجه فسأله عن باب حرب فأطرق
رأسه فرد عليه الغالم السؤال فغمض عينيه فقيل له يا أبا نصر جاءتك جارية فسألتك فأجبتها وجاءك
هذا الغالم فسألك فلم تكلمه فقال نعم يروى عن سفيان الثورى أنه قال مع الجارية شيطان ومع الغالم
شيطانان فخشيت على نفسى شيطانية وروى أبوالشيخ القزوينى بإسناده عن بشر أنه قال
إحذروا هؤالء األحداث وقال فتح الموصلى صحبت ثالثين شيخا كانوا يعدون من األبدال كلهم
أوصانى عند مفارقتى له إتق صحبة األحداث إتق معاشرة األحداث وكان سفيان الثورى ال يدع امرد
يجالسه وكان مالك بن أنس يمنع دخول المرد مجلسه للسماع فاختال هشام فدخل فى غمار الناس
مستترا بهم وهو أمرد فسمع منه ستة عشر حدثنا فأخبر بذلك مالك فضربه ستة عشر سوطا فقال
هشام ليتنى سمعت مائة حديث وضربنى مائة سوط وكان يقول هذا علم إنما أخذناه عن ذوى اللحى
والشيوخ فال يحمله عنا إال أمثالهم وقال يحيى بن معين ما طمع أمرد أن يصحبنى وال أحمد بن حنبل
فى طريق وقال أبو على الروذارى قال لى أبوالعباس أحمد بن المؤدب يا ابا على من اين أخذ
صوفية عصرنا هذا اإلنس باألحداث وقد تصحبهم السالمة فى كثير من األمور فقال هيهات قد رأينا
من هو أقوى منهم إيمانا إذا رأى الحدث قد أقبل نفر منه كفراره من األسد وإنما ذاك على حسب
األوقات التى تغلب األ حوال على أهلها فيأخذها تصرف الطباع ما أكثر الخطأ ما اكثر الغلط قال
الجنيد بن محمد جاء رجل إلى أحمد بن حنبل معه غالم أمرد حسن الوجه فقال له من هذا الفتى فقال
الرجل إبنى فقال ال تجىء به معك مرة أخرى فالمه بعض أصحابه فى ذلك فقال أحمد على هذا رأينا
اشياخنا وبه أخبرونا عن اسالفهم وجاء حسن بن الرازى إلى احمد ومعه غالم حسن الوجه
فتحدث معه ساعة فلما اراد أن ينصرف قال له أحمد يا ابا على ال تمش مع هذا الغالم فى طريق فقال
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يا ابا عبدهللا أنه إبن أختى قال وإن كان ال يأثم الناس فيك وروى إبن الجوزى بإسناده عن سعيد بن
المسيب قال إذا رأيتم الرجل يلح بالنظر إلى الغالم األمرد فإتهموه وقد روى فى ذلك أحاديث مسندة
ضعيفة وحديث مرسل أجود منها وهو ما رواه أبومحمد الخالل ثنا عمر بن شاهين ثنا محمد بن أبى
سعيد المقرى ثنا أحمد بن حماد المصيصى ثنا عباس بن مجوز ثنا أبوأسامة عن مجالد عن سعيد عن
الشعبى قال قدم وفد عبدالقيس على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وفيهم غالم أمرد ظاهر الوضاءة
فأجلسه النبى صلى هللا عليه وسلم ورواء ظهره وقال كانت خطيئة داود فى النظر هذا حديث
منكر وأما المسند فمنها ما رواه إبن الجوزى بإسناده عن أبى هريرة عن النبى أنه قال من نظر
إلى غالم أمرد بريبة حبسه هللا فى النار أربعين عاما وروى الخطيب البغدادى بإسناده عن أنس
عن رسول هللا أنه قال ال تجالسوا أبناء الملوك فإن األنفس تشتاق إليهم ماال تشتاق إلى الجوارى
العواتق إلى غير ذلك من األحاديث الضعيفة وكذلك المرأة مع المرأة وكذلك محارم المرأة مثل
ابن زوجها وابنه وابن أخيها وإبن أختها ومملوكها عند من يجعله محرما متى كان يخاف عليه الفتنة
أو عليها توجه اإلحتجاب بل وجب وهذه المواضع التى أمر هللا تعالى باإلحتجاب فيها مظنة الفتنة
ولهذا قال تعالى { َذلِكَ أَ ْز َكى لَهُ ْم } النور  82فقد تحصل الزكاة والطهارة بدون ذلك لكن هذا أزكى
وإذا كان النظر والبروز قد إنتفى فيه الزكاة والطهارة لما يوجد فى ذلك من شهوة القلب واللذة بالنظر
كان ترك النظر واإلحتجاب أولى بالوجوب وال زكاة بدون حفظ الفرج من الفاحشة ألن حفظه
يتضمن حفظه عن الوطء به في الفروج واألدبار ودون ذلك وعن المباشرة ومس الغير له وكشفه
للغير ونظر الغير إليه فعليه أن يحفظ فرجه عن نظر الغير ومسه ولهذا قال فى حديث بهز بن
حكيم عن أبيه عن جده لما قال له يا رسول هللا عوراتنا ما نأتى منها وما نذر فقال إحفظ عورتك
إال من زوجتك أو ما ملكت يمينك قال فإذا كان القوم بعضهم فى بعض قال إن إستطعت أن ال يرينها
أحد فال يرينها قال فإذا كان أحدنا خاليا قال فاهلل أحق أن يستحيى منه من الناس وقد نهى النبى
أن تباشر المرأة المرأة فى شعار واحد وأن يباشر الرجل الرجل فى شعار واحد ونهى عن المشى
عراة ونهى عن أن ينظر الرجل إلى عورة الرجل وان تنظر المرأة إلى عورة المرأة وقال
وفى رواية من كان يؤمن باهلل
من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فال يدخل الحمام إال بمئزر
واليوم اآلخر من إناث أمتى فال تدخل الحمام إال بمئزر وقال العلماء رخص للنساء فى الحمام عند
الحاجة كما يرخص للرجال مع غض البصر وحفظ الفرج وذلك مثل أن تكون مريضة أو نفساء او
عليها غسل ال يمكنها إال فى الحمام وأما إذا إعتادت الحمام وشق عليها تركه فهل يباح لها على قولين
فى مذهب احمد وغيره أحدهما ال يباح والثانى يباح وهو مذهب أبى حنيفة وإختاره ابن الجوزى
وكما يتناول غض البصر عن عورة الغير وما اشبهها من النظر إلى المحرمات فإنه يتناول الغض
عن بيوت الناس فبيت الرجل يستن بدنه كما تستره ثيابه وقد ذكر سبحانه غض البصر وحفظ الفرج
بعد آية اإلستئذان وذلك أن البي وت سترة كالثياب التى على البدن كما جمع بين اللباسين فى قوله تعالى
{ َو ه
يل
هللاُ َج َع َل لَ ُكم ِّم َّما َخلَ َ
يل تَقِي ُك ُم ْال َح َّر َو َس َرا ِب َ
ال أَ ْكنَاناً َو َج َع َل لَ ُك ْم َس َرا ِب َ
ق ِظالَالً َو َج َع َل لَ ُكم ِّمنَ ْال ِجبَ ِ
تَ ِقي ُكم َبأْ َس ُك ْم }النحل 21فكل منهما وقاية من األذى الذى يكون سموما مؤذيا كالحر والشمس والبرد
وما يكون من بنى آدم من النظر بالعين واليد وغير ذلك وقد ذكر فى أول سورة النحل أصول
النعم وذكر هنا ما يدفع البرد فإنه من المهلكات وذكر فى أثنائها تمام النعم وما يدفع الحر فإنه من
المؤذيات ثم قال { َك َذ ِلكَ يُ ِت ُّم ِن ْع َمتَهُ َعلَ ْي ُك ْم لَ َعلَّ ُك ْم تُ ْس ِل ُمونَ }النحل21
وفى الصحيحين عن أبى هريرة أنه سمع رسول هللا يقول إذا طلع فى بيتك أحد ولن تأذن له
فخذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح وهذا الخاص يفسر العام الذى فى الصحيح عن
عبد هللا بن مغفل أنه رأى رجال يخذف قال ال تخذف فإن رسول هللا نهى عن الخذف وقال إنه ال
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يصاد به صيد وال ينكأ به عدو ولكنها تكسر السن وتفقأ العين وفى الصحيحين عن سهل بن سعد
أن رجال أطلع فى فى حجرة فى باب النبى ومع النبى صلى هللا عليه وسلم مدرى يحك بها رأسه فقال
وقد ظن طائفة
لو أعلم أنك تنظر إلى لطعنت به فى عينك إنما يجعل اإلستئذان من أجل البصر
من العلماء أن هذا من باب دفع الصائل ألن الناظر متعد بنظره فيدفع كما يدفع سائر البغاة ولوكان
األمر كما قالوا لدفع باألسهل فاألسهل ولم يجز قلع عينه إبتداء إذا لم يذهب إال بذلك والنصوص
تخالف ذلك فإنه أباح أن تخذفه حتى تفقأ عينه قبل أمره باإلنصراف وكذلك قوله لو أعلم أنك
تنظرنى لطعنت به فى عينك فجعل نفس النظر مبيحا للطعن فى العين ولم يذكر األمر له
باإلنصراف وهذا يدل على أنه من باب المعاقبة له على ذلك حيث جنى هذه الجنابة على حرمة
1
صاحب البيت فله أن يفقأ عينه بالحصا والمدرى

الشارع لم ينقل االسماء ولم يغيرها ولكن استعملها مقيدة ال مطلقة
قال تعالى { يَا أَيُّهَا الَّ ِذينَ آ َمنُوا لِيَ ْستَأْ ِذن ُك ُم الَّ ِذينَ َملَ َك ْ
ت أَ ْي َمانُ ُك ْم َوالَّ ِذينَ لَ ْم يَ ْبلُ ُغوا ْال ُحلُ َم ِمن ُك ْم ثَ َال َ
ث
ص َالةِ ْال ِع َشاء ثَ َال ُ
ت
ث عَوْ َرا ٍ
َمرَّا ٍ
ير ِة َو ِمن بَ ْع ِد َ
ضعُونَ ثِيَابَ ُكم ِّمنَ الظَّ ِه َ
ص َالةِ ْالفَجْ ِر َو ِحينَ تَ َ
ت ِمن قَ ْب ِل َ
َّ
ت
ْس َعلَ ْي ُك ْم َو َال َعلَ ْي ِه ْم ُجنَا ٌح َب ْع َده َُّن طَ َّوافُونَ َعلَ ْي ُكم َب ْع ُ
لَّ ُك ْم لَي َ
ْض َك َذ ِلكَ يُ َبيِّنُ هللاُ لَ ُك ُم ْاآل َيا ِ
ض ُك ْم َعلَى َبع ٍ
هللاُ َعلِي ٌم َح ِكي ٌم{َ }52وإِ َذا بَلَ َغ ْاألَ ْ
طفَا ُل ِمن ُك ُم ْال ُحلُ َم فَ ْليَ ْستَأْ ِذنُوا َك َما ا ْستَأْ َذنَ الَّ ِذينَ ِمن قَ ْبلِ ِه ْم َك َذلِكَ يُبَيِّنُ َّ
َو َّ
هللاُ
لَ ُك ْم آ َيا ِت ِه َو َّ
هللاُ َع ِلي ٌم َح ِكي ٌم{}53النور 53-52وبسبب الكالم فى مسألة االيمان تنازع الناس هل
فى اللغة أسماء شرعية نقلها الشارع عن مسماها فى اللغة أو أنها باقية فى الشرع على ما كانت عليه
فى اللغة لكن الشارع زاد فى أحكامها ال فى معنى االسماء وهكذا قالوا فى إسم الصالة و
الزكاة و الصيام و الحج إنها باقية فى كالم الشارع على معناها اللغوى لكن زاد فى
أحكامها ومقصودهم ان االيمان هو مجرد التصديق وذلك يحصل بالقلب واللسان وذهبت طائفة ثالثة
الى أن الشارع تصرف فيها تصرف أهل العرف فهى بالنسبة الى اللغة مجاز وبالنسبة الى عرف
الشارع حقيقة والتحقيق أن الشارع لم ينقلها ولم يغيرها ولكن استعملها مقيدة ال مطلقة كما يستعمل
نظائرها ولفظ االيمان أمر به مقيدا بااليمان باهلل ومالئكته وكتبه ورسله وكذلك لفظ اإلسالم
باإلستسالم هلل رب العالمين وقد بين الرسول تلك الخصائص واالسم دل عليها فال يقال أنها منقولة
وال أنه زيد فى الحكم دون االسم بل االسم انما استعمل على وجه يختص بمراد الشارع لم يستعمل
مطلقا وهو إنما قال {أَ ِقي ُم ْ
صالَةَ }بعد أن عرفهم الصالة المأمور بها فكان التعريف منصرفا
وا ال َّ
الى الصالة التى يعرفونها لم يرد لفظ الصالة وهم ال يعرفون معناه ولهذا كل من قال فى لفظ الصالة
أنه عام للمعنى اللغوى أو أنه مجمل لتردده بين المعنى اللغوى والشرعى ونحو ذلك فأقوالهم ضعيفة
فان هذا اللفظ انما ورد خبرا أو أمرا فالخبر كقوله { أَ َرأَي َ
ْت الَّ ِذي َي ْن َهى{َ }3عبْداً إِ َذا
صلَّى{}14العلق 14-3وسورة اقرأ من أول ما نزل من القرآن وكان بعض الكفار أما أبو
َ
جهل أو غيره قد نهى النبى عن الصالة وقال لئن رأيته يصلى ألطأن عنقه فلما رآه ساجدا رأى من
{ أَ َرأَي َ
ْت الَّ ِذي يَ ْنهَى{َ }3عبْداً إِ َذا
الهول ما أوجب نكوصه على عقبيه فإذا قيل
صلَّى{}14العلق 14-3فقد علمت تلك الصالة الواقعة بال إجمال فى اللفظ وال عموم ثم أنه لما
َ
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فرضت الصلوات الخمس ليلة المعراج أقام النبى لهم الصلوات بمواقيتها صبيحة ذلك اليوم وكان
صالَةَ }
{أَ ِقي ُمواْ ال َّ
جبرائيل يؤم النبى صلى هللا عليه وسلم والمسلمون يأتمون بالنبى فإذا قيل لهم
عرفوا أنها تلك الصالة وقيل أنه قبل ذلك كانت له صالتان طرفى النهار فكانت أيضا معروفة فلم
يخاطبوا بإسم من هذه األسماء اال ومسماه معلوم عندهم فال اجمال فى ذلك وال يتناول كل ما يسمى
1
حجا ودعاءا وصوما فإن هذا انما يكون اذا كان اللفظ مطلقا وذلك لم يرد

ان هللا علق األحكام ببلوغ الحلم
قال تعالى { يَا أَيُّهَا الَّ ِذينَ آ َمنُوا لِيَ ْستَأْ ِذن ُك ُم الَّ ِذينَ َملَ َك ْ
ت أَ ْي َمانُ ُك ْم َوالَّ ِذينَ لَ ْم يَ ْبلُ ُغوا ْال ُحلُ َم ِمن ُك ْم ثَ َال َ
ث
ص َال ِة ْال ِع َشاء ثَ َال ُ
ت
ث عَوْ َرا ٍ
َمرَّا ٍ
ير ِة َو ِمن َب ْع ِد َ
ضعُونَ ِث َيا َب ُكم ِّمنَ الظَّ ِه َ
ص َال ِة ْالفَجْ ِر َو ِحينَ تَ َ
ت ِمن قَ ْب ِل َ
ْض َك َذلِكَ يُبَيِّنُ َّ
ت
ْس َعلَ ْي ُك ْم َو َال َعلَ ْي ِه ْم ُجنَا ٌح بَ ْع َده َُّن طَ َّوافُونَ َعلَ ْي ُكم بَ ْع ُ
لَّ ُك ْم لَي َ
هللاُ لَ ُك ُم ْاآليَا ِ
ض ُك ْم َعلَى بَع ٍ
هللاُ َع ِلي ٌم َح ِكي ٌم{َ }52وإِ َذا َبلَ َغ ْاألَ ْ
طفَا ُل ِمن ُك ُم ْال ُحلُ َم فَ ْل َي ْستَأْ ِذنُوا َك َما ا ْستَأْ َذنَ الَّ ِذينَ ِمن قَ ْب ِل ِه ْم َك َذ ِلكَ يُ َبيِّنُ َّ
َو َّ
هللاُ
لَ ُك ْم آيَاتِ ِه َو َّ
هللاُ َعلِي ٌم َح ِكي ٌم{}53النور 53-52ألن هللا انما علق األحكام ببلوغ الحلم بقوله تعالى
اح }النساء 6و قوله تعالى { َوإِ َذا بَلَ َغ ْاألَ ْ
وا ْاليَتَا َمى َحتَّ َى إِ َذا بَلَ ُغ ْ
{ َوا ْبتَلُ ْ
طفَا ُل ِمن ُك ُم ْال ُحلُ َم
وا النِّ َك َ
}النور 53و قوله تعالى { َحتَّى َي ْبلُ َغ أَ ُ
ش َّدهُ }األنعام 158و قول النبي صلى هللا عليه و سلم رفع
القلم عن الصبي حتى يحتلم لكن لما كان بلوغ الحلم خفيا عن غير المحتلم و كان ذلك غالبا يكون مع
بلوغ خمسة عشر و إنبات شعر العانة جعل مظنته عالمة قائمة مقامه في األحكام التي تتعلق بغير
هذا البالغ من الحدود و القصاص و الجهاد و الحجر و غير ذلك إذ كانوا ال يطلقون على الحقيقة غالبا
فأما ما بينه و بين هللا فإنه يعلم وقت احتالمه و ألن هذه األمور تتكرر قبل اإلحتالم و بعده فجاز إن
يجعل ما يقارب االحتالم في حكمه احتياطا و عموما و هذا ألن الصبي في األصل لما كان مظنة
2
نقص العقل و ضعف البنية جعل الشرع بلوغ األشد حدا للتكليف ألن مظنة استكمال شرائطه غالبا

رخص للعجوز أن تضع ثيابها لزوال المفسدة الموجودة فى غيرها
قال تعالى { َو ْالقَ َوا ِع ُد ِمنَ النِّ َساء َّ
ض ْعنَ ِث َيا َبه َُّن َغي َْر
ْس َع َل ْي ِه َّن ُج َنا ٌح أَن َي َ
الال ِتي َال َيرْ جُونَ ِن َكاحاً َف َلي َ
ت ِب ِزينَ ٍة َوأَن يَ ْستَ ْعفِ ْفنَ َخ ْي ٌر لَّه َُّن}النور 64فرخص للعجوز التى ال تطمع فى النكاح أن تضع
ُمتَبَرِّ َجا ٍ
ثيابها فال تلقى عليها جلبابها وال تحتجب لزوال المفسدة الموجودة فى غيرها كما إستثنى التابعين غير
3
أولى األربة من الرجال فى إظهار الزينة لهم لعدم الشهوة التى تتولد منها الفتنة

اذا طابت نفس كل واحد منهما بما يتصرف فيه اآلخر من ماله فهذا جائز
1مجموع الفتاوى ج 1 :ص944 :
2شرح العمدة ج 0 :ص01 :
3مجموع الفتاوى ج 15 :ص924-963 :
313

َ
َ
يض َح َر ٌج َو َال َعلَى
قال تعالى { لَي َ
ج َح َر ٌج َو َال َعلَى ْال َم ِر ِ
ْس َعلَى ْاأل ْع َمى َح َر ٌج َو َال َعلَى ْاأل ْع َر ِ
ت أَ َخ َوا ِت ُك ْم أَوْ
ت إِ ْخ َوا ِن ُك ْم أَوْ بُيُو ِ
ت أُ َّم َها ِت ُك ْم أَوْ بُيُو ِ
ت آ َبا ِئ ُك ْم أَوْ بُيُو ِ
أَنفُ ِس ُك ْم أَن تَأْ ُكلُوا ِمن بُيُو ِت ُك ْم أَوْ بُيُو ِ
ص ِديقِ ُك ْم
ت َخ َاالتِ ُك ْم أَوْ َما َملَ ْكتُم َّمفَاتِ َحهُ أَوْ َ
ت أَ ْخ َوالِ ُك ْم أَوْ بُيُو ِ
ت َع َّماتِ ُك ْم أَوْ بُيُو ِ
ت أَ ْع َما ِم ُك ْم أَوْ بُيُو ِ
بُيُو ِ
ْ
هللا
لَي َ
ْس َعلَ ْي ُك ْم ُجنَا ٌح أَن تَأ ُكلُوا َج ِميعاً أَوْ أَ ْشتَاتاً فَإِ َذا َد َخ ْلتُم بُيُوتاً فَ َسلِّ ُموا َعلَى أَنفُ ِس ُك ْم تَ ِحيَّةً ِّم ْن ِعن ِد َّ ِ
ار َكةً طَيِّبَةً َك َذ ِلكَ يُبَيِّنُ َّ
ت لَ َعلَّ ُك ْم تَ ْع ِقلُون }النور61
ُمبَ َ
هللاُ لَ ُك ُم ْاآليَا ِ
اذا طابت نفس كل واحد منهما بما يتصرف فيه اآلخر من ماله فهذا جائز كما كان السلف يفعلون
وكان احدهما يدخل بيت اآلخر ويأكل من طعامه مع غيبته لعلمه بطيب نفسه بذلك كما قال تعالى {
1
ص ِدي ِق ُك ْم }النور61
أَوْ َ

سمى هللا األخ المؤمن نفسا ألخيه
َ
َ
يض َح َر ٌج َو َال َعلَى
قال تعالى { لَي َ
ج َح َر ٌج َو َال َعلَى ْال َم ِر ِ
ْس َعلَى ْاأل ْع َمى َح َر ٌج َو َال َعلَى ْاأل ْع َر ِ
ت أَ َخ َواتِ ُك ْم أَوْ
ت أُ َّمهَاتِ ُك ْم أَوْ بُيُوتِ إِ ْخ َوانِ ُك ْم أَوْ بُيُو ِ
ت آبَائِ ُك ْم أَوْ بُيُو ِ
أَنفُ ِس ُك ْم أَن تَأْ ُكلُوا ِمن بُيُوتِ ُك ْم أَوْ بُيُو ِ
ص ِديقِ ُك ْم
ت َخ َاالتِ ُك ْم أَوْ َما َملَ ْكتُم َّمفَاتِ َحهُ أَوْ َ
ت أَ ْخ َوالِ ُك ْم أَوْ بُيُو ِ
ت َع َّماتِ ُك ْم أَوْ بُيُو ِ
ت أَ ْع َما ِم ُك ْم أَوْ بُيُو ِ
بُيُو ِ
ْ
هللا
لَي َ
ْس َعلَ ْي ُك ْم ُجنَا ٌح أَن تَأ ُكلُوا َج ِميعاً أَوْ أَ ْشتَاتاً فَإِ َذا َد َخ ْلتُم بُيُوتاً فَ َسلِّ ُموا َعلَى أَنفُ ِس ُك ْم تَ ِحيَّةً ِّم ْن ِعن ِد َّ ِ
ار َكةً طَيِّ َبةً َك َذ ِلكَ يُ َبيِّنُ َّ
ت لَ َعلَّ ُك ْم تَ ْع ِقلُون }النور61
ُم َب َ
هللاُ لَ ُك ُم ْاآل َيا ِ
األخوة والخلة اإليمانية التى قال فيها النبى مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل
الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر أخرجاه فى الصحيحين
فجعل المؤمن مع المؤمن بمنزلة العضو مع العضو اللذين تجمعهما نفس واحدة ولهذا سمى هللا
األخ المؤمن نفسا ألخيه فى غير موضع من الكتاب والسنة قال تعالى { فَ َسلِّ ُموا َعلَى أَنفُ ِس ُك ْم
2
}النور61

" إذا دخلت المسجد فقل السالم علينا و على عباد هللا الصالحين"
َ
َ
يض َح َر ٌج َو َال َع َلى
قال تعالى { لَي َ
ج َح َر ٌج َو َال َعلَى ْال َم ِر ِ
ْس َعلَى ْاأل ْع َمى َح َر ٌج َو َال َعلَى ْاأل ْع َر ِ
ت أَ َخ َواتِ ُك ْم أَوْ
ت أُ َّمهَاتِ ُك ْم أَوْ بُيُوتِ إِ ْخ َوانِ ُك ْم أَوْ بُيُو ِ
ت آبَائِ ُك ْم أَوْ بُيُو ِ
أَنفُ ِس ُك ْم أَن تَأْ ُكلُوا ِمن بُيُوتِ ُك ْم أَوْ بُيُو ِ
ص ِديقِ ُك ْم
ت َخ َاالتِ ُك ْم أَوْ َما َملَ ْكتُم َّمفَاتِ َحهُ أَوْ َ
ت أَ ْخ َوالِ ُك ْم أَوْ بُيُو ِ
ت َع َّماتِ ُك ْم أَوْ بُيُو ِ
ت أَ ْع َما ِم ُك ْم أَوْ بُيُو ِ
بُيُو ِ
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ْس َعلَ ْي ُك ْم ُجنَا ٌح أَن تَأْ ُكلُوا َج ِميعاً أَوْ أَ ْشتَاتاً فَإِ َذا َد َخ ْلتُم بُيُوتاً فَ َسلِّ ُموا َعلَى أَنفُ ِس ُك ْم تَ ِحيَّةً ِّم ْن ِعن ِد َّ
لَي َ
هللاِ
ار َكةً طَيِّ َبةً َك َذ ِلكَ يُ َبيِّنُ َّ
ت لَ َعلَّ ُك ْم تَ ْع ِقلُون }النور61
ُم َب َ
هللاُ لَ ُك ُم ْاآل َيا ِ
و قد روى عبد الرزاق في تفسيره باسناد صحيح عن ابن عباس في قوله تعالى { فَإِ َذا د ََخ ْلتُم بُيُوتاً
فَ َسلِّ ُموا َعلَى أَنفُ ِس ُك ْم تَ ِحيَّةً ِّم ْن ِعن ِد َّ
ار َكةً طَيِّبَةً }النور 61قال إذا دخلت المسجد فقل السالم علينا
هللاِ ُمبَ َ
1
و على عباد هللا الصالحين

مدح هللا وأثنى على من كان له عقل
َ
َ
يض َح َر ٌج َو َال َع َلى
قال تعالى { لَي َ
ج َح َر ٌج َو َال َعلَى ْال َم ِر ِ
ْس َعلَى ْاأل ْع َمى َح َر ٌج َو َال َعلَى ْاأل ْع َر ِ
ت أَ َخ َواتِ ُك ْم أَوْ
ت أُ َّمهَاتِ ُك ْم أَوْ بُيُوتِ إِ ْخ َوانِ ُك ْم أَوْ بُيُو ِ
ت آبَائِ ُك ْم أَوْ بُيُو ِ
أَنفُ ِس ُك ْم أَن تَأْ ُكلُوا ِمن بُيُوتِ ُك ْم أَوْ بُيُو ِ
ص ِدي ِق ُك ْم
ت َخ َاال ِت ُك ْم أَوْ َما َملَ ْكتُم َّمفَا ِت َحهُ أَوْ َ
ت أَ ْخ َوا ِل ُك ْم أَوْ بُيُو ِ
ت َع َّما ِت ُك ْم أَوْ بُيُو ِ
ت أَ ْع َما ِم ُك ْم أَوْ بُيُو ِ
بُيُو ِ
هللا
لَي َ
ْس َعلَ ْي ُك ْم ُجنَا ٌح أَن تَأْ ُكلُوا َج ِميعاً أَوْ أَ ْشتَاتاً فَإِ َذا َد َخ ْلتُم بُيُوتاً فَ َسلِّ ُموا َعلَى أَنفُ ِس ُك ْم تَ ِحيَّةً ِّم ْن ِعن ِد َّ ِ
ار َكةً طَيِّبَةً َك َذلِكَ يُبَيِّنُ َّ
ت لَ َعلَّ ُك ْم تَ ْعقِلُون }النور61
ُمبَ َ
هللاُ لَ ُك ُم ْاآليَا ِ
ت ِّألُوْ لِي النُّهَى }طه 50أى العقول وقال تعالى {هَلْ فِي َذلِكَ قَ َس ٌم
قال تعالى { إِ َّن فِي َذلِ َ
ك َآليَا ٍ
ب }البقرة 131وقال {إِ َّن
ون َيا أُوْ ِلي األَ ْل َبا ِ
لِّ ِذي ِحجْ ٍر }الفجر 5أى لذى عقل وقال تعالى { َواتَّقُ ِ
نز ْلنَاهُ قُرْ آناً ع ََر ِبيهاً
ص ُّم ْالبُ ْك ُم الَّ ِذينَ الَ يَ ْعقِلُونَ }األنفال 88وقال تعالى {إِنَّا أَ َ
هللا ال ُّ
َش َّر ال َّد َوابِّ ِعن َد ه ِ
لَّ َعلَّ ُك ْم تَ ْع ِقلُونَ }يوسف 8فإنما مدح هللا وأثنى على من كان له عقل فأما من ال يعقل فإن هللا لم يحمده
ولم يثن عليه ولم يذكره بخير قط بل قال تعالى عن أهل النار { َوقَالُوا لَوْ ُكنَّا نَ ْس َم ُع أَوْ نَ ْعقِ ُل َما ُكنَّا
ْ
نس لَهُ ْم قُلُوبٌ الَّ
ب ال َّ
فِي أَصْ َحا ِ
ير }الملك 14وقال تعالى { َولَقَ ْد َذ َرأنَا لِ َجهَنَّ َم َكثِيراً ِّمنَ ْال ِجنِّ َو ِ
اإل ِ
س ِع ِ
ْصرُونَ ِبهَا َولَهُ ْم آ َذ ٌ
ك
ضلُّ أُوْ لَـ ِئ َ
ان الَّ يَ ْس َمعُونَ ِبهَا أُوْ لَـ ِئكَ َكاألَ ْن َع ِام بَلْ هُ ْم أَ َ
يَ ْفقَهُونَ ِبهَا َولَهُ ْم أَ ْعي ٌُن الَّ يُب ِ
هُ ُم ْال َغافِلُونَ }األعراف 113وقال {أَ ْم تَحْ َسبُ أَ َّن أَ ْكثَ َرهُ ْم يَ ْس َمعُونَ أَوْ يَ ْعقِلُونَ إِ ْن هُ ْم إِ َّال َك ْاألَ ْن َع ِام
2
ضلُّ َس ِبيالً }الفرقان00
َبلْ هُ ْم أَ َ

العقل يسمى به العلم الذي يعمل به والعمل بالعلم
َ
َ
يض َح َر ٌج َو َال َعلَى
قال تعالى { لَي َ
ج َح َر ٌج َو َال َعلَى ْال َم ِر ِ
ْس َعلَى ْاأل ْع َمى َح َر ٌج َو َال َعلَى ْاأل ْع َر ِ
ت أَ َخ َوا ِت ُك ْم أَوْ
ت إِ ْخ َوا ِن ُك ْم أَوْ بُيُو ِ
ت أُ َّم َها ِت ُك ْم أَوْ بُيُو ِ
ت آ َبا ِئ ُك ْم أَوْ بُيُو ِ
أَنفُ ِس ُك ْم أَن تَأْ ُكلُوا ِمن بُيُو ِت ُك ْم أَوْ بُيُو ِ
ص ِديقِ ُك ْم
ت َخ َاالتِ ُك ْم أَوْ َما َملَ ْكتُم َّمفَاتِ َحهُ أَوْ َ
ت أَ ْخ َوالِ ُك ْم أَوْ بُيُو ِ
ت َع َّماتِ ُك ْم أَوْ بُيُو ِ
ت أَ ْع َما ِم ُك ْم أَوْ بُيُو ِ
بُيُو ِ
ْ
هللا
لَي َ
ْس َعلَ ْي ُك ْم ُجنَا ٌح أَن تَأ ُكلُوا َج ِميعاً أَوْ أَ ْشتَاتاً فَإِ َذا َد َخ ْلتُم بُيُوتاً فَ َسلِّ ُموا َعلَى أَنفُ ِس ُك ْم تَ ِحيَّةً ِّم ْن ِعن ِد َّ ِ
ار َكةً طَيِّ َبةً َك َذ ِلكَ يُ َبيِّنُ َّ
ت لَ َعلَّ ُك ْم تَ ْع ِقلُون }النور61
ُم َب َ
هللاُ لَ ُك ُم ْاآل َيا ِ
ان اسم العقل عند المسلمين وجمهور العقالء إنما هو صفة وهو الذي يسمى عرضا قائما بالعاقل
َ
َ
ض فَتَ ُكونَ لَهُ ْم
وعلى هذا دل القرآن في قوله تعالى لعلكم تعقلون وقوله {أفَلَ ْم يَ ِسيرُوا فِي ْاألرْ ِ
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ت إِن ُكنتُ ْم َت ْعقِلُونَ }آل عمران 112ونحو
قُلُوبٌ يَ ْعقِلُونَ ِبهَا }الحج 06وقوله { قَ ْد بَيَّنَّا لَ ُك ُم اآليَا ِ
ذلك مما يدل على ان العقل مصدر عقل يعقل عقال وإذا كان كذلك فالعقل ال يسمى به مجرد العلم
الذي لم يعمل به صاحبه وال العمل بال علم بل إنما يسمى به العلم الذي يعمل به والعمل بالعلم ولهذا
ير }الملك 14وقال تعالى {أَفَلَ ْم
قال أهل النار {لَوْ ُكنَّا نَ ْس َم ُع أَوْ نَ ْعقِ ُل َما ُكنَّا فِي أَصْ َحابِ ال َّ
س ِع ِ
َ
والعقل المشروط فى التكليف ال بد
ض فَتَ ُكونَ لَهُ ْم قُلُوبٌ يَ ْع ِقلُونَ ِبهَا }الحج06
يَ ِسيرُوا ِفي ْاألرْ ِ
أن يكون علوما يميز بها االنسان بين ما ينفعه وما يضره فالمجنون الذي ال يميز بين الدراهم
والفلوس وال بين أيام االسبوع وال يفقه ما يقال له من الكالم ليس بعاقل أما من فهم الكالم وميز بين
ما ينفعه وما يضره فهو عاقل ثم من الناس من يقول العقل هو علوم ضرورية ومنهم من يقول العقل
هو العمل بموجب تلك العلوم والصحيح أن اسم العقل يتناول هذا وهذا وقد يراد بالعقل نفس
الغريزة التى فى االنسان التى بها يعلم ويميز ويقصد المنافع دون المضار كما قال أحمد بن حنبل
والحارث المحاسبى وغيرهما ان العقل غريزة وهذه الغريزة ثابتة عند جمهور العقالء كما أن فى
1
العين قوة بها يبصر وفى اللسان قوة بها يذوق وفى الجلد قوة بها يلمس عند جمهور العقالء

لفظ اإليمان تختلف داللته باإلطالق واإلقتران
اهلل َو َرسُولِ ِه َوإِ َذا َكانُوا َم َعهُ َعلَى أَ ْم ٍر َجا ِم ٍع لَ ْم يَ ْذهَبُوا َحتَّى
قال تعالى { إِنَّ َما ْال ُم ْؤ ِمنُونَ الَّ ِذينَ آ َمنُوا ِب َّ ِ
ْض َشأْ ِن ِه ْم فَأْ َذن لِّ َمن
اهلل َو َرسُو ِل ِه فَإِ َذا ا ْستَأْ َذنُو َ
َي ْستَأْ ِذنُوهُ إِ َّن الَّ ِذينَ َي ْستَأْ ِذنُونَكَ أُوْ لَ ِئكَ الَّ ِذينَ ي ُْؤ ِمنُونَ ِب َّ ِ
ك ِل َبع ِ
ِش ْئ َ
َّحي ٌم }النور 68قوله صلى هللا عليه وسلم (انما االعمال
هللا َغفُو ٌر ر ِ
هللا إِ َّن َّ َ
ت ِم ْنهُ ْم َوا ْستَ ْغفِرْ لَهُ ُم َّ َ
لفظه إنما للحصر عند جماهير العلماء وهذا مما يعرف باإلضطرار من لغة
بالنيات)
الع رب كما تعرف معانى حروف النفى واإلستفهام والشرط وغير ذلك لكن تنازع الناس هل داللتها
على الحصر بطريق المنطوق او المفهوم على قولين والجمهور على أنه بطريق المنطوق والقول
اآلخر قول بعض مثبتى المفهوم كالقاضى أبى يعلى فى أحد قوليه وبعض الغالة من نفاته وهؤالء
زعموا أنها تفيد الحصر وإحتجوا بمثل قوله {إِنَّ َما ْال ُم ْؤ ِمنُونَ }الحجرات 14وقد إحتج طائفة من
األصوليين على أنها للحصر بأن حرف إن لعإثبات و حرف ما للنفى فإذا إجتمعا
حصل النفى واإلثبات جميعا وهذا خطأ عند العلماء بالعربية فإن ما هنا هى ما الكافة ليست ما
النافية وهذه الكافة تدخل على إن وأخواتها فتكفها عن العمل وذلك ألن الحروف العاملة اصلها ان
تكون لعإختصاص فإذا إختصت باإلسم أو بالفعل ولم تكن كالجزء منه عملت فيه فإن وأخواتها
إختصت باإلسم فعملت فيه وتسمى الحروف المشبهة لألفعال ألنها عملت نصبا ورفعا وكثرت
حروفها وحروف الجر اختصت باإلسم فعملت فيه وحروف الشرط إختصت بالفعل فعملت فيه
بخالف أدوات اإلستفهام فإنها تدخل على الجملتين ولم تعمل وكذلك ما المصدرية ولهذا القياس فى
ما النافية أن ال تعمل أيضا على لغة تميم ولكن تعمل على اللغة الحجازية التى نزل بها القرآن فى
مثل قوله تعالى { َّما ه َُّن أُ َّم َها ِت ِه ْم }المجادلة 8و { َما هَـ َذا َب َ
شراً }يوسف 91إستحسانا لمشابهتها
ليس هنا لما دخلت ما الكافة على أن أزالت إختصاصها فصارت تدخل على الجملة اإلسمية
والجملة والفعلية فبطل عملها كقوله{ إِنَّ َما أَ َ
نت ُمن ِذ ٌر }الرعد 1وقوله { إِنَّ َما تُجْ َزوْ نَ َما ُكنتُ ْم

1مجموع الفتاوى ج 3 :ص826 :
316

صنَعُوا َك ْي ُد َسا ِح ٍر }طه63
َت ْع َملُونَ }الطور 16وقد تكون ما التى بعد أن إسما ال حرفا كقوله { إِنَّ َما َ
ضي هَ ِذ ِه ْال َح َياةَ ال ُّد ْن َيا }طه 18فإن القراءة
بالرفع اى ان الذى صنعوه كيد ساحر خالف قوله {إِنَّ َما تَ ْق ِ
بالنصب ال تستقيم إذا كانت ما بمعنى الذى وفى كال المعنين الحصر موجود
اكن إذا كانت ما بمعنى الذى فالحصر جاء من جهة أن المعارف هى من صيغ العموم فإن األسماء
أما معارف وإما نكرات والمعارف من صيغ العموم والنكرة فى غير الموجب كالنفى وغيره من
صنَعُوا َك ْي ُد َسا ِح ٍر}طه 63تقديره أن الذى صنعوه كيد ساحر وأما
صيغ العموم فقوله { إِنَّ َما َ
الحصر فى إنما فهو من جنس الحصر بالنفى واإلستثناء كقوله تعالى { َما أَ َ
نت إِ َّال بَ َش ٌر ِّم ْثلُنَا
}الشعراءَ { 150و َما ُم َح َّم ٌد إِالَّ َرسُو ٌل }آل عمران 100والحصر قد يعبر عنه بأن األول محصور
فى الثانى وقد يعبر عنه بالعكس والمعنى واحد وهو أن الثانى أثبته األول ولم يثبت له غيره مما
يتوهم أنه ثابت له وليس المراد أنك تنفى عن األول كل ما سوى الثانى فقوله { إِنَّ َما أَ َ
نت ُمن ِذ ٌر
}الرعد 1أى انك لست ربا لهم وال محاسبا وال مجازيا وال وكيال عليهم كما قال {لَّس َ
ْت َعلَ ْي ِهم
غ }آل عمرانَّ { 84ما ْال َم ِسي ُح ابْنُ َمرْ يَ َم إِالَّ
ْط ٍر }الغاشية 88وكما قال { فَإِنَّ َما َعلَ ْيكَ ْالبَالَ ُ
ِب ُم َ
صي ِ
ُ
َرسُو ٌل قَ ْد َخلَ ْ
صدِّيقَةٌ }المائدة 15ليس هو إلها وال أمة الهة بل غايته أن يكون
ت ِمن قَ ْب ِل ِه الرُّ ُ
س ُل َوأ ُّمهُ ِ
رسوال كما غاية محمد أن يكون رسوال وغاية مريم أن تكون صديقة وهذا مما إستدل به على
بطالن قول بعض المتأخرين أنها نبية وقد حكى اإلجماع على عدم نبوة أحد من النساء القاضى
ابوبكر إبن الطيب والقاضى أبويعلى واألستاذ ابوالمعالى الجوينى وغيرهم وكذلك قوله تعالى
{ َو َما ُم َح َّم ٌد إِالَّ َرسُو ٌل قَ ْد َخلَ ْ
س ُل }آل عمران 100أى ليس مخلدا فى الدنيا ال يموت
ت ِمن قَ ْبلِ ِه ال ُّر ُ
وال يقتل بل يجوز عليه ما جاز على اخوانه المرسلين من الموت أو القتل { أَفَإِن َّم َ
ات أَوْ قُ ِت َل انقَلَ ْبتُ ْم
َعلَى أَ ْعقَا ِب ُك ْم }آل عمران 100نزلت يوم أحد لما قيل أن محمدا قد قتل وتالها الصديق يوم مات
رسول هللا فقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد هللا فإن هللا حى ال يموت وتلى
هذه اآلية فكأن الناس لم يسمعوها حتى تالها ابوبكر رضى هللا تعالى عنه فكان ال يوجد احد إال
وأما قوله تعالى {إِنَّ َما ْال ُم ْؤ ِمنُونَ الَّ ِذينَ إِ َذا ُذ ِك َر ه
هللاُ َو ِجلَ ْ
ت قُلُوبُهُ ْم }األنفال 8اآلية
يتلوها
فهذه اآلية أثبت فيها اإليمان لهؤالء ونفاه عن غيرهم كما نفاه النبى صلى هللا عليه وسلم عمن نفاه عنه
فى األحاديث مثل قوله ال يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن وال يسرق السارق حين يسرق وهو
مؤمن وال يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن فإياكم وإياكم وكذلك قوله ال إيمان لمن ال
اهلل َو َرسُولِ ِه
أمانة له وال دين لمن ال عهد له ومن هذا الباب قوله تعالى {إِنَّ َما ْال ُم ْؤ ِمنُونَ الَّ ِذينَ آ َمنُوا ِب َّ ِ
اهلل َو َرسُولِهِ َوإِ َذا َكانُوا َم َعهُ
ثُ َّم لَ ْم يَرْ تَابُوا }الحجرات 15اآلية وقوله {إِنَّ َما ْال ُم ْؤ ِمنُونَ الَّ ِذينَ آ َمنُوا ِب َّ ِ
َعلَى أَ ْم ٍر َجا ِم ٍع لَ ْم يَ ْذ َهبُوا َحتَّى َي ْستَأْ ِذنُوهُ }النور 68اآلية وهذه المواضع قد تنازع الناس فى
نفيها والذى عليه جماهير السلف وأهل الحديث وغيرهم أن نفى اإليمان إلنتفاء بعض الواجبات فيه
والشارع دائما ال ينفى المسمى الشرعى إال إلنتفاء واجب فيه إذا قيل المراد بذلك نفى الكمال فالكمال
نوعان واجب ومستحب فالمستحب كقول بعض الفقهاء الغسل ينقسم إلى كامل ومجزىء أى كامل
المستحبات وليس هذا الكمال هو المنفى فى لفظ الشارع بل المنفى هو الكمال الواجب وإال فالشارع
لم ينف اإليمان وال الصالة وال الصيام وال الطهارة وال نحو ذلك من المسميات الشرعية إلنتفاء
بعض مستحباتها إذ لو كان كذلك ال تنفى اإليمان عن جماهير المؤمنين بل إنما نفاه إلنتفاء الواجبات
وقد
كقوله عليه الصالة والسالم ال صيام لمن لم يبيت النية و ال صالة إال بأم القرآن
رويت عنه ألفاظ تنازع الناس فى ثبوتها عنه مثل قوله ال صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل
وال صالة إال بوضوء وال وضوء لمن لم يذكر إسم هللا عليه ال صالة لجار المسجد إال فى المسجد
من ثبتت عنده هذه األلفاظ فعليه ان يقول بموجبها فيوجب ما تضمنته من التبييت وذكر إسم هللا
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وإجابة المؤذن ونحو ذلك ثم إذا ترك اإلنسان بعض واجبات العبادة هل يقال بطلت كلها فال ثواب له
عليها أم يقال يثاب على ما فعله ويعاقب على ما تركه وهل عليه إعادة ذلك هذا يكون بحسب األدلة
الشرعية فمن الواجبات فى العبادة ما ال تبطل العبادة بتركه وال إعادة على تاركه بل يجبر المتروك
كالواجبات فى الحج التى ليست أركانا مثل رمى الجمار وأن يحرم من غير الميقات ونحو ذلك
وكذلك الصالة عند الجمهور كمالك واحمد وغيرهم فيها واجب ال تبطل الصالة بتركه عندهم كما
يقول أبو حنيفة فى الفاتحة والطمانينة وكما يقول مالك وأحمد فى التشهد األول لكن مالك وأحمد
يقوالن ما تركه من هذا سهوا فعليه أن يسجد للسهو وأما إذا تركه عمدا فتبطل صالته كما تبطل
الصالة بترك التشهد األول عمدا فى المشهور من مذهبيهما لكن اصحاب مالك يسمون هذا سنة
وأما ابو حنيفة فيقول من ترك الواجب الذى ليس بفرض
مؤكدة ومعناه معنى الواجب عندهم
عمدا أساء وال إعادة عليه والجمهور يقولون ال نعهد فى العبادة واجبا فيما يتركه اإلنسان إلى غير
بدل وال إعادة عليه فالبد من وجوب البدل لعإعادة ولكن مع هذا إتفقت األئمة على أن من ترك واجبا
فى الحج ليس بركن ولم يجبره بالدم الذى عليه لم يبطل حجة وال تجب إعادته فهكذا يقول جمهور
السلف وأهل الح ديث ان من ترك واجبا من واجبات اإليمان الذى ال يناقض أصول اإليمان فعليه أن
يجبر إيمانه إما بالتوبة وإما بالحسنات المكفرة فالكبائر يتوب منها والصغائر تكفرها الصالة والصيام
والصدقة واألمر بالمعروف والنهى عن المنكر فإن لم يفعل لم يحبط إيمانه جملة واصلهم أن
اإليمان يتبعض فيذهب بعضه ويبقى بعضه كما فى قوله عليه الصالة والسالم يخرج من النار من
كان فى قلبه مثقال ذرة من إيمان ولهذا مذهبهم أن اإليمان يتفاضل ويتبعض هذا مذهب مالك
والشافعى وأحمد وغيرهم وأما الذين أنكروا تبعضه وتفاضله كأنهم قالوا متى ذهب بعضه ذهب
سائره ثم إنقسموا قسمين فقالت الخوارج والمعتزلة فعل الواجبات وترك المحرمات من اإليمان فإذا
ذهب بعض ذلك ذهب اإليمان كله فال يكون مع الفاسق إيمان اصال بحال ثم قالت الخوارج هو
كافر وقالت المعتزلة ليس بكافر وال مؤمن بل هو فاسق ننزله منزلة بين المننزلتين فخالفوا الخوارج
فى اإلسم ووافقوهم فى الحكم وقالوا أنه مخلد فى النار ال يخرج منها بشفاعة وال غيرها والحزب
الثانى وافقوا أهل السنة على أنه ال يخلد فى النار من أهل التوحيد أحد ثم ظنوا أن هذا ال يكون إال مع
وجود كمال اإليمان إلعتقادهم ان اإليمان ال يتبعض فقالوا كل فاسق فهو كامل اإليمان وإيمان الخلق
متماثل ال متفاضل وإنما التفاضل فى غير اإليمان من األعمال وقالوا األعمال ليست من اإليمان ألن
هللا فرق بين اإليمان واألعمال فى كتابه ثم قال الفقهاء المعتبرون من أهل هذا القول إن اإليمان هو
تصديق اللسان وقول القلب وهذا المنقول عن حماد بن أبى سليمان ومن وافقه كأبى حنيفة وغيره
وقال جهم والصالحى ومن وافقهما من أهل الكالم كأبى الحسن وغيره أنه مجرد تصديق القلب
وفصل الخطاب فى هذا الباب أن إسم اإليمان قد يذكر مجردا وقد يذكر مقرونا بالعمل أو باإلسالم
فإذا ذكر مجردا تناول األعمال كما فى الصحيحين اإليمان بضع و ستون أو بضع وسبعون شعبة
أعالها قول ال إله إال هللا وأدناها إماطة األذى عن الطريق وفيهما انه قال لوفد عبدالقيس آمركم
باإليمان باهلل أتدرون ما اإليمان باهلل شهادة أن ال إله إال هللا وأن محمدا رسول هللا وإقام الصالة وإيتاء
الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم وإذا ذكر مع اإلسالم كما فى حديث جبريل أنه سأل النبى عن
اإليمان واإلسالم واإلحسان فرق بينهما فقال اإليمان أن تؤمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله إلى
آخره وفى المسند عن النبى اإلسالم عالنية واإليمان فى القلب فلما ذكرها جميعا ذكر أن
اإليمان فى القلب واإلسالم ما يظهر من األعمال وإذا أفرد اإليمان أدخل فيه األعمال الظاهرة ألنها
لوازم ما فى القلب ألنه متى ثبت اإليمان فى القلب والتصديق بما اخبر به الرسول وجب حصول
مقتضى ذلك ضرورة فإنه ما أسر أحد سريرة إال أبداها هللا على صفحات وجهه وفلتات لسانه فإذا
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ثبت التصديق فى القلب لم يتخلف العمل بمقتضاه ألبتة فال تستقر معرفة تامة ومحبة صحيحة وال
يكون لها اثر فى الظاهر ولهذا ينفى هللا اإليمان عمن إنتفت عنه لوازمه فإن إنتفاء الالزم يقتضى
ُ
نز َل إِلَ ْي ِه َما اتَّ َخ ُذوهُ ْم أَوْ لِيَاء
إنتفاء الملزوم كقوله تعالى { َولَوْ َكانُوا ي ُْؤ ِمنُونَ ِباهلل والنَّ ِب ِّي َو َما أ ِ
هللا َو َرسُولَهُ
}المائدة 21وقوله { َال تَ ِج ُد قَوْ ماً ي ُْؤ ِمنُونَ بِ َّ ِ
اهلل َو ْاليَوْ ِم ْاآل ِخ ِر ي َُوا ُّدونَ َم ْن َحا َّد َّ َ
}المجادلة 88اآلية ونحوها فالظاهر والباطن متالزمان ال يكون الظاهر مستقيما إال مع إستقامة
الباطن وإذا إستقام الباطن فال بد ان يستقيم الظاهر ولهذا قال النبى أال إن فى الجسد مضغة إذا
صلحت صلح لها سائر الجسد وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد اال وهى القلب وقال عمر لمن رآه
يعبث فى صالته لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه وفى الحديث ال يستقيم إيمان عبد حتى
ولهذا كان الظاهر الزما للباطن من وجه
يستقيم لسانه وال يستقيم لسانه حتى يستقيم قلبه
وملزوما له من وجه وهو دليل عليه من جهة كونه ملزوما ال من جهة كونه الزما فإن الدليل ملزوم
المدلول يلزم من وجود الدليل ووجود المدلول وال يلزم من وجود الشىء وجود ما يدل عليه والدليل
يطرد وال وينعكس بخالف الحد فإنه يطرد وينعكس وتنازعوا فى العلة هل يجب طردها بحيث
تبطل بالتخصيص واإلنتقاض والصواب ان لفظ العلة يعبر به عن العلة التامة وهو مجموع ما يستلزم
الحكم فهذه يجب طردها ويعبر به عن المقتضى للحكم الذى يتوقف إقتضاؤه على ثبوت الشروط
وإنتفاء الموانع فهذه إذا تخلف الحكم عنها لغير ذلك بطلت وكذلك تنازعوا فى إنعكاسها وهو أنه
هل يلزم من عدم الحكم عدمها فقيل ال يجب إنعكاسها لجواز تعليل الحكم بعلتين وقيل يجب اإلنعكاس
ألن الحكم متى ثبت مع عدمها لم تكن مؤثرة فيه بل كان غنيا عنها وعدم التأثير مبطل للعلة وكثير
من الناس يقول بأن عدم التأثير يبطل العلة ويقول بأن العكس ليس بشرط فيها وآخرون يقولون هذا
تناقض والتحقيق فى هذا ان العلة إذا عدمت عدم الحكم المتعلق بها بعينه لكن يجوز وجود مثل ذلك
الحكم بعلة اخرى فإذا وجد ذلك الحكم بدون علة أخرى علم انها عديمة التاثير وبطلت وأما إذا وجد
نظير ذلك الحكم بعلة أخرى كان نوع ذلك الحكم معلال بعلتين وهذا جائز كما إذا قيل فى المرأة
المرتدة كفرت بعد إسالمها فتقتل قياسا على الرجل لقول النبى ال يحل دم إمرىء مسلم يشهد أن ال
إله إال هللا إال بإحدى ثالث رجل كفر بعد إسالمه أو زنى بعد إحصانه أو قتل نفسا فقتل بها فإذا
قيل له ال تأثير لقولك كفر بعد إسالمه فإن الرجل يقتل بمجرد الكفر وحينئذ فالمرأة ال تقتل بمجرد
الكفر فيقول هذه علة ثابتة بالن ص وبقوله من بدل دينه فإقتلوه وأما الرجل فما قتلته لمجرد كفره
بل لكفره وجراءته ولهذا ال أقتل من كان عاجزا عن القتال كالشيخ الهرم ونحوه وإما الكفر بعد
اإلسالم فعلة أخرى مبيحة للدم ولهذا قتل بالردة من كان عاجزا عن القتال كالشيخ الكبير وهذا
قول مالك وأحمد وإن كان ممن يرى أن مجرد الكفر يبيح القتال كالشافعى قال الكفر وحدة علة
والمقصود
والكفر بعد اإلسالم علة أخرى وليس هذا موضع بسط هذه األمور وإنما ننبه عليها
أن لفظ اإليمان تختلف داللته باإلطالق واإلقتران فإذا ذكر مع العمل أريد به اصل اإليمان المقتضى
للعمل وإذا ذكر وحده دخل فيه لوازم ذلك األصل وكذلك إذا ذكر بدون اإلسالم كان اإلسالم جزءا
منه وكان كل مسلم مؤمن فإذا ذكر لفظ اإلسالم مع اإليمان تميز أحدهما عن اآلخر كما فى حديث
ت }األحزاب 95ولهذا
ت َو ْال ُم ْؤ ِمنِينَ َو ْال ُم ْؤ ِمنَا ِ
جبريل وكما فى قوله تعالى {إِ َّن ْال ُم ْسلِ ِمينَ َو ْال ُم ْسلِ َما ِ
ُوف َويَ ْنهَوْ نَ
نظائر كلفظ المعروف والمنكر والعدل واإلحسان وغير ذلك ففي قوله {يَأْ ُمرُونَ بِ ْال َم ْعر ِ
ع َِن ْال ُمن َك ِر }آل عمران 140يدخل فى لفظ المعروف كل مأمور به وفى لفظ المنكر كل منهى عنه
وفى قوله تعالى { إِ َّن الص ََّالةَ تَ ْنهَى ع َِن ْالفَحْ َشاء َو ْال ُمن َك ِر }العنكبوت 05جعل الفحشاء غير المنكر
وقوله { َو َي ْن َهى ع َِن ْالفَحْ َشاء َو ْال ُمن َك ِر َو ْال َب ْغ ِي }النحل 34جعل الفحشاء والبغى غير المنكر وإذا قيل
هذا من باب عطف الخاص على العام والعام على الخاص فللناس هنا قوالن منهم من يقول الخاص
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دخل فى العام وخص بالذكر فقد ذكر مرتين ومنهم من يقول تخصيصه بالذكر يقتضى أنه لم يدخل
يل }البقرة 32وقوله
فى العام وقد يعطف الخاص على العام كما فى قوله { َو َمآل ِئ َك ِت ِه َو ُر ُ
س ِل ِه َو ِجب ِْر َ
{ َوإِ ْذ أَ َخ ْذنَا ِمنَ النَّ ِبيِّينَ ِميثَاقَهُ ْم َو ِمنكَ }األحزاب1اآلية وقد يعطف العام على الخاص كما فى قوله
ارهُ ْم َوأَ ْم َوالَهُ ْم َوأَرْ ضاً لَّ ْم تَطَؤُوهَا}األحزاب 81واصل الشبهة فى
ضهُ ْم َو ِديَ َ
تعالى { َوأَوْ َرثَ ُك ْم أَرْ َ
اإليمان أن القائلين أنه ال يتبعض قالوا أن الحقيقة المركبة من امور متى ذهب بعض اجزائها إنتفت
تلك الحقيقة كالعشرة المركبة من آحاد فلو قلنا إنه يتبعض لزم زوال بعض الحقيقة مع بقاء بعضها
فيقال لهم إذا زال بعض أجزاء المركب تزول الهيئة اإلجتماعية الحاصلة بالتركيب لكن ال يلزم أن
يزول سائر األجزاء واإليمان المؤلف من األقوال الواجبة واألعمال الواجبة الباطنة والظاهرة هو
المجموع الواجب الكامل وهذه الهيئة اإلجتماعية تزول بزوال بعض األجزاء وهذه هى المنفية فى
الكتاب والسنة فى مثل قوله ال يزنى الزانى إلخ وعلى ذلك جاء قوله تعالى {إِنَّ َما ْال ُم ْؤ ِمنُونَ
اهلل َو َرسُولِ ِه ثُ َّم لَ ْم يَرْ تَابُوا }الحجرات 15اآليات ولكن ال يلزم أن تزول سائر األجزاء
الَّ ِذينَ آ َمنُوا ِب َّ ِ
وال أن سائر األجزاء الباقية ال تكون من اإليمان بعد زوال بعضه كما ان واجبات الحج من الحج
الواجب الكامل وإذا زالت زال هذا الكمال ولم يزل سائر الحج وكذلك اإلنسان الكامل يدخل فى
مسماه أعضاؤه كلها ثم لو قطعت يداه ورجاله لم يخرج عن إسم اإلنسان وإن كان قد زال منه بعض
ما يدخل فى اإلسم الكامل وكذلك لفظ الشجرة والباب والبيت والحائط وغير ذلك يتناول
المسمى فى حال كمال اجزائه بعد ذهاب بعض اجزائه وبهذا تزول الشبهة التى اوردها الرازى
ومن إتبعه كاألصبهانى وغيره على الشافعى فإن مذهبه فى ذلك مذهب جمهور أهل الحديث والسلف
وقد اعترض هؤالء بهذه الشبهة الفاسدة على السلف واإليمان يتفاضل من جهة الشارع فليس ما امر
هللا به كل عبد هو ما أمر هللا به غيره وال اإليمان الذى يجب على كل عبد يجب على غيره بل كانوا
فى أول اإلسالم يكون الرجل مؤمنا كامل اإليمان مستحقا للثواب إذا فعل ما اوجبه هللا عليه ورسوله
وإن كان لم يقع منه التصديق المفصل بما لم ينزل من القرآن ولم يصم رمضان ولم يحج البيت كما
أن من آمن فى زمننا هذا إيمانا تاما ومات قبل دخول وقت صالة عليه مات مستكمال لعإيمان الذى
وجب عليه كما أنه مستحق للثواب على إيمانه ذلك وأما بعد نزول ما نزل من القرآن وإيجاب ما
اوجبه هللا ورسوله من الواجبات وتمكن من فعل ذلك فإنه ال يكون مستحقا للثواب بمجرد ما كان
يستحق به الثواب قبل ذلك فلذلك يقول هؤالء لم يكن هذا مؤمنا بما كان به مؤمنا قبل ذلك وهذا ألن
اإليمان الذى شرع لهذا اعظم من اإليمان الذى شرع لهذا وكذلك المستطيع الحج يجب عليه ماال
يجب على العاجز عنه وصاحب المال يجب عليه من الزكاة ما اليجب على على الفقير ونظائره
متعددة وأما تفاصيله من جهة العبد فتارة يقوم هذا من اإلقرار والعمل بأعظم مما يقوم به هذا وكل
أحد يعلم أن ما فى القلب من األمور يتفاضل حتى ان اإلنسان يجد نفسه أحيانا أعظم حبا هلل ورسوله
وخشية هلل ورجاء لرحمته وتوكال عليه وإخالصا منه فى بعض األوقات وكذلك المعرفة والتصديق
تتفاضل فى اصح القولين وهذا اصح الروايتين عن احمد وقد قال غير واحد من الصحابة كعمر بن
حبيب الخطمى وغيره اإليمان يزيد وينقص فإذا ذكرنا هللا وحمدناه وسبحناه فتلك زيادته وإذا غفلنا
ونسينا وضيعا فذلك نقصانه ولهذا سن اإلستثناء فى اإليمان فإن كثير من السلف من الصحابة
والتابعين وغيره م إستثنوا فى اإليمان وآخرون أنكروا اإلستثناء فيه وقالوا هذا شك والذين إستثنوا فيه
منهم من اوجبه ومنهم من لم يوجبه بل جوز تركه بإعتبار حالتين وهذا أصح األقوال وهذان القوالن
فى مذهب أحمد وغيره فمن إستثنى لعدم علمه بانه غير قائم بالواجبات كما امر هللا ورسوله فقد
أحسن وكذلك من إستثنى لعدم علمه بالعاقبة وكذلك من إستثنى تعليقا لألمر بمشيئة هللا تعالى ال شكا
ومن جزم بما هو فى نفسه فى هذه الحال كمن يعلم من نفسه أنه شهد أن ال إله إال هللا وأن محمدا
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رسول هللا فجزم بما هو متيقن حصوله فى نفسه فهو محسن فى ذلك وكثير من منازعات الناس
فى مسائل اإليمان ومسائل األسماء واألحكام هى منازعات لفظية فإذا فصل الخطاب زال اإلرتياب
1
وهللا سبحانه أعلم بالصواب

لفظ اإليمان إذا أفرد دخلت فيه األعمال الباطنة والظاهرة
اهلل َو َرسُو ِل ِه َوإِ َذا َكانُوا َم َعهُ َعلَى أَ ْم ٍر َجا ِم ٍع لَ ْم َي ْذهَبُوا َحتَّى
قال تعالى { إِنَّ َما ْال ُم ْؤ ِمنُونَ الَّ ِذينَ آ َمنُوا ِب َّ ِ
ْض َشأْنِ ِه ْم فَأْ َذن لِّ َمن
اهلل َو َرسُولِهِ فَإِ َذا ا ْستَأْ َذنُو َ
يَ ْستَأْ ِذنُوهُ إِ َّن الَّ ِذينَ يَ ْستَأْ ِذنُونَكَ أُوْ لَئِكَ الَّ ِذينَ ي ُْؤ ِمنُونَ ِب َّ ِ
ك لِبَع ِ
ِش ْئ َ
َّحي ٌم }النور 68فالتوحيد واإلشراك يكون في أقوال القلب
هللا َغفُو ٌر ر ِ
هللا إِ َّن َّ َ
ت ِم ْنهُ ْم َوا ْستَ ْغفِرْ لَهُ ُم َّ َ
ويكون في أعمال القلب ولهذا قال الجنيد التوحيد قول القلب والتوكل عمل القلب أراد بذلك التوحيد
الذي هو التصديق فإنه لما قرنه بالتوكل جعله أصله واذا افرد لفظ التوحيد فهو يتضمن قول القلب
وعمله والتوكل من تمام التوحيد وهذا كلفظ االيمان فانه اذا افرد دخلت فيه االعمال الباطنة
والظاهرة وقيل االيمان قول وعمل اى قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح ومنه قول النبى
صلى هللا عليه وسلم فى الحديث المتفق عليه االيمان بضع وستون شعبة اعالها قول ال اله اال هللا
وادناها اماطة األذى عن الطريق والحياء شعبة من االيمان ومنه قوله تعالى {إِنَّ َما ْال ُم ْؤ ِمنُونَ
هللا أُوْ لَئِكَ هُ ُم الصَّا ِدقُونَ
يل َّ ِ
الَّ ِذينَ آ َمنُوا بِ َّ ِ
اهلل َو َرسُولِ ِه ثُ َّم لَ ْم يَرْ تَابُوا َو َجاهَدُوا بِأَ ْم َوالِ ِه ْم َوأَنفُ ِسهِ ْم فِي َسبِ ِ
}الحجرات 15وقوله {إِنَّ َما ْال ُم ْؤ ِمنُونَ الَّ ِذينَ إِ َذا ُذ ِك َر ه
ت قُلُوبُهُ ْم َوإِ َذا تُ ِل َي ْ
هللاُ َو ِجلَ ْ
ت َعلَ ْي ِه ْم آ َياتُهُ َزا َد ْتهُ ْم
إِي َماناً َو َعلَى َربِّ ِه ْم يَتَ َو َّكلُونَ { }8الَّ ِذينَ يُقِي ُمونَ ال َّ
صالَةَ َو ِم َّما َر َز ْقنَاهُ ْم يُنفِقُونَ { }9أُوْ لَـئِكَ هُ ُم ْال ُم ْؤ ِمنُونَ
اهلل َو َرسُولِ ِه َوإِ َذا َكانُوا َم َعهُ َعلَى أَ ْم ٍر َجا ِم ٍع
َحقهاً{ }0األنفال 0- 8وقوله {إِنَّ َما ْال ُم ْؤ ِمنُونَ الَّ ِذينَ آ َمنُوا بِ َّ ِ
لَ ْم يَ ْذهَبُوا َحتَّى يَ ْستَأْ ِذنُوهُ }النور 68و االيمان المطلق يدخل فيه االسالم كما فى الصحيحين
عن النبى انه قال لوفد عبد القيس آمركم بااليمان باهلل اتدرون ما االيمان باهلل شهادة ان ال اله اال هللا
وان محمدا رسول هللا واقام الصالة وايتاء الزكاة ووان تؤدوا خمس ما غنمتم ولهذا قال من قال من
واما اذا قرن لفظ االيمان بالعمل او باالسالم فانه
السلف كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا
يفرق بينهما كما فى قوله تعالى {إِ َّن الَّ ِذينَ آ َمنُواْ َو َع ِملُ ْ
ت }البقرة 811وهو فى القرآن
وا الصَّالِ َحا ِ
كثير وكما فى قول النبى فى الحديث الصحيح لما سأله جبريل عن االسالم وااليمان واالحسان فقال
االسالم ان تشهد ان ال اله اال هللا وان محمدا رسول هللا وتقيم الصالة وتؤتى الزكاة وتصوم رمضان
وتحج البيت قال فما االيمان قال ان تؤمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وتؤمن
بالقدر خيره وشره قال فما االحسان قال ان تعبد هللا كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك ففرق فى
هذا النص بين االسالم و االيمان لما قرن بين االسمين وفى ذلك النص ادخل االسالم فى االيمان لما
افرده بالذكر وكذلك لفظ العمل فان االسالم المذكور هو من العمل والعمل الظاهر هو
موجب ايمان القلب ومقتضاه فاذا حصل ايمان القلب حصل ايمان الجوارح ضرورة وايمان القلب
البد فيه من تصديق القلب وانقياده واال فلو صدق قلبه بان محمدا رسول هللا وهو يبغضه ويحسده
ويستكبر عن متابعته لم يكن قد آمن قلبه و االيمان وان تضمن التصديق فليس هو مرادفا له
فال يقال لكل مصدق بشىء انه مؤمن به فلو قال انا اصدق بأن الواحد نصف االثنين وان السماء فوقنا
واألرض تحتنا ونحو ذلك مما يشاهده الناس ويعلمونه لم يقل لهذا انه مؤمن بذلك بل ال يستعمل اال

1مجموع الفتاوى ج 12 :ص812-862 :
321

فيمن اخبر بشىء من األمور الغائبة كقول اخوة يوسف { َو َما أَ َ
نت ِب ُم ْؤ ِم ٍن لِّ َنا }يوسف 11فانهم
اخبروه بما غاب عنه وهم يفرقون بين من آمن له وآمن به فاالول يقال للمخبر والثانى يقال للمخبر به
نت ِب ُم ْؤ ِم ٍن لِّنَا }يوسف 11وقال تعالى {فَ َما آ َمنَ لِ ُمو َسى إِالَّ ُذرِّ يَّةٌ
كما قال اخوة يوسف { َو َما أَ َ
وقال تعالى { َو ِم ْنهُ ُم الَّ ِذينَ ي ُْؤ ُذونَ النَّبِ َّي َويِقُولُونَ ه َُو أ ُ ُذ ٌن قُلْ أ ُ ُذنُ َخي ٍْر لَّ ُك ْم
ِّمن قَوْ ِم ِه }يونس29
اهلل َوي ُْؤ ِمنُ ِل ْل ُم ْؤ ِم ِنينَ }التوبة 61ففرق بين ايمانه باهلل وايمانه للمؤمنين الن المراد يصدق
ي ُْؤ ِمنُ ِب ه ِ
المؤمنين اذا اخبروه واما ايمانه باهلل فهو من باب االقرار به ومنه قوله تعالى عن فرعون ومالئة
{ أَنُ ْؤ ِمنُ ِل َب َش َري ِْن ِم ْث ِلنَا }المؤمنون 01اى نقر لهما ونصدقهما ومنه قوله {أَفَتَ ْ
ط َمعُونَ أَن ي ُْؤ ِمنُ ْ
وا
لَ ُك ْم َوقَ ْد َكانَ فَ ِري ٌ
هللا ثُ َّم ي َُحرِّ فُونَهُ ِمن بَ ْع ِد َما َعقَلُوهُ َوهُ ْم يَ ْعلَ ُمونَ }البقرة15
ق ِّم ْنهُ ْم يَ ْس َمعُونَ َكالَ َم ه ِ
اج ٌر إِلَى َربِّي }العنكبوت 86ومن المعنى اآلخر قوله
ومنه قوله تعالى {فَآ َمنَ لَهُ لُوطٌ َوقَ َ
ال إِنِّي ُمهَ ِ
ُ
نز َل إِلَ ْي ِه ِمن َّربِّ ِه َو ْال ُم ْؤ ِمنُونَ ُكلٌّ آ َمنَ
تعالى { ي ُْؤ ِمنُونَ ِب ْال َغ ْي ِ
ب }البقرة 9وقوله {آ َمنَ ال َّرسُو ُل ِب َما أ ِ
ْس ْال ِب َّر أَن تُ َولُّ ْ
سلِهِ الَ نُفَ ِّر ُ
وا
ق بَ ْينَ أَ َح ٍد ِّمن رُّ ُ
اهلل َو َمآلئِ َكتِ ِه َو ُكتُ ِب ِه َو ُر ُ
سلِهِ ُ }البقرة 825وقوله {لَّي َ
ِب ه ِ
ب َوالنَّ ِبيِّينَ
اآلخ ِر َو ْال َمآل ِئ َك ِة َو ْال ِكتَا ِ
اهلل َو ْال َيوْ ِم ِ
ب َولَـ ِك َّن ْال ِب َّر َم ْن آ َمنَ ِب ه ِ
ق َو ْال َم ْغ ِر ِ
ُوجُوهَ ُك ْم ِق َب َل ْال َم ْش ِر ِ
}البقرة 111اى اقر بذلك ومثل هذا فى القرآن كثير و المقصود هنا ان لفظ االيمان
انما يستعمل فى بعض االخبار وهو مأخوذ من األمن كما ان االقرار مأخوذ من قر فالمؤمن صاحب
امن كما ان المقر صاحب اقرار فال بد فى ذلك من عمل القلب بموجب تصديقه فاذا كان عالما بأن
محمدا رسول هللا ولم يقترن بذلك حبه وتعظيمه بل كان يبغضه ويحسده ويستكبر عن اتباعه فان هذا
ليس بمؤمن به بل كافر به ومن هذا الباب كفر ابليس وفرعون واهل الكتاب الذين يعرفونه كما
يعرفون ابناءهم وغير هؤالء فان ابليس لم يكذب خبرا وال مخبرا بل استكبر عن امر ربه وفرعون
سهُ ْم ظُ ْلماً َو ُعلُوه اً }النمل 10وقال له موسى { لَقَ ْد
وقومه قال هللا فيهم { َو َج َحدُوا بِهَا َوا ْستَ ْيقَنَ ْتهَا أَنفُ ُ
اوا ِ َ
ت َما أَ َ
َع ِل ْم َ
نز َل هَـؤُالء إِالَّ َربُّ ال َّ
صآ ِئ َر }اإلسراء 148وقال تعالى {الَّ ِذينَ
ض بَ َ
س َم َ
ت َواألرْ ِ
ْرفُونَ أَ ْبنَاءهُ ْم }البقرة 106فمجرد علم القلب بالحق ان لم يقترن به
آتَ ْينَاهُ ُم ْال ِكتَ َ
ْرفُونَهُ َك َما يَع ِ
اب يَع ِ
عمل القلب بموجب علمه مثل محبة القلب له واتباع القلب له لم ينفع صاحبه بل اشد الناس عذابا يوم
القيامة عالم لم ينفعه هللا بعلمه وقد كان النبى صلى هللا عليه وسلم يقول اللهم انى اعوذ بك من علم
ولكن الجهمية ظنوا ان مجرد علم القلب
ال ينفع ونفس ال تشبع ودعاء ال يسمع وقلب ال يخشع
وتصديقه هو االيمان وان من دل الشرع على انه ليس بمؤمن فان ذلك يدل على عدم علم قلبه وهذا
من اعظم الجهل شرعا وعقال وحقيقته توجب التسوية بين المؤمن والكافر ولهذا اطلق وكيع بن
الجراح واحمد بن حنبل وغيرهما من األئمة كفرهم بذلك فانه من المعلوم ان االنسان يكون عالما
بالحق ويبغضه لغرض آخر فليس كل من كان مستكبرا عن الحق يكون غير عالم به وحينئذ فااليمان
ال بد فيه من تصديق القلب وعمله وهذا معنى قول السلف االيمان قول وعمل ثم انه اذا تحقق
القلب بالتصديق والمحبة التامة المتضمنة لالرادة لزم وجود األفعال الظاهرة فان االرادة الجازمة اذا
اقترنت بها القدرة التامة لزم وجود المراد قطعا وانما ينتفى وجود الفعل لعدم كمال القدرة او لعدم
كمال االرادة واال فمع كمالها يجب وجود الفعل االختيارى فاذا اقر القلب اقرارا تاما بان محمدا
رسول هللا واحبه محبة تامة امتنع مع ذلك ان ال يتكلم بالشهادتين مع قدرته على ذلك لكن ان كان
عاجزا لخرس ونحوه او الخوف ونحوه لم يكن قادرا على النطق بهما و ابو طالب وان كان
عالما بان محمدا رسول هللا وهو محب له فلم تكن محبته له لمحبته هلل بل كان يحبه ألنه ابن اخيه
فيح به للقرابة واذا احب ظهوره فلما يحصل له بذلك من الشرف والرئاسة فأصل محبوبه هو الرئاسة
فلهذا لما عرض عليه الشهادتين عند الموت رأى ان باالقرار بهما زوال دينه الذى يحبه فكان دينه
احب اليه من ابن اخيه فلم يقر بهما فلو كان يحبه ألنه رسول هللا كما كان يحبه ابو بكر الذى قال هللا
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فيه { َو َسي َُجنَّبُهَا ْاألَ ْتقَى{ }11الَّ ِذي ي ُْؤتِي َمالَهُ يَتَ َز َّكى{َ }12و َما ِألَ َح ٍد ِعن َدهُ ِمن نِّ ْع َم ٍة تُجْ َزى{}13
ضى{ }81الليل  81-11وكما كان يحبه سائر المؤمنين
سوْ فَ يَرْ َ
إِ َّال ا ْب ِت َغاء َوجْ ِه َربِّ ِه ْاألَ ْعلَى{َ }84ولَ َ
ب ه كعمر وعثمان وعلى غيرهم لنطق بالشهادتين قطعا فكان حبه حبا مع هللا ال حبا هلل ولهذا لم يقبل
هللا ما فعله من نصر الرسول وموازرته ألنه لم يعمله هلل وهللا ال يقبل من العمل اال ما اريد به وجهه
بخالف الذى فعل ما فعل ابتغاء وجه ربه األعلى وهذا مما يحقق ان االيمان والتوحيد البد
فيهما من عمل القلب كحب القلب فالبد من اخالص الدين هلل والدين ال يكون دينا اال بعمل فان الدين
يتضمن الطاعة والعبادة وقد انزل هللا عز وجل سورتى االخالص قل يا ايها الكافرون وقل هو
هللا احد احداهما فى توحيد القول والعلم و الثانية فى توحيد العمل واالرادة فقال فى األول { قُلْ هُ َو
هللاُ أَ َح ٌد{َّ }1
َّ
ص َم ُد{ }8لَ ْم يَلِ ْد َولَ ْم يُولَ ْد{َ }9ولَ ْم يَ ُكن لَّهُ ُكفُواً أَ َح ٌد{ }0االخالص 0-1فأمره ان
هللاُ ال َّ
يقول هذا التوحيد وقال في الثانى { قُلْ يَا أَيُّهَا ْال َكافِرُونَ {َ }1ال أَ ْعبُ ُد َما تَ ْعبُ ُدونَ {َ }8و َال أَنتُ ْم
ين{}6
عَا ِب ُدونَ َما أَ ْعبُ ُد{َ }9و َال أَنَا عَا ِب ٌد َّما َعبَدتُّ ْم{َ }0و َال أَنتُ ْم عَا ِب ُدونَ َما أَ ْعبُ ُد{ }5لَ ُك ْم ِدينُ ُك ْم َولِ َي ِدِ 1
الكافرون 6-1فأمره ان يقول ما يوجب البراءة من عباده غير هللا واخالص العبادة هلل

يبين هللا أن تحقيق االيمان وتصديقه بما هو من األعمال الظاهرة والباطنة
اهلل َو َرسُولِ ِه َوإِ َذا َكانُوا َم َعهُ َعلَى أَ ْم ٍر َجا ِم ٍع لَ ْم يَ ْذهَبُوا َحتَّى
قال تعالى { إِنَّ َما ْال ُم ْؤ ِمنُونَ الَّ ِذينَ آ َمنُوا ِب َّ ِ
ْض َشأْنِ ِه ْم فَأْ َذن لِّ َمن
اهلل َو َرسُولِهِ فَإِ َذا ا ْستَأْ َذنُو َ
يَ ْستَأْ ِذنُوهُ إِ َّن الَّ ِذينَ يَ ْستَأْ ِذنُونَكَ أُوْ لَئِكَ الَّ ِذينَ ي ُْؤ ِمنُونَ بِ َّ ِ
ك لِبَع ِ
ِش ْئ َ
َّحي ٌم }النور 68فى الصحيحين عن النبى أنه قال
هللا َغفُو ٌر ر ِ
هللا إِ َّن َّ َ
ت ِم ْنهُ ْم َوا ْستَ ْغفِرْ لَهُ ُم َّ َ
اإليمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة أعالها قول ال إله إال هللا وأدناها إماطة األذى عن
الطريق والحياء شعبة من اإليمان فذكر أعال شعب اإليمان وهو قول ال إله إال هللا فإنه ال شيء
أفضل منها كما فى الموطأ وغيره عن النبى أنه قال أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت
أنا والنبيون من قبلي ال إله إال هللا وحده ال شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
وفى الترمذي وغيره أنه قال من مات وهو يعلم أن ال اله اال هللا دخل الجنة وفى الصحيح عنه
وقد تظاهرت
أنه قال لعمه عند الموت يا عم قل ال إله إال هللا كلمة أحاج لك بها عند هللا
الدالئل على أن أحسن الحسنات هو التوحيد كما أن أسوأ السيئات هو الشرك وهو الذنب الذي ال
هللا الَ يَ ْغفِ ُر أَن يُ ْش َركَ ِب ِه َويَ ْغفِ ُر َما ُدونَ َذلِكَ لِ َمن يَ َشا ُء}النساء116
يغفره هللا كما قال تعالى {إِ َّن ه َ
وتلك الحسنة التى البد من سعادة صاحبها كما ثبت فى الصحيح عنه حديث الموجبتين موجبة السعادة
وموجبة الشقاوة فمن مات يشهد أن ال اله اال هللا دخل الجنة وأما من مات يشرك باهلل شيئا دخل النار
وذكر فى الحديث أنها أعال شعب االيمان وفى الصحيحين عنه أنه قال لوفد عبدالقيس آمركم
باإليمان باهلل أتدرون ما االيمان باهلل شهادة أن ال اله اال هللا وأن محمدا رسول هللا وتقيموا الصالة
وتؤتوا الزكاة وتؤدوا خمس المغنم فجعل هذه األعمال من اإليمان وقد جعلها من اإلسالم فى
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حديث جبرائيل الصحيح لما أتاه فى صورة أعرابي وسأله عن االيمان فقال االيمان أن تؤمن باهلل
ومالئكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره وسأله عن االسالم فقال
أن تشهد أن ال إله إال هللا وأن محمدا رسول هللا وتقيم الصالة وتؤتى الزكاة وتصوم رمضان وتحج
فأصل اإليمان فى
البيت وفى حديث فى المسند قال اإلسالم عالنية واإليمان فى القلب
القلب وهو قول القلب وعمله وهو إقرار بالتصديق والحب واالنقياد وما كان فى القلب فالبد أن يظهر
موجبه ومقتضاه على الجوارح واذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه دل على عدمه أو ضعفه ولهذا كانت
األعمال الظاهر ة من موجب ايمان القلب ومقتضاه وهى تصديق لما فى القلب ودليل عليه وشاهد له
وهى شعبة من مجموع اإليمان المطلق وبعض له لكن ما فى القلب هو األصل لما على الجوارح كما
قال أبو هريرة رضي هللا عنه أن القلب ملك واالعضاء جنوده فان طاب الملك طابت جنوده واذا
خبث الملك خب ثت جنوده وفى الصحيحين عنه أنه قال ان فى الجسد مضغة اذا صلحت صلح لها
سائر الجسد واذا فسدت فسد لها سائر الجسد أال وهى القلب ولهذا ظن طوائف من الناس أن االيمان
انما هو فى القلب خاصة وما على الجوارح ليس داخال فى مسماه ولكن هو من ثمراته ونتائجه الدالة
عليه حتى ال االمر بغالتهم كجهم وأتباعه الى أن قالوا يمكن ان يصدق بقلبه وال يظهر بلسانه اال
كلمة الكفر مع قدرته على اظهارها فيكون الذي فى القلب إيمانا نافعا له فى اآلخرة وقالوا حيث حكم
الشارع بكفر أحد بعمل أو قول فلكونه دليال على إنتفاء ما فى القلب وقولهم متناقض فانه اذا كان ذلك
دليال مستلزما النتفاء االيمان الذي فى القلب امتنع أن يكون اإليمان ثابتا فى القلب مع الدليل المستلزم
لنفيه وان لم يكن دليال لم يجز االستدالل به على الكفر الباطن وهللا سبحانه فى غير موضع يبين
أن تحقيق االيمان وتصديقه بما هو من األعمال الظاهرة والباطنة كقوله
{إِنَّ َما ْال ُم ْؤ ِمنُونَ الَّ ِذينَ
إِ َذا ُذ ِك َر ه
ت قُلُوبُهُ ْم َوإِ َذا تُلِيَ ْ
هللاُ َو ِجلَ ْ
ت َعلَ ْي ِه ْم آيَاتُهُ َزا َد ْتهُ ْم إِي َماناً َو َعلَى َربِّ ِه ْم يَتَ َو َّكلُونَ { }8الَّ ِذينَ يُقِي ُمونَ
اهلل َو َرسُو ِل ِه ثُ َّم لَ ْم
ال َّ
صالَةَ َو ِم َّما َر َز ْقنَاهُ ْم يُنفِقُونَ { }9األنفال9-8وقال {إِنَّ َما ْال ُم ْؤ ِمنُونَ الَّ ِذينَ آ َمنُوا ِب َّ ِ
وقال تعالى
هللا أُوْ لَئِكَ هُ ُم الصَّا ِدقُونَ }الحجرات15
يل َّ ِ
يَرْ تَابُوا َو َجاهَدُوا ِبأَ ْم َوالِ ِه ْم َوأَنفُ ِسهِ ْم فِي َس ِب ِ
{إِنَّ َما ْال ُم ْؤ ِمنُونَ الَّ ِذينَ آ َمنُوا ِب َّ ِ
اهلل َو َرسُو ِل ِه َوإِ َذا َكانُوا َم َعهُ َعلَى أَ ْم ٍر َجا ِم ٍع لَ ْم َي ْذهَبُوا َحتَّى َي ْستَأْ ِذنُوهُ
}النور 68وقال تعالى {فَالَ َو َربِّكَ الَ ي ُْؤ ِمنُونَ َحتَّ َى ي َُح ِّك ُموكَ فِي َما َ
ش َج َر بَ ْينَهُ ْم ثُ َّم الَ يَ ِجدُواْ فِي
ْت َويُ َسلِّ ُم ْ
ضي َ
وا تَ ْسلِيماً }النساء 65فإذا قال القائل هذا يدل على أن االيمان ينتفي
أَنفُ ِس ِه ْم َح َرجاً ِّم َّما قَ َ
عند انتفاء هذه األمور ال يدل على أنها من االيمان قيل هذا إعتراف بأنه ينتفي اإليمان الباطن مع عدم
مثل هذه األمور الظاهرة فال ي جوز أن يدعي أنه يكون فى القلب إيمان ينافى الكفر بدون أمور ظاهرة
ال قول وال عمل وهو المطلوب وذلك تصديق وذلك ألن القلب اذا تحقق ما فيه أثر فى الظاهر
ضرورة ال يمكن انفكاك أحدهما عن اآلخر فاإلرادة الجازمة للفعل مع القدرة التامة توجب وقوع
المقدور فاذا كان فى القلب حب هللا ورسوله ثابتا استلزم مواالة أوليائه ومعاداة أعدائه { َال تَ ِج ُد قَوْ ماً
هللا َو َرسُولَهُ َولَوْ َكانُوا آبَاءهُ ْم أَوْ أَ ْبنَاءهُ ْم أَوْ إِ ْخ َوانَهُ ْم أَوْ
ي ُْؤ ِمنُونَ ِب َّ ِ
اهلل َو ْاليَوْ ِم ْاآل ِخ ِر ي َُوا ُّدونَ َم ْن َحا َّد َّ َ
ُ
نز َل إِلَ ْي ِه َما اتَّ َخ ُذوهُ ْم أَوْ لِيَاء
ع َِش َ
يرتَهُ ْم }المجادلةَ { 88ولَوْ َكانُوا ي ُْؤ ِمنُونَ ِباهلل والنَّ ِب ِّي َو َما أ ِ
}المائدة 21فهذا التالزم أمر ضرورى ومن جهة ظن انتفاء التالزم غلط غالطون كما غلط
آخرون فى جواز وجود إرادة جازمة مع القدرة التامة بدون الفعل حتى تنازعوا هل يعاقب على
اإلرادة بال عمل وقد بسطنا ذلك فى غير هذا الموضع وبينا أن الهمة التى لم يقترن بها فعل ما يقدر
عليه الهام ليست إرادة جازمة وان االرادة الجازمة البد أن يوجد معها ما يقدر عليه العبد والعفو وقع
عمن هم بسيئة ولم يفعلها ال عن من أراد وفعل المقدور عليه وعجز عن حصول مراده كالذي أراد
قتل صاحبه فقاتله حتى قتل أحدهما فان هذا يعاقب ألنه أراد وفعل المقدور من المراد ومن عرف
المالزمات التى بين األمور الباطنة والظاهرة زالت عنه شبهات كثيرة فى مثل هذه المواضع التى
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كثر اختالف الناس فيها بقي أن يقال فهل اسم اإليمان لألصل فقط أوله ولفروعه والتحقيق أن
اإلسم المطلق يتناولهما وقد يخص اإلسم وحده باإلسم مع اإلقتران وقد ال يتناول إال األصل اذا لم
يخص إال هو كإسم الشجرة فإنه يتناول األصل والفرع إذا وجدت ولو قطعت الفروع لكان إسم
الشجرة يتناول األصل وحده وكذلك اسم الحج هو اسم لكل ما يشرع فيه من ركن وواجب ومستحب
وهو حج أيضا تام بدون المستحبات وهو حج ناقص بدون الواجبات التى يجبرها دم والشارع ال
ينفي االيمان عن العبد لترك مستحب لكن لترك واجب بحيث ترك ما يجب من كماله وتمامه ال
بإنتفاء ما يستحب فى ذلك ولفظ الكما ل والتمام قد يراد به الكمال الواجب والكمال المستحب كما يقول
بعض الفقهاء الغسل ينقسم الى كامل ومجزئ فاذا قال النبى ال إيمان لمن ال أمانة له و ال
يزنى الزانى حين يرني وهو مؤمن ونحو ذلك كان النتفاء بعض ما يجب فيه ال إلنتفاء الكمال
المستحب وااليمان يتبعض ويتفاضل الناس فيه كالحج والصالة ولهذا قال يخرج من النار من كان
وأما إذا استعمل إسم اإليمان مقيدا كما فى
فى قلبه مثقال ذرة من إيمان ومثقال شعيرة من إيمان
وا َو َكانُ ْ
ت }البقرة 811وقوله {الَّ ِذينَ آ َمنُ ْ
وا َو َع ِملُ ْ
{إِ َّن الَّ ِذينَ آ َمنُ ْ
وا
قوله تعالى
وا الصَّالِ َحا ِ
وقول النبى صلى هللا عليه وسلم اإليمان أن تؤمن باهلل ومالئكته وكتبه
يَتَّقُونَ }يونس69
ورسله والبعث بعد الموت ونحو ذلك فهنا قد يقال إنه متناول لذلك وان عطف ذلك عليه من باب
ال }البقرة 32وقوله
عطف الخاص على العام كقوله تعالى { َو َمآل ِئ َك ِت ِه َو ُر ُ
يل َو ِمي َك َ
س ِل ِه َو ِجب ِْر َ
1
وح َوإِب َْرا ِهي َم َو ُمو َسى َو ِعي َسى اب ِْن َمرْ يَ َم }األحزاب1
{ َوإِ ْذ أَ َخ ْذنَا ِمنَ النَّ ِبيِّينَ ِميثَاقَهُ ْم َو ِمنكَ َو ِمن نُّ ٍ

الذهاب المذكور بدون استئذانه صلى هللا عليه وسلم ال يجوز
اهلل َو َرسُو ِل ِه َوإِ َذا َكانُوا َم َعهُ َعلَى أَ ْم ٍر َجا ِم ٍع لَ ْم َي ْذهَبُوا َحتَّى
قال تعالى { إِنَّ َما ْال ُم ْؤ ِمنُونَ الَّ ِذينَ آ َمنُوا ِب َّ ِ
ْض َشأْنِ ِه ْم فَأْ َذن لِّ َمن
اهلل َو َرسُولِهِ فَإِ َذا ا ْستَأْ َذنُو َ
يَ ْستَأْ ِذنُوهُ إِ َّن الَّ ِذينَ يَ ْستَأْ ِذنُونَكَ أُوْ لَئِكَ الَّ ِذينَ ي ُْؤ ِمنُونَ ِب َّ ِ
ك لِبَع ِ
ِش ْئ َ
َّحي ٌم }النور 68واذا ذكر اسم االيمان مجردا دخل فيه
هللا َغفُو ٌر ر ِ
هللا إِ َّن َّ َ
ت ِم ْنهُ ْم َوا ْستَ ْغفِرْ لَهُ ُم َّ َ
االسالم واألعمال الصالحة كقوله فى حديث الشعب االيمان بضع وسبعون شعبة أعالها قول ال
اله اال هللا وأدناها اماطة األذى عن الطريق وكذلك سائر األحاديث التى يجعل فيها أعمال البر من
االيمان ثم أن نفى االيمان عند عدمها دل على أنها واجبة وان ذكر فضل ايمان صاحبها ولم
ينف ايمانه دل على أنها مستحبة فان هللا ورسوله ال ينفى اسم مسمى أمر أمر هللا به ورسوله اال اذا
ترك بعض واجباته كقوله ال صالة اال بأم القرآن وقوله ال إيمان لمن ال أمانة له وال دين
لمن ال عهد له ونحو ذلك فأما اذا كان الفعل مستحبا فى العبادة لم ينفها النتفاء المستحب
فان هذا لو جاز ل جاز أن ينفى عن جمهور المؤمنين اسم االيمان والصالة والزكاة والحج ألنه ما من
بل وال أبو بكر وال
عمل اال وغيره أفضل منه وليس أحد يفعل أفعال البر مثل ما فعلها النبى
عمر فلو كان من لم يأت بكمالها المستحب يجوز نفيها عنه لجاز ان ينفى عن جمهور المسلمين من
األولين واآلخرين وهذا ال يقوله عاقل فمن قال أن المنفى هو الكمال فان أراد أنه نفى الكمال
الواجب الذى يذم تاركه ويتعرض للعقوبة فقد صدق وان أراد أنه نفى الكمال المستحب فهذا
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لم يقع قط فى كالم هللا ورسوله وال يجوز أن يقع فان من فعل الواجب كما وجب عليه ولم ينتقص من
واجبه شيئا لم يجز ان يقال ما فعله ال حقيقة وال مجازا فاذا قال لألعرابى المسىء فى صالته
ارجع فصل فانك لم تصل وقال لمن صلى خلف الصف وقد امره باالعادة ال صالة لفذ خلف
اهلل َو َرسُولِ ِه َوإِ َذا َكانُوا َم َعهُ
الصف كان لترك واجب وكذلك قوله {إِنَّ َما ْال ُم ْؤ ِمنُونَ الَّ ِذينَ آ َمنُوا بِ َّ ِ
َعلَى أَ ْم ٍر َجا ِم ٍع لَ ْم يَ ْذهَبُوا َحتَّى يَ ْستَأْ ِذنُوهُ }النور 68دليل على أن الذهاب المذكور بدون استئذانه ال
يجوز وأنه يجب أن ال يذهب حتى يستأذن فمن ذهب ولم يستأذن كان قد ترك بعض ما يجب عليه من
االيمان فلهذا نفى عنه االيمان فان حرف انما تدل على اثبات المذكور ونفى غيره ومن
األصوليين من يقول ان إن لالثبات و ما للنفى فاذا جمع بينهما دلت على النفى واالثبات
وليس كذلك عند أهل العربية ومن يتكلم فى ذلك بعلم فان ما هذه هى الكافة التى تدخل على ان
وأخواتها فتكفها عن العمل ألنها انما تعمل اذا اختصت بالجمل االسمية فلما كفت بطل عملها
واختصاصها فصار يليها الجمل الفعلية واالسمية فتغير معناها وعملها جميعا بانضمام ما اليها
وكذلك كأنما وغيرها فان قيل اذا كان المؤمن حقا هو الفاعل للواجبات التارك للمحرمات فقد قال
{أُوْ لَـئِكَ هُ ُم ْال ُم ْؤ ِمنُونَ َحقهاً }األنفال 0ولم يذكر اال خمسة أشياء وكذلك قال فى اآلية األخرى {إِنَّ َما
هللا أُوْ لَئِكَ هُ ُم
يل َّ ِ
ْال ُم ْؤ ِمنُونَ الَّ ِذينَ آ َمنُوا بِ َّ ِ
اهلل َو َرسُولِ ِه ثُ َّم لَ ْم يَرْ تَابُوا َو َجاهَدُوا بِأَ ْم َوالِ ِه ْم َوأَنفُ ِس ِه ْم فِي َسبِ ِ
اهلل َو َرسُو ِل ِه }النور 68قيل
الصَّا ِدقُونَ }الحجرات 15وكذلك قوله {إِنَّ َما ْال ُم ْؤ ِمنُونَ الَّ ِذينَ آ َمنُوا ِب َّ ِ
عن هذا جوابان أحدهما أن يكون ما ذكر مستلزما لما ترك فانه ذكر وجل قلوبهم اذا ذكر هللا
وزيادة ايمانهم اذا تليت عليهم آياته مع التوكل عليه واقام الصالة على الوجه المأمور به باطنا
وظاهرا وكذلك االنفاق من المال والمنافع فكان هذا مستلزما للباقى فان وجل القلب عند ذكر هللا
يقتضى خشيته والخوف منه وقد فسروا { َو ِجلَ ْ
ت }األنفال 8بفرقت وفى قراءة ابن مسعود اذا
ذكر هللا فرقت قلوبهم وهذا صحيح فان الوجل فى اللغة هو الخوف يقال حمرة الخجل
اجعُونَ
وصفرة الوجل ومنه قوله تعالى { َوالَّ ِذينَ ي ُْؤتُونَ َما آتَوا َّوقُلُوبُهُ ْم َو ِجلَةٌ أَنَّهُ ْم إِلَى َربِّ ِه ْم َر ِ
}المؤمنون 64قالت عائشة يا رسول هللا هل الرجل يزنى ويسرق ويخاف أن يعاقب قال ال يا
وقال السدى فى قوله
ابنة الصديق هو الرجل يصلى ويصوم ويتصدق ويخاف أن ال يقبل منه
تعالى {إِنَّ َما ْال ُم ْؤ ِمنُونَ الَّ ِذينَ إِ َذا ُذكِ َر ه
هللاُ َو ِجلَ ْ
ت قُلُوبُهُ ْم }األنفال 8هو الرجل يريد أن يظلم او يهم
س َع ِن ْالهَ َوى{ }04فَإِ َّن
بمعصية فينزع عنه وهذا كقوله تعالى { َوأَ َّما َم ْن َخافَ َمقَا َم َربِّ ِه َونَهَى النَّ ْف َ
ْ
ان }الرحمن 06قال
ْال َجنَّةَ ِه َي ْال َمأ َوى{ }01النازعات  01-04وقوله { َولِ َم ْن َخافَ َمقَا َم َربِّ ِه َجنَّتَ ِ
مجاهد وغيره من المفسرين هو الرجل يهم بالمعصية فيذكر مقامه بين يدى هللا فيتركها خوفا من هللا
واذا كان وجل القلب من ذكره يتضمن خشيته ومخافته فذلك يدعو صاحبه الى فعل المأمور
وترك المحظور قال سهل بن عبد هللا ليس بين العبد وبين هللا حجاب اغلظ من الدعوى وال طريق اليه
اقرب من االفتقار واصل كل خير فى الدنيا واآلخرة الخوف من هللا ويدل على ذلك قوله تعالى
ضبُ أَ َخ َذ األَ ْل َوا َح َوفِي نُس َ
{ َولَ َّما َس َك َ
ْختِهَا هُدًى َو َرحْ َمةٌ لِّلَّ ِذينَ هُ ْم لِ َربِّ ِه ْم يَرْ هَبُونَ
ت عَن ُّمو َسى ْال َغ َ
}األعراف 150فأخبر ان الهدى والرحمة للذين يرهبون هللا قال مجاهد وابراهيم هو الرجل
يريد ان يذنب الذنب فيذكر مقام هللا فيدع الذنب رواه ابن أبى الدنيا عن ابن الجعد عن شعبة عن
1
ان }الرحمن( 06ناقص ن م )
منصور عنهما فى قوله تعالى { َولِ َم ْن َخافَ َمقَا َم َربِّ ِه َجنَّتَ ِ
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االيمان له لوازم وله أضداد موجودة تستلزم ثبوت لوازمه وانتفاء اضداده
ومما يدل من القرآن على أن االيمان المطلق مستلزم لألعمال قوله تعالى {إِنَّ َما ي ُْؤ ِمنُ ِبآ َيا ِت َنا الَّ ِذينَ
سجَّداً َو َسبَّحُوا بِ َح ْم ِد َربِّ ِه ْم َوهُ ْم َال يَ ْستَ ْك ِبرُونَ }السجدة 15فنفى االيمان عن غير
إِ َذا ُذ ِّكرُوا ِبهَا َخرُّوا ُ
هؤالء فمن كان اذا ذكر بالقرآن ال يفعل ما فرضه هللا عليه من السجود لم يكن من المؤمنين وسجود
وأما سجود التالوة ففيه نزاع وقد يحتج بهذه اآلية من
الصلوات الخمس فرض باتفاق المسلمين
اهلل
يوجبه لكن ليس هذا موضع بسط هذه المسألة فهذه اآلية مثل قوله {إِنَّ َما ْال ُم ْؤ ِمنُونَ الَّ ِذينَ آ َمنُوا بِ َّ ِ
هللا أُوْ لَ ِئكَ هُ ُم الصَّا ِدقُونَ }الحجرات15
يل َّ ِ
َو َرسُو ِل ِه ثُ َّم لَ ْم َيرْ تَابُوا َو َجاهَدُوا ِبأَ ْم َوا ِل ِه ْم َوأَنفُ ِس ِه ْم فِي َس ِب ِ
وقوله {إِنَّ َما ْال ُم ْؤ ِمنُونَ الَّ ِذينَ إِ َذا ُذ ِك َر ه
هللاُ َو ِجلَ ْ
ت قُلُوبُهُ ْم }األنفال 8وقوله {إِنَّ َما ْال ُم ْؤ ِمنُونَ الَّ ِذينَ
اهلل َو َرسُولِ ِه َوإِ َذا َكانُوا َم َعهُ َعلَى أَ ْم ٍر َجا ِم ٍع لَ ْم يَ ْذهَبُوا َحتَّى يَ ْستَأْ ِذنُوهُ}النور 68ومن ذلك قوله
آ َمنُوا بِ َّ ِ
تعالى { َعفَا ه
هللاُ عَنكَ لِ َم أَ ِذ َ
ص َدقُواْ َوتَ ْعلَ َم ْال َكا ِذ ِبينَ { }09الَ يَ ْستَأْ ِذنُكَ الَّ ِذينَ
نت لَهُ ْم َحتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّ ِذينَ َ
ُوا بِأَ ْم َوالِ ِه ْم َوأَنفُ ِس ِه ْم َو ه
اآلخ ِر أَن ي َُجا ِهد ْ
هللاُ َعلِي ٌم بِ ْال ُمتَّقِينَ { }00إِنَّ َما يَ ْستَأْ ِذنُكَ الَّ ِذينَ
اهلل َو ْاليَوْ ِم ِ
ي ُْؤ ِمنُونَ بِ ه ِ
اآلخ ِر َوارْ تَا َب ْ
ت قُلُوبُهُ ْم فَهُ ْم فِي َر ْي ِب ِه ْم َيتَ َر َّد ُدونَ { }05التوبة 05-09وهذه اآلية
اهلل َو ْال َيوْ ِم ِ
الَ ي ُْؤ ِمنُونَ ِب ه ِ
اهلل َو ْاليَوْ ِم ْاآل ِخ ِر ي َُوا ُّدونَ َم ْن َحا َّد َّ
هللاَ َو َرسُولَهُ }المجادلة 88وقوله
مثل قوله { َال تَ ِج ُد قَوْ ماً ي ُْؤ ِمنُونَ ِب َّ ِ
ُ
نز َل إِلَ ْي ِه َما اتَّ َخ ُذوهُ ْم أَوْ لِيَاء }المائدة 21بين سبحانه أن
{ َولَوْ َكانُوا ي ُْؤ ِمنُونَ بِاهلل والنَّبِ ِّي َو َما أ ِ
االيمان له لوازم وله أضداد موجودة تستلزم ثبوت لوازمه وانتفاء اضداده ومن أضداده موادة من حاد
هللا ورسوله ومن اضداده استئذانه فى ترك الجهاد ثم صرح بأن استئذانه انما يصدر من الذين ال
يؤمنون باهلل واليوم اآلخر ودل قوله { َو ه
هللاُ َعلِي ٌم ِب ْال ُمتَّ ِقينَ { }00التوبة 00على أن المتقين هم
ال يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن وقوله ال يؤمن
المؤمنون ومن هذا الباب قوله
من ال يأمن جاره بوائقه وقوله ال تؤمنوا حتى تحابوا وقوله ال يؤمن أحدكم حتى أكون
أحب اليه من ولده ووالده والناس أجمعين وقوله ال يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيه من الخير ما
1
يحب لنفسه وقوله من غشنا فليس منا ومن حمل علينا السالح فليس منا

ما جاء من نفى األعمال فى الكتاب والسنة فإنما هو إلنتفاء بعض واجباته
اهلل َو َرسُو ِل ِه َوإِ َذا َكانُوا َم َعهُ َعلَى أَ ْم ٍر َجا ِم ٍع لَ ْم يَ ْذهَبُوا َحتَّى َي ْستَأْ ِذنُوهُ إِ َّن
قوله عز وجل { إِنَّ َما ْال ُم ْؤ ِمنُونَ الَّ ِذينَ آ َمنُوا ِب َّ ِ
ْ
ْض َشأْنِ ِه ْم فَأْ َذن لِّ َمن ِش ْئ َ
ت ِم ْنهُ ْم َوا ْستَ ْغفِرْ
الَّ ِذينَ يَ ْستَأْ ِذنُونَكَ أُوْ لَئِكَ الَّ ِذينَ ي ُْؤ ِمنُونَ ِب َّ ِ
اهلل َو َرسُولِهِ فَإِ َذا ا ْستَأ َذنُوكَ لِبَع ِ
َّحي ٌم }النور 68اسم اإليمان فإنه تارة يذكر مفردا مجردا ال يقرن بالعمل الواجب فيدخل
هللا َغفُو ٌر ر ِ
هللا إِ َّن َّ َ
لَهُ ُم َّ َ
فيه العمل الواجب تضمنا ولزوما وتارة يقرن بالعمل فيكون العمل حينئذ مذكورا بالمطابقة والنص ولفظ
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اإليمان يكون مسلوب الداللة عليه حال االقتران أو داال عليه وأمثال ذلك من الكتاب والسنة ومن استقرأ ذلك
علم أن االسم الشرعي كاإليمان والصالة والوضوء والصيام ال ينفيه الشارع عن شيء إال النتفاء ما هو
1
واجب فيه ال النتفاء ما هو مستحب فيه
فما جاء من نفى األعمال فى الكتاب والسنة فإنما هو إلنتفاء بعض واجباته كقوله تعالى {فَالَ َو َربِّكَ
ْت َويُ َسلِّ ُم ْ
ش َج َر بَ ْينَهُ ْم ثُ َّم الَ يَ ِجد ْ
وا تَ ْسلِيماً
الَ ي ُْؤ ِمنُونَ َحتَّ َى ي َُح ِّك ُموكَ فِي َما َ
ضي َ
ُوا فِي أَنفُ ِس ِه ْم َح َرجاً ِّم َّما قَ َ
ُول َوأَطَ ْعنَا ثُ َّم َيتَ َولَّى فَ ِري ٌ
ق ِّم ْنهُم ِّمن َب ْع ِد َذ ِلكَ
}النساء 65وقوله تعالى { َو َيقُولُونَ آ َمنَّا ِب َّ ِ
اهلل َو ِبال َّرس ِ
اهلل َو َرسُولِهِ ثُ َّم لَ ْم يَرْ تَابُوا
َو َما أُوْ لَئِكَ ِب ْال ُم ْؤ ِمنِينَ }النور 01وقوله تعالى {إِنَّ َما ْال ُم ْؤ ِمنُونَ الَّ ِذينَ آ َمنُوا ِب َّ ِ
اهلل َو َرسُولِ ِه َوإِ َذا َكانُوا َم َعهُ َعلَى أَ ْم ٍر
}الحجرات 15اآلية وقوله { إِنَّ َما ْال ُم ْؤ ِمنُونَ الَّ ِذينَ آ َمنُوا بِ َّ ِ
اهلل َو َرسُولِ ِه فَإِ َذا ا ْستَأْ َذنُوكَ
َجا ِم ٍع لَ ْم يَ ْذهَبُوا َحتَّى يَ ْستَأْ ِذنُوهُ إِ َّن الَّ ِذينَ يَ ْستَأْ ِذنُونَكَ أُوْ لَئِكَ الَّ ِذينَ ي ُْؤ ِمنُونَ ِب َّ ِ
ت ِم ْنهُ ْم َوا ْستَ ْغفِرْ لَهُ ُم َّ
ْض َشأْنِ ِه ْم فَأْ َذن لِّ َمن ِش ْئ َ
َّحي ٌم }النور 68ونظائر ذلك
هللا َغفُو ٌر ر ِ
هللاَ إِ َّن َّ َ
لِبَع ِ
ومن ذلك قوله ال إيمان لمن ال أمانه له و ال صالة إال بفاتحة الكتاب وال صالة
كثيرة
2
إال بوضوء

نفي االيمان الواجب الذي يستحق به الجنة ال يستلزم ذلك نفي أصل االيمان
اهلل َو َرسُو ِل ِه َوإِ َذا َكانُوا َم َعهُ َعلَى أَ ْم ٍر َجا ِم ٍع لَ ْم َي ْذ َهبُوا َحتَّى
قال تعالى { إِنَّ َما ْال ُم ْؤ ِمنُونَ الَّ ِذينَ آ َمنُوا ِب َّ ِ
ْض َشأْنِ ِه ْم فَأْ َذن لِّ َمن
اهلل َو َرسُولِهِ فَإِ َذا ا ْستَأْ َذنُو َ
يَ ْستَأْ ِذنُوهُ إِ َّن الَّ ِذينَ يَ ْستَأْ ِذنُونَكَ أُوْ لَئِكَ الَّ ِذينَ ي ُْؤ ِمنُونَ ِب َّ ِ
ك لِبَع ِ
ِش ْئ َ
َّحي ٌم }النور 68وأما أهل السنة فقد يقول بعضهم (ان
هللا َغفُو ٌر ر ِ
هللا إِ َّن َّ َ
ت ِم ْنهُ ْم َوا ْستَ ْغفِرْ لَهُ ُم َّ َ
االيمان) هو منقول كاألسماء الشرعية من الصالة والزكاة وقد يقول بعضهم بل هو متروك على ما
كان وزادت عليه الشريعة أشياء ومنهم من يقول بل هو باق على أصله من التصديق مع دخول
األعمال فيه فإن األعمال داخلة في التصديق فالمؤمن يصدق قوله بعمله كما قال الحسن البصري
ليس االيمان بالتمني وال بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل ومنه قول النبي والفرج
يصدق ذلك أو يكذبه ومنهم من يقول ليس االيمان في اللغة هو التصديق بل هو االقرار وهو في
الشرع االقرار أيضا واالقرار يتناول القول العمل وليس هذا موضع بسط ذلك فقد بسطته في
غير هذا الموضع وإذا عرف مسمى االيمان فعند ذكر استحقاق الجنة والنجاة من النار وذم من
اهلل َو َرسُو ِل ِه ثُ َّم لَ ْم
ترك بعضه ونحو ذلك يراد به االيمان الواجب كقوله {إِنَّ َما ْال ُم ْؤ ِمنُونَ الَّ ِذينَ آ َمنُوا ِب َّ ِ
هللا أُوْ لَئِكَ هُ ُم الصَّا ِدقُونَ }الحجرات 15وقوله {إِنَّ َما
يل َّ ِ
يَرْ تَابُوا َو َجاهَدُوا ِبأَ ْم َوالِ ِه ْم َوأَنفُ ِس ِه ْم فِي َس ِب ِ
ْال ُم ْؤ ِمنُونَ الَّ ِذينَ إِ َذا ُذ ِك َر ه
ت قُلُوبُهُ ْم َوإِ َذا تُلِيَ ْ
هللاُ َو ِجلَ ْ
ت َعلَ ْي ِه ْم آيَاتُهُ َزا َد ْتهُ ْم إِي َماناً َو َعلَى َربِّ ِه ْم يَتَ َو َّكلُونَ
اهلل َو َرسُو ِل ِه َوإِ َذا َكانُوا َم َعهُ َعلَى أَ ْم ٍر َجا ِم ٍع لَ ْم
}األنفال 8اآلية وقوله {إِنَّ َما ْال ُم ْؤ ِمنُونَ الَّ ِذينَ آ َمنُوا ِب َّ ِ
يَ ْذهَبُوا َحتَّى يَ ْستَأْ ِذنُوهُ }النور 68وقوله في الجنة { أُ ِع َّد ْ
سلِ ِه }الحديد81
اهلل َو ُر ُ
ت لِلَّ ِذينَ آ َمنُوا ِب َّ ِ
وقوله ال يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن وال يسرق وهو مؤمن وال يشرب الخمر حين يشربها
وهو مؤمن فنفي عنه االيمان الواجب الذي يستحق به الجنة وال يستلزم ذلك نفي أصل االيمان
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وسائر اجزائه وشعبه وهذا معنى قولهم نفي كمال االيمان ال حقيقته أي الكمال الواجب ليس هو
الكمال المستحب المذكور في قول الفقهاء الغسل كامل ومجزىء ومن هذا الباب قوله من
غشنا فليس منا ليس المراد به أنه كافر كما تأولته الخوارج وال أنه ليس من خيارنا كما تأولته
المرجئة ولكن المضمر يطابق المظهر والمظهر هو المؤمنون المستحقون للثواب السالمون من
العذاب والغاش ليس منا ألنه متعرض لسخط هللا وعذابه وإذا تبين هذا فمن ترك بعض االيمان
الواجب لعجزه عنه إما لعدم تمكنه من العلم مثل أن ال تبلغه الرسالة أو لعدم تمكنه من العمل لم يكن
مأمورا بما يعجز عنه ولم يكن ذلك من االيمان والدين الواجب في حقه وإن كان من الدين وااليمان
ال واجب في األصل بمنزلة صالة المريض والخائف والمستحاضة وسائر أهل االعذار الذين يعجزون
عن إتمام الصالة فإن صالتهم صحيحة بحسب ما قدروا عليه وبه أمروا إذ ذاك وإن كانت صالة
القادر على االتمام أكمل وأفضل كما قال النبي المؤمن القوي خير وأحب إلى هللا من المؤمن
ا لضعيف في كل خير رواه مسلم عن أبي هريرة في حديث حسن السياق وقوله صالة القاعد
على النصف من صالة القائم وصالة النائم على النضف من صالة القاعد ولو أمكنه العلم به دون
1
العمل لوجب االيمان به علما واعتقادا دون العمل
اهلل َو َرسُو ِل ِه ثُ َّم لَ ْم يَرْ تَابُوا َو َجاهَدُوا ِبأَ ْم َوا ِل ِه ْم َوأَنفُ ِس ِه ْم ِفي
قال تعالى { إِنَّ َما ْال ُم ْؤ ِمنُونَ الَّ ِذينَ آ َمنُوا ِب َّ ِ
وهذا نعت محقق اإليمان ال نعت من معه
هللا أُوْ لَئِكَ هُ ُم الصَّا ِدقُونَ {}15الحجرات15
يل َّ ِ
َس ِب ِ
مثقال ذرة من إيمان كما فى قوله تعالى {إِنَّ َما ْال ُم ْؤ ِمنُونَ الَّ ِذينَ إِ َذا ُذ ِك َر ه
ت قُلُوبُهُ ْم َوإِ َذا تُ ِل َي ْ
هللاُ َو ِجلَ ْ
ت
صالَةَ َو ِم َّما َر َز ْقنَاهُ ْم
َعلَ ْي ِه ْم آيَاتُهُ َزا َد ْتهُ ْم إِي َماناً َو َعلَى َربِّ ِه ْم يَتَ َو َّكلُونَ { }8الَّ ِذينَ يُقِي ُمونَ ال َّ
وقوله تعالى
يُنفِقُونَ {}9أُوْ لَـئِكَ هُ ُم ْال ُم ْؤ ِمنُونَ َحقهاً { }0األنفال0-8
{إِنَّ َما ْال ُم ْؤ ِمنُونَ الَّ ِذينَ
ك
اهلل َو َرسُو ِل ِه َوإِ َذا َكانُوا َم َعهُ َعلَى أَ ْم ٍر َجا ِم ٍع لَ ْم يَ ْذهَبُوا َحتَّى يَ ْستَأْ ِذنُوهُ إِ َّن الَّ ِذينَ يَ ْستَأْ ِذنُونَكَ أُوْ لَ ِئ َ
آ َمنُوا ِب َّ ِ
2
اهلل َو َرسُولِ ِه }النور68
الَّ ِذينَ ي ُْؤ ِمنُونَ ِب َّ ِ

" ال يؤمن أحدكم حتى أكون أحب اليه من ولده ووالده والناس أجمعين "
ْض ُكم َبعْضاً قَ ْد َي ْعلَ ُم َّ
هللاُ الَّ ِذينَ َيتَ َسلَّلُونَ ِمن ُك ْم
قال تعالى { َال تَجْ َعلُوا ُدعَاء ال َّرسُو ِل َب ْينَ ُك ْم َك ُدعَاء َبع ِ
ُصيبَهُ ْم َع َذابٌ أَلِي ٌم }النور 69وقال تعالى
صيبَهُ ْم فِ ْتنَةٌ أَوْ ي ِ
لِ َواذاً فَ ْليَحْ َذ ِر الَّ ِذينَ ي َُخالِفُونَ ع َْن أَ ْم ِر ِه أَن تُ ِ
{النَّ ِب ُّي أَوْ لَى ِب ْال ُم ْؤ ِم ِنينَ ِم ْن أَنفُ ِس ِه ْم َوأَ ْز َوا ُجهُ أُ َّم َهاتُهُ ْم }األحزاب 6وقال صلى هللا عليه وسلم ال
يؤمن أحدكم حتى أكون أحب اليه من ولده ووالده والناس أجمعين وقال له عمر وهللا يارسول
هللا ألنت أحب الى من كل أحد إال من نفسى فقال ال يا عمر حتى أكون أحب اليك من نفسك
فقال فأنت أحب الى من نفسى قال اآلن يا عمر فقد بين هللا فى كتابه حقوق الرسول من الطاعة
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له ومحبته وتعزيره وتوقيره ونصره وتحكيمه والرضى بحكمه والتسليم له وإتباعه والصالة والتسليم
1
عليه وتقديمه على النفس واألهل والمال ورد ما يتنازع فيه اليه وغير ذلك من الحقوق

من االيات الدالة على كفر الشاتم وقتله او على احدهما
ْض ُكم بَعْضاً قَ ْد يَ ْعلَ ُم َّ
هللاُ الَّ ِذينَ يَ َت َسلَّلُونَ ِمن ُك ْم
قال تعالى { َال تَجْ َعلُوا ُدعَاء ال َّرسُو ِل بَ ْي َن ُك ْم َك ُدعَاء بَع ِ
واما
ُصي َبهُ ْم َع َذابٌ أَ ِلي ٌم }النور69
صي َبهُ ْم فِ ْتنَةٌ أَوْ ي ِ
ِل َواذاً فَ ْل َيحْ َذ ِر الَّ ِذينَ ي َُخا ِلفُونَ ع َْن أَ ْم ِر ِه أَن تُ ِ
االيات الدالة على كفر الشاتم وقتله او على احدهما اذا لم يكن معاهدا وان كان مظهرا لالسالم فكثيرة
مع ان هذا مجمع عليه كما تقدم حكاية االجماع عن غير واحد منها قوله سبحانه { َال تَجْ َعلُوا
ْض ُكم َبعْضاً قَ ْد َي ْعلَ ُم َّ
سلَّلُونَ ِمن ُك ْم ِل َواذاً فَ ْليَحْ َذ ِر الَّ ِذينَ ي َُخالِفُونَ
هللاُ الَّ ِذينَ َيتَ َ
ُول َب ْينَ ُك ْم َك ُدعَاء َبع ِ
ُدعَاء ال َّرس ِ
ُصيبَهُ ْم َع َذابٌ أَلِي ٌم }النور 69امر من خالف امره ان يحذر الفتنة
صيبَهُ ْم فِ ْتنَةٌ أَوْ ي ِ
ع َْن أَ ْم ِر ِه أَن تُ ِ
والفتنة الردة والكفر قال سبحانه { َوقَا ِتلُوهُ ْم َحتَّى الَ تَ ُكونَ ِف ْتنَةٌ }البقرة 139وقال { َو ْال ِف ْتنَةُ أَ ْك َب ُر
ِمنَ ْالقَ ْت ِل }البقرة 811وقال { َولَوْ د ُِخلَ ْ
سئِلُوا ْالفِ ْتنَةَ َآلتَوْ هَا ً }األحزاب10
ارهَا ثُ َّم ُ
ت َعلَ ْي ِهم ِّم ْن أَ ْقطَ ِ
ُوا ِمن بَ ْع ِد َما فُتِنُ ْ
َاجر ْ
وا }النحل 114قال االمام احمد في رواية الفضل
وقال {ثُ َّم إِ َّن َربَّكَ لِلَّ ِذينَ ه َ
بن زياد نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول في ثالثة وثالثين موضعا ثم جعل يتلوا {
ُصيبَهُ ْم َع َذابٌ أَلِي ٌم }النور69االية وجعل يكررها
صيبَهُ ْم فِ ْتنَةٌ أَوْ ي ِ
فَ ْليَحْ َذ ِر الَّ ِذينَ ي َُخالِفُونَ ع َْن أَ ْم ِر ِه أَن تُ ِ
ويقول وما الفتنة الشرك لعله اذى رد بعض قوله ان يقع في قلبه شئ من الزيغ فيزيغ قلبه فيهلكه
وجعل يتلوا هذه االية {فَالَ َو َربِّكَ الَ ي ُْؤ ِمنُونَ َحتَّ َى ي َُح ِّك ُموكَ فِي َما َش َج َر بَ ْينَهُ ْم }النساء 65وقال ابو
طالب المشكاني وقيل له ان قوما يدعون الحديث ويذهبون الى راي سفيان وغيره فقال اعجب لقوم
سمعوا الحديث وعرفوا االسناد وصحته يدعونه ويذهبون الى راي سفيان وغيره قال هللا { فَ ْليَحْ َذ ِر
ُصيبَهُ ْم َع َذابٌ أَلِي ٌم }النور 69وتدري ما الفتنة الكفر
صيبَهُ ْم فِ ْتنَةٌ أَوْ ي ِ
الَّ ِذينَ ي َُخالِفُونَ ع َْن أَ ْم ِر ِه أَن تُ ِ
قال هللا تعالى { َو ْال ِف ْتنَةُ أَ ْك َب ُر ِمنَ ْالقَ ْت ِل }البقرة 811فيدعون الحديث عن رسول هللا وتغلبهم
اهواؤهم الى الراي فاذا كان المخالف عن امره قد حذر من الكفر والشرك او من العذاب االليم
دل على انه قد يكون مفضيا الى الكفر او الى العذاب االليم ومعلوما ان افضاءه الى العذاب هو مجرد
فعل المعصية فافضاؤه الى الكفر انما هو لما قد يقترن به من استخفاف بحق االمر كما فعل ابليس
فكيف لما هو اغلظ من ذلك كالسب واالنتقاص ونحوه وهذا باب واسع مع انه بحمد هللا مجمع عليه
لكن اذا تعددت الدالالت تعاضدت على غلظ كفر الساب وعظم عقوبته وظهر ان ترك االحترام
2
للرسول وسوء االدب معه مما يخاف معه الكفر المحبط كان ذلك ابلغ فيما قصدنا له

هللا سبحانه لم يخاطب محمدا اال بنعت التشريف
ْض ُكم َبعْضاً قَ ْد َي ْعلَ ُم َّ
هللاُ الَّ ِذينَ َيتَ َسلَّلُونَ ِمن ُك ْم
قال تعالى { َال تَجْ َعلُوا ُدعَاء ال َّرسُو ِل َب ْينَ ُك ْم َك ُدعَاء َبع ِ
ُصيبَهُ ْم َع َذابٌ أَلِي ٌم }النور 69ان هللا
صيبَهُ ْم فِ ْتنَةٌ أَوْ ي ِ
لِ َواذاً فَ ْليَحْ َذ ِر الَّ ِذينَ ي َُخالِفُونَ ع َْن أَ ْم ِر ِه أَن تُ ِ
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سبحانه وتعالى اوجب لنبينا على القلب واللسان والجوارح حقوقا زائدة على مجرد التصديق بنبوته
كما اوجب سبحانه على خلقه من العبادات على القلب واللسان والجوارح امورا زائدة على مجرد
التصديق به سبحانه وحرم سبحانه لحرمة رسوله مما يباح ان يفعل مع غيره امورا زائدة على مجرد
التكذيب بنبوته فمن ذلك انه امر بالصالة عليه والتسليم بعد ان اخبر ان هللا ومالئكته يصلون عليه
والصالة عليه تتضمن ثناء هللا عليه ودعاء الخير له وقربته منه ورحمته له والسالم عليه يتضمن
سالمته من كل افة فقد جمعت الصالة عليه والتسليم جميع الخيرات ثم انه يصلي سبحانه عشرا على
ومن ذلك
من يصلي عليه مرة حضا للناس على الصالة عليه ليسعدوا بذلك وليرحمهم هللا بها
ْض ُكم بَعْضاً قَ ْد يَ ْعلَ ُم
ُول بَ ْينَ ُك ْم َك ُدعَاء بَع ِ
انه خصه في المخاطبة بما يليق به فقال { َال تَجْ َعلُوا ُدعَاء ال َّرس ِ
َّ
ُصيبَهُ ْم َع َذابٌ أَلِي ٌم
هللاُ الَّ ِذينَ يَتَ َ
صيبَهُ ْم فِ ْتنَةٌ أَوْ ي ِ
سلَّلُونَ ِمن ُك ْم لِ َواذاً فَ ْليَحْ َذ ِر الَّ ِذينَ ي َُخالِفُونَ ع َْن أَ ْم ِر ِه أَن تُ ِ
}النور 69فنهى ان يقولوا يا محمد او يا احمد او يا ابا القاسم ولكن يقولون يا رسول هللا يا نبي هللا
وكيف ال يخاطبونه بذلك وهللا سبحانه وتعالى اكرمه في مخاطبته اياه بما لم يكرم به احدا من االنبياء
اجكَ إِن ُكنتُ َّن تُ ِر ْدنَ ْال َح َياةَ ال ُّد ْن َيا
فلم يدعه باسمه في القران قط بل يقول { َيا أَيُّ َها النَّ ِب ُّي قُل ِّألَ ْز َو ِ
اجكَ َوبَنَاتِكَ َونِ َساء ْال ُم ْؤ ِمنِينَ }األحزاب53
َو ِزينَتَهَا }األحزاب{ 82يَا أَيُّهَا النَّ ِب ُّي قُل ِّألَ ْز َو ِ
هللا }األحزاب{ 1يَا أَيُّهَا
اجكَ }األحزاب54
{يَا أَيُّهَا النَّبِ ُّي إِنَّا أَحْ لَ ْلنَا لَكَ أَ ْز َو َ
ق َّ َ
{يَا أَيُّهَا النَّبِ ُّي اتَّ ِ
النَّ ِب ُّي إِنَّا أَرْ َس ْلنَاكَ َشا ِهداً َو ُمبَ ِّشراً َونَ ِذيراً }األحزاب{ 05يَا أَيُّهَا النَّ ِب ُّي إِ َذا طَلَّ ْقتُ ُم النِّ َساء}الطالق1
{يَا أَيُّهَا النَّ ِب ُّي َح ْسبُكَ ه
هللاُ َو َم ِن اتَّبَ َعكَ ِمنَ ْال ُم ْؤ ِمنِينَ }األنفال{ 60يَا أَيُّهَا النَّ ِب ُّي لِ َم تُ َح ِّر ُم َما أَ َح َّل َّ
هللاُ لَكَ
ُ
نز َل إِلَ ْيكَ ِمن َّربِّكَ }المائدةَ { 61يا أَيُّ َها ْال ُم َّز ِّم ُل }المزملَ { 1يا
}التحريمَ { 1يا أَيُّ َها ال َّرسُو ُل َبلِّ ْغ َما أ ِ
أَيُّهَا ْال ُم َّدثِّ ُر }المدثر 1مع انه سبحانه قد قال { َوقُ ْلنَا يَا آ َد ُم ا ْس ُك ْن أَ َ
ك }البقرة 95االية {
نت َو َزوْ ُج َ
ْس ِم ْن أَ ْهلِكَ }هود{ 06يَا إِب َْرا ِهي ُم أَ ْع ِرضْ ع َْن
يَا آ َد ُم أَنبِ ْئهُم بِأَ ْس َمآئِ ِه ْم}البقرة { 99يَا نُو ُح إِنَّهُ لَي َ
اس ِب ِر َساالَ ِت َي }األعراف{ 100يَا دَا ُوو ُد إِنَّا
هَ َذا }هود { 16يَا ُمو َسى إِنِّي اصْ طَفَ ْيتُكَ َعلَى النَّ ِ
َ
اب ِبقُ َّو ٍة}مريم { 18يَا ِعي َسى ا ْبنَ َمرْ يَ َم
ض }ص{ 86يَا يَحْ يَى ُخ ِذ ْال ِكتَ َ
َج َع ْلنَاكَ َخلِيفَةً فِي ْاألرْ ِ
نت قُ َ
أَأَ َ
اس }المائدةَ { 116يا ِعيسى ا ْبنَ َمرْ يَ َم ْاذ ُكرْ ِن ْع َم ِتي َعلَ ْيكَ َو َعلَى َوالِ َد ِتكَ }المائدة114
لت ِللنَّ ِ
ومن ذلك انه حرم التقدم بين يديه بالكالم حتى ياذن وحرم رفع الصوت فوق صوته وان يجهر له
بالكالم كما يجهر الرجل للرجل واخبر ان ذلك سبب حبوط العمل فهذا يدل على انه قد يقتضي الكفر
الن العمل ال يحبط اال به واخبر ان الذين يغضون اصواتهم عنده هم الذين خلصت قلوبهم للتقوى
وان هللا يغفر لهم ويرحمهم واخبر ان الذين ينادونه وهو في منزله ال يعقلون لكونهم رفعوا اصواتهم
1
عليه ولكونهم لم يصبروا حتى يخرج ولكن ازعجوه الى الخروج
ْض ُكم بَعْضاً }النور69
ففى حق الرسول حيث قال { َال تَجْ َعلُوا ُدعَاء ال َّرسُو ِل بَ ْينَ ُك ْم َك ُدعَاء بَع ِ
فأمرهم ان يقولوا يا رسول هللا يا نبى هللا كما خاطبه هللا بقوله {يَا أَيُّهَا النَّ ِب ُّي }األنفال{ 60يَا أَيُّهَا
ال َّرسُو ُل }المائدة 01ال يقول يا محمد يا أحمد يا أبا القاسم وان كانوا يقولون فى االخبار كاألذان
هللا }الفتح 83وقال { َو ُمبَ ِّشراً
ونحوه اشهد ان محمدا رسول هللا كما قال تعالى { ُّم َح َّم ٌد َّرسُو ُل َّ ِ
ِّجالِ ُك ْم َولَ ِكن
ِب َرسُو ٍل يَأْتِي ِمن بَ ْع ِدي ا ْس ُمهُ أَحْ َم ُد }الصف 6وقال { َّما َكانَ ُم َح َّم ٌد أَبَا أَ َح ٍد ِّمن ر َ
هللا}األحزاب 04فهو سبحانه لم يخاطب محمدا اال بنعت التشريف كالرسول والنبى والمزمل
َّرسُو َل َّ ِ
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والمدثر وخاطب سائر االنبياء بأسمائهم مع انه فى مقام االخبار عنه قد يذكر اسمه فقد فرق سبحانه
1
بين حالتى الخطاب فى حق الرسول

من علم سنة رسول هللا لم يجز له أن يعدل عن السنة إلى غيرها
ْض ُكم بَعْضاً قَ ْد يَ ْعلَ ُم َّ
هللاُ الَّ ِذينَ يَتَ َسلَّلُونَ ِمن ُك ْم
قال تعالى { َال تَجْ َعلُوا ُدعَاء ال َّرسُو ِل بَ ْينَ ُك ْم َك ُدعَاء بَع ِ
ُصي َبهُ ْم َع َذابٌ أَ ِلي ٌم }النور 69والرسول هو
صي َبهُ ْم فِ ْتنَةٌ أَوْ ي ِ
ِل َواذاً فَ ْل َيحْ َذ ِر الَّ ِذينَ ي َُخا ِلفُونَ ع َْن أَ ْم ِر ِه أَن تُ ِ
الواسطة والسفير بينهم وبين هللا عز وجل فهو الذى يبلغهم أمر هللا ونهيه ووعده ووعيده وتحليله
وتحريمه فالحالل ما حلله هللا ورسوله والحرام ما حرمه هللا ورسوله والدين ما شرعه هللا ورسوله
وليس ألحد أن يخرج عن شيء مما شرعه الرسول وهو الشرع الذى يجب على والة األمر إلزام
الناس به ويجب على المجاهدين الجهاد عليه ويجب على كل واحد إتباعه ونصره وليس المراد
بالشرع الالزم لجميع الخلق حكم الحاكم ولو كان الحاكم أفضل أهل زمانه بل حكم الحاكم العالم
العادل يلزم قوما معينين تحاكموا إليه فى قضية معينة ال يلزم جميع الخلق وال يجب على عالم من
علماء المسلمين أن يقلد حاكما ال فى قليل وال فى كثير إذا كان قد عرف ما أمر هللا به ورسوله بل ال
يجب على آحاد العامة تقليد الحاكم فى شيء بل له أن يستفتى من يجوز له إستفتاؤه وإن لم يكن حاكما
ومتى ترك العالم ما علمه من كتاب هللا وسنة رسوله واتبع حكم الحاكم المخالف لحكم هللا ورسوله
ُ
نز َل إِلَ ْيكَ فَالَ َي ُكن
كان مرتدا كافرا يستحق العقوبة فى الدنيا واآلخرة قال تعالى { المص{ِ }1كتَابٌ أ ِ
ص ْدركَ َح َر ٌج ِّم ْنهُ لِتُن ِذ َر ِب ِه َو ِذ ْك َرى لِ ْل ُم ْؤ ِمنِينَ { }8اتَّ ِبع ْ ُ
نز َل إِلَ ْي ُكم ِّمن َّربِّ ُك ْم َوالَ تَتَّ ِبع ْ
ُوا ِمن
ُوا َما أ ِ
فِي َ ِ
دُونِ ِه أَوْ لِيَاء قَلِيالً َّما تَ َذ َّكرُونَ { }9االعراف 9-1ولو ضرب وحبس و أوذى بأنواع األذى ليدع ما
علمه من شرع هللا ورسوله الذى يجب إتباعه وإتبع حكم غيره كان مستحقا لعذاب هللا بل عليه أن
ب النَّاسُ
يصبر وإن أوذى فى هللا فهذه سنة هللا فى األنبياء وأتباعهم قال هللا تعالى {الم{ }1أَ َح ِس َ
أَن يُ ْت َر ُكوا أَن يَقُولُوا آ َمنَّا َوهُ ْم َال يُ ْفتَنُونَ {َ }8ولَقَ ْد فَتَنَّا الَّ ِذينَ ِمن قَ ْب ِل ِه ْم فَلَ َي ْعلَ َم َّن َّ
ص َدقُوا
هللاُ الَّ ِذينَ َ
َولَيَ ْعلَ َم َّن ْال َكا ِذ ِبينَ { }9العنكبوت 9-1وقال تعالى { َولَنَ ْبلُ َونَّ ُك ْم َحتَّى نَ ْعلَ َم ْال ُم َجا ِه ِدينَ ِمن ُك ْم
ار ُك ْم }محمد 91وقال تعالى {أَ ْم َح ِس ْبتُ ْم أَن تَ ْد ُخلُواْ ْال َجنَّةَ َولَ َّما يَأْتِ ُكم َّمثَ ُل الَّ ِذينَ
َوالصَّابِ ِرينَ َونَ ْبلُ َو أَ ْخبَ َ
ول ال َّرسُو ُل َوالَّ ِذينَ آ َمنُواْ َم َعهُ َمتَى نَصْ ُر ه
س ْتهُ ُم ْال َبأْ َساء َوال َّ
َخلَوْ اْ ِمن قَ ْب ِل ُكم َّم َّ
ضرَّاء َو ُز ْل ِزلُواْ َحتَّى َيقُ َ
هللاِ
هللا قَ ِريبٌ }البقرة 810وهذا إذا كان الحاكم قد حكم فى مسألة إجتهادية قد تنازع فيها
أَال إِ َّن نَصْ َر ه ِ
الصحابة والتابعون فحكم الحاكم بقول بعضهم وعند بعضهم سنة لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم
تخالف ما حكم به فعلى هذا أن يتبع ما علم من سنة رسول هللا ويأمر بذلك ويفتى به ويدعو إليه وال
يقلد الحاكم هذا كله باتفاق المسلمين وإن ترك المسلم عالما كان أو غير عالم ما علم من أمر هللا
صي َبهُ ْم
ورسوله لقول غيره كان مستحقا للعذاب قال تعالى {فَ ْل َيحْ َذ ِر الَّ ِذينَ ي َُخا ِلفُونَ ع َْن أَ ْم ِر ِه أَن تُ ِ
ُصيبَهُ ْم َع َذابٌ أَلِي ٌم }النور 69وإن كان ذلك الحاكم قد خفى عليه هذا النص مثل كثير من
فِ ْتنَةٌ أَوْ ي ِ
الصحابة والتابعين واألئمة األربعة وغيرهم تكلموا فى مسائل بإجتهادهم وكان فى ذلك سنة لرسول
هللا تخالف إجتهادهم فهم معذورون لكونهم إجتهدوا {الَ يُ َكلِّفُ ه
هللاُ نَ ْفساً إِالَّ ُو ْس َعهَا }البقرة 826ولكن
من علم سنة رسول هللا لم يجز له أن يعدل عن السنة إلى غيرها قال تعالى { َو َما َكانَ لِ ُم ْؤ ِم ٍن َو َال
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َ
َ
َ
ضى َّ
ض َّل
هللا َو َرسُولَهُ فَقَ ْد َ
ُم ْؤ ِمنَ ٍة إِ َذا قَ َ
ْص َّ َ
هللاُ َو َرسُولُهُ أ ْمراً أن يَ ُكونَ لَهُ ُم ْال ِخيَ َرةُ ِم ْن أ ْم ِرهِ ْم َو َمن يَع ِ
ض َالالً ُّم ِبيناً }األحزاب 96ومن اتبع ما بعث هللا به رسوله كان مهديا منصورا بنصرة هللا فى الدنيا
َ
َ
ْ
َّ
ْ
ْ
ُ
ْ
َ
َ
َّ
سلنَا َوال ِذينَ آ َمنُوا فِي ال َحيَا ِة ال ُّدنيَا َويَوْ َم يَقو ُم األشهَا ُد }غافر51
ص ُر ُر ُ
واآلخرة كما قال تعالى {إِنا لنَن ُ
وقال تعالى { َولَقَ ْد َسبَقَ ْ
ت َكلِ َمتُنَا لِ ِعبَا ِدنَا ْال ُمرْ َسلِينَ { }111إِنَّهُ ْم لَهُ ُم ْال َمنصُورُونَ {َ }118وإِ َّن جُن َدنَا لَهُ ُم
ْال َغا ِلبُونَ { }119الصافات 119-111واذا اصابت العبد مصيبة كانت بذنبه ال باتباعه للرسول بل
صابَ ُكم
باتباعه للرسول صلى هللا عليه وسلم يرحم وينصر وبذنوبه يعذب ويخذل قال تعالى { َو َما أَ َ
صي َب ٍة فَ ِب َما َك َس َب ْ
ير }الشورى 94ولهذا لما انهزم المسلمون يوم احد
ِّمن ُّم ِ
ت أَ ْي ِدي ُك ْم َو َي ْعفُو عَن َك ِث ٍ
وكانوا مع النبى واستظهر عليهم العدو بين هللا لهم أن ذلك بذنوبهم قال تعالى {إِ َّن الَّ ِذينَ تَ َولَّوْ اْ ِمن ُك ْم
هللاُ َع ْنهُ ْم إِ َّن ه
ُوا َولَقَ ْد َعفَا ه
ْض َما َك َسب ْ
ان إِنَّ َما ا ْستَ َزلَّهُ ُم ال َّ
هللاَ َغفُو ٌر َحلِي ٌم }آل
يَوْ َم ْالتَقَى ْال َج ْم َع ِ
ش ْيطَانُ بِبَع ِ
1
عمران155

الم التعريف ال تدل اال مع معرفة المخاطب بالمعهود المعروف
ْض ُكم بَعْضاً قَ ْد يَ ْعلَ ُم َّ
هللاُ الَّ ِذينَ يَتَ َسلَّلُونَ ِمن ُك ْم
قال تعالى { َال تَجْ َعلُوا ُدعَاء ال َّرسُو ِل بَ ْينَ ُك ْم َك ُدعَاء بَع ِ
ُصي َبهُ ْم َع َذابٌ أَ ِلي ٌم }النور 69فان األلفاظ
صي َبهُ ْم فِ ْتنَةٌ أَوْ ي ِ
ِل َواذاً فَ ْل َيحْ َذ ِر الَّ ِذينَ ي َُخا ِلفُونَ ع َْن أَ ْم ِر ِه أَن تُ ِ
التى يقال انها متواطئة كأسماء األجناس مثل لفظ الرسول والوالى والقاضي والرجل والمرأة واالمام
والبيت ونحو ذلك قد يراد بها المعنى العام وقد يراد بها ما هو اخص منه مما يقترن بها تعريف
س ْلنَا إِلَى فِرْ عَوْ نَ
االضافة أو الالم كما فى قوله { إِنَّا أَرْ َس ْلنَا إِلَ ْي ُك ْم َرسُوالً َشا ِهداً َعلَ ْي ُك ْم َك َما أَرْ َ
صى فِرْ عَوْ نُ ال َّرسُو َل { }16المزمل 16-15وقال فى موضع اخر { َال تَجْ َعلُوا ُدعَاء
َرسُوالً{ }15فَ َع َ
ْض ُكم بَعْضاً }النور 69فلفظ الرسول فى الموضعين لفظ واحد مقرون بالالم
ُول بَ ْينَ ُك ْم َك ُدعَاء بَع ِ
ال َّرس ِ
لكن ينصرف فى كل موضع إلى المعروف عند المخاطب فى ذلك الموضع فلما قال هنا { َك َما
ُول { }16المزمل 16-15كان الالم
صى فِرْ عَوْ نُ ال َّرس َ
أَرْ َس ْلنَا إِلَى ِفرْ عَوْ نَ َرسُوالً{ }15فَ َع َ
لتعريف رسول فرعون وهو موسي ابن عمران عليه السالم ولما قال المة محمد { َال تَجْ َعلُوا ُدعَاء
ْض ُكم بَعْضاً }النور 69كان الالم لتعريف الرسول المعروف عند المخاطبين
ُول بَ ْينَ ُك ْم َك ُدعَاء بَع ِ
ال َّرس ِ
بالقرآن والمامورين بامرهم و المنتهين بنهيه وهم امة محمد ومعلوم ان مثل هذا ال يجوز ان يقال
وهو مجاز فى احدهما باتفاق الناس وال يجوز ان يقال هو مشترك اشتراكا لفظيا محضا كلفظ
المشترى لمبتاع والكوكب وسهيل للكوكب والرجل وال يجوز ان يقال هو متواطىء دل في
الموضعين على القدر المشترك فقط فانه قد علم انه فى احد الموضعين هو محمد وفى االخر موسى
2
مع ان لفظ الرسول واحد
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ْض ُكم بَعْضاً قَ ْد يَ ْعلَ ُم َّ
هللاُ الَّ ِذينَ يَتَ َسلَّلُونَ ِمن ُك ْم
قال تعالى { َال تَجْ َعلُوا ُدعَاء ال َّرسُو ِل بَ ْي َن ُك ْم َك ُدعَاء بَع ِ
ُصي َبهُ ْم َع َذابٌ أَ ِلي ٌم }النور 69وكذلك ما
صي َبهُ ْم فِ ْتنَةٌ أَوْ ي ِ
ِل َواذاً فَ ْل َيحْ َذ ِر الَّ ِذينَ ي َُخا ِلفُونَ ع َْن أَ ْم ِر ِه أَن تُ ِ
يعرف باالم الم العهد ينصرف فى كل موضع الى ما يعرفه المخاطب اما بعرف متقدم واما باللفظ
المتقدم وان كان غير هذا المراد ليس هو ذاك لكن بينهما قدر مشترك وقدر فارق كقوله تعالى {إِنَّا
ُول ً{}16
صى فِرْ عَوْ نُ ال َّرس َ
أَرْ َس ْلنَا إِلَ ْي ُك ْم َرسُوالً َشا ِهداً َعلَ ْي ُك ْم َك َما أَرْ َس ْلنَا إِلَى فِرْ عَوْ نَ َرسُوالً{ }15فَ َع َ
ْض ُكم بَعْضاً }النور 69ففي
ُول بَ ْينَ ُك ْم َك ُدعَاء بَع ِ
المزمل 16-15وقال تعالى { َال تَجْ َعلُوا ُدعَاء ال َّرس ِ
الموضعين لفظ الرسول والم التعريف لكن المعهود المعروف هناك هو رسول فرعون وهو موسى
ُول بَ ْينَ ُك ْم }النور69
عليه السالم والمعروف المعهود هنا عند المخاطبين بقوله { َال تَجْ َعلُوا ُدعَاء ال َّرس ِ
هو محمد وكالهما حقيقة واالسم متواطىء وهو معرف بالالم فى الموضعين لكن العهد فى احد
الموضعين غير العهد فى الموضوع االخر وهذا احد االسباب التى بها يدل اللفظ فان الم التعريف ال
1
تدل اال مع معرفة المخاطب بالمعهود المعروف

الرسول طاعته فرض على كل أحد فى كل وقت وكل مكان وفى جميع أحواله
ْض ُكم َبعْضاً قَ ْد َي ْعلَ ُم َّ
هللاُ الَّ ِذينَ َيتَ َسلَّلُونَ ِمن ُك ْم
قال تعالى { َال تَجْ َعلُوا ُد َعاء ال َّرسُو ِل َب ْينَ ُك ْم َك ُدعَاء َبع ِ
ُصيبَهُ ْم َع َذابٌ أَلِي ٌم }النور 69فاألمر
صيبَهُ ْم فِ ْتنَةٌ أَوْ ي ِ
لِ َواذاً فَ ْليَحْ َذ ِر الَّ ِذينَ ي َُخالِفُونَ ع َْن أَ ْم ِر ِه أَن تُ ِ
باتباع الكتاب والسنة فكثير جدا كقوله {اتَّ ِبع ْ ُ
نز َل إِلَ ْي ُكم ِّمن َّربِّ ُك ْم }األعرافَ { 9وهَـ َذا ِكتَابٌ
ُوا َما أ ِ
ي أُ
وا }األنعامَ { 155واتَّبَع ْ
ك فَاتَّ ِبعُوهُ َواتَّقُ ْ
ار ٌ
أَ َ
نز َل َم َعهُ}األعرافَ { 151و َما
ُوا النُّو َر الَّ ِذ َ
نز ْلنَاهُ ُمبَ َ
ِ
2
آتَا ُك ُم ال َّرسُو ُل فَ ُخ ُذوهُ َو َما نَهَا ُك ْم َع ْنهُ فَانتَهُوا}الحشر1
ْض ُكم بَعْضاً قَ ْد يَ ْعلَ ُم َّ
هللاُ الَّ ِذينَ يَتَ َسلَّلُونَ ِمن ُك ْم
قال تعالى { َال تَجْ َعلُوا ُدعَاء ال َّرسُو ِل بَ ْي َن ُك ْم َك ُدعَاء بَع ِ
ُصي َبهُ ْم َع َذابٌ أَ ِلي ٌم }النور 69قد ذم هللا
صي َبهُ ْم فِ ْتنَةٌ أَوْ ي ِ
ِل َواذاً فَ ْل َيحْ َذ ِر الَّ ِذينَ ي َُخا ِلفُونَ ع َْن أَ ْم ِر ِه أَن تُ ِ
تعالى فى القرآن من عدل عن اتباع الرسل الى ما نشأ عليه من دين آبائه وهذا هو التقليد الذى حرمه
هللا ورسوله وهو أن يتبع غير الرسول فيما خالف فيه الرسول وهذا حرام باتفاق المسلمين على كل
أحد فانه ال طاعة لمخلوق فى معصية الخالق والرسول طاعته فرض على كل أحد من الخاصة
والعامة فى كل وقت وكل مكان فى سره وعالنيته وفى جميع أحواله وهذا من االيمان قال هللا
ش َج َر َب ْينَهُ ْم ثُ َّم الَ َي ِجد ْ
تعالى {فَالَ َو َربِّكَ الَ ي ُْؤ ِمنُونَ َحتَّ َى ي َُح ِّك ُموكَ ِفي َما َ
ضي َ
ْت
ُوا ِفي أَنفُ ِس ِه ْم َح َرجاً ِّم َّما قَ َ
َويُ َسلِّ ُم ْ
وا تَ ْسلِيماً }النساء 65وقال {إِنَّ َما َكانَ قَوْ َل ْال ُم ْؤ ِمنِينَ إِ َذا ُدعُوا إِلَى َّ
هللاِ َو َرسُولِهِ لِيَحْ ُك َم بَ ْينَهُ ْم أَن
ضى َّ
هللاُ َو َرسُولُهُ أَ ْمراً أَن
يَقُولُوا َس ِم ْعنَا َوأَطَ ْعنَا }النور 51وقال { َو َما َكانَ لِ ُم ْؤ ِم ٍن َو َال ُم ْؤ ِمنَ ٍة إِ َذا قَ َ
َ
ض َالالً ُّم ِبيناً }األحزاب 96وقال
ض َّل َ
هللا َو َرسُولَهُ فَقَ ْد َ
ْص َّ َ
َي ُكونَ لَهُ ُم ْال ِخ َي َرةُ ِم ْن أ ْم ِر ِه ْم َو َمن َيع ِ
هللا فَاتَّ ِبعُونِي يُحْ ِب ْب ُك ُم ه
هللاُ}آل عمران 91وقد أوجب هللا طاعة الرسول على
{قُلْ إِن ُكنتُ ْم تُ ِحبُّونَ ه َ

1مجموع الفتاوى ج 84 :ص035 :
2مجموع الفتاوى ج 84 :ص540 :
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جميع الناس فى قريب من أربعين موضعا من القرآن وطاعته طاعة هللا وهى عبادة هللا وحده ال
شريك له وذلك هو دين هللا وهو االسالم وكل من أمر هللا بطاعته من عالم وأمير ووالد وزوج فالن
طاعته طاعة هلل وإآل فاذا أمر بخالف طاعة هللا فانه ال طاعة له وقد يأمر الوالد والزوج بمباح فيطاع
وكذلك االمير إذا أمر عالما يعلم أنه معصية هلل والعالم إذا أفتى المستفتى بما لم يعلم المستفتى أنه
مخالف ألمر هللا فال يكون المطيع لهؤالء عاصيا واما إذا علم أنه مخالف ألمر هللا فطاعته فى ذلك
معصية هلل ولهذا نقل غير واحد االجماع على أنه ال يجوز للعالم أن يقلد غيره إذا كان قد اجتهد
واستدل وتبين له الحق الذى جاء به الرسول فهنا ال يجوز له تقليد من قال خالف ذلك بال نزاع ولكن
هل يجوز مع قدرته على االستدالل أنه يقلد هذا فيه قوالن فمذهب الشافعى وأحمد وغيرهما ال
يجوز وحكى عن محمد بن الحسن جوازه والمسألة معروفة وحكى بعض الناس ذلك عن أحمد ولم
يعرف هذا الناقل قول أحمد كما هو مذكور فى غير هذا الموضع وتقليد العاجز عن االستدالل
للعالم يجوز عند الجمهور وفى صفة من يجوز له التقليد تفصيل ونزاع ليس هذا موضعه
والمقصود هنا ان التقليد المحرم بالنص واالجماع أن يعارض قول هللا ورسوله بما يخالف ذلك كائنا
من كان المخالف لذلك قال هللا تعالى { َويَوْ َم يَ َعضُّ الظَّالِ ُم َعلَى يَ َد ْي ِه يَقُو ُل يَا لَ ْيتَنِي اتَّ َخ ْذ ُ
ت َم َع
ضلَّنِي ع َِن ال ِّذ ْك ِر بَ ْع َد إِ ْذ َجاءنِي
ُول َسبِيالً { }81يَا َو ْيلَتَى لَ ْيتَنِي لَ ْم أَتَّ ِخ ْذ فُ َالناً َخلِيالً{ }82لَقَ ْد أَ َ
ال َّرس ِ
ْ
ُ
ُ
َو َكانَ ال َّ
ال ال َّرسُو ُل يَا َربِّ إِ َّن قَوْ ِمي اتَّ َخذوا هَ َذا القُرْ آنَ
ان َخذوالً{َ }83وقَ َ
عإن َس ِ
ش ْيطَانُ ِل ْ ِ
هللا
ار يَقُولُونَ يَا لَ ْيتَنَا أَطَ ْعنَا َّ َ
َم ْهجُوراً{}94الفرقان 94- 81وقال تعالى {يَوْ َم تُقَلَّبُ ُوجُوهُهُ ْم فِي النَّ ِ
س ِب َ
َوأَطَ ْعنَا ال َّرس َ
ض ْعفَ ْي ِن
ضلُّونَا ال َّ
ُوال {َ }66وقَالُوا َربَّنَا إِنَّا أَطَ ْعنَا َسا َدتَنَا َو ُك َب َراءنَا فَأَ َ
يال{َ }61ربَّنَا آ ِت ِه ْم ِ
ِمنَ ْال َع َذابِ َو ْال َع ْنهُ ْم لَعْناً َك ِبيراً{}62األحزاب 61- 66وقال تعالى {إِ ْذ تَبَرَّأَ الَّ ِذينَ اتُّ ِبع ْ
ُوا ِمنَ الَّ ِذينَ
ت بِ ِه ُم األَ ْسبَابُ }البقرة 166إلى قوله { َو َمثَ ُل الَّ ِذينَ َكفَر ْ
اتَّبَع ْ
اب َوتَقَطَّ َع ْ
ُوا َك َمثَ ِل الَّ ِذي
ُوا َو َرأَ ُواْ ْال َع َذ َ
يَ ْن ِع ُ
ص ٌّم بُ ْك ٌم ُع ْم ٌي فَهُ ْم الَ يَ ْع ِقلُونَ }البقرة 111فذكر براءة المتبوعين
ق ِب َما الَ يَ ْس َم ُع إِالَّ ُدعَاء َو ِندَاء ُ
من اتباعهم فى خالف طاعة هللا ذكر هذا بعد قوله { َوإِلَـهُ ُك ْم إِلَهٌ َوا ِح ٌد }البقرة  169فاالله الواحد هو
ص ْينَا
المعبود والمطاع فمن أطاع متبوعا فى خالف ذلك فله نصيب من هذا الذم قال تعالى { َو َو َّ
اإلن َسانَ ِب َوالِ َد ْي ِه َح َملَ ْتهُ أُ ُّمهُ َو ْهناً َعلَى َو ْه ٍن }لقمان 10الى قوله { َوإِن َجاهَدَاكَ عَلى أَن تُ ْش ِركَ ِبي َما
ِْ
اب إِلَ َّي }لقمان 15ثم
يل َم ْن أَنَ َ
اح ْبهُ َما فِي ال ُّد ْنيَا َم ْعرُوفاً َواتَّبِ ْع َسبِ َ
ْس لَكَ بِ ِه ِع ْل ٌم فَ َال تُ ِط ْعهُ َما َو َ
لَي َ
ص ِ
خاطب الناس بأكل ما فى األرض حالال طيبا وأن ال يتبعوا خطوات الشيطان فى خالف ذلك فانه إنما
يأمر بالسوء والفحشاء وأن يقولوا على هللا ماال يعلمون فيقولوا هذا حرام وهذا حالل أو غير ذلك مما
يقولونه على هللا فى األمور الخبرية والعملية بال علم كما قال تعالى { َوالَ تَقُولُ ْ
صفُ أَ ْل ِسنَتُ ُك ُم
وا ِل َما تَ ِ
ب }النحل 116ثم إن هؤالء الذين يقولون على هللا
هللا ْال َك ِذ َ
ْال َك ِذ َ
ب هَـ َذا َحالَ ٌل َوهَـ َذا َح َرا ٌم لِّتَ ْفتَرُواْ َعلَى ه ِ
نز َل ه
بغير علم إذا قيل لهم { اتَّبِعُوا َما أَ َ
هللاُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِ ُع َما أَ ْلفَ ْينَا َعلَ ْي ِه آبَاءنَا }البقرة 114فليس عندهم
علم بل عندهم اتباع سلفهم وهو الذى اعتادوه وتربوا عليه ثم خاطب المؤمنين خصوصا فقال
وا ُكلُ ْ
{يَا أَيُّهَا الَّ ِذينَ آ َمنُ ْ
هلل إِن ُكنتُ ْم إِيَّاهُ تَ ْعبُ ُدونَ { }118إِنَّ َما َح َّر َم
ت َما َر َز ْقنَا ُك ْم َوا ْش ُكرُواْ ِ ه ِ
وا ِمن طَيِّبَا ِ
هللا {}119البقرة 119-118فأمرهم بأكل الطيبات
ير َو َما أُ ِه َّل ِب ِه ِل َغي ِْر ه ِ
نز ِ
َعلَ ْي ُك ُم ْال َم ْيتَةَ َوال َّد َم َولَحْ َم ْال ِخ ِ
مما رزقهم ألنهم هم المقصودون بالرزق ولم يشترط الحل هنا ألنه إنما حرم ما ذكر فما سواه حالل
لهم والناس إنما أمرهم بأكل ما فى األرض حالال طيبا وهو إنما أحل للمؤمنين والكفار لم يحل لهم
شيئا فالحل مشروط بااليمان ومن لم يستعن برزقه على عبادته لم يحل له شيئا وإن كان أيضا لم
يحرمه فال يقال إن هللا أحله لهم وال حرمه وإنما حرم على الذين هادوا ما ذكره فى سورة األنعام
ولهذا أنكر فى سورة األنعام وغيرها على من حرم ما لم يحرمه كقوله { قُلْ آل َّذ َك َري ِْن َح َّر َم أَ ِم األُنثَ َيي ِْن
}األنعام 109ثم قال { َو َعلَى الَّ ِذينَ هَاد ْ
ُوا َح َّر ْمنَا ُك َّل ِذي ظُفُ ٍر }األنعام 106ثم قال تعالى {قُلْ
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تَ َعالَوْ ْا أَ ْت ُل َما َح َّر َم َربُّ ُك ْم َعلَ ْي ُك ْم }األنعام 151اآليات وقال فى سورة النحل { َو َعلَى الَّ ِذينَ هَادُواْ
وا أَنفُ َسهُ ْم َي ْ
صصْ نَا َعلَ ْيكَ ِمن قَ ْب ُل َو َما ظَلَ ْمنَاهُ ْم َولَـ ِكن َكانُ ْ
ظ ِل ُمونَ }النحل 112اآلية وأخبر
َح َّر ْمنَا َما قَ َ
ت أُ ِحلَّ ْ
ت لَهُ ْم }النساء164
أنه حرم ذلك ببغيهم فقال {فَ ِبظُ ْل ٍم ِّمنَ الَّ ِذينَ هَادُواْ َح َّر ْمنَا َعلَ ْي ِه ْم طَيِّبَا ٍ
ك َج َز ْينَاهُم بِبَ ْغيِ ِه ْم }األنعام 106وهذا كله يدل على أصح قولى العلماء وهو أن هذا
وقال { َذلِ َ
التحريم باق عليهم بعد مبعث محمد ال يزول إال بمتابعته ألنه تحريم عقوبة على ظلمهم وبغيهم وهذا
لم يزل بل زاد وتغلظ فكانوا أحق بالعقوبة وايضا فان هللا تعالى أخبر بهذا التحريم بعد مبعث
محمد ليبين أنه لم يحرم إال هذا وهذا فلو كان ذلك التحريم قد زال لم يستثنه وأيضا فان التحريم ال
وا َو َع ِملُ ْ
ْس َعلَى الَّ ِذينَ آ َمنُ ْ
وا
يزول اال بتحليل منه وهو انما أحل أكل الطيبات للمؤمنين بقوله {لَي َ
ت ُجنَا ٌح فِي َما طَ ِع ُم ْ
وا }المائدة 39اآلية وقوله { أ ُ ِحلَّ ْ
ت لَ ُكم بَ ِهي َمةُ األَ ْن َع ِام إِالَّ َما يُ ْتلَى َعلَ ْي ُك ْم
الصَّالِ َحا ِ
ُ
ُ
َ
َّ
ُ
ص ْي ِد }المائدة1وقوله {يَسْألونَكَ َما َذا أ ِح َّل لَهُ ْم قُلْ أ ِح َّل لَ ُك ُم الطيِّبَ ُ
ات }المائدة 0الى قوله
َغي َْر ُم ِحلِّي ال َّ
اب ِحلٌّ لَّ ُك ْم َوطَ َعا ُم ُك ْم ِح ُّل لَّهُ ْم }المائدة 5وهذا خطاب للمؤمنين ولهذا قال
{ َوطَ َعا ُم الَّ ِذينَ أُوتُواْ ْال ِكتَ َ
اب ِحلٌّ لَّ ُك ْم }المائدة 5ثم قال { َوطَ َعا ُم ُك ْم ِح ُّل لَّهُ ْم }المائدة 5فلو كان ما
{ َوطَ َعا ُم الَّ ِذينَ أُوتُواْ ْال ِكتَ َ
أحل لنا حال لهم لم يحتج الى هذا وقوله { َوطَ َعا ُم ُك ْم ِحلُّ لَّهُ ْم }المائدة 5ال يدخل فيه ما حرم عليهم
كما أن قوله { َوطَ َعا ُم الَّ ِذينَ أُوتُ ْ
اب ِح ٌّل لَّ ُك ْم }المائدة 5ال يدخل فيه ما حرم علينا مما
وا ْال ِكتَ َ
يستحلونه هم كصيد الحرم وما أهل به لغير هللا وهل يدخل فى طعامهم الذى احل لنا ما حرم
عليهم ولم يحرم علينا مثل ما اذا ذكوا االبل هذا فيه نزاع معروف فالمشهور من مذهب مالك هو أحد
القولين فى مذهب أحمد تحريمه ومذهب ابى حنيفة والشافعى والقول اآلخر فى مذهب أحمد حله
وهل العلة انهم لم يقصدوا ذكاته أو العلة انه ليس من طعامهم فيه نزاع
وإذا ذبحوا للمسلم فهل هو كما اذا ذبحوا ألنفسهم فيه نزاع وفى جواز ذبحهم النسك اذا كانوا
ممن يحل ذبحهم قوالن هما روايتان عن أحمد فالمنع مذهب مالك والجواز مذهب ابى حنيفة
ثم إنه
والشافعى فاذا كان الذابح يهوديا صار فى الذبح علتان وليس هذا موضع هذه المسائل
سبحانه لما ذكر حال من يقول على هللا بال علم بل تقليدا لسلفه ذكر حال من يكتم ما أنزل هللا من
نز َل ه
البينات والهدى من بعد ما بينه للناس فى الكتاب فقال {إِ َّن الَّ ِذينَ َي ْكتُ ُمونَ َما أَ َ
ب
هللاُ ِمنَ ْال ِكتَا ِ
َويَ ْشتَرُونَ ِب ِه ثَ َمناً قَلِيالً أُولَـئِكَ َما يَأْ ُكلُونَ فِي بُطُونِ ِه ْم إِالَّ النَّا َر َوالَ يُ َكلِّ ُمهُ ُم ه
هللاُ يَوْ َم ْالقِيَا َم ِة َوالَ ي َُز ِّكي ِه ْم
َولَهُ ْم َع َذابٌ أَلِي ٌم }البقرة 110فهذا حال من كتم علم الرسول وذاك حال من عدل عنها الى خالفها
والعادل عنها الى خالفها يدخل فيه من قلد أحدا من األولين واآلخرين فيما يعلم أنه خالف قول
الرسول سواء كان صاحبا أو تابعا أو أحد الفقهاء المشهورين األربعة أو غيرهم وأما من ظن أن
الذين قلدهم موافقون للرسول فيما قالوه فان كان قد سلك فى ذلك طريقا علميا فهو مجتهد له حكم
أمثاله وإن كان متكلما بال علم فهو من المذمومين ومن إدعى إجماعا يخالف نص الرسول من غير
نص يكون موافقا لما يدعيه واعتقد جواز مخالفة أهل االجماع للرسول برأيهم وأن االجماع ينسخ
النص كما تقوله طائفة من أهل الكالم والرأى فهذا من جنس هؤالء وأما إن كان يعتقد أن
االجماع يدل على نص لم يبلغنا يكون ناسخا لألول فهذا وإن كان لم يقل قوال سديدا فهو مجتهد فى
ذلك يبين له فساد ما قاله كمن عارض حديثا صحيحا بحديث ضعيف اعتقد صحته فان قوله وإن لم
يكن حقا لكن يبين له ضعفه وذلك بان يبين له عدم االجماع المخالف للنص او يبين له انه لم تجتمع
األمة على مخالفة نص إال ومعها نص معلوم يعلمون أنه الناسخ لألول فدعوى تعارض النص
واالجماع باطلة ويبين له أن مثل هذا ال يجوز فان النصوص معلومة محفوظة واألمة مأمورة بتتبعها
واتباعها وأما ثبوت االجماع على خالفها بغير نص فهذا ال يمكن العلم بان كل واحد من علماء
المسلمين خالف ذلك النص واالجماع نوعان قطعى فهذا ال سبيل الى أن يعلم اجماع قطعى على
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خالف النص واما الظنى فهو االجماع االقرارى واالستقرائى بأن يستقرىء أقوال العلماء فال يجد فى
ذلك خالفا او يشتهر القول فى القرآن وال يعلم احدا أنكره فهذا االجماع وإن جاز االحتجاج به فال
يجوز أن تدفع النصوص المعلومة به ألن هذا حجة ظنية ال يجزم االنسان بصحتها فانه ال يجزم
بانتفاء المخالف وحيث قطع بانتفاء المخالف فاالجماع قطعى وأما إذا كان يظن عدمه وال يقطع به
فهو حجة ظنية والظنى ال يدفع به النص المعلوم لكن يحتج به ويقدم على ما هو دونه بالظن ويقدم
عليه الظن الذى هو أقوى منه فمتى كان ظنه لداللة النص أقوى من ظنه بثبوت االجماع قدم داللة
النص ومتى كان ظنه لعإجماع أقوى قدم هذا والمصيب فى نفس األمر واحد وإن كان قد نقل له
فى المسألة فروع ولم يتعين صحته فهذا يوجب له أن ال يظن االجماع إن لم يظن بطالن ذلك النقل
وإال فمتى جوز ان يكون ناقل النزاع صادقا وجوز أن يكون كاذبا يبقى شاكا فى ثبوت االجماع ومع
الشك ال يكون معه علم وال ظن باالجماع وال تدفع األدلة الشرعية بهذا المشتبه مع أن هذا ال يكون
فال يكون قط إجماع يجب اتباعه مع معارضته لنص آخر ال مخالف له وال يكون قط نص يجب
اتباعه وليس فى األمة قائل به بل قد يخفى القائل به على كثير من الناس قال الترمذى كل حديث فى
كتابى قد عمل به بعض أهل العلم إال حديثين حديث الجمع وقتل الشارب ومع هذا فكال الحديثين قد
عمل به طائفة وحديث الجمع قد عمل به أحمد وغيره ولكن من ثبت عنده نص ولم يعلم قائال به
وهو ال يدرى أجمع على نقيضه أم ال فهو بمنزلة من رأى دليال عارضه آخر وهو بعد لم يعلم
رجحان أحدهما فهذا يقف الى ان يتبين له رجحان هذا أو هذا فال يقول قوال بال علم وال يتبع نصا مع
ظن نسخه وعدم نسخه عنده سواء لما عارضه عنده من نص آخر أو ظن اجماع وال عاما ظن
تخصيصه وعدم تخصيصه عنده سواء فال بد أن يكون الدليل سالما عن المعارض المقاوم فيغلب
على ظنه نفى المعارض المقاوم وإال وقف وأيضا فمن ظن أن مثل هذا االجماع يحتج به فى
خالف النص إن لم يترجح عنده ثبوت االجماع أو يكون معه نص آخر ينسخ األول وما يظنه من
االجماع معه وأكثر مسائل أهل المدينة التى يحتجون فيها بالعمل يكون معهم فيها نص فالنص الذى
معه العمل مقدم على اآلخر وهذا هو الصحيح فى مذهب أحمد وغيره كتقديم حديث عثمان ال ينكح
وأما رد النص بمجرد العمل فهذا باطل عند
المحرم على حديث ابن عباس وأمثال ذلك
جماهير العلماء وقد تنازع الناس فى مخالف االجماع هل يكفر على قولين والتحقيق أن االجماع
المعلوم يكفر مخالفه كما يكفر مخالف النص بتركه لكن هذا ال يكون إال فيما علم ثبوت النص به وأما
العلم بثبوت االجماع فى مسألة ال نص فيها فهذا ال يقع وأما غير المعلوم فيمتنع تكفيره وحينئذ
وتنازعوا فى االجماع هل هو حجة قطعية أو
فاالجماع مع النص دليالن كالكتاب والسنة
ظنية والتحقيق أن قطعية قطعى وظنية ظنى وهللا أعلم وقد ذكر نظير هذه اآلية فى سورة المائدة
وذكر فى سورة الزخرف قوله { أَ َولَوْ ِج ْئتُ ُكم بِأَ ْه َدى ِم َّما َو َجدتُّ ْم َعلَ ْي ِه آبَاء ُك ْم }الزخرف 80وهذا
يتناول من بين له أن القول اآلخر هو أهدى من القول الذى نشأ عليه فعليه أن يتبعه كما قال { َواتَّ ِبعُوا
ُ
نز َل إِلَ ْي ُكم ِّمن َّربِّ ُكم }الزمر 55وقال { فَ ُخ ْذهَا ِبقُ َّو ٍة َو ْأ ُمرْ قَوْ َمكَ يَأْ ُخ ُذواْ ِبأَحْ َسنِهَا
أَحْ َسنَ َما أ ِ
}األعراف 105وقال {الَّ ِذينَ َي ْستَ ِمعُونَ ْالقَوْ َل فَ َيتَّ ِبعُونَ أَحْ َسنَهُ }الزمر 12والواجب فى االعتقاد أن
يتبع أحسن القولين ليس ألحد أن يعتقد قوال وهو يعتقد أن القول المخالف له أحسن منه وما خير فيه
بين فعلين وأحدهما أفضل فهو أفضل وإن جاز له فعل المفضول فعليه أن يعتقد أن ذلك أفضل ويكون
ذاك أحب اليه من هذا وهذا اتباع لألحسن وإذا نقل عالم االجماع ونقل آخر النزاع إما نقال سمى
قائله وإما نقال بخالف مطلقا ولم يسم قائله فليس لقائل أن يقول نقال لخالف لم يثبت فانه مقابل بأن
يقال وال يثبت نقل االجماع بل ناقل االجماع ناف للخالف وهذا مثبت له والمثبت مقدم على النافى
وإذا قيل يجوز فى ناقل النزاع أن يكون قد غلط فيما أثبته من الخالف إما لضعف االسناد أو لعدم
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الداللة قيل له ونافى النزاع غلطه أجوز فانه قد يكون فى المسألة أقوال لم تبلغه أو بلغته وظن ضعف
اسنادها وكانت صحيحة عند غيره أو ظن عدم الداللة وكانت دالة فكلما يجوز على المثبت من الغلط
وهذا يشترك فيه عامة الخالف فان عدم العلم
يجوز على النافى مع زيادة عدم العلم بالخالف
ليس علما بالعدم ال سيما فى أقوال علماء أمة محمد التى ال يحصيها اال رب العالمين ولهذا قال أحمد
وغيره من العلماء من ادعى االجماع فقد كذب هذه دعوى المريسى واألصم ولكن يقول ال أعلم
نزاعا والذين كانوا يذكرون االجماع كالشافعى وأبى ثور وغيرهما يفسرون مرادهم بأنا ال نعلم
نزاعا ويقولون هذا هو االجماع الذى ندعيه فتبين أن مثل هذا االجماع الذى قوبل بنقل نزاع ولم
يثبت واحد منهما ال يجوز أن يحتج به ومن لم يترجح عنده نقل مثبت النزاع على نافيه وال نافيه على
مثبته فليس له أيضا أن يقدمه على النص وال يقدم النص عليه بل يقف لعدم رحجان أحدهما عنده فان
ترجح عنده المثبت غلب على ظنه ان النص لم يعارضه إجماع يعمل به وينظر فى ذلك الى مثبت
االجماع والنزاع فمن عرف منه كثرة ما يدعيه من االجماع واألمر بخالفه ليس بمنزله من لم يعلم
منه اثبات اجماع علم انتفاؤه وكذلك من علم منه فى نقل النزاع أنه ال يغلط اال نادرا ليس بمنزلة من
علم منه كثرة الغلط واذا تظافرعلى نقل النزاع اثنان لم يأخذ احدهما عن صاحبه فهذا يثبت به
النزاع بخالف دعوى االجماع فانه لو تظافر عليه عدد لم يستفد بذلك إال عدم علمهم بالنزاع وهذا
لمن أثبت النزاع فى جمع الثالث ومن نفى النزاع مع أن عامة من أثبت النزاع يذكر نقال صحيحا ال
يمكن دفعه وليس مع النافى ما يبطله وكثير من الفقهاء المتأخرين أو أكثرهم يقولون انهم عاجزون
عن تلقى جميع األحكام الشرعية من جهة الرسول فيجعلون نصوص أئمتهم بمنزلة نص الرسول
ويقلدونهم وال ريب ان كثيرا من الناس يحتاج الى تقليد العلماء فى األمور العارضة التى ال يستقل هو
بمعرفتها ومن سالكى طريق االرادة والعبادة والفقر والتصوف من يجعل شيخه كذلك بل قد يجعله
كالمعصوم وال يتلقى سلوكه اال عنه وال يتلقى عن الرسول سلوكه مع أن تلقى السلوك عن الرسول
أسهل من تلقى الفروع المتنازع فيها فان السلوك هو بالطريق التى أمر هللا بها ورسوله من
االعتقادات والعبادات واألخالق وهذا كله مبين فى الكتاب والسنة فان هذا بمنزلة الغذاء الذى البد
ولهذا كان جميع الصحابة يعلمون السلوك بداللة الكتاب والسنة والتبليغ عن الرسول
للمؤمن منه
ال يحتاجون فى ذلك الى فقهاء الصحابة ولم يحصل بين الصحابة نزاع فى ذلك كما تنازعوا فى
بعض مسائل الفقه التى خفيت معرفتها على أكثر الصحابة وكانوا يتكلمون فى الفتيا واالحكام طائفة
وأما ما يفعله من يريد التقرب الى هللا من واجب ومستحب فكلهم يأخذه
منهم يستفتون فى ذلك
عن الكتاب والسنة فان القرآن والحديث مملوء من هذا وإن تكلم أحدهم فى ذلك بكالم لم يسنده هو
يكون هو أو معناه مسندا عن هللا ورسوله وقد ينطق أحدهم بالكلمة من الحكمة فتجدها مأثورة عن
النبى صلى هللا عليه وسلم وهذا كما قيل فى تفسير قوله نور على نور ولكن كثير من أهل العبادة
والزهادة أعرض عن طلب العلم النبوى الذى يعرف به طريق هللا ورسوله فإحتاج لذلك الى تقليد
شيخ وفى السلوك مسائل تنازع فيها الشيوخ لكن يوجد فى الكتاب والسنة من النصوص الدالة
على الصواب فى ذلك ما يفهمه غالب السالكين فمسائل السلوك من جنس مسائل العقائد كلها
منصوصة فى الكتاب و السنة وانما إختلف أهل الكالم لما أعرضوا عن الكتاب والسنة فلما دخلوا فى
البدع وقع االختالف وهكذا طريق العبادة عامة ما يقع فيه من االختالف انما هو بسبب االعراض
عن الطريق المشروع فيقعون فى البدع فيقع فيهم الخالف وهكذا الفقه إنما وقع فيه االختالف لما
خفى عليهم بيان صاحب الشرع ولكن هذا إنما يقع النزاع فى الدقيق منه وأما الجليل فال يتنازعون
فيه والصحابة أنفسهم تنازعوا فى بعض ذلك ولم يتنازعوا فى العقائد وال فى الطريق الى هللا التى
يصير بها الرجل من أولياء هللا األبرار المقربين ولهذا كان عامة المشايخ اذا احتاجوا فى مسائل
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الشرع مثل مسائل النكاح والفرائض والطهارة وسجود السهو ونحو ذلك قلدوا الفقهاء لصعوبة أخذ
ذلك عليهم من النصوص وأما مسائل التوكل واالخالص والزهد ونحو ذلك فهم يجتهدون فيها فمن
كان منهم متبعا للرسول أصاب ومن خالفه أخطأ وال ريب أن البدع كثرت فى باب العبادة
واالرادة اعظم مما كثرت فى باب االعتقاد والقول ألن االرادة يشترك الناس فيها اكثر مما يشتركون
فى القول فان القول ال يكون اال بعقل والنظق من خصائص االنسان وأما جنس االرادة فهو مما
يتصف به كل الحيوان فما من حيوان اال وله ارادة وهؤالء اشتركوا فى ارادة التأله لكن افترقوا فى
المعبود وفى عبادته ولهذا وصف هللا فى القرآن رهبانية النصارى بأنهم ابتدعوها وذم المشركين فى
القرآن على ما ابتدعوه من العبادات والتحريمات وذلك اكثر مما ابتدعوه من االعتقادات فان
االعتقادات كانوا فيها جهاال فى الغالب فكانت بدعهم فيها أقل ولهذا كلما قرب الناس من الرسول
كانت بدعهم أخف فكانت فى األقوال ولم يكن فى التابعين وتابعيهم من تعبد بالرقص والسماع كما
كان فيهم خوارج ومعتزلة وشيعة وكان فيهم من يكذب بالقدر ولم يكن فيهم من يحتج بالقدر
فالبدع الكثيرة التى حصلت فى المتأخرين من العباد والزهاد والفقراء والصوفية لم يكن عامتها فى
زمن التابعين وتابعيهم بخالف أقوال اهل البدع القولية فانها ظهرت فى عصر الصحابة والتابعين
فعلم أن الشبهة فيها أقوى وأهلها أعقل وأما بدع هؤالء فاهلها اجهل وهم أبعد عن متابعة الرسول
ولهذا يوجد فى هؤالء من يدعى االلهية والحلول واالتحاد ومن يدعى أنه أفضل من الرسول وأنه
مستغن عن الرسول وأن لهم الى هللا طريقا غير طريق الرسول وهذا ليس من جنس بدع المسلمين بل
من جنس بدع المالحدة من المتفلسفة ونحوهم وأولئك قد عرف الناس أنهم ليسوا مسلمين وهؤالء
يدعون أنهم أولياء هللا مع هذه األقوال التى ال يقولها اال من هو أكفر من اليهود والنصارى وكثير
منهم أو أكثرهم ال يعرف ان ذلك مخالفة للرسول بل عند طائفة منهم أن أهل الصفة قاتلوا الرسول
وأقرهم على لذك وعند آخرين أن الرسول أمر أن يذهب ليسلم عليهم ويطلب الدعاء منهم وانهم لم
يأذنوا له وقالوا اذهب الى من ارسلت اليهم وانه رجع الى ربه فأمره ان يتواضع ويقول خويدمكم
جاء ليسلم عليكم فجبروا قلبه وأذنوا له بالدخول فمع اعتقادهم هذا الكفر العظيم الذى ال يعتقده
يهودى وال نصرانى يقر بانه رسول هللا الى األميين يقولون ان الرسول أقرهم على ذلك واعترف به
واعترف انهم خواص هللا وأن هللا يخاطبهم بدون الرسول لم يحوجهم اليه كبعض خواص الملك مع
وزرائه ويحتجون بقصة الخضر مع موسى وهى حجة عليهم ال لهم من وجوه كثيرة قد بسطت فى
موضع آخر والضالل والجهل فى جنس العباد والمبتدعة أكثر منه فى جنس اهل األقوال لكن فيهم
م ن الزهد والعبادة واألخالق ماال يوجد فى اولئك وفى أولئك من الكبر والبخل والقسوة ما ليس فيهم
فهؤالء فيهم شبه من النصارى وهؤالء فيهم شبه من اليهود وهللا تعالى أمرنا ان نقول {اه ِدنَــــا
ص َراطَ الَّ ِذينَ أَن َع َ
ب َعلَي ِه ْم َوالَ الضَّالِّينَ {}1الفاتحة1-6
ير ال َمغضُو ِ
الصِّ َراطَ ال ُمستَقِي َم{ِ }6
مت َعلَي ِه ْم َغ ِ
ولهذا آل األمر بكثير من اكابر مشايخهم الى انهم شهدوا توحيد الربوبية وااليمان بالقدر وذلك شامل
لجميع الكائنات فعدوا الفناء فى هذا بزوال الفرق بين الحسنات والسيئات غاية المقامات وليس بعده
اال ما سموه توحيدا وهو من جنس الحلول واالتحاد الذى تقوله النصارى ولكنهم يهابون االفصاح عن
ومنهم من يقول ان الحالج هذا كان مشهده وانما قتل ألنه
ذلك ويجعلونه من األسرار المكتومة
باح بالسر الذى ما ينبغى البوح به واذا انضم الى ذلك ان يكون أحدهم قد أخذ عمن يتكلم فى إثبات
ا لقدر من أهل الكالم أو غيرهم ويجعل الجميع صادرا عن ارادة واحدة وليس هنا حب وال بغض وال
رضا وال سخط وال فرح ولكن المرادات متنوعة فما كان ثوابا سمى تعلق االرادة به رضا وما كان
عقابا سمى سخطا فيجنئذ مع هذا المشهد ال يبقى عنده تمييز ويسمون هذا الجمع واالصطالم وكان
الجنيد قدس هللا روحه لما وصل أصحابه كالثورى وأمثاله الى هذا المقام امرهم بالفرق الثانى وهو
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ان يفرقوا بين المأمور والمحظور ومحبوب هللا ومرضيه ومسخوطه ومكروهه وهو مشهد االلهية
الذى جاءت به الرسل ونزلت به الكتب وهو حقيقة قول ال اله اال هللا فمنهم من انكر على الجنيد
ومنهم من توقف ومنهم من وافق والصواب ما قاله الجنيد من ذكر هذه الكلمة فى الفرق بين المأمور
والمحظور والكلمة االخرى فى الفرق بين الرب والعبد وهو قوله التوحيد إفراد الحدوث عن القدم
فهذا رد على االتحادية والحلولية منهم وتلك رد على من يقف عند الحقيقة الكونية منهم وما اكثر من
ابتلى بهذين منهم ثم من الناس من يقوم بهذا الفرق لكن لنفسه وهواه ال عبادة وطاعة هلل فهذا مثل
من يجاهد ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لهواه كالمقاتل شجاعة وحمية ورياء وذاك بمنزلة من
ال يأمر بمعروف وال ينهى عن منكر وال يجاهد هذا شبيه بالراهب وذاك شبيه بمن لم يطلب اال الدنيا
ذاك مبتدع وهذا فاجر وقد كثر فى المتزهدة والمتفقرة البدع وفى المعرضين عن ذلك طلب الدنيا
وطالب الدنيا ال يعارضون تاركها اال ألغراضهم وإن كانوا مبتدعة وأولئك ال يعارضون ابناء الدنيا
اال ألغراضهم فتبقى المنازعات للدنيا ال لتكون كلمة هللا هى العليا وال ليكون الدين هلل بخالف طريقة
السلف رضى هللا عنهم أجمعين وكالهما خارج عن الصراط المستقيم نسأل هللا أن يهدينا الصراط
المستقيم صراط الذين أنعم هللا عليهم من النبيين والصديقيين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفقيا
1
آخره والحمد هلل رب العالمين

الرسالة ضرورية فى اصالح العبد فى معاشه ومعاده
ْض ُكم بَعْضاً قَ ْد يَ ْع َل ُم َّ
هللاُ الَّ ِذينَ يَتَ َسلَّلُونَ ِمن ُك ْم
قال تعالى { َال تَجْ َعلُوا ُدعَاء ال َّرسُو ِل بَ ْينَ ُك ْم َك ُدعَاء بَع ِ
والرسالة
ُصيبَهُ ْم َع َذابٌ أَلِي ٌم }النور69
صيبَهُ ْم فِ ْتنَةٌ أَوْ ي ِ
لِ َواذاً فَ ْليَحْ َذ ِر الَّ ِذينَ ي َُخالِفُونَ ع َْن أَ ْم ِر ِه أَن تُ ِ
ضرورية فى اصالح العبد فى معاشه ومعاده فكما أنه ال صالح له فى آخرته إال باتباع الرسالة
فكذلك ال صالح له فى معاشه ودنياه إال باتباع الرسالة فان االنسان مضطر الى الشرع فانه بين
حركتين حركة يجلب بها ما ينفعه وحركة يدفع بها ما يضره والشرع هو النور الذى يبين ما ينفعه
وما يضره والشرع نور والشرع نور هللا فى أرضه وعدله بين عباده وحصنه الذى من دخله كان آمنا
وليس المراد بالشرع التمييز بين الضار والنافع بالحس فان ذلك يحصل للحيوانات العجم فان الحمار
والجمل يميز بين الشعير والتراب بل التمييز بين األفعال التى تضر فاعلها فى معاشه ومعاده كنفع
االيمان والتوحيد والعدل والبر والتصدق واالحسان واألمانة والعفة والشجاعة والحلم والصبر واألمر
بالمعروف والنهى عن المنكر وصلة األرحام وبر الوالدين واالحسان الى المماليك والجار واداء
الحقوق وإخالص العمل هلل والتوكل عليه واإلستعانة به والرضا بمواقع القدر به والتسليم لحكمه
واالنقياد ألمره ومواالة أوليائه ومعاداة أعدائه وخشيته فى الغيب والشهادة والتقوى اليه بأداء فرائضه
واجتناب محارم ه واحتساب الثواب عنده وتصديقه وتصديق رسله فى كل ما اخبروا به وطاعته فى
كل ما أمروا به مما هو نفع وصالح للعبد فى دنياه وآخرته وفى ضد ذلك شقاوته ومضرته فى دنياه
وآخرته ولوال الرسالة لم يهتد العقل الى تفاصيل النافع والضار فى المعاش والمعاد فمن أعظم
نعم هللا على عباده وأشرف منة عليهم أن أرسل اليهم رسله وأنزل عليهم كتبه وبين لهم الصراط
المستقيم ولوال ذلك لكانوا بمنزلة االنعام والبهائم بل أشر حاال منها فمن قبل رسالة هللا واستقام عليها
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فهو من خير البرية ومن ردها وخرج عنها فهو من شر البرية وأسوأ حاال من الكلب والخنزير
والحيوان البهيم وفى الصحيح من حديث أبى موسى رضى هللا عنه عن النبى قال مثل ما
بعثنى هللا به من الهدى والعلم كمثل غيث اصاب أرضا فكانت منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكأل
والعشب الكثير وكان منها أجادب امسكت الماء فنفع هللا بها الناس فشربوا منها وانتفعوا وزرعوا
وأصاب طائفة منها أخرى إنما هى قيعان ال تمسك ماء وال تنبت كأل فذلك مثل من فقه فى دين هللا
تعالى ونفعه ما بعثنى هللا به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى هللا الذى أرسلت به
فالحمد هلل الذى أرسل الينا رسوال من أنفسنا يتلو علينا آيات هللا ويزكينا
متفق على صحته
هلل الَّ ِذي هَدَانَا
ويعلمنا الكتاب والحكمة وإن كنا من قبل لفى ضالل مبين وقال اهل الجنة { ْال َح ْم ُد ِ ه ِ
ي لَوْ ال أَ ْن هَدَانَا ه
هللاُ لَقَ ْد َج ْ
س ُل َربِّنَا بِ ْال َح ِّ
ق }األعراف 09والدنيا كلها ملعونة
اءت ُر ُ
لِهَـ َذا َو َما ُكنَّا لِنَ ْهتَ ِد َ
ملعون ما فيها إال ما أشرقت عليه شمس الرسالة وأسس بنيانه عليها وال بقاء ألهل األرض إال ما
دامت آثار الرسل موجودة فيهم فاذا درست آثار الرسل من األرض وانمحت بالكلية خرب هللا العالم
العلوى والسفلى وأقام القيامة وليست حاجة أهل األرض الى الرسول كحاجتهم الى الشمس
والقمر والرياح والمطر وال كحاجة االنسان الى حياته وال كحاجة العين الى ضوئها والجسم الى
الطعام والشراب بل أعظم من ذلك وأشد حاجة من كل ما يقدر ويخطر بالبال فالرسل وسائط بين هللا
وبين خلقه فى أمره ونهيه وهم السفراء بينه وبين عباده وكان خاتمهم وسيدهم وأكرمهم على ربه
محمد بن عبد هللا يقول يا ايها الناس إنما أنا رحمه مهداة وقال هللا تعالى { َو َما أَرْ َس ْلنَاكَ إِ َّال
َرحْ َمةً لِّ ْل َعالَ ِمينَ }األنبياء 141وقال صلوات هللا وسالمه عليه إن هللا نظر الى اهل األرض
فمق تهم عربهم وعجمهم إال بقايا من أهل الكتاب وهذا المقت كان لعدم هدايتهم بالرسل فرفع هللا
عنهم هذا المقت برسول هللا فبعثه رحمه للعالمين ومحجة للسالكين وحجة على الخالئق أجمعين
وافترض على العباد طاعته ومحبته وتعزيره وتوقيره والقيام بأداء حقوقه وسد اليه جميع الطرق فلم
يفتح ألحد إال من طريقه وأخذ العهود والمواثيق بااليمان به واتباعه على جميع األنبياء والمرسلين
وأمرهم أن يأخذوها على من اتبعهم من المؤمنين أرسله هللا بالهدى ودين الحق بين يدى الساعة
بشيرا ونذيرا وداعيا الى هللا باذنه وسراجا منيرا فختم به الرسالة وهدى به من الضاللة وعلم به من
الجهالة وفتح برسالته أعينا عميا وآذنا صما وقلوبا غلقا فأشرقت برسالته األرض بعد ظلماتها وتألفت
بها القلوب بعد شتاتها فأقام بها الملة العوجاء وأوضح بها المحجة البيضاء وشرح له صدره ووضع
عنه وزره ورفع ذكره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره أرسله على حين فترة من الرسل
ودروس من الكتب حين حرف الكلم وبدلت الشرائع واستند كل قوم الى أظلم آرائهم وحكموا على هللا
وبين عباده بمقاالتهم الفاسدة وأهوائهم فهدى هللا به الخالئق وأوضح به الطريق وأخرج به الناس من
الظلمات الى النور وأبصر به من العمى وأرشد به من الغى وجعله قسيم الجنة والنار وفرق ما بين
األبرار والفجار وجعل الهدى والفالح فى إتباعه وموافقته والضالل والشقاء فى معصيته ومخالفته
وإمتحن به الخالئق فى قبورهم فهم فى القبور عنه مسؤولون وبه ممتحنون يؤتى العبد فى قبره فيقال
ما كنت تقول فى هذا الرجل الذى بعث فيكم فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد هللا جاءنا بالبينات
والهدى فآمنا به واتبعناه فيقال له صدقت على هذا حييت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء هللا نم نومة
العروس ال يوقظه إال أحب أهله اليه ثم يفسح له فى قبره وينور له فيه ويفتح له باب الى الجنة فيزداد
غبطة وسرورا وأما الكافر والمنافق فيقول ال أدرى سمعت الناس يقولون شيئا فقلته فيقال له قد كنا
نعلم ذلك وعلى ذلك حييت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء هللا ثم يضرب بمرزبة من حديد فيصيح
صيحة يسمعها كل شىء إال االنسان وقد أمر هللا بطاعة رسوله فى أكثر من ثالثين موضعا من
القرآن وقرن طاعته بطاعته وقرن بين مخالفته ومخالفته كما قرن بين اسمه واسمه فال يذكر هللا إال
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ذكر معه قال ابن عباس رضى هللا عنه فى قوله تعالى { َو َرفَ ْع َنا لَكَ ِذ ْك َركَ }الشرح 0قال ال أذكر إال
ذكرت معى وهذا كالتشهد والخطب واألذان أشهد أن ال إله إال هللا وأشهد أن محمدا رسول هللا فال
يصح االسالم إال بذكره والشهادة له بالرسالة وكذلك ال يصح األذان إال بذكره والشهادة له وال
تصح الصالة إال بذكره والشهادة له وال تصح الخطبة إال بذكره والشهادة له وحذر هللا سبحانه
ْض ُكم
ُول بَ ْينَ ُك ْم َك ُدعَاء بَع ِ
وتعالى من العذاب والكفر لمن خالفه قال تعالى { َال تَجْ َعلُوا ُدعَاء ال َّرس ِ
بَعْضاً قَ ْد يَ ْعلَ ُم َّ
ُصيبَهُ ْم
صيبَهُ ْم فِ ْتنَةٌ أَوْ ي ِ
هللاُ الَّ ِذينَ يَتَ َسلَّلُونَ ِمن ُك ْم لِ َواذاً فَ ْليَحْ َذ ِر الَّ ِذينَ ي َُخالِفُونَ ع َْن أَ ْم ِر ِه أَن تُ ِ
َع َذابٌ أَ ِلي ٌم }النور 69قال االمام أحمد رحمه هللا تعالى أى فتنة هى إنما هى الكفر وكذلك ألبس هللا
سبحانه الذلة والصغار لمن خالف أمره كما فى مسند االمام أحمد من حديث عبد هللا بن عمر عن
النبى صلى هللا عليه وسلم أنه قال بعثت بين يدى الساعة حتى يعبد هللا وحده ال شريك له وجعل
رزقى تحت ظل رمحى وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمرى ومن تشبه بقوم فهو منهم
وكما ان من خالفه وشاقه وعاداه هو الشقى الهالك فكذلك من أعرض عنه وعما جاء به واطمأن الى
غيره ورضى به بدال منه هو هالك أيضا فالشقاء والضالل فى االعراض عنه وفى تكذيبه والهدى
والفالح فى االقبال على ما جاء به وتقديمه على كل ما سواه فاألقسام ثالثة المؤمن به وهو المتبع له
المحب له المقدم له على غيره والمعادى له والمنابذ له والمعرض عما جاء به فاألول هو السعيد
واآلخران هما الهالكان فنسأل هللا العظيم أن يجعلنا من المتبعين له المؤمنين به وأن يحيينا على
سنته ويتوفانا عليها ال يفرق بيننا وبينها إنه سميع الدعاء وأهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل
1
والحمد هلل رب العالمين وصلى هللا على سيدنا محمد وآله وأصحابه الطيبين الطاهرين

لفظ

األمر

اذا أطلق يتناول النهى

ْض ُكم بَعْضاً قَ ْد يَ ْعلَ ُم َّ
هللاُ الَّ ِذينَ يَتَ َسلَّلُونَ ِمن ُك ْم
قال تعالى { َال تَجْ َعلُوا ُدعَاء ال َّرسُو ِل بَ ْينَ ُك ْم َك ُدعَاء بَع ِ
ُصي َبهُ ْم َع َذابٌ أَ ِلي ٌم }النور 69وكذلك من لم
صي َبهُ ْم فِ ْتنَةٌ أَوْ ي ِ
ِل َواذاً فَ ْل َيحْ َذ ِر الَّ ِذينَ ي َُخا ِلفُونَ ع َْن أَ ْم ِر ِه أَن تُ ِ
يفعل المأمور فعل بعض المحظور ومن فعل المحظور لم يفعل جميع المأمور فال يمكن االنسان أن
يفعل جميع ما أمر به مع فعله لبعض ما حظر وال يمكنه ترك كل ما حظر مع تركه لبعض ما أمر
فان ترك ما حظر من جملة ما أمر به فهو مأمور ومن المحظور ترك المأمور فكل ما شغله عن
الواجب فهو محرم وكل ما ال يمكن فعل الواجب اال به فعليه فعله ما حظر وال يمكنه ترك كل ما
حظر مع تركه لبعض ما أمر فان ترك ما حظر من جملة ما أمر به فهو مأمور ومن المحظور ترك
المأمور فكل ما شغله عن الواجب فهو محرم وكل ما ال يمكن فعل الواجب اال به فعليه فعله ولهذا
كان لفظ األمر اذا أطلق يتناول النهى واذا قيد بالنهى كان النهى نظير ما تقدم فاذا قال تعالى عن
المالئكة { َال َي ْعصُونَ َّ
هللاَ َما أَ َم َرهُ ْم }التحريم 6دخل فى ذلك أنه اذا نهاهم عن شىء اجتنبوه ومنه
قوله تعالى {أَالَ لَهُ ْال َخ ْل ُ
ق َواألَ ْم ُر }األعراف 50وقد دخل النهى فى األمر ومنه قوله { فَ ْليَحْ َذ ِر
2
الَّ ِذينَ ي َُخالِفُونَ ع َْن أَ ْم ِر ِه }النور69
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ان كل نهى ففيه طلب واستدعاء لما يقصده الناهي فهو أمر فاألمر يتناول هذا وهذا ومنه قوله عن
ُصي َبهُ ْم َع َذابٌ أَ ِلي ٌم }النور69
صي َبهُ ْم ِف ْتنَةٌ أَوْ ي ِ
الرسول {فَ ْل َيحْ َذ ِر الَّ ِذينَ ي َُخا ِلفُونَ ع َْن أَ ْم ِر ِه أَن تُ ِ
1
فمن ركب ما نهى عنه فقد خالف أمره

اب أَلِي ٌم }
ين يُ َخالِفُ َ
{ فَ ْليَ ْح َذ ِر الَّ ِذ َ
صيبَ ُه ْم َع َذ ٌ
صيبَ ُه ْم فِ ْتنَةٌ أَ ْو يُ ِ
ون عَنْ أَ ْم ِر ِه أَن تُ ِ

ْض ُكم َبعْضاً َق ْد َي ْع َل ُم َّ
هللاُ الَّ ِذينَ َيتَ َسلَّلُونَ ِمن ُك ْم
قال تعالى { َال تَجْ َعلُوا ُدعَاء ال َّرسُو ِل َب ْي َن ُك ْم َك ُدعَاء َبع ِ
والمنقول
ُصيبَهُ ْم َع َذابٌ أَلِي ٌم }النور69
صيبَهُ ْم فِ ْتنَةٌ أَوْ ي ِ
لِ َواذاً فَ ْليَحْ َذ ِر الَّ ِذينَ ي َُخالِفُونَ ع َْن أَ ْم ِر ِه أَن تُ ِ
نط ُ
ُوحى{}0النجم  0-9قد أوجب هللا تعالى
ق ع َِن ْالهَ َوى{ }9إِ ْن هُ َو إِ َّال َوحْ ٌي ي َ
عنه معصوم { َو َما يَ ِ
ش َج َر َب ْينَهُ ْم ث َّمُ
على جميع الخلق طاعته وإتباعه قال تعالى {فَالَ َو َربِّكَ الَ ي ُْؤ ِمنُونَ َحتَّ َى ي َُح ِّك ُموكَ ِفي َما َ
ْت َويُ َسلِّ ُم ْ
ضي َ
وا تَ ْسلِيماً }النساء 65وقال تعالى { فَ ْليَحْ َذ ِر الَّ ِذينَ
الَ يَ ِجدُواْ فِي أَنفُ ِس ِه ْم َح َرجاً ِّم َّما قَ َ
2
ُصي َبهُ ْم َع َذابٌ أَ ِلي ٌم }النور69
صي َبهُ ْم ِف ْتنَةٌ أَوْ ي ِ
ي َُخا ِلفُونَ ع َْن أَ ْم ِر ِه أَن تُ ِ
وجميع ما أحدثه الناس من التلفظ بالنية قبل التكبير وقبل التلبية وفى الطهارة وسائر العبادات فهى
من البدع التى لم يشرعها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وكل ما يحدث فى العبادات المشروعة من
الزيادات التى لم يشرعها رسول هللا فهى بدعة بل كان صلى هللا عليه وسلم يداوم فى العبادات على
تركها ففعلها والمداومة عليها بدعة وضاللة من وجهين من حيث إعتقاد المعتقد أن ذلك مشروع
مستحب أى يكون فعله خير من تركه مع أن النبى لم يكن يفعله البتة فيبقى حقيقة هذا القول إنما فعلناه
وقد سأل رجل مالك بن أنس عن اإلحرام قبل الميقات فقال
أكمل وأفضل مما فعله رسول هللا
أخاف عليك الفتنة فقال له السائل أى فتنة فى ذلك وإنما زيادة أميال فى طاعة هللا عز وجل قال وأى
وقد ثبت فى
فتنة أعظم من أن تظن فى نفسك أنك خصصت بفضل لم يفعله رسول هللا
الصحيحين أنه قال من رغب عن سنتى فليس منى فأى من ظن أن سنة أفضل من سنتى فرغب
عما سنيته معتقدا أنما رغب فيه أفضل مما رغب عنه فليس منى ألن خير الكالم كالم هللا وخير
الهدى هدى محمد صلى هللا عليه وسلم كما فى الصحيح عن النبى أنه كان يخطب بذلك يوم الجمعة
فمن قال أن هدى غير محمد صلى هللا صلى هللا عليه وسلم أفضل من هدى محمد فهو مفتون بل
ضال قال هللا تعالى إجالال له وتثبيت حجته على الناس كافة { فَ ْليَحْ َذ ِر الَّ ِذينَ ي َُخالِفُونَ ع َْن أَ ْم ِرهِ أَن
ُصي َبهُ ْم َع َذابٌ أَ ِلي ٌم }النور 69أى وجيع وهو صلى هللا عليه وسلم قد أمر
صي َبهُ ْم ِف ْتنَةٌ أَوْ ي ِ
تُ ِ
المسلمين بإتباعه وأن يعتقدوا وجوب ما أوجبه وإستحباب ما أحبه وأنه ال أفضل من ذلك فمن لم
يعتقده هذا فقد عصى أمره وفى صحيح مسلم عن النبى أنه قال هلك المتنطعون قالها ثالثا أى
المشددون فى غير موضع التشديد وقال أبى بن كعب وإبن مسعود إقتصاد فى سنة خير من إجتهاد
فى بدعة وال يحتج محتج بجمع التراويح ويقول نعمت البدعة هذه فإنها بدعة فى اللغة
لكونهم فعلوا مالم يكونوا يفعلونه فى حياة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مثل هذه وهى سنة من
الشريعة وهكذا إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب ومصر األمصار كالكوفة والبصرة
وجمع القرآن فى مصحف واحد وفرض الديوان وغير ذلك فقيام رمضان سنة رسول هللا صلى هللا
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عليه وسلم ألمته وصلى بهم جماعة عدة ليال وكانوا على عهد رسول هللا يصلون جماعة وفرادى
لكن لم يداوم على جماعة واحدة لئال يفترض عليهم فلما مات إستقرت الشريعة فلما كان عمر
رضى هللا عنه جمعهم على إمام واحد والذى جمعهم أبى بن كعب جمع الناس عليها بأمر عمر بن
الخطاب رضى هللا عنه وعمر هو من الخلفاء الراشدين حيث يقول صلى هللا عليه وسلم عليكم
بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى عضوا عليها بالنواجذ يعنى اإلضراس ألنها
أعظم فى القوة وفى صحيح مسلم عن إبن عمر أنه قال صالة السفر ركعتان فمن خالف السنة
كفر فأى من إعتقد أن الركعتين فى السفر ال تجزىء المسافر كفر والوجه الثانى من حيث
المداومة على خالف ما دوام عليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فى العبادات فإن هذا بدعة بإتفاق
األئمة وإن ظن الظان أن فى زيادته خيرا كما أحدثه بعض المتقدمين من األذان واإلقامة فى العيدين
فنهوا عن ذلك وكرهه أئمة المسلمين كما لو صلى عقيب السعى ركعتين قياسا على ركعتى
الطواف وقد إستحب ذلك بعض المتأخرين من أصحاب الشافعى وإستحب بعض المتأخرين من
أصحاب أحمد فى الحاج إذا دخل المسجد الحرام أن يستفتح بتحية المسجد فخالفوا األئمة والسنة وإنما
السنة أن يستفتح المحرم بالطواف كما فعل النبى لما دخل المسجد بخالف المقيم الذى يريد الصالة
وفى الجملة فإن النبى قد أكمل هللا له وألمته
فيه دون الطواف فهذا إذا صلى تحية المسجد فحسن
الدين وأتم به صلى هللا عليه وسلم عليهم النعمة فمن جعل عمال واجبا مالم يوجبه هللا ورسوله أو لم
يكرهه هللا ورسوله فهو غالط فجماع أئمة الدين أنه ال حرام إال ما حرمه هللا ورسوله وال دين إال
ما شرعه هللا ورسوله ومن خرج عن هذا وهذا فقد دخل فى حرب من هللا فمن شرع من الدين مالم
يأذن به هللا وحرم مالم يحرم هللا ورسوله فهو من دين أهل الجاهلية المخالفين لرسوله الذين ذمهم هللا
فى سورة األنعام واألعراف وغيرهما من السور حيث شرعوا من الدين مالم يأذن به فحرموا مالم
يحرمه هللا وأحلوا ما حرمه هللا فذمهم هللا وعابهم على ذلك فلهذا كان دين المؤمنين باهلل ورسوله
أن األحكام الخمسة اإليجاب واإلستحباب والتحليل والكراهية والتحريم ال يؤخذ إال عن رسول هللا فال
واجب إال ما أوجبه هللا ورسوله وال حالل إال ما أحله هللا ورسوله فمن ذلك ما إتفق عليه أئمة
وا أَ ِطيعُواْ ه
الدين ومنه ما تنازعوا فيه فردوه إلى هللا ورسوله كما قال تعالى {يَا أَيُّهَا الَّ ِذينَ آ َمنُ ْ
هللاَ
َوأَ ِطيع ْ
ُول َوأُوْ لِي األَ ْم ِر ِمن ُك ْم فَإِن تَنَ َ
هللا َوال َّرسُو ِل إِن ُكنتُ ْم تُ ْؤ ِمنُونَ
ُوا ال َّرس َ
از ْعتُ ْم فِي َش ْي ٍء فَ ُر ُّدوهُ إِلَى ه ِ
اآلخ ِر َذ ِلكَ َخ ْي ٌر َوأَحْ َسنُ تَأْ ِويالً }النساء 53فمن تكلم بجهل وبما يخالف األئمة فإنه
اهلل َو ْاليَوْ ِم ِ
ِب ه ِ
ينهى عن ذلك ويؤدب على اإلصرار كما يفعل بأمثاله من الجهال وال يقتدى فى خالف الشريعة بأحد
أئمة الضاللة وإن كان مشهورا عنه العلم كما قال بعض السلف ال تنظر إلى عمل الفقيه ولكن سله
1
يصدقك وهللا أعلم والحمد هلل

حذر هللا سبحانه وتعالى من العذاب والكفر لمن خالفه
ْض ُكم َبعْضاً قَ ْد َي ْع َل ُم َّ
هللاُ الَّ ِذينَ َيتَ َسلَّلُونَ ِمن ُك ْم
قال تعالى { َال تَجْ َعلُوا ُدعَاء ال َّرسُو ِل َب ْينَ ُك ْم َك ُدعَاء َبع ِ
ُصيبَهُ ْم َع َذابٌ أَلِي ٌم }النور 69والمعصية
صيبَهُ ْم فِ ْتنَةٌ أَوْ ي ِ
لِ َواذاً فَ ْليَحْ َذ ِر الَّ ِذينَ ي َُخالِفُونَ ع َْن أَ ْم ِر ِه أَن تُ ِ
الثانية قد تكون عقوبة األولى فتكون من سيئات الجزاء مع أنها من سيئات العمل قال النبى صلى
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هللا عليه و سلم فى الحديث المتفق على صحته عن إبن مسعود رضي هللا عنه عن النبى صلى هللا
عليه و سلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدى الى البر و البر يهدى الى الجنة و ال يزال الرجل
يصدق و يتحرى الصدق حتى يكتب عند هللا صديقا و إياكم و الكذب فان الكذب يهدى الى الفجور و
وقد
الفجور يهدى الى النار و ال يزال الرجل يكذب و يتحرى الكذب حتى يكتب عند هللا كذابا
ذكر فى غير موضع من القرآن ما يبين أن الحسنة الثانية قد تكون من ثواب األولى و كذلك السيئة
ُول فَإِن تَ َولَّوا فَإِنَّ َما
هللا َوأَ ِطيعُوا ال َّرس َ
الثانية قد تكون من عقوبة األولى و قال تعالى {قُلْ أَ ِطيعُوا َّ َ
ُول إِ َّال ْال َب َال ُ
غ ْال ُم ِبينُ }النور50
َعلَ ْي ِه َما ُح ِّم َل َو َعلَ ْي ُكم َّما ُح ِّم ْلتُ ْم َوإِن تُ ِطيعُوهُ تَ ْهتَدُوا َو َما َعلَى ال َّرس ِ
قال أبو عثمان النيسابوري من أمر السنة على نفسه قوال و فعال نطق بالحكمة و من أمر الهوى على
قلت و
نفسه قوال و فعال نطق بالبدعة ألن هللا تعالى يقول { َوإِن تُ ِطيعُوهُ تَ ْهتَدُوا }النور50
ُصيبَهُ ْم َع َذابٌ أَلِي ٌم
صيبَهُ ْم فِ ْتنَةٌ أَوْ ي ِ
قد قال فى آخر السورة { فَ ْليَحْ َذ ِر الَّ ِذينَ ي َُخالِفُونَ ع َْن أَ ْم ِر ِه أَن تُ ِ
1
}النور69
ْض
قال تعالى { َال تَرْ فَ ُعوا أَصْ َواتَ ُك ْم فَوْ َ
ق َ
ت النَّ ِب ِّي َو َال تَجْ هَرُوا لَهُ ِب ْالقَوْ ِل َك َجه ِْر بَع ِ
صوْ ِ
ْض ُك ْم لِبَع ٍ
أَن تَحْ بَطَ أَ ْع َمالُ ُك ْم َوأَنتُ ْم َال تَ ْش ُعرُونَ }الحجرات 8ألن ذلك قد يتضمن فيقتضي الحبوط وصاحبه ال
يدري كراهية أن يحبط أو خشية أن يحبط فنهاهم عن ذلك ألنه يفضي إلى الكفر المقتضى للحبوط
وال ريب أن المعصية قد تكون سببا للكفر كما قال بعض السلف المعاصى بريد الكفر فينهى عنها
صي َبهُ ْم ِف ْتنَةٌ
خشية أن تفضي إلى الكفر المحبط كما قال تعالى { فَ ْل َيحْ َذ ِر الَّ ِذينَ ي َُخا ِلفُونَ ع َْن أَ ْم ِر ِه أَن تُ ِ
ُصيبَهُ ْم َع َذابٌ أَلِي ٌم }النور 69وإبليس خالف أمر هللا فصار كافرا
}النور 69وهي الكفر{ أَوْ ي ِ
2
وغيره أصابه عذاب أليم
وقد سئل مالك عن رجل أحرم قبل الميقات فقال أخاف عليه من الفتنة فقال قال تعالى {فَ ْليَحْ َذ ِر الَّ ِذينَ
صي َبهُ ْم ِف ْتنَةٌ }النور 69فقال السائل وأي فتنة فى ذلك وإنما هى زيادة امتثال فى
ي َُخا ِلفُونَ ع َْن أَ ْم ِر ِه أَن تُ ِ
طاعة هللا تعالى قال واي فتنة أعظم من أن تظن أنك خصصت بفعل لم يفعله رسول هللا او كما قال
وكان يقول لن يصلح آخر هذه األمة إال ما أصلح أولها أو كلما جاءنا رجل اجدل من رجل تركنا ما
3
جاء به جبريل الى محمد بجدل هذا

لطائف لغوية
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-1قال تعالى { يَا أَيُّهَا الَّ ِذينَ آ َمنُوا لِيَ ْستَأْ ِذن ُك ُم الَّ ِذينَ َملَ َك ْ
ت أَ ْي َمانُ ُك ْم َوالَّ ِذينَ لَ ْم يَ ْبلُ ُغوا ْال ُحلُ َم ِمن ُك ْم ثَ َال َ
ث
ص َال ِة ْال ِع َشاء }النور53
َمرَّا ٍ
ير ِة َو ِمن َب ْع ِد َ
ضعُونَ ِث َيا َب ُكم ِّمنَ الظَّ ِه َ
ص َال ِة ْالفَجْ ِر َو ِحينَ تَ َ
ت ِمن قَ ْب ِل َ
1
و أراد بذلك صالة العتمة فعلم إن العشاء المطلقة هي العشاء اآلخرة
-8قال تعالى { يَا أَيُّهَا الَّ ِذينَ آ َمنُوا لِيَ ْس َتأْ ِذن ُك ُم الَّ ِذينَ َم َل َك ْ
ت أَ ْي َمانُ ُك ْم َوالَّ ِذينَ لَ ْم يَ ْبلُ ُغوا ْال ُحلُ َم ِمن ُك ْم َث َال َ
ث
ص َالةِ ْال ِع َشاء ثَ َال ُ
ت
ث عَوْ َرا ٍ
َمرَّا ٍ
ير ِة َو ِمن بَ ْع ِد َ
ضعُونَ ثِيَابَ ُكم ِّمنَ الظَّ ِه َ
ص َالةِ ْالفَجْ ِر َو ِحينَ تَ َ
ت ِمن قَ ْب ِل َ
َّ
ت
ْس َعلَ ْي ُك ْم َو َال َعلَ ْي ِه ْم ُجنَا ٌح َب ْع َده َُّن طَ َّوافُونَ َعلَ ْي ُكم َب ْع ُ
لَّ ُك ْم لَي َ
ْض َك َذ ِلكَ يُ َبيِّنُ هللاُ لَ ُك ُم ْاآل َيا ِ
ض ُك ْم َعلَى َبع ٍ
هللاُ َعلِي ٌم َح ِكي ٌم{َ }52وإِ َذا بَلَ َغ ْاألَ ْ
طفَا ُل ِمن ُك ُم ْال ُحلُ َم فَ ْليَ ْستَأْ ِذنُوا َك َما ا ْستَأْ َذنَ الَّ ِذينَ ِمن قَ ْبلِ ِه ْم َك َذلِكَ يُبَيِّنُ َّ
َو َّ
هللاُ
لَ ُك ْم آ َيا ِت ِه َو َّ
هللاُ َع ِلي ٌم َح ِكي ٌم{}53النور 53-52هو االذن الشرعي بمعنى أباح له ذلك و أجازه كما قال
تعالى {أُ ِذنَ لِلَّ ِذينَ يُقَاتَلُونَ ِبأَنَّهُ ْم ظُلِ ُموا }الحج 93و قوله { َال تَ ْد ُخلُوا بُي َ
ُوت النَّ ِب ِّي إِ َّال أَن ي ُْؤ َذنَ لَ ُك ْم
2
}األحزاب 59و قوله {لِيَ ْستَأْ ِذن ُك ُم الَّ ِذينَ َملَ َك ْ
ت أَ ْي َمانُ ُك ْم }النور 52و نحو ذلك
-9قال تعالى { يَا أَيُّهَا الَّ ِذينَ آ َمنُوا لِيَ ْس َتأْ ِذن ُك ُم الَّ ِذينَ َملَ َك ْ
ت أَ ْي َمانُ ُك ْم َوالَّ ِذينَ لَ ْم يَ ْبلُ ُغوا ْال ُحلُ َم ِمن ُك ْم ثَ َال َ
ث
ص َال ِة ْال ِع َشاء ثَ َال ُ
ت
ث عَوْ َرا ٍ
َمرَّا ٍ
ير ِة َو ِمن َب ْع ِد َ
ضعُونَ ِث َيا َب ُكم ِّمنَ الظَّ ِه َ
ص َال ِة ْالفَجْ ِر َو ِحينَ تَ َ
ت ِمن قَ ْب ِل َ
ْض َك َذلِكَ يُبَيِّنُ َّ
ت
ْس َعلَ ْي ُك ْم َو َال َعلَ ْي ِه ْم ُجنَا ٌح بَ ْع َده َُّن طَ َّوافُونَ َعلَ ْي ُكم بَ ْع ُ
لَّ ُك ْم لَي َ
هللاُ لَ ُك ُم ْاآليَا ِ
ض ُك ْم َعلَى بَع ٍ
هللاُ َعلِي ٌم َح ِكي ٌم{َ }52وإِ َذا بَلَ َغ ْاألَ ْ
طفَا ُل ِمن ُك ُم ْال ُحلُ َم فَ ْليَ ْستَأْ ِذنُوا َك َما ا ْستَأْ َذنَ الَّ ِذينَ ِمن قَ ْبلِ ِه ْم َك َذلِكَ يُبَيِّنُ َّ
َو َّ
هللاُ
3
لَ ُك ْم آيَا ِت ِه َو َّ
هللاُ َع ِلي ٌم َح ِكي ٌم{}53النور 53-52عليم منزه عن الجهل حكيم منزه عن السفه
-0قال تعالى { َو ْالقَ َوا ِع ُد ِمنَ النِّ َساء َّ
ض ْعنَ ِث َيا َبه َُّن َغي َْر
ْس َعلَ ْي ِه َّن ُجنَا ٌح أَن َي َ
الال ِتي َال َيرْ جُونَ ِن َكاحاً فَلَي َ
ت ِب ِزينَ ٍة َوأَن يَ ْستَ ْعفِ ْفنَ َخ ْي ٌر لَّه َُّن َو َّ
هللاُ َس ِمي ٌع َعلِي ٌم}النور64
ُمتَبَرِّ َجا ٍ
4
سميع منزه عن الصم عليم منزه عن الجهل
َ
َ
يض َح َر ٌج َو َال َع َلى
-5قال تعالى { َلي َ
ج َح َر ٌج َو َال َع َلى ْال َم ِر ِ
ْس َع َلى ْاأل ْع َمى َح َر ٌج َو َال َع َلى ْاأل ْع َر ِ
ت أَ َخ َواتِ ُك ْم أَوْ
ت أُ َّمهَاتِ ُك ْم أَوْ بُيُوتِ إِ ْخ َوانِ ُك ْم أَوْ بُيُو ِ
ت آبَائِ ُك ْم أَوْ بُيُو ِ
أَنفُ ِس ُك ْم أَن تَأْ ُكلُوا ِمن بُيُوتِ ُك ْم أَوْ بُيُو ِ
ص ِدي ِق ُك ْم
ت َخ َاال ِت ُك ْم أَوْ َما َملَ ْكتُم َّمفَا ِت َحهُ أَوْ َ
ت أَ ْخ َوا ِل ُك ْم أَوْ بُيُو ِ
ت َع َّما ِت ُك ْم أَوْ بُيُو ِ
ت أَ ْع َما ِم ُك ْم أَوْ بُيُو ِ
بُيُو ِ
هللا
لَي َ
ْس َعلَ ْي ُك ْم ُجنَا ٌح أَن تَأْ ُكلُوا َج ِميعاً أَوْ أَ ْشتَاتاً فَإِ َذا َد َخ ْلتُم بُيُوتاً فَ َسلِّ ُموا َعلَى أَنفُ ِس ُك ْم تَ ِحيَّةً ِّم ْن ِعن ِد َّ ِ
ار َكةً طَ ِّي َبةً َك َذ ِلكَ يُ َب ِّينُ َّ
ت لَ َعلَّ ُك ْم تَ ْع ِقلُون }النور 61وقوله تعالى { َوعلَى ْال َموْ لُو ِد لَهُ
ُم َب َ
هللاُ لَ ُك ُم ْاآل َيا ِ
ِر ْزقُه َُّن َوكِس َْوتُه َُّن }البقرة 899ولم يقل وعلى الوالد كما قال { َو ْال َوالِد ُ
َات }البقرة 899ألن المرأة
هى التى تلده وأما األب فلم يلده بل هو مولود له لكن اذا قرن بينهما قيل { َوبِ ْال َوالِ َد ْي ِن إِحْ َساناً
}اإلسراء 89فأما مع االفراد فليس فى القرآن تسميته والدا بل أبا وفيه بيان أن الولد ولد لألب ال لألم
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ولهذا كان عليه نفقته حمال وأجرة رضاعه وهذا يوافق قوله تعالى {يَهَبُ لِ َم ْن يَ َشا ُء إِنَاثاً َويَهَبُ لِ َمن
ور }الشورى 03فجعله موهوبا لألب وجعل بيته بيته فى قوله { َو َال َعلَى أَنفُ ِس ُك ْم أَن تَأْ ُكلُوا
َي َشا ُء ال ُّذ ُك َ
1
ِمن بُيُوتِ ُك ْم }النور61
ت آبَا ِئ ُك ْم
استدل سفيان بن عيينة وغيره بقوله { َو َال َعلَى أَنفُ ِس ُك ْم أَن تَأْ ُكلُوا ِمن بُيُو ِت ُك ْم أَوْ بُيُو ِ
2
}النور 61أن بيت الولد مندرج فى بيوتكم ألنه وماله ألبيه
ْض ُكم بَ ْعضاً قَ ْد يَ ْعلَ ُم َّ
هللاُ الَّ ِذينَ يَتَ َسلَّلُونَ ِمن ُك ْم
ُول بَ ْينَ ُك ْم َك ُدعَاء بَع ِ
 -6قال تعالى { َال تَجْ َعلُوا ُدعَاء ال َّرس ِ
ُصيبَهُ ْم َع َذابٌ أَلِي ٌم }النور 69أن الالم
صيبَهُ ْم فِ ْتنَةٌ أَوْ ي ِ
لِ َواذاً فَ ْليَحْ َذ ِر الَّ ِذينَ ي َُخالِفُونَ ع َْن أَ ْم ِر ِه أَن تُ ِ
للتعريف فتفيد ما كان معروفا عند المخاطبين فإن كان المعروف واحدا معهودا أو نوعا معهودا فهو
المراد وما لم يكن ثم عهد بواحد أفادت الجنس إما جميعه على المرتضى أو مطلقه على رأي بعض
الناس وربما كانت كذلك وقد نص أهل المعرفة باللسان والنظر في دالالت الخطاب أنه ال يصار إلى
تعريف الجنس إال إذا لم يكن ثم شيء معهود فأما إذا كان ثم شيء معهود مثل قوله تعالى { َك َما
ُول فَأ َ َخ ْذنَاهُ أَ ْخذاً َوبِيالً{ }16المزمل16-15
صى فِرْ عَوْ نُ ال َّرس َ
أَرْ َس ْلنَا إِلَى فِرْ عَوْ نَ َرسُوالً{ }15فَ َع َ
ُول بَ ْينَ ُك ْم }النور69هو معين ألنه معهود بتقدم
صار معهودا بتقدم ذكره وقوله { َال تَجْ َعلُوا ُدعَاء ال َّرس ِ
معرفته وعلمه فإنه ال يكون لتعريف جنس ذلك االسم حتى ينظر فيه هل يفيد تعريف عموم الجنس أو
3
مطلق الجنس
اوا ِ َ
ض قَ ْد يَ ْعلَ ُم َما أَنتُ ْم َعلَ ْي ِه َويَوْ َم يُرْ َجعُونَ إِلَ ْيهِ فَيُنَبِّئُهُم
هلل َما فِي ال َّ
 -1قال تعالى { أَ َال إِ َّن ِ َّ ِ
س َم َ
ت َو ْاألرْ ِ
4
ِب َما َع ِملُوا َو َّ
هللاُ ِب ُكلِّ َش ْي ٍء َع ِلي ٌم }النور 60عليم منزه عن الجهل
اوا ِ َ
ض قَ ْد َي ْعلَ ُم َما أَنتُ ْم َعلَ ْي ِه َو َيوْ َم يُرْ َجعُونَ إِلَ ْي ِه فَيُنَبِّئُهُم
هلل َما ِفي ال َّ
-2قال تعالى { أَ َال إِ َّن ِ َّ ِ
س َم َ
ت َو ْاألرْ ِ
ِب َما َع ِملُوا َو َّ
هللاُ ِب ُكلِّ َش ْي ٍء َعلِي ٌم }النور 60المضاف الى هللا سبحانه فى الكتاب والسنة كانت
اضافة اسم الى اسم او نسبة فعل الى اسم او خبر باسم عن اسم واما الخبر الذى هو جملة اسمية فمثل
هللاُ ِب ُكلِّ َش ْي ٍء َع ِلي ٌم }البقرةَ { 828و ه
قوله { َو ه
وذلك الن
هللاُ َعلَى ُكلِّ َش ْي ٍء قَ ِدي ٌر }البقرة820
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الكالم الذى توصف به الذوات اما جملة او مفرد فالجملة اما اسمية كقوله { َو ه
هللاُ ِب ُكلِّ َش ْي ٍء َعلِي ٌم
}البقرة 828او فعلية كقوله { َعلِ َم أَن لَّن تُحْ صُوهُ }المزمل 84اما المفرد فالبد فيه من
ش ُّد ِم ْنهُ ْم قُ َّوةً
اضافة الصفة لفظا او معنى كقوله { بِ َش ْي ٍء ِّم ْن ِع ْل ِم ِه }البقرة 855وقوله { ه َُو أَ َ
1
}فصلت 15او اضافة الموصوف كقوله { ُذو ْالقُ َّو ِة }الذاريات52

ت
ب أَ ْو ِز ْعنِي أَنْ أَ ْ
ش ُك َر نِ ْع َمتَ َك الَّتِي أَ ْن َع ْم َ
{ َر ِّ
َعلَ َّي َو َعلَى َوالِ َد َّ
ضاهُ
صالِحا ً تَ ْر َ
ي َوأَنْ أَ ْع َم َل َ
ين }
صالِ ِح َ
ْخ ْلنِي بِ َر ْح َمتِكَ فِي ِعبَا ِد َك ال َّ
َوأَد ِ
ين }
ب ا ْل َعالَ ِم َ
{ا ْل َح ْم ُد ّهللِ َر ِّ
###
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