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الرحيمالرحمنهللابسم

:-النصوصبينالجمع:فائدة

مجموعفيتعالىهللارحمهالعثيمينصالحبنمحمدالعالمةالشيخقال
بينالجمعيعرفأنخاصةالعلملطالبالمهمومن:١٣/١٢٣الفتاوى

ويتبين٬األدلةبينالجمععلىليتمرن٬التعارضظاهرهاالتيالنصوص
عز-هللاوحيمنفإنها٬تتعارضالهللاشريعةألن٬المعارضةعدمله

-.وجل

التعارضيقعأنيمكنوال:٥٢صالتفسيرأصولكتابهفيهللارحمهوقال
فيمستحيلوهوكذبًا٬إحداهماكونيلزمنهألخبري٬مدلولهماآيتينبين

٨٧يةاآل:النساء) (َحِديثًاهللاَِِّمَنَأْصَدُقَوَمْن: (تعالىهللاقالتعالى٬هللاأخبار
) (ِقيالهللاَِِّمَنَأْصَدُقَوَمْن) ( التعارضيقعأنيمكنوال)١٢٢يةاآل:النساء
: (تعالىهللاقالولىلألناسخةمنهماخيرةاألنألُحْكِمي؛مدلولهماآيتينبين
وإذا)١٠٦يةاآل:البقرة) (ِمْثِلَهاَأْوِمْنَهاِبَخْيٍرَنْأِتُنْنِسَهاَأْوآَيٍةِمْنَنْنَسْخَما
*خيرةلألمعارضوالقائمغيرولىاألحكمكانالنسخثبت مارأيتوإذا.*
عليكوجبلكيتبينلمفإنبينهما٬الجمعفحاولذلك٬منالتعارضيوهم

لماكثيرةأمثلةهللارحمهمالعلماءذكروقدعالمهإلىمراألوتكَلالتوقف٬
الموضوعهذافيرأيتماأجمعومنذلكفيالجمعبينواالتعارض٬يوهم
الشنقيطيميناألمحمدللشيخ"الكتابآيعنضطراباالإيهامدفع"كتاب
.*تعالىهللارحمه

:النصوصبينالجمعفينافعةقاعدة

(والنقلالعقل"كتابهفي-هللارحمه-تيميةابنمسالاإلشيخذكرها "١/٤٣٬
أوقطعيين٬يكوناأنفإمادليلين٬بينبالتعارضقيلإذاأنه:صتهاوخال)٤٤

:القطعّيان-ولاأل:أقسامثةثالفهذه.ظنيًّاخرواآلقطعيًّا٬أحدهماأوظنيين٬
القولنألمحال؛بينهمافالتعارضمدلولهما٬بثبوتالعقليقطعماوهما
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نألمحال؛وهوأحدهماارتفاعوجوبإمايستلزمتعارضهمابجواز
ألأيضًا؛محالوهوالتعارضمعمنهماكلثبوتوإماالثبوت٬واجبالقطعي

قطعيين٬يكوناالأن:فإمابينهماالتعارضظنفإن.النقيضينبينجمعنه
والثانيوجه٬علىأحدهماُيحملبحيثتعارض٬بينهمايكونالأنوإما
والسنةالكتابنصوصمننسخهيثبتماذلكعلىيردوالآخر٬وجهعلى

أن-الثاني.للناسخمعارضفالقائم٬غيرالمنسوخالدليلنألالقطعية؛
الترجيحفيطلبالثبوت٬حيثمنوإمالة٬الدالحيثمنإما:ظنيينيكونا
فيقدمظنيًّا٬خرواآلقطعيًّا٬أحدهمايكونأن-الثالث.الراجحيقدمثمبينهما
.بالظّنُيدفعالاليقيننألء؛العقالباتفاقالقطعي

***

إالالإلهأنههللاشهد(تعالىقولهفيكماباأللوهيةهللاإنفرادبينالجمع/١
عنتعالىقولهفيكمالغيرهاأللوهيةإثباتوبين)العلموأولوهووالمالئكة

إلهاهللامعوالتدع(وقوله)تريدونهللادونآلهةأئفكا(السالمعليهإبراهيم
).آخر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أسماءإالهيإن(٬تسميةمجرد٬باطلةألوهيةهللاماسوىألوهيةإن:نقول
وهي٬باطلةفألوهيتها٬)سلطانمنبهاهللاأنزلماوآباؤكمأنتمسميتموها

آلهةفهي؛تعبدألنأهالليستفإنها٬ضلمنإليهاوتألهعبدتوإن
دونهمنمايدعونوأنالحقهوهللابأنذلك(٬باطلةآلهةلكنها٬معبودة
1الباطل (

***

)واألمرالخلقلهأال(تعالىقولهفيكمابالخلقهللاإنفرادبينالجمع/٢
(تعالىقولهفيكمالغيرهالخلقإثباتوبين هللافتباركآخرخلقًاأنشأناهثم:

العقيدةوشرح٦٤/١٬المفيدوالقول٦٦٬األصولثالثةوشرح١٥٣/٣٬الفتاوىمجموعانظر1
١/٥٣البقرةسورةوتفسير١٩٬الواسطية
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(المصورينفي:وسلمعليههللاصلىالنبيوقول)الخالقينأحسن يقال:
).ماخلقتمأحيوالهم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منالشيءتحويل٬أماتعالىبا�خاصوهذا٬اإليجادهوالخلقإن:نقول
٬التكوينباعتبارخلقًاسميوإنحقيقة٬بخلقليسفإنهأخرى؛إلىصورة
٬بابًاالخشبمنصنعالنجارهذا:فمثًالتام؛بخلقليسالواقعفيلكنه
٬الوجلعزهللاهوخلقهاالذيالصناعةهذهمادةلكنبابًاخلق:فيقال

أنوال٬ابدًاأراكعوديخلقواأنالقدرةفيبلغوامهماكلهمالناسيستطيع
2ذبابًايخلقواأنوالذرةيخلقوا .

***

)واألرضالسمواتملكو�(قولهفيكمابالملكهللاإنفرادبينالجمع/٣
فيكماهللالغيرالملكيةإثباتوبين)شيءكلملكوتبيدهمنقل(وقوله
وقوله)ملومينغيرفإنهمأيمانهمملكتماأوأزواجهمعلىإال(تعالىقوله

)مفاتحهملكتمماأو(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عاماليسللشياإلنسانملكأن:األولوجهينمنبينهماالجمع:نقول
عز�ملكوالكليدكماتحتأملكوال٬يديماتحتأملكألنني؛شامال
.تامملكوهو٬وأوسعأشملوجلعزهللاملك:الشمولحيثفمن؛وجل
وإنما٬أشاءكمافيهأتصرفحقيقياملكاليسالشيءلهذاملكيأن:الثاني

وجلعزهللاوهوالحقيقيالمالكأذنوكما٬الشرعأمركمافيهأتصرف
قاصرملكيفإذاذلكلييحلوالذلكأملكلمدرهمينأودرهمابعتولو

أنأستطيعفال�التصرفألن٬القدريةالناحيةمنشيئافيهأملكالوأيضا
الصحيحلعبديأقولأنأستطيعوالفيبرأإبرأ:المريضيلعبدأقول

١٧الواسطيةالعقيدةوشرح١٠/١٬المفيد٬والقول١٥١/٣٬١٨/١الفتاوىمجموع:انظر2
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ولوبرأابرأ:لهقالفلووجلعز�الحقيقيالتصرفلكنفيمرضإمرض
فملكيقدراوالشرعاالمطلقالتصرفأملكالفإذا٬مرضامرض:قال
وبذلكوالعمومالشمولحيثمنوقاصرالتصرفحيثمنقاصرهنا
.3بالملكوجلعزهللاإنفرادكانكيفلنايتبين

***

األمريدبرومن(تعالىقولهفيكمابالتدبيرهللانفرادبينالجمع/٤
.اإلنسانتدبيروبين)تتقونأفالفقلهللافسيقولون

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كلليس٬الملكفيالسابقينكالوجهين؛قاصراإلنسانتدبيرإن:نقول
٬وملكيحيازتيتحتماكانتدبيرأملكوإنما٬فيهالتدبيرأملكشيء
.4التدبيرهذاليأباحالذيالشرعوفقعلىإالتدبيرهأملكالوكذلك

***

.خلقهعلىمعيتهوبينبذاتهتعالىهللاعلونصوصبينالجمع/٥

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وأنهخلقهفوقبذاتههللاعلوبإثباتجاءتقدالنصوصأنريبال:نقول
:تعالىقولهفيبينهماهللاجمعوقد.لةوالدالالثبوتقطعّيمنهماوكلمعهم٬

َيْعَلُماْلَعْرِشَعَلىاْسَتَوىُثمََّأيَّاٍمِستَِّةِفيَواألَْْرَضالسََّماَواِتَخَلَقالَِّذيُهَو{
َوُهَوِفيَهاَيْعُرُجَوَماالسََّماِءِمَنَيْنِزُلَوَماِمْنَهاَيْخُرُجَوَمااألَْْرِضِفيَيِلُجَما

[َبِصيٌرَتْعَمُلوَنِبَماَوهللاَُُّكْنُتْمَماَأْيَنَمَعُكْم .٤:الحديد} هللاأثبتيةاآلهذهففي]
معنا٬أنهوأثبتالمخلوقات٬أعلىهوالذيالعرشعلىاستواءهتعالى
األ:وجوهمنإمكانهوبيان.ممكنبينهماالجمعفإنتعارض؛بينهماوليس
نألً؛محاالاجتماعهمايكونأنفيمتنعبينهماجمعتالنصوصأن-ول

١٨الواسطيةالعقيدةوشرح١/١١٬المفيد٬والقول١/١٩٬٣/١٥١الفتاوىمجموعانظر3
.١٨الواسطيةالعقيدةوشرح١١/١المفيدوالقول١/١٩٬٣/١٥١٬الفتاوىمجموع:انظر4
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النظرفليعدأخطأفقدعليهلتهادالظنومنمحال٬علىتدلالالنصوص
فيجهدهًباذالوالتوفيق٬الهدايةمنهًسائالبا�٬مستعينًاأخرى٬بعدمرة

فليكلوإالذلك٬علىهللافليحمدالحقلهتبينفإن.الحقمعرفةإلىالوصول
ماإاللناعلمالسبحانكربنا٬عندمنكلبهآمنا:وليقلعالمهإلىمراأل

والمعية؛العلومعنىبينمنافاةالأنه-الثاني.الحكيمالعليمأنتإنكعلمتنا
يكونفقد٬-تقدمكما-المكانفيوالحلولطختالاالتستلزمالالمعيةفإن

معنا٬والقمرنسيرزلناما:يقالكماالمعيةإليهوتضافبذاته٬عاليًاالشيء
فإنالمعنى٬فيوالاللفظفيالتناقضًاذلكيعدوالالسماء٬فيالقمرأنمع

القمرأنمقتضاهايكونأنيمكنالوأنههنا٬المعيةمعنىيعرفالمخاطب
الخالقحقففيالمخلوقحقفيوالمعيةالعلواجتماعجازفإذا.رضاألفي
فيوتعارضًاتناقضًاوالمعيةالعلومعنىبينأنفرضلوأنه-الثالث.أولى
كمثلهليس-تعالى-هللانألالخالق؛حقفييلزمالذلكفإنالمخلوقحق
لهممعيتهتقتضيوالخلقه٬بمعيةمعيتهتقاسفالصفاته٬جميعفيشيء
يحيطالنهوألبذاته؛علوهلوجوبأمكنتهمفيحاالًّأوبهممختلطًايكونأن
يمكنالوجوههذهوبنحو.محيطشيءبكلهوبلمخلوقاتهمنشيءبه

الجمع:فيقالالمصلي٬وجهِقَبلوكونهبذاتههللاعلومنثبتمابينالجمع
تأتيالوالنصوصبينهما٬جمعتالنصوصأن-ولاأل:وجوهمنبينهما

الشيءيكونفقدوالمقابلة٬العلومعنىبينمنافاةالأنه-الثاني.بالمحال
ينظرالرجلأنترىأالالمحاذاة٬تستلزمالالمقابلةنألمقابل٬وهوعاليًا
يعدوالالسماء٬فيأنهامعوجهي٬ِقَبلإنها:فيقولبزوغهاحالالشمسإلى
حقففيالمخلوقحقفيهذاجازفإذاالمعنى٬فيوالاللفظفيتناقضًاذلك

تناقضًاوالمقابلةالعلومعنىبينأنفرضلوأنه-الثالث.أولىالخالق
تعالى-هللانألالخالق؛حقفييلزمالذلكفإنالمخلوقحقفيوتعارضًا

أنالمصليوجهِقَبلكونهيقتضيفالصفاته٬جميعفيشيءكمثلهليس-
النهوألبذاته؛علوهلوجوبإليهيصليالذيالحائطأوالمكانفييكون
.5وتعالىسبحانهمحيطشيءبكلهوبلالمخلوقات٬منشيءبهيحيط

.٤٩صالحمويةبتلخيصالبريةربفتحانظر5
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***

(تعالىقولهبينالجمع/٦ (تعالىقولهوبين)نستعينوإياك: وتعاونوا:
(سلمعليههللاصلىالنبيوقول)والتقوىالبرعلى دابته٬فيالرجلتعين:

إخالص:األولىاآليةففي"صدقةمتاعهعليهالهترفعأوعليها٬فتحمله
هللاغيرمنالمعونةإثبات:والحديثالثانيةاآليةوفي٬وجلعز�االستعانة

.وجلعز

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هللاعلىتعتمدأنكبمعنىتفويض؛استعانة:نوعانستعانةاالأن:فالجواب
واستعانةوجّل؛عّزبا�خاصوهذاوقوتك؛حولك٬منوتتبرأوجّل٬عّز

حيًابهالمستعانكانإذاجائزةفهذه:بهتقومأنتريدفيماالمشاركةبمعنى
{تعالىهللاقالولهذاعبادة؛ليسنهألعانة؛اإلعلىقادرًا البرعلىوتعاونوا:

6والتقوى {

***

(قولهوبين)ِباْلَفْحَشاِءَيْأُمُرالهللاَِّإنَُّقْل(تعالىقولهبينالجمع/٧ َوِإَذا:
َفَدمَّْرَناَهااْلَقْوُلَعَلْيَهاَفَحقَِّفيَهاَفَفَسُقواُمْتَرِفيَهاَأَمْرَناَقْرَيًةُنْهِلَكَأْنَأَرْدَنا
هللاأنالثانيةوظاهربالفحشاء٬تعالىهللايأمرأننفىولىاأليةاآلففي) َتْدِميرًا
*فسقهوبمايأمرتعالى *.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التعالىوهللالشرعي٬مراألهوولىاأليةاآلفيمراألأنبينهماوالجمع
(تعالىلقولهبالفحشاءشرعًايأمر ِذيَوِإيَتاِءحسانواإلِباْلَعْدِلَيْأُمُرهللاََِّإنَّ:

األهوالثانيةيةاآلفيمرواأل)َواْلَبْغيَواْلُمْنَكِراْلَفْحَشاِءَعِنَوَيْنَهىاْلُقْرَبى
لقولهحكمتهتقتضيهماحسبشاءبماكونًايأمرتعالىوهللالكوني٬مر

7َفَيُكوُنُكْنَلُهَيُقوَلَأْنَشْيئًاَأَراَدِإَذاَأْمُرُهِإنََّما:(تعالى (
.١/١٤الفاتحةسورةتفسيرانظر6
.١/١٥الفاتحةسورةتفسيرانظر7
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***

(تعالىقولهبينالجمع/٨ ِقومادونهمامنوجدالسدينبينبلغإذاحتى:
بخطابالقرنينذاخاطبواأنهمعنهمهللانقلوما)ًَقْوالَيْفَقُهوَنَيَكاُدوَنَال

{فصيحواضح *؟}اْلَقْرَنْيِنياَذاَقاُلوا:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ملكًاتعالىهللاأعطاهالقرنينذاأنوهوجدًا٬سهلهذاعنوالجواب*
يريدمابهَيعرفومايريد٬مابهُيعرفماالمترجمينمنوعندهعظيمًا٬
استولىالذينالناسلغةألهمهقدـوجلعّزـهللايكونقدأنهعلىغيره٬
اْلَقْرَنْيِنياَذاَقاُلوا{واضحبخطابالقرنينذاخاطبواأنهمالمهمكلِّهم٬عليهم

.*8لهتعظيمًابلقبهناَدوه٬}

***

(تعالىقولهفي٬كماحيالسالمعليهمريمابنعيسىكونبينالجمع/٩ :
)إليههللارفعهبل*يقيناقتلوهوما َياهللاََُّقاَلِإْذ: (تعالىهللاقولوبين...

).ِإَلّيَوَراِفُعَكُمَتَوفِّيَكِإنِّيِعيَسى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(تعالىقولهفيذلكعلىفالجواب* َماَوَيْعَلُمِباللَّْيِلَيَتَوفَّاُكْمالَِّذيَوُهَو:
ِحيَناألَْْنُفَسَيَتَوفَّىهللاَُّ: (تعالىوقوله٬)٦٠يةاآل:نعاماأل)(ِبالنََّهاِرَجَرْحُتْم
عيسىفيكونهذاوعلى٬)٤٢يةاآل:الزمر )(َمَناِمَهاِفيَتُمْتَلْمَوالَِّتيَمْوِتَها
وهوالسماءإلىبمحمدصعدكما٬حيوهوقبضهيعني٬هللاتوفاهمريمبن
9حي .

***

(تعالىهللاقولبينالجمع/١٠ قولهوبين)للناسأخرجتأمةخيركنتم:

.١٣١صالكهفسورةتفسيرانظر8
.٤٥٣صالسفارينيةالعقيدةشرحانظر9
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(إسرائيلبنيفي )العالمينعلىفضلتكموأني:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علىال٬زمانهمعالمي:أي)العالمينعلىفضلتكموأني(قولهإن:نقول
01األممخيرهيباالتفاقاألمةهذهألن٬العالمينكل .

***

١١  هللاََِّعَلىَكَذُبواالَِّذيَنَتَرىاْلِقَياَمِةَوَيْوَم(تعالىهللاقولبينالجمع/
(قولهوبين)ُمْسَودٌَّةُوُجوُهُهْم .زرقًاُزْرًقاَيْوَمِئٍذاْلُمْجِرِميَنَوَنْحُشُر: (

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

متحدًازمنًاليسالقيامةيومإن:وأمثالههذابينالجمعفيالعلمأهلقال
٬سنةألفخمسونمقدارهطويلزمنلكنه٬حوالاألفيهتتعارضقصيرًا
آخروقتوفي٬مسودةاليومهذامنوقتفيالوجوهتكونأنفيمكن
الزرقةنأل؛الزرقةبالسوادالمرادأن:الثانيالجمع.جمعهذا٬مزرقة
.واحدبمعنىواسودتزرقًايكونوحينئٍذ٬السوادإلىمالتاشتدتكلما
أووجوههمفتسود٬والكفرالجرمفييختلفونالناسأن:الثالث الجمع
فتسودعظيمًاشديدًاجرمهيكونمنفمنهم٬وجرمهمكفرهمبحسبتزرق

إنهم:قالوا:الرابعالجمع.زرقاءفتكونأخفيكونمنومنهم٬وجوههم
أسودالوجهكانإذا٬القبحفيأعظموهذا٬العيونزرقالبشرةسود

       منظرًاأقبحهذاصار٬زرقاءوالعين .

أنهيظهرالذيالظاهرهذابينبهاالعلماءجمعأوجههذهحالكلعلى
الجمعيمكنالمتعارضشيءالقرآنفيليس:لنقولنقفوهنا٬متعارض

حّقاالمتعارضينأحديكونأنيقتضيالتعارضنأل؛خراآلوبينبينه
(لوضالحقإالمعناليسنهأل؛ًباطالوالثاني )الضََّالُلِإالَّاْلَحقَِّبْعَدَفَماَذا:

قالكماًالضالًباطالهللاكتابفيشيءأنيمكنوال٬)٣٢:يونس(

.١/٦٢٩الجاللذيفتحانظر10
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(تعالى (َكِثيًرااْخِتَالًفاِفيِهَلَوَجُدواهللاََِّغْيِرِعْنِدِمْنَكاَنَوَلْو: )٨٢:النساء)
تعالىكقولهخرلآلناسخًاأحدهمايكونولكنالنصانيتعارضأنيمكننعم
) َيْغِلُبواِماَئٌةِمْنُكْمَيُكْنَوِإْنِماَئَتْيِنَيْغِلُبواَصاِبُروَن ِعْشُروَنِمْنُكْمَيُكْنِإْن:
(َيْفَقُهوَنَالَقْوٌمِبَأنَُّهْمَكَفُرواالَِّذيَنِمَنَأْلًفا بهيكونوالنسخ)٦٦:نفالاأل)

القرآنمنوجدفإن٬تعارضهناكيكونفال٬هللاعندمنالمنسوخإبطال
أحسنومن٬ممتنعشيءفهذامتعارضيبقىأنوأما٬التعارضبهينتفي
الشنقيطيميناألمحمدكتابالمتعارضةياتاآلبينالجميعفيُألِّفما

كتابوهو))الكتابآياتعنضطراباالإيهامدفع((المسمىهللارحمه
11العلملطالبومفيدجيد .

***

(تعالىهللاقولبينالجمع/١٢ .اْلَبِصيُرالسَِّميُعَوُهَوَشْيٌءَكِمْثِلِهَلْيَس: (
(وسلمعليههللاصلى-النبيقولوبين : )صورتهعلىآدمخلقهللاإن-
(روايةوفي .الرحمنصورةعلى: (

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علىالشيءيكونفقد٬يماثلههللاصورةعلىآدمكونمنيلزمال-أ:نقول
-النبيأنلهذاويدل.التفصيلحيثمنالالعمومحيثمنالشيءصورة
ليلةالقمرصورةعلىالجنةتدخلزمرةأولأنأخبر-وسلمعليههللاصلى
جمالاإلحيثمنلكنأبدًا.؟القمرمثليكونأنذلكمنيلزموهل.البدر
٬فملهوليس٬عينلهوليس٬أنفللقمرفليسوإالالقمرصورةعلى
علىالنصويبقىجدًّاقويوجهوهذا.وأفواهوأعينأنوفلهمالجنةوأهل
الرحمنصورةعلىآدمخلقهللاإن:نقولأنالثانيوالوجه-ب.ظاهره

صنعهالبابهذا:قلتلوكماوجلعّزهللاختارهاالتيالصورةعلىأي
آدمصورةوإضافة٬آدمصورالذيهوفا�.صنعهالذيهويعنينفال
حاديثاألبعضفيالجملةهذهجاءتولذلك٬التشريفتقتضيهللاإلى

.٢/٣٠عمرانآلسورةتفسيرأنظر11
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صورةعلىخلقآدمنألالوجهوتقبيحالوجهضربعنللنهيًتعليال
؛لهالصورةهذهواختاروجلعّزهللاخلقهالذيالوجهضربتفإذا.الرحمن

هذهأقبحما:فقلتالوجهقبحتوإذا٬ويغيرهيخدشهقدالضربذلكفإن
واختارهاوجلعّزهللاخلقهاالتيالصورةفيقدحأيضًاهذافإن٬الوجه
إضافةبابمنهللاإلىالصورةإضافةفيكونهذاوعلى.الوجهلهذا

..ذلكشابهوماهللاومساجد٬هللاوبيت٬هللاناقة:كقولهخالقهإلىالمخلوق
فاليد.تتعارضوالتتناقصالسليمة–الحمدو�–النصوصتبقىفحينئٍذ
الأنهاليقينعلمونعلمنجزم٬مماثلةغيرمنبهئقالالالوجهعلى�ثابتة
21المخلوقوصفاتالخالقصفاتبينمماثلة .

***

(تعالىقولهفيكمافيهامخلدينالجنةأهلكونبينالجمع/١٣ الَِّذيَنَوَأمَّا:
(تعالىقولهوبين)َخاِلُدوَنِفيَهاُهْمهللاََِّرْحَمِةَفِفيُوُجوُهُهْماْبَيضَّْت َوَأمَّا:
َشاَءَماِإالََّواألَْْرُضالسََّماَواُتَداَمِتَماِفيَهاَخاِلِديَناْلَجنَِّةَفِفيُسِعُدواالَِّذيَن
)َربَُّك ؟ربكشاءماإال:فقالستثنىفا.يةاآل...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المشكلمننهأل؛يةاآلهذهبديةاألعلىالدالةياتاآلتعارُضال:نقول
القولولكن.أقواليةاآلهذهفيلهموالعلماء٬المحكمإلىردهيجبالذي
فيهاخالدين(النارأهلفيالذيوالقيدالقيدهذايجعلأننساناإليريحالذي
المحكمةالنصوصعلىويحمل٬المتشابهةموراألمن)ربكشاءماإال

بديناآلأبدهذايبقىأنشاءقدأنهمع)ربكشاءماإال(قالهللاإن:فنقول
((القبورزيارةفي-وسلمعليههللاصلى-الرسولكقولوهو هللاشاءإنإنا:
القولوهذا٬منهبدالبهماللحوقأنمعبالمشيئةفعلَّقه))حقونالبكم

القيمابناعترضكمامعترضعليهيعترضوال٬نساناإلبهيستريح
(النارأهلفيقالهللابأنهللارحمه السََّماَواُتَداَمِتَماِفيَهاَخاِلِديَن:

.٤١٥و١/٢٠٤عمرانآلسورةتفسيرانظر12
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(ُيِريُدِلَماَفعَّاٌلَربََّكِإنََّربَُّكَشاَءَماِإالََّواألَْْرُض .١٠٧:هود) :قال)
أهلفبخالأبديًاخلودهمليسالنارأهلأنعلىبدليتيناآلختمففاختال
(مجذوذغيرعطاًء(الجنةأهلفيقالنهأل؛الجنة فيوقال)١٠٨:هود)
(النارأهل (يريدلمافعالربكإن: أنيدلكالحقيقةفيوهذا)١٠٧:هود)
يتيناآلبينوالفرق٬الغلطمنيسلمفلنوالذكاءالعلمفيبلغمهمانساناإل

(فقالفضل)السعادة(آيةنأل؛ظاهر (مجذوٍذغيرعطآء: )١٠٨:هود)
(فقالعدل)الشفاء(الناروآية (بريدلمافعالربكإن: )١٠٧:هود)
فيسيفعل)يريدلمافعال(أنهالمعنىوليسأرادالذيفعلهمنوهذا

بالسليمغيرَفْهمهذافإن٬هللارحمهالقيمابنفهمهكماذلكفخالالمستقبل
(يقولهيةاآلختممناسبةإنبل٬شك لماأنههو)يريدلمافعالربكإن:  
لمأنهمعيريدمايفعلوهللا٬هللافعلمنهذا:قالمحمودغيرالشقاءكان

31يظلمهم .

***

(تعالىقولهبينالجمع/١٤ )بعضعلىبعضهمفضلناالرسلتلك: .....
  .نبياءاألبينالتفضيلعننهىأنهوسلمعليههللاصلىالنبيعنثبتوما

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والهللاأثبتهعماينهىأنوسلمعليههللاصلىهللالرسولحاشى:فيقال
٬بعضعلىالنبيينبعضفضلانهوجلعزهللاخبرفإذا٬أبدًاذلكيمكن
٬نبياءاألبينتفضلواال:يقولأنوسلمعليههللاصلىللرسوليمكنفال

أنفلو٬والعدوانالحقديكونحيثنبياءاألبينالتفضيلعننهىولكنه
وصار٬اليهودبحضرةموسىعلىوسلمعليههللاصلىمحمدافضلأحدًا
.للمفسدةدرءًايفضلالفإنهللشرسبباثمالبغضاءأوللعداوةسببًاذلك
موجباكانماالتفضيلمنموالسالةالصالعليهالنبيعنهنهىفالذي
يمكنالموالسالةالصالعليهالرسولفإنللواقعحكايةكانماأما٬للمفسدة

.٢/٤١عمرانآلسورةتفسيرانظر13
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41هللاأثبتهوقدعنهينهىأن .

***

(وسلمعليههللاصلىقولهبينالجمع/١٥ )أحدمعهوليسالنبييأتي:
(وقوله .حواريينلههللاجعلإالقبليأمةفيهللابعثهنبيمنما: (

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنهأوالرسلمنالعزمذويالثانيبالحديثالمراديكونأنإما:نقول
51كثيروناألنبياءألن؛األولالحديثعليهدلماالثانيالحديثمنيستثنى .

***

(تعالىقولهبينالجمع/١٦ عليههللاصلىقولهوبين)  َخَلَقَماَشرِِّمْن:
(وسلم ).إليكليسوالشر:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(تعالىقولهنأل؛ظاهربينهماالفرقأن:فالجواب* )َخَلَقَماَشرِِّمْن:
هوهللاأنشكفال٬الشريضاففالهللاإلىأما٬المخلوقإلىالشرأضاف
فهوالشرلهذاتقديرهأما٬٬تهمفعوالفيالشرقدرلكن٬الشرقدرالذي
فرقلكن٬مكروهةغيريجعلهاماالمصالحمنعليهايترتبعظيمةلحكمة
٬المقدروهووجلعزهللاهوفالفاعل٬والفاعلالفعلوبينالمفعولبين
مفعولهأما٬حالكلعلىخيرأيضًاوفعله ٬ حالكلعلىنحبهشكالوهذا
61شروفيهخيرففيه .

***

هللارسولولكن(النبيينخاتموسلمعليههللاصلىالنبيكونبينالجمع/١٧

.٥٦٥صالسفارينيةالعقيدةشرحانظر14
.٥٦٥صالسفارينيةالعقيدةشرحانظر15
.٣٧٣صالسفارينيةالعقيدةشرحانظر16
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فيالسالمعليهعيسىنزولمنالحديثبهصحماوبين)النبيينوخاتم
.الزمانآخر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التيرسالتهألن؛رسولأنهعلىينزلالالسالمعليهعيسىإن:نقول
نزلإذاوألنه٬وسلمعليههللاصلىالنبيرسالةقبلسابقةكانتبهابعث
71وسلمعليههللاصلىالنبيشرعيجددولكنه٬عندهمنبشرعيأتيفال .

***

كونوبين٬بالمعراجوسلمعليههللاصلىالنبياختصاصبينالجمع/١٨
.السمواتفياألنبياء

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أحياءوهمبهميعرجلمنبياءاألأن:ولاأل:وجهينمنذلكعلىوالجواب
أنه:والثاني.السمواتفيأرواحهموجدوإنما٬السمواتإلىالدنيامن
81المنتهىسدرةإلىيصلوالمالسمواتفيالذينحتى .

***

٬الحجرمنالحرامالمسجدمنكاناإلسراءأنمنثبتمابينالجمع/١٩
.هانئأمبيتمنكانأنهمنثبتوما

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إلىفقام٬فأيقظهآتفأتاه٬هانئأمعندنائماكان:يقالأنبينهماالجمع
المسجدمنهناكمنبهفعرجالحجرعندواضطجع٬الحرامالمسجد
91الحرام .

.٣/١٦٧الفتاويومجموع.٥٦٥صالسفارينيةالعقيدةشرحانظر17
.٥٤٧صالسفارينيةالعقيدةشرحانظر18
.٥٥١صالسفارينيةالعقيدةشرحانظر19
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***

(تعالىقولهبينالجمع/٢٠ تعالىهللاقولوبين)السوءظنبا�يظنون:
(موالسالةالصالعليهيونسعن َلْنَأْنَفَظنَُّمَغاِضبًاَذَهَبِإْذالنُّوِنَوَذا:
.َعَلْيِهَنْقِدَر ( 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( تعالىقالكمانضيقأينقدرمعنىأن:والجواب* ِرْزُقُهَعَلْيِهُقِدَرَوَمْن:
أنههذابخروجهأنهظنموالسالةالصالعليهفيونس٬)هللاَُّآَتاُهِممَّاَفْلُيْنِفْق
فيانهأراهتعالىهللاولكن٬ذلكفظنولاألفيعليهكانعماسعةيجد

(الحوتبطنفي٬قبلذيمنأكثرعليهوضيقوجلعزقبضته َأنَُّهَفَلْوال:
02ُيْبَعُثوَنَيْوِمِإَلىَبْطِنِهِفيَلَلِبَث*اْلُمَسبِِّحيَنِمَنَكاَن (

***

( تعالىقولهفيكمااإلفرادبلفظتعالى�العينمجيءبينالجمع/٢١ :
( تعالىقولهفيكماالجمعبلفظمجيئهابينو)َعْيِنيَعَلىَوِلُتْصَنَع َتْجِري:
.ِبَأْعُيِنَنا (وقوله) بلفظمجيئهاوبين)بأعيننافإنكربكلحكمواصبر:
"الرحمنعينيبينقامةالصالفيالعبدقامإذا"صحإنحديثفيكماالتثنية

النبيعنهريرةأبيعنعطاءعن"الصواعقمختصر"فيهوهكذا.
بصورةالقرآنفيالعينينصفةتردولم.يعزهولم٬وسّلمعليههللاصّلى
.التثنية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نألالجمع؛والالتثنية٬ينافيالفراداإلإن:يقالأنالوجوههذهبينالجمع
أوكانتواحدةعينأويد٬من�ثبتماكلفيتناوليعّمالمضافالمفرد
الجمعأقل:قلنافإنالجمعوبلفظالتثنيةبلفظجاءمابينالجمعوأما.أكثر
:قلناوإن.مدلوليهماتحادالوالجمع؛التثنيةصيغتيبينًأصالمنافاةفالاثنان

.٥٧٤صالسفارينيةالعقيدةشرحانظر20
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صيغةمنيرادالإنه:يقالأنبينهمافالجمعالمشهوروهوثةثالالجمعأقل
التعظيم-أعلموهللا-بهاأريدوإنمافأكثر٬ثةثالهوالذيمدلولهاالجمع

"نا"وهوإليه٬المضاففإنإليه؛للمضافالمضافمناسبةأعنيوالمناسبة٬
ليناسبالجمعبصيغةبالمضافُيؤتىأنفناسبقطعًا؛التعظيم:هنابهيراد

كلكانوإذاوالتثنية٬فراداإلمنالتعظيمعلىأدّلالجمعفإنإليه؛المضاف
12أبلغتعظيمبينهمامنحصلالتعظيمعلىداالًّإليهوالمضافالمضافمن .

***

{ تعالىقولهفيكمافراداإلبلفظتعالى�اليدمجيءبينالجمع/٢٢ :
(وسلمعليههللاصلىوقوله٬}اْلُمْلُكِبَيِدِهالَِّذيَتَباَرَك )مألىهللايد:

{ تعالىقولهفيكماالجمعبلفظومجيئها َعِمَلْتِممَّاَلُهْمَخَلْقَناَأنَّاَيَرْواَأَوَلْم:
{تعالىقولهفيكماالتثنيةبلفظومجيئها٬}َماِلُكوَنَلَهاَفُهْمَأْنَعامًاَأْيِديَنا َبْل:
.َمْبُسوَطَتاِنَيَداُه {

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نألالجمع؛والالتثنية٬ينافيالفراداإلإن:يقالأنالوجوههذهبينالجمع
أوكانتواحدةعينأويد٬من�ثبتماكلفيتناوليعّمالمضافالمفرد
الجمعأقل:قلنافإنالجمعوبلفظالتثنيةبلفظجاءمابينالجمعوأما.أكثر
:قلناوإن.مدلوليهماتحادالوالجمع؛التثنيةصيغتيبينًأصالمنافاةفالاثنان
صيغةمنيرادالإنه:يقالأنبينهمافالجمعالمشهوروهوثةثالالجمعأقل

التعظيم-أعلموهللا-بهاأريدوإنمافأكثر٬ثةثالهوالذيمدلولهاالجمع
"نا"وهوإليه٬المضاففإنإليه؛للمضافالمضافمناسبةأعنيوالمناسبة٬

ليناسبالجمعبصيغةبالمضافُيؤتىأنفناسبقطعًا؛التعظيم:هنابهيراد
كلكانوإذاوالتثنية٬فراداإلمنالتعظيمعلىأدّلالجمعفإنإليه؛المضاف

22أبلغتعظيمبينهمامنحصلالتعظيمعلىداالًّإليهوالمضافالمضافمن .

.٥٩صالحمويةبتلخيصالبريةربفتحانظر21

.٥٩الحمويةبتلخيصالبريةربفتحانظر22
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***

لبعضهموقعوما٬الكبائرفعلمنمعصوميننبياءاألكونبينالجمع/٢٣
.الكبائرمنالنفسوقتل٬حقبغيرالنفسقتلمن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشيءيكونفقدبتأويلكانوإذابتأويليكونللنفسقتلهمأن:والجواب*
32يتعمدوالمنهمألبكبيرةليسحقهمفيلكنكبيرة .

***

ترغبواال(حديثفيكماباألغيرإلىنتساباالعنالنهيبينالجمع/٢٤
هللاصلى-النبيانتسابوبين)كافرفهو٬أبيهعنرغبفمن٬آبائكمعن
عبدابـنأناكـذبالالنبيأنا:قالحيثالمطلبعبدجدهإلى-وسلمعليه

.المطلب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مشهوروهو٬جدهأبيأو٬جدهإلىنساناإلانتمىإذاوأما:نقول
عليههللاصلى-النبيقالفقدبهذابأسفالأبيهمنينتفيأندونومعروف

"وسلم بنهللاعبدبنمحمدأنهمع"المطلبعبدابنأناكذبالالنبيُّأنا-
فيذلكقال-وسلمعليههللاصلى-ولكنه٬جدهالمطلبفعبد٬المطلبعبد

فيقريشعندوهو٬هللاعبدأبيهمنأشهرالمطلبعبدنأل٬حنينغزوة
"قالفلهذاالعلياالمكانة محمدأنهالمعلوممنلكنه٬"المطلبعبدابنأنا:

لشهرتهجدهإلىانتسبولكنهعنهيبعدولم٬أبيهمنينتففلم٬هللاعبدبن
بنأحمد:ًمثالفيقول:القبيلةاسمإلىينتسبونالناسأيًضاوكذلك٬فقط
أل٬أبيهغيرإلىينتميالذيهوالوعيدعليهالذيلكن٬ذلكأشبهوماتيمية
فهذاأبيهغيرإلىنتماءباالنفسهيرفعأنفيريدونسبهبحسبهراضغيرنه
.با�والعياذ–اللعنةعليهالذيهو ذلكيفعلمن–با�والعياذ–يوجد 

.٥٧٤صالسفارينيةالعقيدةشرحانظر23
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كما٬للدنياآبائهمدونأعمامهمإلىينتسبون–ًمثال–ُأناسيوجد٬للدنيا
٬ذلكأشبهماأوخالهإلىأوعمهإلى٬جنسيتانمعهمأناسناآليوجد
علىوالواجب٬عليهحراموهذاذلكلهيحلوال٬الدنيامنشيئًابذلكلينال
وجلَّعزَّهللاتقىومنالصحيحالوضعإلىعنهيعدلأنكذلككانمن
42الموفقوهللا.يحتسبالحيثمنورزقهيسًراأمرهمنلهجعل .

***

(وسلمعليههللاصلى-النبيقولبينالجمع/٢٥ : اللهم:أحدكميقولنال-
لهمكرهالفإنه٬المسألةليعزم٬شئتإنارحمنياللهم:شئتإنلياغفر

. (مريضًاوجدهلمن-وسلمعليههللاصلى-النبيقولوبين) ٬بأسال:
.الحديث)هللاشاءإنطهور

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٬بأسال"مريضًاوجدهلمن-وسلمعليههللاصلى-الرسولقول:نقول
هذايكونأنأرجويعنيوهوالرجاءبابمنفهذا"هللاشاءإنطهور
إن:قالوإنما٬شئتإن:يقللم٬المخاطبةبلفظيكنلموأيضًا.طهوًرا
٬بالمخاطبةيأتيالذياللفظمنوقعًاأهونالمخاطبةبغيرواللفظ٬هللاشاء
.أعلموهللا

***

هللاصلى-النبيسئللما-عنههللارضي-هريرةأبيحديثبينالجمع/٢٦
وبينالحديث)ورسولهبا�إيمان (قال؟أفضلالعملأي-وسلمعليه
-وسلمعليههللاصلى-النبيسئللما-عنههللارضي-مسعودابنحديث
(قال؟هللاإلىأحبعمالاألأي .الحديث)وقتهاعلىةالصال:

.١/٢٥٨مسلمصحيحعلىالتعليقانظر24
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يليقبماإنسانكليخاطب-وسلمعليههللاصلى-النبيإن:نقولأنالجمع
٬أوصني:قالالذيللرجل-وسلمعليههللاصلى-هللارسولقالوكمابحاله
((قال ((قال٬أوصني:قال))تغضبال: ٬أوصني:قال))تغضبال:
((قال .تغضبال: نأل؛الصالحوبالعمل٬هللابتقوىأوصيك:قالما))
-فالرسول.غضوبنهأل٬الغضببتركيوصيأنبحالهيليقالرجلهذا

األبتتبعهذاويعلم٬بحالهيليقبماإنسانكليخاطب-وسلمعليههللاصلى
52الموفقوهللاعمالاألمراتبوبيان٬الشريعةفيالعامةدلة .

***

لدعوىيستمعلمأنهحيثمالسالعليهلداودهللاعتاببينالجمع/٢٧
أنعتبةبنتلهند-وسلمعليههللاصلى-النبيإذنوبين٬الثانيالخصم
.لزوجهايستمعأندونبنيهاويكفييكفيهَاَمازوجهامالمنتأخذ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

62والقضاءالحكمبابمنوليسفتاءاإلبابمنهذاإن:العلماءقال .

***

األوبين)بوائقةجارهيأمنالمنالجنةيدخلال(حديثبينالجمع/٢٨
كفرًاكافرًاكانمنإالالجنةدخولمنُيحرمالأنهعلىالدالةحاديث
.محضًا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يأمنالمنبعذابيسبقلنالذيالمطلقالدخوليدخلال:نقولأنالجمع
بوائقةجارهيأمنالمننأل٬حاصلفأنهالدخولمطلقوأما٬بوائقهجاره
هذابينالجمعيحصلوبهذا٬حرامعليهالجنةإن:نقولحتىكافرًاليس

.١/٢٩٥مسلمصحيحعلىالتعليقانظر25
.٣٥٣صالجامعة صولواألالقواعدعلىالتعليقانظر26
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كانمنإالالجنةدخولمنُيحرمالأنهعلىالدالةحاديثاألوبينالحديث
.72محضًاكفرًاكافرًا

***

(تعالىهللاقولبينالجمع/٢٩ ثمنًاوأيمانهمهللابعهديشترونالذينإن:
القيامةيومإليهمينظروالهللايكلمهموالخرةاآلفيلهمقخالالأولئكًقليال

( ينظرواليزكيهموال٬القيامةيومهللايكلمهمالثةثال(وحديث٬يةاآل.....
)زانشيخ:اليمعذابولهمإليهم النارهلألهللاتكليموبين٬الحديث....
(تعالىقولهفيكما .تكلمونوالفيهااخسئواقال: (

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وتقريعأهانهتكليميكلمهمقدولكن٬الرضاتكلمهوالمنفي:نقولأنالجمع
(تعالىقولهفيكماوتوبيخ .82تكلمونوالفيهااخسئواقال: (

***

(تعالىهللاقولوبين٬وجلعزهللانظرعمومبينالجمع/٣٠ ينظروال:
)القيامةيومإليهم شيخ:أليمعذابولهمإليهمينظروال(وحديث يةاآل...
)زان .الحديث...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليسوانهمألوذلك:ورأفةوعطفرحمةنظرإليهمينظرال:نقولأنالجمع
(تعالىهللاقال. للرحمةأهال للذينفسأكتبهاشيءكلوسعتورحمتي:
)يؤمنونبأياتناهموالذينالزكاةويؤتونيتقونه منلهمفليسغيرهموأما 
92خرةاآلفينصيبهللارحمة .

***

.١/٢١٦مسلمعلىالتعليقانظر27
 .١/٤٤١عمرانآلسورةتفسيرانظر28
.١/٤٤١عمرانآلسورةتفسيرانظر29
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وبين٬عالمعليهيطلقبل٬عارفعليهيطلقالهللاكونبينالجمع/٣١
(حديث .الحديث)الشدةفييعرفكالرخاءفيهللاإلىتعرف:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٬قبلمنهللاإلىتعرفبالذيالعنايةتستلزمخاصةمعرفةهذه:نقول
(قولهالعنايةمعرفةهيبلالعلممعرفةليستأنهاعلىوالدليل هللاإلىتعرف:

فقهبعبادتهفمتإذالكن.تقملمأمبعبادتهفمتسواءيعرفكهللاأنمع)
03الشدةفيعرفكالرخاءفيإليهتعرفتفإذا٬إليهتعرفت .

***

يورثوالمنبياءاألوإننبياءاألورثةالعلماءوإن(حديثبينالجمع/٣٢
)درهمًاوالدينارًا وليالدنكمنليفهب(مالسالعليهزكرياقولوبين...

.يعقوبآلمنويرثيرثني* ( .....

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٬المالإرثوليسوالنبوةالعلمإرثمالسالعليهزكريابقولالمراد:نقول
–العلمهذاورثواوإنما٬دينارًاوالدرهمًاورثوامايورثونالنبياءفاأل

٬وافربحظأخذأخذهفمن٬ميراثأعظموهذا–عليهممهوسالهللاصلوات
13كثيروافربنصيبأي (...

***

(تعالىهللاقولبينالجمع/٣٣ (قولهوبين)للعالمينظلمًايريدهللاوما: :
.للعبيدمبظالربكوما (

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الظلمانتفىوإذا٬الظلمنفيلزمالظلمإرادةانتفتإذانهألمنافاةال:نقول

.١/٤٢٠عمرانآلسورةتفسيرانظر30
.٥/٤٤٣الصالحينرياضشرحانظر31
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23لظلميظلمأنارادلوقادرتعالىهللانأل؛إرادتهانتفاءلزم .

***

(تعالىهللاقولبينالجمع/٣٤ يستغفرواأنءامنواوالذينللنبيكانما:
)للمشركين بعد–ربه-وسلمعليههللاصلى-النبياستئذانوبين يةاآل...

.لهاستغفارواالأمهقبرزيارةفي–يةاآلهذهنزول

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قدتعالىهللاأنعلملما-وسلمعليههللاصلى-فالنبي٬ظاهروالجواب
يخففأنلعلهمهألستغفاراالفيربهاستأذن٬طالبأبيعمهعنخفف
إن:قائللقالوإالبالقرباعتبارالأنهعلىيدلوهذا٬لهيأذنفلم٬عنها

أليكنلمأنه:والجواب!عمهعنالتخفيفمنأولىالرسولأمعنالتخفيف
33وسلَّمعليههللاصلَّىالنبيعنوالدفاعالنصرةمنلعمهكانمامه .

***

عليههللاصلى-النبيقولفيكماهللالغيرنحناءاالمنعبينالجمع/٣٥
....ال:قالصديقهأوخيهألأينحنيسئللما-وسلم سجودوبين٬الحديث٬
(تعالىقولهفيكماالسالمعليهليوسفيوسفإخوة علىأبويهورفع:

.سجدًالهوخرواالعرش (

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منومنعت٬نسختهقدميةسالاإلوشريعتناسابقةشريعةمنهذاإن:نقول
ينحنيوال٬العبادةبذلكيردلموإن٬حدأليسجدأنحدأليجوزفال٬ذلك
أحدقاكالفإذا٬-وسلمعليههللاصلى-الرسولمنهمنعنحناءاالحتى٬له

الممنوعهذا:لهقل٬وأرشدهفانصحه٬لكانحنىومراألهذايجهل
43وحده�إالتخضعوال٬تنحني .

.٢/٤٥عمرانآلسورةتفسيرانظر32
.١/١٦٤مسلمصحيحعلىالتعليقانظر33
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***

(وسلمعليههللاصلى-النبيقولبينالجمع/٣٦ : خيرهبالقدرتؤمنوأن-
(قولهوبينالحديث)وشره .إليهالشريكونأنفنفى)إليكليسوالشر:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٬الفعلفيليسالشر:نقولأن٬هذاعمرحديثوبين٬هذابينالجمع:قلنا
هووالمقدورالمقضيلكن٬العباديضركانأن:يعني٬المفعولفيولكنه
منلكنه٬هللاصفاتمنليس–نعلمكما–والمقدور.شرًّايكونالذي

٬المقدورفيالشرهذاثم.وجلَّعزَّعنهمنفصلبائنفهو٬هللامخلوقات
؟عليهُقدِّرلمنشرهوهلبمعنى؟عامشرهووهل؟محضشرهوهل
بمصيبةأصيببرجلًمثاللذلكولنضرب؟الناسلجميععاٌمشروهل
(تعالىلقوله؛ارتكبهذنبإثرعلى كسبتفبمامصيبةمنأصبكموما:
.كثيرعنويعفواأيديكم فصارت٬فعلهالذيالذنبتكفرالمصيبةفهذه)
فيهابل؛محًضاشرًّاوليست٬وجهمنوشرًّا٬وجهمنخيًراالمصيبةهذه
تقديرهأن:الجواب؟شرًّاأوخيًرالهاهللاتقديريكونوحينئذ٬وشرخير
الذي–الشرصارفإذا.الرجلهذاسيئاتعنبهاكفَّرهللانأل؛خيٌرلها

وخير٬وجهمنشربل–لهبالنسبةحتى–محًضاشرًّاليس_هذاأصاب
ووجه٬والضررذىاألمنفيهلحقهفما:فيهالشروجهفأما٬وجهمن

فيهكان؛واحتسبصبرفإن٬لسيئاتهكفارًةالمصيبةهذهكون:فيهالخير
أنهى:أي٬ودعهقدزرععندهشخًصاأنلو:آخرمثالدرجاتهرفعَة
ًسيالهللافأمطر٬يضرهذلكبعدالماءفإن٬سقيهأنهيإذاوالزرع٬سقيه
لكنه٬زرعهيضرنهأل؛شرالزرعلصاحببالنسبةالسيلفهذا٬عظيًما
ليسالشرأن:ولاألمراأل:أمرانسبقماصةوخال.خيرللعامةبالنسبة

توالمفعوال٬تهمفعوالفيولكنه–فعلههوالذي–وقدرههللاقضاءفي
التي–تالمفعوالهذهأن:الثانيمراأل.هللاعنمنفصلةبائنةمخلوقات

لمنبالنسبة هيبل؛عامًّاشرًّاوليست٬محًضاشرًّاليس–الشرفيها

.٤/٤٤٧الصالحينرياضشرحانظر34
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الناسلعامةوبالنسبة٬آخروجهمنوشر٬وجهمنخير–بهاأصيب
"وسلمعليههللاصلى-قولهمعنىتبينفبهذا٬خاصةتكون : ليسوالشر-
.إليك (تعالىهللاقولوتأمل" كسبتبماوالبحرالبرفيالفسادظهر:
.يرجعونلعلهمعملواالذيبعضليذيقهم(٬عامهذا).الناسأيدي أي)

خيرهللاإلىفرجوعهم٬يرجعونلعلهم٬عملواالذيبعضجزاءليذيقهم
فانتبه.خير–الفسادفي–هذاتعالىهللاقضاءفيفصار٬كلهاالدنيامن
53لهذا .

***

قولهوبين"بدَعٌةُمحَدَثٍةُكلَّ"وسلمعليههللاصلىالنبيقولبينالجمع/٣٧
"الِقياَمِةَيومِإَلىِبَهاَعِمَلَمنَوَأجُرَأجُرهاَفَلُهَحَسَنًةُسَنًةمِسالاإلفيَسنََّمن"
.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

"وسلمعليههللاصلىقولهمعنىأن:ولاألالوجه:وجهينمنفالجواب َمن:
النبيأنلهذاويدلبالسنة٬العملابتدأمنأي"َحَسَنًةُسنًَّةمِسالاإلفيَسنَّ

إلىوفدواالذينللقومالصدقةعلىحثأنبعدذكرهوسلمعليههللاصلى
األمنرجلوجاءله٬تيسربماكلٌّالصحابةفجاءفيها٬ورغبالمدينة
:فقالوسلمعليههللاصلىالنبيحجرفيفوضعهايدهأثقلتقدبصرةنصار

"الِقياَمِةَيوِمِإَلىِبَهاَعِمَلَمنَوَأجُرَأجَرهاَفَلُهَحَسَنَةُسنًَّةمِسالاإلفيَسنََّمن"
ألالعمليبتدئبلجديدة٬بسنةهويأتيأنهوليسثابتة٬سنةالعملابتدأأي
:الثانيالوجه.فعلبماوأخذوابهوتأسواللناسالطريقسنالعملابتدأإذانه
"يقالأن شيءإلىالوصولسنأي"َحَسَنًةُسنًَّةمِسالاإلفيَسنََّمن:

سنةفهذاواحد٬مصحفعلىالمصاحفالصحابةكجمعقبلمنمشروع
وتضليلالمسلمينبينالتفرقمنعذلكمنالمقصودنألشك٬الحسنة
حسنةسنةفهذهوترتيبها٬وتبويبهاالسنةجمعأيضًاكذلك.بعضًابعضهم

.١/٤٧٨الصالحينرياضوشرح١/٩٨٬مسلمصحيحعلىالتعليقانظر35
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"قولهُيحَملإذًا.السنةحفظإلىبهايتوصل "َحَسَنَةُسنًَّةمِسالاإلفيَسنََّمن:
هللاصلىالنبيمكالأننعلمأنناهذاووجهشرعًا٬ثابتةأمورإلىالوسائلعلى
أنطائفةلكلأوشخصلكلالبابُفِتَحلوأنهونعلميتناقض٬الوسلمعليه
(وجلعّزهللاقالوتفرقت٬وقدمةاأللتمزقتمنهليسماالدينفيتبتدع ِإنَّ:
ُثمَّهللاَِِّإَلىَأْمُرُهْمِإنََّماَشْيٍءِفيِمْنُهْمَلْسَتِشَيعًاَوَكاُنواِديَنُهْمَفرَُّقواالَِّذيَن
63َيْفَعُلوَنَكاُنواِبَماُيَنبُِّئُهْم (

***

"وسلمعليههللاصلىالنبيقولبينالجمع/٣٨   ِبَعَمِلِهالَجنََّةَأَحٌدَيْدُخَلَلْن:
وبين"ِبَرْحَمِتِهُهللاَيَتَغمَِّدِنَيَأْنَِّإالَأَناََوال:َقاَل؟ِهللاَياَرُسوَلَأْنَتََوال:َقاُلوا

(كحديث٬بعملهالجنةيدخلنساناإلأنعلىالدالةخرىاألالنصوص
.الجنةيدخلنييعملأخبرني (

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ممنبدان٬واألالقلوبأطباءم٬سالاإلفقهاءهللا٬رحمهم-العلماءأجاب
تكونوتارةللسببية٬تكونتارة:معنيانلهاالباء:فقالوا-ذلكهللاعلمهم
:قلتوإذا.للعوضفهذهبدرهم٬الكتابهذاعليكبعت:قلتفإذا.للعوض
باءوالمثبتالعوض٬باءهوفالمنفي.للسببيةفهذهإياي٬بإكرامكأكرمتك
"وسلمعليههللاصلىالنبيقولمعنى:فقالوا.السببية الَجنََّةَأَحٌدَيْدُخَلَلْن:
العباديعاوضأنوجلعّزهللالوأرادنهألمعاوضة٬ذلكأنعلىأي"ِبَعَمِلِه

وأضربعمل٬ماكلعلىتقضيواحدةنعمةلكانتوجزائهمبأعمالهم
ابتليمنقدرهاإاليعرفالعظيمةنعمةهذهالنفسنعمةالنََّفس٬بنعمةًمثال

والرجلهذا٬منيعانونماذاالنفسبضيقابتلوامنواسألالنفس٬بضيق
النعمة٬بهذهالتمتعفيكلفةيجدالالنفسبضيقمصابًاليسالذيالصحيح
لوالنعمةهذه.بشيءيحسوالوهويأكلويتنفسيتكلم٬وهويتنفسفتجده
:نقولبلدائمًا٬مستمرةنعمةهذهنألتقابلها٬العمالاألمنعملأيعملت

.٣١٠صاألربعينشرحانظر36
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كانوإذاأممًا٬عنهاوجلعّزهللاأضلقدنعمةفهذاالصالحللعملوفقتإذا
ولهذاآخر٬شكرإلىتحتاجنعمةفهيشكرتوإذاشكر٬إلىاحتاجنعمة
نعمَةشكريكاَنإذا:الشاعرقال

الشكُريجبمثلهافيلُهعليَّ *** نعمًةِهللا
73العمرواّتصلياماألطالتوإن  ***  بفضلِهَِّإالالشُّكِربلوُغفكيَف .

***

(تعالىهللاقولفيكماأمواتاالسالمعليهمالرسلكونبينالجمع/٣٩ ِإنََّك:
(تعالىوقوله٬) َميُِّتوَنَوِإنَُّهْمَميٌِّت ٬ )اْلُخْلَدَقْبِلَكِمْنِلَبَشٍرَجَعْلَناَوَما:
(تعالىوقوله َأْوَماَتَأَفِإْنالرُُّسُلَقْبِلِهِمْنَخَلْتَقْدَرُسوٌلِإالَُّمَحمٌَّدَوَما:
فيكما٬أحياء-دونهموهم-الشهداءكونوبين٬ )َأْعَقاِبُكْمَعَلىاْنَقَلْبُتْمُقِتَل
(تعالىهللاقول ِعْنَدَأْحَياٌءَبْلَأْمَواتًاهللاََِّسِبيِلِفيُقِتُلواالَِّذيَنَتْحَسَبنََّوال:
*ُيْرَزُقوَنَربِِّهْم (

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٬منهاأعظموالرسلنبياءلأليكونللشهداءالتيالحياةهذهأن:والجواب
هللا٬برزخيةحياةهيوإنما٬جسمحياةوالدنياحياةالبرزخيةحياةلكنها
حياةمنأكملقبورهمفينبياءواألالرسلحياةأنفالحاصل.بكيفيتهااعلم

حياةالحياةهذهأنالمتعينمنولكن٬هللاعندأفضلنهمأل٬شكبالالشهداء
إلىوالشراببالطعامنأتيأنعلينالوجبوإالدنيويةحياةالبرزخية
.83يومكلموالسالةالصالعليههللارسول

***

(وسلمعليههللاصلىلنبيهتعالىهللاقولبينالجمع/٤٠ منتهديالإنك:
(وقوله)أحببت .مستقيمصراطإلىلتهديوإنك: (

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.٣٢٤صاألربعينشرحانظر37
٥٧٦صالسفارينيةالعقيدةشرحانظر38
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عليههللاصلىرسولهعنهللانفاهاالتيالهدايةإن:نقولأنبينهماالجمع
93واإلرشادالداللةهدايةهيلهأثبتهاالتيوالهداية٬التوفيقهدايةهيوسلم .

***

(تعالىقولهبينالجمع/٤١ ......)جناتيدخلهورسولههللايطعومن:
هللاشاءما:لهقاللماللرجلموالسالةالصالعليهالرسولقولوبين.اآلية
».*وحدههللاشاءمابلندًا؟�أجعلتني«قال:وشئت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ةالصالعليهالرسولتقرنأنحرجالالشرعيةموراألأن:فالجواب*
مننهاأليجوز؛فالالكونيةموراألوأمابالواو٬وجلعّزالربمعموالسال

الرسولحكمفإنالحكمأماهللا٬فعلبعدالعبدوفعلالربوبية٬خصائص
{وجلعّزهللاقالولهذا�٬حكم } َوَرُسوُلُههللاَُّآَتاُهُمَماَرُضواَأنَُّهْمَوَلْو:
هذاألنرسوله؛ثم:يقلولم}}َوَرُسوُلُهَفْضِلِهِمْنهللاََُّسُيْؤِتيَناهللاََُّحْسُبَناَوَقاُلوا
فألالكونيةموراألأماالشرعية٬موالواألللزكاةإيتاءشرعي٬إيتاءيتاءاإل
«فقولهللا٬فعلبعدالعبدفعليكونأنبدفالالربوبية٬خصائصمننها :
وسّلمعليههللاصّلىالرسولمشيئةجعلتنهأليجوز؛ال»وشئتهللاشاءما

كطاعةوسّلمعليههللاصّلىالرسولطاعةلكنكذلك٬وليسهللا٬كمشيئة
{هللاقالهللا٬ طاعةالرسولطاعةهللافجعل}هللاَََّأَطاَعَفَقْدالرَُّسوَلُيِطِعَمْن:
*له خطبًرجالأن:قالمسلمماماإلصحيحفيحاتمبنعليحديثوأما.*
ومنرشد٬فقدورسولههللايطعمن:فقالوسّلم٬عليههللاصّلىالنبيعند

«وسّلمعليههللاصّلىهللارسولفقالغوى٬فقديعصهما الخطيببئس:
عنالجوابفيقيلمافأحسن»غوىفقدورسولههللايعصومن:قلأنت٬
يقتضيالالمقاملكونشرًا٬عليهأثنىوسّلمعليههللاصّلىالرسولأن:ذلك
هذابمثلقومًاتخاطبربمانهألويبسط؛يفصلأنيقتضيفالمقامهذا٬

مقامفلكلورسوله٬هللامنمراألكانإذاإالغييكونالأنهفيظنالخطاب

.١/٥٣والبقرةالفاتحة٬وتفسير١/٣٤٨المفيد٬والقول١١/٧٢الفتاويمجموعانظر39
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يستعمللملكونهشرًا؛عليهأثنىإنماموالسالةالصالعليهفالرسولمقال٬
ةالصالعليهالرسولنألممنوع؛هذانألالالمناسب٬السياقالخطبةفي

ألعليهأنكرإنما:قالحيثالعلماءبعضذكرهوما.هذامثلقالنفسهموالسال
«قالنه «قالثموسكت٬»يعصهماومنرشدفقدورسولههللايطعمن: فقد:

«قولهفكأن٬»غوى إلويحتاجبعيد٬فهذا٬»يطع«علىمعطوفة»يعصهما:
«فقالالمتكلمسكتلوثمسكت٬أنهثبات «قالثم٬»يعصهماومن: فقد:
.04قبلهاماعلىمفرعةالجملةهذهأنيعرففإنه»غوى

***

(تعالىقولهبينالجمع/٤٢ يدخلهحدودهويتعدورسولههللايعصومن:
{تعالىقولهوبين)مهينعذابولهفيهاخالدانارا ِمْنَرْأِسِهَفْوَقُصبُّواُثمَّ:

*اْلَكِريُماْلَعِزيُزَأْنَتِإنََّكُذقْ*اْلَحِميِمَعَذاِب {*

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*وجهينأحدمنفالجواب سبيلعلىذلكيكونأنإما:ولاألالوجه:*
*بهالتهكم :والمعنىالدنيا٬فيحالهليذكرهذايكونأنوإما:الثانيالوجه.*
كانالدنيافيأنهوهوحسرة٬يزدادحتىالدنيا؛فيالكريمالعزيزأنت

الذيلهذانيحصالمريناألوكال.مهينًاًذليالصارنواآلكريمًا٬عزيزًا
{يقالثمالحميم٬رأسهفوقمنيصبفإنهالخطاب٬هذالهيوجه } ِإنََّكُذْق:
سبيلعلىذلكلهيقالأنهيرىسوفأنهشكوال٬*}}اْلَكِريُماْلَعِزيُزَأْنَت

مكرمًا٬عزيزًاالدنيافيكانوأنهالدنيا٬فيحالهأيضًاهويذكرثمالتهكم٬
14با�والعياذهانةاإلمنالحدهذاإلىوصلنواآل .

***

{تعالىقولهوبين٬وأبداأزالرحيماتواباوجلعزهللاكونبينالجمع/٤٣
أنمنهاويفهمللمضي٬»كان«أنالمعروففإن٬}َرِحيًماَتوَّاًباَكاَنهللاََِّإنَّ

.١/١١٥النساءسورةتفسيرانظر40
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.فزالكانالوصفهذا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علىلةالدالمنهاتسلبقد»كان«بأن:شكالاإلهذاعنالعلماءأجابوقد
هللاإلىأضيفماوكلبخبرها٬تصافاالتحققبهاالمرادويكونالزمن٬

{تعالىكقولهبه؛المرادهوهذافإنالتركيبهذامن َغُفوًراَكاَنهللاََِّإنَّ:
{وقوله٬}َرِحيًما {وقوله٬)َقِديًراَشْيٍءُكلَِّعَلىهللاََُّوَكاَن: ِبُكلِّهللاََُّوَكاَن:
«أتتولكنوأبدًا٬ًأزالبهمتصفأنهفالمراد.ذلكأشبهوما}ُمِحيًطاَشْيٍء
.*24الوصفبهذااتصافهلتحقيق»كان

***

:تعالىقولهفيكماجل٬األحضورعندتنفعالالتوبةكونبينالجمع/٤٤
إنيقالالموتأحدهمحضرإذاحتىالسيئاتيعملونللذينالتوبةوليست(

حينماطالبأبيلعمهوسّلمعليههللاصّلىالرسولقولوبين.....)اآلنتبت
«الموتحضره *هللاعندبهالكأحاجكلمةهللاإالإلهالقل: «

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*وجهينمنوالجواب طالبأباأنفكماعين٬قضيةهذهأن:ولاألالوجه:
فقدالكافرين٬منغيرهدونموالسالةالصالعليهالرسولبشفاعةينتفع
*الحالهذهفيالتائبينمنغيرهدونمهبإسالينتفع أن:الثانيالوجه.*
«قالبلتنفعه٬بأنهايجزملموسّلمعليههللاصّلىالنبي ٬»هللاعندبهالكأحاج:

أنهاعلىيدلالالحديثهذاكانفإذاتقبل٬الوقدحجتهتقبلقدوالمحاج
هذهفيالتوبةأنوهوالمحكم٬علىيحملالذيالمتشابهمنفإنهجزمًا٬تقبل
34تقبلالالحال *.

***

.١/١٣٢النساءسورةتفسيرانظر42
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ماتإذا(حديثفيكمابموتهعملهينقطعاإلنسانكونبينالجمع/٤٥
للذينالتوبةوليست:(تعالىقولهوبينالحديث....)عملهانقطعاإلنسان
*ُكفَّاٌرَوُهْمَيُموُتوَنالَِّذيَنََوال{قولهإلى....)السيئاتيعملون {

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

{ويقولونيندمونحيثالقيامة٬يومندمهمبذلكالمراد:فنقول ُنَردَُّياَلْيَتَنا:
{تعالىهللاقال}اْلُمْؤِمِنيَنِمَنَوَنُكوَنَربَِّناِبآَياِتُنَكذَِّبََوال َماَلُهْمَبَداَبْل:
فتوبة٬*}َلَكاِذُبوَنَوِإنَُّهْمَعْنُهُنُهواِلَماَلَعاُدواُردُّواَوَلْوَقْبُلِمْنُيْخُفوَنَكاُنوا
نألينفعه؛الذلكفإنالقيامة٬يوميظهرهالذيندمه:بهايرادالموتبعدالكافر
44والحسابالجزاءوقتإالبقيوماانتهى٬قدالعملوقت *.

***

َجاَءِإَذاَحتَّى{وقوله}َِئَكُةاْلَمالَتَوفَّاُهُمالَِّذيَنِإنَّ{تعالىقولهبينالجمعـ/٤٦
{تعالىقولهوبين}ُرُسُلَناَتَوفَّْتُهاْلَمْوُتَأَحَدُكُم }َمْوِتَهاِحيَنَْنُفَساألَيَتَوفَّىهللاَُّ:
{قولهوبين *ِبُكْمُوكَِّلالَِّذياْلَمْوِتَمَلُكَيَتوفَّاُكْمُقْل: {

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بأمره٬نهألإليهالتوفيتعالىهللانسب:يقالأنالظاهرهذاعنوالجواب
بنى:يقالولهذاالناس٬حديثعامةفيحتىكفعله٬فإنهالملكبأمروقعوما

أمروإنمايبن٬لموعمروالفسطاط٬مدينةعنههللارضيالعاصبنعمرو
* آيةوفيالجمع٬بصيغةوأمثالهايةاآلهذهفيذكركونهبينالجمعوأما.*

ينافيوالفيعم٬مضافمفردالموتملك:فيقالفراد٬اإلبصورةالسجدة
أوضعيف٬وجهوهذاالجمع٬ينافيفاليعمالمضافالمفردنألالجمع؛
أنهم:الصحيحالحديثفيجاءكماالموت٬ملكتساعدئكةالمالإن:يقال

قبضهاتولىقبضهاإاليبقلمإذاحتىالجسد٬منفتخرجالروحيأمرون
لملكأعواننهمألبالجمعئكةالمالإلىالتوفيأوالوفاةفإضافةالموت٬ملك

.*الروحلقبضالمباشرهونهألالموتملكإلىالتوفيوإضافةالموت٬

.١/١٤٢النساءسورةتفسيرانظر44
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المغرب٬وفيالمشرقفيتقبضأنفسًانجدإننا:ويقالآخرإشكاليردوهنا
ملكإن:يقالفكيفوجل٬عّزهللاإاليعلمهالماالمسافاتمنوبينهما
أماكنفيالناسمنالعديديقبضواحدًاأنيتصوروكيفواحد٬الموت
*متفرقة؟بعيدة الملك:أيالملك؛جنسالموتبملكالمراديكونقد:فيقال*

الالجنسبهالمرادفيكونواحد٬منأكثركانوإنرواحاألبقبضالموكل
الغيب٬أمورمنهذاأن:وهوآخربوجهويجابضعيف٬وجهوهذاالعين٬

وهذاعقولنا٬تدركهالموإنبهانصدقأنالغيبأمورفيعليناوالواجب
إن:ونقولالجوابفينتكلفالحتىوجل؛عّزهللالخبرالتسليمفيأبلغ
وجلعّزهللاإن:فنقولواحد٬منأكثروهوالجنس؛بهيرادالموتملك
وإنمتباعدة٬كانتوإنرواحاأليقبضالموتوملكقدير٬شيءكلعلى
54ونسلمنصدقأنوعليناواحد٬آنفيكانت *.

***

قولهفيكما٬نعملبماحتىشيءكلفيهللاعلمعمومبينالجمع/٤٧
{تعالى ِإنَِّكَتاٍبِفيَذِلَكِإنََّْرِضَواألالسََّماِءِفيَماَيْعَلُمهللاَََّأنََّتْعَلْمَأَلْم:
ِمْنُكْماْلُمَجاِهِديَنَنْعَلَمَحتَّىَوَلَنْبُلَونَُّكْم{قولهوبين*}َيِسيٌرهللاََِّعَلىَذِلَك

َجاَهُدواالَِّذيَنهللاََُّيْعَلِمَوَلمَّااْلَجنََّةَتْدُخُلواَأْنَحِسْبُتْمَأمْ{وقوله٬}َوالصَّاِبِريَن
.الصَّاِبِريَنَوَيْعَلَمِمْنُكْم {*

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هناكأنإثباتتحاولوالوهذا٬بهذاتؤمنأنهناالسليمةالطريقة:نقول
خلققبلمننعملمايعلمسبحانههللابأننؤمننحن:فتقولتعارضًا٬
الكتابةلكنأيضًا٬ذلكقبلمنبلسنة٬ألفبخمسينرضواألالسماوات

تعالىهللابأنوتؤمنسنة٬ألفبخمسينرضواألالسماواتخلققبلكانت
:فنقولالمجرد٬مستسالاالإلىالنفستطمئنالقدلكنليعلم٬ويختبرنايبتلينا
الثوابعليهيترتبعلماختبارناوبعدعملنابعديكونالذيسبحانههللاعلم

.٢/١١٢النساءسورةتفسيرانظر45
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علمهأماامتحن٬إذاإاليعاقبأوالعبديثابأنيمكنالنهألالعقاب؛أو
وقعإذالكننترك٬أوسنعملوأنناسيمتحننا٬بأنهعالمسبحانهفهوالسابق

عليهيترتبالذيالعلمهوفهذاوافقأونساناإلخالفثممتحانواالءبتالاال
ءبتالباالقيدالذيالعلمهوفهذاالجزاء٬عليهيترتب:يعنيوالعقاب٬الثواب
.ختبارواال

بأنهعلمنعمللمبماسبحانههللاعلم:فقالآخربفرقالعلماءبعضوفرق
علميكونبماولاألالعلمفتعلقكان٬بأنهعلمعملناهبماوعلمهسيكون٬
ولكنبه٬بأسالوهذاوقع٬قدبأنهعلمكانبماالعلموتعلقيقع٬لمبشيء
64ولاألالعمدة .

***

-وجلعز-ربهعنيرويهفيماوسلمعليههللاصلىالنبيقولبينالجمع/٤٨
عليههللاصلىالنبيقولوبين٬الحديث...)الدهريسبآدمابنيؤذيني(

).مافيهاملعونملعونةالدنيا(وسلم .الحديث...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقديروعلى٬ضعيفأنهأظن)مافيهاملعونملعونةالدنيا(حديث:نقول
إالفيهاالخيروأنهالخبربابمنهووإنماالسب٬بابمنهذافليسصحته
ولومهعيبهفهوالدهرسبأماو٬واالهوماهللاذكرأو٬ومتعلمعالم

-هللابيدكلهاألمرأنمعالدهرإلىالشيءهذاوإضافة٬فيهوقعمماوالتسخط
(نفسهالحديثفيجاءكما-وجلعز الليلأقلباألمربيديالدهروأنا:

74والنهار (

***

....وسلمعليههللاصلىالنبيقولبينالجمع/٤٩ ) أربعبكتبفيؤمر:
(وقوله)سعيدأووشقي٬وعمله٬وأجله٬رزقه:كلمات أنأحبمن:

.٢/٢٩٢النساءسورةتفسيرانظر46
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األجلأنمنهفيفهم)رحمهفليصلأثرهفيلهوينسأرزقهفيلهيبسط
.يتمدد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مدةفييموتأنلهكتبمنوأن٬محدداألجلإن:يقالأنبينهماالجمع
فيلهكتبفقدرحمهوصلمنوأن٬عنهاينقصوالاليتعداهافإنهمعينة
والسالمالصالةعليهقولهمنوالفائدة٬محدودأجلهوأنواصلأنهاألصل

) منكغيرههذالهليكتب٬الرحمصلةعلىالناسحثهي)أحبمن:
84مسبباتهاعليهاتترتبالتياألسباب .

***

منمنابرعلىالمقسطون:(وسلمعليههللاصلىالنبيقولبينالجمع/٥٠
األرضينيطويثم: «قولهوبين)يمينيديهوكلتاالرحمنيمينعلىنور
».بشمالهيأخذهنثمالسبع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أسقطها٬منومنهمأثبتها٬منفمنهمالرواة٬فيهااختلف)شمال(كلمة:نقول
ابنعنروايتهافيثقتينخالفنهألبالشذوذ٬أثبتهامنعلىحكمواوقد
هوالتخطئةهذهوأصل.تصرفهمنقالهاولكنهثقةإن:قالمنومنهم.عمر
نورمنمنابرعلىالمقسطون: «قالالرسولأن)مسلمصحيح(فيثبتما

يمينيدهناكليسأنهيقتضيوهذا٬»يمينيديهوكلتاالرحمن٬يمينعلى
كلتا: «تنافيالعنديفهيمحفوظة٬)شمال(لفظةكانتإذاولكن.شمالويد
للمخلوقبالنسبةالشمالكيدليستخرىاألاليدأنالمعنىنأل٬»يمينيديه

هذاويؤيدنقص٬فيهاليس:أي٬»يمينيديهكلتا: «فقالاليمني٬عنناقصة
كانفلما٬»مباركةيمينيديهوكلتاربييميناخترت: «آدمحديثفيقوله
خرى٬األدوناليدهذهفيالنقص:يعنيالشمال٬إثباتأنإلىيذهبالوهم
نورمنمنابرعلىالمقسطون: «قولهأيًضاويؤيده٬»يمينيديهكلتا: «قال
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يمينعلىوأنهمومرتبتهم٬فضلهمبيانالمقصودفإن٬»الرحمنيمينعلى
واحدةوكلشك٬بالاثنتانسبحانهيديهفإنكل٬وعلى.سبحانهالرحمن
قوةأقلأنهاالمرادفليسبالشمال٬خرىاألاليدوصفناوإذاخرى٬األغير
94يمينيديهكلتابلاليمني٬اليدمن .

***

كفرفقد٬هللابغيرحلفمن(وسلمعليههللاصلىالنبيقولبينالجمع/٥١
( :ـوسلمعليههللاصلىـقولهمن"مسلمصحيح"فيثبتماوبين)أشركأو
.)صدقإنوأبيهأفلح

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:وقالاللفظة٬هذهأنكرالعلماءبعضأن:ولاأل:وجوهمنعنهفالجواب
تصحفالكذلك٬كانوماللتوحيد٬مناقضةنهاألالحديث٬فيتثبتلمإنها
أنها:الثاني.باطًالفيكون٬ـوسلمعليههللاصلىـهللارسولإلىنسبته

الالسابقفيوكانوا.)صدقإنوهللاأفلح(:صلواألالرواة٬منتصحيف
أن:الثالث.السفليالنقطحذفتإذا"هللا"تشبه٬"وأبيه"الكلمات٬يشكلون

هللايؤاخذكموال{ :تعالىقالوقدقصد٬بغيرلسنةاألعلىيجريمماهذا
.يؤاخذفالينولموهذا٬ }يماناألعقدتمبمايؤاخذكمولكنأيمانكمفيباللغو
عنالناسأبعدوهوـوسلمعليههللاصلىـالنبيمنوقعأنه:الرابع
يساوونالنهمألعنهمنهيونفهمغيره٬وأماخصائصه٬منفيكونالشرك٬
علىأنه:الخامس.والتوحيدصخالاإلفيـوسلمعليههللاصلىـالنبي
وأنمنسوخ٬هذاأن:السادس.)أبيهوربأفلح(:والتقديرمضاف٬حذف
نقلبنحن:قائلقالولوالوجوهأقربوهذاصل٬األمنالناقلهوالنهي
عهدحديثيكانوالمانهمألالنهي٬هوالمنسوخإن:ونقولمر٬األعليكم
عنبشركعهدحديثيكانواحينالناسنهيكمابهيشركواأننهوابشرك
علىجارًياكاناليمينهذاأن:عنهفالجواب؟فيهالهمُأذنثمالقبورزيارة
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ونظيرهعنه٬نهواثمنفوسهمفييماناإلاستقرحتىفتركواألسنتهم٬
ول٬األللوجهبالنسبةأما.باجتنابهأمرواثمأوًالالخمرشربعلىإقرارهم
الفإنهصحيح٬وجهعلىحملهيمكنداموماثابت٬الحديثنألفضعيف
هللاصلىـقولهفييمكنفالأمكن٬وإنفبعيدالثاني٬الوجهوأما.إنكارهيجوز
وأما. )لتنبأنهوأبيكأما(:فقال؟أفضلالصدقةأي:سئللماـوسلمعليه
ألسنتهمعلىيجريكانأنهمعواردالنهينألصحيحفغيرالثالث٬الوجه
هذا٬صحولو٬ـوسلمعليههللاصلىـالنبيفنهاهسعدلسانعلىجرىكما
.باطلوهذاعادته٬منهذانألينهى٬الاعتادهشرًكافعللمنيقالأنلصح
.بهالتأسيصلفاأل٬وإالدليل٬إلىتحتاجالخصوصيةفدعوىالرابع٬وأما
يستلزمهناالحذفنوألالحذف٬عدمصلاألنألفضعيف:الخامسوأما
يستلزمبماـوسلمعليههللاصلىـالرسوليتكلمأنيمكنوالباطًال٬فهًما
منسوخ٬أنهالسادسالوجهأقربهايكونهذاوعلىالمراد٬بيانبدونذلك
كانوإنأعلم٬وهللاأقربهاقلناولهذابالتاريخ٬العلملعدمبذلكنجزموال

لكنقصد٬بدوناللسانعلىيجريمماهذاأنارتضىهللارحمهالنووي
مسلمنفرادالبشذوذهاجزمبعضهمرأيتثمبه٬القوليمكنالضعيفهذا
05أعلمفا�للثقات٬راويهامخالفةمعالبخاريعنبها .

***

(وسلمعليههللاصلىالنبيقولبينالجمع/٥٢ والطيرةوالعدوىال:
(قولهوبين)صفروالهامة (وقوله)األسدمنفراركالمجذوممنفر: ال:
.مصحعلىممرضيورد (

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موجودة٬نهاألللوجود٬نفًياليسربعةاألموراألهذهفيالنفيهذا:نقول
سببفهومعلوًما٬سبًبامنهاكانفماهللا٬هوفالمؤثرللتأثير٬نفيولكنه

لتأثيرهنفًياويكونباطل٬سببفهوموهوًما٬سبًبامنهاكانوماصحيح٬
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:"عدوىال":فقوله.باطًالكانإنسبًباولكونهصحيًحا٬كانإنبنفسه
يوردال(:ـوسلمعليههللاصلىـقولهلوجودهاويدلموجودة٬العدوى
اإلصاحبعلىالمريضةبلاإلصاحبيوردال:أي٬)مصحعلىممرض

منفر(:ـوسلمعليههللاصلىـوقوله.العدوىتنتقللئالالصحيحة٬بل
ويتلفبسرعةمعدخبيثمرضوالجذام.)سداألمنفراركالمجذوم
تقعاللكيالمجذوممنبالفرارمرفاألالطاعون٬إنه:قيلحتىصاحبه٬
حتمًيا٬أمًراليستأثيرهالكنالعدوى٬لتأثيرإثباتوفيهإليك٬منهالعدوى
الوأنبالفرار٬ـوسلمعليههللاصلىـالنبيوأمرفاعلة٬علةتكونبحيث
سباباألتأثيربابمنالسباباألتجنببابمنمصحعلىممرضيورد

التيسباباألنتجنبأنلناينبغيلكنبنفسها٬تؤثرالسبابفاألبنفسها٬
أنيمكنوال٬}التَّْهُلَكِةِإَلىِبَأْيِديُكْمُتْلُقوْاََوال{:تعالىلقولهء٬للبالسبًباتكون
أمرهذانألالعدوى٬تأثيرينكرـوسلمعليههللاصلىـالرسولإن:يقال
ـوسلمعليههللاصلىـالرسولإن:قيلفإن.خرىاألحاديثواألالواقعيبطله
مثلصحيحةتكونبلاإلهللارسوليا:رجلقال.عدوىال":قاللما

:ـوسلمعليههللاصلىـالنبيفقال؟فتجربجرباألالجملفيدخلهاالظباء٬
بلعدوى٬بدونولاألعلىنزلالمرضأنيعني٬)؟ولاألأعدىفمن
هللا٬بأمرانتقلفقدبالعدوىانتقلإذافكذلكـ٬وجلعزـهللاعندمننزل

لهيكونالوقدمعلومسببلهيكونالوقدمعلومسببلهيكونقدوالشيء
تعالى٬هللابتقديرأنهإالمعلوًما٬سببهليسولاألفجربمعلوم٬سبب

ولهذايجرب٬لمتعالىهللاشاءلولكنمعلوم٬سببلهبعدهالذيوجرب
والكوليراالطاعونوكذلكتموت٬واليرتفعثمبالجرب٬بلاإلتصابأحياًنا

والآخرونويسلمفيموتونالبعضفتصيبالبيتتدخلوقدمعدية٬أمراض
ـالنبيأنرويوقدعليه٬ويتوكلهللا٬علىيعتمدأننساناإلفعلى.يصابون
منيعني"كل":لهوقالبيدهفأخذمجذوم٬رجلجاءهـوسلمعليههللاصلى
ـتوكلهلقوة٬"ـوسلمعليههللاصلىـالرسولمنهيأكلكانالذيالطعام
الجمعوهذا.المعديالسببلهذامقاومالتوكلفهذاـوسلمعليههللاصلى
بعضهموادعىحاديث٬األبينالجمعفيقيلماأحسنهوإليهأشرناالذي
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منفر":قولهوالمنسوخ٬"عدوىال":قولهالناسخإن:قالمنفمنهمالنسخ٬
والصحيحعكس٬وبعضهم٬"مصحعلىممرضيوردوال"و٬"المجذوم

وجبالجمعأمكنوإذاالجمع٬تعذرالنسخشروطمننألنسخ٬الأنه
أحدهما٬إبطالالنسخوفيالدليلين٬إعمالالجمعفينألإليه٬الرجوع

وأيًضاحجة٬وجعلناهمااعتبرناهمانناألأحدهما٬إبطالمنأولىوإعمالهما
15نسخالأنهيشهدالواقع .

***

(تعالىقولهبينالجمع/٥٣ )رجالكممنأحدأبامحمدكانما: وقول...
(وسلمعليههللاصلىالنبي )محمدآلوعلىمحمدعلىصلاللهم: ...
......وقوله )الوسيلةمحمداآت( {تعالىهللالقووبين..... َتْجَعُلواَال:
.َبْعًضاَبْعِضُكْمَكُدَعاِءَبْيَنُكْمالرَُّسوِلُدَعاَء {

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فالخباراإلبابفيوأماباسمه٬مناداتهعنيةاآلفيالنهيأن:والجواب*
*ذلكفينهَي {قولهأنوهوآخر؛قوٌليةاآلوفي.* ُدَعاَءَتْجَعُلواَال:

الفاعلهإلىالمصدرإضافةبابمن}َبْعًضاَبْعِضُكْمَكُدَعاِءَبْيَنُكْمالرَُّسوِل
إنبعضًا٬بعضكمكُدعاءإيَّاكمالرَّسولُدعاَءتجعلواال:يعنيمفعوله٬إلى
25إجابتهتجببلتجيبوا٬لمشئتموإنأجبتم٬شئتم *.

***

(وسلمعليههللاصلىالنبيقولبينالجمع/٥٤ )وتعالىتباركهللالسيد:
إلىقوموا(وقوله...)آدمولدسيدأنا(قولهوبين٬سيدناأنتلهقالوالما

.سيديوليقل(الرقيقفيوقوله)سيدكم (

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الجمعفحاولوا:سيدناقولعننهاهمالنبيأنعلىالحديثهذاشراحجرى
٬»سيدكمإلىقوموا: «وقوله٬»آدمولدسيدأنا:«قولهوبينالحديثهذابين

:ولاأل:أوجهثةثالمنبواحد» يوموالسيديليقل: «و:الرقيقفيوقوله
أن:الثاني.الجوازسبيلعلىباحةواإلدب٬واألالكراهةسبيلعلىالنهيأن

يكنلمإذاباحةواإلالغلوإلىالتدرجوهيالمفسدة٬منهيخشىحيثالنهي
أنت:بقولكالغيرتخاطبأن:أيبالخطاب٬النهيأن:الثالث.محذورهناك
عجبنفسهفييكونربماالمخاطبنألالغائب٬فبخالسيدنا٬أوسيدي
نفسهلوإذاللهالمتسيدهذاخضوعوهوأخر٬شيًئافيهإنثموترفع٬وغلو
سبيلعلىأو٬»سيدكمإلىقوموا: «مثلالغير٬منجاءإذامافبخالله

أنللرقيقإباحتهعليهيردهذالكنونحو٬سيديقال:العبدكقولالغيبة٬
لهمأذنالنبينألأصًال٬تعارضالأنلييظهروالذي.سيدي:لمالكهيقول
نأل٬)السيد(مثلبالغلوالشيطانيستجريهمأننهاهملكنبقولهم٬يقولواأن

نفالبنيوسيدسيدنا:يقالأنفيجوزهذاوعليتعالى٬هللاهوالمطلقالسيد
يكنلمأذاأمالذلك٬أهًالالسيادةإليهالموجهيكونأنبشرطولكنونحوه
أعليأنهفرضولوحتىذلكلهيقالفالزنديًقا٬أوفاسًقاكانلوكماأهًال
إنفإنهسيد٬للمنافقتقولواوال: «الحديثفيجاءوقدجاًها٬أومرتبةمنه
هناكوليسلذلكأهًالكانفإذا٬»وجلعزربكمأسخطتمفقدسيًدايكن

.يجوزفالأهل٬غيركانأوالمحذورخشيإنوأمابه٬بأسفالمحذور٬
35فيهالغلومنالخشيةهو:والمحذور .

***

٬عباسابنكحديثللقبورالنساءزيارةبتحريمالقائلينأدلةبينالجمع/٥٥
(قال أدلةوبين.....)القبورزائرات:وسلمعليههللاصلىهللارسوللعن:

(عطيةأمكحديثبالكراهةالقائلين ).علينايعزمولمالجنائز٬اتباععننهينا:
عندتبكيوهيبهاالنبيمرالتي:المرأةكحديثبالجوازالقائلينأدلةوبين
بمثلتصبلمفإنكعني٬إليك:فقالت».واصبريهللاتقي:«لهافقالقبر٬
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إليهفجاءت.هللارسولهذا:لهافقيلعنها٬الرسولفانصرف.مصيبتي
فالنبي٬»ولىاألالصدمةعندالصبرإنما: «وقالعذرها٬يقبلفيمتعتذر٬
.وتصبرهللاتتقيأنأمرهاوإنماالزيارة٬عنينههاولمالقبرعندشاهدها
خرجالنبيأن:وفيهالطويل٬عائشةحديثمن)مسلمصحيح(فيثبتولما
الليلفيأتاهجبريلوأنلهم٬ودعالهاواستغفرالليل٬فيالبقيعأهلإلى

الخبر٬أخبرهاثمورجع٬ودعاوزارعائشة٬عنمختفًيافخرجوأمره٬
منالديارأهلياعليكممالسال:قولي: «قالهللا؟رسوليالهمأقولما:فقالت

وتعليمهالقبور٬زيارةدعاءالنبيفعلمها:قالوا.إلخ...» والمسلمينالمؤمنين
نهيتكمكنت: «كقولهبالمشروعيةالقائلينأدلةوبين.الجوازعلىدليلهذا
للرجالعاموهذا٬»خرةاآلتذكركمفإنهافزوروها٬القبور٬زيارةعن

بنهللاعبدلهافقالأخيها٬قبرزارتعنهاهللارضيعائشةنوأل.والنساء
.ذلكبعدبهاأمرإنه:قالتالقبور؟زيارةعننهىقدالنبيأليسمليكة٬أبي
.منسوخأنهعلىدليلوهذا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابنلحديثالذنوبكبائرمنإنهابل٬للقبورالنساءزيارةتحريم:الصحيح
الصريحبأن:خرىاألقوالاألأدلةعنويجاب.عنهماهللارضيعباس
النسخدعوى:أوًال:ذلكفمنصريح٬غيروالصحيحصحيح٬غيرمنها
النصين٬بينالجمعتعذر-١:بشرطينإالتقبلالنهاألصحيحة٬غير

:«قولهفيالخطابإن:يقالأنيمكننهألبمتعذر٬وليسسهلهناوالجمع
إذافيمااختلفواوالعلماءللرجال٬» فزوروهاالقبور٬زيارةعننهيتكمكنت

وهو-بالدخولقلناوإذا؟الأوالنساءيدخلهل:بحكمالرجالخوطب
فيالعامأفراددخولبابمنالخطابهذافيدخولهنفإن٬-الصحيح
العام٬يخالفبحكمالعامأفرادبعضيخصصأنيجوزهذاوعلىالعموم٬
نألفقط٬للرجالبالزيارةفأمرهالحكم٬هذامنالنساءالنبيخصقدنقولوهنا
يبطلمماوأيًضاالزائرات٬بلعنالعمومهذامنبالتخصيصأخرجنالنساء
المساجدعليهاوالمتخذينالقبورزائراتهللارسوللعن: «قولهالنسخ
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ال٬»والسرجالمساجدعليهاوالمتخذين: «قولهأنالمعلومومن٬»والسرج
دونمنهجانبفيالنسخفادعاءواحد٬والحديثمنسوخ٬أنهيدعيأحد
العلم-٢.منسوخغيرمحكًماالحديثيكونهذاوعلىمستقيم٬غيرآخر

:القبورزارمنلعنتكنت:يقللمالنبينألالتأريخ٬نعلملموهنابالتأريخ٬
(قالبل (قولهوأيًضا.اللعندونوالنهي٬)نهيتكمكنت: )نهيتكمكنت:

خطابحمليمكنفالللنساء٬خطابالقبورزائراتولعنللرجال٬خطاب
:وثانًيا.النسخدعوىفيهيصحالفالحديثإًذا٬النساء٬خطابعلىالرجال
للزيارةتخرجلمالمرأةأنعائشة٬وحديثالمرأةحديثعنالجوابوأما
فيلتبقىنفسهاتتمالكلمعليهاالمصيبةعظمومنأصيبت٬لكنهاقطًعا٬
شيًئاقلبهافيأنعلىيدلمماالقبرعندتبكيوجعلتخرجتولذلكبيتها٬
أمرهاولهذاقبره٬عندتبكيوجعلتابنهاإلىذهبتحتىتتحملهلمعظيًما

عدممنقلبهافيلماخرجتبلللزيارة٬تخرجلمأنهاعلمنهألتصبر٬أن
للزيارة٬خرجتبأنهاصريًحاليسفالحديثالكبيرة٬الصدمةهذهتحمل
غيربشيءالصريحالشيءيعارضأنيمكنفالصريًحا٬يكنلموإذا

:قولي: «فقالأقول؟ماذا:للرسولقالتفإنهاعائشة٬حديثوأما.صريح
زائرة؟خرجتإذاأومرت٬إذاذلكتقولأنهاالمرادفهل٬»عليكممالسال
أنالممكنمنإذازائرة٬خرجتإذابأنهاتصريحفيهفليسمحتمل٬فهو
فالصريًحا٬ليسكانوإذاللزيارة٬خروجغيرمنبهامرتإذابهيراد

أخيهامعفعلهافإنعنهما٬هللارضيأخيهامعفعلهاوأما.الصريحيعارض
عليهااستدلوإنماالقبور٬زائراتبلعنمليكةأبيبنهللاعبدعليهايستدللم

النساءزيارةعنبالنهيعليهااستدللونهألمطلًقا٬القبورزيارةعنبالنهي
عليهااستدلفهو.ستجيبهبماذاننظرلكناالقبور٬زائراتبلعنأوللقبور
عاًما٬كانالقبورزيارةعنالنهيأنومعلومالقبور٬زيارةعنبالنهي
إن:نقولكناوإنونحنبذلك٬أمرقدإنه:وقالتالعام٬بالنسخأجابتهولهذا
الالعلماءمنكغيرهافهيالعموم٬بلفظاستدلتعنهاهللارضيعائشة
ماشهدتكلو: «قالتأنهاعنها٬رويأنهعلىالرسول٬قولبقولهايعارض
لمنهاألله٬لتدعوخرجتعنهاهللارضيأنهاعلىدليلوهذا٬»زرتك
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تصحالإنها:وقالالعلماء٬بعضفيهاطعنالروايةهذهلكنجنازته٬تشهد
إذاالصحيحة٬ولىاألالروايةعلىنبقىلكنناعنها٬هللارضيعائشةعن
بقولهايعارضفالهي٬فهمتوإذانسخه٬الرسولأنعلىدليلفيهاليس
*الرسولقول (قولهفي:وجوابهإشكال. أنيمكنأال)القبورزوارات:
هذا:الجواب.مبالغةصيغة)زوارات(نألالزيارةتكرارعنالنهييحمل
).زائرات(المطلقلةدالأضعنافإنناذلك٬علىحملناهإذالكنناممكن٬

(فـالفعل٬كثرةعلىنألالفاعلينكثرةعلىيحملقدوالتضعيف )زوارات:
الفاعلباعتباروالتضعيفكثيًرا٬فعلهنكانمئةكنإذاالنساء:يعني

فلما٬}بواباأللهممفتحةعدنجنات: {تعالىقالالعربية٬اللغةفيموجود
واحدة٬مرةإاليفتحالالبابإذاالتضعيف٬فيهاكانكثيرةبواباألكانت
زيارةتحريمفالراجح.مثلهافهي}وفتحتجاؤوهاإذاحتى: {قراءةوأيًضا
45الذنوبكبائرمنوأنهاللمقابر٬النساء .

(الفتاوىمجموع(فيتيميةابنمسالاإلشيخمكالانظر54 .١/٤٣٠المفيدالقولوانظر)٣٤٣/٢٤)


