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بسم اهلل الرمحن الرحيم
أخواتي الفاضالت ،إليكم سلسلة تفاريغ من دروس أستاذتنا الفاضلة أناهيد السمريي حفظها اهلل ،وفّق اهلل بعض األخوات
لتفريغها ،ونسأل اهلل أن ينفع هبا ،وهي تنزل يف مدونة (عِـلْـمٌ يُـنْـتَـفَــعُ بِــهِ)
/!#/http://tafaregdroos.blogspot.com
تنبيهات هامة:
 منهجنا الكتاب والسنة على فهم السلف الصاحل. هذه التفاريغ من اجتهاد الطالبات ومل تطلع عليه األستاذة حفظها اهلل ،أما الدروس املعتمدة من األستاذة فهي موجودة يفشبكة مسلمات قسم (شذرات من دروس األستاذة أناهيد)
/http://www.muslimat.net
 الكمال هلل عز وجل ،فكتابه هو الكتاب الوحيد الكامل السامل من اخلطأ ،فما ظهر لكم من صواب فمن اهلل وحده ،وما ظهرلكم فيه من خطأ فمن أنفسنا والشيطان ،ونستغفر اهلل..
واهلل املوفق ملا حيب ويرضى.
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بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدان حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
نتدارس يف جلستنا اليوم هذه السورة العظيمة سورة النحل اليت كان يسميها السلف سورة الن َعم؛ ملا فيها من تعداد نعم هللا عز

وجل على خلقه اليت حتملهم محالا على اإلميان به سبحانه وتعاىل بربوبيته وابستحقاقه لأللوهية.
ويف السورة داللة واضحة على أن العبادة هي شكر هلل ،فإن العابد إمنا يستظهر ما هلل عز وجل من نعم عليه ويراها يف نفسه
وحوله ،فيشكر هللا عز وجل كما شرع له النيب صلى هللا عليه وسلم الشكر.
كثيا.
إذن دين هللا وعبادة هللا شكر هلل ،وهذا املعىن قد تكرر يف كتاب هللا ا
وهذه السورة العظيمة بدأت أبعظم أنواع النعم ملا بدأت بقوله تعاىل{ :أَتَى أَمر َه
اّلل فَ َل تَ ْستَ ْع هجُلوُ س ْب َحانَه َوتَ َع َال َع َما
ْ
وح همن أَم هرُه َعُلَى من ي َشاء همن هعب ه
ادُه أَ ْن أَنْ هذروا أَنَه َل إهلَهَ إهَل أ ََن فَاتَق ه
ون} فكانت هذه
ي ْش هركو َن ( )1ي نَ هزل ال َْم َلئه َكةَ هِب ُّلر ه ْ ْ
ْ َ
َْ َ
نعم عظيمة ،نعمة أن جيمع اخللق فيحاسبهم ،وأن يرشدهم قبل أن حياسبهم ،احلساب بنفسه نعمة؛ ألن العبد إذا علم أنه
سيحاسب ،استقام يف شأن إصالح نفسه.
َ
مث أن هذا اإلصالح مل يكن موكوالا آلراء الناس وال إىل ألهوائهم ،إمنا من نعمائه علينا أن أرسل الرسول امللكي على الرسول
البشري ابلروح اليت إذا دخلت لروح اإلنسان أحيت روحه ه
شاء} كلهم ينذرون أمرا واحدا {أَنَه َل
{ِب ُّلر ه
وح هم ْن أ َْم هرُه َعُلَى َم ْن يَ َ
إهلَهَ إهَل أ ََن فَاتَق ه
ون}.

مث ذكر أصناف من نعمائه على اخللق يطول ذكرها ومناقشتها ابلتفصيل ..إىل أن وصلنا إىل آية  ،65بني مطلع السورة الذي
عدد هللا فيه النعم إىل أن قال لنا يف اآلية { :17أَفَمن ََيُْلق َكمن َل ََيُْلق أَفَ َل تَ َذ َكرو َن ( )17وإه ْن تَع ُّدوا نهعمةَ َه
اّلل َل
َْ
َْ
َْ
َ
وها إه َن َ
اّللَ لَغَفور َرهحيم} ،مث أتى الكالم عن موقف الناس من النعم ،إىل أن وصلنا إىل آية  65فأعيد علينا مرة أخرى
ُتْص َ
{و َ
س َم هاء َماء} على أنه سبحانه وتعاىل أنعم علينا ابلنعم
اّلل أَنْ َز َل هم َن ال َ
ذكر النعم ،كأن هذا عطف على ما مضى ألنه قالَ :
{و َ
س َم هاء َماء}.
اّلل أَنْ َز َل هم َن ال َ
اليت ذكرت يف صدر السورة إىل قوله تعاىلَ { :و َع َل َمات َوهِبلن ْ
َج هم ه ْم يَ ْهتَدو َن} إىل قولهَ :
أتيت هذه اآلايت من اآلية  65بصورة خمتلفة عما سبق فتبدأ كلها بلفظ اجلاللةَ { :و َ
س َم هاء َماء} ،مث أييت الكالم
اّلل أَنْ َز َل هم َن ال َ

عن كل املشروابت (املاء ،اللنب ،العصي الذي يستخرج من مثرات النخيل واألعناب ،وذكر فيه اخلمر قبل أن حترم ،مث العسل
ه
ات الن ه
سم هاء}{ ،وإه َن لَكم هف ْاْلَنْع هام لَ هع ْب رة}{ ،وهمن ََثَر ه
َخ ه
من النحل) كل هذه ابتدأت بقولهَ { :و َ
يل
َ
ْ
َ
اّلل أَنْ َز َل م َن ال َ َ
َ ْ َ
َ
َو ْاْلَ ْعنَ ه
َح هل} ،كل هذه مشروابت ينتفع هبا العبد.
{وأ َْو َحى َربُّ َ
ك إه َل الن ْ
اب}َ ،
ضك ْم َعُلَى بَ ْعض هف ه
اّلل َخُلَ َقك ْم ثَ يَتَ َوفَاك ْم} ،مث أتى قوله تعاىلَ { :و َ
مث أتى قوله تعاىلَ { :و َ
الرْز هق} ،مث أتى قوله
َل بَ ْع َ
اّلل فَض َ
تعاىلَ { :و َ
اّلل َج َع َل لَك ْم هم ْن أَنْف هسك ْم أَ ْزَواجا} ،هذه كلها أفعال هللا ،هكذا وصلنا آية .72
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{ َو َ
س َم هاء}
اّلل أَنْ َز َل هم َن ال َ
{ َو َ
اّلل َخُلَ َقك ْم ثَ يَتَ َوفَاك ْم}

ضك ْم َعُلَى بَ ْعض هف ه
{ َو َ
الرْز هق}
َل بَ ْع َ
اّلل فَض َ
{ َو َ
اّلل َج َع َل لَك ْم هم ْن أَنْف هسك ْم أَ ْزَواجا}.
اّلل جعل لَكم همن أَنْف هسكم أَ ْزواجا وجعل لَكم همن أَ ْزو ه
ي َو َح َف َدة َوَرَزقَك ْم
اجك ْم بَنه َ
{و َ َ َ َ ْ ْ
ْ َ َ ََ َ ْ ْ َ
هذه كلها أفعال هلل ،إىل أن وصلنا آية َ
همن الطَيهب ه
ضك ْم َعُلَى بَ ْعض هف ه
ات} الزالت كلمة الرزق تعاد علينا إما ابملطابقة مثل { َو َ
الرْز هق} ،و { َوَرَزقَك ْم هم َن
َل بَ ْع َ
َ َ
اّلل فَض َ
الطَيهب ه
ات} أو ابلتضمن يف كل ما ذكر األرزاق.
َ
ه ه
ون َه
ه ه ه
اّلل هم ي ْكفرو َن} ومن هنا أييت النقاش{ ،وي ْعبدو َن همن د ه
اّلل َما َل ََيُْلهك
ْ
ََ
مث يقول تعاىل{ :أَفَبهالْبَاط هل ي ْؤمنو َن َوبهن ْع َمت َ ْ َ
ه
سماو ه
ات َو ْاْل َْر ه
ض َش ْي ئا َوَل يَ ْستَ هطيعو َن} إذن هذه ثالثة مجل يف التوبيخ:
ََل ْم هرْزقا م َن ال َ َ َ
اجلملة األوىل{ :أَفَبهالْب ه
اط هل ي ْؤهمنو َن}
َ
ت َه
اجلملة الثانية{ :وبهنه ْعم ه
اّلل ه ْم يَ ْكفرو َن}
َ َ
ون َه
اجلملة الثالثة{ :وي ْعبدو َن همن د ه
اّلل َما َل ََيْهُلك ََل ْم هرْزقا}.
ْ
ََ
ثالثة مجل يف توبيخهم على تعلقهم ابلباطل وكفرهم ابحلق ،والباطل كما هو واضح ومعلوم هو أن نعتقد أن غي هللا ينفعنا ولو
بذرة! أن نعتقد أن غي هللا ميلك لنا مصلحة ولو مبقدار ذرة .فهذا حقًّا الباطل ،فكيف يؤمنون ابلباطل الذي هو ضد احلق
ويعتقدون أن غي هللا ينفع؟!
والناس يف هذه العقيدة الباطلة درجات ،هناك الشرك احملض الذي ال يتخلص أصحابه من التفكي يف غي هللا ،وهناك من هم
أقل وأقل وأقل ..نسأل هللا عز وجل أن يسلم قلوبنا من أن يكون فيها ابطل نؤمن به ،ونسأله سبحانه وتعاىل أن جيعل احلق
مستقر يف قلوبنا واليقني.
احلق واضح يف اجلملة الثانية اليت هي يف حقهم هم املخاطبني كانت كفر ااان ،فهم ابلباطل الذي هو ضد احلق يؤمنون ،وبنعمة
هللا هم يكفرون ،واحلقيقة أن هللا وحده املنعم وأن هللا وحده هو املستحق أن نؤمن به ،فلما قلبوا احلقيقة استحقوا التوبيخ!
كيف يكفرون بنعمة هللا؟! وكفران النعمة من املسائل املتعلقة حباالت القلب اليت فيها من اخلفاء ما فيها ،وحتتاج منا كثي من
املراجعة ،وعلى كل حال يف حق هؤالء هم كانوا واضحني ،يؤمنون ابلباطل فينسبون له العطية وينتظرون منه العطاء ،وبنعمة
هللا يكفرون مبعىن أهنم ال ينسبوها إىل هللا .فكانت هاتني مجليت التوبيخ يف اآلية السابقة.
نبدأ ابآلية موضوع الدراسة وهي معطوفة على اجلملتني املاضيتني:
ون َه
{وي ْعبدو َن همن د ه
اّلل} وهنا مزيد من التوبيخ هلم ،كيف يؤمنون بغي هللا -وهو الباطل -ويكفرون بنعمة هللا وهو احلق
ْ
ََ
بياان أهنم يوبون على شكر ما ال يستحق الشكر ،والعبادة شكر ،فكوهنم
سبحانه وتعاىل الذي حق ا عبادته وشكره ،وزاد األمر ا
عبدوا من ال يستحق العبادة وال بيده نعمة مبعىن شكروا من ال يستحق الشكر وال بيده نعمة فهذا سفه ،كيف يعبدوهنا وهي
ون َه
ال متلك من الرزق شيئاا! الحتياجها ،هي حمتاجة وال تستطيع رزقهم لعجزها{ ،وي ْعبدو َن همن د ه
اّلل َما َل ََيْهُلك ََل ْم هرْزقا}
ْ
ََ
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ه
سماو ه
ات َو ْاْل َْر ه
ض َش ْي ئا َوَل يَ ْستَ هطيعو َن} ال يستطيعون رزقهم لعجزهم ،فهذا كل معبود
هم ماميلكون ،حيتاجون{ ،م َن ال َ َ َ
ومطلوب ومتعلق به غي هللا ،فالذي ال ميلك الرزق ال يقدر على إعطائه ،الذي ميلك هو الذي يعطي ،وإذا كانوا ال ميلكون
رزقا من السماوات  -من معاين ذلك املطر  -وال ميلكون رزقا من األرض  -من معاين ذلك اإلنبات وإخراج خياهتا  -وال
يستطيعون هذا األمر ،فمعىن ذلك أهنم ال يستحقون أن تلتفت هلم القلوب أو أن تطلب منهم أو تتعلق هبم.
ض هربوا هَه
ال} مبعىن أنكم لو علمتم كل هذه احلقائق السابقة وتبني لكم أن هللا
ّلل ْاْل َْمثَ َ
فقال عز وجل مبين ا هذه احلال{ :فَ َل تَ ْ

وحده املنفرد ابلعطية ،فهو وحده املنفرد ابأللوهية.
فإذن مطلوب منكم أن ال جتعلوه سبحانه وتعاىل مثل غيه ،فال تضربوا له األمثال مبعىن ال تشبهوه وجتعلوا له مثيل ،كيف
مثيال وهو وحده املنفرد بكمال الصفات؟! فإن كل من طلب غي هللا يف حقيقة طلبه قد وصف غي هللا بصفة من
جتعلون له ا
صفات هللا ،وال ميكنه أن يطلب غي هللا إال ونفسه قد اعتقدت أن يف هذا املطلوب شيء من صفة هللا ،ال ميكن أن يطلب
غي هللا وهو يعتقد هذا االعتقاد ،ال ميكن أن أييت يتوسل عند القرب وهو ال يعتقد أن صاحب القرب يسمعه وأن صاحب القرب
بيده أن حيقق له مطلبه ،ال ميكن أن يفعل هذا إال هبذا االعتقاد.
إذن كل من طلب من غي هللا يعتقد يف غي هللا شيئاا من صفة هللا ،ليس شرطاا أن يعتقد كل صفات هللا يف هذا ،لكن يكفي

أن يعتقد أن فيه شيء من صفات هللا.
معىن هذا أننا ننهى عن تشبيه هللا عز وجل بلقه ،ننهى أن جنعل صفة من صفة كمال هللا ألحد من خلقه ،وهذا يلزمنا من
ورائه احلذر الشديد يف وصف من نعتقد أن هلم شأن أو من حنب ،سواء كان الوصف سببه التعظيم أو سببه احملبة ،فالبد أن
نكون على حرص يف وصف غي هللا ،فال نرفعه رفعة نقارب فيها الكالم عن هللا ،وما غال من غال يف دينه إال خلطئه يف هذه
املسألة.
فمثالا حبنا للنيب صلى هللا عليه وسلم يف حقيقته قربة إىل هللا ،يف حقيقته رضا ابهلل ،يف حقيقته قبول الختيار هللا ،لكن ال
يصل حبنا لنبينا صلى هللا عليه وسلم إىل وصف النيب بشيء من أوصاف هللا ،وال نقرتب إىل احلدود ،احلدود هذه هي الكلمات
اليت تصف هللا عز وجل فنستخدمها يف وصف النيب صلى هللا عليه وسلم ،كما وصف هللا نبيه نصفه ،وال نتعدى ذلك.
واليوم مع التالعب ابلكلمات والتالعب يف األلفاظ وحمبة الربوز وما يسمونه ابلتغريدات هذا كله فتح للناس ابب اخرتاع
الكالم وتشقيقه ،فأثر هذا التشقيق أهنم أيتون أبوصاف تكون على اخلط األمحر مبعىن أن الناظر هلا يكاد يرى أن هذا وصف
ض هربوا هَه
ال} أبدا ،وإذا كان هذا يف حق
ّلل ْاْل َْمثَ َ
خيص هللا ،مث يبدأ يدافع عن نفسه ويقول مل أقصد وكذا وكذا ،فنقول {فَ َل تَ ْ

النيب صلى هللا عليه وسلم فهو يف حق غيه من ابب أوىل ،فإنك تسمع يف كالم العشاق وخصوصا احلداثيني منهم كلمات
بغض النظر عن قائلها حنن ال حنكم على الناس ،الناس حيتاجون إقامة احلجة عليهم و احلكم عليهم ،لكن جم اردا لو قرأهتا تقول
هذا قد كفر! ألنه وصف عالقته بينه وبني عشيقته ابلعبادة! فيدخلون كلمة الصالة يف العالقة بينهم! ويدخلون كلمة األذان
يف العالقة بينهم! ويدخلون كلمة احلج يف العالقة بينهم! فتجد صرف حىت العبادات ،وهم يستعملوهنا خالية من معانيها
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الشرعية وال يفهمون أنه حىت مع خلوها من معناها الشرعية فهي كلمة خاصة ابلشرعية وليس من حقهم أن يستعملوها يف
عالقاهتم.
واألسوأ من ذلك أن أيتوا إىل أوصاف وصف هللا هبا نفسه يف كتابه فيتسللون إىل داخلها وينتزعون منها وص افا ويضعه لعالقته
مبحبوبته إىل آخره!..
وهذا منتشر اليوم يف الشعر احلداثي وهم يف احلداثة يعتذرون ألنفسهم مائة ألف عذر يف كوهنم يستعملون هذه األساليب،
ض هربوا هَه
ال} ال جتعلوا هللا بكمال صفاته وجبالله
ّلل ْاْل َْمثَ َ
أبدا ،ونعيد على أنفسنا وعليهم {فَ َل تَ ْ
وهللا أعلم ليس هلم عذر يف هذا ا

وجمده وسلطانه عرضة لكالمكم ،فتجعلوا له مثيل يف كمال صفاته ويف العالقة به ،فيجعل قبلته حمبوبته وجيعل كذا وكذا من
الكلمات اليت تفهم أهنم جعلوا هلل األمثال وضربوا هلل األمثال وخرجوا من تعظيم هللا لتعظيم هؤالء ،وهي أحد البالاي اليت قد
ابتلينا هبا يف يومنا هذا وأهل هذه البالاي يتملصون من هنا وهنا وهللا املستعان!
يقول هللا عز وجل{ :إه َن َ
اّللَ يَ ْعُلَم َوأَنْت ْم َل تَ ْعُلَمو َن} ،املقصود أن هذا التعليل للنهي عن تشبيه هللا عز وجل هبؤالء ،أن

جهلهم بكمال صفات هللا وعدم تعظيمهم هلل يوقعهم يف هذا وأسوء منه ،فما جترأ متجرئ على أن يشبه غي هللا ابهلل إال ألنه
ال يعلم عظمة هللا ،ال يعلم جمد هللا ،ال يعلم كمال هللا ،وإال لو كان يعلم ال ميكن أن يتجرأ.

فإن من عرف أن هللا عز وجل له العظمة والسلطان وأن السماوات السبع يف ميينه كخردة يف ميني أحدكم! وأن له سبحانه
وتعاىل امللك التام على كل شيء ،وأن أمره كن فيكون ،وأن السماوات مليئة ابملالئكة املسبحة حبمده اخلاضعة ألمره الذاكرة
له ،وأن محلة العرش العظام ما بني شحمة أذن أحدهم إىل عاتقه مسية مخسني ألف عام! فهذا الرب العظيم امللك الكرمي ذو
العرش العظيم ،كيف يشبه به هؤالء الضعفاء الذين ال ميلكون من شأن نفسهم شيء؟! وامللك كله هلل ،لكن ال جيرؤ على
ذلك إال من ال يعلم من هو هللا ،فاهلل هناهم وعلل النهي أبنه يعلم وهم ال يعلمون ،وإذا كان هو يعلم وهم ال يعلمون املطلوب
منهم أن يتعلموا ويتعلموا لكي يصلوا إىل معرفة عظمة هللا ،فيصلون إىل حقيقة منازهلم ومقامهم ،فال ميثلون هللا عز وجل بلقه.
مث ملا هنى سبحانه وتعاىل أن يشبهوه بلقه أو أن يشبهوا اخللق به ،مثل ألحوال لو نظر اإلنسان إليها عرف جرمية التسوية بني
اخللق وبني الرب سبحانه وتعاىل.
وهذه األمثال اليت ضرهبا هللا عز وجل أتيت من ابب القياس ابألوىل ،فتنظر إىل هذين املثلني بصورهتما احلقيقة ،تنظر إىل من
ضرب هللا هلم مثل من اخللق وتقارن بينهم وتقول هذا عبد مملوك وهذا حر رزقه هللا رزقا حسنا فمن تفضل وكيف ترى صفة
هذا وصفة هذا وملا تنتهي من مقارنة اخللق ببعضهم مع اختالف صفاهتم تقول لنفسك من ابب أوىل أن يكون الرب الكامل
ال يتساوى مع اخللق الناقصني.
متاما ننتقل فنقول فمن ابب أوىل.
هذا يسمى القياس ابألوىل ،فبعد أن ننتهي من فهم املثل ا

ب َ
اّلل َمثَل} ،بعدما هناان أن نشبه ضرب لنا مثل من أجل أن نتصور خطورة أن منثل هللا بلقه،
يقول هللا عز وجلَ { :
ض َر َ

ماهو هذا املثل؟
مثل لعبد مملوك ال يقدر على شيء.
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وجهرا.
ومن رزقناه منا رزقاا حسناا ،ونتيجة أنه معه أرزاق -رزقه هللا -نتيجة هذا فهو ينفق منه ًّ
أنيت إىل اجلهة األخرىَ :
سرا ا
ماال ،وملا يقال ال يقدر
هذان شخصان أمامنا ندخل إىل تفاصيلهم :األول مملوك ال يقدر على تصرف يف نفسه وال ميلك ا

أبدا ،ليس فقط ال يقدر على اإلنفاق إمنا ال يقدر على الكسب،
على شيء ميكن توسع األمر فنجده هذا ال يقدر على شيء ا
ال يقدر على النفع ،ال يقدر على اخلدمة ،ال يقدر ،مملوك ال يقدر على شيء ،فهو يف هذه احلال غاية يف عدم النفع ،ال
يقدر على شيء مبعىن أي شيء ال يقدر عليه.
ومعناه أنه ال ينفع ،فهو ال يتصرف يف املال تصرف احلرية وال يستطيع شيء ،فنتصور عاجز عن كل ما يقدر عليه الناس فهو
أقل درجة يف العبيد فائدة ،ال يقدر على شيء.
وانظر هلذا الذي ال يقدر على شيء وانظر أمامه احلر ،حر ما صفته؟ معه رزق ،ووصف الرزق أبنه حسن ،والرزق هنا الشيء
املرزوق ،وهذا الرزق َحسن يعين ال يشوبه ق بح يف نوعه ،مبعىن ال أييت وقت ال جيدون فيه هذا الرزق أو ال يفسد ،فهو حمفوظ.

احلاصل أن نفهم أن املقارنة بني شخصني:
أبدا أي تصرف وعاجز عن كل عمل ،وشخص آخر حر وغين يتصرف كيف شاء ،وليس فقط حر وغين
شخص ال ميلك ا
يضا يتصرف يف رزقه
أيضا له صفات كمال ،فهو ينفق من هذا الرزق إنفاقاا ينفعه وينفع غيه ،فهو صاحب رزق حسن وأ ا
إمنا ا
ابإلعطاء ،فأصبح كمال وكمال ،كمال بكونه أصبح رزق حسن ،وكمال بكونه يتصرف يف رزقه ابإلعطاء.
وهذا كله ضد نقص اململوك الذي ال يقدر على شيء ال من اإلنفاق وال ما ينفق منه ،إذن معناه أنه ين َفق عليه ،هو ال يقدر
على اإلنفاق.
إذن هو عالة على غيه ،ونالحظ أن الفعل( :ينفق) ،يعين الزال ينفق ،ابملضارع حيصل فيه التجدد والتكرار ،ينفق ويزيد.
أيضا نالحظ أنه حر ال أحد أيمره ،فهو ينفق مىت شاء.
و ا
وجهرا.
و نالحظ أنه ًّ
سرا ا
فهذا تعميم لإلنفاق يدل على أنه مستقل يف إنفاقه ،وال موانع متنعه من اإلنفاق ،وال أحد يتدخل يف إنفاقه ،وأييت هنا طلب
أبدا ال من املال وال من
القياس ،يقال لك :فكر بفطرتك السوية وعقلك السليم ،هل يستوي هذا الذي ال يقدر على شيء ا

اإلنفاق وال من النفع ،بل هو ين َفق عليه ،هل يستوي هذا عبد مملوك ال يقدر على شيء ومن رزق رزقاا حسناا ال ق بح فيه فهو
ينفق منه كيف شاء وال أحد يتدخل يف قراره ،هل يستوون؟!
إذن ملا ضرب هللا مثل ،الغرض من هذا املثل أن نصل إىل هذه النتيجة اليت تدل عليها الفطرة؛ ألن هللا عز وجل ركب فينا
أبدا املختلف ،فإذا نظران إىل هؤالء مباشرة ستخرج النتيجة أن هاتني
فطرة ألنه ال يستوي عندان الشيء املختلف ،ال يستوي ا

احلالتني ال تستواين.
أبدا،
مبعىن صاحب احلالة األوىل قارنه بصاحب احلالة الثانية ال ميكن أن يكون استحسنانك لألول مثل استحسنانك للثاين ا
ولذلك أتى االستفهام هنا يف اإلنكار ،أكيد النفس مباشرة ستنكر أن هذا يساوي هذا ،ال يف النفع وال يف القبول وال يف
االستحسان.
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إذا كانت هذه نفوسنا فطرت على هذا أنه ال ميكن أن نساوي بني هذا وهذا ،وال أن نستحسن هذا كما نستحسن هذا ،فإن
النفوس متيل إىل أن تستحسن هذا الذي ميلك ويتصرف مىت شاء ومعه رزق حسن وفيه صفات الكمال ،مادام ال يستوون
إذن من ابب أوىل أن ال يساوى العبد الفقي اململوك الذي يف حقيقته ال يقدر على شيء حىت مما هو حتت ملكه ،فإنه يظن
أنه يقدر لكن يف حقيقته ال يقدر ،فال ميكن أن نكون حنن العبيد الذين نتصف هبذه الصفة على احلقيقة أننا عبيد مملوكني
هلل ،ال ميكن أن نساوي الرب العظيم كامل الصفات الذي ميلك كل شيء والذي يتصرف يف كل شيء وله الكمال املطلق.
إذن إذا مل يتساوى هذان العبدان -يف حق هللا ألن هذا عبد وهذا عبد حىت لو كان حر -مادام ال يتساوى عندان هذا العبد
مع هذا احلر كون هذا العبد فيه صفات نقص وهذا احلر فيه صفات كمال ،فمن ابب أوىل أن ال يتساوى كل اخللق الذين هم
عبيد مع الرب سبحانه وتعاىل كامل الصفات ،فإذا كان العبيد ملا ختتلف صفاهتم ويكون عبد أكمل من عبد حنن ال نقبل أن
مجيعا أبهنم عبيد لكن هذا حر وهذا عبد حتت إنسان وهذا ال ميلك من املؤكد ألنه عبد
نساوي العبيد هلل عز وجل املتصفني ا
وهذا ميلك ،وهذا يتصرف وهذا ال يتصرف ،العبيد ال نقبل أن نساويهم ببعض ،فكيف نساوي هؤالء العبيد الذين يف حقيقتهم
الذين ال ميلكون شيئا ابهلل كامل الصفات! ولذا قال { :ا ْْلمد هَه
ّلل}.
ا
َْ
وهنا إظهار أن الفضل هلل املستحق للثناء أن بني لنا هذه احلقيقة ،وأنعم علينا هذه النعمة ،فإن كمال صفاته موجب الستحقاقه
عبيدا له ،ومن فخران أن نكون
عبيدا له ،فهو يستحق أن نكون ا
للعبودية ،فإذا كان األمر هبذا الظهور فاحلمد هلل الذي جعلنا ا
عبيدا له ،وسيظهر هذا األمر أكثر يف املثال الثاين
عبيدا له ،ونثين عليه اخلي كله؛ ألننا نتمتع أبن نكون ا
عبيدا له ،وحنمده أننا ا
ا
عبيدا هلل نقف بني يدي هللا ونطلب هللا ونرجو هللا ،وتبقى حاجاتنا كلها
الذي ضرب ،سيظهر أكثر حاجتنا املاسة أن نكون ا
عند ابب هللا ،هذا من نعمائه احلمد هلل.
وملا حنمده سبحانه وتعاىل نذكر نفسنا أن أكثر الناس ال يعلمون {بَ ْل أَ ْكثَره ْم َل يَ ْعُلَمو َن} ،ال يعلمون احلق ،وال يعلمون

عبيدا هلل ،كيف أن مسرتاح أهل الدنيا أن يقفوا بني يدي
كمال هللا ،وال يعلمون كيف أهنم سيكونون يف نعيم أبن يكونون ا
الصمد فيصمدون إليه يف كل حاجاهتم ويضعون عنده كل متطلباهتم ،فيصمدون فياتحون فيعيشون يف حالة من االستقرار،
كلما انبتهم انئبة فزعوا إليه ،وهو ذو اجلالل واإلكرام ،وذو الطول واإلنعام ،وهو شديد احملال ،له دعوة احلق ،فهو وحده الذي
يستحق ،فاحلمدهلل الذي فتح اببه ،واحلمدهلل أن وصفه قريب ،وأنه جميب ،وأنه مسيع ،كل هذه من النعم اليت يتمتع هبا من
عرف هللا.
ولذا جنة الدنيا التوحيد! فإن من وحد هللا ،فزع إليه يف كل حال ،فاستقر قلبه وتوىل شأنه ربه ،فكان يف صالح ،أولئك القوم
كفر عنهم سيئاهتم وأصلح ابهلم.
ي أَحدُهَا أَب َكم ل ي ْق هدر َعُلَى َشيء وهو َكل َعُلَى مولُ أَي نَما ي و هج ْهه ل َي ه
ب َ
ْت
أنيت للمثل الثاينَ { :و َ
ْ
ض َر َ
َ
اّلل َمثَل َرجُلَ ْ ه َ
َ
َْ ْ َ َ
ْ َ َ
هِبَ ْي َهل يستَ هوي هو ومن َيْمر هِبلْع ْد هل وهو َعُلَى ه
ص َراط م ْستَ هقيم}
َ ََ ْ َ
َْْ
َ َ َ
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مثال ..هذان رجالن ،نفكر فيهم ويف
ونفكر بنفس الطريقة اليت فكران هبا يف املثل السابق ،نفكر يف الرجلني الذين ضراب لنا ا
حاهلم ونرى كيف يقول العقل والفطرة يف حاهلم ،مث نقول إذن من ابب أوىل ..وهنا اختالف يف وجه الشبه.
انظر لألول أبكم وال يقدر على شيء ،فال يتكلم فيعرب عن مكنونه ،وال يقدر على شيء مبعىن أنه ال يعمل ،إذن تعذرت
أيضا هو كل على مواله يعين مع اخلرس ومع أنه ال يقدر على شيء فهو كل ،والكل مبعىن
الفائدة منه يف سائر أحواله ،و ا
العاجز الذي هو عالة على الناس ،ويف أصل كلمة الكل الثقل ،عاجز فهو كالعالة على مواله ،واملوىل أي الذي يلي أمره ،عالة
أيضا قليل اجلدوى{ ،أَيْنَ َما ي َو هج ْهه} مواله يف عمل من أجل أن يعمل أو أييت بي
على كافله ،مبعىن ال يدبر أمر نفسه ،و ا
لنفسه أو لغي ،ال أييت بي ،ال يهتدي إىل ما وجه إليه ،مبعىن أنه كلما حياول أن خيرجه من هذه الكاللة تراه ال ينفع وال يصلح
يف ذلك .إذن هذا الرجل األول.
أنيت للرجل الثاين :الرجل الثاين ملا نقارنه ابألول جند أنه أيمر ابلعدل ،إذن متكلم وينفع يف كالمه ،عاقل حكيم عامل ابحلقائق،
انصح للناس ،ولذلك أيمرهم ابلعدل ،وال ميكن أن أيمر ابلعدل إال وقد علمه وتبصر به ،واملقصود ابلعدل هنا احلق والصواب،
إذن هذه أول صفة فيه.
هذاك أبكم وهذا متكلم ،لكن ليس أي متكلم ،ليس فقط الكمال أنه متكلم ،لكن ننظر إىل كالمه جنده كالم خرج عن علم،
إذن األول أبكم ال يقدر على شيء ،والثاين متكلم قد علم ما يتكلم به فأمر ابلعدل.
أنيت للصفة الثانية :أنه { َعُلَى ه
ص َراط م ْستَ هقيم} املقصود أنه على احملجة ال التواء فيها ،فهو له سية حسنة صاحل ينتفع الناس
من كالمه وينتفع الناس من سيته ،فأينما توجه يف عمل كان له بركة ،وكان يف عمله هذا نفع لنفسه للناس ،فتجده على صراط
انفعا لغيه ،أيمر ابلعدل بكالمه وملا أييت يعمل األعمال جتده يسي فيها على الصراط املستقيم ،فكالمه
انفعا لنفسه ا
مستقيم ا
خي وعمله خي.
فنتصور الفرق الشاسع بني من ال يتكلم وال يعرف هدى وال يستطيع إرشاد بل هو حيتاج إىل من يكفله وحيمله بل أنه مىت ما
رشد إليه ،تصور هذا وحال من عنده علم وينصح وأيمر ابلعدل وإذا عمل فإن عمله صاحل ينتفع هو به وينتفع
أرشد لشيء ال ي َ
به غيه.
فإذا كانت عقولنا وفطران السوية ال ميكن أن تساوي بني هذا وهذا يف النفع وال يف الكمال وال يف القبول وال يف النظر
ابالستحسان ،فإذن من ابب أوىل أننا لو نظران إىل هذه األصنام اجلامدة اليت ال تفقه شيئاا وهي حمتاجة من حيرسها وينفض
عنها الغبار والوسخ ،وإذا وضعوا عليها العسل يتربكون هبا أتى الذابب فأكل من هذا العسل! فهي حتتاج إىل من خيدمها! َكل

على من يعبدها! هي حتتاج منه.
وكيف تقبل النفوس أن تعبد وتعظم وتنكسر وتنذل ملن حيتاج؟! بكمة لو كلمتها ال تكلمك ،وال تنطق بي ،وال تدلك على
خي ،وال تقدر على شيء ،وكلة على من يعبدها ،حيملها من هنا إىل هنا.
ويف مقابل هذا ننظر إىل كمال صفات هللا ،فنرى كماله سبحانه وتعاىل يف ذاته و يف صفاته وكيف أنه سبحانه وتعاىل ينزل
املالئكة من أمره على من يشاء من عباده فيأيت لنا اخلي ،وأيتينا هذا الكالم العظيم فنقرؤه وننتفع ،ونرى أن ربنا على صراط
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مستقيم ،ونرى فضله علينا ونرى كيف دلنا هذا الصراط املستقيم ،وكيف أن عليه سبحانه وتعاىل قصد السبيل ،وكما يف سورة
هود {إه َن رهب َعُلَى ه
ص َراط م ْستَ هقيم} 1فإن كل ما أمر به ريب جيعل اخللق على صراط مستقيم.
َ
إذا كنا ال نساوي بني عبدين مع اشرتاكهم يف العبودية –املقصود أهنم عباد هلل ،-هذا رجل أبكم ال يقدر على شيء وهو َكل
أبدا ،وانظر كيف الثاين أيمر ابلعدل وهو على صراط مستقيم،
على مواله ،ال ميكن أن يتجه القلب وقت احلاجة ملثل هذا ا
فمىت احتجت أتيت إىل هذا سألته استشرته ودلك ،أو نظرت لعمله فرأيته على الصراط املستقيم ،سرت ورائه ،أتتك اخليات
من ورائه ،فكيف ميكن أن نرتك هذا الذي أيمر ابلعدل وهو على صراط مستقيم ونذهب إىل ذاك ال يتكلم وال يقدر على
شيء وهو بنفسه كل على مواله! ال تقبل الفطرة السوية أن أتيت لألول وترتك الثاين ،ال ميكن أن تقبل ،فمن ابب أوىل أن هذه
الفطرة السوية ترشدك أن ترتك طلب من هو بنفسه علة ،من هو بنفسه حيتاج من يرشده ،من هو بنفسه ال يستطيع نفع نفسه،
بل هو كل على مواله ،أينما وضعه ال يستطيع أن ينفع نفسه وال يدفع عنها الضر ،كل أينما توجهه ال أييت بي ،فالنفس من
الطبيعي أن ال تقبل مثل هذا أن يكون خي من الثاين ،ال تقبل ،وال تقبل أن تقف عنده وال تطلب منه وال تسمعه وال أي
أمر من هذه األمور اليت ميكن أن يقول اإلنسان فيها وجدت شيئا من اخلي مع هذا األبكم الذي ال يقدر على شيء ،بل
ليس هذا فقط ،فوق هذا أنه كل على مواله.
فإذن علم من هذا أن اخللق يف حقيقة حاجتهم حيتاجون ملن هو على كل شيء قدير ،وملن هو على الصراط املستقيم ،وملن
أيمر ابلعدل ،فإذا فكروا يف هذا علموا أن هللا عز وجل من رمحته بنا أن وصف لنا كماله وجالله وأرشدان إىل طاعته وبني لنا
هذا الصراط املستقيم الذي بنفسه املتفكر فيه يصل إىل أن هذا الصراط وحده الذي جيب أن نسي عليه.
وملا يسمع السامع كالم هللا عز وجل يعلم أن هذا هو احلق وهذا هو العدل وهبذا يصل اخللق ،فهنا تظهر نعماؤه علينا ،كم
أنعم هللا عز وجل علينا أبن أرشدان إىل التوحيد! كما أنعم علينا أبن بني لنا الطريق! كم أنعم علينا أبن هداان الصراط املستقيم!
أبن بني لنا احلق من الباطل! فكيف ميكن أن يساوي إنسان أحد مع هللا؟! وقد أنعم علينا هذه النعم العظيمة اليت من أمهها
الداللة على الطريق ،أن نكون على الصراط املستقيم ،أن نسمع احلق والعدل ،وحنن يف حقيقتنا كلنا عباد ال منلك من شأن
أنفسنا شيء وال نقدر على شيء ،فكيف الذين ال يقدرون يقفون عند ابب من يشرتكون معهم يف عدم القدرة؟!
وكيف الذين ال يستطيعون إرشادا يقفون عند من يشبههم يف ذلك؟!
إمنا اجلميع عليهم أن يتمتعوا ابلوقوف عند ابب هللا ،وحيمدوا هللا على كماله وجالله ،فإن من نعم هللا على خلقه أن عرفهم
بنفسه وأن فتح هلم الباب وكان القريب اجمليب سبحانه وتعاىل.
ومن نعمه علينا أن نضع حاجتنا كلها عنده ونصمد إليه يف كل حني ،فاحلمد هلل رب العاملني!
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هذا ما تيسر يف هذه اآلايت العظيمة ،واحلقيقة حتتاج مزيد بيان من جهة بياهنا للتوحيد ،نسأل هللا عز وجل أن جيعلنا من أهل
التوحيد ،من استقر يف قلوهبم احلق وانطلقت ألسنتهم به ،نعوذ ابهلل من الشرك كبيه وصغيه ،اجللي منه واخلفي ،ونسأله أن
جيعل قلوبنا متعلقة به شاكرة لنعمائه ،شاعرة جباللة ومجاله سبحانه وتعاىل.
سبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك.

انتهى اللقاء بفضل هللا..

