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╝
بسم اهلل ،واحلمد هلل ،والصالة والسالم عىل رسول اهلل.
املتن
قال اإلمام ابن كثري :الكالم عىل تفسري الفاحتة:
ِ
االستعاذة :قال اهلل – تعاىل ِ ُ :-
اْل ِ
اه ِلنيَ (َ )١٩٩وإِ َّما َين َْز َغن ََّك
﴿خذ ا ْل َع ْف َو َو ْأ ُم ْر بِا ْل ُع ْرف َو َأ ْع ِر ْض َع ِن ْ َ
ِ
الشي َط ِ
ان ن َْز ٌغ َفاست َِع ْذ ِباَّللِ إِ َّن ُه س ِم ٌ ِ
يم ﴾ [ األعراف ،] ٢٠٠-١٩٩ :وقال تعاىل﴿ :ا ْد َف ْع بِا َّل ِتي ِه َي
م َن َّ ْ
َّ
يع َعل ٌ
َ
ْ
ون ( )٩٦و ُق ْل رب َأ ُعو ُذ بِ َك ِمن ََه َز ِ
الش َياطِ ِ
الس ِّي َئ َة ن َْح ُن َأ ْع َل ُم ِب ََم َي ِص ُف َ
ات َّ
ني (َ )٩٧و َأ ُعو ُذ بِ َك
َ َ ِّ
ْ َ
َأ ْح َس ُن َّ
رب َأ ْن ََي ُُض ِ
ون ﴾ [ املؤمنون ،] ٩٨ – ٩٦ :وقال تعاىل﴿ :ا ْد َف ْع بِا َّلتِي ِه َي َأ ْح َس ُن َف ِإ َذا ا َّل ِذي َب ْين ََك َو َب ْينَ ُه عَدَ َاو ٌة
َ ِّ
ْ ُ
ِ
اها ِإ َّال ُذو َح ٍّظ َعظِي ٍم (َ )٣٥وإِ َّما َين َْز َغن ََّك ِم َن
اها إِ َّال ا َّل ِذي َن َص َ َُبوا َو َما ُي َل َّق َ
يم (َ )٣٤و َما ُي َل َّق َ
َك َأنَّ ُه َو ِ ٌِّل ََح ٌ
ِ

ِ

ِ

ِ

الش ْي َطان ن َْز ٌغ َفاستَع ْذ بِاَّلل ِإ َّن ُه ُه َو السم ُ ِ
َّ
يم ﴾ [ فصلت.] ٣٦ – ٣٤ :
َّ
يع ا ْل َعل ُ
َّ
ْ
الرشح
بسم اهلل الرَحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني ،وصىل اهلل وسلم وبارك عىل عبده ورسوله نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم
تسليَم كثريا ،أما بعد،
فهذا رشوع من املؤلف  -رَحه اهلل رَح ًة واسعة  -إىل الكالم عن الفاحتة ،وابتدأ يف ذلك بالكالم عن
االستعاذة ،واالستعاذة هي  -يف احلقيقة  :-اهلروب من اليشء ختافه إىل من يعصمك منه ،إذا كان هناك
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هروب من يشء والتجاء إىل َمن يعصمك ِمن هذا الشىء فهذه تسمى استعاذة ،فيكون – إذن – معناها:
أمتنع باهلل وأعتصم به وألتجئ إليه ،واالستعاذة فيها حتقيق التوحيد؛ ألن فيها ْلو ٌء إىل اهلل -سبحانه
ورجوع إليه ،وإعتصا ٌم به –سبحانه.-
وتعاىل،-
ٌ
ِ
ِ
اْل ِ
اه ِلنيَ (َ )١٩٩وإِ َّما َين َْز َغن ََّك
فقال :قال اهلل  -جل وعال ُ ﴿ :-خذ ا ْل َع ْف َو َو ْأ ُم ْر بِا ْل ُع ْرف َو َأ ْع ِر ْض َع ِن ْ َ
ِ

ِ

ِ

ِ

ِ

الش ْي َطان ن َْز ٌغ َفاستَع ْذ بِاَّلل إِ َّن ُه سم ٌ ِ
م َن َّ
يم ﴾ [ األعراف.] ٢٠٠-١٩٩ :
َّ
يع َعل ٌ
َ
ْ
وهنا أمر اهلل  -جل وعال – باالستعاذة ،وأخَب  -سبحانه وتعاىل  -أنه سميع ملن استعاذه ،ويتضمن هذا
أيضا إجابة اهلل  -سبحانه وتعاىل  ،-فمن استعاذ باهلل أعاذه اهلل ،ومن التجأ إليه كفاه اهلل -
السمع ً
سبحانه وتعاىل-؛ ولذلك ال تكون االستعاذة إال باهلل ،فال جيوز االستعاذة بمخلوق؛ ألن االستعاذة فيها:
اللجوء إىل اهلل ،وفيها اإلمتناع به – سبحانه  ،-وفيها كذلك االعتصام به ،وهذا ال يكون أبدً ا ىف حق
املخلوق.
ِ

ِ

ِ

الس ِّي َئ َة ۚ ن َْح ُن َأ ْع َل ُم بِ ََم َيص ُف َ
ون ﴾ [املؤمنون،]٩٦:
ثم ذكر قول اهلل  -جل وعال  ﴿ :-ا ْد َف ْع بِا َّلتي ه َي َأ ْح َس ُن َّ
ِ
ِ ِ
ِ
يم ﴾ اآلية
وقول اهلل  -جل وعال  ﴿ :-ا ْد َف ْع بِا َّلتي ه َي َأ ْح َس ُن َف ِإ َذا ا َّلذي َب ْين ََك َو َب ْي َن ُه عَدَ َاو ٌة َك َأنَّ ُه َو ِ ٌِّل ََح ٌ
[فصلت.] ٣٤ :

املتن
فهذه ثالث آيات ليس هلن رابعة يف معناها ،وهو :أن اهلل يأمر بمصانعة العدو اإلنيس واإلحسان إليه؛
لريده عنه طبعه الطيب األصل إىل املواالة واملصافاة.
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الرشح
هنا قال ( :فهذه ثالث آيات ليس هلن رابعة ىف معناها ) ،يعني :فيَم تضمنت ،هى تضمنت معنيني:
 تضمنت معنى مصانعة العدو اإلنيس ،يعنى مداراته واإلحسان إليه ،قال ﴿ :ا ْد َف ْع بِا َّلتِي ِه َي َأ ْح َس ُن ﴾[ املؤمنون.] ٩٦ :

أمرا ثال ًثا فيَم يتعلق بالعدو اإلنسى؛ ألن – هي  -اآلية حتدثت عن اإلنس وحتدثت عن
 وتضمنت أيضا ًالشياطني ،كيف تتعامل مع اإلنس؟ قال ﴿ :ا ْد َف ْع بِا َّلتِي ِه َي َأ ْح َس ُن ﴾ [ املؤمنونُ ،] ٩٦ :
﴿خ ِذ ا ْل َع ْف َو َو ْأ ُم ْر
ِ
اْل ِ
اهلِنيَ ﴾ [ األعراف ،] ١٩٩ :وفيَم يتعلق بشيطان اْلن أو العدو الشيطاين باالستعاذة
بِا ْل ُع ْرف َو َأ ْع ِر ْض َع ِن ْ َ
منه.
فقال اإلمام ابن كثري  -رَحه اهلل  ( :-يأمر بمصانعة العدو اإلنيس واإلحسان إليه ).
أمر ثالث وهو :اإلعراض عنه ،كَم هو مذكور ىف اآلية األوىل ،فإن التعامل مع اإلنيس
نقول :وهناك ً
أيضا ٌ
إما أن يكون باإلحسان إليه ،وإما أن يكون بمداراته ،فإن مل ينفع ذلك فباإلعراض عنه ،وأما التعامل مع
ان َلكُم عَدُ و َف َّ ِ
العدو الشيطاين فال يكون إال باالستعاذة؛ ألنه ال ُيدارى ،هو عدو ﴿ ،إِ َّن َّ
اخت ُذو ُه
ٌّ
الش ْي َط َ ْ
عَدُ ًّوا ﴾ [ فاطر.] ٦ :

عدوا ،ال يدخل ىف تعامله
إذن املطلوب من اإلنسان أن يعادي الشيطان ،املطلوب منه أن يتخذ الشيطان ًّ
مع الشيطان الدفع بالتى هى أحسن ،وال يدخل الرت ُّفق ،وال نحو ذلك؛ ألنه عدو للمسلم ،وهو رش عليه،
نحمله الشيطان،
وال يأيت بخري أبدً ا ،فال يدفع عنه ،أو يدافع عنه ،أو كَم يقول بعض الناس :كل يشء ِّ
ِ

ان َلك ُْم عَدُ ٌّو َف َّ
الش ْي َط َ
﴿إِ َّن َّ
اخت ُذو ُه عَدُ ًّوا﴾ [ فاطر.] ٦ :
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املتن
ويأمر باالستعاذة به من العدو الشيطاين ال حمالة؛ إذ ال يقبل مصانع ًة وال إحسانًا ،وال يبتغي غري هالك
الش ْي َط ُ
ابن آدم؛ لشدة العداوة بينه وبني أبيه آدم من قبل ،كَم قال تعاىلَ ﴿ :يا َبنِي آ َد َم َال َي ْف ِتنَنَّك ُُم َّ
ان ك َََم
ِ
ان َلكُم عَدُ و َف َّ ِ
اْلن َِّة ﴾ [ األعراف ،] ٢٧ :وقال تعاىل ﴿ :إِ َّن َّ
اخت ُذو ُه عَدُ ًّوا إِن َََّم َيدْ ُعو
الش ْي َط َ ْ ٌّ
َأ ْخ َر َج َأبَ َو ْيك ُْم م َن ْ َ
ري ﴾ [ فاطر ،] ٦ :وقالَ ﴿ :أ َف َتت ِ
الس ِع ِ
َّخ ُذو َن ُه َو ُذ ِّر َّي َت ُه َأ ْولِ َيا َء ِم ْن ُد ِ
ِح ْز َب ُه لِ َيكُونُوا ِم ْن َأ ْص َح ِ
وين َو ُه ْم َلك ُْم
اب َّ
ِ
عَدُ ٌّو ِب ْئ َس لِل َّظاملِنيَ َبدَ ًال ﴾ [ الكهف ،] ٥٠ :وقد أقسم للوالد آدم :إنه ملن الناصحني ،وكذب ،فكيف معاملته
لنا وقد قالَ ﴿ :ف ِب ِع َّزتِ َك َ ُ
أل ْغ ِو َين َُّه ْم َأ ْْج َِعنيَ (ِ )٨٢إ َّال ِع َبا َد َك ِمن ُْه ُم ا ْمل ُ ْخ َل ِصنيَ ﴾ [ ص ،] ٨٣-٨٢ :وقال تعاىل:
آن َف ِ
ِ
الر ِجي ِم ( )٩٨إِ َّن ُه َل ْي َس َل ُه ُس ْل َط ٌ
اَّللِ ِم َن َّ
ان َع َىل ا َّل ِذي َن آ َمنُوا َو َع َىل
استَع ْذ بِ َّ
الش ْي َطان َّ
﴿ َف ِإ َذا َق َرأ ْ َت ا ْل ُق ْر َ ْ
َر ِِّّبِ ْم َيت ََو َّك ُل َ
ون ﴾ [ النحل] ٩٩-٩٨ :؟!
الرشح
إذن ال يكون التعامل مع الشيطان إال باالستعاذة منه وبمعاداته ،هذا هو التعامل الصحيح؛ ولذلك يقول
مفر ًقا بني التعامل مع اإلنيس والتعامل مع العدو الشيطاين ،قال:
الشاعر ِّ
أو الدفع باحلسنى َها خري مطلويب

فمـا َهــا إال االستعـ ــاذة ضار ًعـ ــا
فذاك دواء الداء من رش ما ُيرى  -مـن الذى ُيرى؟ اإلنيس -

وذاك دواء الداء من رش حمجوبـي

املحجوب عنا هو الشيطان ،الشيطان د ْفعه بعداوته ،وباالستعاذة منه ،وبااللتجاء إىل اهلل  -سبحانه
وتعاىل  ،-وأما اإلنسان فإنه ُيدفع بالتى هى أحسن ،واإلنسان يأمر بال ُعرف ،و ُيداري ،ويتلطف؛ ألنه

مجموعة رسـائل إمـاراتية

6

http://rasaelemaratia.com

عدوا ،وعىل
قريب منه ،وألن من طبعه املواالة واملصافاة ،وألنه مل يأمرنا اهلل  -جل وعال  -بأن نتخذه ًّ
العكس من ذلك أمر اهلل  -جل وعال  -باإلحسان إليه ﴿ ،ا ْد َف ْع بِا َّل ِتي ِه َي َأ ْح َس ُن ﴾.
املتن
واملشهور الذي عليه اْلمهور أن االستعاذة لدفع الوسواس فيها إنَم تكون قبل التالوة ،ومعنى
آن َف ِ
ِ
اَّللِ ِم َن َّ
الر ِجي ِم﴾ [ النحل ،] ٩٨ :أي :إذا أردت القراءة ،كقوله
استَع ْذ بِ َّ
الش ْي َطان َّ
اآليةَ ﴿ :ف ِإ َذا َق َرأ ْ َت ا ْل ُق ْر َ ْ
وه ُك ْم َو َأيْ ِد َيك ُْم﴾ اآلية [ املائدة ،] ٦ :أي :إذا أردتم القيام.
الص َال ِة َفا ْغ ِس ُلوا ُو ُج َ
– تعاىل ﴿ :-إِ َذا ُق ْمت ُْم إِ َىل َّ
الرشح
يشوش عىل العبد ىف قراءته
يعني املشهور أن االستعاذة لدفع الوسواس ،وأعظم ما يسعى فيه الشيطان أن ِّ
للقرآن ،يف قراءته لكالم اهلل  -جل وعال  ،-فيأتيه وَياول أن يدافع عنه التدبر ،وأن يدفع عنه النظر
ت
والتالوة فيشغله؛ فلذلك ُأمر اإلنسان باالستعاذة قبل تالوته ،فقال اهلل – عز وجل َ ﴿ :-ف ِإ َذا َق َرأ ْ َ
آن َف ِ
ِ
اَّللِ ِم َن َّ
الر ِجي ِم ﴾ [ النحل ،] ٩٨ :أي إذا أردت القراءة ،كَم يقول ﴿ :إِ َذا ُق ْمت ُْم ِإ َىل
استَع ْذ بِ َّ
الش ْي َطان َّ
ا ْل ُق ْر َ ْ
الص َال ِة ﴾ [ املائدة ،] ٦ :أي :إذا أردتم القيام.
َّ
وقال بعض أهل العلم :ىف اآلية تقديم وتأخري ،واملعنى :فاستعذ باهلل إذا قرأت القرآن ،قالوا :ومثل هذا
قول اهلل  -جل وعال ُ ﴿ :-ث َّم َدنَا َفتَدَ َّ ىىل ﴾ [ النجم ،] ٨ :واملعنى :أى تدىل ثم دنا ،فهو أسلوب من أساليب
العرب ،وأقوى الوجهني هو األول يف أن املراد إذا أردت.
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املتن
والدليل عىل ذلك األحاديث عن رسول اهلل  -ﷺ  -بذلك؛ فروى اإلمام أَحد عن أيب سعيد اخلدري،
وكَب ،قال (( :سبحانك مهللا وبحمدك،
قال :كان رسول اهلل  -ﷺ  -إذا قام من الليل فاستفتح صالته َّ
وتبارك اسمك ،وتعاىل جدك ،وال إهل غريك )) ،ويقول (( :ال إهل إال اهلل )) ثال ًثا ،ثم يقول (( :أعوذ باهلل
ِ
ِ
السنن األربعة ،وقال
السميع العليم من الشيطان الرجيم ،من َ ْ
َه ِزه ،و َن ْفخه ،و َن ْفثه )) ،وقد رواه أهل ُّ
الرتمذي :هو أشهر يشء يف هذا الباب ،وقد ُف ِِّّس اهلمز :باملوتة وهي اخلنق ،والنفخ :بالكَب ،والنفث:
ِّ
بالشعر.
الرشح
يعني ما أخرجه أَحد ،واحلديث صحيح (( ،كان النبي  -ﷺ  -إذا قام من الليل استفتح صالته ثم كَب،
وقال " :سبحانك مهللا وبحمدك ،وتبارك اسمك ،وتعاىل جدك ،وال إهل غريك " )) ،يقول بعض أهل
العلم ( :دعاء االستفتاح هذا هو أفضل األدعية؛ ألنه حمض ثناء عىل اهلل ) ،اإلنسان ما يطلب فيه يشء،
( سبحانك مهللا وبحمدك ،وتبارك اسمك ،وتعاىل جدك ،وال إهل غريك ) ،كله ثناء عىل اهلل ،بينَم يف
األدعية األخرى َيطلب ( ،مهللا باعد بيني وبني خطاياي ) ،وكلَم كان الدعاء هو حمض ثناء عىل اهلل كان
أفضل و أعظم؛ ولذلك (( أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة ،وأفضل ما قلت أنا و النبيون من قبيل " :ال إهل
إال اهلل وحده ال رشيك له امللك وله احلمد وهو عىل كل يشء قدير" )) ،سَمه اهلل دعاء ،وجعله النبي
-ﷺ– دعاء ،وهو ليس فيه طلب.
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فأفضل الدعاء ما كان ثناء عىل اهلل – سبحانه وتعاىل  ،-ولذلك يعطى اإلنسان مبتغاه إذا صىل عىل النبي-
ﷺ  ،-قال :ما أجعل لك من صاليت؟ فقال:أجعل لك كل صاليت ،قال (( :تُكفى )) ،أو كَم جاء يف
احلديث.
فذكر هنا أنه كان يقول ( :أعوذ باهلل السميع العليم من الشيطان الرجيم ،من َهزه ،ونفخه ،ونفثه )،
وجيوز ( :أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم )؛ لوروده كذلك.
أيضا
قال ( :وقد رواه أهل السنن ) ( ،وقد ُف ِِّّس اهلمز :باملوتة وهي اخلنق ) ،وهذا أحد التفاسري ،و ُف ِِّّس – ً
 اهلمز بالوسوسة؛ بالوسواس الذي يستعمله الشيطان مع بني آدم ( ،والنفخِ :بالك َْب ،والنفث:
ِ
عرا؛ وألن ِّ
ِّ
الشعر فيه أحيانا من
بالشعر).؛ ولذلك ألن يمتلئ جوف اإلنسان ر ً
َيا أهون من أن يمتلئ ش ً
التكَب واالفتخار ونحو ذلك من املعاينَّ ،
وإال فإن ِّ
الشعر كال ٌم  -كَم يقال َ -ح َسنه َح َسن و َقبيحه قبيح،
ولكن أن ُيشغل ِّ
الشعر اإلنسان عن صالته وعبادته وعن قراءته للقرآن فال شك أنه مذموم.
املتن
رأيت رسول اهلل  -ﷺ  -حني دخل يف
كَم روى أبو داود وابن ماجه عن ابن جبري بن مطعم ،قالُ (( :
ً
وأصيال – ثال ًثا ،-
كثريا – ثال ًثا  ،-سبحان اهلل بكر ًة
كبريا – ثال ًثا  ،-احلمد هلل ً
الصالة ،قال " :اهلل أكَب ً
وَهزه :املوتة ،ونفخهِ :
الك َْب،
مهللا إين أعوذ بك من الشيطان من َهزه ونفخه ونفثه " ،قال عمرو بن مرةُ ُ :
ونفثهِّ :
الشعر.
وروى ابن ماجه عن ابن مسعود عن النبي  -ﷺ  -قال (( :مهللا إين أعوذ بك من الشيطان الرجيم،
الشعر ،ونفخهِ :
وَهزه ونفخه ونفثه ))،قالَ :هزه :املوتة ،و َن ْف ُثهِّ :
الك َْب.
مجموعة رسـائل إمـاراتية
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ُ
َمزع
يب بن كعب ،قال (( :تالحى رجالن عند النبي  -ﷺ َ ،-فت َّ
وروى احلافظ أبو يعىل املوصيل عن أ َ ِّ
أنف أحدَها غض ًبا ،فقال رسول اهلل  -ﷺ  " :-إين ألعلم شي ًئا لو قاله ذهب عنه ما جيد :أعوذ باهلل من
ُ
الشيطان الرجيم " )) ،وكذا رواه النسائي يف اليوم والليلة.
َب
وروى اإلما ُم أَحد ،وأبو داود ،والرتمذي ،والنسائي يف اليوم والليلة ،عن معاذ بن جبل ،قال (( :است َّ
َمزع أنفه من شدة
إِل أن أحدَها َيت َّ
رجالن عند النبي  -ﷺ  ،-فغضب أحدَها غض ًبا شديدً ا حتى ُخ ِّيل َّ
غضبه ،فقال النبي  -ﷺ  " :-إين ألعلم كلمة لو قاهلا لذهب عنه ما جيد من الغضب " ،فقال :ما هي يا
رسول اهلل؟ قال " :يقول :مهللا إين أعوذ بك من الشيطان الرجيم " ،قال :فجعل معاذ يأمره ،فأبى،
وجعل يزداد غض ًبا )) ،وهذا لفظ أيب داود ،وقال الرتمذي :مرسل ،يعني أن عبد الرَحن بن أيب ليىل مل
يلق معاذ بن جبل ،فإنه مات قبل سنة عرشين.
َ
ُ
يب بن كعب  -كَم تقدم  ،-وبلغه عن معاذ بن جبل،
قلت :وقد يكون عبد الرَحن بن أيب ليىل سمعه من أ َ ِّ
فإن هذه القصة شهدها غري واحد من الصحابة  -ريض اهلل عنهم .-
ُصدَ ،
استب رجالن عند النبي  -ﷺ  -ونحن عنده جلوس،
قال(( :
َّ
فروى البخاري :عن سليَمن بن ُ َ
فأحدَها يسب صاحبه مغض ًبا قد اَحر وجهه ،فقال النبي  -ﷺ  " :-إين ألعلم كلمة لو قاهلا لذهب
عنه ما جيد ،لو قال :أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم " ،فقالوا للرجل :أال تسمع ما يقول رسول اهلل -
ﷺ -؟ قال :إين لست بمجنون )) ،ورواه مسلم ،وأبو داود ،والنسائي.
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الرشح
يف احلقيقة حديث البخاري هو أوىل بالتقديم؛ لكونه يف الصحيحني ،فهو أوىل من تقديم حديث أيب يعىل،
أيضا عىل أدب من اآلداب التي ينبغي أن يتمسك
وكذلك من حديث أيب داوود والرتمذي ،فاحلديث يدل ً
أيضا أن يتوضأ ،وإذا كان
ِّبا املسلم وهو حال غضبه :أن يستعيذ من باهلل من الشيطان الرجيم،وقد جاء ً
قائَم أن جيلس ،فقال العلَمء ( :يغري وضعه الذي هو عليه؛ ألن هذا أدعى لذهاب الغضب عنه ) ،وعمو ًما
ً
كل من التجأ اىل اهلل  -جل وعال  -واستعاذ باهلل صاد ًقا أْلأه اهلل -جل وعال  ،-ولذلك قال العلَمء:
(امرأت عمران ملا استعاذت باهلل -سبحانه وتعاىل  -أن َيفظها وذريتها وأن يعصمهَم من الشيطان
الرجيم ،استجاب اهلل-سبحانه وتعاىل  -هلذا الدعاء) ،ولذلك جاء احلديث يف مسلم أن النبي -ﷺ -
ٍ
ً
مولود إال ن َ
صارخا -أي :يبكي أول مايبدأ  -إال ابن مريم
َخسه الشيطان – قال  -فيستهل
قال (( :ما من
وأمه )) ،قال أهل العلم ( :ألن اهلل – جل وعال  -استجاب المرأت عمرانَ ﴿ :وإِ ِّين ُأ ِع ُ
يذ َها بِ َك َو ُذ ِّر َّيت ََها
ِ
ِم َن َّ
الر ِجي ِم ﴾ [ آل عمران ،] ٣٦ :فلَم استجاب اهلل  -سبحانه وتعاىل  -هلا هذا الدعاء أعاذها من
الش ْي َطان َّ
الشيطان ،فلم يكن له تأثري ال عىل مريم وال عىل عيسى -عليه السالم .) -
املتن
ٌ
فصل :ومعنى « أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم » ،أي :أستجري بِ َجناب اهلل من الشيطان الرجيم أن يُضين
ِ
َي َّثني عىل ِفعل ما ُُنيت عنه؛ فإن الشيطان ال يك ُّفه
يف ديني أو دنياي ،أو يصدين عن فعل ما ُأمرت به ،أو َ ُ
عن اإلنسان إال اهلل ،وهلذا أمر اهلل – تعاىل  -بمصانعة شيطان اإلنس ومداراته بإسداء اْلميل إليه؛ لريده
طبعه عَم هو فيه من األذى ،وأمر باالستعاذة به من شيطان اْلن؛ ألنه ال يقبل رشوة وال يؤثر فيه ْجيل؛
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ألنه رشير بالطبع ،وال يكفه عنك إال الذي خلقه ،وهذا املعنى يف ثالث آيات من القرآن ال أعلم هلن
رابعة.
الرشح
هنا أعاد ابن كثري -رَحه اهلل  -الكال َم السابق،أليس كذلك؟ يعني هو تقدم قري ًبا هذا األمر ،وهذا يف
احلقيقة يؤيد من يقول أن ابن كثري كان ال زال ينظر يف كتابه ،فكأنه مل ِ
ينته منه ،وجعله عىل مسو َّدة ،فربَم
َ
َيصل مثل هذا التكرار ،لذلك الشيخ أَحد شاكر -رَحه اهلل  -يف هتذيبه َح َذف اآليات وتكرارها؛ ألُنا
يف الصفحة السابقة ،فهذا يدل عىل أن ابن كثري كان أيضا ينظر يف كتابه َف َيضيف ،أو ربَم عدَّ ل ،أو كذا؛
فيحصل يشء من هذا التكرار ،وإال فإن يف اللفظ السابق قال ( :فهذه ثالث آيات ليس هل َّن رابع ٌة يف
معناها ) ،وقال هنا ( :وهذا املعنى يف ثالث ٍ
آيات من القرآن ال أعلم هل َّن رابعة ) ،وهذا ال شك أنه بسبب
النظر يف التفسري ،واحلاجة إىل تنقيحه ،وإضافة أمر إليه أو حذف ،أو نحو ذلك.
ويؤيد هذا ما قاله بعض أهل العلم من أن ابن كثري قد َييل إىل ٍ
وس ُيذكر يف
أمر قادم ثم ال يوجد ،فيقولَ :
كذا ،ثم مل يذكره ،وهذا ربَم ألنه مل ِ
ينته منه ،فوافته املنية قبل إمتام التفسري ،واهلل أعلم.
املتن
والشيطان يف لغة العرب مشتق من َش َطن إذا َب ُعد ،فهو بعيد بطبعه عن طباع البرش ،وبعيد بِ ِف ْس ِقه عن كل
خري ،وقيل :مشتق من شاط؛ ألنه خملوق من نار ،ومنهم من يقول :كالَها صحيح يف املعنى ،ولكن األول
أصح ،وعليه يدل كالم العرب ،وقال سيبويه ( :العرب تقول :تشيطن فالن إذا َف َع َل فِ ْع َل الشيطان ،ولو
كان ِمن شاط لقالوا :تش َّيط ).
مجموعة رسـائل إمـاراتية
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الرشح
تشيطن أيَ :ب ُعدَ فالن ،وهذا معناها تشيطن.
املتن
مترد من جني وإنيس وحيوان شيطانًا ،قال
والشيطان مشتق من ال ُبعد عىل الصحيح؛ وهلذا يسمون كل ما َّ
اْلن ي ِ
اهلل – تعاىل  ﴿ :-وك ََذلِ َك جع ْلنَا لِك ُِّل نَبِي عَدُ وا َشي ِ
اطنيَ ْ ِ
وحي َب ْع ُض ُه ْم إِ َىل َب ْع ٍ
اإلن ِ
ف
ض ُز ْخ ُر َ
ْس َو ْ ِ ِّ ُ
ًّ َ
َ َ
َ
ٍّ
ِ
ورا ﴾ [ األنعام.] ١١٢ :
ا ْل َق ْول ُغ ُر ً
تعوذ باهلل من شياطني اإلنس
ويف مسند أَحد ،عن أيب ذر قال (( :قال رسول اهلل  -ﷺ  " :-يا أبا ذرَّ ،
واْلن " ،فقلتَ :أ َو لإلنس شياطني؟ قال " :نعم " )).
أيضا  -قال (( :قال رسول اهلل  -ﷺ  " :-يقطع الصالة املرأة ،واحلَمر،
ويف صحيح مسلم عن أيب ذر – ً
والكلب األسود " ،فقلت :يا رسول اهلل ،ما بال الكلب األسود من األَحر واألصفر؟ ،فقال " :الكلب
األسود شيطان " )).
وروى الطَبي أن عمر بن اخلطاب ركب ْبرذونًا ،فجعل ْ
تبخرتا،
يتبخرت به ،فجعل يُضبه فال يزداد إال
ً
أنكرت نفيس ) ،وإسناده صحيح.
فنزل عنه ،وقال ( :ما َحلتموين إال عىل شيطان ،ما نزلت عنه حتى
ُ
الرشح
هو ذكر يف حديث مسلم عن أيب ذر ،قال(( :يقطع الصالة املرأة ،واحلَمر ،والكلب األسود)) ،وهذا فيه
ٍ
ِّ
سرتة
فليصل إىل
بالسرتة يف الصالة ،وأن اإلنسان يدنو منها (( ،إذا صىل أحدكم
احلرص عىل العناية ُّ
مجموعة رسـائل إمـاراتية
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َو ْل َيدْ ُن منها ))  ،كَم جاء يف احلديث ،ومرور هذه الثالثة األشياء بينه وبني سرتته تقطع الصالة بمعنى
تبطلها عىل الصحيح من أقوال أهل العلم ،وليس املعنى أُنا تُنقصها وتُنقص أجرها ،الُ ،تبطلها ،فإذا
مرت املرأة  -وطبعا هي احلائض ملا جاء يف احلديث اآلخر  ،-املقصود باحلائض يعني :الكبرية البالغ،
َّ
فإذا مرت بينه وبني سرتته فإنه يعيد الصالة ،وكذلك احلَمر والكلب األسود.
ثم ذكر ما رواه الطَبي أن عمر  -ريض اهلل عنه  -ركب برذونًا ،وفيه مقال.
املتن
الر جيم » :فعيل بمعنى مفعول ،أي :أنه مرجوم مطرود عن اخلري كله ،كَم قال تعاىلَ ﴿ :و َل َقدْ َز َّينَّا
و« َّ
لش َياطِ ِ
َاها ُر ُجو ًما لِ َّ
الس ََم َء الدُّ ْن َيا بِ ِزين ٍَة
يح َو َج َع ْلن َ
الس ََم َء الدُّ ْن َيا بِ َم َصابِ َ
ني ﴾ [ امللك ،] ٥ :وقال تعاىلِ ﴿ :إنَّا َز َّينَّا َّ
َّ
ب ( )٦و ِح ْف ًظا ِمن ك ُِّل َشي َط ٍ
ان َم ِ
ون إِ َىل ا ْمل َ ِ
َإل ْ َ
ون ِم ْن ك ُِّل َجانِ ٍ
ا ْلك ََواكِ ِ
األ ْع َىل َو ُي ْق َذ ُف َ
ار ٍد (َ )٧ال َي َّس َّم ُع َ
ب () ٨
ْ
ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ب ﴾ [ الصافات ،] ١٠ – ٦ :وقال
ب ( )٩إِ َّال َم ْن َخ ِط َ
اب َثاق ٌ
اخل ْط َف َة َف َأتْ َب َع ُه ش َه ٌ
ف َْ
اب َواص ٌ
ورا َو َهلُ ْم َع َذ ٌ
ُد ُح ً
ِ
تعاىل ﴿ :و َل َقدْ جع ْلنَا ِيف السَم ِء بروجا و َزين َ ِ ِ
َاها ِمن ك ُِّل َشي َط ٍ
ان َر ِجي ٍم ()١٧
ْ
َّاها للنَّاظ ِري َن (َ )١٦و َحف ْظن َ ْ
َّ َ ُ ُ ً َ َّ
َ َ
َ
ِ
اب ُم ِبنيٌ ﴾ [ احلجر ،] ١٨ – ١٦ :إىل غري ذلك من اآليات.
الس ْم َع َف َأتْ َب َع ُه ش َه ٌ
اس َ َرت َق َّ
إِ َّال َم ِن ْ
الرشح
الر جيم » :فعيل بمعنى مفعول مرجوم ،وقيل :سمي مرجوم ألن املالئكة ترْجه؛ يريد أن يسرتق
« َّ
ِ
فالرجيم :املطرود،
السمع؛ فاملالئكة ترْجه ،فمن هنا ُسمي « رجيم » ،وقيل :ألنه مطرود عن رَحة اهللَّ ،
قيل غري ذلك.
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املتن
ِ

ِ

الرحي ِ
م ﴾ [ الفاحتة]١ :
الر ْ َ
﴿ بِ ْس ِم َّ
َح ِن َّ
اَّلل َّ
افتتح ِّبا الصحاب ُة كتاب اهلل ،واتفق العلَمء عىل أُنا بعض آية من سورة النمل ،ثم اختلفوا :هل هي آية
مستقلة يف أول كل سورة؟ أو من أول كل سورة كُتبت يف أوهلا؟ أو أُنا بعض آية من أول كل سورة؟ أو
أُنا كذلك يف الفاحتة دون غريها؟ أو أُنا إنَم كُتبت للفصل ،ال أُنا آية؟
الرشح
هذه املسألة قد تقدمت معنا أوأرشنا إليها ،وافتتح ِّبا الصحابة كتاب اهلل  -جل وعال  ،-هذا باإلْجاع
أُنا ُيفتتح ِّبا كتاب اهلل  -سبحانه وتعاىل  ،-واتفق العلَمء عىل أُنا بعض آية من سورة النمل؛ لقول اهلل
 جل وعال – ﴿ :إِنه ِمن س َليَم َن وإِنه ِبس ِم ِالر ِحي ِم ﴾ [ النمل ،] ٣٠ :واختلفوا هل هي آية
الر ْ َ
َّ ُ
َّ
َح ِن َّ
اَّلل َّ
ُ ْ َ َ َّ ُ ْ
ى
مستقلة يف أول كل سورة؟ أو من أول كل سورة كتبت يف أوهلا؟ أو بعض آية من كل سورة؟ أو ،...
الس َور عىل الراجح
الس َور؛ و إنَم هي آية مستقلة يؤتى ِّبا للفصل بني ُّ
الراجح يف ذلك أُنا ليست آية من ُّ
الس َور
من أقوال أهل العلم ،فليست هي أيضا آية من الفاحتة؛ وإنَم آية ُيفصل ِّبا بني ُّ
املتن
أو أُنا إنَم كُتبت للفصل ،ال أُنا آية؟ عىل أقوال للعلَمء سل ًفا وخل ًفا ،وذلك مبسوط يف غري هذا املوضع.
ويف سنن أيب داود بإسناد صحيح ،عن ابن عباس (( :أن رسول اهلل  -ﷺ -كان ال يعرف فصل السورة
حتى ينزل عليه ﴿ ِبس ِم ِ
الر ِحي ِم ﴾ )) ،وأخرجه احلاكم يف املستدرك.
ْ َّ
الر َْح َِن َّ
اَّلل َّ
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ويف صحيح ابن خزيمة ،عن أم سلمة (( :أن رسول اهلل  -ﷺ  -قرأ البسملة يف أول الفاحتة يف الصالة،
وعدَّ ها آية )) ،لكنه من رواية عمر بن هارون البلخي ،وفيه ضعف ،عن ابن ُج َر ْيج ،عن ابن أيب ُم َل ْي َك َة،
عنها ،وروى له الدارقطني متاب ًعا ،عن أيب هريرة مرفو ًعا ،وروى مثله عن عيل وابن عباس وغريَها.
الرشح
وال يصح هذا احلديث.
املتن
وممن ُح كي عنه أُنا آية من كل سورة إال براءة :ابن عباس ،وابن عمر ،وابن الزبري ،وأبو هريرة ،وعيل،
ومن التابعني :عطاء ،وطاوس ،وسعيد بن جبري ،ومكحول ،والزهري ،وبه يقول عبد اهلل بن املبارك،
اهويه ،وأبو عبيد القاسم بن سالم  -رَحهم
والشافعي ،وأَحد بن حنبل  -يف رواية عنه  ،-وإسحاق بن َر َ
اهلل .-
وقال مالك وأبو حنيفة وأصحاِّبَم " :ليست آية من الفاحتة وال من غريها من السور " ،وقال داود " :هي
آية مستقلة يف أول كل سورة ال منها " ،وهذه رواية عن اإلمام أَحد ،وحكاه أبو بكر الرازي ،عن أيب
احلسن الكرخي ،وَها من أكابر أصحاب أيب حنيفة.
فر ٌع عىل هذا.
فم َّ
هذا ما يتعلق بكوُنا من الفاحتة أم ال ،فأ َّما ما يتعلق باْلهر ِّبا ُ
الرشح
فر ٌع عىل هذا ) معنى هذا أن من رآها أُنا آية من الفاحتة فإنه جيهر ِّبا ،ومن ال يرى أُنا آية من الفاحتة
( ُم َّ
مجموعة رسـائل إمـاراتية

16

http://rasaelemaratia.com

صىل ،وأبو بكر َّ
فإنه ال جيهر ِّبا ،واألحاديث التي وردت أن النبي  -ﷺ – َّ
صىل ،وعمر ،وكانوا ال
جيهرون بـ ﴿ بس ِم اَّللِ الر َْح َِن ِ
َيا ،ويف بعضها كانوا
الرحي ِم ﴾ [ الفاحتة ] ١ :كَم يف بعض األحاديث ترص ً
َّ
ْ َّ َّ
احل ْمدُ ِ ََّّللِ َر ِّب ا ْل َعا َملِنيَ ﴾ [ الفاحتة ،] ٢ :مل يذكر الراوي البسملة ،فقالوا :هذا دليل ،وهذا ما
يقرؤون بـ ﴿ ْ َ
ذكره الشيخ ابن عثيمن  -رَحه اهلل  -أن هذا دليل عىل أُنا ليست آية من الفاحتة ،لو كانت آية من الفاحتة
الس َور ،حتى تعرف أن
ِّس ِّبا؟ إال ألُنا آية منفصلة؛ يراد ِّبا الفصل بني ُّ
لكان اْلهر ِّبا ،وملاذا ترتك أو ُي َ ُّ
هذه السورة انتهت ،وأنك ستستأنف سورة أخرى؛ فتأيت بالبسملة للفصل بينهَم ،وهو الراجح  -إن شاء
اهلل  -لِ َّلذي عليه ْجاعة ِمن أهل العلم ،ومن املعاُصين الشيخ ابن باز ،وابن عثيمني ،وغريهم.
املتن
فمن رأى أُنا ليست ِمن الفاحتة فال جيهر ِّبا ،وكذا َمن قال :إُنا آية ِمن أوهلا.
َ
وأ َّما َمن قال بأُنا ِمن أوائل السور فاختلفوا؛ فذهب الشافعي إىل أنه ُجيهر ِّبا مع الفاحتة والسورة،
ِ
فج َهر ِّبا ِمن الصحابة :أبو
وهو مذهب طوائف من الصحابة والتابعني وأئمة املسلمني سل ًفا وخل ًفاَ ،
هريرة ،وابن عمر ،وابن عباس ،ومعاوية ،ونقله اخلطيب عن :سعيد بن جبريِ ،
وعك ِْرمة ،وأيب ِق َال َبة،
والزهري ،وسعيد بن املسيب ،وعطاء ،وطاووس ،وجماهد ،وعمر بن عبد العزيز ،وغريهم.
الرشح
يعني الذين ج هروا ِّبا ،قال أهل العلم " :هو ألحد أمرين :إما لبيان اْلواز يف ذلك " ،يعني جيوز
اْلهر ِّبا؛ أي مل ِ
يأت املنع ،وإنَم جاء وصف صالة النبي  -ﷺ  -أنه كان ال جيهر ببسم اهلل الرَحن
الرحيم ،قالوا " :أو األمر الثاين وهو :تعليم الناس أن البسملة تُقال قبل الفاحتة ".
﴿احل ْمدُ ِ ََّّللِ َر ِّب ا ْل َعا َملِنيَ ﴾ [ الفاحتة ،] ۲ :وإنَم يبسمل.
يعني ال يقرأ اإلنسان مبارشة بـ ْ َ
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السنة فيه الِّس ،قد ُيفعل ألجل ذلك ،كَم فعل ابن عباس  -ريض اهلل
واْلهر فيَم ح َّقه الِّس ،أو فيَم ُّ
عنهَم  -يف صالة اْلنازة؛ فإنه جهر بالفاحتة ،مع أن السنة فيها اإلرسار؛ وذلك حتى ُيع ِّلم الناس ،فهذا
يكون ِمن باب التعليم ،وال يشء يف ذلك.
ِ
صح احلديث فهو مذهبي".
والشافعي  -رَحه اهلل  -من أحرص الناس عىل الدليل ،حتى قال " :إذا َّ
ٍ
رجح فيها خالف قول الشافعي املنقول عنه،
وكان البيهقي  -رَحه اهلل  -إذا دافع عنه يف مسألة َّ
صح احلديث فهو
فرجحه ،قال ( :وهو قول الشافعي؛ ألن الشافعي قال " :إذا َّ
يعني أتى بقول آخر َّ
مذهبي" ) ،فيجعله ِمن هذا الباب.
وحقيقة ال ،عند حتقيق املسائل ال ،ينبغي أن الذي ُيقال فيه ( :هو قول الشافعي ) ،هو ما نُقل عن
الشافعي ،وبال شك أن األئمة كانوا أحرص الناس عىل الدليل.
فالشاهد :أن ما ورد عن بعض الصحابة أو غريهم ِمن اْلهر َُيمل عىل ما ُذكر.
املتن
وروى أبو داود والرتمذي ،عن ابن عباس :أن رسول اهلل  -ﷺ  -كان يفتتح الصالة بـ ﴿ ِب ْس ِم
ِ
الر ِحي ِم ﴾ ،ثم قال الرتمذي :وليس إسناده بذاك.
َّ
الر َْح َِن َّ
اَّلل َّ
الرشح
نعم ،هو ال يصح ،ال يصح هذا احلديث.
املتن
وقد رواه احلاكم يف املستدرك ،عن ابن عباس قال :كان رسول اهلل  -ﷺ  -جيهر بـ ﴿ بِس ِم اَّللِ
ْ َّ
الر ِحي ِم ) ،ثم قال :صحيح.
الر َْح َِن َّ
َّ
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ويف صحيح البخاري ،عن أنس بن مالك أنه سئل عن قراءة النبي  -ﷺ  ،-فقال :كانت قراءته
ا ،ثم قرأ ﴿ ِبس ِم اَّللِ الر َْح َِن الر ِحي ِم ) ،يمد ﴿ بِس ِم ِ
الر ِحي ِم ).
مدًّ
ْ َّ
الر َْح َِن ) ،ويمد ﴿ َّ
اَّلل) ،ويمد ﴿ َّ
َّ
ْ َّ َّ
ويف مسند اإلمام أَحد ،وسنن أيب داود ،وصحيح ابن خزيمة ،ومستدرك احلاكم ،عن أم سلمة،
قالت :كان رسول اهلل  -ﷺ  -يقطع قراءتهِ ﴿ :بس ِم اَّللِ الر َْح َِن الر ِحي ِم (ِ ِ ْ .)١
احل ْمدُ ََّّلل َر ِّب ا ْل َعا َملِنيَ
َ
َّ
ْ َّ َّ
ِ

ِ ِ

الرحي ِم (َ )٣مالك َي ْو ِم الدِّ ِ
ين ﴾ [ الفاحتة.] ٤-١ :
الر َْح َِن َّ
(َّ .)۲
وقال الدارقطني :إسناده صحيح .وروى اإلما ُم الشافعي ،واحلاكم يف املستدرك ،عن أنس :أن
معاوية صىل باملدينة ،فرتك البسملة ،فأنكر عليه َمن حُض ِمن املهاجرين ذلك ،فلَم صىل املرة الثانية
بسمل.
ويف هذه األحاديث ،واآلثار التي أوردناها كفاية ومقنع يف االحتجاج هلذا القول عَم عداها ،فأما
املعارضات والروايات الغريبة ،وتطريقها ،وتعليلها ،وتضعيفها ،وتقريرها ،فله موضع آخر.
َ
وذهب آخرون إىل أنه ال ُجي هر بالبسملة يف الصالة ،وهذا هو الثابت عن اخللفاء األربعة وعبد اهلل
بن مغفل ،وطوائف ِمن سلف التابعني واخللف ،وهو مذهب أيب حنيفة ،والثوري ،وأَحد بن حنبل.
رسا ،واحتجوا بَم يف صحيح مسلم،
وعند اإلمام مالك :أنه ال يقرأ البسملة بالكلية ،ال ً
جهرا وال ًّ
عن عائشة  -ريض اهلل عنها  ،-قالت :كان رسول اهلل  -ﷺ  -يفتتح الصالة بالتكبري ،والقراءة بـ
﴿احلم ِ ِ
ْ َ ْ دُ

ِ

ب ا ْل َعا َملنيَ ﴾ [ الفاحتة.] ۲ :
ََّّلل َر ِّ

وبَم يف الصحيحني ،عن أنس بن مالك ،قال :ص َّل ْي ُت خلف النبي  -ﷺ  ،-وأيب بكر وعمر وعثَمن،
فكانوا يستفتحون بـ ﴿ ْ ِ ِ
احل ْمدُ ََّّلل َر ِّب ا ْل َعا َملِنيَ
َ

﴾ [ الفاحتة.] ۲ :

وملسلم :ال يذكرون ﴿ ِبس ِم ِ
ٍ
قراءة وال يف آخرها.
الر ِحي ِم ﴾ [ الفاحتة ] ١ :يف أول
ْ َّ
الر َْح َِن َّ
اَّلل َّ
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ونحوه يف السنن عن عبد اهلل بن ُم َغ َّفل  -ريض اهلل عنه .-
فهذه مآخذ األئمة  -رَحهم اهلل  -يف هذه املسألة ،وهي قريبة؛ ألُنم أْجعوا عىل صحة صالة َمن
جهر بالبسملة و َمن أرس ،وهلل احلمد واملنة.
الرشح
يعني الرواية التي تدل عىل القول األخري ،وهي :أُنم كانوا ال جيهرون بـ ﴿بِس ِم ِ
الر ِحي ِم﴾
ْ َّ
الر َْح َِن َّ
اَّلل َّ
[الفاحتة ،]١ :وهذا يرد عىل َمن يقول :أنه ال ُيقرأ فيها ال باْلهر وال يف الِّس؛ ألن املراد ِمن األحاديث الواردة
هي عدم اإلجهار ِّبا فقط ،عدم اْلهر ِّبا ،وأما كونه ُيِّس ِّبا ،ال ،فهذا وارد.
ثم أحسن اإلمام ابن كثري  -رَحه اهلل  -وكأنه يريد أن ُي ِّلني األمر عند طالب العلم ،حتى ال َيصل
يشء ِمن التعصب ألحد األقوال ،قال " :فهذه املسألة قريبة " ،يعني مسألة يسرية ال يكون فيها نزاع؛
ألُنم أْجعوا عىل صحة صالة َمن جهر بالبسملة ومن أرس.
إذن ليس هناك َمن قال ببطالن الصالة؛ حتى يكون للخالف فيها أثر كبري ،فاملسألة يسرية.
وعموما مسائل الفقه ،وال سيَم املسائل االجتهادية فيها ،فإنه ال ي ِ
نكر فيها أحد الطرفني عىل اآلخر،
ُ
ً
ٍ
قاعدة يف هذا الباب " :أن ال
أو أحد أصحاب القول عىل أخيه ِمن القول اآلخر ،فإن أهل العلم قرروا يف
إنكار يف مسائل االجتهاد " ،ومسائل االجتهاد إما أن تكون لكل ٍ
قول دليل يستند إليه فتختلف يف ذلك
األفهام ،أو أن ال يكون ألحدهم ً
دليال يف ذلك فيكون النظر فيه إىل القياس ونحوه ،فال إنكار يف مثل هذه
املسائل ،وهذا ُمتعلق باملسائل الفرعية الفقهية ،وال تصح قاعدة " :ال إنكار يف مسائل اخلالف "؛ ألنه
ٍ
خالف معتَب
ليس كل
ٍ
ـالف لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍّ
ـظ ِم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن النظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
ـَبا إال خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌ
ول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيس ك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالف ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء معت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
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ٍ
نص فإن النص ُيقدَّ م ،وال عَبة بالقياس هنا.
فإذا كانت املسألة بني
قياس وبني ٍّ
وهذا األمر مما البد أن يتنبه له طالب العلم ،وأن ال تؤخذ بعض املسائل الفقهية كَم تؤخذ املسائل
العقدية ،فيحصل فيها والء وبراء ،فإن هذه املسائل ،واختالفات العلَمء تكون هي حمل نظر ،فمن أخذ
وجرد نفسه عن اهلوى ،وعن تت ُّبع الرخص أو ما ترغب به النفوس؛
ِّبذا القول واقتنع بدليله دون ً
هوىَّ ،
صح له ذلك.
َّ
وهذا األخذ بأحد القولني جائز يف هذا اخلالف الذي هو خالف اجتهاد فيَم يتعلق بالفقه ،أما العقيدة
جمم ٌع عليها ،مل خيتلف فيها الصحابة ،وال اختلف فيها األئمة ِمن
فال خالف فيها؛ ألن أصول االعتقاد َ
بعدهم إىل عرصنا.
أصلها البنا بقوله:
فال يصح أن ُيقال ( :يصح االجتَمع مع اختالف العقائد )؛ فإن هذه قاعدة فاسدةَّ ،
بعضا فيَم اختلفنا فيه " ،وال يصح مثل هذا التأصيل أبدً ا.
" نتعاون فيَم اتفقنا عليه ،ويعذر بعضنا ً
املتن
ٌ
سمعت أبا متيمة َيدث عن رديف
فصل يف فضلها :روى اإلمام أَحد يف مسنده :عن عاصم ،قال:
ُ
فقلت :ت َِعس الشيطان .فقال النبي  -ﷺ  (( :-ال تقل:
النبي  -ﷺ  ،-قالُ :عثر بالنبي  -ﷺ ،-
ُ
تعس الشيطان؛ فإنك إذا قلت :تعس الشيطان تعاظم ،وقال :بقويت ُصعته ،وإذا قلت :بسم اهلل؛ تصاغر
حتى يصري مثل الذباب )) ،هكذا وقع يف رواية اإلمام أَحد ،وقد روى النسائي يف اليوم والليلة ،وابن
كنت رديف النبي  -ﷺ  -فذكره ،وقال (( :ال تقل هكذا؛ فإنه يتعاظم
مردويه عن أسامة بن عمري قالُ :
حتى يكون كالبيت ،ولكن قل :بسم اهلل؛ فإنه يصغر حتى يكون كالذبابة )).
فهذا ِمن تأثري بركة بسم اهلل؛ وهلذا تُستحب يف أول كل عمل وقول ،فتُستحب يف أول اخلطبة ملا
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جاء (( :كل أمر ال ُيبدأ فيه " بسم اهلل الرَحن الرحيم " فهو أجذم )).
الرشح
قال " :فهذا ِمن تأثري بركة بسم اهلل "؛ ألنه ابتدأ باسم اهلل  -سبحانه وتعاىل -؛ فكان يف ذلك ِمن
التَبك به ،ومن التعظيم هلل  -جل وعال .-
ولذلك قولنا ( :بسم اهلل ) أو ( بسم اهلل الرَحن الرحيم ) فيه إقامة التوحيد هلل  -جل وعال  ،-فهو
ٌ
وتَبك باسمه  -سبحانه وتعاىل .-
التجاء إىل اهلل  -سبحانه وتعاىل  ،-التجا ٌء إىل اهلل،
قال" :فتُستحب يف أول اخلطبة ملا جاء (( :كل أمر ال ُيبدأ فيه بسم اهلل الرَحن الرحيم ،فهو أجذم ))".
هذا احلديث الصواب ضعفه ،سوا ًء ِّبذا اللفظ أو بغريه ِمن األلفاظ؛ ألنه جاء فيه عدة ألفاظ؛ فحكم
عليه العلَمء باالضطراب.
أمر ال ُيبدأ فيه باحلمد )) (( ،كل ٍ
جاء (( :كل ٍ
أمر ال ُيبدأ فيه بالبسملة )) ،فاحلديث ال يصحْ ،جيع
الطرق ضعيفة ال تصح.
املتن
وتستحب البسملة عند دخول اخلالء؛ ملا ورد ِمن احلديث يف ذلك ،وتستحب يف أول الوضوء ملا
جاء يف مسند اإلمام أَحد والسننِ ،من رواية أيب هريرة ،وسعيد بن زيد ،وأيب سعيد مرفو ًعا (( :ال وضوء
ملن مل يذكر اسم اهلل عليه )) ،وهو حديث حسن.
ومن العلَمء َمن أوجبها عند الذكر هانه ،ومنهم َمن قال بوجوِّبا مطل ًقا.
الرشح
قال " :وتستحب البسملة عند دخول اخلالء؛ ملا ورد ِمن احلديث يف ذلك ".
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احلديث عند الطَباين ،وعند الدارقطني ،لكن ال يصح بلفظ البسملة ،الوارد (( :مهللا إين أعوذ بك
ِمن اخلبث واخلبائث )) هذا صحيح ،وأما البسملة يف أوله فال يصح ،ال يصح ذكر البسملة فيه.
أيضا " :تستحب يف أول الوضوء "؛ لقول النبي  -ﷺ  (( :-ال وضوء ملن مل يذكر اسم اهلل
ثم قال ً
عليه )) وهل هي واجبة أو مستحبة؟
الصحيح ِمن أقوال أهل العلم " :أُنا مستحبة "؛ ألن كل َمن وصف وضوء النبي  -ﷺ  -مل يذكر
فيه البسملة.
املتن
وكذا تستحب عند الذبيحة يف مذهب الشافعي وْجاعة.
الرشح
لفعله  -ﷺ -؛ ألن النبي  -ﷺ  -عندما ذبح سمى اهلل وذبح.
املتن
وأوجبها آخرون عند ِّ
الذكر ،ومطل ًقا يف قول بعضهم  -كَم سيأيت بيانه يف موضعه إن شاء اهلل –.
وهكذا تستحب عند األكل ملا يف صحيح مسلم أن رسول اهلل  -ﷺ  -قال لربيبه عمر بن أيب
سلمة (( :قل :بسم اهلل ،وكل بيمينك ،وكل مما يليك )).
ومن العلَمء َمن أوجبها واحلالة هذه ،وكذلك تستحب عند اْلَمع ملا يف الصحيحني ،عن ابن عباس
أن رسول اهلل  -ﷺ  -قال (( :لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال :بسم اهلل ،مهللا جنبنا الشيطان ،وجنب
الشيطان ما رزقتنا ،فإنه إن يقدر بينهَم ولد مل يُضه الشيطان أبدً ا )).
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الرشح
نعم ،هذه ِمن املواضع كذلك التي ُيقال فيها( :بسم اهلل).
وهناك مواضع كثرية وردت يف األحاديث الصحيحةِ ،من ذلك :التسمية عند إرادة النوم ،والتسمية
عىل الصيد ،التسمية عند ركوب الدابة ،وكذلك عند وضع امليت يف قَبه ،فهذه كلها ِمن املواضع التي
أيضا تُذكر فيها التسمية.
ً
بعض أهل العلم يفرق بني قضية التسمية والبسملة ،فيقولون " :ما ورد فيه البسملة ،أي تقول :بسم
اهلل الرَحن الرحيم ،أما ما ورد فيه التسمية فتقول :بسم اهلل ".
املتن
ومن هانه ينكشف لك أن القولني عند النُّحاة يف تقدير املتعلق بالباء يف قوله :بسم اهلل ،هل هو اسم
أو فعل متقاربان.
ٌّ
وكل قد ورد به القرآن؛ أما َمن قدَّ ره باسم ،تقديره :بسم اهلل ابتدائي ،فلقوله تعاىلَ ﴿ :و َق َال ْار َك ُبوا
فِيها ِبس ِم ِ
ِ
اس ِم
اها َو ُم ْر َس َ
اَّلل َجم َْر َ
َ ْ َّ
يم ﴾ [ هود ،] ٤١ :ومن قدَّ ره بالفعل فلقوله ﴿ :ا ْق َرأ ْ ِب ْ
ور َرح ٌ
اها ِإ َّن َر ِّيب َل َغ ُف ٌ
َر ِّب َك ا َّل ِذي َخ َل َق ﴾ [ العلق ،] ١ :وكالَها صحيح ،فإن الفعل ال ُبدَّ له ِمن مصدر ،فلك أن تقدِّ ر الفعل
ومصدره ،وذلك بحسب الفعل الذي سميت قبله؛ إن كان قيا ًما أو قعو ًدا أو ً
أكال أو رش ًبا أو قراء ًة أو
وضو ًءا أو صالةً ،فاملرشوع ذكر اسم اهلل يف الرشوع يف ذلك كله؛ تَبكًا وتيمنًا واستعان ًة عىل اإلمتام
والتقبل ،واهلل أعلم.
الرشح
يعني املتعلق بالباء يف قوله ( :بسم اهلل ) ،ما هو؟
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• من قال ( :إنه اسم ) ،فهذا واضح يف قوله ( :بسم اهلل ) ،وللتَبك باسم اهلل -سبحانه وتعاىل.-
• ومن قال ( :إنه فعل )؛ فألن املراد به املصدر الذي يفعله اإلنسان؛ يعني بسم اهلل أكتب كتاب ًة،
آكل ً
بسم اهلل ُ
أكال ،بسم اهلل أقرأ قراءةً ،وهذا عىل أن التقدير هنا للمتعلق بالباء هو فعل.
وكال الو جهني صحيح وحتتملهَم اللغة ،واملقصود يف ذلك هو :الرشوع يف اليشء باسم اهلل -
سبحانه وتعاىل .-
املتن
﴿ اهلل ﴾َ :ع َل ٌم عىل الرب  -تبارك وتعاىل  ،-و ُيقال :إنه االسم األعظم؛ ألنه يوصف بجميع
الصفات.
الرشح
هذه املسألة ( :أنه االسم األعظم ) مسألة خالفية ،واختلف العلَمء فيها إىل أربعة عرش ً
قوال كَم ذكر
ذلك احلافظ يف الفتح.
فهل اسم اهلل األعظم؟
• بعضهم قال " :اسم اهلل األعظم يش ٌء ال ُيعلم " ،ما ُيعلم.
• وبعضهم قال " :اهلل ".
• وبعضهم قال " :احلي القيوم " ،وغري ذلك ِمن األقوال.
ْجع
وأقوى األقوال يف ذلك :قول َمن قال " :أنه اهلل ،أو احلي القيوم " ،وعىل اختيار أحد القولني ٌ
ِمن املحققني ِمن أهل العلم.
ومن قال :إن اهلل  -جل وعال  ،-اسم ( اهلل ) هو االسم األعظم ،قالوا " :ألنه ُذكر يف القرآن يف
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سبعة وتسعني وثالثَمئة وألفني موضع ،بينَم ُذكر غريه يف موضعني أو ثالثة ،فقالوا :ألجل ذلك هو اسم
اهلل األعظم "؛ ألنه أكثر ما ُذكر يف القرآن ،يف ألفني وثالثَمئة وسبعة وتسعني.
وقيل " :ألن ْجيع األسَمء تعود إليه ،فهو االسم األعظم " ،فهذا قول مما اختاره أهل العلم.
املتن
َحن ِ
ب و َّ ِ
ِ
ِ
اَّلل
هل ِإ َّال ُه َو َعاملُ ا ْل َغ ْي ِ َ
اَّلل ا َّلذي َال إِ َ َ
الرح ُ
الر ْ َ ُ َّ
الش َها َدة ُه َو َّ
يم (ُ )۲۲ه َو َّ ُ
كَم قال تعاىلُ ﴿ :ه َو َّ ُ
ِ
اَّللِ َع ََّم ُي ْ ِ
رشك َ
ََب ُس ْب َح َ
الس َال ُم ا ْمل ُ ْؤ ِم ُن ا ْمل ُ َه ْي ِم ُن ا ْل َع ِز ُيز ْ
ُون
هل إِ َّال ُه َو ا ْملَلِ ُك ا ْل ُقدُّ ُ
ان َّ
ا َّلذي َال إِ َ َ
وس َّ
اْلَ َّب ُار ا ْمل ُ َتك ِّ ُ
احلسنَى يسبح َله ما ِيف السَمو ِ
اخلالِ ُق ا ْل َب ِ
ات َو ْ َ
ار ُئ ا ْمل ُ َص ِّو ُر َل ُه ْ َ
األ ْر ِ
ض َو ُه َو ا ْل َع ِز ُيز
َّ َ َ
اَّلل ْ َ
األ ْس ََم ُء ْ ُ ْ ُ َ ِّ ُ ُ َ
(ُ )۲٣ه َو َّ ُ
ِ

يم ﴾ [ احلرش.] ۲٤ – ۲۲ :
َْ
احلك ُ

الرشح
ِ
ِ
هل ِإ َّال
اَّلل ا َّلذي َال ِإ َ َ
الشاهد من اآليات :أنه قدَّ م اسم اهلل ،ثم أردف ذلك باألسَمء األخرىُ ﴿ :ه َو َّ ُ
َحن ِ
ب و َّ ِ
ِ
اَّلل ا َّل ِذي  [ ﴾ ......احلرش ،] ۲٣-۲۲ :فقالوا " :أن
ُه َو َعاملُ ا ْل َغ ْي ِ َ
الرح ُ
الر ْ َ ُ َّ
الش َها َدة ُه َو َّ
يم (ُ )۲۲ه َو َّ ُ
األسَمء ْجي ًعا تعود إىل هذا االسم؛ فلذلك هو اسم اهلل األعظم ".
املتن
ِ ِ

احل ْسنَى َفا ْد ُعو ُه ِِّبَا ﴾ [ األعراف:
فأجرى األسَمء الباقية كلها صفات له ،كَم قال تعاىلَ ﴿ :و ََّّلل ْاألَ ْس ََم ُء ْ ُ

َح َن َأيًّا َما تَدْ ُعوا
الر ْ َ
اَّلل َأ ِو ا ْد ُعوا َّ
 ،] ١٨٠وقال تعاىلُ ﴿ :ق ِل ا ْد ُعوا َّ َ

احل ْسنَى ﴾ [ اإلرساء.] ١١٠ :
َف َل ُه ْاألَ ْس ََم ُء ْ ُ

اسَم ،مائة
ويف الصحيحني ،عن أيب هريرة :أن رسول اهلل  -ﷺ  -قال (( :إن هلل تسعة وتسعني ً
إال واحدً اَ ،من أحصاها دخل اْلنة )) ،وجاء تعدادها يف رواية الرتمذي وابن ماجه ،وبني الروايتني
اختالف زيادات ونقصان.
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الرشح
اسَم ،مائة إال واحدً اَ ،من أحصاها دخل اْلنة )) ،وأما
احلديث صحيح (( :إن هلل تسعة وتسعني ً
التعداد هلا فال يصح.
واملقصود باإلحصاء هنا كَم قال أهل العلم؛ هو " :حفظها ،والعمل بمقتىض هذه األسَمء ،وفهم
معانيها ".
إذن ثالث أمور:
• ُحت َ
فظ هذه األسَمء.
ُعرف معانيها.
• أن ت َ
• أن ُيعمل بمقتىض االسم؛ فتتقرب إىل اهلل  -جل وعال  ،-وتطلب منه املغفرة؛ ألنه الغفور،
وتتوب إليه؛ ألنه التواب ،وتطلب منه الرزق؛ ألنه الرزاق ،ونحو ذلك.
املتن
سم به غريه  -تبارك وتعاىل -؛ وهلذا ال ُيعرف يف كالم العرب له اشتقاق ِمن (( َف َعل
اسم ملْ ُي َّ
وهو ٌ
َيفعل )) ،فذهب َمن ذهب ِمن النحاة إىل أنه اسم جامد ال اشتقاق له.
وروي عن اخلليل
وقد نقله القرطبي عن الشافعي واخلطايب وإمام احلرمني والغزاِل وغريهمُ ،
وسيبويه :أن األلف والالم فيه الزمة .قال اخلطايب :أال ترى أنك تقول :يا اهلل ،وال تقول :يا الرَحن،
فلوال أنه ِمن أصل الكلمة ملا جاز إدخال حرف النداء عىل األلف والالم.
الرشح
ألنه حال النداء ال تُذكر األلف والالم ،فال ُيقال :يا العباس ،أو يا الزبري ،وإنَم ُيقال :يا ُزبري ،يا
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عباس ،يا حارث ،يا ُمنذر ،فتسقط األلف والالم ،قالوا :وأما هنا فلم تسقط األلف والالم ،فهي أصيل ٌة
يف اسم اهلل  -سبحانه وتعاىل .-
املتن
رؤ َبة بن ال َع ّجاج:
وقيل :إنه مشتق ،واستدلوا عليه بقول ْ
َس َّبحـ ـ ـن واسرتجع ـ ـ ـن ِمـ ـ ـن تأ ُّل ـ ـ ـ ِه

در الغاني ـ ـ ـ ــات امل ُـ ـ ـ ــدَّ ِه
للـ ـ ـه ّ
الرشح

نعم ،وهو الصحيح ،الصحيح أنه اسم مشتق ،وأصله ِمن اإلهل ،وما معنى ُمشتق؟
معنى ُمشتق :أنه يدل عىل صفة ،وأسَمء اهلل  -جل وعال  -مشتقة؛ ألُنا أعال ٌم وأوصاف؛ أعال ٌم
وأصاف باعتبار ما دلت عليه ِمن املعاين.
ٌ
باعتبار ما دلت عليه ِمن الذات،
اسم ( الرَحن ) يدل عىل صفة الرَحة ،اسم ( الغفور ) تُشتق منه صفة املغفرة ،وكل اس ٍم يدل عىل
صفة وال عكس ،أي :ليس كل صفة تدل عىل اسم.
فإن قول اهلل  -جل وعال َ ﴿ :-و َجا َء َر ُّب َك ﴾ [ الفجر ] ۲۲ :ال ُيثبت منه اسم ( اْلائي ) ،بينَم كل
اس ٍم ٍ
ثابت يف الكتاب والسنة فإنه تُشتق منه صفة؛ فالغفور صفة املغفرة ،والرحيم الرَحن صفة الرَحة،
ونحو ذلك.
املتن
فقد ُصح الشاعر بلفظ املصدر؛ وهو :التألهِ ،من أله يأله إاله ًة وتأهلًا ،كَم ُروي أن ابن عباس قرأ:
إالهتَك )) ،قال :عبادتك ،أي :أنه كان ُي ْع َبدُ وال َي ْع ُبد ،وكذا قال جماهد وغريه.
(( ويذرك َو َ
وأصل ذلك (( اإلهل )) ،فحذفت اهلمزة التي هي فاء الكلمة.

مجموعة رسـائل إمـاراتية

28

http://rasaelemaratia.com

الرشح
فاء الكلمة ،الكلَمت تعارف العلَمء عىل أُنم يعيدوُنا إىل أصلها فتكون عىل وزن ( َف َع َل ) ،فأ َل َه ،أو
ِ
ِ
ِ
ِ
َرص ( َف َع َل )،
َض َب ( َف َع َل ) ،ن َ َ
أل َه ( َفع َل ) ،فَمذا ُيقابل اهلمز هنا؟ الفاء ،يقابله الفاء من ( َفعل )ُ ،يقالَ َ :
وهذا ما اصطلح عليه العلَمء يف اختيار هذه الثالث األحرف :الفاء ،والعني ،والالم.
املتن
وأصل ذلك (( اإلهل )) ،فحذفت اهلمزة التي هي فاء الكلمة ،فالتقت الالم التي هي عينها مع الالم
الزائدة يف أوهلا للتعريف ،فأدغمت إحداَها يف األخرى ،فصارتا يف اللفظ ال ًما واحدة مشددة ،و ُف ِّخمت
تعظيَم ،فقيل :اهلل.
ً
الرشح
التقت الالم ،الم إيش؟ أي كلمة؟ ما هي الكلمة؟
ِ
كثريا يف كتب
أ َل َه يعني ،أله ،أو َأ َل َه ،التي هي عينها ،ما ،عني ماذا؟ عني ( َف َعل ) ،يعني هذا جتدونه ً
التفسري ،جتدونه يف كتب اللغة ال شك يف ذلك ،فهذه يتطرقونه ألنه متعلق بعلم الرصف ،وعلم الرصف
ِمن العلوم املهمة جدًّ ا والتي هجرها كثري ِمن طالب العلم ،فكان بعض املشايخ يقول " :علم الرصف
ُيبتدأ به قبل علم النحو " ،علم الرصف؛ ألنه يتعلق بمبنى الكلمة ،بناء الكلمة ،ف ُيعتنى به قبل النظر يف
علم النحو.
املتن
الر ِحي ِم ﴾ [ الفاحتة :] ٣ :اسَمن مشتقان ِمن الرَحة عىل وجه املبالغة ،ورَحن أشد مبالغة ِمن
الر َْح َِن َّ
﴿ َّ
رحيم ،ويف كالم ابن جرير ما ُيفهم منه حكاية االتفاق عىل هذا.
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الرشح
"رَحن أشد مبالغة ِمن رحيم" ،قالوا  :ألن ( رَحن ) عىل وزن ( فعالن ) ،وفعالن مآلن ،ولذلك لو
قيل عن رجل :إنه غضبان :يعني ميلء بالغضب ،غضبان ،صفة فيها مبالغة.
فـ ( رَحن ) قالوا " :صفة تدل عىل املبالغة ،أشد املبالغة ".
ولذلك قال بعض أهل العلم " :الرَحن :ذو الرَحة الواسعة ،والرحيم :ذو الرَحة الواصلة "،
الرَحن :ذو الرَحة الواسعة للجميع ،وأما الرحيم :ذو الرَحة الواصلة التي تصل إىل املؤمنني  -كَم سيأيت
َ ﴿ ،وك ََان بِا ْمل ُ ْؤ ِمنِنيَ َر ِح ًيَم ﴾ [ األحزاب ،] ٤٣ :مل يقل ( :وكان باملؤمنني رَحنًا ).
السعة واالمتالء.
فإذن هي عىل وزن ( فعالن ) ،فتكون فيها املبالغة ،ويدل عىل َّ
املتن
خرجه الرتمذي وصححه عن عبد الرَحن بن عوف ،أنه
وقال القرطبي :والدليل عىل أنه مشتق ما َّ
خلقت الرحم ،وشققت هلا اسَم ِمن
سمع رسول اهلل  -ﷺ  -يقول (( :قال اهلل – تعاىل  :-أنا الرَحن،
ُ
اسمي ،فمن وصلها وصلته ،ومن قطعها قطعته )).
نص يف االشتقاق فال معنى للمخالفة والشقاق.
قال :وهذا ٌّ
الرشح
نص يف االشتقاق " أُنا مشتقة " ،فال معنى للمخالفة والشقاق " وهذا ِمن السجع
يعني " هذا ٌّ
اللطيف ،ليس السجع املتكلف.
قالوا " :ما أفضل السجع؟ قال :ما خف عىل السمع ،قال :مثل ماذا؟ ،قال :مثل هذا " ،يعني هذا
السجع اللطيف يكون جيد ،أما التكلف يف السجع كَم يصنع البعض ربَم يف كلَمته ،أو حماَضاته أو خطبه،
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فربَم حتتاج أن تأيت معك بالقاموس املحيط ،أو معجم مقاييس اللغة حتى تفِّس معاين كلَمته التي يذكرها،
سجع كسج الكهان )) ،وأما السجع
فهذا ِمن التكلف ال شك ،وقد ذم النبي  -ﷺ  -هذا ،قال(( :
ٌ
ٌ
معمول به عند أهل العلم ،يف كتبهم ،ويف عناوين كتبهم ،ويف تآليفهم ،فهذا
اللطيف اخلفيف ،فإن هذا
وارد ،ويف خطبهم كذلك.
املتن
قال :وإنكار العرب السم ( الرَحن ) ْلهلهم باهلل وبَم وجب له ،قال القرطبي " :قيل َها بمعنى
واحد َكنَدْ مان ونديم ،قاله أبو عبيد " ،وقيل :ليس بناء َف ْعالن كفعيل ،فإن فعالن ال يقع إال عىل مبالغة
الفعل نحو قولك :رجل غضبان ،للرجل املمتلئ غض ًبا ،وفعيل قد يكون بمعنى الفاعل واملفعول.
قال أبو عيل الفاريس ( :الرَحن ) اسم عام يف ْجيع أنواع الرَحة خيتص به اهلل – تعاىل  ،-والرحيم
إنَم هو يف جهة املؤمنني ،كَم قال تعاىلَ ﴿ :وك َ
َان بِا ْمل ُ ْؤ ِمنِنيَ

ِ

يَم ﴾ [ األحزاب.] ٤٣ :
َرح ً

وقال ابن عباسَ :ها اسَمن رقيقان ،أحدَها أرق ِمن اآلخر ،أي أكثر رَحة ،ثم ُحكي عن اخلطايب
وغريه أُنم استشكلوا هذه الصفة ،وقالوا :لعله أرفق كَم جاء يف احلديث (( :إن اهلل رفيق َيب الرفق يف
األمر كله ،وإنه يعطي عىل الرفق ما ال يعطي عىل العنف )).
وقال ابن املبارك " :الرَحن إذا سئل أعطى ،والرحيم إذا مل يسأل يغضب " ،وهذا كَم جاء يف احلديث
الذي رواه الرتمذي وابن ماجه عن أيب هريرة – ريض اهلل عنه  ،-قال :قال رسول اهلل  -ﷺ  (( :-من
مل يسأل اهلل يغضب عليه )).
َح ُن َع َىل ا ْل َع ْر ِ
است ََوى َع َىل ا ْل َع ْر ِ
ش
الر ْ َ
الر ْ َ
َح ُن ﴾ [ الفرقان ،] ٥٩ :وقالَّ ﴿ :
ش َّ
وقالوا :وهلذا قالُ ﴿ :ث َّم ْ
است ََوى ﴾ [ طه ،] ٥ :فذكر االستواء باسمه ( الرَحن ) ليعم ْجيع خلقه برَحته ،وقالَ ﴿ :وك َ
َان بِا ْمل ُ ْؤ ِمنِنيَ
ْ
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َر ِح ًيَم ﴾ [ األحزاب ،] ٤٣ :فخصهم باسمه ( الرحيم ) ،قالوا :فدل عىل أن ( الرَحن ) أشد مبالغة يف الرَحة؛
لعمومها يف الدارين ْلميع خلقه ،و ( الرحيم ) خاصة باملؤمنني ،لكن جاء يف الدعاء املأثور " :رَحن
الدنيا واآلخرة ورحيمهَم ".
الرشح
خمتص باملؤمنني ،ويف املسألة أقوال يف ذلك.
هذا فيه ما يعارض القول :بأن ( الرحيم ) ٌّ
املتن
اَّلل َأ ِو ا ْد ُعوا
واسمه  -تعاىل َّ ﴿ -
الر َْح َِن ﴾ خاص به مل ُي َس َّم به غريه ،كَم قال تعاىلُ ﴿ :ق ِل ا ْد ُعوا َّ َ
َح َن َأيًّا َما تَدْ ُعوا َف َل ُه ْ َ
اس َأ ْل َم ْن َأ ْر َس ْلنَا ِم ْن َق ْبلِ َك ِم ْن
الر ْ َ
األ ْس ََم ُء ْ ُ
احل ْسنَى ﴾ [ اإلرساء ،] ١١٠ :وقال تعاىلَ ﴿ :و ْ
َّ
ِ

ِ

ِ

ِ
الر َْح َِن آهلَ ًة ُي ْع َبدُ َ
ون ﴾ [ الزخرف.] ٤٥ :
ُر ُسلنَا َأ َج َع ْلنَا م ْن ُدون َّ
وملا جتهرم مسيلمة الكذاب وتسمى بـ (( رَحن اليَممة )) كساه اهلل جلباب الكذب َ
وش َهره به؛ فال
ُيقال إال مسيلمة الكذاب ،فصار ُيُضب به املثل يف الكذب بني أهل احلُض ِمن أهل املدر ،وأهل الوبر
ِمن أهل البادية واألعراب.
الرشح
سم به غريه ،يعني مل يرد التسمية ،ولذلك األسَمء ،هناك أسَمء ال جيوز
هنا يقول :أن اسم ( الرَحن ) مل ُي َّ
التسمية ِّبا إْجا ًعا ،كاسم ( اهلل ) ،أو اسم ( الرَحن ) ،أو اسم ( الرب ) ،ال ُيقال :فالن اسمه ( الرب )،
أو فالن اسمه ( اهلل ) ،أو فالن اسمه ( الرَحن ) هذا بإْجاع العلَمء ،وأما غري ذلك فسيأيت ذكره.
املتن
وأما ( الرحيم ) فإنه  -تعاىل  -وصف به غريه ،حيث قالَ ﴿ :ل َقدْ َجا َءك ُْم َر ُس ٌ
ول ِم ْن َأنْ ُف ِسك ُْم َع ِز ٌيز
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َع َلي ِه ما َعنِتُّم ح ِريص َع َليكُم بِا ْمل ْؤ ِمنِنيَ رء ٌ ِ
يم ﴾ [ التوبة ،] ١۲٨ :كَم وصف غريه بذلك ِمن أسَمئه كَم
ْ ْ ُ
ْ َ ٌ
وف َرح ٌ
َ ُ
ْ َ
يف قوله ﴿ :إِنَّا َخ َل ْقنَا ْ ِ
اإلن َْس َ
ان ِم ْن ُن ْط َف ٍة َأ ْم َش ٍ
اج َن ْبت َِل ِيه َف َج َع ْلنَا ُه َس ِمي ًعا َب ِص ًريا

﴾ [ اإلنسان.] ۲ :

واحلاصل :أن ِمن أسَمئه – تعاىل  -ما يسمى به غريه ،ومنها ما ال يسمى به غريه ،كاسم ( اهلل ) و
(الرَحن) و (اخلالق) و (الرزاق) ونحو ذلك؛ فلهذا بدأ باسم ( اهلل ) ،ووصفه بـ ( الرَحن )؛ ألنه أخص
وأعرف ِمن ( الرحيم )؛ ألن التسمية ً
أوال إنَم تكون بأشهر األسَمء ،فلهذا ابتدأ باألخص فاألخص.
الرشح
قال أهل العلم " :ما كان ُحمىل بـ (الـ) فال ُيسمى به غريه  -جل وعال  ،" -فال ُيقال :فالن اسمه (
السميع ) ،أو ( العليم ) ،أو ( احلافظ ) ،أو ( احلكيم ) ،أو نحو ذلك ،هذا ال جيوز أن ُيسمى به ،ال ُيسمى
به خملوق.
غري
وكذلك قالوا " :إذا قصد باالسم الصفة "؛ مثل :احلكيم أو واحلكم ،ولذلك النبي  -ﷺ َّ -
حلكم
فغريها النبي  -ﷺ -؛ ألنه ُي َ
كنية ذاك الصحايب ،كانت كنيته ( أبو احلكَم )َّ ،
فهم منه أنه َيسن ا ُ
بني الناس ونحو ذلك ،وهذا يف إطالقه ال يليق إال باهلل  -جل وعال  ،-وألن أسَمء اهلل  -جل وعال ،-
كَم ذكرنا ،أُنا أعال ٌم وأوصاف ،أوصافه ختتص به – سبحانه .-
ما مل يكن كذلك فهو جائز ،كأن ُيسمى رجل ( حكيم ) ،أو ُيسمى ( حافظ ) ،أو نحو ذلك.
وأما األسَمء التي ال جيوز أن تُطلق إال عىل اهلل  -جل وعال -؛ فمثل :الرَحن ،والرب ،واهلل،
والصمد ،واملتكَب.
طيب ،هل جيوز أن ُيسمى الرجل جبار؟
قال أهل العلم " :ال يصح ذلك " ،أي ال يصح أن ُيسمى ِّبذا االسم؛ ألنه مما يورث عنده صفات
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اسم يليق باهلل  -جل وعال  ،-أما العبد فال ُيسمى به ،وهذا ما قرره الشيخ ابن عثيمني -
الكَب ،فإن هذا ٌ
رَحه اهلل .-
املتن
اَّلل َأ ِو
وقد زعم بعضهم أن العرب ال تعرف الرَحن ،حتى رد اهلل عليهم ذلك بقولهُ ﴿ :ق ِل ا ْد ُعوا َّ َ
احل ْسنَى ﴾ [ اإلرساء] ١١٠ :؛ وهلذا قال كفار قريش يوم احلديبية ملا
الر ْ َ
َح َن َأيًّا َما تَدْ ُعوا َف َل ُه ْاألَ ْس ََم ُء ْ ُ
ا ْد ُعوا َّ
قال رسول اهلل  -ﷺ  -لِعيل (( :اكتب ﴿ ِبس ِم ِ
الر ِحي ِم ﴾ ،فقالوا :ال نعرف الرَحن وال
الر ْ َ
َ
ْ َّ
َح ِن َّ
اَّلل َّ
الرحيم )) ،رواه البخاري ،ويف بعض الروايات (( :ال نعرف الرَحن إال رَحن اليَممة )).
الرشح
يقصدون به مسيلمة الكذاب ،مسيلمة الكذاب كان ظهوره يف عهد النبي  -ﷺ  ،-وكان يف جهة
اليَممة ِمن بني حنيفة ،وقاتله بعد ذلك أبو ٍ
بكر الصديق  -ريض اهلل عنه  -يف أحداث الردة ،قاتله وقاتل
األسدي فيَم ُسمي بحركات الردة.
معه األسود العنيس ،وقاتل طلحة بن خويلد ْ
فقالوا " :ال نعرف الرَحن إال رَحن اليَممة " ،وكَم ذكر ابن كثري :أن ِمن عقوبته أنه صار يلتصق به
اسم الكذبُ ،يسمى مسيلمة الكذاب ،ال ُيذكر إال ِّبذا اللصيق له.
املتن
ِ
ِ
ِ
ورا ﴾
الر ْ َ
َح ُن َأن َْس ُجدُ ملَا َت ْأ ُم ُرنَا َو َزا َد ُه ْم ُن ُف ً
اس ُجدُ وا ل َّلر َْح َِن َقا ُلوا َو َما َّ
وقال تعاىلَ ﴿ :وإِ َذا ق َيل َهلُ ُم ْ
[الفرقان.]٦٠ :

والظاهر أن إنكارهم هذا إنَم هو جحود وعناد وتعنت يف كفرهم؛ فإنه قد وجد يف أشعارهم يف
ْل َّهال:
اْلاهلية تسمية اهلل تعاىل بالرَحن ،قال ابن جرير :وقد أنشد لبعض اْلاهلية ا ُ
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ب الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرَح ُن َريب يمينهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
َض َبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْت تل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك الفت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ُة َه ِجينَه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا أال َق َض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
أال َ َ
وقال سالمة بن جندل الطهوي:
َع ِجل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتم علين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا َع ْج َلتينَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيك ُُم وم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا َي َشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـأ ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـرَحن َي ْع ِقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد و ُي ْطلِـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِق
الرشح
يعني هم يعرفون اسم الرَحن ،لكنهم وقعوا يف مصيبتني :وقعوا يف الكذب ،ووقعوا يف نفي هذا
فجرهم ذلك إىل الضالل وإىل االنحراف ،وإال فإُنم يعرفون معنى
االسم عن اهلل  -جل وعال -؛ َّ
(الرَحن) ،ويعرفون اسم (الرَحن) ،ويتداولونه بينهم كَم ُذكر يف أشعارهم.
املتن
﴿ ْ ِ ِ
احل ْمدُ ََّّلل َر ِّب ا ْل َعا َملِنيَ
َ

﴾ [ الفاحتة] ۲ :

خالصا دون سائر ما يعبد ِمن دونه ،ودون
احل ْمدُ ِ ََّّللِ ﴾ :الشكر هلل
ً
قال أبو جعفر بن جرير :معنى ﴿ ْ َ
كل ما برأ ِمن خلقه ،بَم أنعم عىل عباده ِمن النعم التي ال َيصيها العدد ،وال َييط بعددها غريه أحد ،يف
تصحيح اآلالت لطاعته ،ومتكني جوارح أجسام املك َّلفني ألداء فرائضه ،مع ما بسط هلم يف دنياهم ِمن
الرزقَّ ،
وغذاهم به ِمن نعيم العيشِ ،من غري استحقاق منهم ذلك عليه ،ومع ما نبههم عليه ودعاهم إليه
ِمن األسباب املؤدية إىل دوام اخللود يف دار املقام يف النعيم املقيم ،فلربنا احلمد عىل ذلك كله ً
وآخرا.
أوال
ً
احل ْمدُ ِ ََّّللِ ﴾ :ثناء أثنى به عىل نفسه ،ويف ضمنه أمر عباده أن يثنوا
وقال ابن جرير  -رَحه اهلل َ ْ ﴿ :-
احل ْمدُ ِ ََّّللِ ﴾ .قال :وقد قيل :إن قول القائل (( :احلمد هلل )) ثناء عليه بأسَمئه
عليه ،فكأنه قال :قولواَ ْ ﴿ :
وصفاته احلسنى ،وقوله (( :الشكر هلل )) ثناء عليه بنعمه وأياديه ،ثم رشع يف رد ذلك بَم حاصله أن ْجيع
أهل املعرفة بلسان العرب يوقعون ُك ًّال ِمن احلمد والشكر مكان اآلخر ،وهذا الذي ادعاه فيه نظر؛ ألنه
مجموعة رسـائل إمـاراتية

35

http://rasaelemaratia.com

اشتهر عند كثري ِمن العلَمء ِمن املتأخرين أن احلمد هو الثناء بالقول عىل املحمود بصفاته الالزمة
واملتعدية ،والشكر ال يكون إال عىل املتعدية ،ويكون باْلنان واللسان واألركان ،كَم قال الشاعر:
أفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادتكم الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنعَمء منـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ثالثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي ولس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاين والض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمري املحجب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
الرشح
يقول هو " :أن احلمد هو الثناء بالقول عىل املحمود بصفاته الالزمة واملتعدية "،أو ُيقال " :وصف
املحمود بالكَمل مع املحبة والتعظيم ".
نقف هنا وقفة يسرية ،هنا قال " :هو الثناء بالقول عىل املحمود بصفاته الالزمة واملتعدية ،والشكر
ال يكون إال عىل املتعدية ".
فهذا ِمن الفوارق بني الشكر وبني احلمد ،أن الشكر يكون عىل املتعدية ،أما احلمد فيكون عىل الالزمة
وعىل املتعدية ،حتمد اهلل عىل ما أنعم عليك ،وحتمده  -سبحانه  -عىل صفاته ،فهو املحمود  -جل وعال
احل ْمدُ ِ ََّّللِ َر ِّب ا ْل َعا َملِنيَ ﴾ [ الفاحتة ] ۲ :معناه أننا نحمد اهلل  -جل وعال  -عىل
؛ ولذلك عندما نقولَ ْ ﴿ :ربوبيته ،ونحمد اهلل  -جل وعال  -عىل ألوهيته ،ونحمد اهلل  -جل وعال  -عىل أسَمئه وصفاته ،ونحمد
اهلل  -جل وعال  -عىل قضائه ورشعه ،ونحمد اهلل  -جل وعال  -عىل نعمه ،كل أنواع هذه املحامد
يستحقها اهلل  -جل وعال  ،-وكلها ما يتعلق بالتوحيد ،وما يتعلق بأوامره ونواهيه – سبحانه .-
لكن ال ُيقال :يعني ُيشكر عىل ربوبيته؛ وإنَم ُيشكر  -سبحانه وتعاىل  -عىل ما تعدى ِمن نف ٍع للعباد،
ولذلك قال اهلل  -عز وجل َ ﴿ :-لئِ ْن َشك َْرت ُْم َألَ ِزيدَ َّنك ُْم ﴾ [إبراهيم ،]٧ :أي :مما أعطيتُكم ،ألزيدنكم
عطا ًءَ ﴿ ،و َل ِئ ْن َك َف ْرت ُْم إِ َّن َع َذ ِايب َل َش ِديدٌ
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املتن
وخصوصا،
ولكنهم اختلفوا :أهيَم أعم ،احلمد أو الشكر؟ عىل قولني ،والتحقيق أن بينهَم عمو ًما
ً
فاحلمد أعم ِمن الشكر ِمن حيث ما يقعان عليه؛ ألنه يكون عىل الصفات الالزمة واملتعدية ،تقول" :
ََحدته لفروسيته ،وَحدته لكرمه " ،وهو أخص؛ ألنه ال يكون إال بالقول.
الرشح
" ال يكون إال بالقول " يعني أن احلمد متعلق بجارحة اللسان ،بينَم الشكر يكون بالقلب ،ويكون
باللسان ،ويكون باْلوارح ،ومن هذه الناحية أعم.
لكن احلمد ِمن ناحية تعلقه بالصفات املتعدية والالزمة أعم ِمن الشكر ،فالشكر أخص ألنه متعلق
فقط باملتعدية ،بينَم احلمد متعلق بالالزمة واملتعدية.
لكن بالنسبة لفعل احلمد أو فعل الشكر ،فإن احلمد أخص ألنه متعلق باللسان ،والشكر أعم.
أفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادتكم الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنعَمء منـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ثالث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌة ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي ولس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاين والض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمري املحجب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
املتن
والشكر أعم ِمن حيث ما يقعان به ،ألنه يكون بالقول والعمل والنية  -كَم تقدم  ،-وهو أخص؛
ألنه ال يكون إال عىل الصفات املتعدية ،ال يقال :شكرته لفروسيته ،وتقول :شكرته عىل كرمه وإحسانه
إِل .هذا حاصل ما حرره بعض املتأخرين ،واهلل أعلم.
َّ
وقال اْلوهري :احلمد نقيض الذم ،تقولََ :حِدت الرجل أَحده َحدً ا وحممدة ،فهو َحيد وحممود،
والتحميد أبلغ ِمن احلمد ،واحلمد أعم ِمن الشكر .وقال يف الشكر :هو الثناء عىل املحسن بَم أواله ِمن
املعروف ،يقال :شكرته ،وشكرت له ،وبالالم أفصح.
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الرشح
"هو الثناء عىل املحسن بَم أواله ِمن املعروف" ،إذن ما فيه يشء متعدّ ي النفع لإلنسان ،فلذلك تشكر
اإلنسان ،تشكر املخلوق إذا أدى إليك معرو ًفا ،ولذا جاء يف احلديث(( :ال يشكر اهلل َمن ال يشكر
الناس)).
وللفائدةُ :ضبط لفظ ( اهلل ) ولفظ ( الناس ) كالَها مر ًة بالرفع ومر ًة بالنصب ،وهلا معاين يف ذلك،
الناس،
اهلل َمن ال يشكر
اهلل َمن ال يشكر
يشكر
اهلل َمن ال
ُ
َ
َ
ُ
الناس ،ال يشكر ُ
الناس ،ال يشكر َ
فال يشكر َ
وبسط هذا الكالم الشوكاين يف أدب الطلب يف ذكره هلذا احلديث.
املتن
وقد روى اإلمام أَحد بن حنبل :عن األسود بن رسيع ،قال :قلت :يا رسول اهلل ،أال أنشدك حمامد
َحدت ِّبا ريب  -تبارك وتعاىل -؟ فقال (( :أما إن ربك َيب احلمد )) ،ورواه النسائي.
وروى الرتمذي والنسائي وابن ماجه ،عن جابر بن عبد اهلل ،قال :قال رسول اهلل  -ﷺ :-
((أفضل ِّ
الذكر ال إهل إال اهلل ،وأفضل الدعاء احلمد هلل)) ،قال الرتمذي :حسن غريب.
ويف سنن ابن ماجه عن ابن عمر :أن رسول اهلل  -ﷺ  -حدثهم (( :أن عبدً ا ِمن عباد اهلل قال :يا
رب ،لك احلمد كَم ينبغي ْلالل وجهك وعظيم سلطانك ،فعضلت بامللكني فلم يدريا كيف يكتباُنا،
َ
عبدك قد قال مقالة ال ندري كيف نكتبها ،قال اهلل  -وهو أعلم بَم
فصعدا إىل السَمء ،فقاال :يا ربنا ،إن
قال عبده  :-ماذا قال عبدي؟ قاال :يا رب إنه قد قال :يا رب لك احلمد كَم ينبغي ْلالل وجهك وعظيم
سلطانك ،فقال اهلل هلَم :اكتباها كَم قال عبدي حتى يلقاين فأجزيه ِّبا )).
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الرشح
حسنه الشيخ األلباين  -رَحه اهلل  (( :-أما إن ربك َيب احلمد )) ،وهذا احلديث؛
احلديث األول َّ
حديث ابن عمر فيَم رواه ابن ماجه فيه ضعف.
املتن
واأللف والالم يف احلمد الستغراق ْجيع أجناس احلمد وصنوفه هلل  -تعاىل  ،-كَم جاء يف احلديث:
(( مهللا لك احلمد كله ،ولك امللك كله ،وبيدك اخلري كله ،وإليك يرجع األمر كله )) احلديث.
الر ُب )) هو :املالك املترصف ،و ُيطلق يف اللغة عىل السيد ،وعىل املترصف لإلصالح ،وكل
و(( َّ
ذلك صحيح يف حق اهلل – تعاىل  .-وال ُيستعمل الرب لغري اهلل ،بل باإلضافة تقول :رب الدار ،رب
كذا ،وأما الرب فال يقال إال هلل  -عز وجل  ،-وقد قيل :إنه االسم األعظم.
الرشح
هو ال ُيستعمل الرب لغري اهلل ،ومصدره الربوبية ،وأما مصدر كلمة ( رب ) إذا استُعملت للمخلوق
الرباية للمخلوق ،والربوبية هلل  -جل وعال  ،-وال ُيقال عن العبد :الرب،
الر َبايةِّ ،
فليست الربوبية ،وإنَم ِّ
وإنَم ُيقال عنه ،أو ُيضاف ،يكون عىل سبيل اإلضافة ،ف ُيقال :رب الدار ،رب البيت ،ونحو ذلك.
املتن
و(( العاملني ))ْ :جع َ
عامل ،وهو كل موجود سوى اهلل  -عز وجل  ،-والعامل ْجع ال واحد له ِمن
لفظه ،والعوامل أصناف املخلوقات يف السَموات واألرض يف الَب والبحر ،وكل قرن منها وجيل يسمى
أيضا.
عا ًملا ً
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الرشح
ْجع ال واحد له ِمن لفظه ،أو ال مفرد له ِمن لفظه ".
ال ُمفرد له ،أو " ٌ
وبعضهم قال " :العاملني هذه ِمن الكلَمت التي جاءت يف اإلسالم " ،ويف هذا نظر؛ ألن اهلل  -عز
وجل  -ذكر هذا يف خطابه لبني إرسائيل ،أو يف كالمه ملريم ،أو يف غري ذلك ،فهذا مذكور.
ِ
ِ
فرب العاملني :خالقهم
واملراد به :املوجودون من خلق اهلل  -سبحانه وتعاىل  -من اْلن واإلنسُّ ،
ْجي ًعا ،ومدبر أمورهم ،واملترصف يف هذا الكون العلوي والسفيل.
املتن
ِ

الرحي ِ
م ﴾ [ الفاحتة.] ٣ :
الر َْح َِن َّ
﴿ َّ
الر ِحي ِم ﴾ تقدم الكالم عليه يف البسملة بَم أغنى عن إعادته.
الر َْح َِن َّ
وقولهَّ ﴿ :
الر ِحي ِم ﴾ ،بعد قولهَ ﴿ :ر ِّب ا ْل َعا َملِنيَ
الر َْح َِن َّ
قال القرطبي :إنَم وصف نفسه بـ ﴿ َّ

﴾ [ الفاحتة] ۲ :؛

بادي َأ ِّين َأنَا ا ْل َغ ُفور ِ
ليكون ِمن باب قرن الرتغيب بعد الرتهيب ،كَم قال َتع َاىلَ ﴿ :نبئ ِع ِ
يمَ .و َأ َّن
َ
الرح ُ
ُ َّ
ِّ ْ
ِ
ِ
يم ﴾ [ احلْ ِ ْج ِرَ ،] ٥٠-٤٩ :و َق ْو ُل ُه تعاىل ﴿ :إِ َّن َر َّب َك َ ِ
يع ا ْل ِع ِ
َع ِ
يم ﴾
رس ُ
ذايب ُه َو ا ْل َع ُ
ور َرح ٌ
قاب َوإِ َّن ُه َل َغ ُف ٌ
ذاب ْاألَل ُ
الر ِحي ِم ﴾ ترغيب.
الر َْح َِن َّ
األنعام ،]١٦٥ :قال :فالرب فيه ترهيب ،و ﴿ َّ
ول ِ
ِ
ِ
ِ
ويف َص ِح ِ
اَّللِ ِم َن
اَّلل  -ﷺ َ (( :-ل ْو َي ْع َل ُم ا ْمل ُ ْؤم ُن َما عنْدَ َّ
يح ُم ْسل ٍم َع ْن َأ ِيب ُه َر ْي َر َة َق َالَ :ق َال َر ُس ُ َّ
ِ
ِ
اَّللِ ِمن الرَحة ما قنط ِمن رَحته أحد )).
العقوبة ما طمع يف جنته َأ َحدٌ َ ،و َل ْو ي ْع َل ُم ا ْلكَاف ُر َما عنْدَ َّ
الرشح
وعمو ًما أمر الرتغيب والرتهيب هو األمر الذي يعيش به اإلنسان يف تعبده هلل  -جل وعال  ،-فهو
ٍ
خوف ورجاء ،فإذا غلب عليه جانب الرجاء ترك العمل ،وإذا غلب عليه جانب اخلوف قنط ِمن
دائَم بني
ً
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رَحة اهلل  -جل وعال -؛ فأفسد عليه دينه ،وأفسد عليه دنياه ،وإنَم اإلنسان يف هذه الدنيا كطائر له
وجناح فيه الرجاء.
جناح فيه اخلوف،
جناحان،
ٌ
ٌ
َ
أجدك؟ قال :أرجو اهلل،
لذلك ملا زار النبي  -ﷺ  -أحد الصحابة وهو مريض ،قال (( :كيف
وأخاف ذنويب ،فقال النبي  -ﷺ  :-ما كانت ٍ
لعبد يف مثل هذا املوضع إال أعطاه اهلل ما يرجو ،وأ َّمنه
اهلل مما خياف )) .وهكذا الواجب عىل املسلم.
لكن ذكر أهل العلم أن اإلنسان إذا ما حصل منه ضعف وفتور ونحو ذلك ،غ َّلب شي ًئا ِمن اخلوف؛
ٍ
عالج مع
ودائَم اإلنسان يف
ألن هذا ُيرجعه ،وإذا ما حصل عنده مزيد ِمن العبادة ،كان عنده ِمن الرجاء،
ً
ٍ
جماهدة هلا.
نفسه ،ويف
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