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س :ما هو ِّ
الشرك األلغر؟
الرياء الداخل يف تحسين العمل المراد به اهلل
ج :هد يسير ِّ
ْْال اهلل

.

 :ﰐﰑﰒﰓﰔﰕﰖﰗﰘﰙﰚﰛﰜﰝ

[الكَّلف].
اٍ َع َل ْي ُك ُمِّ :
الشـ ْر ُك األَ ْلـ َغ ُر» ،ف هسْئَل دنه
ٍ َما َأ َخ ُ
و ال النبي ♀َ :أ ْخ َو ُ

الر ُج ُق َف ُي َص ـ ِّلي َف ُي َز ِّي ُن َل ـ َال َت ُه؛ لِ َما
الر َيا ُء» ،ثم فسْْره بقدله ♀َ :ي ُ:و ُم َّ
فقالِّ :
َي َرى ِم ْن َن َظرِ َر ُجق إِ َل ْي ِه».
الحلَف ب ير اهلل؛ كالحلف باآلباء ،واألنداد ،والكعبٌ ،واألمانٌ ،وميرها.
ومَن ل
َ
ال ♀َ :ال َتح ِل ُفوا بِآبائِ ُكم ،و َال بِ ُصم َهاتِ ُكم ،و َال بِاألَ ْندَ ِ
اد».
ْ َ
َ ْ َ
ْ
َّ
و ال ♀َ :ال َت ُ:و ُلواَ :وال َك ْع َب ِةَ ،و َلكِ ْن ُقو ُلواَ :و َر ِّب ال َك ْع َب ِة».
و ال ♀َ :ال َت ْح ِل ُفوا إِ َّال بِاهلل ِ».
و ال ♀َ :م ْن َح َل َ
ف بِاألَ َما َن ِة َف َل ْي َس ِم َّا».
ٍ
و ال ♀َ :م ْن َح َل َ
روايٌَ :و َأ ْش َر َك».
ف بِ َغ ْيرِ اهلل ِ َف َ:دْ َك َف َر َأ ْو َأ ْش َر َك» ،ويف
وشئل).
ومنه دل( :ما شاء اهلل
َ
ِ ِِ
َ
ْال النبي ♀ للْذي ْال لْه لْ َ :أ َج َع ْل َت ي هلل نـدًّ ا؟! َبـ ْق َمـا َشــــا َء اهللُ
َو ْحدَ ُه».
ومَنْه دل( :لدال اهلل وأنْل) ،و(مْا لي إال اهلل وأنْل) ،و(أنْا داخْل دله اهلل ودليْ )،
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ونحد ل .
ال ♀َ :ال َت ُ:و ُلواَ :ما َشــا َء اهللُ َو َشــا َء ُف َال ٌنَ ،و َلكِ ْن ُقو ُلواَ :ما َشــا َء اهللُ ُث َّم
َشا َء ُف َال ٌن».
ال أهل العلم :ويجدز لدال اهلل ثم فال  ،وال يجدز :لدال اهلل وفال .

الشْْرك  -وهد ِّ
سْْلف الندْ األول مَن ِّ
الشْْرك
َ
فيما
لما بين المْْ،نِّف 
الشرك؛ فقال( :ما هد ِّ
األكرب َ ،-أتبعه بالساال الثاين المتع ِّل َبقسمٌ ِّ
الشرك األص ر؟).
ثم أجاُ دنه بقدله( :هد يسْْْْير الرياء الداخل يف تحسْْْْين العمل) الته ال( :ومن
لل  :الحلف ب ير اهلل؛ كالحلف باآلباء ،واألنداد) إله هخر كالمه.
(الشرك األص ر) َ
ف َبين ِّ
بذكر أنداده؛ وهذا مَن طرا البيا .
فإن (ح:ي:ة َّ
الشيء):
َّ
✓ هتبين تار ًة بحدِّ ه.
✓ و هتبين تار ًة بأنداده.
وكالهما جادتا صْْحيحتا يف بيا القا األالكام الشْْرديٌ يف اإليما والتداليد
وميرهما (.)1

( )1واألَوله :بيا القا قَّلا بحدودها[ .شر برنامج التعليم المستمر].
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(الشـرك األلـغر) شـرعا هد جعل شْ ٍ
أن ِّ
ْيء مَن ال ِّ اهلل ل يره هينايف
وسـبق أن
َ
عرفت َّ
كماله ،ال يترج به العبد من اإلسالم.
وهْذه هي الحقيقٌْ الجْامعٌْ ألنداْ ِّ
الشْْ ْرك األصْْ ْ ر؛ ومنْه مْا كره المْ ْْ،نِّف هنْا
الحلَف ب ير اهلل)
الرياء الداخل) إله دله( :ومَن ل
َ
بتْْْ،ريحه به يف دله( :هد يسْْْير ِّ
إله هخر ما كر.
وابتدأ 

َكر أنداْ ِّ
الرياء)؛ يف دله( :يسير الرياء
الشرك األص ر بْ ْ (يسير ِّ

الداخل يف تحسين العمل المراد به اهلل

).

و(الريـاء) شــــرعـا هد إظَّلْار العبْد دم َلْه ليراه النْا
ِّ

فيحمْدوه دليْه ،وهل هتْه :الرؤيٌْ

بالعين.
ونظيره هد (التسميع) ،وهل هته :السماْ باأل .
ه
وهمْا مجمددْا يف دلْه ♀ يف الْ ْْ،حيحين»َ :م ْن َرا َئى َرا َئى اهللُ ِبـ ِه،
وم ْن َس َّم َع َس َّم َع اهللُ بِ ِه».
َ
َ
فيجتمعا يف كد العبد هي َ
ظَّلر دمله للنا .
■
■ ويَرت ْا يف همراده بمْا يحْْْْ،ل بْه معرف هتَّلم لْه؛ فتْار ًة هي َ
ظَّلره ليروه بْأدينَّلم ،وتْار ًة
هي َ
ظَّلره ليسمعده بآ انََّلم.
و د كر الم،نِّف أ مَن ِّ
الرياء).
الشرك األص ر( :يسير ِّ
َ
الش ْرك األص ْ ر ،وإنما الذي يكد مَن ِّ
الرياء ال يكد مَن ِّ
الش ْرك
وظاهر كالمه :أ ِّ
يسيره.
األص ر هد ه
وهْذا مْا جرى دليْه ابن الق ِّيم يف مْدارج السْْ ْالكين» و إمْاثٌْ اللَّلَْا يف مْْْْ،ا ْد
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ٍ
اسْْْم العاصْْْمي،
الشْْْيها » ،وتبعه جمادٌ من أهل العلم؛ منَّلم :ابن َسْْْعدي ،وابن
والم،نِّف يف هذا الكتاُ.
الشْ َ
(الرياء) ،وإنما يجعلد ِّ
فَّلم ال يجعلد ِّ
رك األصْ َر (يسْير
الشْرك األصْ ر هنا ِّ
الرياء).
ِّ
الحاكم وميره مَن الديث شداد بن َأ ْو ٍ ؛ أنه ال :كنا
وما كروه مرجد ؛ لَما رواه
ه
الشْ ْ ه
الرياء ِّ
الرياء كله
رك األصْ ْ هر»؛ فجعلدا ِّ
َنعد دله دَّلد رسْْْدل اهلل ♀ أ ِّ
شركًا أص َر.
الرياء شْركًا أصْ َر ،وأما ما َك هثر
وأما القا لد بْْْْ ْ (اليسْْير) :فَّلم يجعلد ما ل من ِّ
فإنَّلم ال يجعلدنه كذل .
وهذا القدل هد مما تَرد به ابن القيم دن جمَّلدر أهل َ
العلم.
ِّ
صْْ ْر بْذلْ سْْْْليمْا ه ب هن دبْد اهلل يف تيسْْْْير العزيز الحميْد»؛ فْذكر أ مْذهْن
الرياء شْْرك أصْْ ر ،وأما ابن الق ِّيم و َمن تبعه فإنَّلم هبدا هذا المذهن؛ أ
الجمَّلدر أ ِّ
ِّ
الرياء.
الشرك األص ر هد يسير ِّ
الكميٌ.
وادتذر لَّلم شيتنا ابن دثيمين  بأ مق،ددهم :الكيَيٌ ال ِّ
وبيا دله :أ َمن ال بأ ِّ
فمراده بذل  :كيَيته يف
الرياء ه
الش ْرك األص ْ ر هد يسْْير ِّ
ْيرا يف دمل العامل؛ فيكد دم هله هلل ،لكن منه شْيء يسْير ال يكد هلل
العمل؛ أنه يكد يس ً
الكميٌ يف أدمال العبد ليس مَن شْعار أهل اإلسْالم،
الرياء شْديد ِّ
▐؛ أل كد ِّ
وهم ليسدا مَن أهل اإليما .
وإنما هذه الال المنافقين ،ه
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وهذا دذر السن لَّلم (.)1
و كر الم،نِّف 
فـاآليـة :دلْه

الرياء من ِّ
الشرك نية وحديثين:
يف بيا كد ِّ

 ( :ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ [الكَّلف )]110 :الته ْال ( :ﰘ ﰙ ﰚ

ﰛ ﰜ [الكَّلف)]110 :؛ وهذه اآليٌ هي يف ِّ
الشْ ْرك ك ِّله ،واسْْْتدل بََّلا من اسْْْتدل دله
الرياء؛ ألنه م َ
ندرج فيَّلا؛ فَّلد مَن أفراد ال ِّشْرك ،وي لن و دده يف العمل الْ،الُ لإلنسْا
ِّ
( )1و ْد َالمْل شْْْْيتنْا ابن دثيمي َن  كال َمَّلم دله َم ْح َمْ ٍل هينبَئ دن كْا ْه؛ فقْال :إ
مق،ددهم هد الكيَيٌ ،ال الك ِّميٌ.
الريْاء :يعني القليْل المتع ِّل بعمْ ٍل يف كيَيتْه ،أمْا الك ِّميٌْ بْأ يكد يف كْ ِّل دمْ ٍل
فيقدلد  :يسْْْْير ِّ
فَّلذا م َ
ترج من الملٌ.
الرياء بأنه شْرك أصْ ر ،ووصَْده بْْْْْ (اليسْير) بادتبار تعلقه بالعبد ،ال بادتبار
فَّلم الكمدا دله ِّ
ليال يف دمل العامل.
ً
تعلقه بالعمل؛ فيقدلد  :هد شرك أص ر إ ا كا
فَّلم نظروا إليْه بْادتبْار تعلقْه بْالعْامْل ،ال بْادتبْار تعلقْه بْالعمْل نَسْْْْه؛ فقْالدا :إ ا كْا لْه أدمْال
ويف هذه األدمال يسير َر ٍ
ياء فَّلذا شرك أص هر ،وإ ا كا دمله كله ريا ًء فَّلذا شرك أكرب.
ه
يسيرا
ودله هذا ينب ي المل كالمَّلم؛ ألنَّلم الكمدا باليسير بادتبار النظر إله العامل؛ بأ يكد
ً
كافرا مشركًا شركًا أكرب.
يف أدماله ،ال مستد َد ًبا لَّلا جمي ًعا؛ فإنه إ ا كانل أدما هله كلَّلا ريا ًء فإنه يكد
ً
الحكم دله الشيء إنما يكد بالنِّسبٌ إليه ،دو خارجٍ دنه.
والتَّح:يق :أ
ه
(الرياء) بالنظر إله أصله هد شرك أص ر.
فالمختار أ
ِّ
جملٌ ،و د تَرد بََّلا دن الجمَّلدر؛ كما صْ ْر بذل الشْ ْين
ودبارة ابن الق ِّيم ومن تبعه دبارة م َ
الرياء شْْْرك أصْْْ ر.
سْْْليما ه بن دبد اهلل يف تيسْْْير العزيز الحميد»؛ فذكر أ مذهن الجمَّلدر أ ِّ
[شر برنامج التعليم المستمر].
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الرياء.
وهد المذكدر يف اآليٌ ،ولَّلذا َجعلَّلا َمن َجعلَّلا من أدلٌ ِّ
ثم كر الديثين:
اٍ َع َل ْي ُك ُمِّ :
الش ْر ُك األَ ْل َغ ُر»).
ٍ َما َأ َخ ُ
أالدهما :دله ♀َ ( :أ ْخ َو ُ
الر ُج ُق َف ُي َص ِّلي َف ُي َز ِّي ُن َل َال َت ُه»).
واآلخر :الديثَ ( :ي ُ:و ُم َّ
ماج ْه ،والحديث الثاين يف مسند أالمد» ،وكالهما الديث
والحديث األول دند ابن َ
السن.
ْع من كتابه ،وهذا أمر سَّْلل
وتقدم أ المْ،نِّف َ ترك دزو الحديث يف مداض َ
ما لم يكن ما َتركه الدي ًثْا مدضْْْْد ًدا ،ولم يقع هذا منْه؛ فاألالاديث التي كرها ليس فيَّلْا
شيء من المدضددات.
َ
أالاديث تشْْتمل دله أندا ٍْ أخرى من ِّ
الشْْرك األصْْ ر؛
ثم كر المْْ،نِّف 
الحلَف ب ير اهلل؛ كالحلف باآلباء ،واألنداد ،والكعبٌ ،واألمانٌ) ،و( دل :ما شْْْاء
وهي ( َ
اهلل وشئ َل) ،أو دل( :ما شاء اهلل وشاء فال ) ،و دل( :لدال اهلل وفال ).
األول ( :ال ♀َ :ال َت ْح ِل ُفوا بِـآ َبـائِ ُك ْمَ ،و َال بِـ ُص َّم َهـاتِ ُك ْم») الحْديث.
فحـديثهـا َّ
رواه أبد داو َد والنسا ي.
والحديث ال َّثاين :دله ♀َ ( :ال َت ُ:و ُلواَ :وال َك ْع َب ِة) .رواه النسا ي.
والحــديــث َّ
الث ـالــث :دلْْه ♀َ ( :ال َت ْح ِل ُفوا إِ َّال بِ ـاهلل ِ») .رواه أبد داو َد
والنسا ي.
الرابع :دلْه ♀َ ( :م ْن َح َل َ
ف ِبـاألَ َمـانـَ ِة َف َل ْي َس ِم ـَّ ا») .رواه أبد
والحـديـث َّ
داو َد ،ويف إسناده ضعف.
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والحديث الخامس :دله ♀َ ( :م ْن َح َل َ
ف بِ َغ ْيرِ اهلل ِ َف َ:دْ َك َف َر َأ ْو َأ ْشـ َر َك»).
ٍ
روايٌَ :و َأ ْش َر َك») .رواها أالمده .
رواه أبد داو َد والتِّرمذي ،ثم ال( :ويف
الســ ـادس :دلْه ♀ لرجْلٍَ ( :أ َج َع ْل َت ِي هلل ِ نِـدًّ ا؟!») .رواه ابن
والحـديـث َّ
ماج ْه.
َ
الســ ـابع :دلْه ♀َ ( :ال َت ُ:و ُلواَ :مـا َشــ ـا َء اهللُ َو َشــ ـا َء ُف َال ٌن»)
والحـديـث َّ
الحديث .رواه أبد داو َد.
بالحلَف
وكلَّلا أالاديث ثابتٌ؛ إما من جنس الْْْ،حيُ أو الحسْْْن ،سْْْدى ما تعل
َ
باألمانٌ فَيه ضعف.
ٍ
روايٌ)  -كما
وما جرى يف تْ ْ،ر ،أهل العلم أنَّلم إ ا كروا الدي ًثا ثم أتبعده( :ويف
ٍ
ٍ
الديث هخر؛ فإ ا كا
روايٌ لَّلذا الحديث نَ َسْه ،ال مَن
فعل المْ،نِّف هنا  -فمعناه :ويف
ٍ
ٍ
الديث ميره.
الديث هخر فيلزمَّلم أ يقدلدا :ويف
من
أشْار إله هذا سْليما ه ب هن دبد اهلل يف تيسْير العزيز الحميد» ،وأ هذا التركين (ويف
بحديث هخر م َ
ٍ
ٍ
ٍ
ستق ٍّل.
بجملٌ من الحديث المتقدِّ م دليه ،ال
روايٌ) يتتص
وأشرت إله ل بقدلي:
ه
(وفَ ْي َر َو َاي ْ ٌٍ) هي ْ َق ْ هال فَ ْي ْاألَ َث ْ ْر
َ
درفل ما سْب
إا
َ

بع ْدَ ال ْ َديْ ٍ
ْث َف َّْل َي مَ ْن ْ هه هت ْقت ََْ ْ ْْ،ر
َْ َ

بالشْرك األكرب ِّ
ِّ
والشْرك األصْ ر؛ فينب ي أ تعلم
َك هره مما يتعل

ما يشرتكا وما يَرت ا فيه.
األول  -وهد ما يشرتك فيه ِّ
الشرك األكرب واألص ر  -فهو سبعة أمور:
فصما األلق َّ
َّ
ٍ
شيء مَن ال ِّ اهلل ل يره.
* َّأولها :أنَّلما يتومنا َجعل
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* وال َّثاين :تحريمَّلما؛ فكالهما محرم.
﴿ :ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ﴾ [النِّسْْْْاء]48:

* وال َّثـالـث :أنَّلمْا ال هي ََرا ؛ فقدلْه
يعم األكرب واألصْ ر؛ فإ (أ ْ ) مع َ
الَعل الموْارْ ﴿ ﮦ ﮧ﴾ هيسْ َبكا  -أي هيْ،اما
 يف مٍ ْ،ْدر؛ تقديره( :ش ْركًا)؛ فتقدير الكالم( :إ اهلل ال ي َر ش ْركًا به)؛ فتكد النكرة
وا ع ًٌ يف سياى النَي؛ وهذا يَيد العمدم.

والقدل بعمدم اآليٌْ يف ِّ
الشْْ ْرك ك ِّلْه هد أصُْْْْ القدلين ،وهد أالْد دلي ابن تيميْ ٌَ
الحَيْد ،واختْاره جمْادٌْ من المح ِّققين؛ منَّلم :دبْد الرالمن بن السْْْ ٍ
ْن يف رة ديد
ٍ
جداُ له ،وابن اسْ ٍ
ْم العاصْْمي يف الاشْْيته دله كتاُ
المد ِّالدين» ،وابن َس ْعدي يف
التداليد».
والرابع :أنَّلمْْا ظلم؛ فينْْدرجْْا يف دل اهلل
* َّ
[لقما

 ﴿ :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ﴾

.]13:
* والخامس :أنَّلما ينقسما دله االدتقاد والقدل والعمل؛ فيكد :
✓ شرك أكرب ادتقاد ؛ي.
دلي.
✓ وشرك أكرب ؛
لي.
✓ وشرك أكرب دم ؛
أيوا:
ويكد ً
ادتقادي.
✓ شرك أص ر
؛
دلي.
✓ وشرك أص ر ؛
ملي.
✓ وشرك أص ر د ؛
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والسادس :أ منَّلما الجلي والتَي؛ فيكد :
* َّ
✓ شرك أكرب جل ؛ي.
✓ وشرك أص ر جل ؛ي.
أيوا:
ويكد ً
✓ شرك أكرب خَ ؛ي.
✓ وشرك أص ر خَ ؛ي.

الشْْرك األصْْ ر هد ِّ
و َمن كر أ ِّ
أكثره؛ أل مَن أكثر
الشْْرك التَي فمراده بذل  :ه
الرياء ،وهد شْرك أصْ ر ،ال أ ِّ
ِّ
الرياء؛
الشْرك األصْ ر ينحْ،ر يف ِّ
الشْرك الذي يتَهِّ :
ِّ
فالشرك التَي يكد منه أكرب ،ويكد منه أص ر.
ري».
نص دله هذا :ابن تيمي ٌَ يف الر ِّد دله ال َب ْك ِّ
َ
وال،دل ه
التسرا .
العذاُ ،وتحري َم دخدل الجنٌ،
والسابع :استحقاى فادلََّلما
َ
* َّ
الشْْ ْرك األكرب مسْْْ َ
فْْْْ،االْن ِّ
ْتح ؛ للعْذاُ يف النْار؛ فال يترج منَّلْا ،ويحرم دليْه
دخدل الجنٌ ،ويح،ل له التسرا التام.
وأما صْْْاالن ِّ
الشْ ْرك األصْ ْ ر فإنه م َتددد بالعذاُ ،وربما هال ِّرمل دليه الجنٌ إله

ٍ
ترج منَّلْا ،ويكد لْه ؛
الِ
َأ َمْد؛ أي ال يْدخلَّلْا مع أول َمن يْدخلَّلْا ،ف هيعْذُ يف النْار ثم َي ه
يتحق فيه ه
مَن َ
التسْْْرا التام ،لكن يقع له هخسْْْرا ب َقدْ ر ما و ع منه مَن
التسْْْارة؛ فال َ
ِّ
الشرك.
وأما األلق ال َّثاين  -وهد الَرى بينَّلما  -فهو ِمن سبعة وجوه أيضا:
َّ
* َّأولها :أ األكرب يتعل بأصل التداليد ،واألص ر يتعل بكماله.
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* وال َّثاين :أ األكرب هيحبَط العمل كله ،واألص ر هيحبَط ما هي َ
بعوه.
قارنه أو َ
مسلما،
* وال َّثالث :أ األكرب يزول معه اسم (اإلسالم) دن العبد بالك ِّليٌ فال هيسمه
ً
بتال ،األص ر؛ فال يزول معه اسم (اإلسالم).
حرم معه دخدل الجنٌ إله األبد ،وأما األص ر ف َيح هرم دخدلَّلا
* وال َّرابع :أ األكرب َي ه
إله َأ َم ٍد.
* والخامس :أ األكرب ال ينقهع دذاُ صْْْاالبه ،أما األصْْْ ر فينقهع دذا هبه ،و د
تكد له السنات مااليات فال هيعذُ.
والسادس :أ األكرب هيتلد صاالبه يف النار ،وأما األص ر فال هيتلد صاالبه (.)1
*
َّ
( )1فإن قال ٌ
قائق :الدجه الرابع هد نَس الدجه التامس الذي هد نَس الدجه الساد !
فـالجواب :أ المْأخْذ فيَّلْا متتلَف؛ فْالرابع يتعل بْدخدل الجنٌْ ،والتْامس يتعل بْالعْذاُ،
والساد

يتعل بالتلدد يف النار.

والمدْ َرك الذي هد ِّل به الحكم متتلَف؛ ولذل ينتج منَّلا أشيا هء:
فالمأخذ ه
ه
دخدل ْه كمْْا يف
مثال :ال يلزم مَن تحريم الْْدخدل دله الجن ٌْ وجد هد العْْذاُ؛ فْْإن ْه ْْد هياخر
الحديث :يدْ خُ ُق ال ُف َ:راء الج َّ َة َقب َق األَ ْغ ِي ِ
اء بِخَ ْم ِ
س ِمائ َِة َعام» ،فَّلنا الْ،ل لَّلم تأخير؛ و ل لكمال
َ ُ َ ْ
َ
َ
صَات الَقراء.
كذل

د هياخر فادل ِّ
تحريما أول ذيا؛ فيتأخر ألجل ما
الشْْرك األصْْ ر و هيحرم دليه دخدل الجنٌ
ً

فيه.
وكذل  :التتليد يف النار لألكرب وددم التتليد يف األصْْْ ر يتعل بدار العذاُ الدا مٌ ،بتال،
دذاُ القرب؛ فإ المشْْْْرك شْْْركًا أك َب َر ال ينقهع
دلنا( :األك َبر ال ينقهع دذا هبه)؛ فإنه يندرج يف هذا:
ه
دذا هبه يف ربه أبدً ا ،بتالَ ،من له شْرك أصْ هر؛ فإنه ك يره من المد ِّالدين الذين هيعذبد دله سْ ِّيئاتََّلم
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والسابع :أ األكرب معه خسرا مه َل  ،وأما األص ر فمعه خسرا مقيد.
*
َّ
وباُ الجمع وال ََرى هشْ ََّلرت العنايٌ به يف دلم َ
الَقه؛ الته ال دبد الح ِّ السْنْباطي
َ
ْ
َ
َ
المتشْْابََّلات،
 من فقَّلاء الش ْافعيٌ ( :-الَقهَ :الج ْمع وال ََ ْرى) أي الجمع بين المسْْا ل ه
والتَري بين المسا ل المتتلَات.
و هيحتاج لمثله يف َدلم االدتقاد.
َ
فمن أبداُ دلم االدتقاد النافعٌ :معرفٌ الَروى بين مسا ل االدتقاد ،ومعرفٌ الجمع
بينَّلا ،ومنه ما سب

كره يف ِّ
الشرك األكرب واألص ر جم ًعا وفر ً ا.

يف بدرهم ،ثم ينقهع دنَّلم هذا العذاُ.
ٍ
واالد من هذه األوجه يتتَلَف همدْ َركهه دما بعده[ .شر برنامج التعليم المستمر].
فكل
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ثم) يف هذه األلفا ؟
س :ما الفر) بين (الواو) و( َّ
المقارنٌ والتسْدي ٌَ؛ فيكد من ال( :ما شْاء اهلل
ج :أل العهف بْْْْْ (الداو) يقتوْي
َ
ْئل) ار ًنا مشْْيئ ٌَ العبد بمشْْيئٌ اهلل مسْْديا بََّلا ،بتال ،العهف بْْْْْْ (ثم) المقتوْ َ
ْيٌ
وشْ َ
ِّ ً
ئل)؛ فقد أ ر بأ مشْيئٌ العبد تابعٌ لمشْيئٌ اهلل
للتبعيٌ؛ فمن ال( :ما شْاء اهلل ثم شْ َ
ال تكد إال بعدها؛ كما ال

 :ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ

[اإلنسا

،

.]30:

وكذل البقيٌ.

لمْا كر المْ ْْ،نِّف 

يف جداُ السْْ ْاال المتقْدِّ م أ أهْل العلم ْالدا:

(ويجدز :لدال اهلل ثم فال  ،وال يجدز :لدال اهلل وفال )َ ،أتبعه بسْْ ٍ
ْاال يتعل ببيا الَرى
َ
األلَْاظ المتقْدِّ م
بينَّلمْا؛ فقْال( :مْا الَرى بين (الداو) و(ثم) يف هْذه األلَْاظ؟) يعني
كرها يف الساال الساب .
ثم أجاُ دنه بأ (العهف بْْْْْ (الداو) يقتوْي المقارن ٌَ والتسْدي ٌَ)؛ فإ ا ال القا ل:
وشئل) فقد سدى بين مشيئٌ اهلل ومشيئٌ العبد!
(ما شاء اهلل
َ
بتال( ،ثم)؛ فإنَّلا تقتوْي التعقين والتراخي ،وال تتوْمن التسْديٌ؛ فتكد مشْيئٌ
العبد نازل ًٌ دن مشْيئٌ اهلل ،مرتاخي ًٌ دنَّلا ،تابع ًٌ لَّلا؛ فإ ا ال العبد( :ما شْاء اهلل ثم شْئل)
أي أ ل مشيئ ًٌ ثابت ًٌ ،لكنَّلا تابعٌ لمشيئٌ اهلل ،همرتاخيٌ دنَّلا ،ال تبلٌ َ دْ رها.
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فْ (الداو) تقتوي التسديٌ ،أما (ثم) فتقتوي نزول رتبٌ الثاين دن األول.
فمشْْيئٌ اهلل ▐ مالبٌ ظاهرة ،ومشْْيئٌ العبد تابعٌ مشْْيئٌ اهلل  مقَّلدرة
بحكم اهلل  ،وإ ا ال أالد( :ما شاء اهلل وشئل) فقد َسدى بين المشيئتين!
ه
و د نَه اهلل ل بقدله ( :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ

[اإلنسْْا

 )]30:أي ال تتحق

لكم مشيئٌ إال بمشيئٌ اهلل ▐ ل .
و دل المْ ْ،نِّف( :وكذل البقيٌ) أي وكذل بقيٌ األلَاظ التي دله هذا التركين؛
مثل( :لدال اهلل ثم فال ) ،فَّلي كقدل ( :ما شْْاء اهلل ثم شْْاء فال )؛ فاألصْْل :أ يكد
َكر ل بإيراد (ثم) بينَّلما ،ال بإيراد (الداو).
ومحق هذا :يف األدمال الظاهرة.
وأما األعمال الباط ة فإنَّلا تتمحض هلل والده؛ فال ي ُْ،فيَّلا العهف بْْْ ْ (ثم) أي ًوْا؛
َّ
ُْ دلي أهل العلم -؛
كقدل العبد( :تدك ه
لل دله اهلل ثم دلي )؛ فَّلذا ال يجدز  -يف أصْْ ِّ
أل التدكْل دمْل بْاطن ،والعمْل البْاطن هلل والْده؛ فْإ العبْد هيَ ِّد

أمره و هي َ
ظَّلر دجزه

هلل دو المتلد ين.
و(التدكل) مير (التدكيل):
■ فـــــــ (التَّوكيـق)  -الْذي يتعل بْه بْاُ الدكْالٌْ دنْد الَقَّلْاء  -يكد يف األدمْال
الظاهرة؛ وهد سا ٌ.
وأما (التَّوكق) فَّلد دمل باطن ،فيتتص باهلل والده.
■ َّ

