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[64] 

ُبَابُ 

َُماَُجاَءُفِيُاإِلْقَساِمَُعلَىُّللَاُِ

ُسوُل اَّللِ    َعْن ُجنُْدِب بِْن َعبِْد اَّللِ       َا َغْفِرُ  اَّللُ َقاَل َرُجٌل: َواَّللِ »: ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: َقاَل َر

َعَليَّ َأ اَّ َأْغِرَ  لُِرََلٍن؟! إِنِّي َقْد َغَرْ ُت لَُه؛ َوَأْحبَطُْت  : َمْن َذا الَِّذي َغتَأَلَّى لُِرََلٍن، َفَقاَل اَّللُ 

 َرَواُه ُمْسِلٌم.« َعَمَلَك 

َم بَِكِلَمٍة : »َوفِي َحِدغِث َأبِي ُهَ ْغَ َة    َأنَّ الَقاِئَل َرُجٌل َعاِبٌد. َقاَل َأبُو ُهَ ْغَ َة: َتَكلَّ

 .«َأْوبََقْت ُدْنيَاُه َوآِخَ َتهُ 

 (1):الشَّْرح  
( أي: كلمة اإِلْقَسامُِ(، قال: )َماَُجاَءُفِيُاإِلْقَساِمَُعلَىُّللَاُُِبَابُ ): قَاَل الرَّمَحِن الرَِّحيِم،  للاِ ِبْسِم 

سم )أ    أن أو أقسخخلي  ايي    للا ،أن تدخايين اجلنة للاي: أن يقول الشخخ: : أقسخخلي  ايي    أ( َعلَىُّللَاُِق
 .ذل  تجنبين الفنت وحنوت

  مل يذكر حكم ذل ؛ ألنه ينقسم إىل قسلني: واملصنف 
    رب أقسلي  ايي :يقول ةش:  يف كرب :مثل ،حسن ظن به سبحانه للااإلقسام  ايى  القسم األول:

  .(2)«أَلَبَخرَّه   للاِ ِإنَّ ِمْن ِ َباِد اَّللَِّ َمْن َلْو أَْقَسَم َ اَيى »قال  اييه الصالة والسالم: أن تنجيين من هذه الكربة، 
  ا يددي للا مثل قول : وللا  والفرع   ايى للا    ولل،التأّل  إذا كان اإلقسخخخام  ايى سخخخبيل والقسممم الين: :

 يخخل جوتب  للاألنخخه  ا يايي  بتيميم  ؛وهخخذا مرم، أو وللا  ا يدخخدي للا هخخذا الكخخاعر، وحنو ذلخخ ، هخخذا الفخخاسخخخخخخخخخخخخخخ 
  .لنابه 

الة لقوله  اييه الصخخخخخخ ؛وإمنا يباح ، ا يسخخخخخختح  -اإلقسخخخخخخام  ايى للا حسخخخخخخن ظن عيه  وهو - والقسمممممم األول:
َم َ اَيى »والسخخخخخخخخالم:  وليس عيه حث  ايى  ييين: عيدم من لو إذا أقسخخخخخخخخم،  (3)«أَلَبَخرَّه   للاِ ِإنَّ ِمْن ِ َباِد اَّللَِّ َمْن َلْو أَْقسخخخخخخخخَ

  .ايمأنه أقسم  ايى للا عيلا أ ملسو هيلع هللا ىلص ؛ لذل  مل يؤثر  ن النيب القسم
 ذكر نصني: نف صوامل

 .  اييه لبيان حترمي اإلقسام  ايى للا، من ابب التأّل  النص األول:
                                         

  .ه 09/03/1439 ثننيا ا يوم درس (1) 
 (.1675(، ومسايم )2703واه الب:اري )ر  (2)
 سب  خترجيه. (3)



   ايى احملرمات أو الدين. لبيان حترمي ذل  ولو كان  ايى سبيل الغرية والنص الين: :
؛ لذا نق  كلال التوحيدبيان ما ي   ألن مقصد املصنف  ؛القسم األولنصوص مل يذكر  واملصنف 

وهذا (  لُِرََلنٍ   َا َغْفِرُ  اَّللُ َقاَل َرُجٌل: َواَّللِ ملسو هيلع هللا ىلص: » َقاَل: َقاَل َرُسوُل اَّللِ    َعْن ُجنُْدِب بِْن َعبِْد اَّللِ ) قال:
 ، لن ينجف عالنوللا :وكذل  لو قال ش:  ،ر لهأيمر ربه أبن  ا يغفر له، أو لن يَغفِ  كأنه  ،للاعيه تياظم  ايى 

لَّى َعَليَّ  َفَقاَل اَّللُ ) ،وهكذا ،وللا لن يكون غنًيا :وأ
ويتكرب  أي: من ذا الذي أيمرن( : َمْن َذا الَِّذي َغتَأَ

خبري، عصاح   عدل  ايى أن األمر املكروه قد أييت( إِنِّي َقْد َغَرْ ُت لَهُ ) ويتصرف ويمن أنه يصرعين يف تدبري الكون،
ل ذل   لن يغفر له، عأاته ما  ا خيطر بباله وهو غفران ذنوبه، بسب  أتّل د أبن للا امليصية هذا مس  كالًما  ا ُي 

( َأنَّ الَقائَِل َرُجٌل َعابٌِد : »َوفِي َحِدغِث َأبِي ُهَ ْغَ َة  َرَواُه ُمْسِلٌم.« َوَأْحبَطُْت َعَمَلَك ) قال: الرلل  اييه،

]سورة آل  ﴾هئ مئ خئ حئ جئ﴿ ملسو هيلع هللا ىلص:قال لاينيب  أي: عكأنه قاله  ايى سبيل الغرية واحللية لايدين، وللا 

 ن نفي الفالح  ن قومه ملسو هيلع هللا ىلص عإذا كان للا هنى النيب   (1)«َكْيَف يخ ْفاِيف  قَخْوٌم َشجُّوا نَِبيخَّد مْ »ملا قال:  ،[128 لران:
َم بَِكِلَمٍة َأْوبََقْت ُدْنيَاُه َوآِخَ َتهُ ) عكيف ابليلني يف ذل ، كبائر   عدل  ايى أن ذل  من( «َقاَل َأبُو ُهَ ْغَ َة: َتَكلَّ

الش:  يف  لبد ته  ا جيوز أن يتأىّل  اً دا ي اً أو مبتد  ،لفسقه الشديد اً ر دمم اً ذنوب؛ لذا من رأى كاعرًا أو عاسقال
 ﴾ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي﴿ م يف ذل ، قال سبحانه:سَ ته ابلقَ مغفر  مهدايته، أو  د

  . [99]سورة يونس:

                                         
 (.1791) مسايم، و اً رواه الب:اري تياييق (1)
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