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كتاب بدء الوحي                                                                                                 _ شرح صحيح البخاري
  الدروس كاملة

 

الدرس األول 
 

بسم ا الرٞبن الرحيم، إف ا٢بمد  ٫بمده كنستعينو كنستغفره، كنعود با من شركر أنفسنا 
من يهده ا فبل مضل لو، كمن يضلل فبل ىادم لو، كأشهد أف ال إلو إال ا كحده ال . كسيئات أعمالنا

كأشهد أف نبينا كإمامنا ٧بمدان عبده . خلق فسٌول كقٌدر فهدل، ككل شيء عنده بأجل مسمى. شريك لو
اللهم صلي على ٧بمد كعلى آؿ ٧بمد كما صليت على . كرسولو، كخّبتو من خلقو كأمينو على كحيو

 كعلى إبراىيمكبارؾ على ٧بمد كعلى آؿ ٧بمد كما باركت على . ، إنك ٞبيد ٦بيدإبراىيمابراىيم كعلى آؿ 
 . إنك ٞبيد ٦بيدإبراىيمعلى آؿ 

 :أما بعد
فخّب ما أنفقت فيو األكقات كصرفت فيو األعمار ىو طلب العلم ا٤بقٌرب إٔب ا سبحانو كتعأب، 

دٌؿ على ذلك قوؿ نبينا عليو . كا٤بوصل إٔب رضوانو، كمعرفة شرعتو الٍب أنز٥با على نبيو صلى ا عليو كسلم
 كىو مّباث (1)((َ ْ اَ َلَ اَ  ِ ًي ا َيْلَ ِ ُ اِ  ِياِ ْلً  اَ  َّهَ ااالَّهُياَاُياَ  ِ ًي اِإَا ااْاَ  َّه ِا)): الصبلة كالسبلـ

من مٌت . ففنو عليو الصبلة كالسبلـ ترؾ مّباثان ععيمان . النبوة الذم كرٌثو رسولنا عليو الصبلة كالسبلـ ألمتو
 ا٢بكمة فقد أكٌب خّبان  أك يؤتىكمن يعطى. إليو بسبب كتوصل إليو بطريق كنسب، حصل على خّب ععيم

 .ككّبان 
فمن أخذه، فقد أخذ . كالعلماء ىم كرثة األنبياء، كاألنبياء ٓب يورثوا ديناران كال درٮبان؛ كإ٭با كرثوا علما

قاؿ أمّب ا٤بؤمنْب عمر بن . كسنة رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم ىي الفيصل بْب ا٢بق كالباطل. ٕبظ كافر
 . (ناظركا أىل البدع بسنن ففف القرآف ٞباؿ الوجوه): كُب ركاية( جادلوا أىل البدع): ا٣بطاب رضي ا عنو

ففذا جادلنا كل .  بقضايا عامة كقضايا كلية، تأٌب السنة كتفصلها كتبٌْب كتوضح كتشرحأٌبالقرآف م
مبتدع أك ضاؿ أك مضل با٥بدم النبوم كالسنن، اتضح ا٢بق من  الباطل، كزالت الشبهة، كظهر ا٢بق، 

 عمر الفاركؽ رضي ا عنو بتعلم السنن كتدارسها، لذلك يوصيك. كبطل ما كانوا يأفكوف كيفهموف
 .(قٞباؿ الوجو): كمناظرة ك٦بادلة أىل البدع ّٔا، ففف القرآف كما قاؿ
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:  أك قاؿ(إياكم كأصحاب الرأم): ر عن أمّب ا٤بؤمنْب عمر رضي ا عنو أيضان أنو قاؿتى كأيضا يؤ
ت عليهم أف يعوىا، فقالوا ُب الدين برأيْب فضلوا لتإياكم كأىل الرأم أعيتهم السنن أف ٰبفعوىا، كتف)

 ألف التقدـ بْب يدم ا كرسولو صلى ا عليو كسلم ٕبكم أك فتول ّٓرد استحساف العقل كالرأم، (كأضلوا
 . كل أحد ٰبسن ىذا. ىذا يكاد ٰبسنو كل أحد

فكل من استحسن برأيو كعقلو أمران، أفٌب بو كعمل بو، أك دعا إليو، أك رأل أنو ىو الصواب كما 
كلكن تتبع سنن النيب صلى ا عليو كسلم، كتدارسها، كمعرفة الصحيح . حدكاعداه باطل، ىذا ٰبسنو كل 

من الضعيف، كا٣باص من العاـ، كالناسخ من ا٤بنسوخ ىذا ال ٰبسنو إال من كٌفقو ا جل كعبل للعلم 
 .النافع، كا٤بٌد بسبب إٔب مّباث رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم

كلذلك فعناية علمائنا السابقْب كسلفنا الصا٢بْب ّٔدم النيب صلى  عليو كسلم كتدارسو، كالبحث 
عنو، كالسفر كالرحلة من أجلو، كطلبو كما قاؿ اإلماـ البخارم كما سندرس مستقببلن إف شاء ا ُب 

 إٔب عبد ا بن أنيس ؾفرحل جابر مسّبة شهر إٔب الشاـ ىنا: ما ُب ا٣بركج ُب طلب العلم" كتاب العلم"
 . ُب حديث كاحد

ؾ الوقت ااسَبخص الصحايب جابر أف ينفق من كقتو شهران ذىابا كشهران إيابان مع ما ُب السفر ُب ذ
من مشقة كصعوبة كخطر، كل ىذا اسَبخصو كاستقلو مقابل أف يسمع حديكان كاحدان ال ثاين لو من عبد ا 

  .بن أنيس األنصارم ككاف يسكن ُب ذلك الوقت ُب ببلد الشاـ
ىذا كلو يدؿ على أف إنفاؽ الوقت كا١بهد، كاستقرار الذىن، كا٤بكابدة ُب طلب علم السنة، كلو 

٩با تشغف بو نفوس الصا٢بْب، كتزكو بو قلؤّم، كتتنٌور بو أذىاهنم؛ ألف كما قلنا ا٤بعركة العلمية مع 
أصحاب البدع عمومان كعبيد كجوه الكفر أيضان من كرائهم، ىي ُب األصل معركة علمية ُب بياف ا٢بق 

كدحض الباطل، كال يكوف ذلك إال ألصحاب السنة كٞبلتها، العارفْب العا٤بْب ٗبقاصد رسوؿ ا صلى ا 
عليو كسلم، كىديو، كشرحو، كتدبّبه ُب أقوالو كأفعالو كتقريراتو ٗبا أيٝبل كعيٌمم كقػيرّْب ُب كتاب ا سبحانو 

 .كتعأب
كدرسنا ىذا أسأؿ ا جل كعبل أف يكبتو كيدٲبو، كيوفقنا كإياكم فيو ٖبّب قوؿ كعمل، كأف ينفعنا فيو 
ٝبيعان ٗبا نقوؿ كنسمع، كأف ٯبعل ما نقوؿ كنسمع، كنكتب ك٫بضر ذيخران كعقىب خّب عندما ننقلب إٔب ربنا 

إلماـ ادثْب اإلماـ أيب عبد ا ٧بمد بن إ٠باعيل ابن " ا١بامع الصحيح: "سبحانو كتعأب، ىو ُب كتاب
فقد بٌوأه ا جل كعبل ُب مقعد صدؽ ععيم من .  البخارم، كىو غِب عن التعريف عليو رٞبة اإبراىيم

  .العلماء كالصا٢بْب ُب ىذه األمة
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كال يزاؿ علمو عليو رٞبة ا ككتابو كبقية كتبو، علمان ال ينضب، كموردان ال ٯبف أبدان للواردين 
كما حٌرره كبٌينو، كاجتهد، كاستقرأ حياتو، كما كىبو ا من ملكات . كالناىلْب من فيض علمو رٞبة ا

كذكاء خارؽ، كعبقرية فذة ٣بدمة سٌنة رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم، مع ما نعنو فيو من صلوح النية، 
ا١بامع : "كال يزاؿ كتابو. كدليل ذلك ما بارؾ ا لو ُب حياتو، كبارؾ لو أيضان بعد حياتو. كحسن ا٤بقصد

. ؛ كىو ذركة سناـ كتب أىل العلم، كأىل اإلسبلـ، كأىل السنة منذ أككر من ألف كمائٍب سنة"الصحيح
 . كسيبقى كذلك حٌب يرث ا األرض كمن عليها
فهو عليو رٞبة ا عاش حياتو بسيطان فقّبان ال يتميز عن . كىذا الشرؼ، كىذا ىو الرفعة ا٢بقيقية

غّبه ُب ىيئة، كال ُب لباس، كال معاش؛ كإ٭با عاش حياتو رٌحاالن يطوؼ األرض شرقان كغربان، ما استقر لو 
. فنعٌده ك٫بسبو ٩بن عاىدكا ا كصدقوا ُب عهدىم مع ا. مكاف، كال استقر لو قرار حٌب قضى ٫ببو

 .كنسألو أف ٯبعلنا ٝبيعان ٩بن ينتعر كما بٌدلوا تبديبلن 
بطبيعة ا٢باؿ لن نبدأ بدراسة الكتاب إال ببعض ا٤بقدمات الضركرية، كإف كاف سبق ُب إحدل 

كلكن نشّب ىنا إٔب ". ا١بامع الصحيح: "الدكرات ا٤باضية قبل سنوات دراسة مفصلة ٥بذا الكتاب ا٤ببارؾ
: بعض اإلشارات الضركرية الٍب البد أف يعرفها، كٛبس إليها ا٢باجة لكل قارئ كدارس ٥بذا الكتاب الععيم

 .لئلماـ البخارم" ا١بامع الصحيح"
من ا٤بعلـو عند أىل العلم أف تصنيف اإلماـ البخارم ٥بذا ا١بامع الصحيح يعترب ابتكاران جديدان ُب 

كبياف ذلك، من ا٤بعلـو أيضان أف سنن رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم ٓب تكن مدكنة كال . علم التصنيف
مكتوبة ُب عصر الصحابة رضي ا عنهم كعصر كبار التابعْب إال نسخ معينة عند بعضهم، كاستغنوا عن 

 فكاف حفعهم كاستيعأّم، كشٌدة نطقو،. الكتابة فيما كىبهم ا جل كعبل من حافعة قوية، كذىن كقٌاد
ىي مؤىبلهتم الٍب ّٔا استغنوا عن الكتابة كالتدكين مع ما كاف قد هنوا عنو ُب بعض األحاديث عن ...كقلة

ٍب . الكتابة ُب عهد النيب صلى ا عليو كسلم، خشية أف ٱبتلط كبلمو عليو الصبلة كالسبلـ بالقرآف الكرًن
َ ااْاُيْ آِنا)): ا٢بديث ا٤بشهور ٍب قاؿ النيب صلى ا عليو كسلم ََلاَتْك ُُبوااَ  ٍّياَوَ ْ اَكَ َباَ  ٍّياَغ َيْ

 (1 ).(( َيْلَ ْ ُ يُا
فلما ًٌب القرآف، كضيبط، كعيرؼ كٝبع ُب عهد الصديق كعهد عكماف بن عفاف، جاءت ا٢باجة كزاؿ 

 ظهرت ا٢باجة ملحة إٔب تدكين السنة، ٛبامان كما ظهرت ،ففي طبقة صغار التابعْب. ا٤بانع بتدكين السنة

                                                 

 .5326: صحيح مسلم، باب التكبت ُب ا٢بديث كحكم كتابة العلم رقم (1)
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ا٢باجة ُب عهد الصديق ١بمع القرآف ككتابتو، ٤با جاء عمر بن ا٣بطاب رضي ا عنو ُب ا٢بديث ا٤بشهور 
إف القتل قد استحٌر بالقراء يـو اليمامة ُب قتاؿ أىل الردة، القراء من : تفق عليو إٔب أيب بكر كقاؿ لوآبك

الصحابة حفاظ القرآف قيتل عدد منهم، كإف بقي األمر على كذا سيقتل ٩بنهم ُب ا٢بركب كالغزك كا١بهاد 
 .تو كقرائوفظفييخشى أف يضيع شيء من القرآف بفوت كموت كقتل ح. ككذا

ككاف أف ظهرت ا٢باجة إٔب أف ٯبمع  القرآف ُب صحف كتبقى ٧بفوظة، ٕبيث نأمن من ضياع شيء  
 كمناقشة (ق النيب صلى ا عليو كسلمعكيف أصنع شيئان ٓب يصن): كبعد تردد من أيب بكر الصديق. منو

ظهرت ا٢باجة ا٤بلحة لذلك، فقاـ الصديق ٗبشركع مبارؾ ٤با استدعى زيد بن ثابت، أمر . كاضحة من عمر
بتتبع القرآف كٝبعو من صدكر الرجاؿ، كٝبعو من الٌلخف كالعيسب كالععاـ كأمكا٥با، حٌب ٝبع كامل القرآف، 
كريتب ُب الصحف الٍب كانت عند أيب بكر خبلفتو، ٍب عند عمر خبلفتو، ٍب عند حفصة أـ ا٤بؤمنْب بنت 

عمر إٔب أف طلبها عكماف رضي ا عنو ُب حياتو كما تعرفوف، كنسخ ا٤بصاحف، كبعث إٔب اآلفاؽ، كاألمر 
 .معركؼ مشهور معلـو

انطلقت ككّبان من صغار . نفس ا٢باجة ظهرت للعلماء ُب هناية ا٤بائة األكٔب للهجرة كبداية الكانية
اندرج عصر . التابعْب، ٤با دخل ُب اإلسبلـ أفواج كأمم ُب شرؽ األرض كغرّٔا، كطبعان ا٤بوت ال ٲبهل

شى أف إف بقي األمر ىكذا أف ٲبوت ككّب من العلم كتذىب ككّب  الصحابة، كاندرج عصر كبار التابعْب كٱبي
 .من السنن ٗبوت األئمة كالعلماء كا٢بفاظ، فدعت ا٢باجة للتدكين

كظهور تدكين . فبدأت جهود فردية كما تعرفوف، ىذا كلو كصف للمعلومة؛ ألف ا٤بعلومة لديكم  
سعيد بن أيب عركبة أيضا . على سبيل ا٤بكاؿ الربيع بن صبيح أٌلف كٝبع كرٌتب. بعض األئمة ُب ذلك الوقت

ٝبع كرتب، إٔب أف دعت ا٢باجة كبف٢باح أكرب ألمّب ا٤بؤمنْب عمر بن عبد العزيز عليو رٞبة ا فأمر ٔبمع 
ففين )السنن، كأمر كبار العلماء كأيب بكر بن ٞبن، ك٧بمد بن جابر زىرم كأمكا٥بما بتتبع السنن كٝبعها؛ 

 .نفس ا٤بربر الذم حصل للصديق كالفاركؽ ١بمع القرآف. (خفت دركس العلم كذىأّا ٗبوت العلماء

كلكن ىذا كلو ا١بمع أك التأليف ىدفو شيء كاحد؛ كىو ا١بمع بدكف ترتيب معْب كال تدكين كال   
استنباط، لكن قصده ا١بمع إٔب أف قاـ كبار العلماء ُب ا٤بائة الكانية، فعهر نوع جديد من التصنيف 

 .كالَبتيب الذم عيرؼ با٤بسانيد؛ ا٤بسند

ككاف ىٌم من ألف مسندان أف ٯبمع أكرب قدر ٩بكن من األحاديث؛ ألنو ما زالت ا٢باجة إٔب تتبع  
كلذلك ٩با ٲبيز ا٤بسانيد .  ا١بمعق مقصود..السنن كبصرؼ النعر عن صحة ا٢بديث أك ضعفو، ليس اآلف

فصٌنف أبو داككد الطيالسي اإلماـ ا٤بشهور مسنده ا٤بشهور . عن غّبىا، ضخامتها كككرة األحاديث فيها
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الذم قيل إنو ضٌم أككر من عشرين ألف حديث، كلكنو ُب حكم ا٤بفقود كال يوجد منو اليـو إال نسخة 
 .بسيطة فيها ألفي حديث ال تشكل عشر الكتاب كلو

كصٌنف يعقوب ابن شيبة مسنده ا٤بشهور الذم قيل أيضان أنو ضم أككر من مائة ألف ركاية، كىو 
صنف مسٌدد مسرىد البصرم مسندان، . كصٌنف عبيد ا بن موسى العبسي مسندان . حكم ا٤بفقودُب أيضان 

كصنف اإلماـ أٞبد إماـ أىل السنة مسنده . كصٌنف أسد بن موسى األموم ا٤بعركؼ بأسد السنة مسندان 
ا٤بشهور الذم كتب ا لو البقاء، كحفظ ثركة ىائلة ععيمة من أحاديث رسوؿ ا  صلى ا عليو كسلم؛ 

 .مسند اإلماـ أٞبد عليو رٞبة ا كيضم ٫بوان من عشرين ألف حديكان 

ككذلك ا٢بميدم شيخ البخارم صٌنف مسندان كىكذا، كالذم مٌيز الككّب ُب تلك الطبقة رغبة  
تب على مسانيد . ا١بمع أككر من التحقيق كبياف الصحيح، أك االستنباط كما داـ ا٠بو ا٤بسند، سّبي

الصحابة، ككذلك ا٣بلفاء الراشدين األربعة ُب منزلتهم، ٍب با٤بتأخرين من الركاية كأيب ىريرة كعائشة كابن 
 . ٍب من ا٤بتقدمْب إٔب أف ٰبصل على أكرب قدر من الركاية،عمر كجابر كأمكا٥بم

جاء عصر اإلماـ البخارم، ككاف ىو حامل راية ا١بمع كا٢بديث كالسنة بعد اندراج عصر أكلئك 
.  ُب ذلك الوقتديثككاف اإلماـ البخارم ىو النجم الساطع ُب ٠باء العلم كاّب. األئمة أصحاب ا٤بسانيد

 كٕبكم طلبو كحافعتو كعبقريتو كرحلتو، ٝبع كٌمان ىائبلن ككفقو ا جل كعبل ١بمع كٌم ىائل من 
 كأعطى تلك السنن كاألحاديث كالركايات، ككاف ٱبتزهنا ُب ذاكرتو الفذة الٍب قٌل نعّبىا ُب علماء اإلسبلـ

ؤلفات، كركل أككرىا كحفعها كاستوعبها، كابتكر كما قلت ُب بداية القمة نوع جديد من التأليف؛ ليس آب
 ا١بمع؛ ألف ا٢باجة ا٤بلحة للجمع فرضت على الطبقة ا٤بتقدمة كأصحاب ا٤بسانيد كغّبىم أف يؤلفوا قصده

 .  تتميز كتبهم بالضخامة كاستيعاب أعداد ضخمة جدان من األحاديث؛ كلذلكا٤بسانيد بقصد ا١بمع
رأل ىو أف ا٢باجة اآلف ليس للجمع؛ ألف ا١بمع حصل؛ كإ٭با للتحقيق كالتصحيح كاالستنباط؛ 

ألف األمة ما عندىا استعداد ّٓموعها أف كل شخص يذىب ٰبقق كينقب، كيعرؼ الصحيح من الضعيف 
فقهم ا جل كعبل ليكونوا من كرثة األنبياء، كا٤باٌتْب بسبب إٔب من كىذا مهمة العلماء كاألئمة ك. كيستمر

. نوع من التجديد كاالبتكارلكن بفرأل أف يؤلف . مّباث النيب صلى ا عليو كسلم
، الذم ليس ىدفو ىو ا١بمع بقدر مفابتدأ عصر التصنيف الذم ٲبكن أف نسميو التصنيف التحقيق

لكن مع التحقيف كالتصحيح كحسن االستنباط، فيقدـ ألمة مشركع متكامل يريح من . ما ىو االختصار
 .عناء البحث كالتنقيب ُب الصحيح كالضعيف، ك٦بموع األمة



 

 7 

كتاب بدء الوحي                                                                                                 _ شرح صحيح البخاري
  الدروس كاملة

سواءن كاف . كأيضان يقدـ ٥بم الفائدة الشرعية، كا٤بعلومة الشرعية، ىذه العبارة إذا صح ا٢بكم الشرعي
 .حكمان عقائديان، أك حكمان فقهيان، أك أخبلقيا، أك من اآلداب أك من ٫بوىا بعبارات ٨بتصرة

فتميز عن . كالذم تقدـ ٥بم ّٔذا ا٤بشركع، ليس إنسانان عاديان أك راكيان ٦برد راكم بقدر ما ىو إماـ فذ
غّبه من علماء اإلسبلـ ٕبسن االستنباط كالتحقيق، مع شدة ا٤بتابعة كا٤براقبة فيما ٱبرج مع ٙبملو تبعات 

فهو أىل ٥بذه األعماؿ الضخمة كلها، كأىل ٥بذا ا٤بشركع ا٤بتكامل كلو، فعهر عصر التصنيف . التصحيح
  .ُب ا١بوامع

.  ىذا نوع جديد من التصنيف كالتأليف ُب كتب السنة ما كاف معركفا فيما تقدـ"ا١بامع" كلمة
ا١بامع : "كأكؿ كتاب جامع ّٔذا ا٤بشركع ا٤بتكامل ىو كتاب ىذا اإلماـ الفذ؛ اإلماـ البخارم، ككتابو

" .الصحيح
 . كلذلك كبتسمية الكتاب يعهر كما قاؿ اقق بعد قليل مقصود اإلماـ البخارم من ىذا التأليف

إشارة كىو ُب مصاؼ كأكجز عبارة،  بأقصر مقصوده تقرير السٌنة إٔب عمـو األمة، كاستنباط األحكاـ  
 قكاستنباطنتهى الراحة كالطمأنينة أف اإلماـ البخارم ال يقل ُب فقهو مباألئمة الكبار؛ بل نستطيع أف نقوؿ 

زمانو من  األربعة، كال عن غّبىم؛ بل قد يفوؽ ككّبان ٩بن أخذ منهم الفقو ُب زمانو ك٩بن تقدـ األئمةعن 
 .ٕبسن االستنباط كحسن التدقيق كحسن التصنيف

كملكاتو اجتهاد .  يقلد أحدان؛ كإ٭با ٯبتهدال كيف أف اإلماـ البخارم سكالذم يعهر عندما نتدار
كىي إذا ٓب ٘بتمع أدكات االجتهاد ُب مكلو، كمكل ذكائو كحكمو كعبقريتو مع ما نعنو . كأدكاتو اجتمعت فيو

أىبلن لذلك، مكلو إذا ٓب يكن . فيو من صدؽ النية كاإلخبلص، كابتغاء كجو ا ُب كل أعمالو عليو رٞبة ا
 .فمن يعطى ىذا ا٤بقاـ ُب االجتهاد كاالستنباط

كلذلك يركل ُب بعض تراٝبو، ٱبتار قوالن ليس عليو أحد من األئمة األربعة أصبلن، ٕبكم ما فهم 
كعلم كيستدؿ كيربىن، كقد يكوف بقولو ُب ككّب من ا٤بسائل القوة الواضحة نعران الستناده إٔب خربتو 

 .الواسعة، كحافعتو الفذة، كاستيعابو ألككر سنن رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم
فلما عـز البخارم على ىذا ا٤بشركع، قول عزمو على ذلك اقَباح اقَبحو شيخو اإلماـ إسحاؽ بن 

كنا ننعر ُب ٦بلس :  يقوؿ اإلماـ البخارم فيما ركاه عنو أبو بكر اإل٠باعيلي يقوؿ،إبراىيم ا٢بنعلي
 .، شوؼ ٨بتصران (لو أنكم ٝبعتم كتابان ٨بتصران ):  اإلماـ ا٤بشهور فقاؿ لناىويوإسحاؽ، إسحاؽ ابن ر

اختصاره أيضان . ىذا ا١بمع الككّب يعِب اآلف حقق غاية ا٤بريد، خطوة أخرل ٨بتصران ُب صحيح
 . من باب أكٔبةكاالقتصار على الصحيح دكف الضعيف، أك ا٤بوضوع
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، قاؿ اإلماـ (لو أنكم ٝبعتم كتابان ٨بتصران ُب صحيح سنة رسوؿ ا عليو الصبلة كالسبلـ) 
 يعِب ىذا االقَباح كقع ُب قلبو كقاـ ٗبشركعو ىذا ا٤ببارؾ الذم استمر (.فوقع ذلك ُب قليب): البخارم

  .كاستنزؼ من حياتو أككر من ستة عشر عامان ُب الكتابة ليس ُب ا١بمع
ا١بمع عمره كلو ٯبمع، كيبحث، كيرحل، كيدٌكف، كٰبفظ، كيراجع، كيناظر، كٯبادؿ كيبْب ستة عشر 

.  بالنسبة ٥بذا اإلماـامل ىذا مشركع عمر ؾأفٔب ع كىذا يدلك. عامان ُب التصنيف ُب كتابة الصحيح
 كربل ُب التاريخ كالرجاؿ ك٫بوىا، تدلك على أف ىذا اإلماـ قٌدـ لؤلمة أخرل مشاريع علمية كيضاؼ لذلك

ثركة علمية ال تقدر بكمن، كٜبنها ما ٰبتسبو ىو كاحتسبو عند ربو جل كعبل أجران كثوابان عنده، كذكران حسنان 
 .على ألسنة ا٤بؤمنْب إٔب قياـ الساعة

: ىذا الكتاب ا٠بو كما نقل ابن الصبلح ُب ا٤بقدمة، كالنوكم أيضان ُب مقدمتو لشرح البخارم يقوؿ
ا١بامع، ا٤بسند، الصحيح، : أربعة أكصاؼ. ا١بامع، ا٤بسند، الصحيح، ا٤بختصر: ٠بى اإلماـ البخارم كتابو

 .ا٤بختصر من أمور رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم كسننو كأيامو

 ذكر نفس الكبلـ فقاؿ تقريبان إال كلمة كاحدة ما ذكرىا "ىدم السارم"كا٢بافظ ابن حجر ُب   
(. ا٠بو ا١بامع الصحيح ا٤بسند من حديث رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم كسننو كأيامو): فقاؿ

 ُب كتب السنة، كاف لئلماـ البخارم السبق ُب أليفتشّب إٔب نوع من أنواع الت" ا١بامع"كلمة 
فتأٌب فيو العقائد، كتأٌب فيو .  تعِب أكالن أنو كتاب جامع ١بميع أبواب العلم"ا١بامع"فكلمة . ابتكاره

، أمكا٥بااألحكاـ، كتأٌب فيو ا٤بعامبلت، كتأٌب فيو أمور اآلداب عمومان؛ آداب الطعاـ، كالشراب، كالنكاح ك
يعِب جامع لكل أبواب العلم الٍب ٰبتاج إليها، غّب مقتصرة على . كالرقاؽ، كا٤بغازم، كالسّب، كالفًب ك٫بوىا

 ".ا١بامع"ىذه أكؿ ما تفيد كلمة . نوع معْب أك ٭بط معْب

 أنو ٰبتاج إٔب نوع من التفقّب إف صحت العبارة كالتقسيم، ليس سردان "ا١بامع"تفيد أيضان كلمة 
ضمن صحيحو ٫بو ؼ. ما ىو سرد، لكن يقسم على أبواب، ككتب، كىكذا صنع البخارم. للحديث ىكذا

كتاب، أك٥با كتاب بدء اثنْب كتسعْب . من اثنْب كتسعْب كتابان، كل كتاب ُب لوف كفن من فنوف العلم
كُب كل كتاب كحدة علمية متكاملة تقريبان، ٙبقق " التوحيد كالرد على ا١بهمية: "الوحي كآخرىا كتاب

 .إذف ىو ا١بامع الصحيح. "ا١بامع"ىذا ما تفيده كلمة . مقاصده لدارسو كقارئو كالناظر فيو

التعريف فهو عنايتو فقط ٗبا صح عن الرسوؿ عليو الصبلة من شركح كلمة الصحيح أيضان 
ا٢بديث . كالسبلـ؛ ألف ا٢بديث الضعيف فضبلن عن ا٤بوضوع ال يقاـ عليو حكمان، كال ىديان، كال صنعان 

الضعيف ُب حكم النيب صلى ا عليو كسلم ما قالو أك فعلو، فبل ينسب للدين ٕبديث ضعيف فيو شيئان 
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كلذلك الصحيح ماداـ ا٤بسألة استنباط كبناء أحكاـ، كتقوًن ىدم كسنة ألمة، ال تبُب األحكاـ كال . مطلقان 
 .تستنبط كال تبُب اآلداب كال تؤخذ من األحاديث الضعيفة فضبلن عنها ا٤بوضوعة

إذف البد ماداـ أنا قصدنا بالتسمية االستنباط كبناء ا٢بكاـ، البد أف يقتصر على ما صح عن 
؟  اآلف ُب الصحيح من الضعيفما ىو ا٤بقياسك. رسوؿ ا عليو الصبلة كالسبلـ

 ا٤بقياس إماـ ما خلق ا بعده مكلو ُب علمو كعبقريتو، كسعة أفقو، كشدة شركطو الٍب كضعها، 
 . ينتقي من خبل٥با ا٢بديث الصحيح

ا٤بسند كما تعرفوف كدرستم ُب ا٤بصطلح، ا٢باكم أبو عبد ا . ، كلمة ا٤بسند مهمة أيضان "ا٤بسند"
 : فقٌيد ا٤بسند بقيدين ا٢باكم. يعرؼ ا٤بسند ٗبا اتصل سنده إٔب النيب صلى ا عليو كسلم

كٯبب أف ينتهي إٔب النيب . القيد األكؿ االتصاؿ، ا٤بنقطع فضبل عن ا٤بعضل ال يعد عنده مسندان 
 . فهو تعريف ا٤بسند فيو نوع من الريق. فا٤بوقوؼ كا٤بقطوع ال يعد أيضان عنده مسندان . صلى ا عليو كسلم

الدراية ُب علـو : " ا٣بطيب البغدادم أبو بكر علي ابن ثابت كصنف كتابو ا٤بشهور جاءكما
سواءن كاف ا٤بنتهى صحايب أك . كسع التعريف قليبلن فقاؿ بأف ا٤بسند ىو ما اتصل سنده إٔب منتهاه" الركاية

النيب صلى ا عليو كسلم، أك من التابعْب، ا٤بهم أف يكوف السند متصبلن ال انقطاع فيو كال إعراض، يسمى 
 قولو كىو ما يسمى ا٤بوقوؼ، أك التابعْب من قولو فيسمى منسواءن انتهى السند إٔب الصحايب . مسندان 

 .با٤بقطوع، أك إٔب النيب صلى ا عليو كسلم كيسمى با٤برفوع كما تعرفوف كىذا يعترب عنده مسندان 

ففنو ا٢بديث . كىذا التعريف تقريبان ىو الذم عليو أككر العلماء، كتصرفات البخارم تدؿ عليو
طبعان الصحيح يشَبط لو الكقة، لكن ا٤بسند يشَبط لو االتصاؿ . ا٤بسند؛ أم الذم يشَبط لو ثقة الركاة

كال يشَبط أف ينتهي إٔب النيب . بدكف انقطاع فضبلن عن اإلعضاؿ؛ االنقطاع كاإلعضاؿ علة تقدح ُب السنة
قد ينتهي إٔب النيب صلى ا عليو كسلم كقد ينتهي أيضا إٔب قوؿ الصحايب، فيعترب . صلى ا عليو كسلم

عنده حديكان مسندان، لكنو إذا كاف من قوؿ الصحايب يعترب موقوفان، كإذا كاف من قوؿ النيب صلى ا عليو 
 .ىذا قوؿ ُب تعريف ا٤بسند. كسلم يعترب مرفوعان 

ال يعترب ا٢بديث عند األئمة مسندان إال إذا صدر بصيغة التحديث . القوؿ الكاين كىو مهم جدان 
 : أخربنا فبلف، أك يقوؿ: حدثنا فبلف، أك يقوؿ:كأف يقوؿ ادث أك صاحب الكتاب ا٤بؤلف كاإلخبار

فبلف، أك أنبئت : عن فبلف، أك قاؿ: أما إذا قاؿ. البد من ىذه العبارات حٌب يكوف مسندان . أنبأنا فبلف
معلقان قد يسمى معلق، ببلغة من . يعترب عندىم ماذا؟ مسندان ال عن فبلف، أك بلغِب عن فبلف ىذا 
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 ةالببلغات أم عبارة توضحو، لكن ال يعترب مسندان إال إذا أسنده ادث بصيغة التحديث كاإلخبار كالعل
 .داخل السند بشركطها ا٤بعتربة ا٤بعركفة الٍب يعِب رٗبا درستموىا كمرت عليكم

لكن سيأٌب معنا . كلذلك ا٢بديث ُب صحيح البخارم، األحاديث ا٤بقصودة بالتعريف ىي ا٤بسندة
 تذكر لفوائد أخرل  لكنبعد قليل أف ىناؾ أنواع أخرل ضٌمنها البخارم صحيحة، ليست مقصودة

 . كا٤بعلقات كما يرسلو حديكان ُب صيغة الَبٝبة

حدثنا، أك أخربنا ىو ا٤بقصود من : فدلت كلمة ا٤بسند على أف ا٢بديث ا٤بتصل ا٤بصٌدر بصيغة
كما عداه ُب ا٤بعلقات بأنواعها ا٤بختلفة، أك ما يدرجو لفظ الَبٝبة، يكوف ألسباب . تعريف ا١بامع الصحيح

 . خارجة عن ىذا ا٤بقصد كاالستنباط كغّبه كما سنذكر
ا١بامع الصحيح ا٤بسند ا٤بختصر، إذف ىو ليس قصده استيعاب كل ما صٌح عن النيب صلى ا 

كالذم يدؿ . عليو كسلم، إال لو أراد ذلك ٣برج كتابان كاسعان ضخمان تفُب األعمار دكف رٗبا كتابتو أك قراءتو
على أنو قصد االختصار، ما سبق ذكره بأنو كاف يهدؼ إٔب تقريب العلم كالسنة كاألحكاـ الشرعية إٔب 

 .األمة، كىذا ال يناسبو التطويل بقدر ما يناسبو االختصار
: ركل عنو أبو بكر اإل٠باعيلي أنو قاؿ، ركل أبو بكر اإل٠باعيلي عن البخارم أنو قاؿ: األمر الكاين

كما تركت من ) ىذا دليل على أنو اشَبط أف ال ٱبرج إال صحيحان، (ٓب أخرجو ُب ىذا الكتاب إال صحيحان )
فنستفيد من ىذه الكلمة ا٤بركية عنو .  يعِب ليس قصده االستيعاب كلكن قصده االختصار(الصحيح أككر

أف ال ٱبرج لنا حديكان مسندان إال _  كىو أىل ٥بذا الضماف كالوفاء بو _عليو رٞبة ا أنو ضٌم لنا كتعهد لنا 
الف كىو قصد أمر آخر. ما يرل أنو صحيح  .قد ٱبي

ما تركت من ): كأيضان أشعرنا كأخربنا أنو ما قصد االستيعاب بقدر أنو قصد االختصار؛ ألنو قاؿ
 . (الصحيح أككر

انتقيت أحاديث ىذا ا١بامع من ): كركل عنو أيضان اإلماـ ا٣بطيب كغّبه عن البخارم أنو قاؿ
  (.سبعمائة ألف حديث

رٗبا يقوؿ إذا صٌح منها نصفها، أك . شوؼ ىذا إماـ كاسع ا٢بفظ سبعمائة ألف ركاية بْب عينيو
لكن ىو اختار لك أربعة أالؼ أحاديث أك ثبلث أالؼ حديث من سبعمائة . ربعها يبقى ضخم جدان 

 . ألف حديث
، تذىب السنْب . إذف مشركع كبّب جدان  لو قيسمت ىذه األحاديث على طلبة الدراسات العليا اليـو

كتنتهي األعواـ كتنقضي كما خلصوا من ىذا ا٤بشركع الضخم الذم قاـ بو ىذا الرجل ٔبهده ا٣باص ٗبا كفقو 
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" األدب ا٤بفرد"ك" الصغّب"ك" األكسط"ك" التاريخ الكبّب"باإلضافة إٔب ا٤بشاريع الكربل األخرل كػ. ا
 .كغّبىا

أمور ععيمة جدا تدلك على أف ىؤالء األئمة بالفعل قٌدموا لؤلمة ٗبا كفقهم ا جل كعبل خدمات   
إذف فهمنا عنواف الكتاب كمقاصده كاختصاره الذم قصده . ال تقدر بكمن، كحسأّم على ا جل كعبل

 .  اإلماـ عليو رٞبة ا

كتاب . أنواع األحاديث الٍب مشلها ىذا الكتاب ا٤ببارؾ ا١بامع الصحيح. ننتقل إٔب نقطة أخرل
 : ا١بامع الصحيح لئلماـ البخارم تضمن ثبلثة أنواع من األحاديث

ما سبق ذكره كىو األحاديث ا٤بسندة ا٤بتصلة، الٍب ىي أصل مقصود التأليف عند : النوع األكؿ
؛ أم حديث ُب الصحيح يبتدئو البخارم ٕبدثنا أك أخربنا أك يعِب ترتاحكعبلمتها حٌب . اإلماـ البخارم

حدثِب أك أخربين فهو ا٢بديث ا٤بسند؛ كىو ا٤بقصود بأصل الكتاب، الٍب تبُب عليو األحكاـ كاالستنباطات 
 .كاضح كال ال؟ ىذا أكؿ نوع كىو ا٤بقصود.  كغّبىادابكاالحتجاجات كاآل

أحاديث معلقة كعبلمتها أف . أضاؼ البخارم نوعان آخر عيرؼ عند العلماء باألحاديث ا٤بعلقة
يقوؿ لك . قاؿ فبلف، ذكر فبلف، فيو فبلف عن فبلف: إما يقوؿ لك. البخارم ال يقوؿ حدثنا كال أخربنا

مكبلن باب الفخذ عورة، فيو حديث أنس ابن مالك عن النيب صلى ا عليو كسلم، ىو ال يذكر لك 
أك يقوؿ مكبلن يذكر .  ىذا حديث معلق...((كإف كنت عابرة حٌب أعرؼ ماذا يقصد))... حكم. حديث

ركل، ذكر، فيو فبلف، . أك ركل أبو ىريرة عن النيب أنو قاؿ كذا. عن النيب صلى ا عليو كسلم قاؿ كذا
 . قاؿ فبلف ىذه كلها ما فيها حدثنا أك أخربنا، اصطيلح على تسميتها باألحاديث ماذا؟ ا٤بعلقة

. طيب، ما قصد البخارم من إدخالو ٥بذه األحاديث ا٤بعلقة؟ العلماء ٥بم ٕبث طويل ُب أنواعها
 .قاؿ فبلف، ركل فبلف، ذكر فبلف: ما يعلقو بصيغة التصحيح كأف ٯبـز كيقوؿ: قسموىا قسمْب

ما يعلقو بصيغة التمرير ا٤بشعرة بعدـ أك تضعيف تلك الركاية، كأف يقوؿ يذكر عن : كالنوع الكاين
يركل، قيل، كأمكاؿ العبارات الٍب تشعر بأف فيو يعِب نوع من . النيب صلى ا عليو كسلم أنو قاؿ كذا

الصيغتْب؛ صيغة ا١بمع كالتصحيح، صيغة التضعيف كالتمرير، يدخل البخارم كٌمان ُب ىاتْب . الضعف
 . الصحيحةفىائبلن من األحاديث ا٤بعلقة ُب ضم

كلذلك إذا أردت أف تعزك األحاديث ا٤بعلقة من صحيح البخارم، ال ٰبق لك أف تعزكىا كتقوؿ 
ىذا ال يعفيك حٌب تبْب كتقوؿ ركاه البخارم معلقان مكبلن، أك . ركاه البخارم، أك موجود ُب صحيح البخارم
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تقوؿ علقو البخارم ُب الصحيح، حٌب ال يقاؿ أنو ٩بن اعتمد عليو البخارم كأراده كقصده بالتأليف؛ كىو 
 .األحاديث ا٤بسندة

قد . ٤باذا يذكر األحاديث ا٤بعلقة؟ يذكرىا إما لفائدة االستنباط؛ ألف االستنباط ماداـ ىو مقصود
يكوف ا٢بديث ا٤بسند الذم ُب ىذا الباب، الداللة منو على ا٢بكم الذم ترجم بو غّب ظاىرة كغّب كاضحة، 

فيأٌب يعلق بعض األحاديث الٍب ال يريد فيها رٗبا . ٙبتاج إٔب عناية بو كتفكّب، كىذا رٗبا ال ٰبسنو كل أحد
ألف فيها نوع من الضعف، ما كافقت شركطو الٍب اعتربىا إلخراج ا٢بديث ا٤بسند، فيدخل حديكان أك 

حديكْب معلقة تقرب لك ا٤بعُب قليبلن، كأف يقوؿ ا٢بكم فيها أك داللة من ا٢بكم الذم ُب ا٢بديث ا٤بسند 
 فهمتم؟. الذم أخرجو

يعِب ا٢باجة إٔب االستنباط، جعلتو يدخل بعض األحاديث لكنو ما ارتضاىا لضعف شركطها رٗبا،   
لك إال الصحيح سلمت ما ارتضاىا لكنو أخرجها مسندة؛ ألنو ىو ىو يقوؿ أنا ما . أك لضعفها ىي رٗبا

كلكن ىذا ا٢بديث مهم ألف ىو الذم يكبت لك ا٤بسألة، أك يعطيك ا٢بكم . كعندم شركط ٕبسب علمو
 أىدافو كما قلنا تقريب فـكىي  ؛يعِب مباشران بدكف ناحية إعمالو كتفكّب كاستنباط الٍب ال ٰبسنها كل أحد

 .  لك ا٢بكم االستنباطيب ىذا ا٢بديث ليشعرؾ كيقرلقالعلم لعامة األمة، فيع

ا٤بسائل . ينضاؼ إٔب ىذا أمر آخر كسبب آخر ُب إخراجو ا٤بعلقات؛ كىو يبْب لك اختياره ىو
. ىذا يرل أف ا٤بسألة كذا، كىذا يرل أنو كذا. ا٣ببلفية ككّبة كما تعرفوف كال ال؟ كاألئمة كل لو اجتهاده

فقد يعهر ُب ا٤بسألة الواحدة قولْب . فكل إماـ لو اعتبارات، كلو قواعد معينة، كلو أصوؿ معينة يستنبط ّٔا
 .أك ثبلثة أك أربعة ألربعة أئمة، كلهم اجتهد ٕبسب جهده كعلمو كطاقتو

كقد . ىو أيضان كما عرفتكم قبل قليل أنو ال يقلد أحدان من األئمة قبلو؛ بل ٯبتهد فيو بنفسو
شعرؾ ماجتمعت فيو ملكة االجتهاد كلها كىذا ٩بكن، كأدكاتو عليو رٞبة ا، ففحدل أساليب البخارم 

معلقْب أك ثبلثة يوصل لك ا٢بكم كيشعرؾ أف . باختياره ٥بذه ا٤بسألة، كأنو اختار أف يورد ا٤بعلقات ىذه
مسألة خبلفية، ىل الفخذ عورة بالنسبة . مكاؿ ذلك باب الفخذ عورة. ىذا ىو اختياره، كىذا ىو استنباطو

  غّب عورة؟ـللرجل أ
البخارم اختار الفخذ عورة، كا٢بديث الذم ينص على ذلك صريح حديث جرىد ا٤بعركؼ؛ كىو 

لكن حديث جرىد ما كافق . ، نص صريح ككاضح كمباشر(الفخذ عورة)قوؿ النيب صلى ا عليو كسلم 
علق حديث جرىد ليبْب لك أنو ٱبتار ىذا القوؿ، كأف الفخذ . شركطو، كىو إذ اختار ىذا القوؿ، فعلقو

 .عورة كإف كاف ٓب ٱبرج من ا٢بالة ا٤بسندة ما يؤدم ىذا ا٤بعُب
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كلذلك عندما سنقرأ . ففحدل أساليب البخارم إضافة إٔب االستنباط كتقريب ا٤بعلومة، بياف اختياره
يقوؿ لك أكرد ىذه ا٤بعلقات ليدلك على اختياره، كأنو اختار . كندرس كأنت تقرأ ُب الشركح كالفتح كغّبه

 . ا٤بسألة الفبلنية، ا٢بكم فيها كذا ككذا
قد تقوؿ ٤باذا ٤با . فا٤بعلقات إذف خدمت البخارم ُب تقريب رأيو كاجتهاده كاستنباطو كاختياره

أسنده ما كافق شركطو؟ يعِب ىو ال يريد أف ٱبرج الصحيح فقط؛ بل أصح ما ٲبكن، كأصح ما يستطيع، 
 حرمت ىذه الركاية، كال الكىو التـز ىذه الشركط كٓب يرد أف ٱبل ّٔا، ُب نفس الوقت ما حرمت الفائدة ك

أيضان  حرمت االستنباط، فهو من الَبٝبة ك٩با علقو كتستنبط بسرعة، كتعرؼ رأم ىذا اإلماـ الذم تقرأ كتابو
. بسرعة

كأف .  من فوائد إيراد ا٤بعلقات تككّب الطرؽ إلخراج ا٤بتوف ا٢بديكية عن حٌد الغرابة أك العزة ك٫بوىا
يكوف ا٢بديث الذم أخرجو مسندان قد يكوف غريبان، يعِب مًب ا٢بديث ٓب يركل إال بسند كاحد على 

انتبهت كال . مستول من الصحة، فيورد من األحاديث ما ىو أقل منو شأنان ُب الصحة ٩با يؤدم نفس ا٤بعُب
 . ال؟ ٩با يؤدم نفس ا٤بعُب، إذف خدمة للمًب إلخراجو عن حد الغرابة

لكن ىذه األحاديث ا٤بعلقة الٍب قصدكا ّٔا تككّب الطريق، تككّب طرؽ ا٢بديث كإخراج متنها عن 
حد الغرابة، ما ىي ُب مستول ىذه ا٢بديث ا٤بسند، كٱبرجو كما أخرجها، فأكردىا معلقات ّٔذه الفائدة 

لكنها ليست على .  جاءت ُب األحاديثلاإلسنادية ا٢بديكية؛ كىي بياف أف ىذا ا٤بًب لو معاين أخر
 .مستواه من جهة السند كاالتصاؿ، كقوة الرجاؿ كشركطو، فعٌلقها

 : كم فائدة اآلف ذكرنا من سبب إيراد اإلماـ البخارم للمعلقات ُب صحيحو؟ ثبلث، ثبلث فوائد

االستنباط ككجو ذلك قد يكوف ا٤بسألة ا٤بستنبطة فيها خفاء من ا٢بديث ا٤بسند، لكن فيها : األكٔب
 ىدؼكىذا . ظهور أككر ُب حديث آخر ليس على شرطو، فيعلقو لتقريب ا٤بسألة ماداـ ىذا ىو االستنباط

 . لئلماـ البخارمتأليفمن أىداؼ اؿ

 من قٌل مسألةيشعرؾ باختياره ىو من بْب األقواؿ الككّبة ُب ا٤بسألة الواحدة، ك: الفائدة الكانية
ىد كىو سي مسائل العلم إال كفيها للعلماء خبلؼ كما تعرفوف ٕبسب االجتهادات، كٕبسب ما بلغو من اؿ

 ىو ال،! كقولو؟ القوؿ ىذه اخَبت كأنا كيقوؿ ٰبلل كىو كيشعرؾ يفهمك كيف. إماـ ٱبتار كيستنبط
 .باالختيار كيشعرؾ فيعلق حديث كتاب

الفائدة األخّبة إخراج مًب ا٢بديث عن حد الغرابة إذا كاف ا٢بديث ا٤بسند على شركطو، ٰبكم ك
 .عليو بغرابة فتخرج الغرابة أك العزة أك الشهرة بتككّب الطرؽ األخرل الٍب ليست على شرطو
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إذف النوع األكؿ األحاديث ا٤بسندة ا٤بتصلة كعبلمتها إذا صدرت بصيغة التحديث : النوع الكالث
 .اتفقنا على ىذا. كاإلخبار

أك ذكر، أك فيو فبلف عن النيب أك ركل، قاؿ، : صيغة التصحيح: ا٤بعلقات بالصيغتْب: النوع الكاين
 .كفائدهتا عرفناىا. يركل، يذكر، قيل، كأقواؿ ثانية: أك صيغة التضعيف. صلى ا عليو كسلم

النوع الكالث من األحاديث ا٤بوجودة ا٤بضمنة ُب جامع صحيح لئلماـ البخارم، من ترجم بو ركاة 
نفس الَبٝبة كرٗبا ُب بعض األبواب يَبجم، . صحيح البخارم كلو تراجم، باب كذا، باب كذا. ا٢بديث

باب الفخذ ). ، ىذا لفظ ا٢بديث كامل(إذا أقيمت صبلة فبل صبلة إال الٍب أقيمت باب)يقوؿ حديث، 
 .ىل كلها ألفاظ أحاديث تَبجم ٤بًب ا٢بديث...، كىكذا(باب البيعاف با٣بيار مآب يفَبقا)، (عورة

تقريب الفوائد السابقة الٍب ُب ا٤بعلقات، تتكرر معنا . كماداـ ترجم ٗبًب ا٢بديث، البد ىنا من فوائد
 . إذا ترجم بلفظ ا٢بديث، يكاد يكوف استقراره أف ما ترجم منو اختياره. ُب صورة الَبٝبة
باب ): إذا قاؿ. ، تعرؼ أف مذىب البخارم أف الفخذ عورة خبلص(باب الفخذ عورة): إذا قاؿ

فيهم أف اختيار البخارم عدـ ٘بويز الصبلة أثناء إقامة  (إذا أقيمت صبلة فبل صبلة إال الصبلة ا٤بكتوبة
كخبلفان ا٢بديث خيار آّلس، موافقة للشافعي كأٞبد كمالك كفقهاء  (باب البيعاف با٣بيار). الصبلة كىكذا

 .٤بالك كأيب حنيفة

كىكذا فَبٝبتو إصدار حكم منو، كلكن ا٣بلل ُب الَبٝبة أنو ُب الغالب يتباين ُب الغالب ىذا   
لكن ا٢بكم منو كاضح كىو يريده . ا٢بديث ال يوافق شركطو؛ بل رٗبا يكوف فيو ضعف حٌب لفظ ا٢بديث

فيدخلو لفظ ترٝبة، ٍب ٱبرج ُب نفس الباب من  األحاديث ا٤بسندة ما يؤدم إٔب ذاؾ ا٤بعُب أك لوجو خفي 
 ....غّب ظاىر كغّب

 .كال يتجاكز ٫بو مائة كستْب ترٝبة على ما ذكر كقيل...

ا٤بقصود أننا الٍب ٰبق لنا أف نقوؿ .  ىذه أنواع األحاديث الٍب ضمنها البخارم ُب صحيحوفإذ
أما ا٤بعلقات، فبل ٰبق لك أف . ركاىا البخارم، ىاه، أك الٍب ذكرىا منو ُب صحيح البخارم الٍب أيسندت

أما ما ىو لفظ ترٝبة، فبل تعزكه للصحيح؛ . تقوؿ ركاه معلقان أك علقو. تعزكىا للبخارم إال مقيدة للتوضيح
ٯبب . ال تقوؿ ركاه البخارم ُب باب الفخذ عورة، الَبٝبة. ألنو ما ىو مقصود إال لبلستنباط كبياف ا٢بكم

 .االنتباه ٤بكل ىذه األمور

أما . البخارم عليو رٞبة ا، من مذىبو ُب ا١بامع الصحيح تكرار ا٢بديث ُب مواضع عدة كتقطيعو
التكرار، ففرضتو ا٢باجة لبلستنباط؛ ألف ا٢بديث الواحد قد يكوف فيو أككر من حكم كال ال؟ قد يكوف ُب 
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ككل حكم من ىذه األحكاـ موجود ُب باب . ا٢بديث الواحد أربعة، ٟبسة، عشرة أحكاـ ُب حديث كاحد
فيخرج ا٢بكم الذم ُب الصبلة من .. حكم ُب الصبلة، كآخر ُب ا٢بج، كثالث ُب اآلداب .من أبواب العلم
 .يَبجم باب كذا كٱبرج ا٢بديث. كتاب الصبلة

جاء ُب اآلداب، كىكذا . ٤با جاء كتاب ا٢بج ترجم كأعاد نفس ا٢بديث؛ ألف الشركط موجودة فيو  
 ٤باذا يكرر؟. ٟبس، ست إٔب عشر مرات رٗبا يكرر ا٢بديث الواحدأربع مرتْب، 

كىذه األحكاـ ٕبكم التقسيم مفرقة على . ألف ا٢بديث الواحد قد يتضمن ٦بموعة من األحكاـ  
كمع ذلك كلو البد أف يغاير اإلماـ البخارم . ففي كل باب يرجع نفس ا٢بديث ألجل االستنباط. أبواب

 .ٗبعُب لن ٘بد حديكان كاحدان مكرران بلفظ سنده كمعناه إال ما نذر. صيغة ا٢بديث، إما ُب متنو، أك ُب سنده
إذا أخذ نفس ا٢بديث إٔب باب آخر، يغّب يركيو عن صحايب آخر، يركيو عن شيخ آخر لو، يركيو 

أك . فأفادت تككّب الطرؽ، كأفادت يعِب خركج ا٢بديث مكبلن عن حد الغرابة كأمكا٥با. بسند آخر نفس ا٤بًب
يغّب ُب ا٤بًب، فّبكيو ُب موضع بلفظ كيركيو ُب موضع بلفظ آخر، يؤدم نفس ا٤بعُب، لكن اختلفت 

 .العبارات ك٫بو ذلك

ا٢بديث كاحد كاألحكاـ كاحدة، لكن ٨بتلفاف إما ُب سنده أك ُب متنو . فمن ىذا أف فيو فوائد ككّبة  
 . أك فيهما معان 

حٌب ا٢بديث الغليظ . كلن ٘بد حديكان يكرره ُب الصحيح ُب نفس السند كنفس ا٤بًب إال ما نذر
إما يغّب شركطو، أك يغّب . كما سندرس أخرجو عنده ُب الصحيح، لكن ُب موضعْب متشأّْب... كحديث

ما ىو ىدفو؟ ٕبسب طبعان ما بلغ من الركاية؛ ألنو قد يركل ا٢بديث بلفظ كىو نفس ا٢بديث . شركط ا٤بًب
 .بلفظ آخر

 (ألعماؿ بالنيةا): ، ُب موضع ثالث(إ٭با األعماؿ بالنية): ُب موضع آخر (إ٭با األعماؿ بالنيات) 
 نفس ا٤بعُب، أك يغّب ُب الطرؽ من تؤدمكىكذا ففي كل مرة يأتيك بعبارات جديدة أك أخرل . دكف إ٭با

 . ُب موضعْب ٛبامان إال ما نذران حديث يكرر جهة الصحايب، أك من جهة التابعي، أك من جهة شيخو كال

أما التقطيع كا٤بقصود . فالتكرار سببو إذف ا٢باجة إٔب االستنباط، يعِب ا٢بديث يضم ٦بموعة أحكاـ
فهو . كل ٝبلة فيها مكبلن مسألة أك حكم. بالتقطيع أف يكوف ا٢بديث فيو عدة ٝبل؛ مكوف من عدة ٝبل

ىاه؟ فيأٌب بالسند كٱبرج ا١بملة الٍب . ال يريد أف يأٌب ُب كل موضع با٢بديث كامبلن ٤با فيو من تطويل رٗبا
 .يقطعها من ٦بموع حديث كٱبرجها فقط ىي. يريدىا



 

 16 

كتاب بدء الوحي                                                                                                 _ شرح صحيح البخاري
  الدروس كاملة

ٍب ُب موضع آخر ٱبرج نفس ا٢بديث كٝبلة ثانية، ىو نفس ا٢بديث مع ىذا كلو البد باالستقراء   
البد ُب مواضع أف يكوف ا٢بديث كامبلن حٌب تعرؼ كأنت تقرأ أف ىذا ىو ا٢بديث الذم أخرج . كما قالوا

ىذه ا١بملة منو ُب الباب الذم ُب الصبلة، كأخرج ىذه ا١بملة منو ُب الباب الذم ُب الزكاة، كأخرج ٝبلة 
 .ثالكة ُب الباب الذم ُب الرقاؽ، كا٣بامسة ُب الفًب كىكذا

 لكن البد ُب أحد ا٤بواضع أف ٱبرج لك ا٢بديث كامبلن غّب مقطع لتعرؼ أف ىذا ىو ا٢بديث 
 . االختصار لديوتوبتمامو، كأنو أخذ ىذه ا١بمل كقطعها ٢باجتو لبلستنباط، كحاج

قصة بريرة . قد يكوف ا٢بديث طويل مكل حديث مكبل قصة اإلفك لعائشة، فيو أحكاـ ككّبة جدان   
فيو أحكاـ ككّبة جدان، كىو طويل قصة طويلة ٕبيت لو كضع ا٢بديث كامبل، رٗبا فيو نوع من التطويل ال 

باب من اشَبط ُب البيع شركطا )ففذا أراد مكبلن ُب كتاب البيوع كترجم لو . يناسب مقصوده من االختصار
كبلـ النيب صلى ا عليو كسلم،  (1 )((َ ْ ااْا َيَ َطاَاْ  ً ااَْ َ اِ ياِكَ  ِبااالَّهيِا)):ا أخذ ٝبلة فقط،(ال ٙبل

 . كطرح القصة كلها ما ُب حاجة ٥با اآلف

صلى ا : خبلؿ العتق أخرج ٝبلة فقط قاؿ(2 )(( إن  اااوَلءاا  اأ  ق)): جاء القوؿ فيو حديث
 .(( إن  اااوَلءاا  اأ  ق)): عليو كسلم

ُب موضع رابع مٌب مكاتبة، إذا كاف ا٤بملوؾ يريد يكاتب سيده أحكاـ ككّبة، ٱبرج ا١بملة ا٤بقصودة   
فقد . الدالة على ا٢بكم، كمع ىذا البد ُب موضع من ا٤بواضع، يسرد ا٢بديث كامبلن ٔبميع ٝبلو كألفاظو

كمع ذلك إف كرر، ال يكاد يكرر حديكان بنفس السند كا٤بًب إال ما . يقطع ا٢بديث كقد يكرره ٥بذه الفوائد
كإذا قطعو ألجل االستنباط كاالختصار، البد ُب . فبل بد أف يغّب مغايرة إما ُب سنده أك ُب ا٤بًب. نذر

 أف ىذا ىو ا٢بديث الذم أخرج ىذه ا١بمل متفرقة منو ٓبموضع من ا٤بواضع يعطيك ا٢بديث كامبلن حٌب تع
 .ٕبسب االستنباطات، كٕبسب األحكاـ يعِب الٍب قصدىا كأرادىا

كٓب يقع ُب الصحيح حديثه اقتصر فيو البخارم على ٝبلة ): يقوؿ ا٢بافظ ىنا تتمة للتقطيع يقوؿ
كما قلت قبل قليل أنو البد ُب موضع آخر أف يسرد ا٢بديث  (منو كحذؼ الباقي كٓب يذكره ُب موضع آخر

ٓب ٰبدث ُب الصحيح كلو أف اإلماـ أخرج ٝبلة من ا٢بديث كحذؼ الباقي كٓب يذكره ُب موضع . كامبلن 
 :آخر الباقي اذكؼ، ما حصل ىذا إال حديث كاحد ال ثاين لو على كبلـ ا٢بافظ يقوؿ

                                                 

  436:صحيح البخارم، باب ذكر البيع كالشراء على ا٤بنرب ُب ا٤بسجد رقم (1)
 2527:الشركط ُب الوالء رقم: صحيح البخارم، باب (2)
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ِإنَّها)):اإال حديكا كاحد؛ كىو حديث ىزيل ابن شرحبيل عن عبد ا ابن مسعود رضي ا عنو قاؿ)
ْ َ ِماََلاُ َ  ٍُّبوَناَوِإنَّهاَأْاَ ااْاَ  ِاِل َّهِ اَك نُوااُ َ  ٍُّبونَا  . البخارم ىذه ا٤برةرجوأخ (1)((َأْاَ ااْاِ

  سائبة كاف أىل ا١باىلية من ﴾َ  اَ َ َ اااّلُياِ  اَ ِ  َ ٍةاَوَلَاَ  آَِب ٍا﴿معركؼ السادة أياـ ا١باىلية 
األحكاـ الٍب اخَبعها ٥بم كشرعها ٥بم طاغوهتم عمر ابن ٢بي السائب، كىذا يأٌب ُب الرجل ينذر بعّبين أك 

. بقرتْب ٟبس سنوات سائبة لآل٥بة تسيب ُب األرض، ال أحد يأكلها كال أحد يأخذىا كال أحد ٰبتلبها
ما .. كىذا كقف السائبة على آ٥بة، ىذا ما ييصنع كتطوؼ ُب األرض حٌب ٛبوت أك حٌب يأكلها سبع كال

 .ىكذا السائبة تعطى نذر يعِب قربة لآل٥بة. غنمإبل كال ينفع البلت كالعزل 
َ  اَ َ َ اااّلُياِ  اَ ِ  َ ٍةاَوَلَاَ  آَِبٍ اَوَلَاَوِص َلٍ اَوَلَاَح ٍما﴿: ا حـر ذلك كقاؿ ُب سورة ا٤بائدة  

ْ َ ِماََلاُ َ  ٍُّبونَا)):ا ، فابن مسعود يقوؿ(2)﴾َواَيِك َّهاااَّهِ  َ اَكَ ُ وْاا َيْ  َيُ وَناَ َل اااّلِيااْاَكِ بَا  ((ِإنَّهاَأْاَ ااْاِ
كاألحكاـ الشرعية ُب . معُب سائبة يعِب إىدار ا٤باؿ ّٔذه الطريقة ما ىو كارد. ما فيو سائبة ُب اإلسبلـ

. يعِب ما تأٌب تقوؿ ىذه القطيع سائبة  ٛبشي ُب الشارع ىكذا. القرابْب ٥با شركطها كضوابطها كموا٠بها
ما عقدت ا٤بقصد ما أطعمت جائعان كال سقيت ضمآنا، ا٫برىا كتصدؽ ّٔا، ىذا الذم يتقرب بو إٔب ا، 

التسييب تضييع ُب .  ىكذا، كتريد من الناس أف ٰبَبموا ىذه السائبة، ما فيو تسييب ُب اإلسبلـمما ٚبل
 .معناه كاإلسبلـ كالشريعة ال يرتضيو

ْ َ ِماََلاُ َ  ٍُّبونَا))  ىذه ا١بملة أخرجها اإلماـ البخارم فقط من كبلـ ابن مسعود، ((ِإنَّهاَأْاَ ااْاِ
 قصة طويلة، ذكر ضمنىذه ا١بملة . فلها حكم الرفع، فلها حكم الرفع يعِب بشركطها كما لو حكم الرفع

قيل ما معُب السائبة؟  قصة طويلة فيما معُب . ابن مسعود نفسو، ابن مسعود نفسو رضي ا عنو ذكر قصة
 ىذه القصة ما ذكرىا ليو؟ ىو اآلف . ككيف حرمها اإلسبلـ. ٤باذا كاف يصنعها أىل ا١باىلية.السائبة

ا٢بديث الوحيد الذم اقتطع منو البخارم ٝبلة كأٮبل بقيتو كٓب يذكرىا ُب موضع آخر؛ ألف البقية قصة ُب 
فأٮبلها . تفصيل معاين السائبة كما كاف يصنع أىل ا١باىلية، كاآلف ليس حاجة ٥بذه القصة كال مكاف ٥با

 ىذا ا٢بديث ((..إناأا ااا  ال  )): البخارم لعدـ ا٢باجة، كاقتصر على ما ىو مهم، ا٢باؿ ُب ا٢بكم
الوحيد الذم ال ثاين لو، فلن ٘بد ُب الصحيح حديكان آخر اقتصر منو البخارم على بعضو كحذؼ الباقي، 

 .كٓب يذكر ُب موضع آخر من صحيحو

                                                 

 6256: رقم، مّباث السائبة: صحيح البخارم، باب (1)
 .103 :ا٤بائدة (2)
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. يكاد ٯبمع العلماء بل قد أٝبعوا على أف ا١بامع الصحيح للبخارم ىو أصح كتاب ُب علم السنة
كىذه ا٤بنزلة العالية، تبٌوأىا ىذا الكتاب ا٤ببارؾ . أصح كتاب على كجو األرض بعد كتاب ا جل كعبل

 :ألسباب عدة

كلو . ما كاف عليو اإلماـ البخارم من العبقرية الناذرة، كا٢بفظ الواسع الذم قٌل نعّبه: السبب األكؿ
إذا كاف كىو ال يزاؿ شاب، غض، طرم ما خرج . نذكر القصص الككّبة ُب حفعو كعبقريتو لضاؽ ا٤بقاـ

كجهو أم ما نبت شاربو كال ٢بيتو ييسأؿ عن العلل كالرجاؿ كاألحكاـ العويصة ىذه، كىو ٯبرم فيها 
 .كالسهم كما يقولوف

رأيت أبا عبد ا البخارم ُب البصرة كقد غلبو أىل ا٢بديث على مسألة فأجلسوه ُب ): يقوؿ أٞبد 
ستة عشر، ٟبسة عشر،  (بعض التل يسألونو عن العلل كالرجاؿ ٲبر فيها كالسهم كىو ٓب تنبث ٢بيتو بعد

يعِب ُب العلل يعِب ٙبتاج إٔب خربة كاسعة كمعرفة .. أربعة عشر سنة ُب العلل، ما يعِب إنساف يقوؿ لك
فكيف ٤با . كىذا لسة ٢بيتو ما نبتت.. بطرؽ ا٢بديث، كمعرفة ا٤بنقطع كا٤بدلس كىكذا ما ىي مسألة

 .اكتهل، كتقدـ سنو، كاتسعت دائرتو كرسخت قدمو، الشك أف ىذه منزلة عالية تبوأىا ىذا اإلماـ

 .(ما استخرجت خراساف مكل ٧بمد ابن إ٠باعيل البخارم): يقوؿ اإلماـ أٞبد

كىو يعلم على من ...ىذه شهادة من إماـ كاسع الركاية، ععيم القدر كاإلماـ أٞبد يهاب اإلماـ 
 .يكِب عليو ، عليو رٞبة ا

فمنزلة اإلماـ البخارم ُب العلم كشدة حافعتو كعبقريتو الفذة عليو رٞبة ا، كلسنا لنا مقاـ لذكر 
ىذه الركايات ُب حفعو، كمن ترجم ٢بياتو ا٤بباركة سيجد العجب العجاب، العجب العجاب الذم ال يكاد 

 . يصدؽ فعبلن ُب خربتو كعلمو الواسعاف

فهذا العلم الواسع، كا٢بفظ الشديد، كا٣بربة ا٥بائلة ُب علم الرجاؿ حٌب قيل كما نقلو أٞبد بن سلمة 
مع أنو لقي أٞبد ابن حنبل كٰبٓب ابن  ( من يعلم رجاؿ ا٢بديث كالبخارمالـال أعلم ُب أئمة اإلس): يقوؿ

 .(ما رأيت مكل ىذا): معْب، كإذا قيل ٰبٓب بن معْب خاص ُب علم الرجاؿ يقوؿ

؛ البخارم ُب ركاة ا٢بديث، كسواء من الصحابة كغّبىم، التاريخ الكبّب "التاريخ الكبّب"٤با خلص 
أكسع كتاب ُب تعريف علم الرجاؿ لئلماـ البخارم، كأحضره إٔب شيخو إسحاؽ ابن إبراىيم، أيعجب بو 

شيء ال يصدؽ أربعْب ألف ترٝبة   (أيها األمّب أال أريك سحران؟): كدخل بو على األمّب ابن طاىر كقاؿ لو
إال كلو عندم قصة، كلكن _  ىو قولو _ذكركل رجل لو ُب التاريخ »: ألربعْب ألف راكم كقاؿ ىو نفسو
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كىو ضخم ..كل رجل لو ذكر أعرفو كأعرؼ خربه، كلو أردت ذكر كل من أعرؼ« كرىت تطويل التاريخ
 .شيء ال يعقل فعبلن يدؿ على ذاكرة تكتنف علمان ىائبلن قل نعّبه.  أربعْب ألف ترٝبة

ما قاـ بو من تدقيق جراء خربتو كعملو، ىو كضع شركط معينة للحديث الذم سيخرجو ُب : ثانيان 
كضع شركط . الصحيح، ٓب ٱبرج إال الصحيح، كليس كل صحيح أكرده؛ بل أصح ما ٲبكن أف يوجد عليو

كعيرؼ أف البخارم بشركطو الععيمة الواسعة من ثقة الركاة، كاتصاؿ السند، كزكاؿ العلل كىو إماـ . قوية
 .العلل كعدـ كجود أم قادح ُب ا٢بديث

. فهذه الشركط أعطت العلماء طمأنينة أف البخارم عليو رٞبة ا ما أخذ من ا٢بديث إال صحيحو  
كلذلك عندما يناقشونو ما يناقشونو ُب أنو استخرج حديكا ضعيفا ال، يناقشونو فقط ىل أخلفت بشرطك 

يعِب كل كتاب التتبعي للدارقطِب كما أدراؾ ما الدارقطِب، كىو إماـ ععيم؛ أبو ا٢بسن علي . أـ ما أخلفت
ابن عمر ابن مهدم الدارقطِب، ٤با تتبع البخارم ما تتبعو كما قبلو بعض أئمة العلم أنو عكر على أحاديث 

أخللت ُب بعض شركطك أراؾ ضعيفة ُب الصحيح ال، ىي كل القضية أف الدارقطِب قاؿ أنت يا ٖبارم 
كرٌد على الدارقطِب كبٌْب أنو ما أخل . الٍب عرفناىا عنك ُب ىذه األحاديث، كىي ٫بو ستة كٜبانْب حديث

ُب شرطو فيها، كٓب يسلم الدارقطِب إال بضعة أحاديث فقط ٟبسة أك ستة أك عشرة أخلها بشركطو، مع أنو 
 .ما زاد ُب حدكد الصحيح ما نزؿ إٔب الضعيف أبدان، كىذا يكاد يكوف إٝباع عند أىل ا٢بديث

كلذلك سأذكر لكم بعد قليل أضعف ما ذيكر ُب البخارم من أحاديث، كرد العلماء على ذلك إف 
 .بقي كقت

 

 .بسم ا كا٢بمد  كصلى ا كسلم على رسولو كنبيو ا٤بصطفى كعلى آلو كصحبو كمن كااله

 :أما بعد  

قلنا قبل قليل أف غاية ما تتبعو كاستدركو إماـ عصره اإلماـ حسن علي ابن عمر ابن ا٤بهدم   
 _أنو يرل " اإللزامات كالتتبع"بػ: الدارقطِب على إماـ ادثْب أيب عبد ا البخارم ُب كتابو ا٤بعركؼ

أف البخارم ُب ىذه األحاديث الٍب قلنا ٫بو ستة كٜبانْب حديث أك ٫بوان من ىذا العدد أف _  الدارقطِب
البخارم أخٌل ببعض شركطو فيها، كأجاب عنها ا٢بافظ ابن حجر كغّبه أك عن أككرىا كسيٌلم للدارقطِب 

 . بعضها

كالشك أف حديكان ٱبرجو البخارم عن مكل مالك، عن نافع عن ابن عمر ليس كحديث ٱبرجو عن 
ا رٗبا ـكلو أراد أف ال ٱبرج إال من ىو ُب مستول مالك عن نافع ابن عمر . من ىو أقل منو شأنان كعلمان 
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_  أم الدارقطِب _لكن الدارقطِب يرل ُب اجتهاده مع أنو . أخرج إال بضعة أحاديث، كاقتصر على ذلك
كلكن . ٓب ٰبكم على شيء من تلك األحاديث بأهنا ُب حكم الضعيف كا٤بختل بعلة قادحة ك٫بو ذلك

 .القضية ُب بياف ىل أكَب بشركطو كاملة ُب ىذه األحاديث كغّبىا أـ أخٌل بشيء منها

كأككر ما أيخذ أك أضعف ما ٲبكن أف يقاؿ استيدرؾ على اإلماـ البخارم، كقيل بأف شركطو اختلت 
ىذه أضعف ما ٲبكن، كمع ذلك ا١بواب عنها كارد، فكيف ٗبا ىو . ُب ىذين ا٢بديكْب، ٮبا حديكاف فقط

يعِب ىذه أضعف من ا٢بديكاف، يعِب رأل بعض األئمة أهنا بالفعل يركف أهنا ما كاف أليب عبد ا أف 
 :حديكاف. ٱبرجها ضمن صحيحو مسندان متصبلن، كيركف أف العلة الٍب فيها يعِب قادحة إٔب حد ما

حديث أخرجو البخارم من طريق فضيل ابن عباس ابن سهل ابن سعد الساعدم، : ا٢بديث األكؿ
اَصلَّه ااالَّهُياَ َلْ ِياَوَ لَّهَما)): عن أبيو عباس ابن سهل، عن جده سعد ابن سهل الصحايب قاؿ َك َنااِل َّهِبيٍّ

ىل ىي . بس سهل ٱبرب أنو كاف للرسوؿ فرس ا٠بها اللحيف (1)((ِ ياَح ِآِ َ  ا َيَ ٌسا َيَي ُلاَاُيااالُّلَ ْ  ُا
.  إخبار السّب، إف عملتو يعِب كإف جهلتو يعِب ُب األمر متسعنسمسائل كال شرائع كال عقائد؟ خرب من ج

 . خرب ُب كتاب ا٤بغازم لئلماـ البخارم عليو رٞبة ا

قالوا أييٌب ضعفو؛ أيٌب ابن عباس ابن سهل، ضعفو اإلماـ أٞبد، كضعفو اإلماـ ٰبٓب ابن معْب، 
فكيف ٱبرج البخارم حديث من غزك حكم األئمة بضعفو؟ قالوا ُب ا١بواب، . اإلماـ النسائيأيضان كضعفو 

ليس ألييٌب ابن . من أجاب قاؿ يعِب مع التسليم بأف فيو ضعف، كٓب ٱبرج عنو البخارم أصبلن إال ىذه الركاية
، يعِب ما يبُب عليو مغازمكا٣برب كما ٠بعتم خرب . عباس ابن سهل ُب الصحيح إال ىذه الركاية ال ثاين ٥با

فلعٌل البخارم ٘باكز عن الضعف الذم فيو كبينو كخصوصا أنو يركم حديث عن أىل بيتو عن . أم شيء
يعِب . أبيو عباس، عن جده الصحايب سهل، ال يوجد منكر، كإف كاف أعلم ٕبديث أبيو كجده من غّبه

 . ىذه شفعت لو

مع ىذا كلو ٓب ينفرد أيٌب ابن عباس ابن سهل ّٔذه الركاية كقد توبع كما قاؿ ا٢بافظ توبع على ركاية أصل 
كلذلك موجودة . ا٢بديث، كتابعو أخوه ا٤بهيمن ابن عباس ابن سهل كأخوه كثقو الَبمذم كابن ماجة كغّبىم

 . ركاية ا٤بهيمن ُب كتب السنن كالَبمذم كأيب داككد كابن ماجة كغّبىم، مع كما قلنا ركاية الصيغ

كىذا منهج قدًن لبعض األئمة أنو يعِب ال ٰبقق التحقيق ا٤بطلوب ُب أخبار ا٤بغازم كالسّب كما 
ثانيان يركم ا٢بديث عن أبيو عن . ينبغي، خصوصان أنو شفع للبخارم أف أيب يعِب على ضعف، ىذا أكال
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 21 

كتاب بدء الوحي                                                                                                 _ شرح صحيح البخاري
  الدروس كاملة

فرٗبا ٠بع منو ىذا عن أبيو عن جده مرات . جده، فهو يعِب لقياه ألبيو كجلوسو معو ك٠باعو ككّبة جدان 
 غريب ال رجلككّبة، كقد يضعف بعض األمور مع أف أىل بيتو كال ال؟ ما ىو حديث عن رجل بعيد ك

 .ككذا، رٗبا ٠بع ىذا

 كىذه ا٤بسألة أضعف الناس علما سيحفعو كال ال؟ كأقل الناس ذاكرة ما ىي مشكلة عنده، كأف 
يقوؿ الرسوؿ كاف لو فرس معلومة ستبقى ُب ذىنو، ٠بع أباه يقو٥با مرات، كرٗبا ٠بع جده يقو٥با مرة، ما ىي 

 .معلومة تنسى بسرعة حٌب كلو فرضنا أف حفعو ضعيف، كأف ضبطو يعِب ليس بذاؾ

تابعو أخوه ا٤بهيمن ابن عباس كىو موثق عند أككرىم، فدٌؿ على أف ىذه ا٤بسألة كىذه ثاين من 
. ا٤بعلومة موجودة ُب أىل بيت سهل بن سعد كتابعوىا بينهم، يرككهنا عن جدىم الصحايب سهل بن سعد

ٍب من ىذا كلو ا٤بسألة يعِب ما ٙبتمل؛ ألهنا خرب ككما تعلموف ليس ُب األمر كبّب شيء، ىذا أضعف ما ُب 
 .الصحيح

 _الكاين، ا٢بديث الكاين حديث عبيد ابن إ٠باعيل ابن أيب أكيس، عن خالو اإلماـ مالك ابن أنس 
عن زيد بن أيب أسلم عن أبيو أسلم مؤب عمر عن _  اإلماـ مالك ابن أنس خاؿ ا٠باعيل ابن أيب أكيس

 .عمر يعِب ىذا السند

، مالك خاؿ، ىذه معلومة مهمة كلمة (حدثنا إ٠باعيل ابن أيب أكيس عن مالك): يقوؿ البخارم
عن مالك عن زيد ابن أسلم عن أبيو أسلم )خاؿ مهمة ٗبعُب أهنا ستدفع شيء من االنتقاد، خاؿ إ٠باعيل 

استعمل عمر رجبلن يدعى ىنية على إبل على ٟبس )ماذا يقوؿ؟ . معركؼ أسلم مؤب عمر (مؤب عمر
 . على إبل الصدقة (الصدقة

يقوؿ عمر استعمل إبل الصدقة الٍب تؤتى للصدقات . خرب مكل ذلك كاف للنيب فرس يدعى اللخيف
كالزكاة، ٞبلها عمر إٔب ا٤بدينة تبقى ترعى فيها حٌب ال ٱبالطها غّبىا، حٌب يوزعها كما أمر ا، يعِب ٙبتاج 

ىذا ا٠بو ا٠بو ىنيو ا٠بو قصي . فحٌب ال تضيع ككذا، ككضع رجبلن يعِب يرعاىا ا٠بو ىنيو. إٔب كقت للتوزيع
 . ما عندنا فيو مشكلة ا٠بو ما يبطل حكم كال يضعو... ا٠بو 

يعِب . ىذه ا٤بعلومة كلها، استعمل رجل لصدقة أك ما استعمل يعِب ليس فيها أمر مصلحي راجح
ىذه .. أنت ُب كضعك الطبيعي إذا كاف غنم تضع ٥با من يقـو بشأهنا، ىذا شيء ما ٰبتاج إٔب حكم كال

مسألة خربية فقط، علمية جاءت ُب ىذا ضمن ىذا الكبلـ البحكي ُب اإلبل كالغنم كالصدقة، كمع كل ىذا 
كماداـ أنو ضعيف، إخراج ىذه الركاية عنو . إ٠باعيل ضعيف تكلم فيو األئمة؛ إ٠باعيل ابن أيب أكيس: قالوا

 .ديث الٍب اعتمدىا البخارم ُب صحيحوايعِب تقدح ُب ىذا ا٢بديث، كتنزؿ ىذا ا٢بديث عن مستول األح
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 :أجاب آّيبوف ٗبا يلي

 ُب إ٠باعيلكلذلك البخارم قصد .  من الضعفحديث إ٠باعيلٓب ٱبضع البخارم ما ُب : أكالن 
كاف عادة . كطلب منو أصولو السماعية_  كىذه مركية ُب ترٝبة البخارم كغّبه _ا٤بدينة كطلب منو 

أك يطرأ شيء على صحتو، رٗبا يكوف . ادث إذا شك ُب حفظ ادث أك اختلط رٗبا، أك نسي، أك كىم
لكن اختلط ُب آخر عمره، نسي، بدأ يتلقن يرجعو إٔب ماذا؟ إٔب أصولو السماعية ا٤بقيدة الٍب كتبها . ثقة

 .عن شيوخو أثناء الطلب كقولو ليكبت صحة السماع عليها
لكن ا٤بكتوب ا٤بنقوؿ ا٤ببقي عليها . ىذه ما تتغّب مضبوطة، بعضهم ينسى يكرب كيهـر كيضعف

 . بالسماع ىذا موثق
فالبخارم كاف يعلم ما ُب حفظ إ٠باعيل كما ٠بعو كرٗبا يرجع لبعض األحاديث، كىذا الذم قدح 

ككقف لو ُب ا٤بدينة كطلب منو أصولو السماعية، فاستجاب لو إ٠باعيل كقاؿ لو أصولو . فيو  األئمة
 . السماعية ٠باعو عن خالو مالك

مالك خصو بسماع معْب كموقع عليو، ٠بع مِب ىذه النسخة، ىذا معُب السماع أم اإلماـ يكتب 
٠بع مِب ىذه . يعِب اإلماـ ٤با ٰبدث بنسخة معينة، أك ُب كتاب حضره ٦بموعة بعد أف ينتهي يوقع ٥بم

حٌب لو كاف ال يذكر شيئان، كالنسخة موثقة . النسخة فبلف كيقيد أ٠باء ا٤بسمعْب، كتبقى النسخة متداكلة
حٌب لو كاف نفس الراكم ٥با ضعيف ُب ذىنو، أك عقلو . كعليها توقيع اإلماـ، تعترب يعِب حجة كينقل منها

 .بشرط يكوف ثقة ُب دينو حٌب ال يزكر، أك يعِب يدخل ُب النسخة ما ليس منها
ففذف البخارم ترؾ االعتماد على ذىن كحفظ إ٠باعيل، كترؾ أصوالن ٠باعية، فأخرج لو إ٠باعيل 

نعر ما فيها من حديث ٨بتل فعلم ٕب عليو حٌب ال ا): أصولو السماعية؛ بل كقاؿ لو إ٠باعيل قاؿ للبخارم
. (أحدث بو

 ىذا يدؿ على .كأنت ما شاء ا شوؼ ا٢بديث الذم فيو ضعف كحط العبلمة حٌب ال أحدث بو
لو قاؿ . دين كإنصات كإال إ٠باعيل ما عنده صعوبة، قاؿ امش أعطيك أصوٕب السماعية، ما ٲبكن أف تبقى

. علم ٕب إذا رأيت حديث فيو خلل حٌب ال أحدث بو
ففذف عندنا البخارم عندما يركم عن إ٠باعيل ال يركم عن حفعو الذم اختل ككىن كضعف؛ إ٭با 

. كأقول حٌب من حفظ ككّب من كأثبت من حفظ ككّب من ا٢بفاظ. يركيو مباشرة من أصولو السماعية
 عن ىذا ا٢بديث، مع أف األحاديث ككّبة جدان عن إ٠باعيلكلذلك ٓب يقتصر البخارم ُب ركاية عن 

حفعو؛ إ٭با يركم عن أصلو من  ألنو ال يركم ؛طريق إ٠باعيل مع العلم ٗبا فيو من قوادح ُب حفعو
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فزالت الشبهة، كثبت تدقيق ىذا اإلماـ الذم جاء إٔب ا٤بدينة ٨بصوص لينقل من األصوؿ . السماعي
. كقد عملنا علمو كحفعو كذاكرتو كىو عبقرم. السماعية كينتقي منها

ىذا أقصى ما قيل فيما أعلم ككما ذكرنا من األحاديث الضعيفة الٍب قيل رٗبا يشؤّا الضعف ُب   
. إذف نؤجل ىذه ا٤بسألة إٔب كقت آخر. األحاديث ا٤بسندة ا٤بتصلة، ا٤بوجودة ُب صحيح البخارم

سنذكرىا ك٭باذج ك٥بذا أساليب .  قد ٱبرج البخارم حديكان فيو خلل ليشعرؾ با٣بلل الذم فيو:  أا   
 . ُب حينها إف شاء ا تعأب

إذا حذفنا ا٤بكرر عدا األحاديث ا٤بسندة طبعان . بقي أف ٫بصي عدد األحاديث ُب صحيح البخارم
 يقوؿ أهنا أربعة آالؼ الح ابن الص.إذا حذفنا ا٤بكرر كأرجعنا ا٤بقاطع إٔب بعضها. ما ىي ا٤بعلقات ا٤بسندة
إذا حذفت ا٤بكررات كا٤بقاطع كرجعت األصوؿ . أهنا ألفْب كستمائة كحديكْببكا٢بافظ ابن حجر يقوؿ 

كالتكرار الذم ككرىا ُب . ا٤بكنية الٍب ركاىا البخارم ُب صحيحو، مسندة متصلة ألفْب كستمائة كحديكْب
أحاديث االستنباط أكصلها رٗبا إٔب سبعة آالؼ أك تسعة آالؼ على ترقيم ٧بمد فؤاد عبد الباقي ُب الطبعة 

. ا٤بشهورة
. أعلى األحاديث ُب صحيح البخارم الكبلثية، كأنذر األحاديث السباعية كأنذر األحاديث السباعية
أنتم تعلموف كلما قل العدد بْب الراكم أك صاحب الكتاب كالنيب صلى ا عليو كسلم كاف السند أحسن 

. لذلك كاف األئمة يطلبوف علو اإلسناد ما استطاعوا إليو سبيبلن . كأعلى كأضبط كأبعد عن دخوؿ العلل فيو
كا٤براد بالكبلثية الٍب ليس بْب البخارم . عصره أعلى األسانيد ُب صحيحو الكبلثيةٕبكم البخارم 

 أحاديث عالية جدا؛ إذفىذه . شيخو كالتابعي كالصحايب: كالنيب صلى ا عليو كسلم إال ثبلثة رجاؿ فقط
. كىي أعلى ما ٲبكن ُب صحيح البخارم

أربعة موقوفة . كاألحاديث الكبلثية ُب صحيح البخارم تصل إٔب ثبلثة كعشرين حديث عددىا  
األحاديث ا٤برفوعة عنو الكبلثية العالية جدان ىذه التسعة . كتسعة عشر مرفوعة إٔب النيب صلى ا عليو كسلم

. كىناؾ أربع موقوفة فيكوف العدد كم؟ ثبلثة كعشرين. عشر حديث مرفوعة
ما عدا ستة أحاديث أك سبعة . كل األحاديث الكبلثية ا٤برفوعة ُب صحيح البخارم بسند كاحد  

حدثنا ا٤بكي بن إبراىيم عن يزيد بن أيب عبيد عن سلمة بن ): كالباقية كلها بسند كاحد يقوؿ البخارم
. ، إحدل عشر حديث ّٔذا السند الواحد من الكبلثية(األكوع الصحايب عن النيب صلى ا عليو كسلم

حدثنا أبو عاصم كىو الضحاؾ بن ٨بلد : يقوؿ. كالباقية ٟبسة بسند آخر مكل السند الكبلثي لكنو شيخْب
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. سبعة عشر= عن أيب عبيد عن سلمة، ٟبسة أحاديث باقي من التسعة عشر كم؟ إحدل عشر كٟبسة
 .باقي اثنْب كال ال؟ أكملها بواحد عن عصاـ بن خالد عن حيريز بن عكماف عن عبد ا بن بسر الصحايب

كالتاسع عشر خرجو ٰبٓب عن جسر بن هتماف عن أنس بن مالك الصحايب ىذه كل الكبلثيات   
. أما السباعية فهي ككّبة، السباعية كىي بْب البخارم كالنيب سبعة من الرجاؿ. ا٤برفوعة ُب صحيح البخارم

ىذه أنذر ما ُب الصحيح، ككّبة  قد تصل، ٝبعتها ُب ٝبع صغّب كصلت عندم إٔب ٫بو من ثبلثة أك أربعة 
بْب الرباعية كا٣بماسية ىذه . كباقي أحاديث الصحيح كلها بْب رباعية أك ٟباسية. كعشرين حديث سباعي
 .أككر أحاديث الصحيح

بعد موسم . كة، تيمنان يعِب ّٔذه البقعة ا٤بباركةمبابتدأ البخارم تأليف صحيحو ُب ا٤بسجد ا٢براـ 
اآلف ٖبارة ُب باكستاف .  ىناؾةا٢بج بدأ بالكتابة كقضاه كانتهى منو بعد ستة عشر عامان ُب قريتو ُب ٖبار

 . كأٛبو ُب ستة عشر سنة
ما كتبت ُب ): شوؼ اإلماـ شوؼ الكقة الذم يطمئن قلبك يقوؿ" ما كتبت حديكان : "كاف يقوؿ

مع استفراغ ( كصليت ركعتْب كاستخرت ا)اغتساؿ احَبامان ٤با سيكتب  (الصحيح حديكان إال اغتسلت
كالسماعات مع ا١بهد البشرم ىذا يبقى ىو ٰبتاج إٔب ا٤بعونة من ... ا١بهد من التدقيق كالتنقيب كمذىب

يصل با عز .  ألنو يكتب دينان، ينسب للنيب صلى ا عليو كسلم حديكان ؛ا جل كعبل فيصلي كيستخّب
. كجل أحكامان 

بعد ىذا كلو بعد .شوؼ التدقيق ىذا، كالوجل كا٢برص، ففذا رأل أف قلبو مطمئن كتب ا٢بديث   
شوؼ برضو بعد ىذا كلو أربعة من األئمة،  (عرضت كتايب ىذا على أربعة أئمة): انقضاء ا٤بشركع يقوؿ

: أٞبد ابن حنبل، كٰبٓب ابن معْب إماـ آخر كما قاؿ: أربعة أئمة. مناقشة مكل ما يصنعوف اليـو ُب رساالت
 كرابعهم شيخو إسحاؽ ىذا كل الشيوخ، إسحاؽ بن ،ىذا ال يفوت ىذا، كعلي ابن ا٤بديِب إماـ العلل

.  ا٢بنعليإبراىيم
خلوا . من ىذا الكم ا٥بائل أربعة أحاديث بعضهم ناقشو فيها. فاستجابوه كأقركه إال أربعة أحاديث  

. السّبة السابقة من ىذه األربعة، يعِب حديكْب ُب ألوؼ، يعِب رٗبا لو تَبكها أحسن كاشتغل بالصحيح ككذا
كالقوؿ ُب : "كقاؿ العقيل كىو إماـ كبّب. إذف ىذين األمرين سهل جدان إف شاء ا. ىو رأل أنو ال بأس ّٔا

". األربعة أحاديث ىو قوؿ ُب البخارم كاألحاديث صحيحة ال منزع فيها كال مغضب
 عند ندققأف . سيكوف درسنا متوسطان يعِب ليس طويبل. لك ُب ىذا الدرس ا٤بنهج اآلٌبسبقي سن

كإف يكن أيضان يعِب ٨بتصران من . كل مسألة كعند كل كلمة، ىذا طبعا سيطوؿ الوقت بو كلن نقطع شيئان 
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حيث يغِب الفائدة ا٤بقصودة، سيكوف ُب حكم ا٤بتوسط على ا٤بنهج الذم سلكناه ُب أثناء الدكرة ا٤باضية 
. عندما شرحنا كتاب اإلماـ ُب الصحيح

 سنعتِب بالناحية ا٢بديكية اإلسنادية، كىذه فيها يعِب تدريب للطالب كٙبريكو لذىنو كمعرفة :ثانيان 
. بأسرار ككّبة ُب ىذا العلم الععيم

 ما ثانية مرة جاء إذا. لو نَبجم مرة ألكؿ يذكر اسم أم. مرة ألكؿ يذكركف عندما للركاة نَبجم
ذ .كمرات مرات يعِب الكبلـ نكرر ما يعِب ٕبيث خبلص لو نَبجم

 شهر بعد ا٤بسألة جاءت لكم نقوؿ ما. فنحيل ثاين موضع ُب كجاءت موضع ُب مسألة حققنا إذا 
. سنتعطل الطريقة ّٔذه ألف فيها؛ الكبلـ كنعيد أيضان  نقوؿ شهرين أك

 مرة جاء ٍب فيو الكبلـ حيقق كذا أك حكم أك راكم، ترٝبة كانت أك سندية، سواء مسألة أم
 ذلك ُب ا٤بعتمدة األصوؿ كنراجع سبق ما على ٫بيل كإ٭با فيو الكبلـ نعيد لن آخر موضع ُب أخرل

. ذلك كغّب كالشركح كالكتب
 الصحيح، نسخ أضبط كىي" اليونينية "النسخة ىي الدرس؛ موضع ىي تكوف أف نريد الٍب النسخة

 ا٢بافظ أياـ ٦بلس سبعْب ُب قرئت ككّبة، ٠باعية أصوؿ على قرأىا الٍب. اليونيِب الدين شرؼ ا٢بافظ نسخة
 يصحح فكاف مالك ابن الدين ٝباؿ زمانو ُب النحو إماـ القراءة ٦بلس كحضر اليونيِب، الدين شرؼ

 السند جهة من كضيبطت اللغة، إماـ ٕبضور اللغة جهة من فضيبطت اإلعرابات لو كيصحح ا٤بشكبلت،
. اليونينِب ا٢بافظ بتدقيق النسخة كصحة

 طبعها البخارم لصحيح طبعة أكؿ ىي السلطانية، النسخة عليها طيبعت الٍب ىي اليونينية النسخة 
 السلطانية، النسخة ىي الطباعة  جاءت حينما كطبعة ٚبرج طبعة أكؿ 1313 سنة ا٢بميد عبد السلطاف
 على ا٤بطبوعة الزكليب ا٢بافظ عند كاف الذم األصل على ا٤بطبوعة اسطنبوؿ ُب طيبعت الَبكية النسخة
 عليها الٍب السوؽ ُب اآلف ا٤بوجودة النسخة كىي ،اليونيِب الدين شرؼ ا٢بافظ عند كاف الذم األصل
 .شاكر أٞبد الشيخ كتعليق ٙبقيق

 فركقات ا٥بامش ُب كأثبت اليونينية النسخة عن ا٤بقدـ ككتب شاكر، أٞبد ٙبقيق: ىذا كجدت إذا 
.  الصحيح نسخ من ٲبكن ما أتقن الٍب ا٤بتقنة النسخة ىي ىذه النسخ

 كلها السلطاين، األصل على ا٤بطبوعة اسطنبوؿ نسخة أك مرقمة، ّٔا بأس ال الباقي عبد نسخة أك
 أراد ٤بن البخارم صحيح نسخ أتقن الٍب اليونينية النسخة ىي الٍب ىي شاكر أٞبد نسخة لكن طيبة أصوؿ
. ذلك ك٫بو يعِب النسخ من التكبت يعِب
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. تعأب ا شاء إف الدرس أثناء تأٌب ككّبة أخرل يعِب أمور ىناؾ
 شركر يقينا كأف رشدنا، كإياكم يلهمنا كأف كيرضاه، ٰببو ٤با كإياكم يوفقنا أف كجل عز ا سأؿف
 كعبادؾ نبيك كسنة ككتابك دينك انصر اللهم. كأكلياءه دينو يعز كأف. كنسمع نقوؿ ٗبا ينفعنا كأف أنفسنا

. الصا٢بْب
 .أٝبعْب كصحبو كآلو ٧بمد نبينا على كسلم ا كصلى العا٤بْب رب  كا٢بمد

 
ا
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 الدرس الثاني
 

من . إف ا٢بمد  ٫بمده كنستعينو كنستغفره، كنعود با من شركر أنفسنا كمن سيئات أعمالنا
كأشهد أف ال إلو إال ا كحده ال شريكة لو كأشهد . يهده ا فهو فبل مضل لو كمن يضلل فبل ىادم لو

 .أف ٧بمدان عبده رسولو صلى ا عليو كعلى آلو كأصحابو كأزكاجو كسلم تسليمان ككّبان 

 : أما بعد

فنبدأ بتوفيق من ا تعأب كىداية كتيسّب كإعانة ُب تدارس مًب ا١بامع الصحيح لئلماـ البخارم 
 .فنبدأ من أكلو، تفضل. عليو رٞبة ا

 . ا٢بمد  رب العا٤بْب كصلى ا كسلم كبارؾ على عبده كرسولو األمْب،بسم ا الرٞباف الرحيم

 .ك  با دءاااوحي
َ  ُمااْاَ  ِ ُظاأَ ُواَ ْبِدااالَّهِياُ َ  َّهُداْ ُ اِإْ َ  ِ  َ اْ ِ اِإ َيَ اِا َماْ ِ ااْاُ ِغ َ ِةااْاُبَخ ِريُّلارَِحَ ُيا) قَ َلاااشَّهْ ُخااْاِ

ِإنَّه ا﴿:ااالَّهُياتَيَ  َا اآِ  َ اَكْ َ اَك َناَ ْدُءااْاَوْحِياِإَا اَرُ وِلااالَّهِياَصلَّه ااالَّهُياَ َلْ ِياَوَ لَّهَماَوقَيْوُلااالَّهِياَ  َّهاِذْكُ  ُا
َ  اِإَا انُوٍحاَواا َّهِب ٍّ َ اِ ْ ا َيْ ِد ِا َ  اِإاَْ َ اَكَ  اَأْوَح َيْ  (﴾َأْوَح َيْ

ثَيَ  اَ ْ َ  اْ ُ اَ ِ  ٍدااْْلَْنَص ِريُّلاقَ َلا ثَيَ  اُ ْ َ  ُناقَ َلاَحدَّه ثَيَ  ااْاُ َ ْ ِديُّلاَ ْبُدااالَّهِياْ ُ ااازُّل َيْ ِ اقَ َلاَحدَّه َحدَّه
ا َيُيوُلاَ ِ ْ ُتاُ َ َ اْ َ ااْاَخ َّه ِبا اأَنَّهُياَ ِ َعاَ ْلَيَ َ اْ َ اَوقَّه ٍصااالَّهْ ِثيَّه َأْخبَيَ ِنياُ َ  َّهُداْ ُ اِإ َيَ اِا َمااا َيَّهْ ِ يُّل

قَ َلاَ ِ ْ ُتاَرُ وَلااالَّهِياَصلَّه ااالَّهُياَ َلْ ِياَوَ لَّهَما َيُيوُلاِإنَّهَ  ااْْلَْ َ  ُلا ِ ا َيٍّ َّه ِتااَرِ َيااالَّهُياَ ْ ُياَ َل ااْاِ ْ َب ِا
َوِإنَّهَ  اِاُك ٍّااْ ِ ٍئاَ  انَيَوىاَ َ ْ اَك َنْتاِاْ َ تُُياِإَا اُدنَيَ  اُ ِص بَيَ  اَأْواِإَا ااْ َ َأٍةا َيْ ِكُ َ  اَ ِ ْ َ تُُياِإَا اَ  ا

 .(َا َ َ اِإاَْ يِا
ابتدأ اإلماـ عليو رٞبة ا جٌل كعبل ترتيبو لكتب ا١بامع الصحيح بالكتاب الذم يتحدث عن أمر 
الوحي ا٤بنزؿ على رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم، كالتصدير لكتاب بدء الوحي لو داللتو الواضحة ُب بياف 
 . أف أصل كمصدر ديننا كشريعتنا ىو الوحي ا٤بنزؿ من عند ا جل كعبل، على رسولنا صلى ا عليو كسلم

فكل ما يأٌب من كتاب اإلٲباف فما بعده، كلو مأخوذ من مشكاة الوحي النازؿ على رسوؿ ا عليو 
 . سواءن كاف قرآنان أك كاف سنة كحديكان . الصبلة كالسبلـ

 كأراد البخارم أف يبٌْب كيف كاف يأٌب الوحي إٔب رسولنا عليو الصبلة كالسبلـ، كما ىي أنواعو، كما
ىي األحواؿ الٍب كانت تعَبم رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم حالة تلبسو بالوحي كاتصالو  ىي طرائقو، كما
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كلكنو صٌدر با٢بديث الداؿ على كجوب إحساف . با٤بلك كما سنقرأ ُب أحاديث قادمة إف شاء ا تعأب
النية كتصحيح ا٤بقاصد فيما يأتيو ابن آدـ ُب األمور كأعماؿ ير٘بي ثوأّا، كٰبتسب أجرىا عند ا جل 

 .كعبل

 .كلذاؾ كانت البداية قولو عليو رٞبة ا كيف كاف بدء الوحي إٔب رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم  

كمن ا٤بعلـو أف اتصاؿ ا٤بلك . كيف ىنا كما قالو غّب كاحد ىي البحث عن حقيقة الشيء كحالو  
ال نعلم كيف . اتصالو بالنيب صلى ا عليو كسلم، كيفيتو غيبية. ا٤بوكل بالوحي؛ كىو جربيل عليو السبلـ

كلذلك الكيفية . يتصل ا٤بلك برسوؿ ا عليو الصبلة كالسبلـ كيوحي إليو ما أراد ا جٌل كعبل أف يوحي
:  ابن تيميةاإلسبلـىذه ليست ٕبكان عن ىذه ا١بزئية الغيبية ُب حاؿ اتصاؿ ا٤بلك بالرسوؿ، أك بعبارة شيخ 

كالرسوؿ اإلنسي . جربيل مرسل من ا: الرسوؿ ا٤ببلئكي". حالة اتصاؿ الرسوؿ ا٤ببلئكي بالرسوؿ اإلنسي"
 .ىو ٧بمد عليو الصبلة كالسبلـ

فالبحت . فهذا االتصاؿ بْب الرسوؿ ا٤ببلئكي كبْب الرسوؿ اإلنسي، كيفيتو ٦بهولة غّب معلومة لنا
كلذلك كما سيأٌب ُب . إذف ليس عن ىذه ا١بزئية الغيبية؛ كإ٭با عما يشَبؾ ُب إدراكو ك ٙبصيلو السامعوف

: حديث ا٢بارث ابن ىشاـ؛ كىو ثاين أحاديث ىذا الباب، ٤با سأؿ النيب صلى ا عليو كسلم كقاؿ لو
 . كيف يأتيك الوحي؟ السؤاؿ عن الكيفية

يدركو؛  كأجانب غييب، كىذا ال جواب عليو ٰبتاجو السامع : الكيفية قد عرفنا اآلف أف ٥با جانبافك
أم عند اتصاؿ  (1 )((أح  ن ا أت  يا ث اصلصل ااا  س)): كلذا قاؿ لو. كإ٭با عدؿ عن الكيفية ا٤بدركة

أما . ا٤بلك بو، يسمع ا٢باضركف عند النيب صلى ا عليو كسلم ُب ذاؾ الوقت صوتان يشبو صلصلة ا١برس
 .ما كراء ذلك فبل يدركونو، كال يعلموف حقيقتو، كال كيفيتو

كيف : سؤاؿ ا٢بارث بن ىشاـ للنيب صلى ا عليو كسلمجاء فكاف الكيف ىنا كيف كاف، ك
يأتيك الوحي؟ كجواب النيب عليو الصبلة كالسبلـ إ٭با ىو عن القضية ا٤بشَبكة الٍب يدركها السامعوف 

 .أما ما كراء ذلك من ا١بزئية الغيبية، فهذه ُب علم ا سبحانو كتعأب ال جواب عليها. كا٢باضركف

السؤاؿ عن الكيف مع ذكر االبتداء ُب .  بدء الكيفية(كيف كاف)كستتكرر معنا مكل ىذه الَبٝبة،   
كيف كاف بدء الوحي؟ سيأتيك كيف كاف بدء األذاف؟ : ىذا أكلو. ٫بو ثبلثْب بابان ُب الصحيح كلو

 .  كأمكاؿ ذلك،سيأتيك كيف كاف بدء ا٢بيض، بدء ا٣بلق

                                                 

   2 :صحيح البخارم، باب بدء الوحي، رقم (1)
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فلما كاف . البحث عن أكائل االشياء كمبادئها، مقصود ُب العلـو الشرعية، كمطلوب للنفوس أيضان 
الوحي ىو أصل العلم الشرعي، كاف البحث عن كيف ابتدأ، ككيف اختار كاصطفى ا نبيو ٧بمد، ككيف 

كلذلك ستتكرر البحث عن ابتداء ككّب . حدث اتصاؿ ا٤بلك بو، كما أنواع ذلك كأحوالو، كاف ٕبكا مطركقان 
 .من أنواع العلـو كا٤بعارؼ ُب ٫بو ثبلثْب بابان ُب الصحيح كما قلت لكم

:  ذكر القاضي عياض بن موسى اليحصِب ا٤بالكي ُب كتابو،( دء)إذف كيف كاف بدء؟ كلمة   
؛ كىو كتاب يبحث ُب غريب ألفاظ ا٢بديث، كىو ٨بصص "مشارؽ األنوار على صحاح اآلثار"

للقاضي عياض، مطبوع موجود ُب " مشارؽ األنوار على صحاح اآلثار"كتاب .  مالكأللصحيحْب كموط
 مالك على كموطأ يبحث ُب تفسّب كضبط األلفاظ الغريبة الواردة ُب األحاديث الٍب ُب الصحيحْب جزأين

 .كجو ا٣بصوص

 :  تيضبط بضبطْب اثنْب( دء)قاؿ القاضي عياض أف كلمة   

 .؛ كىو من االبتداء؛ أم البحث عن أكؿ ذلك كابتدائو(بدء)إما بتحقيق ا٥بمزة  _

. كالبدك ىنا من العهور كالبياف. باب أك كيف كاف بدك .كالضبط اآلخر بتحويل أك قلب ا٥بمزة كاكا_ 
 .كابتدأ أم خرج كأكؿ مرة بعد أف ٓب يكن، أك حصل كأكؿ مرة بعد أف ٓب يكن. بدأ الشيء أم ظهر كباف

 إما أف تكوف بتحقيق ا٥بمزة على معُب ابتداء الشيء كأكليتو، ( دء)ففذف استفدنا من ىذا أف كلمة 
ككبلٮبا معترب مقصود؛ ألنو سيأٌب معنا حديث . على معُب العهور" بدك"من االبتداء أك تكوف بالواك 

َأوَّهُلاَ  ا ُِدَئاِ ِياَرُ وُلااالَّهِياَصلَّه ااالَّهُياَ َلْ ِيا)): عائشة الذم فيو إشارة إٔب ابتداء الوحي، عندما قالت
 .(1 )((َوَ لَّهَماِ ْ ااْاَوْحِيااا ُّلْؤ َ اااصَّه ِاَ  ُا

كسيأٌب ُب حديث جابر بن عبد ا بياف بدك الوحي؛ أم ظهوره كتتابعو على النيب عليو الصبلة 
فكبل ا٤بعنياف مقصوداف، كبل ا٤بعنيْب مقصودين سواءن االبتداء أك العهور كالتتابع كتنزؿ الوحي . كالسبلـ

 .على النيب عليو الصبلة كالسبلـ بككرة، ٕبيث أصبح نبوتو كرسالتو ظاىرة ككاضحة

كلذلك . ىو اإلعبلـ ُب خفاء:  لغة، الوحي لغة قالوا(ااوحي)إذف كيف كاف بدء الوحي؟ كلمة 
تدخل اإلشارة كالكتاب إذا كاف سران بْب الكاتب كمن كيتب اليو، كاإل٥باـ، كاالٲباء كلها تدخل ُب معاين 

 . كلمة الوحي لغة

                                                 

  3:صحيح البخارم، باب بدء الوحي، رقم (1)
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شّب أف يفهم من أشار اليو معُب معْب ال يريد غّبه أف يفهمو ىذا 
ي
اإلشارة ا٤بفهومة الٍب قصد منها ا٤ب

اُتَكلٍَّمااا َّه َسا﴿ :فيو إعبلـ مع قصد إخفائو عن غّبه، كمنو قولو تعأب عن زكرياء ٤با نعر ٤با قاؿ آ َيُ َ اَأَلَّه
كيف أكحى . فخرج على قومو فأكحى إليو؛ يعِب زكرياء أكحى إٔب قومو أف سبحوا( 1)﴾َثَ َثااََ  ٍلاَ وِ ّ ًا

أشار اليهم إشارة رمز ّٔا كقصد ّٔا أف .  رمزان كما ُب اآلية األخرل؟إليهم كىو ٩بنوع من الكبلـ ثبلثة أياـ
 .يفهموا أف سبحوا ا بكرة كعشيان 

 فسمى إشارتو ا٤بفهومة لدل من أشار ٥بم ا٤بفهومة ٥بم، البد تكوف إشارة مفهومة؛ ألنو إعبلـ 
 . ٠باىا كحيان، فأكحى إليهماإلشارةكاإلعبلـ يقتضي اإلفهاـ بشرط أف يكوف فيو كجو خفاء، فسمى ىذه 

كاإل٥باـ الفطرم كتيسّب ا ا٤بخلوقات ٤با يصلح ٥با كيصلحها أيضان يسمى كحيان؛ ألف فيو نوع   
ف يفعل األمر أ أم باٰباء فطرم (2)﴾َوَأْوَح ارَ ُّلَ اِإَا ااا َّهْ ِ اَأِنااتَّهِخِ ي﴿: خفاء كما قاؿ جل كعبل

 .    ك مكسبا ماأ ٰبقق لك شيئا ما ،الفبلين

كحيت كأكحيت إليو؛ أم كتبت : فكل ىذا ا٤بعاين، كالكتابة أيضا، الكتاب يدخل، كلذلك يقوؿ
 .؛ لقدر كاف كتبو الكاتب"لقدر كاف كحاه الواحي: "كمنو قوؿ الشاعر. إليو

فلما كاف القدر مكتوب لكنو خفي عليو ىو مكتوب لكنو بالنسبة لنا خفي، لكنو بالنسبة ٤بن أمر   
 ا٣بفي أيضان الٍب ال يدرؾ معناىا إال الكاتب كمن كتب ةكالكتاب. بالكتابة كىو ا، أك ا٤بقرف ّٔا أمر معلـو

 .لو أك كتب إليو تسمى أيضان كحيان 

كىو أحد الشركح " عمدة القارم"أما ُب التعريف الشرعي، فنقلت ىا ىنا قاؿ بدر العيِب صاحب 
 ا١بزء  _ بدر الدين العيِب_عٌرؼ الوحي باالصطبلح الشرعي بقولو . الكبّبة ا٤بشهورة لصحيح البخارم
عرؼ الوحي ". الوحي ىو كبلـ ا ا٤بنزؿ على نيب من أنبيائو: "األكؿ، صفحة ٜبانية كتسعْب يقوؿ

باالصطبلح الشرعي بأنو كبلـ ا ا٤بنزؿ على نيب من أنبيائو، فقٌيده بكبلـ ا، كبكونو ا٤بنزؿ، كبكونو 
 .٨بصوصا بو من؟ األنبياء عليهم الصبلة كالسبلـ

الوحي ". ىو اإلعبلـ بالشرع": "الفتح"أيضا ا٢بافظ ابن حجر كٌسع التعريف قليبلن فقاؿ ُب 
يعىلَّم ىو النيب صلى ا عليو كسلم. اصطبلحان ىو اإلعبلـ بالشرع

يٍعًلمي ىو ا كا٤ب
كا٤بعلـو ىو األمور . فا٤ب

 .الشرعية الٍب قصد ا منها إثبات حكم، أك رفعو، أك ٙبليل، أك ٙبرًن، أك بياف، أك توضيح، أك ٫بو ذلك

                                                 

 10:مرًن (1)
 68:النحل (2)
 



 

 31 
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كأضبط التعاريف حقيقة الذم ٰبٌد معُب الوحي حٌدان كاضحان، فييدخل أفراده فيو كٱبرج ما ليس منو 
أيضان ا١بزء األكؿ، مائة كستة كعشرين " إرشاد السارم"تعريف القسطبلين؛ أٞبد القسطبلين ُب  منو، ىو
الوحي ىو إعبلـ ا تعأب؛ إعبلـ ا تعأب أنبياءه الشيء إما بالكتاب، أك بفرساؿ ملك، أك رؤية : "يقوؿ

 ".مناـ، أك إ٥باـ
ٍعًلم إذف ىو ا، . قءفهو إعبلـ ا سبحانو كتعأب أنبيا. ىذا تعريف يضبط أنواع الوحي كلها  

ي
فا٤ب

يبػىلَّغ لو الوحي ىو يشَبط أف يكوف نبيان؛ ال كحي لغّب .  إٔب ااإلعبلـأضاؼ 
يعىٌلم ا٤ب

إعبلـ ا . "األنبياءكا٤ب
 .علميان، خربيان، غيبيان، حكميان : أنبياءه الشيء، أم شيء من األمور

ما الوحي بكتاب ينزلو ا جل كعبل  إ أم أمر يعلمو ا إٔب نيب من أنبيائو يدخل ُب معُب الوحي
كالقرآف الكرًن، أك التوراة ٤بوسى، أك اإل٪بيل لعيسى، أك إرساؿ ملك يرسل جربيل إٔب النيب ٱبربه ٗبا شاء 

ككم جاء جربيل؛ بل كل الوحي ينزؿ بو جربيل على النيب صلى ا عليو كسلم، أك رؤيا مناـ من . جٌل كعبل
 . ا٤بناميةاأنواع الوحي الٍب يدركها األنبياء كّٔا يستفيدكف علـو ككّبة كأحكاـ متعددة؛  الرؤم

كالدليل الواضح . فرؤيا األنبياء حق كصدؽ ككحي، ككجب عليهم أف ينفذكا ما يؤمركف بو ُب ا٤بناـ  
اِإنٍّياَأَرىاِ يااْاَ َ  ِماأَنٍّياَأْذَ ُ  َا﴿: قولو تعأب عن خليل ا إبراىيم األمر ععيم؛ كىو ذبح   1)﴾ َ ا َيَ يَّه

. ابنو، لكن امتكل؛ ألف رؤيا األنبياء ليست أضغاث أحبلـ مكل الككّب ٩با نرل من تبلعب الشياطْب بنا
 . فما يراه النيب، أم نيب من أنبياء ا ُب منامو فهو حق كصدؽ. األنبياء ٧بركسوف من ىذا ا١بانب

َأوَّهُلاَ  ا ُِدَئاِ ِياَرُ وُلااالَّهِياَصلَّه ااالَّهُياَ َلْ ِياَوَ لَّهَماِ ْ ا)): كلذلك سيأٌب معنا حديث عائشة
تبعيضية أم من أنواع الوحي الرؤيا الصا٢بة، أك قالت الصادقة،  فكاف ال " من" من الوحي ((اْاَوْحِيااا ُّلْؤ َ 

، أك اإل٥باـ كأف يقذؼ ا ُب  يرل رؤيا إال جاءت مكل فلق الصبح كضوحان كبيانان كٙبققان كما ىو معلـو
 . قلب نيب من أنبيائو ا٤بعرفة بالشيء إف ٓب يكن يعرفو، أك ا٢بكم بشيء ٓب يتقدـ

لكن بغّب خطاب .  ىذا اإل٥باـ أيضان يدخل ُب أنواع الوحي، كىو ال يتم إال أيضان بواسطة ا٤بلك
 اللي ىو جربيل ((إناروحااايدس):ا)كمنو قولو صلى ا عليو كسلم. مباشر بالنفس، أك اإللقاء ُب النفس

أم ُب نفسي كخاطرم  (2 )((ن ثا يارو ي)):  أك قاؿ((إناروحااايدسان خا يارو ي)ا)عليو السبلـ

                                                 

 102:الصافات (1)
 (  10/27)أخرجو أبو نعيم َب ا٢بلية  (2)
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ماذا نفث؟ نفث علمان أنو لن ٛبوت نفس حٌب تستكمل رزقها كأجلها فاتقوا ا كأٝبلوا ُب . كضمّبم
 .الطلب

إذف ىذا أيضا ما يقع ُب نفس النيب كيستقر، ىذا من اإل٥باـ الذم ينفكو كيقذفو ا٤بلك بأمر ا جل 
 .  كعبل؛ كىو من أنواع الوحي

تسمعوف أك تبلحعوف تعريف أٞبد القسطبلين ضبط أك ٝبع أنواع أك كسائل الوحي البالغة من 
 . أنبياء عليهم الصبلة كالسبلـ

طبعان ا٤بقصود ىنا ىو نبينا عليو الصبلة كالسبلـ، . بدء الوحي إٔب رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم
 .كإف كانت قضية الوحي قضية مشَبكة بْب األنبياء ٝبيعان 

قبل . كيف يكوف الرجل نبيان؟ إذا أكحى ا إليو. قضية الوحي قضية مشَبكة؛ بل ىي عبلمة النبوة  
فالنبوة ىو من اإلنباء؛ كىو اإلعبلـ كاإلخبار عن طريق . أف يوحي ا إليو، ال يكوف كصفو أف يكوف نبيان 

 .ففذا نييبء الرجل كأيخرب، فهو النيب. الوحي من ا جل كعبل

الوحي قضية مشَبكة، لكن ىنا ُب مقصود البخارم ُب ىذا الباب، ليس ا٢بديث عن أحواؿ 
األنبياء كأخبارىم، ككيف يأتيهم ا٤بلك ككذا؛ كإ٭با ا٤بقصود ىو ما كاف ٰبصل لنبينا ٧بمد عليو الصبلة 
كالسبلـ من أحواؿ كأمور، ككيف يأتيو الوحي بالوسائل ا٤بختلفة ا٤بتنوعة إٔب رسوؿ ا صلى ا عليو 

 .كسلم

ذا كانت قراءتك إ.  عطفان على أكؿ الكبلـ(وقوِلااهلل):  كلمة قوؿ إما أف تكسر البلـ(وقولااهلل)
 .  ما بعدهإٔببفضافة الباب 

فأضفت الباب  (باب كيف كاف).  على إثبات الباب ُب بعض النسخ(  باك  اك ن): ففذا قلت
٧بلها ا١بر باإلضافة كإف كانت ىي تأخذ حالة النصب دائمان ألهنا مبنية، ليست  (كيف)فػ. إٔب كيف
 . ميعربة

.  أم باب قوؿ ا على سبيل اإلضافة كالعطف(  باك  اك نا دءاااوحياال  ولاوقولااهلل)
 ىنا على الرفع كعلى (كيف)يكوف موضع   (كيف كاف: بابه ):  القراءة بالقطع كالتنوين فقلتابتدأتكإف 

ٔب رسوؿ إبابه كيف كاف بدء الوحي ): فتقوؿ. عليها عطفها مرفوعا (قوؿ)االبتداء، فيكوف عطف كلمة 
فابتداؤؾ للقراءة ٰبدد ا٤بعطوفات، كسيتكرر ُب الصحيح ككّبان؛ ألنو  (ا  صلى ا عليو كسلم كقوؿي اً 

 . سيعطف عدة معاين على ا٤بعُب األكؿ
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إذا كانت القراءة بالقطع، تكوف . ، ٯبب أف تكوف ا٤بعطوفات كلها ٦بركرةباإلضافةإذا كانت القراءة 
 .(كقوؿً )أك  (كقوؿ): كلذلك قاؿ. ا٤بعطوفات كلها مرفوعة

َ  اِإَا انُوٍحاَواا َّهِب ٍّ َ اِ ْ ا َيْ ِد ِا﴿:اوقولااهللا  اذك  ) َ  اِإاَْ َ اَكَ  اَأْوَح َيْ  أكرد ىذه (﴾ِإنَّه اَأْوَح َيْ
 الٍب ذكرهتا قبل قليل؛ كىي أف قضية الوحي قضية مشَبكة بْب األنبياء ٝبيعان، كاآلية نصت لئلشارةاآلية 

َ  اِإَا انُوٍحاَواا َّهِب ٍّ َ اِ ْ ا َيْ ِد ِا﴿: على ذلك عندما قاؿ تعأب َ  اِإاَْ َ اَكَ  اَأْوَح َيْ فالوحي قضية  ﴾ِإنَّه اَأْوَح َيْ
َ  ﴿ :كلكن ىل يدخل ُب كيف الٍب ُب الكاؼ الٍب ُب اآلية. مشَبكة بْب األنبياء ٝبيعان   ﴾َكَ  اَأْوَح َيْ

 أـ كل نيب ٕبسبو؟. الوسائل كالطرائق الٍب ّٔا يتصل ا٤بلك بالنيب

موضع خبلؼ عند أىل األصوؿ، كإف كانت استعهر العلماء أف أيضا من القضايا ا٤بشَبكة بْب 
كأيضان . تيو الوحيأُب أصل الوحي الذم ىو ىو دليل النبوة، الفارؽ بْب النيب كغّبه أف م. األنبياء ٝبيعان 

الطرائق كيف يأتيو الوحي؟ بأم كسيلة؟ اإل٥باـ، رؤيا ا٤بناـ، إرساؿ ا٤بلك، إنزاؿ الكتاب، ىل ىي كلها 
 مشَبكة بْب األنبياء كلهم ينبؤكف بنفس الوسائل؟ أك بعضهم ينبأ ببعضها كبعضهم ينبأ بكلها؟

كالصواب ُب .  ٝبهور العلماء أف األنبياء كلهم مشَبكوف ُب األنواعاستعهرموضع خبلؼ مشهور، 
كالدليل الواضح على . فمنهم من ينبأ ببعضها، كمنهم من ينبأ بكلها.  ذلك أهنم ليسوا ٝبيعان مشَبكوف

 أليس كذلك؟. ذلك أنو ليس كل نيب من أنبياء ا أنزؿ ا لو كتابان 

َوَ  اَك َنااَِبَشٍ اَأناُ َكلٍَّ ُيا﴿: كالكتاب علمنا على أنو ىو أحد أىم انواع الوحي بدليل قولو تعأب
اَوْح  ًاَأْواِ  اَورَاءاِحَ  ٍباَأْوا َيْ ِ َ اَرُ وَلًا َيُ وِحَيا ِِإْذنِِياَ  اَ َش ءُا ىذه ٚبيّبية؛ أم " أك"  (1)﴾االَّهُياِإَلَّه

منهم من يوحى ّٔا كلها، كمنهم من يوحى بشيء أك ببعضها فبل يستكملها ٝبيعان إال األنبياء الذين أرسلوا 
 .كأنزلت عليهم الكتب

كقد دٌؿ حديث أيب ذر الغفارم، ُب مسند أٞبد كصحيح ابن حباف؛ ٕباكم ابن حباف كحٌسنو ٝبع   
من العلماء، دٌؿ على ىذا الفارؽ كأنو األنبياء؛ بل الرسل ليسوا ٝبيعان أينزلت عليهم كتب؛ أينزلت الكتب 

كلذلك ُب حديث أيب ذر الذم ذكرت لكم، كذكرت لكم مواضعو ُب مسند أٞبد كصحيح . على بعضهم
  آ اوأر   او ش ونا:اوكما ددااْلنب  ء؟اق ل): ابن حباف، أبا ذر يسأؿ النيب صلى ا عليو كسلم قاؿ

كماأنزلااهللا  ا:ا"ثما أاياوق ل"اث ث ا  آ او ض  ا ش :ا"وكمااا   ا   م؟اق ل:اأا  ً،اق لاأ واذر

                                                 

 51:الشورل (1)
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 إذف مائة كأربعة من الرسل ىم من نزلت عليهم الكتب، كبقية الكبلٜبائة (1)(("  آ اوأر   :ا"ك  ب؟اق ل
 . كأربعة عشر فضبلن عن مائة كأربعة كعشرين ألفا ٓب تنزؿ عليهم كتب

 من ءٗبا شافننتج من ىذا كلو إٔب أف األنبياء مشَبكوف ُب أصل الوحي، كإف كاف يوحي ا إليهم 
 . ىذه الطرؽ السابقة، كمنهم من يوحى إليو ّٔا ٝبيعان 

َ  اِإَا انُوٍحاَواا َّهِب ٍّ َ اِ ْ اا﴿: البخارماإلماـٍب دخل على ركاية ا٢بديث  َ  اِإاَْ َ اَكَ  اَأْوَح َيْ ِإنَّه اَأْوَح َيْ
ثَيَ  ااْاُ َ ْ ِديُّلاَ ْبُدااالَّهِياْ ُ ااازُّل َيْ  ِا):  طيب، يقوؿ﴾ َيْ ِد ِا  ترٝبتو الوافية كما يلي اتفقنا ُب الدرس (َحدَّه

 . ل ا٤برة األكٔبؿإذا ذيكر مرة أخرل ٫بيل ع. ا٤باضي أف الراكم إذا ذيكر ألكؿ مرة، نَبجم لو ٍب ال نعيد

يد ابن  ، بطل من بِب أسامةا٠بو عبد ا ابن الزبّب ابن عيسى ا٢بميدم القرشي، منسوب إٔب ٞبي
أسد بن عبد العزل فهو إذف من قريش، أسد بن عبد العزل قبيلة من قريش؛ ألنو أسد بن عبد العزل ابن 

يد ابن . قسي ابن كبلب، كىذا نسب قرشي كاضح سامة ابن أسد ابن عبد العزل ابن أفهو نسبة إٔب ٞبي
 .قسي ابن كبلب

سفياف . أخذ ا٢بديث عن سفياف بن عييينة كىو شيخو ُب ىذا ا٢بديث الذم سنَبجم لو بعد قليل
 الفقو كاألصوؿ عن الشافعي؛ فهو أحد كبار أصحاب كأخذ. بن عيينة ا٥ببلٕب، كالزاؿ لو ستة عشر عامان 

 مصر، ا٢بميدم رحل مع إٔبكرحل معو .  ا٤بشهور صاحب ا٤بذىب عليو رٞبة ااإلماـاإلماـ الشافعي، 
شيخو الشافعي إٔب مصر كاستقر فيها أيضان فَبة من حياتو إٔب كفاة الشافعي، ٍب رجع مرة أخرل إٔب موطنو 

 .األصل كىو مكة

ىذه العبارة تشعر .  كجدتي ا٢بديث عند ا٢بميدم، ال أ٘باكزه إٔب غّبهإذا:  البخارماإلماـيقوؿ 
إذا كجدت ا٢بديث عند ا٢بميدم ال أ٘باكزه؛ أم ال أحتاج إٔب غّبه ٤با للحميدم عند . ٗباذا؟ بشدة كثوقو

 .البخارم من ا١ببللة كالتوثيق كالضبط كاإلتقاف

. لو ا٤بسند ا٤بشهور؛ مطبوع مسند ا٢بميدم ُب ٦بلدين" ا٢بميدم عندنا إماـ: "قاؿ اإلماـ أٞبد عنو  
 .توُب سنة مائتْب كتسعة عشر من ا٥بجرة

ا٢بميدم، أحدٮبا ىذا اإلماـ عبد ا بن الزبّب شيخ البخارم : ة الكبلثة ٰبملوف ىذا االسممُب الركا  
 .أحد أكرب أصحاب الشافعي، كأحد أيضان كبار أصحاب سفياف ابن عييينة،  ىذا صاحب ا٤بسند

                                                 

 2079موارد الضمآف إٔب زكائد ابن حباف (1)
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أبو سعد أٞبد ابن  ٧بمد ابن العباس، : الكاين ٩بن ٰبمل ىذا اللقب أك ىذه النسبة؛ ا٢بميدم
كمن " شرح السنة"ىذا شيخ لئلماـ البغوم؛ أيب ا٢بسْب البغوم صاحب كتاب . ا٣بطيب ا٢بميدم

كما أف البخارم افتتح حديث كتابو الصحيح ىنا ٕبديث األعماؿ بالنيات _ كاللطائف ككّبة _ اللطائف 
أكؿ _  مطبوع موجود ُب ستة عشر جزءن " شرح السنة"_، "شرح السنة"بالركاية عن ا٢بميدم، البغوم ُب 

ىو حديث األعماؿ بالنيات كبالركاية عن أيب سعد ا٢بميدم، ليوافق " شرح السنة"حديث ابتدأ بو كتابو 
أبو . البخارم ُب أكؿ حديث يفتتح بو كيوافقو ُب اسم الشيخ، كإف كاف ٞبيديو ليس كحميدم البخارم

أما ُب غّبه فما كجدت لو . للسمعاين" األنساب"سعد ا٢بميدم ىذا يعِب ليست لو ترٝبة إال ُب كتاب 
 .ترٝبة

 نصر فتوح أيبأبو عبد ا ٧بمد ابن . الكالث ٩بن ٰبمل ىذه النسبة؛ اإلماـ ا٢بافظ ا٤بشهور
ىذا إماـ مشهور من علماء القرف ا٣بامس ا٥بجرم، أحد مشاىّب تبلميذ اإلماـ العاىرم ا٤بشهور . ا٢بميدم

، كلذ  .ؾ ىو ظاىرم على طريقتوؿابن حـز

كتاب معركؼ مشهور مطبوع أيضان ُب " ا١بمع بْب الصحيحْب"من أشهر كتبو ا٢بديكية؛كتاب 
كا٤بقصود بو ذكر األحاديث الٍب اتفق على إخراجها البخارم " ا١بمع بْب الصحيحْب. "أربعة ٦بلدات
كىو متقدـ كسابق ُب ىذه الفكرة على عبد ا٢بق اإلشبيلي الذم " ا١بمع بْب الصحيحْب. "كمسلم مرتٌبة

 .أٌلف نفس الكتاب ُب نفس ا٤بوضوع ُب ا١بمع بْب الصحيحْب، ككتاب ا٢بميدم مطبوع كما قلت لكم

كىو كتاب لغوم يهتم بشرح األلفاظ " غريب الصحيحْب: "من كتبو ا٢بديكية ا٤بهمة؛ كتاب ا٠بو
 .الغريبة الواردة ُب متوف األحاديث الٍب ُب الصحيحْب على كجو ا٣بصوص

جدكة ا٤بقتبس ُب تاريخ : "كمن مشاىّب كتبو أيضان كتابو ا٤بشهور ُب تاريخ األندلس، ا٤بسمى  
توُب أبو عبد ا ٧بمد . أيضان كتاب مطبوع كحافل بَباجم العلماء الذين عاشوا ُب ببلد األندلس" األندلس

 .بن أيب نصر ا٢بميدم سنة أربعمائة كٜبانية كٜبانْب

ثَيَ  اُ ْ َ  نُا): إذف قاؿ ابن ٞبيدم حيكما يرد ُب الصحيح ا٢بميدم :  اضبطوا ىذه القاعدة(قَ َلاَحدَّه
 .عن سفياف فهو سفياف ابن عيينة قوالن كاحدان؛ إذ ال ركاية للحميدم عن سفياف الكورم

 : عندنا اثناف مشهوراف كبلٮبا ٰبمبلف اسم سفياف

 سفياف الكورم اإلماـ ا٤بشهور أبو عبد ا كسيأٌب لو ذكر . 

 كسفياف ابن عيينة أبو ٧بمد ا٥ببلٕب. 



 

 36 

كتاب بدء الوحي                                                                                                 _ شرح صحيح البخاري
  الدروس كاملة

فيصعب . من طبقة كاحدة، ُب عصر كاحد، ُب مستول من اإلمامة كا١ببللة متقاربة إٔب حد كبّب  
 .التفريق بينهما إذا أتوا ُب متوف ا٢بديث إال ٗبعرفة تبلميذىم ا٣باصْب ّٔم، كقد يشتبهوف ُب بعض ا٤بواضع

لذلك سيأٌب معنا أثناء الدراسة أف ا٢بفاظ توقفوا، ىل ىذا سفياف الكورم كال سفياف بن عيينة؟ إذا 
 ا٢بميدم عن سفياف، رأيتكأما ىنا ا٢بميدم عن سفياف، ففذا .  كاشَبكوا ُب الشيوخالتبلميذاشَبكوا ُب 

 من ىو سفياف ابن عيينة؟  .فهي عبلمة فارقة، فهو سفياف ابن عيينة قوالن كاحدان 
كنيتو أبو ٧بمد، إماـ اىل مكة ُب زمنو، كإف كاف كلد . ىو سفياف ابن عيينة ابن أيب عمر ا٥ببلٕب

من طبقة اإلماـ مالك، كطبقة الليث، كطبقة الكورم . كىو كلد بكوفة، لكن عاش حياتو كلها ٗبكة. بالكوفة
 .كىي طبقة أتباع التابعْب، ليس من التابعْب؛ من طبقة أتباع التابعْب. كأمكا٥بم

إذف كم ىائل، أدرؾ كٌمان . بدأ طلب ا٢بديث كعمره عشرين سنة، ٠بع أككر من سبعْب من التابعْب
. ثقة، حافظ، جليل، فقيو، إماـ، حجة، من أثبت الناس ُب الركاية عن عمر بن دينار. كبّبان من التابعْب

 .توُب سفياف بن عيينة سنة مائة كٜبانية كتسعْب

ثَيَ  اَ ْ َ  اْ ُ اَ ِ  ٍدااْْلَْنَص ِريُّلا): قاؿ  أيضا ىو ٰبٓب بن سعيد ابن قيس ابن عمر (قَ َلاَحدَّه
معدكد ُب طبقة . ٰبٓب بن سعيد ابن قيس ابن عمر األنصارم ا٤بدين أبو سعيد ا٣بزرجي. األنصارم ا٤بدين
 :ثبلث طبقاتإٔب التابعْب مقسمْب . صغار التابعْب

 ف ا٤بسيب كمن ُب طبقتوبىم الذين نقلوا كبار الصحابة من أمكاؿ سعيد : كبار التابعْب. 

 أدركوا أنس، . كا٢بسن البصرم كابن سّبين كأمكا٥بم ٩بن أدركوا صغار الصحابة: كأكاسط التابعْب
 .كأدركوا  ابن عباس كابن عمر كأمكا٥بم

 بالكاد لو رؤية بصحايب؛ يا بالكاد أدرؾ صحابيان كرآه أك ركل  كُب طبقة صغار التابعْب اللي يا
ىذه طبقة صغار التابعْب يدخل فيها مكل ىذا ٰبٓب ابن سعيد ابن قيس . عنو شيئان يسّبان ٧بدكدان 

 .ابن عمر األنصارم ا٤بدين

كأبو أمامة ابن سهل كلد ُب حياة النيب . أدرؾ أنس ك٠بع منو شيئان يسّبان، كأدرؾ أبا أمامة ابن سهل  
. يدرؾ  ألنو ٤با توُب النيب صلى ا عليو كسلم كاف عمره ثبلثة أشهر، ابن ثبلثة أشهر ال؛كليست لو رؤية

 .فهو معدكد ُب طبقة التابعْب، كإف كلد ُب حياة النيب صلى ا عليو كسلم

ركل عن ٝبع ". من أثبت الناس"كىذه درجة توثيق عالية؛ " من أثبت الناس: "قاؿ عنو اإلماـ أٞبد
 .كاف قاضي ا٤بدينة ُب زمنو. توُب سنة مائة كثبلثة كأربعْب. غفّب، كركل عنو ٝبعان غفّبان 
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 أيضا نَبجم لو ترٝبة (قَ َلاَأْخبَيَ ِنياُ َ  َّهُداْ ُ اِإ َيَ اِا َمااا َيَّهْ ِ يُّلا):ا يقوؿاألنصارمٰبي ابن سعد 
 عبد ا، من أبو: كنيتو.  ابن ا٢بارث ابن خالد ابن صخر التيمي ا٤بدينإبراىيمىو ٧بمد ابن . سريعة

كىو ثقة جليل من طبقة نافذ مؤب . أكاسط التابعْب، حٌدث عن ابن عمر، كعن أيب سعيد ا٣بدرم كجابر
 .توُب سنة مائة كعشرين. ابن عمر

 ىو علقمة ابن كقاس الليكي ا٤بدين، . التيمي يقوؿ أنو ٠بع علقمة ابن كقاس الليكيإبراىيم٧بمد   
قيل ىو . كأدرؾ عائشة ك٠بع منها طبعان . أدرؾ عمر ابن ا٣بطاب ك٠بع منو؛ فهو إذف من كبار التابعْب

معدكد ُب ا٤بخضرمْب، كا٤بخضرموف اسم يطلق على من أدركوا النيب صلى ا عليو كسلم إدراكا بٌينا لكنو ٓب 
يره، كأف يكوف مكبلن نشأ ُب منطقة بعيدة كما ٛبكن من ا٥بجرة إٔب ا٤بدينة أك رؤية النيب عليو الصبلة 

 .ففقده لرؤية النيب صلى ا عليو كسلم يفقده اسم الصحبة. كالسبلـ

البد أف . أف يكوف مسلمان، رأل النيب صلى ا عليو كسلم: من شركط أف يكوف رجل صحابيان 
كمن ٓب يره كلو كاف مسلما ك لو كاف معاصرا كعاشو، ال يعترب ... ق كىو كافر طبعان آيكوف مسلم فمن ر

لكنو من جهة السن أكرب من .  ألنو فقد الرؤية كىي شرط كلو مرة كاحدة، تكفي إلثبات صحبتو؛أيضان 
كرب من صغار الصحابة أعمـو التابعْب؛ بل رٗبا بعض ا٤بخضرمْب حٌب يأتيك أكرب من بعض الصحابة، 

 .سنان 

فمن جهة الطبقة؛ طبقة الصحابة، لكن من جهة الركاية كالسماع يعد ُب من؟ ُب التابعْب ألنو ال 
كأعطوىم اسم خاص ك٠بوىم من؟ ٠بوىم . ركاية لو عن النيب صلى ا عليو كسلم مباشر ألنو ٓب يره

 .ا٤بخضرموف، لتشعر ّٔذا ا٤بعُب، يشعركنك ّٔذا ا٤بعُب

من ٦بموع الركاة كاألئمة ثبلثة كسبعْب رجل تقريبان ىم من . كعددىم قيل ٫بو سبعْب رجل فقط  
ففذا ثبت أف علقمة ابن كقاس الليكي كلد ُب حياة النيب صلى . يوصفوف ّٔذا الوصف كأهنم من ا٤بخضرمْب

عٌمر حٌب أدرؾ . ا عليو كسلم، طبعان فاتتو الرؤية، فليس صحابيان لفوت الرؤية كىو يعد ُب ا٤بخضرمْب
 .خبلفة عبد ا٤بلك ابن مركاف كتوُب ُب أثناء خبلفتو

كعلقم ابن كقاس الليكي ليس لو ُب الصحيح كلو إال ىذا ا٢بديث كحديكان ثانيان سيأٌب ذكره ُب أثناء   
 .كىذا يشرح أنو مقل من الركاية، كإف كاف ثقة جليبلن . الصحيح

ىذا : ىذا ا٢بديث قاؿ األئمة.  العدكم الصحايب ا٤بشهور( َيُيوُلاَ ِ ْ ُتاُ َ َ اْ َ ااْاَخ َّه بِا)
ٓب يركه عن . ا٢بديث حديث فرد غريب، ال يركل عن النيب صلى ا عليو كسلم إال ّٔذا السند ال غّب
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صلى ا عليو كسلم إال عمر كٓب يركه عن عمر إال علقمة ابن كقاس، كٓب يركه عن علقمة إال ٧بمد ابن 
 .األنصارمبراىيم التيمي إال ٰبٓب ابن سعيد إبراىيم التيمي، كٓب يركه عن ٧بمد ابن إ

ليس لو . ىذا ما ا٠بو ُب علم ا٢بديث الذم ليس لو إال طريق كاحد؟ ىو ا٢بديث الغريب أك الفرد
 .إال طريق كاحد

ٍب من ٰبٓب ابن سعيد استفاض، فحدث ىذا ا٢بديث أك ركل ىذا ا٢بديث عن ٰبٓب ابن سعيد كما 
أككر من مائٍب . ذكر أ٠باءىم كلهم الذىيب ُب ترٝبة ٰبٓب ابن سعيد ُب السياؽ. قيل أككر من مائٍب راكم

 .راكم رككا ىذا ا٢بديث عن ٰبٓب ابن سعيد

لكن الغرابة . ٔب الصحايب، فبل طريق آخر، فهو حديث غريبإأما من ٰبٓب ابن سعيد فما فوؽ 
، األنصارمإذا كاف رجالو ثقاة كأئمة كما ٠بعنا ٰبٓب ابن سعيد . ليست بالضركرة تقتضي ضعف ا٢بديث

ثقة الركاة ىذه، جربت انفراد ا٢بديث ّٔذا .  التيمي كعلقمة، كالصحايب الفاركؽ عمرإبراىيمك٧بمد ابن 
فييعوَّض، إذا أردنا أف . السند، كإال طبعان ا٢بديث إذا ركم من أككر من طريق، ىذا يفيد تكبت كصحتو أككر

 كاف فيهم شيء من إذا أما كلبل ال؟ذا كاف لو ركاة ثقاة حفاظ، انتبهتوا إ٫بكم ا٢بديث الغريب أنو صحيح، 
ال شواىد كال . الضعف، أك شيء من كذا، يكوف ىذا قذؼ ا٢بديث كال جابر لو؛ ألنو ال طريق لو آخر

 .متابعات

كمع أف ىذا ا٢بديث فرد غريب، إال أنو مهم للغاية، كيعترب أصل . فهنا يأٌب مفهـو ا٢بديث الغريب
. لكن العجب كما ىنا عندنا يقوؿ ٠بعت عمر ابن ا٣بطاب يقوؿ.  بعد قليلسنذكرمن أصوؿ ا٤بلة كما 
 ماذا يقوؿ عمر؟ 

 َيُيوُلاَ ِ ْ ُتاُ َ َ اْ َ ااْاَخ َّه ِباَ َل ااْاِ ْ َبِ ا َيولاَ ِ ْ ُتاَرُ وَلااالَّهِياَصلَّه ااالَّهُياَ َلْ ِياَوَ لَّهَما)
ا٤بفَبض ا٣بطبة طبعان سيسمعها الغالب ٝبعه كبّب؛ ليس كاحد أك .   يعِب عمر خطب ّٔذا ا٢بديث( َيُيولُا

 .ركاه عنو إال علقمة ابن كقاس الليكي اثنْب كمع ذلك ما

ىنا بالفعل يرد إشكاؿ أك استشكل بعضهم كيف عمر ٱبطب ّٔذا ا٢بديث كال يركيو عنو إال رجل 
إما . كاحد؟ ىذا طبعان ال يضر، كال يقلع، ككم نقل خطب النيب صلى ا عليو كسلم ُب مواقف ككّبة أفراد

حٌب ىذا ا٢بديث نفسو ُب طرؽ أخرل، أم ُب مواضع . رجل أك رجلْب مع أنو ٓب ٱبطب ّٔا ُب ٦بامع كبّبة
ركاه عنو إال عمر ابن ا٣بطاب  كمع ذلك ما. أخرل أف النيب صلى ا عليو كسلم خطب بو على ا٤بنرب أيضان 
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 ٱبطب بو ال ٲبنع أف ال يصل ا٢بديث، أك ال يسند، أك ال ينقل إال عن طريق قفكوف. رضي ا عنو كأرضاه
 .أفراد أك حٌب رٗبا فرد كاحد

فركاتو أئمة، حفاظ، ثقاة، . ا٤بهم كونو حديث غريب ليس لو إال ىذا الطريق، ال يقدح ُب صحتو
 .أمناء، فيجرب ىذا؛ انفراد ىذا ا٢بديث ٗبكل ىذا السند

ليس عند مالك ُب . أيضان ا٢بديث ٓب يركه مالك ُب ا٤بوطأ إال ُب نسخة ٧بمد ابن حسن الشيباين
 .ا٤بوطأ إال ُب نسخة ٧بمد ابن ا٢بسن الشيباين

أنتم تعلموف أف موطأ مالك لو عدة ركايات؛ أربعة عشر ركاية، ٚبتلف بعضها عن بعض زيادة 
 ا٤بصمودم الليكي الٍب شرح عليها ابن م ىي ركاية ٰبٓب الليكي؛ ٰبي ابن يحا٤بتداكلةالركاية ا٤بشهورة . كنقصان 

 . عبد البار كغّبىم

كمن الركايات الٍب كصلت لنا كطيبعت كعرفناىا ىي ركاية عبد ا بن كىب القرشي؛ كىي ركاية 
مهمة فيها زيادات عن ركاية الليكي كركاية ٧بمد ابن مسلمة القعنيب، كركاية عبد ا بن يوسف التنيسي، 

كفيها مائة حديث زائدة على ركاية . كركاية ٧بمد بن ا٢بسن الشيباين صاحب أيب حنيفة مطبوعة موجودة
الليكي، منها ىذا ا٢بديث، ركاه مالك ُب ا٤بوطأ ُب نسخة ٧بمد ابن ا٢بسن الشيباين ُب كتاب النوادر آخر 

 ٰبمل رقم تسعة مائة كثبلثة ؟ الكبلـانتبهتوا ٥بذا.  مالك بركاية الشيباينموطأحديث ُب كتاب النوادر ُب 
 .كٜبانْب، ىذه طبعا ٤بن أراد أف يكوف مكتبة حديكية جيدة ينتبو ٤بكل ىذه األمور ُب نسخ الكتاب الواحد

كاف يركم ا٤بوطأ كيسقط . مالك يركم موطأ خبلؿ أربعْب سنة.. كتاب كاحد يركل عن إماـ بعدة
منو، كيضيف، كيعدؿ، فمن ٠بعو قبل عشرين سنة ستختلف النسخة؛ ألف مالك يزيد كيعٌدؿ، فلو زيادات 

أما ركاية . تصل إٔب مائة حديث كما ُب ركاية الشيباين؛ ألف الشيباين من قدماء من ٠بعوا من مالك موطأه
 . ٰبٓب الليكي فهي من الركايات ا٤بتأخرة جدان، كإف استقر عليها مالك ُب آخر حياتو ُب ركاية ا٤بوطأ

كسببو أف رجبلن خطب امرأة ُب مكة .  ىنا بأف ا٢بديث ىذا قبل أف ندخل ُب معانيو لو سببكايقوؿ
فهاجر ىو اآلخر كليس ُب نيتو ما ُب . يقاؿ ٥با أـ قيس كقصتها مركية ُب مسند أٞبد. ليتزكجها فهاجرت

نية ا٤بهاجرين من الفرار بدينهم، كاتباع نبيهم عليو الصبلة كالسبلـ، ك٘بدد كسيلة نشر دينهم، ك٫بو ذلك؛ 
 .كإ٭با كاف ُب خاطره كُب ضمّبه أف يتمكن من الزكاج بأـ قيس، فسمي مهاجر أـ قيس

كالصواب ُب . كذكر بعضهم أف النيب صلى ا عليو كسلم خطب ّٔذا ا٢بديث بناءن على ىذا األمر
ذلك أف نقوؿ قصة مهاجر أـ قيس صحيحة نعم، كالرجل ىذا مذكور كمعركؼ كمَبجم لو ُب الكتب، 

لكن خطبة النيب ّٔذا ا٢بديث ليس ألجل ىذه القصة كال عبلقة لو ّٔا؛ بل . كىاجر فعبلن كُب نيتو ذلك
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خطب بذلك كبٌْب ىذا األمر قبل ذلك بفَبة طويلة؛ ألف األمر مهم جدان كيدخل ُب كل العبادات كُب كل 
فبل يينتعر منو صلى ا عليو كسلم إبداء ىذا ا٢بكم ا٤بهم كما سنذكر عن األئمة . شعب كأعماؿ الدين

 .بياف أٮبيتو حٌب تأٌب قصة مهاجر أـ قيس

فبل عبلقة . فربطهم بْب قصة مهاجر أـ قيس كبْب ا٢بديث كأف ىذا سببو، ىذا الربط ٯبب أف ييفك
 .بقصة مهاجر أـ قيس ٕبديث األعماؿ بالنيات

ليس باب من أبواب العلم إال يدخلو : "يقوؿ اإلماـ البخارم.  شأف ىذا ا٢بديث ككّبان األئمةعٌعم   
فعل كترؾ، ىذه كلها ٙبتاج إٔب نية؛ ألهنا إذا كنعم العلم كلو أحكاـ شرعية حبلؿ كحراـ، " ىذا ا٢بديث

فهي قضية قصدية، . القاعدة ُب العمل البد أف تكوف النية كالتوجو كالقصد.. فسدت النية العمل يصبح
 .كما من باب من أبواب العلم إال كيأٌب ىذا ا٢بديث قاعدة أساسية فيو

ىذا : الشافعي يقوؿ". ىذا ا٢بديث يدخل ُب سبعْب بابان من أبواب العلم: "قاؿ األماـ الشافعي
كال يقصد الرقم بقدر ما يقصد أنو ما من باب من أبواب . ٢بديث يدخل ُب سبعْب باب من أبواب العلم

 .العلم الشرعي إال ٰبتاج إٔب تصحيح النية تصحيحان 

كيود . كلذلك اإلماـ البخارم ابتدأ الصحيح كما قلنا ّٔذا ا٢بديث؛ ألف الصحيح علم كأبواب علم
 .منك أف تتنبو لتصحيح النية

 اإلسبلـ كل أحكامو يدكر على .حاديثأاإلسبلـ يدكر على ثبلثة : قاؿ اإلماـ أٞبد عليو رٞبة ا
 أصل ُب تصحيح ا٤بقاصد؛ كىي قضية مهمة ُب ((ا  ا   تاْل   لإن  ا)): حديث عمر: ثبلثة أحاديث

 كلبل ال؟ . ينعر إٔب الصور، ينعر إٔب القلوب يريد النية الشرع؛ ألف ا عز كجل ال

َ ْ اَ ِ َ اَ َ ً اَأْاَ َكاِ  ِياَ ِ ياَغْ ِ يا))اغّب ا ُب العمل، يَبؾ ا العملإٔب كأم شائبة التفات 
 .فبلبد من النية. أك تركتو للذم أشرؾ( 1)((تَي َْكُ ُياَوِا َْكيُا

 : اإلسبلـ يدكر على ثبلثة أحاديث: إذف يقوؿ اإلماـ أٞبد

 .  ُب تصحيح ا٤بقاصدأصل ((ا  ا   تاْل   لإن  ا))حديث عمر ابن ا٣بطاب _

. أصل ُب رد ادثات كالبدع (2 )((َ ْ اَ ِ َ اَ َ ً ااَْ َ اَ َلْ ِياَأْ ُ نَ ا َيُ َواَردٌّ)): كحديث عائشة _
 .قيمة ٥با ُب الشريعة، كال يكيب ا عليها؛ بل يعاقب ألهنا إحداث ُب دينو ادثة كالبدعة ال

                                                 

   5300: من أشرؾ ُب عملو غّب ا رقم: صحيح مسلم، باب (1)
 3243: نقض األحكاـ الباطلة كرد ٧بدثات األمور، رقم:صحيح البخارم، باب (2)
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أصل ُب معرفة  (1 )((اْاَ َ ُلا َي ٌٍّ اَواْاَ َ اُما َي ٌٍّ اَو َي َيْ َيُ َ  اأُُ وٌراُ ْشَ ِبَ  ٌا)): كحديث النعماف ابن بشّب_
 . ا٢ببلؿ كا٢براـ

 . مقاصد صحيحة، كاىتداء كسنة، كعمل با٢ببلؿ، كترؾ للحراـ: ىذا ىو الدين

اإلسبلـ يدكر على أربعة : أيضا أبو داكد صاحب السنن يقوؿ نفس كبلـ أٞبد، كلكن يقوؿ
ْ َ ُماَ َل ا)): فذكر األحاديث الكبلثة السابقة، كأضاؼ إليها حديث ابن عمر. أحاديث  ُِ َيااْاِ
كلهم كما تسمع متفقوف .  ا٢بديث الذم ُب أركاف ىذه أصوؿ جامعة، أحاديث تعترب أصوؿ(2)((َخْ  ٍا

ق ُب كل موضع، ُب كل باب، ُب كل عمل؛ ألنو من البد ،على أف حديث النيات البد منو ُب كل موضع
 .أصل ععيم من أصوؿ ا٤بلة اإلسبلمية

 (ِإنَّهَ  ) ىذه ((َ ِ ْ ُتاَرُ وَلااالَّهِياَصلَّه ااالَّهُياَ َلْ ِياَوَ لَّهَما َيُيوُلاِإنَّهَ  ااْْلَْ َ  ُلا ِ ا َيٍّ َّه تِا)): يقوؿ
 . أداة حصر

إ٭با : فتقوؿ إ٭با األعماؿ الصا٢بة بالنيات، أك تقوؿ.  كالبد فيها من تقدير(ِإنَّهَ  ااْْلَْ َ  ُلا ِ ا َيٍّ َّه تِا)  
 .إ٭با األعماؿ يعِب الصا٢بة ا٤بقبولة، البد من تقدير: األعماؿ ا٤بقبولة عند ا بالنيات، أك تقوؿ

 األعماؿ يعِب الٍب يقبلها ا كا٤بعتربة شرعان، كالٍب تستحق أف تسمى عمبلن (ِإنَّهَ  ااْْلَْ َ  ُلا ِ ا َيٍّ َّه تِا)
ٗبعُب . قضية حكمية على كل عملا(ِإنَّهَ  ااْْلَْ َ  ُلا ِ ا َيٍّ َّه تِا) ؛كبعضهم قاؿ ال. صا٢بان البد أف يناط بنيتو
 . فهو حديث عن طبيعة النفس البشرية. بدافع دفعو إليو يعملو إال أف أم عامل ألم عمل ال

أم عمل أنت تتوجو اليو، بصرؼ النعر عن كونو عمبلن صا٢بان أك فاسدان، خّبان أك شران، حبلالن أك 
 .حرامان التقصده كال تتوجو إليو كتفعلو إال بنية دافعة كرغبة دافعة لك إليو

. لذلك سيأٌب توسيع ٥بذا ا٤بعُب عندما نتحدث عن ما معُب النية، كما ىي أٮبيتها، كما ىي قيمتها
 كإف كاف ا٤بعُب صحيح أف كل إنساف يقدـ على أم عمل إ٭با يقدـ عليو ذلك النيب صلى ا عليو كسلمؿ

بدكافع كامنة ُب نفسو، لكن ا٤بقصود ىنا االعتبار الشرعي أنو يتحدث عن أعماؿ يعِب األعماؿ الشرعية 
يأٌب صاحبتها النية الصحيحة . الٍب تسمى صا٢بة كتولد لصاحبها ا٢بسنات كالكواب كالرفعة عند ا

 .  كا٤بقصد السليم ُب ابتغاء ما عند ا  جل كعبل

                                                 

 1910: رقم" ا٢ببلؿ بْب كا٢براـ بْب كبينهما مشبهات: "صحيح البخارم، باب (1)
   7: رقم" بِب اإلسبلـ على ٟبس: البخارم، باب صحيح (2)
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إ٭با ): سيأٌب ُب ركايات أخرل ُب نفس الصحيح.  مقابلة ا١بمع با١بمع(اْْلَْ َ  ُلا ِ ا َيٍّ َّه تِا)
كُب بعض . يدخل مفرد تقوؿ اسم جنس، كل عمل بنيتو ىنا ال. فقابل ا١بمع باسم ا١بنس (األعماؿ بالنية
. على اختبلؼ ألفاظ ا٢بديث (األعماؿ بالنيات)أك  (األعماؿ بالنية): ٝبلة مباشرة (إ٭با)األلفاظ ٕبذؼ 

 .فبل يعد صا٢بان كال مقبوالن إال إذا صاحبتو نيتو السليمة. كمعناىا ربط العمل بنيتو

نول ينوم نية، ٗبعُب . طيب، ما معِب النية؟ ما معُب كلمة النية؟ النية ُب اللغة مصدر نول ينوم نية  
ىذه األشياء الكبلث الكلمات ىذه مهمة، حٌب تكوف . أم عـز كتوجو كقصد: نول. عـز كتوٌجو كقصد

 . معُب النية عـز كتوجو كقصد

اإلنساف ال ٱبلو من ا٣بواطر، سواءن خوطر . فمعُب ىذا أف ا٣باطرة الٍب ٚبطر كٛبضي، ال تسمى نية
فا٣بواطر الٍب ٚبطر كٛبضي، كال تبعتو على توجو لعمل ما، أك قصد .. فعلؿفعل خّب أك رٗبا حٌب خواطر ؿ

ا٣باطرة الٍب ال . كلذلك سقطت حٌب من ا٢بساب. عمل ما، أك عـز على عمل ما، ال تدخل ُب باب النية
 .يكاد يسلم منها أحد

ففف عـز على خّب . أما إذا انتقلت ا٣باطرة إٔب عـز أك إٔب توجو كقصد، ىنا تأٌب ا٤بؤاخذة الشرعية  
 ((  ااّما     )): شر يعاقب، كمنو قولو صلى ا عليو كسلم_  عياذا با _ يكاب، كإف عـز على 

  ااّما     ا   ل  اك بتاايا ش اح   تا)). ا٥بم ٗبعُب العـز الذم سيبعكو على التوجو لذلك العمل
 عاقو عائق معْب أك شيء من ىذا القبيل، تكتب لو ((إا ا بعا  آ ا   ،او  ااما     اواما   ل  

 .كيف تكتب حسنة كٓب يعملها؟ ألف اكتفى الشارع با٥بم كالعزٲبة. حسنة أيضان 

ىناؾ عشرة إٔب . إذف حصل معنا النية، فرتب عليها ثواب، كإف كاف ثواب أقل من لو ىٌم كعمل
 .سبعة مائة ضعف، كىذه حسنة كاحدة ال غّب، مع أنو ٓب يعمل

.  ألف السيئة ٗبكلها ُب حكم ا((  ااما   ئ ا   ل  اك بتاايا  ئ )): أيضان ُب ا٤بقابل قاؿ
إذا تركها ألجل ا سبحانو كتعأب، ال لعائق، يعِب ذىب  (1 )(و  ااما   ئ اواما   ل  اك بتااياح   )

 موععةكرأل مكبلن كالده كاستحى من كالده، ىذه ما٥با قيمة، رٗبا تدركو التقول، يدركو شيء، يسمع 
 .فا٥بم خطوة أبعد كنقلة أبعد من ٦برد ا٣باطرة أك العابرة (ىمٌ ): يقوؿ. فَبدعو، ىذا تكتب لو حسنة

، كالقصد، كالتوجو : فما يسمى نية إال إذا جاءت ىذه األكصاؼ سواءن فعل أك ٓب يفعل؛ ألف .العـز
 .الفعل ىو النتيجة، كليست مرادة ىنا ُب معُب النية

                                                 

      7670:   رقم4: السنن الكربل للنسائي، ا١بزء (1)
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يقوؿ . اإلنسافالٍب ٛبر على ذىن العابرة فبل تدخل معُب ا٣بواطر . النية ىي العـز كالتوجو كالقصد
 ".اللساف"نول الشيء أم قصده، كتطلق ٗبعُب العـز كما قالو صاحب : ا٤بواردم

لكن ُب االصطبلح الشرعي، ا٤براد عندنا ُب معُب ا٢بديث . إذف نفس ا٤بعاين العـز كالتوجو كالقصد
 كُب غّبه من ا٤بعاين، ما معُب النية؟

.  كالعزٲبة على فعلومءالنية ىي القصد إٔب الش:  يقوؿ اإلماـ النوكم ُب شرحو على مسلم، يقوؿ
اعَبضوا . ماذا يقوؿ النوكم ُب تفسّب النية من الناحية االصطبلحية؟ القصد إٔب الشيء كالعزٲبة على فعلو

العزٲبة إٔب الشيء كالتوجو إليو، ىذا خبلص . على النوكم كقالوا لو بأنك ما زدت على التعريف اللغوم شيئان 
 .، نريد ا٤بعُب الشرعي"اللساف"أخذناه عند ا٤باكردم كصاحب 

:  ُب كتابوإدريسيقوؿ القراقي أٞبد ابن . كلذلك خطؤكا أك استدركوا على النوكم ىذا التعريف  
قصد اإلنساف . النية قصد اإلنساف بقلبو ما يريده بفعلو: يقوؿ. ، كتاب مطبوع ُب أربعة أجزاء"الفركؽ"

بقلبو ما يريده بفعلو، ىذه فيها إشارة مهمة إٔب الرابط القوم جدان كالتبلـز ا٤بهم جدان بْب عزٲبة اإلنساف 
 . كدكافعو النفسية، كبْب أفعالو كأعمالو

كلذلك يقوؿ شيخ . ما فيو عمل ٰبصل ىكذا. فأعماؿ اإلنساف ىي نتيجة دكافعو كمضامْب نفسو
متحرؾ بفرادة، متحرؾ يعمل أم : ؟ يقوؿاإلنساف ما ىو اإلنساف،: اإلسبلـ ابن تيمية عليو رٞبة ا يقوؿ

ال، يتحرؾ . ليست حركات فطرية غريزية ىكذا، أك حركات اضطرارية جربية. عمل، لكن ٗباذا؟ باإلرادة
 .بفرادة دافعة لفعل الشيء، كاختيار ىذا الفعل دكف غّبه، كالتوجو إٔب ذلك العمل دكف غّبه

. اإلنساف متحرؾ باإلرادة، كأصدؽ كصف يوصف بو اإلنساف أنو حارث كٮباـ: قاؿ شيخ اإلسبلـ
اا(1 )((ح رثاوا  م))ل ّٔا اإلنساف ـ يعِب تس((أصدقااْل   ء)): كما قاؿ النيب صلى ا عليو كسلم
، ما ٲبكن يسكن ىكذا فَبة طويلة، ما ٲبكن البد يتحرؾ، البد اإلنسافحارث يعِب متحرؾ يعمل كطبيعة 

 .ككّب التوجو، ككّب ا٤بقاصدأم لكن ىذا ا٢برث تسبقو ىٌم، ٮباـ أم من ا٥بم . يعمل

كلو أراد اإلنساف يفعل كل ما . كا٢بالة الطبيعية أف مقاصد اإلنساف كرغباتو أكسع بككّب من أعمالو
لذلك العاقل يتخّب من . ما يستوعب كل كارداتو كإيراده. ا تستوعبو جهده، كال كقتوـقصده ككل ما نواه، 

سواءن ُب األعماؿ الدنيوية ُب أمر معاشو، . كاردات نفسو كٮبها كعزمها أحسن ما ٲبكن، كأصلح ما ينبغي

                                                 

         71: رقم. باب األ٠باء/ ا١بامع ُب ا٢بديثا(1)
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آخرتو كمعاده، كإال ال يستطيع اإلنساف بوقتو كعمره ادكد كطاقتو  أك ُب األعماؿ الشرعية الدينية ُب أمر
 .ادكدة أف يستوعب كل رغباتو كٮبومو

 ماذا يقوؿ ا٤بتنيب؟   

  كانت النفوس كباران                    تعبت ُب مرادىا األجساـ إذا

 إذا. ىذا الطموح ما يناسب ككرة النـو. إذا كاف طموح ا٤برء طموح كبّبة جدان، البد يتعب نفسو
 ٥بوه ليحقق كأكقات يعمل كيفكر كٱبتصر أكقات نومو كأكقات راحتو ٘بدهكاف ككّب ا٥بم كككّب الطموح، 

فكلما ٠بت ٮبتو، كعلت رغباتو، كتوسعت مداركو كمقاصده، كلما استوعب شيء أكرب من . طموحاتو
 .فطبعان فيو نوع من ا١بهد الكبّب كما أشار إليو الشاعر. جهده كطاقتو

 .  بقلبو ما يريده بفعلواإلنسافقصد :  إذف القراُب يقوؿ

 . ىو قصدؾ الشيء بقلبك" إعبلـ السنن"ُب كتابو  : ا٣بطايب يقوؿ ُب التعريف

الحظ كما تسمع اآلف كلهم ينوطوهنا باألمنية كا٣باطر كالضمّب كالقلب، كال يشَبطوف حصوؿ 
 .يكفي التوجو كالعزٲبة كالقصد. الفعل حٌب تسمى نية

شوؼ ابن . النية ىي القصد، غّب أف بْب النية كالقصد فرؽ" بدائع الفوائد: "يقوؿ ابن لقيم ُب كتابو
القصد يتعلق بفعل : الفرؽ؟ يقوؿ ىو ما. بْب النية كالقصد فرؽ: يقوؿ. القيم يعِب يدقق، يتفنن ُب ا٤بعُب
 . الفاعل نفسو كبفعلو كبفعل غّبه

يعِب النية فعلك أنت، لكن . كالنية ال تتعلق إال بفعلو. القصد يتعلق بفعل الفاعل نفسو كبفعل غّبه
أف  القصد قد تقصد من غّبؾ أف يفعل األمر الفبلين ألنو ٰبقق لك شيئان ما أك مكسبان ما، فّبل أف القصد

القصد أكسع من النية ألف القصد يتعلق بفعلك بنفسك كفعل غّبؾ قد تقصد من غّبؾ أف يفعل لذلك قد 
 ألنك لك لو مقصد ُب فعلو ؛توجهو ٥بذا الفعل ٕبكو عليو أك ترغيبو فيو كٛبنعو من ذاؾ الفعل بتخذيلك لو

. تدقيق، ابن القيم .أك لك مقصد ُب تركو
، يعِب (كالقصد يتعلق بفعل مقدكر يقصده الفاعل كالنية تتعلق بفعل مقدكر كمعجوز):  يقوؿ أيضان 

 . النية من جهة ا٣بواطر كالرغبات أكسع كالقصد من جهة العمل أكسع
تقصد أف تفعل أنت كتقصد من غّبؾ أف . القصد من جهة العمل يشمل فعلك كفعل غّبؾ قصدان 

فأنت ال تقصد إال أمران ٧بتمبلن ٩بكنان ُب . أما النية يقوؿ أكسع من النية ُب جهة داخل النفس يعِب. يفعل
لكن رٗبا تتمُب كترغب أف تفعل شيئان كأنت . الفعل، ما تقصد من نفسك أك من غّبؾ فعل أمر معجوز عنو



 

 45 

كتاب بدء الوحي                                                                                                 _ شرح صحيح البخاري
  الدروس كاملة

ىذا تدقيق من ابن القيم يعِب كإال . تعلم أنو أك ٰبصل لك شيء كأنت تعلم أنو من األمور ا٤بعجوز عنها
 .أككرىم يرل أهنما ٗبعُب كاحد

النية من جنس العلـو : "ىذه فائدة مهمة، يقوؿ _طيب، يقوؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية 
النية من جنس العلـو كاالعتقادات كمن جنس القصود ". كاالعتقادات كمن جنس القصود كالواردات

 .كالواردات

ىذه ىي . إذف النية تدكر بْب معرفة الشيء، كالقناعة بو، كاعتقاده، ٍب قصده كالرغبة ُب الوركد إليو
 .النية، كىذا التعريف من ابن تيمية فيو يعِب توسيع ٝبيل

أكالن كيف تنوم شيء كأنت ٘بهلو؟ فالعلم مقدمة النية أليس كذلك؟ بل ىو شرط النية؛ بل ىو 
كيف تنوم كتقصد أمران كأنت ال تعلمو؟ فتقدـ العلم على النية ضركرم، فهي من جنس . شرط ضركرم

 .العلـو

ال ال؟ انتبهتوا كؿ. ٍب العلـو ىذه ما يكفي فيها أف تبقى علمان حٌب تتحوؿ إٔب قناعة كإٔب اعتقادات
إذا اقتنعت بالدين، فآمنت كأسلمت كصليت كجاىدت، ىذه . ألف القناعة ىي الٍب تدفعك لفعل األمر

 .قناعة مو ٦برد معرفة علمية أف ىذا خّب كذاؾ شر

فا٤بعرفة الٍب ال تتحوؿ قناعة، أم ال تتحوؿ عقيدة يعِب معرفة ذىنية كأم خرب تسمعو من األخبار 
ففذا بدأنا بناحية علمية، ٙبولت ناحية قناعية . الٍب ُب ىذا العآب، كال ٰبرؾ فيك ساكنان، كال عبلقة لك بو

 . اعتقادية، ٍب يأٌب عند ذلك القصد كالوارد الدافع لذلك الفعل

فهي تبدأ فكرة كعلمان كمعرفة . فكأف ابن تيمية يرل أف النية ٥با ٧باكر أك إف شئت قل ٥با درجات
بالشيء، ٍب ا٤بعرفة ىذه تتحوؿ إٔب قناعة كاعتقاد، ٍب ىذه القناعة كاالعتقاد يتحوؿ إٔب قصد ككارد كتوجو، 

 .عند ذلك تسمى نية

ىو يتكلم عنها من جهة طبيعتها كعبلقتها بالنفس، إذ من غّب ا٤بعقوؿ أف تقصد شيء كأنت  ؼ 
 .٘بهلو، أك تتوجو إٔب شيء كأنت غّب معتقد أك ال ترغب كال ترغب فيو

النية تطلق ُب كبلـ العلماء على نوعْب اثنْب، النية تطلق ُب كبلـ العلماء على قسمْب أك نوعْب 
 : اثنْب

البد تنوم صبلة ظهر كال عصر، أداء كال قضاء، . النية الفقهية ا٤بميزة بْب األعماؿ: القسم األكؿ
: ال ال؟ ىو يدخل ُب عمـو قوؿؿالبد النية، ٙبدد جنس العمل ك. ىذا صياـ فريضة كال قضاء كال نافلة

 .((إ٭با األعماؿ بالنيات))
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ىي العهر، : كتنوم ما ىي الفريضة. لذلك عندما تصلي الفريضة، تكوف نيتك أهنا الفريضة ال نافلة
، البد أف تكوف نيتك صياـ فريضة، أك صياـ . البد من ىذا. أـ العصر، أـ الغرب، أـ العشاء كعندما تصـو
 .يعِب يَبتب عليها أحكاـ. قضاء لفريضة، أك صياـ نافلة

من ابتدأ الصبلة كىو ناكم أف تكوف : ىذه النية الفقهية كتككر ُب كبلـ الفقهاء، لذلك يقوؿ لك  
يعِب النية ىنا ُب كبلـ الفقهاء ىي النية ا٤بميزة بْب األعماؿ، سواءن . نافلة، ال يقلبها فريضة كالعكس صحيح

كىذه تدخل ُب كبلـ الفقهاء . كانت األعماؿ ىذه فريضة أـ نافلة، قضاءن أـ أداءن، تطوعان أـ فرض كىكذا
 .كىي ا٤بميزة للعمل عن العمل كالعبادة عن العبادة

النوع . النية القصدية الغائية، النوع األكؿ النية الفقهية ا٤بميزة بْب األعماؿ كما عرفنا: النوع الكاين
، لك مقصد بعيد كغاية تصبو إليها، ما ىي؟ أف يكيبك . النية القصدية الغائية: الكاين أنت ٤با تصلي كتصـو

كىذه ىي الٍب تكلم عليها . ال ال؟ ىذه النية البد تكوف مستحضرة أيضان ؿا كيرٞبك كيغفر لك كينجيك ك
يتكلموف عن اإلخبلص، كالصدؽ، كالتحذير من الرياء، ك٫بو . علماء االعتقاد كعلماء تصحيح ا٤بقاصد

 .ذلك

ما ىي . قصدؾ من عملك ىذا عندما آمنت كصليت كصمت كجاىدت. قصدىم بالنية، القصد
ىدفك من ىذا كلو؟ ىل ىو كسب ثناء كمدح؟ كال كسب مقاـ كجاه؟ كال كسب ماؿ؟ كإال كسب رضا 

 . ا جل كعبل، ىذا الغاية
أيضان األعماؿ بالنيات ٗبعُب أف ا ال يقبل ىذه األعماؿ إال إذا كانت الغاية منها ُب قصد العبد 

 ، ما (2)﴾ُقِ ااالَّهَياَأْ ُبدُا﴿، (1)﴾َأََلااِلَّهِيااادٍّ ُ ااْاَخ ِا ُا﴿: ىي كجهو سبحانو كتعأب، كما دلت عليو األدلة
ااِ َيْ ُبُدواااالَّهَياُ ْخِلِص َ اَاُيااادٍّ  َا﴿٨بلصان لو ديِب، : يكفي حٌب تقوؿ  .(3)﴾َوَ  اأُِ ُ وااِإَلَّه

. سئل النيب صلى ا عليو كسلم عن الرجل يقاتل شجاعة، كالرجل يقاتل ٞبية، كالرجل يقاتل مغنمان   
 ا٤بقاصد ٨بتلفة، ىذا ٞبية لقومو، ىذا خّب على شر ما ىو سائل ُب ا٤بوضوع؛ 

كالكالث لو طمع، ٲبكن . كاآلخر ليعهر براعتو كشجاعتو، كأنو ال يقهر كال يغلب. (كما أنا إال من غزية)
 أم ذلك ُب سبيل ا؟. ٰبصل لو شيء من األمواؿ

                                                 

                3:الزمر (1)
 14:الزمر (2)
 5:البينة (3)
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َ ْ ا)): بالنعر إٔب القصد الغائي، كل ىذا ما ٰبقق ا٤بقصود الشرعي فقاؿ عليو الصبلة كالسبلـ
كمعُب أف األمكلة السابقة كلها ساقطة من (1 )((قَ َتَ ااَِ ُكوَناَكِلَ ُ ااالَّهِياِاَيااْاُ ْلَ  ا َيُ َواِ ياَ ِب ِ ااالَّهيِا

كلها إذا ٓب يكن قصده كرغبتو . ككذلك من صلى، ككذلك من صاـ، ككذلك من تصدؽ كأنفق. ا٢بساب
ىو ابتغاء ما عند ا كإال ال يفرح بكواب،  كنيتو الٍب يضمرىا ُب نفسو، كالٍب ال يعلمها إال ا جل كعبل

أَنَ اَأْغَ  اااشُّل ََك ِءاَ ْ ا))، ((َ ْ اَ ِ َ اَ َ ً اَأْاَ َكاِ  ِياَ ِ ياَغْ ِ ياتَي َْكُ ُياَوِا َْكيُا))كإال ال يفرح بكواب فعلو 
 .يقوؿ جل كعبل ُب ا٢بديث القدسي (2 )((ااشٍّْ كِا

فهذا معُب النية با٤بعُب الكاين القصدية الغائية الٍب ٛبيز بْب إخبلص العمل ، كبْب النفاؽ كالرياء 
 .كالسمعة كشهوات النفس كأمكا٥با

كا٤بعُب إف كل عمل تصاحبو نيتو، أك أهنا .  الباء ىنا، يسموهنا باء ا٤بصاحبة(ِإنَّهَ  ااْْلَْ َ  ُلا ِ ا َيٍّ َّه تِا)
الباء البد تكوف موجودة، . سببو، أك أهنا سبب لو كتصاحبو، أك أهنا سببو كغايتو كل ىذه ا٤بعاين صحيحة

يعِب العمل يدفعك لو النية، كأثناء العمل البد تبقى النية، كبعده البد أف تبقى النية فبل تفسدىا بقصد 
 .آخر

ة أك ا٤بختمة لو ٕبيث ال يفسدىا فإذف النية ىي الدافع للعمل، كىي ا٤بصاحبة لو، كىي أيضان ا٤بضم
 .كال يدخل عليها شيئا آخر

 :يدخل ُب قولو األعماؿ ثبلثة أنواع

 األفعاؿ الٍب يفعلها اإلنساف ٔبوارحو كأدكاتو كذاتو، كىي داخلة ُب ا٤بعُب دخوالن : النوع األكؿ
 . قصديان أكليان 

 األقواؿ، كاألقواؿ داخلة قطعان ُب ىذا ا٤بعُب؛ ألهنا أعماؿ، كألف ككّب من العبادات : كالنوع الكاين
قولية ٧بضة كتبلكة القرآف الكرًن، كعمـو ذكر ا جل كعبل، كأجزاء ككّبة من الصبلة قولية كما 

فبلبد أف تدخل األقواؿ ُب معُب األعماؿ، فتحتاج إٔب النية ٗبعنييها . تعرفوف ك٫بو ذلك
 .السابقْب

 ىل ترؾ العمل يسمى عمبلن أـ ال؟ . فهو الَبؾ، الَبكؾ: أما القسم الكالث 

 :أىل األصوؿ أصوؿ الفقو ٥بم ُب ىذا ا٤ببحث قوالف مشهوراف

                                                 

              120: صحيح البخارم، باب من سأؿ كىو قائم عا٤با جالسا، رقم (1)
   5300: صحيح مسلم، باب من أشرؾ ُب عملو غّب ا  رقم (2)
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فجمهورىم ال يرل ترؾ الفعل فعبلن؛ ألف الَبؾ ناحية سلبية تركية ٧بضية، فبل تسمى فعبلن، كبالتإب 
ىذا استعهره عدد أك كبّب من . ال تدخل عندىم ُب معُب العمل، كبالتإب ال ٙبتاج إٔب نية كال إٔب غّبىا

 . علماء األصوؿ

كذىب فريق آخر من علماء األصوؿ، منهم تاج الدين السبكي، كالقراُب كغّبه كمنصوص عن بعض 
يسمى فعل، كبالتإب تدخلو النية، . تركك للفعل فعبلن . القدماء إٔب أف الَبؾ الفعلي ىو ُب ا٢بقيقة فعل

 . كتدخلو األحكاـ التكليفية

كقد ضاؽ على أىل ىذا القوؿ إيراد دليل : "قاؿ تاج الدين ابن السبكي ُب شرحو على ٝبع ا١بوامع
 ".من القرآف على أف الَبؾ الفعلي يسمى فعبلن 

٤با أرادكا أف يأتوا بدليل ٤با قيل ٥بم إذا جعلتم الَبؾ أم ترؾ الفعل جعلتموه فعبلن، أين الدليل على أف 
تاج الدين ابن السبكي " فتأملت القرآف: "ضاؽ عليهم، ما كجدكا ٍب ىو قاؿ: الَبؾ يسمى فعبلن؟ قاؿ

آية كاحدة؛ كىي قولو ُب ". فتأملت القرآف فوجدت آية تدؿ على أف ترؾ الفعل يسمى فعبلن : "يقوؿ
اِإنَّهاقَيْوِ يااتَّهَخُ وااَاَ اااْاُيْ آَناَ ْ ُ وراًا﴿: الفرقاف  فسمى ىجرىم للقرآف؛ كىو ( 1)﴾َوقَ َلااا َّهُ وُلا َ اَربٍّ

ما ىو الفعل الذم فعلوه؟ ترؾ القرآف الذم يسمى  ﴾اتَّهَخُ وااَاَ اااْاُيْ آَناَ ْ ُ وراًا﴿. ترؾ اٚباذان كفعبلن 
كصار ىو موضع حزف الرسوؿ كشكواه . ال ال؟ فسماه اٚباذان كفعبلن، كذمهم عليوؿا٥بجر ىو ترؾ ك. ا٥بجر

اِإنَّهاقَيْوِ يااتَّهَخُ وااَاَ اااْاُيْ آَناَ ْ ُ وراًا﴿: إٔب ربو ٤با قاؿ  . ﴾َوقَ َلااا َّهُ وُلا َ اَربٍّ

كأضاؼ أيضان غّبه من العلماء آية أخرل، أضافها اإلماـ الشنقيطي عليو رٞبة ا صاحب 
 _كُب القرآف موضع آخر يدؿ على أف ترؾ الفعل يسمى فعبلن، كىي قولو تعأب ُب ا٤بائدة ): قاؿ" األضواء"

 (2)﴾َك نُوْااَلَا َي َيَ  َاْوَناَ  ا ُّل َكٍ ا َيَ ُلوُ ااَِبْئَ اَ  اَك نُوْاا َيْ َ ُلونَا﴿  ُب كصف بِب إسرائيل_  سورة ا٤بائدة
 ايش تفهم من ىذا ﴾َك نُوْااَلَا َي َيَ  َاْونَا﴿فسمى تركهم التناىي عن ا٤بنكر صنعان، كفعبلن كذمهم عليو 

 أم تركوا هني بعضهم بعضان عن ا٤بنكر، كٚبلوا عنو، فاعترب ىذا الَبؾ منهم صنعان ﴾َلَا َي َيَ  َاْونَا﴿الكبلـ؟ 
 .  كذمهم عليو﴾اَِبْئَ اَ  اَك نُوْاا َيْ َ ُلونَا﴿: فقاؿ

كاستشهدكا أيضان بقوؿ الصحابة رضي ا . فصار معنا دليلْب من القرآف على أف الَبؾ يسمى فعبلن 
٤با كانوا يبنوف ا٤بسجد مع . عنهم ُب الرجز ا٤بشهور الذم كضعو ٥بم عبد ا ابن ركاحة، كىم يبنوف ا٤بسجد

                                                 

                            30:الفرقاف (1)
    79:ا٤بائدة (2)



 

 49 

كتاب بدء الوحي                                                                                                 _ شرح صحيح البخاري
  الدروس كاملة

لئن قعدنا كالنيب ): النيب صلى ا عليو كسلم، كانوا يعملوف فكانوا يشجعوف بعضهم على العمل بقو٥بم
، فسموا قعودىم عن العمل كتركهم (لئن قعدنا كالنيب يعمل لذاؾ منا العمل ا٤بضلل)٫بن قعدنا تركنا  (يعمل

 .كيف يَبكوف العمل مع النيب صلى ا عليو كسلم؟ فاعتربكا الَبؾ عمبلن . كاعتربكه عمل ضبلؿ. لو عمبلن 
ليس كل ترؾ يعترب عمبلن، فيحتاج إٔب نية كتدخلو . كالتحقيق ُب ىذه ا٤بسألة أف الَبؾ نوعاف

ليس كل ترؾ، . األحكاـ التكليفية من الذـ، كا٤بدح، كالعقاب، كالكواب، كالوجوب، كالندب، ك٫بو ذلك
 . ترؾ مقصود، كترؾ غّب مقصود: كلذلك قسموا الَبؾ إٔب قسمْب

أف يقصد التارؾ تركم ذلك األمر، كىو ُب الغالب؛ بل ىو دائما ال يقصد ترؾ أمر : الَبؾ ا٤بقصود
ال ٲبكن لئلنساف أف ٱبلو من أحد الضدين فيما . إال النشغالو بضده كما قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية

 .ففف تركت أمران كأعرضت عنو، يكوف سبب ذلك انشغالك بضده. تتوجو إليو الرغبات
كتارؾ العمل الصاّب يَبكو ٤با ىو فيو من اللهو . فتارؾ اإلٲباف، تركو النشغالو بكفره الذم ىو فيو  

كىكذا، تارؾ الصبلة ٢ببو للنـو ...تارؾ ا١بهاد ٢ببو. تارؾ الزكاة كالصدقة ٢ببو للماؿ. كاللعب كحب الشهوة
 .فما يَبؾ شيئان إال كىو منشغل بضده..كا٣بموؿ كالكسل، إٔب

لذلك يعاقب إذا . ىذا ترؾ مقصود، يعاقب عليو. ففذا كانت ىذه حالو، ترؾ شيئان انشغاالن بضده
؟ كيعاقب إذا ترؾ الزكاة، كيعاقب إذا ترؾ اإلٲباف؛ ألنو ترؾ مقصود النشغالو  كلبل الترؾ الصبلة، انتبهتوا 

 .ىذا الَبؾ ا٤بقصود. بأضداد ما أمر بو، النشغالو بضد ما أمر بو

كفيو ترؾ غّب مقصود ايش معُب الَبؾ الغّب ا٤بقصود؟ أنت اآلف ُب أثناء جلوسك ُب ا٤بسجد اآلف 
 .ما ىو كارد عندؾ اآلف.. ُب ىذه اللحعة، أنت تارؾ للزنا، كتارؾ للغيبة، كتارؾ

عرضت لو شهوة من الشهوات، دعتو _  كتقريب للمسألة _ أعطيكم مكل كاضح، لو أف رجبلن 
امرأة ذات منصب كٝباؿ مكبلن، ُب خلوة من الناس كالداعي ذا منصب كٝباؿ، فتحرؾ عنده الشهوة اآلف، 

، ىل ترؾ ىذا مكل ترؾ النائم ُب بيتو للزنا؟ ىذاؾ ترؾ (إين أخاؼ ا رب العا٤بْب): لكنو منع نفسو كقاؿ
 . نائم ما ىي كاردة عنده القضية هنائيان، ليس كَبؾ من توفرت  الدكاعي للفعل، فهو خاصمها كعاندىا

ىذا ٰبتاج إٔب عزٲبة، كٰبتاج إٔب نية، كٰبتاج إٔب جسارة، كٰبتاج إٔب قوة قلب، كٰبتاج إٔب إٲباف كإٔب 
ال ال؟ ليس كتارؾ الذم ما خطر لو ىذا األمر ؿانتبهتوا ك. تقول حٌب ٛبنعو كٙبجزه كتردعو عن ذلك الفعل

 .على باؿ أك النشغالو بشيء أمر آخر بعيد

نفسو  (أيهما أفضل رجل تدعوه نفسو إٔب ا٤بعصية فهو ٯباىدىا): لذلك ٤با قيل لعمر ابن ا٣بطاب
ىذا ترؾ تركْب، ىذا ترؾ لكن  (كرجل ال ٚبطر لو ا٤بعصية على باؿ أيهما أفضل؟)ترغبو فهو ٯباىدىا 
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ىذاؾ تارؾ لتوفر . كبلٮبا تارؾ، لكن ا٢باؿ ٨بتلف. ٗبجاىدة، كذاؾ ترؾ ألف القضية ما كردت عنده أصبلن 
كذاؾ تارؾ ألف القضية ما خطرت لو على . ا فيدفع نفسوأمر الدكاعي كالنفس ككذا، لكن ٯباىد، يتذكر 

 . باؿ

فكاف جواب عمر أف الصنف األكؿ ىو األفضل، الذم توفرت لو الدكاعي لفعل معصية ا بشهوة 
كجهاده ىذا ما ىو . فهو ٦باىد حقيقي فعبلن . النفس، كا٤برغبات، ك٫بوه كالفًب ك٫بو ذلك، لكنو جاىدىا

أما ذاؾ الذم ترؾ من غّب كلفة، لعدـ كجود ا٤برغب، فذاؾ تركو . يـو أك يومْب، رٗبا يستمر معو حياتو كلها
 . كلذلك ال ٲبدح بو، ال ٲبدح بو. غّب مقصود

 ىذا ترؾ (( ي لاإنياأخ فااهلل((ا))ر  اد  ياا  أة): لذلك النيب صلى ا عليو كسلم ٤با قاؿ
الزنا، لكن ميدح ىنا كأثِب عليو كجعل من السبعة الذين يعلهم ا بعلو ٤باذا؟ ما يعطي ا٢بكم لكل تارؾ 
للزنا، ال؛ ألف الدكاعي كانت موجودة، كا٤برغبات كانت حاضرة، كما بقي إال أف يفعل، كأمن الرقيب كأمن 

لذلك كاف ىذا .  ليس ىذا كحاؿ غّبه(( ي لاإنياأخ فااهلل))ا٤بؤاخذة، لكن بقي عنده الرادع ُب إٲبانو 
 .لو يـو ال ظل إال ظلوظ٥بم ا بظمن السبعة الذين م

حٌب تارؾ ا٤بعصية . ترؾ مقصود؛ كىو انشغالو بضده: فتحقيق األمر إذف أف الَبكؾ على قسمْب
فيو . عندما يَبكها، يَبكها النشغالو ٖبوفو با كبانشغالو بالطاعة، أك انشغالو مكبلن ُب رغبتو ُب ثواب ا

لذلك ٠بيناه تركان مقصودان، بو ٲبيدح، كعليو يكاب كتدخلو . شيء يردعو، البد فيو نية ٛبنعو من ىذا الَبؾ
 .أما الَبؾ الغّب ا٤بقصود فبل كركد لو ُب ىذا ا٤بعُب، فتنبهوا لذلك. األحكاـ التكليفية

 يقوؿ .((ِإنَّهَ  ااْْلَْ َ  ُلا ِ ا َيٍّ َّه ِتاَوِإنَّهَ  اِاُك ٍّااْ ِ ٍئاَ  انَيَوى)): إذف يقوؿ عليو الصبلة كالسبلـ
اعتربىا  (تأكيد للجملة األكٔب" إ٭با لكل امرئ ما نول"ىذه ا١بملة )" ا٤بفهم"القرطيب أبو العباس ُب كتابو 

  .(إ٭با األعماؿ بالنيات كإ٭با لكل امرئ ما نول) .من باب التأكيد اللفعي
: ماذا قالوا؟ قالوا. بل ا١بملة الكانية تأسس معُب جديد غّب ما أسستو ا١بملة األكٔب): كقاؿ غّبه

 . (ا١بملة األكٔب دلت على أف العمل يتبع نيتو صحة كفسادان قبوالن كردان 

 باء ا٤بصحابة، إذا كانت النية صحيحة قصدان غائيان، أك صارت النية (ِإنَّهَ  ااْْلَْ َ  ُلا ِ ا َيٍّ َّه تِا)
 . إذا فسدت، فسد العمل تبعا لفساد النية. الصحيحة كالعمل مقبوؿ كطيب
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بياف أف اإلنساف ال ٰبصل إٔب ما نول، ال  (لكل امرئ ما نول)كإ٭با ): كا١بملة الكانية كىي قولو
َ  ﴿ٰبصل إال ما نول   نَيَ  انُؤتِِياِ  َيْ َ  ا﴿.   إذا نويت الدنيا يؤتك ا منها(1)﴾َوَ  اَك َنا ُ ِ ُداَحْ َثااادُّل

 . كما ُب قولو تعأب(2)﴾َك َنا ُ ِ ُداَحْ َثااْاِخَ ِةاَنِزْداَاُياِ ياَحْ ثِيِا

كلذلك اإلنساف ا٤بنافق يـو القيامة، كا٤برائي يقاؿ لو عملت ليقاؿ . إذف كل إنساف ٰبصل ما نول
 .إذف ال ثواب لو ُب اآلخرة. كقد قيل، يعِب ما نويتو كحصلتو

بياف أف اإلنساف ال ٰبصل إال ما نواه كقصده كتوجو إليو ُب حكم ا  (إ٭با لكل امرئ ما نول)  
ُأْواَيِئَ اااَّهِ  َ ا﴿كمن أراد الدنيا كزينتها ك٠بعتها، يعيطيو ا منها ٤بن يشاء سبحانو كتعأب . سبحانو كتعأب

خبلص انتهى .  ليس لو ُب اآلخرة نصيب؛ ألنو نول شيئان كحصلو(3)﴾اَْ َ اَاُ ْماِ ياااِخَ ِةاِإَلَّهااا َّه رُا
كمن كاف أراد ا كالدار اآلخرة . ا٤بوضوع، ا٤بسألة قفلت كا٤بعادلة انتهت، ا٤بقدمة كالنتيجة حصلت

 .كالكواب، فهذا ٰبصل نيتو عند ا سبحانو كتعأب

َ ُضِ َبا َي َيْ َيُ ماِ ُ وٍرااَّهُيا َ ٌبا َ ِ ُ ُياِ  ِيااا َّهْحَ ُ اَوظَ ِاُ ُ اِ  ا﴿؟ ..ا٤بنافقوف ماذا يقولوف ٤با يضرب
 .   الصورة كاحدة، كاألعماؿ رٗبا ُب أحياف ككّبة أيضان كاحدة(5)﴾أََاْماَنُك ا َّهَ ُكمْا﴿ : قالوا(4)﴾ِقَبِلِيااْاَ َ ابُا

كنا معكم صلينا كصمنا ليش اختلفت النتائج بيننا كبينكم؟ أنتم ُب الرٞبة ك٫بن عياذا با ُب 
 إذف العلة ُب (6)﴾أَنُ َ ُكمْااَوَاِك َّهُكْما َيَ  ُ مْا﴿العذاب؟  قىاليوا بػىلىى  كنتم معنا، الشكل كالعواىر كاألعماؿ 

اَح َّه ا﴿ا٤بقاصد، مقاصدكم ىي الٍب أكردتكم ىذا ا٤بورد   َيَ  ُ ْماأَنُ َ ُكْماَوتَيَ  َّهْصُ ْماَواْرتَيْبُ ْماَوَغ َّهْتُكُمااْْلََ  ِنيُّل
 . عفانا ا كإياكم من ذلك(7)﴾َ  ءاَأْ ُ ااالَّهِياَوَغ َّهُكما ِ الَّهِيااْاَغُ ورُا

ا٢بديث فيو اختصار كٛبامو .  ىكذا كقع ُب ىذا ا٤بوضع((َ َ ْ اَك َنْتاِاْ َ تُُياِإَا اُدنَيَ  اُ ِص بَيَ  ))
َ َ ْ اَك َنْتاِاْ َ تُُياِإَا ااالَّهِياَوَرُ وِاِياَ ِ ْ َ تُُياِإَا ااالَّهِياَوَرُ وِاِياَصلَّه ااالَّهُياَ َلْ ِياَوَ لَّهَماَوَ ْ ا)) :كما تعرفوف

                                                 

 20:الشورل (1)
 20:الشورل (2)
   16:ىود (3)
 13:ا٢بديد (4)
 14:ا٢بديد (5)
 14:ا٢بديد (6)
 14:ا٢بديد (7)
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فمن كانت ىجرتو إٔب دنيا يصيبها ) لكن ىنا كقع اختصار انتقل مباشرة إٔب (1 )((َك َنْتاِاْ َ تُُياِإَا اُدنَيَ  
 .(فهجرتو إٔب ما ىاجر إليو

جنح ا٣بطايب إٔب كجود خـر ُب النسخة الٍب عنده ُب صحيح البخارم، أسقطت شطر ىذا 
؛ كإ٭با البخارم اختصر ا٢بديث. ا٢بديث كقد علمنا ُب . كأجاب ا٢بافظ ابن حجر أنو ليس ُب النسخة خـر

 . الدرس ا٤باضي أف اإلماـ البخارم من منهجو اختصار ا٢بديث

فمن كانت ىجرتو إٔب ا كرسولو فهجرتو إٔب ) :فّبد السؤاؿ، ٤باذا اختزؿ ىذه ا١بملة؟ كىي قولو
كعدؿ إٔب ا١بملة الذمية، ترؾ ا١بملة ا٤بدحية؛ كىي ُب مدح من توجو إٔب ا بقصده كالكناء  (ا كرسولو

 . عليو إٔب ا١بملة الذمية أف من ىاجر إٔب الدنيا ليصيبها أك المرأة ينكحها فهجرتو إٔب ما ىاجر إليو

٤با يريد يفتتح كتابو ببياف النية، يا يريد أف يزكي . قاؿ ا٢بافظ لعلو قصد من ذلك أال يزكي نفسو
 . يعِب على عادة ا٤بؤمن ُب اهتاـ نفسو دائمان . نفسو أنو فعل ىذا  ٛبامان 

ف ُب نفسو يعِب الصبلح كالصواب ظا٤بؤمن الصادؽ متهم لنفسو على الدكاـ، ال يضمن كال  م
دائمان متهم نفسو، كمتهم نيتو، ىكذا حالو؛ ألنو بالفعل كما قاؿ النيب عليو الصبلة كالسبلـ ُب . كالسداد

. (النفاؽ ال يأمنو إال منافق كال ٱبافو إال مؤمن): حديث ابن مسعود يقوؿ
ا٤بؤمن ٘بده خائف متهم لنفسو، ٱبشى أف يكوف ُب نيتو شائبة، ٱبشى أف يكوف فعلو من أفعاؿ   

أما ا٤بنافق األمور عنده يعِب كاقع ُب . لذلك ٘بده ٧بتاط، منتبو، حذر، حزين، خائف يَبقب. ا٤بنافقْب
 النفاؽ، فماذا يرقب كماذا ٱباؼ كماذا يرائي كماذا يراقب؟ 

ىذا ناحية يعِب ناحية اعتذارية الختصار البخارم كإسقاطو ا١بملة ا٤بدحية الٍب ُب ا٢بديث، 
: لكن ُب مواضع أخرل، أخرج ا٢بديث بتمامو ابتداءن من قولو. كاقتصاره ُب ىذا ا٤بوضع على ا١بملة الذمية

َ َ ْ اَك َنْتاِاْ َ تُُياِإَا ااالَّهِياَوَرُ وِاِياَ ِ ْ َ تُُياِإَا ااالَّهِياَوَرُ وِاِياَصلَّه ااالَّهُياَ َلْ ِياَوَ لَّهَماَوَ ْ اَك َنْتاِاْ َ تُُيا))
.  (2 )((ِإَا اُدنَيَ  اُ ِص بَيَ  اَأْوااْ َ َأٍةا َيْ ِكُ َ  اَ ِ ْ َ تُُياِإَا اَ  اَا َ َ اِإاَْ يِا

نكملها ُب الدرس القادـ إف شاء . طيب بقي معنا ا٥بجرة كأنواعها، كجواب الشرط كما يتصل بو  
كا٢بمد  كصلى ا كسلم على رسولو . زادنا ا كإياكم علمان كنفعنان كإياكم ٗبا نقوؿ كنسمع. ا تعأب

 .كالسبلـ عليكم كرٞبة ا كبركاتو. كمصطفاه نبينا ٧بمد كآلو كصحبو أٝبعْب

                                                 

 .4682: صحيح البخارم، باب من ىاجر أك عمل خّبا لتزكيج امرأة فلو ما نول رقم (1)
 .4682: صحيح البخارم، باب من ىاجر أك عمل خّبا لتزكيج امرأة فلو ما نول رقم (2)
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ا
 

 
 
 
 

 
الدرس الثالث 

 
 من يهده ا ،إف ا٢بمد  ٫بمده كنستعينو كنستغفره، كنعوذ با من شركر أنفسنا كسيئات أعمالنا

كأشهد أف ال إلو إال ا كحده ال شريك لو، إلو األكلْب كاآلخرين، . فبل مضل لو كمن يضلل فبل ىادم لو
كأشهد أف نبينا ٧بمدان عبده كرسولو، خاًب  األنبياء كا٤برسلْب كصلى ا عليو . ضْباكات كاألراكقيـو السم

 .كعلى آلو كصحابو كأزكاجو كأتباعو كسلم تسليمان ككّبان إٔب يـو الدين
:  أما بعد

ا٢بديث موصوؿ ُب أكؿ حديث صٌدر بو اإلماـ البخارم رٞبو ا صحيحو؛ كىو حديث عمر 
ِإنَّهَ  ااْْلَْ َ  ُلا ِ ا َيٍّ َّه ِتاَوِإنَّهَ  اِاُك ٍّااْ ِ ٍئاَ  انَيَوىاَ َ ْ ا):ارضي ا عنو ُب قوؿ النيب صلى ا عليو كسلم

َ َ ْ اَك َنْتاِاْ َ تُُياِإَا ا).  كما ُب النسخة الٍب قرأناىا كما ىو موجود(َك َنْتاِاْ َ تُُياِإَا اُدنَيَ  اُ ِص بَيَ  
.ا(ُدنَيَ  اُ ِص بَيَ  اَأْواِإَا ااْ َ َأٍةا َيْ ِكُ َ  اَ ِ ْ َ تُُياِإَا اَ  اَا َ َ اِإاَْ يِا

ككما ىو معلـو من نص ا٢بديث، ليس ُب ركاية البخارم . كقف بنا ا٢بديث عند ىذا ا٤بوضع
َ َ ْ اَك َنْتاِاْ َ تُُياِإَا ااالَّهِياَوَرُ وِاِيا)): ذىاب ا٢بديث ُب ىذا ا٤بوضع، كىو أكؿ حديث ُب الصحيح قولو

ىذه العبارة ليست موجودة ُب نص ا٢بديث ُب ىذا ا٤بوضع، مع أف البخارم  (1)((َ ِ ْ َ تُُياِإَا ااالَّهِياَوَرُ وِايِا
. ركل ا٢بديث ُب مواضع ككّبة كامبلن كتاٌمان 

                                                 

. 4682:  رقم"باب من ىاجر أك عمل خّبا لتزكيج امرأة فلو ما نول"صحيح البخارم،  (1)
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كأيضان ". باب األعماؿ باإلٲباف كا٢بسبة كالنية"كأقرب موضع سيأتينا إف شاء ا ُب كتاب اإلٲباف،   
كنبهتكم إٔب أف . شيخ البخارم؛ كىو اإلماـ ا٢بافظ عبد ا بن الزبّب ا٢بميدم ركل ا٢بديث ُب مسنده

 . ركل ا٢بديث أيضا تاٌمان كامبلن كما ىو معلـو مسند ا٢بميدم موجود مطبوع
فا٣بطايب أبو سليماف ٞبد ابن سليماف ا٣بطايب ُب . كلذلك صار عند العلماء كعند الشراح إشكاؿ

؛ كىو من أكائل شركح صحيح البخارم، قاؿ بأنو رٗبا كقع ُب "إعبلـ السنن"شرحو للبخارم، ا٤بسمى 
 .  أسقط ىذا ا٣بـر أك ذىب بسببو ىذه العبارة الٍب ىي من أصل مكن ا٢بديث،نسخة الصحيح خـر

كجٌوز بعضهم كابن العريب، الشارح اإلماـ أبو بكر بن العريب  ُب شرحو على الَبمذم، جٌوز أف 
. يكوف البخارم أسقط ىذه العبارة عمدان من مكن ا٢بديث

، كال يوجد إسقاط؛ كإ٭با ىو  كالذم حٌرره الشهاب بن حجر ا٢بافظ عليو رٞبة ا أنو ال يوجد خـر
ففنو عيلم من عادة اإلماـ البخارم أنو ٱبتصر ا٢بديث، كلكن العادة جرت أف . من باب االختصار

أما ُب ىذا ا٤بوضع، فقط كاف االختصار . االختصار يتم إما من أكؿ ا٢بديث أك من آخره ٕبسب ا٢باجة
كسٌببت بذلك إشكاالن، فجٌوز بعضهم أف . من أثناء ا٢بديث ُب كسطو، كىي تعترب حالة نادرة ُب االختصار

كالبخارم ال يسقط شيئان من مكن  .تكوف النسخة ٨بركمة، كجٌوز الفريق اآلخر أف البخارم أسقطها تعمدان 
كاالختصار قد تفرضو حاجة االستنباط، كحاجة االستدالؿ، كىذا حررناه ُب . ا٢بديث تعمدان؛ كإ٭با ٱبتصر
. أكؿ درس من دركسنا ىذه

لنفرؽ بينو كبْب . ىاجر: فعلها ا٤باضي ال بد أف يكوف رباعي. مصدر ىىاجىرى يػيهىاًجري ًىٍجرىةن : ا٥ًبٍجرة  
. ا٥بىٍجر؛ بْب ا٥ًبٍجرىة كا٥بىٍجر

، يػىٍهجيري ىىٍجران : ا٥بىٍجري  ، . مصدر الفعل الكبلثي ىىجىرى أما ا٥بجرة فهي مصدر للفعل الرباعي ىىاجىرى
، ًىٍجرىةن  .  يػيهىاًجري

 : كال بد أف ييلحظ فيو أمرين اثنْب. كأصل معُب ا٥بجر ىو الَبؾ كاالنتقاؿ
 مَبكؾ مهجور .
 كمطلوب مهاجر إليو  .

ىذا ا٤بعُب البد، يعِب البد ُب معُب ا٥بجرة ك ا٥بجر من أمر تيرؾ كانتيًقل عنو إٔب أمر طيلب كريغب فيو 
ففذا ٙبقق الطرفاف؛ طرؼ الَبؾ، كٲبكن نسميو طرؼ السلب، كطرؼ االبتغاء كاالنتقاؿ . كىوجر إليو

كا٤بهاجر البد . فا٥باجر البد أنو ترؾ شيئان لشيء آخر. كالطلب أك طرؼ اإلٯباب، يأٌب معنا ىىجىرى كىاجر
. أنو ترؾ شيئان أيضان لشيء آخر
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ترؾ لشيء لطلب غّبه، كانتقاؿ من مكاف . فا٥بجرة الشرعية ىي انتقاؿ كترؾ من شيء إٔب شيء
كأكملها،  أنواع ا٥بجرة الشرعية ىذه أفضل. ا٥بجرة الشرعية على أنواع. ٤بكاف غّبه، كىي على أنواع

كأجٌلها، ككل ما بعدىا تبع ٥با، كمفرٌع عليها، كىي كاجبة كجوبان عينيان على كل أحد؛ ا٥بجرة إٔب ا رب 
. العا٤بْب جٌل كعبل

ٯبب على كل مسلم أف يهاجر إٔب ا؛ بل ٯبب على كل مكٌلف من اإلنس كا١بن أف يهاجر إٔب 
يهجر ماذا؟ كيَبؾ ماذا؟ ُب طلب ماذا؟ . ففذا قلنا ا٥بجرة إٔب ا كاجبة كجوبان عينيان . ا

أف يهجر ٝبيع اآل٥بة، كٝبيع ا٤بعبودات، _  كىذا كاجب عليو كحق ٣بالقو _البد لكل إنساف 
ذ ربٌان أك إ٥بان من دكف ا كل ما سول ا، ٯبب ىجره كترؾ عبادتو، كعدـ قبو٥با؛ بل عدـ . كٝبيع ما اٚبي

إٔب أين التوجو؟ كإٔب أين ا٥بجرة؟ . ٘بويزىا كتصويغها
فبل ٯبوز ُب حق . قككجو ا٥بجرة أك مناطها ىو التعبد كالتأؿ. يتوجو ا٤بسلم كيهاجر إٔب ا جل كعبل

. كل مكلف أف يعبد كيألو إال ا رب العا٤بْب سبحانو كتعأب
كعلى ضوئها انقسم الناس . فا٥بجرة إال ا بتوحيده كعبادتو كتأ٥بو، كاجب عيِب على كل أحد

 : إٔب فريقْب
 مؤمنْب مهاجرين إٔب ا تعبدان، كذالِّ، كرغبةن، كرىبةن، فهم السعداء أىل ا١بنة. 
  ،ككافرين كمشركْب، ىاجركا ىجرةن عكسية فعبلن، تركوا اإللو ا٢بق كا٤بعبود الصدؽ كىو ا

ىذه . كذىبوا يتخذكف ٥بم من دكنو آ٥بة شٌب، ال تضرىم كال تنفعهم، كال ٛبلك ٥بم شيئان 
فهؤالء ىم األشقياء أىل النار الذين ال ٨برج ٥بم كال مناص . ىجرة عكسية ضد ا٤بقصود

 .(1)﴾اا َّه ُراَوَ َدَا ااالَّهُياااَّهِ  َ اَكَ ُ وااَو ِْئَ ااْاَ ِص  ُا﴿٥بم عنها 
كا٥بجرة الكانية، النوع الكاين ىي ا٥بجرة إٔب رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم باإلٲباف بو نبيان رسوالن 

خاٛبان، ال نيب بعده صلى ا عليو كسلم، كاٚباذه كحده قدكةن كأسوةن، كٙبليل ما أحلنو، كٙبرًن ما حٌرمو، كأال 
ىذه ىجرة إٔب النيب صلى ا عليو كسلم باإلٲباف بو، كاتباعو، كاعتقاد . يعبد ا جل كعبل إال ٗبا شرع نبيو

. ختم النبوة بو، كأف عبادة ا ال تكوف إال ّٔديو كشرعو كسنتو
ىاتاف ا٥بجرتاف كاجبتاف على كل أحد من ا٤بكلفْب من اإلنس كا١بن، كمن ٓب يهاجر ىاتْب   

كمقتضى شهادة أف ٧بمدان رسوؿ . ا٥بجرتْب اللتاف ٮبا مقتضى شهادة أف ال إلو إال ا؛ كىي ا٥بجرة إٔب ا

                                                 

     72 :ج اّب(1)
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من ٓب يشهد ىاتْب الشهادتْب، كٓب يهاجر تلك ا٥بجرتْب، فهو من . ا، كىذه ىي ا٥بجرة إٔب رسوؿ ا
. األشقياء، أىل النار

كمن شهد الشهادتْب كىاجر ا٥بجرتْب، فقد طرؽ باب السعادتْب، ككِب دار ا٢بسنيْب ُب اآلخرة 
كىو ا٤بعُب الذم شرحو كفٌصلو بتوسع كبّب اإلماـ ابن القيم عليو رٞبة ا ُب كتابو الذم من عنوانو . كاألكٔب

". طريق ا٥بجرتْب كباب السعادتْب: "تفهم فحواه ك٧بتواه؛ كىو كتابو ا٤بسمى
ما طريق ذلك؟ كىجرة إٔب النيب صلى ا عليو . ا٥بجرتاف ىجرة إٔب ا بعبادتو كحده ال شريك لو  

ما طريق ذلك؟  . كسلم باإلٲباف بو، كاتباعو، كاٚباذه أسوة
فمن طرؽ طريق ا٥بجرتْب، أك سلك طريق ا٥بجرتْب طرؽ باب السعادتْب؛ السعادة ُب العاجلة 

. ياة اآلخرةاّبالسعادة ُب ا٢بياة الدنيا كالسعادة ُب . كالسعادة ُب اآلجلة
. كا٥بجرة الكالكة كالنوع الكالث من ا٥بجرة، ىي ما ضيمن معُب االنتقاؿ من مكاف إٔب مكاف

 : كقسموىا قسمْب
إذا كاف ا٤بسلم ٓب يأمن على دينو، أك نفسو، . االنتقاؿ من دار ا٣بوؼ إٔب دار األمن: القسم األكؿ

، فعليو أف يطلب لو أرضان يأمن فيها على ىذه األمور األربع أك٥با كأجلها دينو، ٍب . أك مالو، أك عرضو بأرضو
. دمو كمالو كعرضو

للخوؼ كاحتماؿ التفويت فيما ييسلَّط على _  كأجٌلها الٌدين _فحيكما تعرضت ىذه األمور األربعة 
ا٤بؤمنْب ُب أرض ما من األرض من عذاب، أك مضايقة، أك تشديد، أك ٚبويف، فعليهم كناحية ٨برجية ٥بم 

. ليأمنوا على دينهم أكالن، ٍب أموا٥بم كدمائهم كأعراضهم، أف يطلبوا ٥بم أرضان يأمنوف فيها
كلذلك ما عذر ا جٌل كعبل من زعموا أهنم كانوا من ا٤بستضعفْب ُب مكة ُب أياـ دعوة النيب صلى 

ما عذرىم ألف االستضعاؼ ما ٙبقق فيهم كما ينبغي، ككاف بفمكاهنم ا٣بركج من الدار الٍب . ا عليو كسلم
منوا على دينهم كأموا٥بم كأعرضهم فيها إٔب أخرل ٲبكن أخيوّْفوا فيها،  كالدار الٍب أكذكا فيها، كالدار الٍب ٓب م
ِإنَّها﴿: كلذلك يقوؿ جل كعبل ُب سورة النساء. أف يأمنوا فيها على دينهم كأموا٥بم كأعراضهم كأنفسهم

 فاٌدعوا أهنم (1)﴾ااَّهِ  َ اتَيَو َّه ُاُمااْاَ  ِآَكُ اظَ ِاِ ياأَنَيُ ِ ِ ْماقَ ُاوْااِ  َماُك ُ ْماقَ ُاوْااُك َّه اُ ْ َ ْضَ ِ  َ اِ يااَْلْرضِا
.  كانوا مستضعفْب

                                                 

     .97 :النساء (1)
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كىذا االستضعاؼ أدل ّٔم رٗبا إٔب أف يفقدكا دينهم أك شيئان منو، أك ككّبان منو بدعوة أهنم 
كلكن ىذا العذر ما قيًبل ٥بم إلمكاف أف يَبكوا كيهجركا كٱبرجوا من الدار . مستضعفْب، ك٨بوفْب، مؤذكف

. ما ضاؽ عليهم السبيل بعد. الٍب خيوّْفوا فيها إٔب الدار الٍب ٲبكن أف يأمنوا فيها
قَ ْاَوْااأََاْماَتُكْ اَأْرُضاااّلِياَواِ َ ً ا َي َيَ  ِ ُ وْاا﴿:  جواب ا٤ببلئكة ٥بم﴾قَ ْاَوْااأََاْماَتُكْ اَأْرُضاااّليِا﴿   
فحيكما كيجد، . كٓب ٰبٌدد داران معينة؛ ألف ا٤بقصود طلب األمن على النفس كالٌدين كالعرض كا٤باؿ﴾اِ  َ  

.  (1)﴾ َي َيَ  ِ ُ وْااِ  َ  ا َُأْواَيِئَ اَ ْأَواُاْماَ َ  َّهُماَوَ  ءْتاَ ِص  اًا﴿: فهذا ىو ا٤بهاجىر على نص اآلية
كاستكُب ا من ىؤالء الذين ٙبقق فيهم فعبلن الضيق، ٕبيث أهنم ٓب يستطيعوا أف يطلبوا ٥بم مكانان 

(98)﴿ِإَلَّهااْاُ ْ َ ْضَ ِ  َ اِ َ ااا ٍَّ  ِلاَواا ٍَّ  ءاَواْاوِْاَداِناَلَاَ ْ َ ِ  ُ وَناِح َلً اَوَلَا َيْ َ ُدوَناَ ِب  ًا آخر

ُ ْماوََك َناااّلُياَ ُ ّواًاَغُ وراًافَا  كلذلك اشَبط العلماء ١بواز ا٥بجرة من دار  (2)﴾ُأْواَيِئَ اَ َ  اااّلُياَأنا َيْ ُ َواَ  َيْ
. ا٣بوؼ كالرىب كعدـ األمن إٔب دار األمن، اشَبطوا شركطان 

ليس ٗبجرد العنوف أك . أف يتحقق ا٣بوؼ، كتتحقق الفتنة، كيتحقق األذل: الشرط األكؿ
ما تبُب األحكاـ الشرعية على العنوف كاالحتماالت كالتوقعات، أف يتحقق ذلك . باالحتماالت كالتوقعات

فعبلن، كيقع ا٣بوؼ كعدـ األمن على الٌدين أكالن، ٍب على ما ال تقـو ا٢بياة إال بو من النفس كالعرض كا٤باؿ 
.  بالنسبة للمؤمنْب كا٤بسلمْب

ففذا ٙبقق ا٣بوؼ فعبلن، كضاؽ السبيل، عليهم أف يأمنوا على ىذه األمور األربع، كجب عليهم 
النقلة حٌب ال يفتنوا ُب دينهم، كال يعرضوا أنفسهم إٔب ما ال قبل ٥بم بو من األذل الذم رٗبا مع ككرة 

. التخويف يؤثر ذلك سلبان على دينهم كما ىو معلـو معركؼ
إٔب أين؟ إٔب حيكما يأمنوا على . ففذا ٙبقق مقتضى ا٣بوؼ ّٔذه الطريقة، كجب عليهم ا٥بجرة كالَبؾ

دينهم فيعبدكا ا بدكف ضغوط عليهم، كبدكف يعِب ٚبويف، كبدكف فتنة يفتنوف ّٔا عن دينهم، كيأمنوا بعد 
كىذا ما كقع  أياـ الصحابة رضي ا عنهم، ٤با أذف ٥بم النيب صلى . ذلك على أنفسهم كأموا٥بم كأعراضهم

. ىذا قبل ا٥بجرة الكانية إٔب ا٤بدينة. ا عليو كسلم  با٥بجرة األكٔب إٔب أرض ا٢ببشة
٤با اشتد أذل ا٤بشركْب على أصحاب النيب عليو الصبلة كالسبلـ، كاف أصحاب النيب عليو الصبلة 

: كالسبلـ على أنواع

                                                 

 .97 :النساء (1)
 .99-98: النساء (2)
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  منهم من ىو شريف ُب قومو، أثّب عندىم، فامتنع من األذية ٕبسب عشّبتو كالصديق أيب بكر
.  كاف شريفان ُب بِب ٛبيم ككعمر كعكماف كأمكا٥بم

  كمنهم من كاف يعِب صاحب شكيمة كصاحب قوة، ٕبيث يستطيع أف ٲبنع نفسو كحمزة مكبل كمن
. على شاكلتو

 فقبائلهم أٮبلتهم كال تدخلت حٌب . كمنهم البقية ا٤بستضعفْب، الذين ال خطر ٥بم ُب قبائلهم
يٍكنىة 

ٗبقتضى العنصر القبلي كالعصبية القبلية ٢بمايتهم من أذل كطغياف ا٤بشركْب، كليس عندىم من القوة كا٤ب
كالشوكة ما يدفعوف عن أنفسهم، كالضغط شديد، كالتخويف متتابع، كتعذيب، كفتنة عليهم، كرٗبا ٙبت 
الضغط يؤثر ذلك على إٲباهنم كعلى إخبلصهم، كعلى رٗبا حٌب يرتد بعضهم، فقد حصل لبعض من فيًب 

.  ُب مكة
قاؿ ٥بم اذىبوا إٔب أرض يقاؿ . فكاف ا٤بخرج من ىذا ا٢باؿ أف أذف ٥بم النيب صلى ا عليو كسلم

 اختار أرض ا٢ببشة من غّبىا؟ مع أف أرض ا٢ببشة أرض باعتبار سكاهنا على ملة يشؿ. ٥با أرض ا٢ببشة
النصارل، كىم باالعتبار الشرعي اإلسبلمي أيضان يشملهم اسم الكفار، أليس كذلك؟ كإف كانوا النصارل 
نوعان ما أحسن حاالن باعتبار سابقة كتأّم من الوثنيْب، لكن اختيار ا٢ببشة ال ألجل أهنم أىل كتاب، كال 

صلى ا عليو كسلم ال ٥بم ففف فيها ملك كما قاؿ . ألجل اعتبارات شرعية دينية، بقدر ما أهنا دار أمن
. يعلم عنده أحد

كما داـ ال يعلم عنده أحد، إذف األمن متحقق فيها على الدين يعبدكف ا يعِب براحتهم دكف 
. ضغوط، كلن يتدخل عليهم أحد بفرىاؽ، أك تعذيب، أك فتنة، أك شيء من ىذا القبيل

: ا٥بجرة. فاختيار أرض ا٢ببشة ُب ذاؾ الوقت كاف ألجل طلب األمن، فهي تدخل ُب ىذا النوع
 _ترؾ دار ا٣بوؼ كالرىب كالرعب، الٍب ال يأمن فيها ا٤بؤمن على تلك األمور األربع الٍب ال قواـ لو إال ّٔا 

. إٔب أرض يأمن على نفسو فيها_  كأٮبها دينو
فهاجر كما ىو معلـو سبعوف من الصحابة أك ٫بو ىذا العدد إٔب أرض ا٢ببشة، كاستقركا فيها، 

.  كأمنوا فيها أيضان إٔب أف رجعوا بعد ذلك بدرجات متفاكتة
فقد يضايق ا٤بسلم ُب دينو مضايقة . كىذا ا٢بكم قد ٰبتاجو بعض ا٤بسلمْب ُب الوقت ا٢باضر

حٌب ُب الببلد الٍب رٗبا . شديدة، أك ٱبشى على نفسو، أك على عرضو، أك على مالو نعران لطغياف الكفر
تسمى جغرافيان يعِب العآب اإلسبلمي، قد يقع فيها من اإلرىاؽ كاإلزىاؽ كالفتنة ما ال يقع نعّبه حٌب ُب 

. الببلد الكافرة الصرفة
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فهنا ٰبتاج ٥بذا ا٢بكم بعض من فتنوا ُب دينهم، فرٗبا ٰبتاجوا إٔب أف ٱبرجوا ىنا كىناؾ طلبان لنوع   
. من األمن على دينهم، ليعبدكا ا جل كعبل على بصّبة كما شرع ا، ال كما اصطلح عليو الناس

كيأمنوا ثانيان على أنفسهم من اإلزىاؽ، كعلى أعراضهم، . كاصطبلحات الناس ال تغّب أحكاـ ا جل كعبل
. كعلى أموا٥بم

ففذا تتحقق موجب ا٣بوؼ بالطريقة الٍب ذيكرت كشرطها العلماء، كخيف على أحد ىذه األربع، أك 
 ففف الفتنة ُب الدين، أك ضغط الفاتنْب ُب الٌدين، سيؤدم ّٔم طغياهنم ،عليها كلها كىي ُب الغالبة متبلزمة

إٔب أف يضغطوا على ا٤بسلم بتعريض حياتو للخطر، أك مالو أك عرضو ليكسبوا فتنتو كما قاؿ ا جل كعبل 
َ  اقَيُ ودٌا(5)اا َّه ِراَذاِتااْاَوُقودِا﴿: عن الفريق األكؿ ُب قصة أصحاب األخدكد َوُاْما(6)ِإْذاُاْماَ َل َيْ

اَأنا َيْؤِ ُ وا(7)َ َل اَ  ا َيْ َ ُلوَنا ِ ْاُ ْؤِ ِ  َ اُاُ ودٌا ُ ْماِإَلَّه  .(1)﴾َوَ  انَيَيُ وااِ  َيْ

 النقمة الٍب بينهم أهنم آمنوا با، فتسٌلط عليهم الكفار يريدكف لّبجعوهنم إٔب ملتهم الكافرة، 
ليس قتل فقط؛ بل اختاركا صورة من أبشع صور القتل، . كاستخدموا كسيلة الضغط كىي التحريق بالنار

ِإنَّهاااَّهِ  َ ا َي َيُ واا﴿: كلذلك يقوؿ جل كعبل. ليكوف ذلك كسيلة الضغط شديدة عليهم، ليصدكىم
.  أم فتنوىم بالضغط عليهم، بتعريض حياهتم لئلحراؽ كالقتل كا٣بطر (2)﴾اْاُ ْؤِ ِ  َ اَواْاُ ْؤِ َ  تِا

فمكل ىذه األحواؿ، يضطر ا٤بؤمن إٔب أف يلجأ إٔب ىنا كىناؾ ليأمن على  دينو أكالن، ٍب نفسو كمالو   
فيبقى ا٢بكم مستقران مٌب يلجأ إليو كٰبتاج إليو كل مسلم، مٌب كجد ٙبقق موجب ا٣بوؼ كالرىب  كعرضو

كالقدكة ُب ذلك ىجرة الصحابة إٔب . كالرعب، كطلب لو مكانان يأمن فيو على دينو كنفسو كمالو كعرضو
. ا٢ببشة

ا٥بجرة من . النوع الكاين من النيقلة من ا٤بكاف إٔب مكاف آخر؛ ا٥بجرة من دار الكفر إٔب دار اإلسبلـ
صلى ا عليو كسلم با٥بجرة الكانية من مكة إٔب ا٤بدينة، ٤با نيب دار الكفر إٔب دار اإلسبلـ، كىذه شرعها اؿ

رفض أىل مكة االستجابة للنيب عليو الصبلة كالسبلـ، كرفضوا ترؾ عبادة األصناـ كاألكثاف، كرفضوا 
اإلسبلـ، كما كجد النيب ٦باالن لينشر دعوتو كينشر ملتو  عليو الصبلة كالسبلـ إال أف ينتقل من ىذه الدار 
الٍب كانت ُب ذاؾ الوضع كتلك ا٢بالة دار كفر، إٔب دار اإلٲباف كىي ا٤بدينة الٍب آمن جٌل أىلها قبل أف 

اَراَواْاِ َ  َناِ  ا﴿: يهاجر إليهم النيب صلى ا عليو كسلم، كالذين كصفهم ا بقولو َوااَّهِ  َ اتَيبَيوَّهُؤواااادَّه

                                                 

 .8-5: الربكج (1)
   .10 :الربكج (2)
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. قبل أف يهاجر إليهم ا٤بهاجركف، فتحقق ُب ا٤بدينة اسم دار اإلسبلـ قبل أف يهاجر إليهمأم   (1)﴾قَيْبِلِ مْا
فكانت النقلة من مكة إٔب ا٤بدينة كاجبة ُب تلك ا٢بالة عينيان ال رخصة ألحد ُب تركها، حٌب كلو كاف آمنان 

.  على نفسو، حٌب كلو كاف آمنان على دينو
مناط ا٢بكم ُب النوع األكؿ األمن، كطلبو عند ٙبقق الرىب كالرعب . اآلف اختلف مناط ا٢بكم

لكن مناط ا٢بكم ُب ا٥بجرة الكانية، ىو النقلة من دار الكفر؛ ألهنا دار كفر على أم نوع كاف . كا٣بوؼ
ىذا الكفر كثنيا كاف، أك يهوديان، أك نصرانيان، أك ما كاف، إٔب دار اإلٲباف كدار اإلسبلـ الٍب يقاـ ّٔا أمر ا 

. جل كعبل، كيعبد فيها ا كحده ال شريك لو
كلذلك ىاجر كبار . ىذه كجوب عيِب، كال ييعذر أحد ُب تركها حٌب كلو كاف كما قلت لكم آمن  

الصحابة ٩بن ٓب ٰبتاجوا إٔب ا٥بجرة األكٔب كالصديق أيب بكر كذاتو النيب صلى ا عليو كسلم، كبعض من 
كانوا من أشراؼ قريش ٩بن أسلموا، الذين ما احتاجوا إٔب ا٥بجرة األكٔب؛ ألهنم كانوا ٩بتنعْب إما بقبائلهم، 

. كإما ٗبا كاف ٥بم من قيمة كشرؼ ُب ٦بتمعهم، كإما بشكيمتهم كقوهتم كحمزة كعمر كأمكا٥بم
لكن النوع الكاين صار حكم شرعي، يلـز كل . ىؤالء ٤با ٓب ٰبتاجوا إٔب النوع األكؿ، تركوه ما ىاجركا

ّٔها أف ينتقل من الدار الٍب ال يعبد فيها ا، أف ينتقل من الدار ال امسلم ُب تلك ا٢بالة كُب كل حالة تش
أم دار الكفر يَبكها . يقاـ فيها أمر ا إٔب الدار الٍب يعبد فيها ا كحده ال شريك لو، كيقاـ فيها أمر ا

. إٔب دار اإلسبلـ
أف يبقى بْب الكفار، أك ُب دارىم ال _  دار الكفر كدار اإلسبلـ _كال ٯبوز ٤بسلم مٌب ٙبقق ا٤بناط   

لذلك أٌصل النيب عليو الصبلة كالسبلـ ىذا ا٢بكم بقولو ُب . ينتقل إٔب دار اإلٲباف، ال ٯبوز ذلك ُب حقو
ليو؟ ألنو صار فيو  ( 2 )((أَنَ اَ ِ يٌءاِ ْ اُك ٍّاُ ْ ِلٍما ُِي ُما َيْ َ اَأْظُ ِ ااْاُ ْش ِِك  َا)): ا٢بديث ا٤بشهور ا٤بعركؼ

دار إٲباف، يقاـ فيها أمر ا، كيقاـ فيها حكم ا أم ُب ا٤بدينة ُب ذاؾ الوقت، كيعبد فيها ا كحده ال 
.  شريك لو، كالدين عموده ظاىر، كمناره باىر، كأب آخر ىذه  ا٤بقتضيات

. فما كاف فيو ىناؾ مربر ٤بسلم أف يعيش كيبقى عائشان بْب الكفار، سواءن كاف ُب مكة أك ُب غّبه
النيب صلى ا عليو كسلم ىذا ا٢بكم، فأصبح موجوبان عينيان على كل مسلم ُب مكل ىذه ف لذلك أعل

 . ا٢بالة

                                                 

 9 :ا٢بشر (1)

     1530 :سنن الَبمذم، باب ما جاء ُب كراىية ا٤بقاـ بْب أظهر ا٤بشركْب رقم (2)
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لكن ىنا ملحظ كىو ا٥بجرة من ذات مكة باعتبارىا كانت دار كفر ُب ذاؾ الوقت، إٔب ذات 
ليو انقطع كانتهى؟ . ا٤بدينة النبوية الٍب كانت ُب ذاؾ الوقت ىي دار اإلسبلـ، انقطع كانتهى بعد فتح مكة

ال ال؟  ؿألف مكة ذاهتا بعد الفتح مشلها اسم دار اإلسبلـ ك
فمن أراد أف يهاجر بعد . ىيدمت األصناـ، كأبطل ا دين ا٤بشركْب، كعيبد ا كحده ال شريك لو

 . فتح مكة إٔب ا٤بدينة، ا٥بجرة ُب ذاؾ الوقت ما أصبح ٥با مربر
جاء رجل من أشجع من قبيلتو إٔب . ا جاءه رجل من أشجع، حديث ُب صحيح مسلمٓب كلذلك

أما اإلسبلـ : قاؿ. ىذا بعد فتح مكة. أبايعك على اإلسبلـ كا٥بجرة: النيب صلى ا عليو كسلم، فقاؿ لو
 . فنعم، أما ا٥بجرة فبل ىجرة بعد الفتح
ليس إلغاء ألصل ا٢بكم؛ . الحظ ىذه النقطة الٍب أريد أنبهك إليها. ىذا ليس إلغاء ألصل ا٢بكم

ىذا ا٢بكم سيبقى إٔب يـو القيامة مٌب ٙبقق أف . كىو النقلة أك كجوب النقلة من دار الكفر إٔب دار اإلسبلـ
لكن ا٥بجرة ا٤بخصوصة، ا٥بجرة من مكة إٔب ا٤بدينة، أك ا٥بجرة من نواحي . ىذه دار كفر كىذه دار إسبلـ

أطراؼ العرب إٔب ا٤بدينة باعتبار أف ا٤بدينة قبل أف تيفتح مكة كينتشر نور ا ُب ا١بزيرة، كانت ا٤بدينة فقط 
. ىي دار اإلسبلـ كما عداىا كثنية يعبدكف األصناـ ٗبا فيها مكة

فلما فيتحت مكة، ككاف فتحها عبلمة على سقوط الوثنية كرموزىا كأصنامها من جزيرة العرب بعد   
 . ذلك كلها، ما أصبح للهجرة معُب ُب ذاؾ الوقت من مكة إٔب ا٤بدينة

أصبح كل مؤمن كل مسلم ُب أم أرض من أرض ا١بزيرة ُب ذاؾ الوقت ُب دار اإلسبلـ؛ ألف اسم 
 . اإلسبلـ كحكم اإلسبلـ كشرعة ا كدين ا جل كعبل، أصبح ىو ا٤بقاـ فيها كا٢باصل فيها

 ،أما أصل ا٢بكم؛ كىو االنتقاؿ من دار الكفر إٔب دار اإلسبلـ مٌب كيجدت، فهو الـز ككاجب
. كٯبب ا٤بصّب إليو مٌب ٛبايزت دار الكفر عن دار اإلسبلـ كدار اإلسبلـ عن دار الكفر

َ َ ْ اَك َنْتاِاْ َ تُُياِإَا ااالَّهِياَوَرُ وِاِياَ ِ ْ َ تُُياِإَا ا): قولو على اعتبار أصل ا٢بديث بدكف االختصار
 ؟ كلبل الانتبهتوا .  األصل أف يغايىر بْب الشرط كجوابو(االَّهِياَوَرُ وِايِا

إذا أتيت بأسلوب الشرط ُب اللغة العرب، أف يكوف جواب الشرط مغاير لفعل الشرط ُب اللفظ 
انتبهتوا كال ال؟ . كمغاير لو ُب ا٤بعُب
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فمن كانت ىجرتو إٔب ا كرسولو، فلو الكواب مكبلن كلو األجر الععيم : فكاف األصل أف يقاؿ
: كلكن لو قاؿ. من بُب  مسجدان، بُب ا لو. من صلى كذا، حصل على كذا: كمن يقوؿ مكبلن ... كلو

. من بُب  مسجدان فقد بُب  مسجدان، كأنو ما حصل جواب للشرط، إعادة نفس الكبلـ
كأف ا١بواب . من كانت ىجرتو  كرسولو، فهجرتو إٔب ا كرسولو: ىنا كرد ىذا ا١بواب ُب السؤاؿ

انتبهت ٤بورد السؤاؿ؟ ٗباذا أجاب األئمة؟ . ٓب يأًت بعد
فقبل أف اقرأ جوابو، شيخ اإلسبلـ ابن تيمية . شيخ اإلسبلـ ابن تيمية عليو رٞبو ا أجاب ٗبا يلي

لو شرح ضاؼو كاؼو كاسع ُب ىذا ا٢بديث؛ حديث األعماؿ بالنيات، باعتبار أف ىذا ا٢بديث كما قلت 
فاىتم بو شيخ اإلسبلـ ابن تيمية كشرحو . لكم ُب الدرس ا٤باضي أصل من أصوؿ الشرعة، من أصوؿ ا٤بٌلة

 أيضان ا١بزء الكاين، "آّموعة ا٤بنّبية"مطبوع ُب . مطبوع ُب ضمن الفتاكل ُب ا١بزء الكامن عشر. شرحان كافيان 
. كمطبوع مستقبلن ُب رسائل ككّبة

فمن كانت ىجرتو : فقد يقوؿ قائل" ليس ىذا ٙبصيل حاصل كما قد ييعن: "يقوؿ شيخ اإلسبلـ
ليس ىذا : "جواب الشيخ يقوؿ ابن تيمية يقوؿ. إٔب ا كرسولو فهجرتو إٔب ا كرسولو ىذا ٙبصيل حاصل

فمن قصد ّٔجرتو . ٙبصيل حاصل كما قد ييعن، كلكنو إخبار بأف من نول شيئان، فقد حصل لو ما نول
". ا كرسولو، حصل لو ما قصده، كىو تفصيل بعد إٝباؿو مضى

من كانت ىجرتو إٔب ا كرسولو، فهجرتو إٔب ا )ىنا تفصيل . األعماؿ بالنيات: اإلٝباؿ  
انتبهتوا كال ال؟ . يكوف بضرب ا٤بكل، كذكر النماذجقد يفصل أك كما تقوؿ كالتفصيل  (...كرسولو
أنت تذكر مكل، مكلْب، ثبلثة . قد تذكر قاعدة كلست ُب حاجة أف تذكر كل ما يدخل ٙبتها  

، كىو مسلوؾ ُب ىذا . ليقيس السامع على ىذه األمكلة ٔبامع تلك القاعدة ىذا أسلوب ُب التفهيم معلـو
.   ىذه القاعدة عامة((إن  ااْل   لا  ا   تاوإن  ااك اا  ئا  انوى)): ا٢بديث

كقس  (فمن كانت ىجرتو إٔب ا كرسولو)ٰبتاج السامع إٔب نوع من األمكلة، أتى النيب باألمكلة 
يعِب كل عمل صاّب ييقصد بو ا، ... عليها من كانت صبلتو  فصبلتو ، من كاف صيامو  فصياـ

ففٔب ا كثوابو عند ا كاحتسابو إٔب ا كىو أكـر األكرمْب سبحانو كتعأب، ال ٱبطر ُب ظنك أنو 
. سيعلمك؛ بل سيكافئك بأععم بككّب ٩با عملت، كىذا ىو العن با سبحانو كتعأب كأسيهضمك 
 فهو (َ َ ْ اَك َنْتاِاْ َ تُُياِإَا اُدنَيَ  اُ ِص بَيَ  اَأْواِإَا ااْ َ َأٍةا َيْ ِكُ َ  اَ ِ ْ َ تُُياِإَا اَ  اَا َ َ اِإاَْ يِا)

. تفصيل بعد إٝباع كما أجاب الشيخ
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" إحكاـ األحكاـ شرع ذات األحكاـ"ابن دقيق العيد ُب شرحو على عمدة األحكاـ، ا٤بسمى 
نعم األسلوب فيو نوع من االختصار، لكن : "ابن دقيق العيد يقوؿ. البد من تقدير ُب الكبلـ: يقوؿ

. "الكبلـ الفصيح من عادة العرب االختصار، كالسامع يقٌدر
البد من تقدير ُب الكبلـ، فيكوف : "يقوؿ.  السامع يقٌدر ىذا ا٤بختصر ٕبسب فهم الكبلـ العريب

من كانت ىجرتو إٔب ا كرسولو نية كقصدان، : "يقوؿ_  على كبلـ ابن دقيق العيد _" التقدير كما يلي
". فهجرتو إٔب ا كرسولو حكمان كشرعان 

من قصد با٥بجرة، سواءن . كىذا كبل ـ صحيح، كىو يوافق ُب ا١بملة كبلـ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية
ا٥بجرة إٔب ا بالعبادة، أك ا٥بجرة إٔب الرسوؿ باإلتباع، أك النقلة من دار الكفر إٔب دار اإلسبلـ، أك بسعى 
إذا كاف ىذا قصدؾ، . إٔب األعماؿ الصحيحة، إذا قصدت ّٔا ا ثوابو كأجره كإحسانو كفضلومضى 

فالنتيجة فهجرتك إٔب  كرسولو حكمان كشرعان، كبالتإب ثوابان كأجران كمكرمةن كرفعةن كدرجات كنعيم ال ٱبطر 
. لك على باؿ

التغاير ال يشَبط أف يكوف ُب اللفظ، فقد : "ا٢بافظ شهاب بن حجر ُب الفتح عندكم ىنا يقوؿ
يعِب قطعان النيب ٤با " لكن قد يكوف أيضان ُب ا٤بعُب كيفهم ذلك من السياؽ. يكوف ُب اللفظ كىو األصل

 .  من كانت ىجرتو للنيب كرسولو فهجرتو إٔب ا كرسولو، ما يريد يكرر نفس ا١بملة:يقوؿ
الكبلـ الفصيح يأىب تكرار كبلـ، كيبقى ناقصان؛ ألف إذا استخدمت أسلوب الشرط، ال يكوف 

كبلمك فصيحان مؤديان الغرض إال أف تأٌب بالشرط كجوابو ٛبامان كا٤ببتدأ كا٣برب، ما يكوف كبلمك كامبلن إذا 
ذؼ كأنت تقدره. لكن قد ٰبذؼ ا٣برب، كأنت تقدره. ٓب تأًت ٖبرب .  قد ٰبي

منصوبة ": إلو"نافية للجنس، ك": ال: "يقوؿ" ال إلو إال ا"أما يقولوف ُب إعراب كلمة التوحيد 
النفي بشكل عاـ إ٭با " ال"ك. النافية للجنس" ال"على أهنا اسم، أك مبنية على النصب على أهنا اسم لػ 

أم ال إلو ٕبق . أين ا٣برب؟ كلهم يقولوف ٧بذكؼ ُب اللفظ، لكن مقدر ُب ال" إلو"االسم ىو . ٙبتاج خرب
. أك حقيق أف يعبد أك جدير أف يعبد إال ا

فأنت ٕبكم فهمك اللساف العريب كالكبلـ الفصيح ييقصد فيو االختصار ككّبان، كتقدير ا٣برب ككّب ُب 
 . لغة العرب، كتقدير جواب الشرط أيضان ككّب، كىذا يفهم من السياؽ

نعم جواب الشرط قد يكوف لفعيان، فبل بد أف يكوف مغايران لفعل الشرط ُب : فا٢بافظ يريد أف يقوؿ
.  قٌدر ما شئت: لكن قد يكوف معنويان كتفهمها أنت من السياؽ، كالتقدير. األلفاظ
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من ىاجر إٔب . من كانت ىجرتو إٔب ا كرسولو نيةن كقصدان، فهجرتو إٔب ا كرسولو حكمان كشرعان 
حٌط ما شئت من تقديرات، ٙبقق ا٤بقصود العاـ . ا كرسولو، فهجرتو إٔب ا كرسولو أم ثوابان كأجران 

. كالفحول العامة
: فمن كانت ىجرتو إٔب ا كرسولو فهجرتو إٔب  كرسولو، مع مبلحعة يقوؿ اإلماـ ابن القيم

يعِب ا عز كجل " ككّب من األعماؿ الشرعية الصا٢بة الٍب جاء الَبغيب فيها، ييذكر فيها عْب األجر"
أليس . كرسولو إذا رٌغب ا ا٤بؤمنْب، أك رٌغب الرسوؿ ا٤بؤمنْب ُب عمل ما، قد يذكر األجر ا٤بَبتب عليو

.  حٌدد األجر(1 )((َ ْ ا َيَ  اَ ْ ِ ًداااِلَّهِيا َيَ  ااالَّهُياَاُياِ يااْاَ  َّه ِا)): مكبلن حْب يقوؿكذلك؟ 
ىل ىذا ٖبسه ٥بذا العمل أـ أنو . لكن ُب بعض األعماؿ ال ٰبدد األجر، كيوكل إٔب ا جل كعبل  

اااصَّهْوَما َِإنَّهُياِاياَوأَنَ ا)): إجبلؿ لو كرفع لو عن غّبه؟ كيف تفهم؟ مكبلن عندما يقوؿ ا٢بديث القدسي ِإَلَّه
  ىذا تفخيم ألمر الصـو كتععيم لو على غّبه، كإال حطّّ من منزلة الصـو عن غّبه؟ كل (2 )((َأْ ِزياِ يِا

، قاؿ اتركوا الصـو ٕب كأنا أجزمء بو، كٓب ٰبدد جزاءن معينان  .  عمل بِب آدـ لو ا٢بسنة بعشر إال الصـو
؛ ألنو أككل الكواب إليو جل كعبل . كا جل كعبل من أ٠بائو الشكور. ىذا تععيم ألمر الصـو

كالشكور ىو الذم يعطي من األجر أككر من ذات العمل، الذم يعطي من األجر كيكافئ على األجر 
ففذا . ىذا معُب كلمة الشكور؛ ألف معُب الشكر ىو النماء كالزيادة ُب أصل اللغة. ـعلى العمل بأككر منو

قٌدمت عمبلن قليبلن، قدـ ا لك ثوابان ككّبان، خصوصان كقد أككل الكواب إليو جل كعبل كىو ا١بواد الكرًن 
. الشكور الذم يعطي ببل حساب سبحانو كتعأب

 ىذا تععيم ألمر الصرب، فجعلو (3)﴾ِإنَّهَ  ا َيَو َّه اااصَّه ِ ُ وَناَأْ َ ُاماِ َغْ ِ اِحَ  بٍا﴿ككذلك الصرب 
. بغّب حساب كغّب ٙبديد معْب كىكذا

ما قاؿ لك فلو كذا، . فهذا من ىذا ا٤بعُب فمن كانت ىجرتو إٔب ا كرسولو، ٓب ٰبدد ثوابان معينان   
لكن . ا١بنة قد تصل ٥با بصبلة ركعتْب خالصة  جل كعبل، إذا قبلها ا سبحانو كتعأب. أكؿ لو ا١بنة

ا٥بجرة إٔب ا بالعبادة، كا٥بجرة للرسوؿ باإلتباع، كا٥بجرة إذا : يريد أف يضخم أمر ا٥بجرة ٗبعانيها كلها
. احتيج إليها من دار إٔب دار

                                                 

                     5298: صحيح مسلم، باب فضل بناء ا٤بساجد رقم (1)
 5472: صحيح البخارم، باب ما يذكر ُب ا٤بسك رقم (2)

                        10 :الزمر (3)
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ذف ال تسعى ألجر، ففنو أجر ععيم ككفى با جٌل كعبل مكيبا ككفى إ (    تياإا ااهللاور واي)
. بو كرٲبان جوادان كىو أىل للتقول كأىل للمغفرة سبحانو كتعأب

٠بيت . فػيٍعلى من الدنو؛ فيعلى:  يقوؿ(دن  )، كلمة (َ َ ْ اَك َنْتاِاْ َ تُُياِإَا اُدنَيَ  اُ ِص بَيَ  ): ٍب قاؿ
دنيا، بعضهم قاؿ ٠بيت دنيا ألهنا أسبق، مقدمة على الدار الكانية األخرل الٍب ىي ا٤بصّب الذم سينتعر 

.  ا٣بلق؛ الدار اآلخرة
٠بيت دنيا ال٫بطاط منزلتها : كبعضهم قاؿ. ٠بيت دنيا ألهنا سابقة ٥با متقدمة عليها، كىذا صحيح  

نَيَ  ا﴿: عن الدار اآلخرة، أم من الدنو كىو اال٫بطاط كالسفوؿ، كىذا حق قاؿ ا جل كعبل َوَ  ااْاَ َ  ُةااادُّل
 متاع بسيط زىيد، ال ٦باؿ بأف يقارف ا٤بسلم بْب الدنيا الفانية الزائلة ا٤بنحطة ىذه، (1)﴾ِ ياااِخَ ِةاِإَلَّهاَ َ  اٌا

 .كبْب ما ينتعر ا٤بؤمنْب ُب الدار اآلخرة
ُب طرُب الكواب كالعقاب حٌب، أشد آالـ الدنيا كبؤسها كشقاءىا ال يقارف ٗبا ينتعر الكفار كآّرمْب   

. كالعا٤بْب من العذاب األليم كالنكاد الشديد
كأععم نعيم ُب الدنيا ٲبكن أف يتصور أك يقع فعبلن، ال ييقارف بأبسط ما ُب نعيم اآلخرة ٩با أعٌده 

أٓب يقل نبينا صلى ا عليو كسلم ُب حديث أنس بن . يعِب ىي منحطة ُب طرُب الكواب كالعقاب. ا
 ؤت ا وما:ا   تااا بياصل ااهللا ل ياو لما يول)): مالك كىو ُب الصحيحْب متفق عليو، يقوؿ

 أنعم إنساف عاش ُب الدنيا ُب غاية الَبؼ، كالنعيم، كالراحة، ((ااي    ا أن ماأا ااادن  ا  اأا ااا  ر
 . أنعم إنساف ٚبيل ىذا، لكنو من أىل النار لفسوقو ككفره. كاألنس، كاللهو
ما .  أنت تعرؼ أف الغمس يدخل ىكذا، ٍب يرفع مباشرة((  غ  ا يااا  راغ   اواحدة)): قاؿ

أيا بدااهللاا ارأ تان    ا)): مسو شيء، فقط رآه كنعر أىواؿ ما كاف يتصورىا أصبلن، ٍب ريفع فقيل لو
 يعِب ستْب أك سبعْب سنة عاشها ُب الدنيا كىو أنعم إنساف ((قط،ا  يولاَلاواهللا  ارأتان    ًاقط

 إيش (2)﴾ِ ياَ َ ٍدا ُّلَ دَّهَدةٍاا(8)ِإنَيَّهَ  اَ َلْ ِ ما ُّلْؤَصَدةٌا﴿:  أما إذا قيل. ضاعت كلها ُب غمسة كاحدة
. إذف ال مقابلة! يقوؿ
و ؤت ا وماااي    ا أ أساأا ااادن  ا  اأا ا)): كرة الكانية يقوؿ عليو الصبلة كالسبلـصُب اؿ  
كأنت تعرؼ البؤس كما ٯبلب من .  أشقى إنساف، حياة كلها بؤس كفقر كنكد كشقاء كىم كغم((اا   

                                                 

 26 :الرعد (1)
          9-8: ا٥بمزة (2)



 

 66 

كتاب بدء الوحي                                                                                                 _ شرح صحيح البخاري
  الدروس كاملة

سواءن كاف فقران مدقعان، أك عدكانان أك يعِب بؤس، لكنو من أىل ا١بنة صرب كاحتسب . تعاسة على النفوس
 فيغمس يؤتى ّٔذا البائس الذم عاش ُب ا٢بياة  الدنيا أبأس إنساف، .كقضى ىذه ا٢بياة حٌب مرت كعٌدت

يدخل ىكذا فّبل ملكان ما كاف ٱبطر لو ُب التصور حٌب ك ا٣بياؿ، ٍب  ((فيغمس ُب ا١بنة غمسة كاحدة))
َلاواهللا  ارأ تا ؤ  ًا:اأيا بدااهللاا ارأ تا ؤ  ًاقط،اا ا  تا  اادةاقط،ا  يول)): يقاؿ لو

.   (1 )((قطاوَلا  تا ياادةاقط
إذف حسابات الدنيا تسقط ٛبامان ُب طرُب النعيم كالَبؼ، كُب طرؼ أيضا البؤس كالشقاء إذا قورف   

ذلك ٗباذا؟ ٗبا أعده ا من نعيم للمؤمنْب، كجحيم ألعدائهم من الكافرين كالعا٤بْب كآّرمْب عفانا ا 
 . كإياكم

أيضان  .٫بطاطها كسفوؿ أمرىا، بالنسبة إذا قيست با٢بياة اآلخرة الععيمة الباقية ا٣بالدةالإذف الدنيا  
: قلنا. ٠بيت دنيا العتبار ثالث أيضان 

 ألهنا سابقة متقدمة على اآلخرة كىذا صحيح: االعتبار األكؿ  .
 ُب تعليل سبب تسميتها الدنيا ال٫بطاطها كسفو٥با كدنو شأهنا بالنسبة لآلخرة: كاالعتبار الكاين .
 يدكّٔا راحت ال خلود فيها، كال تستقر . قاؿ ٠بيت دنيا لدنوىا كقرّٔا إٔب الزكاؿ: االعتبار الكالث

طر نزؿ، ـأليس كذلك؟ أقرب شيء إٔب الزكاؿ ا٢بياة الدنيا كما كصفها ا جل كعبل مكل . لك على حق
كىي أقرب ما يكوف إٔب . انتهت ما كأهنا كيجدت. فانبت ُب األرض نبات ٍب عما قليل ىشيمان تدره الرياح

. الزكاؿ كالفناء
فالعاقل إذف ا٤بؤمن الراشد ال يقٌدـ الزائلة الدانية السافلة ا٤بنحطة، على ا٣بالدة الباقية الدائمة ا١بليلة 

. ىذا سبب تسميتها دنيا. كالسعيد من كفقو ا  جل كعبل. الشريفة، كا٤بسألة كاضحة، كا٤بعادلة بسيطة
كإذا اجتمعت عٌلتا . قالوا بأهنا ٩بنوعة من الصرؼ من الناحية اللغوية للعلمية؛ ألهنا علم، كالتػأنيث  

كإف كاف حكى صاحب القاموس كجهان . العلمية كالتأنيث، ٲبنع االسم من الصرؼ، فبل يعهر عليو التنوين
ىم أهنم نونوىا فصرفوىا، كحكى شاىد على ذلك قوؿ ا٤بكلم عرركم عن بعض العرب ُب ش: "قاؿ. بتنوينها

 :بن الرياح ا٤برم
إين مقسم ما ملكت فجاعل                  جزءا آلخرٌب كدنيان تنفع 

. كىي لغة مسموعة عن بعض العرب" دنيا"فنٌوف 
                                                 

. عن أنس بن مالك (2807)مسلم  (1)
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٦بردة من التعريف، أم  (دنيا) كالحظ ىنا أتى بكلمة (َ َ ْ اَك َنْتاِاْ َ تُُياِإَا اُدنَيَ  اُ ِص بَيَ  )
أك إٔب دنيا كأضافها إٔب شيء معْب؛ ألف التعريف ُب األ٠باء " إٔب الدنيا: "ٓب يعرفها، ٓب يقل. دنيا: نكرة

كال إضافة، فهي نكرة، كالنكرة يؤتى ّٔا إلفادة " اؿ"ىنا ال . أك باإلضافة" اؿ"البد أف يكوف إما بػ  
. فأم مقصد من أمور الدنيا قصده ينطبق عليو ىذا ا٤بعُب. العمـو

أم شيء لكنو ُب حدكد الدنيا ال عبلقة ..  أم كاف ماالن، شرفان، ٦بدا معينان (ِإَا اُدنَيَ  اُ ِص بَيَ  )
أم ال . سواءن أصاب ما قصد أك ٓب يصبو. لو بأمر ا جل كعبل يقصده ليصيبو، فهجرتو ٕبسب قصده

اِإاَْ ِ ْما﴿ثواب لو عند ا، كال حظ لو ُب الدار اآلخرة  نَيَ  اَوزِ َ  َيَ  انَيَوفٍّ َ  اَك َنا ُ ِ ُدااْاَ َ  َةااادُّل
اُأْواَيِئَ اااَّهِ  َ ااَْ َ اَاُ ْماِ ياااِخَ ِةاِإَلَّهااا َّه ُراَوَحِبَطاَ  ا(15)َأْ َ  َاُ ْماِ  َ  اَوُاْماِ  َ  اَلَا َيْبَخُ وَنا

 .ىذا ىو حكم ا سبحانو كتعأبا(1)﴾َص َيُ وْااِ  َ  اَو َ ِ ٌ ا َّه اَك نُواْا
كيذكر . ٍب يأٌب بعد ذكر الدنيا من باب ذكر ا٣باص بعد العاـ، كىذا يككر ُب الكبلـ العريب

: قاؿ ا جل كعبل. ا٣باص بعد العاـ تأكيدان عليو كاىتمامان بو، كلكونو لو ٠بة معينة عن نعائره
 حافعوا على الصلوات كافية، كل (2)﴾وااصَّهَ ِةااْاُوْ َ  ﴿:  ٍب قاؿ بعدىا﴾َح ِ  ُوْااَ َل اااصَّهَلَواتِا﴿

 .لكن أعاد ذكر الصبلة الوسطى تأكيدان عليها، كاىتمامان ّٔا، كتنويهان بشأهنا. صبلة حافعوا عليها
َوِ  َ اَوِ  انُّلوٍحاَوِإ َيَ اِا َماَوُ وَ  اَوِ  َ  ااْ ِ ا﴿:  ٍب قاؿ﴾﴿َوِإْذاَأَخْ نَ اِ َ ااا َّهِب ٍّ َ اِ  ثَ قَيُ مْاكأمكا٥با 
أخذ من النبيْب، لكنها أكدىا بأف ىؤالء ا٣بمسة ا٤بذكورين   مع أف ا١بملة األكٔب كانت كافية،(3)﴾َ ْ َ مَا

يعِب متميزين على غّبىم باعتبارىم أهنم أكٕب العـز من الرسل، كرسائلهم ىي أبرز رسائل األنبياء 
. كأععمها مقداران، خصوصان رسالة النيب صلى ا عليو كسلم

من باب ذكر ا٣باص بعد العاـ؛ ألف الفتنة بالنساء كما قالوا ا(َأْواِإَا ااْ َ َأٍةا َيْ ِكُ َ  ): فذكر قوؿ
. أععم رٗبا من الفتنة با٤باؿ، كأععم من الفتنة مكبلن بالطعاـ أك باللباس أك بالدار أك با٤براكب أك غّبىم

كالعآب ا٢باضر . ٓب يعصمو ا جل كعبل منها، ففف ا٤بنزلق فيها خطّب الفتنة بالنساء فتنة ععيمة، كمن
 للمرأة ُب اإلغواء، كالفتنة، كاإلضبلؿ، ك٫بو ذلك، كفتح باب السيئشاىد على ىذا األمر ُب االستخداـ 

. الشهوات على مصراعيو، عفانا ا كإياكم

                                                 

   16-15: ىود (1)
   238 :البقرة (2)
 7: األحزاب (3)
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إ٭با األعماؿ ): قلت ُب أكؿ درس ُب بداية شرح ا٢بديث أف بعض الشراح ربط بْب ىذا؛ حديث
كحديث أخرجو الطرباين كغّبه من . كبْب قصة الرجل الذم ىاجر ليتزكج امرأة يقاؿ ٥با أـ قيس (بالنيات

خ بار  اا  أةا     ةا أ تاإَلاأنا     ،ا     اا  زو   ا       ا)): حديث ابن مسعود قاؿ
. (1 )((     اأماق  

فهي صارت مقدح فيو أك . الناس يهاجركف إٔب ا كرسولو كإٔب ا١بهاد، كىذا يهاجر ليتزكج فبلنة
يعِب غضان من شأنو ُب ذاؾ الوقت، ٤با كاف الناس يهاجركف ال لشيء، تركوا أىلهم، كمنهم من ترؾ نساءىم 

البلٌب أبْب أف يسلمن أك يهاجرف، منهم من ترؾ مالو، كتركوا عشائرىم، كتركوا أكطاهنم طلبان ألجل ا 
. أليس كذلك؟ كىذا عكس ا٤بوضوع. كثوابو

قصة مهاجر أـ قيس صحيحة ككاردة، لكن ال عبلقة ٥با ّٔذا ا٢بديث أهنم ربطوا فقالوا النيب حدث 
فجعلوا سبب كركد حديث األعماؿ بالنيات ما جرل من تلك . ّٔذا ا٢بديث ألجل قصة مهاجر أـ قيس

. القصة
ففف كل من قصد شيئان . كا٢بقيقة أنو ال عبلقة ٥بذه ّٔذه كإف كاف فيها ارتباط معنوم أك علمي

. ّٔجرتو، أك قصد شيئان بعمـو عملو، فلو ما نول
 أم لن ٰبصل إال ما قصد من الدنيا الٍب يريد (َأْواِإَا ااْ َ َأٍةا َيْ ِكُ َ  اَ ِ ْ َ تُُياِإَا اَ  اَا َ َ اِإاَْ يِا)

إصابتها، أك ا٤برأة الٍب يريد ينكحها، كقد ال  ٰبصل فيفوتو ال أمر الدنيا كال أمر اآلخرة، كما قاؿ ا جل 
نَيَ  اَواْاِخَ َةاَذِاَ اُاَوااْاُخْ َ اُنااْاُ ِب  ُا: كعبل  نكتفي ّٔذا القدر ُب حديث النيات، نقرأ (2)﴾﴿َخِ َ ااادُّل

. ُب الذم بعده
. بسم ا الرٞبن الرحيم، ا٢بمد  رب العا٤بْب كصلى ا عليو كسلم كبارؾ على عبده كرسولو األمْب

: قاؿ ا٤بصنف رٞبو ا تعأب
ثَيَ  اَ ْبُدااالَّهِياْ ُ ا ُوُ َ اقَ َلاَأْخبَيَ نَ اَ  ِاٌ اَ ْ اِاَش ِماْ ِ اُ ْ َوَةاَ ْ اأَ ِ ِياَ ْ اَ  ِآَشَ اأُمٍّا)ا:  بٌا َحدَّه

  َ َأنَّهااْاَ  ِرَثاْ َ اِاَش ٍماَرِ َيااالَّهُياَ ْ ُياَ َأَلاَرُ وَلااالَّهِياَصلَّه ااالَّهُياَ َلْ ِياَوَ لَّهَماااْاُ ْؤِ ِ  َ اَرِ َيااالَّهُياَ  َيْ
 َيَي َلا َ اَرُ وَلااالَّهِياَكْ َ ا َْأتِ َ ااْاَوْحُيا َيَي َلاَرُ وُلااالَّهِياَصلَّه ااالَّهُياَ َلْ ِياَوَ لَّهَماَأْحَ  نً ا َْأتِ ِ ياِ ْثَ ا

ا َي َيْ ِصُماَ  ٍّياَوَقْداَوَ ْ ُتاَ ْ ُياَ  اقَ َلاَوَأْحَ  نً ا َيَ َ ثَّهُ اِايااْاَ َلُ ارَُ ً ا ُ اَ َليَّه َصْلَصَلِ ااْاَ َ ِساَوُاَواَأَادُّل

                                                 

 (9/103)ركاىا الطرباين ُب ا٤بعجم الكبّب  (1)
          11 :ا٢بج (2)
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َ  اَوَاَيْدارَأَ َيُ ُيا َيْ ِزُلاَ َلْ ِيااْاَوْحُياِ يااْا َيْوِماااشَّهِد ِداا َيُ َكلٍُّ ِ يا ََأِ ي َ  ا َيُيوُلاقَ َاْتاَ  ِآَشُ اَرِ َيااالَّهُياَ  َيْ
.ا(اْابَيْ ِدا َي َيْ ِصُماَ ْ ُياَوِإنَّهاَ ِب َ ُيااََ  َيَ صَّهُداَ َ قً 

ثَيَ  اَ ْبُدااالَّهِياْ ُ ا ُوُ  َا):ايقوؿ اإلماـ عليو رٞبة ا  كعبد ا بن يوسف التنيسي الكىبلعي (َحدَّه
كىي بلدة من أعماؿ مصر على ساحل البحر " الًتٌنيسٍ "أصلو شامي من دمشق، كسكن الًتٌنيس بالتشديد 

. باعتبار سكناه ككفاتو، كإال أصلو شامي دمشقي" ا٤بصرم" يقاؿ لو ُب بعض الَباجم لذلكك
٠بع ٝبعان من العلماء . عبد ا بن يوسف بن أٞبد التنيسي الكبلعي، أصلو من الشاـ من دمشق

 . كمالك، كالليث، كسفياف كغّبىم
أصحاب الكتب الستة ما أدركوا عبد ا . انفرد البخارم بالركاية عنو مباشرة من بْب الكتب الستة

أبو : كأصحاب السنن. مسلم ٓب يرًك عنو شيان ُب الصحيح. بن يوسف التنيسي، كال حدثوا إال البخارم
فهو يعترب شيخ شيخو، ٓب يلقوه . داككد، كالَبمذم، كالنسائي رككا عنو لكن بواسطة، ما لقوه مباشرة

. مباشرة
فنحصل من ىذا أف عبد ا بن يوسف التنيسي، انفرد البخارم من بْب أصحاب الكتب الستة 

 . أما مسلم فلم يرًك عنو أصبل، ال با٤بباشرة كال بغّبىا، ٓب يلقو أصبلن كٓب يرًك عنو. بالركاية عنو مباشرة
كأما أصحاب السنن فرككا عنو لكن بواسطة؛ ألهنم ما أدركوه؛ ألنو مات قبل أف يرحلوا إٔب مصر 

فانفرد . فرككا حديث عبد ا بن يوسف عن طريق تبلميذه. كيسمعوا من ٧بدثيها كعلمائها ُب ذاؾ الوقت
 .البخارم ّٔذه ا٤بيزة؛ كىو أنو يركم عن عبد ا بن يوسف التنيسي من بْب أصحاب الكتب الستة مباشرة

 .توُب عبد ا بن يوسف التنيسي سنة مائتْب كٜبانية عشر
كموطأ .  عبد ا بن يوسف التنيسي أحد ركاة ا٤بوطأ عن اإلماـ ا٤بشهور مالك بن أنس:ا  ا  أا 

الٍب كصلت إلينا . مالك ريكم عن صاحبو بركايات عدة، بلغت أربعة عشر ركاية  ُب ركاية ا٤بوطأ عن مالك
الٍب كصلتنا ركاية ٰبٓب بن ٰبٓب الليكي ا٤بصمودم؛ كىي الركاية ا٤بشهورة الٍب شرح . منها كاملة، قليلة جدان 

. عليها ابن عبد الرب كغّبه
 .ككصلت أيضان ركاية القعنيب؛ ٧بمد بن مسلمة القعنيب كسيأٌب ٥با ذكر_ 
 . ككصلت ركاية عبد ا بن كىب  القرشي، أك بعضها ليست كاملة طبعتها_ 
ككصلت ركاية ٧بمد بن حسن الشيباين فيما أعلم، كبقيتها إما اندثر أك ضاع، لكن مضمنة ُب _ 

. الكتب األخرل
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أحاديث مالك . فأحاديث مالك الٍب ُب ا٤بوطأ، يكاد يكوف البخارم أخرجها ٝبيعان ُب الصحيح  
 ا٤بتوفىي ستمائة حديث، ىي . ا٤بسندة ا٤بتصلة ُب ا٤بوطأ، أخرجها ٝبيعها تقريبان البخارم ُب الصحيح

. ستمائة حديث، كالباقي ببلغات، كفتاكل كعمل أىل ا٤بدينة. ا٤بسندة ا٤بوصولة ُب موطأ مالك
أما ا٢بديث ا٤بسند ا٤بتصل ُب موطأ مالك، ُب حدكد الستمائة، كأخرجها مععمها أك أككرىا البخارم 

لكن البخارم إذا أراد البخارم أف ٱبرج حديكان من أحاديث موطأ مالك، ٱبرجو من أحد . ُب الصحيح
.  أربعة طرؽ أك أربعة رجاؿ

  إما ٱبرجو من طريق عبد ا بن يوسف التنيسي؛ ألف البخارم ٠بع موطأ مالك عنو كامبلن .
 كقد ٠بع البخارم . كإما ٱبرجو من ركاية ٧بمد بن مسلمة القعنيب، كسيأٌب لو ذكر كركايات ككّبة

. موطأ مالك من ٧بمد بن مسلمة القعنيب أيضان 
  كإما ٱبرجو من طريق عبد ا بن كىب القرشي، فقد ٠بع البخارم موطأ مالك مرة ثالكة أيضان عن

. عبد ا بن كىب القرشي
  كإما ٱبرجو من طريق ابن أخت مالك؛ كىو إ٠باعيل ابن أيب أكيس األصبحي، الذم لنا مر ذكر لو

. أثناء درس ا٤بقدمة
الكبلـ . ىؤالء الرجاؿ األربعة ىم الذين ٱبرج البخارم أحاديث مالك عن طريقهم الٍب ُب ا٤بوطأ

ىذه . كاضح كال غّب كاضح؟ مع ذلك قد ٱبرج البخارم كىو قد أخرج أحاديث عن مالك ليست ُب ا٤بوطأ
.  ا٤بسألة تنتبهوف ٥با

فيو أحاديث ُب الصحيح، كسيأٌب التنبيو عليها أخرجها البخارم عن مالك كليس ُب ا٤بوطأ، كىي 
لكنو ٓب ابتدأ تصنيف ا٤بوطأ، ابتدأه ضخمان كبّبان، ٍب ما . مالك ما كاف ٰبدث إال با٤بوطأ ُب الغالب. قليلة

زاؿ ٱبتصره مالك كيسقط منو، كٱبتصر كيسقط منو خبلؿ أربعْب سنة، حٌب استقر على صوره أك صورتو 
. األخّبة

كلذلك تتفاكت نسخ . خبلؿ أربعْب سنة، رٗبا ٘باكز مالك أك ترؾ التحديث بأحاديث ككّبة جدان 
ركاية ٧بمد بن حسن الشيباين فيها مائة حديث أك مائة كعشرة أحاديث زائدة عن الركاية ا٤بشهورة؛ . ا٤بوطأ

.  مائة كعشرة ىذا الكم يعترب نوعان ما كبّب. كىي ركاية ٰبٓب الليكي
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كحيكما يفعل ذلك، فهو ٱبرجو ُب الغالب . فرٗبا ٱبرج البخارم من أحاديث مالك ما ليس ُب ا٤بوطأ
كٱبتفي اسم . األعم من طريق إ٠باعيل، فيختفي اسم عبد ا بن يوسف التنيسي؛ ألف ركايتو من ا٤بوطأ

. القعنيب، كاسم بن كىب القرشي
كُب الغالب إذا أراد البخارم إخراج حديث عن مالك، ليس من أحديث ا٤بوطأ، كىي نسخ ٠بعها 

كسيأٌب ٥بذا طبعان . من عدد من الركاة عن مالك، ٱبرجو من طريق إ٠باعيل بن أيب أكيس ا٤باضي ذكره
. تنبيهات ٕبسب ا٤بواضع

كإمامتو كجبللتو . اإلماـ ا٤بشهور، أحد فقهاء األربعة ا٤بتبوعْب ُب ىذه األمةا(قَ َلاَأْخبَيَ نَ اَ  ِا ٌا)
كلد سنة سبعة كتسعْب، كقيل ٟبسة كتسعْب، . إماـ دار ا٥بجرة عليو رٞبة ا. موضع اتفاؽ عند األمة

 .كتوُب سنة مائة كسبعة كٜبانْب
كلذلك كل حديكو عن علماء ا٤بدينة، كىو أدرؾ عددان من .  مالك ٓب يهاجر طبعان خارج ا٤بدينة

: كلذلك ٘بد ُب موطئو أحاديث ثنائية، ليس بْب مالك كالنيب صلى ا عليو كسلم إال رجلْب. التابعْب
ككّب من الطبقة متقدمة، فما احتاج إٔب الرحلة الستغنائو بأحاديث أىل ا٤بدينة،  التابعي كالصحايب فقط،

. ككاف فيهم الفقهاء السبعة كككّب من أئمة التابعْب
ىشاـ بن عركة ابن التابعي ا٤بشهور؛ .  ابن الزبّب ابن العواـ القرشي األسدم(َ ْ اِاَش ِماْ ِ اُ ْ َوةَا)ا

كإف كاف بعضهم فٌرؽ بْب حديكو . ىشاـ بن عركة موثق، تكلم فيو بعضهم ٗبا ال يقدح فيو. عركة ابن الزبّب
ما حدث بو ىشاـ بن عركة ُب ا٤بدينة، فهو حديث مقبوؿ صحيح : فقالوا. ُب ا٤بدينة كحديكو ُب العراؽ

كما حدث بو ُب العراؽ، ٤با ذىب إٔب العراؽ فَبة من عمره، حدث فيو نوع من الوىم كالتقدًن . مضبوط
. كالتأخّب

بعضهم ذكر ىذا كاعترب ما ركاه ىشاـ ُب العراؽ من قبيل ا٢بديث الذم يدخلو ا٣بلل كيطرقو 
.  كلكن كما ستبلحظ عندنا ىنا ُب الصحيح، ىشاـ بن عركة إذا ذيكر، مباشرة يأٌب بعده اسم كالده. ا٣بلل

فكل ما ركاه، أك جل ما ركاه البخارم من حديث ىشاـ بن عركة، ىو من ركايتو عن أبيو عركة بن 
. كٓب يرًك عن حديكو العراقي شيئان يذكر. ليس فقط ُب ا٤بدينة؛ بل عن أبيو حٌب عركة بن الزبّب. الزبّب

 التابعي ا٤بشهور عركة بن الزبّب ابن العواـ، ابن الصحايب الزبّب بن العواـ أحد العشرة، (َ ْ اأَ ِ يِا)
. عركة بن الزبّب أحد فقهاء ا٤بدينة ا٤بشهورين ا٤بعركفْب السبعة. كحوارم النيب  صلى ا عليو كسلم
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َ  اَأنَّهااْاَ  ِرَثاْ َ اِاَش مٍا)  يكاد ٯبمع العلماء أف ىذا (َ ْ اَ  ِآَشَ اأُمٍّااْاُ ْؤِ ِ  َ اَرِ َيااالَّهُياَ  َيْ
.  ىي الٍب تركيو،تقوؿ ىي أف ا٢بارث بن ىشاـ. ا٢بديث من مسند أـ ا٤بؤمنْب عائشة؛ فهي الٍب حدثت بو

. كا٢بديث كما ٠بعت ىو أسئلة أك سؤاؿ سألو ا٢بارث بن ىشاـ للنيب صلى ا عليو كسلم كأجاب
قد يكوف ا٢بارث بن ىشاـ ٤با . فماداـ عائشة حدثت، قطعان تكوف قد حضرت السؤاؿ كا١بواب

 إٔب (َأْحَ  نً ا َْأتِ ِ ي):  كأجابو النيب بقولو(َكْ َ ا َْأتِ َ ااْاَوْحيُا): سأؿ النيب صلى ا عليو كسلم ىذا السؤاؿ
ككانت تقوؿ أف . آخر ا٢بديث، أف تكوف عائشة حاضرة، فسمعت السؤاؿ ك٠بعت ا١بواب، كحٌدثت

. ا٢بارث سأؿ كأجاب النيب كذا، كعلى ىذا جرل أصحاب األطراؼ
 . أبو مسعود الدمشقي ُب أطراؼ الصحيحْب، عٌد ىذا ا٢بديث من مستند عائشة_ 
ُب أطراؼ الكتب الستة، عٌده أيضان من مسند " ٙبفة األشراؼ"ا٤بًزّْم، أبو ا٢بجاج ا٤بًٌزم ُب _ 

 . عائشة
ا٢بافظ يقوؿ ُب الفتح ىنا بأنو ىناؾ ركايات أخرل تدؿ على أف رٗبا عائشة ٓب ٙبضر ىذه _ 

عن ا٢بارث بن ىشاـ، قاؿ سألت : "فتارة تسندىا عنو، تقوؿ. القصة، كلكن ٠بعتها من ا٢بارث بن ىشاـ
. فيكوف من ركاية من مسند ا٢بارث، أك ٙبدث عنو مباشرة باعتبار أهنا ٠بعتو منو" النيب

أنو من كبلـ عائشة كحضرت القصة، فبل إشكاؿ _  كىو القوؿ األقرب إف شاء ا _ففذا قبلنا 
. كإف كانت ٓب ٙبضر القصة ك٠بعتها من ا٢بارث بعد ذلك، ىذا الذم يسمى مرسل الصحايب. كال سؤاؿ

.  قد نبهت لكم ما معُب مرسل الصحايب ُب أكؿ درس
كأف تكوف حصلت قبل أف ٱبلق أك  مرسل الصحايب أف ٰبدث الصحايب حديكان أك قصة ٓب ٰبضرىا

ىذا يسمى مرسل . فيحدث ّٔا ٗبا يشعر أنو ٠بعها كحضرىا. يولد، أك حصلت ُب مكاف ليس ىو فيو
صحايب، ٧بموؿ على االتصاؿ بفٝباع ادثْب؛ ألف الصحايب قطعان إما ٠بعها من النيب صلى ا عليو كسلم 

 . كُب كبل ا٢بالْب، االتصاؿ مضموف. بعد ذلك، أك ٠بعها من صحايب آخر حضر القصة
كعادات الصحابة موضع اتفاؽ، كا٢بمد  ال تدليس، كال خشية كىم ُب أحواؿ الصحابة رضي 

. كاألقرب أنو من مسند عائشة كأهنا قد حضرت ىذه القصة. ا عنو كأرضاىم
، كىو أخ أيب جهل بن ىشاـ (َأنَّهااْاَ  ِرَثاْ َ اِاَش م): يقوؿ  ىو ا٤بخزكمي من بِب ا٤بغّبة بِب ٨بزـك

 . حامل راية العداكة للنيب صلى ا عليو كسلم
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ىو شهد الفتوح بعد ذلك، . ا٢بارث بن ىشاـ من مسلمة الفتح، أسلم عاـ الفتح، كحسين إسبلمو
. ككتب ا لو الشهادة فاستشهد ُب غزكة الّبموؾ مع الرـك ُب آخر خبلفة أيب بكر الصديق

ىذا ا٣ببلؼ ا٤بشهور ُب غزكة الّبموؾ، ىل كاف سنة ثبلثة عشرة أك كاف سنة ٟبسة عشر، فيو   
كالراجح أهنا ثبلثة عشرة ُب آخر حياة أيب بكر كأكؿ خبلفة عمر؛ بل إنو ٤با انتهت معركة . خبلؼ مشهور

. الّبموؾ، جاءىم ا٣برب بوفاة الصديق ككالية الفاركؽ رضي ا عنهم أٝبعْب
 َ اَرُ وَلا): ا٢بارث بن ىشاـ رضي ا عنو يقوؿ أنو سأؿ رسوؿ ا عليو الصبلة كالسبلـ فقاؿ

باب كيف كاف بدء الوحي إٔب النيب صلى ":  ىذا السؤاؿ مناسب للَبٝبة، ٤با قلنا(االَّهِياَكْ َ ا َْأتِ َ ااْاَوْحيُا
: كىذا الكيف ٫بتاج فيو إٔب عنصرين. ا عليو كسلم

 ما أكؿ دفعة من الوحي جاءت إٔب النيب عليو الصبلة كالسبلـ؟ كىي قصة الغار:البداية: األكؿ  .
َأوَّهُلاَ  ا ُِدَئاِ ِياَرُ وُلااالَّهِياَصلَّه ا)): كسيأٌب ُب ا٢بديث الذم بعدىا كُب حديث عائشة الذم أكلو قو٥با

  .(1)((االَّهُياَ َلْ ِياَوَ لَّهَماِ ْ ااْاَوْحِيااا ُّلْؤ َ 
 شرحتها لكم ُب . أنواع الوحي؛ أم كيف اتصاؿ ا٤بلك بالنيب عليو الصبلة كالسبلـ: كالعنصر الكاين

. الَبٝبة، كقلت أهنا فيها جانب غييب، كجانب حسي
. ما يسمع من دكٌم كصوت عند النيب عليو الصبلة كالسبلـ حالة اتصاؿ ا٤بلك بو: ا١بانب ا٢بسي

تعرؼ دكم . إما يكوف على ىيئة صلصلة ا١برس كما ىنا ُب ا٢بديث، أك يكوف على صوت دكٌم ٫بل
ىذا بالنسبة للسامعْب ا٢باضرين الذم . النحل ٤با ٯبتمع يصدر صوتان قريب من صوت ا١برس كجلجلتو

أما ما كراء ذلك ُب كيفية اتصاؿ ا٤بلك بو، ىذا من علم الغيب الذم ال يعرفها . ليس ٥بم إال عآب الشهادة
. ا٣بلق
فالنيب صلى ا عليو كسلم ُب ا١بواب ذكر القدر ا٤بشَبؾ بينو كبْب عمـو السامعْب ا٢باضرين،   

علم الشهادة؛ كىو أف ييسمع عنده دكم كصوت، شيٌبو ُب بعض األحاديث كالذم ليس ٥بم إال حظ 
بصلصلة ا١برس كما ىنا، كشيٌبو ُب أحاديث أخرل بدكم النحل مع ما يعَبم النيب عليو الصبلة كالسبلـ 
من أحواؿ خارجة عن ا٤بألوؼ، كأف ٰبمر كجهو عليو الصبلة كالسبلـ، كيغط غطيطان شديدان لكقل الوحي 

كُب اليـو الشديد الربد . ُب اليـو الشديد الربد_  كما سنقرأ ُب نفس ا٢بديث _عليو، كيتفصد جبينو عرقان 
: ال معُب للعرؽ كال كقت لو، كيكقل جدان حٌب كلو كاف على الدابة تػىبػٍريؾ، ُب قصة زيد بن ثابت ٤با قاؿ

                                                 

         3 :صحيح البخارم، باب بدء الوحي، رقم (1)
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 من شدة الكقل الذم نزؿ على النيب صلى ا عليو (كانت فخدم ٙبت فخده فكادت أف ترض فخدم)
ىذه ا٢بوارات كلها ىي داللة اتصاؿ النيب صلى ا . كسلم فأثقل قدـ أك فخد زيد بن ثابت رضي ا عنو

. عليو كسلم با٤بلك عليو الصبلة كالسبلـ، أك اتصاؿ الرسوؿ ا٤ببلئكي بالرسوؿ اإلنسي على عبارة العلماء
. أما ما كراء ذلك، فليس السؤاؿ عنو كليس ا١بواب عنو

 القضية الغيبية، يسأؿ عن األحواؿ الٍب تعَبيو حاؿ ذلك، أؿ عن ال يس،(َكْ َ ا َْأتِ َ ااْاَوْحيُا)
أعراض النيب ما قاؿ فٌصل لو ُب ا١بوانب الغيبة؛ ألنو ال ٦باؿ لذكرىا اآلف من أمر ا جل كعبل، كذكر لو 
القدر ا٤بشَبؾ الذم يشَبؾ فيو ىو صلى ا عليو كسلم مع السامعْب من الكقل كالغط كصوت صلصلة 

. ا١برس
كال حاجة كما قلت لكم ُب كبلـ ا٤بتكلمْب كالغزإب ُب أف أجزاء ىذا الرسوؿ ا٤ببلئكي تتلطف حٌب 

. يعِب رجم بالغيب ببل شك. كبلـ غييب كأنو شاىد على الغيب ىذا. تدخل ُب مساـ جسد النيب
. بعد األذاف نكمل... إذف كيف يأتيك الوحي؟ يأتيك الوحي

. بسم ا الرٞبن الرحيم
 يقوؿ أىل (َكْ َ ا َْأتِ َ ااْاَوْحيُا): يسأؿ ا٢بارث بن ىشاـ فيقوؿ للنيب صلى ا عليو كسلم

: كالتقدير.  أف فيها ما يسمى بآّاز اإلسنادم أك آّاز العقلي(َكْ َ ا َْأتِ َ ااْاَوْحيُا): الببلغة ُب ٝبلة
 . أنبت الربيع العشب مكبلن، أك البقلة: ا٤بلك يعِب مكل قو٥بم (كيف يأتيك حامل الوحي)

 إليو، فأسند لئلنباتلكن الربيع ىو ظرؼ، أك زمن . الربيع ال ينبت، الذم ينبت ىو ا جل كعبل
كما  _ فعلي إٔب ظرفو الزماين أك ا٤بكاين أك مبلبس لو إسنادمن باب آّاز العقلي أك آّاز اإلسنادم كىو 

. كىذا معلـو كمعركؼ. كإف كاف الفاعل غّبه_  يقولوف
الوحي أمر معنوم، كا٤بقصود حامل الوحي؛ كىو ا٤بلك . كيف يأتيك الوحي أم حاملو: السؤاؿ

. النازؿ من عند ا جل كعبل بالوحي
طبعان إذا قبلنا الكبلـ الببلغي ُب آّاز، ليس ا٤بوضوع تفصيلي، كيسميو بعضهم . فبهذا نستفيد

استخداـ الكناية كاالستعارة ُب ىذا آّاؿ على سبيل االختصار، كالفحول من ا٣بطاب " االستعارة ا٤بكنية"
 ابن تيمية ال يستخدـ مكل ىذه األمور، كاستبد٥با بنعرية السياؽ؛ أم سياؽ اإلسبلـكإف كاف الشيخ . تيفهم

. الكبلـ ٰبدد ا٤بعُب
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ال ال؟ ىو زماف، ؿأنبت الربيع العشب، قد علم ٝبيع العقبلء أف الربيع ظرؼ، ك: ففذا قاؿ قائل  
فاإلسناد إليو ٰبدده .  ىذا الزمن ىو الوقت الذم جرت بو العادة ُب النبات، ُب ككرة ا٤بطر ككذاكذلك أف

انتبهتوا كال ال؟ . السياؽ، كإف كاف قد علم ا١بميع أف الربيع بذاتو ال ينبت؛ كإ٭با ا٤بنبت ىو ا جل كعبل
. كأمكاؿ ذلك، كالتوسع ُب ىذا آّاز قد يلغي طبائع األشياء، كىذا كقع فيو ا٤بتكلموف

ال : ٤با تقوؿ أحرقت النار، يقوؿ: ٤با توسعوا ُب االستعارة، توسعوا ُب آّاز حٌب توصلوا إٔب قو٥بم
فاعتربكا النار غّب ٧برقة بطبعها، كالكلج غّب . النار ما أحرقت، النار ىي كسيلة اإلحراؽ كالذم أحرؽ ىو ا

.  فدخلنا ُب متاىة كاسعة جدان . بارد بطبعو
ما ٲبكن أال يقع . الكلج دائمان بارد، كالنار دائمان حارة. ىذه أشياء خلقها ا على طبيعة معينة

خبلؼ ذلك، كإف كاف الذم خلق النار كخلق طبيعتها النارية ا٢برارية، ىو ا جل كعبل كىذا شيء معلـو 
لكن جعلهم أف النار ال ٙبرؽ بطبعها؛ كإ٭با ٱبلق ا عند مبلمسة جسدؾ للنار شيئان يسمى . مفركغ منو
. ما فيو داعي ٥بذا التطوير العقلي كالذىِب للمجاز العقلي. اإلحراؽ

رتضى ا كغّبه الٍب ما اإلسنادنعم قد يكوف مقبوالن ُب بعض الصور الببلغية اإلسنادية، مكل ٦باز 
 ابن تيمية استخداـ قضية آّازم، أك اإلسنادم، أك الكناية فيها، كاستخدـ بد٥با ما اإلسبلـحٌب شيخ 

.  يسمى بنعرية السياؽ
كخبلصتها أف أم متكلم يقصد بكبلمو التوضيح كالبياف، يأٌب بأخصر العبارات كأكجزىا تبلغ 

كالسامع يفهم من فحول الكبلـ كسياقو ا٤بعُب ا١بملي الكلي الذم أراده . الٍب تبلغ ماذا؟ ا٤بقصود. ا٤بقصود
ال ال؟ كلذلك إذا أردت التعمية أك أردت أف تلغز على شخص لتبعد بو نوعان ما ا٤بعُب ؿانتبهتوا ك. ا٤بتكلم

ال ال؟  ؿك. الذم تأٌب بو، تأٌب بعبارات موٮبة مبهمة ٘بعل ا٤بتكلم حائران ُب أم معُب أنت تريد
القرآف . لكن الذم يقصد البياف كما قصده النيب صلى ا عليو كسلم، ككما ىو مقصود القرآف

ككبلـ النيب مقصوده البياف كالتوضيح، . جاء للبياف، ما جاء لئللغاز كجعل االحتماالت كلها كاردة ُب ا٤بعُب
فتمنع عنو آّازات العقلية كآّازات اإلسنادية إذا كاف ٙبتاج إٔب القرائن اللغوية إلثبات ا٤بقصود؛ كإ٭با سياؽ 

. الكبلـ  كما يقوؿ ابن تيمية عليو رٞبة ا ىو الذم ٰبدد ا٤بعُب
البد ٥با من . قد علم السامعوف أف الوحي قضية معنوية، ال تأٌب بذاهتا (يأتيك الوحي): فعندما يقوؿ

أليس كذلك؟ الوحي إسم، أك اصطبلح، أك تعريف، أك كلمة، أك عنواف لوحي ا إٔب . كسيلة تأٌب ّٔا
. أنبيائو، كالبد من كسيلة

 إما أف يكلمو ا مباشرة، فكانت الوسيلة ىي كبلـ ا جٌل كعبل  .
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 كإما أف يقذؼ ُب قلبو معُب من ا٤بعاين، ككاف القذؼ ىو الوسيلة  .
 كإما الرؤيا ا٤بنامية، فكانت الرؤيا الوسيلة .
  كإما يرسل ا٤بلك، فيتصل ا٤بلك بالنيب ُب قضية غيبية كما قلت لكم، تيعرؼ بعواىرىا الٍب تعهر من

كاضح الكبلـ . الصوت كحاؿ النيب صلى ا عليو كسلم، فيوحي إٔب عبده ما يريد أف يوحيو ا جل كعبل
 ال ال؟ؿك

أك .. ىو سؤاؿ عن نوع كاحد فقط من أنواع؟كيف يأتيك الوحي: نضيف أيضان كنقوؿ ىذا السؤاؿ
.  كسيلة كاحدة من كسائل كصوؿ الوحي للنيب

ٓب يسأؿ ا٢بارث بن ىشاـ عن الوسيلة األكٔب كىي كبلـ ا ا٤بباشر؛ ألف ىذه ما حصلت إال 
﴿نُوِدياِ  اَا ِ ِئااْاَواِديااْْلَْ َ ِ اِ يااْابَيْيَ ِ ااْاُ َب رََكِ اِ َ ا: ٤بوسى عليو الصبلة كالسبلـ ٤با خاطبو ا

كحصلت آلدـ ُب .  كحصلت للنيب عليو الصبلة كالسبلـ مرة كاحدة ليلة ا٤بعراج(1)ااشَّهَ َ ِةاَأنا َ اُ وَ  ﴾
فهي كسيلة ٧بدكدة . أما غّب ذلك ما حصل. أكؿ األمر ٤با  عاتبو ربو من أكلو من الشجرة، القصة ا٤بعركفة

. جدان ٧بدكدة جدان ما أعطاىا ا إال ٤بوسى كمد عليهما الصبلة كالسبلـ
كلذلك . كٓب يسأؿ عن الرؤيا ا٤بنامية؛ ألف الرؤيا ا٤بنامية أيضا غّب األنبياء قد يركف رؤيا كتقع حقان 

ةِا)): يقوؿ عليو الصبلة كالسبلـ .  كىذا معلـو(2)((اا ُّلْؤ َ اااصَّه ِاَ ُ اُ ْزٌءاِ ْ اِ  َّهٍ اَوَأْر َِ  َ اُ ْزًءااِ ْ ااا ُّلبَيوَّه
﴿َوَأْوَح ارَ ُّلَ اكٓب يسأؿ عن اإل٥بامات كاألشياء ىذه؛ ألهنا أيضان قضية مشَبكة قد ييلهم غّب النيب 

َ  اِإَا اأُمٍّاُ وَ  ﴾  أم أ٥بم النحل (3)ِإَا ااا َّهْ ِ ﴾ فليس من خواص .  أم ألقاىا ُب قلبها(4)﴿َوَأْوَح َيْ
. األنبياء

ما حصل إال . الذم ىو من خواص األنبياء فعبلن غّب الكبلـ ا٤بباشر؛ ألنو ضيق جدان عن إذف سأؿ 
  .٤بوسى ك٧بمد عليهما الصبلة كالسبلـ كُب مراحل معينة فقط

رؤيا  السؤاؿ عن الوسيلة الٍب ّٔا ينزؿ الوحي ُب الغالب األعم، كالٍب ىي من خصائص األنبياء، ال
منامية يشَبؾ غّبىم فيها ٔبامع الصدؽ، كإف كاف فيو فوارؽ كبّبة بْب رؤيا األنبياء كرؤيا غّبىم، كال 

لكن السؤاؿ .  كما يلقى ُب القلوب؛ ألف غّبىم أيضان ٰبصل لو شيءه من ذلك مع الفوارؽ أيضان اإل٥بامات
                                                 

       30: القصص (1)
   6474: صحيح البخارم، باب الرؤيا الصا٢بة جزء من ستة كأربعْب جزءا من النبوة، رقم (1)
    68: النحل (2)
    7: القصص (3)



 

 77 

كتاب بدء الوحي                                                                                                 _ شرح صحيح البخاري
  الدروس كاملة

كمن . عن كسيلة اتصاؿ ا٤بلك بالنيب؛ ألهنا من جانب من خواص األنبياء، ما يشَبؾ غّبىم فيها معهم فيها
.  جهة ثانية، ىي أغلب طرؽ ككسائل نزكؿ الوحي إٔب النيب صلى ا عليو كسلم

﴿نَيَزَلاِ ِيااا ُّلوُحااْْلَِ  ُ ا: ال ال؟ أما قاؿ جل كعبلؿحٌب القرآف، القرآف كلو نزؿ عن طريق جربيل ك
 فالقرآف ينزؿ بو جربيل، كما (2)﴿ُقْ انَيزَّهَاُياُروُحااْاُيُدِساِ  ارَّه ٍَّ ﴾ (1)َ َل اقَيْلِبَ ااَِ ُكوَناِ َ ااْاُ  ِ رِ َ ﴾

. غّبىا ينزؿ با٢بكمة كىي سنة النيب صلى ا عليو كسلم قولية كفعلية أك
ٓب يذكر الكبلـ ا٤بباشر ليلة .  إذف ٤با كاف السؤاؿ ىذا موضعو، كاف ا١بواب مناسب(َكْ َ ا َْأتِ  َا)

يعِب . ا٤بعراج ُب جوابو عليو الصبلة كالسبلـ، كٓب يذكر الرؤل ا٤بنامية، كٓب يذكر غّبه؛ كإ٭با ذكر كسيلة ا٤بلك
: كيف يبٌلغ ا٤بلك الوحي إٔب النيب، فذكره بالصيغتْب أك بالصفتْب

 إما االتصاؿ بصفتو ا٤ببلئكية ُب قضية غيبية كما قلت لكم ال نعرفها .
 كيعلم النيب أنو ىذا ىو جربيل، . كإما أف يتمكل لو ا٤بلك رجبلن، فيحدث النيب ٗبا يريد أف ٰبدثو بو

.  كإف كاف غّبه رٗبا ال يعلم إال بعد ذلك
، (َأْحَ  نً ):  فقاؿ النيب صلى ا عليو كسلم ُب جوابو.(َكْ َ ا َْأتِ َ ااْاَوْحيُا): إذف ىذا معُب قولو

أكقاتان يأتيِب كذا، ٗبعُب كىذا الكبلـ : كأف يقوؿ. كىو ا١بزء من الوقت كالزمن" حْب: "أحيانان ٝبع مفردىا
: ذيكر ُب ا٢بديث ىيئتاف. أحيانان يشعر بأف إببلغ ا٤بلك الوحي للنيب يتم على ىيئات معينة

  ،ففي بعض األحايْب يتصل بو ىذا االتصاؿ، كذاؾ ُب طبيعتو ا٤ببلئكية كىذا ُب طبيعتو اإلنسية
.  االتصاؿ غيبيان، أك كيفية االتصاؿ غيبيةكسيلةك

  كإما يتمكل ا٤بلك ُب ىيأة رجل، فيكلم النيب عليو الصبلة كالسبلـ، فيعي عنو ما يريد أف يكلمو بو أك
. ما كٌلمو بو، أك ما أكحاه إليو

؟ النصب ما ىو مورده ىنا؟ كجو النصب (َأْحَ  نً ):  كاالنتصاب، ليو قاؿ(َأْحَ  نً ): ىذا معُب قولو
 يـو : ىذا إعراب ابن مالك على العرفية الزمنية كما تقوؿ(َأْحَ  نً ) العرفية، العرفية الزمنية، العرفية الزمنية

؟ على العرفية الزمنية، ظرؼ الزماف يأخذ النصب كظرؼ ا٤بكاف . كذا، حصل كذا يـو ليش نصبت يـو
. كىناؾ إعرابات أخرل.كذلك

                                                 

    194-193 :الشعراء( 4)
  102 :النحل( 5)
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السؤاؿ . الضمّب ىنا يعود على ماذا؟ على ا٤بلكا( َْأتِ ِ ي)، (َأْحَ  نً ا َْأتِ ِ ياِ ْثَ اَصْلَصَلِ ااْاَ َ سِا)
سواءن قبلنا كبلـ الببلغيْب ُب آّاز اإلسنادم . عن الوحي، لكن البد تقدير حامل الوحي؛ كىو ا٤بلك

ال ال؟ البد لو من ؿالبد، الوحي قضية معنوية انتبهتوا ك. العقلي، أك نعرية السياؽ الٍب ذكرىا ابن تيمية
 . إحدل الوسائل اتصاؿ ا٤بلك؛ نزكؿ ا٤بلك. كسيلة

نٌص عليهما . ىنا كجو نصبها ذكركا ٥با إعرابْبا(ِ ْث َا)،ا(ِ ْثَ اَصْلَصَلِ ااْاَ َ سِا) . أم ا٤بلك( َْأتِ ِ ي)
: اإلعراب األكؿ" شواىد التوضيح"ابن مالك ُب 

 ففذا . نزع ا٣بافض، انتصبت بنزع خافض، كالتقدير على مكل صلصة ا١برس، ىذا أصل ا١بملة
على "فيكوف بدؿ . ، ا٣بافض يعِب حرؼ ا١بر، نزعتو البد تنصب ما بعده"على"نزعت ا٣بافض كىو 

. ىذا أحد أكجو النصب، بنزع ا٣بافض". يأتيِب مكل: "صار" مكل
 يأتيِب حالة كونو مكل صلصة ا١برس: أك على ا٢باؿ . 

أؤكد مرة ا(ِ ْثَ اَصْلَصَلِ ااْاَ َ سِا) . إما حالية أك منصوبة بنزع ا٣بافض(ِ ْث )ذا كجو نصب كلمة ق
أخرل فأقوؿ ذكر النيب صلى ا عليو كسلم القضية ا٤بشَبكة بينو كبْب السامعْب، الذين ليس ٥بم إال عآب 

كرد عن ما كراء ذلك ألنو ال ٦باؿ للجواب عنو؛ . ىم يسمعوف الصوت، كال يدركف ما كراء ذلك. الشهادة
.  ألنو من علم ا كمن غيب ا سبحانو كتعأب

 أم ييسمع عند النيب صلى ا عليو كسلم صوتان مكل صوت صلصلة ا١برس، (ِ ْثَ اَصْلَصَلِ ااْاَ َ سِا)
.      أك دكٌم النحل

ُ اَ َليَّها) أشد حاالت الوحي على النيب عليو الصبلة . يعِب أشد حاالت اتصاؿ ا٤بلكا(َوُاَواَأَادُّل
عندما يتصل بو جربيل ىذا االتصاؿ، ىذا أشده على النيب . كالسبلـ، عندما يتصل بو ا٤بلك ىذا االتصاؿ

 . عليو الصبلة كالسبلـ
ٰبمر كجهو، كيغٌط غطٌان شديدان صلى ا عليو كسلم، كيتفصد العرؽ . كلذلك يتغّب حالو تغّبان كامبلن 

قلتاا   اأرنياك  ا أتيا)): الككّب، كيكقل جدان صلى ا عليو كسلم كما ُب حديث يعلى ابن أمية قاؿ
 عاـ حجة الوداع، (( ب    ان  ا يا ك )).  يريد أف يرل النيب حالة كركد الوحي إليو((ااوحيا  ا بي

 الطيب، ((  ءار  اإا ااا بيا ل ياااص ةاواا  ما  أاياوك نا ياثو ياأث اااخلوق))القصة ا٤بشهورة 
ليأٌب ا((ا  زلاااوحيا ل ياصل ااهللا ل ياو لماواوا يان  ةاأوا ياقب ااي))ثوب اإلحراـ ُب يعِب 

    د  نيا   ا   عا   اااخ   اأوا  نباااخب ب،ا    تا)ابا١بواب ٥بذا السائل جاءه الوحي
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 الغطيط صوت (( إذاااا بياصل ااهللا ل ياو لما    او  يا ل ياااص ةاواا  ما غطاغ  ًااد داًا
 غطاغ  ااد داًاوقداثي ا داًا ل ياااص ةاواا  م،ا)). الشخص ا٤بضغوط الذم عليو ضغط شديد

:اأ  ااا  آ ا    د   ا ي ل:اوإنا ب  ياا   صدا  ق ً،اح  ا  يا  ياو  داإا اح ا يااا ب    ا ي ل
.  ا٢بديث ا٤بشهور(1)((اغ  ا   اأث اااخلوق

ُ اَ َليَّها) كقد قاؿ ا جل كعبل ُب كصف الوحي عمومان كالقرآف .  كالشدة عرفنا سببها(َوُاَواَأَادُّل
 فهو ثقيل، ككاف يعاين منو النيب شدة عليو أفضل (2)﴿ِإنَّه اَ  َيْلِيياَ َلْ َ اقَيْوَلًاثَِي ً ﴾خصوصا بأنو ثقيل 
. الصبلة كأًب التسليم

.   فيفصم بكسر الصاد، ىذا ىو الضبط الصحيح( َي َيْ ِصمُا)
كحاؿ االتصاؿ يتغّب عن كضعو الطبيعي .  أم ا٤بلك يتصل بالنيب عليو الصبلة كالسبلـ(َ  ٍّي)

.  ففذا انتهت ىذه ا٢بالة، ىذه عبلمة انفصاـ ا٤بلك عنو. بالصورة الٍب عرفناىا كصلصلة ا١برس
 سواءن كاف ما قالو ا٤بلك لو قرآنان أك كاف من (َوَقْداَوَ ْ تُا)، (اَ  ٍّياَوَقْداَوَ ْ ُتاَ ْ ُياَ  اقَ لَاْ ِصمُايَافَا)

القرآف : على أف بعض العلماء يقوؿ. كبلٮبا يصل ّٔذه الطريقة إٔب النيب عليو الصبلة كالسبلـ. غّب القرآف
. ال يأٌب للنيب عليو الصبلة كالسبلـ إال ّٔذه الصورة

أما غّب . ال، يتصل بو ىذا االتصاؿ. إذا كاف الوحي ا٤بنزؿ قرآنان، ما يتمكل ا٤بلك رجل فيأٌب فيقرأ
القرآف فرٗبا يأٌب ّٔذه الصورة، كرٗبا يأٌب بصورة ٛبكل ا٤بلك رجبلن فيخاطب النيب صلى ا عليو كسلم ما شاء 

. ا أف ٱباطبو بو
َك َناَرُ وُلا)): ابن عباس يقوؿ. ا يدؿ على ىذا داللة كاضحةممكلذلك سيأٌب حديث ابن عباس 

 التنزيل ىنا كلمة التنزيل ليس عمـو الوحي، التنزيل يعِب (3)((االَّهِياَصلَّه ااالَّهُياَ َلْ ِياَوَ لَّهَما َيَ  ِاُ اِ ْ ااا َيَّهْ زِ  ِا
 ما كجو الشدة؟ ٤با يتصل بو ا٤بلك كىو ُب ىذه ا٢بالة من الكرب عليو الصبلة كالسبلـ، ((ِاّدة)). القرآف

 عليو، يقرأ مع ا٤بلك، قرئا٤بلك يقرأ عليو القرآف فالنيب صلى ا عليو كسلم خوفان من أف ينسى شيئان ٩با 
. ٰبرؾ لسانو بالقرآف

                                                 

1553: سنن أيب داككد، باب الرجل ٰبـر ُب ثيابو رقما( 1)
 

 5 :ا٤بزمل (2)

 4: صحيح البخارم، باب بدء الوحي، رقم (1)
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فظ شخصان، تطلب منو أف يردد خلفك لتضمن حفعو النيب خوفان كحرصان أف . كأنت إذا أردت ٙبي
طبعان ُب ىذه مشقة، يسمع ُب حالة . يفصم عنو ا٤بلك، فيضيع شيء ٩با تبله عليو من القرآف، كاف يردد

  .يعِب مشقة تلو مشقة، كشدة فوؽ شدة، فطٌمنو ربو. االتصاؿ الٍب فيها تلك الكرب الععيمة، كال يردد
كاف النيب يعاِب من التنزيل شدة، ككاف ٩با ٰبرؾ شفتيو من القرآف حاؿ اتصاؿ ا٤بلك بو فطمنو ربو 

َ  اَ ْ َ ُي﴾ا: بقولو  أم تقرأه على (1)﴿َوقَيْ آنَُي﴾أم ُب قلبك ﴿ََلاُتَ  ٍّْكاِ ِياِاَ  َنَ ااِ َيْ َ َ اِ ِياِإنَّهاَ َل َيْ
َ  ا َيَ  نَُي﴾ليس ىذا فقط؛ . غّبؾ سيأٌب .  أم بياف معانيو ٗبا يوحيو ا لنبيو من عمـو السنة(2)﴿ثُمَّهاِإنَّهاَ َل َيْ

. ىذا ا٢بديث بتفصيلو إف شاء ا تعأب
نستكملها ُب .  ىذه نقف عندىا(ًَلًً َ  ًاَوَقْداَوَ ْ ُتاَ ْ ُياَ  اقَ َلاَوَأْحَ  نً ا َيَ َ ثَّهُ اِايااْاَ َلُ ارَجُا)

.  الدرس القادـ إف شاء ا تعأب
كنسألو جل كعبل بأ٠بائو ا٢بسُب كصفاتو . زادنا ا كإياكم علمان كفهمان، كنفعنا كإياكم ٗبا نقوؿ كنسمع

كا٢بمد  رب العا٤بْب كصلى ا . العلى أف يفرج عنا كعنكم كعن سائر ا٤بسلمْب كل كربة كىٌم كضيق
. كسلم على ا٣باًب األمْب نبينا ٧بمد كآلو كصحبو أٝبعْب

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 17 - 16: ةالقياـ (2)

 19:  القيامة(3)
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 الدرس الرابع
 

كأشهد أف ال إلو إال ا، إلو األكلْب كاآلخرين، كقيـو . ا٢بمد  رب العا٤بْب، خالق ا٣بلق أٝبعْب
كأشهد أف سيدنا كنبينا ٧بمدان عبده كرسولو، ا٤ببعوث رٞبة للعا٤بْب صلى ا عليو . السماكات كاألرضْب

 .كعلى آلو كأصحابو كسٌلم تسليمان ككّبا إٔب يـو الدين
 :أما بعد  

فبل يزاؿ ا٢بديث موصوالن بشرح حديث أـ ا٤بؤمنْب عائشة رضي ا عنها، ُب سؤاؿ ا٢بارث بن 
، كجواب رسوؿ ا صلى (َكْ َ ا َْأتِ َ ااْاَوْحيُا): ىشاـ ابن ا٤بغّبة لرسوؿ ا صلى ا عليو كسلم، كقولو

ا َ ْ ِصُماَ  ٍّياَوَقْداَوَ ْ ُتاَ ْ ُيا): ا عليو كسلم بقولو ُ اَ َليَّه َأْحَ  نً ا َْأتِ ِ ياِ ْثَ اَصْلَصَلِ ااْاَ َ ِساَوُاَواَأَادُّل
 . كقد تقٌدـ شرح ىذه ا١بملة ُب الدرس السابق(َ  اقَ لَا

كنشرح اليـو أك نتلكم على ا١بملة الكانية من ا٢بديث، أك من جواب النيب صلى ا عليو كسلم 
 ٝبع مفردىا (َأْح  ن ًا) قلنا بأف كلمة (َوَأْحَ  نً ا َيَ َ ثَّهُ اِايااْاَ َلُ ارَُ ً ا َيُ َكلٍُّ ِ يا ََأِ ياَ  ا َيُيولُا): كىي قولو

 .كانتصأّا على العرفية الزمنية" حْب"

كالتهيؤ كالتمكل كالتشكل، ىذا .  شيءو آخرة التمكل ىو التهيؤ كالتشكل على مكاؿ كشكل( َيَ َ ثَّه ُا)
. قدرة أعطاىا ا جل كعبل للمبلئكة

 فا٤بلك مع أف ا٤ببلئكة كما نعلم خيلقت من نور، أعطاىم ا القدرة على التهيؤ كالتمكل كالتشكل 
 . ُب صورة إنساف أك غّبه

كىذه القدرة أيضان أعطاىا ا جل كعبل للجاٌف، فا١بِب يستطيع أف يتهيأ أك يتمكل أك يتشكل ُب 
فا٤بلك يبقى ملكان كإف هتيأ كتشكل ُب . صورة إنسي أك غّبه، من غّب انتقاؿ عن جبٌلتو كطبيعتو ا٢بقيقية

 .صورة إنساف، كا١باٌف يبقى جانٌان كإف تشكل كٛبكل كهتيأ ُب صورة إنساف أك غّبه

كالدليل على أف ا٤بلك عندما يتمكل أك يتهيأ أك يتشكل ُب صورة إنساف، ال ينتقل عن حقيقتو 
كقد ذكرىا ا ُب . كطبيعتو كجبلتو النورانية الٍب خيلق عليها، القصة ا٤بشهورة؛ قصة ضيف إبراىيم ا٤بكرمْب
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جاءتو ا٤ببلئكة، قيل ثبلثة كقيل غّب  (1)﴾َاْ اأَتَ َكاَحِد ُثاَ ْ ِ اِإ َيَ اِا َمااْاُ ْكَ ِ   َا﴿ :مواضع من كتابو
 .ذلك ُب صورة رجاؿ ًصباح الوجوه، ًحسافو على ىيئة كبزٌة ٝبيلة، كنزلوا ضيوفان على ا٣بليل إبراىيم

 َيَ اَغاِإَا اَأْاِلِياَ َ  ءاِ ِ ْ ٍ ا﴿إبراىيم كاف يعنهم ضيفان من جنسو، فقاـ كىيأ ٥بم الضيافة كالطعاـ 
فالذم حصل أف ا٤ببلئكة أك ىؤالء  (4)﴾ َيَي َّه َُياِإاَْ ِ مْا﴿ (3)﴾ِ ِ ْ ٍ اَحِ   ٍا﴿: كُب اآلية األخرل (2)﴾َ ِ   ٍا

كسبب ذلك أف ا٤ببلئكة ٕبكم . الذين جاءكا ُب صورة رجاؿ ٓب ٲبٌدكا أيديهم، كٓب يأكلوا من الطعاـ شيئان 
 ا.طبيعتها كجبٌلتها ال تأكل كال تشرب كما ىو معركؼ ُب صفات ا٤ببلئكة

ىي مصمتة ليست ٥با أجواؼ، كال ٙبتاج إٔب . ا٤ببلئكة ال تأكل كال تشرب، كليست ذات جوؼ
ا٥بواء، كال إٔب الطعاـ، كال إٔب الشراب، كال إٔب الراحة، ال يسأموف، كال يفَبكف، كال يضعفوف، كال 

 . يتناسلوف، كال يتناكحوف
كل ما يلـز البشر ُب أحوا٥بم من الطعاـ، كالشراب، كالراحة، كالنفس، كا١بوؼ، كالتناسل، 

كسبب ذلك ىو الذم جعلهم ال يأكلوف من طعاـ إبراىيم .  ىذا قانوف معزكؿ عن حاؿ ا٤ببلئكة.كالتناكح
ُ ْماِخ َ  ًا﴿ شيئان  فأخربكه أهنم رسل ربو، كأهنم ( 5)﴾ َيَل َّه ارََأىاأَْ ِد َيُ ْماَلَاَتِصُ اِإاَْ ِياَنِكَ ُاْماَوَأْوَ َ اِ  َيْ

 .جاؤكه بالبشارة، كأهنم أيرسلوا ُب األصل إٔب قـو لوط لينفذكا فيهم أمر ا سبحانو كتعأب

كلسنا ٕباجة إٔب كبلـ ا٤بتكلمْب كالفبلسفة الطويل ُب ٙبديد طبيعة ا٤بلك، كىل ىي جواىر حسية 
كبالتإب رتٌبوا على ىذا ا٣ببلؼ ا٣ببلؼ اآلخر عندما يتشكل . جكمانية، أك ألطاؼ نورانية شفافة ال جـر ٥با
ة ىائلة رآه النيب صلى ا عليو كسلم على صورتو الٍب خيلق ئا٤بلك جربيل، خلقو ا ُب سورة ععيمة، كىي

كيف يصبح ىذا ا٣بلق الععيم . عليها مرتْب، كقيل أككر قد سٌد ما بْب الشرؽ كالغرب، لو ستمائة جناح
 ُب سورة رجل كاحد؟ أين ذىبت الستمائة جناح؟

كمنهم . منهم من قاؿ تفُب، كعندما يعود على طبيعتو يستحدثها ا مرة أخرل. دخوؿ ُب غيبيات
خبلؼ لسنا ٕباجة إليو؛ ألننا عندنا قاعدة كىي أف الدخوؿ ُب األمور . من قاؿ تزكؿ، كلكنها ال تفُب

األكىاـ، كما قاؿ ا جل كالغيبية بالقوانْب العقلية البشرية متاىة، متاىة كاسعة كال ٬برج فيها إال بالعنوف 

                                                 

 24:الذاريات (1)
 26:الذاريات (2)
 69:ىود (3)
     27:الذاريات (4)
 70:ىود (5)
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 ا٣برب الشرعي عن ا٢بكم الغييب إٔب التفكّب العقلي، أنو ُب ا٢بقيقة ترؾ ا٢بق اتباعكعبل  ٤بن أعرض عن 
ااا َّه َّهاَوَ  اتَيْ َوىااْْلَنُ ُ اَوَاَيْداَ  ءُاما ٍّ ا﴿: ا٤ببْب إٔب العن كالتوىم كا٣بياؿ قاؿ ا تعاؿ ِإنا َي َّهِبُ وَناِإَلَّه

ااا َّه َّهاَوِإنَّهااا َّه َّهاََلا َيْغِ ياِ َ ااْاَ قٍّاَاْ ئ ًا﴿: كقاؿ ُب آية أخرل( 1)﴾رَّه ٍِّ ُمااْاُ َدى ألنو ( 2)﴾ِإنا َي َّهِبُ وَناِإَلَّه
، ليس لو إال أحد ثبلثة طرؽ   .عندنا أف اإلنساف حٌب يصل إٔب أم معرفة من ا٤بعارؼ كأم علم من العلـو

قاؿ ا . إما أف يصل إٔب ا٤بعرفة كالعلم ٕبواسو كمداركو، كسمعو كبصره، كىذه تبلغو معارؼ ككّبة
(  3)﴾َوااّلُياَأْخَ َ ُكما ٍّ اُ  ُوِناأُ َّهَ  ِتُكْماَلَاتَيْ َلُ وَناَاْ ئ ًاَوَ َ َ اَاُكُمااْا َّهْ َعاَواْلَْ َص َراَواَْلْ ِئَدةَا﴿: تعأب

لكن ا٢بس كا٤بشاىدة، ىذا . لتكوف أدكات كأجهزة كآالت، ليتحصل ّٔا اإلنساف على معارؼ كعلـو ككّبة
 .تبقى طريقا ضيقان 

فننتقل إٔب الطريق الكاين كىو أرحب كأكسع؛ كىو ما أعطاه ا لئلنساف من القدرات العقلية 
فاإلنساف بعقلو كحسن استنتاجو، يستطيع أف يتوصل إٔب معارؼ كعلـو . كاالستنتاجات كاالستنباطات

 . ككّبة
كأككر معارؼ البشرية ىي ُب ا٢بقيقة استنباطات كاستنتاجات عقلية، بشرط أف تكوف ا٤بقدمات 

مكل قوانْب السببية، كغّبه من القوانْب . صحيحة الٍب بيِب عليها الدليل، لنصل إٔب نتائج حقيقية كصحيحة
 .الٍب يستخدمها اإلنساف دائمان العقلية 

كماداـ ا٠بها غيبية، إذف .  مع ذلك تبقى ىناؾ معارؼ، نسميها ٫بن ا٤بسلموف ا٤بعارؼ الغيبية
فبل . معزكلة عن عآب الشهادة، ال ا٢بس كا٤بشاىدة تسعف فيها كال العقل؛ ألنو ما فيو مقدمات يبِب عليها

 .العقل لو ٦باؿ، كال ا٢بس كا٤بشاىدة أيضان ٥با ٦باؿ

فنحتاج إٔب الطريق الكالث؛ كىو ا٣برب كىو أف يبعث ا لنا رسل كأنبياء، يوحي إليهم من علم 
ذلك عرفنا ا، كأ٠باءه، كصفاتو، كما يريد منا، ككيف بك. الغيب ما ال يعلمو أحد كىم ٱبربكننا ّٔذا الوحي

كالتفاصيل الغيبية ىذه كلها، ال سبيل ٤بعرفتها لبِب ، نعبده، كما ىو ا٤بوت، كماذا بعد ا٤بوت، كالدار اآلخرة
 .اإلنساف إال عن طريق الوحي ا٣برب؛ كىو كبلـ ا جل كعبل ككبلـ رسولو عليو الصبلة كالسبلـ

كالعن . ففذا أردنا أف نقحم العقل ُب ٦باؿ الغيب ا٤بستور، ىنا ُب ا٢بقيقة ندخل ُب باب العن
ككل إنساف يستطيع أف يضع احتماالت للقضايا ا٤بعزكلة عن التفكّب كالتقدير . خياؿ كتوىم كاحتماؿ

                                                 

 23:النجم (1)
   28:النجم (2)
          78:النحل (3)
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كبالتإب تتعدد األقواؿ كتككر االحتماالت، عندما يأٌب . كا٢بس كا٤بشاىدة، ليضع ما يشاء من احتماالت
ما الذم ٰبصل : فيلسوؼ ىنا كمتكلم ىنا ك٫بو ذلك ليتكلم عن قضية من القضايا الغيبية كهذه القضية

 ؟للملك عندما يتشكل

كمن قدرتو أنو أعطى . ٫بن نعتقد كنؤمن بأف ا جل كعبل على كل شيء قدير سبحانو كتعأب
كأعطاىا أيضان للجاٌف ىذه القدرة على التهيؤ كالتشكل من غّب . للمبلئكة ىذه القدرة على التهيؤ كالتشكل

كلكل عآب من عوآب ا، كلكل خلق من خلق ا قانونو كنعامو ، انتقاؿ عن أصل خلقتو كطبيعتو ا١ببلية
 أم خلقو ﴾ااَّهِ ياَأْ َ  اُك َّهاَاْيٍءاَخْلَييُا﴿: قاؿ ا جل كعبل ُب كتابو الكرًن. الذم بو ٰبٓب كبو يعيش

فما .  أم ىداه لقانونو كىداه ٤با يصلح لو ٕبكم طبيعتو كجبلتو الٍب خلق عليها(1)﴾ثُمَّهاَاَدى﴿مناسب لو 
كما ىو ُب حاؿ البشر، غّب مناسب ٢باؿ ا١باف . ىو ُب حاؿ ا٤ببلئكة، ال يكوف مناسبان ٢باؿ البشر

 .كىكذا

كلذلك أحيانان جربيل عليو الصبلة كالسبلـ يأٌب . إذف التهيؤ ىذا كالتشكل، قدرة أعطاىا ا للملك
بينما ا٢بقيقة ىو ملك، ىو جربيل، . للنيب صلى ا عليو كسلم ُب صورة رجل، ُب صورة إنساف، فيو صورة

 . ىو نفسو الذم خلقو ا

يأٌب ُب صورة ملك بالنسبة للناظرين كالنيب صلى ا عليو كسلم، كمن رٗبا يكوف حاضران عند النيب 
 رجل شديد بياض الكياب، شديد سواد ـعليو الصبلة كالسبلـ كما ُب القصة ا٤بشهورة، ٤با قاؿ ٥بم ٤با جاءه

رجل غريب ٓب يشهدكه من قبل، كبزتو كىيأتو ٝبيلة . الشعر، ال ييرل عليو أثر السفر كال يعرفو منا أحد
 .كرائعة، كشديد بياض الكياب، كشديد سواد الشعر

أخربين عن اإلسبلـ، أخربين عن : فجلس إٔب النيب صلى ا عليو كسلم كسألو تلك السؤاالت
ُب آخره ٤با ذىب ىذا الرجل كغاب عنو، قاؿ النيب . ا٢بديث ا٤بشهور.. اإلٲباف، عن اإلحساف، مٌب الساعة
ىل علمتم : قاؿ أرأيتم أك سأ٥بم كقاؿ ٥بم. طلبوا الرجل فطلبوه كٓب ٯبدكهاصلى ا عليو كسلم ألصحابو 

( 2)((ِد َ ُكمْاا َيَ لٍُّ ُكمْااأَتَ ُكمْااِ ْب ِ  ُاا َِإنَّهيُا)):  ا كرسولو أعلم، قاؿ:من ىذا؟ أك ٫بو ىذا الكبلـ، ٍب قالوا
يتمكل ىذا ىو . حٌب الصحابة رأكه، لكن رأكه ُب صورة ذلك الرجل ا١بميل الوسيم بالبزة كا٥بيأة ا١بميلة

 .التمكل

                                                 

 50:طو (1)
 9: ، رقمكاإلحساف كاإلسبلـ اإلٲباف بياف باب صحيح مسلم، (1)
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 يسموهنا الـ التعليل أك التعليلية؛ أم يتمكل ألجلي أك من شأين، (ِاي) البلـ ُب كلمة ( َيَ َ ثَّهُ اِاي)
لتكوف كسيلة أخرل كقناة أخرل لتبليغ الوحي إٔب النيب عليو الصبلة كالسبلـ بعد الوسيلة السابقة؛ كىي أف 

 .يتصل ا٤بلك بو
 ُب ا١بملة السابقة، ٤با قلنا بأف ا٤بلك جربيل يتصل بالنيب عليو السبلـ بطريقة كحالة غيبية، ال 

ىذه . يلحظ الناظرين كالسامعْب إال صوت مكل صوت صلصلة ا١برس عند النيب عليو الصبلة كالسبلـ
طعت أف تقوؿ حالة أخرل، أك ٭بوذج آخر، أك كسيلة أخرل يبلغ ّٔا ا٤بلك كىو جربيل تصورة ثانية أك اس

 .الوحي للنيب عليو الصبلة كالسبلـ؛ كىي التمكل كالتشكل

.  مفرد ا٤ببلئكة، كىي مشتقو من األلوكة كما يقولوف كىي اإلرساؿ(اْاَ َل ُا)، ( َيَ َ ثَّهُ اِايااْاَ َل ُا)
 . ا٤برًسل ىو ا جل كعبل، كا٤برسىل ىو ا٤بلك. ك٠بي ا٤بلك ملكان؛ ألنو يرسل ُب مهاـ ككّبة

ك٫بن نعلم كنعتقد ٫بن ا٤بسلمْب أف ا٤ببلئكة الكراـ عليهم السبلـ ىم الذين يديركف أمر العآب بأمر 
فمنهم ا٤بوكل با١بباؿ، كمنهم ا٤بوكل . كل لو مقامو، ككل لو موضعو، ككل لو مهمتو. ا سبحانو كتعأب

بالقطر كالسحاب كا٤بطر، كمنهم ا٤بوكل بقبض األركاح، كمنهم ا٤بوكل بالنطفة كنفخ الركح، كمنهم سياحوف 
: ُب األرض يتطلبوف حلق الذكر، كمنهم ما شاء ا من عٌمار السماء كا٤بَبددين بْب السماء كاألرض كقولو

ىم جند ا الذين يديركف أمر العآب بأمر ا  (1 )(( َي َيَ  قَيُبوَناِ  ُكْماَ َ ِآَكٌ ا ِ الَّهْ ِ اَوَ َ ِآَكٌ ا ِ ا َيَّهَ  رِا))
اَاُياَ َي ٌما َّهْ ُلومٌا﴿ سبحانو كتعأب ﴿َوَ  ا (2)﴾َوِإنَّه ااََ ْ ُ ااْاُ َ بٍُّ ونَااَوِإنَّه ااََ ْ ُ اااصَّه  ُّلونَا  َوَ  اِ  َّه اِإَلَّه

ا َِأْ ِ ارَ ٍَّ اَاُياَ  ا َيْ َ اأَْ ِد َ  اَوَ  اَخْلَ َ  اَوَ  ا َيْ َ اَذِاَ اَوَ  اَك َنارَ ُّلَ اَنِ ّ  ًا فوظائفهم  (3)﴾نَي َي َيزَّهُلاِإَلَّه
 .ـ ععيمة كجليلة ككبّبةموكمها

لكن كلمة ا٤بلك تطلق كيراد ّٔا الواحد من ا٤ببلئكة كهذا .  مفرد كٝبعها ا٤ببلئكة(اْاَ َل ُا)فكلمة 
﴿َوَ  ءا:  كاحد معْب، كتطلق كيراد ّٔا اسم جنس للمبلئكة عمومان كمنو قولو تعأب( أت  يااا ل )ا٤بوضع 

 .  ىنا مو ا٤بقصود ملك كاحد، لكن جنس ا٤ببلئكة(4)﴾رَ ُّلَ اَواْاَ َلُ اَصّ  ًاَصّ  ًا

 إذا أردت أف تأٌب بوصف يستغرؽ ٝبيع أفراد من يطلق عليو .كاستخداـ اسم ا١بنس لبلستغراؽ
 اإلنساف ال يطلق على شخص، يطلق على عمـو من .ىذا االسم، تستدعي اسم ا١بنس مكل اإلنساف

                                                 

      6878:صحيح البخارم، رقم (2)
    166_164: الصافات (3)
 64:مرًن (4)
 22:الفجر (1)
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 البلـ ُب (1)﴾﴿َواْاَ َلُ اَ َل اَأْرَ  ِآَ  ، ﴾﴿َوَ  ءارَ ُّلَ اَواْاَ َلُ اَصّ  ًاَصّ  ًايشَبؾ ُب ىذه الصفة كا٤بلك 
 ا١بنس، لتستغرؽ  الـ يسموهنا﴾﴿َواْاَ َلُ اَصّ  ًاَصّ  ًا كالبلـ ُب كلمة ﴾﴿َواْاَ َلُ اَ َل اَأْرَ  ِآَ  : كلمة

 .جنس ا٤ببلئكة
يعِب ملك معْب كاحد، عيهد كعيرؼ أنو ىو .  يسمونو الـ العهد(اا ل )أما البلـ ُب ىذا ا٤بوضع   

من الذم يأٌب بالوحي؟ جربيل ىو الذم . الذم يأٌب بالوحي؛ كىو أمْب الوحي جربيل عليو الصبلة كالسبلـ
 . يأٌب بالوحي لؤلنبياء ٝبيعان كللنيب عليو الصبلة كالسبلـ

كىذا يضعف ما حكاه البيهقي ُب الدالئل؛ دالئل النبوة عن بعضهم أف إسرافيل ىو الذم كاف 
ينزؿ بالوحي على النيب عليو الصبلة كالسبلـ مدة ثبلث سنوات، ٍب نقلت ىذه ا٤بهمة من إسرافيل إٔب 

 .ىذا كبلـ ضعيف كال دليل عليو. جربيل

﴿نَيَزَلاكالقرآف كاألحاديث كلها تدؿ على أف مهمة الوحي مهمة جربيل، كلذلك ٠باه ا األمْب   
﴿ُقْ انَيزَّهَاُياُروُحااْاُيُدِساِ  ا ك٠باه ركح القدس (2)﴾َ َل اقَيْلِبَ ااَِ ُكوَناِ َ ااْاُ  ِ رِ  َااِ ِيااا ُّلوُحااْْلَِ  ُ ا

كالنيب عليو الصبلة كالسبلـ كما سيأٌب من حديث جابر؛ كىو رابع أحاديث كتاب الوحي، ٤با  (3)﴾رَّه ٍّ َا
فهو جربيل كال عبلقة . ففذا با٤بلك الذم جاين ٕبراء ساٌدان ما بْب ا٤بشرؽ كا٤بغرب أك كما قاؿ: قاؿ

 .بفسرافيل

رٗبا يأٌب مع جربيل غّبه ُب مواضع، لكن يبقى جربيل ىو الكفيل، كىو ا٤بسئوؿ عن مهمة ببلغ   
 .الوحي من ا ألنبيائو كرسلو، كلنبينا عليو الصبلة كالسبلـ ٧بمد على كجو ا٣بصوص

 ا٤بلك ىنا ليس اسم ا١بنس؛ كإ٭با مقصود ملك معْب كىو أمْب الوحي جربيل كىو كبّب إذف
 .ا٤ببلئكة عليو الصبلة كالسبلـ

 قالوا منصوبة إما على التمييز؛ يتمكل ٕب ا٤بلك مكل رجل، (رَُ ً ا)، ( َيَ َ ثَّهُ اِايااْاَ َلُ ارَُ ً ا)
مقامها كأخذت موضعها اإلعرايب، أك على ا٤بصدرية، أك على  (رجبلن )كأقيمت كلمة  (مكل)فحذفت كلمة 
 .فرجل ىنا ٛبييز. ٛبييز" ماءن "كلمة " امتؤل اإلناء ماءن : "التمييز كقو٥بم

                                                 

   17:ا٢باقة (2)
 194_193: الشعراء( 3)

 102:النحل( 4)
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 يتمكل ماذا؟ إنسانان؟ رجبلن؟ حيوانان؟ البد من ٛبييز ٰبدد حقيقة ككيفية ( َيَ َ ثَّهُ اِايااْاَ َلُ ارَُ ً ا)
أك على ا٢باؿ، أم على . ميزتو، كالتمييز من ا٤بنصوبات كما تعرفوف  (رجبل)التمكل أك كضعيتو، فتأٌب كلمة 

 .ىيأة رجل

 تكرر نزكؿ جربيل إٔب النيب عليو الصبلة كالسبلـ ُب صورة رجل، تارة ُب صورة رجل ( َيُ َكلٍُّ ِ ي)
 .((ر  ااد دا   ضاااث  بااد دا واداااش  )):اغريب ال يعرفو أحد، كما ُب قصة ا٢بديث السابق

كتارات ككّبة يأٌب جربيل متمكبلن ُب صورة صحايب مشهور، ىو دحية ابن خليفة الكليب، دحية ابن خليفة 
الكليب رضي ا عنو ككاف من فضبلء الصحابة، ككاف كما ذكر ُب ترٝبتو معركفان با١بماؿ كالوسامة كحسن 

 .ا٥بيأة كالبزة
فرٗبا أشكل ذلك حٌب . فكاف جربيل ككّبان ما يأٌب إٔب النيب عليو الصبلة كالسبلـ ُب صورة دحية

على بعض من كاف حاضران كما ُب ا٢بديث الذم ُب السنن أف عائشة رأت النيب صلى ا عليو كسلم 
ما ٕب أرل دحية أطاؿ ا٤بكث : فلما خرج قالت لو. يتحدث مع دحية، فتعنو الصحايب دحية ا٤بعركؼ

؟ ا٤بعركؼ أف الذم يطيل ا٤بكث أبو بكر كعمر ، أطاؿ ا١بلسة. عندؾ اليـو ليس :  قاؿ،دحية غريبة اليـو
فكانت عائشة تعن .  الصورة صورة دحية، كا٢بقيقة أنو جربيل.ذاؾ دحية ذاؾ جربيل؛ ألنو متهيئ متشكل

أنو دحية ابن خليفة الكليب رضي ا عنو الصحايب، فبٌْب ٥با أنو ليس ُب ا٢بقيقة دحية الصحايب؛ كإ٭با ىو 
 .أمْب الوحي جربيل صلى ا عليو كسلم

 َي َيْ ِصُماَ  ٍّياَوَقْدا):  ىنا غاية، ُب ا١بملة األكٔب لو راجعتها ٘بد قاؿ( َيُ َكلٍُّ ِ يا ََأِ ياَ  ا َيُيولُا)
  استخدـ فعل ا٤باضي كلبل ال؟ (َوَ ْ تُا

 ٤با يٌتحد (و  ت): فيو مغايرة ُب األسلوب، ىناؾ قاؿ.  استخدـ فعل ا٤بضارع( أ ي) :ىنا قاؿ
 َيْ ِصُماَ  ٍّياف): قاؿ، كيتصل ا٤بلك بالِب صلى ا عليو كسلم ُب الصورة األكٔب على مكل صلصلة ا١برس

استخدـ الفعل ا( َيَ َ ثَّهُ اِايااْاَ َلُ ارَُ ً ا َيُ َكلٍُّ ِ يا ََأِ ي): ىنا ٤با قاؿ.  بصيغة فعل ا٤باضي(َوَقْداَوَ ْ تُا
 .ا٤بضارع الداؿ على ا٢بالية كاالستمرارية

 ُب ا١بملة األكٔب؛ ألف ىذا ال يكوف إال بعد (و  ت)أجاب بعضهم؛ بعض الشيرٌاح بأنو أتى بكلمة   
ففذا فصم، استقر ما ألقاه . االنفصاـ، ال يكوف ُب أثنائو كال قبلو، ُب أثنائو يستوعب، يستوعب، يستوعب

كسيأٌب ىذا ُب  _كلذلك ذكرت لك ُب الدرس السابق أف النيب صلى ا عليو كسلم . ا٤بلك ُب ذىنو
كاف يتصل بو إضافة إٔب كرب الوحي من ٤با كاف يعاِب من التنزيل شدة؛ ألف ا٤بلك _  حديث ابن عباس
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 كاف ٰبرؾ شفتيو حٌب يستوعب ما يلقيو عليو ،العرؽ، كالكقل الذم يصيب النيب صلى ا عليو كسلم
ََلاُتَ  ٍّْكاِ ِياِاَ  َنَ ا﴿: ا٤بلك، خوفان من ضياعو كتفلتو بعد أف يفصم ا٤بلك عنو، فطٌمنو ربو كقاؿ لو

ففذا فصم ا٤بلك عنو، إذا كل ما أكحاه مرقـو ُب قلبو عليو .   أنصت كاستمع حاؿ اتصاؿ ا٤بلك﴾اِ َيْ َ َ اِ يِا
 . ألف ا٤بوضوع انتهى بعد االنفصاؿ(و  ت): الصبلة كالسبلـ، فأتى بقولو

 أم ٤با يأتيو ُب صورة رجل مع ا٢بوار كالتكلم معو، يستوعب النيب شيئان فشيئان، ( ََأ ي): أما قولو  
 .فيعي عنو ما يقوؿ ُب أثناء ااكرة، كأثناء ا٤بناقشة ال قبلها قطعان، كلذلك غاير بْب األسلوبْب

 قالت عائشة يعِب بنفس السند السابق، يعِب ا٢بديث موصوؿ إٔب عائشة؛ ألننا (قَ َاْتاَ  ِآَش ُا)
قررنا فيما مضى أف ا٢بديث ىذا من مسند عائشة، فهي ٙبكي سؤاؿ ا٢بارث ابن ىشاـ للنيب عليو الصبلة 

قَ َاْتا): فلما انتهى جواب النيب عليو الصبلة كالسبلـ للحارث ابن ىشاـ، عائشة تزيدنا كتقوؿ لنا. كالسبلـ
 تذكر لنا طرفان من الكرب الععيمة الٍب كاف يعانيها ا٤بصطفى صلى ا عليو كسلم حاؿ (َ  ِآَشُ اَوَاَيْدارَأَ َيُ يُا

 .اتصاؿ ا٤بلك بو، كإلقائو الوحي عليو

 قد قررنا ىنا أنو البد من تقدير، الوحي يعِب صاحب الوحي، كىو (َوَاَيْدارَأَ َيُ ُيا َيْ ِزُلاَ َلْ ِيااْاَوْحيُا)
ما يأٌب الوحي ىكذا، البد لو من كسيلة، كالوسيلة ىي ا٤بلك، كا٤بلك كيف يوصل الرسالة إٔب . ا٤بلك

 :الرسوؿ صلى ا عليو كسلم؟ عندؾ إما

 باالتصاؿ. 

 أك بأف يتهيأ ُب صورة رجل فيكلمو فيعي عنو ما يقوؿ. 

 كالتفصد ىو ُب ( َيْ ِزُلاَ َلْ ِيااْاَوْحُياِ يااْا َيْوِماااشَّهِد ِدااْابَيْ ِدا َي َيْ ِصُماَ ْ ُياَوِإنَّهاَ ِب َ ُيااََ  َيَ صَّهدُا)
 .األصل قطع الًعرؽ إلخراج شيءو من الدـ، يسمى الفصد

كلكن . فجسمو ينضح عرقان غزيران ككّبان مع أف الوضع كالواقع أنو برد شديد ال يناسب، كككرة العرؽ
لشدة ما يقع على النيب عليو الصبلة كالسبلـ من كرب الوحي صلى ا عليو كسلم، يتفصد عرقان ُب اليـو 

 .الشديد الربد

 .يكفي ىذا نقرأ

 
قاؿ . بسم ا الرٞبن الرحيم، ا٢بمد  رب العا٤بْب كصلى ا كسلم كبارؾ على عبده كرسولو األمْب

 : ا٤بصنف رٞبو ا تعأب
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 : َ بٌا
ثَيَ  ااالَّهْ ُثاَ ْ اُ َيْ ٍ اَ ْ ااْ ِ اِاَ  ٍباَ ْ اُ ْ َوَةاْ ِ ااازُّل َيْ ِ اَ ْ اَ  ِآَشَ ا) ثَيَ  اَ ْ َ  اْ ُ اُ َكْ ٍ اقَ َلاَحدَّه َحدَّه

َأوَّهُلاَ  ا ُِدَئاِ ِياَرُ وُلااالَّهِياَصلَّه ااالَّهُياَ َلْ ِياَوَ لَّهَماِ ْ ااْاَوْحِيااا ُّلْؤ َ اااصَّه ِاَ ُ ا:اأُمٍّااْاُ ْؤِ ِ  َ اأَنَيَّهَ  اقَ َاتْا
اَ  َءْتاِ ْثَ ا َيَلِقاااصُّلْبِحاثُمَّهاُحبٍَّباِإاَْ ِيااْاَخَ ُءاوََك َناَ ْخُلواِ َغ ِراِحَ اٍءا ِ يااا َيَّهْوِماَ َك َناََلا َيَ ىاُرْؤ َ اِإَلَّه
 َيَ َ َ  َّهُثاِ  ِياَوُاَوااا َيَّهَ بُّلُدااالَّهَ  ِاَياَذَواِتااْاَ َدِداقَيْبَ اَأْنا َيْ زَِااِإَا اَأْاِلِياَو َي َيَزوَّهُداِاَ ِاَ اثُمَّها َيْ ِ ُعاِإَا ا

َ ْأاقَ َلاَ  اأَنَ اِ َي ِرٍئا َخِد َ َ ا َيَ  َيَزوَّهُداِاِ ْثِلَ  اَح َّه اَ  َءُ ااْاَ قُّلاَوُاَواِ ياَغ ِراِحَ اٍءاَ َ  َءُ ااْاَ َلُ ا َيَي َلااقَيْ
َ ْأاقَيْلُتاَ  اأَنَ اِ َي ِرٍئا ََأَخَ ِنيا َيَغ َّهِ يا قَ َلا ََأَخَ ِنيا َيَغ َّهِ ياَح َّه ا َيَلَغاِ  ٍّيااْاَ ْ َداثُمَّهاَأْرَ َلِ يا َيَي َلااقَيْ
َ ْأا َيُيْلُتاَ  اأَنَ اِ َي ِرٍئا ََأَخَ ِنيا َيَغ َّهِ ياااثَّه اَِثَ اثُمَّها ااثَّه نَِ َ اَح َّه ا َيَلَغاِ  ٍّيااْاَ ْ َداثُمَّهاَأْرَ َلِ يا َيَي َلااقَيْ

َ ْأاَورَ ُّلَ ااْْلَْكَ مُاا﴿َأْرَ َلِ يا َيَي لَا ْنَ  َناِ ْ اَ َلٍقااقَيْ َ ْأا ِ ْ ِمارَ ٍَّ اااَّهِ ياَخَلَقاَخَلَقااْاِ  .﴾اقَيْ

 َيَ َ َعاِ َ  اَرُ وُلااالَّهِياَصلَّه ااالَّهُياَ َلْ ِياَوَ لَّهَما َيْ ُ ُ ا َيَؤاُدُ اَ َدَخَ اَ َل اَخِد َ َ ا ِْ ِتاُخَوْ ِلٍداَرِ َيااالَّهُيا
َ  ا َيَي َلازَ ٍُّلوِنيازَ ٍُّلوِنيا َيَز َّهُلوُ اَح َّه اَذَاَباَ ْ ُيااا َّهْوُاا َيَي َلاِاَخِد َ َ اَوَأْخبَيَ َا ااْاَخبَيَ اَاَيْداَخِش ُتا َ  َيْ
اَواالَّهِياَ  اُ ْخزِ َ ااالَّهُياأََ ًدااِإنَّهَ ااََ ِصُ ااا َّهِحَماَوَتْ ِ ُ ااْاَك َّهاَوَتْكِ ُبا َ َل انَيْ ِ يا َيَي َاْتاَخِد َ ُ اَك َّه

اْاَ ْ ُدوَماَوتَيْيِ ياااضَّهْ َ اَوتُِ  ُ اَ َل انَيَواِآِبااْاَ قٍّا َ ْن ََلَيْتاِ ِياَخِد َ ُ اَح َّه اأََتْتاِ ِياَورََقَ اْ َ انَيْوَ ِ اْ ِ ا
ا َ اِنيَّه َأَ ِداْ ِ اَ ْبِدااْاُ زَّهىااْ َ اَ مٍّاَخِد َ َ اوََك َنااْ َ ًأاَقْداتَيَ صَّهَ اِ يااْاَ  ِاِل َّهِ اوََك َناَ ْكُ ُبااْاِكَ  َبااْاِ بَيْ
َ انِ َّهِ اَ  اَا َءااالَّهُياَأْناَ ْكُ َباوََك َناَاْ ًخ اَكِب ً ااَقْداَ ِ َيا َيَي َاْتاَاُياَخِد َ ُ ا َ ا ْنِ  ِ ا ِ ْاِ بَيْ  َيَ ْكُ ُباِ ْ ااْاِ
اْ َ اَ مٍّااْ َ ْعاِ ْ ااْ ِ اَأِخ َ ا َيَي َلاَاُياَورََقُ ا َ ااْ َ اَأِخياَ  َذااتَيَ ىا ََأْخبَيَ ُ اَرُ وُلااالَّهِياَصلَّه ااالَّهُياَ َلْ ِيا
َوَ لَّهَماَخبَيَ اَ  ارََأىا َيَي َلاَاُياَورََقُ اَاَ اااا َّه ُ وُساااَّهِ يانَيزَّهَلااالَّهُياَ َل اُ وَ  ا َ ااَْ َ ِ ياِ  َ  اَ َ ً  ااَْ َ ِ يا
اُاْماقَ َلانَيَ ْماَاْما َْأِتا َأُكوُناَح ًّ اِإْذاُ ْخ ُِ َ اقَيْوُ َ ا َيَي َلاَرُ وُلااالَّهِياَصلَّه ااالَّهُياَ َلْ ِياَوَ لَّهَماَأَوُ ْخ ِِ يَّه
اُ وِدَياَوِإْنا ُْدرِْكِ يا َيْوُ َ اأَْنُصْ َكاَنْصً ااُ َؤزَّهرًااثُمَّهاَاْما َيْ َشْباَورََقُ اَأْنا اِ ِ ْثِ اَ  اِ ْئَتاِ ِياِإَلَّه رَُ ٌ اَقطُّل

 .(تَيُو ٍَّياَو َي َيَ ااْاَوْحيُا
 .ىذا ٢بديث، حديث ععيم كجليل، كفيو فوائد ععيمة سنأٌب على بعضها بفذف ا

ثَيَ  اَ ْ َ  اْ ُ اُ َكْ  ٍا): قولو أك قوؿ البخارم عليو رٞبة ا ىو أبو زكرياء ٰبٓب ابن عبد ا ابن ا(َحدَّه
 .بكّب ا٤بخزكمي موالىم ا٤بصرم، مؤب امرأة من ٨بزـك يقاؿ ٥با عىٍمرىة بنت جيبىّب

٠بع من مالك كلو نسخة ٤بوطأ مالك، كلكن ٓب يسمعها من مالك مباشرة؛ كإ٭با ٠بعها بعرض 
كلذلك ٓب يعتمد أىل ا٢بديث نسخة ٰبٓب ابن بكّب عن مالك، ٓب يعتمدكىا كإف . حبيب كاتب مالك
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كأككر الركاية عن إماـ مصر ُب كقتو؛ كىو . كانت مذكورة ٝبلةن، كلكن غّبه أكثق منو ُب الركاية عن مالك
 .الليث ابن سعد

 كىو ثقة، خاصةن ُب ركايتو 231توُب ٰبٓب ابن عبد ا ابن بكّب ا٤بخزكمي موالىم ا٤بصرم سنة 
 .كلذلك ال يكاد البخارم ٱبرج عن ٰبٓب ابن بكّب إال ما يركيو عن الليث. عن الليث خاصة

كأخرج من حديث ٰبٓب ابن بكّب عن غّب الليث نػىٍزران يسّبان، كأخرجو عنو شيئان ككّبان من ركايتو عن 
 .الليث ابن سعد ٣بصوصيتو؛ ألنو كاف جاره

 ٰبٓب ابن بكّب كاف جاران لليث ابن سعد ُب ببلد مصر، ككاف ٯبالسو ككّبان ك٠بع منو علمان ككّبان، 
كحديكان ككّبان حٌب أنو رٗبا انفرد بأحاديث عن الليث ال يركيها غّبه، ٰبٓب ابن بكّب على الكقة كعلى األمانة 

 .  231توُب كما قلنا . كا١ببللة

ثَيَ  ااالَّهْ ثُا)  الليث ىو اإلماـ ا٤بشهور، أحد األئمة األربعة أئمة الدنيا ُب زمن تابعي (قَ َلاَحدَّه
 :أئمة الدنيا ُب زمن تابعي التابعْب أربعة. أربعة كما قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية. التابعْب

 مالك ابن أنس إماـ أىل ا٢بجاز. 

 كالليث ابن سعد أبو عبد الرٞبن إماـ أىل مصر. 

 كاألكزاعي أبو عمر عبد الرٞبن ابن عمر األكزاعي إماـ أىل الشاـ. 

 كرابعهم سفياف ابن سعيد الكورم إماـ أىل العراؽ. 

ىم أئمة ا٤بسلمْب أك أكرب كأجل كأشهر أئمة ا٤بسلمْب ُب زمن تابعي التابعْب، أم ُب ا٤بائة الكانية   
 .من ىجرة النيب عليو الصبلة كالسبلـ

إماـ مشهور من أقراف . ىو الليث ابن سعد الفهمي موالىم أبو ا٢بارث، كيقاؿ أبو عبد الرٞبن
 .175مالك، ىو فقيو مصر كسيدىا ُب زمنو، توُب سنة 

 ليس ُب رجاؿ الكتب الستة كلهم من يسمى الليث ابن سعد غّبه؛ بل ليس ُب :خ اا  ااا  آدة
ذكركا ثبلثة يسموف ّٔذا االسم . الركاة ٝبيعان  حٌب ُب غّب الكتب الستة من ا٠بو الليث ابن سعد غّبه

 .ككلهم ٦باىيل، كال ركاية ٥بم؛ إ٭با ذكركا ُب التواريخ ىكذا ذكران 

ٗبعِب حيكما ٯبمعك ُب سند حديث ُب الكتب الستة أك ُب غّب الكتب الستة من ا٠بو الليث ابن 
سعد، فاعلم أنو ىو ىذا اإلماـ ا٤بشهور الليث ابن سعد أبو ا٢بارث أك عبد الرٞبن ا٤بصرم ا٤بتوَب 

 .175سنة
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؛ كىو "عيقىٍيل"بضم العْب كفتح القاؼ على صيغة التصغّب" عيقىٍيل" ىكذا ضبطها ،(َ ْ اُ َيْ  )  
ىو عيقىٍيل ابن خالد ابن عىًقيل األيلي، . جده عىًقيل، ىو عيقىٍيل كجده عىًقيل. عيقىٍيل ابن خالد ابن عىًقيل

 .األيلي القرشي

الت أك ميناء إيبلت ُب طرؼ سيناء، يعِب مأيلة اآلف عند اليهود تسمى إ. األيلي نسبة إٔب أيلة قرية
بعدما رجعت سيناء ٤بصر، آخر نقطة ٰبكمها كمستوٕب عليها اليهود من أرض . على ا٢بدكد ا٤بصرية تقريبان 

فلسطْب الٍب تبلقي سيناء على ضفة قناة السويس ىذه تقريبان، أك خليج السويس، إيبلت تسمى اآلف، 
. ميناء لليهود ىي أيلة

كيلد فيها أياـ كانت طبعان قدٲبا ٙبت حكم ا٤بسلمْب، كيلد فيها ىذا اإلماـ كىو عقيل ابن خالد 
األيلي القرشي األموم، منسوب إٔب بِب أمية بالوالء؛ ألنو مؤب . األيلي، فنسب إليها كإال فهو أصبلن قرشي

 .لعكماف ابن عفاف

أثبت الناس ُب الركاية عن الزيىرم ىو عيقىٍيل ابن خالد ابن . إماـ حافظ، من أثبت الناس ُب الزيٍىرم
 .149، 49عىًقيل األيلي األموم القرشي ا٢بافظ، ا٤بتوَب مائة كقلنا كم؟ ك

حيكما يرد معك غّب .  ليس ُب رجاؿ الكتب الستة من ا٠بو عيقىٍيل غّبه:خ اا  ااا  لو  ااا    
أما عيقىٍيل بالضم على صيغة التصغّب، فهذا ال يوجد غّبه ُب رجاؿ الكتب الستة . ىذا الرجل فهو عىًقيل

البن أيب حاًب الرازم؛ كىو تراجم لعمـو الركاة، ٓب " ا١برح كالتعديل"كلها؛ بل ُب التسعة ألنو ٤با ترجم ُب 
 .يَبجم ألحد يسمى عيقىٍيبلن غّب صاحبنا ىذا؛ عيقىٍيل ابن خالد ابن عىقيل األيلي

فتصّب عند معلومة أنو إذا جاء ىذا الضبط عيقىيل، فهو عيقىٍيل ابن خالد ابن عىًقيل أبو خالد األيلي 
 .األموم موالىم القرشي ا٤بصرم أيضان 

ٰبي ابن بكّب مصرم، كالليث إماـ مصر، عيقيل ابن خالد : كما ىو ظاىر السند إٔب اآلف سند
 . من بعد عيقيل سيتجو السند كجهة أخرل سنذكرىا. مصرم

 ابن شهاب ىو اإلماـ ا٤بشهور كا٢بافظ ا٤بذكور أبو بكر ٧بمد ابن مسلم ابن (َ ْ ااْ ِ اِاَ  بٍا)
إماـ مشهور، سّبد معنا ككّبان ُب األسانيد؛ ألنو . شهاب، ٧بمد ابن عبد ا بن مسلم ابن شهاب الزيىرم

 . يعترب كاسطة عقد ُب األسانيد، لسعة ركايتو، كجبللتو، كإمامتو
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كبنو زىرة رىط آمنة بنت . ٧بمد ابن مسلم ابن شهاب الزيىرم القرشي، من بِب زىرة من قريش
. فهو من القبيلة الذين يعٌدكف أخواالن لرسوؿ ا صلى ا عليو كسلم. كىب أـ النيب عليو الصبلة كالسبلـ

 .كىو إماـ ال يشق لو غبار، جبللتو كإمامتو انعقدت عليها ا٣بناصر كما يقاؿ
 .ما سجلتها، ُب مناسبة أخرل إف شاء ا....أذكر لك كفاتو؟ توُب

ىو مدين . ابن شهاب مدين، ُب آخر حياتو سكن الشاـ.  التابعي ا٤بشهور(َ ْ اُ ْ َوَةاْ ِ ااازُّل َيْ  ِا)
ففف جعلتو مدنيان . نشأةن ككالدةن، كأغلب حياتو ُب ا٤بدينة، ٍب بعد ذلك انتقل فسكن الشاـ كّٔا مات

 .فباعتبار أصلو كنشأتو، كإف جعلتو شاميان فباعتبار آخر إقامتو ككفاتو

 عركة ابن الزىّب ىو اإلماـ التابعي ا٤بشهور؛ عركة ابن الزبّب ابن العواـ (َ ْ اُ ْ َوَةاْ ِ ااازُّل َيْ  ِا)
 .األسدم القرشي ا٤بدين، أحد فقهاء ا٤بدينة السبعة

 ةػركايتهم ليس عن العلم خارج  ر           ػإذا قيل من ُب العلم سبعة أبح

  بكر، سليماف خارجةك أب،سعيد  فقل ىم عبيد ا، عركة، قاسم            

سبع فقهاء ىم أئمة أىل ا٤بدينة ُب زمن التابعْب؛ كبار التابعْب، كأكاسط التابعْب منهم عركة ابن 
فتكوف عائشة إذف خالتو، كلذلك ٞبل عن . أمو الصحابية ا١بليلة ذات النطاقْب أ٠باء بنت أيب بكر. الزبّب

يكاد يكوف متخصصان ُب ركاية . كككّبان سيأٌب معنا عركة عن عائشة، ككّب جدان . خالتو عائشة علمان ككّبان 
 .   ا٢بديث عن خالتو أـ ا٤بؤمنْب عائشة رضي ا عنها

 الصحابية أـ ا٤بؤمنْب زكجة رسوؿ ا عليو الصبلة كالسبلـ، كحبيبتو من (َ ْ اَ  ِآَشَ اأُمٍّااْاُ ْؤِ ِ   َا)
 .تأٌب ُب ا٤برتبة الكانية ُب ككرة ركاية ا٢بديث بعد أيب ىريرة رضي ا. بْب نسائو

 كنيف من األحاديث، يعِب ٦بموع ما ركتو عائشة عن النيب صلى ا عليو 2400 مسند عائشة 
 .  كنيف2400كسلم 

فتأٌب عائشة بعده .  كيزيد حٌب5000طبعان أبو ىريرة يفوقها، أبو ىريرة مسنده يصل إٔب ٫بو من  
ال يفوقها ُب الركاية عن النيب عليو الصبلة كالسبلـ إال حافظ الصحابة . فهي من ا٤بككرين جدان من الركاية

 .   كراكية اإلسبلـ أبو ىريرة الدكسي رضي ا عنهم ٝبيعان 

َأوَّهُلاَ  ا ُِدَئاِ ِياَرُ وُلااالَّهِياَصلَّه ااالَّهُياَ َلْ ِياَوَ لَّهَماِ ْ ا:اَ ْ اَ  ِآَشَ اأُمٍّااْاُ ْؤِ ِ  َ اأَنَيَّهَ  اقَ َاتْا)
أك ٠باه العلماء، كذكرنا لو ٭باذج  _ ىذا أيضان ٭بوذج آخر ٩با ٠بيناه (اْاَوْحِيااا ُّلْؤ َ اااصَّه ِاَ ُ اِ يااا َيَّهْومِا

 .مرسل الصحايب_  أخرل
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ذكرنا مرسل الصحايب؛ كىو أف يركم الصحايب حادثة أك قصة ٓب ٰبضرىا، إما ألهنا كقعت قبل أف 
لق كيوجد، أك كقعت كىو غائب بعيد عنها، فّبكيها  . يسمى مرسل صحايب، ىذاٱبي

ا٢بادثة ىذه أكؿ ما بدئ بو النيب صلى ا عليو كسلم من الوحي كما جرل لو ُب الغار، حصلت 
٤با تزكجها النيب صلى ا عليو كسلم قبل ا٥بجرة، كاف عمرىا ست . كعائشة ما خيلقت بعد، ما خيلقت

 . سنوات ٤با عقد عليها، كبنا ّٔا بعد بدر يعِب كعمرىا تسع سنوات فقط

فهي تركم شيئان قطعا ما . النيب عاش ُب مكة ثبلثة عشر سنة قبل أف يأتيو الوحي، ٓب ٚبلق أصبل
 كيف عرفتو؟. حضرتو، فيسمى مرسل صحايب

 :فيو احتمالْب

 إما ٠بعتو بعد ذلك من النيب عليو الصبلة كالسبلـ. 

 كإما ٠بعتو من صحايب آخر عن النيب عليو الصبلة كالسبلـ. 

كبكبل ا٢بالْب، ىو يسمى مرسل صحايب من الناحية االصطبلحية، كإال حكمو حكمو متصل 
 .ة فيو، ٤با عرؼ من عدالة الصحابة كثقتهم رضي ا عنهم ٝبيعان رابمرفوع، ال غ

 ىذا يدخل فيما (َأوَّهُلاَ  ا ُِدَئاِ ِياَرُ وُلااالَّهِياَصلَّه ااالَّهُياَ َلْ ِياَوَ لَّهَماِ ْ ااْاَوْحِيااا ُّلْؤ َ اااصَّه ِاَ  ُا)
يسميو العلماء باإلرىاصات كا٤بقدمات الٍب جرت لرسوؿ ا عليو الصبلة كالسبلـ ليهيئو ا ّٔا للمقاـ 

 .الععيم؛ كىو البعكة ليكوف رسوؿ رب العا٤بْب للعا٤بْب أٝبعْب

. كل من بيعث من األنبياء قبلو، كاف ييبعث إٔب قومو خاصة. ىذا مقاـ ما تشرؼ بو أحد ٩بن قبلو
أما نبينا عليو الصبلة كالسبلـ، فهيأه ا ليبعكو للخلق كافة إنسهم كجنهم، ال ُب زمن فقط؛ بل إٔب قياـ 

 . الساعة

فلهذا ا٤بقاـ الكبّب، ىييئ صلى ا عليو كسلم أثناء حياتو قبل البعكة، ليتشرؼ كيكوف مهيأ ٥بذا 
كلذلك أجرل ا لو من . ا٤بقاـ الععيم ا١بليل الشريف؛ كىو أف يكوف رسوؿ رب العا٤بْب للعا٤بْب أٝبعْب

 .ا٤بقدمات كاإلرىاصات، كأكقف حاجة العآب كل العآب لو كلبعكتو عليو الصبلة كالسبلـ
قرر العلماء أف حاؿ العآب قبل أف ييبعث ا٤بصطفى صلى ا عليو كسلم، كانت حالة بلغت غايتها 
من السوء كا١باىلية، كالفساد الديِب، كالفساد االجتماعي، كالفساد ا٤بإب، كل نواحي الفساد حصلت ُب 

سواءن عند العرب الذين ىم مهد الرسالة األكٔب، كانوا كثنيْب يعبدكف األصناـ كاألكثاف، يعيشوف . العآب كلو
 .ُب جاىلية، يئدكف ا٤بولودة؛ كىي إذا كلد ألحدىم بنت دفنها خوفان من العار
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ة القوية الككّبة ٥با السيادة كالرفادة، كالضعيفة مغلوبة بيلنعاـ طبقي عند العرب كما ىو معركؼ، الق  
 . فساد مإب بتفشي الربا بينهم، كالغش كاالحتكار كأمكالو. على أمرىا ال ينصرىا أحد كال قيمة ٥با

غّب العرب من أىل الكتاب كاليهود كالنصارل على حاؿو أيضا سيء، انطمست معآب أنبيائهم، كٓب 
يبقى على أثر أنبياء بِب إسرائيل إال بعض الرىباف الذين اعتزلوا ُب أديرهتم ككهوفهم، ككانوا أفراد معدكدين 

كما دٌؿ عليو قصة سلماف الفارسي؛ كىي شاىد حي للحاؿ الذم كاف عليو العآب قبل أف يبعث النيب عليو 
 . الصبلة كالسبلـ

سلماف نشأ ُب ببلد فارس، ببلد ماجوسيْب يعبدكف النار، فهم يعنوف أف للعآب خالقْب ربْب 
 .متكافئْب، كبينهما صراع سدًن من قدًن

٤با انتقل كىرب من ببلد فارس، صار يسأؿ عن أصلح أىل فارس، فديٌؿ إٔب بعض الرىباف، على 
كأنو ٓب يبق أحد إال رجل ٘بده ُب ا٤بوصل، ذىب إٔب : فلما مات قاؿ" نصيبْب"الراىب الذم ُب مكبل 

ما بقي أحد إال صاحب عمورية اذىب إٔب عمورية، إٔب أف مات : ٤با مات راىب ا٤بوصل، قاؿ. ا٤بوصل
حٌب الرىباف انتهوا، كلكنو قد أضلك . ٓب يبق أحد على ما ٫بن عليو، انطمس األمر: صاحب عمورية، قاؿ

 القصة ا٤بشهورة الٍب  بْب حرتْب،زماف نيب يبعث ُب ببلد يقاؿ ٥با بلد العرب، مهاجره إٔب أرض ذات ٬بل
. تعرفوف

دليل على حٌب أىل الكتاب، الذم كاف ا٤بفركض فيهم أف تكوف عندىم أثارة من   قصة سلماف
علم، ككوهنم كرثوا  الكتاب كالنبوة، انطمست معآب الكتاب عندىم، بالتحريف كالتبديل الذم استمر قركف 

ثبلث آالؼ سنة عهد موسى إٔب النيب صلى ا عليو كسلم، كستمائة سنة من عيسى إٔب النيب . كدىور
 . صلى ا عليو كسلم

مٌر عليك أف الديانتْب مٌرت ٗبراحل من التغيّب كالتبديل طالت حٌب نص الكتاب، فانطمست 
 . ا٤بعآب

أما غّب أىل الكتاب ُب ما كراء ذلك، ما فيو إال آّوس، الفرس، كالشرؽ األدىن ببلد الصْب على 
 .كثنيات كديانات أصحاب البذد كالبوذية كأمكا٥بم

العآب كلو معلم قبل أف ييبعث النيب عليو الصبلة كالسبلـ كما ُب ا٢بديث ا٤بتفق عليو، ليس متفق   
ِإنَّهااالَّهَيا)): عليو؛ أخرجو بعض أصحاب السنن، حديث ابن مسعود أف النيب صلى ا عليو كسلم، يقوؿ

 ٤با ىم عليو من الفساد الديِب، كلو كثنية ككلو جاىلية، ((َنَ َ اِإَا اَأْاِ ااْْلَْرِضاَ َ َي َيُ ْماَ َ  َيُ ْماَوَ َ َ ُ مْا
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ا َيَي  َ اِ ْ اَأْاِ ااْاِكَ  بِا)). كنعاـ طبقي، كفساد مإب كفساد خلقي، كما شئت من أنواع الفساد  ((ِإَلَّه
 (1 )((ِ ْ اَأْاِ ااْاِكَ  بِا))ككلمة بقايا تشعرؾ بنذرهتم . األرض كلها ٩بقوتة ٤با فيها من ىذا ا٢باؿ، إال بقايا

 .اللي ىم الرىباف

_  كما عليو دلت عليو قصة سلماف _كقد علمنا أف ىذه البقايا اندرجوا كاحدان تلو اآلخر 
فأظلمت األرض، فاحتاج العآب فعبلن إٔب رسالة منقذة، رسالة منقذة كىداية ٨برجة ٥بم من ىذه ا١باىلية، 

كلذلك كاف . فكانت ىذه الرسالة ىي رسالة النيب ا٣باًب ٧بمد صلى ا عليو كسلم، فوقف العآب كلو ينتعر
قد أضل : بقيت، كاف غاية ما يبشر بو يقوؿ لقومو أك ٤بن يسألومن علم من عنده شيء من علم أك أثارة 

 .كىكذا ينتعركف ىذا الفرج القادـ. زماف نيب

فكاف تبع ىذا، أف ىيأ ا ىذا الرجل الذم سيختاره ا ٥بذا ا٤بقاـ الععيم ٗبقدمات ككّبة جدان، 
كحفظ إ٥بي لو خبلؿ أربعْب سنة كاملة عاشها ُب ٦بتمع جاىلي، يعبدكف األصناـ كاألكثاف، كيشربوف 

يعِب كيف يسلم رجل أربعْب سنة . ا٣بمر، كيضربوف ا٤بيسر، كيئدكف البنات، كيفعلوف الفواحش كا٤بنكرات
لذلك مكبلن حفعو، أم حفظ ا لو . من أكضار ىذا آّتمع كلو؟ أمر ليس طبيعيان كلبل ال؟ فيو حفظ إ٥بي

 .صلى ا عليو كسلم من جهة نسبو

_  ا١بوثية إف صحت العبارة _أيضان من غّب الطبيعي أف رجل يعيش ُب ٦بتمع جاىلي، اإلباحية   
اا ٍَّك َحاِ يااْاَ  ِاِل َّهِ ا)): فوضى يعِب ُب األعراؼ كما تقوؿ عائشة رضي ا عنها. ٠بة من ٠بات ا١باىلية
معركؼ .  منها نكاح اليـو ٱبطب الرجل إٔب الرجل كرٲبتو أك ابنتو فينكحو إياىا(2 )((َك َناَ َل اَأْر َيَ ِ اأَْنَ  ءٍا

 .ىذا

كمنها فيو مصادر أخرل فيو كسائل أخرل ٥بذا األمر كمنها نكاح االستبضاع، ىذا ٩با تعارؼ عليو   
ُب ا١باىلية كما أصبح عيبا عندىم، مع ما كاف عليو العرب كما تعرفوف من البأس كحب الشرؼ ك٫بو 

 . لكن ٤با أصبح عرفان كالزمن فرضها، أصبح عاديا. ذلك
نكاح االستبضاع، ٲبهل الرجل زكجتو حٌب إذا طهرت من طمكها أم من حيضها قاؿ ٥با اذىيب إٔب 

ٱبتار رجبلن ثريان أك شريان أك شجاعان فتذىب لو فيطأىا، ظنا . فبلف ٱبتار رجل من الرجاؿ، فاستبضعي منو

                                                 

                  5109: صحيح مسلم، باب الصفات الٍب يعرؼ ّٔا ُب الدنيا أىل ا١بنة كأىل النار، رقم (1)
   4732: صحيح البخارم، رقم (2)
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، لتطوير األذكياء، ك٘باكز الككّب من العاىات  منو أف ىذا سيحسن النسب عنده مكل االستنساخ اليـو
 .نكاح االستبضاع كعادم جدان كيفعلوىم ٝبيعان إال ما نذر. ا٣بلقية كا٣بلقية كالعقلية

 َيَ ْدُخُلوَناَ َل ااْاَ ْ َأِةا))، أم ُب العرؼ ((َوِنَك ٌحاآَخُ اَ ْ َ ِ ُعااا َّهْاُطاَ  اُدوَنااْاَ َشَ ةِا)) كمنها
 ففذا ٞبلت ككلدت ابن من ىذا؟ ا٤بياه ٨بتلفة كلبل ال؟ عشرة أك دكف العشرة كلهم (1 )((ُكلُّلُ ْماُ ِص بَيَ  

تبعث إليهم ال . أصابوىا فوضى ىذه، فتبعث إليهم ىذه ا٤برأة إٔب التعسة أك الكمانية الذين دخلوا عليها
ـ كلبل ال؟ كإال كاف ؾيستطيعوف أف يتخلفوا، ككلمة ال يستطيعوف أف يتخلفوا تدؿ على أنو أصبح عرؼ مح

فتقوؿ لقد كاف لكم مِب ما تعلموف . ال، أصبح العرؼ ٧بكم يفرض عليو أف يأٌب. قاؿ أنا مش باعرفها
إذف  فيو خلط ككّب ُب . فهو ابنك يا فبلف، ٚبتار كاحد تلصقو بو فيصبح ىو كقد يكوف من غّب مائو

 .األنساب

كن ينصنب على أبوأّن _  عياذان با _كالرابع أسوء كأدىى كىو نكاح البغايا، نساء معركفات 
رايات ٞبر يعرؼ أف ىذه دار للبغاء، فمن أرادىن دخل عليهن، فلو حصل كٞبلت ككضعت ابن من ىذا؟ 

ٯبمعوف أىل الفراسة، رجاؿ معركفوف بالفراسة . استوحى أىل ا١باىلية على قانوف ٰبلوف ّٔذه ا٤بشكلة
 ابن فبلف، ما عمرم جيت ما أعرفها، تعرفو ما ىو ابنك كخبلص  فبلففينعركف فيقولوف ىذا أشبو الناس بو

 . مشكلة، فيأخذه ا٤بسكْب كقد يكوف يعِب ما دخل، خلط. انتهى ا٤بوضوع

فظ رجل كيستوم نسبو، فبل ٱبالطو شيء من ىذه األكضاع معركؼ اآلباء معركؼ . إذف ٤با ٰبي
كليست ىذه إال لو . األمهات، من أبيو عبد ا مباشر كأمو آمنة إٔب عدناف ا١بد ا١بامع لقبائل العرب ٝبيعان 

: كىو القائل كما صح عنو ا٢بديث كضعفو بعضهم، لكن ا٤بهم أف لو شواىد. عليو الصبلة كالسبلـ
ِ ْ اِ َ  ِحااْاَ  ِاِل َّهِ ا)) أم ُب نسيب إٔب عدناف ((َخَ ْ ُتاِ ْ اِنَك ٍح،اَوَاْماَأْخُ ْجاِ ْ اِ َ  ٍحاَاْماُ ِصْبِ ي))

 ىذا إرىاص، حفظ، تدخل إ٥بي؛ ألف ىذا الرجل سيكوف لو شأف كمقاـ عند عبلـ الغيوب (2 )((َاْيءٌا
 .سبحانو كتعأب

من ذلك أيضان، ما ألقي ُب قلبو من كراىية لؤلكضاع الٍب كانت عليها أبناء جيلو كأىل بلدتو كعمـو 
. لوةاْبكلذلك سيأٌب معنا أنو ما كجد كسيلة ليهرب من ىذا آّتمع اآلٍب إال .  أيلقي ُب قلبو ذلك،العرب

 .ا٣بركج بعيدان إٔب غار حراء ليبتعد عن ىذه األكضاع؛ ألنو أيلقي ُب قلبو كراىيتها

                                                 

   4732: صحيح البخارم، رقم (1)
 6308:كتاب عبلمات النبوة، رقم (2)
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فما عٌعم صنمان قط عليو الصبلة كالسبلـ، كال حلف بالبلت كالعزل قط أربعوف سنة، يعِب كال 
 ٩با كاف يفعلو أىل ئان غلط حٌب لو ٦برد غلطة، كال استقسم باألزالـ قط، كال شرب ا٣بمر قط، كال فعل شي

 .أربعوف سنة، حفظ إ٥بي_  عليو الصبلة كالسبلـ _ا١باىلية قط 

سأعطيك ٭بوذجْب مهمْب، كال بأس من االستطراد ُب ىذا ألٮبية ا٢باؿ كا٤بقاـ، تدؿ على أف ا 
 . عز كجل يريد حفظ ىذا الرجل ليهيئو ٤بقاـ ععيم

إف شاء ا " ا٤ببعث النبوم"ُب كتاب " باب بنياف الكعبة"ُب البخارم كسيأٌب إف شاء ا ُب 
تعأب، ٤با قريش قامت ٗبشركعها لبناء الكعبة ٤با هتادـ البنياف، ككاف ذلك قبل بعكة النيب صلى ا عليو 

 . كقد أًب ٟبسان كثبلثْب سنة عليو الصبلة كالسبلـ. كسلم ٖبمس سنوات

فكانوا ينقلوف ا٢بجارة لبناء البيت من الوادم، ككاف النيب صلى ا عليو كسلم ُب ذلك الوقت 
كٓب يكن لو إذ ذاؾ إال ثوب كاحد اٚبذه لو إزاران، كجزؤه األعلى . يعمل معهم، فكاف ٰبمل ا٢بجارة كينقلها

 .مكشوؼ صدره؛ ألنو ما ٲبلك إال اإلزار فقط

فكاف ٰبمل ا٢بجارة فآذتو ُب عتقو، شخص ٰبمل ا٢بجارة على عتقو ا٤بكشف ستؤذيو ك٘برحو   
لو حللت إزارؾ فوضعتو على عتقك لتتقي )، يعِب رأفة بو (يا ابن أخي): فعباس عمو قاؿ لو. قطعان كتؤ٤بو 

كىذا ال . لو حٌل إزاره لتكشف كتعرل كلبل ال؟ كلنعر الناس العاىر كالقادـ كا١بالس إٔب سوأتو كعورتو (بو
ليس ٥بم فقط؛ بل إٔب العا٤بْب . يليق برجل بعد ٟبس سنوات سيأتيهم كيقوؿ ٥بم أنا رسوؿ رب العا٤بْب

 .أٝبعْب
فكاف ٰبمل ا٢بجارة فآذتو ُب عتقو، شخص ٰبمل ا٢بجارة على عتقو ا٤بكشف ستؤذيو ك٘برحو 

لو  (لو حللت إزارؾ فوضعتو على عتقك لتتقي بو)، يعِب رأفة بو (يا ابن أخي): فعباس عمو قاؿ لو. قطعان 
كىذا ال يليق . حٌل إزاره لتكشف كتعرل كلبل ال؟ كلنعر الناس العاىر كالقادـ كا١بالس إٔب سوأتو كعورتو

ـ فقط؛ بل إٔب العا٤بْب ؾليس ؿ. برجل بعد ٟبس سنوات، سيأتيهم كيقوؿ ٥بم أنا رسوؿ رب العا٤بْب
 .أٝبعْب

كىو ما فعل شيئان كعّبكه، فكيف لو .... سيقوؿ قائلهم من سفهائهم ما صنع ذاؾ اليـو كذا كيأٌب
نع ذلك؟!كجدكا خيطان يعّبكنو بو  .  ما تركوه سينشركنو، لكن البد أف ٲبي

حٌل إزاره، إذا بلطمة على كجهو كقائل يقوؿ _  كُب بعض الركايات _فلما كضع يده ُب معقل إزاره 
فقاـ كٝبع عليو إزاره، فلم ييرل عاريان عليو الصبلة . ضرب، كلطم، كأمر صريح (اٝبع عليك إزارؾ): لو

 .تدخل إ٥بي من ا جل كعبل لييحفظ. كالسبلـ
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دعي النيب صلى ا عليو كسلم ٢بفلة ): إسحاؽُب قصة أخرل ذكرىا ابن ىشاـ نقبلن عن ابن 
 ا٣بمور، سيعاقركفطبعان األعراس ُب ا١باىلية فيها من ا٣بلل الشيء الككّب، . زكاج دعوة لعرس (عرس

 . كتغنيهم القياف، كفيها رٗبا ما ىو أسوء من ذلك
فحضور مكل ىذا الرجل الذم سيأٌب يومان كيعمل حربان على ىذه األكضاع كلها ليصححها، 

نع، . ق كسيعّبكنو ّٔاؤحضوره سيكوف فيو نوع من ا٤بعرة عليو منهم؛ ألنو سيكوف خصما لذلك البد ٲبي
سقط نائمان، كٓب يوقعو إال حر ؼفذىب عليو الصبلة كالسبلـ، فألقى ا عليو النـو ُب قارعة الطريق، 

 .الشمس من النهار، انتهى ا٢بفلة كخلص كل شيء، فرجع حٌب ال ٰبضر

، فحينما يقع منو شيء، ال يريده ا لو ُب سابق علمو سبحانو تعأب ٤با علم فيو كأراد جل كعبل
فظ بالتدخل كما عرفنا ُب قصة اإلزار كُب قصة العرس أيضان   .كاف ٰبي

إن اْل  فاح  اًا يا ك اك نواا)): أضف إٔب ذلك يقوؿ عليو الصبلة كالسبلـ ُب حديث مسلم
ليسمع ىذه الكلمة كيتعود عليها اا(1 )((  لما ليا يولااا  ما ل  ا  ار ولااهلل،اإنياإَلاأ   يااان

 .رسوؿ ا، رسالة ا كيرسل ليبقى لييحعر كييهيأ
سبيبلن للخركج _  كما سيأٌب _فلما كاف ّٔذه ا٢باؿ، اٚبذ لو عليو الصبلة كالسبلـ العزلة كا٣بلوة 

 .من ىذا الوضع، حٌب جاءه ا٢بق كىو على ىذه ا٢باؿ

ال يأتيو .  البد ييهيأ تدرٯبيان للمقاـ الععيم(َأوَّهُلاَ  ا ُِدئَا): فمن ىذه اإلرىاصات كما تقوؿ عائشة
ا٤بلك مباشرة من دكف أم مقدمة، سيكوف ذلك صاعقان عليو، ىو كىذه ا٤بقدمات عليو كمع ذلك كاف 

فكيف إذا ما قيدـ ذلك . حضور ا٤بلك أكؿ مرة كربان عليو، كزملوين زملوين، كترجف بوادره كما سنقرأ
 .فكاف ييهيأ، من ذلك الرؤيا الصا٢بة. ٗبقدمة، سيكوف نوع من الصعق كالرعب عليو

ِ ِياَرُ وُلااالَّهِياَصلَّه ااالَّهُياَ َلْ ِيا).  كىذه أكليو مقصودة كحتمية قطعان (َأوَّهُلاَ  ا ُِدئَا): تقوؿ عائشة
 زائدة طبعان؛ ألف الرؤيا ال تكوف إال ُب (ِ يااا َيَّهْومِا) :، كلمة(َوَ لَّهَماِ ْ ااْاَوْحِيااا ُّلْؤ َ اااصَّه ِاَ ُ اِ يااا َيَّهْومِا

 .النـو كىي توضيحية
اَ  َءْتاِ ْثَ ا َيَلِقاااصُّلْبحِا)    ليس العربة ىنا (اا ُّلْؤ َ اااصَّه ِاَ ُ اِ يااا َيَّهْوِماَ َك َناََلا َيَ ىاُرْؤ َ اِإَلَّه

لكن كل رؤيا تقع صحيحة، ما تقع لئلنساف . بالرؤيا؛ ألف غّب األنبياء قد يرل كتقع رؤياه صحيحة

                                                 

 4222:  صحيح مسلم، باب فضل النيب صلى ا عليو كسلم كتسليم ا٢بجر، رقم(1)
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لكن النيب ما يرل رؤيا على الدكاـ، إال جاءت ُب ٙبققها .  تصيب مائةالعادم، ُب فيو كاحدة من
 .ككضوحها كنزك٥با مكل انببلج نور الصبح كفلقو

فمن الصا٢بْب كرٗبا حٌب من . ليست العربة بالرؤيا الصا٢بة، فهذه قضية مشَبكة بْب األنبياء كغّبىم  
ىذا خبلؿ فَبة ما قبل . غّب الصا٢بْب من يرل رؤيا فتقع كتتحقق كما رأل؛ إ٭با العربة بأنو كاف ال يرل رؤيا

رؤيا األنبياء كحي كحق كخّب كيبُب عليها أحكاـ . الوحي، أما بعد الوحي طبعان فازداد األمر يعِب تأكيدان 
 .شرعية حٌب، كعلـو غيبية خربية

كسيأٌب ُب ىذا النماذج ُب أحكاـ ككّبة كرؤل ٩با يراىا النيب صلى ا عليو كسلم، بنيت عليها   
 .أخبار كأحداث ككّبة جدان 

فالعربة بأنو كاف ال يرل رؤيا إال ٙبققت، كليس ٙبققان جزئيان، أك ضعيفان، أك ٧بتمبلن؛ كإ٭با ٙبقق يقينيان 
ىذا الذم خيص بو عليو . ثابتان مكل ما ينبلج فلق الصبح كيعهر، ما يبقى فيو للناظرين شك كال ريب

الصبلة كالسبلـ من بْب أىل جنسو ُب ذلك الوقت، ليكوف ذلك توقية كٛبهيدان للمقاـ الععيم الشريف؛ 
 .كىو البعكة كالرسالة

ُب آخر الصحيح، تعبّب الرؤل " التعبّب: " ترجم ٥با البخارم ُب كتاب(َأوَّهُلاَ  ا ُِدَئاِ يِا) :كلمة
 .(باب أكؿ ما بدئ بو رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم من الوحي الرؤيا الصا٢بة): فقاؿ

" الصادقة"ركاية يونس ىي أيضان الصا٢بة كما ُب ىذه الركاية؛ ركاية عيقيل، الركاية ُب كتاب التفسّب ك
: ركاية معمر ابن راشد قاؿ" التعبّب"، كُب "الصادقة"كىناؾ ُب ركاية يونس ُب التفسّب  (الصا٢بة): ىنا قاؿ

 . (الصا٢بة)
كانفرد يونس عن الزىرم . (الصا٢بة)فاتفق أيضان عيقيل عن الزىرم كمعمر عن الزىرم على كلمة 

 .كا٤بعُب كاحد، ىي صا٢بة صادقة". الصادقة"بفيو؟ بػ

ىذا من االختبلؼ التنوعي، أكصاؼ متعددة كتؤدم غرضان كاحدان، سواءن قلنا الصا٢بة أك الصادقة،   
 .ا٤بعُب كاحد فهي صا٢بة صادقة كذلك

اَ  َءْتاِ ْثَ ا َيَلِقاااصُّلْبحِا)  أم ضوؤه كنوره؛ كىو عندما ( َيَلِقاااصُّلْبحِا)، (َ َك َناََلا َيَ ىاُرْؤ َ اِإَلَّه
ٗبعُب أهنا  .ٛبيزه عن خط الليل كسواده، ىذا ىو الفلقكينبلج الصبح ُب األفق، يعهر لكل الناظرين صفاؤه 

العُّلىم، ٍب فيو أيضان حناديس تتحقق كتقع كما رآه ٛبامان عليو الصبلة كالسبلـ، كما ينبلج فلق الصبح فينّب 
 .كما يقولوف فيو استعارة ٛبكيلية على لغة أىل الببلغة
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سيبٌدد دكاجّب العلمة الٍب عمت  نور. ٤با كانت بعكتو عليو الصبلة كالسبلـ، كالوحي ينزؿ عليو
شٌبهت عائشة ُب كبلمها بداية ىذا الوحي بفلق الصبح، الذم ٰبتاجو الناس ليزيل عنهم . العآب كما قلنا

 . ظلمة الليل، ليبصركا موضع أقدامهم كينتشركا ٤بعاشهم كحياهتم كأحوا٥بم

خصوصان النيب  _فكما أف فلق الصبح ٰبتاجو اإلنساف ٤بعاشو، ففلق النبوة كنورىا كبعكة األنبياء 
 .ٰبتاجو ا٣بلق أععم كأععم، ليبصركا طريق ا٥بداية، كطريق ا٣بّب ليعيشوا لآلخرة_  ا٣باًب

 اككيف ٰبي. إذا كاف الصبح مهم ٤بعاش الدنيا، فالوحي كصبح الوحي كنوره أىم ٤بعاش ا٢بياة اآلخرة
أما . ُب اآلخرة حياة طيبة إذا ٓب يكن متبعان لوحي ا ا٤بنزؿ على نيب ا، الذم جاء بداياتو مكل فلق الصبح

 ا.ٛبامو كهنايتو، فمكل الشمس ُب رابعة النهار، بٌددت كل ظلمة كا٢بمد 

من ترؾ ىذا الوحي كبػىعيد عنو، ىو ُب ا٢بقيقة أعشى عينيو، كأغمض قلبو، كأرجع نفسو إٔب ؼ
َ  ُ اَوَ َ ْلَ  اَاُيانُوراًاَ ْ ِشياِ ِياِ يا: العلمات، قاؿ ا جل كعبل ُب كتابو الكرًن ﴿َأَواَ  اَك َناَ ْ   ًا ََأْح َي َيْ

  َ  (1).﴾اا َّه ِساَكَ  ا َّهثَيُلُياِ يااا ُّلُلَ  ِتااَْ َ اِ َخ رٍِجا ٍّ َيْ

فالكافر سيبقى ُب العلمة، يعِب الذم يكره الشمس كالضوء سيغلق عليو بابو كيبقى ُب العلمة 
أسّبان ٥با بأكىامها كخرافاهتا، كالعبلـ مناسب لؤلكىاـ كا٣برافات كاألحبلـ الٍب ال حقيقة ٥با، بينما النور 

﴿اَا اِكَ  ٌباأَنَزْاَ  ُ اِإاَْ َ ااُِ ْخِ َجااا َّه َساِ َ ايسفر عن ا٢بقائق كما ىي كيريك الطريق فعبلن كما ىو 
 (2).﴾اا ُّلُلَ  ِتاِإَا ااا ُّلوِرا ِِإْذِنارَ ٍِّ ْماِإَا اِصَ اِطااْاَ زِ ِزااْاَ ِ  دِا

 من . بينيت كما يقوؿ ُب لغة العرب ٤با ٓب يسمى فاعلو(ُحبٍّبَا) ككلمة (ثُمَّهاُحبٍَّباِإاَْ ِيااْاَخَ ءُا)
من كراىيتو لؤلحواؿ ا١باىلية _  كما قدمت لكم _بفعل ما قذفو ا ُب قلبو . الذم حبب إليو ا٣ببلء؟ ا
 . الٍب كاف عليها أىل عصره

فهذه الكراىية دفعتو إٔب أف ٰبب العزلة، كا٣بلوة، كالبعد حٌب يسلم من ىذه األكضاع، كيتحنث 
فتحبيب ا٣بلوة إليو ىي من ا بفعل ما . ؾ الوقتايعِب كما سنذكر بالطريقة الٍب كانت متاحة لو ُب ذ
 .قذفو ُب قلبو من كراىية األكضاع الٍب كاف عليها

ٍب حبب ا إليو ا٣ببلء، يعِب حكاية الواقع :  قاؿ بعض الشراح ُب ا٢بديث(ُحبٍَّباِإاَْ ِيااْاَخَ ءُا)
حٌبب كُب ذلك الوقت ما كاف يعلم النيب صلى ا عليو كسلم أف ىذا الذم ُب قلبو ىو من ا جل كعبل؛ 

                                                 

  122: األنعاـ (1)
 1:إبراىيم (2)
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كأمكا٥با، ٓب ( 1)﴾﴿َوَوَ َدَكاَ  َّلًا َيَ َدى: أٓب يقل جبل كعبلذلك ألف ا يهيئو ٤بقاـ ععيم، ما كاف يعلم 
ال، ىو فوجئ بالوحي، فوجئ بو . يكن يعلم أف ىذه األحواؿ الٍب ىو عليها بسبب أف ا يريد أف يرشحو

 .باعتبار أنو ما كاف يعلم شيئان من ذلك كأنو ريشح ٥بذا ا٤بقاـ

فلم ييذكر فاعل التحبيب ىنا؛ ألنو ُب ذلك الوضع كذلك ا٤بوقع كتلك ا٢باؿ ُب علمو عليو الصبلة 
كالسبلـ أف ىذا التحبيب لو ُب ا٣بلوة، كالعزلة، ككراىية األكضاع الٍب عليها قومو؛ إ٭با ىي من ا سبحانو 

 .كتعأب

 . ىو العزلة كا٣بلوة كالبعد عن ٦بامع الناس ك٧باضرىم، كملتقياهتم(اْاَخَ ءُا)، (ُحبٍَّباِإاَْ ِيااْاَخَ ءُا)
فلم ٯبد لو سبيبلن إال غاران فاقدان لكل نوع من أنواع الَبؼ كالعيش، ُب جبل يقاؿ لو جبل حراء، أك غار 

 .حراء كما سنقرأ

 : فيها أربعة كجوه ُب ضبطها(ِحَ اء) ،(ُحبٍَّباِإاَْ ِيااْاَخَ ُءاوََك َناَ ْخُلواِ َغ ِراِحَ اءٍا)

 "ًحراء"بكسر ا٢باء مع ٙبقيق ا٥بمزة " ًحراء." 

  حىراء"أك بفتح ا٢باء مع ٙبقيق ا٥بمزة." 

  بدكف ٮبزة" ًحرا"أك بكسر ا٢باء مع التسهيل؛ القصر ٕبذؼ ا٥بمزة. 

  حىرا"كمع فتح ا٢باء مع القصر." 

أربعة كجوه ضبط ّٔا العلماء ىذه الكلمة، فقاؿ ذلك القاضي عياض نقلو تلميذه ابن قرقوؿ ُب 
 ".ا٤بطالع"

العمق . الغور ىو أم عمق. أم ٘بويف ُب جبل يسمى غاران . غار حراء، الغار ىو ٘بويف ُب ا١ببل
 ال ال؟ ؿكالعمق ُب ا١ببل يسمى غاران، انتبهتوا ك. ُب األرض يسمى غوران 

فهو ٘بويف أك نقب ُب . فكل عمق ُب شيء من أرض أك جبل يأخذ ىذا ا٤بعُب؛ الغور أك الغار
األرض، يسمى غوران إذا كاف فيها تعميق، أك سهل، . جبل، البد يكوف نقب كُب جبل كإال ال يسمى غاران 

 .أك ا٬بفاض يسمى غور كال يسمى غاران 

 . ا١ببل ا٤بعركؼ ُب مكة كما قالوا على مرحلة من البيت(ِ َغ ِراِحَ اٍءا َ َ َ  َّهثُا)

ألقاه عنو، . ألقى ا٢بنث، ألقى عنو ا٢بىنث، ا٢بًنث لضبطها:  ٙبىىنَّثى معناه: التَّحىنيثي ( َيَ َ َ  َّهُثاِ  يِا)
 .ا٢بنث ما ىو؟ ىو اإلٍب

                                                 

        7:الضحى (1)
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  ا)): التحنث ىو التأٍب، كمنو قوؿ معاذ ُب ا٢بديث ٤با قاؿ لو النيب صلى ا عليو كسلم ٤با قاؿ
َلات دثااا  ساح  اَلا:اأأحدثااا  س؟اق ل:اق لاَلاإاياإَلااهللاخ اص ًا  اقلبيادخ ااا   ،اق ل

، أم خوفان من اإلٍب (ٙبنكان )كُب ركاية  (1 )((حدثا   ا   ذاتأث  ًا)) : فلما حضرت معاذ الوفاة قاؿ((  كلوا
 .كا٢بنث

 أم على (2)﴾وََك نُوااُ ِص ُّلوَناَ َل ااْاِ  ِثااْاَ ِ  مِا﴿ :كيسمى ا٢بنث أيضان ٗبعُب اإلٍب كمنو قولو تعأب
 حنث ُب ،كيطلق أيضان على نكث العهد. اإلٍب كا١بـر الععيم، يصركف عليو، كمنو الشرؾ كالعدكاف كالعلم

 .ٲبينو أم نكث، كىو أيضان من ا٤بعاين القبيحة

فكلمة ا٢بنث إما تأٌب ٗبعُب اإلٍب، سواءن كاف ععيمان كالشرؾ أك كاف يسّبان، كتأٌب أيضان ٗبعِب نكث   
حنث ُب ٲبينو؛ أم حلف با على أمر لكنو ما كَب، نكث عليو إٍب إال أف :  كمنو أف تقوؿ.العهود كا٤بواثيق

 .ييكىٌفر كلبل ال؟ أما إذا كانت ٲبينان كاذبان، فهذه عاد أسوأ كأسوأ عياذان با تعأب

  فالتحنث إذف، ﴾وََك نُوااُ ِص ُّلوَناَ َل ااْاِ  ِثااْاَ ِ  مِا﴿: فا٢بنث أك نكث العهود كمنو كما قلنا
التاء ىذه ٗبعُب إلقاء ا٢بنث كرفعو، أك كما تقوؿ التأٍب أم إلقاء اإلٍب كاالبتعاد عنو، كتقوؿ التهجد، ما معُب 

 . فالتهجد أم ترؾ النـو كإلغاؤه بالقياـ إٔب الصبلة.التهجد؟ التهجد، ا٥بجود ىو السكوف كالنـو

التحنث كالتحنف بالكاء كالفاء ٗبعُب : قاؿ علماء العربية. ا٢بمد  كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ ا
كمنو جدث . التحنث كالتحنف كيقوؿ بأف الكاء قد تبدؿ فاءن كبالعكس. كاحد، مأخوذ من ا٢بنيفية

 . القرب يسمى جدثان بالكاء، كيسمى جذفان . كجذؼ
ففذا كاف ىذا ىو . فاعترب بعض علماء العربية أف التحنث ىنا ٗبعُب التحنف، كىذه لقطة مهمة جدان 

ا٤بعُب فعبلن، كإف كاف بعض الشراح سيذكر شيئان آخر، فكما أف التحنث ىنا ىو التحنف بالفاء؛ كإ٭با 
. أبدلت الفاء ثاءن كناحية لغوية فقط، يكوف معُب ٙبنث النيب صلى ا عليو كسلم ُب غار حراء، ىو ٙبنفو

 .ٗبعُب قصده اتباع ا٢بنيفية، كا٢بنيفية ىي ملة إبراىيم عليو الصبلة كالسبلـ

ىذا سيفتح لنا بابان آخر، كىو يكوف جواب لسؤاؿ طرحو ككّب من العلماء؛ كىو بأم شيء كاف 
يتعبد النيب صلى ا عليو كسلم؟ ىل كانت عنده شريعة سابقة ّٔا يتعبد؟ أك كاف ٦برد العزلة فقط كترؾ 

 تلك األكضاع السيئة ىو ا٤بقصود؟

                                                 

           47: ، رقم"باب الدليل على أف من مات على التوحيد دخل ا١بنة قطعا"صحيح مسلم،  (1)
 46:الواقعة (2)
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ففذا كاف معُب التحنث ىنا ىو التحنف على ما ذكره ابن ىشاـ كنقلو عن  بعض علماء العربية، 
  (1)﴾ِإ َيَ اِا مَااأَ ِ ُكمْا  ٍّلَّه َا﴿تباع ملة إبراىيم؛ ىي ا٢بنيفية ايكوف بذلك النيب صلى ا عليو كسلم يقصد 

ٗبعُب أنو كاف عنده شيء من علم كمعرفة ّٔا، كأف إبراىيم كاف حربان على األصناـ كاألكثاف، ككاف حربان على 
انتبهت معي للكبلـ ىذا . ىذه األكضاع كلها، فكاف عنده ليس بالضركرم علم تفصيلي؛ كإ٭با علم ٝبلي

. كلبل ال؟ بفبراىيم عليو الصبلة كالسبلـ كإ٠باعيل، كأهنم كانوا يكرىوف األصناـ كاألكثاف كاألزالـ كغّبىا
كلذلك كاف ٤با يذىب إٔب الغار يعتزؿ قومو نعم، لكن يقصد إتباع ا٢بنيفية بتحنفو؛ أم اتباعو ملة ا٣بليل 

 .إبراىيم

 :كيدؿ على ىذا ا٤بعُب كيؤكده أمراف اثناف  

 ما يزاؿ عند العرب حٌب كىم ُب ذلك الوضع شيء من معآب دين إبراىيم، كتععيم : األمر األكؿ
كإف كانوا أدخلوا فيها الككّب من البدع الشركية الٍب . الكعبة، كا٢بج، كتععيم البيٍدف كأمكا٥با

فبل ٲبنع أف يبقى شيء آخر ىجركه ككفق إليو النيب عليو الصبلة . عندىم، لكن بقي شيء
 .كالسبلـ الذم ىو كراىية األصناـ كعدـ تععيمها

 ٓب يكن النيب عليو الصبلة كالسبلـ كحده ّٔذه ا٢بالة، كاف لو ىناؾ نعراء من : الشيء الكاين
 ٥با،ة العرب كانوا يكرىوف ىذه األكضاع، كيكرىوف كيعرفوف أف األصناـ ىذه حجارة ال قيم

 .كيعادكهنا

 كذكركا لو تراجع مقدمة السّبة؛ سّبة ابن ىشاـ كىو يذكر أحواؿ العرب كأكضاعهم قبل بعكة النيب 
يعِب كاف ىناؾ " حنفاء ا١باىلية"أك " مسلمي ا١باىلية: "صلى ا عليو كسلم، ذكر عنواف يقوؿ لك

ذكركا أربعة فقط غّب النيب صلى ا  .٦بموعة من األشخاص ٠بوىم مسلمْب أك حنفاء، رفضوا ىذا الواقع
كجد أحسن ما ىو موجود ُب ذلك . أحدىم سيأٌب ا٢بديث عنو كىو كرقة ابن نوفل الذم تنصر عليو كسلم

أحسن ا٤بوجود، كال عبادة حجارة . الوقت دين النصرانية؛ ألنو على األقل فيو أنبياء، كفيو رسالة، كفيو كتابة
 .ال قيمة ٥با كأصناـ

كمنهم عمر ابن ا٢بويرث، أيضا سلك مسلك كرقة تنصر، ىاجر ترؾ أرض العرب كلها كذىب إٔب 
ببلد الرـك ُب الشاـ ىناؾ، كعاش مع النصارل ُب أديرهتم؛ ألنو كجد أيضان أف الدين النصراين أحسن من 

  .غّبه ُب ذاؾ الوقت

                                                 

              78:ا٢بج (1)
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 .كمنهم قس بن ساعد األيادم خطيب العرب ا٤بشهر

كمنهم  زيد بن عمر ابن نفيل العدكم، الذم كاد أف يدرؾ بعكة النيب عليو الصبلة كالسبلـ، كصح 
ا٤ببعث "ُب كتاب " باب قصة زيد بن عمرك بن نفيل"فيو ا٢بديث كذكر لو البخارم باب ىنا سيأٌب معنا؛ 

 ". ا٤بغازم" قبل كتاب" النبوم
 أم ((خ  تا عااا بياصل ااهللا ل ياو لم)): كذكر القصة ا٤بشهور، قصة زيد ابن ا٢بارث يقوؿ

  زا  ا وادا ي لااياوادا لدحا يا ك ،ا لي   از دا)). قبل البعكة، ألف زيد كاف خادـ للنيب قبل أف ييبعث
لوادم فضٌيف النيب ا على أحد ((ا  ا   اا  ان   ،ا يدماا مار  ًا  اااي ا   ا   ةا   ما    اا م

صلى ا عليو كسلم كضيف زيد  بن عمر بن نفيل، كقدـ ٥بم ٢بما، ٢بم ا١باىلية مذبوح على األنصاب 
 أليس كذلك؟ 

كزيد قاؿ ارفعوا ال  (1 )((ار  وااَلاآك ا  اذ حا ل ااا صب)): فالنيب صلى ا عليو كسلم قاؿ
أكل ما ذبح على النصب، اتفق عليو الصبلة كالسبلـ كزيد على رفض األكل، معناتو أنو ليس فقط تععيم 

 . كىو يبعث أمة كحده كما صٌح فيو ا٢بديث. أصناـ، حٌب ما ذبح إليها مرفوض عند الرجلْب

إذف كاف لو نعراء متحنفْب مكلو، تاركْب ٥بذه ا١باىلية، متمسكْب ببعض األىذاب الٍب بقيت 
ىذا إذا قبلنا أك كاف معُب . كبلغتهم من حنيفية من؟ خليل ا إبراىيم كابنو إ٠باعيل عليو الصبلة كالسبلـ
 .التحنث ىو التحنف على ما ذكره ابن ىشاـ كنقلو عن بعض علماء العربية

كا٤بعُب أف . كذكر فريق آخر من الشرٌاح أف التحنث كما قلنا ا٣بركج من ا٢بنث كىو اإلٍب كالتأٍب
. أكضاع ا١باىلية كلها، إٍب فخيلطتهم كا١بلوس معهم قد تؤدم باإلنساف إٔب أف يقع فيما كقعوا فيو من اإلٍب
 .فا٢بل للسبلـ من ىذا اإلٍب كتركو كا٣بركج منو ىو ا٥بركب إٔب ا٣بلوات كاالبتعاد عن ٦بامعهم كأماكنهم

 كا٤بعنياف بينهما عيٍلقىة شديد، لكن ا٤بعُب األكؿ يفيدؾ أنو كاف يتعبد بشيء من ملة ا٣بليل إبراىيم، 
ال على سبيل التفصيل؛ ألف ا٤بعآب منطمسة كلكن على سبيل اإلٝباع، ككراىية األصناـ، كعدـ أكل ما 
ذبح على النصب، كعدـ االستقساـ باألزالـ؛ بل أبلغ من ذلك كلو، كىذه ثابكة ُب مسند اإلماـ أٞبد 

، كنقلها شيخ اإلسبلـ "الدالئل"، كذكرىا ابن نعيم أيضان ُب "الدالئل"بسند صحيح، كذكرىا البيهقي ُب 
ابن تيمية كتكلم عن حاؿ النيب عليو الصبلة كالسبلـ كاإلرىاصات الٍب كانت هتيئو للبعكة ُب ا١بواب 

دخلتا عااا بيا ل ياااص ةاواا  ماإا اااك ب اقب اأنا):  الصحيح، عن زيد ابن ثابت أيضان قاؿ

                                                 

   5499 :، رقم"باب ما ذبح على النصب كاألصناـ: صحيح البخارم ُب الذبائح (1)
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وك نا يا   ءاااك ب اص   نا  ان  سا ي لاْلحدا  اأ  فاو ي لا))قبل أف يبعث أم  ((    اإا ي
 النيب يقوؿ لزيد ىذا قبل البعكة ((إ  كاأنات   حا    اأواتيبل   )):  أساؼ كنائلة فقاؿ ٕب(ا خ ان آل 
 ىل ىو ٦برد (( أردتاأناأ     اْلن  ا  ا ص ع :اق لاز د،َلات   حا   اوَلات    )): شوؼ ىذا

   ك ياح  ا ّ ا يا      ما  ديا)): اقَباح بس، كال كجو نعر، كال أمر جاـز يعِب لشيء ُب نفسو قاؿ
أم اخرج ال تطف معي، ابتعد،  (1 )((أاماأن  ا     اوأ  ا ي):ا غضبا لياغضب ًااد داًاوق ل

 . اذىب
كلذلك غضب على مواله كعلى خادمو زيد . ىذا الغضب ما ىو ٦برد اقَباح، ال أمر مؤكد بتصميم

كأمر بو فخرج كغضب عليو  (أٓب أهنك عنهما): ٤با رآه ٲبسح بيده صنمْب من ٫باس أساؼ كنائلة كقاؿ
 .غضبة ععيمة

فدٌؿ ىذا على أف ترؾ مقصود لو، كذـ كاضح لو عليو الصبلة كالسبلـ ٥بذه األكضاع، الٍب من أخطرىا 
٥با  يذىب الٍب كافكىذا يكفي ُب أف يطلق على ىذا ا٣ببلء كا٣بلوة . طبعان ىذه الوثنية الٍب كقع فيها العرب

 .للتحنف أك إف شئت التحنث، كىو كاضح كضوحان إف شاء ا كبّبان 

 الطييب الشارح، الطييب لو حاشية على (َوُاَوااا َيَّهَ بُّلدُا) كلمة ( َيَ َ َ  َّهُثاِ  ِياَوُاَوااا َيَّهَ بُّلدُا):اٍب قاؿ
شرح ابن ا٤بنّب االسكندراين، شارح ا٠بو ابن ا٤بنّب االسكندراين لو شرح يعِب حاشية على البخارم، كىذه 

 .ا٢باشية عليها حاشية ثانية للطييب

 كبلـ للزىرم الراكم، أدرجها ُب ا٣برب كناحية تفسّبية، كأنو (َوُاَوااا َيَّهَ بُّلدُا)الطييب قاؿ بأف كلمة 
َوُاَوا): أراد أف يتربع للسامعْب ليفسر ٥بم معُب التحنث، فقاؿ (يتحنث): كىو ٰبدث با٢بديث قاؿ

 ا٣برب، فرٗبا يعنها بعض القارئْب أك ضمنفمع الوقت دخلت كاندرجت ُب . ٍب رجع فأكمل الركايةا(اا َيَّهَ بُّلدُا
 . ادثْب أهنا من ضمن كبلـ عائشة؛ بينما ىي ُب ا١بملة معَبضة، قا٥با الراكم تفسّبا فاندرجت

قد يقوؿ الراكم كلمة تفسّبية، أك توضيحية، أك . ىذا فن ُب علـو ا٢بديث يسمى ا٤بدرج
فاحتاج العلماء األئمة إٔب أف . استدراكية، أك تكميلية، فمع الوقت تندرج كتصبح ككأهنا من ٝبلة ا٢بديث

من أٮبها كأكسعها كتاب ا٣بطيب البغدادم ُب بياف ا٤بدرج ُب ٦بلدين مطبوعْب . يصنفوا كتبان لبياف ا٤بدرج
. مهمْب للغاية

                                                 

،  (7212 ، رقم 13/170)، كأبو يعلى  (1331 ، رقم 4/165)، كالبزار  (8188 ، رقم 5/54)أخرجو النسائى َب الكربل  (1)
 ( 257 ، رقم 1/199)، كابن أىب عاصم َب اآلحاد كا٤بكاىن  (4956 ، رقم 3/238)، كا٢باكم  (4663 ، رقم 5/86)كالطرباىن 
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 مدرج، لكن قاؿ جزمو أنو من (َوُاَوااا َيَّهَ بُّلدُا)فاؽ الطييب على أنو " الفتول" ابن حجر ا٢بافظ ُب 
كبلـ الزىرم يعِب ٧بتمل، قد يكوف كبلـ للزىرم، قد يكوف لعركة، قد يكوف عائشة يعِب ٰبتمل أهنا تفسّب 

 .من أحد الركاة

 ليست من لفظ ا٢بديث؛ كإ٭با كلمة تفسّبية للتحنث، سواءن جعلتها من (َوُاَوااا َيَّهَ بُّلدُا)ا٤بهم كلمة 
اندرجت ُب ا٣برب، ىذا ىو ا٤بطلوب، كىذا ىو الذم نريد . كبلـ الزىرم، من كبلـ عركة، من كبلـ غّبٮبا

 .يعِب أف نعرفو

فهم ىؤالء العلماء كالزىرم أف ...، التعبد سواءن قلنا التفسّب من الزىرم أك من(اا َيَّهَ بُّلدُااَوُاوَا)
كالتعبد ناحية طلبية، التحنث ناحية تركية كلبل ال؟ يَبؾ . التحنث نعم ىو إلقاء ا٢بنث ا٤بؤدم إٔب التعبد

ال، التعبد تفيد معُب أبلغ؛ كىو أف يتعبد أم  يعبد، أم يطلب معبوده، . اإلٍب، كيبتعد عن مواطنو بالعزلة
 .ضركرة ىذه

التحنث يكفي فيو . ال؛ بل ىي ٙبنث كزيادة.  ليست تفسّبية حرفية للتحنث(َوُاَوااا َيَّهَ بُّلدُا)فكلمة 
لكن يتعبد، أفادت معُب أبلغ؛ كىي ناحية . عزلتو كخركجو من مواطن اإلٍب، ك٦بامع الناس، فَبؾ اإلٍب

 . طلبية
فهذا يؤكد على التفسّب السابق؛ كىو أف . كالتعبد معناه البد من معبود يتعبده، كمألوه يتأ٥بو

 .التحنث ىنا معناه ليس فقط الَبؾ ٗبعُب أيضان التحنف، أم يعبد ا على حنيفية إبراىيم

لكن فيو ٝبلة، كيكفي اإلنساف ُب أكضاع . قد تقوؿ ٕب ليس بالتفصيل، أكافق أنو ما فيو تفصيبلت
ا١باىلية كهذه أف يتمسك با٢بق الذم بلغو، كلو كاف فيما ٓب يبلغو كىذا حكم سييحتاج إليو ُب آخر الزماف 

 .أيضان، كما احتيج إليو قبل البعكة

آخر الزماف ٤با تنطمس معآب الدين، كيندرس العلم، كييرفع القرآف كما جاء ُب األحاديث، يقوؿ 
 فيبقى الرجل (1 )((   ىا ل اك  بااهللا ياا ل ا  ا بي ا  يا يااْلرضاآ  )): عليو الصبلة كالسبلـ

، ما بلغهم غّبىا، ال يعرفوف ال "ال إلو إال ا"الكبّب كا٤برأة الكبّبة يقولوف أدركنا آباءنا على ىذه الكلمة 
فالدين الذم بلغهم ىو ىذه الكلمة فقط، فهم متمسكْب ّٔا، كىم . صبلة، كال صياـ، كال حج كال شيء

 . ألهنم متمسكْب ٗبا بلغهم النطماس ا٤بعآب؛ناجوف بذلك

                                                 

       8544 ح552ص/4ا٢باكم ُب مستدركو ج (1)
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كذلك ُب ا٢باؿ األكؿ قبل البعكة، ما كاف من معآب ا٢بنيفية إال رفض األصناـ كتركها، كاإلٲباف با 
إٲبانان ٝبليان عامان، كطلب رضاه باألمور ا٤بتاحة، إما با٣بلوة، إما بالعزلة، إما بالبحث عن دين يعترب أحسن 

فهمنا ىذه؟ إذف . ا٤بوجود كما صنعو القسيس كرقة، كالقسيس عمر بن ا٢بويرث ٤با اتبعوا دين النصرانية
 .كلمة التعبد أفادتنا ىذا ا٤بعُب ا٤بهم

ذكر .  يعِب ليإب معينة معدكدة، كاف يعتزؿ فيها النيب صلى ا عليو كسلم(االَّهَ  ِاَياَذَواِتااْاَ َددِا)
بعضهم كىي ركاية إخبار السّبة كغّبىا، أنو كاف ٱبص شهر رمضاف بذلك عليو الصبلة كالسبلـ، ٱبص 

لكن ال يلـز أف نقوؿ . شهر رمضاف بذلك،  كيستأنس لو بأف الوحي جاءه كا٤بلك جاءه ُب شهر رمضاف
 .كل ٙبنكو كاف ُب رمضاف كالعلم عند ا

يفصل أم ينهي ىذه العزلة كىذا ا٣بلوة ُب ىذا . أم يفصل، كيرجعا( َيْ زِاَا)ا،(قَيْبَ اَأْنا َيْ زِاَا)
 . قلنا ينزع ٗبعُب يفصل كيرجع. الغار، كيتزكد ٤بكلها

 ا٥باء الضمّب يعود على الليإب، أم يتزكد (ِاِ ْثِلَ  )قالوا ٰبتمل أف يكوف الضمّب ا( َيَ  َيَزوَّهُداِاِ ْثِلَ  )
ىنا أم قطع للخلوة لغرض التزكد فقط ٍب يرجع يكمل، كأنو يتزكد بشيء من ا( َيْ زِاَا)لليإب أخرل، فتكوف 

ىو ال يريد قطع ا٣بلوة، كلكن ... الطعاـ اليسّب كا٤باء، فيعتزؿ، فيفُب ما عنده من طعاـ كماء فيحتاج إٔب
 . يقطعها لغرض أف يتزكد فقط ٍب يرجع كيكمل

ىذا إذا كانت ا٥باء يعود على الليإب، يعِب يقطع عزلتو ليتزكد لليإب أخرل كالليإب الٍب قضاىا، 
ينزع لزكجتو يرجع ٥با، فيأخذ شيئان من الطعاـ كا٤باء كيعود . فتكوف ىذا القطع ٧بدكد، رٗبا يـو أك بعض يـو

 .يكمل خلوتو

 يعود على ا٣بلوة فيكوف بالفعل أًب خلوة كاملة، ٍب يرجع (ِاِ ْثِلَ  ): أما إذا كاف الضمّب ُب قولو
فيبقى ما شاء ا أف يبقى بْب أىلو ٍب يتزكد مرة أخرل كيرحل مرة أخرل إٔب غاره، يقضي خلوة أخرل 

 .بليإب معدكدة أخرل

 ا٥باء (َأْنا َيْ زَِااِإَا اَأْاِلِياَو َي َيَزوَّهُداِاَ ِاَ اثُمَّها َيْ ِ ُعاِإَا اَخِد َ َ ا َيَ  َيَزوَّهُداِاِ ْثِلَ  قَيْبَ ا)ىذا معُب يعِب 
 .إما يعود على الليإب أك على ا٣بلوة

، استمر على ىذا ا٢باؿ عليو الصبلة كالسبلـ من ىذا التحنف، كالتعبد، (َح َّه اَ  َءُ ااْاَ قُّلا)
فلما ًب فيو أمر ا جل كعبل، كأذف . كالتحنث، كا٣بلوة، كنبذه، ككراىيتو، كتركو ألكضاع قومو، كما ىم عليو

:  ا ببزكغ فجر الرسالة ا١بديدة العا٤بية الععيمة، كأراد ا للعآب رٞبة كألىل األرض خّبان كما قاؿ ا١بن
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اُأرِ َداِ َ  اِ يااْْلَْرِضاَأْماَأرَاَداِ ِ ْمارَ َيُّلُ ْماَرَاداًا﴿ ٤با بعث ٥بم  أراد ّٔم رّٔم رشدان ( 1)﴾َوأَنَّه اََلاَنْدِرياَأَا ٌّ
. ىذا النيب الراشد الكرًن عليو الصبلة كالسبلـ

 ٰبتمل أف تكوف ٝبلة (اْاَ قُّلاَوُاَواِ ياَغ ِراِحَ اٍءاَ َ  َءُ ااْاَ َل ُا): ىنا قاؿ (َح َّه اَ  َءُ ااْاَ قُّلا)ا
 (َ  َءُ ااْاَ قُّلا): فلما قاؿ. ال تفيد معُب جديدان إال تفسّبا(َ  َءُ ااْاَ قُّلا) تفسّبية ١بملة (َ َ  َءُ ااْاَ َل ُا)

فجاءه )ما ىذا ا٢بق الذم جاءه؟ فيأٌب ا١بواب أف ا٤بلك ىو ا٢بق الذم جاءه، أك : كأف سائبلن يقدر سؤاالن 
 تفسّبية ١بملة (َ َ  َءُ ااْاَ َل ُا): فجملة .أم ا٤بلك كما ٞبيّْلو من الرسالة كا٤بعنياف داخبلف ببل شك (ا٢بق
 .(َ  َءُ ااْاَ قُّلا)

 . حطوا يعِب إشارة عند ىذا ا٤بوضع نكمل إف شاء ا ُب درسنا القادـ

نسأؿ ا أف يوفقنا كإياكم ٤با ٰببو كيرضى، كأف ينفعنا ٗبا نعلم كنقوؿ كنسمع، كٯبعل ما نعلم 
. كنتعلم حجة لنا كا٢بمد  رب العا٤بْب كصلى ا كسلم على النيب األمْب ٧بمد كآلو كصحبو أٝبعْب

 .كالسبلـ عليكم كرٞبة ا كبركاتو
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الدرس الخامس 
 

بسم ا الرٞبن الرحيم، إف ا٢بمد  ٫بمده كنستعينو كنستغفره، كنعوذ با من شركر أنفسنا 
كأشهد أف ال إلو إال ا كحده ال . كسيئات أعمالنا، من يهده ا فبل مضل لو، كمن يضلل فبل ىادم لو

شريك لو كأشهد أف نبينا ٧بمدان عبده كرسولو، أرسلو ربو با٥بدل كدين ا٢بق ليعهره على الدين كلو، صلى 
 . ا عليو كعلى آلو كأصحابو كأزكاجو كسلم تسليمان ككّبان 

 أما بعد،

َأوَّهُلاَ  ا): ما زاؿ ا٢بديث متصبلن بشرؼ حديث أـ ا٤بؤمنْب عائشة رضي ا عنها الذم أكلو قو٥با
اَ  َءْتاِ ْثَ ا  ُِدَئاِ ِياَرُ وُلااالَّهِياَصلَّه ااالَّهُياَ َلْ ِياَوَ لَّهَماِ ْ ااْاَوْحِيااا ُّلْؤ َ اااصَّه ِاَ ُ اَ َك َناََلا َيَ ىاُرْؤ َ اِإَلَّه

َح َّه اَ  َءُ ااْاَ قُّلاَوُاَواِ ياَغ ِراِحَ اٍءاَ َ  َءُ ااْاَ َلُ ا َيَي َلا):  كقد كقفنا عند قو٥با ُب ا٢بديث( َيَلِقاااصُّلْبحِا
َ أْا ، أم استمر صلى ا عليو كسلم على ىذا الوضع من ا٣بلوة (ح  )،ا(اقَيْ  النتهاء الغاية كما ىو معلـو

بنفسو كالنأم عن ٦بتمعو ا١باىلي ُب ذلك الغار؛ كىو غار حراء، حٌب أذف ا جل كعبل باصطفائو بنبوتو 
. كاختياره لرسالتو، فجاءه ا٢بق كىو ُب الغار

، ُب (فجاءه ا٢بق فجاءه ا٤بلك):  ىكذا ُب الركاية الٍب ىنا؛ ُب ركاية ا٢بديث ُب كتاب التفسّب
 .(ففجأه ا٢بق): الركاية الٍب ُب كتاب التعبّب
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، ُب التعبّب ُب آخر الصحيح ركل ا٢بديث نفسو من طرؽ (جاءه): إذف جاءه ىنا، ُب التفسّب
 . ة كالًغرٌةتتفيد معُب الفجاءة كالبغ" فجأه"، "فجأه ا٢بق: "أخرل كسند آخر، فقاؿ

فنزكؿ ا٤بلك عليو . من ا٤بعلـو أنو عليو الصبلة كالسبلـ ال عهد لو باتصاؿ ا٤بلك بو ك٨باطبتو لو
 .كحضوره عنده ُب الغار، حقيقة تعترب مفاجأة كبّبة كععيمة لو علية الصبلة كالسبلـ

فجأه أم أتاه فجأة  ُب غّب سابق عهد أك خربة أك معرفة ٗبكل ىذه األمور، كىذه الفجاءة ٯبب أف 
نستحضرىا؛ ألهنا ىي الٍب ستفسر لنا سبب رعبو علية الصبلة كالسبلـ، كخوفو الذم انتابو حٌب أنو أصبح 

 .فؤاده يرجف فؤاده كترجف بوادره علية الصبلة كالسبلـ

 ىي (َ َ  َءُ ااْاَ َل )، الفاء ُب كلمة (َح َّه اَ  َءُ ااْاَ قُّلاَوُاَواِ ياَغ ِراِحَ اٍءاَ َ  َءُ ااْاَ َل ُا)
:اىو ا٢بق الذم جاءه فقالت  ٍب أرادت أف تفسر ما(َ  َءُ ااْاَ قُّلا): ألهنا قالتالفاء التفسّبية؛ التفسّبية؛ 

 فا٢بق ا٤بقصود ىو ا٤بلك، ا٢بق الذم جاءه ىو ا٤بلك الذم جاءه ك٦بيء ا٤بلك، ال شك (َ َ  َءُ ااْاَ َل )
 . أنو حق

كسبب اختيار أـ ا٤بؤمنْب ىذه العبارة مهم جدان؛ ألف اإلنساف قد يكوف لو اتصاؿ بعآب من غّب 
 . جنسو، كعآب الشياطْب مكبلن أك عآب األكىاـ كا٣بياالت، كىذه كلها من الباطل الزائل الزاىد
:  كلذلك قالت.أما اتصاؿ ا٤ببلئكة باألنبياء كظهورىم ٥بم فهو من طرؼ ا٢بق ال باطل فيو مطلقان 

 َ  َءُ ا)ما ىو ا٢بق الذم جاءه؟ فجاءه ا٤بلك، فأصبح حرؼ الفاء ُب كلمة . جاءه ا٢بق كىو ُب الغار
 .ليوإ تفسّبية للمجيء األكؿ الذم كصفتو بأنو ٦بيء ا٢بق (اْاَ َل ُا

ا(1)﴾َوَ  ءارَ ُّلَ اَواْاَ َل ُا﴿: قد قٌدمنا أف ا٤بلك اسم كاحد ا٤ببلئكة، كقد يطلق كيراد بو اسم ا١بنس
 .ك٠بي ا٤بلك ملكان ألنو مرسل. أم جنس ا٤ببلئكة كىو من األلوكة كىي الرسالة

. ككل ملك من مبلئكة ا قد كيٌكل لو أمره ككيظٌفت لو كظيفتو كككل ّٔا بأمر ا سبحانو كتعأب  
ىي األلف كالبلـ ليست للجنسية، مو مقصود  (ا٤بلك)لكن قررنا فيما مضى أف األلف كالبلـ ىنا ُب كلمة 

 كإ٭با ملك معهود معركؼ معلـو كىو جربيل؛ ألنو ىو الذم ؛جنس ا٤ببلئكة أك ملك من ا٤ببلئكة ككفى
كىو الذم كاف يأٌب إٔب النيب عليو الصبلة كالسبلـ . كٌكلو ا جٌل كعبل بأمر الوحي كالنزكؿ على األنبياء بو

ٔب آخره؛ كىو ختاـ الوحي إٔب النيب عليو الصبلة كالسبلـ ُب آخر إ_  كما ُب ىذه القصة _من أكؿ األمر 
 .ا٢بياة النبوية

                                                 

  22:الفجر (1)
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فالبلـ ىنا يسموهنا الـ العهد؛ أم ا٤بلك ا٤بعركؼ الذم عيهد كعيرؼ أنو يأٌب . فجربيل ىو ا٤بلك
 .لؤلنبياء، كيأٌب للنيب صلى ا عليو كسلم كىو جربيل صلى ا عليو كسلم

َ أْا) .فجرت ىذه ااكرة الععيمة العجيبة   ا٤بلك الذم  فجأ النيب صلى ا عليو كسلم ُب ( َيَي َلااقَيْ
 ىي النافية (َ  اأَنَ اِ َي ِرئٍا) ُب كلمة (َ  )، (قَ َلاَ  اأَنَ اِ َي ِرئٍا): الغار أمره بأف يقرأ، فكاف ا١بواب الطبيعي

 . قوالن كاحدان 
_  كما قد ييفهم _ماذا أقرأ؟ أك ما الذم تريدين أف أقرأه : أما من فكر بأهنا االستفهامية كقولو

استفهامية، لو قلت لشخص اقرأ كىو يقرأ يعرؼ القراءة، لكن  (ما)ىذه ال كجو لو ىنا؛ ألف لو جوزنا أف 
يقوؿ ماذا أقرأ، حدد ا١بزء أك حدد ٕب ا٤بوضع، أك ماذا تريد أف أقرأ، لكاف ُب ذلك إثبات؛ ألنو ٦بيد 

 النافية، يكوف جواب عن حالو، أنا  ماأليس كذلك؟ لكن إذا كانت. للقراءة، لكن يريد مِب ٙبديد ماذا يقرأ
 .لست صاحب قراءة أصبل، ال أجيد القراءة، أمي، كىذا كصفو صلى ا عليو كسلم ال يقرأ كال يكتب

كبذلك أعرض أككر . ىنا ىي النافية قوالن كاحدان، ال كجو ١بعلها استفهامية (ما)فيجب أف تكوف 
 كال بقارئالنافية؛ أم لست  (ما)الشرٌاح عن قوؿ من قاؿ بأهنا استفهامية، كجزموا ككادكا ٯبمعوا على أهنا 

أعرؼ القراءة، كٓب يسبق ٕب أف قرأت كال أجيدىا، كىذا كصف النيب ا٤بصطفى صلى ا عليو كسلم أنو أمي 
 .ال يقرأ كال يكتب

 تضبط بضبطْب كما ذكر (اْاَ ْ د)، (َ  اأَنَ اِ َي ِرٍئاقَ َلا ََأَخَ ِنيا َيَغ َّهِ ياَح َّه ا َيَلَغاِ  ٍّيااْاَ ْ دُا)
 ":ا٤بشارؽ: "القاضي عياض ُب كتابو

 بضم ا١بيم؛ ا١بيهد: الضبط األكؿ. 

 بفتحها؛ ا١بىهد: كالضبط الكاين. 

حٌب بلغ مِب الغىطُّ غايتو؛ يعِب غٌطِب غطٌان شديدان : ففذا قلت ا١بىهد على الضبط الكاين، يكوف ا٤بعُب  
 . كإذا قلت ا١بيهد، كانت ُب حق النيب أم ا٤بدافعة. حٌب أجهدين، كبلغ الغاية كأكربِب

كا٤بقاكمة كا٤بدافعة مهما كانت . اإلنساف إذا تعرض ألمر، ٰبتاج إٔب نوع من ا٤بقاكمة كا٤بدافعة لو
 .سيبقى ٥با حدكد تنتهي إليها

 كُب كبل ا٤بعنيْب يعهر ا٤بعُب ا١بملي الكلي؛ كىو أف الغط كاف ععيمان كشديدان، فبلغ غايتو ُب 
حٌب بلغ مِب . إرىاؽ النيب صلى ا عليو كسلم، كبلغت مدافعة النيب لو عليو الصبلة كالسبلـ أيضان غايتها
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ا١بىهد أك بلغ مِب ا١بيهد، على الضبطْب ٚبرج ٗبعُب كلي ٝبلي؛ كىو أف غٌط ا٤بلك كىو ضمو؛ أم ضم 
 .النيب إليو ضٌمان عنيفان شديدان قويان أكرب النيب صلى ا عليو كسلم كأتعبو كأعجزه

ثُمَّها)  : مقاكمتو لو بلغت حدكدىا كهنايتها، فبلغ منو الكرب مبلغو، فلما كصل إٔب ىذه ا٤برحلة قاؿ
 . أم أطلقِب كأراحِب قليبلن من ىذا العناء الذم أٓبٌ بو من الغٌط كالضٌم الشديد(َأْرَ َلِ ي

: ال عهد لو بالقراءة، كيف يقرأ؟ فقاؿ. ٍب قاؿ اقرأ مرة أخرل، فكاف ا١بواب أيضان الطبيعي السابق
أنا لست صاحب قراءة، كيف تأمرين؟ ىذا أمر تكليفي فيما ال يستطاع كما :  يريد يقوؿ(َ  اأَنَ اِ َي ِرئٍا)

 .يقاؿ

منصوبة قوالن  (ااثَّه نَِ  َا)، كلمة ( َيَغ َّهِ ياااثَّه نَِ َ اَح َّه ا َيَلَغاِ  ٍّيااْاَ ْ دَا) ا٤برة الكانية، ( ََأَخَ ِني): قاؿ
غٌطِب غطٌان أك غطة ثانية، ؼفأخذين : كاحدان، ككجو نصبها كما يقولوف يسمونو نائب مفعوؿ مطلق، كالتقدير

ٟبسان، . فغطٌان كغطةن ىو مفعوؿ مطلق، فحًذؼ كأنيب العدد منابو، كما تقوؿ ضربو تسعان، أك أعطاه ٟبسان 
فهي . تسعان، ىذه كيف تعرّٔا؟ نائب مفعوؿ مطلق، مكل أعطاه عطاءن تسعان، أك ضربو ضربان ٟبسان، كىكذا
 .موضع نصبها نائب مفعوؿ مطلق، كا٤بفعوؿ ا٤بطلق موضعو النصب دائمان، من ا٤بوصوالت كما تعرفوف

 أم أطلقِب كأراحِب من (ثُمَّهاَأْرَ َلِ ي).ا أك ا١بيهد على الضبطْب السابقْب(َح َّه ا َيَلَغاِ  ٍّيااْاَ ْ دُا)
 .ىذا الضم الشديد، كالغط الععيم

َ ْأا َيُيْلُتاَ  اأَنَ اِ َي ِرٍئا ََأَخَ ِنيا َيَغ َّهِ ياااثَّه اَِث َا)  أيضان يأٌب ُب الكالكة من اإلعراب ما أتى ( َيَي َلااقَيْ
 .(الكانية)ُب كلمة 

ىذا مصٌر على األمر بأف يقرأ، .  اآلف خبلص البد يصل ا٢بوار ىذا إٔب هناية(ثُمَّهاَأْرَ َلِ يا َيَي لَا)
ثُمَّهاَأْرَ َلِ يا): فقاؿ بعد الكالكة. كىذا يرل أنو تكليف خارج عن طاقتو؛ ألنو ال يقرأ كال عهد لو بالقراءة

َ ْأا ِ ْ ِمارَ ٍَّ اااَّهِ ياَخَلقَا﴿ َيَي َلا ْنَ  َناِ ْ اَ َلقٍا ااقَيْ َ ْأاَورَ ُّلَ ااْْلَْكَ مُا اَخَلَقااْاِ  ااَّهِ ياَ لَّهَما ِ ْاَيَلِما اقَيْ
ْنَ  َناَ  اَاْما َيْ َلمْا فهي .  الآليتْب الباقية من ا٣بمس اآليات مذكورة ُب ركايٍب التفسّب كالتعبّب(﴾َ لَّهَمااْاِ

أكؿ ٟبس آيات تنزؿ من القرآف الكرًن كمن الوحي الععيم من ا جل كعبل إٔب النيب األمْب ٧بمد صلى 
 .ا عليو كسلم بواسطة ا٤بلك جربيل
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 تكيكاد ٯبمع أىل التفسّب كأىل شرح ا٢بديث على أف ٟبس آيات ىي الٍب نزلت فقط، ليس
َ ْأا ِ ْ ِمارَ ٍَّ اااَّهِ ياَخَلقَا﴿ا٣بمس اآليات األكٔب فقط، . السورة كلها ْنَ  َناِ ْ اَ َلٍقا ااقَيْ  اَخَلَقااْاِ

َ ْأاَورَ ُّلَ ااْْلَْكَ ُما ْنَ  َناَ  اَاْما َيْ َلمْا ااَّهِ ياَ لَّهَما ِ ْاَيَلِما اقَيْ   (1).﴾َ لَّهَمااْاِ

ىذه الدفعة األكٔب من الوحي، كبقية السورة نزلت بعد ذلك كما ُب القصة ا٤بشهورة؛ ألف سبب 
نزكؿ بقية سورة العلق ال عبلقة ٥با ببدء الوحي؛ كإ٭با ٥با عبلقة بالصراع الذم كاف يواجهو النيب صلى ا 

 .عليو كسلم ككما سيأٌب ذكره

كسبب نزك٥با األكيد، ٤با كاف النيب صلى ا عليو كسلم فيرضت الصبلة عليو، فكاف يأٌب فيصلي 
عند البيت، فقاـ لو عدك ا الشقي أبو جهل، فقاؿ بلغ ٧بمد أف يصلي بْب أظهرنا، يكيدنا بصبلتو ككذا، 
فقاـ يريد أف يؤذم النيب عليو الصبلة كالسبلـ، كُب بعض الركايات آذاه فعبلن، كضع قدمو على عنق النيب 

 . عليو الصبلة كالسبلـ، فضغط عليو ضغطان شديدان حٌب أتعبو كأكربو

َ  ﴿: فيو نزلت اآلياتك َأْوا  َأرَأَْ َتاِإناَك َناَ َل ااْاُ َدى  َ ْبداًاِإَذااَصلَّه   َأرَأَْ َتاااَّهِ يا َي َيْ
  َ َ دُْاااازَّه َ نَِ  َا﴿يدعو حزبو ىذا ا١باىل أبو جهل  (3)﴾ َيْلَ دُْاانَ ِد َي﴿:  بقية السورة(2)﴾َأَ َ ا ِ ا َيَّهْيَوى

َ ِ بْا اََلاُتِ ْ ُياَواْ ُ ْداَواقَيْ  . هناية السورة(4)﴾َك َّه

فا٣بمس اآليات األكٔب ىي الٍب نزلت، كىي ما نزؿ من القرآف قوالن كاحدان، كال يعارضو ما سيأٌب   
 .ٌب ُب حينوأمن نزكؿ ا٤بدثر، فتلك ٥با جواب سي

كتيرؾ األمر، تلقى عليو الصبلة كالسبلـ ىذه الدفعة األكٔب من ىذا الوحي الععيم، كىذه اآليات 
ا١بليلة، كتركو ا٤بلك يستوعب ىذا ا٤بوقف، كىذه اللحعة الفجائية األكٔب الععيمة، الٍب ىييئ فيها عليو 

 النبوة؛ كىو خاًب اتًن مقاـ النبوة؛ بل أععم مقاـظالصبلة كالسبلـ، كاصطيفي من قبل ربٌو للمقاـ الع
 . فهذا ا٤بوقف سٌبب لو ىذا الذم سيجرم اآلف. النبيْب ا٤برسلْب صلى ا عليو كسلم

كالتعميم أكٔب،  .  إما أف تكوف باآليات ا٣بمس، أك ٗبجمل القصة، أك ّٔما معان (ِ َ  )، ( َيَ َ َعاِ   )
يعِب رجع ٗبجمل ىذه ا٢بادثة من رؤيتو للملك، كالضم الشديد، كاألمر بالقراءة، ٍب إعطائو الدفعة األكٔب 

 . من الوحي الععيم من ا٣بمس آيات األكٔب من سورة العلق
                                                 

          5_1: العلق (1)
 12_9: العلق (2)
 17:العلق (3)
 19_18: العلق(4)
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طبعان موقف كهذا رىيب، ععيم، فجائي، فيو ما فيو، البد أف يسبب للنيب  .رجع ّٔذا ا٢بادثة كلها
 .صلى ا عليو كسلم ىذا الرعب الذم أتى كصفو ىنا

 بضم ا١بيم قوالن كاحدان، ( َيْ ُ  ُا)، ( َيَ َ َعاِ َ  اَرُ وُلااالَّهِياَصلَّه ااالَّهُياَ َلْ ِياَوَ لَّهَما َيْ ُ ُ ا َيَؤاُد ُا)
 .أم يضطرب، الرجفاف ىو االضطراب: يرجف

فاإلنساف . كالفؤاد قد يطلق على القلب خاصة، كقد يطلق على القلب كالركع؛ كىو الضمّب كالنفس
 .إذا ريعب، ليس القلب فقط؛ بل نفسو كداخلو كلو يصبح ُب حاؿ اضطراب

؛ فرجع (بوادره)بكلمة  (فؤاده):  كلمة أك غيّبت كلمةتُب الركاية األخرل ُب كتاب التفسّب، غيٌّب 
. البوادر، صيغتها صيغة العدد كىي مفرد: كالبوادر، صاحب الصحاح كىو ا١بوىرم يقوؿ. ّٔا ترجف بوادره

بوادر، إذا ٠بعتها، تعن أهنا ٝبع، مفردىا بادرة مكبلن، ىذا على كبلـ صاحب الصحاح؛ اللي ىو ا١بوىرم، 
ىي يراد ّٔا شيئان كاحدان؛ كىو العرؽ الذم يصل ا٤بنكب بالعنق، كىو عند  (بوادر)كيقوؿ ال ىي كلمة 

 .رجف شديد با٣بوؼ كعند االضطراب يبدك كيربز
، كىذا أمر كاقع كيصدقو كل منا أنو اإلنساف إذا خاؼ كريعب، يبدأ القلب ُب نبض  من ا٤بعلـو

شديد، ٍب يؤدم إٔب ضخ كميات كبّبة من الدـ، كالعركؽ الرئيسية الٍب تصل الدماغ؛ كىو مركز اإلحساس 
عند اإلنساف بالقلب، البد تتجو أك تصدر من القلب عن طريق العنق فتربز؛ كىي ا٤بسماة باألكداج، تربز 
عند ا٣بوؼ، أك عند مكبلن ا٢بركة الشديدة إذا اإلنساف مكبلن كاف يلعب لعبان شديدان، ٘بد عركقو، أك عركؽ 

 .عنقو خصوصان الٍب من جهة منكبيو، فيها نوع من الربكز؛ بل رٗبا ٘بد نبضها

ففذا كاف نبض القلب سريعان بسبب ا١بهد أك بسبب ا٣بوؼ، ٘بد نبض العركؽ أيضان فيو نوع من 
 . ىذا ىو الرجفاف ا٤بذكور. االضطراب كالسرعة

كا٤بعُب ا١بملي أف طبعان نبض العركؽ كاضطرأّا ىو نتيجة لبلضطراب الذم ُب القلب؛ ألف القلب 
 .ىو ملك ىذه األعضاء كلها

 ففف الرعب الذم سيدخل .فسواءه قلنا يرجف فؤاده كقصدنا قلبو، أك قلبو ك٦بمل ضمّبه كركعو
، كيسبب  نفسو، كيسبب حبس النفس، كككرة النبض، ىو الشك أنو مصدره من القلب كما ىو معلـو

 خصوصان العركؽ الرئيسية الٍب البد تسعف القلب عندما يضخ الدـ ضخان ،اضطراب ُب حركة العركؽ
 . شديدان 
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كلذلك حٌب األطباء يؤكدكف ىذا؛ أف اإلنساف إذا كاف ٩با يعرض اإلنساف ٤با يسمى با١بلطة ككذا، 
الغضب الشديد كالرعب الشديد؛ ألف القلب سيضخ كمية ىائلة من الدـ، فرٗبا ما تسعفو العركؽ ٥بذه 

ا١بلطة أك ٫بوىا، بالكميات الكبّبة الٍب يضخها الدـ، فيقع نوع من الضيق أك التجلط، فتقع ما يسمى 
سواءن ُب قلبو أك حٌب ُب دماغو؛ ألف الدماغ ٰبتاج إٔب كميات كبّبة من الدـ ليستجيب الدماغ إلدارة 
األحداث للموقف؛ ألف ا٣بوؼ يتولد عنو حذر شديد، كنعرات سريعة، كحركة مضطربة، كلبل ال؟ مو 

فيحتاج مراكز العقل أف تسعفو ّٔذه . خوؼ كجالس ىكذا؛ ٘بده بصره كلو ُب كل ا٘باه، كٮبو ُب كل ا٘باه
ففذا ما كاف الدـ الذم سيصل إٔب الدماغ بالكمية الكافية . التفسّبات للنعر ا٤بتتابع كا٢بركات ا٤بضطربة

 .نعران لضيق ُب العركؽ أك علة فيها، تقع ىذه القضايا نسأؿ ا لنا كلكم العافية

 سبب رجفاف اإلنساف ىو ا٣بوؼ قوالن كاحدان ىنا؛ ألف ا٤بوقف رىيب كععيم ( َيْ ُ ُ ا َيَؤاُد ُاف)
 انتبهتوا كلبل ال؟ . كخطّب كخارج عن ا٤بعهود البشرم

يرجف فؤاده أك . فلهذا ا٣بوؼ ك٥بذا الرعب سببو كمربره الواضح ٤با رأل ك٠بع صلى ا عليو كسلم
 .بوادره على الركاية ُب كتاب التعبّب

(  َ  كىي زكجتو الكرٲبة السيدة الفاضلة أـ ا٤بؤمنْب (َ َدَخَ اَ َل اَخِد َ َ ا ِْ ِتاُخَوْ ِلٍداَرِ َيااالَّهُياَ  َيْ
 . خدٯبة بنت خويلد األسدية القرشية

معلـو لدينا ٝبيعان أهنا أكٔب زكجات النيب صلى ا عليو كسلم، ك٥با من ا٣بصائص أنو صلى ا 
ككانت كمازالت آثر أك من آثر كأحب . عليو كسلم ٓب يتزكج عليها غّبىا ُب حياتو، ٓب ٯبمع معها غّبىا

كأكـر أزكاج النيب صلى ا عليو كسلم عليو كإليو، حٌب أنو من فرط ٧ببتو ٥با، كإعجابو ّٔا، كإكرامو ٥با، 
 .كاف يكـر قرابتها بعد كفاهتا بسنْب

فكاف إذا لقي النيب عليو . كخدٯبة توفيت ُب مرحلة مبكرة؛ قبل ا٥بجرة بكبلثة سنوات ُب عاـ ا٢بزف
الصبلة كالسبلـ أحدان من قرابتها أك زاره أحد من أىليتها يكرمو، كيععمو، كيعهر لو الَبحيب كاالبتهاج 

 .نعران ٤با ٥بذه السيدة الفاضلة عنده من منزلة

كسيأٌب ُب ىذه القصة اآلف سبب أك طرؼ من كماؿ عقلها، كحسن تصرفها، كععيم تأييدىا 
 انتبهتوا كلبل ال؟ . لرسوؿ ا عليو الصبلة كالسبلـ ُب أشد الفَبات خطورة
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فا٤بوقف كاف ٰبتاج إٔب معاضدة كتسلية، كأف . النيب أتى مرعوبان، كقاؿ زملوين، كخشيت على نفسي
ييسلب كتيسل من نفسو ىذا ا٣بوؼ كىذا الرعب كالعنوف الٍب رٗبا دخلتو ٩با رأل ك٠بع، فكاف لعقل ىذه 

 . السيدة الفاضلة كلوقوفها ٔبنبو األثر الععيم الكبّب

ق اآلف، فيو بياف ما كانت عليو من رجاحة العقل، كجودة الرأم، ؤفهذا التصرؼ منها الذم سنقر
كحسن التدبّب كالتفكّب رضي ا عنها، ٩با أفرز ٥با ىذا ا٤بوقف الععيم ٔبانبو صلى ا عليو كسلم ُب أشد 

كلذلك نزلت منز٥با البلئق ّٔا، كجاء . فَباتو عليو الصبلة كالسبلـ شدة كصعوبة رضي ا عنها كأرضاىا
 خدٯبة السبلـ كبشرىا ببيت ُب أقرئ: جربيل عليو الصبلة كالسبلـ برسالة إكرامية من ا جل كعبل كقاؿ

. ال صخب فيو كال نصب، اختبلؼ فيو ُب الركاية: صب، أك قاؿكا١بنة من قصب ال صخب فيو كال 
خبل   ففضائلها ككّبة، كىي أـ كلده أيضان، ٓب يرزؽ عليو الصبلة كالسبلـ الولد إال من خدٯبة ما

إبراىيم ابنو، كليس من زكجو؛ كإ٭با من سرٌيتو الٍب ىي مارية الٍب أىداىا مقوقس مصر؛ حاكم مصر للنيب 
 . صلى ا عليو كسلم كتوُب با٤بهد

رقية، كأـ : أما أكالده كذريتو عليو الصبلة كالسبلـ، فكلهم من خدٯبة رضي ا عنها؛ بناتو األربع
، كزينب، كفاطمة رضي ا عنهن ٝبيعان  القاسم، كالطيب، كالطاىر، ىذا : كأكالده اللي ماتوا ُب ا٤بهد. كلكـو

إذا كانوا ثبلثة بالفعل، كإال ابن القيم يقوؿ كلهم شخص كاحد كىو القاسم كىو الطيب كىو الطاىر، 
 .ألقاب طفل كاحد كمات ُب ا٤بهد

َ  ا َيَي َلازَ ٍُّلوِنيازَ ٍُّلوِني) التزميل كىو أف يتدثٌر ا(َ َدَخَ اَ َل اَخِد َ َ ا ِْ ِتاُخَوْ ِلٍداَرِ َيااالَّهُياَ  َيْ
كيتلٌفف بشيء من الغطاء نعران ٤با أصابو من رعب، فيحتاج إٔب أف ٯبمع على نفسو أعضاءه، كبالتإب 

ٯبمع على نفسو فؤاده كقلبو، ككاف ُب التدثّب كالتزميل كالتغطية ما ٯبمع عليو سكونو كفؤاده حٌب يرجع إٔب 
حالتو الطبيعية، لينعر فيما جرل، كينزلو منزلتو البلئقة بو؛ ألف ا٣بائف كُب معناه الغضباف، كُب معناه 

تو كأحكامو على االفرحاف، كُب معناه ا٢بزناف، ُب كقت ىذه العرؼ أف النفس الغّب طبيعي تكوف قرار
 .القضايا غّب سليمة ُب الغالب

ككذلك كقت الفرح الذم ٱبرج اإلنساف .  كقت الغضب، كل كلمة تقوؿ أك تصرؼ ستندـ عليو
 .ككذلك كقت ا٢بزف الشديد، كقت ا٣بوؼ كالشدة. عن طوره

فَبات الضعف ُب اإلنساف : "ٝبيل يقوؿ" الفوائد"لذلك يقوؿ ابن القيم ُب كبلـ لو ُب كتاب 
إذا انتبو ٥با كحذرىا سلم، الغضب الشديد، كالفرح . "حاالت الضعف الٍب ُب اإلنساف أربعة" أربعة
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 ألف ىذه ستخرج اإلنساف ستلغي عليو تفكّبه السليم، ؛"الشديد، كا٢بزف الشديد، كا٣بوؼ الشديد
 .تو كأفعالو ىم ردكد أفعاؿ طائشة، أكؿ نادـ عليها ىو؛ أكؿ من سيندـ عليها ىواستصبح قرار

فيصبح يتكلم، كيفعل، . الغضب الشديد سيغلق عليو ٦بامع عقلو كتفكّبه؛ بل رٗبا حٌب رؤيتو
كيطلّْق، كيكفر، كيسيٌب، كيلعن، كيقتل ُب كقت ال ٲبلك فيو تصرفو، فيقع ُب متاىات خطّبة جدان؛ ألنو 

.  الصوابأصدر قرارات كتصرفات ُب كقت غّب كقت
كذلك ا٢بزف الشديد كا٢بزف الشديد ىو الذم استغلو الشيطاف، فأدخل الشرؾ على البشرية ُب  

 . أكؿ عهدىا كدىرىا

قصة قـو نوح ا٤بشهورة، كٌد كسيواع كيغوث كيعوؽ كنسر من ىم؟ كانوا أ٠باء رجاؿ صا٢بْب، على 
حزف أتباعهم عليهم حزنان . ىذه اللحعة اآلف اللي استغلها الشيطاف. اإلٲباف كا٤بلة، فماتوا فحزف أتباعهم

شديدان، أك كجدكا عليهم كجدان شديدان، ىذا ا٢بزف أضعفهم، كأغلق عليهم التفكّب السليم لعواقب األمور، 
ـ على أشكا٥بم تُّ فاستغل ذلك الشيطاف فيهم فوسوس إليهم الشيطاف إنكم لو صورًب ٥بم التصاكير كنىحى 

التماثيل، كنصبتموىا ُب أماكن العبادة، لكاف يعِب أنشط لكم، فقبلوا الفكرة كاستوعبوىا كنفذكىا؛ ألف 
كضعهم النفسي كاف كضع غّب الوضع الذم تكوف القرارات فيو سليمة، يعرؼ اإلنساف ما كراءىا بضغط 

 .ا٢بزف الشديد عليو
كلذلك النيب صلى ا عليو كسلم حذر ٙبذيرات شديدة من التصرفات الرعناء القبيحة الٍب تيفعل 
أثناء ا٢بزف كلطم ا٣بدكد، كشق ا١بيوب، كإحكاء الَباب، اللي يصنعو الناس اللي بقيت فيهم خبليا أك 

ثنتاف ُب أمٍب من أمر ا١باىلية ال يدعهن، كُب ركاية  ثبلث، : شعب ا١باىلية كما قاؿ عليو الصبلة كالسبلـ
. (1 )((أن ا  يءا  ااا  اي اواا  اي اوااش ق )): كذكرىم كقاؿ. كذكر منها النياحة

 .الٍب ٙبلق رأسها إظهاران للجزع من ا٤بصيبة: ا٢بالقة_ 

 .الٍب تشق ثؤّا، كخيصت النساء بالذكر؛ ألهنن أقل ٙبمبلن ٥بذه الصدمات: كالشاقة_ 

 .الٍب ترفع صوهتا بالصراخ كالعويل كالبكاء: كالسالقة_ 

إذا كاف الشيطاف ٪بح . كل ىذه أخرجت اإلنساف عن كضعو الطبيعي كلبل ال؟ بسبب ماذا؟ ا٢بزف
٪باح كبّب جدان ُب استغبلؿ فَبة ا٢بزف الشديد، فأدخل على البشرية الشرؾ كىو أععم ٧بعور، كاف للحزف 

 . الشديد اللي ىو ٭بوذج من ٭باذج ضعف اإلنساف تأثّبه

                                                 

  624 ح362ص/1الطرباين ُب مسند الشاميْب ج (1)
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كلذلك جاءت األحكاـ الشرعية بالتحذير من ٘باكز ا٢بدكد الشرعية عند ا٤بصيبة كعند ا٢بزف، كالٍب 
قد يقع . من أخطر ىذه األمور، من أخطرىا االعَباض على قدر ا أك إساءة العن بأقدار ا جل كعبل

فيو اإلنساف نعران لتأثّب ا٤بصيبة عليو، فيحتاج إٔب أف ٯبمع اإلنساف عليو نفسو كٰبذر من استغبلؿ الشيطاف 
. لو فَبة الغضب الشديد كما صورنا، كفَبة ا٢بزف الشديد

 ككذلك الفرح ٘بد اإلنساف رزينان عاقبلن، ففذا أصابتو طيشة الفرح صدرت منو كلمات كتصرفات ال 
أين ذىبت تلك الرزانة؟ كأين ذىب ذلك العقل؟ غيٌطي ٖبمر الفرح كالطيش . تصدر عن أخف الناس عقبلن 

ِإْذاقَ َلاَاُياقَيْوُ ُياََلاتَيْ َ ْحاِإنَّهااالَّهَياََلا﴿:  كلذلك ذمو القرآف كقاؿ كما ُب قصة قاركف؛الشديد الذم أصابو
ااْاَ  ِِح  َا َذِاُكماِ َ  اُك ُ ْماتَيْ َ ُحوَناِ يا﴿ كُب آية أخرل ذيكر من أسباب عذاب أىل النار (1)﴾ُ ِ بُّل

  (2).﴾اْْلَْرِضاِ َغْ ِ ااْاَ قٍّاَوِ َ  اُك ُ ْماَتْ َ ُحونَا

ـٌ ٤با يَبتب عليو: "يقوؿ بعض ا٤بفسرين غّب ٩بنوع على اإلنساف أف يفرح بشيء من ". الفرح إ٭با ذي
كلبل ال؟ ستتبلج أسارير . ا٣بّب، قطعان عندما تيبٌشر بشيء يسٌرؾ سيكوف غّب ٤با تكوف ُب كضع عادم ىكذا

كجهك، كيدخل نفسك شيء من السعادة كالفرح كالسركر، كيعهر ذلك على تقاسيم كجهك، كنعرات 
 .إٔب آخره.. عينك، كابتسامتك

ىذه ال يكلف اإلنساف، لكن إذا ٘باكز بو حدكده كأصبح طيشان، سيدفعو إٔب الرعونة كإٔب الغركر 
قَ َلاِإنَّهَ  اُأوتِ ُ ُيا﴿: رٗبا، كإٔب نسبة ا٣بّب الذم أصابو إٔب جهده مكبلن أك عقلو أك ذكائو كما صنع قاركف

ىنا ماذا؟ ىنا يذـ اإلنساف إذا أدل بو ىذا الفرح . فيقع ُب ااذير الشرعية، ىنا ييذـٌ ا(3)﴾َ َل اِ ْلٍماِ  ِدي
 .  إٔب مكل ىذه األمور، ككذلك ا٣بوؼ الشديد

فكاف النيب صلى ا عليو كسلم ٰبتاج ىنا إٔب نوع من التدثّب، كزملوين حٌب ٯبمع عليو فؤاده 
كلذلك عرٌب كما سيأٌب ُب الكلمة الٍب بعدىا، يقوؿ . كيرجع لوضعو الطبيعي ليقيّْم ا٤بوقف تقييمو البلئق بو

كسيأٌب تفسّب ما ىو مورد ىذه .  كا٣بوؼ ىذا، خشياالضطرابأثناء ا(َخِش ُتاَ َل انَيْ ِ ي): ٣بدٯبة
قيل ا٤بوت، كقيل خشي أف يكوف ىذا من أذل الشياطْب . ا٣بشية، أك ما ىو متعلقها، كما ىو كجهو

 ...كا١باف ككذا

                                                 

  76:القصص (1)
   75:غافر (2)
                              78:القصص (3)
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فحٌب ال يتمادل ُب ىذا الوىم، كاف البد أف يرجع إٔب كضعو الطبيعي، مع ما كفَّق ا أـ ا٤بؤمنْب 
خدٯبة من رأيها الراجح، كثنائها عليو، كسٌلت ما فيو من ركع، مع أيضان استشارة صاحب ا٣بربة بأحواؿ 

 . األنبياء السابقْب؛ كىو كرقة
ىذه كلها ٤با اجتمعت، شوؼ اآلف جاء القرار، قرار مناسب كصحيح كىو أنو علم صلى ا عليو 

 . كسلم أنو اصطيفي كاختيّب ليكوف رسوؿ رب العا٤بْب إٔب العا٤بْب أٝبعْب

ىذا ما كنت أقولو، البد يذىب الركع حٌب يبدأ يقٌيم .  أم غىطَّوه حٌب ذىب عنو الركع( َيَز َّهُلو ُا)
سواءن ُب ذات أنفسنا، أك ُب عبلقتنا مع . كىذا البد شيء نستفيده ُب تصرفاتنا حقيقة. تقييمان صحيحان 

ال تيصدر قراران أك تتخذ موقفا تشنجيان نتيجة غضب أيغضبتو، . أىلينا كأبنائنا، أك ُب عبلقتنا مع عمـو الناس
أك خوؼ دخل عليك، أك حزف أصابك، اٚبذ قرارؾ كأنت ُب كضعك الطبيعي حٌب يكوف نعرؾ لؤلمور 

 . صحيح، كاستشفاؤؾ للعواقب دقيق إٔب حد ما
 ُب الغالب، كأكؿ من يتحمل نتيجة ٨بطئأما إذا اٚبذتو نتيجة ردة فعل ٤بوقف أصابك، ستكوف 

خطر يعِب قرار يعِب يَبتب عليو أمور كالطبلؽ مكبل، . ا٣بطأ ىو أنت أك من يتصل بك من أىلك كأكالدؾ
 . ليدرس ا٤بوضوع بوضعو الطبيعي...أك شيء، أك زكاج أك شيء من ىذه األمور ٰبتاج إٔب أف يكوف اإلنساف

يفو، أك شيء من ىذا القبيل زنو، أك ٚبي  .ال يكوف نتيجة تأثّبات خارجية تيغضبو، أك تيفرحو، أك ٙبي

 . حدثها ُب القصة كاملة الٍب جرت لو( َيَي َلاِاَخِد َ َ اَوَأْخبَيَ َا ااْاَخبَي َا)

 ىنا دخلت ٝبلة اعَباضية بْب مقوؿ القوؿ كفعل القوؿ، كتقدير (َاَيْداَخِش ُتاَ َل انَيْ ِ ي)
 ٲبكن أف تيرتب (َوَأْخبَيَ َا ااْاَخبَي َا):  فقاؿ ٣بدٯبة لقد خشيت على نفسي، كأدخل بينها كلمة كٝبلة:الكبلـ

 ليس تفسّب مقوؿ (َأْخبَيَ َا ااْاَخبَي َا)يعِب . فأخرب خدٯبة ا٣برب كقاؿ ٥با لقد خشيت على نفسي: أنت تقوؿ
 .القوؿ

 ىي القوؿ الذم قالو (َخِش ُتاَ َل انَيْ  ي): فجملة. لقد خشيت على نفسي: فقاؿ ٣بدٯبة
٤با : لكن أفادت ا١بملة االعَباضية أف ىذا القوؿ قالو بعد أف أخربىا القصة، فيكوف ترتيب الكبلـ. ٣بدٯبة

ذىب عنو الركع كاسَباح صلى ا عليو كسلم، كرجعت إليو نفسيتو، كاستقر، أخرب زكجتو خدٯبة رضي ا 
 فاآلف يريد أف يصل إٔب قرار (َاَيْداَخِش ُتاَ َل انَيْ ِ ي): ٍب رتب على ىذا ا٣برب قولو. عنها ا٣برب؛ القصة

 ىل ىذه ا٣بشية ُب ٧بلها كال ُب غّب ٧بلها؟
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 قاؿ العلماء كالشرٌاح ما ا٤براد؟ ماذا خشي على نفسو  صلى ا (َخِش ُتاَ َل انَيْ ِ ي)طيب، 
ا٤بوت، : عليو كسلم؟ ماذا خشي على نفسو؟ عندكم ُب الفتح ىنا ذكر الشارح ابن حجر عشرة أقواؿ

كرجح الشارح ابن حجر أنو ا٤بوت؛ أم خشي على  نفسو ا٤بوت كضٌعف .  من كغّبىا...كا٤برض، كا٣بشية
 .لكن ابن القيم لو رأم آخر، كرأم ابن القيم ىنا مستند إٔب نفس ذات ا٢بديث كألفاظو. ما سواه

ماذا خشي؟ طبعان ا٢بدث الذم حدث لو خارج عن ا٤بعهود . خشي عن نفسو: ابن القيم يقوؿ
البشرم، رجل أك شيء ما ملك جاءه ُب صورة غّب معهودة، كجرل بينهم حوار غّب معهود، كأمر عجيب 

 . خارج عن حدكد البشر
 أف ىذا ال يقع إال ٤بن تتصل ّٔم ،كا٤بعلـو ُب ذاؾ الوقت أف ما فيو سابق علم بأحواؿ األنبياء

األبالسة كالشياطْب، كتوحي إليهم زخرؼ القوؿ غركران، كما ٚبرج أك تتحدث الشياطْب مع الكهنة كمع 
 فهل ىذا من ىذا؟ . السحرة كأمكا٥بم

 :ا٣بشية ٥با كجو ىنا، كال ما ٥با كجو؟ ليش ٥با كجو؟ لسببْب

ما درس كتابان، . ما كاف عنده عليو الصبلة كالسبلـ عهد كال خرب ٤با ٯبرم لؤلنبياء: السبب األكؿ
 .ىذه كاحدة. كال يقرأ، كال كاف عند العرب أخبار عن األنبياء كما ىي عند بِب إسرائيل

كا٢بالة الٍب كانت سائدة عند العرب نعران للجاىلية الٍب كانوا فيها؛ كىو انتشار السحر كالكهانة، 
 . كىذه اتصا٥با بعآب الشياطْب اتصاؿ كبّب جدان 

ىذا أكؿ . فخشي على نفسو أف يكوف من ىذا ا١بنس الكاين، أك ما جاء لو من ىذا ا١بنس الكاين
انتبهتوا كلبل ال؟ ألنو لو كاف ا٤بوت، النتهى كقت ا٣بشية . كجو يدؿ على أف ا٣بشية ىنا ليست ىي ا٤بوت

 .اآلف كزاؿ؛ ألف ا٤بسالة انتهت كانقضت كىو مازاؿ حيان 
 فاإلنساف ٱبشى على نفسو ا٤بوت كقت ا٢بادث، أما بعد أف زالت كىو يريد أف يقيم ا٤بوضع كيقيم 

لقد خشيت اآلف على نفسي ا٤بوت، لقد خشيت على نفسي بعد القصة، يريد : ا٢بادث، ما يقوؿ
يستشّبىا ىل ىذه ا٣بشية ُب مكاهنا، كأف ىذا من جنس ما  ٯبرم للكهاف كالسحرة من خركج الشياطْب 
٥بم كاتصا٥بم ّٔم، كحديكهم معهم كال شيء آخر؟ كالشيء اآلخر ىذا ما ىو؟ كال سابق لو بعلم كال خرب 

 .بو
الوجو الكاين ٩با استدؿ بو ابن القيم على أف ا٣بشية ا٤براد ّٔا خشي أف يكوف ىذا من جنس أحواؿ 

. لقد خشيت على نفسي: خدٯبة ٤با قاؿ ٥با. الوجو الكاين كبلـ خدٯبة معو. الشياطْب كاتصا٥با كحديكها
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صح . ال ا٢بمد على السبلمة، جاءت سبلمات، كما جاؾ إال العافية: ماذا قالت لو؟ لو كاف ا٤بوت قالت
 كلبل ال؟

ا٢بمد : ماذا تقوؿ لو؟ تقوؿ لو. فلما ٯبي لئلنساف حادث، سيقوؿ لك كا أمس صار ٕب حادث  
اآلف موضوع " ... إنك تصل ان كبل ال ٱبزيك ا أبد: "لكن تقوؿ. ىذا ا١بواب الطبيعي...، ٫بمد ا

كليست أحوالك . ىذه حادثة ٥با ما كراءىا، كقصة ٥با ما بعدىا. آخر، نتكلم عن شيء اآلف كللمستقبل
أحواؿ الساحر ...خاصةن الٍب أنت عليها ما تناسب أحواؿ السحرة من القذارة، كلـؤ النفس، كخٌستها، ك

 . يعِب كأخبلقياتو الدنيئة القبيحة، ليست أخبلقياتك من ىذا القبيل

ىذا ىو ا١بواب الطبيعي كىو الرسالة الٍب تريد خدٯبة . إذف ليس ما أصابك من جنس ما أصأّم
ليس ا٤بوت؛ ا٤بوت كانت قالت سبلمات ا٢بمد  كانتهى ٤بوضوع، ا٢بدث انتهى كسلم كما . أف تطٌمنو ّٔا

ال، تريد أف تبْب لو أف ما أصابك ليس من جنس ما يصيب السحرة، للفارؽ الكبّب بْب أخبلقيات . مات
ىذا الرجل ا٤ببارؾ الطاىر كبْب ما عليو الساحر كالكاىن كا٤بشعوذ من ظلمة النفس، كاألنانية، كأكل أمواؿ 

 .الناس بالباطل، كا٣ببث، كالشر، كالفساد الذم ىو حاؿ الساحر
 أما الذم ٰبمل الكٌل، كيىقرم الضيف، كييعْب على نوائب ا٢بق ما يناسبو ىذا ا٤بقاـ السفلي؛ كإ٭با 

إذف البد من مورد آخر غّب مورد عآب الشياطْب كالسحرة؛ كىو الذم يعِب فقهتو . يناسبو مقاـ علوم
 .خدٯبة رضي ا عنها

استدؿ ابن القيم أيضان بقصة ُب السّبة، كإف كاف يعِب قد نتحفظ على ركايتو ُب السّبة، لكنها ُب 
ماذا رأيت يا ابن عم؟ فذكر ٥با النيب صلى ا عليو ): ا١بملة ييستأنس ّٔا للمعاين، أف خدٯبة قالت لو

مازالت صورة  (نعم: ىل تراه؟ قاؿ: اجلس عن ٲبيِب، فجلس عن ٲبينها، فقالت لو: فقالت. كسلم ما رأل
ىلىك تتجدد لو

إٔب أف قامت ُب النهاية حصرت عن درعها  (نعم: اجلس عن يسارم ىل تراه؟ قاؿ). ا٤ب
قالت  (ال أراه:ىل تراه ؟ قاؿ : اجلس ُب حجرم، فلما فعل ذلك قالت): ككشفت عن صدرىا كقالت

ىلىك من ىذا الوضع
أما الشياطْب فا٢بياء ما ىو موجود عندىا، ملغى . ىذا ليس من الشياطْب، استحٓب ا٤ب

 .ٛبامان ُب قاموسها

من األدلة أيضا أخذىا لو إٔب كرقة، تريد أف تؤكد على فهمها، كأف ما أصابك ليس من جنس 
لكن ىي ما عندىا رٗبا العلم السابق ّٔذه األمور، . ؛ كإ٭با عآب آخر مبلئكياالتصاؿأحواؿ الشياطْب ك

. ك٤باذا اختارت كرقة من بْب غّبه؟ ُب قريش عقبلء ككّبكف. فاستنجدت ٗبن عنده  علم سابق كىو كرقة
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اختارت كرقة ليس لعقل كال لغّب عقل؛ ألنو  عنده أثارة من علم، تنٌصر ككاف يقرأ الكتاب، فعنده أخبار 
 .عنده أحواؿ األنبياء، يعرؼ ما ٯبرم ٥بم، فاستشارتو فتأكد رأيها كثبت صواب يعِب توجيهها

ىذه كلها ا٢بيكيات تؤكد أف  خشيتو على نفسو ليست من ا٤بوت، كإف كاف استعهره ا٢بافظ كأبطل 
ما سواه؛ كإ٭با ىي خشيتو أف يكوف ما أصابو من جنس ما يسمعو من أحواؿ الكهنة من خركج الشياطْب 

 .٥بم كحديكها معهم

 باالستدالؿ بأحوالو النيب صلى ا عليو كسلم الشريفة، كأخبلقو العالية، كطهارة افباستدالالتو
نفسو، كحسن معشره عليو الصبلة كالسبلـ باإلضافة إٔب رأم كرقة ابن نوفل؛ ألنو عنده معلومات عن 

أكد أف ما ٠بع كرأل عليو الصبلة كالسبلـ إ٭با ىو من اتصاؿ العآب العلوم؛ اتصاؿ ؼاألخبار السابقة، 
الذم أنزؿ على موسى، ال عبلقة لو بالشياطْب فعلم عليو الصبلة _  كما سيأٌب _ا٤ببلئكة، الناموس 

 .كالسبلـ أنو اصطفي ٤بقاـ النبوة

كبل أم ال ٚبشى على نفسك، أك .  كالنفيكاالستبعاد لئلضراب (َك َّها)، ( َيَي َاْتاَخِد َ ُ اَك َّها)
كما على رأم ابن القيم كىو الرأم ا٢بقيقة العاىر من حيكياتو القوية، ال ٚبشى على نفسك أف يكوف ما 

َواالَّهِياَ  ا)ليو؟ . كبل، ليس ىذا ليس موضع ا٣بشية ىنا لو كقت كال مكاف. أصابك من أفعاؿ الشياطْب
 .  حلفت با ما ٱبزيك(ُ ْخزِ َ ااالَّهُياأََ ًدا

 : ٥با ضبطاف(ُ ْخزِ  َا)ىنا كلمة 

كركايتو ىي الٍب اعتمدىا ا٢بافظ . ركاية أيب ذر ا٥بىرىكم؛ كىو ا٢بافظ عبد بن أٞبد، راكم الصحيح  
أبو ٧بمد : كأبو ذر عبدي بن أٞبد ا٥بركم يركم الصحيح عن ثبلثة شيوخ ىم. ابن حجر ُب شرح الصحيح

كالكبلثة ىؤالء يرككف الصحيح عن صاحب . ا٤بستملي، كأبو ا٢بسن السرخسي، أبو ا٥بيكم الكشميهِب
ىذا السند، يركيو عن . كالًفرىٍبرم يركيو عن البخارم ،البخارم ٧بمد بن يوسف ابن مطر بن صاّب الًفرىٍبرم

البخارم ا٢بافظ أبو عبد ا ٧بمد بن يوسف بن مطر بن صاّب الفربرم، كيركيو  عن الفربرم ٝبع، منهم 
ا٤بستملي، كالسرخسي، كالكشميهِب، كعن الكبلثة يركم أبو ذر ا٥بركم كىو عبد بن أٞبد، : ىؤالء الكبلثة

 . كركايتو ىي الٍب اعتمدىا ا٢بافظ ابن حجر كشرح عليها

من ا٢بزف، با٢باء ا٤بهملة، بضم الياء كا٢باء ا٤بهملة  "كا ما ٰبزنك"كضبط الكلمة ُب ركاية أيب ذر 
 .كلن ٯبعل ا للحزف عليك سبيبلن؛ ألنك على أخبلقيات ععيمة.  أم ال ٙبزف(ُ ْ زُِن ااهلل)م؛ اكالز
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كا٣باء ا٤بعجمة كالزام أم . با٣باء ا٤بعجمة"كا ما ٱبيٍزيك : "كالضبط الكاين ُب الركاية األخرل
أم ال ٙبزف كال ٱبزيك ا أبدان؛ ألف من ... ككبلٮبا إف شاء ا يعِب معنياف. ٱبيٍزيك، من ا٣بًزم: بالضم

كاف على ىذه األخبلؽ ال ٱبيزىل أبدان، كال ٱبزيو ا سبحانو كتعأب؛ إ٭با ٱبزم ا جل كعبل من كاف على 
أما صاحب الشرؼ الععيم، كا٤بقاـ الكبّب، . الصفات القبيحة، كاألخبلؽ الدنيئة الرديئة، كا٤بقاصد الفاسدة

 .كاألخبلؽ الععيمة، موقفو كموقعو ُب ميزاف ا جل كعبل اإلكراـ كاإلععاـ ال ا٣بزم كال غّبه

كا ما ٱبزيك ا أبدان، كأبَّدىت الكبلـ كأهنا شعرت بأف بوضع زكجها كأنو سيستقبل حياة حافلة 
إذا ما ناسب األخبلقيات السابقة مع أف نفعها ٧بدكد نوعا . بالدعوة، كا١بهاد، كالعمل، كا٣بزم ال يناسب

ما، فكيف إذا ٙبوؿ إٔب نيب يريد ينفع البشرية كلها؟ سيكوف ا٣بزم أيضان أبعد عنو كلذلك أبدت ىذا 
 ، طيب ٤باذا؟ (َ  اُ ْخزِ َ ااالَّهُياأََ ًدا): النفي، فقالت

ا(.اْاَ قٍّاانَيَواِآبِااَ َل اَوتُِ   ُااااضَّهْ  َااَوتَيْيِ يااْاَ ْ ُدومَااَوَتْكِ بُاااْاَك َّهااَوَتْ ِ  ُاااا َّهِحمَاااََ ِص ُااِإنَّه َا)
، تىقرم الضيف، تعْب على نوائب : ذكرت ىنا كم صفة؟ ٟبس صلة الرحم، ٙبمل الكٌل، تكسب ا٤بعدـك

نفس ا٣بمسة تكررت ُب ركاية ا٢بديث ُب كتاب التفسّب مع زيادة صفة سادسة، كىي تصدؽ . ا٢بق
 . ككما تسمع اآلف صفات جامعة. ا٢بديث كصار معنا ست صفات

قد يعن ككّب من الباحكْب أف الدليل الذم يدؿ . كقبل أف نتحدث عن الصفات، نقرر مسألة مهمة
 الكٌذاب ا٤بتنبئال ٲبيز النيب الصادؽ عن . على صدؽ األنبياء ىو ا٤بعجزة، كقد ٯبمع على ىذا أىل الكبلـ

إال أف يأٌب النيب الصادؽ ٗباذا؟ بآية قاىرة اللي ىي يسموهنا ا٤بعجزة ا٣بارجة عن مقدكر البشر، على سبيل 
 . التحدم كما يقولوف

دالئل النبوة . ال، حقيقة ىذا تضييق. لذلك يعرفوف ا٤بعجزة أهنا الدليل الوحيد على صدؽ األنبياء
ا٤بعجزة نوع كاحد من ستة أنواع، كشرحها األئمة كمن أععم من ٕبكها . أكسع دائرة كأككر أنواعان من ا٤بعجزة

ستة أنواع منها؛ بل من أععمها . ٕبكان  مستفيضان الشيخ اإلماـ ابن تيمية عليو رٞبة ا ُب ا١بواب الصحيح
ىات شخص ٱبرب عشرات األخبار بل مئات األخبار الغيبية، ما ينخـر منها كاحد، ال . اإلخبار با٤بغيبات

 .ٲبكن

الكاىن كالعرٌاؼ كا٤بنجم يعطيك عشرات التوقعات، يصدؽ منها اثناف ثبلثة عشرة كسبعة مائة 
يععموف العشرة الصادقة، ىذا ! فالناس ما ٰباسبوف عن السبع مائة الكاذبة، ال. كلها طلعت كبلـ فارغ

لكن من يعطيك أخبار تفصيلية ليست أخبار ٝبلية حٌب كأخبار الكهنة كا٤بنجمْب، يعطوف . قلب للموازين
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ما حدث قط . لكن األنبياء يعطوف أخبار تفصيلية دقيقة، كعشرات كمئات األخبار .ملية عامة أخبار ج
 .كلن ٰبدث قط أف كاحدان منها ٚبلف

 الٍب كاالحتماالت ىذا برىاف قاطع على أف ىذه األخبار ليست من ضمن التخمينات كالتوقعات 
، أك فاِبيطرحها ا٤بشعوذ كالعرٌاؼ كا٤بنجم بزعم أنو عنده القدرة على استكشاؼ الغيب آّهوؿ بواسطة ا

 ال، كلبل ال؟. بواسطة األبراج، كاألفبلؾ إٔب آخره
كلكن ال ٪بوز كنتحدل أيضان كما ىو معلـو أف ييكبىت على خرب نيب من أنبياء ا، ثبت عنو من 

كالتاريخ حاضر كا٤بواقف شاىدة، كا . أخبار الغيب ا٤بستقبلية، فجاء خبلؼ ما أخرب بو، ىذا ٓب يقع قط
 . يسّب أقداره ليصدؽ أنبياءه كرسولو عليهم ٝبيعان الصبلة كالسبلـ

يعِب إيش ميزة النيب عن . ىذه ٯبب أف تعطى قدرىا، كالنبوة أصبلن ىي النبوة، ىذا موضعها حقيقة
غّبه؟ ما معُب النبوة؟ من اإلنباء، كاإلخبار، كالوحي، كاإلعبلـ ا٣بفي، شيء خيٌص بو عيطي علم، معلومات 

تِْلَ اِ ْ اأَنَب ءا﴿تاريخ ٲبتد مئات السنْب كألوؼ السنْب، . ىائلة عن غيب ا٤باضي ُب أحواؿ األمم السابقة
تِْلَ اِ ْ اأَنَب ءااْاَغْ ِبانُوِح َ  اِإاَْ َ اَ  اُك َتاتَيْ َلُ َ  اأَنَتاَوَلَاقَيْوُ َ اِ  ا﴿ ماذا يقوؿ جل كعبل؟ ﴾اْاَغْ بِا

كيف تعرؼ أخبار نوح كآدـ كبينك كبينو ا أعلم كم ألف سنة؟ كيف؟ ..من قبل الوحي ماا(1)﴾قَيْبِ اَاَيَ ا
 .كعلى سبيل التفصيل ما ىي إٝباؿ

ليات، ظنوف، . ا٤بؤرخْب كشعوب ما قبل التاريخ، شعوب ما بعد التاريخ، شعوب ما قبل الطوفاف ٝبي
 . كيستدلوف بأشياء يعِب ععاـ بالية، كدينصور، كال ععم ٞبار، مات قبل عشرات السنوات، ما ندرم

ا٤بهم يعِب ما تبقى، لكن أخبار تفصيلية حٌب يعطيك ما جرل ُب نفسية نوح كخواطره كمعا١بتو 
ىا ىي خذ ىذه كيف تعرفها ( 2)﴾ ََأَ  َّهَا ا ُوُ ُ اِ يانَيْ ِ يِا﴿ :مكبلن ٤با يقوؿ لك عن يوسف. لنفسو

ىذه معلومة، يعطيك ما ...كيف تعرؼ ا٤بعلومة ىذه؟  كحزف يعقوب، كخلوتو ك ...يعِب؟ بععاـ كلبل بػ
 !جرل ُب نفس ذات النفس، نيب بينك كبينو عشرة آالؼ سنة يا رجل

شيء ما ىو طبيعي ىذا، علم ٯبب أف ييكمن كىو من أخبار النبوة، كمن أععم دالئل النبوة، كأععم 
 .منو أك مكلو؛ الغيب القادـ الذم ما لو أصبلن أدلة هنائيان 

                                                 

   49:ىود (1)
           77:يوسف (2)
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رٗبا يعِب مع ...  لو فرضنا أف التاريخ ا٤باضي، رٗبا يتوصل إليو بآثار، أك آنية، أك يعِب ٨بطوطات أك
لذلك تتجدد ا٤بعلومات كتينقض، تارة ٕبسب ما كجدكا ..التحفظ الكبّب على صحتها كصدقها، لدرجة 

ىذا ما يبقى إال العن، ! لكن شيء قادـ. ععمان جديدان، يعطيهم معلومة تنقض ما أفاده الععم القدًن
 .، كالتخمْبكاالحتماؿ

كلبل  ال؟ أنت تستطيع .  كالتخمْب، ما ٰبتاج إٔب كاىن كال مشعوذ، كل إنساف ٰبسنوكاالحتماؿكالعن 
 كما قاؿ جل (1)﴾ِإنا َي َّهِبُ وَناِإَلَّهااا َّه َّها﴿أف تتخيل كتتوىم كتقدّْر ما سيجرم من أحداث، ظن خياؿ 

ااا َّه َّهاَوَ  اتَيْ َوىااْْلَنُ ُ اَوَاَيْدا﴿: كعبل، لكن العن ال يغِب من ا٢بق شيئان كُب اآلية يقوؿ ِإنا َي َّهِبُ وَناِإَلَّه
كفٌرؽ بْب ظنوف ا٣بلق كأكىامهم كاحتماالهتم، كبْب ا٢بق الذم جاءىم عن طريق ( 2)﴾َ  ءُاما ٍّ ارَّه ٍِّ مُا
فاألخبار الغيبية دليل ناصع كظاىر كععيم من دالئل صدؽ األنبياء كالرسل عليو الصبلة . األنبياء كالرسل

 .كالسبلـ

اإلنساف ٩بكن . داللة األحواؿ كالصفات: النوع الكاين من أنواع دالئل النبوة ىذا، الذم ٠باه العلماء
لكن ما يستطيع اإلنساف ينتعم أربعْب سنة . ٲبكل يـو يومْب شهر شهرين، يعهر للناس أخبلقيات معينة

كيكوف ىذا على سبيل يعِب التمكيل حٌب يصدقونو؛ ألنو يريد أف . كاملة على أخبلقيات ما ا٬برمت قط
 !ال! ال. يأٌب  ٖبطة، أك يأٌب  ٗبشركع انتخاب ليقبلوه منو كيرشحونو

ىذا ليس ٙبفعان، ىذه أخبلقيات طيبع عليها عليو الصبلة كالسبلـ، ككانت ىي أخبلقو فعبلن، كال 
كلذلك استيخدمت ُب القرآف من بعض . فداللة األحواؿ كالصفات داللة مهمة جدان . يتصنعها كال يتكلفها

دليل على أنو كاف عاش ( 3)﴾َقْداُك َتاِ  َ  اَ ْ ُ ّواًا﴿ماذا يقوؿ قـو صاّب؟ . األنبياء ُب الرد على أقوامهم
ماداـ كاف فيكم مرجوان كخربٛبوىا، كابنكم، . فيهم على سّبة ٞبيدة، لكنهم عكسوا الدليل ىؤالء ا٤بغفلوف

 .كعاش بينكم، كأربعْب كٟبسْب سنة ما ىي ٦باؿ للتصنع

اإلنساف مهما كاف شاطران ُب التصنع، ستنفلت منو الكلمة كالكلمتْب كالتصرؼ كالتصرفْب، ٩با 
لكن أربعْب سنة ما جيرب عليو كذبة كاحدة، كال جيرب عليو خلل . يفتح الكغرات على حقيقتو كدخيلتو

 من اإلرىاصات أك ا٤بقدمات الٍب كاف  جل كعبل ٞباهكقد ذكرت لكم ُب درس سابق كيف أف ا. كاحد
يهيأ فيها النيب صلى ا عليو كسلم للمقاـ الععيم، حفظ ا لو مع أنو كاف يعيش ُب ٦بتمع جاىلي يعبد 

                                                 

 116:األنعاـ (1)
 23:النجم (2)
         62:ىود (3)
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كآّتمع كلو ىكذا، كال يستعيبوف من . األكثاف، كيستقسم باألزالـ، كيتعاطوف الفجور كالزنا كا٣بمور كالربا
ىذه األمور؛ بل يتشرفوف ّٔا ككم  ُب أشعارىم من مدح ا٣بمر، كالكناء على العلم كالعدكاف، كيعتربكنو 

كمع ذلك ينفرد شخص كاحد ُب كسط ىذا آّتمع بأخبلؽ منافية ٛبامان ألخبلؽ ىذه . شجاعة كإٔب آخره
 .ىذا ليس طبعان يعِب طبيعيان معتادان أك تصنعان . ا١باىلية ُب قمة األخبلؽ العالية، كأربعْب سنة

لذلك ذكرت أنو حادثتْب فقط يعِب ٤با أراد النيب صلى ا عليو كسلم أف ٰبل اإلزار، فليطم كقيل لو 
ال يريده جل كعبل أف ٱبتلط كلو حٌب . ك٤با أراد أف يشهد حفلة العرس، ألقي عليو اللـو. اٝبع عليك إزارؾ

 .ىذا داللة األحواؿ كالصفات. مرة كاحدة بشيء من أحواؿ ا١باىلية
تتناقض أحوالو، تضطرب  بعد يومْب تكتشفو أنت، كلبل ال؟..  أما الساحر كال ا٤بدعي الكذاب كال

ككم . أخباره، تنفلت منو الكلمة، تزؿ منو القضية، فينكشف تارة تلو أخرل حٌب يفتضح أمره كيتضح حالو
 .تنبأ كادعى النبوة من متنبئْب كيشفت أحوا٥بم ُب أياـ يسّبة

ىذا التصنع مهما كاف اإلنساف ما ٲبكن يتصنع مدة طويلة، أك يعهر شيئان من الرباعة أك شيء 
ىو يعن أنو  (1 )((اْاُ َ َشبٍُّعاِ َ  اَاْما َيْ َطاَكَ ِ ِ اثَيْوَ يْا)): معْب سينكشف كما قاؿ صلى ا عليو كسلم

 لكن األنبياء كالرسل ٨بتلفْب ٛبامان،. البس، لكن ما علم أف ا٢باضرين كلهم كشفوا سوءتو كعرفوا عورتو
 .األحواؿ كالصفاتداللة 

كلذلك خدٯبة رضي ا عنها الراشدة العاقلة تستدؿ على أف ما جرل لك ليست أحواؿ شيطانية؛ 
كإ٭با أحواؿ مبلئكية كعلوية ٤با أنت عليو من الصفات ا١بليلة الععيمة الٍب ٨بتلفة ٛباما؛ بل على الضد ٛبامان 

 .ىذه نقطة. ٩با عيرؼ بو الساحر كا٤بشعوذ من األخبلؽ الرديئة، كالطمع ُب أمواؿ الناس، كالعدكاف عليهم

 األحواؿ كالصفات مهمة جدان، كىكذا حالو قبل البعكة كازداد نوران على نور كخّبان على داللةإذف 
 .خّب بعد البعكة صلى ا عليو كسلم

ال بأس ا٤بعجزات براىْب ساطعة كععيمة، لكن دائمان . ا٤بعجزة: النوع الكالث من دالئل النبوة
أما من جاء بعد مائة سنة أك مائٍب . ليش نفعها؟ ألهنا تفيد كتؤثر فيمن شاىدىا. ا٤بعجزات نفعها ٧بدكد

سنة ما رأل عصا موسى، كال ال رأل اسلك يدؾ ُب جيبك، كال رأل ا٤باء يفيض من بْب أصابعو صلى ا 
فما فيو تأثّب ٥بذه عليو، ٰبتاج إٔب مصادر أخرل تدؿ على . ما رأل شيئان من ىذا...عليو كسلم، كال رأل 

ععم النبوة، تأٌب داللة األحواؿ كالصفات، تأٌب داللة األخبار ا٤بغيبة كىي ستبقى إٔب قياـ الساعة؛ ألف من 

                                                 

 "باب ا٤بتشبع ٗبا ٓب ينل كما ينهى من افتخار الضرة"، 4818: صحيح البخارم، رقم (1)
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ككلما تقدـ الزماف أك تأخر ستأٌب األحداث مصدقة لؤلخبار النبوية . ضمنها أشراط الساعة كأحواؿ القيامة
 .ره كشهدهضإذف ا٤بعجزة دليل ساطع لكن تأثّبه ٧بدكد فيمن ح. الصادقة عليو الصبلة كالسبلـ

كسيأٌب معنا حديث ىرقل، األنبياء كالرسل عليهم . داللة النصرة كالعاقبة، األنبياء: النوع الرابع
يبتلوف، . الصبلة كالسبلـ النهاية كالعاقبة ٥بم، ككذلك أتباعهم قد يبتلوف؛ بل ىم البد أف يبتلوف أصبلن 

تربكف، كييسلط عليهم أعداؤىم، كيصابوف تصيبهم الشدة كالؤلكاء، كٯباىدكف، كٯبوعوف، كيتعبوف،  كٱبي
كلذلك .  البد من ىذا(1 )((أادااا  سا  ءااْلنب  ءاثمااْل ث ا  ْل ث )). تصيبهم ألكاء ععيمة. كٰبزنوف

اُامْا): سيأٌب ُب نفس ىذا ا٢بديث إشعار للنيب صلى ا عليو كسلم بصعوبة األمر كخطورتو  (َأَوُ ْخ ِِ يَّه
 . سيأٌب ذكرىا

ال ينصر ا . لكن ىذا كلو، العاقبة ستكوف لو.  نفسو للمقاـ الععيم كا١بهاد الطويلكيهيئيستعد 
َوَا اَ ْ َ َ اااّلُيااِْلَك ِ  ِ َ اَ َل ااْاُ ْؤِ ِ  َ ا﴿:اأعداء األنبياء على أنبيائو أبدان كلذلك يقوؿ جل كعبل

ككم ابتلي أنبياء ا، فكانت العاقبة ٥بم إما بأف يهلك .  العاقبة ٥بم، كىذه ٓب تنخـر ك ا٢بمد(2)﴾َ ِب  ًا
ا أقوامهم ىبلكان عامان كما جرل لعاد، كٜبود، كمدين، كقـو لوط كأمكا٥بم، أك بفظهار األنبياء عليهم 

كنصرهتم عليهم كسيادهتم عليهم كما جرل ٤بوسى مع فرعوف ك٧بمد صلى ا عليو كسلم مع قومو كعلى 
 . العا٤بْب أٝبعْب إٔب أف يأٌب ا بأمره

القرآف . ٩بكن نسميو اإلعجاز القرآين، ىذا خاص بالنيب صلى ا عليو كسلم: كالنوع ا٣بامس
ذيكر ُب . الكرًن معجزة ععيمة جدان، كنػىوَّه صلى ا عليو كسلم ببقائها كاستمرارىا، كقياـ التحدم ّٔا حٌب

َوِإناُك ُ ْماِ يارَْ ٍبا ٍّ َّه انَيزَّهْاَ  اَ َل اَ ْبِدنَ ا﴿: أما قاؿ جل كعبل اآلية ُب البقرة. القرآف، كذكر ُب ا٢بديث
 أعلن  (3)﴾ َِإنااَّهْماتَيْ َ ُلوْااَوَا اا َْأُتوْااِ ُ ورٍَةا ٍّ ا ٍّْثِلِياَواْدُ وْااُاَ َداءُكما ٍّ اُدوِناااّلِياِإْناُكْ ُ ْماَص ِدِق  َا

 ليش لن تفعلوا؟ تورعان، ىم أعداؤه ىم يريدكف أم شيء ﴾َا اتَيْ َ ُلواْا﴿النتيجة من قبل ألف كأربع مائة سنة 
لكن عجزكا كعرفوا أهنم عاجزكف، كىم أىل الفصاحة كالبياف كاللساف إٔب آخره، كمع ذلك . ليبطلوا الداللة

 . فيلجوا كبقي ىذا الفلج للعا٤بْب يقْب

                                                 

  7482: سنن النسائي الكربل،رقم (1)
 141:النساء (2)
      24_23:البقرة (3)
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اُأْ ِ َياَ  اِ ْثلُياآَ َ اَ َلْ ِيا)): معجزة باقية ععيمة يقوؿ صلى ا عليو كسلم َ  اِ ْ ااْْلَْنِبَ  ِءانَِبيٌّاِإَلَّه
ما ذكر نبع ا٤باء بْب أصابعو، كال ذكر حنْب ا١بدع مع أهنا آيات ٝبيلة   ((اْاَبَشُ اَوِإنَّهَ  اَك َناااَّهِ ياُأوتِ تُا

لكنها أفادت ا٣بمسة عشر كالعشرين كاأللف كاأللفْب اللي حضركىا، كىو جاء ألمم إٔب . جدان كععيمة
 (( ََأْرُ واَأْناَأُكوَناَأْكثَيَ ُاْماتَ ِ ً  )) القرآف ((َوِإنَّهَ  اَك َناااَّهِ ياُأوتِ ُتاَوْحً  اَأْوَح ُ ااالَّهُياِإَايَّها))قياـ الساعة 

(1). 

ما ُب شريعة ا من انضباط، كإحكاـ، كصبلح . اإلعجاز التشريعي اللي ٩بكن نسميو: كالسادس
ك٤با طيبقت على كجهها، عاش العآب حالة فريدة ٓب يعرفها من قبل كال عرفها من بعد ٤با أقصيت . للعآب

 . شريعة ا

كل ىذا ال ك...ككل ما يتنادل بو العآب اليـو من قوانْب، أك مؤٛبرات للسبلـ، أك ماين عارؼ إيو
 . يفيد، ال يغّب من الواقع شيئان 

إذا أنيط إصبلح العآب كأحوالو للبشر، يضعوف قانوف، من سيضعوف القانوف سّباعوف بالدرجة 
خصوصان إذا كانوا ماديْب، شهوانيْب، خالدين لؤلرض . األكٔب مصلحتهم كامتيازاهتم، ىذا شيء مفركغ منو

 كيف تريد أف يعطيك عدالن كسبلمان كأمنان كرخاءن؟ كيف بأم عقل حٌب؟. ما عندىم آخرة أمور ملغية

أما إذا كانت شريعة جاءت من مصدر إ٥بي، ليس  فيها حاجة كال  ُب ا٣بلق كلهم حاجة 
كالدليل أهنا طيبقت . سبحانو كتعأب، كانت ىي فعبلن الشريعة الٍب راعت أحواؿ ا٣بلق على أكمل كجو

كنتحدل ّٔذا . فعبلن، ك٤با طبقت فعبلن نتجت عنها أععم أحواؿ من ا٣بّب كاألمن كالسعادة كا٥بناء للعآب
 .البشر ٝبيعان 

كلذلك جل كعبل قاؿ بعد أف . إعجاز تشريعي، ال تناقض، ال اضطراب، ال اختبلؼ، ال تغيّب
 ( 2).﴾تَيْ ِ ُدوْااِ يااَْلْرِضا َيْ َداِإْصَ ِحَ   َوَلَا﴿ :ٛبت ككملت قاؿ جل كعبل

 ".أصلحها ا ٗبحمد صلى ا عليو كسلم: "قاؿ قتادة_ 

 ".أصلحها ا بالقرآف: "قاؿ السدم_ 

 " أصلحها ا باإلسبلـ: "قاؿ ابن زيد_ 

                                                 

 "باب كيف نزؿ الوحي كأكؿ ما نزؿ قاؿ ابن عباس ا٤بهيمن األمْب القرآف أمْب على كل كتاب قبلو "4598: صحيح البخارم، رقم (1)
      56: األعراؼ (2)
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. جاىلية، كثنية، كنعاـ طبقي، كمعآب، كفساد، كإباحية. كا٤بعُب كاحد، صلحت كانت فاسدة نعم
ما ٲبكن، البد تدخل ! فكيف يرجى صبلح ا١برح من ذاتو. فصلحت باإلسبلـ ٍب عادت فاسدة من جديد

 . خارجي إ٥بي ليصلح ىذا

تأمل ُب ىذه الصفات ا٣بمس أك الست، ٘بدىا .  الصفات، ملحوظة أخرل مهمةذاتنعود إٔب 
النفع  (ٙبمل الكل)نفعها متعدم كلبل ال؟  (تصل الرحم): ليست صفات ذاتية؛ بل نفعها متعدم، اقرأ

نفع  (تعْب على نوائب ا٢بق)نفع متعدم،  (تقرم الضيف)النفع متعدم،  (تكسب ا٤بعدـك)متعدم، 
 .متعدم

. إذف مالو مصلحة حٌب فيها شخصيان، كما يؤسس لو ٦بدان، أك يؤسس لو قاعدة شعبية كما يقولوف  
صلة : عنده أرٰبية، ٰبب ا٣بّب للغّب، ىذه ىي إذف كلها صفات متعدية كلبل ال؟ كما فيها نفع لآلخرين

، كتقرم الضيف، تعْب على نوائب ا٢بق  . الرحم، كٙبمل الكل، كتكسب ا٤بعدـك
 كلذلك أعطى الشرع ؛كلذلك استمر ىذا ا٢باؿ، كجاء التشريع اإلسبلمي يؤكد على ىذه القضية

. ا٢بنيف للعمل الذم يتعدل نفعو إٔب الغّب رٗبا ما ٓب  يًعطو حٌب على العبادات الععيمة كالصبلة كالصياـ
؟  ما رأيك ُب ىذا الكبلـ؟ صحيح أك منخـر

أريد : لو سئل الذم يقـو الليل كيصـو النهار، ٤باذا تفعل ذلك؟ ما مقصودؾ؟ يقوؿ.  خذ الشواىد
 . كلبل ال؟ فأكٌد ليلو كأظمأ هناره لذلك. رضا ا كليغفر ا ٕب كيدخلِب ا١بنة
بينما رجل يسّب ُب الطريق إذ رأل غصن شوؾ ُب الطريق، ىذا ُب : يقوؿ عليو الصبلة كالسبلـ
رم، رأل غصن شوؾ ُب الطريق فقاؿ أل٫بْب ىذا الشوؾ عن طريق دصحيح مسلم عن أيب سعيد اْب

فنعر ا إليو، ىذا ىو ا٤بكسب، فشكر لو ىذا الكمن الكاين، : ا٤بسلمْب حٌب ال يؤذيهم، فنحاه جانبان قاؿ
٫بى غصن شوؾ، ماشي ُب الطريق اتفاقان ىكذا، ...إيش العمل؟ ما ذكر قياـ ليل كال. فغفر لو ىذه الكالكة

ماىو ٨بطط كال ىو مسوم مشركع يعِب، فرأل الغصن فدخل نفسو الرأفة على إخوانو ا٤بسلمْب فقاؿ 
 . أل٫بْب

فلما ىذه األرٰبة كانت ُب نفسو، كتعدت إٔب إزالة ىذا األذل حٌب ال يؤذم ا٤بسلمْب، كسب 
مكاسب ضخمة جدان قد ما يصل إليها صاحب الصبلة كصاحب الصياـ، أك يصل ٥با رٗبا ٔبهد ععيم، 

 .كىي نعر ا لو فشكر لو فغفر لو



 

 130 

كتاب بدء الوحي                                                                                                 _ شرح صحيح البخاري
  الدروس كاملة

لذلك ٯبب أف نعطي ىذا . إذف الشرع يكمن العمل الذم يتعدل نفعو إٔب الغّب تكمينو البلئق بو
ىذه أخبلقو قبل النبوة، فما عساه أف تكوف بعد . أكؿ شيء تأسيان ّٔذا النيب الكرًن. ا١بانب حقو كقدره

 النبوة؟ ستزداد كلبل ال؟ 

يقوؿ . ما ٲبتنع من سائل يسألو. ما عرؼ ىذا عنو. ما سئل عليو الصبلة كالسبلـ  قط فرد السائل
أنس إين ألرل العجوز من عجائز ا٤بدينة تأخذ بيد النيب صلى ا عليو كسلم إٔب حيكما شاءت، ال ٲبتنع 

 . منها؛ تسحبو
عنده القضية أف ينفع الغّب ٗبا يستطيع بدكف تردد كدكف حٌب تسويف أك تأكيل، ىو اقق ُب 

حٌب ًقرل الضيف، حٌب اللقمة . ٍب ٜبٌن كأعطى كرٌتب ثوابان ععيمان على أم نفع يتعدل إٔب الغّب. أخبلقو
إٔب آخره، كىكذا يعِب  (1 )((تب   ا ياو ياأخ  اصدق )): ا٢بديث صدقة.. يضعها ُب فم زكجتو

 .أخبلؽ اإلسبلـ كنيب اإلسبلـ  صلى ا عليو كسلم

، يعِب الرحم ىم أرحاـ اإلنساف الٍب تصلنا بو عن (اََ ِصُ ااا َّهِحمَا) :نأخذ  صلة الرحم كما ىو معلـو
 .طريق النسب، إما من جهة أبيو أك من جهة أمو، ىؤالء ىم رٞبو

 َيَ ْ اَ َ ْ ُ ْماِإناتَيَواَّهْ ُ ْما﴿كقد أكصى ا كرسولو بصلة الرحم، كحذر ا كرسولو من قطيعة الرحم 
اَأْنا)):  فصلة الرحم عمل ععيم جاء ُب ا٢بديث(2)﴾َأناتَيْ ِ ُدوااِ يااْْلَْرِضاَوتَيَي ٍُّ وااَأْرَح َ ُكمْا َ ْ اَأَحبَّه

صلة الرحم ٜبينة كععيمة كال ينبغي التساىل  (3 )(( َيْبَ َطاَاُياِ ياِرْزِقِياَو َيْ َ أَاَاُياِ ياأََث ِِ ا َيْلَ ِصْ ارَِحَ يُا
 .فيها، كأكؿ صفة كصفت ّٔا خدٯبة رضي ا عنها عن نبينا صلى ا عليو كسلم أنو يصل الرحم

سواءن كاف ىذا العجز بسبب .  كلمة عامة يفهم منها الشخص العاجز(اْاَك َّها)، (َتْ ِ ُ ااْاَك َّها)
صغر السن، أك كاف ىذا العجز بسبب كرب السن، أك كاف ىذا العجز بسبب ضعف ُب العقل كشخص 

قد يكوف إنساف ال . يعِب ما ٰبسن التصرؼ أك كذا، أك بسبب ضعفو، أك ضعف مكبلن حالو ُب آّتمع
أك شيء من ىذا القبيل، ال يستطيع أف يستقل ٕباجتو، نعران ٤با ىو فيو  قيمة لو ُب آّتمع كرجل غريب،

كىٌل كما قاؿ ا جل . إما لصغر سنو، أك امرأة ضعيفة، أك شيخ ىـر كبّب، أك شخص ضعيف ُب عقلو

                                                 

         "ذكر كتبة ا جل كعبل الصدقة للمسلم بتبسمو ُب كجو أخيو ا٤بسلم "474: صحيح ابن حباف، رقم (1)
 ٧:22بمد (2)
         "باب من بسط لو ُب الرزؽ بصلة الرحم "5527:صحيح البخارم، رقم (3)
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 أم عاجز (1)﴾َوَ َ َباااّلُياَ َث ًارَّهُ َلْ ِ اَأَحُدُاَ  اأَْ َكُماَلَا َيْيِدُراَ َلَ اَاْيٍءاَوُاَواَك ٌّاَ َل اَ ْوَل ُا﴿ :كعبل
 . ما يستطيع التصرؼ

فكاف من أخبلقو عليو الصبلة كالسبلـ أنو يعينو . كالعجز ٨بتلف لصغر أك من قبل ضعف عقل
كٰبملو؛ أم كمعُب ٰبملو أم يعينو، أك يدفعو، أك ٰبملو على ٘باكز ىذا الضعف الطبعي الذم فيو ليصل 

 . إف كاف صغّبا يعينو، أك كبّبان أك ضعيف عقل يرشده كيوجهو كيشّب بو. إٔب مراده

ليحملو على ٘باكز ىذا العجز، ليصل إٔب _ ا(َتْ ِ ُ ااْاَك َّها)ىذا معُب  _البد يتدخل ليحملو 
 .مراده، ىذا معناه

كُب كل ٦بتمع فيو ٭باذج من ىذا، من الضعفاء، كالبسطاء، كالفقراء، كالصغار، كالكبار، كضعيف 
العقل، فيكوف من أخبلقيات أىل اإلسبلـ أف يعينوىم كٰبملوىم على ٘باكز ىذه العقبة، ليصلوا إٔب 

 .حقوقهم، أك يصلوا إٔب مرادىم، أك ٰبققوا ٥بم نفعان ما، أك كسبان ما 

: ا٢بمد  كالصبلة كالسبلـ على رسوؿ ا قالت ُب كصفها الكالث للنيب صلى ا عليو كسلم
.  ىذا ىو الضبط الذم رٌجحو القاضي عياض ُب ا٤بشارؽ، تبعو ا٢بافظ(َتْكِ بُا) ،(َوَتْكِ ُبااْاَ ْ ُدومَا)

 .كتيكسب بضم التاء كا٤بعُب كاحد: تكسب ا٤بعدـك كُب ركاية الكشميهِب كما ىو عندنا ُب الفتح ىنا

كا٤بعدـك إما أف يكوف الفاقد لكل شيء، أم ا٤بعدـ، كىو إشارة إٔب شدة الفقر، فيحتاج إٔب ما 
. ككاف من أخبلقو عليو الصبلة كالسبلـ أف يتفقد أصحاب ا٢باجات الشديدة ىذه. يقيل عكرتو كيسد رمقو

أك يفسر ا٤بعدـك ليس بالفقّب الشديد، أك ٗبن فقد شيئان ما ىو ٕباجة إليو، أيان كاف ىذا الشيء كمن فقد 
ماالن، أك فقد رأيان كمشورة ُب أمر من األمور، أك ٰبتاج إٔب إعانة ألمر من األمور ىو ٧بتاج إليو كيعدمو ُب 
تلك ا٢بالة، كال يستطيع أف يتوصل إليو إال ٗبساعدة من ذلك الشخص الشريف، أك النبيل، أك الععيم، أك 

فيكوف تدخلو إلٯباده ما ىو فاقد لو كعادـ لو، يدخل ُب ىذه ا٣بيلة الععيمة؛ تكسب . الغِب، أك كذا
 .ا٤بعدـك

ىي أف ٯبد أم ا٤بعدـ ٯبد عندؾ ما ال ٯبده عند غّبؾ من ا٤بعونة، كسد : لذلك قالوا ُب تفسّبىا
 .ا٢باجة، كإٯبادىم ما عدموه كفقدكه

كًقرل الضيف .  قرل الضيف ىو القياـ بواجب إطعامو، كالَبحيب بو، كًقراه(َوتَيْيِ ياااضَّهْ  َا)ٍب 
كُب الشرع أصبح حقان شرعيان ثبلثة أياـ  . كىو من أخبلؽ ا٤بؤمنْب كالصا٢بْب كأشراؼ الناس عمومان . حق

                                                 

 76:النحل (1)
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: بلياليها حق للضيف إذا نزؿ على مضيفو كجائزتو يـو كليلة كما ُب ا٢بديث، كقاؿ صلى ا عليو كسلم
َ يُا)) كالبخل كالشح ليست من أخبلؽ النببلء فضبلن  (1 )((َ ْ اَك َنا َيْؤِ ُ ا ِ الَّهِياَواْا َيْوِمااْاِخِ ا َيْلُ ْك ِْماَ  َيْ

عن أخبلؽ األنبياء، كال ينبغي أف يكوف من أخبلؽ الفضبلء كالصا٢بْب؛ بل ىو مذمـو كقبيح كينبغي 
  (2).﴾َوَ  ا ُوَقاُاحَّهانَيْ ِ ِيا َُأْواَِئَ اُاُمااْاُ ْ ِلُ ونَا﴿٘باكزه 

، النوائب (َوتُِ  ُ اَ َل انَيَواِآِبااْاَ قٍّا): ٍب ذكرت الصفة األخّبة ُب ا٢بديث عندنا ىنا كىي جامعة
 كالنوائب ال تسمى نائبة إال إذا كاف أمران ،أم طرأ عليو كنزؿ بو: نابو. ٝبع نائبة كالنائبة ىي األمر الطارئ

 . ىذه تسمى النائبة. طارئان فيو ضرر، كفيو خطر
 نابو األمر ال تستخدمها إال ُب أمر طرأ على إنساف كفيو عليو مضرات، مشكلة نزلت بو أك اإذ

 .حادثة أك كذا، ال تسمى نائبة إال ُب ىذا

فمن أخبلقو .  مصاّب الناس ُب التعاطي مع القضاياالختبلؼفكل نائبة تقع، فيها حق كباطل نعرا   
كلذلك ذلك . عليو الصبلة كالسبلـ أنو ال يعْب إال على طرؼ ا٢بق ُب كل نائبة تنوب، ككل كاقعة تقع

 .دخل ُب حلف الفضوؿ كفيو نصر ا٤بعلـو على العآب ك٫بو ذلك

فكل نائبة تنوب الناس ُب اعتبار ٦بموعهم، كباعتبار أفرادىم، ينصر صلى ا عليو كسلم  كيعْب 
 .على النائبة ُب طرؼ ا٢بق منها، كال يعْب على ما فيها من فساد أك إٍب أك باطل

أيضان كىي من أخبلقو صلى ا عليو  (3 )((وتصدقااا د ث)): ُب كتاب التفسّب أضيفت صفة
كما جيرب عليو كذبة ُب حياتو أربعْب سنة كاملة عليو . كسلم الععيمة ا١بليلة الٍب عرؼ ّٔا ُب ٦بتمعو

 .الصبلة كالسبلـ

ىل جربتم عليو كذبان : لذلك سيأٌب حديث قصة أيب سفياف مع ىرقل، كسؤاؿ ىرقل أليب سفياف
مع أهنم حريصْب، لو كجدكا كاحدة فقط ُب . ق كذبةٕبما جربنا ع: فيما مضى قبل أف يدعي أنو نيب؟ قاؿ

ىذا . لكن ما كجدكا شيء، مغلق الباب ٛبامان . حياتو كذّٔا الستغلوىا كأشهركىا كما ىي عادة أعداء الرسل
يعِب بالفعل يدؿ على انضباط ععيم، كأخبلقيات شريفة، إذ ٓب ٯبرب عليو كذبة كاحدة طوؿ حياتو  ليس

 .عليو الصبلة كالسبلـ

                                                 

باب بياف كوف النهي عن ا٤بنكر من اإلٲباف كأف اإلٲباف يزيد كينقص كأف األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر  "67: صحيح مسلم، رقم (1)
     "كاجباف

 9:ا٢بشر (2)
    4572:صحيح البخارم، رقم (3)
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 فمن ٓب يكذب على ا٣بلق ىذه ا٤بدة، ال ٲبكن أف يأٌب بكذبة ععيمة كهذه الكذبة، فيدعي 
النبوة؛ بل ىي  تدؿ على صدقو كأنو جدير كحقيق ٗبا اصطفاه ا لو من ىذا ا٤بقاـ الععيم، كىو مقاـ 

 .النبوة صلى ا عليو كسلم

 اآلف قلنا قبل قليل أكالن زيمّْل حٌب يذىب الركع، ليكوف النعر ُب القضية ( َ ْن ََلَيْتاِ ِياَخِد َ  ُا)
نعران سليمان، سٌلت ما ُب قلبو من ركع، كألغت ا٣بشية الٍب رٗبا خافها عن نفسو كأف يكوف ذلك من جانب 

 . الشياطْب ٗبا عرفتو كتعرفو فيو من أخبلؽ نبيلة

اآلف تريد أف ٙبدد ما ىذا الذم أصابو، ككاف ا٤بلجأ ُب ىذا من عنده العلم كا٣برب ُب أحواؿ 
األنبياء، طبعان العرب ما عندىم، كثنيوف ما عندىم كتابة كال عندىم أخبار األنبياء كال يعرفوف ىذا الكبلـ، 

فكاف كرقة ىو ا٤بناسب ليو؟ ألف كرقة ابن نوفل بن أسد ابن عبد . فكاف ال بد أف ييلجأ ٤بن عنده خرب
فالقرابة ستفيد أنو سينصح ٥با، كيعطيها ا٤بشورة ا٤بناسبة ٤با . العزل من قرابة خدٯبة، أسدم من نفس رىطها

 .للقرابة من أثر ُب ىذا ا١بانب

 ىو تنصر أثناء ا١باىلية، ترؾ أكضاع ا١باىلية، ككجد خّب ما ٲبكن أف ييتبع ُب ذلك الوقت :ثانيان 
دين النصارل؛ ألف عندىم كتاب، كعندىم أخبار أنبياء، كعندىم أحواؿ يعِب، كىذا خّب ىو ا٤بوجود ُب 

. ذلك
أما على كبلـ ا٢بافظ كغّبه أف كرقة كاف تنصره .  ىذا إذا ٓب نرجح أف كرقة اتبع النصرانية ا٢بقيقية

على النصرانية الٍب ٓب ٙبرؼ بعد، على طريقة األحبار كالرىباف يعتزلوا ُب األديرة، ال على طريقة عمـو 
 .يعِب بقي بقايا قبل البعكة النبوية، ذكرهتا لكم ُب درس سابق. النصارل الذين دخلوا ُب التحريف

 إٔب فالتجئوابقي بقايا من أىل الكتاب ٧بافعْب، لكن ما كاف فيو ٦باؿ ألف يصلحوا األكضاع، 
 .فهذا الدين ىو الذم اتبعو كرقة. الكهوؼ كاألديرة حفاظان على دينهم

، ا٢باؿ أم عند كرقة خّب من حاؿ عند غّبه، كعنده أخبار، كعنده أحواؿ االحتمالْبعلى كبل 
. ك٥بذا ىو الذم استشارتو خدٯبة. يعرؼ معُب النبوة، يعرؼ معُب األنبياء، كيعرؼ كيف يكوف اإلنساف نبيان 

 ىذه معلومة مهمة؛ ألف اختيارىا لورقة ما كاف (وََك َنااْ َ ًأاَقْداتَيَ صَّهَ اِ يااْاَ  ِاِل َّه ِا): كلذلك نػيٌوه ّٔذه
ألنو عنده خربة، الذكاء كاألرٰبية، كىذا ىي ! ال. اختياران اعتباطيان أك ألنو مكبلن رجل عاقل، أك ذكي، أك كذا

لكن تريد اآلف ٙبدد ما طبيعة ما أصاب زكجها كىو النيب صلى ا عليو كسلم، . قالتو كانتهى ا٤بوضوع
 . كيسمع عليو الصبلة كالسبلـ
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 كاف ُب ا١باىلية أربعة رجاؿ كرىوا أكضاع ا١باىلية كالوثنية، (وََك َنااْ َ ًأاَقْداتَيَ صَّهَ اِ يااْاَ  ِاِل َّه ِا)
 . كما فيها كأحوا٥با، ككل ا٘بو ٘باىو

كرقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزل، ىذا تنصر كما ُب النص ىنا، كاتبع أحواؿ الرىباف القدماء  
كلدرجة أنو تعلم اللساف العرباين كما سنقرأ، ككتب اإل٪بيل بالعربانية، كىذه مسألة مهمة جدان، كحولو إٔب 

كاف  يتكلم . العربية ترٝبو، أكؿ من ترجم اإل٪بيل من العربانية كىي اللغة اإل٪بيل األكٔب ىي العربية
القس أك . اللسانْب، كبقي على ىذا إٔب أف جرت ىذه القصة مع النيب صلى ا عليو كسلم كرقة ابن نوفل

 .القسيس كرقة ابن نوفل
كذكرت لكم خربه أك شيئان من خربه ُب . زيد ابن عمر بن نفيل  العدكم، من رىط عمر:  كالكاين

ما . اللهم لو أعلم كيف تريد أف أعبدؾ لعبدتك: درس سابق، كىو من ترؾ األصناـ كاألكثاف ككاف يقوؿ
لكن عنده أف ىذا الوضع خطأ، كعبادة أحجار كأشجار ىذا جاىلية . عنده خرب ما عنده أثارة من علم

. لكن كيف يعبده؟ ما فيو شريعة، ما فيو كتاب، ما يعرؼ. كسخافة عقل، كاإللو ا٢بق إلو إبراىيم كاف يقوؿ
لذلك كاف ما يأكل ما ذبح على األنصاب، كسيأٌب معنا باب ُب الصحيح . ككفاه أف يصل إٔب ىذا ا٢بد

ايداخ  تا عا)): حديث زيد ابن ا٢بارثة. ىنا ُب كتاب ا٤ببعث النبوم، باب قصة زيد ابن عمر بن نفيل
اا بياصل ااهللا ل ياو لماإا ا   ا لدحاواواوادا يا ك ،ا لي   از دا  ا   ا  ا بدا  ان   ا

 .(( يدماا  اأحداااي ا   ا   ةا   ما    اا م
 ا١باىلية يذٕبوف على األنصاب، يذٕبوف باسم البلت كالعزل، فما أكل النيب صلى ا عليو 

ار  وااَلاآك ا  ذ حا)): أيضان زيد ابن عمر ما أكل، قاؿ. كسلم؛ ألنو كما عرفنا رافض ألكضاع ا١باىلية
لكن التفصيبلت عنده كيف يعبد . إذف كاف عندىم مفاصلة ٥بذا الوضع ٝبلة كتفصيبلن  (1 )(( ل اأنص  كم

 . ا غّب موجودة، ككفاه ذلك

لكنو تنصر كرحل . ىذا الرجل أيضان تنصر على طريقة كرقة. عكماف ابن ا٢بويرث ا٤بخزكمي: كالكالث
حٌب جاء ُب سّبة ابن ىشاـ ُب أك٥با، لو راجعت . بنفسو كاتصل بالنصارل ُب ببلد الشاـ، كبقي عندىم

عكماف ابن ا٢بويرث : سّبة ابن ىشاـ ا٤بختصرة، باب ذكر أحواؿ ا٤بسلمْب ُب ا١باىلية ىم األربعة، كقاؿ
كجد أف النصرانية أحسن ا٤بوجود، فاتصل ّٔم . اتصل ّٔرقل فصار أحد مستشارم ىرقل ُب ببلد الشاـ

 .كأقاـ معهم كحٌب أصبح  ٤با عليو من رجاحة عقل أحد ا٤بستشارين عند ىرقل
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ىذا كاف على . كالكالث عبيد ا ابن جحش ابن رئاب القرشي، أخ أـ ا٤بؤمنْب زينب بنت جحش
لكن مع األسف . النصرانية ُب ا١باىلية، فلما جاء اإلسبلـ أسلم، ككاف زكج أـ حبيبة كىاجر إٔب ا٢ببشة

. الشديد عاد نصرانيان ٤با ذىب إٔب ا٢ببشة، حٌن إٔب دينو القدًن فرجع إليو، كتنصر كمات على النصرانية
 . كلذلك النيب صلى ا عليو كسلم تزكج بعد ذلك زكجتو أـ حبيبة بسفارة النجاشي

ىؤالء األربعة كانوا يسموهنم مسلمي ا١باىلية، رفضوا األكضاع، ككل سلك مسلكو، كثبلثة منهم 
كثبتت فيهم أحاديث . ا٘بهوا إٔب النصرانية، كزيد ابن عمرك بقي على ما عنده من ا٢بنيفية من ملة إبراىيم

 .خصوصان ُب كرقة، كُب زيد ابن عبد ابن نفيل سأذكرىا بعد قليل

 . أم اتبع دين النصرانية(وََك َنااْ َ ًأاَقْداتَيَ صَّه َا)

َ انِ َّهِ اَ  اَا َءااالَّهُياَأْناَ ْكُ بَا) ْنِ  ِ ا ِ ْاِ بَيْ ا َيَ ْكُ ُباِ ْ ااْاِ َ اِنيَّه  ىذا يؤكد (وََك َناَ ْكُ ُبااْاِكَ  َبااْاِ بَيْ
ما يقولو العلماء ا٤بسلمْب أف لساف عيسى ابن مرًن صلى ا عليو كسلم كإ٪بيلو كالعربانية لغة بِب إسرائيل 

 . كلساهنم
، ككتبهم ا٤بنزلة التوراة كاإل٪بيل أيضان . كل أنبياء بِب إسرائيل ٝبيعان لساهنم العرباين كما ىو معلـو

كلذلك من ا٤بفارقات الٍب ّٔا يرد علماء ا٤بسلمْب . لساهنا عرباين، كاإل٪بيل لساف عيسى ابن مرًن ىو عرباين
أقدـ كأكثق نسخة عند النصارل لئل٪بيل ذكرناىا ُب دكرات سابقة ٤با ٙبدثنا عن : على علماء النصارل

 ىذه أقدـ نسخة، كال ،خصائص الرسالة؛ نسخة قسيس مكة الٍب كجدكىا مكتوبة باللغة السريانية اليونانية
 . أثر لئل٪بيل قبلها، ىذه مفارقة اآلف

ما الذم حولو إٔب السريانية اليونانية؟ البد من . علمنا أف الكتاب أنزؿ على عيسى بالعربانية
كلبل ال؟ حٌب ينقل الكتاب من لساف إٔب لساف، كمن لغة إٔب لغة، البد من مَبجم كاحد كال اثنْب . مَبجم

من ىذا ا٤بَبجم؟ كىل ترجم من أصل موثوؽ؟ كىل ترٝبتو دقيقة؟ ىذه ا٤بفارقة ال . كال عشرة كال مائة
 .يستطيع النصراين أف ٯبيب عليها إٔب اليـو

أما اللساف العرباين األصلي . أقدـ نسخة من إ٪بيل قسيس مات كجدت ُب إيطاليا باللغة السريانية
 .للكتاب ما كجدكه، كال عكركا عليو

يؤكد أنو إٔب كقت النيب صلى ا " ا١بواب الصحيح" كىذا ا٢بديث ىنا الذم ذكره ابن تيمية ُب 
عليو كسلم، إٔب أكؿ بعكو مازاؿ اإل٪بيل بالعربانية، كالدليل أف كرقة ٤با تنصر كىو عريب لسانو عريب، تعلم 

كمن اتبع دين البد يقرأ كتابو، كالكتاب عرباين كىو لسانو . اللساف العرباين؛ ألنو ُب حاجة ألف يقرأ الكتاب
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فاضطر ىو أف يتجاكز ىذه ا٤بعضلة فهو بنفسو ... عريب، كُب ذلك الوقت ما فيو ٦باؿ لَبٝبات كال فيو
 .كلذلك نقل اإل٪بيل إٔب اللساف العريب. تعلم اللساف العرباين

َ انِ َّهِ اَ  اَا َءااالَّهُياَأْناَ ْكُ بَا) ْنِ  ِ ا ِ ْاِ بَيْ ا َيَ ْكُ ُباِ ْ ااْاِ َ اِنيَّه  كُب (وََك َناَ ْكُ ُبااْاِكَ  َبااْاِ بَيْ
أم ينقلو من اللساف العرباين إٔب لسانو األصلي  (1 )((  ا     ا  اا ءااهللاأنا ك ب)): نسخة أخرل

معُب ذلك أف . ففٔب ىذا الوقت، اإل٪بيل ما زاؿ موجود بأصل اللساف؛ كىو لساف ماذا؟ العرباين. العريب
 .الضياع أيضان طرأ عليهم بعد ذلك ُب أثناء حرّٔم الطويلة مع اإلسبلـ كانتشاره

كاف يكتب الكتاب العرباين بلساف بِب إسرائيل؛ لساف اإل٪بيل، . ا٤بهم ىذا ٕبث ُب علم األدياف
فيكتب من اإل٪بيل، كىو كتاب عيسى كتاب النصارل بالعربانية أك بالعربية على اختبلؼ الركاية، يكتب 

 . الكتاب العرباين
ُب ركاية يونس الٍب ُب التفسّب، ركاية معمر الٍب ُب التعبّب يكتب بالعربية بالعريب، كىي ماداـ راكياف 

ماداـ تعلم اللساف العرباين، نقل من العرباين إٔب العربية، . يعِب يرجح ركايتهما على ركاية راكم، كىذا أكثق
 .ينقل يَبجم، ٰبوؿ من لغة إٔب لغة

 ٤با حصلت ىذه القصة، كاف قد بلغ من الكرب عتيان، كىذه (وََك َناَاْ ًخ اَكِب ً ااَقْداَ ِ يَا)
 .  قد عمي نعران لكرب السن. سنحتاجها ُب تقرير مسألة بعد رٗبا الدرس القادـ

  فيو شيء ىنا؟ ( َيَي َاْتاَخِد َ ُ ا َ ااْ َ اَ مٍّااْ َ ْعاِ ْ ااْ ِ اَأِخ  َا)

 ما الذم حصل لك؟ يريد أف يعلم (اْ َ ْعاِ ْ ااْ ِ اَأِخ َ اقَ َلاَورََقُ ا َ ااْ َ اَأِخياَ  َذااتَيَ ى)نعم، 
 .كرقة

اَصلَّه ااالَّهُياَ َلْ ِياَوَ لَّهَماَخبَيَ اَ  ارََأىا َيَي َلاَورََقُ اَاَ اااا َّه ُ وُساااَّهِ يانَيزَّهَلااالَّهُياَ َل ا)  ََأْخبَيَ ُ ااا َّهِبيُّل
فوائده ُب درسنا بنتمم ا٢بديث إف شاء ا . يكفي كبلـ ُب ىذا.  أنا أرل نقف عند ىذا القدر(ُ وَ  

 .القادـ، كلعلنا أيضان ننتقل إٔب ا٢بديث الذم بعده ُب الدرس القادـ إف شاء ا إف كاف ىناؾ بقي كقت

أسأؿ ا أف يلهمنا ٝبيعا رشدنا، كأف يقينا شركر أنفسنا، كأف يعلمنا ما جهلنا، كأف ينفعنا ٗبا 
السبلـ عليكم . علمنا، كا٢بمد  رب العا٤بْب كصلى ا كسلم على النيب األمْب ٧بمد كآلو كصحبو أٝبعْب

 .كرٞبة ا كبركاتو
ا

                                                 

   4572: صحيح البخارم، رقم (1)
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الدرس السادس 
 

 رسلو خاًب على كنسلم كنصلي كنستغفره، كنستعينو ٫بمده  ا٢بمد إف. الرحيم الرٞبن ا بسم
 ما إٔب يوفقنا كأف فضلو، من ا٤بزيد كعبل جل ا كنسأؿ. كصحبو آلو كعلى ٧بمد نبينا كحيو على كأمينو
 .أنفسنا شركر يقينا كأف رشدنا، يلهمنا كأف كيرضى، ٰبب

 :أما بعد

ما زاؿ ا٢بديث متصبلن بشرح حديث أـ ا٤بؤمنْب عائشة رضي ا عنها ُب بدء الوحي إٔب رسوؿ ا   
كقد طاؿ بنا ا٢بديث نوعان ما، كلكن حٌق ٤بكل ىذا ا٢بديث ا١بليل أف ييطاؿ فيو . صلى ا عليو كسلم

الكبلـ؛ ألف ىذه الواقعة كىذه ا٢بادثة ليست قصة عابرة، أك حادثة من جنس حوادث التاريخ، الٍب ٥با 
 .نعائر ك٥با مكيل

ىذه ا٢بادثة، ٰبق لنا أف نقوؿ بأهنا أععم حدث ُب تاريخ البشرية كلو، ٓب يسبق لو نعّب، كلن يأٌب 
لو ُب ا٤بستقبل مكيل؛ كىو اإلعبلف بنزكؿ العهد األخّب على النيب األخّب الذم سيبقى ما بقي الليل كالنهار 

 .حٌب يأٌب اليـو األخّب
 كنفس سمىذه حقيقة بعكة ىذا النيب ا٣باًب صلى ا عليو كسلم، الذم ببعكتو تدخل البشرية ُب ف

كأشار بالسبابة كالوسطى، كُب   (1)(( ُِ ْثُتاأَنَ اَواا َّه َ َ اَكَ  تَيْ  ِا)): أٓب يقل صلى ا عليو كسلم. الساعة
 أم (2)(( ُِ ْثُتا ياَنَ ِمااا َّه َ  ))ا:لفظ أٞبد أك ُب حديث آخر عند أٞبد أنو صلى ا عليو كسلم يقوؿ

كلذلك كانت بعكتو إعبلف من ا جل بأف الوحي سينقطع كالنبوة . ُب نفسها، عبلمة على قرّٔا كأزكفها
 .ستنتهي كيبقى ىذا ا٤بنهج كىذا العهد األخّب

، ٫بن نسمي القرآف التوراةإذا كاف النصارل يسموف اإل٪بيل العهد ا١بديد قياسان بالعهد القدًن كىو 
العهد األخّب الذم نسخ ما تقٌدـ كىيمن عليو، كصٌدؽ ما فيها من حق، كأبطل كأزىق ما فيها من ٙبريف 

                                                 

كما أمر الساعة إال كلمح البصر }باب قوؿ النيب صلى ا عليو كسلم بعكت أنا كالساعة كهاتْب " ، 6023: صحيح البخارم، رقم (1)
 .{أك ىو أقرب إف ا على كل شيء قدير

. (4/161)أبو نعيم َب ا٢بلية : أخرجو أيضان  (2)
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كباطل، كإدخاؿ البشر بصنع األحبار كالرىباف كسيبقى ىو حجة ا القائمة كبرىانو الساطع الباقي إٔب أف 
. يأذف ا برفعو عند قرب قياـ الساعة

كقفنا عند لقاء رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم بالقسيس العريب القرشي كرقة ابن نوفل ابن أسد ابن   
ؾ الوقت قد تنصر منذ زمن كأصبح خبّبان كعا٤بان بالديانة الٍب كانت ىي أفضل اعبد العزل الذم كاف ُب ذ
كعارفان كقارئان ككاتبان ُب الكتاب العرباين، كأصبح يتكلم _ كىي الديانة النصرانية _ ا٤بوجود ُب ذلك الوقت 

فؤلنو  .باللسانْب العرباين كالعريب، كينسخ كينقل من اإل٪بيل ما شاء ا أف ينسخ كينقل إٔب اللساف العريب
 خدٯبة رسوؿ ا عليو  ا٤بؤمنْبٲبلك أثارة من علم بأحواؿ كأخبار األنبياء السابقْب، ساقت أك أخذت أـ

الصبلة كالسبلـ إٔب كرقة بعد أف تلقى صلى ا عليو كسلم اإلعبلف من ا جل كعبل بأنو اصطفي كاختّب 
ليكوف رسوالن  جل كعبل إٔب ا٣بلق، كتلقى أيضان الدفعة األكٔب من الوحي الكرًن ا٤بتمكلة ُب ا٣بمس 

َ ْأا ِ ْ ِمارَ ٍَّ اااَّهِ ياَخَلقَا: اآليات األكٔب من سورة العلق . (1)﴾﴿اقَيْ
كبداية . (َاَ اااا َّه ُ وُساااَّهِ يانَيزَّهَلااالَّهُياَ َل اُ وَ  ): فكاف لقاؤه مع كرقة ٤با أخربه ا٣برب، قاؿ لو

الكبلـ من كرقة فيها نوع تطمْب بأف ما رأيت ك٠بعت ال حظ فيو كال نصيب للشياطْب، كال كسوستهم، 
. كال مسهم، كال شيء من ىذا القبيل؛ بل ىذا من جنس األحواؿ الٍب نزلت على األنبياء السابقْب

 كالناموس يطلق كيراد بو صاحب السٌر الذم ينزؿ باألمر الغييب السرم كىو ا٤بقصود بو (اا   وس)
كيطلق الناموس على كل ما لىطيفى كخفي، كل ما لىطيفى كخفي يسمى . جربيل عليو الصبلة كالسبلـ

يطلق على ما دٌؽ كلىطيفى . كيطلق ُب نفس الوقت كىو من الكلمات  يسمى الكلمات األضداد. ناموسان 
تارة . كخفي، ُب نفس الوقت يطلق على ما جٌل كععيم كظهر، كىذه يسموهنا العرب الكلمات األضداد

تطلق على أمر تفيد كلمة جلل قد تستخدـ ُب خطاب العرب ُب األمر ا٥بْب اليسّب، كقد تستخدـ أيضان 
أم كل مصيبة بعد سبلمتو صلى " كل مصيبة بعدؾ جلل: "لؤلمر الععيم ا١بليل، كما قالت ا٤برأة األنصارية

. ا عليو كسلم تعترب ىينة كيسّبة
فالناموس يطلق كيراد بو ما دٌؽ كلىطيف كخفي . كأنت قد تستخدـ كلمة ا١بلل أيضان ُب األمر ا٥باـ  

فالناموس كىو جربيل ال يأٌب للنيب إال بصورة . كىذا فيو مناسبة؛ ألف الوحي كما قلنا ىو اإلعبلـ ا٣بفي
 .خفية ال يسمعها كال يعرفها ا٢باضركف كما قررناه ُب حديث ا٢بارث ابن ىشاـ السابق

                                                 

   .1:العلق (1)
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ما : " كيطلق أيضان كيراد بو األمر الععيم ا٥بائل ا١بليل كما قاؿ أحد الفبلسفة كىو ابن سينا يقوؿ
أم ما طرؽ العآب حدث ىائل ضخم، كال قانوف ععيم، كال شريعة ". طرؽ العآب ناموس مكل ناموس ٧بمد

. ٧بكمة كما طرؽ العآب مكل ما جاء بو النيب ٧بمد عليو الصبلة كالسبلـ
لبخارم ٤با ركل ا٢بديث ُب مواضيع أخرل اتفسّب ىذا .  فهنا إذف ىنا الناموس يعِب صاحب السر

قاؿ مرة . ىذا تفسّب البخارم للناموس". الناموس ىو صاحب السر الذم يطلعو ٗبا يسَبه عن غّبه: "قاؿ
. "الناموس صاحب السر الذم يطلعو ٗبا يسَبه عن غّبه: " أخرل البخارم

كالقضايا ىذه فيها خفايا ككّب على غّب " صلصلة ا١برس" ككما عرفنا ُب حديث ا٢بارث ابن ىشاـ 
.  النيب صلى ا عليو كسلم؛ بل فيو خفاء كامل على غّب النيب صلى ا عليو كسلم

 قالوا ُب سبب اختيار كرقة ٤بوسى مع أنو كاف األقرب أف ٱبتار (ااَّهِ يانَيزَّهَلااالَّهُياَ َل اُ وَ  )
فقالوا ُب . عيسى باعتباره ُب ىذه الوقت نصرانيان، نصراين يعِب عيسى ىو األقرب أف ييذكر من موسى
يعِب موسى . جواب ذلك أف نبوة موسى كانت أشهر من جهة العهور كأككر من جهة األتباع كأدـك حٌب

عليو الصبلة كالسبلـ استقرت دعوتو كتبعو جٌل بل كٌل بِب إسرائيل كآمنوا بو، كأخرجوه من ببلد مصر كما 
تعرفوف، كدامت دعوتو ُب بِب إسرائيل، قركف طويلة، كأتباعو ككر جدان، إذا قيس ىذا  ٕباؿ عيسى ٱبتلف 

 . الوضع
عيسى صلى ا عليو كسلم ما بْب رسالتو كقيامو بالدعوة كرفعو قيل ثبلثة سنوات كبعضهم قاؿ 
أربع سنوات، موجزة ٧بدكدة ٓب يتبعو على دعوتو ا٢بقيقية عيسى عليو الصبلة كالسبلـ إال بضعة رجاؿ، 

 .  عشر رجلاثناأكصلهم بعضهم إٔب اثِب عشر رجل ىم ا٢بواريوف، 
ٍب عيسى أيضان ما . إذا قيس اثِب عشر رجل بأمة كاسعة تبعت موسى يعترب األمر يعِب فيو ما فيو

، كدين النصارل اليـو ليس ىو دين عيسى ابن مرًن؛ . ٛبكنت رسالتو كال كتابو كدع ما عليو النصارل اليـو
كإ٭با ىو دين بولس الذم ىو رجل يهودم ا٠بو شاؤكؿ ادعى أنو من أتباع ا٤بسيح، ككضع ديانة كثنية شركية 

. تكليتية قبلها النصارل على أهنا ىي دعوة السيد ا٤بسيح صلى ا عليو كسلم
َاَ اااا َّه ُ وُساااَّهِ يانَيزَّهَلااالَّهُياَ َل ا): ىذا تعليل لبعض العلماء ُب سبب اختيار كرقة ُب قولو

 كسواء قاؿ موسى أك عيسى، ا٤بقصود يعِب إشعار النيب صلى ا عليو كسلم بأف ىذا من جنس (ُ وَ  
من ا على األنبياء كالرسل، نزؿ على _ كىو جربيل _ الوحي ا٣بفي الذم كاف ينزؿ بو صاحب السٌر 
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موسى كعلى عيسى كعلى نوح كعلى إبراىيم كإ٠باعيل كإسحاؽ كيعقوب، كىو اآلف يأٌب للنيب األخّب 
. ٧بمد صلى ا عليو كسلم

يعِب من الزيادة " قاؿ لو أبشر: "ُب مرسل سعيد بن ميسرة، أخرجو ابن إسحاؽ من الزيادة ما يلي  
أبشر إنك الذم بشر بو ابن مرًن كإنك على مكل : "ُب كبلـ كرقة للنيب عليو الصبلة كالسبلـ أنو قاؿ لو

ىذا كبلـ ٝبيل جدان، ذكر فيو أنو أنك الذم بشر " ناموس موسى، كإنك نيب مرسل كإنك ستؤمر با١بهاد
ككل نصراين صادؽ بنصرانيتو ٯبب عليو أف يعتقد ُب ضمن ما يعتقد أف نبيو عيسى عليو . بو ابن مرًن

ككل ما ٓب . الصبلة كالسلم جاء ببشارة بأف نبيان سيبعكو ا جل كعبل يتبعو من ا٣بلق ما ٓب يتبع نبيان قبلو
يعَبؼ بذلك ال يعَبؼ بدينو الذم مع شدة ما طرقو من ٙبريف كاسع، ال تزاؿ البشارات بالنيب العريب 

 .الذم يبعث من جباؿ آراـ كىي جباؿ مكة منصوص عليو ُب مواضع ككّبة من اإل٪بيل
 البشارة على كتكلما النبوية الرسالة خصائص على تكلمنا ٍب سابقة، دكرات عدة ُب ىذا ذكرنا كقد

 بالنيب البشارة إف بل لذكرىا؛ موضع اآلف ليس ذلك على يدؿ ما الصرٰبة اإل٪بيل نصوص كمن. كالعا٤بية
. السابقْب كا٤برسلْب األنبياء ٝبيع دعوات أصوؿ من كانت كسلم عليو ا صلى

 سيبعكو قادمان  نبيان  أف أمتو يبلغ أك يبشر أف دعوتو لواـز من كاف إال الغابرة األمم ُب نبيان  ا بعت ما
 موجود حي األنبياء ىؤالء كأحد ا٣باًب القادـ النيب ىذا كبيعث حصل لو كأنو النبوة، بو ٱبتم كعبل جلٌ  ا
 تعأب قولو كىو كاضح قاطع بنص القرآف ُب ا سجلها ظنية القضية تبقى ال كحٌب. كاتباعو بو اإلٲباف للزمو
اَ  ءُكمْااثُمَّهااَوِحْكَ  ٍااِكَ  بٍاا ٍّ اآتَيْ ُ ُكماَاَ  ااا َّهِب َيٍّْ  َااِ  ثَ قَاااالَّهيُااَأَخ َااَوِإذْا﴿: كعبل جل يقوؿ عمراف، آؿ ُب

 ُب أم ﴾ِ يِاااَ َيْؤِ ُ  َّها﴿ استقباؿ صيغة الصيغ كالحظ( 1)﴾َواََ  ُصُ نَّهيُااِ يِاااَ َيْؤِ ُ  َّهااَ َ ُكمْاااٍَّ  ا ُّلَصدٍّقٌااَرُ ولٌا
َ ْرُتمْااقَ لَا﴾ا﴿َواََ  ُصُ نَّهيُا﴿ جاء، لو. ا٤بستقل َ ْرنَ اقَ ُاواْااِإْصِ ياَذِاُكمْااَ َل اَوَأَخْ ُتمْااأََأقَيْ ا َ ْاَ ُدواْااقَ لَااَأقَيْ

 ىذا عن ﴾َذِا َاا َيْ دَااتَيَواَّه اَ َ  ﴿: ٥بم فقاؿ النبيْب، كىٌدد ا٤برسلْب ىٌدد ٍب ﴾ااشَّه ِاِد  َاا ٍّ َااَ َ ُكماَوأَنَ ْا
 ال أك ا٤برسلْب األنبياء دعوات إٔب ينتسبوف ٩بن النبيْب بغّب بالك كما (2).﴾اْاَ  ِ ُيونَااُامُاا َُأْواَيِئ َا﴿ ا٤بيكاؽ

 كأًب الصبلة أفضل عليو السابقْب األنبياء كدعوات رسل ٝبيع ُب بو ا٤ببشر ا٣باًب النيب فهو ينتسبوف،
 .التسليم

                                                 

. 81:عمراف آؿ (1)
. 82:عمراف آؿ (2)
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 أككر كىكذا (َ َ ً  )ابالنصب ىكذاا(َ َ ً  اِ  َ  ااَْ َ ِ يا َ ): كرقة سمسالق قاؿ كرقة، قاؿ
. األقرب اللغوم كجهها ىو كىذا" جدعه  فيها ليتِب يا: "بالرفع فيها ففف األصيلي ركاية إال كلها بل الركايات

" جدعه "ك. ا٤بقٌدـ ا٣برب الرفع موضع ُب ك٦بركر جار" فيها "ا١بملة شبو" فيها "فتكوف ،"جدع فيها ليتِب يا"
 . ا٤بؤخر االبتداء على

 فتكوف. جدعان  فيها أكوف ليتِب يا: كالتقدير ا٤بضمرة" كاف "بتقدير فوجهها النصب على أما
. منصوب يكوف كا٣برب مرفوع يكوف أف البد اسم كخربا،ن  ا٠بان  ٰبتاج تعرفوف كما ناسخ فعل طبعان " أكوف"

 خرب" جدعان " "جدعان  أنا ،"جدعان  فيها. "أنا أم" أكوف. "معها مضمر ا٠بها مضمرة ىي داـ ما فا٠بها
 بطْبض إذف معنا فيكوف. الصحيحة الركايات أككر كىي منصوبة يعِب جعلها على ىذا منصوب، يكوف
:ا(َ َ ً  اِ  َ  ااَْ َ ِ يا َ ) للكلمة

  ا١بملة شبو مقدـ خرب كفيها مؤخر مبتدأ جدعه. 
  جدعا فيها أكوف ليت يا "كيكوف ا٠بها مع ا٤بضمرة" كاف "بتقدير جدعان  أك ."

 يستعار كلكن الغالب، ُب األنعاـ أسناف على يطلق كاف كإف يقولوف كما السن صغّب ىو ا١بدع 
. جدع فيها ليتِب يا. غالبان  السن لصغّب بو

 النيب بو ا٤ببشر النيب ينتعر علم من أثارة من أكٌب فيما ككاف كعمي السن، ُب طعن قد كرقة كاف ٤با
 سنو ُب صغّبان  كاف لو ٛبُب ا٤بولود، النيب ىو أنو فعرؼ كالسبلـ الصبلة عليو النيب كبلـ ك٠بع القادـ، ا٣باًب

 كيطرد سييخرج كأنو با١بهاد، سيؤمر أنو عرؼ كقد معو، كا١بهاد كاتباعو النيب ىذا خدمة من ليتمكن
 ُب البلئقة خدماتو ليقدـ صغّبان  شابان  أم جدعان  كالسبلـ الصبلة عليو بعكتو كقت كاف لو فتمُب كسيتحمل،

.  كسلم عليو ا صلى النيب لدعوة اتباعو
ااَْ َ ِ ياَ َ ً  اِ  َ  ااَْ َ ِ يا َ ): أمنيتاف أك أمنيتْب اآلف شوؼا(َح ًّ اَأُكونُاااَْ َ ِ ي): بعدىا قاؿ ٍب

.  األمنيتْب بْب فرؽ (َح ًّ اَأُكونُا
 تتحقق، ما صغّبان، الكبّب يرجع كلن صبيان، الشيخ يرجع لن تتحقق، ال مستحيلة: األكٔب األمنية

 أمامو بقي كما ا٣باًب، النيب ىو ىذا بالفعل بأف قناعتو ُب صدقو على دليل كرغبة، بأمنية إخبار ىي لكن
. اًباْب النيب ىو ىذا بأف يقينية قناعة من صدره ُب أكٌنو ما عن ا٤بعربة األمنية إال ٦باؿ
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 كقد يبقيو كجل عز ا أف مضمنة يعِب للتحقق، سبيل ٥با أمنية فهيا(َح ًّ اَأُكونُاااَْ َ ِ ي) :الكانية أما  
 سنتْب أك سنة عمره ُب ا أمد لو فرٗبا الوحي، من األكٔب الدفعة كبدأت مشسها، إشراؽ كبدأ الرسالة، أزؼ
. ذلك من شيئان  يدرؾ ثبلثان  أك
 كجو ٥با الكانية لكن. صغّبان  يعود لن طبعان  تتحقق، لن كانت كإف برغبة إخبار األكٔب فاألمنية  

 . الصيغتْب بْب غاير كلذلك" حيان  أكوف ليتِب: "كقاؿ للتحقق
شعرة" ليتِب يا: "النداء بياء أتى الوقوع مستحيلة كانت ٤با األكٔب ُب

ي
 أف ذلك ٙبقق من باليأس ا٤ب

 . عنها كالتعبّب األمنية تبقى لكن جدعان، يكوف
 حٌب بعمره، أمد لو تقع ٩بكن الٍب الرغبة من نوع فيها الٍب ا١بازمة النداء أداة" ...ليتِب "الكانية أما

 شيء ا أمر ُب كاف كإف يعِب اإلمكاف ُب. سنوات عشر يعيش أف ٲبكن الكمانْب أك السبعْب عمره كلو
. آخر
 كجو لو يكوف قد الكانية لكن ٢بصو٥با كجو ال األكٔب قلناا(قَيْوُ  َااُ ْخ ُِ  َااِإذْااَح ًّ اَأُكونُاااَْ َ ِ ي)   

 شاء إف حينو ُب كسنذكره القيم بن الشمس كاإلماـ حجر بن ا٢بافظ بْب نقاش معنا سيأٌب كىذا. ٢بصو٥با
. تعأب ا
 كاف كرقة، العآب أك القسيس ىذا طاباْب ىنا الحظا(قَيْوُ  َااُ ْخ ُِ  َااِإذْااَح ًّ اَأُكونُاااَْ َ ِ ي)  

 الذم ىو دكره بعدىا يرتب ٍب سيخرجوؾ، قومك أف اعلم: لو يقوؿ أف ا٤بنطقي يقوؿ كما الكبلـ تركيب
 فهو للكبلـ، ا٤بنطقي الَبتيب ىو فهذا نصرتك، من ألٛبكن موجودان  أكوف ٱبرجوؾ عندما ليتِب: ٛبناه

 كأف ٱبرجوه، إذ حيان  كاف لو يتمُب بأنو األمنية إٔب كانتقل سيخرجونو بأنو مباشرة أخربه ما األكؿ حذؼ
. األمم أحواؿ عن قرأه ٗبا خربتو ٕبكم كرقة استفاده كىذا منو، مفركغ حتمي أمر اإلخراج
 قضية تتصور قد أنت. منها مفركغ قضية ىذه كأيبعد، كطيرد كأكذم عودم إال قط نيب جاء ما 
 ىذا عنده رٗبا غّبه بينما فيها، دكرؾ أك آثارىا إٔب عنها ا٢بديث تتجاكز رٗبالذلك ك عندؾ كتستقر كتفهمها
 ذات عن أكالن  ٚبرب أف منك يتوقع ككاف فيها، دكرؾ أك كآثارىا ملحقاهتا عن كبلمك ُب ّٔا فيفاجأ التصور
. كسلم عليو ا صلى كالنيب كرقة بْب ا٢باؿ ىو كىذا. هنائيان  القضية عن خلفية عنده ما ألنو ا٤بشكل؛
ُلواُك تَااَوَ  ﴿ قررنا كما سابقان  علم من أثارة عنده ما كالسبلـ الصبلة عليو النيب  اِ  اقَيْبِليِااِ  اتَي َيْ
 .كالسبلـ الصبلة عليو لو بالنسبة ٛبامان  جديدة األمور شيء، فيو ما ( 1).﴾ َِ ِ  ِ  َااَتُخ ُّليُااَوََلااِكَ  بٍا

                                                 

 .48: العنكبوت (1)
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 إسرائيل بيِب أنبياء من األنبياء أخبار من قرأ الكتاب، من كنقل العربانية كقرأ تنصر كونو ٕبكم كرقة 
 ألف القتل؛ كرٗبا كا٤بكائد، كالعذاب كاإلبعاد الطرد من كغّبٮبا ٥بما جرل كما كعيسى موسى أخبار قرأ، ما
 ذلك من ككّب بشيء القرآف ُب ا كأخربنا إسرائيل بنو أنبيائهم على األقواـ  أعٌب من كانوا إسرائيل بنو
اَوَ  ِ ي ًااَك َّه َيُ مْاا َيَ  ِ ي ًاااْ َ ْكبَيْ ُتمْااأَنُ ُ ُكمُااتَيْ َوىاَلَااِ َ  اَرُ ولٌااَ  ءُكمْا﴿ عمـو صيغة ﴾َأَ ُكلَّهَ  ﴿

  (1).﴾تَيْي َيُلونَا
 ٲبكن ال الذم الطبيعي الوضع ىو ىذا يعِب عنده، كاستقرت كعرفها قرأىا ما لككرة ا٤بعلومات فعنده

. يتغّب
 إٔب كا٘بو كرغبتو مشاركتو ترؾ كالسبلـ الصبلة عليو فالنيب القضية، ىذه ُب مشاركٍب ىي ما بقي

 يعطو ٓب (قَيْوُ  َااُ ْخ ُِ  َااِإذْااَح ًّ اَأُكونُاااَْ َ ِ ي): شوؼ. لو بالنسبة ةديداِب ا٤بشكلة اإلخراج القضية أصل
 كسلم عليو ا صلى للنيب كا٤بآزرة ا٤بعاكنة من بشيء ا٤بشاركة ُب رغبتو إٔب انتقل إ٭با سييخرج؛ بأنو ا٣برب
 ا٤بعلومة كىو اآلف، يهمو ما إٔب كا٘بو كرقة كرغبات أمنية ترؾ كسلم عليو ا صلى النيب بينما إخراجو، كقت

رج أف بد ال أنو على كرقة رتبها الٍب ىذه ا١بديدة  .ذكر عنده اإلخراج ٖبرب يرد ٓب كاف كإف ٱبي
اَأَوُ ْخ ِِ يَّها).  ا٤بسألة ألصل رجع انتبوا(ُامْااَأَوُ ْخ ِِ يَّهااَوَ لَّهمَااَ َلْ يِاااالَّهيُااَصلَّه ااالَّهيِااَرُ ولُاا َيَي لَا)

 :أمور فيها كسلم عليو ا صلى النيب من ىذه كا١بملة (ُامْا

ا على سبيل االستفتاح، (َأَ وَا) البد أف تكوف مفتوحة، (َأوَا)قالوا ُب إعرأّا : األمر األكؿ
اُامْا)  .  أصلها ٨برجوف، ٨بيٍرًجيوف ٝبع مفردىا ٨بيٍرًج كلبل ال؟ ٨برجوف(ُ ْخ ِِ يَّها)، (َأَوُ ْخ ِِ يَّه

 (٨برجوم): يقاؿ. ..بياء ا٤بتكلم حيذفت النوف، فجاءت ٝبعت الواك كالياء" ٨برجوف"٤با اتصلت 
ثقيلة جدان على النطق كالعرب ٙبب التسهيل، " ٨برجوم"بالواك كالياء ىذا الَبتيب كلبل ال؟ فلما كانت ثقيلة 
ماداـ يائْب يأٌب ما يسمى عندىم ماذا؟ إدغاـ . قيلبت الواك ياءن لتجانس ياء ا٤بتكلم، فصارت ياءين

التجانس، ا٢برفْب اللي من جنس كاحد يدغماف عند العرب إذا كاف أحدٮبا ساكن كاآلخر متحرؾ 
على ترتيب الكلمة أصلها ٨برجوف، ٝبع ٨بيٍرًج، حيذفت النوف التصا٥با بياء " أك ٨برجٌي ىم: "فصارت
. ما ٲبكن ٘بمع نوف ا١بمع ىذه مع ياء ا٤بتكلم. ا٤بتكلم

الواك بالياء كىي ثقيلة كما تسمع اآلف، " ٨برجوم"اجتمعت الواك كالياء فكاف نطق الكلمة : كاقاؿ
كالحعت تشعر بالكقل كالعرب من عادهتا ٙبب التسهيل، فانقلبت الواك إٔب ياء لتجانس ًشكلة ياء ا٤بتكلم 

                                                 

 .87: البقرة (1)
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كاضح الكبلـ كلبل ال؟ . (٨برجي)فاجتمعت ياءاف، إحداٮبا ساكنة كاألخرل متحركة فأيدغمت فصارت 
. مبتدأ مؤخر (ىم)ككلمة . كصار موضعها اإلعرايب كما قالوا خرب مقٌدـ

اُامْا) .  بَبكيبها الذم ذكرناه ُب موضع الرفع على ا٣برب لكنو خرب مؤخر( خ  ي)، (َأَوُ ْخ ِِ يَّه
 .(ىم ٨برجي)كالتقدير . مبتدأ مؤخر" ىم"٨برجي خرب مقدـ ك... ُب موضع الرفع على أنو مبتدأ ال" ىم"ك

 .  ُب اإلخراجقك٤باذا قدـ ا٣برب ىنا؟ أيضان نفسو؛ ألف ىم
دائمان ا٤بتكلم إذا تكلم يقدـ ُب الكبلـ ما قلبو كعقلو متعلق بو، كىي إحدل ا٤بسوغات كما قالوا 
ُب جواز تقدًن ا٣برب على ا٤ببتدأ مع أف تركيب ا١بملة العربية أف يكوف ا٤ببتدأ ىو؟ ٤باذا ٠بي ا٤ببتدأ ألنو ىو 

 لكن قد يعطى التأخّب كيقدـ ا٣برب الىتماـ ا٤بتكلم با٣برب كتعلقو بو؛ ألف الكبلـ عن .األكؿ، ألنو يبتدأ بو
. اإلخراج، كتصور النيب عليو الصبلة كالسبلـ أنو سيخرج ىذا كفيها طرد كإبعاد يعِب فيها أمور ععيمة جدان 

كلذلك أعطاه التقدًن كإف كاف موضعو من . يعِب ما ىم متعلق ّٔم اآلف، لكن اإلخراج ىو ٮبو" ىم"أما 
اُامْا): فقاؿ. خربؾجهة اإلعراب التأخّب   .ىذا األمر األكؿا(َأَوُ ْخ ِِ يَّه

يعهر كاضحة جدان أف النيب عليو الصبلة كالسبلـ فوجئ ّٔذه ا٤بعلومة أليس كذلك؟ : األمر الكاين
اُامْا)فوجئ كلذلك سأؿ كالسؤاؿ استفهامي فيو استغراب كما قلنا كفيو استنكار  .  (َأَوُ ْخ ِِ يَّه

كقد عللت رٗبا ُب الدرس ا٤باضي ٤باذا ىذا االستغراب منو ليش يستغرب أنو سيخرجونو؟ نعم 
ككيف ال يكوف . ٧بفوؿ، مكفوؿ، معٌعم، مفخم عند قومو: أكالن سجلو السابق كلو ٝبيل. استغراب لو كجو

، كيقرم الضيف، كيؤدم األمانة، كيصدؽ ا٢بديث، كيعْب على  ذلك كىو ٰبمل الكل، كيكسب ا٤بعدـك
 .ىذه صفات جليلة ٘بعل صاحبها بْب قومو أثّبان كلبل ال؟ كبْب قومو يعِب ععيمان ك٧بببان . نوائب ا٢بق

ٍب األمر _  بلغة السجوف _ ما فيو سوابق . أربعْب سنة ما عكركا على زلة، فاإلخراج ما لو مربر إذف
ازداد خّبان، إذا كاف ٞبدكين على إقراء ضيف ككسب معدـك كصدؽ حديث أفبل ٰبمدكين على دعوة أريد 
أف أنقذىم ٝبيعان من شقاء الدنيا كعذاب اآلخرة، ا٤بفركض يزدادكا احَبامهم، ىذا الوضع كىو معذكر عليو 

الصبلة كالسبلـ؛ ألنو ما عنده اآلف أثارة عن علم أحواؿ كأخبار األمم كاألنبياء كما كاجهوه، ىذا ىو 
الوضع الطبيعي، شخص ٙبَبمو ألخبلقو الععيمة ٍب أسدل لك أععم معركؼ تنقلب عدكان لو؟ ىذا ما 

تزداد لو احَبامان كتبجيبلن كتوقّبان فكاف اإلخراج مالو أم كركد عنده كال أم ا٤بفركض منطق معكوس كلبل ال؟ 
اُامْا)مربر كاضح أمامو   ما فيو سوابق أغضبتهم عليو؛ بل عنده ؟إذف  ما مربر ىذا اإلخراجأم (َأَوُ ْخ ِِ يَّه

 . ُب موضع ا٢بضوة الععيمة
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 الصادؽ كاألمْب كألقابو .ككل قارئ لسّبة النيب صلى ا عليو كسلم قبل البعكة يعرؼ ذلك
ٍب الدعوة الٍب جاءىم ّٔا، ما جاءىم بشٌر أك ٖبسارة، جاءىم ٖبّبم الدنيا . الععيمة، كاحَبامو بْب قومو

أف إٔب كاآلخرة، ا٤بفركض أف يزداد األمر احَبامان ال أف ينقلب إٔب عداكة تؤدم ّٔم إٔب أف يضطركه اضطراران 
 . يهجر أرضو كيغادر بلده

اُامْا)  فاحتاج أف ييعلل لو ىذا عليو الصبلة كالسبلـ، كالتعليل جاء على لساف القسيس (َأَوُ ْخ ِِ يَّه
 . كرقة ٕبكم ا٣بربة السابقة بأحواؿ األنبياء كالسابقْب

اَامْا): قاؿ  ذلك؟ سبب ما أم .نعم ٥با؛ اآلف من الكتابة بأف ىذه القضية من تأكدا(نَيَ مْااقَ لَا)
، صفة يعطيو ىذا (َقطُّلاارَُ  ٌاا َْأتِا  .نيب ألم القانوف ىذا اختل ما عمـو

اُ وِديَا) اِ ِ ْثِ اَ  اِ ْئَتاِ ِياِإَلَّه  ينقلب أقرب الناس لو كىم عشّبتو كقومو إٔب ألذ (َاْما َْأِتارَُ ٌ اَقطُّل
٦بنوف، : فكاف من لواـز ىذه العداكة طبعان تعذيب أصحابو، كاهتامو بالتهم الككّبة. خصومو كأعدائو
 النيب صلى ا عليو كسلم من قومو على كجو قتعرفوف ما كاجو. اْب، ٍب طرده، ٍب حربو... كساحر، ككاىن

 .ا٣بصوص، كالعرب من كرائهم حٌب أظهره ا سبحانو كتعأب
 ا١بزء األكؿ ،ُب مرسل عيبيد ابن عمّب أخرجو ابن إسحاؽ كذكره ابن ىشاـ ُب ٨بتصر السّبة

لتكذبنو كلتؤذينو : "كرقة يقوؿ للنيب صلى ا عليو كسلم. (لتكذبنو كلتؤذينو): ، يقوؿ121صفحة 
 .الكقيلةكلها بصيغة التأكيد، نوف التوكيد  (كلتخرجنو كلتقاتلنو

كلئن أدركت ذلك اليـو ألنصرف ا نصران يعلمو كيرضى بو ٍب أدىن رأسو فقبل رأس النيب ): يقوؿ
 .     ىذا ُب مرسل عيبيد ابن عمّب عند ابن إسحاؽ (صلى ا عليو كسلم

اُ وِدَياَوِإْنا ُْدرِْكِ يا َيْوُ َ اأَْنُصْ كَا)ٍب نرجع  شرطية كماداـ " إف" شرطية قوالن كاحدان، (ِإنْا)، (ِإَلَّه
 .شرطية البد ٥با من فعل شرطي كجوابو ككبلٮبا ٦بزكماف

 ىي فعل ( ُْدرِْكِ ي)، ( ُْدرِْكِ يا َيْوُ َ اأَْنُصْ كَا) . البد يكوف الكاؼ ىنا عليها ذات ا١بـز( ُْدرِْكِ ي)
، (أَْنُصْ كَا).  طبعان فاعل لئلدراؾ( َيْوُ  َا)الشرط آّزـك بالسكوف،   (أَْنُصْ كَا) أيضان جواب الشرط آّزـك

شرط يعِب لن يقع نصرم لك إال إذا أدركِب يومك، ففذا مت قبل ذلك تكفي ىذه الرغبة . البد تقرأ ىكذا
 . كاألمنية الٍب عرٌب ّٔا كجلس ينتعر، كلكن  سابق قدره ُب كرقة غّب ذلك

، األزر ىو "شٌد أزرىم: "ا٤بؤزر ىو القوم من باب قو٥بم:  النصر ا٤بؤزر قالوا(أَْنُصْ َكاَنْصً ااُ َؤزَّهرًا)
ا٢باجة إٔب القوة، كقد تكوف ٙبتاج من يأزرؾ، كقيل من اإلزار كاإلزار تكِب بو العرب من شدة ربط اإلزار 
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إذا كاف ُب موقف ... عن صولة ا٢برب كقوهتا، ٙبتاج إٔب أف ٰبـز كسطو ٕبزاـ ثابت ال يضطر معو إٔب
 . مواجهة كحرب كضرب، ما فيو ٦باؿ إٔب أف يتفقد إزاره كل كقت، يعِب نصران قويان بارزان ظاىران مؤزران 

ثُمَّهاَاْما َيْ َشْباَورََقُ ا): قالت عائشة ُب ركايتها ،لكن بعد ىذه األماين كلها  ُب كرقة قضاء آخر
أم ٓب يلبث بعد ىذه ااكرة بينو كبْب النيب صلى ا عليو كسلم إال يسّبان حٌب ا(َاْما َيْ َشبْا)ا،(َأْناتَيُو ٍّيَا

يعِب قبل أف ٰبصل شيء، كقبل أف يفعل النيب صلى ا عليو كسلم أم شيء، كقيل أف يدعو . أدركو ا٤بوت
لذلك تستخدـ كلمة . رجبلن كحدان، ما لبث بعد ىذه القصة إال يسّبان جدان ٕبيث أنو قد يلغى من ا٢بساب

 لئلخبار بأنو ما ٩بكن أف يصنع شيئان كال أف يبقى شيئان إال توُب كفَب الوحي بعد ذلك على (َاْما َيْ َشبْا)
 .النيب صلى ا عليو كسلم

 الضعف ليس ىنا كالفتور .كضعف برد أم (( َي َي َا)ا،(اْاَوْحيُااَو َي َي َااتَيُو ٍّيَااَأنْااَورََق ُاا َيْ َشبْااَامْااثُمَّها)
 األكٔب الدفعة ىذه استقبل ما كسلم عليو ا صلى ففنو حصل الذم ىذاك التاـ، االنقطاع بو يراد بل فقط؛
 حصل ما جنس من لو حصل الذم ىذا كأف مرسل، نيب سيكوف بأنو كرقة لساف على أيخرب الٍب الوحي من

رج كييعادل، سييعذب كأنو الناموس، السابقْب لؤلنبياء  . كييطرد كٱبي
 ا٢بقيقة ُب ىي الكانية للدفعة نفسو يهيئ أف فَبة إٔب احتاج كلها، ا٤بعلومات ىذه استقبل ٤با
َ أْا﴿ فكانت. الرسالة أعباء لتحمل ا٢بقيقي التكليف  لقائو من بعدىا كما (1)﴾َخَلقَااااَّهِ يارَ ٍّ َاا ِ ْ مِاااقَيْ
 الكربل للمرحلة نفسيان  يستعدؿ لو كهتيئة كنيب، كاختّب اصطفي بأنو لو إعبلف كاضحة، هتيئة كرقة بالقسيس
اأَ َيُّلَ  ا َ ﴿: قولو ُب جابر حديث ُب سنحرره كما الواضح الصريح للتكليف الكانية الدفعة فتأٌب القادمة،
ثَيٍّ ُا . الرسالة أعباء ليبدأ (2)﴾ َأَنِ رْااُقمْا(ا1ا)اْاُ دَّه
 عائشة قصدهتا الٍب الفَبة ىي الكانية كالدفعة الوحي من األكٔب الدفعة بْب ما الزمنية الفَبة فكانت 
 نفسو كالسبلـ الصبلة عليو يهيئ أف إٔب كافية كانت أشهر ستة . أشهر ستة ٫بو (اْاَوْحيُاا َي َي َا): بقو٥با

.  الوحي كفَب ّٔا ليقـو كسلم عليو ا صلى ٥با اختّب الذم الكربل الرسالة كمهاـ أعباء الستقباؿ
 توُب كرقة أف على الدالة الواضحة الركاية ّٔذه ا٤بعاد زاد ُب القيم ابن الدين مشس اإلماـ ٛبسك

 فَبة فَبت ٍب ال؟ كلبل توُب أف ينشب ٓب كسلم، عليو ا صلى النيب كبْب بينو ااكرة ىذه بعد مباشرة
 . اللقاء ىذا بعد مباشرة توُب كأنو الوحي

                                                 

  .1:العلق (1)
. 2_1:ا٤بدثر (2)
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 ٧بمد السّب إماـ ذكره ما تضعيف على الصحيح ُب الذم ّٔذا القيم ابن ٛبسك شيء، أم يلبث ٓب
 الصبلة عليو النيب أصحاب من ا٤بعذبْب على ٲبر كاف القسيس ىذا نوفل ابن كرقة أف من إسحاؽ ابن

 أم( حنانان  قربؾ ألٚبذف قتلوؾ لئن ببلؿ صربان : )كيقوؿ ييعذبوف كىم عليهم ٲبر ياسر كآؿ كببلؿ كالسبلـ
 . جزعو يعهر أف القبيل، ىذا من شيء عليك كأندب عليك، ألبكْب

 كياسر ببلؿ كتبعو كدعا، كسلم عليو ا صلى النيب بيعث أف إٔب عاش كرقة أف على يدؿ ىذا
اَورََق ُاا َيْ َشبْااَامْااثُمَّها): تقوؿ الركاية بينما ليكبتهم، عليهم ٲبر ككاف يعذب، كىذا ا٤بشركْب مع ا٤بواجهة كبدأت

 (.تَيُو ٍّيَااَأنْا
لكن . ابن القيم قاؿ أف الذم ُب الصحيح يبطل كيسقط ىذا الذم ذكره ابن إسحاؽ ُب السّبةؼ

 . ا٢بافظ ابن شهاب ابن حجر عليو رٞبة ا ىنا اعَبض على ابن القيم؛ بل قاؿ إف اعَباضو ساقط
ساقط : قاؿ. ا٢بافظ ابن حجر يعترب اعَباض ابن القيم غّب كجيو كتتمكل كجاىتو من عدة أكجو

لكن ا٢بقيقة ما ذكره ابن . كحاكؿ أف ٯبمع يعِب بْب ما ُب السّبة كما ُب الصحيح ٔبمع ستجدكنو عندكم
 .القيم كىو الوجيو حقان كىو ا٤بتعْب ألمور أربعة أك لوجوه أربعة

ٕبكم كضعها العريب ا(َاْما َيْ َشبْا)ككلمة ا(َاْما َيْ َشْباَورََقُ اَأْناتَيُو ٍّيَا): ظاىر الركاية: الوجو األكؿ
ما ُب الصحيح ىو . أم فتور الوحي كاف مَباخيان عن القصة كعن كفاتو معهاا(َو َي َيَ ااْاَوْحيُا) .أم ٓب يلبث

 . بلغ تلك ا٤براحلالالذم يدؿ على أنو ما عاش ك
كصفو ُب نفس ا٢بديث بأنو شيخ كبّب قد عمي، كىذا ال يناسب أف يطوؼ ٲبر على ىذا : ثانيان 

 .يعذب كيكلمو، شيخ ككبّب كأعمى يعِب فيو ما يدؿ على أف فيو بعد
، "كتاب الرؤيا"كىو رٗبا أكضح سبيل مع ما ُب الصحيح ما أخرجو الَبمذم ُب سننو ُب : ثالكان 

 ما نص ا٢بديث؟ عن 2288حديث " باب ما جاء ُب رؤيا النيب صلى ا عليو كسلم ا٤بيزاف كالدلو"
: عائشة رضي ا عنها أف خدٯبة رضي ا عنها قالت للنيب صلى ا عليو كسلم سألتو عن كرقة كقالت

 كالصحيح أنو مات قبل أف تعهر فقاؿ عليو الصبلة (ِإنَّهُياَك َناَصدَّهَقَ اَوَاِك َّهُياَ  َتاقَيْبَ اَأْناَتْ َ  َا)
 كىذا سنذكر ٚبرٯبو كشاىده بعد قليل حينما نذكر شيئان من (1)((رأ تاايا   اأوا     )): كالسبلـ

 .إذف ىذا نص صريح .فضائل كرقة

                                                 

  .4211ح 666ص/2ج مستدركو ُب ا٢باكم (1)
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ُب سنده عكماف ابن عبد الرٞبن ليس عند أىل العلم بالقوم لكنو شاىد عند اإلماـ : يقوؿ الَبمذم
 . كابن ٥بيع فيو ضعف لكن فيو شواىد يدعم ركاية عكماف ابن عبد الرٞبن،أٞبد من ركاية ابن ٥بيع

 "اإلصابة ُب معرفة الصحابة"كذلك ُب " الفتح"ا٢بافظ نفسو كأنو تراجع عن ما قرره ىنا ُب : رابعان 
 أك ُب ترٝبة كرقة ٍب ذكر الركاية الٍب ُب الصحيح 317كتابو ا٤بشهور ترجم لورقة ُب ا١بزء السادس صفحة 

كظاىر ذلك أف كرقة أقر بنبوة النيب صلى _  ىذا كبلـ ا٢بافظ _كظاىر ذلك ): ٍب ما ذكر ُب السّبة ٍب قاؿ
 . (ا عليو سلم لكنو مات قبل أف يدعو رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم الناس إٔب اإلسبلـ

إذف كأنو ٤با ىذا ترؾ أك تراجع ما اعَبض بو على ابن القيم كقرر ُب اإلصابة أف كرقة توُب فعبلن قبل 
 .أف ٲبارس النيب أك أف يدعو النيب صلى ا عليو سلم أحدان إٔب اإلسبلـ

ليتِب فيها جذعان، ليتِب فيها حيان فأنصرؾ : ىل ىذه القناعة من كرقة كىذه األمنيات: يأٌب السؤاؿ
نصرا مؤزران كلكن توُب كٓب يتمكن من بلوغ الدعوة كنصرة النيب صلى ا عليو سلم، ىل ىذا يكفي ُب حاؿ 

 كرقة للنجاة؟ 
نعم يكفي ككل من كاف على حالو فاقتنع ٗبا بلغو كانتعر أف يأتيو شيء من التكليف أك : ا١بواب

كقد صٌح ُب كرقة األحاديث . تو ا٤بنية قبل ذلك فهو ُب حكم الناجي ببل شكـشيء من العمل، لكنو اخَب
 :اآلتية
  عن ىشاـ ابن عركة عن أبيو عركة ابن الزبّب 609أخرج ا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ ا١بزء الكاين صفحة 

َلات ّبوااورق اا  انو  ا إنيارأ تاايا   اأوا)): عن عائشة مرفوعان قاؿ النيب صلى ا عليو سلم
 طرقو الشيخ عصحيح على شرط الشيخْب كٓب ٱبرجاه ككافقو الذىيب كاستفر:  قاؿ ا٢باكم(1)((     

 . ُب الَبقيم405 ا٢بديث رقم كؿ، ا١بزء األ405: األلباين عليو رٞبة ا ُب السلسة الصحيحة رقم

  قلنا 540ا٢بديث الذم ذكرنا قبل قليل حديث عائشة عند الَبمذم ا١بزء الرابع صفحة : ثانيان 
 من طريق عكماف ابن عبد الرٞبن كىو الوقاسي عن الزىرم عن عركة عن عائشة 2288: حديث
  ار ولااهللاإناورق ا):ا ئ ااا بياصل ااهللا ل يا لما  اورق ا أا ياخد   اق ات)): قالت

اا(2).((إنيارأ تاايا   اأوا     ):ا ي ل ،ك ناقداصدق ااك يا  تاقب اأنات   

                                                 

  .4211ح 666ص/2ج مستدركو ُب ا٢باكم (1)
: كأخرجو أيضنا  . (63/24)كابن عساكر . صحيح على شرط الشيخْب : كقاؿ  (4211 :، رقم2/666)أخرجو ا٢باكم  (2)

 ( .7297 ، رقم 5/13 )مالديلم
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 األسود أف خدٯبة فقلنا عكماف الوقاسي فيو كبلـ لكنو شاىد عند اإلماـ أٞبد من طريق ابن ٥بيع ع
 . سألت رسوؿ ا صلى ا عليو سلم عن كرقة

كل من استجاب ٤با بلغو من دعوات األنبياء . إذف ٪باة كرقة ثبتت كيكفيو ىذا ُب كضعو كحالو
 .كا٤برسلْب كمات قبل أف يبلغو شيء آخر فهو ُب حكم الناجي

 مواضع ثبلثة ُب البخارم أخرجو ا٢بديث ىذا بأف السابق الدرس ُب لكم قلت :يلي ما بقي
 ابن عقيل ركاية من" الوحي بدء كتاب "ُب األكؿ ا٤بوضع ىذا. اضعكـ ُب فقرات منو أخرج ما ،كامبلن 
 ُب كىو" التفسّب كتاب "ُب ا٢بديث نفس أخرج كذلك؟ أليس عائشة عن عركة عن الزىرم عن خالد،
َ ْأا ِ ْ ِمارَ ٍَّ اااَّهِ ياَخَلقَا﴿: تعأب قولو تفسّب الصحيح كسط  كىو عقيل غّب آخر رجل طريق من (1)﴾اقَيْ
 عن حديث أم _ حديكهما كانتهى األلفاظ بنفس عائشة عن عركة عن الزىرم عن األيلي يزيد ابن يونس
 .(الوحي كفَب توُب أف: )الكلمات ىذه دعن _ يونس كحديث عقيل

 الرؤيا بدئ ما أكؿ "الرؤل، تعبّب" التعبّب كتاب "ُب الصحيح آخر ُب ثالث موضع ُب أخرجو
 ىو كال عقيل ىو ما آخر رجل طريق من" الصادقة الرؤيا باب التعبّب كتاب "ُب حديث كأكؿ ،"الصادقة
 عن معمر ركاية ُب لكن .األلفاظ كبنفس عائشة عن عركة عن الزىرم عن راشد ابن معمر كىو يونس
 آخر ُب التعبّب لكتاب تركح الليلة اليـو ا شاء إف البيت رجعتم إذا. عليها ننبو أف ٯبب زيادة الزىرم
 . زيادة فيو الذم ا٢بديث تقرأ" الصادقة الرؤيا باب "الصحيح ُب آّلد

 فيها يذىب كاف فَبة الوحي كفَب): التالية الزيادة ٘بدا(اْاَوْحيُااَو َي َي َا) إٔب ٛبامان  ماشي ا٢بديث تقرأ
 يقتل أف يريدإٔب أنو  الكرب بو بلغ يعِب (ليَبدل ا١بباؿ شواىق إٔب بلغنا فيما كسلم عليو ا صلى النيب
( فيسكن ا رسوؿ إنك ٧بمد يا فقاؿ جربيل لو فتبدل )انتحارم، اليـو عآب ُب يقولوف كما ينتحر نفسو
 الوحي ٞبي حٌب فيسكن، جربيل لو يتبدل نفسو يلقي أف أراد فكلما ا١بباؿ شواىق إٔب عاد فكلما
 (.كتبدد

 :عندكم كقيدكىا" التعبّب كتاب "كراجعوا سجلوىا التالية، ا٤بلحوظات عليها نسجل الزيادة ىذه 
  ةأف ىذه الزيادة فقط من ركاية معمر عن الزىرم دكف ركايٍب يونس كعقيل، ىذه كاحد: أكالن 
 كىو كتاب مطبوع كقد " ا١بمع بْب الصحيحْب"اإلماـ أبو عبد ا ا٢بميدم ُب : النقطة الكانية

ركاية عقيل : ذكرت لكم ىذا، أدرج ىذه الزيادة ضمن ا٢بديث كاعتربىا من ركايات الكبلثة كلهم

                                                 

 .1:العلق (1)
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على يونس على معمر كخطٌأه األئمة ُب ذلك خطأن كاضحان، يعِب جعل من ركايات الكبلثة كأنو من 
صلب ا٢بديث كىذه مشكلة كبّبة كقصة منكرة كيَبتب عليها أشياء خطّبة كما سنذكر، كال ينبغي 
أف ينسب إٔب النيب صلى ا عليو كسلم شيء من ذلك، كسنذكر عذر البخارم ُب ذكرىا ك٤باذا ٓب 

 .ٰبذفها ماداـ أهنا ّٔذه النكارة
٤با دمج بْب إذف ا٢بميدم اعتربىا من ركايات ا٢بديث من صلبو فأدرجها ُب جامع الصحيح 

 كقالوا ىي فقط من ركاية معمر دكف ركاٌب يونس الركايات كاعتمد الركايات السابقة كلهم، فخطٌأه األئمة
 .كعقيل

   اااوحيا   ةاك نا  ابا    ااا بياصل ااهللا ل يا لما    ا)، (    ا لغ  )كلمة : ثالكان 
 الزىرم اإلماـ، كىذا يدؿ على أف ىذه القصة ليست من حديث عائشة، كليس (    ا لغ  )، القائل ( لغ  

بلغ الزىرم، معلومة بلغت الزىرم ٓب يذكر من بلغو كٓب يذكر لغ لكن ب. من ركايتها، كال من ركاية عركة عنها
يعضىل

 . ٥با سند كأنت تعلم أف الببلغات من قبيل ماذا؟ مو الضعيف فقط؟ الضعيف جدان الساقط ا٤ب
 ال تبِب ( لغ  )إذا كاف يسقط راكم ُب السند يسمونو منقطعان، راكيان معضل؛ إذا ما فيو سند أصبلن، 

طبعان اإلماـ ا١بليل قد يسمع أشياء كرٗبا يذكر . عليها شيئان، ٓب يذكر ا٤ببلغ لو فضبلن عن كونو إماـ جليل
. بعضها للفائدة، أك للتنبيو عليها، أك للتذكّب ّٔا، أك للتحذير منها رٗبا، كإف كاف ٓب يتبعها بشيء من ذلك

ىذا الذم يريد ببلغ كالببلغات من قبيل . فبل سند ٥با كال تعترب من ا٢بديث أصبلن  (فيما بلغنا)لكن 
كالقائل ىو الزىرم، إذف . ا٤بعضبلت الساقطات الٍب ال ٯبوز أف تعترب ركاية كبالتإب ال ينبِب عليها شيء

. ببلغ من ببلغات الزىرم
.  إذف ىذه الزيادة ببلغ من ببلغات الزىرم، كليست على شرط الصحيح، كليست موصولة

٘بدىا مكتوبة فتقوؿ ىذه ركاىا البخارم . كلذلك ٯبب أف تنتبو ال ٯبوز ألحد أف ينسبها لصحيح البخارم
تبو ٥بذا، ليست من الصحيح، كليست على شرطو؛ كإ٭با ببلغ من ببلغات الزىرم، تال، فل. ُب الصحيح

كقد علمت أف الببلغات ال موضع ٥با ُب الركاية أصبلن، ال موقع ٥با، أضعف حٌب من ركايات السّبة 
لكن قد يقوؿ قائل ماداـ ا٢باؿ ىكذا ٤باذا مكبلن البخارم ما حذفها أصبلن كأراحنا منها؟  . الببلغات

لعل البخارم صنع ذلك أنو يركم ما يسمع، ٠بع ا٢بديث ُب الركاية : أجاب بعضهم بقولو: ا١بواب
 يونس، ك٠بع ا٢بديث عن ، ك٠بع ا٢بديث عن شيخو اآلخر من ركاية(فَب)األكٔب ركاية عقيل كانتهى عند 

 . ىذه الزيادة فركل ما ٠بعركاية معمر كُب  شيخو الكالث
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كقد عرؼ أنك طالب  (فيما بلغنا): الراكم إذا ركل ما ٠بع خرج من العهدة ٍب أعطاؾ اإلشارة
حديث كأف الببلغات عندؾ ال تقـو مقاـ ا٤بوصوالت، كال مقاـ ا٤بسندات أصبلن، كيتعامل معها يعِب 
 (بلغنا)خبلص أنت عارؼ االصطبلحات ا٢بديكية، ما ُب كل مرة يقوؿ لك ىذه كذا كىذه كذا، خبلص 

 .إشارة كاضحة
للبخارم عادة ُب صحيحو : أجاب بعضهم ٔبواب آخر عندم أٞبد أقول من ا١بواب األكؿ كىو

 يعرؼ الدقائق ، من ا٣بلل ال ١بهلو ّٔا كىو إماـ ا٢بديث كلوشيءكىو أنو رٗبا ٱبرج الركاية ا٤بعيبة الٍب فيها 
الٍب ما يعرفها غّبه، ٚبفى عليو أشياء مكل ىذه؟ ال، يعرؼ، عرؼ ا٣بلل لكن أخرجو لتعرؼ أنت أف ىذه 

ككيف عرؼ أهنا ٨بتلة؟ بقياسها بركايات أخرل لنفس ا٢بديث من نفس . الركاية ٨بتلة فبل تغَب ّٔا
الصحيح، كأخرجها ُب ركاية عقيل، بعدىا ركاية يونس، بعدىا ركاية معمر ٨بتلة، فعرفت أف ىذه الزيادة 

 . ٨بتلة قياسان ٥با على الركايات ا٤بنضبطة
لو عدة أحاديث منها على سبيل ا٤بكاؿ حديث . كىذا لو عدة ٭باذج ُب الصحيح ليست فقط ىذه

كجو التحديد ُب قصة اإلسراء النيب صلى ا عليو كسلم أسرم على حديث أنس خاصة . اإلسراء ا٤بشهور
بو إٔب بيت ا٤بقدس كصلى باألنبياء ٍب أعرج بو إٔب السماء كرأل آدـ ُب السماء األكٔب كُب الكانية عيسى 

. عركفةآبطويلة اؿقصة اؿ. كٰبٓب كُب الكالكة إٔب السابعة
 ٞبيد طريق كمن أنس، عن قتادة طريق من أخرجها: الصحيح ُب مواضع عدة ُب البخارم أخرجها

 ٞبيد مكل العادة ُب عنو يرككف الذم أنس أصحاب كثقاة أصحاب كبار من طرؽ عدة. أنس عن الطويل
 من اإلسراء حديث كخرٌج" التوحيد كتاب "ُب الصحيح آخر ُب جاء لكنو... كقتادة الطويل، ٞبيد أيب بن

 ،(فيو من ا كلمو: )قولو منها منكرة زيادات فيها ٨بتلفة بالركاية كإذا ٭بر أيب ابن شريك ا٠بو رجل طريق
 الركايات ُب موجودة ىي ما (أدىن أك قوسْب قاب كاف حٌب ا١ببار ٘بلى: )كمنها موجودة ىي ما ىذه

 مكبلن  الكالكة عيسى كالكانية آدـ األكٔب السماء األنبياء مراتب ُب غٌّب . أنس أصحاب كبار ركاىا الٍب األخرل
 ضبط ما. مقاـ ىاركف كأنزؿ مقاـ يوسف طلع كأٌخر، قدـ غٌّب  ىو الرابعة يوسف، مكبلن  أدرم ما يوسف

 ُب مقاماهتم كُب األنبياء ترتيب ُب كغٌّب  _ ٭بر أيب ابن شريك ىذا _ موجودة ىي ما عبارات زٌكد ا٢بديث،
.  كسلم عليو ا صلى النيب رآه ما حسب السماكات

 الشركط شرط أنو عرفنا الذم البخارم فلماذا كيستشهد قائل يقوؿ فقد ٨بتلة، معيبة إذف فركايتو
 قارئ كأنت ىذه، مكل مكلو على ٚبفى ما يقوؿ كالفاىم العاقل عليو؟ أخفيت ٨بتلة ركاية ٱبرج الععيمة
 الزيادات ىذه بدكف منضبطان  ا٢بديث السابقة ا٤بواضع ُب لك خرج كقد عارفها ال،. ا٣بلل ترل تعرؼ عادم
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. معيبة ٨بتلة ركاية أهنا تعرؼ أف كغرضو الركاية ىذه لك كخرٌج كذا، ركايات من كالتأخّب التقدًن كال ا٤بنكرة
 ال؟ كلبل الكبلـ كاضح. السابقة األحاديث ُب نفسها الركايات على تقيسها تعرؼ؟ ككيف

 عليو ا صلى النيب يقوؿ: ))ا٤بشهور ا٢بديث" ا٤بنهاج "ُب تيمية ابن اإلسبلـ شيخ ذكره: ثاين مكاؿ
 قط قط فتقوؿ كتنزكم قدمو فيها ا١ببار يضع حٌب مزيد من ىل تقوؿ كىي النار ُب يلقى يزاؿ ال: )كسلم
((.  ا١بنة فضل فيسكنو نشأ ٥با ا فينشيء ))ا٤بشهور ا٢بديث(( فضل فيها فيبقى ا١بنة أما امتؤلت قد
 ا٢بديث قاؿ كاحد موضع ُب ٠بعتم، ما على منها أربعة مواضع، ٟبسة ُب البخارم خرجو حديث ىذا

.  الراكم على انقلب مقلوبان 
: ىكذا ا٢بديث يركم بو كإذا ا٢بديث قلب الراكم كىذا التأخّب، حقو ما يقدـ ا٤بقلوب كا٢بديث

 ٥با ا فينشيء فضل فيها فيبقى النار أما. ا١ببار يضع حٌب مزيد من ىل تقوؿ كىي ا١بنة ُب يلقى يزاؿ ال)
 أهنا تعرؼ لكن مكلو، على خفيت كما مقلوبة أهنا كاضح ىذا، كلها القضية ٣ببط( النار فضل فيدخلو نشأ

 كيف كال مقلوبة غّب اللي األخرل الركايات على قستو إذا مقلوب؟ ا٢بديث تعرؼ كيف قياسان، مقلوبة
 أكد تيمية ابن اإلسبلـ كشيخ البخارم، ىذا فيها صنع موضع عشر إحدل من أككر لو كىكذا ىذا؟ تعرؼ
 الٍب الركايات من كىي نفيل ابن عمر بن زيد قصة على يتحدث كاف ٤با" السنة منهاج "ُب ىذا على

. ا٤بنقلب كخرج الصحيحة الركايات البخارم كخرج الركاة بعض على انقلبت
 على قياسان  خللو لتعرؼ خلل فيو الذم ا٢بديث ٱبرج البخارم عادة كىذه: )اإلسبلـ شيخ قاؿ
 معمر ركاية فتكوف" السنة منهاج "ُب راجعوىا ا رٞبة عليو تيمية ابن من شهادة ىذه( األخرل الركايات

.  القبيل ىذا من
 ال كالببلغات ببلغ ىي شيء أكؿ ىذه كالزيادة كعقيل، يونس فيو كافق ما معمر من نأخذ إذف

 يكوف قد خلل كفيها دخن فيها ركاية يعِب أيضان  ىي ٍب. فعبلن  شيء كبل فهي أصبلن، ا٤بسندات حكم تأخذ
 فيها؟ ا٣بلل أين. ا٣بلل لتعرؼ كأيخرجت غّبه، من يكوف قد معمر، من

 فيها طويلة حياة ليستقبل ريشح الذم كسلم عليو ا صلى النيب مقاـ ُب ععيم قدح فيها ا٣بلل
 كال _ صحت لو. ىذا ٤بكل مناسب ىو ما ىذا إذف! ينتحر؟ أف يريد يركح ٢بعة أكؿ من ععيم جهاد
 كىو ٢بعة أكؿ من يئس ىذا شوؼ يقولوف ال؟ كلبل مأخذ اإلسبلـ ُب الطاعنوف منها يأخذ _ طبعان  تصح
 ُب كقادحة ألفاظها ُب فعبلن  منكرة فهي أٝبعْب، العا٤بْب على العا٤بْب رب رسوؿ ليكوف ععيم ٤بقاـ يرشح
 ععيم ٤بقاـ ليتهيأ باإلخراج، كإخباره بورقة، لقاؤه يعِب ىذه الدركس ككل كسلم، عليو ا صلى النيب مقاـ
 .ا١بباؿ شواىق من نفسو ليلقي ليذىب ال
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ىذا  (كلما ذىب ليَبدل تبدل لو جربيل): ٍب أيضان ما يدؿ على نكارهتا أف ُب نفس الركاية قولو
يدؿ على أنو تكرر ذلك مرات بينما الكابت الصحيح أف كما ُب صحيح مسلم كغّبه من حديث عائشة 

ما ٥با كجو إذف الركاية  ((كلما ذىب)). (ٓب أرى جربيل ُب صورتو إال مرتْب): أنو عليو الصبلة كالسبلـ قاؿ
: ساقطة ال سند ٥با؛ ألهنا ببلغ، كذكرت ُب الصحيح لتعترب ّٔا ال لتنسبها للصحيح، كٙبذر كتنتبو، كثالكان 

يعِب منكرة ألف فيها قدح كاضح ٢باؿ النيب صلى ا عليو كسلم كٓب يفعل ذلك عليو الصبلة كالسبلـ، كٓب 
يقع منو ذلك، كإف كاف حدث طبعان فتور الوحي فيها حزف، ككلما أبطأ عليو الوحي ٰبزف عليو الصبلة 

، ٤با قالت ا٤برأة ما أرل شيطانك إال قد خبلؾ، فأتى "الضحى"كلذلك سيأٌب معنا ُب سبب نزكؿ . كالسبلـ
 .(1)﴾اَ  اَودَّهَ َ ارَ ُّلَ اَوَ  اقَيَل (2ا)اَواالَّهْ ِ اِإَذااَ َ  (1ا)َوااضُّلَ  ﴿  معزيان النيب ينتعر ٰبزف يأتيو الوحي

 :٬بتم ببعض الفوائد الٍب ُب ىذا ا٢بديث
أٮبية ا٤بشورة كاضحة جدان، شاكر خدٯبة رضي ا عنها كأعطتو تطمينات، شاكر : الفائدة األكٔب

كرقة كأعطاه أيضان تطمينات كىذا يدؿ على أف اإلنساف ال يصدر القرارات ُب األمور ا٢با٠بة قبل أف 
من يعلم نصحو كزكجتو خدٯبة خاصة إذا . يستشّب من يعلم نصحو أكالن، ما يستجر بعدك لو أك خصمو

 . كانت ُب عقل خدٯبة، كحسن فكرىا، كمكل كرقة الذم عنده أثارة من علم
كاستشارة كرقة، استشارة . ُب سؤالو ٣بدٯبة استنصاح ا٤بشفقْب عليو الذين ال يألوف جهدان ُب نصحو

استشر من عنده . ىن كتستشّبه، ما يقدر يعطيك رأمذصاحب ا٣بربة كلبل ال؟ مكبلن كاحد يعِب خإب اؿ
 .أثارة من علم، من عنده خربة

. إذف استشارة خدٯبة، تستشّب الناصح الصادؽ، اب، ا٤بخلص لك الذم ال يألوؾ نصحان 
كاستشارة كرقة ٚبتار صاحب ا٣بربة كالرأم كالعلم كاألثارة من علم الذم يفيدؾ من خربتو، ككانت مشورتو 

 .٣بدٯبة ككرقة أعطتو أععم تكبيت صلى ا عليو كسلم

يعِب ما كجدت خدٯبة ما تدفع بو ما . أيضان من فوائد ا٢بديث الكمينة كالواضحة حسن ا٣بلق كأثره
شٌكو النيب صلى ا عليو كسلم ُب نفسو إال ما كاف عليو من حسن ا٣بلق، ٍب رتبت عليو أف صاحب ا٣بلق 

، ليو؟ إنك ٙبمل الكل، كتعْب على (َواالَّهِياَ  اُ ْخزِ َ ااالَّهُياأََ ًدا)ا٢بسن لن ٱبزيو ا ال دنيا كال آخرة 
ذاباح  اااخلقا)): كحسن ا٣بلق كما قاؿ النيب صلى ا عليو كسلم. نوائب ا٢بق، كتصدؽ ا٢بديث

                                                 

 .3_1: ضحىاؿ (1)
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 خصوصان من سيتصدكف ٥بداية ا٣بلق كدعوتو كالبياف ٥بم، ٯبب أف يكونوا على (1)(( خ  ااادن  اوااخ ة
 .مكل ىذا الطراز من األدب كحسن ا٣بلق كتقدًن ا٤بعركؼ

 كقلت كنبهت ُب الدرس السابق أف الصفات ا٣بمسة الٍب اختص ّٔا النيب صلى ا عليو كسلم 
كلها خدمات ... كلها متعدية كلبل ال؟ كلها ٰبمل الكل، يعْب، كيقرئ الضيف، يصدؽ ا٢بديث، يعْب

ىذا الذم . قد ٘باكز حٌب حض نفسوىو ك. للناس ال ينتعر من كرائها مصلحة شخصية كال كسب مإب
 . عندما سيأٌب يدعو الناس أك يقدـ ٥بم خّبان كىداية كنصحان، سيكوف القلوب مفتوحة لو مستقبلة لدعوتو

 ََأَخَ ِنيا َيَغ َّهِ ياَح َّه ا) ىذا اإلرىاؽ لو أثر يعِب فيو إشعار ( ََأَخَ ِنيا َيَغ َّهِ ي)أيضان ُب ٝبلة أك ُب 
َ ْأا ِ ْ ِمارَ ٍَّ اااَّهِ ياَخَلقَا ما كاف يقوؿ لو مكبلن ( َيَلَغاِ  ٍّي  ليش ثبلث مرات يعنفو كيتعبو كيكربو؟ (2)﴾﴿اقَيْ

كلذلك . ليشعره بأف ما ستستقبل من اآلف فصاعدان أمر ععيم قوم شديد ٰبتاج أف تعد لو ٝبيع جهدؾ
أنت إذا . أك ا١بيهد ما تذكركف ىذا؟ قلنا ا١بىهد يعِب التعب، كا١بيهد يعِب ا٤بدافعة (بلغ مِب ا١بىٍهد)فسرنا 

 .تعرضت ٤بوقف عصيب، تستفرغ ٝبيع طاقتك ٤بدافعتو كلبل ال؟ ما تستسلم لو
فهو قد بلغ طاقتو كا١بهد ُب .  لو جاء إنساف فتستفرغ ىكذا كتدافع بكل ما أكتيت من قوة

ليبذؿ بعد ذلك ما يستطيع من طاقة ٤بدافعة خصومو كأعدائو كمن سيخالفونو؛ . ا٤بدافعة، لكن ما استطاع
ألنو ٰبتاج من اآلف فصاعدان أف يستفرغ ٝبيع جهده كطاقتو، فكانت مناسبة جدان ىذه الغطٌة ٍب جاءت 

 َ اأَ َيُّلَ  ا﴿فبل يناسب التزميل كىو النـو ﴾اِإنَّه اَ  َيْلِيياَ َلْ َ اقَيْوَلًاثَِي  ًا﴿اآليات ُب ا٤بزمل تؤكد ا٤بوضوع 
 ىذا النـو كالتزميل ما يناسب الذم ريشح الستقباؿ القوؿ الكقيل كيقدمو ﴾(2ا)اُقِمااالَّهْ  َا(1ا)اْاُ زَّه ٍّ ُا
فالنـو إذف ال ٦باؿ لو من اآلف .  كالناس على شهوات كأىواء سيصادمونو كيعادكنو كٱبرجونو،للناس

 .فصاعدان 
اُامْا): أيضان من األمور ا٤بهمة قولو تقدًن إشعار النيب .  يعِب تقدًن، كىذه  فيها حكمة(َأَوُ ْخ ِِ يَّه

أنت إذا . صلى ا عليو كسلم بعداكة قومو كحرّٔم قبل أف ٰبدث شيء من ذلك، ناحية مهمة ليتهيأ نفسيان 
كتكوف قد عملت احتياطك لو نفسيان بصرؼ النعر كلبل ال؟ ىيأت نفسك ألمر، إذا جاءؾ ال تفاجأ بو، 

أما إذا فوجئت بو، قد ييسقط ُب يديك كيدخل عليك . عن التخطيط ٤بواجهتو، ا٥بزٲبة النفسية ىي الكارثة
 .كٰبطم يعِب أمور، فتستسلم لو، لكن ييشعر فيهيئ نفسو كيستعد ٥با

                                                 

 .(411 ، رقم 23/222)كالطرباين  (1212 ، رقم 365ص )أخرجو عبد بن ٞبيد  (1)
. 1:العلق (2)
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أعطيك كلمة تذكرىا استفدهتا بعد خربة أربعْب سنة ُب ): يقوؿ اإلماـ ابن حـز لو كبلـ ٝبيل يقوؿ
ال تتوقع من  (توقع من الناس أسوأ ما ٲبكن لَببح أحسن ما ٲبكن):  قاؿ.معاصرة الناس كالتعامل معهم

فعندما يقع ىذا . الناس األحسن، توقع منهم دائمان إذا قدمت لشخص معركؼ توقعك رٗبا ال ٰبمدؾ مكبلن 
ال، أنت متوقع ىذا، فعندما يأتيك، . فعبلن كسيقع ما تفاجأ كتصدـ كينكسر خاطرؾ، فتبدأ تتنازؿ كتَباجع

 . خبلص انتهى ا٤بوضوع
ففذا توقعت أنو سيقابلك باألسوأ فقاؿ لك جزاؾ ا خّبان، ترل أنك رٕبت رٕبان، لذلك ٤با كنت 

ُب كل . ىذه عامل نفسي مهم جدان . حاط ُب بالك األسوأ، فجاءؾ األحسن فتكوف رٕبت شيء أععم
إذا أردت تدخل ُب مشركع أك ُب قضية أك كذا ال تتوقع أنك ستقبل فيها كتأتيك . أمر حٌب مع نفسك

األمور، توقع أنك ستواجو صعوبات ٕبيث لو حصل ككاجهت، كعندؾ توقع ستواجو ال تكن مفاجأة لو 
ذلك تستبد٥با بالبدائل كا٤بخارج كالٍب بصادمة لك؛ كإ٭با تكوف قد احتطت كأخذت أىبتك النفسية ٥با ك

 . ٘بعلك تتفادل ىذا العائق الذم عرض لك
 (ذىب ليَبدل من شواىق ا١بباؿ): كلذلك قلنا عبارة. فهذا فيو إشعار عليو الصبلة كالسبلـ لذلك

طيب، لو .  ما قاؿ لو أحد كلمة كاحدةاكيف يَبدل كىو لس. ال موضع ٥با كقد ىييئ ٥بذه التهيئة النفسية
كلذلك ٤با . ال، ىذا ٓب يقع منو؛ بل ىييء. كاجو القـو ىذا سينتحر على طوؿ ما يصلح ٤بكل ىذا ا٤بقاـ

جاءت ا٤بواجهة العنيفة كاف ىو عليو الصبلة كالسبلـ رجلها صلى ا عليو كسلم، ككاجهها ٗبا تعرفونو من 
 .سّبتو كسّبة أصحابو صلى ا عليو كسلم كرضي ا عنهم

ا٣بلوة، قلنا يذىب إٔب غار حراء كٱبلو .  ا٣بلوة، فائدة ا٣بلوة ىذه نٌبو عليها ابن القيم حقيقة:أخّبان 
ا٣بلوة مهمة جدان خاصة لصاحب مشركع فيو مواجهة مع الناس الداعي إٔب ا مكبلن، اآلمر . الليإب

كأحواؿ الناس كشهواهتم ُب الغالب تعوؽ ....با٤بعركؼ كالناىي عن ا٤بنكر، صاحب طموحات كصاحب
ٰبتاج إٔب كاحة يرتاح فيها قليبلن، يراجع تعبنا، خبلص : فحٌب ال ينكسر كيضعف يقوؿ. ىذه الطموحات

حساباتو، ٱبلو بربو، يستمطر على نفسو عفو ا كتكبيتو عن طريق ا٣بلوة بو، ىذه ٰبتاجها ا٤بؤمن عمومان 
ىذه أمور قد . خصوصان عند إظبلـ األمور كتعسر األحواؿ، كاختبلط ا٢بق بالباطل، كظهور ا٤بنكرات

ٙبدث ُب نفس ا٤بؤمن فضبلن عمن يدعو الناس فضبلن من يقـو عليهم با٢بجة، طبعان سيواجو قد ٙبدث فيو 
انكسار كالناس ُب جهة كىو ُب جهة أخرل كما يقولوف، كىذا ٰبتاج إٔب ما يعيد لو ٮبتو كجدعةن، كٰبتاج 

خلوة يرتاح فيها، يراجع حساباتو، ٱبلو بربو ليستمد منو كمنو كحده جٌل كعبل التكبيت كالتأييد . إٔب خلوة
 . فيعود نشيطان أككر ٩با كاف كىكذا
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فرؽ من أف تستخدـ ا٣بلوة كعبلج . ىي الناحية السلبيةكفا٣بلوة مهمة، كال نقصد با٣بلوة ىنا العزلة 
ك٧بطة راحة كشحن ٮبة كأف ٘بعلها يعِب ناحية سلبية للهركب من مواجهة أعباء الدعوة، كللهركب من 

فا٥بركب من ناحية سلبية ال تناسب األنبياء كالرسل، . مواجهة أحواؿ آّتمع ٗبا فيهم من أىواء كشهوات
 .أتباع األنبياء كالرسلتناسب كال 

 .اقرأ ا٢بديث الذم بعده. نكتفي ّٔذا كسيأٌب ّٔذا أيضان تتمة ُب أحاديث قادمة إف شاء ا تعأب
 

 .بسم ا الرٞبن الرحيم، ا٢بمد  رب العا٤بْب كصلى ا كسلم كبارؾ على عبده كرسولو األمْب
:  قاؿ ا٤بصنف رٞبو ا تعأب

قَ َلااْ ُ اِاَ  ٍباَوَأْخبَيَ ِنياأَ ُواَ َلَ َ اْ ُ اَ ْبِدااا َّهْحَ ِ اَأنَّهاَ  ِ َ اْ َ اَ ْبِدااالَّهِيااْْلَْنَص ِريَّهاقَ َلاَوُاَوا))
َ  اأَنَ اَأْ ِشياِإْذاَ ِ ْ ُتاَصْوتً اِ ْ ااا َّهَ  ِءا َيَ  َيْ ُتاَ َصِ يا َ ِةااْاَوْحِيا َيَي َلاِ ياَحِد ِثِيا َي َيْ ُ َ دٍُّثاَ ْ ا َي َيْ
ا َيْ َ ااا َّهَ  ِءاَواْْلَْرِضا َيُ ِ ْبُتاِ ْ ُيا َيَ َ ْ ُتا َيُيْلُتا  َِإَذاااْاَ َلُ اااَّهِ ياَ  َءِنياِ ِ َ اٍءاَ  ِاٌ اَ َل اُكْ ِ يٍّ

ثَيٍُّ اُقْما َأَْنِ رْا﴿ا:زَ ٍُّلوِنيازَ ٍُّلوِنيا َأَنَيَزَلااالَّهُياتَيَ  َا  .ا﴾َواا ُّلْ َزا َ ْاُ  ْا﴿اِإَا اقَيْوِاِيا﴾ َ اأَ َيُّلَ  ااْاُ دَّه
َ َ ِ َيااْاَوْحُياَوتَيَ  َ َعاتَ  َيَ ُياَ ْبُدااالَّهِياْ ُ ا ُوُ َ اَوأَ ُواَص ِاٍحاَوتَ  َيَ ُياِاَ ُلاْ ُ اَردَّهاٍداَ ْ ااازُّلْاِ يٍّاَوقَ َلا

((.ا ُوُنُ اَوَ ْ َ ٌ ا َيَواِدرُ ُا
 ىذا كما قاؿ ا٢بافظ موصوؿ باإلسناد (قَ َلااْ ُ اِاَ  بٍا): ىذا إمامنا عليو رٞبة ا البخارم

يتصل مع ؼنفس السند  (حدثنا الليث عن عقيل: حدثنا ٰبٓب بن بكّب قاؿ): السابق، نفس السند السابق
نفس السند، كحٌب ال ب  ابن شهابابن شهاب؛ أم ابن شهاب يركم ا٢بديكْب كالبخارم استقبل حديث

 .يعيد السند مرة أخرل ما يكوف فيو تكرار إال إذا لزمو عطب
 .  الواك ىي الٍب أشعرتنا بأف ىذا حديث ثاين للزىرم بنفس السند(قَ َلااْ ُ اِاَ  ٍباَوَأْخبَيَ ِني)
 يعِب ابن شهاب ركل القصة األكٔب من طريق عركة ابن الزبّب عن ىشاـ ابن عركة عن (َوَأْخبَيَ ِني)

 .أبيو عن عركة عن عائشة كالقصة الطويلة الٍب ذكرناىا كدرسناىا ُب األسبوع ا٤باضي
 أخرل لقصة آخر صحايب عن آخر بسند آخر برجل لكن ا٢بديث، نفس أم (َوَأْخبَيَ ِني): قاؿ ٍب

 فػ كسلم عليو ا صلى بالنيب الوحي تصاؿا مراحل من الكانية ا٤برحلة كىي األكٔب؛ بالقصة كاضحة عبلقة ٥با
 عاطفة كالواك السابق، ا٢بديث ُب الذم السابق السند بنفس موصوؿ لكنو معلقا ليسا(ِاَ  بٍاااْ  ُااقَ لَا)

:  حديكاف شهاب البن أف على فدؿ
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 اأول)): أكلو الذم عائشة عن عركة أيب عن عركة ابن ىشاـ عن يركيو الذم السابق: األكؿ ا٢بديث
. ((ااوحيا  او لما ل يااهللاصل ااهللار ولا يا دئا  

 ((    اأنااا ح  ا بداا  ا ل  اأ واوأخب ني)): قاؿ الكاين كا٢بديث .
 قولو ّٔا نزؿ الٍب الوحي من دفعة أكؿ عن ٙبدث األكؿ كا٢بديث. كاضحة ا٢بديكْب بْب كالعبلقة  
َ ْأا ِ ْ ِمارَ ٍَّ اااَّهِ ياَخَلقَا: تعأب  كالسّب التواريخ أىل قاؿ كما الفَبة أف علمنا كقد الوحي فَب ٍب (1)﴾﴿اقَيْ
 ا٤بدثر بنزكؿ ىنا جابر حديث ُب جاءت الٍب الكانية الدفعة فجاءت الكانية، للمرحلة ليتهيأ أشهر ستة ٫بو
 كصل قد النفسي كالتجهيز فالتهيئة. فأنذر فابدأ اآلف من قم خبلص الواضح الصريح األمر فيها الٍب عليو
 .كتتابع الوحي ذلك بعد كٞبي الكانية الدفعة كجاءت حده، إٔب

 الصحايب ابن كىو الزىرم عوؼ ابن (قَ َلااْ ُ اِاَ  ٍباَوَأْخبَيَ ِنياأَ ُواَ َلَ َ اْ ُ اَ ْبِدااا َّهْحَ  ِا)
 سلمة أبو. ككنيتو ا٠بو ىذا سلمة كأبو. ا٤ببشرين العشرة أحد القرشي الزىرم عوؼ ابن الرٞبن عبد ا١بليل
 . ا شاء إف اآلذاف بعد نكمل كنيتو، أيضان  كىو ا٠بو ىو

بن عبد الرٞبن ابن عوؼ الزىرم  اكق (قَ َلااْ ُ اِاَ  ٍباَوَأْخبَيَ ِنياأَ ُواَ َلَ َ اْ ُ اَ ْبِدااا َّهْحَ  ِا)
كأبو سلمة ابنو ىذا من فضبلء التابعْب ككبارىم ا٠بو ككنيتو، فهو . القرشي الصحايب ا٤بشهور أحد العشرة

أمو .  متفق على إمامتو كجبللتو، لقي عددان من الصحابة كٝبعان من كبار التابعْب.أبو سلمة ا٠بو ككنيتو
ٛباضر بنت إصبع، ٓب تلد لعبد الرٞبن ابن عوؼ غّب أيب سلمة، ٓب تلد لو غّب أيب سلمة فجميع أكالد ابن 

 . ُب خبلفة الوليد ابن عبد ا٤بلك94توُب سنة . عوؼ إخوانو من جهة أبيو فقط، ليس لو شقيق

 جابر ابن عبد ا ابن عمر ابن حراـ األنصارم ا٣بزرجي (َأنَّهاَ  ِ َ اْ َ اَ ْبِدااالَّهِيااْْلَْنَص ِريَّها)
 .الصحايب ا١بليل ا٤بشهور، أحد ا٤بككرين من ركاية ا٢بديث

أبو ىريرة الصحايب ا١بليل ُب ا٤بقاـ األكؿ، ٍب عائشة رضي ا : ا٤بككركف من الصحابة معركفوف  
أبو ىريرة مسنده ينيف عن ٟبسة آالؼ حديث، كعائشة رضي ا عنها مسندىا ينيف على . عنها

.  ٥بم الركايات الككّبة،كيأٌب بعدىم ابن عمر، كأنس، كجابر، كسعيد ا٣بدرم، كابن عباس كأمكا٥بم. األلفْب
أبوه ىو الصحايب  ،جابر أحد ا٤بككرين من ركاية ا٢بديث عن رسوؿ ا عليو الصبلة كالسبلـ ؼ 

ا١بليل عبد ا ابن عمر ابن حراـ أكؿ شهداء أيحد أكؿ من استشهد يـو أيحد رضي ا عنو كأرضاه كىو 
  ا  اأحداإَلاكل يااهللا  اوراءاح  باإَلاأ  كا يدا)): الذم قاؿ فيو النيب صلى ا عليو كسلم ١بابر

                                                 

 .1:العلق (1)
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 بديات   ا لي،ا ي لاأت   اأنات    يا أق ت ا أُق  اق لاإنياقدا بقااايولا:اكل يااهللاك  ح ًا ي ل
  (.1)((  ياأن ماإا   اَلا    ون،اق لاإذنا لغانب   اأن  ااي   ار   ا   يا   اور    ا  ي

كجابر لو مناقب ككّبة كفضائل  .ىذا  عبد ا ابن عمر ابن حراـ كالد جابر رضي ا عنو كأرضاه
 .ععيمة رضي ا عنو

َ ِةااْاَوْحيِا)  ىذا أيضان ٭بوذج آخر ٩با (َأنَّهاَ  ِ َ اْ َ اَ ْبِدااالَّهِيااْْلَْنَص ِريَّهاقَ َلاَوُاَواُ َ دٍُّثاَ ْ ا َي َيْ
٤با ٰبدث الصحابة بقصة ٓب ٰبضرىا كٓب يشهدىا يسمى مرسل صحايب، . يسمى ٗبرسل أك مراسيل الصحابة

 .كلو حكم االتصاؿ بالرفع لكن كناحية اصطبلحية فقط
َ ِةااْاَوْحِيا َيَي َلاِ ياَحِد ِثيِا)  أنت تشعر أف كأف ىناؾ اختصار أف جابر (قَ َلاَوُاَواُ َ دٍُّثاَ ْ ا َي َيْ

. ة الٍب فَب فيها الوحيرحلقاؿ كىو ٰبدث عن فَبة الوحي، يعِب جابر يتحدث عن ىذه آب
َ  اأَنَ اَأْ ِشي) َ  اأَنَ اَأْ ِشي)يعِب جابر ا( َيَي َلاِ ياَحِد ِثيِا)، ( َيَي َلاِ ياَحِد ِثِيا َي َيْ  لكن كلمة ( َي َيْ

. ىي للنيب صلى ا عليو كسلم ىو الذم قاؿ ُب حديكو كىو ٰبدث عن فَبة الوحيا( َيَي َلاِ ياَحِد ِثيِا)
 ا٠بع ماذا يقوؿ ىنا؟

كالركاية . ر ُب سورة الضحى٤بذكويقتضي حذؼ شيء من اذكؼ من ركاية ٰبٓب بن ككّب ا: يقوؿ
اَصلَّه ااالَّهُياَ َلْ ِياَوَ لَّهَماَوُاَوا)): كما يلي ُ َ  اقَ َلاَ ِ ْ ُتااا َّهِبيَّه َ ْ اَ  ِ ِ اْ ِ اَ ْبِدااالَّهِياَرِ َيااالَّهُياَ  َيْ

َ ِةااْاَوْحِيا َيَي َلاِ ياَحِد ِثيِا  ا(2).((ُ َ دٍُّثاَ ْ ا َي َيْ
إذف كل ا١بملة ىذه أرسلها جابر عن النيب صلى ا عليو كسلم، بينما العاىر ىنا أهنا من كبلـ أيب 

يعِب جابر ٰبدث عن فَبة، فقاؿ . أف جابر ىنا يقوؿ كأف أبا سلمة يقوؿ أف جابران قاؿ كىو ٰبدث سلمة
َ  )جابر ُب حديكو  م ٲبشي النيب صلى ا عليو كسلم كلبل ال؟ العبارة ٨بتصرة ؿ جابر ما ىو اؿ(َأْ ِشياأَنَ ا َي َيْ

                                                 

 عن ٰبٓب بن حبيب، 204 - 3/203باب سورة آؿ عمراف، كا٢باكم : ُب تفسّب القرآف" 3010"كأخرجو الَبمذم . إسناده جيد (1)
كقرف ا٢باكم بيحٓب بن حبيب عبدة بن عبد ا ا٣بزاعي، كٓب يسق لفعو بتمامو، كصحح إسناده، ككافقو الذىيب، كقاؿ . ّٔذا اإلسناد

. حسن غريب من ىذا الوجو: الَبمذم
عن إبراىيم بن ا٤بنذر " 602" "السنة"باب فضل الشهادة ُب سبيل ا، كابن أيب عاصم ُب : ُب ا١بهاد" 2800"كأخرجو ابن ماجو 

 من طريق علي ابن ا٤بديِب، كبلٮبا عن 299 - 3/298" الدالئل"، كالبيهقي ُب "86"ص " أسباب النزكؿ"ا٢بزامي، كالواحدم ُب 
. موسى بن إبراىيم األنصارم، بو
من " 8214" "جامع البياف"، كابن جرير الطربم ُب "2002"، كأبو يعلى "1265"، كا٢بميدم 3/361كأخرجو بنحوه ٨بتصرا أٞبد 

 .طريق عبد ا بن ٧بمد بن عقيل، عن جابر
 ."{كثيابك فطهر}: باب"، 4544: صحيح البخارم، رقم (2)
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عن ): كصوأّا كما بينا ُب ركاية ابن ككّب ُب تفسّب ا٤بدثر ُب تفسّب سورة ا٤بدثر ليس ُب سورة الضحى قاؿ
يعِب النيب حدث الصحابة عن فَبة  (قاؿ النيب صلى ا عليو كسلم كىو ٰبدث: جابر ابن عبد ا قاؿ

 .الوحي
فقاؿ ُب حديكو عليو الصبلة كالسبلـ بينا أنا أمشي إذ ٠بعت صوتان من السماء فنعرت ٲبيِب فلم أرى 
 .شيئان فنعرت عن مشإب فلم أرى شيئان نعرت خلفي فلم أرى شيئان فرفعت بصرم ففذا ا٤بلك الذم جاءين ٕبراء

؟ إذف قاؿ كىو ٰبدث، يعِب جابر يقوؿ قاؿ النيب صلى ا عليو كسلم كىو ضيةاتضحت الق
 .ٰبدث عن فَبة الوحي فقاؿ ُب حديكو

. أيضان ُب كتاب التفسّب فيو أيضان ركاية مسلم ٥بذا ا٢بديث نفسو بالتفصيل كالتوضيح ا٤بذكور
 .فيكوف الكبلـ ١بابر عن النيب صلى ا عليو كسلم

َ  اأَنَ اَأْ ِشي)طيب،  َ  )، ( َي َيْ سّب م رجلالتفاؽ غّب ا٤بقصود، بينا أنا أمشي، بينما ؿىذه تطلق ا( َي َيْ
 .ُب الطريق يعِب ما فيو سابق ترتيب، كاستخدـ كلمة بينا أك بينما

َ  اأَنَ اَأْ ِشياِإْذاَ ِ ْ ُتاَصْوتً اِ ْ ااا َّهَ  ِءا َيَ  َيْ ُتاَ َصِ ي)  بينت ركاية ٰبٓب ابن أيب ككّب ماذا ( َي َيْ
جاء ُب ركايات أخرل خارج ". يا ٧بمد"٠بع؟ ٠بعت صوتان، ماذا ٠بع؟ الذم ٠بعو ٠بع نداءن با٠بو 

أك " يا ٧بمد"يعِب ٠بع شخصان يعِب صوتان يدعوه تارة با٠بو أك بوصفو، الرسالة " يا رسوؿ ا: "الصحيح
فالتفت ٲبينان كالعادة النداء كيف يأتيك إذا أحد يناديك؟ يا من أمامك كأنت ماشي ما ُب " يا رسوؿ ا"

ٓب ؼفلما نعر عن ٲبينو فلم يرى شيئان كال عن يساره كٓب يرى شيئان، كخلفو . أحد ففما عن ٲبينك أك من خلفك
. يرى شيئان فلم يبق لو شيء إال من جهة العلو

 سبقها شيء ٓب يذكر ُب ىذه الركاية، لكن ركاية ( َيَ  َيْ ُتاَ َصِ ي) إذف ( َيَ  َيْ ُتاَ َصِ ي):  قاؿ
ٰبٓب ابن أيب ككّب الٍب ُب التفسّب كضحت كل شيء أنو نودم با٠بو عليو الصبلة كالسبلـ ليستقبل الوحي 

 (إذا)، ( َِإَذاااْاَ َل ُا)ا١بديد اآلف كىو ُب بداية الدعوة، نعر ٲبينان مشاالن خلفان فلما رفع بصره إٔب السماء 
 .(اْاَ َلُ اااَّهِ ياَ  َءِنياِ ِ َ اءٍا)ىي الفجائية إذا فوجئ 

 حراء غار ُب ا٤بلك فيها جاء الٍب األكٔب ا٤برة أف على تدؿ (َ  َءِنياااَّهِ ي) مهمة فائدة فيها ىذه 
 البد جاءه؟ الذم ىو أنو عرؼ ككيف. ا٤ببلئكية صورتو ُب رآه ىنا ألف ا٢بقيقية؛ ا٤ببلئكية صورتو ُب جاءه
 بدليل كالسبلـ الصبلة عليو جربيل ا٢بقيقية صورتو على ا٤ببلئكية بصورتو جاءه األكٔب ا٤برة ُب جاءه ٤با أنو
 ا٤ببتدأ حذؼ على (جالسه ) ىنا بالرفع ىكذا (َ  ِا ٌااِ ِ َ اءٍااَ  َءِنياااَّهِ يااْاَ َل ُاا َِإَذا): ىنا قاؿ أنو
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 يا ٝبلة، تصّب رفعتها إذا عليها ٙبط البد" جالسه  "ٝبلة ىذه. جالسه  كىو: كالتقدير خرب إعرأّا كتكوف
 ىو"   ه "جالس ا٤بلك كىو "أك جالسه  كىو تقدًن كٙبط خرب لو بد فبل نكرة أصبح كمبتدأ مبتدأ يا خرب

 إذا تنصبها البد جالسان، أنو حالو حالو يشرح ألنو ا٢باؿ؛ على لتكوف" جالسان  "تنصبها أك أحسن" جالسه 
 . ا٢باؿ أردت

 مسلم ركاية" جالسه  كىو "ا٤ببتدأ تقدر أنك كالبد. خرب تكوف إذف كجو ٥با ليس" جالسه  "إذا أما
 . ا٢باؿ على ماذا؟ على" جالسان  "مسلم صحيح ُب الٍب مسلم ركاية بالنصب،

ا َيْ َ ااا َّهَ  ِءاَواْْلَْرضِا) َ  ِاٌ اَ َل ا))  ُب ركاية ٰبي بن أيب ككّب الٍب ُب تفسّب ا٤بدثر (َ َل اُكْ ِ يٍّ
ا َيْ َ ااا َّهَ  ِءاَواْْلَْرضِا): كىنا قاؿ" كرسي: " ىناؾ قاؿ(1)((َ ْ شٍا  جاء ُب ركايات (َ  ِاٌ اَ َل اُكْ ِ يٍّ

 .(قد سٌد ما بْب األفق)أخرل ككّبة خارج الصحيح 
ففذا با٤بلك الذم جاءين ٕبراء جالس على كرسي قد سٌد ما بْب ) ُب ركاية السّبة عند بن إسحاؽ 

رأل صورتو ا٢بقيقية ا٤ببلئكية الععيمة . ىذا كصف جربيل عليو السبلـ (السماء ك األرض لو ستمائة جناح
 . قد سدت عليو ا٘باىات نعره كلها عليو الصبلة كالسبلـ

ا َيْ َ ااا َّهَ  ِءاَواْْلَْرِضا َيُ ِ ْبُتاِ ْ يُا) ىذا ا٤بنعر الععيم ا٥بائل ا( َيُ ِ ْبُتاِ ْ يُا)ا،(َ  ِاٌ اَ َل اُكْ ِ يٍّ
 .كما ريعب منو أيضان ُب ا٤برة األكٔب ٤با جاءه ُب غار حراء

 . نفس التصرؼ السابق رجع مرة أخرل( َيَ َ ْ تُا)
ُب ابن إسحاؽ ُب مرسل عبيد ابن عمّب الذم سبق ذكره فيو شيء ٧بذكؼ ىنا مذكور ُب ذلك 

 بعد أف فَب الوحي ُب  (فرجعت إٔب جواره): قاؿ عليو الصبلة كالسبلـ: ا٤بوضع عند عبيد ابن عمّب كىو
راجعان إٔب بيٍب  (فلما قضيت جوارم نزلت) .كبعد قصة كرقة رجع إٔب جواره ُب الغار مرة أخرلىذه الفَبة 

ىذا الزائد ىنا ُب ركاية عبيد ابن عمّب أك مرسل فدٌؿ  (٠بعت صوت)الزاؿ ٲبشي  (فلما تبطنت الوادم)
عبيد ابن عمّب ما ىو؟ فيو أنو عاد مرة أخرل إٔب جواره، كىذه العودة إٔب جوار إف صحت يعِب ا٤برسل 
ككذا كلو ركايات ككّبة إف صحت تدؿ على أنو متشوؼ متشوؽ، أنت لو كنت ُب موضعو  ترجع ال ما 

ل تشوفو صح كلبل ال؟ لكن إف صار لك عبلقة ّٔذا ا٤بوضع تتشوؽ لو كتتشوؽ لو، غترجع لو، ما عاد تب
 عودتو لعلو مرة أخرل إف شعر طبعان بدأ يتهيأ للموقف الععيم كاستقباؿ الوحي طبعان فيو شيء سببىذا 

 . ععيم كجليل
                                                 

  ."باب بدء الوحي إٔب رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم" ، 233: صحيح مسلم، رقم (1)
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. فعاد إٔب جواره مرة أخرل تشوفان كتشوقان لعلو يأتيو شيء من الوحي، لكنو ما جاءه شيء ُب الغار
فلما قضى جواره ُب إحدل ا٤برات ككما عرفنا أف ستة أشهر فَبة الوحي بْب ىذه كىذه، بْب الدفعة األكٔب 

" يا رسوؿ ا"أك " يا ٧بمد: "كالكانية نزؿ فلما استبطن الوادم فوجئ بسماع الصوت الذم يناديو با٠بو
التفت ٲبينان مشاالن خلفان فلما رفع بصره كجد ا٤بلك ُب صورتو ا٥بائلة الععيمة على كرسي جالس قد سٌد ما 

 .بْب الشرؽ كالغرب كالسماء كاألرض
الرعب ىذا أيضان رجع للتدثّب كالتزميل، كاآلف التدثّب ا( َيُ ِ ْبُتاِ ْ ُيا َيَ َ ْ ُتا َيُيْلُتازَ ٍُّلوِني)

اآلف ال، اآلف قد . كالتزميل خبلص ا٤برة األكٔب قلنا لو فائدة كىو حٌب يذىب الركع كيشوؼ ا٤بوضوع ما ىو
ثَيٍّ ُااأَ َيُّلَ  ا َ ﴿. عليوا يكوف ُب حقو ما ىو مناسب لكن ليو ـ .. عليو، كاف فيو نوع منما ليو ا﴾ُقمْاااْاُ دَّه

من اآلف ستبدأ ُب الببلغ . خبلص أخذت ا١برعات ا٤بناسبة كأخذت التهيئة اآلف التدثّب ال كجو لو اآلف
 .عن رب العا٤بْب

كأف التدثّب من اآلف فصاعدان ال يناسب ا بلومو ا( َيُيْلُتازَ ٍُّلوِنيازَ ٍُّلوِنيا َأَنَيَزَلااالَّهُياتَيَ  َا )
اَ  ءًا)) :زملوين ىكذا ُب الركاية، ركاية ٰبٓب ابن أيب ككّب قاؿ. حالك أيضان ركاية . (1)((َ َدثَيَّهُ وِنياَ َصبُّلوااَ َليَّه

 .ٰبٓب ابن أيب ككّب ُب تفسّب ا٤بدثر ُب كتاب التفسّب ُب الصحيح
فزعو األكؿ لو مربر، أكؿ مرة كٰبتاج إٔب أف يسكن . ىذا فزع آخر كما ىو ظاىر غّب فزعو األكؿ

اآلف ال موضع لو، كلذلك جاءت الآليات . حٌب ينعر ُب ا٤بوضوع كيتخذ فيو القرار الصائب كقد حصل
 الفاء ىذه تفيد ماذا؟ التعقيب السريع بدكف تراخي، ما (( َأَنَيَزلَا)الفاء ىنا مهمة للغاية، ك ( َأَنَيَزلَا): مباشرة

 . أعطي ستة أشهر ثانية حٌب يتهيأ خبلص انتهى
.  اللـو كالعتاب كأف يرفع ىذا التدثر كالتزمل كيدعو( َأَنَيَزلَا)

ثَيٍُّ اُقمْا﴿)اا  عليك ﴾اَوثَِ  َ َ اَ َ  ٍّ ْا(3ا)َورَ َّهَ اَ َكبَيٍّ ْا﴿  :شوؼ قم أمر صريح فأنزؿا(﴾ َ اأَ َيُّلَ  ااْاُ دَّه
 . كاجبات ككّبة ما يصلح اآلف أف تتدثر

ثَيٍُّ اُقْما َأَْنِ رْا﴿:ا َأَنَيَزَلااالَّهُياتَيَ  َا ) كّٔا نييبء، ٍب  (اقرأ) قاؿ العلماء أنزؿ عليو أكالن (﴾ َ اأَ َيُّلَ  ااْاُ دَّه
 .كّٔا أرسل صلى ا عليو كسلم" يا أيها ا٤بدثر"أنزؿ بعد ستة أشهر 

َ ْأا ِ ْ ِماكأهنا تشعر بأف ا٤بدثر نزلت عليو أكالن، لكن ىذا ىو الَبتيب  ركاية ٰبٓب ابن أيب ككّب ﴿اقَيْ
 ا٣بمس اآليات األكٔب ىي الدفعة األكٔب كّٔا كاف نبيان أك صار نبيان عليو الصبلة (1)﴾رَ ٍَّ اااَّهِ ياَخَلقَا

                                                 

 ."باب بدء الوحي إٔب رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم"، 233: صحيح مسلم، رقم (1)
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ثَيٍُّ اُقْما َأَْنِ رْا﴿كالسبلـ   كىي الدفعة الكانية كّٔا صار رسوالن مرسبلن ينذر ا٣بلق كيدعوىم عليو ﴾ َ اأَ َيُّلَ  ااْاُ دَّه
 .    الصبلة كالسبلـ

 كالرجز كىي األصناـ ألهنا من الرجز البهتاف فاىجرىا، كىو ىاجر (﴾َواا ُّلْ َزا َ ْاُ  ْا﴿ا:ِإَا اقَيْوِايِا)
كاف يكرىها ما قلنا ىذا؟ ٤با تكلمنا عن . ىنا ىجر غّب ا٥بجر األكؿلكن . ٥با عليو الصبلة كالسبلـ

اإلرىاصات كاف يغضب منها، كال ٰبلف ّٔا، كال يستقسم ّٔا، كال يطوؼ ّٔا، كال يتمسح ّٔا، لكن ىنا 
كلذلك سيأٌب . ديها صراحةا اآلف سيع.ىجر ال ىجر يراد منو إبطا٥با كدعوة ا٣بلق إٔب تكسّبىا كٙبطيمها

أف النيب صلى ا عليو كسلم ما أنكرت قريش من أمره شيء حٌب كىو _  كىذا مذكور ُب السّبة _ معنا 
َوان ََلَقا﴿ :ـ كسبها كعيبها، ىنا ثارت ثائرهتم كقاؿ قائلهم كما أخرب ا عنهمقيدعو، حٌب بدأ بذـ آ٥بت

ُ ْماَأِنااْ ُشوااَواْصِبُ وااَ َل اآِاَ ِ ُكْماِإنَّهاَاَ ااَاَشْيٌءا َيَ ادُا  ىنا بدأت العداكة على أكرب ما (2)﴾اْاَ َ ُاِ  َيْ
 .   ٲبكن

، يومْب، أربع ٟبسة أياـ :  خبلص ما عاد فيو إال فَبات ٧بدكدة معينة(َ َ ِ َيااْاَوْحُياَوتَيَ  َ عَا) يـو
أما فَبات طويلة ستة أشهر أك ٫بوىا، ٞبي الوحي كتتابع ٓب يفَب عنو إال ألحداث معينة . لعركؼ الدعوة

 . كغّبىا" الضحى"اثنْب ثبلثة أربع أك ٟبسة كما سيأٌب ُب تفسّب 
.  أم بدأ يتنزؿ على النيب كيتتابع بككرة بدكف تراخي(َ َ ِ َيااْاَوْحيُا)

يعود على ٰبٓب ابن بكّب ا(تَ  َيَ يُا) الضمّب ُب (تَ  َيَ يُا)، (تَ  َيَ ُياَ ْبُدااالَّهِياْ ُ ا ُوُ  َا)انكمل بسرعة
 كا٤بعُب أف ٰبٓب ابن بكّب شيخ البخارم تابعو على ركاية نفس ا٢بديث شيخ ،شيخ البخارم ُب أكؿ ا٢بديث

مٌر معنا كترٝبنا لو، لكنو ا٤بصرم التنيسي للبخارم آخر كىو عبد ا ابن يوسف كىو عبد ا ابن يوسف 
 .ىنا تابع ٰبٓب ابن بكّب على ركاية ا٢بديث عن الليث ابن سعد

 أيضان أبو صاّب تابع ٰبٓب ابن بكّب على ركاية ا٢بديث عن الليث كأبو صاّب ىو عبد (َوأَ ُواَص ِاحٍا)
كعبد ا ابن صاّب كاتب الليث ال ركاية لو ُب الصحيح مع أنو من شيوخ . ا ابن صاّب كاتب الليث

البخارم كلقيو، لكن ٓب يرًك عنو شيئان إال متابعة فقط لضعف معْب فيو، ككبلـ ُب عبد ا ابن صاّب كاتب 
 . الليث، أككر عنو البخارم ُب ا٤بعلقات كٓب ٱبرج عنو موصوالن 

                                                                                                                                                                  

  .1:العلق (1)
 .6:ص (2)
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 تابعو عبد ا ابن يوسف كأبو صاّب، ماـ شوفوا ىنا الحظ معي دقائق اإل(َوتَ  َيَ ُياِاَ ُلاْ ُ اَردَّهادٍا)
أم تابع ٰبٓب ابن بكّب على ركاية ىذا ا٢بديث عن الليث رجبلف من ٮبا؟ عبد ا ابن " تابعو"عرفت أف 
 .يسي كعبد ا ابن صاّب كاتب الليثفيوسف الت

ماداـ متابعة أخرل البد تكوف لرجل آخر غّب ٰبٓب ابن .  ىذه متابعة أخرل(َوتَ  َيَ يُا):  ٍب قاؿ
الكاين ىنا لعقيل ليست ليحٓب ابن بكّب الذم ىو شيخ البخارم ا(َوتَ  َيَ يُا) الضمّب ىنا ُب (َوتَ  َيَ يُا). بكّب

كا٤بعُب أف عقيل ابن خالد تابعو على ركاية ىذا ا٢بديث عن الزىرم رجل ا٠بو . الذم ىو ركل عن الزىرم
اكاضح كلبل ال؟. ىبلؿ ابن رداد عن الزىرم

ىبلؿ ابن رداد ىو الطائي الشامي مقبوؿ الركاية ُب حكمو، ىبلؿ ابن رداد ىو الطائي الشامي 
ال . مقبوؿ الركاية كليس لو ُب الصحيح ركاية؛ بل كال ذكر لو ُب الصحيح كلو إال ُب ىذا ا٤بوضع الوحيد

 ما ال يَبخصو ُب اتذكر لو ُب أم موضع آخر إال ُب ىذا ا٤بوضع كىي متابعة، كالبخارم يَبخص ُب ا٤بتابع
 .األصوؿ

ا٤بتابعات يركم حٌب رٗبا يأٌب شيئان من الضعفاء ال بأس بذلك؛ ألهنا متابعات لتككّب الطرؽ كقد 
 ٓب يَبجم لو الكلباين ذلككىبلؿ ابن رداد ليس من رجاؿ البخارم، ؿ. ذكرنا ىذا ُب أكؿ درس ىذه متابعة

، ليس من رجاؿ "رجاؿ البخارم"ك " التجريح كالتعريف"كٓب يَبجم لو البادم ُب " رجاؿ البخارم"ُب 
. متابعة ُب موضع كاحد ما ٥با قيمة إال ٦برد يعِب بياف أف ا٢بديث لو طرؽ متعددة فقط. البخارم أصبلن 

 .فهبلؿ بن رداد ليس لو إال ىذا ا٤بوضع الوحيد عن الزىرم
 يقصد البخارم أف ركاية يونس كىو بن يزيد األيلي عن (َوقَ َلا ُوُنُ اَوَ ْ َ ٌ ا َيَواِدرُ ُا): ٍب قاؿ

يرجف "الزىرم، كركاية معمر كىو بن راشد الصنعاين عن الزىرم خالفتا ركاية عقيل عن الزىرم ُب كلمة 
ركاية عقيل كترجف بوادره ركاية يونس، ىذه اختبلؼ ُب اللفظ فقط ك ا٤بعُب عن ىذه كلمة عقيل " فؤاده

 ستكوف فرصة لؤلسئلة؟.  إف شاء ا ُب الدرس القادـاكاحد كقد تقدـ شرح ذلك كللحديث تتمة نكملو
بالنسبة لرمضاف إف شاء ا تعأب معلش نأخذ دقيقتْب سيستمر الدرس إف شاء ا ُب رمضاف ُب 
نفس اليـو اإلثنْب لكن بعد صبلة العصر إف شاء ا نصلي العصر ىنا كنأخذ ساعة كنطلق سراحكم قبل 

 .اإلفطار بوقت كاؼ
 

:ااْل ئل 
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ا
 ذك تا يااادرسااا   قاأنا  ل يااا  ال  اأر   ا   ما   ا  اُا  د؟

أربعة لعلك اختلط عليك عمر بن . الشرؾأس ما قلت ىذا، عمر بن ٢بيد ر: جواب فضيلة الشيخ
كرقة بنو نوفل القسيس، كعكماف : أربعة. ٢بيد بعمر بن ا٢بويرم أك عكماف بن ا٢بويرم  مو عمر بن ا٢بويرم

بن ا٢بويرم تنصر كسكن الشاـ، كزيد بن عمر بن نيفيل، كرابعهم قص بن ساعدة األيادم، ما ذكرنا عمر 
 .بن ٢بيد أك عبيد ا بن جحش ما ذكرنا عمر بن ٢بيد

 

 .اا     ءااياأما ل مات ا عات      ان    ا و   

الكذب فيو . صدؽ ا٢بديث نفعو متعدم ألنك إذا صدقت ا٢بديث ما تغرؾ: جواب فضيلة الشيخ
تغرير بالغّب كلبل ال؟ إذا كذبت على شخص ٘بعلو يفهم شيء خطأ كيقتنع بشي خطأ، أك يعتقد شيء 

  كيف متعدم؟مخطأ لكن صدؽ ا٢بديث ىو للغّب ببل شك متعد

 

اا ا و دا ياص  حااابخ رياحد ثاروا ا  ا    ؟
كل ا٢بديث أككر ا٢بديث با٤بعُب . نعم ركاية ا٢بديث نعم ركاية با٤بعُب ككّبة: جواب فضيلة الشيخ

كٝبيع األئمة إال نفر قليل ٯبوزكف ا٢بديث با٤بعُب بشرط أف يكوف الراكم يعرؼ ألفاظو ما ٰبيد الكبلـ عن 
 .مواضعو حٌب ال يغّب الركاية أك لفعة بلفعة ٙبيل ا٤بعُب

 

 ي لااا وا  تااا  ق  ا   ياأخ ااا ل  ءا ل ااابخ ريااا وا  تااا  ق  اإناأغلبااا  ساَلا
.ا  ك اأنا   زا 

 .كأنا أقوؿ لك أف أغلب الناس عمره ما حيفتح البخارم كال يدرم ما فيو: جواب فضيلة الشيخ
 .يطلب أف نطرح األسئلة، إف شاء  بفذف ا ُب الوقت ا٤بناسب

إذف نلتقي ُب األسبوع القادـ ُب رمضاف إف شاء ا بعد العصر ُب نفس اليـو يـو االثنْب كالسبلـ 
 .عليكم كرٞبة ا كبركاتو

ا
ا

ا
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ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

 الدرس السابع
ا

 كنستعينو كنستغفره، كنعوذ با من شركر أنفسنا قبسم ا الرٞبن الرحيم، إف ا٢بمد  ٫بمد
كسيئات أعمالنا من يهده ا فبل مضل لو كمن يضلل فبل ىادم لو، كأشهد أف ال إلو إال ا كحده ال 

. شريك لو كأشهد أف نبينا ٧بمدان عبده كرسولو صلى ا عليو كعلى آلو كأصحابو كسلم تسليمان ككّبان 
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  :أما بعد  

 .كقفنا عند ا٢بديث ا٣بامس من أحاديث كتاب بدء الوحي

 .بسم ا الرٞبن الرحيم، ا٢بمد  رب العا٤بْب كصلى ا كسلم كبارؾ على عبده كرسولو األمْب

 :قاؿ ا٤بصنف رٞبو ا تعأب
،ا  بٌا) 

ثَيَ  اَ ِ  ُدا ثَيَ  اُ وَ  اْ ُ اأَِ ياَ  ِآَشَ اقَ َلاَحدَّه ثَيَ  اأَ ُواَ َوانََ اقَ َلاَحدَّه ثَيَ  اُ وَ  اْ ُ اِإْ َ  ِ  َ اقَ َلاَحدَّه َحدَّه
 .﴾ََلاُتَ  ٍّْكاِ ِياِاَ  َنَ ااِ َيْ َ َ اِ يِاا﴿:ْ ُ اُ بَيْ ٍ اَ ْ ااْ ِ اَ بَّه ٍساِ ياقَيْوِاِياتَيَ  َا 

ًةاوََك َناِ  َّه اُ َ  ٍُّكاَاَ  َيْ ِيا َيَي َلا اقَ َلاَك َناَرُ وُلااالَّهِياَصلَّه ااالَّهُياَ َلْ ِياَوَ لَّهَما َيَ  ِاُ اِ ْ ااا َيَّهْ زِ ِ اِادَّه
اْ ُ اَ بَّه ٍسا َأَنَ اُأَح ٍُّكُ َ  اَاُكْماَكَ  اَك َناَرُ وُلااالَّهِياَصلَّه ااالَّهُياَ َلْ ِياَوَ لَّهَماُ َ  ٍُّكُ َ  اَوقَ َلاَ ِ  ٌداأَنَ ا

ََلاُتَ  ٍّْكاِ ِياِاَ  َنَ ااِ َيْ َ َ اا﴿ُأَح ٍُّكُ َ  اَكَ  ارَأَْ ُتااْ َ اَ بَّه ٍساُ َ  ٍُّكُ َ  اَ َ  َّهَكاَاَ  َيْ ِيا َأَنَيَزَلااالَّهُياتَيَ  َا 
َ  اَ ْ َ ُياَوقَيْ آنَيُا  .﴾ِ ِياِإنَّهاَ َل َيْ

اقَ َلاَ ْ ُ ُياَاَ اِ ياَصْدِرَكاَوتَيْيَ َأ ُا
 ﴾ َِإَذااقَيَ ْأنَ ُ ا َ تَّهِبْعاقَيْ آنَيُاا﴿

 قَ َلا َ ْ َ ِ ْعاَاُياَوأَْنِصتْا
َ  ا َيَ  نَيُا﴿  ﴾ثُمَّهاِإنَّهاَ َل َيْ

َ  اَأْناتَيْيَ َأُ اَ َك َناَرُ وُلااالَّهِياَصلَّه ااالَّهُياَ َلْ ِياَوَ لَّهَما َيْ َداَذِاَ اِإَذااأَتَ ُ اِ ْب ِ ُ ااْ َ َ َعا َِإَذاا ثُمَّهاِإنَّهاَ َل َيْ
اَصلَّه ااالَّهُياَ َلْ ِياَوَ لَّهَماَكَ  اقَيَ َأ ُا    .((اْن ََلَقاِ ْب ِ ُ اقَيَ َأُ ااا َّهِبيُّل

 ىنا حقيقة ال كجو ٥با، كإف كانت ىي من انفرادات نسخة أيب الوقت لكن كلمة (  ب)كلمة 
ككتاب بدء الوحي قلنا فيما مضى أنو كتاب فيو باب كاحد؛ كىو . ىذه ال كجو ٥با فينبغي مصادرهتا" باب"
َ  اِإاَْ  َا﴿): قوؿ ا تعأب كباب كيف كاف بدء الوحي عند رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم،"  .(﴾ِإنَّه اَأْوَح َيْ

ككل األحاديث ا٤بذكورة إ٭با ٙبقق غرض ىذا الباب؛ كىي ذكر أحواؿ النيب صلى ا عليو كسلم 
 .عند نزكؿ الوحي إليو كابتدائو لو عليو الصبلة كالسبلـ؛ كىي سبعة أحاديث ىذا ا٣بامس منها

ثَيَ  اُ وَ  اْ ُ اِإْ َ  ِ   َا): البخارم عليو رٞبة ااإلماـ ٍب قاؿ ا٤بؤلف كىو   ىو موسى ابن (َحدَّه
إ٠باعيل التبوذكي ا٤بًنقرم بكسر ا٤بيم، ا٤بًنقرم نسبة إٔب منقر ابن عيبػىٍيد ابن ميقاًعس، كنيتو أبو سلمة ا٢بافظ 

 . ىػ223الكبّب ا٤بككر، أٝبعوا على توثيقو، توُب ُب رجب سنة 
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كلذلك أريد أف . موسى ابن إ٠باعيل التبوذكي ا٤بنقرم أبو سلمة، ىو بصرم من حفاظ البصريْب
ىو أبو سلمة : "، مكتوب"فتح البارم"أنبو ىنا إٔب خطأ رٗبا يكوف طباعي ُب الفتح، الذم معو نسخة 

حقيقة البصريْب، تصحيح يككر ُب الكتب؛ ألف كلمة البصريْب " التبوذكي ككاف من حفاظ ا٤بصريْب
ىو ال عبلقة . "فتح البارمٌ "كا٤بصريْب قريبة جدان، فانقلبت الباء ميما فصححوىا إذا معكم نسخة 

 .للمصريْب، ىو من حفاظ البصرة؛ بل من كبار حفاظ البصرة

 ٩با يذكر ُب موسى ابن إ٠باعيل، ٓب يرًك عنو مباشرة من أصحاب الكتب الستة، كأصحاب الكتبة 
. البخارم كمسلم صاحبا الصحيحْب، كالنسائي كأبو داككد كالَبمذم كابن ماجة أصحاب السنن: الستة ىم

 .  الستةبىؤالء ىم أصحاب الكت

ٓب يرًك عن موسى ابن إ٠باعيل مباشرة إال البخارم صاحب الصحيح، كأبو داككد ا٢بافظ صاحب 
 أما بقية الستة؛ كىم مسلم، كالَبمذم، .ىؤالء أخذكا ا٢بديث مباشرة عن موسى ابن إ٠باعيل. السنن

كالنسائي، كابن ماجة فرككا عن موسى بن إ٠باعيل بواسطة رجل آخر، يعِب ٓب يلقوه مباشرة؛ كإ٭با رككا عنو 
ىذه . احفعوا ىذه ا٤بعلومات ألٮبيتها. بواسطة رجل آخر، كىذا الرجل اآلخر ىو حسن بن علي ا٣ببلؿ

 .اللطيفة األكٔب
 ال غّب، ان اللطيفة الكانية مسلم ُب الصحيح ٓب ٱبرج شيئان عن موسى بن إ٠باعيل ىذا إال حديكان كاحد

ُب صحيح مسلم كلو؛ كىو حديث أـ ا٤بؤمنْب عائشة ا٤بعركؼ ٕبديث أـ زرع، كىو حديث طويل سيأٌب 
 ".النكاح"ىنا ُب الصحيح إف شاء ا ُب كتاب 

  :تافد اآلف الفائفإذ  
ٓب يرًك عن موسى ابن إ٠باعيل من أصحاب الكتب الستة مباشرة إال البخارم ُب الصحيح كأبو 

مسلم، كالَبمذم، كالنسائي، كابن ماجة فرككا عن موسى ابن إ٠باعيل : داككد ُب السنن، كبقية الستة؛ كىم
 .بواسطة رجل ا٠بو ا٢بسن بن علي ا٣ببلؿ

 ٓب ٱبرج مسلم ُب صحيحو من حديث موسى بن إ٠باعيل سول حديث كاحد ال غّب؛ كىو :ثانيا
 .223توُب كما قلنا سنة . حديث عائشة ُب قصة أـ زرع

ثَيَ  اأَ ُواَ َوانَ َا) أبو عوانة؛ كىو :  أبو عوانة ال يكاد ييذكر ُب الصحيح إال ّٔذه الكنية(قَ َلاَحدَّه
: الوٌضاح ابن عبد ا اليىٍشكيرم، ا٠بو الوضاح بن عبد ا اليىٍشكيرم البصرم الواسطي البزار، قاؿ ا٢بافظ

 ُب موقف األئمة من الركاية عن .ذلك الصوابُب ك. كاف يركم من كتابو، ككاف كتابو ُب غاية اإلتقاف
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أما إذا ركل من حفعو، . الوضاح بن عبد ا اليشكرم أنو إذا ركل من كتابو قيبل؛ ألف كتابو متقن كموثق
كلذلك كاف ىو نفسو ال يكاد ٰبدث إال من كتابو، ككل ما ُب الصحيح من ركاية . فرٗبا كىم كخٌلط

 .البخارم عنو فهي من كتابو

، كأدرؾ بعض التابعْب كا٢بسن البصرم، كأدرؾ ٧بمد ابن اإلتقافكلذلك قالوا كاف كتابو ُب غاية 
كركايتو أككر ما تكوف كما .  أدرؾ بعض صغار التابعْب أيضان كبعض أتباع التابعْب.سّبين كال ركاية لو عنهما

توُب . ىو ىنا تارة يركم عن موسى ابن أيب عائشة، كتارة يركم عن ابن ا٤ببارؾ كغّبه من األئمة الكبار
 .   ىػ170الوضاح بن عبد ا اليشكرم الذم ىو أبو عوانة سنة 

ثَيَ  اُ وَ  اْ ُ اأَِ ياَ  ِآَش َا)  ىو موسى بن أيب عائشة ا٥بىٍمدىاين، ٯبب أف نضع السكوف (قَ َلاَحدَّه
أما إذا قلت . على ا٤بيم حٌب ال تقرأىا ا٥بىمىدىين أك ا٥بىمىذاين، ا٥بىٍمدىاين نسبة إٔب القبيلة ا٤بشهورة ٮبىٍداف

ذاف، فهو ٮبىٍداين لكن  اف أك ىمى ى ا٥بىمىداين ىي نسبة إٔب البلدة الٍب كانت قدٲبان ُب خرساف تسمى ٮبىىدى
قالوا عنو ثقة، عابد، معلـو ُب الطبقة ا٣بامسة، ٓب تذكر لو . كنيتو أبو ا٢بسن من حفاظ الكوفة. بالوالء

 .تاريخ أك سنة كفاة

كإذا قيل من الطبقة ا٣بامسة على ترتيب التقريب للحافظ ابن حجر، كىم من توفوا يعِب من الكالكة 
األكٔب كالكانية، إذا قاؿ من الطبقة األكٔب أك الطبقة الكانية، فهم توفوا قبل . كما فوؽ إٔب الكامنة من بعد ا٤بائة

فقالوا أنو ُب حكم الطبقة . من التاسعة إٔب العاشرة، بعد ا٤بائتْب. من الكالكة إٔب الكامنة، بعد ا٤بائة. ا٤بائة
 .ا٣بامسة، كٓب تذكر لو سنة ٧بددة للوفاة

. موسى ابن عائشة ا٥بمداين، ركل عنو البخارم شيئان يسّبان قليبلن جدان، قيل ثبلثة مواضع كقيل أربعة
. للغاية كغّبٮبا، الركاية عنو قليلة" كتاب ا٤بغازم"، كُب "كتاب الصبلة"ىنا ُب 

 أدرؾ موسى بن أيب عائشة اثناف من الصحابة، ىم عبد ا بن شٌداد بن ا٥باد، كأدرؾ أيضان 
كحيكما . كالصواب أنو أدركهما، لكن ال ركاية لو عنهما. سليماف بن سيرىد الصحايب، كقيل إنو ركل عنهما
سليماف ابن سرد، فركايتو  كأعبد ا بن شٌداد بن ا٥باد، : يركم موسى ابن أيب عائشة عن ىذين الصحابيْب

 . من قبيل الركاية ا٤برسلة، الركاية ا٤برسلة ٓب يسمع عنهما مباشرة

ثَيَ  اَ ِ  ُداْ ُ اُ بَيْ  ٍا)  ىو التابعي الشهّب، اإلماـ الكبّب سعيد ابن جبّب ابن ىشاـ، كنيتو (قَ َلاَحدَّه
كلذلك تارة يقاؿ ُب نسبو الواليب، . أبو عبد ا، كقيل أبو ٧بمد الواليب نسبة إٔب كالبة ابن حارثة األسدم

مع يقاؿ الواليب األسدم  . كتارة يقاؿ األسدم، كتارة ٘بي
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 . فالواليب نسبة إٔب مواله كالبة بن ا٢بارث األسدم، كاألسدم نسبة إٔب قبيلة من كاف معتقان فيهم
نسبتو لوالبة أك لبِب أسد بالوالء كما ىو معركؼ، ا٤بكي اإلماـ ا٤بشهور، أدرؾ عددان من الصحابة، كركايتو 
ثابتة عن أيب ىريرة كابن عمر كجابر، لكنو أككر جدان عن الصحايب ا١بليل عبد ا ابن العباس، فهو من 

أخذ عنو القرآف عرضان، كأخذ عنو التفسّب، كركل عنو شيئان ككّبان من ا٢بديث . أ٪بب تبلميذ ابن عباس
كلذلك أككر . كالفقو، فهو من ٪بباء تبلميذ حرب األمة كترٝباف القرآف الصحايب ا١بليل عبد ا ابن العباس

 .ركاياتو ُب الصحيح عن ابن عباس

، ُب قصة مشهورة، كمات ا٢بجاج بعده 95قتلو ا٢بجاج ابن يوسف الكقفي أمّب العراؽ سنة   
كالسبب ُب ذلك أف سعيد ٤با أيحضر للقتل ُب ٦بلس ا٢بجاج، قاؿ . ٖبمسْب ليلة فقط، كٓب يقتل رجبلن بعده

 ٦باؿ يدعو قعاد ُب ىو خبلص انتهى أمره، ما (اللهم ال تسلط ا٢بجاج على رجل بعدم): كدعا ربو كقاؿ
لنفسو لكن كىذه نقطة عجيبة فعبلن، ُب ذاؾ العرؼ اإلنساف ٮبو ُب نفسو كما يقاؿ، لكن يعرؼ أف ُب 
سيف ا٢بجاج رىقان كإسراعان ُب القتل، فكاف ٮبو أف ال يسلطو ا على أحد من ا٤بسلمْب بعده، فدعا 

 .فما عاش إال ٟبسْب ليلة كمات كٓب يقتل بعده كا٢بمد  (اللهم ال تسلطو على أحد بعدم): فقاؿ

كلذلك ٤با ديفن، قاؿ إبراىيم . توُب كعمره سبعة كٟبسْب، كىو عمر يعترب نوعان ما شيء قليل
. تلقى علمان كاسعان عن الصحابة، عن ابن عباس على كجو ا٣بصوص" دفن مع ىذا نصف العلم: "النخعي

ابن عباس ٕبر، كما ٛبكن  أف ينشر . كابن عباس يعِب القرآف، كيعِب التفسّب، كيعِب ا٢بديث، كيعِب الفقو
علمو ٤با حصل لو من مطاردة ا٢بجاج الطويلة الٍب استمرت ٫بو تسع سنوات كىو ٨بتبئ، ٨بتفي ىربان من 
أذل ا٢بجاج الكقفي، كبعد تسع سنوات جرل ُب قدر ا ما جرل كقيتل، فمكل ىذا ما ٛبكن من أف ينشر 

براىيم كلمتو ٤با دفن سعيد ابن جبّب إكلذلك تأسف على موتو كبار العلماء ُب زمنو، فقاؿ النخعي . علمو
 ".دفن مع ىذا نصف العلم: "قاؿ

 ٗبوتو فقد الناس علمان ككّبان تلقاه قيعرفوف أف" أرل أنو قد ذىب بذىابو علم ككّب: "كقاؿ الشعيب
سعيد ابن . ككىبو ا لسعيد ابن جبّب، لكن ما جرل لو من األذل كالطرد كالقتل أذىب علمو كدفنو معو

 . ىػ كعمره سبعة كٟبسْب سنة95ىػ أك قتل استشهد سنة 95جبّب توُب سنة 

عبد ا .  ابن عباس ىو الصحايب ا١بليل ابن عم رسوؿ ا صلى ا عليو سلم(َ ْ ااْ ِ اَ بَّه سٍا)
ابن عباس ابن عبد ا٤بطلب ابن ىاشم بن عبد مناؼ بن قصي ابن كبلب، أمو ىي صحابية جليلة، كىي 

 .ليبابة بنت ا٢بارث كا٤بكناة بأـ الفضل، زكجة العباس أـ الفضل، ليبابة بنت ا٢بارث
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كلد ابن عباس ُب حصار الشّْعب، ٤با حيصر النيب صلى ا عليو كسلم كأصحابو ُب ًشعب أيب   
 كتلقى عن النيب صلى ا عليو كسلم كعن .طالب، القصة ا٤بشهورة قبل ا٥بجرة بكبلث سنوات بالتحديد

اال ما ل ياتأو  ا)):  لو النيب صلى ا عليو كسلم دعاءه ا٤بشهور ٤با قاؿاكبار الصحابة علمان غزيران، كدع
 كلقد استجيب للنيب صلى ا (1 )(( ل يااا أو  او ي يا ياااد  )):  أك قاؿ((ااك  باو ي يا ياااد  

فكاف ابن عباس من أبرز الصحابة علمان، خصوصان تفسّب القرآف كالفقو،  عليو كسلم ُب دعائو البن عباس
 .كاف بارعا ُب ذلك

ككاف عمر رضي ا عنو كىو من ىو . ككاف كبار الصحابة على جبللة قدرىم، يعرفوف لو ذلك  
ككاف إذا . يكمن موىبة ابن عباس، كبراعتو ُب العلم، كأ٤بعيتو، كحافعتو، كذاكرتو الواسعة فضبلن كعلمان كجبللة

 (ذاؾ فٌب الكهوؿ، لو لساف سؤكؿ)ىذا فٌب الكهوؿ، ىو فٌب صغّب لكن عقلو عقل الكهوؿ، : رآه يقوؿ
مش بس يسأؿ كثاين يـو يضيع ا٤بعلومة؛ يسأؿ كيفهم  (كقلب عقوؿ)ىكذا طالب العلم يسأؿ كيبحث 

 . كٰبفظ كيضبط

كلذلك كاف عمر يدخلو مع كرباء أىل بدر، أىل ا٤بشورة . لساف سؤكؿ كقلب عقوؿ، يفهم كيضبط
لذلك عاتب على عمر بعض الصحابة أف يدخل . من كبار الصحابة، كيأخذ برأيو، كرٗبا استشاره لوحده

تدخل ىذا كلنا أبناء ُب سنو؟ : ابن عباس معهم كىو ُب سن أبنائهم كما قاؿ عبد الرٞبن ابن عوؼ لعمر
 .ما فيو موازنة أك توازف ُب ا٤بوضوع

فأراد أف يبْب ٥بم أف إدخالو لو ُب ٦بلس الشورل، ال لسن أك لشيء من ىذا القبيل بقدر ما ىو 
رجاحة ُب العقل كسعة العلم، فجلسوا يومان يتذاكركف فسأ٥بم عمر كقاؿ للصحابة ىؤالء كفيهم ابن عوؼ، 

 (1)اِإَذااَ  ءاَنْصُ ااالَّهِياَواْاَ ْ حُا﴿ :ما تعلموف ُب قولو تعأب): كبقية الستة ا٤ببشرين ككبار أىل بدر قاؿ
َوا  ًا  قالوا  (2)﴾َ َ بٍّْحاِ َ ْ ِدارَ ٍَّ اَواْ  َيْغِ ْ ُ اِإنَّهُياَك َناتَيوَّها  ًاا(2)َورَأَْ َتااا َّه َساَ ْدُخُلوَناِ ياِد ِ ااالَّهِياَأ َيْ

ما تقوؿ ): ٍب التفت البن عباس قاؿ_  على ظاىر اآلية _أمر ا نبيو إذا فتح لو كنصره أف يسبح كٰبمد 
 رٗبا ىذا فيو إشكاؿ نفسي أك شيء ،ىذا أدبان يعِب سأخالفهم( أرأيت إف تكلمت خالفتهم: )، قاؿ(فيها؟

 .ىذا أجل رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم نيعي لو: أذف لو فقاؿ (تكلم): من ىذا القبيل، فقاؿ

                                                 

         6287ح 618ص/3ج مستدركو ُب ا٢باكم (1)
              3_1: النصر (2)
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 إذا جاء نصر ا فدخل الناس ُب دين ا أفواجا، الرسالة ٛبت كالببلغ حصل؛ إيذاف بأف النيب 
كا ال أعلم منها إال ما ): ىذا علم ما فطن لو أكلئك فقاؿ عمر. صلى ا عليو كسلم قد أزؼ رحيلو

بٌْب ٥بم يريد ّٔذا االختبار أف يكبت ٥بم أنو منفرد ٗبيزات بفهم لكتابو ٤با فيو من أىلية ذلك من  (تعلمو منها
الذكاء كالفطنة كاللساف السؤكؿ كالقلب العقوؿ، كفوؽ ذلك كمعو كبعده بركة دعاء النيب صلى ا عليو 

 .(اللهم فقو ُب الدين كعلمو تأكيل الكتاب): كسلم لو  ٤با قاؿ

 :اخ اا  ااا  لو  تااا    

ٝبيع ما البن عباس ُب الصحيحْب ٩با صرح فيو بسماعو من النيب صلى ا عليو كسلم ٫بو عشرة 
ما صرح بو بالسماع من النيب صلى ا عليو . أحاديث فقط، ككل بقية ركاياتو تدخل ُب مرسل الصحايب

 .كسلم ُب الصحيحْب، ليس فقط ُب البخارم ٫بو عشر أحاديث

 :اا  لو  اااث ن  
ما ُب الصحيحْب أيضان ٩با شهده ابن عباس من فعل النيب صلى ا عليو كسلم ٫بو عشر أحاديث 

ما حضره كشهده فعبلن، كركاه كىو حاضر شاىد من فعل النيب عشرة أخرل، كما ُب الصحيحْب ٩با . أيضان 
ينا، كالسنة كذا كىذا ككّب:لو حكم الرفع كقولو  ككّب من ركاية ابن عباس ىكذا؛ من السنة كذا، . أيمرنا، كهني

 :أعطيك ٭بوذجْب. من السنة كذا، كفيو أحكاـ شرعية؛ بل بعضها انفرادات

ُب صبلة ا١بنازة ما نقرأ الفاٙبة؟ لو سألتك ما الدليل على ذلك؟ ركح فتش ال ٘بد إال حديث _ 
من السنة قراءة الفاٙبة على ا١بنازة ُب صبلة ا١بنازة، ال غّب مع أهنا مسألة مهمة ك٫بتاج إليها، . ابن عباس

احتجنا ٥بذه . ىي الدليل الوحيد" ا١بنائز"ُب الصحيح موجودة ُب كتاب . كال ٘بد فيها إال ركاية ابن عباس
طبعان أٝبع األئمة أف الصحايب إذا قاؿ من السنة كذا، . الركاية حاجة ملحة، كأسلوب ابن عباس من السنة

يتكلم الصحايب ما يتكلم عن سنة قيصر ككسرل، . يعطى حكم الرفع، ىذه سنة النيب صلى ا عليو كسلم
 . سنة رسوؿ ا عليو الصبلة كالسبلـعن

إذا كنت مسافر، حقك القصر أليس كذلك؟ لكن إذا . إٛباـ ا٤بسافر إذا أًٌب با٤بقيم: كا٤بكل الكاين_ 
الدليل ُب ذلك أيضا حديث ابن عباس . صليت مع مقيم، يسقط ىذا ا٢بق، كٯبب أف تصلي صبلة مقيم

من . من السنة ىكذا، أسلوبو ككّبان، كأككر ركاياتو كما سأذكر لك أعدادىا ىنا أككر ركاياتو من ىذا القبيل
 .أيضان حكم احتيج إليو، كال ٘بد فيو إال ىذا النص، ك٥با نعائر ككّبة. السنة إذا أًٌب ا٤بسافر با٤بقيم أف يتم
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أما ما صرح فيو بالسماع ا٤بباشر من النيب صلى ا عليو كسلم عشرة ُب الصحيحْب أك ٫بوٮبا، تزيد 
كما صرح بشهوده كحضوره من فعل النيب صلى ا عليو كسلم أيضان ٫بو ىذا العدد؛ . كاحد أك تنقص كاحد

 .كما يعطي حكم الرفع ٩با ُب الصحيحْب أيضان رقم أككر من ىذا بككّب، ىو بقية كتتمة ركاياتو. ٫بو عشرة
 أما أككر ركاياتو، فهي تلقاىا عن كبار الصحابة، فتارة يذكر الصحايب الذم حدثو، كتارة يسند 

 .النيب صلى ا عليو كسلم مباشرة إٔب النيب عليو الصبلة كالسبلـ كالذم يسمى مرسل الصحايب

كقد مٌر معنا لو نعائر كاتفق األئمة على أف مرسل الصحايب حكمو الرفع، كال يضر أف يصرٌح 
كاضح ىذا . الصحايب ٗبن حٌدثو من الصحابة، إف صرح فبها، أك ٓب يصرح فاألمر يعِب ال يشكل ككّبان 

 الكبلـ؟

ابن عباس أيضان رضي ا عنو معدكد من ا٤بككرين من الركاية، كقد رتبنا فيما مضى كذكرنا رٗبا ىذه 
كية اإلسبلـ كحافظ السنة أبو اأككر الصحابة ركاية ىو الصحايب ا١بليل، ر. ا٤بعلومة كنذكرىا اآلف بدقة أككر

كٝبيع مسند أيب ىريرة على ترتيب مسند بقي ابن . ىريرة، الصحايب عبد الرٞبن بن صخر الدكسي أبو ىريرة
٨بلد، كاألرقاـ الٍب سأذكرىا بعد اآلف ىي مأخوذة من مسند بقي بن ٨بلد األندلسي، الذم يعترب مسنده 

 .مع األسف ُب حكم ا٤بفقود اليـو. أكسع ا٤بسانيد قاطبة

بقي ابن ٨بلد لقي اإلماـ أٞبد، لقي إسحاؽ كىو من طبقة البخارم ُب الطلب كالسن متقدـ، 
كٝبع مسندان كبّبان، كيقاؿ بأنو أكؿ من أدخل علم ا٢بديث ُب ببلد األندلس، كٝبع مسند كاسع أكرب مسند 

 .  قيل يصل إٔب مائة كعشركف ألف ركاية مضمنة فيو، لكنو ُب حكم لؤلسف الشديد ُب حكم ا٤بفقود.يعترب

طبعان األندلس يعِب مرت ّٔا أحداث تارٱبية معلومة، كاجتاحها النصارل، رٗبا ضاع ُب ىذا 
ال، ما . االجتياح مع ما ضاع من معآب الٌدين الٍب أٮبها ىذه الكتب، ما ىي قصر ا٢بمراء، كفانوس كببلد

ٰبتاج فانوس، كتب العلم الٍب ضاعت ىي أىم من الفانوس كالدنانّب الٍب كجدت ُب قبل كم سنة كال 
لكن ٤با يضيع أكرب مسند ألىل اإلسبلـ، . القصور، مع أٮبيتها رٗبا التارٱبية أك الَباثية إف صحت العبارة

 . ىذه الفادحة الٍب ما تذكر مع أهنا ىي الفادحة ا٢بقيقية

  فعلى ما ذكره الكتاين كغّبه، مسند أيب ىريرة ٔبمع بقي بن ٨بلد ٟبسة آالؼ كثبلٜبائة
 . كأربعة كسبعْب حديث، ىذا أكسع الركايات

  بعده عبد ا بن عمر الصحايب، عبد ا ابن عمر كمسنده ُب ٝبع بقي بن ٨بلد ا٢بافظ
 . ألفْب كستمائة كثبلثْب حديث
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  بعده أنس ابن مالك الصحايب خادـ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم، كمسند أنس ٔبمع
 . بقي بن ٨بلد ا٢بافظ ألفْب كمائتْب كستة كٜبانْب

 عائشة رضي ا عنها أـ ا٤بؤمنْب كمسندىا ألفْب كمائتْب كعشرة أحاديث .
 كٝبيع مسند ابن عباس ألف  بعدين يأٌب ابن عباس الصحايب الذم نتحدث اآلف عن ترٝبتو

 . كستمائة كستْب حديكان 
  ٍب جابر ابن عبد ا األنصارم كمسنده ألف كٟبسمائة كأربعْب حديكان. 
 ٍب أبو سعيد ا٣بدرم كمسنده ألف كمائة كسبعْب. 

غّب ىؤالء ا٤بذكورين، ٩بن ركل عن النيب صلى ا عليو كسلم  . كغّب ىؤالء ا٤بذكورين دكف األلف
ستة رجاؿ كعائشة رضي . دكف األلف، كىؤالء ىم ا٤بككركف، كىم سبعة رجاؿ كمنهم عائشة رضي ا عنها

 .ا عنها كأرضاىا

مؤل ابن عباس . ، كقد طعن ُب السن ككف بصره رضي ا عنو68توُب ابن عباس بالطائف سنة 
تتبعت ): ىذه يذكرىا ابن حـز العاىرم األندلسي يقوؿ (تتبعت): األرض علمان كفقهان حٌب قاؿ ابن حـز

ككجدهتا )جهد ضخم جدان، ( تتبعتها ُب الكتب كالركايات: )يقوؿ (فتاكل ابن عباس فجمعت ثبلثْب ٦بلدان 
 .ىذا من كجهة نعره (ثبلثْب ٦بلدان، فنعرت فيها فوجدتو ال ٰبيد عن ا٢بق إال يسّبان 

 علم ضخم جدان، كمع ذلك يعِب ا٣بطأ فيو إف فرض أنو فيو خطأ، كا٣بطأ ىذا يعِب ٰبصل ىذا ُب 
الركاية عرفنا، لكن ُب الفتاكل الٍب أفتاىا ابن عباس كىو يفٍب كيفسر؛ بل مٌر بوقت تستطيع . الفتاكل فقط

٫بو ثبلثْب ٦بلدان كما نص على ذلك . أف تقوؿ ىو مفٍب اإلسبلـ ُب زمانو عبد ا ابن عباس رضي ا عنو
 .أبو ٧بمد ابن حـز الفقيو األندلسي

حيكما يرد ىذا األسلوب ُب قولو .  يعِب ُب تفسّب قولو تعأب(َ ْ ااْ ِ اَ بَّه ٍساِ ياقَيْوِاِياتَيَ  َا )
تعأب، يعِب ُب تفسّب قولو تعأب، فهذا من تفسّب ابن عباس ٥بذه اآليات ا٤بذكورات، ٩با أيضان نقلو عنو 

.  اآليات الٍب ُب سورة القيامة(﴾ََلاُتَ  ٍّْكاِ ِياِاَ  َنَ ااِ َيْ َ َ اِ يِا﴿): سعيد ابن جبّب ُب تفسّب قولو تعأب
َ  اَ ْ َ ُياَوقَيْ آنَيُاا(16)اََلاُتَ  ٍّْكاِ ِياِاَ  َنَ ااِ َيْ َ َ اِ يِا﴿: قاؿ ا جل كعبل  َِإَذااقَيَ ْأنَ ُ اا(17)اِإنَّهاَ َل َيْ

َ  ا َيَ  نَيُاا(18)ا َ تَّهِبْعاقَيْ آنَيُا   ىذه اآليات ٥با سبب ُب نزك٥با، كىذه األكامر من ا جل (1)﴾ثُمَّهاِإنَّهاَ َل َيْ
 كعبل لنبيو عليو الصبلة كالسبلـ كلها ٥با سبب، كىذا السبب يذكره ابن عباس ىنا، ما ىو؟ 

                                                 

                       19_16: القيامة (1)
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 (قَ َلاَك َناَرُ وُلااالَّهِياَصلَّه ااالَّهُياَ َلْ ِياَوَ لَّهَما َيَ  ِاُ اِ ْ ااا َيَّهْ زِ ِ اِادَّهةًا): يقوؿ قاؿ ابن عباس
كقد علمنا ُب . ا٤بعا١بة أم ٙباكؿ كتدافع شيئان بنوع مشقة. ا٤بعا١بة ىي ااكلة كمدافعة الشيء ٗبشقة

عرفنا ىذا ٤با سألو . الدركس السابقة ما كاف يعانيو رسولنا صلى ا عليو كسلم حاؿ اتصاؿ الوحي بو
د صٌ ككاف يتف (يأتيِب على مكل صلصلة ا١برس كأشده علي): كيف يأتيك الوحي، فقاؿ: ا٢بارث ابن ىشاـ

 . العرؽ من جبينو صلى ا عليو كسلم ُب اليـو الشديد الربد، إٔب آخر ىذه الكرب الٍب كانت ٛبر بو

ىذا يعِب فيو شدة، انضاؼ إليها حرصة عليو الصبلة كالسبلـ، كخوفو أف يتفلت شيء ٩با يسمعو 
إذا ألقيت على شخص معلومة كتريده . كلذلك كاف ٰبرؾ شفتيو يردد على ىيئة ا٤بتحفظ. كيتلقاه من ا٤بلك

يتحفعها، تطلبو أف يرددىا ليتمكن من حفعها، كىو عليو الصبلة كالسبلـ من حرصو الشديد، كخوفو 
 منو شيء ٩با يسمعو مع تلك الكرب الٍب تقدـ ا٢بديث عنها، ت ينفلكصلى ا عليو كسلم أف يضيع أ

طبعان ىذا فيو مشقة، يسمع، كينتبو؟ كال يتحفظ كيردد؟ كال يدافع تلك الكرب؟ . كاف يردد ما يسمعو
 .فاجتمعت عليو شدائد من عدة نواحي عليو الصبلة كالسبلـ

 كىي (َك َناَرُ وُلااالَّهِياَصلَّه ااالَّهُياَ َلْ ِياَوَ لَّهَما َيَ  ِاُ اِ ْ ااا َيَّهْ زِ  ِا): قولوبكلذلك يعرب ابن عباس 
ذات اتصاؿ الوحي بو؛ اتصاؿ ا٤بلك بو . كا٤بشقة عرفنا أف ٥با عدة جهات. ٧باكلة كمدافعة بنوع من ا٤بشقة

 .مشقة ُب حد ذاهتا، كىذه الزمتو
انضاؼ إليها حرصو كخوفو، ىذه ناحية نفسية . كلما اتصل بو ا٤بلك بالطريقة األكٔب، فيو مشقة

ناحية نفسية ٱباؼ أف ينفلت منو شيء، كىو مكلف بالببلغ كالبياف من ربو، كإذا ضاع منو شيء . أيضان 
ككونو يسمع أك يتحفظ أيضان . كيف يبلغ؟ فيو إشكاؿ من الناحية النفسية، فكاف يردد كٰبرؾ شفتيو

كلمة يراد ّٔا تنزيل  (التنزيل)ك. فكاف بالفعل صلى ا عليو كسلم يعاِب من ىذا التنزيل شدة. مشكلة ثالكة
 .  إال على القرآفدؿُب النصوص ال تك التنزيل ُب االصطبلحات الشرعية كقيل. القرآف على كجو ا٣بصوص

كىو  ﴾تَ زِ ُ ااْاِكَ  ِباِ َ ااالَّهِيااْاَ زِ ِزااْاَ ِل مِاا(1)احم﴿ىكذا كصف ا القرآف؛ تنزيل الكتاب 
تنزيل أم منزؿ من ا جل كعبل، ك٠بي تنزيبلن ألنو ينزؿ من ا جل كعبل إٔب النيب صلى ا عليو كسلم ُب 

أم " التنزيل القرآف" فهو تنزيل كإف كاف الوحي كلو نازؿ، لكن ىذه الكلمة أخذت اصطبلحا .ىذه األرض
 .القرآف حيكما أيطلق، كما كصف ا بو كتابو ُب آيات ككّبة تنزيل الكتاب

 .     أم بنزكؿ القرآف عليو عن طريق ا٤بلك شٌدة، كقد عرفنا كجو الشدة( َيَ  ِاُ اِ ْ ااا َيَّهْ زِ  ِا)
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، كريبَّ قد تأٌب "ذ حكم خاتصلت ّٔا ما، فتأ" من" أصلها (ِ  َّه )، (وََك َناِ  َّه اُ َ  ٍُّكاَاَ  َيْ يِا) ريبَّ
لكن ُب . قد تأٌب للتقليل كقد تأٌب للتككّب. للتقليل كىو األككر، كقد تأٌب للتككّب كٰبدد ذلك سياؽ الكبلـ

اا. ألنو يعاِب؛ىذا ا٤بوضع ا٤براد ّٔا التككّب
 تأخذ حكم ريبَّ كمعناىا ا٢برُب أم كاف (ِ ّ  )ا٤بقصود ىنا .  أم ككّبان ما ٰبرؾ شفتيو(َك َناِ  َّه )

 .ككّبان ما ٰبرؾ شفتيو

إذا عندكم الفتح اآلف، عندؾ ا٤بًب؟ شوؼ . فيو خبلؼ، بس ٫بدده اآلف بْب ا٤بًب كبْب الشرح
كجدتوىا؟ كجدتوىا عندكم ُب فتح البارم؟  (كاف ٩با يعاِب) لكن ُب الفتح عندكم (َك َناِ  َّه ): ا٢بديث

 .(٩با يعاِب)

؛ كإ٭با (يعاِب)ٓب تتصل بكلمة  (٩با). فيها ركاية أيب الوقت، كىي خطأ (٩با يعاِب)ىذه حقيقة 
كاف رسوؿ ا )ابن عباس ابتدأ كبلمو . كا٤بعا١بة تقٌدـ ذكرىا كنوع من التمهيد (ٰبرؾ)اتصلت بكلمة 

خوؼ كىذه ا٤بقدمة يريد يصل ّٔا إٔب ا٤بسألة الٍب يريد؛ كىي ٙبريك الشفتْب  (يعاِب من التنزيل شدة
 .التفلت كتطمْب ا لو

أما أف .  ىذه ىي الضبط الصحيح أك الٍب اتفقت عليها النسخ كلها(وََك َناِ  َّه اُ َ  ٍّكُا):اٍب قاؿ
ركاية أيب الوقت خاصة، كخطٌأه كىي خطأ، كلذلك تيصحح أك يشار إٔب ىذا،  (يعاِب)مع  (٩با)تأٌب كلمة 

 مدركْب ٥بذا الكبلـ؟   . ة أيضان تينبو على ىذا ا٣بطأينكينمأك يينبو عليو إذا كاف عندؾ نسخة اؿ

طبعا صار فيو خبلؼ بْب شفتيو .  أم ككّبان ما ٰبرؾ شفتيو عليو الصبلة كالسبلـ(وك ناِ ّ  )إذف 
كطبعان ٙبريك اللساف يلـز منو ٙبريك الشفتْب حاؿ الكبلـ، ا﴾ََلاُتَ  ٍّْكاِ ِياِاَ  َن َا﴿اآلية . كبْب نص اآلية

 .ال ٲبكن أف يتكلم اإلنساف إال ٕبركة الشفتْب مع حركة اللساف، ال خبلؼ يعِب الغرض ٧بقق كمهيأ

ىنا إشارة من ابن عباس إٔب ما تقدـ ذكره، أف الشدة الٍب كانت تصيب ا(وََك َناِ  َّه اُ َ  ٍُّكاَاَ  َيْ يِا)
انضاؼ . أصبلن نزكؿ الوحي كاتصاؿ بو شدة، كىذه عرفنا أهنا يعِب ىذا حاؿ الوحي. النيب ٥با عدة جهات

إليها ٙبريك الشفتْب، كٙبريك الشفتْب ما سببو؟ ناحية نفسية كخوفو أف يضيع شيء كيتفلت شيء من 
 .القرآف، فاجتمعت عليو الشدة من ٝبيع أطرافها، ككاف ٩با ٰبرؾ شفتيو

ؿ التابعي، اعترب ٙبريك الشفتْب ال ألجل محانشّب فقط إٔب أف الشعيب عامر بن شر. قاؿ ابن عباس
ففف اإلنساف إذا . خوؼ التفلت كالضياع، كلكن اعتربىا من باب التلذذ كاستعذاب الكبلـ الذم يسمعو
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إذا أنت ٠بعت مكبلن بيتا من الشعر كأعجبك، ٘بد نفسك يعِب . استعذب كبلمان يردده أينسان بو كاستعذابان لو
 . تلقائيان تردده؛ ألنو أخذ منك مأخذه، كجذب قلبك كخاطرؾ كاستعذبتو كاستحليتو

الشعيب يرل أف ٙبريك النيب صلى ا عليو كسلم لشفتيو حاؿ ٠باعو للوحي من ا٤بلك، ال ٣بوؼ 
التفلت كالضياع كما ىو ظاىر الركايات، كلكن لبلستعذاب أنو يسمع كبلمان عذبان كىو كذلك، فكاف ٰبرؾ 

 .شفتيو استحبلءن لو
الف ذلك، يخ كا٢بقيقة أف ظاىر الركاية ىذه كغّبىا .حيلا شرامر بنتابعي عاؿىذا كبلـ للشعيب 

 ما ٙبرؾ لتعجل بو ما تناسب االستعذاب، ما كنؿ. ككاف ىذا التحريك للشفتْب إ٭با ىو من خوؼ التفلت
. تناسب الشيخ العجوؿ الذم خاؼ أف ينفلت منو القرآف كيريد أف يستدرؾ با٤براجعة السريعة حاؿ السماع

 انتبهتوا كلبل ال؟

َ  اَ ْ َ ُياَوقَيْ آنَيُا﴿  مناسبة اآلية، ما يناسب يعِب االستعذاب كإف كاف لو كجو ﴾اِ َيْ َ َ اِ ِياِإنَّهاَ َل َيْ
الشك أف القرآف ٠باعو خصوصان ألكؿ مرة، ٤با فيو من استعذابو ىذا الكبلـ الععيم ا٤بنزؿ، لكن . يعِب

 :حقيقة الشدة كا٤بشقة ال ألجل ىذا؛ كإ٭با ىي خوفان من أف ينفلت الشيء منو، كلذلك طيمّْن بقولو تعأب
َ  اَ ْ َ ُياَوقَيْ آنَيُا﴿   .﴾ِإنَّهاَ َل َيْ

، ىذا ( َيَي َلااْ ُ اَ بَّه ٍسا َأَنَ اُأَح ٍُّكُ َ  اَاُكْماَكَ  اَك َناَرُ وُلااالَّهِياَصلَّه ااالَّهُياَ َلْ ِياَوَ لَّهَماُ َ  ٍُّكُ َ  )
لذلك رٗبا يقاؿ أف ما فيو نص . يلـز منو أف ابن عباس ٠بع ىذا كرأل النيب صلى ا عليو كسلم يفعلو قطعان 

أنو ُب ركاية أيب داككد الطيالسي لنفس ا٢بديث، فيها التصريح ابن حجر ظاىر ىنا، لكن كما ذكر ا٢بافظ 
 .بسماع ابن عباس ذلك من النيب صلى ا عليو كسلم

فهذا ا٢بديث يدخل ُب .  النيب عليو الصبلة كالسبلـ ٰبركهمارأيت كما ( َأَنَ اُأَح ٍُّكُ َ  اَاُكمْا): كقولو  
األحاديث الٍب تلقاىا ابن عباس مباشرة من النيب صلى ا عليو كسلم، كلذلك أكد ذلك بكونو حاكى 

 .حركة شفٍب النيب عليو الصبلة كالسبلـ الٍب رآىا منو ٤با حدثو النيب صلى ا عليو كسلم

فقطعان يكوف طبعان ابن عباس ما حضر ىذه ا٤بواقف؛ ألف نزكؿ ىذه اآليات كاف ُب ا٤برحلة ا٤بكية،   
إذف قطعان ما شهد نزكؿ ىذه اآليات، . ا٥بجرة بكبلث سنواتالشعب أك قبل كابن عباس كما قلنا كلد قبل 

 . فقطعان النيب صلى ا عليو كسلم ىو الذم حدثو. كما شهد حاؿ النيب ٤با كاف يعاِب
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. قاؿ كنت أصنع كذا كأحرؾ شفٍب حٌب طمنِب ا تعأب، ابن عباس ٰبكي ما ٠بعو كرآه من النيب
كمن ضمن ذلك، حاكى حركة شفٍب رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم ٤با كاف ٰبركهما استعجاالن كٙبفعان 

 .للوحي الذم يسمعو

 َيَي َلااْ ُ اَ بَّه ٍسا َأَنَ اُأَح ٍُّكُ َ  اَاُكْماَكَ  اَك َناَرُ وُلااالَّهِياَصلَّه ااالَّهُياَ َلْ ِياَوَ لَّهَماُ َ  ٍُّكُ َ  ،اَوقَ َلا)
 . أم ابن جبّب(َ ِ  دٌا

 أيضان سعيد ابن جبّب ٤با رأل ابن عباس ٰبركهما، (أَنَ اُأَح ٍُّكُ َ  اَكَ  ارَأَْ ُتااْ َ اَ بَّه ٍساُ َ  ٍُّكُ َ  )
سعيد أيضا حٌرؾ  شفتيو للراكم عنو؛ كىو أبو موسى . ٰباكي حركة شفٍب رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم

 .ابن أيب عائشة كما رأل ابن عباس

. االصطبلح معركؼ؛ ا٢بديث ا٤بسلسل. ىذا يسميو العلماء ا٢بديث ا٤بسلسل، ا٢بديث ا٤بسلسل
 ما ىو؟

ا
 :خ اا  ااا  لو  تااَلص  ح  ااا     

عرٌفوا ا٢بديث ا٤بسلسل بأنو تتابع رجاؿ السند كتوارثهم كاحدان بعد كاحد على صفة أك حالة _
 :كاحدة، كقسموه قسمْب

 ما يكوف صفة للركاية كالتحمل، أف يتوارد قياسان على التصريح بالسماع، ٠بعت، : القسم األكؿ
 .حديث، حدثنا، حدثنا من أكؿ السند إٔب آخره، أك ٫بو ذلكت٠بعت، ٠بعت أك التصريح باؿ

 صفة لراكم، كأف يقوؿ الراكم كلمة، أك يفعل فعبلن، أك يتحرؾ حركة ٰباكي ّٔا : كالنوع الكاين
حركة شيخو، كشيخو ٰباكي حركة شيخو، إٔب أف ينتهي السند، ىذا يسمى ماذا؟ ا٢بديث 

 .ا٤بسلسل

اا َّهاِحُ وَنا َيْ َحُ ُ ْمااا َّهْحَ ُ ااْرَحُ واا)): من أشهر األمكلة لو؛ ا٢بديث ا٤بسلسل باألكلية كىو حديث
حديث مشهور ىذا ٠بوه حديث مسلسل باألكلية، كل راكم  (1 )((َأْاَ ااْْلَْرِضا َيْ َحْ ُكْماَ ْ اِ يااا َّهَ  ءِا

كىو أكؿ حديث ٠بعتو من شيخي، حدثنا فبلف كىو أكؿ حديث :  كجاء إسناده ىكذا، عندما يقوؿتوارثو
٠بعتو منو، شيخ يقوؿ حدثِب فبلف كىو أكؿ حديث ٠بعتو منو، حدثنا كىو أكؿ حديث ٠بعتو منو إٔب أف 

                                                 

        4290: سنن أيب داككد، رقم (1)
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ىذا يسمونو مسلسل ٗباذا؟ باألكلية، يعِب . ينتهي السند إٔب سفياف ابن عيينة راكم ا٢بديث اإلماـ ا٤بشهور
 . كل راكم يركيو ينص فيو على أنو ىو أكؿ حديث ٠بعو من شيخو، كاستمر ىذا حٌب رٗبا إٔب كقت قريب

ابن عباس حرؾ شفتيو ٰباكي حركة النيب صلى ا عليو كسلم، سعيد ابن جبّب . ىذا من ىذا النوع
قد .  يستمر ذلك ُب السنديلـز أفأيضان حرؾ شفتيو ٰباكي حركة شفٍب النيب عليو الصبلة كالسبلـ، كال 

 .فالشاىد يسمى حديث التسلسل أك ا٤بسلسل. ينقطع التسلسل  ُب أثناء السند كقد يستمر إٔب هنايتو

فائدتو ا٤بهمة، ما عندكم جواب؟ يعِب الزيادة ُب . ما فائدتو؟ ك٤باذا ذكركه كنصوا عليو؟ البد لو فائدة
التوثيق، يدؿ على أف الراكم بالفعل ليس فقط نقل ألفاظ؛ بل نقل ا٢بركة كدٌؿ على ضبطو، كإتقانو، 

كلذلك نصوا عليو . كىذا من أىم ما يبْب لك التوثيق، الزيادة ُب التوثيق. كحضوره، كشهوده، ك٠باعو
  ...بن ككّب ُب التسلسلال كبلـ ق ُب.كذكركه

 َيَي َلااْ ُ اَ بَّه ٍسا َأَنَ ا): ، ىذه ا١بملة كلها تعترب كأهنا معَبضة من قولو(َ َ  َّهَكاَاَ  َيْ ِيا َأَنَيَزَلااالَّهيُا)
 . يعِب سعيد ابن جبّب رجعنا إٔب ا٢بديث، رجعنا إٔب الكبلـ األكؿ(َ َ  َّهَكاَاَ  َيْ يِا) إٔب (ُأَح ٍُّكُ َ  

ََلاُتَ  ٍّْكاِ ِيا﴿: سبب نزكؿ اآلياتُب  كلمة فأنزؿ ا من ٛباـ كبلـ ابن عباس ( َأَنَيَزَلااالَّهيُا)
 .  النيب كاف ٰبرؾ شفتيو استعجاالن كٙبفعان خوفا من انفبلت الوحيفكؾ كىو ﴾ِاَ  َن َا

 أراد ا جل كعبل أف يطمن رسولو عليو ﴾ََلاُتَ  ٍّْكاِ ِياِاَ  َنَ ااِ َيْ َ َ اِ يِا﴿:ا َأَنَيَزَلااالَّهُياتَيَ  َا )
 فهذا أمر صريح أك ﴾ََلاُتَ  ٍّكْا﴿: الصبلة كالسبلـ حٌب ٱبفف عنو شيئان من ىذه الشدة كىذه ا٤بعا١بة بقولو

 . ليو؟ النيب يريد التطمْب﴾ََلاُتَ  ٍّْكاِ ِياِاَ  َنَ ااِ َيْ َ َ اِ يِا﴿ :هني صريح للنيب
َ  اَ ْ َ ُياَوقَيْ آنَيُا﴿  يتؤب ا جل كعبل كطٌمن بأف ٯبمع القرآف ُب قلب النيب صلى ا ﴾ِإنَّهاَ َل َيْ

 منو حرفان كاحدان، حصلت خـرق ٛبامان كما ٠بعو من جربيل، ٓب ينؤعليو كسلم، ٍب بعد ذلك سيتلوه النيب كيقر
الطمأنينة للنيب عليو الصبلة كالسبلـ، كانعقد اإلٝباع على أف العصمة لؤلنبياء ُب الببلغ ال ٱبرمها شيء ك 

 .ا٢بمد
َ  اَ ْ َ يُا﴿: قاؿ ابن عباس ُب تفسّب آية  ىذه الكلمة (قَ َلاَ ْ ُ ُياَاُياِ ياَصْدِركَا)، ﴾ِإنَّهاَ َل َيْ

 :ىا، ضبطت بكبلثة أكجوُبثبلثة ا٢بقيقة جاءت .. تفسّبية من ابن عباس ٥با ضبطاف، الضبط األكؿ

 تعود على ا رب العا٤بْب، (َ ْ ُ يُا) ا٥باء ُب كلمة (َ ْ ُ يُا)، (َ ْ ُ ُياَاُياِ ياَصْدِركَا): الوجو األكؿ_  
ٝبع ا للقرآف ُب صدرؾ، ىذا على الضبط .  تعود على القرآف(َايُا)كا٥باء ُب كلمة . الذم ىو فاعل ا١بمع

 .األكؿ
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كىي كاضحة أم ٝبع القرآف لك يا  (لىكى ُب صىٍدرًؾى )صارت  (لىوي )، إذف (ٝبىٍعيوي لىكى ): الضبط الكاين_ 
٧بمد ُب صدرؾ، فتطمئن، فتكوف ا٥باء على الضبط الكاين ُب ٝبعو تعود على ماذا؟ القرآف، كالفاعل يكوف 

 مستوعبْب الكبلـ كلبل ال؟ . ىنا ضمّب مستَب

، ا٥باء متصلة بكلمة ٝبعو ىذه ضمّب ظاىر بارز يعود على (ٝبعو لو ُب صدرؾ): على الضبط األكؿ
 . فاعل ا١بمع كىو ا رب العا٤بْب

َ  اَ ْ َ ُياَوقَيْ آنَيُا﴿ يقوؿ جل كعبل ا﴾ِإنَّهاَ َلْ  َا﴿ ا٥باء ىنا . أم للقرآف (ٝبىٍعيوي لىوي ) (لىوي )ك. ﴾َ َل َيْ
 . أم سيجمع ا القرآف ُب صدرؾ(ِ ياَصْدِركَا) .للقرآف

 (ٝبىٍعيوي )فتكوف ا٥باء ا٤بتصلة بكلمة  (ٝبىٍعيوي لىكى ُب صىٍدرًؾى ))الضبط الكاين كجاءت بو ركاية أخرل، 
ضمّب بارز يعود على القرآف، يكوف موضعها النصب، يكوف ُب موضع ا٤بفعولية، كالفاعل ضمّب مستَب 

الضمّب يعود على  (لىكى )ك. تقديره يعود على الفاعل كىو ا؛ أم ٝبع ا للقرآف لك يا ٧بمد ُب صدرؾ
 .النيب صلى ا عليو كسلم قوالن كاحدان 

فيكوف فاعل ا١بمع ىنا  (ٝبىىعىوي لىكى صىٍدريؾى ). ىذا خالف ٛبامان  (ٝبىىعىوي لىكى صىٍدريؾى ): الضبط األخّب
 .من؟ الصدر، صىدريؾ؛ ٝبعو لك صدريؾى 

أنبت الربيع البقل، كما ذكر : قاؿ بعضهم يفَبض أف يكوف ىذا األسلوب ٦بازم كالتقدير كما قاؿ
ليس ىو الفاعل حقيقة؛ كإ٭با  (صدرؾ)ىنا اآلف، كالتقدير يعِب ٝبع ا أك ذكر القرآف ُب صدره، فيكوف 

أنبت الربيع البقل، كرعت الغنم ا٤برعى، كأمكاؿ : كالعرب قد تطلق ا٤بوضع كما قالوا. موضع الفعل كٝبعو
 . ذلك من العبارات

ىذه ثبلثة أكجو ُب ضبط الكلمة، أصرحها ا٤بوافق للفظ القرآف الضبطاف األكالف، اللي فيها 
التصريح بأف فاعل ا١بمع ىو ا، كآّموع ىو القرآف، كصدر النيب صلى ا عليو كسلم ىو موضع ٝبع 

 .القرآف فيو

 إذف طيمّْن النيب صلى ا عليو كسلم أنو لن يضيع شيء، سيجمع (َ ْ ُ ُياَاُياِ ياَصْدِرَكاَوتَيْيَ َأ ُا)
 . على الناس ٛباما كما ٠بعو من أمْب الوحي جربيلسيقرؤهُب صدره كبالتإب 

 ىنا أضاؼ الفعل إليو، ﴾ِإَذااقَيَ ْأنَ  ُا﴿ : قاؿ ابن عباس ُب تفسّبىا﴾ َِإَذااقَيَ ْأنَ ُ ا َ تَّهِبْعاقَيْ آنَيُا﴿
 كالفاعل حقيقة للقرآف ىو من ىو؟ ا٤بلك جربيل كلبل ال؟
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 أف يضيف ا ثبت الذم يقرأ على النيب صلى ا عليو كسلم ىو جربيل، كىذ م﴾ َِإَذااقَيَ ْأنَ  ُا﴿
َلِ ااْاَيْدرِا﴿.  فعل نفسو، كالفاعل ا٤بباشر لو ىم مبلئكتو  كأمكا٥با من اآليات، فا عز (1)﴾ِإنَّه اأَنَزْاَ  ُ اِ يااَ َيْ

كنسبة الفعل إٔب ا نسبة حقيقية . كجل، كا٤ببلئكة طبعان ال تفعل شيئان إال بأمر ا جل كعبل كتقديره
فعندما . كصحيحة؛ ألف لوال أمر ا ١بربيل كلوال إنزالو ما فعل جربيل شيئان، فهو يفعل ما أمر ا بفعلو

حٌب ُب التعامل البشرم، ٤با يقوؿ . يضيف ا٤بلك إٔب نفسو الفعل الذم تنفذه جنوده، ىذه نسبة صرٰبة
لكن ٤با ًب . ا٤بسؤكؿ فعلنا كذا، أك يقوؿ األمّب أمرنا بكذا، كبنينا كذا، مو بالضركرم ىو الذم يباشر الفعل

 .ذلك بأمره كتوجيهو، ىذا نسب الفعل إليو صراحة

 نسبو إٔب نفسو جل كعبل، مع أنو ﴾ َِإَذااقَيَ ْأنَ  ُا﴿: لذلك يأٌب ُب القرآف كبل النسبتْب، ىنا قاؿ 
 .ليس ىو الذم قرأه على النيب مباشرة

 ىذا جربيل، نسب القوؿ ١بربيل ككبل النسبتْب (2)﴾ِإنَّهُياَاَيْوُلاَرُ وٍلاَك ِ مٍا﴿كتارة ينسبو إٔب ا٤بلىك   
؛ ألف جربيل ال يفعل إال أمره ا أف يفعلو، كال يفعل إال أك غّبهصحيحة، ما فيو حاجة أف نقوؿ ىنا ٦باز 

كعندما ينسب إٔب .  فعندما ينسب الفعل إٔب ا نسبة صرٰبة بكونو اآلمر كا٤بقدر.ما أقدره ا على فعلو
 الكبلـ كاضح؟. جربيل، أيضان نسبة صحيحة لكونو ىو ا٤بباشر

  . ٗبعُب قارئ القرآف على النيب صلى ا عليو كسلم ىو األمْب جربيل عليو السبلـ﴾ ِإَذااقَيَ ْأنَ  ُا﴿
 يعِب اتبع ىنا ( َ ْ َ ِ ْعاَاُياَوأَْنِصتْا):  قاؿ ابن عباس ُب تفسّبىا﴾ َ تَّهِبْعاقَيْ آنَيُا  َِإَذااقَيَ ْأنَ  ُا﴿

ال ٙبرؾ لسانك، كال : إذا قرأه جربيل، بناءن على األكامر السابقة. معناىا، استمع على تفسّب ابن عباس
 .بسمعكأم اتبع اتبع ىنا . إذف ماذا أفعل؟ استمع. تعجل، كاطمئن سنجمعو لك

منها اإلتباع السمعي، كاتباع تتبعتو بنعرم، كيقوؿ لك تتبعِب بالنعر، : ٥با عدة موارد" اتبع"كلمة 
كإف . فاإلتباع بالسمع صحيح، كاإلتباع بالنعر، صحيح كاإلتباع بالفعل أيضان صحيح. كتتتبع أيضان بالفعل

 .كاف أككر ما تأٌب اإلتباع الفعلي اللي ىو التأسي كااكاة كالتقليد كاإلتباع

ىكذا .  على تفسّب ابن عباس أم استمع يا ٧بمد كأنصت ٤با يقرأه عليك جربيل﴾ َ تَّهِبْعاقَيْ آنَيُا﴿
  (. َ ْ َ ِ ْعاَاُياَوأَْنِصتْا): فيسرت

                                                 

       1:القدر (1)
 . 19: التكوير (2)
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َ  ا َيَ  نَيُا﴿ َ  اَأْناتَيْيَ َأ ُا):  فٌسرىا ابن عباس بقولو﴾ثُمَّهاِإنَّهاَ َل َيْ  تتمة للمعاين ٤با طٌمنو (ثُمَّهاِإنَّهاَ َل َيْ
ّٔذا، كأنو سيجمعو لك ُب صدرؾ بعد أف ينفصل الوحي، ستجد القرآف ٧بفوظان ُب صدرؾ، كسنيسر لك 

 .تبلكتو على الناس، كتبليغو ٥بم

َ  ا َيَ  نَيُا﴿ ىذا معُب.  أم إببلغك لو فصيحان غعان طريان كما أينزؿ﴾ َيَ  نَيُا﴿  أم تبليغ الِب ﴾ِإنَّهاَ َل َيْ
كبالتإب أصبح اإلٝباع . عليو الصبلة كالسبلـ لو سيكوف تبليغان فصيحان تامان كامبلن غعان طريان كما أينزؿ

 .بالفعل كبناءن عليو ينعقد أف النيب صلى ا عليو كسلم كاألنبياء كلهم ٓب ٱبرموا حرفان من ببلغ ا ٥بم

العصمة مضمونة ٥بم، كىذه اآليات من أككر ما يستدؿ بو األئمة عندما يبحكوف ُب مبحث عصمة   
ٝبعو ُب صدرؾ، كحفعو لك، كتيسّب ا للنيب : األنبياء عليهم الصبلة كالسبلـ؛ ألف ا تؤب األمر كلو

 . صلى ا عليو كسلم ليبلغو كيبينو كما أنزلو
 ليس تبليغا فقط؛ بل تبليغا بٌينا كاضحان ال ٱبـر منو شيء، ال ُب حركفو ككلماتو كال ُب ﴾ َيَ  نَيُا﴿

 .حتو كببلغتو الٍب أنزؿ ّٔا كتاب ا كتنزيلو جل كعبلافص

فلما نزلت ىذه اآليات، خبلص خيفف على النيب صلى ا عليو كسلم شيئان من تلك الشدة 
َ َك َناَرُ وُلااالَّهِيا): كلذلك رتبت ىذه النتيجة ُب كبلـ ابن عباس فقاؿ؛ ففذا جاءه جربيل يستمع. كا٤بعا١بة

 . خبلص ما عاد فيو اآلف كجو للمشقة الزائدة ىذه( َيْ َداَذِا َا)، (َصلَّه ااالَّهُياَ َلْ ِياَوَ لَّهَما َيْ َداَذِا َا

لكن بقيت شدة التحمل الٍب مٌر ا٢بديث عنها؛ .  ىذه حالو(اْ َ َ عَا)، (ِإَذااأَتَ ُ اِ ْب ِ ُ ااْ َ َ عَا)
لكن كاف . كىي الغطيط، كاٞبرار الوجو، كتفٌصد العرؽ من النيب صلى ا عليو كسلم إٔب آخره، ىذه باقية

يسكن عليو الصبلة كالسبلـ، كيسمع عنده ذكم كذكم النحل، أك صلصلة ا١برس، أك ٫بو ذلك كما 
  .ففذا انفصم عنو الوحي، إذا بو مرقـو ُب صدره كقلبو. فصلنا الكبلـ

.  أم فصل عنو كانصرؼ( َِإَذاااْن ََلَقاِ ْب ِ  ُا)
اَصلَّه ااالَّهُياَ َلْ ِياَوَ لَّهَماَكَ  اقَيَ َأ ُا)  . أم جربيل عليو الصبلة كالسبلـ(قَيَ َأُ ااا َّهِبيُّل

 :بقي أف نذكر مناسبة ىذا ا٢بديث لبدء الوحي، كىي ظاىرة جدان، ففهنا من جهتْب
  فقد عرفنا أف من مقاصد كتاب بدء الوحي؛ . اتصاؿ ا٤بلككمن جهة أف ىذا لو عبلقة بالوحي

  .ذكر الكيفيات كاألحواؿ الٍب كانت تعَبم النيب صلى ا عليو كسلم حاؿ اتصاؿ الوحي بو

 ا٢بديث كأنو يتحدث بل ىو بالفعل يتحدث عن أكؿ األمر ٤با بدأ ٞبي الوحي : الشيء الكاين
كتتابع على النيب عليو الصبلة كالسبلـ، كبدأ القرآف ينزؿ تباعان، رٗبا كل يـو ككل ليلة، ككاف 
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سيخشى أف يتفلت منو، فكاف يردده حٌب نزلت ىذه اآليات كطٌمنتو فزاؿ ذلك اذكر، 
 .كأصبح يتلوه عليو الصبلة كالسبلـ كما أنزلو عليو جربيل عليو الصبلة كالسبلـ

 .نقرأ، بعده نكمل، نعم
  :قاؿ ا٤بصنف رٞبو ا تعأب

 َ ٌب،ا)
ثَيَ  اِ ْشُ اْ ُ اُ َ  َّهٍداقَ َلا ثَيَ  اَ ْبَداُناقَ َلاَأْخبَيَ نَ اَ ْبُدااالَّهِياقَ َلاَأْخبَيَ نَ ا ُوُنُ اَ ْ ااازُّلْاِ يٍّاقَ َلاوَحدَّه َحدَّه
اَنْ َوُ اقَ َلاَأْخبَيَ ِنياُ بَيْ ُدااالَّهِياْ ُ اَ ْبِدااالَّهِياَ ْ ا َأْخبَيَ نَ اَ ْبُدااالَّهِياقَ َلاَأْخبَيَ نَ ا ُوُنُ اَوَ ْ َ ٌ اَ ْ ااازُّلْاِ يٍّ

َك َناَرُ وُلااالَّهِياَصلَّه ااالَّهُياَ َلْ ِياَوَ لَّهَماَأْ َوَدااا َّه ِساوََك َناَأْ َوُداَ  اَ ُكوُناِ يارََ َض َناا:اْ ِ اَ بَّه ٍساقَ لَا
َلٍ اِ ْ ارََ َض َنا َيُ َداِرُ ُيااْاُيْ آَنا َيَلَ ُ وُلااالَّهِياَصلَّه ااالَّهُياَ َلْ ِيا ِح َ ا َيْلَي ُ اِ ْب ِ ُ اوََك َنا َيْلَي ُ اِ ياُك ٍّااَ َيْ

 (.َوَ لَّهَماَأْ َوُدا ِ ْاَخْ ِ اِ ْ ااا ٍّ ِحااْاُ ْ َ َل 
كا٢بديث لتتمة أحاديث بدء الوحي كلو مناسبة  .أيضان كلمة باب من انفرادات أيب الوقت، ينبغي حذفها

. ندرس بداية السند اليـو فقط كنكمل ُب الدرس القادـ. سيأٌب ذكرىا
ثَيَ  اَ ْبَدانُا): أم قوؿ البخارم رٞبو ا قولو    ىذا لقب كا٠بو الكامل عبد ا بن (َ ْبَدانُا)، (َحدَّه

عكماف بن جبلة بن أيب ركاد العتكي ا٤بكي أبو عبد الرٞبن ا٤بركزم، ا٤بركزم ألنو كلد ُب ببلد مركز، ا٤بكي 
كىو عبد ا بن . العتكي نسبة إٔب بِب عاتكة، قبيلة من العرب كنسبتو إليهم بالوالء. ألنو ُب عاش ُب مكة

  .عكماف بن جبلة بن أيب ركاد العتكي ا٤بركزم ا٤بكي

ىػ، كال يكاد يأتيك ُب 221كنيتو أبو عبد الرٞبن، من كبار ا٢بفاظ من الطبقة العاشرة، توُب سنة 
إذا جاءؾ عبداف، فهو عبد ا بن عكماف بن جبلة . عبداف ىكذا، ىذا لقبو". عبداف"الصحيح إال باللقب 

. بن أيب ركاد، ىذه نقطة
ال يكاد عبداف، عندنا ُب صحيح البخارم على كجو ا٣بصوص يرد، إذا جاء عبداف : النقطة الكانية

. ُب الغالب ركايتو إما عن عبد ا بن ا٤ببارؾ كما ىنا أك عن أبيو كالده كىو عكماف بن ٝبلة بن أيب ركاد
 :إما. ىذه أغلب ركايات عبداف الٍب ُب صحيح البخارم

  عن أبيو كىو األككر، كأبوه ىو عكماف بن جبلة بن أيب ركاد، إماـ كسيأٌب لو ترٝبة إذا جاء ا٠بو
. إف شاء ا

 رأك يركم عن عبد ا بن ا٤ببارؾ اإلماـ ا٤بشهو. 
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   . ىػ221كعبداف لقب لو، كتوُب قلنا 
 ىو اإلماـ ا٤بشهور ا٤بذكور عبد ا بن ا٤ببارؾ بن كاضح ا٢بنعلي موالىم (َأْخبَيَ نَ اَ ْبُدااالَّهيِا): قاؿ
 . ألف أبوه تركماين ا٤بركزم، كلد كعاش ُب ببلد مرك كُب تلك النواحي؛الَبكماين

إماـ ذائع . عبد ا بن ا٤ببارؾ بن كاضح ا٢بنعلي موالىم الَبكماين ا٤بركزم، كنيتو أبو عبد الرٞبن 
  . مشهور، ٝبع ا من خصاؿ ا٣بّب ما ٓب ٯبمعوصيتاؿ

 .شيخ اإلسبلـ، عآب زمانو، أمّب األتقياء، قائد آّاىدين: قاؿ عنو الذىيب_ 
 .اإلماـ ا٢بافظ الغازم آّاىد: قاؿ عنو ابن ككّب_ 
 .بن ا٤ببارؾ خصاؿ ا٣بّب الٍب قلت ُب غّبهاٝبع ا ُب : قاؿ ا٢بافظ ابن حجر_  

 ىػ، كاف سيد مرك ُب زمانو حٌب قاؿ الشاعر، خذكا ىذه 181ىػ توُب سنة، 118كلد سنة 
: األبيات

 إذا سار عبد ا من مركة ليلة
 فقد سار منها نورىا كٝبا٥با 

   .....إذا ذكر األحبار

 

 .األحبار يعِب العلماء. األحبار يعِب العلماء، مو أحبار اليهود....
 .فهم أ٪بم فيها كأنت ىبل٥با  إذا ذكر األحبار ُب كل بلدة        

 
 . لو ُب قليب جبللة عجيبة: اإلماـ أٞبد يقوؿ. لو ُب قليب جبللة عجيبة: قاؿ عنو اإلماـ أٞبد_

كٝبع بْب العلم كالعبادة كا١بهاد كاإلنفاؽ، كاف ثريان موسران تاجران يتاجر، كٯبمع األمواؿ كينفقها ُب 
ككاف إذا جاء موسم ا٢بج، يعلن ُب ببلد مرك من أراد أف ٰبج فيأٌب ٗبجموعة على . الكغور ا٢بركب كا١بهاد

. حسابو
اجتمع أىل مرك قالوا كل عاـ ٰبججنا ابن ا٤ببارؾ _  مذكورة ُب ترٝبتو _ فلما سنة من السنوات 

 فجمعوا نفقة ككّبة ، مو كل سنة خبلص نريح شوية،كا ما فينا خّب، السنة ىذه نريد أف ندفع ٫بن النفقة
كأتوا ّٔا إليو كقالوا إنا لن ٫بج معك حٌب تأخذ ىذه النفقة، فأخذ النفقة كضعها ُب صندكؽ، كأحجوا ككل 

الثة أياـ دعاىم إٔب كليمة، ٍب أخرج األمواؿ الٍب ٝبعها ُب الصندكؽ ثشيء، كأنفقوا، فلما رجعوا كبعد 
  . عليهم مرة أخرل، كقاؿ ٥بم ا٢بج حصل كالسنة ا١باية ٰبصل خّباككزعو
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يونس ابن يزيد األيلي كنيتو أبو .  مٌر معنا ىذا كىو ابن يزيد األيلي( ُوُن ُا)، (قَ َلاَأْخبَيَ نَ ا ُوُن ُا)
. ىػ مرت ترٝبتو159، حافظ توُب سنة ثقةيزيد 

ما ٲبر معك .  اإلماـ ا٤بشهور الذم قلت لكم، كاسطة عقد الزىرم ُب األسانيد(َ ْ ااازُّلْاِ يٍّا)
إماـ مشهور ككاسع الركاية، اللي ىو ٧بمد بن مسلم بن شهاب الزىرم، . حديث إال كالبد ٯبيك الزىرم

 .  أبو بكر اإلماـ ا٢بافظ ترٝبنا لو فيما مضى

ثَيَ  اِ ْش ُا) عبداف بن ا٤ببارؾ، : اآلف السند.  الواك ىنا كاك العطف، كالعاطف ىو البخارم نفسو(وَحدَّه
. ىو البخارم (كحدثنا)فقائل . البخارم أضاؼ إٔب ىذا السند سندان آخر عن شيخ آخر. يونس، الزىرم

لكن ىنا ىذا موضعو، . كتارة يكتب كتارة ال يكتب. كينبغي أف تكبت ىنا كلمة حرؼ ا٢باء، ينبغي ىذا
 .؛ أم عاطفة(ك)لكن كلمة الواك ىي ا٤بشعرة، . ألنو ٙبوؿ من سند إٔب سند

توقف عن السند األكؿ إٔب حد الزىرم، كأراد أف يضيف سندان آخر من طريق شيخ آخر كىو 
إذف قائل . (كحدثنا): لتشعر بالتحوؿ، لكن حرؼ الواك أشعر (ح)فكاف يكتب ىنا . البخارم نفسو

 ىو من؟ البخارم عن شيخ آخر، من ىو؟  (كحدثنا)
ثَيَ  اِ ْشُ اْ ُ اُ َ  َّهدٍا) :قاؿ بشر بن ٧بمد السٍَّخًتياين، كنيتو أبو ٧بمد مركزم، :  ىكذا ترٝبتو(َحدَّه

 .ىػ224ة اإلرجاء، مات سنة بدعكثٌقو بعض األئمة كتكلم فيو البعض اآلخر، رمي ب

 
ا:خ اا  ااا  لو  تااا    

 

 . ٓب يرًك أحد من أصحاب الكتب الستة عن بشر بن ٧بمد سول البخارم، الباقي ما رككا عنو_ 

ٓب يرًك البخارم عن بشر ابن ٧بمد إال مواضع يسّبة، قيل ثبلثة كقيل أربعة؛ ألنو فيو كبلـ ما : ثانيان _ 
الٍب ركاىا البخارم عن بشر يركيو إما مرفوعا إٔب سند آخر أك األربعة ىو موثق مائة با٤بائة، ككل ا٤بواضع 

 .مقركف بشيخ آخر

ىذه ألف البخارم يعرؼ الكبلـ الذم قيل ُب بشر، يعِب تكلم فيو بعض األئمة لوقوعو ُب بدعة 
 .اإلرجاء ككذا، كاآلف قد يقع بعض العلماء ُب شيء من ىذه البدع، كال يسقط ذلك ركايتو بالشركط ا٤بعتربة

الركاية عن مبتدع رٗبا مرت عليكم ُب ا٤بصطلح، كليس اآلف موضع ا٢بديث عنها، لكن مع أنو رٗبا 
  .موثق كلو حظ من الركاية كالكبلـ الذم فيو إ٭با ألجل بدعتو فقط، ال لقصد ذات حفعو كركايتو
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كالبدعة إذا ٓب تكن مغلعة، أك ٓب يكن صاحبها داعيان، أك ٓب يرًك ما فيو تأكيد لبدعتو، تقبل على 
. عند أىل ا٢بديث، تقبل الركاية إذا كاف ا٤بدار على الكقة؛ ثقة الراكم، كحفعو، كإتقانو، كعدالتو. الصحيح

. لذلك ُب الصحيح ٘بد ركايات عن بعض من ىم من ا٣بوارج، كمن رمي بالقدر، بعضهم فيو تشيع حٌب
كا٤بدار على الكقة كالضبط بشرط أف ال تغلب البدعة، يعِب الرافضة مكبلن كالباطنية ال ركاية عنهم، القدح ُب 

 ما يركل عنهم، كال ؿكال يكوف داعي إٔب بدعتو أك إٔب رأس البدعة مكل رؤكس الطوائف، ىذك. العدالة كاف
 .يركم شيئان فيو شيء ما يؤيد بدعتو

حدثنا عبيد ا بن ) :تذكركنو؟ العهد بو قريب. مر ىذا ٭بوذج معنا، ٤با أخذنا عبيد ا بن موسى
 نسيتموه؟. فيو تشٌيع قلنا، فصلنا لكم شيء من ىذا الكبلـ (موسى

 .ة عن بشر ىذه أكالن تفا٤بهم ىنا ركل البخارم كحده من الس

 . ثبلثة أك أربعةقيل ٓب يرًك عنو إال مواضع يسّبة، : ثانيان 

ففذا قيل . حيكما يركم عنو يركم عنو مقركنان، إما بسند معو مكل ىذا الوضع اآلف لو سندين: ثالكان 
 ..ما قيل ُب البشر، فعندنا سند عبداف، كابن ا٤ببارؾ، يعِب خبلص ا٤بوضوع مضموف كىذا من باب يعِب

 الكبلـ، يقرنو  أف فيوأك مقركف بشيخ آخر، ىكذا يصنع البخارم مع كل راكم يريد أف يركم عنو كىو يعلم
 .كىذا طبعان من تدقيقو كتكبتو رٞبو ا. بغّبه، أك يورده مع سند آخر

  طيب، ماذا يقوؿ بشر ابن ٧بمد؟ 

 ايش اللي انضاؼ ىنا (َوَ ْ َ  ٌا) ابن يزيد (قَ َلاَأْخبَيَ نَ ا ُوُن ُا) بن ا٤ببارؾ، (قَ َلاَأْخبَيَ نَ اَ ْبُدااالَّهيِا)
 .أف معمر ركل مع يونس ىذا ا٢بديث عن الزىرم ُب ركاية بشر؟ 

معمر ىو بن راشد األزدم، موالىم، أبو عركة البصرم، ىو بصرم لكنو نزؿ اليمن كاستقر ّٔا 
ىػ، أكثق الناس فيو عبد الرزاؽ الصنعاين، كىو راكم 154ثقة إماـ فاضل مات سنة . كتزكج ّٔا كمات ّٔا

الصحيفة ا٤بشهور عنو؛ صحيفة ٮباـ بن منبو عن أيب ىريرة، ىذه مشهورة فيها مائة كعشرة أحاديث، 
 .مشهورة صحيفة ٮباـ بن منبو
عبد الرزاؽ، عن معمر، عن الزىرم، عن ٮباـ عن أيب ىريرة، أخرجها كلها : ىذه ٥با سند كاحد

؛ ىذا سندىا الوحيد. اإلماـ أٞبد ُب مسند أيب ىريرة، كأخرج منها البخارم كمسلم يعِب مواضع متفرقة
 . لذلك أضبط الناس ُب الركاية عن معمر بن راشد عبد الرزاؽ، كلذلك سيأٌب ككّبان عبد الرزاؽ عن معمر
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كىذا يدؿ على أف عبد ا ابن ا٤ببارؾ لو ُب ىذا . ىنا قيرف معمر مع يونس ُب الركاية عن الزىرم
 :ا٢بديث شيخاف اثناف

 يونس بن يزيد األيلي: األكؿ. 

 معمر: كالكاين. 

فركاية عبداف، عبداف ٤با ٠بع ا٢بديث عن بن . فتارة يركم عن أحدٮبا، كتارة يركم عنهما ٝبيعان   
لكن ٤با ٠بعو بشر بن ٧بمد، ٠بعو عن ركاه لو عن يونس . ا٤ببارؾ، ٠بعو عن شيخ كاحد كىو عن يونس

 إذف ركاية بشر ىنا صار ٥با فائدة، كىي ما ىي؟. كمعمر

يونس ابن يزيد : لوال ركاية بشر، علمنا من خبل٥با أف البن ا٤ببارؾ ُب ىذا ا٢بديث شيخاف اثناف ٮبا  
 .بن ا٤ببارؾ تارة يذكرٮبا معان، كتارة يذكر أحدٮبا دكف اآلخر، كلو ا٢بق ُب ذلكاك. كمعمر بن راشد

إذف ما زادتنا بو ركاية  بشر بن ٧بمد ىي أف البن ا٤ببارؾ ُب ىذا ا٢بديث شيخ آخر كىو معمر   
 .منضاؼ إٔب يونس ُب الركاية عن الزىرم

 . أم ٫بو ركاية يونس الٍب تقدـ ا٢بديث عنها(َنْ َو ُا)

 .ىو الزىرم بطبيعة ا٢باؿ" أخربين" قائل (قَ َلاَأْخبَيَ ِني)

 عبيد ا بن عبد ا بن عتبة بن مسعود ا٥بذٕب، عبيد ا بن (َأْخبَيَ ِنياُ بَيْ ُدااالَّهِياْ ُ اَ ْبِدااالَّهيِا)
 .عبد ا بن عتبة بن مسعود ا٥بذٕب، كنيتو أبو عبد ا، مدين، ثقة، فقيو، عابد، أحد فقهاء ا٤بدينة السبعة

 
 ركايتهم ليست عن العلم خارجة  إذا قيل من ُب العلم سبعة إٔبر        

(  ىذا أكؿ كاحد )ىم عبيد ا فقل
(  ابن الزبّب)عركة 
 (بن ٧بمد)قاسم 
 (ابن ا٤بسيب)سعيد 

( بن حـزا) بكر كأب 
( ابن يسار)سليماف  
 (زيدابن )خارجة  
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ىػ، معمر 194عبيد ا بن عبد ا بن مسعود ا٥بذٕب توُب سنة  .فقهاء ا٤بدينة السبعةىؤالء ىم 
 .ىػ94 ىػ، عبيد ا توُب 154 توُب سنة شدبن را

 . ، أيضان ىذا ا٢بديث مركم عن ابن عباس الصحايب الذم مٌر ا٢بديث عنو(َ ْ ااْ ِ اَ بَّه سٍا)

 أك أجودي على الركايتْب _ َك َناَرُ وُلااالَّهِياَصلَّه ااالَّهُياَ َلْ ِياَوَ لَّهَماَأْ َوَدااا َّه ِساوََك َناَأْ َودَا:اقَ لَا)
 .(َ  اَ ُكوُناِ يارََ َض نَا_ 

 .نكتفي اليـو ّٔذا القدر، نكمل تدارس معاين ا٢بديث ىذا ُب الدرس القادـ إف شاء ا تعأب

زادنا ا كإياكم علمان، كأ٥بمنا كإياكم رشدنا ككقانا شركر أنفسنا كجعلنا كإياكم ىداة مهتدين كأف 
كالسبلـ . كا٢بمد  رب العا٤بْب، كصلى ا كسلم على نبينا ٧بمد كآلو كصحبو أٝبعْب. ينفعنا كأف ينفع بنا

 .عليكم كرٞبة ا كبركاتو
 

 
ا

 
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

 الدرس الثامن
 

بسم ا الرٞبن الرحيم، إف ا٢بمد  ٫بمده كنستعينو كنستغفره، كنعوذ با من شركر أنفسنا 
من يهده ا فبل مضل لو، كمن يضلل فبل ىادم لو كأشهد أف ال إلو إال ا كحده ال . كسيئات أعمالنا

. شريك لو، كأشهد أف نبينا ٧بمدان عبده كرسولو صلى ا عليو كعلى آلو كأصحابو كسلم تسليمان ككّبان 
 :أما بعد

بدأه . ُب ا١بامع الصحيح" كتاب بدء الوحي"بدأنا ُب الدرس السابق ُب ا٢بديث السادس ُب 
ثَيَ  اَ ْبَدانُا): اإلماـ البخارم بقولو  .كىو عبد ا بن عكماف بن جبلة بن أيب ركاد ا٤بكي العتكيا(َحدَّه

 .عبد ا بن ا٤ببارؾ بن كاضح ا٢بنعلي موالىم ا٤بركزم كىو اإلماـ ا٢بافظ (قَ َلاَأْخبَيَ نَ اَ ْبُدااالَّهيِا)

 . كىو ابن يزيد األيلي(قَ َلاَأْخبَيَ نَ ا ُوُن ُا)

. ٧بمد بن مسلم بن شهاب (َ ْ ااازُّلْاِ يٍّا)
ثَيَ  )   ثَيَ  )قلنا أف قائل ا(وَحدَّه  . ىنا ىو البخارم، كالواك عاطفة كىو ٙبوؿ من سند إٔب سند(َحدَّه

ثَيَ  اِ ْشُ اْ ُ اُ َ  َّهٍداقَ َلاَأْخبَيَ نَ اَ ْبُدااالَّهِياقَ َلاَأْخبَيَ نَ ا ُوُنُ اَوَ ْ َ  ٌا)  ، ُب سند بشر بن ٧بمد(وَحدَّه
قرف عبد ا ابن ا٤ببارؾ ركاية ىذا ا٢بديث عن الزىرم بْب يونس كمعمر، فعهر أف البن ا٤ببارؾ فيو شيخْب 

. يونس بن يزيد األيلي، كمعمر ابن راشد، كبلٮبا عن الزىرم: ٮبا
 ابن عتبة (ُ بَيْ ُدااالَّهيِا) . ً ىنا ىو الزىرم طبعاا(َأْخبَيَ ِني) القائل (َأْخبَيَ ِنياُ بَيْ ُدااالَّهيِااقَ لَااَنْ َو ُا)

 .  ابن أيب مسعود ا٤بدين أحد فقهاء ا٤بدينة السبعة
 .  الصحاب ا١بليل عبد ا ابن عباس(َ ْ ااْ ِ اَ بَّه سٍا)
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 ىي الناقصة الٍب تطلب ا٠بان (كاف)ا،(قَ َلاَك َناَرُ وُلااالَّهِياَصلَّه ااالَّهُياَ َلْ ِياَوَ لَّهَماَأْ َوَدااا َّه سِا)
 الناقصة ترفع ا٠بها كتنصب خربىا، (كاف) كلذلك البد أف تكوف مرفوعة؛ ألف (َرُ ولُا)كخربان، ا٠بها كلمة 

 (َك َناَرُ وُلااالَّهِياَصلَّه ااالَّهُياَ َلْ ِياَوَ لَّهَماَأْ َودَا)تقوؿ .  كلذلك البد من نصبها(َأْ َودَا)كخربىا كلمة 
 .خرب كافمنصوبة ألهنا  (َأْ َودَا)فتكوف كلمة 

ىذه ا١بملة من كبلـ الصحايب ا١بليل عبد ا ابن عباس ٝبلة ٛبهيدية يريد ّٔا أف يبْب خيلقان من 
 . خيلق رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم كىو ا١بود

كحٌده . كا١بود كلمة جامعة ٤بعاين ككّبة عرٌفها كحٌدىا بعضهم بأف ا١بود ىو بذؿ ما ينبغي ٤بن ينبغي
فكل خّب توصلو إٔب غّبؾ فهو جود، ك٠باحة، كبذؿ، . بعضهم بأف ا١بود ىو إيصاؿ ا٣بّب للغّب

كىذا . كىي كلمة جامعة تدؿ على أف ا٤بتصف ّٔا ٰبب كأصبح من خلقو كجبٌلتو نفع غّبه. كإحساف
 نبيل كععيم؛ بل إف الشرع كلو جاء الستخراج ما ُب النفوس من أكزار كأخبلقيات مخلق إسبلـ

كجببلت قبيحة طيبع عليها اإلنساف ٕبكم جبٌلتو كطبيعتو كزرع أخبلؽ نبيلة كسامية ُب نفسو، من أٮبها 
. ٣بّب إٔب غّبه ما استطاع إٔب ذلك سبيبلن اأف يصبح باذالن للخّب، مقٌدمان للمعركؼ، موصبلن 

اإلنساف من حيث . كىذا ٯبرنا إٔب ا٢بديث عن طبيعة النفوس كتأثّب الَببية اإل٥بية الشرعية فيها  
 :طبيعتو كجبٌلتو مطبوع على األنانية كعلى الشٌح كعلى الطمع كعلى العدكاف، كقد كصفو ا فقاؿ ُب كتابو

نَ  َناُخِلَقاَاُلو  ًا﴿ اَ ُزو  ًاا(19)اُخِلَقاَاُلو  ًا﴿ ىذا كصفو الطبيعي (1)﴾ِإنَّهااْاِ ا(20ا)ِإَذااَ  َّهُياااشَّه ُّل
ُ اَ ُ و  ًا كا٥بلع يدؿ على شدة األنانية، .  شوؼ الصفات الكبلثة ىذه فهو ىلوع(2)﴾(21ا)َوِإَذااَ  َّهُيااْاَخ َيْ

إف حيـر ا٣بّب أصبح جزكعان قنوطان يئوسان، كإف أيعطي ا٣بّب . كىي طبع ُب اإلنساف فهو دائم ا١بزع كا٥بلع
.  أصبح قطوعان منوعان 

أيضان كصف ا اإلنساف بأكصاؼ أخرل تدؿ على ىذا ا٤بعُب؛ ا٤بعُب الذم فيو الذاتية كاألنانية 
ااْاَخْ ِ اَاَشِد دٌا﴿كعدـ االستعداد ألم نوع من أنواع ا٤بعركؼ كا٣بّب  حب ا٤باؿ شديد أم ( 3)﴾َوِإنَّهُياِاُ بٍّ

 كا يقوؿ (4)﴾(20ا)اَوُتِ بُّلوَنااْاَ  َلاُحّب ًاَ ّ  ًا(19ا)َوتَْأُكُلوَنااا َيُّلَ اَثاَأْك ًااَّهّ  ًا﴿: يقوؿ. حبو كتعلقو

                                                 

. 19: ا٤بعارج (1)
 .21_19: ا٤بعارج (2)
. 8: العاديات (3)
. 20_ 19:  الفجر(4)
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أم ىناؾ عقبة خطّبة إذا ٓب  (1)﴾َوَ  ا ُوَقاُاحَّهانَيْ ِ ِيا َُأْواَِئَ اُاُمااْاُ ْ ِلُ ونَا﴿: أيضان ُب كتابو الكرًن
 .يستطع اإلنساف أف يتجاكزىا، فهو على خطر ٦بانب للفبلح

َ َ َما﴿:  ىذه العقبة ىي الشح الذم طبعت عليو النفوس، كىي ا٤برادة بقولو تعأب َ َ ااقَيْ
ما ىي عقبة، ىي عقبة ُب .  يعِب ىبل اقتحمت ىذه العقبة، التحسيس الـ ىنا الـ التحسيس(2)﴾اْاَ َيَب َا

نفسك، كىي الشح كاألنانية كالذاتية الٍب طبع عليها اإلنساف، الٍب ٛبنعو من أف يقدـ معركفان إٔب غّبه؛ بل 
رٗبا ُب مراحل متطورة خطّبة تدفعو إٔب العدكاف حٌب على غّبه ليحقق ذاتيتو كأنانيتو كلو على سبيل التجاكز 

 .على حقوؽ اآلخرين
 ا٤بقصودة العقبة ىذه . شحيحالنبوية كاألخبلقيات كالسنن اإل٥بية الشرائع ترًبو ٓب إذا اإلنساف كىكذا

َ َ َمااْاَ َيَب َا﴿: بقولو  خّب (3)﴾(13ا)رَقَيَب ٍااَ  ُّلاا(12ا)اْاَ َيَب ُااَ  اَأْدرَاكَااَوَ  ﴿: قاؿ فسرىا فلما﴾اَ َ ااقَيْ
 ٧بتاج فيو الناس كل شديد يـو أم (4)﴾(14ا)َ ْ َغَب ٍااِذيا َيْومٍااِ ياِإْ َ  مٌااَأوْا﴿ فتعتقها تشَبيها رقبة تفك
َ  َ ٍااَذااِ ْ ِك   ًااَأوْاا(15ا)َ ْيَ  َ ٍااَذاا َِ    ًا﴿ . (5)﴾(16ا)َ  َيْ

 :النفسي ا٤برض ىذا حقيقتها ُب ىي العقبة أف إٔب ترجع العقبة تفسّب ُب ا٤بذكورة الصفات فكل 
 من اإلنساف ينتقل فكيف. ﴾َوَ  ا ُوَقاُاحَّهانَيْ ِ ِيا َُأْواَِئَ اُاُمااْاُ ْ ِلُ ونَا﴿ :عنو ا قاؿ الذم ،الشحٌ 
 ترقٌيو خطوة كثاين اآلخرين، على العدكاف من ٛبنعو خطوة أكؿ الٍب الذاتية األنانية ا١ببٌلة الطينية، الطبيعة ىذه

 . كبذالن  كمعركفان  خّبان  لغّبه يقٌدـ أف كأنسو كسعادتو راحتو قمة يصبح حٌب كهتذبو
 ُب إال كتطبيقان  ككاقعان  كعمبلن  علمان  العالية األخبلقيات ىذه ٘بد كلن إٲبانية، إ٥بية تربية إٔب ٰبتاج ىذا

 كعبل جلٌ  ا كصف كلذلك. أثرىم كاقتفى هنجهم على سار كمن كسلم عليهم ا صلى كالرسل األنبياء
 للخّب عاملْب إٔب كٙبولوا ارىاضأك من ك٪بوا كاقتحموىا العقبة ىذه ٘باكزكا أهنم الصفة ّٔذه األنبياء أتباع
 على يؤثركف أهنم ا٤بستدٲبة ا٤بستمرة صفتهم تأصبح أنو لدرجة سبيبلن، ذلك إٔب كجدكا ما لو باذلْب
. خصاصة ّٔم كاف كلو أنفسهم على غّبىم كيقدموف أنفسهم

                                                 

. 9: ا٢بشر (1)
. 11:البلد (2)
. 13_ 12: البلد (3)
. 14: البلد (4)
. 16_ 15: البلد (5)
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 ا كصفهم األنصار .كا٣بزرج األكس من ا رسوؿ أصحاب األنصار كصف ُب كعبل جلٌ  ا قاؿ 
 ّٔا كيصفوا الٍب الصفات كل. الغاية ىذه ٙبقق فيها تأملت إذا كلها اآلف سنذكرىا الٍب اآليات ُب بصفات

 كالكواب األجر أععم طبعان  ينتعركف كلكن ذاٌب أك آين مكسب يعِب منو ٥بم ليس ييقٌدـ معركؼ ىي
اَا َ  َااَ  ْااُ ِ بُّلونَااقَيْبِلِ مْااِ  ﴿ صفاهتم؟ ىي ما .األنصار يعِب (1)﴾َواْاِ َ  نَاااادَّهارَااتَيبَيوَّهُؤوااَوااَّهِ   َا﴿

 .اقتحموىا العقبة ٘باكزكا إذا ﴾ِإاَْ ِ مْا
 كمقبوؿ، معقوؿ ما حد إٔب يعترب يومْب أك يـو أك ساعتْب أك ساعة دارؾ ُب ضيفان  تستقبل كونك

 ما جدان  ضخمة عقبة ىذا كلو، العمر كأموالك كديارؾ كبلدؾ أرضك ؾؾيشار ضيف تستقبل لكن
 .ا٢بد ىذا إٔب البذؿ على كتربت تعلمت نفوس إال يتجاكزىا

 كنزلوا كنسائهم بأبنائهم الرجاؿ مئات رجبلف؛ أك رجبلن  ليس ا٤بهاجركف كىم كفدان  استقبلوا فاألنصار
 ذلك كمع العمر آخر إٔب األبد، إٔب مٌب؟ كإٔب كبساتينهم كأسواقهم كديارىم أموا٥بم كشاركوىم أرضهم ُب

 سيختصر ماألنصار بو يتمتع كاف ما ،إليهم ا٤بهاجر أف مع ﴾ِإاَْ ِ مْااَا َ  َااَ  ْااُ ِ بُّلونَا﴿ ىذا ٰببوف يقوؿ
 القسم ىو كىذا القبيل، ىذا من شيء أك دار سعة أك متاع أك ماؿ من ؼالنص من كأقل النصف إٔب

 .ا٤بلحظ
 دائمان  كيف القرآف الحظ ﴾ُأوُتواا ٍّ َّه اَح َ  ًااُصُدورِِامْااِ ياَ ِ ُدونَااَوََلا﴿: الكانية الصفة ُب قاؿ ٍب
 الطبيعية الفطرية اإلنسانية ا١ببٌلة ذهبو الععيمة التجاكزات ىذه صهرتاف ّٔا الٍب النفسية العقبة على ينبو
  معناىا؟ ما﴾اُأوُتواا ٍّ َّه اَح َ  ًااُصُدورِِامْااِ ياَ ِ ُدونَااَوََلا﴿ الشح ىي الٍب

 جيبلت ٤با نعران  كٱبذلك كٲبنعك عنو ٯبذبك ما نفسك ُب ٘بد ا٣بّب من شيء فعلت إذا رٗبا أنت
ا َِ دُُكمُااااشَّهْ  َ نُا﴿ منو علينا الشيطاف بو تسلط ما مع العاجلة كحب ا٤باؿ حب من نفوسنا عليو
 مائة عليو تنفق أف البداية ُب فتهمٌ  فقّبان  ترل ا٤بسجد باب من فتخرج كعلى جل ا قاؿ كما (2)﴾اْاَ ْي َا
 كتنفق ككّبة مالية تبعات عليك بأف الشيطاف كيذكرؾ يأتيك ٟبسْب إٔب فتخفضها ىذه تأتيك ٍب لاير

. شيئان  تدفع ما تنصرؼ كرٗبا كعشرة لعشرين تنز٥با ككده قريب كالعيد نفقات
 ٱبذلك حٌب كالتبعات كالنفقات ا٤بشاريع لك فتح ٖبّب ٮبمت كلما الفقر، يعدكم الشيطاف حقيقة  
 . ال أـ تتجاكزىا ىل اختبار ُب تبقى حٌب ىذه العقبة عليك كيفتح

                                                 

. 9: ا٢بشر (1)
. 268: البقرة (2)
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اَا َ  َااَ  ْااُ ِ بُّلونَا﴿ للغّب ا٣بّب بذؿ من ا٤بستول بذلك أصبحوا ٤با عنهم ا رضي األنصار
 عندما أم ﴾ُأوُتواا ٍّ َّه اَح َ  ًااُصُدورِِامْااِ ياَ ِ ُدونَااَوََلا﴿: كقاؿ ٛبامان  العقبة ٘باكزكا ألهنم ﴾ِإاَْ ِ مْا

 كٯبدكف لنفوسهم كإرغامان  تكلفان  ذلك يفعلوف ال كديارىم، كأرضهم أموا٥بم كيشاركوهنم ا٤بهاجرين يستقبلوف
 . كالطمأنينة كالراحة السعادة منتهى ُب كىم ذلك يفعلوف نفسي، صراع

 طبعان  كىذا _ لؤلجر احتسابية قضية فقط ليس العطاء البذؿ يصبحكصلوا إليها،  الٍب النقطة ىذه
 غّبه، كيؤنس غّبه، ٱبدـ أف كراحتو كأنسو سعادتو قمة. للباذؿ بالنسبة ا٤بتعة ىو يصبح _ األصل ىو

 ال أهنم مؤكد األنصار كلذلك. النفسية العقبة ٘باكز من جدان  متقدمة مرحلة ىذه لغّبه، ا٤بعركؼ كيقدـ
 .أكتوا ٩با حاجة صدكرىم ُب ٯبدكف

 كونك ﴾َخَص َص ٌااِ ِ مْااَك نَااَوَاوْااأَنُ ِ ِ مْااَ َل اَو َيْؤِثُ ونَا﴿ فعبلن  العجيبة كىي الكالكة الصفة تأٌب ٍب
 يسّبان  شيئان  أنفقت إذا ؾلكن با١بملة، خّب كاف كإف أمر كبّب ذلك ُب ليس ككّب خّب كعندؾ كتبذؿ تنفق
 ا٢باجة ضغط تعرؼ كأنت ٧بتاج، نفسك كنت إذا لكنك. عليك ا ساقو ككّب خّب كعندؾ خّب من
 حٌب يتجاكز رٗبا بل ا٢باجة؛ لضغط ككّبة أمور يتجاكز ٘بعلو اإلنساف على ضغطت  إذا ىذه النفس، على
 يقض على كصرب ا بأمر كاعتصم كعبل جلٌ  ا تٌبكو من إال حاجتو ليقضي كحرماتو كعبل جل ا حدكد
 قمة كا٣بصاصة شديد، كضغطها اإلنساف على تضغط ا٢باجة كإال ،ا حرمات يتجاكز ال حٌب ا٢باجة
 صناعة تعلم ُب جدان  عإب كتقٌدـ فعبلن  عجيبةاؿ قىذ اتاج، كىو نفسو على يؤثر كونوؼ. الفقر كقمة ا٢باجة
 .العبارة صحت إف ا٤بعركؼ
 الصناعات من صناعة كحرفتو خربتو أصبحت كالذم ا٤بعركؼ صناعة حرفتهم أصبحتقـو  
 متمكلْب ا٤بعركؼ، صناعتهم كىؤالء فيها، كلفة أم ٯبد كال كٛبعن، بتلذذ فيها يشتغل فيها حاذقان  كيكوف
 الصبلة عليو رائدان  قائدان  باعتباره آّاؿ ىذا ُب خلقو عن سنتحدث الذم كسلم عليو ا صلى نبيهم قوؿ

 . الععيم ا٤بقاـ ىذا ُب كالسبلـ
ا ص رااتييااا   وفاص  آع)): كلو كللعآب ٝبيعان  كلؤلمة كلنا كالسبلـ الصبلة عليو ٥بم قاؿ

 كًدربة كحرفة صناعة ىي النفس؛ صراع مع مرتْب كال مرة ليست فعبلن، للمعركؼ صناعة ىي (1)((اا وء
 . ﴾اْاُ ْ ِلُ ونَااُامُاا َُأْواَِئ َاانَيْ ِ يِااُاحَّهاا ُوقَااَوَ  ﴿: ىي الٍب العقبة اقتحاـ أساسها

                                                 

 . (1/429 )مكالرافع ،(17/172 )عساكر ابن أخرجو (1)
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 كصف سيكوف فكيف ،عنهم ا رضي كاألنصار كصفهم كىذا األنبياء أتباع ىم ىؤالء ماداـ
 معزؿ ُب ىم كيكونوف نعرية كتعليمات نعرية بأمور يأتوف ال األنبياء ألف القمة؛ ك الغاية ُب تكوف! األنبياء؟
 .القمة ُب دائمان  كالسبلـ الصبلة عليهم ستجدىم بل عنها؛

ااالَّهيِااَرُ ولُااَك نَا): مطلق بوصف كسلم عليو ا صلى رسولنا يصف عنو ا رضي عباس ابن كىذا
 جود كل يعِب التفضيل، أفعاؿ من (َأْ َودَا) اإلطبلؽ،اسبيل علىا(اا َّه سِااَأْ َودَااَوَ لَّهمَااَ َلْ يِاااالَّهيُااَصلَّه 
 من أجود. منهم أجود كسلم عليو ا صلى ا فرسوؿ ميدحوا ٩بن ا٣بلق من جواد كل ا٣بلق ُب تقدره
 عليو ا صلى ا رسوؿ فجود البشر ُب بو معموالن  كتتصوره تتخيلو جود كل أم ا١بود؛ من التفضيل أفعاؿ
 .خيالية شخصية عن يتحدث ما كاقع، عن يتحدث عباس كابن. كيتجاكزه عليو كيفضل يفوقو كسلم

 كالبذؿ الكـر ا١باىلية أياـ حٌب معركؼ ىو كما الكـر صفاهتم من ٗبجموعهم العرب عباس، ابن
 ُب للشعراء مقصد يصبح الصفة، ّٔذه رجل فيهم برز كإذا. بذلك كيتمٌدحوف الضيف كقرل الضيف كإكراـ
 ك٩بدكحْب مشهورين أصبحوا كأمكالو جذعاف كابن العرب، أجواد من كأمكالو الطائي حاًب ميدح كما مدحو

 .٥بم صفة كالكـر كا١بود ىذا النبيل ا٣بلق أصبح أصبحوا ألهنم كمذكورين؛
 كسلم عليو ا صلى الرسوؿ رأل ٤با ا١بانب، ىذا ُب أخبلقياتو كيعرؼ العرب من كىو عباس ابنك
 بيتو كمن كرىطو أىلو من ألنو كخارجو؛ بيتو داخل كجهاران  كسران  هناران ك ليبلن  كخالطو بيتو من كىو كعاشره
 . كالسبلـ الصبلة أفضل عليو الناس أجود كاف أنو ا٤بطلق الوصف ىذا يصفو كالسبلـ، الصبلة عليو

 بذلو جود أععم لكن ا٤بقاـ، اؽضؿ كالسبلـ الصبلة عليو جوده كأخبار تفاصيل نسرد ذىبنا كلو
 كسبيلو للعآب مصدره كعبل جلٌ  ا جعل الذم أٝبع، للعآب قٌدمو الذم ا٣بّب ىو كالسبلـ الصبلة عليو
 ا٢بكمة من ا عن الببلغ من بو قاـ ما كىو كالسبلـ، الصبلة عليو شخصو ىو للعآب ككسيلتو للعآب

اَ َلْ ُكمْااَوأَْتَ ْ تُااِد َ ُكمْااَاُكمْااَأْكَ ْلتُاااْا َيْومَا﴿ ًب أف بعد عنو ا قاؿ الذم الععيم كالٌدين ا٢بسنة كا٤بوععة
. (2)﴾ِإْصَ ِحَ  ا َيْ دَاااَْلْرضِااِ ياتَيْ ِ ُدواْااَوَلَا﴿: عنو كقاؿ(  1)﴾نِْ َ ِ ي
.  كالسبلـ الصبلة عليو ٗبحمد ا أصلحها: قتادة قاؿ_ 
. باإلسبلـ ا أصلحها: السدم قاؿ_ 
 .بالقرآف ا أصلحها :دزم ابن قاؿ_ 

                                                 

. 3: ا٤بائدة (1)
 .56:األعراؼ (2)
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 خّب، أععم ىذا كسلم عليو ا صلى النيب طريق عن برسالة اجاء كالقرآف اإلسبلـ كاحد، كا٤بعُب
 .خّب كل كيعلو يفوؽ كالعطاء كالصدقة كاإلكراـ كاإلنفاؽ البذؿ ُب فهمو ذلك كمع

 ا صلى قميد علي ا ساؽ ما نكمنها أف كٯبب أععمها من الٍب كلها ا١بود معاين ُب الناس أجود
اَوَاِك ﴿ :كعبل جل ا قاؿ .يضل من عنو كيضل ،يهتدم من بو يهتدم أٝبع للعآب ا٣بّب من كسلم عليو

اَدَ  ُكماِإَذااَواِل َّهُ ولِاااِلَّهيِاااْ َ ِ  ُبواْااآَ ُ واْااااَّهِ   َااأَ َيُّلَ  ا َ ﴿ (1)﴾ِ َب ِدنَ اِ  ْاانَّهَش ءاَ  ْااِ يِاانَيَّهْ ِديانُوراًااَ َ ْلَ   ُا
 ال كاف. كالسبلـ الصبلة عليو الناس أجود فهو (2)﴾َوقَيْلِبيِاااْاَ ْ ءِاا َيْ  َااَ ُ ولُاااالَّهيَااَأنَّهااَواْ َلُ واْااُ ْ ِ  ُكمْااِاَ  
 .سائبلن  يرد كال طالبان  يرد كال خلقو، ىذا سائبلن، يرد

 جٌبة ،"ا١بنائز كتاب "ُب الصحيح ُب ا٢بديث ُب جٌبة صنعت األنصار من امرأة األنصارية قيس أـ
 كأىدهتا بيدىا غزلتها صنعتها ىدية كالعيد، ا١بمعة ُب ليلبسها كسلم عليو ا صلى لنيبؿ كأىدهتا يعِب

 ضركرية، حاجة ٥با ٧بتاج كىو ا١ببة ىذه أخذ الركاية ُب ىكذا إليها، كاف ما أحوج ككاف النيب فأخذىا
 ا رسوؿ يا: كقاؿ رجل فقاـ دقائق، عشر إال ٥با ما لسو ّٔا، أصحابو على فخرج فلبسها بيتو فدخل
: قالوا الرجل ىذا الموا فأصحابو. لو كقٌدمها فنزعها أخرل مرة بيتو فدخل أفعل: قاؿ ا١ببة، ىذه أعطِب
 . أحرجتو اآلف عليو، ضغطت أنت سائبلن  يرد ال أنو علمت كقد ٥با، كاف ما أحوج كىو ا رسوؿ أخذىا

 حاجة ا١ببة ك٥بذه اللباس ٥بذا احتاج قد كىو كٙبرجو تسألو ليش سائبلن، يرد ال خلقو أف تعلم
 أف كسلم عليو ا صلى النيب لبسها ٤با أردت: قاؿ آخر ىدؼ لو كاف يعِب كىو الرجل فقاؿ ضركرية؟
 ابن سهل حديث كىو قاؿ. جسده كمست لبسها كسلم عليو ا صلى النيب بكوف تربكان  يعِب كفِب، تكوف
 .كفنو كانتك: سعد

 الرجل ىذا أحب كالسبلـ الصبلة عليو الرسوؿ جسد مست ٤با لكن ،ّٔا يتجمل ىدؼ لو كاف ما
 أنو على يدؿ ىذا. كذلك فكانت كسلم، عليو ا صلى ١بسده المستهامب تربكان  كفنو ا١ببة ىذه تكوف أف
 اإلنساف رٗبا كىذه ك٠باحتو جوده من إف بل ذلك؛ من ٭بوذج ىو كىذا اإلطبلؽ سبيل على سائبلن  يرد ال
 .أككر متقدمة مرحلة أيضان  ىذه باإلحساف كيقابلها بل اإلساءة؛ يتحمل كونو لكن ككرٲبان، جوادان  يكوف قد

 كجهك؟ على تستحي ما لاير مائة كجهك ا سٌود: قاؿ لاير ٗبائة فقّب على تصٌدقت أنك لو ٚبيل
 ىذه كتقوؿ أخرل مائة ٚبرج كونك لكن الطبيعي، التصرؼ ىذا ال؟ كلبل صح... تصنع؟ ماذا: لو تقوؿ

                                                 

 .52:الشورل (1)
 . 24:األنفاؿ (2)
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 حديث من النسائي سنن ُب كالسبلـ الصبلة عليو فعلو ىذا الناذر، ُب إال ىذا ٲبكن ما تسويها؟ ثانية مائة
 يا كالسبلـ، الصبلة عليو ٧بمد يا: قاؿ بل ا رسوؿ يا كقاؿ نزؿ األعراب من رجبلن  أف ا٥باد ابن شٌداد
 ُب لباقة أم فيو ما .أبيك ماؿ كال مالك ال ا، ماؿ ا٤باؿ ففف عندؾ الذم ا ماؿ من اعطِب ٧بمد
 مإب، ا٤باؿ أف قلت كمٌب صحيح كبلـ .أيب ماؿ كال مإب ال ا ماؿ ا٤باؿ صدقت: قاؿ مالك ال ،الطلب
 كال أحسنت ما العطاء، ىذا كتعطي رسوؿ أنك تزعم: فقاؿ كأعطاه، ٛبر من شيئان  لو فجمع بيتو فدخل
. خّبنا ا جزاؾ كال أٝبلت

 فابتدره خّبان، ا جزاؾ كال أجزلت أنك كتزعم أٝبلت كال أحسنت ما: الكبلـ شوؼ
 لو كٝبع بيتو إٔب كدخل فأخذه بو أعلم افأ اتركوه دعوه دعوه،: فقاؿ ىذا؟ على يصربكف كيف...الصحابة

 أصحايب إف: قاؿ. خّبان  ا كجزاؾ كأٝبلت أحسنت اآلف: قاؿ اآلف؟ ترل ذاما: قاؿ ٍب إضافة آخر شيئان 
 ضغينة كال عليو الصحابة يكوف أف يريد ما يعِب ،خواطرىم كطيبت خرجت فهبل قلت ما عليك كجدكا قد

. خّبان  ا كجزاؾ كأٝبلت أحسنت: كقاؿ فخرج
 لو ىرب (بعّب لو ندٌ  رجل كمكل الرجل ىذا مكلك كمكلكم مكلي إف): كالسبلـ الصبلة عليو قاؿ ٍب 

 فقاؿ) يهرب البعّب يزيد الناس قياـ ،الواقع ىذا ىركبان  فزادكه يساعدكنو (معو الناس فقاـ ليطلبو فذىب )بعّب
 حٌب مائتْب كال مائة مسألة ىي ما ،(األرض قماـ من قاؿ أك قشاش من لو فجمعوا ببعّبم أعلم إين دعوه
 كالرجل تركتم كلو. كأرجعو خاطره طيب حٌب األرض قشاش من لو فجمع قيمتو كٯبمع نفسو كيؤلف يتألف

 .النار لدخل كبلمو على فقتلتموه
 حٌب خاطره لو طٌيب. أٝبلت كال أحسنت ما خّب فيك ما كسلم عليو ا صلى للنيب يقوؿ رجل

 الصبلة عليو سّبتو ُب جدان  ككّبة كالنماذج. كىكذا أطلقها الٍب القبيحة عباراتو كيعٌدؿ كضعو يصحح
 .الناس أجود خلقو فكاف كالسبلـ،

 ٔبميع كآذكه (اما خ  ياأوا)أرضو من طردكه حياتو طوؿ لو أساؤكا الذين كلو ذلك من أبرع
 كلو يده، ٙبت كأصبحوا مكة فتح ُب منهم ميٌكن فلما منهم، قتلوا من كقتلوا أصحابو كعذبوا األذية أنواع
 قريش؟ معشر يا بكم فاعل أين تعنوف ما ال؟ كلبل ككّبة جرائم. أحد يلومو كال فيهم السيف ألعمل شاء
 خّبان،: قالوا. القتل عليها تستحقوف كاحدة كل العشرات ثبلث، كال اثنتْب كال جرٲبةما ىي  عندكم اآلف
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 ضغينة صاحب عهدناؾ كال منتقمان  عهدناؾ ما ((ك  ماأخاوا  اك  ماأخاخ  اًا)). من مع يعرفوف كاثقْب
 .(1)((اا لي ءا أن مااذابوا)): قاؿ كحقد
 زكجها ىرب طبعان . كالسبلـ الصبلة عليو النيب عم ابنة طالب أيب بنت كىي عنها ا رضي ىانئ أـ  
 فاختبأ إيذائو، ُب كبالغا كسلم عليو ا صلى النيب حاربا كلدف ٥با ككاف ٪براف، إٔب ا٤بخزكمي كىب ابن ىٌبار
 العهد نقطع كيف فقالوا مكة، دخل ٤با الناس من ٦بموعة دـ أىدر كسلم عليو ا صلى النيب. عندىا
 ققاؿ ما لو: فقولوا فاجئوه كجهو ُب فقوموا دخل إذا بو اعلم إين: قالت العواقب من خايفْب أذيناه قد ك٫بن
َ  ااالَّهيُااآثَيَ كَااَاَيدْااتَ الَّهيِا﴿ ليوسف يوسف إخوة  أحدان  يكوف أف ٰبب ال ففنو (2)﴾َاَخ ِ ِئ  َااُك َّه اَوِإناَ َل َيْ
 ال (3)﴾اا َّهاِحِ   َااَأْرَحمُااَوُاوَااَاُكمْااااّليُاا َيْغِ  ُاااْا َيْومَااَ َلْ ُكمُااتَيثَيَ  بَااَلَا﴿: لكم فسيقوؿ جوابان، منو أحسن
 . منو جوابان  أحسن أحدان  يكوف أف ٰبب

 بادره دخل فلما معركفة، ركعات ٜباف عندىا صلى ىانئ أـ على دخل تعلموف كما دخل فلما
َ  ااالَّهيُااآثَيَ كَااَاَيدْااتَ الَّهيِا﴿: أمر يصدر أف يعِب قبل باشراه لو فقاال ابناىا الرجبلف ﴾اَاَخ ِ ِئ  َااُك َّه اَوِإناَ َل َيْ
 . ا٤بوضوع كانتهى﴾ااا َّهاِحِ   َااَأْرَحمُااَوُاوَااَاُكمْااااّليُاا َيْغِ  ُاااْا َيْومَااَ َلْ ُكمُااتَيثَيَ  بَااَلَا﴿: قاؿ با١بواب فبادرىم

. خيالية بناحية أيطلقت كال عباس، ابن من ٦باملة ىكذا أيطلقت ما بالفعل الناس أجود فكاف
 .الناس أجود كاف إذف. كالسبلـ الصبلة عليو رسولنا حاؿ من يشهده كاقع عن يتحدث
 أك( أجودي  ككاف. )كالنصب بالرفع كغّبىم الغريب أىل ضبطها الكانية أجود ىذها(َأْ َودُااوََك نَا)

. كاحدان  قوالن  ناقصة تكوف( كاف. )كاحد إعرأّا إشكاؿ ال النصب ىذا بالنصب،( أجودى  ككاف ):قوؿت
 .الناس أجود ىو كاف أم ٧بذكؼ، كاالسم( كاف )خرب ىنا( أجود)ك

 كماداـ. بالرفع( أجودي  كاف )فػ ا١بمهور ركاية أما. األصلية الركاية كىيا(رََ َض نَااِ ياَ ُكونُااَ  )
 كخرب اسم إٔب ٙبتاج الٍب ىي الناقصة( كاف. )الناقصة( كاف )ليس تامة ىي( كاف )تكوف بالرفع( أجودي )

 . كأخواهتا كاف منصوب، كخربىا مرفوع ا٠بها كيكوف

                                                 

 ."تعأب ا حرسها مكة فتح باب "،18055:  رقم الكربل، البيهقي سنن (1)
   .91:يوسف (2)
. 92:يوسف (3)
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 مطلق معُب تفيد ال؟ كلبل انتبهتم .خرب كال اسم ال ٙبتاج ما ىذه التامة (كاف) تامة كانت إذا
َليُااَاْيءٌااَ ُك ْااَوَامْاااالَّهيُااَك نَا)): قاؿ كما ال؟ كلبل انتبهتم صوؿاّب  كال اسم فيو ما صوؿاّب مطلق (1)((قَيبَيْ
 . تامة( كاف )تكوف( أجود ككاف. )خرب

 كا٤ببتدأ خرب تكوف أك ٧بذكؼ، كا٣برب مبتدأ تكوف إما إعراب ٥با أجود البد تامة( كاف )ماداـ طيب
 رمضاف ُب أحوالو أجود أك كينونتو أجود يعِب. ا٣برب يقدر البد ٧بذكؼ، كا٣برب مبتدأ جعلتها ففف. ٧بذكؼ
 حاصبلن  يكوف ُب يكوف جوده أععم موجود، ٢باصل ٧بذكؼ ٖبرب متعلق ٝبلة شبو( رمضاف ُب )فيكوف
 ُب يكوف ما أجود كالسبلـ الصبلة عليو ىو أم ٧بذكؼ كا٤ببتدأ خربان  جعلتها كإف رمضاف، ُب ككاقعان 
 .رمضاف

 ٖبرب متعلق كيكوف ا٤بصدرية( ما )من كؿ٤بؤا كا٤بصدر ا٤ببتدأ ىو( أجود: )يلي كما أعرّٔا كبعضهم 
 ىنا ا٢بافظقاؿ  كما" الصياـ "كتابو ُب البخارم ترجم كعليو رمضاف، ُب أحوالو أجود: كالتقدير ٧بذكؼ
 . الشرح ُب عندكم

 كما ا١بملة ىذه ُب ىنا ذكر اإلطبلؽ، سبيل على غّبه من أجود كأنو ا١بود ٗبطلق كصفو بعد إذف
 لقياه كشرؼ الزماف شرؼ كىو جوده؛ كُب كالسبلـ الصبلة عليو ٠باحتو ُب تزيد أخرل مؤثرات بعدىا

 .القرآف ىو بينهما الذم كالدرس ١بربيل، كمدارستو
. لو حدكد ال الذم التفوؽ ق١بود يكوف الناس، أجود األصل ُب أنو مع األمور ىذه اجتمعت ٤باؼ

 .أحوالو أجود يعِب يكوف ما أجود فكاف
 يتفاكت جوده نفسو ىو طيب،. أجودىم البشر من جنسو بِب كبْب بينو قارف ٤با األكٔب ا١بملة

 . بعضان  بعضو جوده فيفوؽ األحواؿ، كٕبسب الزماف شرؼ ٕبسب
 ُب نفسو ىو ٍب. كالسبلـ الصبلة عليو ا٣بلق أجود كأنو جنسو بِب على تفٌوؽ الناس أجود فكاف

 بعضو بعض، من أقل بعضهم نقوؿ ما. بعض من أععم بعضو يتفاكت، جوده كالسبلـ الصبلة عليو ذاتو
 .خارجية مناسبات لو التفاكت كىذا. بعض من أععم

 نوران  القلب سنزيد طبعان  كىذه جربيل كلقيا القرآف، كمدارستو رمضاف، ُب الزماف شرؼ اجتمع ٤با
 .التسليم كأًب الصبلة أفضل عليو ٥با هناية ال الٍب ا٢بدكد يعِب كبذلو ١بوده يصبح ،كأنسان  كانشراحان 

                                                 

 . {اٍلمىاءً  عىلىى عىٍرشيوي  كىكىافى } بىاب، 6868:  صحيح البخارم، رقم(1)
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 ٤با. الزماف شرؼ ىذا ،رمضاف ُب للجود ٲبكن ما أجود (رََ َض نَااِ ياَ ُكونُااَ  اَأْ َودُااوََك نَا)
 كالسبلـ الصبلة عليو رسولو فيو كبعث كاختاره ا اصطفاه  الذمالشهر فهو الععيم فضلو من لرمضاف
َل ِااِ ياأَنَزْاَ   ُااِإنَّه ﴿: كتابو فيو كأنزؿ ااٍّل َّه سِااُاًدىااْاُيْ آنُااِ  يِااأُنِزلَااااَّهِ يَاارََ َض نَااَاْ  ُا﴿ (1)﴾اْاَيْدرِاااَ َيْ

َل ٍااِ ياأَنَزْاَ   ُااِإنَّه ﴿ (2)﴾َواْاُ ْ قَ نِاااْاُ َدىا ٍّ َااَو َي َيٍَّ  تٍا  ٍب التشريف كىذا اإلنزاؿ ٥بذا ٚبصص (3)﴾ ُّلَب رََك ٍاااَ َيْ
 معلومة الكرًن الشهر ىذا ففضائل. الصياـ كىي دينو فرائض من ععيمة جليلة لفريضة موضع ا جعلو
 . لديك

 شهر كىو الزماف شرؼ ك٠باحتو جودهُب  كالسبلـ الصبلة عليو شخصو شرؼ إٔب انضاؼ فلما
 ك٠باحة نفسو إلشراؽ نعران  جوده كيزداد الشهوات عن كتطهّبه النفس على تأثّب من للصياـ ما مع الصياـ
 .نفسو

 جربيل لقيا كىو ا٤بكاف شرؼ إٔب ثاين سبب انضاؼ ثاين، سبب انضاؼ (ِ ْب ِ  ُاا َيْلَي  ُااِح  َا)
 . الوحي أمْب ا٤ببلئكة كبّب جربيل. كالسبلـ الصبلة عليو

 يلقاه أنو مع رمضاف شهر ُب كالسبلـ الصبلة عليو النيب يلقى كاف جربيل أف على تدؿ الركاية فهذه
 ُب جاء كما ،بو يكبتو أف ا يريد كما منو نزؿ كما القرآف ٤بدارسة ٨بصص رمضاف شهر لكن سنة،اؿ كل

 مرة سنة كل كسلم عليو ا صلى النيب يلقى جربيل كاف القرآف فضائل ُب سيأٌب الذم اآلخر ا٢بديث
 فدارسو جربيل لقيو كالسبلـ الصبلة عليو حياتو ُب رمضاف آخر كاف فلما رمضاف، ُب كلو القرآف يدارسو
 استقر الٍب األخّب العرض يسموهنا ىذه ينسخ، أف يريد ما كنسخ يكبت أف يريد ما ا فكٌبت مرتْب، القرآف
 . القرآف عليها

 عليو ا صلى النيب ٰبتاجو كما كا٢بوادث الوقائع ٕبسب يتنزؿ ككاف السنة طوؿ ا٤بدارسة طبعان  فهذه
 ما ا كينسخ يكبت ما ا ليكبت كا٤بدارسة ا٤براجعة كقت تأٌب رمضاف يأٌب ك٤با ،ككذا األمة كٙبتاجو كسلم
َ  اِ َخْ  ٍاانَْأتِاانُ ِ َ  اَأوْااآ َ ٍااِ  ْاانَ َ خْااَ  ﴿ ينسخ . يرفع ما كيرفع يكبت ما ا يكبت (4)﴾ِ ْثِلَ  اَأوْاا ٍّ َيْ

 القرآف جربيل كدارسو عارضو كالسبلـ، الصبلة عليو صامو رمضاف آخر ُب الٍب األخّبة العرضة
 .الساعة قياـ إٔب األمة تتلوه الذم القرآف كىو يكبت أف ا يريد ما ثابتان  ليبقى مرتْب

                                                 

 . 1: القدر (1)
  .185: البقرة (2)
  .3: الدخاف (3)
 . 106:البقرة (4)
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 الشهر كىو خارجي مؤثرا(رََ َض نَااِ ي): قاؿ ٤با الزماف شرؼ إٔب فانضاؼ (ِ ْب ِ  ُاا َيْلَي  ُااِح  َا)
 عليو جربيل لقيا كىو آخر سبب انضاؼ النفس، كأشرقت ا١بود فازداد ،كشرؼ عبادات من فيو ٤با الفضيل
. جوده ُبلو  كزيادة لو كإشراؽ كالسبلـ الصبلة عليو للنيب أنس من اللقيا ىذه ُب كما كالسبلـ الصبلة

َل ٍااُك ٍّااِ يا َيْلَي  ُااوََك نَا)  كالسبلـ الصبلة عليو جربيل لقيا كىي زائدة معلومة ىنا (رََ َض نَااِ  ْاااَ َيْ
 .القرآف يدارسو ىو؟ ما كالعمل ليلة، كل ُب رمضاف ُب يلقاه كاف ليلة كل ُب كإ٭با كاحدان؛ لقاءن  ليس

 يتكلم، الذم ىو عباس ابن اصطبلحية الناحية من طبعان  .رمضاف من ليلة كل ُب يلقاه ككاف
 :اثنتْب جهتْب من الرفع حكم ٥با ، لكنقطعان  الصحايب مرسل ألنو ال؟ كلبل انتبهتم. غيبية ىذه كالقضايا
 ٠بعو إما ألنو ؛الرفع حكم ٥با صحايب مرسل صحايب، مرسل الصحايب مرسل قلنا لو حٌب جهة من 

 .آخر صحايب من ٠بعو أك مباشرة بو كحدث ذكره ما لكن كسلم، عليو ا صلى النيب من
  ما فيها، كاالجتهاد كالتخمْب للعن ٦باؿ ال غيبية أحداث ىذه ألف الرفع؛ حكم يعطي أيضان : كثانيان 

 ٦باؿ فيو ما داللة فيو ما ليلة؟ كل كسلم عليو ا صلى النيب يلقى جربيل أف عباس ابن أدرل الذم
 . للرأم ٦باؿ فيو ما لبلجتهاد
 آخر صحايب من رٗبا أك كسلم، عليو ا صلى النيب من قطعان  تلقاه كحي فهو غييب خرب ىذا كقطعان 

 .الرفع حكم فلو عباس ابن كاف سواءن  كاحد كا٢باؿ النيب عن
َل ٍااُك ٍّااِ يا َيْلَي  ُااوََك نَا)  كا٤بدارسة. الدرس من ميفاعلة ا٤بدارسة (اْاُيْ آنَاا َيُ َداِرُ يُاارََ َض نَااِ  ْاااَ َيْ
 قضية بينهما يكوف خصماف البد مضاربة، مقاتلة، مبارزة، ٧باكرة،: أمر بينهما طرفاف تقتضي ا٤بفاعلة صيغة

 .يتجاذباهنا
 ىذا ُب يدار ما أف على_   القضية ىذه إٔب انتبهوا _ يدؿ ىذا القرآف، يتدارساف كالنيب جربيل

 كسلم عليو ا صلى لنيب معلومان  صار ألنو ال؟ كلبل انتبهتم. بعد سينزؿ ما ال نزؿ أف سبق ما ىو اللقاء
 ليكٌبت فيتدارسانو أيضان  ١بربيل معلـو قبلها كما السنة ىذه نزؿ فما جربيل فينزؿ ١بربيل، معلومان  قبل من كىو
 نزؿ ما فيتدارساف الكانية السنة تأٌب حٌب بعد أكانو يأتً  كٓب ينزؿ ٓب كما يرفع، ما ا كيرفع يكبت ما ا

 .ّٔذا القرآف نزكؿ ًبٌ  حٌب كىكذا كىكذا قبل من نازالن  كاف ما إٔب باإلضافة
 متلقيان  ٮباأحد ليس ىذا، ُب يشَبكاف كبلٮبا أف تقتضي مفاعلة صيغة من كلمة معناه كالتدارس

 مهمة ىذه التقابل، من نوع فبينهما. يتدارساف كبلٮبا دارسان، كاآلخر مدرسان  أحدٮبا ليس سامع، كاآلخر
 نزؿ كأف سبق ما يتدارساف فهما ٥بما، عيلم كأف سبق فيو يتدارساف أك فيو يتحاكراف ما أف على فدؿٌ  جدان،
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 ُب سينزؿ كالذم .تقدـ كما السنة ىذه خبلؿ أك جربيل فيو نزؿ الذم رمضاف فيها الٍب السنة خبلؿ
 آخر ُب األخّبة العرضة كانت حٌب كىكذا كىكذا ليدارسو بعده الذم رمضاف سيأٌب األياـ مستقبل
 (.القرآف يدارسو )معُب فهذا كسلم، عليو ا صلى النيب صامو رمضاف

إذا . فانضاؼ سبب ثالث كىو أف موضع الدرس موضع اللقاء ُب رمضاف كلقيا جربيل كالقرآف
اجتمعت ىذه األمور بشرفها كجبللتها كععم شأهنا، كانت إشراقة نفسو كبذلو كجوده أععم ما ٲبكن أف 

 .يكوف مع أف كصفو األصلي أنو أجود الناس عليو أفضل الصبلة كأًب التسليم
 الفاء ىنا إما أف تكوف تفسّبية بناءن على ىذه ا٤بؤثرات ( َيَلَ ُ وُلااالَّهيِا): ٍب بناءن على ىذا كلو قاؿ

استعداده األصلي الطبيعي النفسي ا١ببٌلي بكونو أجود الناس، لقياه ١بربيل، شهر رمضاف، تدارس : كلها
 ما ىي النتيجة؟.  أصبح البد ٥بذا من نتيجة.القرآف

 فاء تفسّبية تفسر نتيجة ( َيَلَ ُ وُلااالَّهِياَصلَّه ااالَّهُياَ َلْ ِياَوَ لَّهَماَأْ َوُدا ِ ْاَخْ ِ اِ ْ ااا ٍّ ِحااْاُ ْ َ َل ِا)
فوا لرسوؿ ا صلى ا عليو كسلم ): ة للقسم كأف ابن عباس يقوؿئما سبق أك تكوف فاء ا٤بمهدة كا٤بوط

. فالفاء إما أف تكوف تفسّبية، كإما أف تكوف فاء القسم (أجود با٣بّب من الريح
مؤكدة كإف كانت الفاء فاء القسم  (لرسوؿ ا)إذا كانت الفاء تفسّبية تكوف البلـ مؤكدة   كالبلـ

 . فتكوف البلـ ىذه يسموهنا البلـ ا٤بوطئة للقسم، البلـ ا٤بوطئة للقسم،كالقسم ٧بذكؼ طبعان البد تقدره
 االبتداء، ل ُب موضع الرفع عل(َرُ ولُا) ،( َيَلَ ُ وُلااالَّهِياَصلَّه ااالَّهُياَ َلْ ِياَوَ لَّهَماَأْ َوُدا ِ ْاَخْ  ِا)

 .مبتدأ كخرب. رسوؿ ا أجود: مبتدأ كخرب.  ُب موضع الرفع على ا٣برب(َأْ َودُا)
َأْ َوُدا ِ ْاَخْ ِ اِ ْ ااا ٍّ ِحا)، ( َيَلَ ُ وُلااالَّهِياَصلَّه ااالَّهُياَ َلْ ِياَوَ لَّهَماَأْ َوُدا ِ ْاَخْ ِ اِ ْ ااا ٍّ ِحااْاُ ْ َ َل ِا)
ُب تشبيو جود النيب عليو الصبلة كالسبلـ شبو  (الريح ا٤برسلة) قاؿ بعضهم اختار ابن عباس كلمة (اْاُ ْ َ َل ِا
أكالن الريح عندما هتب تكوف عامة شاملة يستفيد من ىبؤّا كرىٍكًحها، كما تبشر بو من الغيث كا٤بطر . ععيم

فجوده سيكوف . فئاـ ككّبة من الناس، ما ٛبر على شخص أك شخصْب؛ ٛبر على أمم كعلى أرض كاسعة
 .القرآف كالببلغ كالرسالة، يعهر ىذا كاضحان ناسبة جودان عامان شامبلن، يعم أمم من ا٣بلق مع ـ

َوُاَواااَّهِ يا َيْ ِ ُ ااا ٍّ َ َحا﴿الريح قضى ا كقٌدر أف الريح تكوف موطئة ك٩بهدة كمبشرة ٗبا؟ بالغيث 
 . إذا ىبت الريح استبشر الناس كتبشرىم بالغيث كا٤بطر كا٣بّب القادـ. مبشرات (1)﴾ُ ْش اًا َيْ َ اَ َدْيارَْحَ ِ يِا

                                                 

. 57: األعراؼ (1)
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فالنيب عليو الصبلة كالسبلـ كما أخرب ا جٌل كعبل أف دعوتو ىي تبشّب ا٢بقيقة كبشرل ٤بن؟ ٤بن 
 يبشر ا٤بؤمنْب ٗباذا؟ بعفو كرٞبة كرضواف كجنة، ىذه بشرل (1)﴾َوَ شٍِّ اااَّهِ  َ اآَ ُ وْااَأنَّهاَاُ ْماَقَدمَا﴿آمن بو 

ععيمة أععم بككّب بككّب بككّب من استبشار الناس بالريح الٍب تأتيهم الٍب ٛبهد ٥بم الغيث كا٤بطر كإف كاف 
 . الغيث كا٤بطر تتوقف عليو حياهتم

 ثالث مهم جدان ُب الشبو ىنا، ٤با كاف ا٤بطر كالغيث تتوقف عليو حياة البشر حياة ا٣بلق اإلنس كجو
كا١بن كاألرض كالزرع كالنبات كا٢بيواف كالطيور، كلذلك إذا أجذبت األرض ىلك ا٣بلق كاحتاجوا حاجة 

ًذبوف  كعندما ٚبشع األرض كٛبوت كهتلك ٫بلوف، كعندما مي ،ماسة كإال ا٥ببلؾ أليس كذلك؟ فعندما ٯبي
 فلما .عاليةكيصبح الناس كيصبح تشوفهم، كيصبح تشوفهم كتشوقهم كاضطرارىم إٔب الغيث بالدرجة اؿ

هتب عليهم الريح ا٤ببشرة كم سيحدث ذلك ُب نفوسهم من األمل كالرجاء الطمع، ٍب يأٌب الغيث على  
 .أحسن ما كانوا كعلى أشد ما كانوا حاجة كضركرة

 كقد .فالقرآف غيث، كالٌدين كلو غيث، كالرسالة غيث جاء لؤلمم كللخلق ُب كقت ازداد جاىلية
كيف كاف حاؿ ا٣بلق قبل أف يبعث . ٙبدثنا عن أكضاع العآب ٤با ٙبدثنا عن حديث عائشة ُب بدء الوحي

 من كل سادمن الضياع، كا١باىلية، كالفساد، كفساد ذات البْب، كالفساد ا٣بلقي، كا٤بإب، كالنعاـ الطبقي، ؼ
االشتياؽ إٔب ٨بلص يستخرجهم، فجاء النيب صلى ا  ك،منقذجهة فأصبح الناس ُب غاية االضطرار إٔب 

كالدين ىو الغيث، . عليو كسلم ىو كالريح يبشرىم انتبهتم كلبل ال؟ دين إنقاذ نزلت عليو الرسالة كالقرآف
؟ ىو النجاة، من جاء ّٔا كبشر ّٔا كبلغها

الريح ا٤برسلة ىذه الٍب أحيا ا ّٔا القلوب كأعاد ٥با األمل بعد أف كادت أف بل أصبحت بالفعل 
َ   ُا﴿ُب حكم ا٤بوات  بالريح ا٤برسلة صلى ا عليو كسلم ككاف لو نوران بالغيث ( 2)﴾َأَواَ  اَك َناَ ْ   ًا ََأْح َي َيْ

َوَ َ ْلَ  اَاُيانُوراًاَ ْ ِشياِ ِياِ يااا َّه ِساَكَ  ا َّهثَيُلُياِ يااا ُّلُلَ  ِتااَْ َ اِ َخ رٍِجا﴿ا٤بنزؿ القرآف كاإلٲباف 
  َ .  (4)﴾َأَ َ  اَ ْ ِشياُ ِكّب ًاَ َل اَوْ ِ ِياَأْاَدىاَأ َّه اَ ْ ِشياَ وِ ّ ًاَ َل اِصَ اٍطا ُّلْ َ ِي مٍا﴿ (3)﴾ ٍّ َيْ

فدكر النيب . ىذا كجو التشبيو مهم جدا،ن ٤با شبهو بالريح ا٤برسلة ١بامع شدة االضطرار كا٢باجة
الغيث ىو ذات الرسالة، ذات الديانة ما ؼ .صلى ا عليو كسلم كالريح الٍب ٙبيي القلوب كتبشرىا بالغيث

                                                 

 .2: يونس (1)
 .122: األنعاـ (2)
  .122: األنعاـ (3)
 22: ا٤بلك (4)
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َ  اِإاَْ َ اُروح ًا ٍّْ اَأْ  ِنَ اوََكَ ِا َا﴿ :أنزلو ا من النور قاؿ ا جل كعبل  شوؼ ىناؾ ٠باه ركح، (1)﴾َأْوَح َيْ
الركح ىي أصل ىي مادة ا٢بياة ىذه ا١بكة ىذه ٦برد بناء فقط، إذا سيلبت الركح اهندـ البناء، صار  (ركحان )

 .قطعة ٢بم تعفن بعد ثبلثة أياـ صح كلبل ال؟ فالركح ىي ا٢بياة حقيقة
َ  ﴿ الوحي ٠بى ٤با شوؼ  ﴿ُروح ًا كالدين كالسنة كالعلم القرآف من كحيو ٠بىؼ ﴾ُروح ًااِإاَْ  َااَأْوَح َيْ
اِ يِاانَيَّهْ ِدي﴿نُوراًا كىنا ركح ىناؾ (2)﴾نُوراًااَ َ ْلَ   ُااَوَاِك ااْاِ َ  نُااَوََلاااْاِكَ  بُااَ  اَتْدِرياُك تَاااَ   ٍّْ اَأْ  ِنَ 

اِإَا ﴿ ا٤ببشرة ا٤برسلة الريح أنت ﴾اَ َيْ ِدياَوِإنَّه َا﴿: فقاؿ الرسوؿ دكر بٌْب  ٍب (3)﴾ِ َب ِدنَ اِ  ْاانَّهَش ءاَ  ْا
اَتِص  ُاااالَّهيِااِإَا اَأََلاااْْلَْرضِااِ ياَوَ  ااا َّهَ  َواتِااِ ياَ  اَايُااااَّهِ يااالَّهيِااِصَ اطِا﴿ ﴾ ُّلْ َ ِي مٍااِصَ اطٍا
  (4).﴾اْلُ ورُا

ااالَّهيُااَصلَّه ااالَّهيِاا َيَلَ ُ ولُا): عباس ابن قاؿ عندما تأثّبه كلو كقعوـ كلو داللتو لو الوصف ىذا إذف
 كاإلنقاذ كالببلغة الرسالة كىو األععم ا٣بّب تشمل جامعة كلمة ا٣بّب كلمة ( ِ ْاَخْ ِ  ِااَأْ َودُااَوَ لَّهمَااَ َلْ يِا
 ككاف كاإلنفاؽ كالعطاء كالبذؿ ا١بود بأنو ا٣بّب كفهم كسلم، عليو ا صلى قميد على للخلق ا أنقذه الذم
 .   ٭باذج ضربنا كما ا٤بكل مضرب ذلك ُب

 ا٤برسلة بالبشرل كا٤برسلة ا٤بؤذنة بقرب الغيث كنزكلو كىطولو الٍب بو ٰبٓب ا٣بلق (ِ ْ ااا ٍّ ِحااْاُ ْ َ َل ِا)
 .ٝبيعان 

 يعِب ذكر ما كاف عليو النيب صلى ا عليو كسلم من ٠باحة النفس ،ا٢بديث فيو فوائد كىي ظاىرة
كقد مهدت لكم بالكبلـ . فيو أععم مقاـ عليو الصبلة كالسبلـ ككذلك أتباعو الذم ضرب كا١بود الععيم

كلذلك كبناءن على ىذه الفائدة . عن األنصار رضي ا عنهم كعمـو أصحاب النيب عليو الصبلة كالسبلـ
 :نضيف ما يلي كتأمل ىذا

ّب الذم ا يعطي على العمل الذم يتعدل نفعو إٔب الغّب ما ال يعطيو على العمل الصالشرع ا٢بنيف
يعِب الشرع يكمن العمل الصاّب الذم يتعدل نفعو إٔب الغّب أككر ٩با يكمن العمل . ال يستفيد بو إال أنت

 انتبهتوا كلبل ال؟. الصاّب الذم ال يستفيد منو إال العامل فقط

                                                 

 .52: الشورل (1)
 .52: الشورل (2)
 .52: الشورل (3)
 .53: الشورل (4)
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ألف أمشي مع أخي ُب حاجتو ): ٤با يقوؿ أبو ىريرة رضي ا عنو شوؼ الذين فهموا القضية يقوؿ
يعِب أشفع لو ٔباىي مكبلن، أشفع لو قد يكوف إنساف ضعيف ال يتكلم فأساعده يعِب أدلو  (حٌب تقضى لو

على بعض األمور الٍب ٚبفى عليو، بعض الناس بسيط ال يستطيع، فأنا أقف معو كأدعمو كأنقص ساعتْب 
 . أك ثبلث ساعات من كقٍب حٌب تقضى حاجتو

مسجد _ ألف أمشي مع أخي ُب حاجتو حٌب تقضى أحب إٕب من أف أعتكف ُب ىذا ا٤بسجد )
شوؼ اعتكاؼ شهر كامل ُب ا٤بسجد النبوم عمل ضخم كلبل ال؟  (شهران _   النيب صلى ا عليو كسلم

معتكف يعِب منقطع ٛبامان، االعتكاؼ ىو لزـك ا٤بسجد للعبادة كما تعرفوف، ما فيو إال صبلة كتبلكة قرآف 
 ساعتْب ينفقها من كقتو ٲبشي مع أخيو . كشهر كامل ُب مسجد النيب صلى ا عليو كسلم،كذكر 

ق حٌب تقضى أحب إٔب الصحايب أبو ىريرة رضي ا عنو من االعتكاؼ ُب ا٤بسجد فليساعده يؤنسو يك
ليو؟ من أين جايبها أبو ىريرة؟ ٩با فقهو كعرفو من شرعو أف الشرع يعطي على العمل الذم . النويب شهران 

 . يتعدل نفعو ما ال يعطيو على العمل الذم ال يستفيد منو إال ذات الشخص
ألف النيب : اآلف لو سألتك كسألت أم كاحد ٤باذا تصـو رمضاف؟ ك٤باذا تقـو ليل رمضاف؟ تقوؿ

 كلبل ال؟ فأنت تنتعر ا٤بغفرة تصـو شهر كامل (1)((َايُااُغِ  َااَواْحِ َ   ً اِإ َ  نً ارََ َض نَااَص مَااَ  ْا)): قاؿ
 .ٛبسك نفسك من الطعاـ كا٤باء كمن الشهوات كتقـو ُب الليل تصلي ككذا، كىدفك أف يغفر ا لك

َ َ  ارَُ ٌ اَ ْ ِشيا)): ا٠بع إٔب ما قالو النيب صلى ا عليو كسلم كا٢بديث ُب صحيح مسلم يقوؿ  َي َيْ
شوؼ ىذا الرجل ماذا صنع .  أنت تصـو شهر كامل كتقومو كتصلي ما شاء ا من فضلو(2)((ِ َ  ِ قٍا

طبعان ٫بن ما نريد أف ٬بفض من مستول العبادات، ال لكن نبْب . ككيف كصل إٔب أمور ما كصلت أنت ٥با
كيف أف الشرع يكمن العمل أك بعبارة كما نقوؿ يكمن صناعة ا٤بعركؼ أككر ٩با يكمن كيعطي على صبلة 

 . شيء من ىذا القبيلنافلة أك
َ َ  ارَُ ٌ اَ ْ ِشياِ َ  ِ قٍا))يقوؿ النيب عليو الصبلة كالسبلـ   يسّب ُب الطريق ماشي ُب طريقو (( َي َيْ

َواالَّهِيا))رٞبة شفافية فيها  شوؾ، فقاؿ ُب نفسو، شوؼ اآلف نفسو فيها ((َوَ َداُغْصَ اَاْوٍكاَ َل ااا َّه ِ قِا))
رٗبا ٲبر رجل غافل، ٲبر رجل ُب الليل، ٛبر امرأة، رجل كفيف ا((َْلَُن ٍَّ  َّهاَاَ ااَ  ااْاُ ْ ِلِ  َ اََلا َيْؤِذ ِ مْا

َأْدنَ َا اِإَ   َُ ااْْلََذىاَ ْ ا))يؤذيو الشوؾ كلبل ال؟؟ فأماط األذل عن الطريق كانتبو أماط األذل يعِب يذكرؾ 

                                                 

 ".اإلٲباف من احتسابا رمضاف صـو باب"، 37:  صحيح البخارم، رقم(1)
 .4744، 1914: ، رقمصحيح مسلم (2)
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 ككيف أف أدناىا ٤با تعدل نفعها صارت رٗبا أحسن حٌب من أعبلىا ُب التكمْب كالكواب (1)((اا َّه ِ قِا
 فنحاه جانبان ىذا العمل أم عمل ىذا الرجل ضئيل جدان كلبل ال؟ . كاألجر

من . من جهة الوقت ما يستغرؽ ثواف معدكدة حٌب ٲبيط شوؾ، ما يركح ٯبيب شيء كال ما ٙبتاج
جهة ا١بهد البدين ما انتصب قائمان يصلي ثبلث ساعات حٌب تورمت قدماه، ال ما فيو كقت يعِب شيء 

رأل الغصن فنحاه، لكن التكمْب كاف أضخم . بسيط كال فيو إنفاؽ ماؿ، كال فيو حٌب ٚبطيط مسبق كترتيب
 . بككّب ٩با تتوقع
 كما الذم دلنا على أف نعر ا إٔب العبد ،ىذه كاحدة نعر ا إليو ىذا أجر (فنعر ا إليو): قاؿ

أجر كثواب؛ بل ىو من أععم األجر كالكواب أنو جعلو ا من العقوبة إذا كٌذبوا، قاؿ ا عن بعض من 
 فعدـ نعره معناه عدـ رٞبتو كال عفوه كال كرمو كال (2)﴾َوَلَا َ  ُُ اِإاَْ ِ ْما َيْوَمااْاِيَ  َ ِ اَوَلَا َيزَكٍّ ِ مْا﴿ خالفهم

فدٌؿ على أف نعره إٔب عبد من عباده متضمن . جوده، دليل على غضبو عليهم كمقتو ٥بم فما استحقوا نعره
 . كما سيجلب ىذا من العفو كالرٞبة كاألجر كالكواب، كإكرامو لو، حبو لو:٥بذه كلها

 دائمان عدـ نعر ا عقبة ضخمة جدان ﴾َوَلَا َ  ُُ اِإاَْ ِ مْا﴿:  نعر ا إليو لذلك قوؿ ا تعأب
 .كثبوهتا إليو دؿ على أهنا مكرمة ضخمة

ككلمة شكر لو ىنا كما نبهنا ُب . ىذه الكانية ا يشكر لو (فشكر لو)فنعر ا إليو ىذه كاحدة، 
أحاديث أخرل ليس معناىا فقط ما يتبادر إٔب ذىن بعضهم من أف الشكر ىو الكناء على معركؼ ييقٌدـ، 

كلذلك من أ٠باء ا الشكور ما معُب الشكور . ال الشكر ُب أصل معناه اللغوم ىو النماء كالزيادة كالتككّب
يعِب األجر الذم يعطيك ا . ُب أ٠باء ا؟ معناه كما قاؿ أىل التفسّب أنو يكافئ على العمل بأضخم

ا٢بسنة بعشر أمكا٥با حٌب سبعمائة حٌب تصّب . على عملك أضخم بككّب بككّب بككّب من ذات عملك
ما فيو مقارنة بْب العمل . كا١ببل الععيم، كقد تصّب أععم من ذلك ٛبرة تصدؽ ّٔا تصّب مكل جبل أيحد

 .كبْب جزائو
كلذلك ترل ُب معُب الشكر النماء .. ىذا معُب الشكور ا٤بكافئ يعطي على العمل أععم بككّب من

ق عند ا جل كعبل الذم من أكصافو فمٍبفشكر لو معناه عملو البسيط ىذا سيكوف ت. كالزيادة كالتككّب
انتبهت مكانة ضخمة أنت تسعى ٥با بقيامك كصبلتك كقياـ  (فغفر لو)كأ٠بائو الشكور تكمْب ال حدكد لو 

                                                 

   .2539: سنن الَبمذم، رقم (1)
  .77: آؿ عمراف (2)
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ليلك كا أعلم ٗبن سيصدؽ كىذا حٌصلها ٗباذا؟ بعمل ٧بدكد ضئيل بسيط ُب حجمو لكنو كبّب ععيم ُب 
 .تكمينو؛ ألنو ناتج عن ٘باكز العقبة

قاؿ ُب نفسو يعِب قاؿ ىذا الشوؾ حٌب ال يؤذم ا٤بسلمْب أماطو مع أنو ُب ا٢بديث اآلخر جعل 
ص  آعااا   وفاتييا ص راا)):  يقوؿ صلى ا عليو كسلم،إماطة األذل من أقل شعب اإلٲباف

كتقي اآلفات كا٥بلكات ىذا حديث أـ سلمة ُب مسند أٞبد كغّبه؛ ألنك ٤با تقدـ معركؼ ا(1)((اا وء
للغّب تزيل عنو كربان، كتنفس عنو ٮبان، كتقضي لو حاجة، كتسد لو فاقة، كل ىذه ستعامل ّٔا من قبل ا 

 .عز كجل
نَيَ  اُكَ بِااِ  ْااُكْ  َ ًااُ ْ ِلمٍااَ  ْاانَي َّه َااَ  ْا))  (2)((اْاِيَ  َ  ِاا َيْومِااُكَ بِااِ  ْااُكْ  َ ًااَ ْ يُاااالَّهيُاانَي َّه َاااادُّل

 يسلف  ((اا َّه سَاا َُداِ  ُاارَُ  ٌااَك نَا)): قاؿ البخارم صحيح ُب ا٢بديث ىذا الرجل (3)((ُ ْ ِ ً ااأَْنَ  َااَ  ْا))
 دين عليو مكبلن  عنو خففوا يعِبا((َ ْ يُاا َيَ َ  َوزْااُ ْ ِ  اًااأَتَيْ تَااِإَذا)): نعركاا لغلمانو يقوؿ ٍب أمواؿ الناس
اَ ْ يُاا َيَ َ  َوزْا)) :ركاية كُب ((عنو ضعوا)) التجاكز باب من يسٌدد حٌب عنو أسقطوا خلوىا يعِب آالؼ ٟبس
اَأَحقُّلااَنْ  ُا)): قاؿ أك(( أكٔب ٫بن: كعبل جل ا فقاؿ ))الصحيح العمل ىذه (4)((َ  َّه ا َيَ َ  َوزُاااالَّهيَااَاَ  َّها

 مكبلن  اآلخر الصاّب عمل يعِب ىذا ((قط خّبان  يعمل ٓب: ))األلفاظ بعض كُب(5)((َ ْ يُااَتَ  َوُزوااِ ْ ُي؛ا  ِا َا
 عنهم، كٱبفف الناس عن يتجاكز كاف ٤با فيها يذىب رٗبا ضيق أععم من كخرجتو ىذه جاءت لكن

 يهلك كاد أف بعد ٤باذا؟. لو فغفر عنو ك٬بفف عنو نتجاكز أف أحق ٫بن: كعبل جل ا قاؿ عنهم كٱبفض
 ىم الدنيا ُب ا٤بعركؼ كأىل كعبل، جل ا عند يبلى ال كالرب((اص  آعااا   وفاتييا ص راااا وء))

 .كعبل جلٌ  ا عند اآلخرة ُب ا٤بعركؼ أىل
عبد ا ابن ا٤ببارؾ كىذه نسيت أذكرىا ٤با ذكرت ترٝبتو ُب الدرس السابق أيضان لو قصة ُب ىذا 

 ... ا٤بعُب كّٔا يعِب نذكر الفوائد، الفائدة الكانية

                                                 

   .(8061 ، رقم 6/255) َب شعب اإلٲباف مالبيهق (1)
 ا."العلم طلب على كا٢بث العلماء فضل باب "،221: رقم ماجة، ابن سنن (2)
. 5328:  صحيح مسلم، رقم(3)
. 10755ح 356ص/5ج الكربل سننو ُب البيهقي (4)
. (30( )1561 )5/33 مسلم: أخرجو (5)
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 ىناؾ ٰبج ىو  مركابن ا٤ببارؾ ىذا الرجل الصاّب خرج سنة من السنْب قاصدان ا٢بج من ببلده ببلد
كرفيق لو كقد أعد نفقة فنزؿ ُب قرية ُب أثناء الطريق لبلسَباحة فجلس ُب طرؼ من أطرافها يتناكؿ طعامو 

 . ىو كرفيقو قاصدين مكة للحج
رحلة طويلة ٙبتاج كنفقة ككّبة، فرأل جارية أم فتاة صغّبة تبحث ُب سيباطة قـو سباطة يعِب ٦بمع 

. إٔبث عن شيء آكلو أنا كإخوٌب: ماذا تصنعْب؟ قالت: النفايات أك تقلب تبحث فاستدعاىا فأتتو قاؿ
 . سأؿ عن حا٥با يتيمة ىي كأخواهتا فقراء جدان تبحث ُب ٦بامع النفايات لعلها ٘بد شيئان تأكلو كإخوهتا

 ابن ا٤ببارؾ ذاىب للحج كا٢بج تعرؼ يعِب من حج ىذا البيت كٓب يرفث عمل ضخم كلبل ال؟ اآلف
كذا كذا، ذكر الرقم باآلالؼ ثبلث أالؼ أك أربعة أالؼ : فالتفت إٔب رفيقو فقاؿ كم معنا من النفقة؟ قاؿ

 .سددم حاجتك أنت كإخواتك : فأخذىا ٝبيعها فدفعها ٥با كقاؿ: دينار قاؿ
 ٍب قاؿ لرفيقو كىو مو متأسف اآلف ،ٍب ٤با انصرؼ قاؿ لرفيقو لنعد خبلص ىذه السنة ما فيو حج

يعِب ىذا العمل الذم سٌدينا بو فاقة ىذه األسرة . ىذا خّب من حجنا ىذا العاـ: قاؿ.. كال متندـ كال قاؿ
ىذا العمل عند ابن ا٤ببارؾ التابعي ا١بليل ىذا كمن . كيعترب من التوفيق أف ىداؾ ا ٥بم ىم ال طاقة ٥بم

أتباع التابعْب باألصح ا١بليل العآب الذم عرؼ، ىذا العمل يراه ٰبتسبو أععم كأفضل من حجو مع أف 
 . ىذا أحسن من ا٢بج ىذا العاـ كىكذا. ا٢بج تعرؼ أجره كثوابو الععيم

اعلم أف . إذف ا١بود ىذا ال ننعر إليو ّٔذه الطريقة، ننعر لو على أنو عقبة النفوس البد أف تزكؿ
 . الشرع ا٢بنيف يعطي على العمل الذم يتعدل نفعو ما ال يعطيو على غّبه

شهر . طبعان شرؼ الزماف ٩با يزيد النفس إشراقان كأنسان ك٠باحة كبران، كىذا أمر معهود: الفائدة الكانية
 كانت النفوس فيو أصفى كأقول كأقرب للمعركؼ ،رمضاف ٤با كاف من مقاـ ععيم لتشريف ا كتكرٲبو

مد كمن من ٓب ٘بد نفسو يعِب يتجاكز شيء من العقبة الٍب ُب نفسو ُب . كا٣بّب منها إٔب غّبىا كىذا أمر ٰبي
كاف ) العامة طبعان ا٤بؤمن يكوف دائمان على ٠باحة ةالقاعد كإال رمضاف، ىذا ما راح يزيلها طبعان ُب غّبه

 .، لكن شرؼ الزماف ٩با يزيد إف شاء ا تعأب النفس إشراقان (أجود الناس
ا١بلوس إٔب العلماء كا١بلوس إٔب  (حْب يلقاه جربيل).  أيضان لقيا األخيار كالصا٢بْب ٥با تأثّبىا

لوال : "يقوؿ عمر ابن ا٣بطاب. الفضبلء الذين يتخّبكف أطايب الكبلـ كما يتخّب أحدكم أطايب الكمار
كىو الصياـ كقت ا٢بر كيسمى ا٥بواجر يعتربىا من طيب ا٢بياة؛ ألف " ضمأ ا٥بواجر: ثبلث ما طابت ا٢بياة
أك مكابدة الليإب، " من طيب ا٢بياة ظمأ ا٥بواجر، كسهر الليإب. " ظمأ ا٥بواجرأمكالنامن نكد ا٢بياة عند 
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ال، ... ما يتكلم الكلمة كال" كا١بلوس إٔب أقواـ يتخّبكف أطايب الكبلـ"القياـ يعِب كىذه كحدة ثانية 
 .يتخّب كبلمو كما تتخّبكف أطايب الكمار

 اإلنساف كقتو ما ىو أىبة ٯبلس مع كل من ىب كدب ٩بن يفسدكف عليو دينو كخلقو كٯبركنو إٔب 
. كجربيل مادة ا٣بّب عليو الصبلة كالسبلـ. ال، حْب يلقاه جربيل إذف أشرقت النفس بلقيا جربيل. الرذيلة

. ا٤بادة تأٌب با٣بّب ٗبا يريد ا
 فا١بلوس إٔب مواد ا٣بّب من أىل العلم كا١بود كالفضل ٩با يؤكد كٯبعل النفس تتجاكز كتقتحم 

أما ا١بلوس إٔب مادة الشر من أىل الشيطاف كأىل الفساد . العقبات الٍب فيها من شهوات كشبهات كأمراض
 .حْب يلقاه جربيل. كاْب....فهذا ٩با يزيد النفس ظلمة كقبحان كلؤمان كخسة كضيقان 

 فمدارستو كتبلكتو ٩با يكوف تأثّبه على ،من الفوائد أيضان أف القرآف الكرًن مادة خّب حقيقية فعبلن 
لذلك عده ابن تيمية رٞبو ا ٤با تكلم عن .  كىذا اعتربه بعض العلماء من إعجاز القرآف.النفوس عجيبان 

ة األحواؿ ؿالدإعجاز القرآف، ابن تيمية ٤با ذكر دالئل النبوة ذكرت لكم ىذا مرة قسمها ستة أقساـ منها 
 . ذكر منها للقرآف داللة خاصة للنيب صلى ا عليو كسلم،كالصفات

 العرب بو متحدل ألفاظو ُب معجز كاضحة اإلعجازية الداللة. النبوة على ككّبة داللتو القرآف دالئل
 أعلن (1)﴾ِ ِ ْثِليِاا َْأُتونَااَلَاااْاُيْ آنِااَاَيَ ااِ ِ ْث ِاا َْأُتواْااَأناَ َل اَواْاِ  ُّلاااِان ُاااْ َ َ َ تِاااَّهِئ ِااُق ﴿ العرب كغّب

  ىذا(2)﴾تَيْ َ ُلواْااَوَا اتَيْ َ ُلواْاااَّهمْا﴿  يستطيع أحد كال استطاع أحد ما ذلك كمع النتيجة، كأعلن التحدم
 كيتحدثوف جنسو من البشر الستطاع بشر كبلـ كاف لو كإال كعبل جل ا عند من بالفعل أنو على يدؿ

 إبطاؿ على الناس أحرص كىم عجزكا ذلك معُب. مكلو من سورة أك مكلو من شيئان  أك مكلو يقولوا أف بلسانو
 أم. جدان  مهمة ىذه النفوس، ُب تأثّبه كإعجاز القرآف إعجازات كسلم عليو ا صلى النيب ذكر .داللتو
 . عليك تأثّبه يفقد يبدأ مرتْب كمرة ٧بدكد لكن يؤثر أثر كإف تأثّبه يكوف ،فيك أثر إذا بليغ خطّب كبلـ

 أف ٘بد ثانية مرة اقرأىا فيك كأثرت لك كراقت فأعجبتك ٝبيلة قصيدة قرأت لو مرة لكم كقلت
 ىزت البداية ُب كىي منها مللت إعجاب عاد ما رابعة مرة ثالكة مرة ينزؿ، بدأ السابق اإلعجاب نصف

 على تأثّبه ،الساعة أنزؿ كأ٭با طريان  غعان  ،الرد ككرة عن ٱبلق ال فعبلن  عجيب قرآف ىذا كلكن. مشاعرؾ

                                                 

 .88: اإلسراء (1)
. 24: البقرة (2)
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 القرآف عليو يتنزؿ الذم كىو كسلم عليو ا صلى النيب كىذا كلذلك ال؟ كلبل انتبهتوا. عجيب النفوس
 . ىذه اإلشراقة ىذه نفسو تشرؽ جربيل يدارسو ٤با كقلبو، خاطره ُب كالقرآف

 قاؿ القرآف، علي اقرأ لو قاؿ ٤با مسعود ابن حديث عليو دؿ كما غّبه من يسمعو أف ٰبب ككاف
 فقراءٌب القرآف عليك أنزؿ الذم أنت أنت يعِب مغزل لو مسعود البن كبلـ ىذا أنزؿ؟ كعليك عليك أأقرأه
 كلؼ تعرفها أنت ٗبعلومة جيتك أنا إذا. فيك تؤثر لن عليك قراءٌب أف مسعود ابن يعن ىو دكرىا؟ ما

 دكرىا ما عليك فقراءٌب القرآف صاحب كأنت القرآف حفعت أنت ال؟ كلبل صح قيمة لو عاد ما معلوماٌب
َ  ﴿ النساء سورة ُب الٍب اآلية كصل حٌب عليو فتبلا(1)((َغْ ِ ياِ  ْااَأْ َ َ يُااَأنْااُأِحبُّلااِإنٍّي)): قاؿ إذف اَوِ ئَيْ
. كسلم عليو ا صلى قلبو على الععيم التأثّب ىذا شوؼ عيناه فذرفت (2)﴾َاِ  داًااَاَيُؤَلءاَ َل اِ  َا

 .ذلك على يدؿ كىذا إعجازه، دالئل من النفوس ُب تأثّبه فالقرآف
 ببل جوده مستول رفعت الٍب ىي أك كالسبلـ الصبلة عليو جوده جعلت ،جربيل مع القرآف مدارسة

  .كسلم عليو ا صلى ٥با غاية ال حدكد
ىذا ٩بكن تستفيد منو أيضان مع القرآف كل مادة خّب من علم نافع يستفيدىا ا٤بؤمن ّٔا تزكو نفسو 

علم الكتاب، علم السنة، علم ا٥بدم النبوم علم تأثّبه على النفوس؛ ألنو . كّٔا تشرؽ، كىذه أثر العلم
 . علم يأخذه كمعلومة ما يكبت

كتاب مكل العلم الشرعي بالذات أنو مادة للخّب ما جاء مادة للكقافة انتبهتوا كلبل ال؟ مادة للكقافة 
ألم أحد تقرأه ُب التاريخ تقرأ عن أمة عاشت قبل آالؼ السنْب، السياحة الذىنية معلومة تارٱبية صح كلبل 

 ال؟
ال ٯبوز أف يكوف تلقي علم القرآف كعلم السنة .  أما التأثّب النفسي كىذا أنت رٗبا ُب معزؿ عن ىذا

ال، يتلقى على أنو دكاء كعبلج كمادة خّب تزكو ّٔا النفوس كتأنس كتشرؽ كيكوف من . من ىذا الباب
 . آثارىا ا١بود كالسماحة كبذؿ ا٣بّب كالعطاء، كإال نكوف عن العلم الشرعي ٗبعزؿ

 ،أما إذا تلقيناه على أنو معلومات شرعية فقط أك ٧بفوظات يتحفعها كالقلوب كالنفوس على حا٥با
. كالعمل القوؿ بْب الفرؽ النفاؽ صور من يعتربكف ا رٞبة عليهم السلف كاف لذلك  .ىذه مصيبة كبّبة

 العلم ّٔذا يقـو أف ىو كعبلجو الفرؽىذا  يعاِب أف ٯبب ىذا يصلح ما ال يعِب كالعمل ا شاء ما القوؿ

                                                 

 ".كالتدبر القراءة عند كالبكاء لبلستماع حافعو من القراءة كطلب القرآف استماع فضل باب"، 1333:  صحيح مسلم، رقم(1)
 .41: النساء (2)
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 ا١بود من كامل تيار منها تتدفق فتبدأ النفوس، على تأثّبه النبوم با٥بدم بالسنة كا٢بديث القرآف من
 كحاالن  كعمبلن  كقوالن  فعبلن  أصبلن  عليها كاف الٍب كلها ا٣بّب معاين ٍب كالصفح، كالسماحة كا٣بّب كا٤بعركؼ
 على سار كمن كاألنصار ا٤بهاجرين من أصحابو من األكؿ كا١بيل كالسبلـ الصبلة عليو كرسولنا سيدنا
 .طريقهم كطرؽ سبيلهم كسلك هنجهم

 األخّب ا٢بديث حقيقة معنا كبقي. الععيم ا١بليل ا٢بديث ىذا من تؤخذ الٍب الفوائد بعض ىذه
 أيب قصة ُب عباس ابن حديث كىو ٪بزئو كلذلك طوؿ فيو حديث لكنو الوحي، بدء كتاب ُب السابع
 . ىرقل مع سفياف

 عن حديث فيو ألف أربعة؛ ثبلثة أسبوعْب ا شاء إف اآلف من معنا شرحو كيستغرؽ ععيم حديث
 .أبدان  نتجاكزىا ٲبكن ما جدان، مهمة  جدان  كبّبة أشياء كفيو الرسالة، عا٤بية عن حديث كفيو النبوة، دالئل

ىذا ا٢بديث فيو " ا١بواب الصحيح"كاعترب شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ىذا ا٢بديث بُب عليو كتاب 
أخذ ا٢بديث كامبلن كبناءن ف كال نريد أف نأخذ منو جزء ٍب نقطع كنكمل، كلكن ،داللة ككّبة سيأٌب ذكرىا

عليو نوقف الدرس  ابتداءن من ىذا اليـو على أف نأخذ الدرس بعد رمضاف إف شاء ا، كنستأنف درسنا إف 
 كىو يـو االثنْب على عادتنا 16/10 تقريبان يـو 16  ا٤بوافقشاء ا تعأب بعد أياـ العيد ُب أكؿ يـو اثنْب

بعد صبلة ا٤بغرب نصلي ا٤بغرب كنأخذ درسنا إف شاء ا تعأب ك٬بتم كتاب بدء الوحي كندخل ُب كتب 
 . أخرل

أسأؿ ا أف ٯبعل ما نقوؿ كنسمع حجة لنا، كأف ينفعنا بو، كنسألو أف يزيدنا كإياكم بعلمو كأف 
 . ينفعنا ٗبا نتعلم كأف يرزقنا علمان 

اللهم إنا نعوذ بك من قلوب ال ٚبشع، كمن نفوس ال تشبع، كمن علم ال ينفع، كمن دعاء ال 
اللهم إنا نعوذ بك من ىؤالء األربعة كنسأؿ ا أف يتقبل منا كمنكم كأف يفرج عنا كعنكم كعن . يسمع

ا٤بسلمْب ُب كل مكاف كل ىم ككرب كأف يزيدنا كإياكم بصّبة كأف ٯبعلنا كإياكم ىداة مهتدين كا٢بمد  
نيب األمْب ٧بمد كآلو كصحبو أٝبعْب، كالسبلـ عليكم كرٞبة ا ؿرب العا٤بْب كصلى ا كسلم علي ا

 .كبركاتو
 



ا
ا
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الدرس التاسع 
 

 كال نشكره فضلو من ا٤بزيد كنسألو كنستغفره كنستعينو كنشكره ا ٫بمد الرحيم، الرٞبن ا بسم
 كرسولو عبده ٧بمدان  أف كأشهد لو شريك ال كحده ا إال إلو ال أف كأشهد يهجره، من كنَبؾ ك٬بلع نكفره
 حٌب غلفان  كقلوبان  صمان  كآذانان  عميان  أعينان  بو ا فتح ،كلو الدين على ليعهره ا٢بق كدين با٥بدل ربو أرسلو
 .ككّبان  تسليمان  كسلم كأصحابو آلو كعلى عليو ا صلى لو، شريك ال كحده ا يعبدكا
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: بعد أما
 عند ا٢بديث بنا انتهى كقد ا رٞبة عليو البخارم لئلماـ الصحيح ا١بامع ُب درسنا نستأنف 
 كىو ،"الوحي بدء كتاب: "كىو الصحيح ا١بامع كتب أكؿ أحاديث من كاألخّب السابع األخّب ا٢بديث
، كععيم ملك ىرقل مع حرب ابن سفياف أيب لقصة الطويل ا٢بديث  طويل حديث كىو ا٢بديث فنقرأ الرـك

 ا ٕبوؿ فيو ما ننعر ٍب نقرأه، كمتعددة كمتنوعة ككّبة معاين لتضمنو كقت إٔب دراستو ُب ٫بتاج كقد
. كتوفيقو
.ااْل   اور وايا بد ا ل او  ركاو لمااهللاوصل ااا  ا   ارباهللااا  دااا ح م،ااا ح  ااهللا  م
  :ت  ا ااهللارح يااابخ ريااا  ماق ل
ثَيَ  )) ااالَّهيِااَ ْبدِااْ  ُاااالَّهيِااُ بَيْ دُااَأْخبَيَ ِنياقَ لَاااازُّلْاِ يٍّااَ  ْااُاَ ْ بٌااَأْخبَيَ نَ اقَ لَاانَ ِ عٍااْ  ُاااْاَ َكمُاااْاَ َ  نِااأَ ُواَحدَّه
اِ ياِإاَْ يِااَأْرَ  َااِاَ ْق َااَأنَّهااَأْخبَيَ  ُااَحْ بٍااْ  َااُ ْ َ  نَااأَ َ اَأنَّهااَأْخبَيَ  ُااَ بَّه سٍااْ  َاااالَّهيِااَ ْبدَااَأنَّهااَ ْ ُ ودٍااْ  ِااُ ْ َب َااْ  ِا

اأَ َ اِ  َ  اًاَ  دّااَوَ لَّهمَااَ َلْ يِاااالَّهيُااَصلَّه ااالَّهيِااَرُ ولُااَك نَااااَّهِ يااْاُ دَّهةِااِ يا ِ اش مِااُت َّه رًااوََك نُوااقَيَ ْ  ٍااِ  ْاارَْكبٍا
..((.ااا ُّلومِااُ َ َ  ءُااَوَحْوَايُااَ ْ ِلِ يِااِ ياَ َدَ  ُامْاا ِِإ ِلَ  ءَااَوُامْاا َأَتَيْو ُااقَيَ ْ  ٍااوَُك َّه رَااُ ْ َ  نَا
  .تنوهنا ال" فيها مادٌ  "ماٌدان، "قرأت بالتنوين، تقرأ ما" مادَّ : "الشيخ فضيلة مداخلة_ 
اَوُامْاا َأَتَيْو ُااقَيَ ْ  ٍااوَُك َّه رَااُ ْ َ  نَااأَ َ اِ  َ  اَ  دَّهااَوَ لَّهمَااَ َلْ يِاااالَّهيُااَصلَّه ااالَّهيِااَرُ ولُااَك نَااااَّهِ يااْاُ دَّهةِااِ ي...))

اِ َ َ ااَنَ ًب اَأقَيَْ بُااأَ ُّلُكمْاا َيَي لَاا ِ َيْ ُ َ  نِيِااَوَدَ  اَدَ  ُامْااثُمَّهاااا ُّلومِااُ َ َ  ءُااَوَحْوَايُااَ ْ ِلِ يِااِ ياَ َدَ  ُامْاا ِِإ ِلَ  ءَا
َ  َيُ مْااأَنَ ا َيُيْلتُااُ ْ َ  نَااأَ ُوا َيَي لَاانَِبيٌّااأَنَّهيُاا َيْزُ مُااااَّهِ يااا َّهُ  ِا اَأْصَ   َيُااَوقَي ٍّ ُوااِ  ٍّياَأْدنُو ُاا َيَي لَااَنَ ًب اَأقَيْ

اَاْوََلاا َيَواالَّهيِااَ َك ٍّ ُو ُااَكَ  َِ يا َِإنْاااا َّهُ  ِااَاَ ااَ  ِآ ٌااِإنٍّياَاُ مْااُق ْاااِ َيْ ُ َ  نِيِااقَ لَااثُمَّهااَظْ  ِ ِااِ ْ دَاا َ ْ َ ُلوُامْا
اقَيْلتُااِ  ُكمْااَنَ ُبيُااَكْ  َااقَ لَااَأنْااَ ْ يُااَ أَاَِ ياَ  اَأوَّهلَااَك نَااثُمَّهااَ ْ يُااَاَكَ ْ تُااَكِ  ً اَ َليَّهاا َْأِثُ وااَأنْااِ  ْاااْاَ َ  ءُا
َليُااَقطُّلااَأَحدٌااِ ْ ُكمْاااْاَيْولَااَاَ ااقَ لَاا َيَ  ْااقَ لَااَنَ بٍااُذواِ  َ  اُاوَا اِ  ْااآ َ آِيِااِ  ْااَك نَاا َيَ  ْااقَ لَااََلااقَيْلتُااقَيبَيْ

ُيُصونَااَأمْااأََ زِ ُدونَااقَ لَااُ َ َ  ُؤُامْااَ  ْاا َيُيْلتُااُ َ َ  ُؤُامْااَأمْاا َي َّهِبُ ونَيُاااا َّه سِاا ََأْاَ افُااقَ لَااََلااقَيْلتُااَ ِل ٍا ا َي َيْ
ُ مْااَأَحدٌاا َيْ َتدُّلاا َيَ  ْااقَ لَااَ زِ ُدونَااَ  ْااقَيْلتُا اُكْ ُ مْاا َيَ  ْااقَ لَااََلااقَيْلتُااِ  يِااَ ْدُخ َااَأنْاا َيْ دَااِاِد ِ يِااَ ْخ َ ًااِ  َيْ

اَنْدِرياََلااُ دَّهةٍااِ ياِ ْ يُااَوَنْ  ُااََلااقَيْلتُاا َيْغِدرُاا َيَ  ْااقَ لَااََلااقَيْلتُااقَ لَااَ  ا َيُيولَااَأنْااقَيْب َاا ِ ْاَكِ بِااتَي َّهِ ُ ونَيُا
ا...ِ  َ  ا َ ِ  ٌااُاوَااَ  
. "يػىٍغًدر: الداؿ اكسر" يغدر: "الشيخ فضيلة مداخلة_ 
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اَكِلَ  ٌااُتْ ِك ٍّياَوَامْااقَ لَااِ  َ  ا َ ِ  ٌااُاوَااَ  اَنْدِرياََلااُ دَّهةٍااِ ياِ ْ يُااَوَنْ  ُااََلااقَيْلتُاا َيْغِدرُاا َيَ  ْااقَ لَا...))
اقَيْلتُااِإ َّه  ُااِقَ  ُاُكمْااَك نَااَ َكْ  َااقَ لَاانَيَ مْااقَيْلتُااقَ تَيْلُ ُ و ُاا َيَ  ْااقَ لَاااْاَكِلَ  ِااَاِ  ِااَغ َيْ ُااَاْ ًئ اِ  َ  اُأْدِخ ُا
َ يُاا َي َيْ َيَ  ااْاَ ْ بُا اَوََلااَوْحَد ُاااالَّهيَاااْ ُبُدواا َيُيولُااقَيْلتُاا َْأُ  ُُكمْااَ  َذااقَ لَااِ ْ يُااَونَيَ  لُااِ  َّه ا َيَ  لُااِ َ  لٌااَو َي َيْ
...اَوااصٍَّل ِااَواْاَ َ  فِااَوااصٍّْدقِااَواازَّهَك ةِاا ِ اصَّهَ ةِااَو َْأُ ُ نَ اآ َ ؤُُكمْاا َيُيولُاك نااَ  اَواتَي ُُكوااَاْ ًئ اِ يِااُتْش ُِكوا

". كاتركوا ما يقوؿ آباؤكم"، "كاف"ما فيو : الشيخ فضيلة مداخلة_ 
اَايُااُق ْاااِل َيَّهْ ُ َ  نِااَوااصٍَّلِ ا َيَي لَااَواْاَ َ  فِااَوااصٍّْدقِااَواازَّهَك ةِاا ِ اصَّهَ ةِااَو َْأُ ُ نَ اآ َ ؤُُكمْاا َيُيولُااَ  اَواتَي ُُكوا
َ ثُاااا ُّلُ  ُااَ َكَ ِا َااَنَ بٍااُذواِ  ُكمْااأَنَّهيُااَ  ََكْ تَااَنَ ِبيِااَ  ْااَ أَْاُ  َا اقَ لَااَا ْااَوَ أَْاُ  َااقَيْوِ َ  اَنَ بِااِ ياتَيبَيْ
َليُاااْاَيْولَااَاَ ااقَ لَااَأَحدٌااَك نَااَاوْاا َيُيْلتُااََلااَأنْااَ  ََكْ تَاااْاَيْولَااَاَ ااِ ْ ُكمْااَأَحدٌا اِ َيْولٍاا َْأَتِ يارَُ  ٌااَاُيْلتُااقَيبَيْ
َليُااِق  َا اقَيْلتُااَ ِل ٍااِ  ْااآ َ آِيِااِ  ْااَك نَاا َيَلوْااقَيْلتُااََلااَأنْااَ  ََكْ تَااَ ِل ٍااِ  ْااآ َ آِيِااِ  ْااَك نَااَا ْااَوَ أَْاُ  َااقَيبَيْ
ا َيَيدْااََلااَأنْااَ  ََكْ تَااقَ لَااَ  ا َيُيولَااَأنْااقَيْب َاا ِ ْاَكِ بِااتَي َّهِ ُ ونَيُااُكْ ُ مْااَا ْااَوَ أَْاُ  َااأَ ِ يِااُ ْل َااَ ْ ُلبُاارَُ  ٌا
اا...اا َّه سِااَ َل ااْاَكِ بُاااَِ َ رَااَ ُك ْااَامْااأَنَّهيُااَأْ ِ فُا
، :الشيخ فضيلة مداخلة_  ا ...َ ُك ْااَامْااأَنَّهيُااَأْ ِ فُاا َيَيدْا الكىًذبى
اَأمْاااتَيَّهبَيُ و ُاااا َّه سِااَأْاَ افُااَوَ أَْاُ  َاااالَّهيِااَ َل اَوَ ْكِ بَاااا َّه سِااَ َل ااْاَكِ بَاااَِ َ رَااَ ُك ْااَامْااأَنَّهيُااَأْ ِ فُاا َيَيدْا

ُيُصونَااَأمْااأََ زِ ُدونَااَوَ أَْاُ  َاااا ُّلُ  ِااأَتَيَب اُااَوُامْاااتَيَّهبَيُ و ُااُ َ َ  َءُامْااَأنَّهااَ  ََكْ تَااُ َ َ  ُؤُامْا اأَنَيَّهُ مْااَ  ََكْ تَاا َي َيْ
اَأنْااَ  ََكْ تَااِ  يِااَ ْدُخ َااَأنْاا َيْ دَااِاِد ِ يِااَ ْخ َ ًااَأَحدٌااأَ َيْ َتدُّلااَوَ أَْاُ  َاا َِ مَّهااَح َّه ااْاِ َ  نِااَأْ  ُااوََكَ ِا َااَ زِ ُدونَا

اََلاااا ُّلُ  ُااوََكَ ِا َااََلااَأنْااَ  ََكْ تَاا َيْغِدرُااَا ْااَوَ أَْاُ  َاااْاُيُلوبَااَ َش َاُ يُااُتَخ ِاطُااِح  َاااْاِ َ  نُااوََكَ ِا َااََلا
َ  ُكمْااَاْ ًئ اِ يِااُتْش ُِكوااَوََلاااالَّهيَااتَيْ ُبُدوااَأنْاا َْأُ  ُُكمْااأَنَّهيُااَ  ََكْ تَاا َْأُ  ُُكمْااِ َ  اَوَ أَْاُ  َااتَيْغِدرُا اِ َب َدةِااَ  ْااَو َي َيْ

اَوَقدْااَا تَيْ  ِااَقَدَ يَّهااَ ْوِ عَااَ َ َ ْ ِل ُااَحيًّ اتَيُيولُااَ  اَك نَاا َِإنْااَواْاَ َ  فِااَوااصٍّْدقِاا ِ اصَّهَ ةِااَو َْأُ  ُُكمْاااْْلَْوثَ نِا
اُكْ تُااَوَاوْااِاَي َء ُاااََ َ شَّهْ تُااِإاَْ يِااَأْخُل ُااأَنٍّياَأْ َلمُااأَنٍّيا َيَلوْااِ ْ ُكمْااأَنَّهيُااَأُظ ُّلااَأُك ْااَامْااَخ رِجٌااأَنَّهيُااَأْ َلمُااُكْ تُا
اِإَا اِدْحَ  ُااِ يِاا َيَ ثَااااَّهِ ياَوَ لَّهمَااَ َلْ يِاااالَّهيُااَصلَّه ااالَّهيِااَرُ ولِااِ ِكَ  بِااَدَ  اثُمَّهااَقَدِ يِااَ  ْااَاَغَ ْلتُااِ ْ َد ُا
اَوَرُ وِايِاااالَّهيِااَ ْبدِااُ َ  َّهدٍااِ  ْاااا َّهِح مِاااا َّهْحَ  ِاااالَّهيِااِ ْ مِااِ  يِاا َِإَذاا َيَيَ َأ ُااِاَ ْق َااِإَا اَ َد َيَ يُااُ ْصَ ىاَ ِ  مِا
ْ َ مِاا  ءِاِ دُااَأْدُ وكَاا َِإنٍّيا َيْ دُااَأ َّه ااْاُ َدىااتَيَّهَبعَااَ  ْااَ َل اَ َ مٌاااا ُّلومِااَ ِ  مِااِاَ ْق َااِإَا  اَتْ َلمْااَأْ ِلمْاااْاِ

اَكِلَ  ٍااِإَا اتَيَ  َاْواااْاِكَ  بِااَأْا َاا َ ﴿وَاااْْلَرِ ِ  ٍّ  َااِإْثمَااَ َلْ  َاا َِإنَّهااتَيَواَّهْ تَاا َِإنْااَ  َّهتَيْ  ِااَأْ َ كَاااالَّهيُاا َيْؤِت َا
َ ُكمْاا َي َيْ َيَ  اَ َواءٍا ااالَّهيِااُدونِااِ  ْااَأْر َ  ً ا َيْ ًض ا َيْ ُضَ  ا َي َّهِخ َااَوََلااَاْ ًئ اِ يِااُنْشِ كَااَوََلاااالَّهيَااِإَلَّهاانَيْ ُبدَااََلااَأنْااَو َي َيْ
.ا﴾ُ ْ ِلُ ونَاا ِأَنَّه ااْاَ ُدواا َيُيوُاوااتَيَواَّهْواا َِإنْا
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ااْْلَْصَواتُااَواْرتَيَ َ تْااااصَّهَخبُااِ ْ َد ُااَكثَي َاااْاِكَ  بِااِقَ اَءةِااِ  ْااَو َيَ غَااقَ لَااَ  اقَ لَاا َيَل َّه اُ ْ َ  نَااأَ ُواقَ لَا
اَ َ  ااْْلَْصَ  ِاا َِ ياَ ِل ُااَ َخ  ُيُااِإنَّهيُااَكْبَش َااأَِ يااْ  ِااَأْ  ُااَأِ  َااَاَيدْااُأْخ ِْ َ  اِح  َااِْلَْصَ  ِ يا َيُيْلتُااَوُأْخ ِْ َ  
ْ َ مَااَ َليَّهاااالَّهيُااَأْدَخ َااَح َّه اَ َ ْ َ  ُااأَنَّهيُااُ وِقً  ازِْاتُا اُ ُي ًّ اَوِاَ ْق َااِإ ِلَ  ءَااَص ِحبُاااا َّه ظُورِاااْ  ُااوََك نَاااْاِ
اَ  َ رِقَِ يِاا َيْ  ُاا َيَي لَاااا َيَّهْ  ِااَخِب ثَاا َيْوً  اَأْصَبحَااِإ ِلَ  ءَااَقِدمَااِح  َااِاَ ْق َااَأنَّهااُ َ دٍّثُااااشَّهْأمِااَنَص َرىاَ َل 
اِإنٍّياَ أَُاو ُااِح  َااَاُ مْاا َيَي لَاااا ُّلُ ومِااِ يا َيْ  ُ ُااَحزَّهاءًااِاَ ْق ُااوََك نَاااا َّه ظُورِاااْ  ُااقَ لَااَاْ َئَ  َاااْ  َيْ َكْ نَ اَقدْا

َل َاارَأَْ تُا اَ ْخَ ِ  ُاااَْ  َااقَ ُاواااْْلُ َّه ِااَاِ  ِااِ  ْااَ ْخَ ِ  ُااَ َ  ْااَظَ  َااَقدْاااْاِخَ  نِااَ ِل َاااا ُّلُ ومِااِ ياَنَ ْ تُااِح  َاااالَّه َيْ
َ َ  ااْا َيُ ودِااِ  ْااِ  ِ مْااَ  ْاا َي َيْي َيُلوااُ ْلِك َااَ َداِ  ِااِإَا اَواْكُ بْااَاْأنَيُ مْاا ُِ  َّه َّه َااَ َ اااْا َيُ ودُااِإَلَّها اَ َل اُامْاا َيبَي َيْ

ا َيَل َّه اَوَ لَّهمَااَ َلْ يِاااالَّهيُااَصلَّه ااالَّهيِااَرُ ولِااَخَب ِااَ  ْااُ ْخِب ُااَغ َّه نَااَ ِل ُااِ يِااَأْرَ  َااِ َ ُ  ٍااِاَ ْق ُااأُِتيَااَأْ  ِِامْا
ثُو ُااِإاَْ يِاا َيَ َ ُ وااََلااَأمْااُاوَااَأُ ْخَ ِ  ٌاا َ ْن ُُ واااْذَاُبوااقَ لَااِاَ ْق ُاااْ َ ْخبَيَ  ُا ااْاَ َ بِااَ  ْااَوَ أََايُااُ ْخَ ِ  ٌااأَنَّهيُااَ َ دَّه
اِ ُ وِ َ  َااَايُااَص ِحبٍااِإَا اِاَ ْق ُااَكَ بَااثُمَّهااَظَ  َااَقدْاااْْلُ َّه ِااَاِ  ِااُ ْل ُااَاَ ااِاَ ْق ُاا َيَي لَااَ ْخَ ِ ُ ونَااُامْاا َيَي لَا
ارَْأيَاا َيَواِ قُااَص ِحِبيِااِ  ْااِكَ  بٌااأَتَ  ُااَح َّه اِحْ  َااَ  ِمْاا َيَلمْااِحْ  َااِإَا اِاَ ْق ُااَوَ  رَاااْاِ ْلمِااِ ياَنِ  َ  ُااوََك نَا
اَايُااَدْ َكَ ةٍااِ يااا ُّلومِااِاُ َ َ  ءِااِاَ ْق ُاا ََأِذنَاانَِبيٌّااَوأَنَّهيُااَوَ لَّهمَااَ َلْ يِاااالَّهيُااَصلَّه ااا َّهِبيٍّااُخُ وجِااَ َل اِاَ ْق َا

ا َيْثُبتَااَوَأنْااَواا ُّلْادِاااْاَ َ حِااِ ياَاُكمْااَا ْاااا ُّلومِااَ ْ َش َاا َ ا َيَي لَااا َّهَلعَااثُمَّهاا َيغُلٍَّيتْاا ِأَ َيَواِ َ  اَأَ  َااثُمَّهااِ ِ ْ  َا
ارََأىا َيَل َّه اُغلٍَّيتْااَقدْاا َيَوَ ُدوَا ااْْلَ َيَوابِااِإَا ااْاَوْح ِااُحُ  ِااَحْ َص َااَ َ  ُصواااا َّهِبيَّهااَاَ اا َي َُب ِ ُ وااُ ْلُكُكمْا
َتُكمْااِ َ  اَأْخَ ِب ُااآنًِ  اَ َي اَِ ياقَيْلتُااِإنٍّياَوقَ لَااَ َليَّهاارُدُّلوُامْااقَ لَاااْاِ َ  نِااِ  ْااَوأَِ  َاانَيْ َ تَيُ مْااِاَ ْق ُا اَ َل اِادَّه
اِاَ ْق َااَاْأنِااآِخ َااَذِا َااَ َك نَااَ ْ يُااَوَرُ وااَايُااَ َ َ ُدواارَأَْ تُاا َيَيدْااِد ِ ُكمْا
ا((اازُّلْاِ يٍّااَ  ْااَوَ ْ َ  ٌااَو ُوُن ُااَكْ َ  نَااْ  ُااَص ِاحُااَرَوا ُا

ثَيَ  ): ا رٞبة عليو اإلماـ قوؿ. ا٢بديث أصل إٔب نرجع طيب،  ا٢بكم كىو معنا مرٌ  (اْاَ َ  نِااأَ ُواَحدَّه
 قاؿ. 222 كتوُب 132 سنة كلد سلمة أـ ٥با يقاؿ ّٔراء من امرأة مؤب البهراين، ٞبص ابن نافع ابن

  أيضان؟ كماذا. يقوثتو على ىذا أٝبعوا: ا٢بافظ
 ما لطائف من. ا٢بمصي ٞبزة أيب ابن ىواا٢بمصي، ٞبزة أيب ابن شعيبا(ُاَ ْ بٌااَأْخبَيَ نَ اقَ لَا)

يرد  ما حيث" ٞبزة أيب ابن شعيب "غّبه االسم ىذا ٰبمل من الستة الكتب ُب ليس أف بشعيب يتعلق
 .ا٢بمصي ىذا فهو ٞبزة أيب ابن شعيب ا٠بو من ستة الكتب ُب معك

 ىذين فهما شعيب عن اليماف أبو يرد حيث نافع، ابن ا٢باكم عن الصحيح ُب عنو ركاية لو أيضان  
 .كلو الصحيح ُب متبلزماف االثنْب
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 الكتاب ألف عليو؛ أثنوا كلذلك. أبدان  حفعو من ٰبدث ال كتابو، من إال ٰبدث ال شعيب أيضان 
 كاف إذا لكن الوىم، من شيء يطرقو كقد ينسى، كقد يًهم، قد كمتقنان  حافعان  اإلنساف كاف مهما. أفضل

 ٩با شعيب كلذلك. كأضبط أتقن فهذا شيوخو، على ك٠بٌعها كضبطها كتبها الٍب نسختو من إال ٰبدث ال
 .كتابو من إال ٰبدث ال أنو بو عليو أثنوا

 .ان كتاب الناس أصح: أٞبد اإلماـ عنو قاؿ_ 
 على يكِب كتابو، أكثق ما يعِب ،"أكثقو ما كتابو من إال ٰبدث ال كاف: "معْب ابن ٰبٓب قاؿ _
 ال ألنو ركايتو؛ إٔب كىم أك خلل يتطرؽ يكاد ال أنو ةيزآب ىذه أعطاه كتابو من ٙبديكو فبالتإب. الكتاب
 ثبلٜبائة ا٢بمصي ٞبزة أيب ابن شعيب توُب. ا٤بتقنة ا٤بضبوطة نسختو من يركم كإ٭با حفعو؛ على يعتمد
 . كستْب كثبلث

 ا.الزىرم شهاب بن مسلم بن ٧بمد اإلماـا(اازُّلْاِ يّااَ  ْا)
 ا.مسعود بن عبتة بن ا عبد بن ا عبيد معنا مرٌ  أيضان ا(االَّهيِااُ بَيْ دُااَأْخبَيَ ِنياقَ لَا)
 .معنا مر أيضان  صحايب (َ بَّه سٍااْ  َاااالَّهيِااَ ْبدَااَأنَّها)
 مشس عبد ابن أمية ابن حرب ابن صخر: كا٠بو كنيتو ىذا سفياف أبو (َحْ بٍااْ  َااُ ْ َ  نَااأَ َ اَأنَّها)

. قبلو كقيل الفتح عاـ أسلم مشهور صحايب سفياف، أبو صخر كا٠بو أمية بِب من كىو مناؼ، عبد ابن
 أيب بن يزيد األكلْب، السابقْب من سفياف أيب ابن يزيد كىو أبنائو أحد .قبلو ٝبيعهم تقريبان  بيتو أىل كأسلم
 . األكلْب السابقْب من ىو ا٥بجرة، قبل أسلم عنو ا رضي سفياف

 أـ كابنتو. ا٤بشهور ا٣بليفة كىو قبلو كقيل الفتح عاـ قيل أسلم أيضان  ،مشهور سفياف أيب ابن كمعاكية
 األكؿ زكجها مع األكٔب ا٥بجرة ُب كىذا قدٲبان، أسلمت جليلة صحابية أيضان  سفياف أيب بنت رملة حبيبة
 ا٢ببشة، ُب كتنٌصر جحش ابن ا عبيد زكجها كارتد ا٢ببشة إٔب األسدم رئاب ابن جحش ابن ا عبيد

 بعد كأسلم ا٤بؤمنْب، أمهات من أيضان  كأصبحت حبيبة أـ تزكج أم كسلم، عليو ا صلى النيب فتزكجها
 النيب غزل ٤با كخربه قصتو ُب يعِب تعرفوف كما الفتح عاـ أسلم سفياف، أبو أبوىم ٝبيعان  عنهم كتأخر ذلك
 .مشس عبد ابن أمية ابن حرب ابن صخر سفياف أبو .مكة كسلم عليو ا صلى

 عن صحايب ركاية كىو عباس ابن ا عبد أخرب سفياف أبا أم (َأْخبَيَ  ُااَحْ بٍااْ  َااُ ْ َ  نَااأَ َ اَأنَّها)
 أخربه؟ ماذا. صحايب
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 .للتجارة الشاـ ُب قريش من ركب مع سفياف أبو كاف (قَيَ ْ  ٍااِ  ْاارَْكبٍااِ ياِإاَْ يِااَأْرَ  َااِاَ ْق َااَأنَّها) 
 أك قريشان  كسلم عليو ا صلى النيب عاىد أف_  نقرأ كما س _بعد يعِب سنة جرت القصة ىذه ىذا، ككاف

 إٔب قريش فعادت الطرفْب، بْب أكزارىا ا٢برب ككضعت ا٢بديبية بصلح ا٤بعركؼ ا٤بشهور الصلح صا٢بهم
 كجود ٥برقل كالسبلـ الصبلة عليو النيب كتاب فوافق كالشاـ، اليمن إٔب كالصيف الشتاء رحلة السابقة رحلتها
 ىرقل مع لو فجرت الشاـ، ُب سفياف أبو كجود ،أيضان  سفياف أبو ككجود سنذكرىا قصة ُب الشاـ ُب ىرقل
 .  القصة ىذه

 :بضبطْب ضبطوىا( ٘بار )كلمة (ُت َّه رًااوََك نُوااقَيَ ْ  ٍااِ  ْاارَْكبٍااِ ياِإاَْ يِااَأْرَ  َا)
 ٘بيَّاران  "بالتشديد إما." 
 ً٘بىاران  "بالتخفيف أك ."

 .كالشراء كالبيع كالبضاعة التجارة بقصد للشاـ خرجوا أم كاحد ٗبعُب" ً٘بىاران  "ك" ٘بَّاران "
 ككانت الشاـ ببلد ىو ا٤بكاف. كالزماف الوقت لنا كعْب ا٤بكاف لنا عْب يعِب (اْاُ دَّهةِااِ يا ِ اشَّهْأمِا)

، النصارل من الركماين الركمي البيزنطي للنفوذ ٚبضع اإلسبلمي الفتح قبل الشاـ ببلد  مناطق ككانوا كالرـك
 كما ركمية ُب مركزىا الركمية، الدكلة ٛبكلها الٍب الغربية القوة إما عليها تسيطر الوقت ذاؾ ُب العآب ُب النفوذ
 سنقرأ كما للنصارل بالنسبة مقدسة أراضي فيها ألف الشاـ؛ ببلد مشاؿ حٌب نفوذىا ٩بتدة أيضان، سنقرأ
 .كالسبلـ الصبلة عليو ا٤بسيح مهد حو٥با كما فلسطْب أيضان،

 اعتنقت ا١باىلية أياـ ُب تنصرت ا١بزيرة مشاؿ القبائل من ككّب كلذلك. العربية ا١بزيرة مشاؿ كأيضان 
 طبعان  يتبعو السياسي كالنفوذ يعِب سياسي نفوذ كاف. الركمي للنفوذ خضعت أصبلن  كىي النصراين، الدين
 .    كإْب ....كاقتصادم ديِب نفوذ

 كثغلب، كجوزاف، ك٬بل، غساف، ملك سنقرأ كما كغساف خكتنو ّٔراء قبائل مكل تنصركا كلذلك
 كانتشاره اإلسبلـ ظهور بعد حٌب القبائل ىذه من نصرانيان  بقي من كمنهم تنصرت لكنها عربية قبائل ىذه
. ا١بزية الصحابة عليهم فرض كلذلك. حا٥بم على ظلوا خكتنو ك٬بل، ثغلب،: مكل

 ٬بل بنصارل سيصّب كما ثغلب نصارل مع سيصّب ماذا عنو ا رضي عمر أياـ الصحابة اختلفوا
 ٘برل ىل. اإلسبلمية للمملكة كخضعوا الديانة، باعتبار كنصارل النسب باعتبار عرب ىم .كغساف كتنوخ
 ملة كىي دينهم سنة عليهم ٘برل أك يقتلوف؟ ال النصارل ا٤بسلموف، قاتل إذا كالوثنيْب العرب سنة عليهم
....  ا١بزية بدفع الذمة أىل أحكاـ عليهم كتطبق دينهم على يبقوا أف أرادكا الذين الكتاب أىل
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 على ا١بزية كطلبوا الكتاب، أىل سنة ّٔم يسنوا أف على كعمر ٝبيعان  الصحابة عنهم ا رضي رأيهم فاتفق
 ا١بزيرة تقريبان  كسط ُب تسكن ثغلب، أكاسط ُب يسكنوف كانوا الذين كجازاف ٬بل، كنصارل تغلب نصارل
 جهة العربية ا١بزيرة مشاؿ ُب ىذه كغساف كجزاف ك٬بل األردف، ببلد البلقاف ببلد ُب ا٤بدينة حدكد ُب يعِب
 .الشاـ ببلد داخل إٔب حو٥با كما" ا١بوؼ "اليـو تسمى ا١بندؿ، كدكمة تبوؾ

 كانوا كالفرس ،الفارسية الدكلة ٛبكلو الذم الشرقية مٌلة عليو سيطرت ا١بنوب ىو الذم اآلخر كالنفوذ
 ديانة ٥بم ييعرؼ كال الكتاب، بأىل ليسوا الديانة، ُب الوثنيْب حكم حكمهم يعِبيعبدكف النار  ٦بوس
 فسيطركا النفوذ، مناطق كتقاسم توزع ُب الركمية الدكلة ينافسوف ككانوا قوة ٥بم كاف لكن كتابية، كال ٠باكية
 .اليمن ببلد أم ا١بزيرة كجنوب كالعراؽ إيراف ىي اللي فارس ببلد على طبعان 

 استنجد ّٔم، استنجد ٤با شهورةآب القصة ُب الفارسية ا٤بملكة لنفوذ ٚبضع كانت اليمن ببلد 
 اليمن عن يفصلها ا٢ببشة. اليمن غزل ا٢ببشة غزل ٤با يزف ذم بن سيف القدًن اليمِب العريب القائد بالفرس

 سيف فاضطر غزكىا، فيها ما يعِب كطيب أرضها ٣بصوبة اليمن غزكا األحباش فغزكا، تعرفوف كما ضيق ٕبر
 اليمن من األحابيش األحباش، كيطرد ليخرج الفرس بقوة يستنجد أف العريب ىذا القحطاين يزف ذم بن

 . اليمن ببلد عن ا٢ببشة فأجلى كمقاتلْب ٔبنود فأعانوه
 بالتإب كعرؼ حكمهم ُب الفصل كلمة طبعان  ـلو يكوفس بالقوة، إلعانتو تدخلوا اللي ىم كماداـ

 أبنائهم كأبناء أبناؤىم كأصبح اليمن ببلد ُب كاجزكت الوقت مع ىم يعِب األبناء حكم مشهور. األبناء ٕبكم
 .كسلم عليو ا صلى النيب عهد على أسلموا حٌب ببلدىم ُب كا٢بكاـ ا٤بلوؾ ىم

من  أكالن  ألهنا ّٔا؟ اىتم الرـك ملك ىرقل ك٤باذا القصة؟ ىذه موضع ىي ٤باذا الشاـ ببلد ُب ىذا
، ٩بلكة ضمن  القدٲبة كالكنائس ا٤بسيح مناطق من فيها ٤با العبارة صحت إف مقدسة أرض ىي ثانيان  الرـك
 مواطن ّٔا ككاف يقدسوهنا النصارل يزاؿ ال الٍب كا٤بناطق كالناصرة ٢بم، بيت مكل النصارل يععمها الٍب

 . كالسبلـ الصبلة عليو ا٤بسيح السيد
 أبا فيها مادٌ  كسلم عليو ا صلى ا رسوؿ كاف الٍب ا٤بدة ىو كالزماف الشاـ ىو ا٤بقر (اْاُ دَّهةِااِ ي)
 ا٤بعركؼ ا٤بشهور ا٢بديبية صلح ُب يتحاربوا أال على فيها صا٢بهم الٍب ا٤بدة يعِب ا٤بٌدة. قريش ككفار سفياف

 معهم كساقوا معتمرين ٧برمْب فأتوا العمرة، ألجل مكة إٔب يأتوا أف كأصحابو عليو ا صلى النيب أراد ٤با
 قريش فمنعتهم البيدف، كمعهم ٰبرموف البيت يريدكف كىم عيٌماران  جاؤكا إ٭با ٰباربوىم؛ كٓب غزاة يأتوا كٓب البيدف
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 يعِب كانتهت ا٤بشهورة ا٤بفاكضات قريش كبْب بينو كجرت ،ا٢بديبية كعد ا٤بشهور الوعد ُب النيب كعسكر
. ا٢بديبية بصلح ا٤بعركؼ ا٤بشهور بالصلح
 سنوات، عشر السنْب، من عشر مدة الطرفْب بْب أكزارىا ا٢برب تضع أف حيكياهتا ضمن من ككاف 

 كليس ا٤بعركفة الشركط القادـ، العاـ يعتمر كيعود العاـ ىذا يعتمر كال كسلم عليو ا صلى النيب يرجع كأف
. ا٢بديبية صلح عن ا٢بديث اآلف

 ببلد إٔب ٦بموعة كمعو سفياف أبو فخرج بالتجارة خرجت كاطمأنت، قريش أمنت ٤با ا٤بدة فهذه
 .سفياف أيب مع القصة ىذه لو فجرت الشاـ،

 كالنيب كا٤بكاسب التجارة ُب ا٥بدنة ىذه أك الفَبة ىذه استغلت قريشالنيب صلى ا عليو كسلم كك
 أليب بيعث ما كالسبلـ الصبلة عليو ألنو العا٤بْب؛ إٔب رسالتو تبليغ ُب منها استفاد كسلم عليو ا صلى
 كبْب قومو كبْب بينو ا٢برب ظركؼ كلكن أٝبعْب، للعا٤بْب بعث إ٭با للعرب؛ كال لقريش، كال كحده، سفياف
 مع بعد األمر ٰبسم ٓب كىو كقومو ا١بزيرة ىذه حدكد خارج إٔب  ا٤بعقوؿ أف ينقل الدعوةغّب من .العرب
 فرصة كسلم عليو ا صلى النيب جدك أف الصلح ىذا فوائد من ككاف أكزارىا ا٢برب كضعت ٤با كلكن. قومو
 ككما كخصوصان  ،ا١بزيرة حدكد ىذه خارج إٔب ّٔا كيرسل كالسبلـ، الصبلة عليو دعوتو يعمم أف إٔب ككقتان 
 البداية ُب أنو مع ا٢بديبية صلح ٠بى كتعأب سبحانو ا أف العلماء عند ا٤بعترب الصحيح كىو معلـو ىو
 عمر قصة اعَبضوا كلذلك ٥بم، عوف فيها يعِب تعترب ككّبة بنود كفيو عليهم، غبنان  يركنو الصحابة كاف

 كالقصة جندؿ أبو جاء ك٤با ،مشهور كبلـ كقاؿ كسلم عليو ا صلى النيب أماـ قاـ الذم ا٤بشهورة
 .مشهورة

 صلح من كرجوعو قفلتو ُب كسلم عليو ا صلى الرسوؿ على أنزؿ ا لكن يركف، فالصحابة
 إنا ٧بقق القوؿ مكة، فتح على تدؿ ىنا فتح كلمة (1)﴾ِإنَّه ا َيَ ْ َ  اَاَ ا َيْ   ًا ُّلِب   ًا﴿ الفتح سورة ا٢بديبية
 كالذم مصاّب فيو أخرل مقاصد فيو ال، الغنب؟ كظاىرىا فتحان  القرآف يعتربىا كيف ا٢بديبية، فتح فتحنا
 يعِب ٦برد ذلك يفعل ال كسلم عليو ا صلى كالرسوؿ كتعأب، سبحانو الغيب يعلم الذم ىو األمر يدبر
 ىذه قبل ما ال،. االقتصادية أموره ترتيب يعِب كيريد مبعكرة كجنوده ىاربة خيو٥بم يعِب عسكرية، خطة

 أقبل ٓب لوا(2)((َأْ ِص يِااَوَاْ تُاااالَّهيِااَرُ ولُااِإنٍّي)): لعمر جوابو كاف لذا. بذلك مأمور كىو إال الشركط

                                                 

 .1:الفتح (1)
. "الشركط ككتابة ا٢برب أىل مع كا٤بصا٢بة ا١بهاد ُب الشركط باب "،2529: رقم البخارم، صحيح (2)
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ِإنَّه ا﴿: عليو نزؿ كلذا. سبحانو ا ىو حقيقة األمر يدبر كالذم ، أمر ينفذ فهو...كأكافق الشركط ىذه
  الفتح؟ ىذا ما﴾ا َيَ ْ َ  اَاَ ا َيْ   ًا ُّلِب   ًا

 أشهر ىو الفتح ىذا ٧بسوب، ٤بيقات قريش أمر أف أصحابو كفهم كسلم عليو ا صلى النيب فهم
 .كامبلن  ا٤بوضوع كينتهي مكة فتح بعده كسيأٌب معلومة

 فهذا ﴾ِإنَّه ا َيَ ْ َ  اَاَ ا َيْ   ًا ُّلِب   ًا﴿ حيسم األمر يعِب العرب أرض كراءه فيما فكرم أف اآلف بقي
 أشهر إال عهدىا على قريش استمرت ما يعِب حصل، الذم ىذا معدكدة شهور ٦برد ىي كما سهل األمر

 ا٤بشهورة القصة خزاعة، بِب حلفاء ضد حرّٔم ُب بكر بِب من حلفاءىا أعانت ٤با نقضت ٍب فقط، معدكدة
 العرب أرض من ٛبامان  الكفر كقضيت األمر كانتهى مكة، كسلم عليو ا صلى النيب غزك سبب كانت الٍب
 .ذلك بعد

 الفَبة استغلت قريش. للعا٤بْب رٞبة ككانت كالعجم العرب إٔب بعكت. الرسالة تبليغ إٔب التطلع بقي
 ماذا؟ ُب منها كاستفاد استغلها سلم عليو ا صلى كا٤بصطفى كالصيف، الشتاء كرحلة كاألرباح التجارة ُب
 صلى الرسوؿ بو عامل الذم التصرؼ كىذا أٝبعْب للعا٤بْب أرسل الرسوؿ. التبليغية يةفالتا با٣بطوة القياـ ُب
 من ذلك، على الشوائب ببعض القادـ الدرس ُب سيأٌب كما كيدؿ جدان  مهم تصرؼ كسلم عليو ا

 كأنو كالسبلـ، الصبلة عليو رسالتو عا٤بية عمليان  اآلف مارس الرسوؿ أف ا٤بسلمْب غّب من ككّب اعَبافات
 .كذلك كالدينية السياسية الزعامة ُب مهم باعتباره جدان  مهمة اآلف ىرقل شهادة كىذا للعا٤بْب أيرسل

 سياسية مصاّب عنده يعِب ملك ،ملك جهة من كفو سنذكر، كما ثبلث صفات ٝبع ىرقل ٤با 
 كما جدان  قيمة معلومات عنده ؛ كلذلككأسقفان . اْب...نفوذ يعِب كلو العبارة صحت إف كقومية معينة

 يعِب من جأّا السياسية، الدفاتر من ّٔا؟ جاء أين من( ا٤بلك يدعوف ٩بن أبائو من كاف ىل: )سينطق
 العبارة صحت إف معلومات ىذه. السابقْب األنبياء صور عن معلومات إ٪بيلية، معلومات كنسية معلومات
 عنده خربة، عنده يعِب ،ـعباراتو ٔبع الىوتية علم شرعية، علـو دارس إال يعرفها ما دينية معلومات
 . أسقف ٦برد ليس فهو دينية، كمعلومات شرعيتها، على شرعية معلومات

، ُب ينعر منجمان : الكالكة ا١بهة  الناس إليو يلجأ الكهانة كعلم. الكهانة علم يتعاطى يعِب النجـو
 سيسود ماذا يعرؼ يريد كحب، تطلع عنده اإلنساف. آّهوؿ القادـ الغيب من شيئان  يستشفوا أف ليحاكلوا

 يعِب يعرؼ ٰبب إْب ......إيش؟ أعرؼ ما أك رئيس أك زعيم أك ملك أك دكلة كزير كاف إذا األكقات ُب
 كالطرؽ كالعرافة كالكهانة التنجيم إال أمامو ما كبرسلو با يؤمن ال إذ إٲبانو يناُب ال كىذا. القادـ ا٤بستقبل
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. سياسة كجود دكلة كجود ا٤بلك، فهو. شيئان  يستشفوا أف يائسة ٧باكالت ّٔا ٰباكلوف الٍب ىذه كاألشياء
 ما نوعان  تعترب شخصية يعِب ىذه أعطتو. النجـو ُب ينعر منجم ككاىن كنسية، كجود دين، كجود كأسقفان 
. اْب.....ك ا٤بلوؾ كعآب السياسيْب عآب ُب فريدة يعِب

 صلح أف النبوية السّبة ُب عندنا التاريخ ُب معلـو ىو ماؾ. ا٢بديبية صلح كقت ىو الوقت إذف
 ىو كما مكة كفتح. ا٥بجرة من السادسة السنة القعدة، لذم ا٥بجرة من السادسة السنة ُب جرل ا٢بديبية
 ُب فضلية بْب ىذين بْب القصة ىذه فتكوف ،ٜباف سنة رمضاف ُب كاف ٜباف، سنة رمضاف ُب كاف معلـو
 سفياف أبو بْب القصة ىذه جرت ا٥بجرة من تقريبان  سبع سنة ُب كىي مكة من ٚبرج ال قريش ا٢بج، شهر

 صلى ترؾ ما إ٭با ىرقل؛ إٔب النيب أرسل فقط كليس ٝبيعان، األرض ملوؾ كسلم عليو ا صلى النيب كمراسلة
 الذم ما كسنعرؼ ىرقل إٔب كأرسل إليو، كأرسل إال األرض ُب نفوذ لو ملكان  الفَبة تلك ُب كسلم عليو ا

 .ذلك على انبنت الٍب التفاعبلت ىي كما ٥برقل، كتابو بنص لو جرل
 ال عنده ما إمكانياتو رغم يعِب لكنو شركاف، أبو كسرل كىو الشرقية القوة ملك إٔب كأرسل

 يعبد ٦بوسي عليو، جديد يسمونو كاألنبياء النيب ىذا يفقو ما كتاب كال رسالة عنده كال دينية، معلومات
 ايش تسلم، أسلم لو يقوؿ كرقة لو يرسل بدكم عريب ايش .ككذا ؾككمل كغطرسة قوة منطلق من يتكلم النار
 حينو ُب ا شاء إف ىذا كسنذكر عليو، كدعا كألقاه الكتاب فمزؽ مرة أكؿ ىذه؟ كانت مٌب الكبلـ، ىذا

 .الكتاب نص كسنذكر
 األنبياء تاريخ يعرؼ علم أيضان  لو كاثوليكيان  باعتباره ا٤بقوقس كأيضان . ا٤بقوقس مصر ملك إٔب كأرسل

 ىدية لو أرسل آخر كتابان  كسلم عليو ا صلى النيب إٔب كأرسل الكتاب عٌعم أيضان  ىرقل مكلعلم  كيعِب
 النيب ساٌرىات الٍب مارية ا١بارية كالسيرّْية كسلم عليو ا صلى النيب امتطاىا الٍب ا٤بعركفة" دلدؿ "البغلة ىي
 .إبراىيم كاستولدىا كسلم عليو ا صلى

 الٍب الكتب يعِب القادـ الدرس ُب كسنذكر نفوذ لو رجل ترؾ ما... إٔب أرسل البحرين، مّبأل أرسل 
 عليها سينبِب ألنو ىذا؟ ليش األرض، ملوؾ إٔب كسلم عليو ا صلى النيب برسائل خاصة العلماء كتبها
 .كحينها ُب ا شاء إف سنذكرىا جدان  مهمة شرعية مسألة

 طبعان  (قَيَ ْ  ٍااوَُك َّه رَااُ ْ َ  نَااأَ َ اِ  َ  اَ  دَّهااَوَ لَّهمَااَ َلْ يِاااالَّهيُااَصلَّه ااالَّهيِااَرُ ولُااَك نَااااَّهِ يااْاُ دَّهةِااِ ي)
 .كٚبطيط ٛبويو فيو ىنا
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 أبو كاف بدر بعد من تعرفوف كما ىو بل ككبّبىا؛ قريش رأس ىو الوقت ذلك ُب سفياف أبو
 انتهوا كلهم الوليد، كأبو أمية كأبو جهل أبو بدر ُب ا٤بشركْب صناديد قيتل ٤با. قريش زعيم ىو سفياف
 ٲبكل ألنو ؛بالتخصيص فذيكر اإلسبلـ، عليو ا أدخل أسلم حٌب مسلم ىو ما ىذا بقي بدر، ُب خبلص
 .لقومو الرأس

 قليل بعد سنعرؼ. أتوه _  سفياف أبو _ لو أرسل ٤با يعِب ( َأَتَيْو ُااقَيَ ْ  ٍااوَُك َّه رَااُ ْ َ  نَااأَ َ )ا:كقولو
.  اإلسبلـ إٔب لدعوتو كالسبلـ الصبلة عليو النيب من كتاب جاءه ألنو ٥بؤالء؟ أرسل سفياف أبو ليش

 من نسخة عنده األنبياء، أحواؿ عن معلومات عنده يطبق، أف يريد العرب ببلد من النيب ىذا
 ا٤بنتعر، القادـ النيب كأخبار األنبياء أحواؿ عن ىذه القضية منهم فيستشّب سابقة، بشارات عنده كتاب،
 معْب تصور عليها ليبِب ال؟ لبلك انتبهتوا. كدقة بعناية ٨بتارة معينة ٧بددة بأسئلة عنو قومو يسأؿ أف فّبيد
 ككّبة كالبشارات كالسبلـ، الصبلة عليو مرًن، ابن عيسى نبيو بو بٌشر الذم بو ا٤ببشر ا٤بوعود النيب ىو ىل

 ال؟ أـ تعأب، ا بفذف القادمة كالدركس قادـ درس ُب ا شاء إف منها ٭باذج سنذكر
 ماضيو عن أسئلة األسئلة ضمن من. بو الناس أعرؼ قبيلتو، من أىلو من قومان  يسأؿ البد فطبعان 

 قومو إال طبعان  يعرفها ال ىذه حاضرة، كمعلومات قدٲبة معلومات عندىم كعائلتو قبيلتو كطبعان  السابق،
 النسب، جهة من لو شخص أقرب منو؟ أقرب أيكم قاؿ الوفد ىذا أتوه ٤با سيأٌب كما كلذلك ؛إليو ا٤بقربوف

 . أحوالو كيعِب بدخائلو الناس أعرؼ سيكوف ىو
 كتاب جاءه أنو األسئلة ىذه كسبب النيب، ىذا عن أسئلة يسأؿ  أف يريد أنو ىو ٥بم دعوتو فسبب

 حكم يبِب أف أجل من كيستفسر يستفصل أف يريد كىو اإلسبلـ، إٔب يدعوه كالسبلـ الصبلة عليو النيب من
 .معْب كموقف
 .سفياف أبو يرأسهم كاف الذم الوقت ىذا ُب يأتوف البد طبعان  ( َأَتَيْو ُا)

 ا شاء إف سنذكره الوقت، ذلك ُب الشاـ ُب ىرقل كجود سبب_  كقتها سيأٌب  _نذكر أف بقي
 .حينو ُب

 :بضبطْب العلماء ضبطها إيلياء ( ِِإ ِلَ  ءَااَوُامْاا َأَتَيْو ُا)
 ا٥بمز ُب أحكامها كتأخذ" ٠براء"ك" صحراء "مكل" إيلياء "كا٤بد ا٥بمزة بالتحقيق إما. 
  ىكذا" إيليا "ٮبز، بدكف" إيليا "بالقصر أك .
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. الوقت ذاؾ ُب النصارل عند كمقدسة مععمة طبعان  كىي ا٤بقدس بيت القدس ىي ىذه إيليا إذف
 .ا شاء إف سنذكره معْب بسبب حاجان  أتاىا كىرقل ا٤بقدس، بيت ُب جرت فالقصة

 ىرقل الذم ا٢بدث. جدان  كبّب ا٢بدث القضية (اا ُّلومِااُ َ َ  ءُااَوَحْوَايُااَ ْ ِلِ يِااِ ياَ َدَ  ُامْا)
 ذاؾ ُب الرـك كععماء الدكلة ععماء حضره كلذلك ٗبكاف، الضخامة من كاف فيو العرب ىؤالء استدعى
 .الوقت

 يقاؿ كما على أصبح يعِب كسلطاهنم، الرـك ميلك ىذا على سينبِب قادـ كميلك قادـ، نيب ىناؾ
 ٥بم قاؿ ٤با ملكهم اعَبؼ كما ٥بم فالرشد الصبلح كعلموا عقلوه كلو ٥بم، بالنسبة ا٣بطر حافة على يعِب
حً  ُب  لىكيمٍ  ىىلٍ : )القصة  هنايةُب  .كالرشد الحؼاؿ أرادكا ما فيها ماا(كىالرٍُّشدً  اٍلفىبلى

:  للنٌسابْبقولْب أصح ...الرـك (اا ُّلومِااُ َ َ  ءُااَوَحْوَايُا)
 أبناء فهم إبراىيم، ابن إسحاؽ ابن العيص إٔب نسبة إبراىيم، ابن إسحاؽ ابن العيص أكالد أهنم

 انتقلت كيف طويل شيء تنصرىم سبب. تنصركا كإف الرـك إسرائيل بِب من ليسوا إسرائيل، بِب عمومة
 اليهود أما. إبراىيم ابن إسحاؽ ابن العيص أبناء ىم النسب جهة من لكن ككذا، أكركبا ببلد إٔب النصرانية

 فتلتقي إبراىيم، ابن إ٠باعيل من كالعرب. إسحاؽ ُب  الرـكمع ٯبتمعوف كىم إسحاؽ، ابن يعقوب أكالد ىم
. كالسبلـ الصبلة عليو إبراىيم ُب الكبلثة الطوائف

 من كاليوناف اليوناف البن أرجعوه يوناف، ابن النبطي ابن ركمي أكالد أهنم : للنٌسابْبالكاين كالقوؿ
 . يافت أك نوح، ابن حاـ أك  نوح، ابن ساـ إٔب ترجع كلهم البشر يعِب ساميْب ليسوا يافت أكالد

 . ك٫بوىا النوبة ببلد شعوب كيعِب السوداف لو يرجع حاـ _ 
. الصحيح القوؿ على كالرـك إسرائيل كبِب العرب لو يرجع كساـ _ 
 نوح على نوح ابن يافت إٔب ترجع ىذه الشرقية، كا١بهات كالصينيوف األتراؾ لو يرجع كيافت  _ 

 . كالسبلـ الصبلة
. اليوناف من جعلهم الكاين القوؿ. إبراىيم ابن إسحاؽ أكالد من ساميوف أهنم القوؿ الرـك فهم

 بببلد يسمى ما شعوب معلـو ىو كما اآلف كىي الصحيح على الشرقية ا١بهة على كا١بمهورية كاليوناف
 إٔب يرجعوف ...، كلكن إٔب أكربا الشرقيةديانتهم ُب حٌب كال غربيْب أسلؤّم ُب ليسوا الشرقية كأكربا البلقاف
 من كال الديانة جهة من الغربية الكنيسة إٔب يرجعوف ال فهم بالغربيْب، عبلقة ٥بم ما األتراؾ كإٔب الركس
 .النسب جهة من السامي جهة
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 عليو نص الطربم ككذلك" األنساب ٝبهرة "ا١بمهرة، ُب حـز ابن حققو الذم الصحيح القوؿ لكن
 من ليسوا ساـ من إبراىيم ابن إسحاؽ ابن العيص أكالد الرـك فأ. كغّبىم األنساب ُب السانوسي كمهرج
. يافت ابن يوناف أكالد

. سفياف أبو يرأسو الذم العريب الوفد ىذا دعا أم (َدَ  ُامْااثُمَّهاااا ُّلومِااُ َ َ  ءُااَوَحْوَايُا)
 :الضبط من كجوه أربعة ٥با ترٝباف ( ِ َيْ ُ َ  نِيِااَوَدَ  )

 اف " كالكالث األكؿ بضم إما اف " الكالث ا٢برؼ كتضم األكؿ ا٢برؼ تضم" تيرٝبي ". تيرٝبي
 اف "بفتحهما أك ". تىرٝبى
 اف "الكالث كفتح األكؿ بضم أك ".  تيرٝبى
 اف "العكس أك  " تىرٝبي
 فتح العكس أك الكالث، كفتح األكؿ كبضم معا، بفتحهما ك معا، كالكالث األكؿ بضم  ايش؟ ذكرنا

. يوناين فأصلها عربية كلمة ليست كىي الكلمة، ىذه ُب الضبط من كجوه أربعة. الكالث كضم األكؿ
 ا٤بعُب كيؤدم اللغتْب كبل يعرؼ أف الوحيد فشرطو أخرل، لغة إٔب لغة نقل يتلو من كالَبٝباف

 كألف الَبٝباف؛ كيسمى اللغتْب، يعرؼ أف البد العربية إٔب اال٪بليزية اللغة ينقل أف يريد الذم. ا٤بطلوب
 بينهما كاسط من البد عريب، لساهنم سفياف كأبو ذلك بعد ا٤بعتمدة اإل٪بيل لغة سرياين لساف ىرقل لساف
. ىذا إٔب ىذا كبلـ معاين كينقل ىذا إٔب ىذا كبلـ معاين ينقل

 ٝبع ٘بمع ما" مَبٝبوف "سآب مركب ٝبع ٯبمعهاال  عربية ليست ألهنا الكلمة؛ ىذه ٘بمع ترٝباف
: ا٤بشهور بيتو ُب ا٤بتنيب قاؿ كما ترٝباف مكلف ٝبع" تراجم "كلمة تراجم، على ٘بمع كىي سآب مذكر
... ًلٍسنو  كيلُّ  ًفيوً  ٘بىىمَّعى 

 لساف صاحب يقوؿ
.... كىأيمَّةو 
 بو غزل ا٤بشهور القصة بو غزا الذم الدين سيف جيش يقصد .ا١بيش ىذا ُب ٘بمعت األمم كل يعِب 

 .الرـك
 كىأيمَّةو  ًلٍسنو  كيلُّ  ًفيوً  ٘بىىمَّعى 
فىمىا  التػَّرىاًجمي  إالَّ  ا٢بيدَّاثى  تػيٍفهىمي   ى
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 ىذه. الَباجم على كٯبمع الَباجم يتوالىا الٍب الَبٝبة من ٥بم البد بعضهم الناس ٰبدث حٌب
اِ ْ ُكمْااَ  )): كالسبلـ الصبلة عليو كقولو ككّبة أحاديث ُب كسلم عليو ا صلى النيب استخدمها الكلمة
َ يُاااَْ  َاارَ ُّليُااَ ُ َكلٍُّ يُااِإَلَّهااَأَحدٍااِ  ْا َ يُاا َي َيْ اك  ح ًااأ  كااهللاكلماايد)): جابر ابن قاؿ ككماا(1)((تَيْ ُ َ  نٌااَو َي َيْ
. ا٤بشهور ا٢بديث (2)((  دكا ي لات    ن،ا غ  
 كبلـ غّب قصدىا كلمات فيو كىل الكرًن، القرآف كُب العريب الكبلـ حيث من ةأصيل كىذه تعترب ؾ 

" القرطاس"ك" قسطاس "القرآف ُب مكبل موجودة، غّب كلمات فيو االستخداـ، ُب كأصبحت عريب
. ىذه كاألشياء" استربؽ"ك" السندس"ك
 من إال أصل ٥با ليس ٥با، بديل ال تستخدـ كلمات العرب لغة ُب يعِب يقوؿ ا رٞبو الشافعي  

 ٥با ماكاشنطن  ال؟ كلبل انتبهتوا با٠بو األشياء تسمىكا٤بعارؼ  باألعبلـ أشبو أشياء ىناؾ كلكن عريب كبلـ
 ىذه مقاـ تقـو كلمة فيو ما لغوم تأصيل ليست أعبلـ أ٠باء ٦برد" استربؽ"ك" سندس"كػ ىذا غّب اسم

 .ترٝباف كلمة ىذه إذف .مشهور يعِب قوؿ ا٤بسألة ىذه ُب كالبحث لشافعيؿ رأم ىذا الكلمة،
 سفياف أليب ىرقل سيسأ٥با سفياف، أبو سيسأ٥با الٍب يعِب األسئلة بدأت اآلف ( َيَي لَاا ِ َيْ ُ َ  نِيِا) 

 ىرقل كاف كإ٭با فراغ؛ من يسأؿ ال ىرقل أف قليل قبل أسسناه ما على كتدؿ األٮبية غاية ُب أسئلة كىي
اثناف  من ٫بو الرـك حكم _ العجائب من كىي _ ترٝبتو ُب ذكركا كىرقل دين رجل أسقفان  قسيسان، ذاتو

 . سنةكثبلثْب 
 كىرقل كسلم عليو ا صلى النيب كتوُب الرـك على ملك كىرقل كالسبلـ الصبلة عليو النيب بيعث

، على ملك  جيش قاد الذم كىو مشهورة، الصحابة ضد مؤتة غزكة ُب الرـك جيش قاد الذم كىو الرـك
. القصة..." كداعان : "كقاؿ كىيـز الّبموؾ ُب الرـك

، ملك عاشو ىذا كل   يعِب ذلك كمع كاضحة، األمور كل كعنده سابقة، معلومات عنده الرـك
 ا٢بق قبوؿ عن تصٌده أخرل اعتبارات تأٌب لكن ما، بأمر الشخص عند ٙبصل قد القناعة أف مهم ىذا

لك تفويض مكبلن  كناحية كاتباعو
ي
 تابعان  كيصبح يطيع كيف يعِب الرـك أمة على ملك كاف كالسلطاف، ا٤ب

 . مكبلن  اليهود عند ككا٢بسد ا، سبيل عن فصدتو موضعان  عنده أقوت ىذه كل العرب، من لرجل
 غّب أنو ا أمر يقبل ال أك كيرفضو با يكفر اإلنساف كوف أف الضاف يضن قد أخرل أشياء فيو

                                                 

. ﴾ناظرة رّٔا إٔب ناضرة يومئذ كجوه﴿: تعأبو  ا قوؿ باب ،6889: رقم البخارم، صحيح (1)
 رقم 1/267 )عاصم أىب كابن( 190 رقم 1/68 )ماجو كابن . غريب حسن : كقاؿ( 3010 رقم 5/230 )مالَبمذ خرجو أ(2)

  ا.(602
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 اعَبؼ ما ليبقي ا١بيش يقود مكاؿ، خّب عليها ىرقل كقصة ظاىرة كالدالئل مقتنع يكوف قد ال،. بو مقتنع
لك ىذا بأف بنفسو ىو

ي
 عارؼ أنت  تعَبؼ با٥بزٲبةىو؟ يقاتلهم فكيف قدميو عند كسيملكوف سيذىب ا٤ب

 لو، جرل كما بالتفصيل حالو كسنذكر. كاآلخرة الدنيا كخسر نفسو على كجُب غامر لكنو النتيجة،
 غّب كىرقل كسلم عليو ا صلى النيب بْب جاءت مراسبلت. ىذه غّب الرسوؿ كبْب بينو جرت كمراسبلت

. ا شاء إف حينها ُب سنذكرىا ىذه
 بكوهنم اكتفى ما (نَِبيٌّااأَنَّهيُاا َيْزُ مُااااَّهِ يااا َّهُ  ِااِ َ َ ااَنَ ًب اَأقَيَْ بُااأَ ُّلُكمْاا َيَي لَا): فقاؿ طيب أيضان،

 ذك إال يعرفها كال دقيقة أسئلة سيسأؿ ألنو كسلم؛ عليو ا صلى منو نسبان  شخص أقرب يريد العرب من
 حياتو من سنة كأربعوف آبائو، كسلسة القدًن، تارٱبو عن يسأؿ أف يريد. كسلم عليو ا صلى بالنيب قرابة

 النسب، ُب عنو بعيدين كانوا أك ينبغي كما كسلم عليو ا صلى النيب مكبلن  يعرفوف ال فهم ...بينهم عاشها
. شخص أقرب يريد

 نفسو؛ سفياف أبو ىو كسلم عليو ا صلى النيب من نسبان  الوقت ذلك أقرب أف كافق أف فكاف 
 ُب ٯبتمعوف يعِب فهم قصي أكالد إخوة، مناؼ كعبد الدار كعبد مشس كعبد مشس عبد من سفياف أبو ألف
 أعطى كما القرىب ذكم بسهم ا٤بطلب بِب أعطى كسلم عليو ا صلى النيب ٤با لذلكك ؛جدان  قريبْب قصي
 من عمومتك بِب أعطيت إنك: للنيب كقالوا... فاعَبض مشس، عبد بِب من النسب ُب أهنم مع ىاشم بِب
اَ ِللَّهيِا﴿. تعرفوف كما الغنيمة ُب سهمان للنيب  للقرابة فرض ا ألف القرابة؛ ذم بسهم ا٤بطلب عبد بِب

 . (1)﴾اْاُيْ َ  اَوِاِ ياَواِل َّهُ ولِا
 من عنها كعوضهم الصدقة، من حرمهم ٤با الغنيمة، ُب سهم ٥بم كسلم عليو ا صلى النيب قرابة

. الغنيمة فأعطاىم صدقة أعطاىم ما الغنيمة، سهم
 كاحد النسب أف مع مشس عبد بِب يعطً  كٓب ىاشم، بنو معاملة كعاملهم ا٤بطلب بِب أعطاىا فلما 
ا َيَ  رُِقوِنياَامْااِإنَيَّهُ مْا)): قاؿ القرابة ُب... تعطً  كٓب ا٤بطلب بِب من عمومتك بِب أعطيت لقد: قالوا فاعَبضوا

 جعلتهم أخرل اعتبارات فيو إذف( 2 )((َواِحدٌااَاْيءٌاااْاُ  َّهِلبِااَو َيُ واَا ِامٍاا َيُ واِإنَّهَ  اِإْ َ مٍااَوََلااَ  ِاِل َّه ٍااِ ي
 ال؟ كلبل انتبهتوا. مشس عبد بِب من لنا أقرب

 الذين الوفد من أحد من كسلم عليو ا صلى للنيب نسبان  أقرب الوقت ذلك ُب سفياف أبو فكاف

                                                 

 .7: ا٢بشر (1)
 .4068: رقم النسائي، سنن (2)
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. الكائنة تلك ُب معو كانوا
 خبلؿ من. يريد كما ىرقل عند زعم زاؿ ما ألنو الدعوة؛ يريد ما ىو طبعان  (نَِبيٌّااأَنَّهيُاا َيْزُ مُااااَّهِ ي)
 على كدينو نوره سيعهر الذم ا٢بق النيب كأنو يزعم ما أنو كمقاالن  حاالن  كسيقر الزعم ىذا سيتبدد األسئلة
. كلها األرض

َ  َيُ مْااأَنَ ا َيُيْلتُااُ ْ َ  نَااأَ ُوا َيَي لَا) .   قلنا كما مشس عبد من ألنو (َنَ ًب اَأقَيْ
   . منو سفياف أبا قٌرب(اِ  ٍّياَأْدنُو ُاا َيَي لَا)
 ذاؾ ُب سفياف أيب ظهر خلف جعلهم سبب ُب قالوا(اَظْ  ِ ِااِ ْ دَاا َ ْ َ ُلوُامْااَأْصَ   َيُااَوقَي ٍّ ُوا)
 األجوبة  ٯبيب ال سفياف أبا أف من كٱبشى صادقان  يكوف أف يريد شرط، عليهم يشرط أف يريد يعِب الوقت،

 حٌب أمامو ٯبعلهم كٓب ظهره عند فأبقاىم الكذب، على عليو يقف يريد ال سفياف أبا أف كيعرؼ قة،داصاؿ
 _ خوفو ليبقى ظهره عند فجعلهم القبيل، ىذا من شيء أك منو استحيائهم ُب معينان  دكران  تؤدم ال النعرات
. عنو يسألو فيما ىرقل يسقط ألف لو دافعان  كذبان  عليو يعكر أف من  _ سفياف أبا خوؼ

 يعِبا(َ ْ يُااَاَكَ ْ تُااَكِ  ً اَ َليَّهاا َْأِثُ وااَأنْااِ  ْاااْاَ َ  ءُااَاْوََلا): قاؿ عندما بذلك سفياف أبا اعَبؼ 
  نوع منعلى يدؿ ٩با العقبلء كل عند معيب فالكذب بالكذب، بعده يعّبكه ال حٌب الوقت ذلك ُب قومو
ا.كا٥بجر ا٣بيانة

 كعدـ عقلو كُب اإلنساف نفس ُب خلل على تدؿ الكذب؛ إال اإلنساف من تيقبل قد صفة ككل  
 فبل القبائح، أقبح كمن الببلء أبؤل من  اإلنساف اعتربه كلذلك. الكذب إٔب فيلجأ فيو الناس كثقة ٛبكنو
: سفياف أبو قاؿ كلذلك الكذب؛ الناس عليو يعكر أف يريد كال نفسو ٰبَـب أصبلن  اإلنساف خلق ُب تكوف

 عليو ا صلى النيب ٠بعة يشوه أنو فرصة ىذها(َ ْ يُااَاَكَ ْ تُااَكِ  ً اَ َليَّهاا َْأِثُ وااَأنْااِ  ْاااْاَ َ  ءُااَاْوََلاا َيَواالَّهيِا)
 تتدخل رٗبا تتدخل رٗبا حٌب لو ا٤بكسب الوقت، ذلك ُب الركمية الدكلة الععمة الدكلة عند كأصحابو كسلم
 حساباتو نفسو ىرقل أف يعلم ىو كلكن كالسبلـ، الصبلة عليو النيب ضد سفياف أيب حرب ُب ىذه الدكلة
 ظهره خلف ٔبعلهم عليو الضغط كرقة فاستخدـ سفياف أيب حسابات عن ٛبامان  ٨بتلفة أمورهك ٛبامان، ٨بتلفة
. بالفعل حصل الذم ىذا يكذب، ال حٌب

.    لوفدا بقية يعِب (َاُ مْااُق ْاااِ َيْ ُ َ  نِيِااقَ لَااثُمَّهااَظْ  ِ ِااِ ْ دَاا َ ْ َ ُلوُامْا) 
. سفياف أبا سائل يعِب (اا َّهُ  ِااَاَ ااَ  ْااَاَ ااَ  ِآ ٌااِإنٍّي)
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 ىبة طبعان  كاذبة أجوبة قاؿ إذا حٌب كذب قولوا كذب إذا تسكتوا، ال (َ َك ٍّ ُو ُااَكَ  َِ يا َِإنْا)
 سفياف؟ أبو قاؿ ماذا. كال يرفضوف لو طلبان . ٯبايباإل تعاملباؿ معو كيتعاملوا نفسها، فرضت السلطاف
. ظهره خلف جعلوىم الذين قومي أم (َكِ  ً اَ َليَّهاا َْأِثُ وااَأنْااِ  ْاااْاَ َ  ءُااَاْوََلاا َيَواالَّهيِا) 
 إذا. ىرقل يعِب عنو كقيل. كسلم عليو ا صلى النيب على أم عليو ٗبعُب ىذا (َ ْ يُااَاَكَ ْ تُا)
: مريناأل ٙبتملكىذه  عنو، يسألِب حْب كذبت
 بصورة يأٌب أف يريد معينة، كجهة يوجهو أف يريد عنو، سأؿ ما غّب أجوبة كأجيبو أسئلة يسألِب فأ 

. ىرقل مسامع على معينة
 كالسبلـ الصبلة عليو النيب على يكذب أك .

 عليو ا صلى النيب ٠بعة لتشويو ا٤بوقف ىذا يستغل أف ُب كلها كىذه ىذه كاحد، ىدؼ ككبل  
 أف عليو فرض قومو من ا٢بياء لكن. سبق كما ا٤بنجم القسيس الكبّب الععيم ا٤بلك ىذا عند كدعوتو كسلم
. اآلف سنراه الذم كىذا األجوبة ُب يصدؽ

 (ِ  ُكمْااَنَ ُبيُااَكْ  َا): قاؿ أف سفياف أبو سألو سؤاؿ أكؿ (قَ لَااَأنْااَ ْ يُااَ أَاَِ ياَ  اَأوَّهلَااَك نَااثُمَّها)
 سابقة معلومة عنده يعِب فيكم؟ نسبو كيف النسب؟ غامض ىو ىل بكم؟ موثق ىو ىل الرجل ىذا

 األنبياء أخبار من يعرؼ ما خبلؿ كمن عنده الذم الكتاب خبلؿ من يعلم ىو سابق، علم عنده ىرقل،
 كال مطعن نسبو ُب ليس قومو صليبة من إال رسوالن  كال نبيان  يبعث ال كعبل جل ا أف السابقْب كالرسل
 من باب بو انفتح السؤاؿ كىذا. النسب مطعوف أك النسب، ٦بهوؿ أك غامضان، رجبلن  يبعث ال مغمس،
". النبوة دالئل"بػ يسمى ٗبا العلم
 عن يتكلموف عندما العلماء كرٗبا الباحكْب حٌب كرٗبا كالكتب ا٤بؤلفات من يعِب ككّب ٫بن ليس ٫بن  

 رب رسوؿ إين يقوؿ قومو إٔب رجل يأٌب أف الدليل؟ ىو ما صادؽ؟ نيب ىذا أف تعرؼ كيف النبوة، دالئل
 يدعي ىذا ٲبكن نيب؟ أنك نقتنع ٯبعلنا الذم الدليل ىو ايش نأكل، كما يأكل مكلنا رجل يأٌب. العا٤بْب
 متنبئ كذاؾ صادؽ نيب ىذا أف على تدؿ دالئل من البد ضوابط من البد يدعي، كىذا يدعي كىذا

 ال؟ كلبل كذاب،
 النبوة دالئل ٰبصر رٗبا أك دليل، ىناؾ ليس أف الكتب ألف ٩بن كالككّب يعن منا كالككّب نعن ٫بن 

 يسمى ما ىذا ٗبكلها، يأتوا أف البشر يستطيع كال األعناؽ ٥با ٚبضع باىرة بآية النيب يأٌب. ا٤بعجزة ذات ُب
اِ َشْيءٍااِ ْئُ  َااَأَوَاوْااقَ لَا﴿: قاؿ فرعوف مع موسى مكل األنبياء استخدمو كععيم قاطع دليل كىو با٤بعجز
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اَونَيَزاَاا(32ا) ُّلِب  ٌااثَيْ َب نٌااِايَاا َِإَذااَ َص  ُاا َأَْاَي ا(31ا)ااصَّه ِدِق  َااِ  َااُك تَااِإناِ يِاا َْأتِااقَ لَاا(30ا) ُّلِب  ٍا
 عليو صاّب ناقة كمكلمعجزة باىرة . قدركا ما السحرة جاب (1)﴾(33ا)اِل َّه ِظ ِ  َاا َيْ َض ءاِايَاا َِإَذااَ َد ُا

 البشر ليس معجزات ا، بفذف ا٤بوتى كٰبيي كاألبرص األكمو يربئ عيسى. ككّبة أمكلة ىناؾ كمكل السبلـ
 .ذلك ُب كاضحة فرعوف سحرة قصة كلهم فشلوا كال مشعوذ كال طاىر كال ساحر ال أبدان  ٯبهلها

 فئة ُب إال غرضها تؤدم ال الحعت لو ا٤بعجزة إف بل الوحيدة؛ ىي ليست لكن آية، ا٤بعجزة نعم
 صلى النيب حاؿ خاصة ،شاىدىا فيمن إال تأثّبىا يكوف ال بعد سيأٌب من أما ال؟ كلبل كحضركىا شاىدكىا

 كل ُب سيأٌب فهل الساعة قياـ إٔب سبق، كما الساعة قياـ إٔب أٝبعْب الناس إٔب بعث ألنو كسلم؛ عليو ا
  ال؟ كلبل انتبهتوا يصدقوه؟ حٌب ٗبعجزات كقت

 ما ىرقل مكل زمنو، حضركا كال كاتبعوه شهدكه ما الذين اآلخرين الناس تقنع أخرل دالئل من فبلبد
 كأعطتو كعقيدة أخرل، دالئل أخرل، أدلة ٰبتاج شيء، رأل كال عنده ما رأل كال شافو كال النيب إٔب حضر
 تؤثر ال ٧بدكدة لكن دالة، آية ىي ا٤بعجزة. النبوة دالئل من بككّب أكسع كالنيب. نيب أنو يقينية كقناعة قناعة،
. فقط كحضرىا شهدىا من على إال حجة تقـو كال

 يتبعونو؛ عايزين مش خبلص ىكذا قومو فاستمر داككد النيب بعث منذ ا سنة جرت كلذلك
ا ٍّثَيلَُ  اَ َش ٌااِإَلَّهااأَنتَااَ  ا(153ا)اْاُ َ  َّه ِ  َااِ  َااأَنتَااِإنَّهَ  اقَ ُاوا﴿: قومو لو قاؿ ٤با صاّب اشَبط كلذلك
 أياـ، ثبلثة داركم ُب ٛبتعوا فقاؿ فعقركىا، للناس فاستجاب (2)﴾(154ا)ااصَّه ِدِق  َااِ  َااُك تَااِإناِ   َ ٍاا َْأتِا
.  خّب فيكم ما

 إٔب لككرتو السنة علماء كقٌسمو. النبوة بدالئل يسمى ما توصيل على بالفعل يدؿ السؤاؿ ىذا ففذف
. كالصفات األحواؿ بذات يسمى ما منو أقساـ، ستة أك ٟبسة ٫بو بلغت ،أقساـ

: ا٤ببعوث الرجل ىذا أحواؿ يعِب ال؟ كلبل انتبهتوا. النسب حالو ضمن من بيعث الذم النيب ىذا
 سنة؟ أربعْب خبلؿ صفاتو ىي ما. نيب يكوف أف قبل بينكم عاشها سنة أربعْب. تارٱبو كصفاتو، أحوالو،

 مقبولة؟ ىي ىل ؟طعونةـ ىي ىل القدٲبة أنسابو كذا؟ يفعل ىل غدر؟ ىل كذب؟ قاؿ ىل
 حالو أك نسبو أك القدًن تارٱبو من سواءن  ا٤ببعوث النيب اكتنفت الٍب األحواؿ أف على تدؿ ىذه كل 
 ىذه على نٌوه بنفسو كسلم عليو ا صلى النيب كلذلك؛ البشر بِب من غّبه عن ٛبامان  ،٨بتلفة كصفاتو

                                                 

 .33_ 30: الشعراء (1)
 .154_ 153: شعراءاؿ (2)
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 كبراعتها؟ إعجازىا يعهر كيف كىذا. نسبو عليو الصبلة كالسبلـ صحة على يعِب قضية القضية،
 تلك أحواؿ من كذلك؟ أليس جاىلية ُب يعيشوف كانوا اإلسبلـ قبل العرب أف تعرؼ أنت  

 القيمة تلك لؤلعراض أصبح ما ا١باىلية طبيعة من ضوابط، بغّب الفركج كاستباحة األعراض، ضياع ا١باىلية
.  ٚبتلط يعِب األنساب ىدـ إٔب سيؤدم كىذا

ا     او  يااَل  بض اانك حا    اأنواااأر   ا ل ااا  ال  ا يااا ك حاك ن)): عائشة تقوؿ
 ((  يا    بض يا  نا  دااذابياا  ا يولاثماح ض  ،ا  اأيا  ث  ا  ات   اح  اا  أتيااا   
 ابن يسمى لكن ذاؾ، من ىذا ابنو ىو ما ىذا فتحمل ىذا؟ العمل ىذا شوؼ يطأىا حٌب رجل ٥با ٱبتار
 كال بالشجاعة مشهور رجل ٱبتار يعنوف كما الولد إل٪باب طلبان  صار ىذا. ىذه ا٤برأة زكج كىو فبلف

 كضع...الصفات ىذه من يأخذ نفسو االبن ىو يفكر ال ىو ككرًن، شجاع مكلو يطلع كرٗبا بالكـر مشهور
 كلهم عليها يرٛبوف العشرة (1)((   مات   عاَلااا  أةا ل ااا ش ةادونااا اطانك حا    )) جاىلي
 من؟ ابن ىذا طيب ٙبمل طبعان  يطأىا،

 إليهم فَبسل شاركوا، تسعة ىذا؟ من ابن .ا٤بشكلة ىذه من للتخلص قانوف ا١باىلية أىل أحدث 
 بينهم عيرؼ القانوف، من نوع أصبح أنو إٔب تشّب يستطيعوف ال كلمة. يتخلفوا أف يستطيعوف ال ىذه ا٤برأة
 فتلصقو فبلف، يا ابنك فتقوؿ علمتم ما منكم كاف قد فتقوؿ فيأتوف عنو يتخلوا أف ٲبكن ما خبلص يعِب
.  البغايا نكاح منها مائو، غّب من ٚبلق يكوف قد غّبه، ابن يكوف قد بو يلتحق ىذا يعِب بو

 يعِب... ا٢بالة ىذه ُب اختلط ٦بتمع ُب سنة كأربعمائة ثبلٜبائة خبلؿك رجل فكم مشكلة ىذه
 الصبلة عليو قاؿ كلذلك. البداية ُب موضوع كىو النسب عن السؤاؿ كاف لذلك ال؟ كلبل، جدان  طبيعي
 كا٤بدة (2)((ايءااا  ال  ا   حا  ا صب يااما   ح،ا  اَلانك حا  اوادت)): ا٢بديث ُب كالسبلـ
.  أبدان  الصفة ّٔذه عريب ٘بد ما عهده، إٔب كاألمهات اآلباء معركؼ مناؼ عبد إٔب سنة أربعمائة إٔب ثبلٜبائة

 كيف عدناف، كىو ٝبيعان  العرب جامع جد إٔب كأمهاتو آباؤه عرؼ العرب من أيضان  ٘بد ما ىذه
. إ٥بي حفظ ىناؾ كاف إذف. ٲبكن ما يعِب ىذا

 قومهم صليبة من أقوامهم ُب ييبعكوف األنبياء أف معلومة عنده ألنو ىرقل من ىذا السؤاؿ كاف إذف 
 يعِب األمور كىذه النسب ألف العرب؛ عند خاصة خاصة أنسأّم، ُب يقع ما ٕبيث األنساب، معركفوف

                                                 

  .4732: رقم البخارم، صحيح (1)
 6308:كتاب عبلمات النبوة، رقم (2)
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: كالسبلـ الصبلة عليو كقاؿ فيهم ةؿاْبي  ىذه بقيت لذلك. جدان  مهمة يعِب عندىم األنساب ُب كالطعن
 ا فحفعو فاتت ىذه حٌب (1)((اْلن  با يااا   _ ف يدعونو ال أك  _ د ون  اَلاأ  يا ياأر ع))

 .كاألـ األب معلـو كأصبح
 من معركؼ نسبو (َنَ بٍااُذواِ  َ  اُاوَا): سفياف أبو فقاؿ مغموس؟ مطعوف ٦بهوؿ فيكم نسبو ما

: كالسبلـ الصبلة عليو قاؿ العرب امعاِب داِب عدناف إٔب فهد إٔب قصي إٔب ىاشم بِب من قريش صليبة
ا  يا  اواص   نياق   ا  اا اما  ياواص   اك  ن ا  اق  ش ًااواص   اك  ن ااص   ااهللاإن))

 .كالصفات األحواؿ ذات أساليب ُب تدخل داللة ىذه إذف (2)((خ  رااإا خ  را  اخ  را  ماا ام
 شرفو، أك نبلو أك خلقو ُب تطعن خيلة عليو عرؼ ما سنة كأربعْب كاألمانة الصدؽ الصفات منك

 حقان، نيب ىو ىذا أف من ا٢بق يريد الذم العاقل الرجل تقنع جدان  قوية دالالت كتكوف ٘بتمع كلها ىذه
 يسلم بأف القناعة ىذه يتبع أف فصرفتو قوؿ رٗبا أك كا٤بلك خارجية ألسباب يعِب كلكن ىرقل أقنعت كما
. كسلم عليو ا صلى النيب كيتبع كيؤمن

َليُااَقطُّلااَأَحدٌااِ ْ ُكمْاااْاَيْولَااَاَ ااقَ لَاا َيَ  ْااقَ لَا): ىرقل سيقوؿ ىنا قاؿ  جاءكم أك بعث ىل يعِب (قَيبَيْ
 النيب؟ ىذا قبل نيب أنو أحد زعم أك نيب
 عنده معلومة سبق كما ىرقل عند ألف ليش؟ أٮبيتو لو يعِب أيضان  السؤاؿ كىذا ،(ال: )ا١بواب فكاف  
 ذاؾ ُب معلوماتو ُب ٰبتكم كال أمة، تسمى أمة ىودإب سبق كما النجـو علم من استفادىا معلومة أف

. سنقتلو شأف لو يكن ٓب ففف سأؿ، لذلك. اليهود عند النبوة ُب سوابق كلو شأف لو من إال الوقت
 جاء فلما ال؟ كلبل انتبهتوا. انفسو من نيب جاءىا أف يسبق كٓب ٧بتكمة أخرل أمور من البد إذف  

 موافقان  كاباِب فجاءه عندىم اإلشكالية تلك لوجود السؤاؿ ىذا سألو كسلم عليو ا صلى النيب كتاب
 الذم ا٤بلك بأف ذلك بعد ىرقل ستقنع الٍب ا٤بهمة األسئلة أحد أيضان  ىذا فكاف. اإلشكالية لتلك لزعزعة
، ٱبتربكف ألهنم العرب تسمى الٍب األمة ىذه ٗبلك سينهر بناه  أخرل جهة كمن التنجيم من خبل كما النجـو
. كسلم عليو ا صلى ٧بمد النيب قبل من نيب إليو يبعث ٓب

 إ٠باعيل بعد من نيب بعث ما العرب، جنس من جنسهم من أك قبلو من نيب من أتاىم ما قومو ىذا
. كالتسليم الصبلة أًب عليو كسلم عليو ا صلى النيب إال

                                                 

 كا٢باكم ،( 3143 رقم ، 7/412 )حباف كابن ،( 934 رقم ، 2/644 )كمسلم ،( 22954 رقم ،5/342 )أٞبد أخرجو (1)
 .(1577 رقم ،3/148 )يعلى أبو : أيضنا كأخرجو . الشيخْب شرط على صحيح : كقاؿ( 1413 رقم ،1/539)
 (.4/388 )مالعقيل: أيضنا كأخرجو( 6996 رقم ،4/97 )ا٢باكم أخرجو (2)
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 دالئل كلو مهم ا٢بديث لكم قلت ككما بقية لو كا٢بديث ىرقل، أسئلة من الكاين السؤاؿ عند كنقف
. الفائدة لتعميم يعِب الكتاب خارج من نقرأ الشرح بعض رٗبا نقرأ سنحتاج ككّبة

 على كسلم ا كصلى  كا٢بمد .جهنم من كإياكم يعيذنا كأف رشدنا كإياكم يلهمنا أف ا أسأؿ
 .أٝبعْب كصحبو كآلو ٧بمد

 
ا

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

الدرس العاشر 
 
 

 ال كحده ا إال إلو ال أف كنشهد كنستغفره كنستعينو كنشكره ا ٫بمد الرحيم، الرٞبن ا بسم
 ا صلى. كلو الدين على ليعهره ا٢بق كدين با٥بدل ربو أرسلو كرسولو عبده ٧بمدان  أف كنشهد لو شريك
. الدين يـو إٔب ككّبان  تسليمان  كسلم كأزكاجو كأصحابو آلو كعلى عليو

 :بعد أما 
فا٢بديث موصوؿ، ا٢بديث موصوؿ لتدارس آخر أحاديث كتاب الوحي كىو حديث عبد ا ابن 

 . العباس ُب خرب أيب سفياف ابن حرب مع ىرقل ععيم الرـك
َكْ َ اَنَ ُبُياِ  ُكْماقَيْلُتاُاَواِ  َ  اُذواَنَ ٍبا): كقد كقفنا عند سؤاؿ ىرقل أليب سفياف كىو قولو

َليُا .ا(قَ َلا َيَ ْ اقَ َلاَاَ اااْاَيْوَلاِ ْ ُكْماَأَحٌداَقطُّلاقَيبَيْ
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، ىذا صحيح أم ٓب يبعث للعرب ُب جزيرهتم من عهد نيب ا (ال)كاف جواب أيب سفياف ك
: كىذا يصدقو القرآف الكرًن. إ٠باعيل عليو الصبلة كالسبلـ ابن إبراىيم إال النيب ٧بمد عليو الصبلة كالسبلـ

 .رّٔم دعوة يبلغهم بلساهنم جنسهم من أم (1)﴾قَيْبِل َاا ٍّ انَّهِ   ٍاا ٍّ اأَتَ ُاما َّه اقَيْو  ًاااِ ُ ِ رَا﴿
 أف ذكر" ا٤بشارؽ "ُب عياض القاضي (َ ِل ٍااِ  ْااآ َ آِيِااِ  ْااَك نَاا َيَ  ْا): قاؿ بعده الذم السؤاؿ

 (:مىلك )كلمة. بضبطْب تيضبط الكلمة ىذه
 (. مىًلكٍ  من آبائو من كاف فهل: )الضبط يكوف أف ففما
 (مىلىكٍ  من آبائو من كاف فهل: )الكاين الضبط أك. 

 سواءن . عشّبتو على أك قومو على ملكان  فصار ٛبٌلك أحد األقدمْب آبائو سلسلة ُب ىل كاحد كا٤بعُب
 ىل أيضان ( مىلىكى  من آبائو من ىل )أك كأجداده آبائو من ملكان  معْب شخص كاف ىل( مًلكٍ  ًمن: )قلنا

. ٨بتلف كالضبط كاحد ا٤بعُب .ٛبٌلك أحد كأجداده أبائو ُب يوجد
 أحد كىي ا٤باضي، الدرس ُب ذكرناىا الٍب كالصفات األحواؿ داللة ُب يصب أيضان  السؤاؿ ىذا 
 كىم مهم مبحث ا٤ببحث ىذا بأف كقلنا. كالسبلـ الصبلة عليو ٧بمد النيب نبوة على الدالة الستة األنواع
 . ا٢بسية با٤بعجزات فقط تقتصر ال كأهنا النبوة، بداللة يعرؼ ما الداللة توسيع

 كالعاقبة، النصرة كداللة كالصفات، األحواؿ داللة: منها أنواع ستة من كاحد نوع ا٢بسية ا٤بعجزات
 شاء إف ا٤بزيد  ٥باكسيأٌب ا٤باضي الدرس ُب ٭باذجها ذكرنا ذكرناىا ككّبة دالالت عدة القرآف، إعجاز داللة
 .ا

 إيراده سبب عن ىرقل تعليل ُب كسيأٌب .كالصفات األحواؿ داللة تأكيد خانة ُب يصب السؤاؿ ىذا
 سلطانو، اندثر سلطاف لو ككاف ملكو، اندثر ملك لو كاف األكلْب آبائو من أحد كاف لو ألنو السؤاؿ؛ ٥بذا
 . ذلك ُب البشر عادة بو جرت ٤با األقدمْب كأجداده آبائو ملك يعيد أف ٰباكؿ ىذه بدعوتو كاف لرٗبا

 مربرىا كليس السيادة، طلب ٥با مربر ال بالفعل دعوتو أصبحت غّبه، انتفى كما ىذا انتفى ففذا
 بالفعل دعوة كإ٭با غابرة؛ كأحكاـ مندثرة ٩بالك إعادة كال األرض، ُب كالعهور العلو طلب كال ا٤بلك طلب
 خاصة مصلحة ال أنو على بالفعل ذلك فدؿٌ  النور، إٔب العلمات من الناس إخراج قصدىا ،ربانية إ٥بية

 السيادة، عليو عيرضت قد كىو ذلك يكوف ككيف. لقبيلتو أك لعشّبتو أك كسلم عليو ا صلى النيب لشخص
 .قومو من ا٤بلك عليو كعيرض

                                                 

  .46:القصص (1)
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 السابقة دعوهتا بأف قريش شعرت ٤با ،كسلم عليو ا صلى النيب مع قريش صراع مراحل إحدل ُب
 كسلم، عليو ا صلى النيب ّٔا جاء الٍب التوحيدية اإل٥بية اإلٲبانية بالدعوة مهددة أصبحت الوثنية ا١باىلية

 بأحكاـ نفسها خصت كلهم العرب على ظاىرة سيادة ذات كقبيلة كجودىا بأف أيضان  قريش شعرت ك٤با
 .كالسبلـ الصبلة عليو للنيب الناجحة الدعوة ّٔذه مهدد كجودىا أصبح أيضان . ككّبة

 الدعوة، ىذه كجهة تغّب أف كسلم عليو ا صلى النيب مع صراعها مراحل إحدل ُب قريش أرادت 
 أف فّبيدكف العبارة، صحت إف زعيم أك كقائد كسلم عليو ا صلى النيب شخص بقاء مع رسالتها تغّب أك

رج كأف لو، شريك ال كحده ا ييعبد أف األكٔب غايتها توحيدية إ٥بية دعوة من اٰبولوه  ظلماهتم من الناس ٱبي
 النيب شخص يبقى أف ذلك بعد يضرىم كال ،ا٤بسميات ىذه من إْب...عربية قرشية مكبلن  قومية رٗبا دعوة إٔب

 .اكغايتودفها كه الدعوة قصد ا٫برؼ إذا كسلم عليو ا صلى
 ىو يصبح أك الزعيم، ىو يصبح كونو إشكاؿ فيو عندىم ما كسلم عليو ا صلى النيب فشخص 
 أك لشخصو سابق ٦بد أك سابق ملك يعيد يريد كالسبلـ الصبلة عليو شخصية دعوتو كانت لو ا٤بلك

 للنيب ٰبقق يعِب رضا عن بو فقبو٥بم ا٥بدؼ، ىذا لو قريش عرض لكاف ،األكلْب  آبائو أك عشّبتو شخص
 قريش أرادتو ما عن ٛبامان  ٨بتلف األمر لكن. الدعوة تدحض كبالتإب كمقاصده، مآربو كسلم عليو ا صلى
 فتنة تكوف ال حٌب إ٥بية إٲبانية دعوة من كالسبلـ الصبلة عليو ا٤بصطفى دعوة توجو كحرب صرؼ من

 عربية أك قومية ٯبعلوىا أف أرادكا النور، إٔب العلمات من الناس كليخرج العا٤بْب، رب  كلو الدين كيكوف
 .األمور ىذه كسلم عليو ا صلى الرسوؿ على فعيرضت شخصية، أك

 ابن الوليد أرسلت. كغّبه إسحاؽ ابن أخرجها ا٤بشهورة القصة ُب ا٤بغّبة ابن الوليد قريش أرسلت
 انتبهتوا ا٤بلك، يريد كاف إف. يريد ماذا كانعر ٧بمد إٔب اذىب لو قالوا كسلم، عليو ا صلى النيب إٔب ا٤بغّبة
 ماداـ. عليو عيرضت ملك، عن يبحث كسلم عليو ا صلى النيب كوف أصبلن  كجود مالو يعِب ىذا؟ للسؤاؿ
 عليو ا صلى دعوتو أياـ أكؿ من غايةاؿك يريد ما كحقق كصل لكاف ا٤بقصد ىو ىذا كاف لو عليو عيرضت
 . كسلم

 عريب ملك أبنائنا، من ملك لدينا يصبح( دكنو أمران  نقطع فبل علينا ملكناه ا٤بلك يريد كاف إف)
 ما ففذا. يريدكنو ما كلو الكبلـ ا، أمر إقامة األصناـ، اقطع ا، إال إلو ال الوجهة تغّب يعِب ا٤بهم. قرشي

 عند أك الوثِب عند حجة أم كالربىاف كالبياف با٢بجة الصادقة دعوتو أك الواضحة حجتو نقارع أف استطعنا
 .كحديكان  قدٲبان  كالرسل األنبياء أعداء من ككيد مكر كىذا كأىدافها، مقاصدىا غّبف ا؟ دعوة أماـ ما١باىل
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 كحركات أمور من الناس يصنعو ٩با حٌب رٗبا كككّب اللعاب، لو يسيل كا٤باؿ ا٤باؿ يريد كاف إف أيضان 
 صاحب يضر كال القضية انتهت حصل ففذا. الذات كنفع كا٤باؿ ا٤بكسب مقصدىا اْب...كاضطرابات
 مقصده لو سيحقق كاف إذا كاإلسبلـ الدين كاف كلو حٌب لصا٢بو شيء أم يوظف أف الذاتية ا٤بصلحة
 أعدائو ُب ا سنة ىي كما قبل من إليو يدعو كاف ما ركل كمأربو، مقصده إٔب ككصل انتهى ففذا. كمأربو
 .كحديكان  قدٲبان 

 كيتمتعوف يتزكجوف الناس النساء، يريد كاف إف. ماالن  أككرنا يكوف حٌب لو ٝبعنا ا٤باؿ يريد كاف ففف
 كنطلب نعا١بو جنوف أك خباؿ أك مرض بو كاف إف نساءن، أككرنا يكوف حٌب شاء ما نزكجو فقّب كىو

 . كاألطباء ا٢بكماء
 كالنساء، كا١باه، كا٤باؿ، السيادة، :ىذا من أككر مغرية عركض من ا٤بادم عند يبقى ما العركض ىذه

 ا٤بآرب ٥بذه جاء ما ألنو كسلم؛ عليو ا صلى النيب قبل من مرفوضة ىذه كل لكن. خبلص كلها كا٤بتع
 كل الناس إخراج كىو ععيم ٥بدؼ كاصطفاه ا اختاره كإ٭با لذاتو؛ شخصية ىي ما كدعوتو كا٤بقاصد
 .النور إٔب العلمات من الناس

 النيب لو قاؿ ،العركض ىذه عليو كعرض كسلم عليو ا صلى النيب إٔب ا٤بغّبة ابن الوليد ذىب فلما
(ا1)احم﴿ (1)(( صلتا ورةا ل يا ي أاا  ع:اق لان م،:اق لاأ  غت،)): قاؿ: كسلم عليو ا صلى
 لرٞبة دعوة ىذه الرحيم، الرٞبن كمصدرىا الدعوة أصل ا ٯبعل أف (2)﴾(2)ااا َّهِح مِاااا َّهْحَ  ِاا ٍّ َااتَ زِ  ٌا
 اآليات (3)﴾(3)ا َيْ َلُ ونَاااٍَّيْومٍااَ َ  ِّ  ًااقَيْ آن ًااآ َ تُيُااُ صٍَّلتْااِكَ  بٌا﴿ النور إٔب العلمات من كإخراجهم ا٣بلق
 . فصلت سورة من

 عليو ّٔذا ييبعث ٓب ألنو كلها؛ كرفضها كالسبلـ الصبلة عليو كلها عليو عرضت األمور ىذه إذف
 العتاؽ من ا٤بكي القرآف من كىي اإلسراء سورة ُب كما لو ا قاؿ كقد ّٔذا ييبعث ٓب كالسبلـ، الصبلة
َ  كَااَأناَوَاْوَلَا﴿: األكؿ  ىذه من عرض بأم النيب قبل لو (4)﴾َقِل  ًااَاْ ئ ًااِإاَْ ِ مْااتَي َْك ُااِكدتَّهااَاَيدْااثَيبَّه َيْ
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َ  كَااِإذاًا﴿  قليبلن  شيئان  كلو العركض ََذقَيْ  صلى للنيب هتديد فيها اآلية(  1)﴾اْاَ َ  تِااَوِ ْ  َاااْاَ َ  ةِااِ ْ  َااْلَّه
 .األمور ىذه من شائبة تشؤّا ال صافية خالصة دعوتو يريد ا ألف كسلم؛ عليو ا

 ُب ىذا صبٌ  انتفى ففذا ا٤بقصد، ىذا يصل يريد(اَ ِل ٍااِ  ْااآ َ آِيِااِ  ْااَك نَاا َيَ  ْا): ىرقل فقاؿ
٤با سيقتنع ىرقل، كىو كما قلنا ملك يعرؼ أمور  كسلم عليو ا صلى النيب لصاّب النبوة داللة مصلحة

 كأيضان قسيس يقرأ الكتاب كيعرؼ أحواؿ األنبياء .السياسة كا٤بلك كشهوة السلطاف، كاألمور ىذه
كأخبارىم، كأيضان ٝبع مع ذلك النعر ُب النجـو كما سيأٌب كاتفقت كل الواردات ىذه على تأكيد داللة 

النيب صلى ا عليو كسلم أنو ىو الرسوؿ الذم اصطفاه ا برٞبتو للعا٤بْب أٝبعْب صلى صادقة ُب أحواؿ 
   .ا عليو كسلم

  . جواب أيب سفياف ال ما فيو أحد من آبائو ملك(قَيْلُتاََلا)
 ىنا السؤاؿ ىذا أيضان سؤاؿ حكيم فعبلن كيدؿ على (قَ َلا ََأْاَ اُفااا َّه ِسا َي َّهِبُ ونَُياَأْماُ َ َ  ُؤُامْا)

 .خربة سابقة كدراية سابقة من ىرقل ٔبنس أتباع ا٤برسلْب
 ٤با كانت دعوات األنبياء كا٤برسلْب ٙبقق فيما ٙبقق ا٤بساكاة بْب ا٣بلق كإلغاء كل االمتيازات الٍب 
كضعها بعض الناس ألنفسهم ظلمان كعدكانان ٕبكم سلطاف أك جاه أك شيء من ىذا القبيل، كدعوات 

كلها، كستجعل الناس ُب حكم ا جل كعبل سواء، ال فضل ألعجمي على  األنبياء ستلغي ىذه الفركقات
لن يقبلها أصحاب االمتيازات ا٣باصة كلبل ال؟ كلن يقبلها أصحاب الذين ألفوا . عريب كال لكذا على كذا

 .النعاـ الطبقي الذين يقسموف عباد ا إٔب طبقات كمستويات
النعاـ الطبقي نعاـ ستجده ُب كل ٦بتمع جاىلي، ال ٙبكمو شريعة من ا ال ُب قدًن الزماف كال ُب 

 . حديكو
 ستجدىا ،إذا درست أحواؿ آّتمعات ُب عهد النيب أك قبل أف يبعث النيب عليو الصبلة كالسبلـ

بالفعل نعاـ طبقي، ُب أم ٦بتمع سواءن ٦بتمع العرب، أك الرـك ىؤالء، أك الفرس، أك شعوب الصْب كالشرؽ 
 كيعطي بعض الناس امتيازات مقدسة كامتيازات ،النعاـ الطبقي موجود. األدىن، أك شعوب ا٥بند كغّبىا

يعِب معينة يتفضلوف ّٔا على من يركف أهنم دكهنم ُب ا٤بستول أك ُب ا١بنس أك ُب القداسة أك ُب ا١باه أك ُب 
 .السلطاف ك٫بو ذلك
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ككذلك ُب الوقت ا٢باضر النعاـ الطبقي ٰبكم عقليات الفرد، سواء آّتمع على مستول آّتمعات 
. اْب...كالدكؿ، كأنت تعرؼ تقسيمات يعِب العآب ا١بديد الكالث

يعِب الشعوب تبِب نفسها ُب العآب ا١بديد أمريكاف مكبلن، .  تقسيمات يعِب مبنية علة نعرة دكنية
 كاف ىذا .الربيطاف، األكربيوف عمومان ينعركف إٔب غّبىم نعرة دكنية أهنم أقل منهم شأنان كأقل منهم مستول

موجود ُب ذاؾ القرف عند األ٤باف كالشعوب الكبلثية ىذه إٔب غّبىا، ألجل ىذا قامت حركب ككّبة كىي 
. موجودة اآلف ُب كل ٦بتمع ككل أمة يعِب ال ٙبكمها شريعة من عند ا؛ كإ٭با ٙبكمها أىواؤىا كشهواهتا

قد ٘بد النعاـ الطبقي موجود، كالنعر إٔب الناس با٤بستويات ىذه الٍب ىي من كضع البشر أنفسهم  
 اليـو الذم يقسم البشر ُب حا٥بم٘بدىا قائمة كظاىرة كالنعرة الدكنية ٧بققة على مستول األمم كالشعوب ؾ

 كل الشرؽ األكسط كشعوب الشرؽ األدىن، كشعوب .األرض إٔب العآب ا١بديد كأمريكا كأركبا كالعآب الكالث
الكركات النفطية ، سواءن أكركبا كشعوب ا١بنوب مع أف الكركات كلها منابعها ُب ا١بنوبمن الشماؿ األغنياء 

 .اْب، الكركات ا٤بائية كلها ُب ا١بنوب، كاالمتيازات ُب الشماؿ....كا٤بعادف النفيسة كاأل٤باس كالذىب
 حكم ا١باىلية كتصورىا من منطلق القوة كمن منطلق السيادة النعرة الدكنية، طبعان ىناؾ اعتبارات 

 .ككّبة يعِب ماداـ أف الذم ال يقـو بْب الناس ىو شرعة ا
٤با تأٌب دعوات ا٤برسلْب كتلغي ىذه الفركقات، كتعطي كل ذم حق حقو، كتنزؿ الناس مناز٥بم الٍب 

كأكؿ من . يستحقوهنا، ك٘بعل الناس ٙبت حكم كاحد ما يقبل ىذا أصحاب النعاـ الطبقي أبدان كسّبفضونو
قريش رفضوه ك٥بذا قالوا للنيب صلى ا عليو كسلم إذا . رفضو قـو النيب صلى ا عليو كسلم كىم قريش

كيف ٪بلس مع ببلؿ : أردت أف نسمع منك أف ٘بعل لنا يومان خاصان، كقالوا ىذا أبو جهل كٝباعتو، قالوا
. كىذا سيعيبنا، خصنا بوقت، خصنا ٔبلسة خاصةكصهيب كفبلف كفبلف كذاؾ كذاؾ، يعِب رقيق ك٩بلوكْب، 

ااَّهِ  َ ا﴿  اآلية ا٤بشهورة﴾َوَلَاَتْ ُ ِداااَّهِ   َا﴿ النيب صلى ا عليو كسلم عوتب عتاب شديدفلما كافقهم 
ا ُ ِ ُدوَناَوْ َ يُا  يعِب (1)﴾ َيَ ْ ُ َدُاْما َيَ ُكوَناِ َ ااا َّه ِاِ   َا﴿ : إٔب أف قاؿ لو﴾َ ْدُ وَنارَ َيَّهُ ما ِ ْاَغَداِةاَواْاَ ِشيٍّ

. العا٤بْب من ستكوف خاصة، ٗبيزة الكرباء كخصصت الضعفاء ىؤالء أخرت لو
 عليو ا صلى النيب عنو فتلهى مكتـو أيب ابن جاءه ٤با" عبس "ُب ا٤بشهورة األعمى قصة ُب كعاتبو 
 الدعوة كوف البشرم، أك ا٤بادم ا٤بقياس جهة من إليو تنعر لو يعِب أنو مع الكرباء، ّٔؤالئك انشغاالن  كسلم
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رص الكرباء إٔب تيوجو  فبل. اْبك...أمم بفسبلمهم سيسلم كاىتدكا أسلموا إذا الفائدة تكوف قد عليهم، كٰبي
در  .ا٤بسألة ىذه هتي

 ال أشخاص ٟبسة يعِب. غد بعد أك غدان  لو سيفرغ أعمى رجل إٔب يستمع أف ألجل: قائل يقوؿ قد
 ُب كسلم، عليو ا صلى للنيب القرآف ُب عتاب كأشد عوتب ذلك كمع ،كعمار كببلؿ أنفسهم إال ٲبكلوف
اَوتَيَواَّه اَ َب َا﴿ سورة ُب عوتب األعمى قصة كُب ﴾رَ َيَّهُ ماَ ْدُ ونَااااَّهِ   َااَتْ ُ دِااَوَلَا﴿ :عوتب األكٔب القصة

ااْ  َيْغَ  اَ  ِااَأ َّه (ا4)ااا ٍّْكَ ىا َيَ  َ َ يُااَ  َّهكَّه ُااَأوْاا(3ا) َيزَّهكَّه اَاَ لَّهيُاا ُْدرِ  َااَوَ  (ا2)ااْْلَْ َ  اَ  ء ُااَأن(ا1)
 (1)﴾(7)ا َيزَّهكَّه اَأَلَّهااَ َلْ  َااَوَ  (ا6)اَتَصدَّهىاَايُاا َأَنتَا(ا5)

 ا أمر كعلى ا دعوة على ـيقد من يقدـ حٌب البداية، من تلغى أف ٯبب الدكنية النعرة ىذه
 أك الشرعية الصبغة إليها كأضفنا ا شرعة إٔب االمتيازات نقلنا إذا ألف امتيازات؛ دكف راغبان  ا طاعة كعلى
 .كاقع تغيّب ىي كلوحات، الفتات تغيّب مسألة ىي ما. الواقع غّبنا ما الشرعية األ٠باء

 عتابان  العرض ىذا قريش من قبل ٤با عوقب كلذلك لو، كسلم عليو ا صلى النيب جاء ما كىذا
 . القرآف ُب شديدان 

 الصبلة عليو نوح لدف من األنبياء ٝبيع ُب كعبل جل ا سٌنة ىرقل سؤاؿ ُب كما بالفعل كىذه
 .كالسبلـ الصبلة عليو ٧بمد ا٣باًب النيب إٔب كالسبلـ

 ا٤بخرج بالفعل فيها ألف كالفقراء؛ كالبسطاء الضعفاء ىم ّٔا كيرضى األنبياء دعوة على يقبل من أكؿ
 أقول ىم فمم عليهم القاضي الطبقي النعاـ من ٱبرجهم كىو ا٤بهضومة، حقوقهم ٥بم سيعيد الذم الوحيد
 من إال الناس يعامل ال كجل عز ا عند من شرع نعاـ إال ذلك من ٱبرجهم ال عددان، منهم أككر أك منهم
 .كاحد منعور

 العدالة للناس ٰبقق لن رباين، إ٥بي مصدره يكوف ال نعاـ أم أك تشريع أم أف على يدؿ ىذا
 سّباعوف أنفسهم البشر ىم النعاـ يضع  منيكوف ٤با يعِب. أبدان  أىلها إٔب ا٢بقوؽ كإرجاع كالرٞبة كا٤بساكاة
 .غّبىم على كالسلطاف ا٢بضرة يعطيهم كما كامتيازاهتم ٨بصصاهتم األكٔب بالدرجة
 كسينتعر عدالن، بعض من بعضهم كسينتعر رٞبة، بعض من بعضهم سينتعر البشر كاف كإذا 
 .٧باالن  طلبوا فقد ٧باالن، يعِب طلبوا فقد مساكاة، بعض من بعضهم
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حٌب  تأملكبّب  إٔب األمر ٰبتاج ال تأملو من لكل كاضح ا٤بشهود ا٢باضر كالتاريخ القدًن كالتاريخ
 . القضية ىذه مكل يكبت

 كالبسطاء للضعفاء ا٤بنقذة الوحيدة ىي إ٥بي ىو بل بشرم؛ مصدرىا ليس كعبل جل ا فشرعة
 من مستول إٔب كإخراجهم ا٢برية من مستول إٔب كإخراجهم كإقصاء كىضم ظلم من فيو ىم ٩با كالفقراء
 كالفتات لوحات ٦برد ككلها اإلنساف، حقوؽ عآب يسمونو اليـو عآب ُب يقولوف كما باإلنساف يليق الكرامة

. أبدان  كاقع من ٥با رصيد كال
 بذلك كيسبقوف سريع، يعِب الدعوة ىذه على كالفقراء الضعفاء إقباؿ يكوف أف طبيعي كلذلك 
 سيذىب الذم ا١باه عندىم سيفقدكهنا، الٍب ا٣باصة حساباهتم عندىم العكس ُب ىم الذين الكرباء

 االمتيازات ىذه كل حد، ٥با كضعمس حق كجو غّب من أخذكىا الٍب كاألمواؿ سيندثر، الذم كالسلطاف
 .ستلغى

إذف سيكوف موقفهم من الدعوة طبيعي يكوف موقف ا٣بصومة، غياب الكرباء أك ا٤بؤل بلغة القرآف 
 فّبيد ىرقل أف ينعر ىل ىذه .الذين استكربكا من أياـ نوح إٔب ٧بمد صلى ا عليو كسلم، كىذه سنة

 .السنة متحققة ُب ىذه الدعوة ا١بديدة أك ال
فلما كاف ا١بواب أف ضعفاء الناس ىم أتباعو، عرؼ أنو ليس بدعان من الرسل صلى ا عليو كسلم 

َ  اَاُكمْاانَيَ ىاَوَ  ااا َّهْأيِاا َ ِديَااَأرَاِذاَُ  اُامْااااَّهِ   َااِإَلَّهاااتَيَّهبَيَ  َاانَيَ اكَااَوَ  ﴿ :من أياـ نوح قالوا اَ ْض ٍااِ  اَ َل َيْ
. (1)﴾َك ِذ ِ  َااَن ُ ُّلُكمْااَ  ْا

 بأف التاريخ عرب ا٤برسلْب دعوات بتسلسل كا٤بؤل الكرباء يكتفي ٓب: جدان  مهمة مبلحعة ىنا لكن
 بل فقط؛ حق كجو بغّب أخذكىا الٍب ك٨بصصاهتم امتيازاهتم على حفاظان  ا٤برسلْب دعوة فع أعرضوا

 النيب ّٔا جاء الٍب الدعوة ذات أف على يدللوا أك يستدلوا أف خبل٥با من يريدكف كشبهة ىذا استخدموا
 .كحقيقتها ذاهتا جهة من إليها ينعركا ٓب األتباع، جهة من إليها نعركا. ٥با قيمة كال كساقطة فاسدة

 ما فبلف مؤلفو من تقوؿ قٌيمو، لك قيل كتاب جاءؾ أك فكرة، كجاءتك دعوة، جاءتك إذا كالعدؿ
 كاف كلو ٙبللها ال؟ كلبل نفسها الفكرة إٔب تنعر حكمو إ٭با فاسد؟ كتاب تقوؿ لونو كال شكلو عجبك
 من كا٢بق ا٣بطأ من الصواب ٤بعرفة مقياس ىو ما ىذا ٝبيل، ذميمان، طويبلن، قصّبا،ن . كاف ما صاحبها
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 األفكار على حٌب كلها األمور على ٰبكموف ،كحديكان  قدٲبان  عمومان  ا٤بادم التوجو أصحاب لكن. الباطل
 .٥با الداعْب جهة من حامليها، جهة من األمور كحقائق كالدعوات
.. من نوعان  دعوهتم ذلك أعطى كا٤بكانة، كالكراء الغُب من مكبلن  مستول على الداعوف ىؤالء كاف ففذا

 أك الدعوة ذات إبطاؿ إٔب ّٔا يتوصلوف شبهة ذلك جعلوا عندىم، عاد ما كعبيد كضعفاء فقراء كانوا كإذا
 عليها يقبل أف العقوؿ أىل يقوؿ كما يعقل كيف إذا .فاسدة دعوة نفسها النيب دعوة أف على للتدليل
 فاسدة دعوة ىي إذف اْب،.....كا٤بشاىّب كاألشياخ الكرباء عنها كيعرض ٥بم شأف ال الذين كالضعفاء الفقراء
 .﴾اا َّهْأيِاا َ ِديَااَأرَاِذاَُ  اُامْااااَّهِ   َااِإَلَّهاااتَيَّهبَيَ  َاانَيَ اكَااَوَ  ﴿ :نوح قـو قاؿ ىكذا

َ  اَاُكمْاانَيَ ىاَوَ  ﴿ ىذا؟ ُب كماذا طيب  ﴾َك ِذ ِ  َا﴿ النتيجة ىي ىذه ﴾َن ُ ُّلُكمْااَ  ْااَ ْض ٍااِ  اَ َل َيْ
 السلطاف كأىل العقل رجاحة أىل لكاف األراذؿ إليها سبقنا ٤با صادقة كانت لو إذ كاذبة، دعوتكم إذف
 .يقبلوف الذين ىم كا١باه

 عليو ا صلى النيب دعوة فساد على كاستدلت األسلوب ىذا استخدمت قريش حٌب متسلسل كىذا
 أك عقائدم، تأصيل من تأصيل؟ من عندكم ماذا. ٗبشركعهم جاؤكا كال دعوتو ذات ُب ناظركه ما كسلم،
 الطبقات ميز إال عندىمما  شيء فيو ما نشوؼ حٌب ىاتوا عندكم؟ ماذا. عدٕب اجتماعي نعاـ أك عقلي،
 كسلم؟ عليو ا صلى النيب كدعوة ناضجة دعوة ستواجو كيف. كاألكثاف كاألصناـ كا٣بمور

 الكفر شبهة ىذه األتباع، إٔب نعركا. كا٤بعاىر العواىر يستخدموف كبدؤكا ىذه، ا٢بقيقة ألغوا إذف
 جاء ما كاف لو أم (1)﴾ِإاَْ يِااَ بَيُيونَ ا َّه اَخْ  اًااَك نَااَاوْا﴿ :األحقاؼ سورة ُب كعبل جل ا قاؿ كما عمومان 

 معُب ىذا .كالفقراء الضعفاء ىؤالء من كالكالث كالكاين كببلؿ كصهيب عمار إليو سبقنا ما خّب ٧بمد بو
 .اْب......صحيحة كال مضبوطة ىي ما الدعوة ذاتمعُب كبلمهم أف  إذف .الكبلـ

ٍب الحقان ٤با بدأت دعوة النيب صلى ا عليو كسلم تأخذ بعدىا ُب الزماف كا٤بكاف، توسعت الشبهة 
عن أىل الكفر عند أىل الشرؾ، ٓب يكتفوا فقط باالستدالؿ بكوف األتباع ىم الضعفاء على إبطاؿ ذات 

 .الدعوة؛ بل تطورت عندىم القضية فذىبوا يقدحوف ُب علم ا كاصطفائو كاختياره
أنت اآلف إذا قمت ٗبشركع كما أحسنت اختيار العامل الذم يؤدم مكبلن العمل أك ا٤بهندس الذم 
ينعمو لك، سيأٌب أصدقاؤؾ فيقولوف أنت الغلطاف ٱبطئونك أنت، أنت اللي ما أحسنت االختيار، فيدؿ 

                                                 

 .11:األحقاؼ (1)



 

 239 

كتاب بدء الوحي                                                                                                 _ شرح صحيح البخاري
  الدروس كاملة

على أنك عدًن خربة كما تعرؼ يعِب األمور، فاخَبت شخصان عاديان ٣ببط لك الشغلة كلها، سيتهموين أنا 
 .كىذا كبلـ صحيح حكم عقلي. ُب اختيارم

 ؿفلما تأٌب قريش تقوؿ ما كجد ا جل كعبل من يهديو لدينو إال ىؤالء، ا٢بقيقة ما طعنوا ُب ببل
كصهيب؛ إ٭با يطعنوف ُب ا٤بصطفي الذم اختاره، اصطفى كأهنم يريدكف يقولوف ا عز كجل ما أحسن 

ليش االختيار ىذا؟ . االختيار عندما اختار لدعوتو الٍب يريد أف تكوف دعوة للعا٤بْب أٝبعْب اختار ٥بم عبيد
ا َيْ َضُ ما َي َي َّه اوََكَ ِا َا﴿ :كىذا ذكركه ذكره ا عنهم ُب األنعاـ قاؿ جل كعبل. اختيار غّب دقيق

 الذم ُب ا ُب ا٤بختار ُب االختيار ُب فقدحوا تطورت الشبو ﴾ ِبَيْ  ٍاا َيْ َضُ ما َي َي َّه اوََكَ ِا َا﴿ (1)﴾ ِبَيْ  ٍا
 ألهنم ا٤بناسبْب؛ الرجاؿ لدعوتو ٱبتار أف أحسن ما كأنو كخربتو علمو ُب كعبل، جل ا٤بصطفي ُب اختار

 عبلـ إال يعلمها ال الٍب كا٤بقاصد ا٢بقائق ٛبامان  منفْب كا٤بعاىر، بالعاىر قلنا كما األمور على ٰبكموف
 ما أم ﴾ َيْ ِ َ  ا ٍّ اَ َلْ ِ ماااّليُااَ  َّهااَأَاَيُؤَلءااٍّ َيُيواواْاا ِبَيْ  ٍاا َيْ َضُ ما َي َي َّه اوََكَ ِا َا﴿: كتعأب سبحانو الغيوب
ا َِأْ َلمَااااّليُااأَاَْ  َا﴿: بقولو عليهم ا رد فكاف ا، ُب قدح ؟ىؤالء إال يصطفي أف ا كجد

 يصطفيو من كعبل جل علم .بصّبان  خبّبان  بعباده ككفى ا٣ببّب كىو كخربتو كعبل جل ا علم (2)﴾ ِ اشَّه ِك ِ  َا
 .كتعأب سبحانو كٱبتاره لدعوتو

 إٔب علمها يرجع كىذه حقائق، كإ٭با أشكاؿ كال ألواف كال ألقاب كال أ٠باء قضية ليست كالقضية
الوقت ا٢باضر يعِب ىذه الشبهة ما تزاؿ حٌب ُب شبهة عند أىل الكفر، لكن   .كتعأب سبحانو ا٣ببّب العليم

تصد ككّب من الناس عن دين ا جل كعبل، كبالتإب عندما ينعركف إٔب األتباع ال ينعركف إٔب حقيقة ذاؾ 
كذاؾ كإ٭با إٔب ذات الدعوة بأصو٥با كحكمتها كعدالتها كمشوليتها إٔب آخر ىذه الصفات الٍب ىي صفات 

 .تشريع ا سبحانو كتعأب
 من بدعان  أـ كالرسل األنبياء تاريخ ُب الواقع مع متناغم ىذا ىل يعرؼ أف يريد يعِب ىرقل فسؤاؿ

 كسلم عليو ا صلى دعوتو ُب ال الرسل، من بدعان  ليس متسقان  متفقان  متناغمان  بالفعل فجاء األنبياء، دعوات
 . أتباعو ُب حٌب كال
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 كاآلف. كسلم عليو ا صلى النيب السؤاؿ ىذا مصلحة ُب صٌبت أيضان  إذفا(ُ َ َ  ُؤُامْااَ  ْا): قاؿ
 كبل من شهادات لكنها ٛبامان، القضية عن بعيد كسلم عليو ا صلى كالنيب كافر، كا٤بسؤكؿ كافر السائل
 .كسلم عليو ا صلى ا رسوؿ كدعوة حقيقة على الطرفْب

ُيُصونَااَأمْااأََ زِ ُدونَااقَ لَا): بعده الذم السؤاؿ  فائدة فيو حقيقة السؤاؿ ىذا. ينقصوف أـ يزيدكفأا( َي َيْ
 الفائدة ىذه نذكر أف كقبل. الدعوات من غّبىا دكف كسلم عليو ا صلى النيب بدعوة خاصة زائدة زائدة،
 . يعرفو كلكم بتمهيد ٥با ٭بهد البد

 ٧بدكد، يبقى احتماؿ أتباعو ُب الزيادة فاحتماؿ خاصة، قومو إٔب ييبعث السابقة األمم ُب النيب كاف
 (1)﴾تَيْبَ ِئ ْااَ  َااآَ  َااَقدْااَ  اِإَلَّهااقَيْوِ  َااِ  ا َيْؤِ  َااَا اأَنَّهيُا﴿ كقبيلتو عشّبتو داخل يبقىداخلي  كالصراع
اِإَلَّهااَ َ يُااآَ  َا َوَ  ﴿ سيأٌب كالصراع كفر من ككفر أسلم من أسلم معينة أمة إٔب مبعوث أنت خبلص
 ىذه يعِب( 3)﴾ َيْ ِ  َيُ مْااَأناَوَ َلِئِ مْااِ ْ َ ْونَاا ٍّ اَخْوفٍااَ َل اقَيْوِ يِاا ٍّ اُذرٍّ َّه ٌااِإَلَّهااِاُ وَ  اآَ  َااَ َ  ﴿ (2)﴾َقِل  ٌا

أَنَّهُياَا ا َيْؤِ َ ا﴿  نوح قـو خرب بل عددىم؛ ُب ٧بدكدين األنبياء أتباع أف على تدؿ اآلمك القرآنية األخبار
 فائدة فيو السؤاؿ؟ ىذا ليش ينقصوف؟ أـ يزيدكف: يقوؿ ىنا لكن. يزيدكف ال ﴾ِ  اقَيْوِ َ اِإَلَّهاَ  اَقْداآَ  َا

                                                                                                                                                    .زائدة
 ،خاًب بنيب موعودكف أهنم يعلموف الوقت، ذلك ُب النصارل سكقيسي  يهود أحباره ككل ىرقل يعلم

 .كالزماف ا٤بكاف حدكد من ٚبرج أهنا دعوتو خواص من كسيكوف كلها، األرض على دعوتو فتشرؽ
 اعتبار كلذلك فقط؛ األرض أركاف من ركن ُب ألمة ىي ما أٝبعْب، للعا٤بْب شاملة عامة دعوة 

 إٔب كستتوجو كلها األرض على ستشرؽ ماداـ ال،. ا٢بساب من موقع لو يكوف ال قد كالنقصاف لزيادةا
 . دعوات من سبقها ما ٧باسن كل ٝبعت دعوة خاصة الطبيعي، الوضع ىو الزيادة فاحتماؿ كلهم األمم

 النيب كىذا اإل٪بيل، ُب بو كميبٌشر التوراة، ُب بو ميبٌشر سييبعث، موعودان  نبيان  أف معلومة ىرقل فعند
 ىل ىرقل يتكبت أف يريد كلذلك ؛كا٤بكاف الزماف حدكد تتجاكز دعوتو بأف األنبياء من تقٌدـ ما على سيمتاز
 كسينتهي داخلي كصراع نفر كم ٧بدكدين أـ مضطردة زيادة ُب أتباعو أٝبعْب؟ للعا٤بْب القادـ النيب ىو ىذا

                                                 

 .36: ىود (1)
   .40:ىود (2)
   .83:يونس (3)



 

 241 

كتاب بدء الوحي                                                                                                 _ شرح صحيح البخاري
  الدروس كاملة

 جاء أف بعد _ مهمة نقطة كىذه _ السابقْب األنبياء دعوات إف بل ا٤بوضوع؛ كينقضي كقت أقرب ُب
  ال؟ كلبل كجودىم مع  ذلك بعد أنبيائهم من دكر أم القرآف ذكر ما ألقوامهم العذاب
 ّٔا؟ قاـ رسالة أم ذلك؟ بعد نوح خرب من ا ذكر ماذا قومو، كأىلك معو كمن نوح ا أنقذ آب

.  (1)﴾َ َ ٌماَ َل انُوٍحاِ يااْاَ  َاِ   َا﴿ خبلص إذف. خبلص انتهت ٥با بيعث الٍب األمة انتهى، دكره
َ  اُاوداًاَوااَّهِ  َ اآَ ُ وْااَ َ يُا﴿ككذلك ىود   الفئة البسيطة الكم نفر الذين أسلموا كالبقية من (2)﴾َن َّه َيْ

ىل تطورت دعوتو؟ زادت؟ ال، ما عاد فيو أصبلن ما عاد فيو؛ ألف أجل الدعوة  . قومو اجتاحهم العذاب
 .يبقى مع أتباعو الذم آمنوا بو يبلغهم أمر ا حٌب يقضي ا فيهم من أجلو ما يقضي

ُيُصونَا) إذف يدؿ ىذا يدؿ على أف قسس النصارل كمنهم . السؤاؿ ىذا مهم جدان ا(أََ زِ ُدوَناَأْما َي َيْ
ككاف يعِب قسيسان ملكان كما قلنا، كأحبار يهود كاألحبار كذلك ككّبة قسمناىا ُب دكرة أياـ _ ىرقل 

موضع التفصيل لكن اآلف ليس . خصائص الرسالة امدية عندما تكلمنا عن عا٤بيتها كالبشارات السابقة
 عنده علم بأف دعوة النيب القادـ ا٤ببشر بو ُب التوراة من ضمن أسسها الٍب امتاز  _فقطىذه لفائدة ؿ نشّب

 ستسمر إٔب ث،يعِب ليس فقط ُب حياة النيب ا٤ببعو. ّٔا كاختيص ّٔا أهنا دعوة عا٤بية تتجاكز حدكد الزماف
  .عندىم ا٤بعلومة ىذه. يـو القيامة

حدكد ا٤بكاف ما ىي فقط مكة كال يكرب كال جزيرة العرب، ستشرؽ على األرض كلها، كعندىم 
جباؿ " أشرؽ الرب من ساعّب كتؤلأل من طور سيناء كسطع أك استعلى ُب جباؿ طهراف: "أصبلن ُب التوراة

 .ستعبلء كزىور الذم يعم السماء كاألرض كىذا ىناؾ ُب مكة سيكوف مصدره من مكةاال .مكة
كىي من ببلد الشاـ دعوة عيسى يعِب إشراؽ ٧بدكد، ككلو ىذه حصيلة عيسى ابن مرًن " ساعّب"أما 

كموسى أخذت بعدان أكرب؛ ألف فيها صراع أكرب، تؤلألت . كما قلنا ا٢بواريوف اثنا عشر رجبل قيتل أككرىم
نوعا ما، لكن اإلشراؽ الواسع كاالستعبلء كالسطوع كاف لدعوة الٍب ستأٌب من جباؿ طهراف ذرية العرب من 

 .جباؿ مكة
يكن منهم ... ىذا النص عندىم يريد أف يطبقو اآلف، يطبق ما يقرؤكنو من خصائص النيب القادـ

طبعان، كىذا ما سيجعل كل أحبار اليهود غّب موفقْب ٖبصوص النصارل، ييعرضوف عن ا٢بق بعدما عرفوه، 
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كانوا ( 1)﴾ َيَل َّه اَ  ءُاما َّه اَ َ ُ وْااَكَ ُ وْااِ يِا﴿ ٯبادلوف كما قاؿ ا عن بِب إسرائيل عن اليهود عموما يعِب
 . اْب... يقولوف للعرب كغّبىم سييبعث نيب كسنملك بو األرض، كسنقاتلكم

ما جاء النيب من بِب إسرائيل ابن إسحاؽ ابن إبراىيم جاء من بِب إ٠باعيل الطرؼ اآلخر، فقصوا 
 .بذلك كما قبلوه مع ظهور كل الدالئل

كىذا الشقي ىرقل ىذا مع كل ىذه األسئلة ككل ىذه ا٤بعلومات كشهادتو لليهود كالنصارل بالفعل 
ىذا ىو النيب القادـ، إال أنو يعِب قبيليتو كملكو كرضا قومو غلبت عليو لؤلسف الشديد، كٓب يكتًف بذلك 

. كما قلنا قبل قليل
 الكرباء ما اكتفوا فقط بأف يَبكوا الدعوة؛ بل سيجاىدكنو كٱباصمونو؛ ألهنا ستسقطهم كتسقط 

امتيازاهتم، ستدثر ملكهم؛ لذلك ىم يقاكموهنا إٔب آخر رمق، كىو ما صنع ىرقل ىو الذم قاد ا١بيش ُب 
كىو الذم قاد جيشو ُب الّبموؾ ضد جيش الصديق . غزكة مؤتة على النيب صلى ا عليو كسلم كأصحابو

أيب بكر، أم ما اكتفى فقط بأف أعرض ُب ستْب دىية، لكن ٰبارب كيقاتل كىو يعلم أهنا ستسطع 
  . أيضان كستستعلي، ىذا يعِب ٞبق

شاراتو كأنو النيب بلو كاف بشارات كأنت مؤمن ّٔا، عندؾ كتاب تقوؿ كتاب مقدس كأنت مؤمن ب
 كعرفت تتكبت.  قالقادـ سيسطع نوره كلن يقف أمامو أحد، كاآلف تسأؿ كتتبث ىل ىذا ىو الذم أـ غّب
 .  ٚباصم ماذا اآلف؟  ىذا الذم يريد أف يغطي ضوء الشمس، أٞبق طبعان غاية ُب ا٢بمق

فما نفعتو سياستو كال كونو مكبلن دارسان للكتاب كال كل الفوائد الٍب حصل عليها كا٢بقائق الٍب توصل 
 .إليها ما أفادتو شيء، كسيأٌب ُب ىذا تفصيل أككر إف شاء ا ُب آخر ا٢بديث

 ا٤بهم جدان ىنا يزيدكف كينقصوف سؤاؿ انفرادم ٱبص دعوة النيب صلى ا عليو كسلم؛ ألنو ٤با فإذ
تكوف دعوة عامة تتجاكز حدكد الزماف كا٤بكاف إذف الزيادة ىي الوضع الطبيعي، ال النقصاف أك القلة أك 

ليش اثنا عشر رجل فقط حواريي . الضعف كما ىي أحواؿ األنبياء السابقْب الذين بيعكوا إٔب أقوامهم خاصة
 فهي ال شيء أماـ األمم الٍب ستتبع النيب صلى ؟عيسى؟ كال قليل مع موسى؟ كال قليل مع نوح؟ كال كذا

 .ا عليو كسلم؛ ألف دعوتو عامة
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إذف بالفعل ىذا ىو النيب القادـ ليس  (َ ْ اَ زِ ُدونَا):  فكاف ا١بواب كما ىو متوقع بناءن على الفهم
فقط ىذا ىو النيب القادـ؛ بل ىذا ىو النيب الذم سيبعث إٔب العا٤بْب أٝبعْب، فالزيادة ىي الطبيعية ىي 

 .ا٤بتوقعة
كىذا ا٣بصم ٰبسب حسابات عدكه .  كىذا شهادة خصم كىو أبو سفياف(َ ْ اَ زِ ُدونَا): قاؿ

 كل كاحد يسأؿ يكوف سجل ُب كشوفات ىناؾ يشوفوف كيتابعوف ا٤بوضوع كيراقبوف؛ ألف كجودىم .بالدقة
 فهو ٯبيب جواب دقيق ما ىو جواب ظِب كال .مهددة قريش كامتيازاهتم كأكثاهنم كأدياهنم كلها ستزكؿ

احتمإب كال شافوا يـو من األياـ كبعد سنة أك سنتْب ال، جواب خصم كرأس ُب ىـر ا٣بصومة من قريش 
 يعِب كبّبة ان  يعرؼ ماذا يقوؿ، يعرؼ أف دعوة النيب صلى ا عليو كسلم أخذت أبعاد.يزيدكف: فهو يقوؿ

 .كمعركؼ لكل من قرأ سّبتو صلى ا عليو كسلم. جدان 
ُ ْماَ ْخ ًَ اِاِد ِ ِيا َيْ َداَأْناَ ْدُخَ اِ  يِا) :جاء السؤاؿ الذم بعده اَأَحٌداِ  َيْ  ىذا السؤاؿ (قَ َلا َيَ ْ ا َيْ َتدُّل

أيضان ٰبقق لنا قضية، ىذه القضية ٤با يكوف اإلنساف غارؽ ُب جهالة ععيمة أك ُب ظلم باىر أك ُب نعاـ 
كم سيكوف ترحيبو ّٔا كتشبتو .  مهضـو فتأٌب دعوة تنقذه من ىذا كلو، ٧برـك من كل ا٢بقوؽ،طبقي مقيت

كاف يعبد أحجار كأصناـ كأكثاف ايش . ّٔا كتعلقو ّٔا كال يفكر ٢بعة يعِب أف يَبكها؟ سَبفع عنو جهالة
 الكبلـ ىذا؟ أين العقوؿ ذىبت؟ 

كاف ُب أكضاع مقيتة، أينقذ من ىذا كلو أشرؽ لو نور كاسع كمعرفة ععيمة ٘باكزت حٌب حدكد 
يعِب ا٤بسلم، ا٤بسلم فعبلن الذم قرأ كتاب ا كآمن . ا٢بياة الدنيا الٍب سيعيشها إٔب آفاؽ علمية كاسعة جدان 

با كرسلو كقبل عن ا كرسولو كل ما أخرب بو، ىو ُب ا٢بقيقة معلوماتو تفوؽ معلومات أم أمة أخرل أك 
 .شخص آخر

يعرؼ ماذا ٰبصل من أكؿ عهود البشرية، كيعرؼ ما سيحصل إٔب أف تنتهي ىذه الدنيا، أعطِب 
ىذا ٗبا . شخص يعرؼ ىذه ا٤بعلومات ا٥بائلة كلها، يعرؼ تاريخ البشر من أكلو كيعرؼ ما سيحصل فيو

فسره ا كرسولو من أمور ستحصل من أشراط الساعة، كالفًب، كالقيامة كتفصيبلهتا، كاألحواؿ كلها بدقة 
 .شديدة

 فا٤بسلم ُب ا٢بقيقة تستطيع أف تقوؿ أنو ليس فقط عمره ىنا ا٣بمسْب كال الستْب سنة الٍب يعيشها 
حيان من األحياء، عمره ٗبا يعلم كما تعلم، عمره ىو الذم يستوعب تاريخ البشرية ُب ا٤باضي القدًن إٔب 

كالدليل على ذلك خذ أم نعرية موجودة اآلف عند ا٤بفكرين، كال عند الفبلسفة، كال عند ا٤بؤرخْب، . آدـ
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كال عند ا١بيولوجيْب الذين يدرسوف الصخور ىؤالء كأعمار األرض كأعمار ا٢بيوانات كيعطونك أرقاـ فلكية 
  .اْب... مئات كمبليْب السنْب

 ال ا٤بؤرخ ا٤بادم الذم  أم عقل،قنعم٘بد كلها ظنوف كاحتماالت، ال يستطيعوف يعطوف عليها دليل 
ال يؤمن با كرسولو، كال الفيلسوؼ الذم يريد أف يضع فلسفة عقلية تصورية كيف نشأت فلسفة ا٢بياة 

عمر األرض أك يدرسوف كىل عيشتها ٩بتدة كال متناىية، ٨باضة طويلة، يعِب  يأتيك باحتماالت كظنوف، 
. كاألفبلؾ كا٢بياة ُب األرض يعطوف أرقاـ فلكية بعيدة تدؿ على أهنا ظنوف احتماالت كأكىاـ فقط

 ٘بعل ىذه النعريات ٧بكمة أماـ ا٤بعلومة إٕب أنت تعرفها عن تاريخ البشرية كيف نشأت، ككيف 
كتسلسل التاريخ البشرم، ٍب كيف النهاية كتفاصيل النهاية كأبعادىا، كماذا بعد خلقها ا، ككيف تكاثرت، 

 . النهاية، ال ٘بد ىذا إال عند من آمن با كرسولو
٤با ٱبرج شخص من جاىلية ما يعرؼ شيئان أصناـ كأكثاف أمامو كأكضاع مقيتة كمعلومات ال شيء ؼ

ىل يفكر يَبكو كيرجع إٔب جاىلية كينتكس فيها؟ كٱبرج من نعاـ اجتماعي . صفر إٔب علم كاسع كهذا
ال . عادؿ يعطيو حقو كامبلن غّب منقوص كال ٯبعل على معتد عليو سبيل، يعطيو كرامتو البشرية اإلنسانية

 .ٲبكن أبدان أف يفكر ُب الرجوع إٔب ما كاف عليو بعد أف أشرؽ عليو ىذا ا٣بّب كلو
فهذا أيضان ىذا السؤاؿ يصب ُب داللة أك حقيقة أك ععمة ذات التشريع الذم دعا لو النيب صلى 

 . ا عليو كسلم، ذات الدعوة، كىي داللة مهمة من داللة دعوة األنبياء كا٤برسلْب
أم نعاـ ُب العآب سواء قدٲبان أك حديكان يريد أف ينعم حياة الناس، ستجد ا٣بلل فيو كبّبان ككبّب جدان، 

العدالة، كا٤بساكاة، : الرٞبة كالرأفة با٣بلق، كال ٘بد ىذه األمور كأكال ٰبقق أم نوع من العدالة كا٤بساكاة 
 ؛كا٣بّب، كالرٞبة، كالكرامة اإلنسانية حقيقة إال ُب حقيقة التشريع الذم جاء من عند ا سبحانو كتعأب
. كلذلك ال ٘بد ُب ىذا التشريع إال من أىلو الذين عرفوه حقان، كذاقوا لذتو كأنسوا بو، ال يسخطونو أبدان 

كلذلك كينذر جدان؛ بل ُب بداية الدعوة ما حصل ذلك لرٗبا حالة كاحد فقط إذا استكنينا قصة عبيد ا ابن 
أما غّب ذلك ال يوجد أف أحدان أسلم كاتبع . جحش ابن ذئاب األسدم، قرشي ارتد ٤با ىاجر إٔب ا٢ببشة

 . النيب صلى ا عليو كسلم ٍب ارتد ساخطان كارىان مكتشفان خلبلن فيما اتبعو، ىذا ما حصل
كىذا أيضان يدؿ على قضية . إذف ذات الدعوة دعوة ناضجة بالفعل، ال يسخطها من عرفها كاتبعها

أخرل مهمة جدان أف ليس بالضركرم عندما ييعرض اإلنساف عن دعوة ا، أك يرتد عياذان با بعد أف يتبعها 
 .أف سبب ذلك أنو اكتشف نوعان من ا٣بلل فيها
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رٗبا شهوة كاحدة ٙبـر .  ىناؾ أسباب خارجة عن ىذا الوضع، شهوة صرفتو كىذا ٰبصل ككّبان 
كذكر ابن إسحاؽ القصة الٍب ذكرناىا ُب دركس سابقة قصة األعشى .  الدنيا كاآلخرة خّبماإلنساف

. الشاىر ا٤بشهور
 . شاعر عريب مشهور حكيم من حكماء العرب، بلغتو ككاف يسكن ُب بِب قيس ُب ببلد ٪بد ىناؾ
فبلغو خرب النيب صلى ا عليو كسلم أنو يدعو إٔب مكاـر األخبلؽ، كيدعو إٔب إحياء ا٤بوؤكدة، كيدعو إٔب 

كيدعو إٔب ترؾ األصناـ كاألكثاف كالقبائح ىذه، كألنو شاعر ...ا٤بساكاة بْب الناس، كيدعو كيدعو كيدعو
، التإب اآلف ال شعر كال حكمة، يضيعوف اللغة طبعان كالشاعر يعِب حكيم ُب الغالب خاصة الشعراء األكلْب 

كيضيعوف ا٤بعُب ال معُب كال لغة ٝبيلة حٌب تسمعها، حٌب الشعر القدًن رٗبا يكوف ا٤بعُب فاسد لكنك تسمع 
 .شيء على األقل

. فا٢بكيم ٤با تأتيو دعوة ناضجة مكل ىذا، ييعجب ّٔا قطعان كيأنس ّٔا، كىذا ما حصل لؤلعشى
كلما جاءتو أخبار الرسوؿ صلى ا عليو كسلم، ازداد إعجابان بدعوتو، ٥بذا ففنو نعم قصيدة ذكرىا ابن 

قصيدة دارية مشهورة يعِب أذكر شيئان منها ٲبدح فيها النيب صلى ا عليو كسلم كأف " السّبة"إسحاؽ ُب 
 .دعوتو جليلة كىو ٓب يره قط

.  ٍب قصد مكة يريد يقابل النيب صلى ا عليو كسلم ليتبع ىذه الدعوة كيكوف من أنصارىا كأعواهنا
. ٝبيل كضع طبيعي، ماداـ أيعجب اإلعجاب سيدفعو إٔب أف يقابل صاحبها، صاحب ىذه الدعوة كينعر

كلو قدر لو لكن  أمر ُب خلقو أف يقابل ا٤بصطفى عليو الصبلة كالسبلـ الزداد إعجابان بصاحب الدعوة 
 .كما أيعجب بذاهتا ٤با ىو عليو من الصفات ا٣بًلقية كا٣بيلقية يعِب الٍب امتاز ّٔا صلى ا عليو كسلم

 فلما توجو إٔب مكة ك٠بعت قريش بأف األعشى قادـ ليسلم، قامت قيامتها كثارت ثائرهتا؛ ألف 
األعشى كىو شاعر مشهور جدان إذا أسلم كىو قطعان لو قابل النيب صلى ا عليو كسلم سيسلم، كما 

كالكبلـ الفارغ ... خبلص ما عاد فيو. حصل لغّبه ككّب، سيطوع موىبتو الشعرية ٣بدمة الدعوة الٍب اعتنقها
 .ىذا

كبّب جدان، فاستقبلوه قبل أف _ إف صحت العبارة _ اآلف سيمدح اإلسبلـ كسيعطيو بعد إعبلمي 
الشبهات ما٥با . يدخل مكة كحاكلوا يصدكه بشٌب الوسائل فأتوه من باب الشبهات كجدكه مقتنع بالدعوة

مكاف، ما فيو مقارنة بْب دعوة إٔب عبادة الواحد األحد كعبادة األصناـ كاألكثاف، فما ٪بح ىذا باب 
 . الشبهة
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يا أبا بصّب إنو ٰبـر الزنا كالفوضى الٍب كنت : قالوا لعلو يتعلق ببعض الشهوات، لعلو تصده قالوا
شيخ عمره سبعْب سنة انتهى ا٤بوضوع . فأما الزنا فبل أرل بإب فيها: قاؿ. عليها سابقان ما عاد فيها اآلف

 .خبلص، أخذ تقاعد
كجدكا ضالتهم، كجدكا نقطة الضعف، رجل متعلق سبعْب سنة يعاقر . إنو ٰبـر عليك ا٣بمر:  قالوا

نع منها تامة، فيعِب بدأ يضعفعادتو ا٣بمور   . ُب ا١باىلية، فوجئ بأنو سييحـر منها كٲبي
ٍب قبل أف ٯبعلوه يتخذ قرار يعقونو . توىجو السابق كٞباستو السابقة بدأ تتناقص ٤با عورض بشهوة

لو : ق ال يدخل مكة هنائيان كال يقابل النيب صلى ا عليو كسلم، بادركه باقَباح كاف فيو خسارتو، قالوافيصدك
: قاؿ_  كا ٰبييك تعاؿ السنة ا١باية كتسلم معنا_ ارجع يا أبا بصّب ىذه السنة فتزكد من ا٣بمر ما شئت 

 .رجع كمات ُب تلك السنة كحيـر بسبب شهوة. خّبان قلتم اقَباح جيد
ىذا نريده الشاىد على أنو ليس من الضركرم أف كوف اإلنساف يعِب ال يقبل أمر ا ... إذف ليس

َوَاْواَك َناِ ْ اِ  ِداَغْ ِ اااّلِيا﴿كال يقبل دعوة ا أك يَبكها بعد أف دخل فيها أنو اكتشف خلبلن فيها 
يعِب . اْب...شهوات، أحقاد، حسد: ىذا غّب موجود، فيو اعتبارات أخرلا(1)﴾َاَوَ ُدوْااِ  ِيااْخِ َ   ًاَكِث  اًا

 .أمور ككّبة قد تصد اإلنساف عن أمر ا سبحانو كتعأب
كلذلك كاف سؤاؿ ىرقل دقيق، ىو ما سأؿ عن الرٌدة قد ٙبدث من شخص يدخل ٍب يرجع، لكن 

 ما علينا .يسأؿ ىل الرجوع بسبب أنو اكتشف خلبلن فيها بعد أف دخل فيها، أـ فيو أسباب أخرل خارجية
لكن كونو يرتد ساخطان ٤با دخل فيو أكالن . ُب األسباب ا٣بارجية ىذه، أمر ا ُب خلقو يكبت ا من يشاء

ىذا ٓب ٰبصل ُب أتباع الدعوة األكلْب، كٓب ٰبصل إال ُب ميغرض خبيث ٓب يعرؼ دعوة . كارىان لو، متربئان منو
 .ا يعِب حق ا٤بعرفة

قد سلطوا عليهم أنواع العذاب ىم  ىذا ما حصل فكيف ك(قَيْلُتاََلا): فقاؿفكاف ا١بواب متوقعان 
العذاب الععيم تعرفوف ما حصل للضعفاء ىؤالء . كلبل ال؟ كما تركوىم على راحتهم يتخذكف قرارىم يستمر

 ،ببلؿ كٝباعتو من قريش كلبل ال؟ لكن قناعتهم بأحد أحد ىذه كما أخرجتهم إليو من نور العلم كا٤بعرفة
كأخرجتهم من الشقاكة النفسية كالركحية الٍب كانوا فيها، يعرفوف كل الشقاكة ا١بسدية تعرضوا ٥با من عذاب 

 . كمشقة هتوف ُب سبيل ذلككتعنت

                                                 

  .82: النساء (1)
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 عيذبوا العذاب الكبّب، ككيضعت عليهم األمور الععيمة ٍب حوربوا حركب ككّبة، كميزقت أركاح ككّبة 
منهم، كمع ذلك ىم صامدكف على أمرىم، سعداء بو، فرحْب بو، ال يفكر أحدان أبدان ُب التنازؿ عنو كال 

 .تركو
 ىذا يدؿ على أف ما دخلوا فيو يقْب المس شغاؼ قلؤّم كأخرجهم بالفعل من ظلمات ككّبة إٔب 

 ال ٲبكن أف يرتدكا عنو كلو خسركا أىم شهواهتم كأموا٥بم كأركاحهم كأراضيهم كأكطاهنم كأىليهم ،نور ععيم
 .ما خسركا
 قضية ىذه. الداعي شخص عن سؤاؿ اآلف ( ِ ْاَكِ بِااتَي َّهِ ُ ونَيُااُكْ ُ مْاا َيَ  ْااقَ لَااََلااقَيْلتُا): قاؿ

 إٔب الناس تدعو فكيف. الدعوة صاحب على ا٣بلل يدخل ٤با الدعوة ُب ا٣بلل يدخل ٩با ألنو جدان؛ مهمة
 دعوة كانت كلو حٌب للناس قناعة دعوتك يعطي لن يعطيك لن ىذا فيك؟ موجود ا٣بلل كأنت شيء
 . جيدة

 النيب أحواؿ كالصفات، األحواؿ داللة ُب تصب أيضان  داللة ىذه ذاتية كاستقامة الشخص صراحة
 كذبة على األياـ من يومان  لو كقفتم ىل بل فقط؛ ىذا ليس عادتو؟ من الكذب ىل. كسلم عليو ا صلى

 أربعْب كونو لكنو عليهم، يغلب الصدؽ يعِب ككّبكف ناس يشاركو رٗبا عادتو من لكن كذب كونو كاحدة؟
 ا٣بلل، ىذا مكل من كا٤بعصـو افوظ ٱبص أمر يعِب بالفعل ىذا. فيها كذب بكلمة زؿٌ  ما كاملة ستة
 .كسلم عليو ا صلى النيب كىو

 (قَ لَااَ  ا َيُيولَااَأنْااقَيْب َاا ِ ْاَكِ بِااتَي َّهِ ُ ونَيُااُكْ ُ مْاا َيَ  ْا): قاؿ ٤با جدان  دقيق سؤاؿ شوؼ كلذلك 
 ... كالعشرين كال فيها نفسو ضبط عشرة كال أياـ ٟبسة ىي ما سنة، أربعْب مدهتا قاؿ ما يقوؿ أف كقبل
 .زلٌة على لو كقفوا ما ذلك كمع كسلم عليو ا صلى نبيان  ييبعث أف قبل سنة أربعْب

 أف كيف كسلم عليو ا صلى النيب نسب عن شيئان  النحو ىذا رٗبا كذكرنا سابقة، دركس ُب ذكرنا
 ا١باىلية سفاح من يصبو ٓب عددنا، إذا سنة ثبلٜبائة مدل على كإباحيتها ا١باىلية خلطة من نسبو حفظ ا

 . شيء
 ٲبكن كال كالسبلـ، الصبلة عليو كاحدة بكذبة كال قولو ُب خاـر أم من سنة أربعْب ىذه حفعو أيضان 

 . ٧بفوظ ،ذلك حصل ما. يكوف ما أسرع اللساف كزاٌلت سنة، أربعْب ٲبكل شخص
 كامل أسبوع لو قلنا لو أعصابو، ُب متحكم نفسو من متمكن كاف مهما إنساف أم أك نفسك أنت

 . ىناؾ كلمة فيقوؿ كتنفلت ىنا تنخـر رٗبا نفسك اضبط
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. طويلة فَبة الصمود يستطيع كال ذلك، ُب بارعان  كاف مهما األمر عليو نفلتم ٲبٌكل الذم الشخص
 إ٥بي حفظ ىو يكذب، ال أف يريد كسلم عليو ا صلى منو خاص جهد ليس معناه ىذا سنة أربعْب فكونو
ا ِ اصٍّْدقِااَ  ءاَوااَّهِ ي﴿  كسلم عليو ا صلى بالصدؽ سيبعث ألنو ؛كالسبلـ الصبلة عليو لو ا من

 . كاحدة كذبة على لو يقفوا ٓب سنة أربعْب خبلؿ يكوف أف البد( 1)﴾ِ يِااَوَصدَّهقَا
 ذلك كذكرت. كبوار خوار كل من كالسبلـ الصبلة عليو أحوالو ٝبيع ُب حٌب حيفظ ىذا من كأبلغ

 البخارم ُب كىو كاف ٤با كالسبلـ الصبلة عليو ٱبلعو أف أراد أك سقط الذم الرداء قصة سابقة دركس ُب
 كسلم عليو ا صلى مبعكو قبل الكعبة بناء ُب ا٢بجارة ٰبمل كاف ٤با النبوم ا٤ببعث ُب سيأٌب ٤با ا٢بديث
. سنوات ٖبمس سنوات، ٖبمسة
 ستجرحو عاتقو على يضعها ا٢بجارة ككوف. رداء لو كليس إزار لو كسلم عليو ا صلى النيب كاف 
 ا٢بجارة، آذل بو فاتقيت عاتقك على فوضعتو إزارؾ حللت لو أخي ابن يا: العباس عمو لو فقاؿ كتؤذيو
 كقائل ليطم كسلم، عليو ا صلى النيب كجو على لطمة جاءت معركؼ كا٢بديث .سينكشف معناه كىذا
ما  ىذه ُب  حٌب جد أمر بالفعل ىذا...كال اللطم شاىد ىو ما يتفرج كالعباس إزارؾ، عليك اٝبع لو: يقوؿ
 بعد السفهاء من سفيو يأٌب ال حٌب كالسبلـ الصبلة عليو عوراتو على يطلعوا أف كالشرؾ الكفر أىل يريد
 .ّٔا يعّبه ذلك

 ،نائمان  الطريق ُب فسقط النـو عليو فألقي كالسبلـ الصبلة عليو لو يذىب أف أراد الذم العرس كقصة
 .اْبك... كجاىلية ا٣بمور فيها تيعاقر الذم ا٢بفل ىذا ٰبعر ال حٌب الشمس حرٌ  إال يوقعو كٓب

 من إ٥بي. نفسو يضبط أف يريد كسلم عليو ا صلى النيب من بشرم جهد فقط ليس إ٥بي حفظ ىذا
 صدؽ على الداؿٌ  ا٢بديث، ُب الصدؽ الصفات ىذه كأىم لذلك. كالسبلـ الصبلة عليو لو كعبل جلٌ  ا

 كٓب غدر كال خيانات عنده كال التواءات عنده ما كاضح إنساف الصادؽ كأف كالصراحة، كالوضوح النفسية
 شهواهتم أىدافهم اللي كالدجالْب كالكذابْب ا٤بنافقْب صفات ىذه شيء، ٱبفي يريد كال قضايا ُب يدخل

 . الكذب عليو كجدكا ما بالفعل كذلك بدعوة جاء ال، .كأىوائهم
 خلل ىذا ىكذا؟ كاحدة دفعة األشر الكذاب أنو يدعوف ليش. ىذا يستمر أف الطبيعي الوضع فكاف

 . (2)﴾اْْلَِا ُاااْاَك َّهابُاا َّه ِااَغداًااَ  َيْ َلُ ونَا﴿  عندكم ا٤بقاييس ُب

                                                 

  .33: الزمر (1)
  .26: القمر (2)
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 ما سنة أربعْب ىذا عجيب اعَباؼ ىذا. قط كذب ما يعِب(اََلااقَيْلتُا): قاؿ ا١بواب ُب أيضان  قاؿ
            ىذا؟ ٲبكن ىل يومْب؟ ُب كاحدة دفعة كيكذب يكذب
 الصادؽ كوف الصدؽ قلت كما. الصدؽ على مبنية ىي طبعان  أخرل صفة ىذه ( َيْغِدرُاا َيَ  ْااقَ لَا)
 من فيتخذ الناس على يسَبه فّبيد قبيحان  فعل ما فيخفيو، منو يستحي شيء عنده ما كاضح، إنساف
 . كالسبلـ الصبلة عليو عنده موجودة غّب كلها ىذه. فعل ما لسَب كسيلة الكذب

 كعدـ كالسبلـ، الصبلة عليو كصدقو حياتو لوضوحو مربر كال كجود عنده لو ليس إذف فالكذب
 . كسلم عليو ا صلى تارٱبو ُب كال حياتو ُب كال شخصيتو ُب التواء أم كجود

 كاف كإف قبلو ما على مبِب السؤاؿ ىذا. كعوراتو سوءتو ّٔا ليسَب كا٤بخادع للغادر كسيلة الكذب
 القوؿ يشمل الشرعي بعده ُب بالفعل كاف كإف القوؿ، على ؽؿينط ما أككر الصدؽ من أبعد يعِب الغدر
 الذم معناه؟ ما الغادر ألف الكذب؛ مع ما نوعان  متناغمة أخرل صفة بالفعل كالغدر .الصدؽ ،كالفعل

 ال؟ كلبل انتبهتوا. كٱبونو بو كيغدر عاىده من يغدر ٍب يعد أك عاىدم
 غادر ىذا. كانتهى كسرقك بك غدر ٍب كبينو، بينك ٘بارة ُب أمانة على عاىدؾمكبلن  شخص إذا 

 اإلنساف كوف كىو ؛آخر شيء إٔب إشارة يعطيك أيضان  كىذا. بو قاؿ ٗبا كَب ما. الفعل ُب كذب ىذا
 كسيلة الغدر من يتخذ رٗبا ،خصومو كٰباربو األمور فتضغطو معْب، ٤بشركع يتصدل أك معينة لدعوة يتصدل
 ككّب يصنع كما لذلك مربر عداكهتممن  ٯبعل لذلك، مربر عداكهتم من كٯبعل خصوماهتم من شيء لدفع
 .اليـو الناس من

 لك كسيلة عداكتو من كتتخذٌ  تسٌبو أف ذلك يربر ىل حق، كجو بغّب سٌبك شخصان  أف لو مكبلن 
 شخص أك ال؟ كلبل صحيح ال؟ كلبل فيو منضبط أنت اللي خلقك عن ٚبرج ما ال، لك؟ شرعي مسوغ
. ال: ا١بواب أيضان؟ أنت بو تغدر أف التاـ ا٣بلق أىل من كنت إذا مربر ىذا يعطيك ىل بك غدر مكبلن 
 أكرب لنفسؿ انتصار فيها كىذا. بسوء ىو عاملك كما بسوء عاملك من تعامل كال خلقك على أنت فتبقى
 عليو ا صلى النيب خلق ىذا كاف كلذلك ؛القبيل ىذا من شيء أك ا٢بديث ُب صدؽ فقط يعِب قضية من

 بل لو؛ معاملتو نعّب غّبه يعامل كٓب عليو، قسا من على يقسو كٓب بو، غدركا من مع حٌب يغدر ٓب كسلم،
 .   كسلم عليو ا صلى أخبلقو ُب عنده مكاف لو ليس كالغدر النبيل ا٣بلق ىو خلقو كاف
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 أبا أف كقلنا سفياف أبو كىو ٧بارب خصم كىو خصم شهادة ىذه (ََلااقَيْلتُاا َيْغِدرُاا َيَ  ْااقَ لَا)
 ا صلى النيب كىو ٣بصمو فيشهد كسلم، عليو ا صلى النيب ٰبارب الكفر زعيم ىو بدر بعد من سفياف
 .التسليم كأًب الصبلة أفضل عليو خلقو من كليس كسلم، عليو ا صلى طبيعتو من ليس الغدر كسلم عليو

 لعٌلو شيء يقوؿ أف يريد كىو الدعوة صاّب ُب صٌبت األجوبة كل تنفيس، سفياف أبو كجد ىنا ٍب
 ىرقل ٤با ا٤باضي الدرس ُب قلنا كما. عليو سٌبة فتصبح عليو الكذب ىذا قومو كيكتشف يكذب أف خائف
 عبد بِب من ألنو كسلم؛ عليو ا صلى للنيب نسبان  أقرب سفياف أبو فكاف نسب، أقرب أيكم: قاؿ كضعو
 كجعلوا. شقيقان  ليس نوفل ىو الرابع كاألخ ،مناؼ عبد كالكالث كا٤بطلب ٥باشم شقيق أخ مشس كعبد مشس
 على فيها يفَبم شيئان، فيها يدخل أف استطاع ما األسئلة ككل. فكذبوه كذب إف: كقاؿ ظهره خلف البقية
 يعِب على يدؿ كبلـ لو سيكوف الذم ىرقل الرـك زعيم أماـ صورتو ليشوه كسلم عليو ا صلى الرسوؿ
 .ّٔا كإعجابو الدعوة ٥بذه تصديقو
 الصلح يقصد ا٤بدة. مدة ُب اآلف ٫بن لكن يغدر ال ىو (ُ دَّهةٍااِ ياِ ْ يُااَوَنْ  ُا): سفياف أبو قاؿ ٍب
 كضعت الٍب ا٤بهلة ىذه من استفاد كسلم عليو ا صلى النيب أف ا٤باضي الدرس ُب قلنا ألنو حصل؛ الذم
 .األرض ملوؾ مراسلة ُب منها استفاد قريش، كبْب بينو أكزارىا ا٢برب

 عليو األربعة ا٤بلوؾ إٔب رسائلو خاصة كتبو من كسنقرأ ا شاء إف القادـ الدرس ُب ىذا كسيأٌب
. ا شاء إف ىذا كسنذكر كاحدان  نصان ٙبمل  كاحدان، نصان  ملتح النادر إال كلها رٗبا كأهنا كالسبلـ، الصبلة
 . عا٤بيةفعليان  أهنا على دالة الرسالة عا٤بية على دالة مهمة مسألة كىذه ا٤براسلة، من استفاد

 عْبف كال علينا عْبم كال ٫باربو كال ٰباربنا ال الصلح بنود كمن صلح ُب (ُ دَّهةٍااِ ياِ ْ يُااَوَنْ  ُا): قاؿ
 . أمور عدة نرده، ال منو آتانا كمن يرده منا أتاه كمن ،عليو

 ىذا على يعَبؼ ىو سفياف أبو قاؿ ٍب (ِ  َ  ا َ ِ  ٌااُاوَااَ  اَنْدِرياََلا) فاعل؟ ىو الذم ما طيب
 شأف من يغض يعِب لعلو شيء فيها أدخل كلمة السابق ا٢بوار ُب كجدت ما (َكِلَ  ٌااُتْ ِك ٍّياَوَامْا): يقوؿ
 ؟اىذ إدخاؿ كجو ما. الكلمة ىذه إال ىرقل عند كسلم عليو ا صلى النيب

 عندؾ ا٢بديبية صلح إٔب بيعث أف كمنذ ييبعث، أف قبل سنة أربعْب عندؾ اآلف كأنت لو شهدت إذا
 ىناؾ. سنة عشركف كست عشر ثبلث سنة؟ كم ا٢بديبية على سنوات كست مكة ُب سنة عشر ثبلث
 . ىذه ا٤بدة ُب فاعل ىو ما ندرم ما ا شاء ما ندرم ال ك٫بن قط، فيها غدر ما سنة ستْب أربعْب
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 كىم بكر قبيلة فأعانوا الشركط، كخالفوا غدركا اللي كقومو ىو سفياف أبو على الكارثة كانت ٍب
 يكاد كأنو ىذا ككاف. غدرىم بسبب مكة فتح فكاف كسلم، عليو ا صلى النيب حلفاء على حلفاؤىم
 كٓب قط يكذب ٓب حياتو ُب سجل سنة ستْب فعنده ىو أما صانع، ىو ما ندرم ال مدة ُب ٫بن يقولوا يريدكا
 .كسلم عليو ا صلى قط يغدر

 كاف إف كاإلقامة األذاف بْب اـ سنجعل ا شاء إف القادـ الدرس ُب كنكمل القدر ىذا عند نقف
 .يسأؿ أف أراد ٤بن الفرصة نَبؾ حٌب عليها ٪بيب تساؤالت ىناؾ
. أٝبعْب كصحبو كآلو ٧بمد نبينا على كسلم ا كصلى  كا٢بمد

ُب كل . أكالن ىنا تنبيو اإلخواف يريدكف أف يعلنوف عن درس لفضيلة الشيخ الدكتور عابد السفياين
أسبوعْب مرة أسبوع فيو درس كأسبوع ما يكوف فيو درس، كقد بدأ ّٔذا األسبوع يـو األحد يـو أمس بدأ 

 .أم األحد القادـ ال يكوف فيو األحد الذم بعده
كطريقة الدرس بْب ا٤بغرب كالعشاء درس عاـ اكمات الشريعة اإلسبلمية، أشباه بااضرات يعِب 

. كىذه ُب ا٢بقيقة فرصة كبّبة. للشاطيب" االعتصاـ"يكوف ما بعد العشاء درس ٤بدة ساعة تقريبان ُب كتاب 
درس شيء من أصوؿ الفقو كطرؽ االستدالؿ كمعرفة البدع كادثات ك٫بو ذلك، كمعرفة اكمات 

كا٤بتشأّات، أصوؿ عامة كمهمة للغاية لكل باحث كلكل طالب علم أف يوصي با٢برص على حضور 
. أسبوع أسبوع فيو فرصةأنو خاصة 

 
:ااْل ئل 

 
 

اا ا   ب ونا   يا ل ااْلخ  ءااا يد  اواال    ؟:ا يولااا  آ 
كالٍب كقع فيها يقصد ابن حجر العسقبلين يعِب كىذا شيء ٲبكن العقدية : جواب فضيلة الشيخ

ىناؾ كالتنبيو لن نقصد ىذا قصدان، ٫بن نشرح ا٤بعُب ا٤بطلوب شرعان، ٗبا ندين ا بو، كإذا كاف . من ذلك
ا.خطأ معْب ننبو عليو حٌب ال يغَب بو أحد، كلن ٪بعل ذلك عادة تتبع ابن حجر ُب ذلك

ا يولاا  با ل يااا  ماأاما    اإا ا د  ؟
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 كمدين (1)﴾َوِإَا اَ ْدَ َ اَأَخ ُاْماُاَ ْ ب ًا﴿ما فيها ٓب يرسل ىذا نص القرآف :  جواب فضيلة الشيخ
َوَا َّه اتَيَو َّهَيا﴿ال، ال مدينة ُب ببلد الشاـ ليست ُب ا١بزيرة العربية، توجو ٥با موسى . مدينة ُب ا١بزيرة العربية

ا.(2)﴾تِْلَي ءاَ ْدَ  َا
ىذا السؤاؿ ليش؟ كبعدين يقوؿ أف اإلسهاب كالتطويل ُب الشرح مفيد للعامي أككر من طالب 

ا.العآب، يعِب ما داـ مفيد يعِب خبلص
اا  كا  اآ  ا عااا بياوارتدا ث ا ب دااهللاا  ا   ؟

نعم ذكرنا قصة عبيد ا ابن جحش كارتداده بسبب قصة لو مع امرأة : جواب فضيلة الشيخ
ا. مكل األعشى ىذا كاف مع ا٣بمر كىذا امرأة،نصرانية ُب ا٢ببشة ال سخطة كال شيء

ا
اأاما ك اقصياا  اك با  اأ   داق   ؟

ا٤بعُب . كونو من أسياد، كل أجداد النيب سادة ُب أقوامهم ليس ىذا ا٤بعُب: جواب فضيلة الشيخ
 كاف أجداده كليس ا٤بعُب إف. ملك، ملك على العرب، كأصبح لو ملك كسلطاف كقصور كخدـ، ىذا ا٤بعُب

ا.ال، كل أجداد النيب صلى ا عليو كسلم ىم أسياد ُب قومهم. كانوا ٥بم قيمة
 كقصي ابن كبلب على كجو ا٣بصوص ٝبع أشتات قريش كأنزاعهم ٤با حصلت ٥با حركب قدٲبة مع 

 كلذلك يعِب أصبح مذكوران فيهم كشهّبان فيهم كىو ا١بد ا٣بامس للنيب ؛فجمعهم قصي ابن كبلب. خيزاعة
يلك ا٤بصطلح على تسميتو ملكان . صلى ا عليو كسلم

لك ٗبعُب ا٤ب
ي
 .لكن ما ىي ا٤ب

 ا اقب ااا بياصل ااهللا ل ياو لما  ضاق   اايا  ا ل اواا   دةاواا  ل؟:ا يول
كلذلك تبل على الوليد . ٓب يقبل ٓب يقبلو ألنو صرؼ عن دعوتو كاضح ال: جواب فضيلة الشيخ

 .   ابن ا٤بغّبة صدر من سورة فصلت الٍب فيها دعوتو ا٢بقيقية كأهنا يعِب تنزيل من الرٞبن الرحيم
 إذااق أتا يااا ش دااْلولاااص ةااا  اا    ان    ًاا ا ليا  ودااا  و؟

لو تشهدت التشهد األكؿ كاإلماـ ما . ال ما تصل؛ بل لو قرأهتا متعمدان حٌب: جواب فضيلة الشيخ
ما . كقد جاء فيها أحاديث حسنو بعض العلماء. قاـ ما تبقى ساكت صلي على النيب صلى ا عليو كسلم

                                                 

   .85:األعراؼ (1)
 .22: القصص (2)
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فيو مانع كالصبلة اإلبراىيمية من ألفاظ الصبلة حٌب لو قلتها ُب التشهد األكؿ تعمدان، ىذا خّب كبركة كال 
. فيو سجود سهو كال أم شيء من ىذا القبيل

 ؟...اي ص اذاباااص    ا  ااث   اأناروا  ا يااا بوةادَلآ ا يان  ماأ واذك ا يول
 ضعيفة قصة. ا٢بافظ شرح من ضعيفة قصة ىذه الشرح، ىذا ُب مذكور ىذا: جواب فضيلة الشيخ

. بكر أيب إٔب ىرقل رسوؿ كاف نصراين سلوخي كاف رجل راشد أيب ابن سعيد ركاية عليها التنبيو سيأٌب
 ذىب صندكؽ ُب ىرقل كضعو كسلم عليو ا صلى النيب كتاب أف جاء ما حٌب صحيحة غّب القصة
 ىذا كتايب، فيهم ماداـ ىرقل أكالد ُب ا٤بلك يزاؿ ال: قاؿ كسلم عليو ا صلى النيب كأف يتوارثونو، كاكأصبح
 .شيء منها يصح ال باطلة أحاديث كلو

 مسجد ُب يقصد اليـو العشاء صبلة بعد درس يوجد أنو العلم طبلب إٔب تنبيو أيضان  ىذا: يقوؿ
 ككل اليـو ،"ا٤براـ بلوغ "كتاب ُب الغامدم الرحيم عبد على الشيخ لفضيلة النزلة حي ُب منصور األمّب
 .عليو ٙبرصوف الغامدم الرحيم عبد علي الشيخ لفضيلة درس العشاء صبلة بعد اثنْب
 

.ار ض نان  را يا ش وةااا  ياإخ اجا    دا   يا     يا     ي،اك ناا ب:ا يول
ااا كم؟ا   اأخ ىا  اتاذا ا   ا ل ان  ياغلب يااا كما لماأناو  دا شكل ،

 كىي الععيمة الشرعية العبادة ىذه كجرح ععيمان  إٜبان  أٍب أٍب، أنو ا٢بكم: جواب فضيلة الشيخ
 الٍب األياـ كينعر االستغفار، من كيككر فعل، ما على كيندـ كتعأب سبحانو ربو إٔب يتوب أف كعليو الصياـ،
ا.مفطر يعترب ألنو يقضيها؛ البد. كيقضيها ٰبصيها األمر ىذا فيها فعل

 إٍب آٍب كىذا. يعِب الفطر كيتعمد صومو، يفسد الصائم من كشهوة بلذة ا٤بِب استخراج تعمد
 بعد كتعأب سبحانو ا إٔب كأمره العا٤بْب، رب ا إٔب استغفار الصادقة، التوبة إال يزيلو ال كاإلٍب ععيم،
 ىذا فيو فعل رمضاف ُب يـو كل. الفعل ىذا فيها فعل الٍب األياـ يقضي أف شرعي حكم كىناؾ. ذلك
 كٰبرس األمور ىذه مكل كٯبتنب كٰبذر كينتبو كجوبان، يقضيو أف فعليو صاـ ما كأنو رمضاف أياـ من الفعل
ا.كصيامو دينو على

ا  ااص تياو  ابا ب ا ةا  و أااص تيا يوماو  د  اا  ًاا  از تا   يا دا ار  :ا يول
ا.ااز تا غ  اأنادون

 الكرًن أك با١بيل أشبو يعِب جـر لو الزيت ىذا كاف إذا الزيت يقصد ىذا: جواب فضيلة الشيخ
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 أما. فاسدة تعترب صبلتو  كبالتإبتوضأ، ما بالفعل ىذا للجلد، ا٤باء مبلمسة كٲبنع ا١بلد على كيبقى الغليظ
 كصوؿ ٲبنع ال أف شرط ا١بلد على ليونة أك رطوبة من أثر لو بقي كلو ا١بلد، يشربو عادم زيت كاف إذا
 الذم الغليظ ىذا ا١بيل من شيء أك كرٲبات كاف إذا. شيء إٔب ٰبتاج كال صحيح فالوضوء ا١بلد، إٔب ا٤باء
 ا١بلد، ظاىر كبْب ا٤باء بْب عازلة طبقة ٰبدث كبالتإب ،كبسرعة بسهولة ا١بلد ٲبتصو كال ا١بلد على يبقى
ا.الوضوء قبل إزالتو كٯبب الوضوء ٲبنع ىذا

ااا    ن؟ا   ضاأص باااصغ  اْلخياااد  ءان  واا ا:ا يول
 أٝبعْب ا٤بسلمْب كمرضى مرضانا يشفي كأف أخاؾ يشفي أف ا نسأؿ:  جواب فضيلة الشيخ

 ٧بمد نبينا على كبارؾ كسلم ا كصلى مصيبة ككل فتنة ككل ببلء كل ا٤بسلمْب إخواننا كعن عنا كيرفع
ا.كعلى آلو كصحبو

ا  يا ُلباإذاااا  ل ا يا  ا  ًااك ناا  ااا  ماإاي ءاحكما  :ا وابا ض ل اااش خ
اتو  ي؟اأواكل  اإاي ءا ث ًا

 شيء ىذا عليهم، يسلم ا٤بسجد ُب جالسْب ناسأ على دخل أك كرد من كل على يلقى السبلـ
 كإذا أمامو من قابل يعترب ألنو شرعي؛ أيضان  ىذا. يسلم ٧باضرتو ااضر يبدأ أف قبل يقصد لعلو. طبيعي
ا.كخّب طيب أمر ىذا عليهم سلم

ا ل اك اك بااا واق ا   ا ياال   ا  وزاااك باأنااا   وفا  :ااا  آ ا يول
او لم؟ا ل يااهللاصل اال  ولاذا احدثاا .ااا  با ياأوازو  ي

 ا٢باالت بعض ُب الكذب ك٘بويز. كسلم عليو ا صلى للنيب ىذا ٰبدث ٓب: جواب فضيلة الشيخ
. األصل ىو كيصّب الزكجة على الكذب مسألة تصّب ما. بضوابطو يضبطوا أف بشرط ا٤بسلمْب للناس يكوف
 ٚبفف كلمتْب أك كلمة يدخل أف بأس ال شديدة مشكلة حدث إذا يعِب ال،. كذب كعوده كل يصّب
 ُب كا٢بديث فهمو غّب من الشرعي ا٢بكم ٫بن نفهم قد ال،. عادة يعِب األمر يتخذ أف أما. األمور من

 كعدـ رٗبا ذلك من شيء إٔب ٙبتاج ا٢برب كطبعا ا٢برب، ُب حاالت ثبلثة ُب الكذب ؿجع البخارم
 من شيء إٔب ٰبتاج قد ذلك ك٫بو زكجتو مع كالرجل. يكذب رٗبا فيورم ك٫بوىا ا٤بسلمْب أسرار كشف
 عليو ا صلى ذلك من شيء منو ٰبصل فلم كسلم عليو ا صلى النيب أما. األصل ىو ليس لكن ذلك،
ا.كسلم

اذا ؟ا    ا   ااا ش   ي،ااا   زااا بوةادَلآ ا  اأناقل م
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 ىذه الشريعة ذلك؟ معُب ما كيف. كعبل جل ا شريعة التشريعي اإلعجاز: جواب فضيلة الشيخ
 األنعمة ُب ا٣بلل كجود على يدؿ كالذم. فيو ا٣بلل ٘بد غّبىا نعاـ أم ا٤بتقنة، اكمة ا أنز٥با الٍب

 االستكناءات، يلغوف قاعدين استكناءات كٰبطوف يغّبكف كقت كل يعٌدلوف، سنة كل أنو البشرية الوضعية
ا.خلل ٘بد يـو كل األخطاء، من هناية ال ما إٔب ٰبطوف بعدين

 من تعرفو تعرفو؟ كيف اإلعجاز ككجو بليغة معجزة خلل فيها ما فيها، خلل فبل ا شريعة أما
ُلواُك تَااَوَ  ﴿  يكتب كال ٰبسب كال يقرأ ال أمي رجل كوف ا َِ ِ  ِ  َااَتُخ ُّليُااَوََلااِكَ  بٍااِ  اقَيْبِليِااِ  اتَي َيْ
ْرتَ بَااِإذاًا  كحديكان  قدٲبان  ا٣بربم علمها ُب شيء كل ُب مفصلة بليغة معجزة بشريعة يأٌب (1)﴾اْاُ ْبِ ُلونَااَلَّه
ا.اإلعجاز أمور من يكوف ما أبرع ىذا ىذا؟ إعجاز ىو ما ىذا. تشريعاهتا كُب

 اآلف الدكؿ بر٤بانات كل. التشريعية فاللجا ُب اآلف ىو كما كمتخصصوف ١باف ٘بعلأف  أردت كلو
 كقوانْب كأنعمة تدرس ك١بنة كالنعاـ، القوانْب كٙبط تدرس ١بنة أك لكذا ١بنة أك لكذا ١بنة ١باف، فيها
ق ىذ كل القضية كيطلع عفريت ٧بامي كٯبي...كال ساد ا٣بّب كال حصلت العدالة ال كالنتيجة عريضة، طويلة

 .ضياع كبلـ فاضي،
 أعجز ببلغي لفعي، إعجاز فيو: متعددة فيو اإلعجاز فأكجو الكرًن القرآف أما كيف اإلعجاز ىذا
 الزيادة من حفعو إعجاز كفيو تشريعي، إعجاز كفيو الغيبية، الصادقة بأخباره علمي إعجاز كفيو العرب،

 كىو جدان  عجيب إعجاز كفيو...ككجود العداكات كجود مع ا٤باضية كالقركف السنْب مدل على كالنقصاف
 اإلسبلمي كللتشريع للقرآف اإلعجاز أكجو كلها ىذه. كالنفوس القلوب ُب تأثّبه كالنفوس، القلوب ُب تأثّبه
 .ا شاء إف ا٢بديث ّٔذا نأٌب كلعلنا. الععيم
 

 يوصي فهو بعضان، بعضهم يعرؼ ال رٗبا الدرس ىذا ٰبضركف الذين أككر يقوؿ خّبان  ا جزاه األخ
 كعلى كالتقول، الرب على بينهم فيما كيتعاكنوف بعضهم على اإلخوة رؼايتع بأف نوصي أيضان  ٝبيعان  ك٫بن
 ا قاؿ كما كلو التشريع مقاصد كمن فعبلن  الدرس ىذا مقاصد من يعِب أيضان  ىذا. كا٤بناصحة الدعوة أمور
 أععم ىذا كطبلبو العلم كأىل األخيار على رؼاالتع (2)﴾اِ َيَ  رَُ وااَوقَيَب ِآ َااُاُ و  ًااَوَ َ ْلَ  ُكمْا﴿: تعأب

 طاعة على أك ا بيت ُب التعارؼ أصبحك الشخصية، ا٤بصاّب ىبتكذفركقات اؿ ابتذ إذا خاصة. مكسب

                                                 

   .48: العنكبوت (1)
   .13: ا٢بجرات (2)
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. ا ُب كالبغض ا ُب ا٢بب اإلٲباف، عرل أكثق من بالفعل ىذا ا
 ُب الغامدم سعد أٞبد الشيخ لفضيلة التفسّب ُب الكبلثاء يـو كل درس. لو يينبو أيضان  الكبلثاء يـو كل درس

 .ٕبضوره نوصي ثبلثاء يـو كل مستمر ىذا سنوات، لو يعهر قدًن الدرس...أمّب مسجد
ا

اقبليار  ا  ا   يااا  أةاوا اا    أةاتزوجار  ا   يا  تاو    ا    أةار  اتزوج:ا يول
 اا  أة؟اا  اا   ا  زوجاأنااا   اا ااْلبا  وزا   ا    ،ا  تاأوا لي  اإ  ا  تا  دا 

 آخر رجل من الزكجة بنت. الربيبة تسمى ىذه ربيبة ىذه ألف ٯبوز؛ ال ال،: جواب فضيلة الشيخ
 عبل، كإف األب كا١بد األب كالتحرًن. التأبيد على ارمات من كىي الربيبة تسمى آخر زكج أمها تزكج إذا

 .نزؿ كإف كاالبن
 ؟....  داتو يااْل ش ....اك  ا    ا ااا ل  ء..(   زا مااا  ساأنزاواا)  آش اقول

، ٓب ال: جواب فضيلة الشيخ  ا٤بشركوف قاؿ ٤با األمر استشكل. عليو الكفار كذب من كىذا ٙبـر
 اآلف ىم لكن. أحد غزكة بعد بل ا٥بجرة؛ بعد حرمت ا٣بمر أف ا٤بعلـو كمن. حرمت قد ا٣بمر أف لؤلعشى
 عليكم كالسبلـ .أعلم كا بسببو كخسر ا٤بوضوع أخذ قد كىو عليو فكذبوا طريقة بأم يصدكنو يريدكف
. أعلم كا كبركاتو، ا كرٞبة
 

ا
 
ا
ا
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الدرس الحادي عشر 

 
 نكفره، كال نشكره فضلو من ا٤بزيد كنسألو كنستغفره، كنستعينو ا ٫بمد الرحيم، الرٞبن ا بسم

 السماكات كقيـو كاآلخرين األكلْب إلو ،لو شريك ال كحده ا إال إلو ال أف كأشهد يهجره، من كنَبؾ ك٬بلع
 صلى كلو الٌدين على ليعهره ا٢بق كدين با٥بدل ربو أرسلو كرسولو عبده ٧بمدان  نبينا أف كأشهد .كاألراضْب

. ككّبان  تسليمان  كسلم كأزكاجو كأصحابو آلو كعلى عليو ا
 :بعد أما 

 ألف كاضح؛ فرؽ فيو فرؽ، فيو قاتلكم؟ ىل: لو يقل كٓبا(قَ تَيْلُ ُ و ُاا َيَ  ْا): فيقوؿ سفياف أبا يسأؿ
 ٓب إذا الكفار ففف. ٢باؿ غالب ُب ىو كىذا كسلم، عليو ا صلى ا رسوؿ أعداء من ابتداءن  كاف القتاؿ

 كاسعة، أبعادان  كأخذت ذلك ٫بو أك بكتمها، أك بالتشويو، مهدىا ُب كعبل جل ا دعوة يئدكا أف يستطيعوا
 بأسلحتهم كعبل جلٌ  ا نور يطفئوا أف إٔب منهم ٧باكلة عسكرم مسلح صداـ إٔب شك ببل سينتقلوف ففهنم
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 ... فهو كعبل حل ا ٢برب تصٌدل كمن كشبههم، ككبلمهم بأفواىهم يطفئوه أف قبل أرادكا كما كأيديهم
 .ا٤بغلوب فهو بغلبتو تصدل كمن

 كليس صا٢بو ُب كلها النبوة كدالئل كأعداؤه خصومو ألهنم ا٤بتوقع؛ ىو ىذاا(قَ تَيْلُ ُ و ُاا َيَ  ْااقَ لَا)
 الذم القوة كمنطق ا٥بنجعية إال بقي ما بيانو، يقارف ما البياف من كال حجتو يكافئ ما ا٢بجة من معهم
 عجزكا إذ كأسلحتهم بأيديهم ا نور كيطفئوف ا٢بق بو يئدكف رٗبا أهنم إمكانية من أعطوا ٗبا أصحابو يزعم
 كره كلو نوره يتم أف إال كعبل جل ا يأىب ا٢باؿ كبل كعلى.  ككبلمهم كأفواىهم بشبههم يطفئوه أف

 .كا٤بشركوف الكافركف
 كسلم عليو ا صلى النيب ضد قريش من ا٢بركب بدايات أف ٝبيعان  نعلم النبوية، لسّبةؿ رجعنا إذا 
 من خرجوا بأهنم ا كصفهم بدر ُب. أحد ُب ٍب بدر، ُب كسلم عليو ا صلى النيب ضد قريش من كانت
 كديحركا غىلبة شر فغيلبوا كرسولو ا كٰباربوف القوة، كمنطق بالعنجهية خرجوا. الناس كرئاء بطران  رئاءن  ديارىم
 .كاف ما أمرىم من ككاف

 ٯبعل أف آّاؿ سفياف أليب ا٤بكسب ىذا أعطى ضيق معْب مكسب أحد ُب ٥بم ككاف أيحد ُب ٍب
 بيننا ا٢برب: قليل بعد سيقوؿ كما كجو كل من النتائج ُب كالتساكم التكافؤ من نوع فيها كأهنا ا٢برب
 لوال ا٤بشهورة كالقصة ا٣برب ُب نعرؼ كما للمسلمْب البداية ككانت. أيحد يـو حصل ما فقط ىي. سجاؿ

 ٦برد إال ا٤بشركوف ٰبٌصل ٓب النهائية النتيجة ُب نعرت إذا كلكن ا٤بوازين، كانقبلب الرماة أمر من كاف ما
 كسلم عليو ا صلى النيب ذات أذية ُب كا٤ببالغة كسلم عليو ا صلى النيب أصحاب ُب القتل ُب اإلثخاف
 أيحد ٙبسم فلم ذلك كراء كما .ا٤بعركؼ األذل من لو حصل كما كالسبلـ، الصبلة عليو قجكش ٔبرحو
 قاؿ رجعوا، أف بعد أنفسهم عاتبوا ىم لذلك ؛قضية ٥بم ٙبسم ٓب انتصار، أهنا زعموا كإف للمشركْب بالنسبة
 تركناىم ٛبكنا إذا حٌب تركناىم لبعض، بعضهم قاؿ شيئان  صنعنا ما شيئان، صنعتم ما يتبلكموف لبعض بعضهم
 .صرفهم كجل عز ا لكن. أخرل مرة الكرة يعيد أف بعضهم ىمَّ  حٌب كرجعنا

 كأصحابو، كسلم عليو ا صلى النيب ضد الكفر أىل ألٌبو كفرم ٘بمع أكرب كىي األحزاب ككذلك
 .معركفة مشهورة كالقصة

 البخارم ُب مشهور كا٢بديث كسلم عليو ا صلى النيب ذلك كأعلن ٛبامان  ا٤بيزاف انقلب األحزاب بعد
ا.(1)(( َيْغُزونَيَ  اَوََلاانَيْغُزوُامْاااْانَا)): قاؿ عندما

                                                 

 ".   أربع سنة شواؿ ُب كانت عقبة بن موسى قاؿ األحزاب كىي ا٣بندؽ غزكة باب "،3801: رقم البخارم، صحيح (1)
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 ضعيفان  أصبلن  كاف كما العسكرية القوة جهة من كا٫بدار ضعف ُب يعِب الكفر خبلص اآلف من
 لكفر ٲبكن ال إذ ذلك، ك٫بو كالركحية ا٣بيلقية كا٤بقاييس العلمية كا٤بقاييس كالدليل ا٢بجة جهة مندحران 
 .(( َيْغُزونَيَ  اَوََلاانَيْغُزوُامْاااْانَا)) ا٤بطهر كشرعو كتعأب سبحانو ا نور أماـ تقـو أف كجاىلية

 كمحاكلة بالقتاؿ دائمان  ا٤ببتدئوف ىم الرسل أعداء أف سابقة طبعان  معلومات على بناءن  ىرقل فسؤاؿ
 .نوره يتم أف إال ا كيأىب كعبل، جل ا نور إلطفاء أخّبة

 .يعِب قاتلناها(نَيَ مْااقَيْلتُا)
َ يُاا َي َيْ َيَ  ااْاَ ْ بُا): ا١بواب ُب سفياف أبو قاؿا(ِإ َّه  ُااِقَ  ُاُكمْااَك نَااَ َكْ  َااقَ لَا)  ،(ِ َ  لٌااَو َي َيْ

 عياض قالو كما التشبيو ككجو. الدلو كىو السٍَّجل من أيخذت. كرة تلو ككرة مرة، بعد مرة تعِب (ِ َ  ل)
 العبلقة؟ كجو ما السَّجل من الكلمة ىذه يعِب أيخذت ٤باذا كغّبه

 ماءن  لك ٱبرج الكانية الكرة صافيان، ماءن  لك ٱبرج رٗبا األكٔب ا٤برة ُب البئر ُب كرميتو أنزلتو إذا الدلو
 ىذا صا٢بك، ُب يكوف الدلو مرة كل ُب فليس. شيئان  منو تستفيد ال طينان  الكالكة ا٤برة لك ٱبرج رٗبا مشوبان،
 ٨بلوطان  مشوبان  رٗبا فيكوف فَبفعو مرة كترميو ،ظمأؾ كيركم كتشرب  بو تأنس صافيان  ماءن  يكوف تارة. ا٤بعُب
 . زمن منذ تينزح كٓب غائران  البئر ماء كاف إذا ٧بضان  طينان  يكوف رٗبا كالطْب، الطحالب ببعض

 أك القـو ٱبوض رٗبا ا٢برب ىكذا. تريد كما مرة كل ُب بالضركرة ؤهما يأٌب ال رميتو كلما فالدلو
 تكوف كتارة كلصا٢بها، ٥با تكوف تارة. تريد ما ٙبقق مرة كل ُب ليس ككّبة، حركبان  األمم من أمة ٚبوض
. حا٥با كتشتت أمرىا كزكاؿ ككسرىا اندثارىا رٗبا فيها فيكوف عليها شديدة نكسة تكوف كتارة عليها،
 فقط؛ ىذا ليس نوبة، بعد نوبة أم سجاؿ ك٠بيت الدلو كىو سجاؿ العبلقة، ىذه من الكلمة ىذه فأيخذت

 .مرة كل ُب تريد ما غّب على رٗبا تأتيك الدلو ترمي عندما النتائج تأٌب رٗبا مرة كل كُب نوبة بعد نوبة بل
 كما أف مع سفياف أبو ّٔا فاخر الٍب كىذه. منا يناؿ تارة :سجاؿ تفسّب ىذا (ِ ْ يُااَونَيَ  لُااِ  َّه ا َيَ  لُا)

 كأيحد، بدر،: معركفة حركب ثبلث الكبّبة ا٢بركب من كسبقها الصلح، كقت ُب ىذه القصة اآلف قلنا
 .ذلك بْب الفَبات ُب حصلت الٍب كاألشياء ا٤بناكشاتك كالبعوث السرايا سول كاألحزاب
 ىزٲبة بدر ُب منو؟ كنناؿ منا يناؿ سجاؿ ا٢برب أف ليزعم سفياف أبا تؤىل الٍب ا٤بكاسب ىي ما 
 كصناديدىم كربائهم من كقيتل ا٢بضيض، ُب ك٠بعتهم ىيبتهم كأنزلت شوكتهم كسرت ،عليهم منكرة

 .تعرفوف ما حا٥بم من ككاف أككرىم،
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 ُب اإلثخاف ٦برد إال ا٤بشركوف منو يكسب كٓب األمر آخر ُب حصل الذم االنقبلب من أيحد ُب
 عليو ا صلى النيب شخص إٔب األذل كبلغ قيتلوا، كسلم عليو ا صلى النيب أصحاب من سبعْب ٫بو القتل
 .ّٔا يفاخركا أف ٲبكن معينة نتيجة ٰبققوا كٓب كسلم،
 ما ا٤ببلئكة من ا جنود ّٔم كفعلت الريح، عليهم كأرسل كمزقهم، مشلهم، ا شتت األحزاب 
 . مدحورين خاسرين فرجعوا فعلت

 مكاسبو يضخم دائمان  ىو يعِب لكن سجاؿ، حرب فيقوؿ سفياف أبو يفاخر أف ٦باؿ فيو فما
 ُب ا٤ببْب النصر من كأصحابو النيب بو ا أكـر ما أبدان  تقابل ال األمر حقيقة ُب بينما كبّبة بأهنا كيعهرىا

 .ضئيبلن  حٌب كال مكسبان  الكفر ٰبقق ٓب ذلك بعد ٍب األحزاب، كُب أيحد أكؿ كُب بدر
 صلى النيب حاؿ طبيعة عن تبلحظ كما األكٔب األسئلة. األسئلة ُب انتقاؿ ىذا ( َْأُ  ُُكمْااَ  َذااقَ لَا)

  .أتباعو من بو، صنعتم كيف الكفار، مع عبلقتو الشخصية، أخبلقو :كسلم عليو ا
 لكم تربر الٍب إليها يدعوكم الٍب األشياء ىي ما يأمركم؟ ماذا طيب .الدعوة طبيعة عن السؤاؿ افق

 كالصدؽ كالرسالة بالنبوة لو كاضحة شهادتكم أف مع ٥با الداعي ما ىذه؟ ا٢بركب ليش ا٢بركب؟ ىذه
 .إْب...كاألمانة كا٣بّبية
 تلو ا٢بركب كتقيموف ا١بيوش تلو ا١بيوش ٘بهزكف يعِب جعلتكم الٍب ٥با دعاكم الٍب الدعوة ىي ما ٍب
هز الٍب ا٤بستول ذابو كالنكارة كالقبح السوء من ىي ىل لوأدىا؟ ا٢بركب  الرايات ٥با كتنصب ا١بيوش ٥با ٘بي
 خصم شهادة ىو يتوقع، ٲبكن ىو ما غّب على ا١بواب فكاف ا٢بركب؟ كدفعها شوكتها خطم ألجل كتقاـ
 .الكفر رأس ذاؾ إذ ككاف سفياف أبو كىو

 ىذا. ىذا ُب شيء كأم األمر غاية ىذه (َاْ ًئ اِ يِااُتْش ُِكوااَوََلااَوْحَد ُاااالَّهيَاااْ ُبُدواا َيُيولُااقَيْلتُا): قاؿ
 .ا٢بسن غاية

 أيب من السفياين ا١بواب ىذا من (آ َ ؤُُكمْاا َيُيولُااَ  اَواتَي ُُكوااَاْ ًئ اِ يِااُتْش ُِكوااَوََلااَوْحَد ُاااالَّهيَاااْ ُبُدوا)
 :ان فوائد نأخذ سفياف

 اآلف شريعة عآب ىو ما ا٢باؿ ىذه ُب اآلف سفياف أبو كوف اآلف تسمع كما يعهر :اْلوا ااا  آدة
 أحاديث يعِب درس ما الكفر رأس ىو الوضع ىذا على ،عآب ىو ما الدعوة، أكليات يرتب حيث يتكلم
 قاعدة ىي ما األكلويات؟ ىي ما الدعوة ُب ّٔا ييبدأ األمور أم فّبتب كاآليات كسلم عليو ا صلى النيب
 .الصورة ىذه منو ففهم شهده كضع عن يتكلم ىو ال،  األصلية؟ الدين
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 ا اعبدكايقوؿ  يدعونا كسلم عليو ا صلى النيب لدعوة كصفو ُب بقولو سفياف أيب جواب فبداية
 األكٔب القاعدة ىذه عن كالرسل األنبياء ٲبارسها الٍب الدعوة ُب البدء أف السنة ألىل كاضح دليل كحده
 أف معُب ال إذ كالشرؾ الوثنية صور كل كترؾ كنبذ بالعبادة، كإفراده كعبل، جل ا توحيد كىي األصلية
 كىو األععم كأصلو الكربل الدين كقاعدة. إيو أعرؼ ما أك اقتصاديان  أك أخبلقيان  أك اجتماعيان  ان نعاـ يؤسس
. ذلك بعد نعاـ كل منو سينبكق الذم كعبل جل ا توحيد

 ألف يَبكو ال،. جيد ىو ما أنو االقتصادية اإلحصاءات أثبتت ألنو يَبكو ال الربا ا٤بؤمن يَبؾ عندما
 أليس كمعبودان، كإ٥بان  ربان  با آمنكاف  إذا إال ىذا يكوف ال. ا يتقي فهو ا، دين كىذا ا أمر ىذا

 أجل من ىي ما كالنميمة الغش يَبؾ عندما ا٣بيانة، يَبؾ عندما الكذب، مكبلن  يَبؾ عندما كذلك؟
 أمور ىي ال،. القبيل ىذا من شيء أك اقتصادية، مكاسب أك يكسبها، معينة كسمعة اجتماعية مكاسب

 .أصلية قاعدة من منبكقة ىي ال،. أكضاع لتحسْب بدائل ىي ما ةعشرماؿ
 الربا الكافرة األمم من أمة تركت لو. ّٔا عملنا كإف دين تعترب ما أصلية، قاعدة من منبكقة تكن ٓب إذا

 ألف ا؛ عند ٧بمودة مأجورة بذلك تكوف ما نزيلها، نريد البنكية الفوائد مصائب علينا جرت الربا قالت
 بعد كرٗبا اقتصادم، كبديل كإ٭با أصبلن  با يؤمن ما ألنو ا؛ حكم ىذا بأف قناعاهتا من انبكق ما ىذا

. القضية ىذه إٔب فانتبو كىكذا، لو يرجعوف سنوات
 عليو ا صلى كالنيب. شيئان  بو تشركوا كال ا اعبدكا :ا١بذر من األصل من الدعوة ُب البدء إذف

 نيب كل لك سردكم لك ٰبكي كالقرآف( 1)﴾اا ُّلُ  ِاا ٍّ ْااِ ْد  ًااُك تُااَ  اُق ْا﴿ الرسل من بدعان  ليس كسلم
. قومو إٔب يبعث

 كقـو االقتصادية النواحي ُب خلل عندىم ككّبة، مشاكل فيو قومو إٔب النيب ييبعث عندما طبعان 
 مكل ك٘برب تكرب عندىم .كغّبىم مكبلن  لوط كقـو أخبلقية نواحي عندىم .كا٤بيزاف ا٤بكياؿ يطففوف شعيب
ا ٍّ ْااَاُكماَ  ااالَّهيَاااْ ُبُدوا﴿ مفقود كاألصل الوضع ذلك يصحح يركح ما األصل لكن. آخره إٔب كٜبود عاد
ُ  ُااِإَايٍا  (   2).﴾َغ َيْ

 كالقلوب، كالنفوس، األخبلؽ، بو تصلح الذم اإلسبلمي الشرعي النعاـ بناء يأٌب ىذا بعد ٍب
 .األصل ىذا على بناءن  آخره إٔب كاألعراض كاألمواؿ،

                                                 

   .9: األحقاؼ (1)
. 23: ا٤بؤمنوف (2)
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 اعبدكا يدعو كاف بأنو بقولو كسلم عليو ا صلى النيب دعوة بوصف جوابو ُب يبدأ سفياف أبو فقوؿ
 كٌرس كأنو عليو، مزيد ال كضوحان  ا٤بسألة ىذه ٥بم كضح كسلم عليو ا صلى النيب على أنو على دليل ا،

 األصل ىذا تصحيح إٔب ذلك بعد كذلك كاستمر ا٤بكية ا٤برحلة ُب كالسبلـ الصبلة عليو األععم جهده
. األكٔب الفائدة ىذه( شيئان  بو تشركوا كال ا اعبدكا: )ىو الذم

 إال إلو ال معُب كندرس التوحيد ندرس دائمان  ٫بن سفياف، أيب جواب ُب تبلحظ كما :ااث ن  ااا  آدة
 . ا سول ما كل عن األلوىية تنفي ا إال إلو ال ىذا؟ نقوؿ ما كإثبات، نفي تضمنت بأهنا نقوؿ ا،

اُك ٍّااِ يا َيَ ثَيَ  اَوَاَيدْا﴿ ىذا على يؤكد كالقرآف لو، شريك ال كحده  كالعبادة األلوىية تكبت" ا إال"
 تكوف أف ٲبكن ال إذ (1)﴾اا َّه ُغوتَااَواْ َ ِ ُبواْا﴿: قاؿ حٌب ّٔذا يكتفً  كٓب ﴾ااالَّهيَااْ ُبُدواْااَأنِاارَّهُ وَلًااأُ َّه ٍا

 ضئيبلن  جزءن  كاف كلو كتعأب، سبحانو ا لغّب الشركة من شيء طاعتك ُب أك عبادتك ُب كاف إذا  عابدان 
 حٌب ككثن، صنم شرؾ شرط مو. ذلك ك٫بو الطمع أك الرجاء أك كا٣بوؼ قليب عمل كاف كلو حٌب جدان،
 .صوره أدؽ ُب كاف كلو الشرؾ كجل عز ا يقبل كال يقع ٩بكن القلوب ُب

أبو سفياف أيضان ال يتكلم بوصفو . (ال تشركوا بو شيئان )ما تتحقق حٌب ينضم إليها  (فاعبدكا ا)
 يتكلم يصف حاؿ شاىده كعاصره كىو يتزعم خصومة كعداكة الرسوؿ صلى ا .ىاعآب شريعة، كال درس

. عليو كسلم
ففهم أبو سفياف كطبعان كىو ناطق ر٠بي عن حاؿ قومو كلهم أف النيب صلى ا عليو كسلم دعاىم 

 . إٔب عبادة ا، ليس ىذا فقط كأف يَبكوا كل الوثنية كالشرؾ الذم كانوا عليها، كىذا يؤكده كاقع السّبة
يذكر أبو إسحاؽ كغّبه أف النيب صلى ا عليو كسلم ٤با بدأ بدعوتو إٔب عبادة ا كبدأ الناس 

يسمعوف منو كيسلموف شيئان فشيئان، ٓب تكن قريش تنكر من أمره شيئان، كال قامت قيامتها كال أعلنت حٌب 
كتقبيحها، كبياف ما ىم عليو من السفاىة، ك٘بهيل ما كانوا عليو _ شوؼ ىنا القضية _ بدأ بعيب آ٥بتهم 

ٯبب أال يبقى ىذا الشرؾ كلو، ىنا ثارت ثائرهتم كقامت قيامتهم فبادركه أنو ىم كآباؤىم األقدموف، ك
 .بالعداكة

اليـو نسمع كنقرأ دعوة مكبلن إٔب ا٢بوار كما يقولوف، .  مقصد كمقصد علمي كبّب جدان ٰبقق لناىذا 
، سواءن كانت أدياف ٥با أصوؿ  ا٢بوار مع األدياف كاالتفاؽ على نقاط مشَبكة مع أدياف موجودة ُب عآب اليـو

                                                 

 .36:  النحل(1)
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 كديانات كضعية من اتكتابية قدٲبة كما عليو مكبلن النصارل، أك أدياف ٛبؤل عآب اليـو كىي ُب الغالب كثِب
 .كضع البشر من عند أنفسهم

٦برد قبولنا ك٫بن أصحاب رسالة جاءت لتنفي كل صرؼ للتأليو لغّب اإللو ا٢بق لتكبت بعد ذلك 
التأليو كامبلن لئللو ا٢بق، إذ ال ٲبكن أف يقع ىذا إال بذاؾ، كال ٲبكن أف تصل إٔب اإلثبات إال عن طريق 

 لذلك قاؿ العلماء ال ٲبكن أف تكوف مؤمنان حقان كال يكبت عندؾ تأليو ا عز كجل حٌب تنفي كل ما ؛النفي
 .سول ا من قلبك كعملك كشرعك كدينك ككل حساباتك الٍب تعملها ُب حياتك

ال ٲبكن، ٦برد قبولنا أك ٘بويزنا القبوؿ أف نقبل كجود ملة أخرل تيعٌبد أركاح الناس كقلوب الناس لغّب 
اإللو ا٢بق، ىذه خسارة كبّبة جدان كىدـ ألصل كبّب جدان؛ ك٥بذا الِب صلى ا عليو كسلم ٓب يتحمل ىذه 

.  كلذلك استشهدت ٖبرب السّبة قبل قليل؛ا٢بركب الطويلة مع قومو إال ألجل ىذا
ٓب تنكر قريش، خبلص التعددية ُب اآل٥بة ما ىو مشكلة عند الوثن البلت كالعزل كا كىبل ككلها 

ما سواه تلغيو كما سواه تنفيو، كما كسواه كانتبهتوا كلبل ال؟ لكن أف تقوؿ ا فقط، . ٛبشي ما ىي مشكلة
. تزيلو كتقوؿ أنو باطل كتعمل على دثره، ىذا ىو الذم ال يقبلو أىل الكفر

ففي عآب اليـو ما مشكلة عند رٗبا خصومنا أك عند الذين رٗبا يدعوف إٔب شيء من ىذا القبيل أف 
ٌوز، أك ييسكت، أك ال ييبطل، أك ال يعمل على إبطاؿ ديانة تيعٌبد الناس أك أتباعها لغّب ا على أف يبقى  ٯبي

 انتبهتوا كلبل ال؟ . لكل ناس مٌلتهم، فيكوف عبادة ا كتأليو ا شيء من التأليو الواقع ُب األرض
 ا٥بند البقرة، حقفكوف ىذا يؤلو الرب يسوع عيسى ابن مرًن، كىذا يؤلو كذا، كىذا يؤلو آّوس 

تبقى القضية يعِب ىي تأليو كخبلص، ىي ديانة كخبلص كل يتدين بطريقتو . كىذا يؤلو بوذا، كذاؾ يؤلو كذا
ادعي كما شئت .  اعبد ا كما شئت، كادعي لدينك كما شئت لكن ال تنتقلتالٍب يراىا يعِب مناسبة كأف

لكن ال تنتقل إٔب إبطاؿ ما سواه، ىذا الذم يأتوف بو عبارات نفي اآلخر كما نفي اآلخر كالكبلـ الفارغ، 
فالنهاية ما ىي؟ النهاية إذا قبلنا ىذا ىي إلغاء ألصل جذرم ُب رسالة جاءت إلسعاد البشرية، كىذا كاضح 

 .اآلف
اآلف رأس الكفر الكتايب كىو ىرقل نصراين، كرأس الكفر الوثِب كىو أبو سفياف اتفقا على أهنم فهما 
أف دعوة النيب صلى ا عليو كسلم ليس فقط دعوة لعبادة ا كيكتفي إذ رٗبا يصطلحوف معو، كيوافقوف 

.  لنا أدياننا، كال تعب أكثاننا، كال أحكامنا، كال أنعمتنا كإٔب آخرهميقولوف خبلص ما فيو مشكلة بس تبق
ال تشركوا بو شيئان ):  نقطة أخرل، كلذلك قامت ا٢بركب كقامت ا٤بشاكل ألجلها كىيقلكن فهموا أنو ُب

 (.آباؤكمكاتركوا ما كاف يعبد 
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فاتفق رأس الكفر الكتايب كرأس الكفر الوثِب على ىذا الفهم ُب طبيعة دعوة النيب ا٣باًب صلى ا 
عليو كسلم، كإال سيشكل عليك كونو خاًب الرسل، يشكل عليك كونو بيعث إٔب ا٣بلق كافة، يشكل عليك 

 ا٢بق ككل ما  ىوأمور ككّبة أصلية ُب الدين الذم ندين ا عز كجل بو كندعو الناس ٝبيعان إليو، كنعتقد أف
 .عداه كسواه باطل، كال يغرنكم يعِب دعوات أىل ا٢بوار

ا٢بوار ليس مقصدان، كفرؽ أف ٘بعل ا٢بوار مقصد كونك تتحاكر كخبلص دكف غّبه، كأف ٘بعلو 
ال مانع عند كل مسلم يفهم كتاب ا أف ٰباكر على أف ا٢بوار كسيلة إلببلغ رسالة للوثِب . كسيلة لغاية
سّْر الدنيا كاآلخرة، ، لليهودم،للنصراين  للشيوعي إٔب آخره أف ما أنتم عليو ظبلؿ مبْب، كخطر ععيم ٱبي

ا٤بناظرة كإثبات دالئل النبوة كبياف الفساد الذم ىم فيو، ال بأس بذلك كوسيلة ُب كىذا ىو ا٢بق كال بأس 
دكس، كلكن يريد ا٢بوار غاية نتحاكر كخبلص طيب ماذا بعد؟ نسوم مؤٛبر يأٌب األرت. للوصوؿ إٔب غاية

طيب كبعدين؟ جلسوا ٟبسة . يأٌب الكاثوليك، يأٌب الربكتستانت، يأٌب يهود، يأٌب مسلموف، يأٌب بوذيوف
أياـ ُب فندؽ، طيب كبعدين؟ ما ىي النتيجة؟ كوف ىذا مكسب كوهنم اجتمعوا كتناقشوا، ككل يتلٌمس 

 .قاسم مشَبؾ يعِب عنده يوافق اآلخر كخبلص
 ال ٯبوز أف ييدخل ا٢بق الذم أنزلو ا جل كعبل كبيعث بو خاًب الرسل صلى ا عليو كسلم، كأنزؿ

ىذا ال . إْب... كتاب ٧بفوظ من الباطل كالزكر كالتحريف مع أدياف ٧برٌفة كشرائع مبٌدلة ككثنيات كضعيةبو
إذف اعبدكا ا كال تشركوا بو شيئان، نؤكد  .ييقبل كال ييوافق عليو من عرؼ دين ا ٕبق كصدؽٲبكن كال 

 .على ىذه القضية
. كالعزل البلت بس مو شيء، أم مطلقان  إطبلقي أسلوب (َاْ ًئ اِ يِااُتْش ُِكوااَوََلا) قليبلن  ٭بسكها ىذه

 ؛ا٢بكم يشملك الوضع نفس إلو، رسوالن  كاف كإف مرًن ابن كعيسى بشران  جعلك حٌب ٥برقل ا٣بطاب اآلف
 ال: )قضية عن حيدة سيحيد األسئلة ىذه سأؿ ٤باذا يفسر ىرقل يبدأ ٤با ا٢بديث آخر ُب قليل بعد كلذلك
 كال حجران  عبدت سواءن  الشرؾ، ىي نفسو شركية كىي ديانتو ليخرّْج األكثاف ُب كٰبصرىا( شيئان  بو تشركوا
 . شرؾ ىو مشسان، كال قمران  كال بشران 

 كدين دينو ليخرج للوثنيْب، فقط عيبان  كسيجعلها سيفهمها الٍب الواضحة ةـا٤بسلٌ  ىذه عن فسيحيد
 ُب يضعونو الذم الصليب عبادة ا٤بسيح، شخص عبادة حٌب ليس بل ا٤بسيح؛ شخص عبادة ُب قومو

 .شيئان  بو تشركوا كال ا اعبدكا إذف. ذلك من شيء إٔب نشّب رٗبا كما دينهم ٧بور كيعتربكنو كنائسهم



 

 265 

كتاب بدء الوحي                                                                                                 _ شرح صحيح البخاري
  الدروس كاملة

. منو يتضايقوف اإلخوة بعض كاف كإف بو بأس ال التطويلألف  معلش الكلمة ىذه فوائد من ثالكة نقطة 
 كاضحان  حقيقيان  فهمان  اإلسبلـ دعوة فهموا كالكفار ا٤بشركْب أف على مهمة جد فائدة على يدؿ ىذا

 ال؟ كلبل انتبهتم. كاستوعبوىا كصحيحان 
 قاكموىا ليش كطبيعتها حقيقتها كعرفوا فقهوىا ماداـ. السؤاؿ عليها ينبِب مهمة جد النقطة ىذه
 .مهمة قضية تأسيس ٝبلة ىذه كرفضوىا؟ كحاربوىا

 بعض. جدان  ككّبة بأسباب يكفر قد اإلنساف عندىم منهم كإياكم ا كجعلِب ا رٞبهم السنة أىل
 قد ال،. فيو عيبان  اكتشف أك بو، اقتنع ما أك إليو، ييدعى ما جهل يعِب إذا إال يكفر ٲبكن ما أنو يعن الناس
 أسباب فيو ٤باذا؟. خصومو ألذ من يكوف ذلك عـ لكن كصفاء، خّبية من فيو ما كيعرؼ ا٤بعرفة، حق يعرفو

 اليهود ككفر ا٢بسد. الباطنية كالقناعة مالداخل الفهم عن ةخارجيعِب " خارجية "بكلمة أقصد خارجية،
  (2).﴾ِ يِااَكَ ُ واْااَ َ ُ واْاا َّه اَ  ءُاما َيَل َّه ﴿ (1)﴾أَنُ ِ ِ ماِ  دِاا ٍّ ْااَحَ داًا﴿

 ما حسدكا أسباب فيو عرفوا؟ كقد كفركا ليش ال؟ كلبل كارد سؤاؿ ىو ما عرفوا؟ كقد كفركا ليش 
 قالوا إ٠باعيل بِب من جاءىم فلما .إسرائيل بِب من يريدكنو إ٠باعيل، بِب من ا٣باًب النيب يكوف أف أرادكا

.  ما ٲبكن نسلمخبلص
 مكبلن  فرعوف مكل كاستكبار كرب كضحت، كاألمور ظهرت كالدالئل كعرفنا ثبت ا٢بق طيب،

َ  اِ َ   َوَ َ ُدوا﴿ َيَ  َيْ   (3).﴾َوُ ُلّواًااظُْل  ًااأَنُ ُ ُ مْااَواْ  َي َيْ
 ليصبح كاحدة دفعة ىذا عن يتنازؿ السنْب، عشرات قومو يعبده ملك يكوف كيف. كاستكبار علو فيو إذف

   (4 ).﴾اا َّهَ  َواتِااَربُّلااِإَلَّهااَاَيُؤَلءاأَنَزلَااَ  اَ ِلْ تَااَاَيدْااقَ لَا﴿ موسى دعوة طبيعة عرؼ كلو ،عاديان  شخصان 
 أف كيف ا٤باضي األسبوع لكم ذكرت. ا أىلكو حٌب تعلموف الٍب ا٢برب علم؟ أف  بعد طيب،

 بعدـ اإلنساف كفر بالضركرة ليس ككّبة أمور يعِب ككذا، األعشى كقصة الشهوات منحٌب  شهوة رٗبا
 الكفر ليش كنتعجب القضية، ىذه مكل فهم عليو يضيق رٗبا كلذلك نعن؛ قد كما فهمو عدـ أك قناعتو
 . إليو ندعو ما حقيقة ا٣بصم يفقو رٗبا أنو مع كككّبان  منتشران  يكوف رٗبا

                                                 

 .109: البقرة (1)
   .89: البقرة (2)
  .14: النمل (3)
. 102: اإلسراء (4)
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 كفر: سبعة إٔب كبعضهم ستة إٔب كصلوا العلماء الكفر أنواع عٌدد كلذلك للكفر، ككّبة أسباب فيو
 .اعةفؽاؿ مبالضركر ليست جدان  ككّبة أسباب...اإلعراض كفر ا١بحود، كفر اإلباء، كفر االستكبار،
 ا ادعوا )كفقهوا كعرفوا موجودة القناعة النوع، ىذا من سفياف أبو ككفر النوع ىذا من ىرقل ككفر

 إٔب يدعوكم ىذا ليش ىذا؟ من أحسن تريد ماذا كالعفاؼ، كالصدؽ الصبلة إٔب كيدعونا شيئان  بو تشركوا كال
  ىذه؟ العداكة ليش ؟إذف ماذا

 ٦باؿ ٘بد ما. إليو يدعوكم ما كبْب كجاىلية كثنيات من عليو أنت ما بْب قارف عاقل، رجل أنت
 فيو حسد، فيو أخرل، مبلبسات فيو ككذا؟ كقتاؿ كا٢برب العداكة ليش تقبل أنك ا٤بفركضكاف  للمقارنة،
 .كذا فيو كذا،

 يعرفونو بل ا٢بق؛ ىو ىذا بأف كعلمهم قناعتهم عدـ بالضركرة ليس رٗبا الكبار الكفر رؤكس حٌب
. عليهم دينو يعهر أف إال ا كيأىب يطفئوه أف يائسْب ٰباكلوف كلذلك ٛبامان؛

 _ ا٢بكم أبا يا: األسود لو قاؿ ٤با الكقفي شريق ابن األسود مع قصتو معركؼ الكفر رأس جهل أبو  
 ىذا ىل فرصة يَبؾ ما هنار ليل جهل أبو عداكة ىذه يعِب ٧بمد؟ صدؽ ُب أتشك _ ا٢بكم أبا يكنونو
. كذبان  عليو جربنا ما. صادؽ بأنو قناعو عنده .كذبان  عليو جربنا ما: قاؿ كاذب؟ أنو شك ٦برد عنده
 كالعداكة؟ الععيم كالتأليب ىذا الضخم التحزب ىذا ليش ،طيب

 ا صلى النيب قبيلة ىاشم كبنو ،٨بزـك ابن ا٤بغّبة بِب قومو يعِب ٫بن( ىاشم كبِب ٫بن كنا: )قاؿ
 جكوا إذا حٌب فسقينا كسقوا أطعمنا أطعموا) .قدًن قبلي تنافس كبينهم فقط قبلية ا٤بسألة يعِب. كسلم عليو
 فينا قالوا حٌب علينا يفخركا ال حٌب مكلهم سوينا شيء سوكا ما كل( سواء كىم ٫بن ككنا الركب على فينا
 الرجلىذا  عند مشكلة كلها كىذه ،نيب ا٤بغّبة بِب من أجد أين قدرة عندم ما كيف ىذه كا ،(نيب

 .حٌب ىلكو ا ُب بدر ا٥بالك
 ىات برنا٦بك، ىات. كذا مع تناقض كبلـ كىذا كذا: قاؿ طرح كاف كال عندىم ما القناعة قلنا

 .القضية نفس إ٠باعيل؟ بنو ليش اليهود مكل بنوىا؟ ليش شيء، كال فيو ما جتكح
 كالعرب غّبه عند مكبلن  يكوف أف يرضى ال األمريكي كال مكبلن  األكركيب  ا١بنس مكبلن  ا١بنس اآلف مكل

 بشٌب يعِب ٰباكلوف فلذلك عندىم؛ ٩با أععم كالتسامي كالنعاـ كالركحية كالدينية ا٣بيلقية ا٤بقومات من مكبلن 
 .قبلهم كاف من أخزل كما كتعأب سبحانو ا كٱبزيهم ٰباربوه، يعِب أك كهربيخ أك قيعيبو أف الوسائل
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 باؤىمآ يقولو ما أىم من. ٚبصيص بعد تعميم ىذا (آ َ ؤُُكمْاا َيُيولُااَ  اَواتَي ُُكوا) ىذه نتجاكز طيب،
 من ا١باىلية ُب عليو كانوا ما ٝبلة اتركوا فيكوف (َاْ ًئ اِ يِااُتْش ُِكوااَوََلا): بقولو عليها نصٌ  كقد. الوثنية ىو

 يعتقدكنو كانوا ما كل داخلة، ا١باىلية أمور كل. صفر كال طّبة كال ىامة كال كخرافات، كأفكار، أخبلؽ،
 التوحيد، ٧بلو ٰبل حٌب بَبكو كسلم عليو ا صلى النيب يدعوىم أخبلقيات من عليو ككانوا خرافات من
 .كالسبلـ الصبلة عليو بو جاء الذم النبوم مكالشرع اإلسبلمي النعاـ ٧بلو كٰبل
 .الععيم الكبّب العملي اإلسبلـ ركن ىي الصبلة ( ِ اصَّهَ ةِااَو َْأُ ُ نَ )

: قاؿ. (َواازَّهَك ةِاا ِ اصَّهَ ةِا) الزكاة الصبلة إٔب أضاؼ كغّبه" ا١بهاد "كتاب ُب ركاية ُبا(َوااصٍّْدقِا)
. الصحيح نفس ُب أخرل مواضع ُب أخرل أحاديث ألفاظ ُب ذيكرت الكبلثة. كالًصدؽ كالصىدقة بالصبلة

 .ذكرت الصبلة قرينة كالزكاة ذكرت الصبلة إذف
 .ا٣بيلقية الناحية كىو (َوااصٍّْدقِا)
 ا١باىلية أخبلؽ ُب عليها كانوا الٍب كاألمور كالزنا كالفجور الفواحش عن التعفف (َواْاَ َ  فِا)
 .فاسدة

 .تركف كما كامل نعاـ...كصلة الفقراء، صلة األرحاـ، صلة (َوااصٍَّل ِا) 
. فقط مسألة نذكر أف بعد األصوٕب ا٣ببلؼ إٔب سنشّب أصوٕب، خبلؼ عليها سينبِب مسألة ىنا

 ُب كسلم عليو ا صلى النيب أف تعرؼ أنت ا٤برحلة ىذه ُب أف على يدؿ ىذا. ككّب تطويل بدكف يعِب
 ٤با بسنتْب ا٥بجرة قبل إال صبلةإٔب  كال زكاة إٔب يدعوىم كاف ما _ عامان  عشرة ثبلثة ٫بو _ ا٤بكية ا٤برحلة
 .إسحاؽ أيب ركاية على بسنة أك الصبلة فيرضت

 بعد كانت الصبلة عدا ما ٝبيعها رٗبا بل ىذه األحكاـ كأككر. ىذه مكل أحكاـ فيو ما ذلك قبل
 يقوؿ ما كاتركوا شيئان  بو تشركوا كال ا اعبدكا ):ٔبإ منصبة فقط الدعوة كانت ال؟ كلبل. ا٤بدينة ُب ا٥بجرة
 (.آباؤكم

 كىو كالعفاؼ؟ كالصلة كالصدؼ كالزكاة الصبلة إٔب يدعوىم بأنو با٤بعلومة سفياف أبو جاء أين فمن
اطبوف الكفار ىل. مشهور خبلؼ إٔب ٯبر ىذا. كسلم عليو ا صلى النيب يعادم الوقت ىذا إٔب  بفركع ٱبي

 باألصوؿ؟ ٨باطبوف ىم كما_  ا٤بسألة ىذه معركؼ_  الشريعة
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 ال؟ كلبل انتبهتوا. كلها عليها كسيحاسبوف كلها بالشريعة ٨باطبوف الكفار أف القائلْب أدلة من ىذه
 ييركز يعِب كلذلك أكٔب، باب من كىذا كأحكامها بتعاليمها سيكفركف بأصو٥با، كفركا ماداـ ا٢باؿ كبطبيعة
 .لذلك تبعان  الفركع كتأٌب األصوؿ إٔب الدعوة على

 صلى النيب عند من كاملة شريعة بلغتو كقد ا٥بجرة، من سنوات ست بعد اآلف يتكلم سفياف فأبو
 ا صلى النيب على يتنزؿ بدأ ٩با ذلك سول ما منهاك مكة، ُب إليو ديعي الذم األصل منها كسلم عليو ا
 بلغ كأحكامها كفركعها أصو٥با ٔبميع كسلم عليو ا صلى النيب دعوة خرب أف على يدؿ كىذا .كسلم عليو

 يتعلق شيئان  ذكر ٍب( ا اعبدكا )كرباأل األصل أكالن  ذكر ذلك، سفياف أبو ذكر كلذلك ؛ٝبيعهم الكفار
 .كالصلة كالعفاؼ كالصدؽ كالزكاة الصبلة من اإلسبلمي بالنعاـ
 سيبِب كماذا بالذات، األسئلة ىذه اختار ليش يذكر ىرقل فيبدأ األسئلة، انتهت (اِل َيَّهْ ُ َ  نِاا َيَي لَا)
 .الدرس أكؿ ُب قلنا كما النبوة دالئل عليها سيبِب. عليها

  . للَبٝباف يقوؿ ىرقل أم (اِل َيَّهْ ُ َ  نِاا َيَي لَا)
ا.سفياف أليب قل أم (َايُااُق ْا)
اَ َكَ ِا َا)ايبنيها الٍب النتيجة ىذها(اا ُّلُ  ُااَ َكَ ِا َااَنَ بٍااُذواِ  ُكمْااأَنَّهيُااَ  ََكْ تَااَنَ ِبيِااَ  ْااَ أَْاُ  َا)
َ ثُاااا ُّلُ  ُا  أم ٲبنع حٌب النسب؟ معلـو النيب يبعث ا ليش سابق درس ُب كقلنا (قَيْوِ َ  اَنَ بِااِ ياتَيبَيْ
 ٦بهوؿ أك النسب، مطعوف أك النسب، غامض نبيان  يبعث أف ٲبكن ال. نسبو ُب أك شخصيتو ُب مطعن
 .قومهم صليبة ُب األنبياء يبعث أبدان، النسب
َ ثُاااا ُّلُ  ُااَ َكَ ِا َا)  (ََلااَأنْااَ  ََكْ تَاااْاَيْولَااَاَ ااِ ْ ُكمْااَأَحدٌااقَ لَااَا ْااَوَ أَْاُ  َااقَيْوِ َ  اَنَ بِااِ ياتَيبَيْ

 يبنيو؟ أف يريد الذم ما
َليُاااْاَيْولَااَاَ ااقَ لَااَأَحدٌااَك نَااَاوْاا َيُيْلتُا) :قاؿ  َليُااِق  َااِ َيْولٍاا َْأَتِ يارَُ  ٌااَاُيْلتُااقَيبَيْ  فكرة (قَيبَيْ
 أف فّبيد قدٲبة أفكار يبعكر أنو القضية ليست موجود غّب كىذا أخرل، مرة ٰبييها أف يعِب يريد موجودة
 .القبيل ىذا من شيئان  أك ماالن  أك مقامان  أك شهرة كرائها من ليكسب أخرل مرة يعيدىا
 .ذلك قدمنا كما الضبطْب على مىلىك من أك (َ ِل ٍااِ  ْااآ َ آِيِااِ  ْااَك نَااَا ْااَوَ أَْاُ  َا)

 .مىلىك أك ملكان  أبائو من أحد كاف ما (ََلااَأنْااَ  ََكْ تَا): قاؿ
 ليس فهو بأّا، أيغلق ىذه أيضان  (أَ ِ يِااُ ْل َااَ ْ ُلبُاارَُ  ٌااقَيْلتُااَ ِل ٍااِ  ْااآ َ آِيِااِ  ْااَك نَاا َيَلوْااقَيْلتُا)
 .  أبيو ملك يطلب رجل
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 نبهنا. كالصفات األحواؿ داللة (قَ لَااَ  ا َيُيولَااَأنْااقَيْب َاا ِ ْاَكِ بِااتَي َّهِ ُ ونَيُااُكْ ُ مْااَا ْااَوَ أَْاُ  َا)
 الكذب عليو جيٌرب فلو الكذب؟ عليو ٦برب يعِب ىو ىل الصدؽ من النيب حاؿ السابق الدرس ُب عليها
 .فعبلن  عجيب شيء سنة، أربعْب كاحدة كذبة على عكر ما ال،. كذباتو من كاحدة ىذه لقلنا

اَوَ ْكِ بَاااا َّه سِااَ َل ااْاَكِ بَاااَِ َ رَااَ ُك ْااَامْااأَنَّهيُااَأْ ِ فُاا َيَيدْااََلااَأنْااَ  ََكْ تَااقَ لَااَ  ا َيُيولَااَأنْااقَيْب َا)
 .كحقيقية كطبيعية كمسٌلمة معلومة نتيجة ىذه (االَّهيِااَ َل 

ا(اا ُّلُ  ِااأَتَيَب اُااَوُامْاااتَيَّهبَيُ و ُااُ َ َ  َءُامْااَأنَّهااَ  ََكْ تَااُ َ َ  ُؤُامْااَأمْاااتَيَّهبَيُ و ُاااا َّه سِااَأْاَ افُااَوَ أَْاُ  َا)
 .بالتفصيل ا٤باضي الدرس ُب ذكرناه ىذا

ُيُصونَااَأمْااأََ زِ ُدونَااَوَ أَْاُ  َا)  منو، ففركا خلبلن  كاكتشفوا كتنازلوا تراجعوا أـ مطردة زيادة ُب أم ( َي َيْ
 .ال

 السؤاؿ؟ ىذا على يبنيها أف ىرقل يريد الٍب النتيجة ىي ما (َ زِ ُدونَااأَنَيَّهُ مْااَ  ََكْ تَا): ا١بواب فكاف 
 (.الدين أمر ككذلك )البخارم عند آخر لفظ كُب (اْاِ َ  نِااَأْ  ُااوََكَ ِا َا)
 قليبلن  بسيطان  طبعان  يبدأ كعبل جل ا من بعكة على قائمطبعان  ا٢بق الٌدين زاؿ اليعِب ا( َِ مَّهااَح َّه ) 

 .كعبل جل ا يتمو حٌب كيربو كيزكو ينمو يزاؿال  ٍب تشريعو، ُب قليبلن  عدده ُب
   (1)﴾نِْ َ ِ ياَ َلْ ُكمْااَوأَْتَ ْ تُااِد َ ُكمْااَاُكمْااَأْكَ ْلتُاااْا َيْومَا﴿ كبْب األرقم دار ُب السرٌية البداية فبْب

 خاضوا ما ا٢بركب من كأصحابو كسلم عليو ا صلى النيب كخاض نزؿ ما ا أمر من فيها نزؿ زمنية مرحلة
 .خصومهم مع كرسلو أنبيائو ُب كعبل جل ا سٌنة كىذه أمره، ا أًبٌ  حٌب

 الدين ىذا على ساخطان  ارتد منهم أحد ىل (ِ  يِااَ ْدُخ َااَأنْاا َيْ دَااِاِد ِ يِااَ ْخ َ ًااَأَحدٌااأَ َيْ َتدُّلااَوَ أَْاُ  َا)
 كخللو؟ عيواره مكتشفان 
 عبيد قصة ُب كقع ما ىذا على يشكل ال أنو ا٤باضي الدرس كذكرنا (ََلااَأنْااَ  ََكْ تَا): ا١بواب فكاف 

 .ا٤باضي الدرس ُب ذكرناىا الٍب أسبأّا كال جحش ابن ا
 حْب: )تقوؿ أف إما. الكلمة ذهلو ضبطْب ىنا(ااْاُيُلوبَااةَاَ َش شَااَخ ِاطُاياِح  َاااْاِ َ  نُااوََكَ ِا َا)
 .(القلوب بشاشة) اإلٲبافأم  ٱبالط حْب بالياء( ٱبالط

 كذاؽ كالمس حقيقتو عرؼ إذا أحد يرتد أف ٲبكن ال القلوب، شغاؼ كخالط اإلٲباف دخل إذا
ْ َ مِاارَ ًّ ا ِ الَّهيِااَرِ يَااَ  ْاااْاِ َ  نِاا َْ مَااَذاقَا)). طعمو  يَبؾ أف ٲبكن ال ىذاا(1)((َرُ وًَلااَوِ ُ َ  َّهدٍااِد ً  اَو ِ ْاِ

                                                 

 .3: ا٤بائدة (1)
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 كاف قلبو، بشاشة اإلٲباف خالط ما إذا لكن. تعرفوف كما فيها كما بالدنيا دينو على سيوًكـ كلو أبدان، ىذا
 دينو يبيع ىذا كخبلص، ماشي ا٤بسلمْب مع ماشي بس جغراُب أك ا٠بي أك فقط دعاية أك سطحي إٲباف

. بسندكيشة رٗبا
الط حْب: )الكاين كالضبط يعِب قلت  حْب. اإلٲباف كصف من البشاشة فتكوف( القلوب بشاشتيو ٚبي

 كذكؽ لذة إٔب موهتا من كيبعكها كيؤنسها القلوب ٰبيي يعِب قكأف اإلٲباف فشٌبو ،القلوب بشاشتيو ٚبالط
 أحد يسخطو أف لذتو كذاقت القلوب شغاؼ خالط إذا ٲبكن ال القلوب، بشاشتو ٚبالط انتبهتوا؟. كأنس
 ".  القلوب بشاشتو "أك"القلوب بشاشة ٚبالط حٌب ":الضبطْب ىذا فإذ .يهجره أك يَبكو أك

 الكلمة إٔب التفت ما ىرقل ىنا الحظ (تَيْغِدرُااََلاااا ُّلُ  ُااوََكَ ِا َااََلااَأنْااَ  ََكْ تَاا َيْغِدرُااَا ْااَوَ أَْاُ  َا)
 سبعة كعندؾ تدرم ما ٲبكن، ندرم ما كا مدة ُب ك٫بن كيقوؿكذا  يدخلها أف سفياف أبو حاكؿ الٍب

 النبوة قبل سنو أربعْب لو كشهدت سنة كستْب سبعة جاءت ىذه باؿ فما تدرم كنت قبلها سنة كستْب
 إليها التفت ما قضية يدخل يريد بس ،قط غدر ما ا٥بجرة بعد سنوات ست كاآلف مكة ُب عشر كثبلثة
 ىذه على كاآلف ،النبوة قبل سنة أربعْب يغدر ال أنو الشاىد أف ماداـ ٥با قيمة ال أنو عرؼ ألنو ؛ىرقل
 الغدر كليس يغدر كٓب كسلم عليو ا صلى قط غدر ما النبوة بعد سنة عشر تسعة كستة، عشر ثبلثة القصة
. كالسبلـ الصبلة عليو خلقو من كال طبيعتو منأصبلن 

 كلمة إٔب يلتفت ٓب .كسلم عليو ا صلى ك٧ببوه كأصحابو أتباعو قبل األعداء لو شهد يعِب ىذا
 .   حصلت الٍب الععيمة كاألجوبة كحالوض ىذا أماـ ٥با كزف كال ٥با قيمة ال ألهنا ؛"ةمد ُب ٫بن ":بقولو ىرقل

 .الدعوة حقيقةعن  ( َْأُ  ُُكمْااِ َ  اَوَ أَْاُ  َا)
َ  ُكمْااَاْ ًئ اِ يِااُتْش ُِكوااَوََلاااالَّهيَااتَيْ ُبُدوااَأنْاا َْأُ  ُُكمْااأَنَّهيُااَ  ََكْ تَا)  قبل قلت (اْْلَْوثَ نِااِ َب َدةِااَ  ْااَو َي َيْ

 ما كاتركوا شيئان  بو تشركوا كال ا اعبدكا) :يقوؿ يأمرنا كقاؿ سفياف أبو جاكبو ٤با ال؟ كال ىرقل سيحيد قليل
  ال؟ الؿك إطبلقان  شيئان  بو تشركوا ال ،(آباءكم يقوؿ

 با شرؾمي  ال كالناس كاألنبياء كالقمر كالشمس كاألكثاف األصناـ النفي ىذا ٙبت يدخل شيء كل
 فقط الشرؾلو كاف  األكثاف، بعبادة خاصة فقط أهنا على القضية كضيق ملتو خرج ىرقل ىنا لكن .شيء

                                                                                                                                                                  

 مؤمن فهو رسوال كسلم عليو ا صلى كٗبحمد دينا كباإلسبلـ ربا با رضي من أف على الدليل باب "،49: رقم مسلم، صحيح (1)
 ".الكبائر ا٤بعاصي ارتكب كإف
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 أك مرًن ابن عيسى عبادة عن أيضان  أنت كينهاؾ كينهاكم ،(األكثاف عبادة عن كينهاكم )قاؿ ٤با أثاف عبادة
. سيدخل ىذا كل رىباهنم أك أحبارىم أك ايو أعرؼ ما أك الصليب عبادة

 قصتو ُب عرؼسن كما ستهلكو البقايا كىذه النصرانية من بقايا عنده بقيت أنو على تدؿ حيدة ىذه
 ،كغّبىا كالّبموؾ مؤتة ُب ا١بيوش ٯبيش ذىب ذلك كمع ان،ٛباـ ا٢بق فقو سفياف أبو مكل كستجعلو ستهلكو
 .  نصرانيتو على يعِب أكركبا غياىب ُب كمات الشاـ ببلد من طرد حٌب

 ىي ما الطويل؟ ا٢بوار ىذا نتيجة ىي ماطيب  (َك نَاا َِإنْااَواْاَ َ  فِااَوااصٍّْدقِاا ِ اصَّهَ ةِااَو َْأُ  ُُكمْا)
 الكمرة؟
 ُب" ا١بهاد "كتاب ُب ركاية أخرل ُب (َا تَيْ  ِااَقَدَ يَّهااَ ْوِ عَااَ َ َ ْ ِل ُااَحيًّ اتَيُيولُااَ  اَك نَاا َِإنْا)
 أنو ىرقل من مؤكدة قناعة( سيملك )فػ( 1 )((َ ْ ِل َااَأنْاا َيُ وِا ُااَحيًّ اقَيْلتَااَ  اَ  ُااَوِإنْا)): الصحيح
 .القرب من نوع على تدؿ( يوشك )لكن سيملك،
 كبالفعل( ٲبلك أف يوشك. )قريب جد األمر مٌب؟ سيملك ىو يسموهنا، ا٤بقاربة على تدؿ (يوشك)

 إال فيو ما يعِب ا٥بجرة، من عشرة ثبلث ُب كالّبموؾ الصلح بداية أياـ سبع بداية أك ست سنة القصة ىذه
 .كلها الشاـ ببلد ُب الرـك كجود كانتهى معدكدة سنوات
 ذاؾ إذ ىرقل ككاف القدس، ا٤بقدس بيت ىو ا٤بوضع ىذا ككاف (َا تَيْ  ِااَقَدَ يَّهااَ ْوِ عَااَ َ َ ْ ِل ُا)

 ُب الفرس على منتصران  ظاىران  خرج ٤با ىرقل أف ا٢بديث بدأنا ٤با درس أكؿ ُب قلنا كما ألنو فيها؛ كاف
 األراضي إٔب  شكران  يعِب حج كالعراؽ، الشاـ بْب األرض من خلة كا١بزيرة ا١بزيرة ُب بينهما الفاصلة ا٤بعركة
 صلى النيب كتاب فوافاه ىذه، كاألماكن كالناصرة ا٤بقدس بيت يعِب ىي إب النصارل يقدسها الٍب ا٤بقدسة

 ُب ذلك كٙبقق ا٤بقدس، بيت ُب سفياف أيب مع ا٢بوار ىذا كجرل الشاـ، ببلد ُب كىو كسلم عليو ا
 .العا٤بْب رب  كا٢بمد معدكدة سنوات
: قاؿ البخارم ُب ا١بهاد كتاب ُبالٍب  ركايةاؿ ُب (َخ رِجٌااأَنَّهيُااَأْ َلمُااُكْ تُااَوَقدْااَا تَيْ  ِااَقَدَ يَّهااَ ْوِ عَا)

 أسئلة يسأؿ كاف أنو على تدؿ كاألسئلة األكصاؼ ىذه (2)((َخ رِجٌااأَنَّهيُااَأْ َلمُااُكْ تُااَقدْاااا َّهِبيٍّااِصَ  ُااَوَاِ  ِا))
 األرض؟ أم من أين؟ من لكن بو موعودكف ،سيبعث نيب صفة كىذه :يقوؿ ٦بهزىا ىو معلومات عن

                                                 

 أربابا بعضا بعضهم يتخذ ال كأف كالنبوة اإلسبلـ إٔب الناس كسلم عليو ا صلى النيب دعاء باب" ،2723: رقم البخارم، صحيح (1)
  ".اآلية آخر إٔب {الكتاب ا يؤتيو أف لبشر كاف ما: }تعأب كقولو ا دكف من
 أربابا بعضا بعضهم يتخذ ال كأف كالنبوة اإلسبلـ إٔب الناس كسلم عليو ا صلى النيب دعاء باب" ،2723: رقم البخارم، صحيح (2)
  ".اآلية آخر إٔب {الكتاب ا يؤتيو أف لبشر كاف ما: }تعأب كقولو ا دكف من
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 سكالقس كالرىباف األحبار كانت ،فعبلن  قينتعر ا١بميع ككاف(اَخ رِجٌااأَنَّهيُااَأْ َلمُااُكْ تُا) :يقوؿ ىرقل
 من شيء عليهم ٯبرم  ينتعركف النيب القادـ كاليهود؛ كلذلك اليهود كساكِب ا١بزيرة ٤با كانواكانوا كلهم
 إٔب بو كسنقاتلكم نيب سيخرج أنو يقولوف عليهم يستفتحوف كانوا ،ا١باىليةأياـ  الوقت ذلك ُب العرب
 ذلك ُب كلو العآب  ىييئحٌب ،ظركفتكين األكصاؼ كيقرؤكف األمور كيعدكف فقط ينتعركف كانوا .آخره
 ٛبامان، ا٤بواقف طبعان  اختلفت العرب من إ٠باعيل بِب من بعث ٤با كلكن .كسلم عليو ا صلى ببعكتو الوقت
 .    فيها راحذاؾ اللي  ا٤بسكْب ا٤بغّبة بِب من أك ،كقومو ىرقل من أك ،اليهود من سواءن 

 ا١باىلية ُب ا٢باؿ تعرؼ كما األعراب العرب ألف ؛جدان  مهمة أيضان  ىذه (ِ ْ ُكمْااأَنَّهيُااَأُظ ُّلااَأُك ْااَامْا)
 منو سرؽ إذا أخاه الرجل يقتل يعِب ،مبعكرين كانوا ىكذا الصحراء ُب أعراب .األحواؿ أسوأ ُب كانوا

 ا٤بلك ىذا القسيس حٌب .حسابو يعمل كاف ما شيء أم قوة ميزاف أم حا٥بم ىذه ...أك بعّبان  أك دجاجة
 أك ىو يعن كما كجولة صولة ٥با كاف الٍب األمم إحدل من يرشحو رٗبا فكاف القادـ النيب ينتعر كاف ىرقل
ُب  ينعر يعِب ىرقل كاف ٤با القصة آخر ُب كما سيأٌب ذلكؿ ان؛ٛباـ حسأّم معموؿ العرب كاف كما ىم،يف
؟ كقتو ُب اليـو العآب ُب ٱبتًب من يعِب األمة؟ ىذه ُب ٱبتًب من فسأؿ ،ظهر قد ا٣بتاف ملك فرأل ،النجـو

 ُب أحد عندنا ما قالوا آخره إٔب كا٤بخابرات كالوزارات االستشارم كآّلس كا٤بستشاركف فاألحبار
 كانوا فما. شيء ُب حسأّم ٧بسوب كال هنائيان  العرب مذكورين ىم ما. اليهود إال ٱبتًب كملفاتنا معلوماتنا
 كقع سيكوف كيف ٍب العرب؟ من ٱبرج أف يتوقع فكيف ىذه؟ للنقطة انتبهتوا. ٛبامان  ٦بهولْب أهنم يعرفوف
 التفكّب ٦برد حٌب كال قط حسابو يعمل كاف ما الٍب األمة من جاء إذا _ ا٤بهمة النقطة ىذه _ عليو األمر
 .فيها

 بْب معنا مقارنة سيأٌب كلذلك ا٢بق؛ إٔب كيهديو ا٣بّب بو ا يريد من كيتبْب فعبلن  ا٤بواقف ٚبتلف فهنا
 حيكيات على بناءن  مواقفهم اختلفت ككيف النجاشي، كىو النصارل من  آخر ملك كحاؿ ا٤بلك ىذا حاؿ
 . إليها اإلشارة يأٌب جدان  مهمة

 لو: سؤاؿ تسأؿ قد ىنا. التكلف ىو التجشم (ِاَي َء ُاااََ َ شَّهْ تُااِإاَْ يِااَأْخُل ُااأَنٍّياَأْ َلمُااأَنٍّيا َيَلوْا)
 إٔب أصل أف جدان  صعب األمر كأف سؤاؿ ىذا إليو؟ ٚبلص أف ٲبنعك الذم ما إليو، أخلص أين أعلم أين
 ما جدان  كبّبة ا٤بعوقات طبعان  ا٤بعوقات؟ ىي ما. ا٢بق النيب ىو أنو عرؼ أف بعد كسلم عليو ا صلى النيب
  ىي؟
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لك،: أكالن  عندؾ
ي
 كالدىاقنة البطارقة عند كبّبة مشكلة العرب؟ ايش العرب يتبع يركح الرـك ملك ا٤ب

 .ذلك على يدؿ ما القصة ىذه ُب سيأٌب كلذلك كالقسس؛
 ا صلى النيب أتباع من تابعان  يعِب كيصبح كاألّٔة ا٤بلك يَبؾ كونو نفسي حاجز ىناؾ رٗبا أيضان  

 بأنو بالتفصيل ىذا أكرر قلت كلذلك جواذّٔا؛ ٥با تبقى جواذّٔا، ٥با تبقى يعِب أيضان  رٗبا ىذه كسلم، عليو
 عن ٰبارب أنو على فعبلن  يدؿ كىذا كالعداكة ا٢برب إٔب منها انتقل بل االستجابة؛ بعدـ فقط يكتفً  ٓب

 ٱبلص أف من ٲبنعو شيء فيو ما كإال قومو، رضا كعن قومو، رضا كعن ملكو، كعن شهوتو، كعن مصلحتو،
 . إليو

 كلكن. كغّبه ...الرـك من إسبلمهم أعلنوا من يعِب قتلوا كما قومو يقتلو ييقتل أف خشي أيضان  كرٗبا
 ىٌْب  يصبح اآلخرة، كفوز الدنيا فبلح يعِب أماـ ىْب يصبح القتل ا٣بّب، لو ا كأراد أيقن كاف لو طبعان 
 .يعِب

 .كسلم عليو ا صلى النيب لقاء تكلفت أم (ِاَي َء ُاااََ َ شَّهْ تُا)
 ا صلى النيب ىو ىذا بأف االعَباؼ ُب مبالغتو يعهر يعِب (َقَدِ يِااَ  ْااَاَغَ ْلتُااِ ْ َد ُااُكْ تُااَوَاوْا)

 .  كغّبه ىو بو كعد الذم كسلم عليو
اَ َد َيَ يُااُ ْصَ ىاَ ِ  مِااِإَا اِدْحَ  ُااِ يِاا َيَ ثَااااَّهِ ياَوَ لَّهمَااَ َلْ يِاااالَّهيُااَصلَّه ااالَّهيِااَرُ ولِااِ ِكَ  بِااَدَ  اثُمَّها)

 ىو ككاف الوجو حسن كاف ا٤بهاجرين، من معركؼ معلـو صحايب الكليب، خليفة ابن (ِدْحَ  ُا) ،(ِاَ ْق َااِإَا 
 ا صلى ا٤بصطفى كتاب ٞبل فدحية. ىرقل إٔب ذكره سيأٌب الذم بكتابو كسلم عليو ا صلى النيب رسوؿ
 . بيصرل ععيم إٔب كسلم عليو

 أيب ابن ا٢بارث كىو الرـك ععيم يعِب. الركمية يعِب للمملكة تابعة العبارة صحت إف كالية بيصرل
 سابق، درس ُب ىذا حيكيات لكم كذكرت العرب نصارل من كىو الغساين مشر
 .ا٤بقدس بيت نزؿ ٤با ىرقل على أدخلو حٌب كالكتاب دحية ٞبل أم ٞبلو

 . ىرقل إٔب الكتاب دفع بيصرل ععيم يعِب (ِاَ ْق َااِإَا اَ َد َيَ يُا)
 .الرـك ععيم ىرقل إٔب كتبو الذم كسلم عليو ا صلى النيب كتاب نص ىذا (ِ  يِاا َِإَذاا َيَيَ َأ ُا)
 ىذا كسيأٌب العلم كتاب ُب سيأٌب كما على يدؿ يعِب ىذا (اا َّهِح مِاااا َّهْحَ  ِاااالَّهيِااِ ْ مِااِ  يِاا َِإَذا)
. سبحانو كا٠بو ا بذكر شأف ذم أمر ككل ا٤براسبلت ك الكتب افتتاح ينبغي ا٢بديث
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 أليس عندىا، ا٤بععمْب بأ٠باء مقركنان  ككتبها ككبلمها خطأّا تفتتح أمة ككل (اا َّهِح مِاااا َّهْحَ  ِاااالَّهيِااِ ْ مِا)
 باسم يقوؿ :كالكاين كاحدان  إ٥بان  يقوؿ كال القدس، كالركح كاالبن األب باسم يقولوف النصارل كذلك؟
 .اْب.......الوطن باسم لك يقوؿ كالكاين الشعب،

 الرٞبن ا بسم فيقوؿ كتعأب سبحانو كخالقو ربو من أقدس كال أععم شيء عنده ما فا٤بؤمن
 أرسل ٤با كالسبلـ الصبلة عليو سليماف كىو سابق بنيب ىذا ُب يقتدم كسلم عليو ا صلى كالنيب. الرحيم
اتَيْ ُلوااَأَلَّها(ا30) اا َّهِح مِاااا َّهْحَ  ِاااالَّهيِااِ ْ مِااَوِإنَّهيُااُ َلْ َ  نَااِ  اِإنَّهيُا﴿ سبأ ملكة إٔب كا٤بشهور ا٤بعركؼ كتابو
 .(1)﴾ُ ْ ِلِ   َااَوْأُتوِنياَ َليَّها

 كصف كسلم عليو ا صلى النيب شوؼ (َوَرُ وِايِاااالَّهيِااَ ْبدِااُ َ  َّهدٍااِ  ْاااا َّهِح مِاااا َّهْحَ  ِاااالَّهيِااِ ْ مِا)
 ملك كال العرب، ٗبلك نفسو كصف ما. ملك خطاب كال رئاسة كتاب الكتاب ليس بوصفي،ف نفسو
 .(َوَرُ وِايِاااالَّهيِااَ ْبدِا) كذا،

 مع عنو ا٤بعركؼ كسلم عليو ا صلى تواضعو فيو أكالن  (االَّهيِااَ ْبدِا) جدان  مهم شيء فيو ا٣بطاب ىذا
 كلذلك كأععمها؛ كأجلها كأقدسها األكصاؼ أشرؼ  العبودية ككصف. ا عبد أنو كعبل جل ربو

:  كالرسالة النبوة بوصف ال العبودية بوصف التكرًن كمقامات التشريف مقامات ُب نبيو ا ٱباطب
اَ َل ااْاُ ْ قَ نَاانَيزَّهلَااااَّهِ ياتَيَب َركَا﴿. باىرة معجزة كىو اإلسراء مقاـ ُب(  2)﴾ِ َ ْبِد ِااَأْ َ ىاااَّهِ ياُ ْبَ  نَا﴿

اَا َّه اَوأَنَّهيُا﴿ (4)﴾ِ َوَ  ااَّهيُااَ ْ َ  اَوَامْاااْاِكَ  بَااَ ْبِد ِااَ َل اأَنَزلَااااَّهِ يااِلَّهيِا ا٢بٍىٍمدي ﴿ الشريعة إنزاؿ( 3)﴾َ ْبِد ِا
 الذم االسم كل. اإلسراء ُب الشريعة إنزاؿ الكتاب، إنزاؿ كُب الرسالة كُب العبودية ُب( 5)﴾االَّهيِااَ ْبدُااقَ مَا
 ىو؟ ما تكرر

 ، العبودية ٙبقيق ُب أكمل كاف ككلما  عبدان  اإلنساف يكوف أف مقاـ أشرؼ العبودية، كصف
 رسوؿ ٙبقيق من أععم أحد ا٤بقاـ ىذا ٰبقق كٓب. كتعأب سبحانو ا عند كأكـر كأجل أشرؼ كاف كلما
 عن ينهاىم كاف اإلطراء، من نوع فيو شيء ُب أصحابو خاطبو إذا كاف كلذلك كسلم؛ عليو ا صلى ا

 . ذلك
                                                 

  . 31_ 30: النمل (1)
. 1: اإلسراء (2)
. 1: الفرقاف (3)
. 1: الكهف (4)
. 19: ا١بن (5)
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اَكَ  اُتْ ُ وِنياََلا)): يعِب قاؿ كالسبلـ الصبلة عليو كذلك كىو سيدنا، كابن سيدنا أنت قالوا ٤با
 عنو ا٤بعركؼ ا٢بديث آخر إٔبا(1)((َوَرُ واُيُاااالَّهيِااَ ْبدُاا َيُيوُاوااَ ْبُد ُااأَنَ ا َِإنَّهَ  اَ ْ َ مَاااْ  َاااا َّهَص َرىاَأْ َ تْا
 .كسلم عليو ا صلى

 شيء، أم من أععم كا ا عبد كونو ىو ٚبصو العبودية ىي؟ ما الوظيفة ا٤بهمة (َوَرُ وِايِا)
 ا رسوؿ رسوؿ، ألنو البد؛ كصف؟ بأم ىرقل ٱباطب ىو اآلف لكن. ا٤بقاـ ىذا حقق من عبد كأععم

، إٔب ا٤بوجودين ا٣بلق كل كإٔب كسرل كإٔب ىرقل كإليك العرب إٔب  الصبلة عليو عملو ٲبارس ىو كاآلف اليـو
 رب رسوؿ أنو يعرفهم اإلسبلـ، بدعاية يدعوىم كالكرباء الرؤساء يراسل ا٤بلوؾ، يراسل ا٢بقيقي، كالسبلـ
 .كسلم عليو ا صلى أٝبعْب العا٤بْب إٔب العا٤بْب
 .حققو كقد كسلم عليو ا صلى ٰبققو أف يريد الذم ا٤بقاـ (االَّهيِااَ ْبدِا)
 فيها (االَّهيِااَ ْبدِا): قولو من الشرٌاح بعض ذكر كما ىذا ُب لعل أيضان . مهمتو بياف فيها (َوَرُ وِايِا)

 .٥برقل التنبيو من نوع
 نفسو كصف كعيسى ال؟ كلبل كالسبلـ، الصبلة عليو عيسى ككه النصارل نيب جاءىم ىم ىرقل
 _ منو شيئان  سنذكر رٗبا الذم _ الطويل التحريف بعد فجعلوه كرسوؿ عبد جاءكم إذف.  كالرسالة بالعبودية
 ىذا كالعبودية البشرية كمقاـ الرسالة مقاـ أف إٔب ينبهو أف يريد ىو. ا ىو جعلوه الحقان  ٍب ا، ابنان  جعلوه
 .    كتعأب سبحانو األحد الواحد صفة ىو كالتأليو ٝبيعان، األنبياء مقاـ ىو يعِب

 .كالعجمة للعلمية الكسرة عن نيابة بالفتحة ٯبر أف البد (ِاَ ْق َا) ،(اا ُّلومِااَ ِ  مِااِاَ ْق َااِإَا )
 يعِب إٔب إشارة أيضان  كفيها كععيمهم، الرـك كبّب أنت أنك ا٢باؿ بواقع كصفو طبعان  (اا ُّلومِااَ ِ  مِا)

، ععيم أنك بو البلئق كحالو بوصفو خاطبو ا٣بطاب، ىذا يسمع حٌب إليو جسران  فتح  إسبلمك ُب كأف الرـك
 .كراءؾ ٤بن شر الكفر على إصرارؾ كُب كراءؾ ٤بن خّب كاىتدائك
 .ىذا ذكرنا نسبهم ُب الرـك قلنا (اا ُّلومِااَ ِ  مِا)
 أمر كىذا. بعض مع بعضهم ا٤بؤمنْب سنة السبلـ: العلماء بعض قاؿ (اْاُ َدىااتَيَّهَبعَااَ  ْااَ َل اَ َ مٌا)
 أك ا٤بسلمْب غّب خوطب ففذا". كبركاتو ا كرٞبة عليكم السبلـ "ا٤بؤمن على إال السبلـ تلقي ما معركؼ
: األسلوب ىذا يستخدـ عاـ كخطاب الناس من أخبلط فيو ٦بتمع يعِب أخبلط كغّبىم مسلموف خوطب

                                                 

  .3189: رقم البخارم، صحيح (1)
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 موسى قبل قاؿ كما. عنو أعرض من على تقع كال ا٥بدل اتبع من على فتقع ،(ا٥بدل اتبع من على سبلـ)
 .طو سورة ُب اآلية (1)﴾اْاُ َدىااتَيَّهَبعَااَ  ِااَ َل اَواا َّهَ مُا﴿ :النهاية ُب لو قالوا خاطبوه ٤با لفرعوف كىاركف
 لو خاسر فأنت تتبعو ٓب كإذا السبلـ، ىذا يشملك ا٥بدل اتبعت إذا (اْاُ َدىااتَيَّهَبعَااَ  ْااَ َل اَ َ مٌا)

 .منو ٧برـك
 النيب( بعد أما )كلمة استخدـ من أكؿ: العلماء بعض قاؿ ( َيْ دُااَأ َّه ااْاُ َدىااتَيَّهَبعَااَ  ْااَ َل اَ َ مٌا)
: قاؿ كبعضهم". بعد أما باب "الصحيح، ُب باب ٥با كسيأٌب ا٣بطاب ىذا ُب كسلم عليو ا صلى

 ابن قس فذكركا استخدموىا ٩بن كفصحائهم العرب شعراء بعض أ٠باء كذكركا قبل، العرب استخدمها
 ك٤با مقدمة يكوف كأف قبلها ٤با الفاصلة" بعد أما "كلمة استخدـ من أكؿ ىو أنو على اإليادم ساعدة
 .أصالة ا٤بقصود ا٣بطاب كىو بعدىا

 كسلم عليو ا صلى النيب ىو" بعد أما "كلمة استخدـ من أكؿ أف كاختاركا كغّبه السهيلي كحٌقق
 .حينو ُب سيأٌب ٕبث لو كذكركا

ْ َ مِااِ ِدَ   َ ِااَأْدُ وكَاا َِإنٍّيا َيْ دُااَأ َّه )  بو ا بعث دين كل كأيضان . اإلسبلـ ا٠بو الدين ىذا (اْاِ
 كاف كإف أصولو ُب ا٤بشَبؾ الدين: اإلسبلـ شيخ ٠باه ما كىو حقيقتو، اإلسبلـ ىو السابقْب األنبياء

َ    ًااِاْ َ  ًااِ  ُكمْااَ َ ْلَ  اِاُك ٍّا﴿ . كحده كعبادتو لو كا٣بلوص  اإلسبلـ كىو كاحدة الدعوة لكن (2)﴾َوِ  َيْ
 جل ا قاؿ كما مسلموف ىم األنبياء أتباع ككل كسلم، عليهم ا صلى ٧بمد إٔب نوح من األنبياء فكل 

اَواا َّه َّه نِ ُّلونَااَا ُدواْاااِلَّهِ   َااَأْ َلُ واْااااَّهِ   َاااا َّهِب ُّلونَااِ َ  اَ ْ ُكمُااَونُورٌااُاًدىاِ  َ  ااا َيَّهْورَاةَااأَنَزْاَ  اِإنَّه ﴿: كعبل
ا(5)﴾َا َااُ ْ ِلَ ْ  ِااَواْ َ ْلَ  ارَ َيَّهَ  ﴿ (4)﴾اْاَ  َاِ   َااَربٍّاااِلَّهيِااُ َلْ َ  نَااَ عَااَوَأْ َلْ تُا﴿: قالت( 3)﴾َواَْلْحَب رُا
َ  اَوُتبْااَ َ  ِ َكَ  اَوَأرِنَ ﴿ كإ٠باعيل إبراىيم  .﴾َ َل َيْ
 ا٫برؼ من كل أف على يدؿ ىذا. اإلسبلـ بدعاية كلذلك ا٢بقيقة؛ ُب مسلموف ىم األنبياء فكل 

 ىو لكنو عيسى اتبع ىو الصحيح ُب. كالنصراين إليهم انتسب كإف مسلم غّب ىو األنبياء، دعوات عن
 يعِب ديانة إٔب كتابية، نبوية رسالية األصل ُب توحيدية كانت كإف النصرانية كا٫برفت كغٌّبه عيسى دين بٌدؿ

                                                 

  .47: طو (1)
   .48: ا٤بائدة (2)
. 44: ا٤بائدة (3)
 .44: النمل (4)
 .128: البقرة (5)
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 بدعاية أدعوؾ األصل، إٔب يرجعو يريد ىو. معركؼ معلـو ىو كما فيها ما فيها يةثٕبثت كثنية أصبحت
 كصاّب، ىود، كدين إبراىيم، كدين موسى، كدين كالسبلـ، الصبلة عليو عيسى نبيك دين ىو اللي اإلسبلـ
 بدعاية أدعوؾ قريش، ٱبص كال أنا ٱبصِب دين ىو ما. كالسبلـ الصبلة ٝبيعان  عليهم كآدـ كنوح، كشعيب،
 أف دعاؾ ما كتفخمو، تععمو الذم السبلـ عليهم عيسى فيهم ٗبا قبل من بيعث كل إليها دعا الٍب اإلسبلـ
 .  ( 1)﴾ِ  ِ مْااُدْ تُاا َّه اَاِ  داًااَ َلْ ِ مْااوَُك تُا﴿  عيسى؟ ىذا قاؿ ما كربكم، ريب ا اعبدكا

 يعِب كراءه ما لو خطاب ىذا كأنو األمر، خطورة إٔب إشارة فيو أيضان  األسلوب ىذا (َتْ َلمْااَأْ ِلمْا)
 . ستأتيك أخرل أمور فيو قبلت، كما با٣بطاب كلمناؾ اآلف ٫بن

 ٓب شيء؟ أم من تسلم ٓب طيب... ٓب تسلم ٓب إذا. ٨بالفة مفهـو فيو معناتو (َتْ َلمْااَأْ ِلمْا): أكالن 
 ُب ا٣بلود كىو اآلخرة عذاب من تسلم ٓب. آخره كإٔب كالتكليث كالوثنية فيها أنت الٍب جاىلية من تسلم
 من ثبلثة أك سنتْب بعد سيأتيك ٩با أيضان  تسلم كلن مصّبه، ىذا اإلسبلـ غّب على مات من ألنو النار؛
 كستخسر الدنيا فستخسر األرض ىذه من كقومك أنت سيجلونك الفاٙبْب كجنوده اإلسبلـ كتائب
 .اآلخرة

" تسلم أسلم "قلنا. أسلمت إذا ستحصلها كلها كالسبلمة تسلم، ٓب إذا ستفقدىا كلها فالسبلمة
 ريب ىذا قاؿ ناظرىم ٤با لقومو إبراىيم ا٣بليل خطاب ُب األنعاـ ُب الٍب األمن آية مع ا٣بطاب ىذا يتناغم
اَأَحقُّلاااْاَ  ِ َيْ  ِاا ََأيُّلا﴿: قاؿ أف إٔب أكرب ىذا ريب ىذا الشمس ٍب ريب، ىذا القمر ٍب الكوكب، يعِب

اِإ َ  نَيُ ما َيْلِبُ واْااَوَامْااآَ ُ واْااااَّهِ   َا﴿ ىو؟ ما ا١بواب ﴾تَيْ َلُ ونَااُك ُ مْااِإن﴿ السبلمة ىو األمن( 2)﴾ ِ َْلْ  ِا
 .(3)﴾ ُّلْ َ ُدونَااَوُامااَْلْ  ُااَاُ مُااُأْواَيِئ َااِ  ُْلمٍا

 ىذا. اآلخرة ُب كال الدنيا ُب ال يأمن كلن يسلم لن ىذا بعلم، إٲبانو كألبس يؤمن كٓب يسلم ٓب فالذم
 .(َتْ َلمْااَأْ ِلمْا): قولو معُب

 تفصيبلن  سنذكره كبلـ فيها ألف( مرتْب أجرؾ ا يؤتك )كلمة عند نقف(اَ  َّهتَيْ  ِااَأْ َ كَاااالَّهيُاا َيْؤِت َا)
 ٗبسجد ارتباط عندنا ننصرؼ أف ٫بتاج أف قبل الدرس ننهي أف كأريد. تعأب ا شاء إف ىرقل حاؿ عن

                                                 

   .117: ا٤بائدة (1)
   .81: األنعاـ (2)
. 82:األنعاـ (3)
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، القدر ّٔذا نكتفي. ا شاء إف العشاء صبلة بعد آخر  تعأب؛ ا شاء إف القادـ األسبوع تأتوف كالبد اليـو
 .....قبل يعِب ىرقل حديث عن الكبلـ ننهي أف نريد ألننا

 
ا

ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الدرس الثاني عشر 



 

 279 

كتاب بدء الوحي                                                                                                 _ شرح صحيح البخاري
  الدروس كاملة

 
 أنفسنا شركر من با كنعوذ كنستغفره، كنستعينو ٫بمده  ا٢بمد إف الرحيم، الرٞبن ا بسم
 ال كحده ا إال إلو ال أف كأشهد لو، ىادم فبل يضلل كمن لو مضل فبل ا يهده من. أعمالنا كسيئات
 ا صلى كرسولو عبده ٧بمدان  نبينا أف كأشهد كاألراضْب السماكات كقيـو كاآلخرين األكلْب إلو لو، شريك
 .ككّبان  تسليمان  كسلم كأزكاجو كأصحابو آلو كعلى عليو

 :بعد أما
 ىرقل، مع قصتو ُب حرب ابن سفياف أيب عن عباس ابن حديث بتدارس موصوالن  ا٢بديث مازاؿ

 .ىرقل إٔب كسلم عليو ا صلى ا رسوؿ كتاب نص إٔب كبلغنا
 ذاؾ ُب كعجمي عريب من النواحي ملوؾ كراسل كاتب كسلم عليو ا صلى النيب أف ا٤بعلـو من
 .كافة الناس إٔب أيرسل كونو من بو خصٌ  ٤با منو عملية ٩بارسة الوقت،
 بعكت إين: ٥بم فقاؿ أصحابو على اطلع كسلم عليو ا صلى النيب أف صحيح بسند أٞبد مسند ُب 

 بكيٌتابو دعا ٍب. علي ٚبتلفوا كال فأعينوين قاؿ كما أك النواحي ملوؾ أراسل أف أريد كإين كافة، الناس إٔب
 نقش أك نقشو حديد من كالسبلـ الصبلة عليو خاٛبان  فاٚبذ ٨بتومان  إال كتابان  يقبلوف ال إهنم لو فقالوا ككتب
 مع ّٔا كبعث كدفعها كتبو بو كختم سطر،" رسوؿ ٧بمد"ك سطر" ا "ا١ببللة لفظ" ا رسوؿ ٧بمد "عليو
 .ا٤بلوؾ إٔب أصحابو بعض

 نص أم ا رٞبو البخارم اإلماـ يركً  ٓب أك يذكر ٓب البخارم صحيح ُب ىنا عندنا الصحيح ُب
 ركل الذم ىو ىرقل، إٔب كتابو ىو الذم الكتاب ىذا خبل ما كالسبلـ الصبلة عليو النيب كتب من كتاب

 كتب من آخر كتاب نص الصحيح ُب ا رٞبة عليو اإلماـ يركً  فلم الكتب من غّبه أما. نٌصو البخارم
 خرب ذكر ،"ا٤بغازم "كتاب ُب حديث ُب ذكر أنو إال اللهم. اآلخرين ا٤بلوؾ إٔب كسلم عليو ا صلى النيب
 آخر ُب ا رٞبو اإلماـ فقاؿ الفرس، ملك كسرل إٔب كتاب أك رسالة كالسبلـ الصبلة عليو النيب إرساؿ
 ٍب كقيصر، كسرل إٔب كسلم عليو ا صلى النيب كتاب باب: "قاؿ الصحيح ا١بامع من" ا٤بغازم "كتاب
 عليو ا صلى النيب بعث: ))قاؿ عباس ابن عن مسعود ابن عتبة ابن ا عبد ابن ا عبيد حديث أسند
 فدفعو البحرين ععيم إٔب حذافة ابن ا عبد فدفعو كسرل إٔب بكتابو السهمي حذافة ابن ا عبد كسلم
 . النص يذكر كٓب فمزقو الصحيح ُب الذم ىذا ((فمزقو كسرل إٔب البحرين ععيم
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ا ل  ماد  او لما ل يااهللاصل ااا بياأنا   بت)) ا٤بشهور التابعي سعيد كىو ا٤بسيب ابن قاؿ
 .حصل كىكذا (1)((  زقاك ا  زقوااأن

 الصبلة عليو النيب كتاب ٛبزيق ُب كسرل من الطائش األرعن كالتصرؼ اإلرساؿ خرب فذكر 
 عليو ا صلى النيب كتب من ذلك غّب أما. كدكلتو ٝباعتو كأمر أمره إدبار يعِب ذلك ُب ككاف كالسبلـ،
 ا رسوؿ كتب نصوص فيها الٍب الركايات ٔبمع العلماء بعض اىتم كلذلك الصحيح؛ ُب يذكر فلم كسلم
 من النواحي ملوؾ بعض أك كغّبىم، ككسرل كالرـك العجم ملوؾ سواءن  ا٤بلوؾ، إٔب كسلم عليو ا صلى
 يعِب كتب ُب ٝبعوىا كأمكا٥بم، البحرين ملك ساكل بن كا٤بنذر غساف، ملك مشر أيب ابن كا٢بارث العرب
 الدراسة من حقها تعطى ٓب قد السّبة، من ٔبوانب اعتناء لو كاف لو ٩با ّٔا  االعتناء ٰبسن مفردة مستقلة
 ا٤بلوؾ إٔب اإلسبلـ رسالة إببلغ ُب ك٨بتصرة بليغة كطريقة ٜبينة فوائد من كالكتب الرسائل ىذه ُب ٤با كالعناية
 .الوقت ذاؾ ُب معناىم ُب كمن

 يعِب معي أحضرت كقد كسلم عليو ا صلى النيب كتب أفردت يعِب الٍب الكتب ىذه أىم كمن 
 ا٤بؤرخ كتاب ىذا كسلم عليو ا صلى" ا٤برسلْب سيد كتب عن السائلْب إعبلـ "ا٠بو كتاب منها شيئان 

 كٟبسْب ثبلثة تقريبان  من أككر فيو ٝبع ىػ،953 سنة متوَب الدمشقي الصا٢بي طولوف ابن ٧بمد ا٤بشهور
 ضمنها كمن كعجمي، عريب من النواحي كملوؾ األرض ملوؾ إٔب كسلم عليو ا صلى النيب كتبها كتاب
 .كسرل كتاب

 جانب ٚبدـ حقيقة، مهمة الكتب ّٔذه تعتنوف يعِب حٌب ا٠بو كتاب كٝبع، فوائد كأككر منو أكسع 
 ا٤براسلة كطرؽ كأدبية كلغوية ببلغية قضايا فيها ألف ا٣بدمة؛ من ينبغي كما حقو يعطى ٓب قد السّبة من
 عليو ا صلى الرسوؿ كتب جيب ككتب مْب عارؼ ماين كمراسبلت شكسبّب مراسبلت ٕب ٘بيب ما بدؿ

 ٍب. كتابو الستقباؿ قلؤّم يعِب يفتح حٌب حقو كإعطائو ا٤بلوؾ مع كتعاملو ا٤براسلة، ُب كطريقتو كسلم،
 كالسبلـ الصبلة عليو أعطي كقد. كبراعتو األسلوب ٝباؿ يعِب ٍب تطويل، غّب من كاختصارىا األلفاظ كجازة
 .تعلموف كما الكبلـ جوامع

 عريب من األرض ملوؾ إٔب كرسلو األمي النيب كٌتاب ُب ا٤بضيء ا٤بصباح: "ا٠بو الكاين الكتاب
ٍيدة ابن علي ابن ٧بمد" كعجمي  معاصر ٧بمد ىػ،783 سنة توُب طلوف ابن من أقدـ ىذا األنصارم حيدى
 معناٮبا كُب كتاباف ىذاف يعِب لو آخر ٦بلد كفيو األكؿ، آّلد ىذا ٦بلدين ُب كتاب. حجر ابن للحافظ

                                                 

  ."كقيصر كسرل إٔب كسلم عليو ا صلى النيب كتاب باب "،4072: رقم البخارم، صحيح (1)
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 إٔب كسلم عليو ا صلى النيب كتب ألفاظ ٝبعت ألف ّٔا؛ االعتناء ٰبسن قليبلن  منهما أصغر أخرل كتب
 .صحيحة أسانيد أغلبها ُب الٍب باألسانيد األرض ملوؾ

 ُب ىرقل إٔب كالسبلـ الصبلة عليو النيب كتاب ألفاظ من شيئان  تدارسنا قد كنا نقوؿ ىذه بعد ٍب
ْ َ مِااِ ِدَ   َ ِااَأْدُ وكَاا َِإنٍّي): قولو  الٍب كيساف ابن صاّب ركاية ُب (َ  َّهتَيْ  ِااَأْ َ كَاااالَّهيُاا َيْؤِت َااَتْ َلمْااَأْ ِلمْاااْاِ

 (1)((  ت  اأ  كااهللا ؤت  اأ لمات لماأ لم)): كىي زيادة فيو" ا١بهاد كتاب "ُب البخارم أخرجها
 . مرتْب" أسلم "كلمة فكرر

 كرتب أخرل مرة باإلسبلـ طالبو ٍب تسلم، أسلم السبلمة عليو كرتب باإلسبلـ طالبوا(َتْ َلمْااَأْ ِلمْا)
 .مرتْب أجره يؤتى كونو عليو

 ىرقل سيحصلهما كرٲبْب ععيمْب أمرين أك أجرين ىنا كسلم عليو ا صلى النيب ذكر العلماء قاؿ 
 الكفر من تسلم (َتْ َلمْااَأْ ِلمْا): قولو كىو ا٢بياة حياة ُب عاجل ثواب ثوابْب أك أسلم، إذا معناه ُب كمن
 ترتبت الٍب كلها كالقضايا كالصغار ا١بزية كفرض ضده كالغزك ا١بهاد من سيأٌب ٩با كتسلم الشرؾ، كمن طبعان 
 ُب تعرفوف كما كعرضو كمالو دمو عيصم ىذا، من سلم أسلم فمن. حصلت الٍب الفتوحات يعِب على

 .الععيم الشرع أحكاـ
 كا٢برب للقتاؿ معرض أنت تسلم ٓب إذا قلنا كما الكبلـ كمفهـو. ا٢بياة اآلف أم (َتْ َلمْااَأْ ِلمْا)
 . كا٢بمد حصل الذم كىذا كالذؿ، كاإلبعاد كالطرد كالصغار
: ثوابْب النيب ذكر إذف فعندنا (َ  َّهتَيْ  ِااَأْ َ كَاااالَّهيُاا َيْؤِت َا): أخركم أجر عليها كرتب أسلم لو قاؿ ٍب
 لو كرٗبا. أمور من ذلك يتبع كما كالقتاؿ القتل يعِب من الدنيا ُب يسلم أف أسلم لو فيما ٥برقل الكواب
 ملكو ُب يعارضو كٓب النجاشي ثٌبت يعِب كما قومو كعلى ملكو على كسلم عليو ا صلى النيب ثٌبتو أسلم،
 بْب سنقارف عندما ىذا كسنذكر توُب، ٤با عليو صلى بل القبيل؛ ىذا من شيء كال جيشان  إليو يبعث كٓب

 آخر نصراين ملك كىو ىرقل كبْب كسلم، عليو ا صلى النيب دعوة من نصراين ملك كىو النجاشي موقف
 عند ا شاء إف سنذكرىا كأشياء تارٱبية جذكر كلذلك كالطرؽ، السبل ّٔما افَبقت ككيف النيب دعوة من

 .مضاعفْب بأجرين اآلخرة ُب ا عند يكاب كونو كىو الكاين كاألجر. ا٤بقارنة

                                                 

 أربابا بعضا بعضهم يتخذ ال كأف كالنبوة اإلسبلـ إٔب الناس كسلم عليو ا صلى النيب دعاء باب" ، 2723: رقم البخارم، صحيح (1)
  .اآلية آخر إٔب {الكتاب ا يؤتيو أف لبشر كاف ما} :تعأب كقولو ا دكف من
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 إذا نصرانيان، أك يهوديان  كاف سواء الكتايب أف إٔب إشارة فيها ىذها(َ  َّهتَيْ  ِااَأْ َ كَاااالَّهيُاا َيْؤِت َا): كقولو
 أجره يؤتى أكالن  بسبب مرتْب، مضاعفان  أجره يؤتى أنو ا دين ُب كدخل كسلم عليو ا صلى بالنيب آمن

 إف مكبلن  ٗبوسى أك نصرانيان، كاف إف بعيسى كفٲبانو إليو، ا بعكهم الذين بأنبيائو كإٲبانو بأنبيائو إلسبلمو
 .كسلم عليو ا صلى بالنيب اآلخر أك الكاين إٲبانو على أيضان  كيؤجر القبيل، ىذا من شيء أك يهوديان، كاف

( 51)اا َيَ  َكَّهُ ونَااَاَ لَّهُ مْاااْاَيْولَااَاُ مُااَوصَّهْلَ  اَوَاَيدْا﴿ :القصص ُب تعأب ا قاؿ القرآف، يصٌدقو كىذا

َ  ُامُااااَّهِ   َا َل اَوِإَذاا(52)ا َيْؤِ ُ ونَااِ يِااُاماقَيْبِليِااِ  ااْاِكَ  بَااآتَي َيْ ا ٍّ ْااُك ٌّا﴿ (1)﴾ِ ياآَ  َّه اقَ ُاوااَ َلْ ِ مْاا َي َيْ
اُك َّه اِإنَّه ﴿ ربنا عند من كل كلهم يعِب كالتوراة، موسى كالقرآف، ٧بمد كاإل٪ًبيل، عيسى يعِب (2)﴾رَ َيٍَّ  اِ  دِا
اَوِ  َّه ااا َّه ٍَّئ َاا ِ ْاَ َ َ  ِااَوَ ْدَرُؤونَااَصبَيُ وااِ َ  ا َّه َّهتَيْ  ِااَأْ َ ُاما َيْؤتَيْونَااُأْواَِئ َاا(53)اُ ْ ِلِ   َااقَيْبِليِااِ  

َ  ُامْا  .سورة من اآليات (3)﴾ ُ ِ ُيونَااَرزَقَيْ
 الصبلة عليو قاؿ الصحيحْب ُب األشعرم موسى أيب حديث ُب كسلم عليو ا صلى كأيضان  
اثما  ب ياآ  اااك  باأا ا  ار  )): الكبلثة ىؤالء من كذكر  ((  ت  اأ  اما ؤتوناث ث )): كالسبلـ
اُأْواَِئ َا﴿ بقيود مقيدة بقصد تلوهتا أنا ٠بعتم كما اآلية لفظ كىي مسألة، لنا يفتح كىذا (4)(( ياآ  

 لليهودية انتسب أك حاؿ، أم كعلى كضع أم على للنصرانية انتسب من كل ما ﴾ َّه َّهتَيْ  ِااَأْ َ ُاما َيْؤتَيْونَا
َ  ُامُااااَّهِ   َا﴿: مقيدة كإ٭با حاؿ أم كعلى كضع أم على  على ﴾ َيْؤِ ُ ونَااِ يِااُاماقَيْبِليِااِ  ااْاِكَ  بَااآتَي َيْ

 كىو جاءىم الذم الكتاب على أك إليهم، أرسل الذم كتأّم على يعود الضمّب" بو "ُب التفسّب خبلؼ
 .القرآف

 باعتبار مؤمنْب؟ كاعتربىم بالقرآف مؤمنْب ليش مؤمنْب. بالقرآف أم" بو ىم "ا٤بفسرين أككر كاستعهر
 باإل٪بيل آمن من ككل. ا أرسلو كما كٗبوسى ا، أنز٥با كما كٗبوسى بالتوراة آمن من كل بالفعل أهنم
 عليو ا صلى ٗبحمد يؤمن أف ُب هنائيان  إشكاؿ عنده يبقى ما ا، أرسلو كما كبعيسى ا، أنزلو كما
. إشكاؿ ذلك ُب عنده كما كالصفات، كالدعوات البشارات عنده ألف بالقرآف؛ كال كسلم

                                                 

 .53_ 51:  القصص(1)
   .7: عمراف آؿ (2)
 .54_ 53:  القصص(3)
   ."ٗبلتو ا٤بلل كنسخ الناس ٝبيع إٔب كسلم عليو ا صلى ٧بمد نبينا برسالة اإلٲباف كجوب باب "،219: رقم: مسلم صحيح (4)
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 فيو عيسى، على ا أنزلو الذم اإل٪بيل غّب باإل٪بيل آمن الذم ا٤بغّب ا٤ببدؿ ارؼ عند يأٌب اإلشكاؿ 
 اليهود زعم بأسفار أنزؿ لو. العا٤بْب رب ا أنز٥با الٍب اإل٪بيبلت ىي ما" لوقا "كإ٪بيل" مٌب "يسمى إ٪بيل
 . كبدلوا كحرفوا موسى، بتوراة ٥با عبلقة ال مععمها ُب كأ أغلبها أك ككلها موسى، أسفار أهنا

 كبالقرآف كسلم عليو ا صلى ٗبحمد يؤمنوا أف ككّبان  عليهم سيكربك ككّبان، عليهم سيشكل فهؤالء
 أنبياءىم عارضوا موجودة عندىم ا٤بعارضة ألف ليو؟ كخالفوه كصادموه عارضوه كلذلك حصل؛ الذم كىذا
 عندىم يصبح فلن. كغّبكه كحرفوه كإ٪بيلو عيسى كعارضوا كغّبكا، كحرفوىا كتوراتو موسى عارضوا .أصبلن 

 العنصرية، الناحية من ذلك إٔب انضاؼ إذا خاصة كالسبلـ، الصبلة عليو ٧بمد يعارضوا أف ُب إشكاؿ
 النيب بدعوة رضاىم كعدـ نفورىم شدة ُب عندىم عمقان  أيضان  األمر تزيد األخرل ىذه كالقضايا كا٢بسد
 .كسلم عليو ا صلى

َل اَوِإَذا(ا52ا) َيْؤِ ُ ونَااِ يِااُام﴿: مقيدة اآلية إذف  كما ﴾ِ يِااآَ  َّه اقَ ُاوا﴿ القرآف أم ﴾َ َلْ ِ مْاا َي َيْ
: قاؿ قاؿ؟ ماذا جعفر، عليو تبلىا ٤با ا٤بشهورة القصة مرًن ،﴾ك    ﴿ سورة عليو تليت ٤با النجاشي قاؿ
 ٤با لذلك فعبلن؛ ا٢بقيقي بكتابو مؤمن ىذا. كاحدة مشكاة من ٱبرج كىذا عيسى بو جاء ما إف كذا أك كا
 أم ىذه ا٤بعلومة عندنا ﴾قَيْبِليِااِ  اُك َّه اِإنَّه ﴿ ﴾ِ يِااآَ  َّه ﴿ كتسليمو كرضاه كقبولو اعَبافو أعلن القرآف جاءه
 كاألنبياء النبوة عن يدرم ما كثِب ىو ما ال؟ كلبل انتبهتم. صفاتو كعندنا ىذا، النيب كننتعر مؤمنْب كنا

 . كيَبدد فيها يفكر فيبقى كاحدة، دفعة فجاءتو
 ىذا على عنده الٍب الصفات طبق إذا بعث؟ الذم النيب ىذا ىل ينعر كقف كاملة، األخبار عنده

 .إشكاؿ أم عنده يبقى كما فآمن متفقة، بالفعل كجدىا بعث الذم
اآ  ار  )): قاؿ منهم ذكر ((  ت  اأ  اما ؤتوناث ث )) مقيد أيضان  كذلك ا٢بديث كذلك 

 ثالث أك معبودان  أك إ٥بان  أك ربان  بعيسى يؤمن ما. إليو مرسبلن  نبيان  بنبيو آمن أنو يقتضي ىذا (( ياآ  اثما  ب ي
 الشرٌاح، بعض أثارىا مشكلة مسألة لنا يفتح ىذا كلذلك ىذه؛ القضية ُب أصبلن  تذكر ٓب. آخره إٔب أك ثبلثة
 ا٤بلل من ملة إٔب انتسب من كل ىل كىي البحث؛ من قدرىا أعطيت ما ىنا الفتح ُب رٗبا كاف كإف

 .النصرانية أم كتبديل، ععيم ٙبريف من عليها طرأ ما رغم نصرانية أك كيهودية السابقة
. ا٤بسائل ىذه آخر إٔب ثبلثة عندىم اآل٥بة. تكليث النصرانية؟ ىي ما مكبلن  اآلف النصرانية قلت لو 

 ىو عيسى أف يعتقد أك ، ابنان  عيسى أف كيعتقد ثبلثة، ثالث ا أف يعتقد الذم ىذا ا٤بكلث النصراين ىل
 أجره يؤتى أسلم إذا مرتْب؟ أجره يؤتى الوصف ّٔذا أسلم إذا ىل. الععيم الكفر ىذا عن ا تعأب ا،
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 كتبو بكتاب إٲباف على أجران  يؤتى أك التكليث؟ على أجره يؤتى ماذا؟ على قبل أجره يؤتى لكن باإلسبلـ،
 ما كالتعذيب التأثيم حقها ىذه ؟ الولد نسبة على أجران  يؤتى أك ا؟ عند من ىو كقالوا بأيديهم األحبار
 .األجر حقها

 كل كليس نصراين كل ليس مرتْب أجرىم يؤتوف الذين أف كىي مسألة، إٔب سيقودنا ىذا كأف إذف 
  ابن كال إلو ال كرسوالن  نبيان، بعيسى ا٤بؤمن عيسى، ّٔا جاء الٍب بالنصرانية ا٤بؤمن النصراين كإ٭با يهودم؛

 يؤمن ال. فعبلن  موسى بو جاء ٗبا يؤمن فعبلن، عيسى بو جاء ٗبا يؤمن. ذلك غّب كال ثبلثة ثالث كال
 الذم مرتْب؟ أجرىم يؤتوف من كلذلك باألنبياء؛ ٥بم عبلقة ال ىؤالء، كافَبكه كتبوه كما كالرىباف باألحبار
 .السابقْب األنبياء أحواؿ من علم من بأثارة متمسك يزاؿ ما كاف من مرتْب أجره يؤتى

 انتبهتوا. ينتعر ألنو تردد؛ أم.. نوع عنده يبقى ما أكالن  كالسبلـ، الصبلة عليو النيب خرب جاءه ففذا
 التوراة ُب بو كا٤بوعود إبراىيم نسل من ا٤ببعوث القادـ بالنيب يؤمن أف السابقة إٲبانو كجزئيات ال؟ كلبل

 قبل من مؤمن ىو ا٤بذكورة، باألكصاؼ النيب ىذا جاءه ففذا. عندىم أكصافو الذم األمي النيب كاإل٪بيل،
 ال؟ كلبل انتبهتوا. ينتعركف بس ﴾ُ ْ ِلِ   َااقَيْبِليِااِ  اُك َّه اِإنَّه ﴿

 رأيتها ففذا. ّٔا مؤمن كالنار، با١بنة، كذلك؟ أليس بعد ٙبصل ٓب بأشياء تؤمن مؤمن اآلف أنت 
: بقو٥بم ا٤بقصود ىذا شهادة، عيانان  اآلف صار غيبان  بو تؤمن كنت ما اآلف. كرسولو ا كعدنا ما ىذا: تقوؿ
 كىذا كصفو ىذا نيب سيبعث سيأٌب، غييب خرب أنو على بو مؤمنْب يعِب ﴾قَيْبِليِااِ  اُك َّه اِإنَّه ﴿ ﴾ِ يِااآَ  َّه ﴿

 . كذا إٔب كيدعو حالو
 ٓب ٩بن حصل الذم كىذا يؤمنوا، أف عليهم ٯبب صار شهادة، الغييب ا٣برب كأصبح النيب بعث ك٤با

 الكتب كأىل الرىباف، ك كاألحبار بولس افَباىا الٍب الديانة كأىل التكليث، أىل أما. التبديل ُب يدخلوا
 يؤمن ٓب لذلك ككّبة؛ كأمور أمور ذلك كبْب بينهم كسلم عليو ا صلى بالنيب يؤمنوا أف قبل ىؤالء ا٤ببدلة،
 بنبيو آمن الذم الكتايب ىو مرتْب أجرىم يؤتوف الذين: نقوؿ كلذلك. القليل أقل إال القليل، أقل إال منهم
 . قادـ بنيب سيؤمن أنو إليو بو بعث ما ضمن كمن إليو، بعث كما إليو بعث الذم

 طيلب كما بنبيو آمن. مرتْب أجره سيحصل الذم ىذا بو فآمن بو، ا٤بوعود القادـ النيب جاء ففذا
 الكتاب حرفوا كالذين ىذه، كالوثنيات التكليث أىل دخل ما. بو طلب كما أيضان  بو ا٤بوعود بالنيب كآمن بو،

 .كالكواب األجر ُب التضعيف ىذا ُب بأيديهم
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 كسلم عليو ا صلى كونو. اآلف يقرر الكبلـ ىذا داـ ما. ثانية مسألة أيضان  لنا سيفتح ىذا 
 كسلم عليو ا صلى بالنيب كآمن اإلسبلـ، الدين ّٔذا كأسلم بو أسلم إذا بأنو كيرغبو كيغريو ىرقل ٱباطب
 كذلك؟ أليس. التبديل ُب يدخلوا ٓب ٩بن ىرقل أف إٔب كاضحة إشارة فيو كأف مرتْب، أجره سيؤتى

 مع التبديل، ُب دخلوا ٤بن حٌب شاملة  أهنا الكاين القوؿ سنقوؿ كإال. ىذه عليو نرتب البد ىذا، قررنا ماداـ 
 عليها يؤجر ٍب بوثنيات يؤمن إليو؟ بعث كما بالنيب يؤمن ٓب كىو مرتْب أجره يؤتى كيف: اإلشكاؿ بقاء

 كلو إ٥بْب؟ أك ثبلثة، آ٥بة كاٚبذ ثبلثة أصنامان  اٚبذ من كبْب النصراين، عند ثبلثة ثالث بْب الفرؽ ما كيف؟
 حقيقة االعتقاد ُب فرؽ األدياف ىذه بْب كٯبعل أصولو، من التوحيد ينقض باثنْب، بكبلثة يدخل شرؾ
 .بالفعل

: بقولو ٥برقل كسلم عليو ا صلى النيب كتابة أف إال عياض، كالقاضي بعضهم ىذا إٔب كأ٤بح
 األسئلة كلذلك قبل؛ من يعرفها ىرقل بأمور ىرقل ٱباطب( مرتْب أجرؾ ا يؤتك أسلم تسلم أسلم)

 بصرؼ ذلك كاعتقدت نبيان  عيسى أف عرفت أنت ىرقل يا: لو يقوؿ كأنو. فراغ من جاءت ما قلنا السابقة
 كأنو نيب، كأنو بشر، عيسى بأف مقتنع أمرؾ حقيقة ُب أنت تعهره، كٓب لقومك ذلك أظهرت رٗبا عن النعر
 ا دين كعلى كالسبلـ، الصبلة عليو عيسى كعلى ا على افَبم كلو ىذا كالكبلـ ثبلثة ثالث كال كذا،
 كلذلك ا٤ببعوث؛ النيب تفاصيل تعرؼ أصبلن  أنت الذم ا١بديد بالدين بو معتقد أنت ما فاتبع كعبل، جل

 ا صلى بالنيب تؤمن أف إال بقي فما كمعرفة، معلومات عن أسئلة كانت سفياف أبا سألتها الٍب األسئلة
 خسارتك مع كليهما، األجرين كٚبسر األكؿ األجر ستنقض تفعل ٓب ففف. مرتْب أجرؾ فتؤتى كسلم عليو
 الٍب األمور ىذه آخر إٔب أتباعو، على ا١بزية كفرض لو، كطردىم لو، الصحابة غزك من للسبلمة أيضان 

. تعرفوهنا
 القضية، ىذه إٔب أ٤بح يعِب الصحيح ا١بواب ُب تيمية ابن اإلسبلـ كشيخ.. الذم ىو بالفعل ىذا 

 من سلم أسلم، إذا التكليكي. أسلم إذا مرتْب أجره يؤتى الكتاب ألىل أك للكتاب منتسب كل ليس أنو
 اعتقد من. يعيشو كاف شرؾ على أجران  يعطى ما فيو، كاف الذم الشرؾ من سلم كاآلخرة، الدنيا عذاب
 يؤجر فكيف. كفرية شركية طريقة على بو آمن رسوالن، نبيان  بعيسى آمن ما إلو، عيسى أف اعتقد أف منذ

  ...ُب يدخل ٓب ٩بن بالفعل ىرقل أف نقرر األكٔب، ا٤بسألة ىذه قررنا إذا كىذا. جدان  كبّب إشكاؿ عليها؟
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 تؤكد أيضان  قضية عليها كسنبِب (اْْلَرِ ِ  ٍّ  َا) كلمة كىي الكانية الكلمة كلذلك مهمة قضية كىذه
 انتبهتوا. بالذات ىرقل لشخص كأنو اإلفراد، بضمّب كأنو ا٣بطاب ىنا ا٣بطاب تبلحظ كلذلك ا٤بعُب؛ ىذا
 .بالذات ىرقل لشخص ال؟ كلبل

 الدين نوعية دين، من ىرقل عند ما يعلم كسلم عليو ا صلى كالنيب .ىرقل ٱباطب ،يؤتك أسلم 
 كدخلوا الكتاب، ٙبريف ُب كدخلوا التكليث، ُب كدخلوا الوثنيات، ُب دخلوا ٩بن النصارل عمـو عليو الذم
 كىي توحيدية، رسالية نبوية لديانة منتسبْب كوهنم من يعِب ستحرمهم الٍب الككّبة كا٤بتاىات األمور ىذه ُب

 أكؿ لنربط نكمل ىذا قررنا إذا. كالسبلـ الصبلة عليو عيسى كديانة كالسبلـ الصبلة عليو موسى ديانة
 .بآخره الكتاب
 األجرين، ستخسر أنك لو ٙبذير كفيو مرتْب، أجرؾ تؤتى أنك اإلغراء ّٔذا رضيت ما (تَيَواَّهْ تَاا َِإنْا)
 .إنساف ٱبسرىا ٩بكن خسارة أععم كىذه السبلمة كٚبسر

 حاصل كائن تقديره ٖبرب متعلق ك٦بركر جار( عليك)ك" إف "اسم (ِإْثمَااَ َلْ  َاا َِإنَّهااتَيَواَّهْ تَاا َِإنْا)
 ال؟ كلبل انتبهتوا. عليك األريسيْب إٍب ففف: كالتقدير. مقدـ" إف "خرب

( عليك )فقدمت أنت، اإلٍب عليو يقع ٩بن األكؿ أنت لبلعتناء عليك قدمت لكن (َ َلْ  َاا َِإنَّها)
 .اإلعرايب الوجو ُب التأخّب حقها كاف كإف اآلف التقدًن حقها ألف

 ىم من. كاحد كا٤بعُب( األريسيْب إٍب عليك فف٭با )األخرل الركاية ُبا(اْْلَرِ ِ  ٍّ  َااِإْثمَااَ َلْ  َاا َِإنَّها)
 كتاب من الضبط ىذا كنأخذ نضبطها أف ٫بتاج أكالن  معناىا؟ كما الكلمة؟ ىذه مصدر كما األريسيوف؟

 .كاقتنوه اشَبكه مرة غّب لكم قلت الكتاب كىذا. عياض للقاضي" األنوار مشارؽ"
 كتاب عنده يكوف البد أك عنده يكوف الـز كا٤بوطأ، ينللصحيح خاصة للحديث، دارس كل

 ُب ضبط إٔب ٙبتاج الٍب الكلمات كل بضبط اعتُب. عياض للقاضي" اآلثار صحاح على األنوار مشارؽ"
 .معها كا٤بوطأ ينالصحيح

 أك ركايات مععم ُب: يقوؿ. الكلمة ىذه بضبط يتعلق ما ذكر يعِب ضبط عياض، القاضي يقوؿ
 كالراء فتحة عليها ا٥بمزة( األريسيْب )ىكذا الكلمة ضيبطت مسلم، نسخ مععم ُب ككذا البخارم نسخ

 أريسيْب. أريسي: مفرده ٝبع األىرًيًسيٌْب،. مشددة الياء كبعدىا ساكنة كالسْب ساكنة األكٔب كالياء مكسورة
. أريسي: مفرده ٝبع



 

 287 

كتاب بدء الوحي                                                                                                 _ شرح صحيح البخاري
  الدروس كاملة

( الياريسيْب: "ضبطت الكلمة عندىم كا٤بركزم النسفي الصحيح، نسخ من كالنسفي ا٤بركزم، ركاية 
 .الياريسيْب. ياءن  ا٥بمزة أبدؿ

 كالراء مفتوحة ا٥بمزة" األىٍريىًسٌيْب: "للصحيح ا١برجاين الشريف ا١بورجاين نسخة ا١برجاين، ركاية ُب
 (.األىٍريىًسٌيْب )مفتوحة األكٔب كالياء ساكنة،

 ُب سبلـ بن القاسم عبيدة أبو إٔب نرجع عياض القاضي من انتهينا سبلـ، بن القاسم عيبيدة أبو
 عبيدة أبو الكبّب كاللغوم ا٤بشهور للحافظ ٦بلدات أربعة ُب مطبوع كتاب كىو" ا٢بديث غريب: "كتابو
 .ديثااألح عمـو ُب غريبة كلمة لكل" ا٢بديث غريب: "الكتاب اسم سبلـ، بن القاسم

 يائْب بدكف( األىرًيًسْب: )الكلمة ٥بذه الصحيح الضبط: سبلـ بن القاسم عبيدة أبو يقوؿ
 (.األريسْب: )مشددة مو كاحدة ياء( األريسْب. )أريسي ٝبع( األريسْب)

 ٥با ضبط أصح الكلمة ىذه أف يرل عبيدة أبو ترجيح ىذا. افوظ ىو ىذا: عبيدة أبو قاؿ
 الكلمة أف كاضح فيعهر معناىا، أما .الكلمة لضبط بالنسبة ىذا أخرل، ياء كبدكف تشديد بدكف األريسْب
. ىذا كالكبلـ الكبلثي كفعلها اشتقاقها عن نبحث ال كلذلك عربية ىي ما كذلك؟ أليس. عربية ليست
 .جدان  مهم ىذا أعجمية، يعِب كلمة

 ٥برقل كتابو ُب ا٤بوضع ىذا ُب ك٤باذا معناىا؟ كما الكلمة ىذه اختار كسلم عليو ا صلى النيب ٤باذا 
  األريسيْب؟ ذكر ،(مرتْب أجرؾ ا يؤتك: )بقولو السابق إغرائو مع

 أك األكارين، تعِب أعجمية الكلمة ىذه فقالوا الكلمة، تفسّب على تواردكا أككرىم الغريب أىل طبعان 
 صلى النيب كأنو قومو، ُب رأسان  ىرقل كاف ٤با أنو يقولوف كما كا٤بقصود. الزراعْب تعِب أك الفبلحْب، تعِب
 لليا الناس لعامة فتنة طبعان  فسيكوف يقبل، كٓب ىو كفر إذا كأنو. قومو ضبلؿ تبعات ٰبملو كسلم عليو ا
 ينعركف يعِب الغالب ُب الذين ال؟ كلبل انتبهتوا. معناه ُب كما كزراع كأٌكار فبلح بْب ما الغالب ُب ىم

اِ  َاااتُّلِبُ واْااااَّهِ   َااتَيبَي َّهأَااِإذْا﴿ تعرفوف كما (1)﴾وَُكبَيَ اءنَ اَ  َدتَيَ  اَأ َْ َ  اِإنَّه ارَ َيَّهَ  ﴿  ككبارىم ملوكهم أحواؿ
 النعر على قدرة عندىم ما ٭بشي، ماشيْب كيف نشوفكم كنا (3)﴾تَيَب  ًااَاُكمْااُك َّه اِإنَّه ﴿( 2)﴾اتَيَّهبَيُ واْااااَّهِ   َا

 . معناىم ُب كما كزرٌاعْب فبلحْب كاالستنباط،

                                                 

   .67: األحزاب (1)
. 166: البقرة (2)
 .21: إبراىيم (3)
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 جهة من رأس ككونك قومك، ُب رأس ألنك مسئوؿ؛ ىرقل يا أنت لو يقوؿ كأنو ىرقل يا فأنت
 جهة من قومك فستفًب  ككذا، الكتاب كيقرأ قلنا، كما قسيس أنو الديانة جهة من رأس أيضان  ا٤بلك
 شيء أك الدين ُب حرب أك فيو عآب أك كرأس كقسيس يعِب الديِب كضعك جهة من أيضان  كتفتنهم ا٤بلك،
 . القبيل ىذا من

 ا٣بلق ضبلؿ أععم. ا أمر ضيعوا الذين كاألحبار ا٤بلوؾ باب من الباب، ىذا من ا٣بلق فتنة كأككر
 قاؿ كما.. جاءت كما شيئان  أكزارىم من ذلك ينقص أف غّب من كطبعان  التبعة فسيحملهم الباب، ىذا من
اَ  اَ  ءاَأَلَااِ ْلمٍااِ َغْ  ِااُ ِضلُّلونَيُ ماااَّهِ   َااَأْوزَارِااَوِ  ْاااْاِيَ  َ  ِاا َيْومَااَك ِ َل ًااَأْوزَارَُامْاااَِ ْ ِ ُلواْا﴿: كعبل جل ا

ا  ا   ا   ا  اووزراوزرا ا ل ياك نا  ا اإا ااداا  )): كالسبلـ الصبلة عليو كقولو (1)﴾َ ِزُرونَا
 .كسلم عليو ا صلى قاؿ كما أك (2)((ا ئ ًااأوزاراما  ا  ي اأناغ  

 أك كالفبلحوف األٌكاركف معناه كاألريسْب، األريىسْب أك األريسيْب أف تفسّب على معناىا ىذا
. عليهم بالضبلؿ أيضان  سيعود كملوكهم كبارىم ضبلؿ الذين األمة ىذه من ا٤بتوسطة الطبقة يعِب الزراعوف،

 عند تارٱبية مبلبسة مع ا٤بوضع ىذا ُب الكلمة ٥بذه كسلم عليو ا صلى النيب كاختيار مسألة أيضا ىنا لكن
 ٥با كأف األريسيْب قضية إٔب أ٤بح من أجد ٓب التتبع طوؿ مع حقيقة أين مع إليها، يينعر أف ٯبب النصارل
 ذلك مع كاحد سطر أعطاىا" ا٤بشارؽ "ُب عياض القاضي: موضعْب إال النصارل عند قدًن بتاريخ عبلقة
 .أككر البحث يعِب من نوعان  أعطاىا"  ا٤بنهاج "ُب تيمية ابن اإلسبلـ كشيخ أككر، تعطى أف ينبغي كاف

. التحريف قبل عيسى دين على كاف أريوس، يسمى رجل أتباع كاألرسيوف: )عياض القاضي قاؿ 
 لو العبارات اختيار يعِب نبوم كتاب ىذا يعِب اختيارىا( األرسيْب)ك( مرتْب أجرؾ كيؤتك )إيش؟ نربط ىذا
 ُب دخل ما يعِب التبديل، ُب يدخل كٓب مرًن ابن عيسى دين على كاف أريوس ا٠بو رجل أتباع. كقعو

 .عيسى بو جاء ما ماسك النصارل، ٙبريفات
 دكر ك٥با فاعلة شخصية أريوس شخصية بالفعل ٘بد كتبوه، كما النصراين التاريخ إٔب رجعت إذا ٍب

 الوثنية تيار ضد مقاكمة خط آخر نسميهم ٩بكن آخر األرسيْب من معو كمن ىو بالفعل ككاف جدان، كبّب
 بعد سنذكر كما أتباعو كعلى عليو مقتلة من حصل ما كيعِب كٗبوتو النصرانية، الديانة على دخل الذم
 .النصرانية الديانة الوثنية اجتاحت يعِب قليل،

                                                 

  .25: النحل (1)
  ا.2674 رقم حسنة سنة سن من باب العلم كتاب مسلم أخرجو (2)
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 كما صلبو أك نعتقد كما مرًن ابن عيسى رفع بعد النصرانية الديانة على طرأ ما يعلم كلنا 
 جاء الٍب اإل٪بيل نسخ كاختفاء الببلد، ُب تشتتهم إٔب أدل ٩با ا٢بواريْب أتباعو قتل من حصل كما يعتقدكف،

 ٙبريفها، على عمل من بعض النصرانية ُب دخل حٌب الوقت ّٔم كامتد أمور، من ذلك ك٫بو عيسى، ّٔا
 التاريخ ُب شخصية أععم الرسوؿ، بولس يسمى ببولس تنصر ٤با نفسو ٠بى جدان  مشهور رجل كبالذات
 كلد، كأين عاش، ككيف كتاريخ، معلومات، من نفسو عيسى عن يعرفونو ال ما عنو يعرفوف يعِب. النصراين
 .طويلة ا٤بهم القصة. تنصر ككيف

 حواريي اضطهاد ُب حكيكان  ككاف" كؿؤشا إيلي "ا٠بو يهودم رجل ا٢بقيقة ُب ىو الرسوؿ بولس
 للديانة مضطهد من كانتقل ذكرىا، موضع اآلف ليس القصة تاب، أف كيزعم تنصر، من ككل كأتباعو عيسى
 ُب النصرانية إصبلح من كيزعمو ىو يزعمو ما قبوؿ طبعان  ٘بعل الٍب اليهودية خلفياتو مع ّٔا مبٌشر أععم إٔب
 .كبّب شك ٧بل

 ُب ٙبريفي أك العبارة، صحت إف فكرم كنشاط دعوم، عملي نشاط: كبّبين بنشاطْب بولس قاـ
 .ا٢بقيقة

 ببلد ُب النصرانية. الشرؽ ببلد من النصرانية ينقل أف استطاع الذم ىو بولس: الدعوم النشاط 
 من نصارل؟ اليـو إٔب األركبيوف كأصبح أكركبا إٔب كصلت كيف أكركبا؟ ُب جأّا ايش فلسطْب، ُب ا٤بشرؽ
  تتنصر؟ أف قبل كثنية أكركبا كانت كقد إليهم بفيصا٥با قاـ

 مع كاسعة بدعوة كقاـ اليوناف ُب أثينا ُب كاستقر جدان  ٧بمـو بنشاط قاـ بولوس، أكصلها الذم
 كصل أف إٔب أكركبا، عليو كانت كثِب عآب ُب بالنصرانية التبشّب ُب أنطاكيا أسقف بطرس، ا٠بو لو صديق
 بنوع كلكن. الدعوة ىذه كقبل تنٌصر يعِب اإلمرباطور الركمية الدكلة ُب ا٢باكم قسطنطْب أف إٔب ا٢باؿ ّٔم
 أصناـ يعبدكف كثنيوف كالرماف كثنيوف، اليونانيوف كاف كذا، أك يسمى ٲبكن الذم التطوير أك التعديل من

اَوَ َ  ةَا﴿ ىو من الكالث نعرؼ كما"  كحزركس يزركس "أ٠باء كذكركا ثبلثة، اآل٥بة عندىم ككانت كأكثاف
. التكليث الكبلثة،. العلوية باألفبلؾ عبلقة ٥با الٍب ىي أهنا يعتقدكف كأكثاف أصناـ ثبلثة (1)﴾اْْلُْخَ ىاااثَّه اَِث َا
 إ٥بان  لقريش كسلم عليو ا صلى النيب قاؿ ٤با لذلك األصل؛ ىو بل طبيعي عندىم اآل٥بة تككّب الوثِب كالوثِب

                                                 

   .20:النجم (1)
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 كستْب ثبلٜبائة صارت كيف مستغربْب (1)﴾ُ َ  بٌااَاَشْيءٌااَاَ ااِإنَّهااَواِحداًااِإَا  ًاااْاِاَ  َااَأَ َ  َا﴿: قالوا كاحدان 
 .يقبلها ما الوثِب، عند مقبولة ىي ما ٲبكن، ما نلغيها، إلو

 يبقوا أف إٔب معو كمن قسطنطْب كٲبكلهم الركماف مع االتفاؽ من نوع إٔب معو كمن بولس فتوصل
 الزماف، قدًن من يعبدكهنا كانوا الٍب ىذه كاألصناـ كحيزركس زيركسإ بدؿ لكن  اآل٥بة، ُب ىذه التعددية
 ففيو. القدس الركح ذلك بعد أدخلوا ٍب عيسى، بو يعنوف كاالبن ا، بو يعنوف األب ماذا؟ تصبح ىذه بدؿ
 الٍب األقاليم يعِب فقط تغّبت ا٤بهم موجود، مازاؿ كالشرؾ كالشركة موجودة، مازالت التعددية للوثِب، إرضاء
 .مشركْب ّٔا كانوا الٍب كانت

اِ  َ  ا َ ﴿ توحيدية إٲبانية من النصرانية الديانة بو كنقل بولس، تواله الذم ا٣بطّب التحريف ىذا
. كربكم ريب ا اعبدكا أف أمرتِب ما إال ٥بم قلت ما سبحانك قاؿ ﴾اتَّهِخُ وِنيااِل َّه سِااقُلتَااأَأَنتَااَ ْ َ مَاااْ  َا
 ىؤالء من جاء؟ فْب ىذا كالكبلـ كاألـ األب األب؟ جاء كيف التكليث؟ جاء كيف عيسى دعوة ىذه

 .آخره إٔب كبطرس بولس من ارفْب،
 الٍب الوثنية ىذه يقاكموا أف اضطركا ا٢بقيقيْب النصارل أحبار من العلم أكٕب من بقية ىناؾ كاف 
 من؟ ا٠بها اللي ا٤بعركفة الشخصية ىذه أبرزىم كمن ىؤالء من ال؟ كلبل انتبهتوا. ديانتهم على أدخلت
 .أريوس

 ُب معركفة بلدة كالقّبكاف القّبكاف، ُب كلد أريوس. جدان  مهمة ألهنا أريوس؛ عن ا٤بعلومات ىذه خذ
 من( 270 )بعد ميبلدم،( 270) كسبعْب مائتْب سنة لتونس ليبيا؟ كال لتونس تتبع اآلف إفريقيا، مشاؿ
 أصبح أف إٔب استوطن كّٔا اإلسكندرية ُب البلىوتية الكنيسة ُب كدرس. كالسبلـ الصبلة عليو عيسى ميبلد
 صحت إف علمية يعِب درجة أعلى ىو أسقف يعِب.. أكرب اإلسكندرية، ُب النصرانية الكنيسة أسقف يعِب
 . عندىم يعِب دينية أك العبارة

 جاؤكا كمن بولس أحدثو ما فعبلن  أعجبو ما ىذا أريوس. أريوس ىو أسقفها اإلسكندرية كنيسة
  تراب من ٨بلوؽ بشر ىو اللي عيسى أف زعم كإٔب التكليث، إٔب النصرانية للديانة خطّب ٙبريف من بعده
 ا ىو جعلوه الحقان  ٍب ، ابنان  جعلو إٔب (2)﴾تَيَ ابٍااِ  اَخَلَييُااآَدمَااَكَ َث ِااااّليِااِ  دَااِ  َ  اَ َث َااِإنَّها﴿

 ٦بمع عقد أنو إٔب ا٢باؿ كصل أف إٔب أريوس ٗبقاكمتو قاـ كبالفعل. يقاكموه أف ٯبب خطّب شرؾ كىذا
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 أحبار ليناظر أقامو؟ ليش. قسطنطْب اإلمرباطور أقامو" نيقيا ٦بمع: "ا٠بو النصراين التاريخ ُب جدان  مشهور
 كرسوؿ نيب ىو كإ٭با بشر؛ عيسى كأف كتبديل، ٙبريف ىذا أف زعمو ُب أريوس التكليكية النصرانية كقسس
 . أريوس مع ككّبة مناظرات فيو كجرت ،"نيقيا ٦بمع "ىو الذم آّمع بالفعل كعيقد ، ابن كال إلو ليس

 األمر انتهى أف إٔب عيسى، نبيو كعلى ا على بعده من كأتباعو بولس افَباه ما كل يرد فيها كاف
 عجزت ٤با. الديانة عن خارج كأنو ملحد يعِب أريوس فيها اهتموا كثيقة، يسموهنا كثيقة آّمع أصدر أف إٔب

 ككتبو مؤلفاتو كل كأحرقوا الببلد من قسطنطْب نفاه الببلد، من كنيفي التهديد أسلوب إال بقي ما ا٢بجة،
 يعرؼ ك٥بذا اتبعو، من كل كتتبعوا. آخره إٔب فيها يصلي ككاف يعمرىا يعِب كاف الٍب كنيستو أيضان  كىدموا

 .أريوس أتباع يعِب األريسيوف كسلم، عليو ا صلى النيب كتاب عبارة نفس على باألريسيْب التاريخ ُب
 على القدًن العهد على بقوا ٩بن األخّب ا٣بط أك العبارة، صحت إف األخّب ا٢برب ىنا ٲبكل أريوس

 كرفض عيسى دين على كاف أريوس، ا٠بو رجل أتباع كىم: قاؿ أشار عياض كالقاضي. عيسى ديانة
 أتباعو كيسجن كأحرقت، كتبو كصودرت نيفي، كالنتيجة نيقيا ٦بمع ُب رفض؟ فْب. التبديل ُب الدخوؿ
 .بالتكنية قالوا _ قو٥بم عن ا تعأب _ كا إلو عيسى أف نيقيا ٦بمع آّمع ىذا ُب كقرركا كقتلوا،

 ٦بمع فعقدكا ذىبوا اإلسكندرية موطنو ألف أريوس؛ ُب نكاالن  ىنا كالحظ اإلسكندرية، ٦بمع ُب ٍب
 آخر بذلك لينهوا التكليث، فيو قرركا ا٤بيبلد من( 381 )كٜبانْب ككاحد ثبلٜبائة عاـ اإلسكندرية ٦بمع ا٠بو
 اإلسبلـ شيخ يقوؿ كما أتباعو فبقي. أريوس ٲبكلها كاف الٍب اإلسكندرية ُب الٍب الكنيسة ُب مقاكمة خط
 نفس عيسى أتباع مكل األكلْب، ا٢بواريْب مكل يعِب مضطهدين ألهنم الببلد؛ ُب كمنتشرين ٨بتفْب تيمية ابن

 كذا، ُب سكن راح للياك ،"مٌب "مكل ا٢ببشة ُب سكن راح الذم صنعوا؟ ماذا اضطهدىم ٤با ا٢بواريْب
 شيئان  كيتبلشوف كيتناقصوف كخوؼ كضعف ٖبفاء ا٢بق إٔب يدعوف كبدؤكا ىنا، ىرب كاللي ىنا ىرب كاللي
 .فشيئان 

 التوحيدية النصرانية الديانة ٲبكل ككاف كحقيقية، مهمة شخصية أريوس أف كعرفنا ا٣برب ىذا عرفنا
 الذين التحريف أىل اتفق ٍب ككذا، ك٦بامع مؤٛبرات لو كعيقدت كجادؿ ناظر كلذلك عيسى؛ ّٔا جاء كما

 كل ٛبامان  ٱبفوا أف كحاكلوا أبادكا ذلك، ُب معهم الركمية الدكلة دخلت ٤با خاصة الكلمة ٥بم ىم أصبحوا
 .النصارل عليها كاف اللي ا٢بقيقية الديانة تعِب األريسيْب كلمة ىم اللي لؤلريسيْب أثر

 ٥بم ما ىؤالء الوثِب، كالكاين التكليكي كبطرس التكليكي قسطنطْب مو مرتْب، أجرىم يؤتوف اللي ىؤالء
 عليو ٗبحمد بالكفر أ٢بقوىا كاآلف بعيسى ككفركا األمر، أكؿ من با كفركا. حٌب مرتْب إٜبهم عبلقة،
 كالسبلـ؟ الصبلة عليو ٗبحمد يؤمنوا فكيف ينبغي، كما بعيسى أمنوا ما الواقع ىو كىذا. كالسبلـ الصبلة
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 .ا٣بّب ٥بم ككتب بصائرىم ا نعر ٩بن يعِب رٗبا ٩بن ىم ما كقليل لبعضهم ا يشاء إف إال ٲبكن ما
 النيب كعلم ال؟ كلبل انتبهتوا جدان  مهمة قدٲبة تارٱبية معلومات فيو ٥برقل ىنا الذم النيب فخطاب

 ٗبقاالهتم مقتنع أنت كرٗبا سيْب،ماألر خرب عندؾ رٗبا ىرقل يا أنت أف ربو علمو ٗبا كسلم عليو ا صلى
 لكن يسنده، ما ا٤بقدس الكتاب من أيديهم ُب ما حٌب فيو كليس عقل يقبلو ال الذم التكليث ٥بذا كمعارض

 أريسيتو أعلن كاف لو سيفقده. ا٤بلك كسيفقد قسطنيطْب، سبللة من ىو... رٗبا ألنو ذلك؛ يعهر ما رٗبا
 سيضيع ٗبحمد؟ آمن لو فكيف ، ابنا كليس إ٥بان  ليس عيسى أف تعتقد الٍب أريوس بتعليم التزامو يعِب

 يا كأنك( األرسيْب إٍب عليك)ك( مرتْب أجرؾ يؤتك: )بقولو لو ا٣بطاب فلذلك اإلسبلـ؛ كسيعهر األريسية
 ُب بقايا فيهم كاف كرٗبا أريوس، طريقة على ىم ٤بن الباقي _  العبارة صحت إف رٗبا _ األمل يعِب ىرقل
 . الوقت ذلك

 عليو ا صلى النيب ذكرىم الذين البقايا ُب ا٣بّب بقية فانطفأ ٥بم، فتنة كنت أنت ا٫برفت إف فلرٗبا
. التحريف ُب يدخلوا كٓب ا٢بق، الدين على كانوا الذين األريسيْب ىم الذين الكتاب أىل من كسلم
 ىذا على اجتهاد أك معُب منهما كلكل كالزراعْب، بالفبلحْب تفسّبه من رٗبا أكٔب أقوؿ ما يعِب ىذا

 فهو كقعو، لو ا٤بوضع ىذا ُب ٥با كسلم عليو ا صلى النيب اختيار كلكن عربية ليست كالكلمة االعتبار،
 . نيب بالفعل كسلم عليو ا صلى ٧بمد أف سيعرؼ كّٔا ىرقل، يعرفها تارٱبية جذكر إٔب القضية يعمق

 على بعث كسلم عليو ا صلى كالنيب ميبلدم( 270 )كسبعْب مائتْب ىذه ا٤بعلومات حصلت
 قصة عرؼ كيف ىذه كا٤بعلومات يكتب، كال يقرأ ال أمي رجل كىو سنة أربعمائة فيو يعِب 600 رأس

 كل كانتهى كأحرؽ نيفي أف إٔب آخره، إٔب... بولس ككثنية قسطنطْب كثنية ضد التوحيدم كجهاده أريوس
 رٗبا أقوؿ. كرٗبا كأشخاص أفراد رٗبا التوحيدية التعاليم يتلقوف الذين البقايا كبقي الديانة، ُب للتوحيد أمل
 ُب دخلت ما ألنك مرتْب؛ أجرؾ ستؤتى بأنك عليو نص كلذلك الفئة؛ ىذه من ىرقل رٗبا أعلم ا طبعان 

 بك سيفتنوف ألهنم األريسيْب؛ من بقي من إٍب ستتحمل ا٫برفت، كإف. أريوس طريقة على كبقيت التحريف
 من شيء بقية كانطفأ فتنة كنت ا٫برفت ففذا. كعبلقة ٪بول كبينهم كبينك الباقي رمزىم أنت أنك باعتبار
 ..يعِب الرجل ىذا جعل ما الشديد األسف مع ىذا كل كلكن. النصرانية الديانة ُب بقي رٗبا ٩با التوحيد

 كسلم عليو ا صلى النيب ّٔا خاطبو يعِب كاضحة إشارات فيو خطاب كا٣بطاب، البينات ىذه كل
 إسبلمو ُب يعِب عنده ذلك أفاد ما لكن كلو، ىذا كالكبلـ( األريسيْب)ك( مرتْب أجرؾ يأتيك )معُب كيعرؼ
 .قليل بعد سنذكر ككما
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اَأْا َاا َ ا﴿وَا) كاك ىنا (﴾اْاِكَ  بِااَأْا َاا َ ﴿وَا) الكتاب بقية ٍب إٔب منها ننتقل األريسيْب ىذه إذف
 ركاية من ساقطة الواك كىذه الوحي، بدء كتاب ُب ىنا معنا الٍب الركاية ُب ىنا ثابتة الواك ىذه (﴾اْاِكَ  بِا
 ففف: )يلي كما كيساف ابن صاّب ركاية كنص ا١بهاد، كتاب ُب البخارم أخرجها الٍب كيساف ابن صاّب
 .اآلية نص على كاك بدكف (﴾اٍلًكتىابً  أىٍىلى  يىا ﴿األريسيْب إٍب عليك

 ما كاك فيها ما عمراف آؿ سورة ُب إليها رجعت إذا اآلية يعِب إشكاؿ، أك سؤاؿ أتارت ىنا كالواك 
اَأْا َاا َ ﴿: كتابو ُب كاملة كتبها أك كاملة اآلية تبل كسلم عليو ا صلى كالنيب( الكتاب أىل كيا: )فيها

 تكوف قد كالسبلـ الصبلة عليو النيب كتابة من بالفعل كانت إف ىذه فالواك ﴾َكِلَ  ٍااِإَا اتَيَ  َاْواااْاِكَ  بِا
 ماذا إٔب: مقٌدر سؤاؿ ىناؾ كأف كبلـ، من تقٌدـ ما على ّٔا استشهد الٍب اآلية عطف عاطفة، كاك يعِب

  تدعونا؟
 على ٝبلة عطف عاطفة (اْاِكَ  بِااَأْا َاا َ ﴿و) كبينكم بيننا الٍب السواء الكلمة ىذه إٔب ندعوكم

 .ذلك ُب حرج كال ا٤بعُب، جامع باعتبار ٝبلة
 قلت إذا. تعأب ا كقاؿ: تقوؿ شرط مو( ك: )تقوؿ( ك )كذا، تعأب قولو كالدليل: مكبلن  تقوؿ ٤با 

 السامع. شرط مو أخرل آية ذكرت( الكتاب أىل يا)ك( الكتاب أىل يا: )مكبلن  تعأب قولو الدليل: مكبلن 
 . التبلكة ضمن من الواك أف يفهم كال آية على آية تعطف أنك يعرؼ

 قد ىذه ا٢بديث، ضبط ما كأنو سفياف أيب كبلـ من رٗبا ذكره الذم ىذا رٗبا ىذا الكبلـ أف ذكركا
 السابق الكبلـ على عاطفة الواك جعل يعِب ككأنو ٝبلة، على ٝبلة يعطف أف فطبيعي. إليو ٰبتاج ال

 .أخرل قضية أيضان  كىذا. اآلية ّٔذه استشهادان 
 ٪براف نصارل قصة ُب نزلت أهنا على.. كأىل التفسّب أىل اتفق عمراف، آؿ سورة من اآلية ىذه 
 السّبة ُب تعرؼ تسع، سنة ُب ىذا ككاف كفدكا، ٪براف نصارل. كسلم عليو ا صلى النيب على كفدكا الذين
 . الوفود بسنة

 ثبلثة ٫بو كانوا ٪براف، نصارل كسلم عليو ا صلى الرسوؿ على كفدكا الذين الوفود ضمن من
 عليو ا صلى الرسوؿ كبْب بينهم كجرل ا٤بسجد دخلوا كجلسوا كالعاقب، كا٢بارث السيد فيهم رجبلن  عشر
ا َيُي ْا﴿:  ا٤بباىلة إٔب ا٤بناظرة بعد النيب كدعاىم كالَباجم، السّب كتب ُب مذكور معركؼ طويل حوار كسلم
 نبتهل نيب، بشر كال إلو عيسى ىل  نبتهل ٍب ا٤بباىلة، ا٤بشهورة القصة  (1)﴾َوأَ َيَ  ءُكمْااأَ َيَ  ءنَ اَندْاُااتَيَ  َاْواْا

                                                 

 .61: عمراف آؿ (1)



 

 294 

كتاب بدء الوحي                                                                                                 _ شرح صحيح البخاري
  الدروس كاملة

 .النتيجة يعرفوف ألهنم كافقوا؛ ما. الكاذبْب على ا لعنة فنجعل
 كفد ىو؟ أين ىنا كاإلشكاؿ. ٪براف نصارل ُب نزلت اآلية تعالوا، الكتاب أىل يا دعاىم ٍب 
 ذكرنا كما ست سنة ىرقل إٔب النيب كتاب كقصة تسع سنة نزلت اآلية فتكوف تسع، سنة ٪براف نصارل
 كجو فهمتم. نزك٥با أكاف قبل كاملة اآلية ذكر كسلم عليو ا صلى النيب فيكوف ا٢بديبية، صلح بعد

 السؤاؿ؟
 قبل اآلية كتب كسلم عليو ا صلى النيب أف بقولو بعضهم أجاب طيب،. يلي ٗبا العلماء أجاب

 مواضع ُب ككافقو نيب ليس كىو عمر القرآف كافق كاف إذا. يككر كىذا كتب، ما لفظ لفعها فوافق نزك٥با،
 النيب كبلـ يوافق فأف. كافقو يعِب ا٢بجاب، كآية ا٤بقاـ، ا٠بو ا٢باجة عند الصبلة ُب ا٤بشهور ا٢بديث. ككّبة
 نزك٥با، قبل اآلية كتب أنو بعضهم بو أجاب ىذا. فيو بيعد كال ذلك ُب غرابة ال يعِب كسلم عليو ا صلى
 .ىرقل إٔب النيب كتبها كما ٪براف نصارل كفد ُب نزلت ٍب

كىذا نذكره ُب التفسّب قد تنزؿ . كا١بواب الكاين كىو الذم ذكره ابن ككّب ُب التفسّب، أف اآلية مرتْب
  .اآلية مرتْب كذكركا ٭باذج ككّبة ٥با

نزلت على النيب صلى ا عليو كسلم ُب سنة ست ككاتب ّٔا إٔب ىرقل، كاف دعول إٔب توحيد ا 
ك٤با جاء نصارل ٪براف نزلت مرة أخرل كال فيو مانع ال عقلي كال . الذم ىو ديانة موسى كعيسى السابقة

 .شرعي يعِب من ذلك كا أعلم
نتفق عليها ا﴾َ َواءٍااَكِلَ  ٍا﴿دعول صرٰبة إٔب أىل الكتاب إٔب . طبعان اآلية تراجعوف تفسّبىا

َ ُكمْاا َي َيْ َيَ  ﴿ اِ  ْااَأْر َ  ً ا َيْ ًض ا َيْ ُضَ  ا َي َّهِخ َااَوََلااَاْ ًئ اِ يِااُنْشِ كَااَوََلاااالَّهيَااِإَلَّهاانَيْ ُبدَااََلااَأنْا﴿ما ىي؟ ا﴾َو َي َيْ
 َِإْناتَيَواَّهْواا َيُيوُاواا﴿)، ىذه فيها إشارة إٔب األحبار كالرىباف جعلوىم أرباب من دكف ا ﴾االَّهيِااُدونِا

 ..نعلن إسبلمنا كتوحيدنا كإف ٓب توافقوا عليو كتقبلوه(ا﴾اْاَ ُدواا ِأَنَّه اُ ْ ِلُ ونَا
 (ااصَّهَخبُا) ،(ااصَّهَخبُااِ ْ َد ُااَكثَي َاااْاِكَ  بِااِقَ اَءةِااِ  ْااَو َيَ غَااقَ لَااَ  اقَ لَاا َيَل َّه اُ ْ َ  نَااأَ ُواقَ لَا)

 ىو ما الصخب( الرـك ععماء من الصخب عنده ككر )ا١بهاد كتاب ُب الٍب كيساف ابن صاّب ركاية ُب
 كألغسل كىرقل شهادات يعِب. اآلف من صا٢بهم غّب ُب يعِب ا٤بوضوع أف عرفوا ألهنم الكبار؛ الععماء من
 مناصبهم عليهم ستذىب يعِب القضية أف كعرفوا القدًن، بالتاريخ يذكرىم كأريسيوف ككتاب قدميو عند

 ىو ىذا كأف ىرقل، إليها سيصل طبيعي الٍب النتيجة يفسدكا حٌب الضجة ىذه كأحدثوا كضوضاء، فصخبوا
 .نقبل أف علينا كٯبب ا٢بق
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 أخرجها الٍب ركايتو ُب كيساف ابن صاّب زادىا كما الععماء من أم (ااصَّهَخبُااِ ْ َد ُااَكثَي َا)
  . ا١بهاد كتاب ُب البخارم

 ال طبعان (. قالوا ماذا أدرم فبل: )زاد ا١بهاد كتاب ُب (اْْلَْصَواتُااَواْرتَيَ َ تْا): سفياف أبو قاؿ
 .سفياف أبو يفهمو ال ككبلمهم أعجميوف ألهنم يدرم؛

 الكتاب، كقراءة ىذه، كاألسئلة الطويل، ا٢بوار بعد النتيجة إللغاء مفتعل كاف الصخب ا٤بهم
 فيو ما نتيجة، فيو ما األريسيْب، قصة ُب كجازتو على النبوم الكتاب تضمنها الٍب التارٱبية كا٤بعلومات

، أنو كعرؼ حجتو فقد كلو كىذا. كالصخب الضوضاء إال بقي ما حجج، فيو ما مناظرة، فيو ما ٕبث،  ىـز
 كالنعر البحث موضع ُب ىيـز أنو كىي الطبيعية، النتيجة كيلغي األمور ليلخبط كالصياح الصخب إٔب يرجع

 مالوا اْب.......ؿ لصليبيتو لعنصريتو با٢بق يعَبؼ أف يريد ال كأنو با٢بق، يعَبؼ أف إال بقي كما كا٤بناظرة،
 ٧بمد بو جاء ما أف الطبيعية نتيجتو كانت الذم الععيم ا٢بوارم ا١بو ىذا ليشوشوا كالضوضاء الصخب إٔب
 .كرسلو ا أنبياء من قبلهما كمن كموسى عيسى بو جاء ٤با ا٤بصدؽ ا٢بق ىو

  .انتهى ا٤بوضوع ألف أخرجوىم (َوُأْخ ِْ َ  ااْْلَْصَواتُااَواْرتَيَ َ تْا)
 . معو الذين للوفد أم (ِْلَْصَ  ِ ي) سفياف، أك القائل (ِْلَْصَ  ِ يا َيُيْلتُا)
ااْ  ِااَأْ  ُا)ك. كبرز ظهر أم األمر أمر. ظهر أم(اَأِ  َا) ،(َكْبَش َااأَِ يااْ  ِااَأْ  ُااَأِ  َااَاَيدْااُأْخ ِْ َ  اِح  َا)

 سيملك يقوؿ يعِب الرـك ملك ماداـ أمره ظهر لقد. كسلم عليو ا صلى النيب يقصد (َكْبَش َااأَِ ي
 يعِب ا٤بوضوع هناية الكبلـ، ىذا يقوؿ الرـك كملك قدميو، أغسل يقوؿ الرـك كملك قدمي، موضع
. كارتفاع صعود ُب كىو كبرز، ظهر أم أمره أًمر

 ُب ٩با شيء بو يفرغ شيء كجد ما يعِب. قومو دين على يزاؿ ال سفياف أبا لكن (َكْبَش َااأَِ يااْ  ِا)  
 متأخر جد كىوة كبشة، أيب إٔب بفضافتو اللقب ىذا لو ٱبتار أف إال كسلم عليو ا صلى النيب عن نفسو
 .كالسبلـ الصبلة عليو للنيب

إذا أردت أف . كاف من عاد العرب كىي عادة قبيحة كال زالت عند بعضنا مع األسف التعيّب ىذا
. تعّب شخص، تنعر شيئان ُب نسبو أك اسم قبيح فتنسبو إليو، ما ٚبتار أٝبل أ٠بائو كألقابو كما ىو الواجب

ىذا ألنو مازاؿ ُب كضعو ا١باىلي . ال، إذا غضبت عليو، ٚبتار شيئان تنبزه بو؛ كلذلك حرـٌ ا النبز باأللقاب
 عندؾ ابن عبد ا، ابن عبد ا٤بطلب، ابن ىاشم، ابن عبد مناؼ، ابن قصي، كل ىذا تركو (َاَيْداَأِ  َا)

 .كراح، يعرؼ أف أحد أجداده يكُب بأيب كبشة، ٠بي أيب كبشة؛ شوؼ   يكُب بأيب كبشة
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كىو  أراد بو النيب صلى ا عليو كسلم (َكْبَش َااأَِ يااْ  ِااَأْ  ُااَأِ  َا) ،(ِإنَّهُياَ َخ  ُُياَ ِلُ ا َِ يااْْلَْصَ  ِا)ا
جد للنيب صلى ا عليو كسلم من جهة أمو حٌب، جده من جهة أـ النيب صلى ا عليو كسلم كليس من 

 كىو كىب كالد آمنة أـ النيب صلى ا عليو كسلم، كاف يلقب إذا غوضب كينسبو كيقوؿ يكنونو  أبيو،جهة
بأيب كبشة يكنونو بأيب كبشة، ىذا يعِب الفائدة أنو يريد أف ينبز النيب صلى ا عليو كسلم بشيء، فما كجد 

 .أًمر أمر ابن أيب كبشة: إال ىذه الكنية ١بده ألمو فقاؿ
؟ ملك بِب األصفر يرىبو . (أًمر أمره)تفسّب لػا(ِإنَّهُياَ َخ  ُيُا)، (ِإنَّهُياَ َخ  ُُياَ ِلُ ا َِ يااْْلَْصَ  ِا) ليش أًمرى

بنو األصفر ىم الرـك كيعِب ٠بوا بذلك قاؿ . ذف األمر ىذا لو ما بعده، ملك بِب األصفرإؼ. كيععمو كٱبافو
 .إبراىيم ا٢بريب اللغوم كادث، أحد تبلمذة اإلماـ أٞبد

نيسبوا ٠بي الرـك بِب : إبراىيم ا٢بريب لو أيضان كتاب مطبوع ُب غريب ا٢بديث، يقوؿ إبراىيم ا٢بريب
 كىو ضكىذا اختاره القاضي عيا. األصفر ألهنم ينتسبوف إٔب األصفر ابن الرـك ابن عيصو ابن إسحاؽ

ال ٠بوا باألصفر أللواهنم؛ ألهنم يعِب إٔب الشقرة كُب شعورىم كألواهنم أقرب، : كبعضهم يقوؿ. الصواب
لكن الصواب ىو األكؿ الذم نص عليو إبراىيم ا٢بريب، كنص عليو بعده القاضي . فيسموف ذلك أللواهنم

يصو ابن إسحاؽ ابن إبراىيم، كقد ذكرنا ععياض أنو نسبة إٔب األصفر من أجدادىم األكلْب ابن الرـك ابن 
  .نسبهم ُب أكؿ تدارس ىذا ا٢بديث

عرؼ أبو سفياف أنو سيأٌب يـو   ماداـ ىذه كلها،(َ َ  ازِْاُتاُ وِقً  اأَنَّهُياَ َ ْ َ  ُا): قاؿ أبو سفياف
 .يعهر فيو أمر النيب صلى ا عليو كسلم موقنان 
 يبيعِب القصة ىذه عند أ (فما زلت ذليبلن موقنان )": ا١بهاد"ُب ركاية صاّب ابن كيساف الٍب ُب 

   .ذلتو كجعلتو موقنان ..   إذا كاف ملك الرـك يعمل حساب ك٫بن يعِبة،سفياف أيضان صغار كذؿ
ْ َ مَا) ااْاِ  أم مازاؿ على ىذا ا٢باؿ أنو موقن كذليل (ُ وِقً  اأَنَّهُياَ َ ْ َ ُ اَح َّه اَأْدَخَ ااالَّهُياَ َليَّه

كخائف حٌب كٌفقو ا جل كعبل إٔب اإلسبلـ فأسلم، كأبو سفياف أسلم عاـ الفتح قبيل دخوؿ النيب صلى 
ا عليو كسلم إٔب مكة كما ىو معلـو من أحواؿ أبو سفياف، كاستمر إسبلمو كأصبح صحابيان رضي ا 

 .عنو
يعِب أدخل ا اإلسبلـ ُب  (حٌب أدخل ا قليب اإلسبلـ)": ا١بهاد"ُب ركاية صاّب ابن كيساف ُب 

 .قليب
بعضهم . ىذه مشكلة ىذه الكلمة (كأنا كاره)": ا١بهاد"زاد أيضان صاّب ابن كيساف ُب ركاية كتاب 



 

 297 

كتاب بدء الوحي                                                                                                 _ شرح صحيح البخاري
  الدروس كاملة

أم متعلقة ٗبا قبلها  (كأنا كاره). أم كاره لئلسبلـ، كىذا يعِب ما ينبغي أف يفهم (كأنا كاره)فهم من كلمة 
موقن بأنو سيقع . أنت قد توقن بشيء كُب نفس الوقت تكرىو كلكن ال حيلة لك ُب دفعو. موقنان ذليبلن 

لكن كاره لئلسبلـ، . معك كراىيتك لو، ىو تعبّب على ما ُب نفسك كإف كنت تعلم أنو ال قبل لك برٌده
. ينبغي أال يكوف ٥با موضع؛ لذلك تركيب الكبلـ قد يفهم ىذا الفهم (كاره)ماداـ دخل اإلسبلـ قلبو، 

 (فما زلت ذليبلن موقنان أنو سيعهر حٌب أدخل ا قليب اإلسبلـ كأنا كاره): نقرأ نص الركاية الٍب ُب ا١بهاد
 أم إدخاؿ اإلسبلـ ُب قليب كلبل ال؟ (كأنا كاره)السياؽ قد يفهمك 

ىنا ٤با  (كاره)كلمة .  التخصيص ٗبجاكرةيسمىفيو ٚبصيص  ..يقوؿ العلماء، علماء اللغة كعلماء 
جاكرت إدخاؿ اإلسبلـ ينبغي أف يكوف معناىا ىو ىذا، أم كاره إلدخاؿ اإلسبلـ ُب قليب؛ لذلك ىذا 

 ليش غّب صحيح؟. الفهم غّب صحيح
أكالن ماداـ دخل اإلسبلـ ُب قلبو، ستزكؿ يعِب كما القرآف إذا دخل اإلٲباف كخالط بشاشة القلوب 

كل كراىية كحقد ككذا ستزكؿ قطعان؛ ألنو ال ٯبتمع دخوؿ اإلسبلـ كاإلٲباف ُب قلبو مع بقاء كراىيتو لو، ىذا 
 .ال ٲبكن، كىذا كاقع ككّب

ككّب من أصحاب النيب عليو الصبلة كالسبلـ، قبل أف يسلموا كانوا شديدم الكراىية للنيب عليو 
الصبلة كالسبلـ، شديدم ا٢برص على إيصاؿ األذل لو بأم طريق كلبل ال؟ ٍب ٤با أسلموا صاركا شديدم 

كا ما من أحد أبغض إٕب منك قبل ): التععيم كابة كالتفخيم لو كما قاؿ عمرك ابن العاص ٤با أسلم قاؿ
 .(أف أسلم، كما من أىل خباء أحرص أف أكصل ٥بم أذل من أىل خبائك

أما اآلف فوا ما خلق ا ذم عينْب أحب إٕب منك، كال أىل ): يقوؿ للنيب عليو الصبلة كالسبلـ
ماداـ دخل اإلٲباف ُب قلبو حقان كصدقان، سيزكؿ . (خباء أحب إٕب من أف ال يصلهم سوء من أىل خبائك

كمن ىذا أبو سفياف كاف كارىان ٧باربان، نعم ىذا كلو صحيح، كليس ىو الوحيد ُب . كل كىذا ككّب جدان 
أليس عمر كاف ٧باربان كشديد ا٣بصومة، فلما أسلم كيف ماذا صار . ذلك، أككر الصحابة كانوا كذلك
فما ٲبكن يدخل اإلسبلـ ُب قلبو كيضل مع ذلك كاره إلدخاؿ . عمر رضي ا عنو؟ شيئان آخر ٛبامان 

. اإلسبلـ ُب قلبو، ىذا ينتقض مع طبيعة أك حقيقة الدين كاإلسبلـ كاإلٲباف إذا خالط القلوب كدخل فيها
ىذا غّب صحيح كالدليل على . ٍب فيو إساءة العن ّٔذا الرجل أنو كيف يكره ا٣بّب كاإلسبلـ كقد دخل قلبو

أنو استمر مؤمنان مسلمان، كحسن إسبلمو، كشارؾ ُب الغزكات كا١بهاد أياـ ا٣بلفاء الراشدين بعد ذلك، حٌب 
  .ختم ا لو با٣بّب

فما زلت : كتربطها ٗبا قبلها من الذلة كاإليقاف، كيكوف تقدير الكبلـ (كأنا كاره)فبل بد أف ترجع 
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. كىذا صحيح نفسيان ككاقعيان . موقنان ذليبلن أنو سيعهر كأنا كاره، أم كاره ٥بذا العهور أثناء كفرم كحريب لو
قد تكره شيء كرىان شديدان، لكن توقن أنو سيقع، كال حيلة لك ُب دفعو، كىذا ىو الذم حصل أليب 

سفياف، عرؼ أنو سيعهر ٗبا جرل من قصة، كىذا أعطاه ككساه ذالن كصغاران، كمع ذلك كاف كارىان ٥بذا 
فيجب علينا أف نفهم ما . لكن ٤با دخل اإلسبلـ ُب قلبو، زاؿ الذؿ كالصغار كزالت معو الكراىية. العهور

 .ىو تركيب السياؽ، ال يشكل علينا كا٢بمد 
اإلماـ الزىرم . طيب، نكمل إٔب ىنا تقريبان يعِب انتهى سياؽ ا٢بديث ُب قصة أيب سفياف مع ىرقل

قصة ىرقل كأيب سفياف . أضاؼ لنا إضافة متعلقة بقصة ىرقل كتطورات القضية بعد ذلك، ا٢بديث انتهى
 . كالسؤاالت كاألجوبة كالنتائج كما فيها من معاين انتهى

. من ٛباـ ا٢بديث قد تقرأىا تعن أنت اآلف.  ىذه معزكلة عن ا٢بديث(ورِاطوََك َنااْ ُ ااا َّه ): كلمة
؟ القائل ىو اإلماـ الزىرم راكم أصل ا٢بديث؛ ألنو لو رجعت ألصل (ورِاطوََك َنااْ ُ ااا َّه ): من قائل

ا٢بديث ٘بده من سند سند البخارم عن أخربنا عبداف، أخربنا عبد ا ابن ا٤ببارؾ، أخربنا يونس عن 
ال، ا٢بكم ابن نافع، أخربنا ... الزىرم، حدثنا بشر ابن ٧بمد قاؿ عبيد ا إٔب عبد ا ابن عباس قاؿ

شعيب عن الزىرم، قاؿ أخربين عبيد ا ابن عبد ا عن عبد ا ابن عباس أف أبا سفياف، كذكر القصة 
ْ َ مَا):االطويلة الٍب انتهت عند كلمة ااْاِ انتهت ا(َ َ  ازِْاُتاُ وِقً  اأَنَّهُياَ َ ْ َ ُ اَح َّه اَأْدَخَ ااالَّهُياَ َليَّه

 .القصة
كىذه . أراد اإلماـ الزىرم أف يزيدنا فائدة، ٥با تعلق ما بقصة ىرقل، ٥با تعلق ما ّٔذه القصة كخربىا

القصة من كبلـ الزىرم، فهي ليست حديكان، ال من كبلـ ابن أيب عباس، كال من كبلـ أيب سفياف، كال 
لكن الزىرم القصة موجودة عنده ٠بعها، رٗبا بلغتو، رٗبا ا٤بهم حصل . عبلقة ٥با با٢بديث من جهة الركاية

فهي ببلغ من ببلغات الزىرم عليو رٞبة . عنده القصة فأراد أف يضيفها إٔب ىذا ا٢بديث من باب الفائدة
كاضح كلبل ال؟ كليست حديكان مرفوعان كال موقوفان كال . ا، كىو اإلماـ راكم ا٢بديث من باب زيادة الفائدة

 .عبلقة ٥با ال بأيب سفياف كال بابن عباس، ما ذكركا ىذا الكبلـ
.  كلمة أك قصة زادىا الزىرم، قد تقوؿ ٤باذا زادىا؟ زادىا ألف ٥با تعلق كما  سنقرأ ُب ا٢بديث

 . (ورِاطوََك َنااْ ُ ااا َّه ): قاؿ الزىرم: فيكوف تقدير الكبلـ
 فتكوف من ببلغات الزىرم، كىذا يقع "قاؿ الزىرم" :إذا أردت حٌب ال تشكل عليك، حط ىذه

لكن ا٤بشكلة بعض الكبلـ قد . ككّب، يقع ككّب ُب الصحيح كُب غّب الصحيح، كُب الركايات كاألحاديث
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يدرج فيعن أنو من جنس ا٢بديث كما ىنا، العاىر ما فيو فواصل، ما فيو إشارة تدؿ على أف ا٢بديث 
 انتبهتوا كلبل ال؟. انتهى كبدأت قصة جديدة

أولا  ا دئا)):  فقد يدرج كقد يشكل مكلو ٛبامان ما ذكرتو لكم إف كنتم تذكركف ُب حديث عائشة
ثمااما  شباورق اأناتو ياو   ا)):  ا٢بديث الطويل، هناية ا٢بديث(( يااا بيا  اااوحيااا ؤ  اااص دق 

   ةاحزنا)): من ركاية معمر عن الزىرم" التعبّب"جاءت ُب ركاية زائدة ُب كتاب .  كانتهى ا٢بديث(ااوحي
    ااا بياصل ااهللا ل ياو لماوك ناا  اباإا ااوااقاااا ب ل،ا    داأنا   دىا شوااقااا ب لا

 .((...   بدىاايا ب   ا  يولاايا  ا   داإن ار ولااهللا   ك ا إذا
إلقاء نفسو من شواىق ككما فيها من ىم النيب  (... فَب فَبة حزف) ىذه القصة كلها من عند 

ا١بباؿ، قلنا ليست من ا٢بديث؛ إ٭با ببلغ من ببلغات معمر، من زيادتو عن الزىرم؛ لذلك ال تنسب إٔب 
ما تقوؿ ىذا ركاه البخارم . ا٢بديث، كليس من األحاديث؛ بل كال ٯبوز حٌب أف تقوؿ تنسب إٔب البخارم

. أك ذكره إال ُب التقييدات، تقوؿ ذكرىا البخارم كىي من ببلغات الزىرم، كانفرد ّٔا عن ركاية معمر
انتبهتوا كلبل ال؟ ألف الببلغ حكمو حكم ا٢بديث ا٤بعضل حٌب، ليس ا٤بنقطع، ا٤بعضل من أشد أنواع 

 .يا إما يوضح سنده كإال ال تقبل. ا٢بديث ضعفان الببلغ، ما لو سند بلغِب مكل ببلغات مالك ُب ا٤بوطأ
 . فقد يذكرىا بعض الركاة استطرادا؛ن ألف ٥با تعلق ما

. أما إذا أردنا أف نبِب عليها مواقف كأحكاـ ال، نلغيها؛ ألهنا ببلغات كال عبلقة ٥با بسند ا٢بديث
: كر ليو؟ ألنو سيأٌب ُب قضية النجـو كالتنجيم، فهناؾ إشكاؿ عند الشرٌاح قالواطمكل ىذه قصة ابن النا

، كأف علم النجـو قد يستفاد منو أخبار يقينية، ما ىي  كيف يركم البخارم حديكان فيو تأييد لقضية النجـو
ببلغ من ببلغات الزىرم، ذكره استطرادان بعد ٛباـ ا٢بديث؛ ألف لو تعلق ما . قصة، ما ىو حديث أصبلن 

ىذا ببلغ من ببلغات : فأنت خذ التعلق ا١بملي كاترؾ التفصيبلت، كإف أردت أف ٙبقق تقوؿ. با٢بديث
الزىرم كالببلغ حكمو حكم ا٢بديث ا٤بعضل ال يبُب عليو حكم أصبلن ك٤باذا؟ ألنو من باب الزيادة، 

 كالببلغات معموؿ ّٔا عند ادثْب يذكركهنا ببلغ انتبهتوا كلبل ال؟ 
كليس من الضركرم اإلماـ ُب كل موضوع يقوؿ لك ىذا ببلغ كيفصل، باعتبار أنك طالب حديث 

 .كتبحث كتنعر، كالشرٌاح خدموؾ ُب ىذه القضية كا٢بمد  رب العا٤بْب
  من كبلـ الزىرم، قصة استطرادية من ىو ابن الناطور؟ (وََك َنااْ ُ ااا َّه  ورِا)إذف 
ابن الناطور رجل :  ذكره بعدة(وََك َنااْ ُ ااا َّه  وِراَص ِحُباِإ ِلَ  َءاَوِاَ ْقَ اُ ُي ًّ اَ َل اَنَص َرىاااشَّه مِا)
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. صاحب إيلياء، أم كاف ىو يعِب أمّب إف صحت العبارة
أيضان صاحب ىرقل أم صديق . القدس، إيلياء ىي القدس، كذكرنا ضبط ىذه الكلمةا(ِإ ِلَ  ءَا)

، كىذا عاملو على القدس على إيلياء. ىرقل، كبينهما يعِب أكجو شبو ىرقل يعِب بنعر ُب . ىذاؾ ملك الرـك
الكتاب ا٤بقدس، كعنده معلومات الىوتية ككّبة، كابن الناطور أسقفان يعِب عنده أيضان الناحية الدينية 

 .لكن ىو كاف رأس الكنيسة ُب ببلد الشاـ. الشرعية على نصارل الشاـ
بقي قصة ابن الناطور ال بأس أف نلمح ٥با إف شاء ا ُب أكؿ درس .  إٔب ىنا نقف كا٢بديث انتهى

، كنبدأ بكتاب اإلٲباف "بدء الوحي"بعد أف نعود بعد ا٢بج إف شاء ا تعأب إ٤باحة صغّبة، ك٬بتم ّٔا كتاب 
 .إف شاء ا تعأب

ما أريد أف أخرب بو اآلف ىو أف الدرس سيقف خبلؿ الفَبة القادمة، كسنرجع مباشرة إف شاء ا 
من شهر ا٢بج إف شاء ا تعأب لنواصل، نبدأ ُب كتاب 20تعأب ُب أكؿ اثنْب بعد الدراسة اللي يوافق 

  .اإلٲباف بعد ٚبتيم كتاب بدء الوحي إف شاء ا تعأب
كا٢بمد  كصلى ا كسلم على نبينا ٧بمد كآلو . نسأؿ ا لنا كلكم التوفيق كالسداد كالرشاد

  .كصحبو أٝبعْب
 .نستغل الوقت إٔب إقاـ الصبلة ٪بيب على بعض ما يسره ا من األسئلة

 

:ااْل ئل 
 

اح  اأ لماك   يااك ا  ت  ااْل  ا ؤتياو  ا زااهللاأناني  اأنا  ك اأَل:ا يولا   ياا ا
 ح   ت؟ا  ئ تيا بدلااهللا إنا   صيا ل اوك نات باا  اواا     ااا بد  ا ل اك نااو

فا٤بسلم إذا . ىذه منحة كىبة من ا ألىل اإلسبلـ. ال، ال ٲبكن أف تقيس: جواب فضيلة الشيخ
ارتكب شيئان ٩با هنى ا عنو، ٍب تاب كحسن أمره كصلح حالو، ففف ا عز كجل يبدؿ سيئاتو حسنات 

ُلااالَّهُياَ  ٍَّئ ِتِ ْماَحَ َ  ٍتاوََك َنااالَّهُياَغُ وراًارَّهِح   ًا﴿ :كما نصت اآلية قاؿ ا جل كعبل . (1)﴾ َُأْواَِئَ ا َيَبدٍّ
أما القياس ُب ىذا ا٤بوضع يعِب ال مورد لو، لكن نقوؿ ىناؾ قوؿ آخر للعلماء أف كل كتايب، كأنا أت إٔب 

فيو قوؿ للعلماء ّٔذا، . كل كتايب كلو كاف على التحريف كالتبديل، إذا آمن كأسلم يؤتى أجره مرتْب. ىذا
                                                 

   .70: الفرقاف (1)
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لكن القوؿ األكؿ يعِب ُب لعلو يعِب أقرب إٔب األدلة كا . كعمموا ا٣بطاب، كمنو ا٢بافظ ابن حجر ىنا
 .أعلم

 

ا ااا ؤ  ااا يا ؤ  ا    ا ااا بياصل ااهللا ل ياو لماواْلنب  ءا ؤت اأ   ا:ا  ب،ا يول
   ت  ؟

ىذا يؤتى أجره مرات ليس مرتْب، يؤتى أجره مرات كما قاؿ النيب عليو :  جواب فضيلة الشيخ
مكلكم كمكل من كاف قبلكم كمكل رجل استأجر أجراء فشرط ٥بم أف يعملوا إٔب غركب ): الصبلة كالسبلـ

الشمس فعملوا إٔب كقت صبلة العهر أك نصف النهار فقالوا لو ال حاجة لنا ُب أجرؾ، كانصرفوا ىم 
ٍب استأجر آخرين كشرط عليهم ما شرط على األكلْب فعملوا لو إٔب كقت صبلة . ا٤بقصود ّٔم اليهود (اليهود

العصر ٍب قالوا لو ال حاجة لنا ُب أجرؾ ٍب انصرفوا، ٍب استأجر آخرين كىو ىذه األمة فعملوا لو بقية النهار 
فأخذكا أجر األكلْب كاآلخرين، أجور مضاعفة كا٢بمد  رب العا٤بْب ليس مرتْب فقط إف شاء ا؛ بل ال 

أما يهودم، نصراين . ا٤بسلم فقط ىو الذم آمن باألنبياء ٝبيعان . يوجد من آمن باألنبياء كلهم إال ا٤بسلم
النصراين يؤمن بعيسى كيكفر . اليهود يؤمن ٗبوسى كيكفر بعيسى ك٧بمد. ٘بده يكفر ببعضهم كيؤمن ببعض

ما ٲبكن ال ٘بد أحدان آمن باألنبياء ٝبيعان إال . ٗبحمد عليو الصبلة كالسبلـ، الوثنيْب طبعان كافرين ّٔم ٝبيعان 
 .عبد ا ا٤بسلم فقط كا٢بمد 

 

ا ان  ماأنااا يا د  ونا  ا  ود  اواا ص ان  ااا  ود  ااا وماَلات  بقا ل  ماأحك ما:ا يول
 أا اااك  ب؟

تكلم عن مسألة معينة كىي فما تكلمنا على األحكاـ . ال، ال تفهم ىذا: جواب فضيلة الشيخ
أما أحكاـ أىل الكتاب من حل الذبائح، كنكاح النساء كأمكاؿ ذلك، فهذه على العمـو . يؤتى أجره مرتْب

يعِب القرآف كالنيب صلى ا عليو كسلم بعث ىذا . كاآليات الٍب نزلت ُب ىذا كاألحكاـ نزلت بعد التحريف
كأككر النصارل؛ بل جلهم إف ٓب يكن كلهم إال بقايا كاليهود قبلهم ٧برفْب مبدلْب، كمع ذلك نزلت 

يؤتوف )فهذا ال عبلقة لو بقضية . األحكاـ ٕبل الذبائح كحل نكاح نسائهم بالشركط الشرعية ا٤بعركفة
  .(أجرىم مرتْب

 

 ....ا اوردااتخ اخ ت  ًانيشيا  احد د:ا يول
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فرؽ بْب . ىذا ا٣باًب الذم ٱبتم بو الكتب، ليس ا٣باًب الذم يتحلى بو:  جواب فضيلة الشيخ
ييتحلى بو يكوف من الفضة، كقد كرد النهي عن التحلي . ا٣باًب الذم ٚبتم بو الكتب، كالذم ييتحلى بو

بالذىب ىذا التحرًن بالنسبة للرجاؿ، كأيضان كركد النهي عن التحلي با٢بديد على ما صححو بعض 
 .أما كتاب ا٣بتم فهو شيء آخر. العلماء

 

 .ا اا  تاقب اأ  مااا  ك اأنورااا  دياواماتك با  ياو  آ ااا  م:ا يول
ماذا تصنع كسائل اإلعبلـ بأنور . ىذا طبيعي ما تكتب عنو كسائل اإلعبلـ: جواب فضيلة الشيخ

ا١بندم؟ يعِب ىذا يعِب ا٤بفكركف كالعلماء كالصا٢بوف يندرجوف كيذىبوف، كيعِب من حا٥بم مع أمتهم يعِب 
أال يذكركا ال ُب حياهتم كال حٌب بعد كفاهتم إال ما نذر، كقل قليل كأجرىم على ا ىذا يعِب من كضع 

 .األمة الغريب ُب ىذا العصر

 

    ب،اأا  اااك  باا   ما ص ى؟
ىذا الرجل كأنو استشكل أف ُب النص أف النيب صلى ا عليو كسلم دفع : جواب فضيلة الشيخ

كالكتاب ليس لععيم . كتابو إٔب دحية، كدفعو دحية إٔب ععيم بصرل، كدفعو ععيم بصرل إٔب ىرقل
بصرل، ععيم بصرل ٦برد مبلغ ساعي بريد يبلغ الرسائل؛ ألف دحية ما يستطيع أف يوصل إٔب ىرقل 

ملك الرـك ما أحد يستطيع إال بطريق ععيم بصرل، كليش ععيم بصرل بالذات؟ ألف ععيم . مباشرة
بصرل عريب، كإف كاف يعِب متبع خاضع للدكلة الركمية، فهو بطريقتو ا٣باصة استطاع أف يوصل الكتاب إٔب 

مكل كتاب عبد ا ابن حذافة السهمي الذم أرسلو النيب صلى ا عليو كسلم إٔب كسرل، ما . ىرقل
. يستطيع يدخل على كسرل مباشرة، فاضطر أف يدخل بو عن طريق من؟ ععيم البحرين ا٤بنذر ابن ساكل
ككاف أيضان يعِب لو مقاـ عند كسرل، فأدخل الكتاب عليو كال ىو ٦برد فقط كاسطة إليصاؿ الكتاب 

. كا٤بقصود بو ىرقل
 
 

 ....َواََ ِ َدنَّها﴿ا:  ات    
اآلية تقوؿ ُب . ىذا استشكل أيضان تفسّب قولو تعأب ُب كصف النصارل: جواب فضيلة الشيخ

َ  َيُ ْما َّهَودَّهًةا﴿:  سورة ا٤بائدة اََ ِ َدنَّهاَأَادَّهااا َّه ِساَ َداَوًةااٍّلَّهِ  َ اآَ ُ وْاااْا َيُ وَداَوااَّهِ  َ اَأْا َُكوْااَواََ ِ َدنَّهاَأقَيْ
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ُ ْماِق ٍّ ِ  َ اَورُْاَب ن ًاَوأَنَيَّهُ ْماَلَاَ ْ َ ْكِبُ ونَا  ٫بتاج أف ﴾اٍّلَّهِ  َ اآَ ُ وْااااَّهِ  َ اقَ ُاَوْااِإنَّه اَنَص َرىاَذِاَ ا َِأنَّهاِ  َيْ
ُ ْماِق ٍّ ِ  َ اَورُْاَب ن ًاَوأَنَيَّهُ ْماَلَا﴿نكمل اآلية حٌب يعهر من ىم النصارل ا٤بقصودكف ىنا  َذِاَ ا َِأنَّهاِ  َيْ

َوِإَذااَ ِ ُ وْااَ  اأُنِزَلاِإَا ااا َّهُ وِلاتَيَ ىاَأْ  َي َيُ ْماَتِ  ُ اِ َ ااادَّهْ ِعاِ  َّه اَ َ ُ وْااِ َ ااْاَ قٍّاا(82)َ ْ َ ْكِبُ وَنا
َ  اَ َعاااشَّه ِاِد َ ا َوَ  ااََ  اَلَانَيْؤِ ُ ا ِ اّلِياَوَ  اَ  ءنَ اِ َ ااْاَ قٍّاَوَنْ َ ُعاَأناا(83) َيُيوُاوَنارَ َيَّهَ  اآَ  َّه ا َ ْك ُبَيْ

النصراين ىذا ىم األريسيْب بس . ىات ٕب نصراين يقوؿ ىذا الكبلـا(1)﴾ ُْدِخَلَ  ارَ َيَّهَ  اَ َعااْاَيْوِماااصَّه ِاِ   َا
ما كل نصراين اٚبذ ىذا االسم، تنطبق . ينتعر، عنده معلومات كينتعر النيب القادـ فتجده مؤمن مباشرة

 .أكمل اآلية يتضح لك إف شاء ا من ىم ا٤بقصودكف. عليو ىذه

 

دَلآ انبوةااا بياصل ااهللا ل ياو لمااا ياذك ت  ا    ا داًا   اأ دت  ا:اا اااْلخا يول
  ل   ؟

لكن أرشد ٫بن أقمنا دكرة بفضل ا سبحانو . ال، طبعا اإلعادة غّب كاردة: جواب فضيلة الشيخ
دالئل : "دكرة ىنا بعنواف. كتعأب كتوفيقو ىنا ُب ىذا ا٤بسجد رٗبا قبل سنة، ليس العاـ قبل عاـ تقريبان 

كألقينا فيها ٦بموعة دركس مسجلة ُب أشرطة ٲبكن ستة أك ٫بو ذلك، يعِب " خصائص الرسالة امدية
٩بكن تراجعها لتأخذ تفاصيل كاسعة عن دالئل نبوة النيب صلى ا عليو كسلم كعا٤بية رسالتو عليو الصبلة 

 .كالسبلـ

 

    ا صحااا د ثااا    ؟:ا يول

كماداـ مرسل إذف فيو . ا٢بديث ا٤برسل عند ٝبهور ادثْب من قبيل الضعيف: جواب فضيلة الشيخ
. حلقة ُب السند سقطت، كا٤برسل ىو ما يرفعو التابعي إٔب النيب صلى ا عليو كسلم بدكف ذكر الصحايب
قطعان التابعي ما ٠بع من النيب صلى ا عليو كسلم أليس كذلك؟ فيكوف ىذا نوع من االنقطاع ٠بي 
. مرسبلن، كىو من قبيل الضعيف عند أككر ادثْب، إال أف بعضهم قبل مرسبلت بعض التابعْب الكبار

فالشافعي رٞبو ا ٰبتج ٗبرسبلت سعيد ابن ا٤بسيب التابعي ا٤بشهور، ١ببللتو كأمانتو كأنو ال يكاد يرسل إال 
. ما ٠بعو من الصحابة رضي ا عنهم

، ٘بد األدلة "اإلسبلـ اليـو" أما التمكيليات فلنا فيها فتول مفصلة تراجعها ُب موقعي ُب اإلنَبنت ا٠بو 

                                                 

  .84_ 82 :ا٤بائدة (1)
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  .كالتفصيبلت كالقيود كالضوابط

 

 ا  ذااَلاتكوناا  ااا   ااا بو  ا خ  ب ا لوكااا ص ؟
  .٫بن قادرين يعِب من كجد ٦باالن فا يعينو: جواب فضيلة الشيخ

 

 .ىذا سؤاؿ مكرر ُب الزكاج من أىل الكتاب ككذا كأكل ذبائحهم ذكرنا ىذا_ 

 

 ا ا  ااْل ض ا  اأراداأنا   اأنا صوما ياا  ااا  اإا ا وما    اأماأنا    ؟
ا٢بج عمل طيب كالصياـ عمل طيب، كيدخل ُب عمـو قولو عليو الصبلة : جواب فضيلة الشيخ

 فيفعل من ا٣بّب ما استطاع (1)((  ا  اأ  مااا   اااص احا    اأحباإا ااهللا  اا  ااْل  م)): كالسبلـ
 .من صياـ كصبلة كصدقة ك٫بو ذلك

 

.ااأن اا باأكث ا  اااك باوأن اأك اياوأح ولات كي:اا اا يول
كىذا خطر ععيم، الكذب صفة قبيحة كىي ٦بانبة لوصف ا٤بؤمن، ال ٲبكن : جواب فضيلة الشيخ

: قاؿ عليو الصبلة كالسبلـ. أما إذا كاف يككر من الكذب، ىذه صفات ا٤بنافقْب. أف يكوف ا٤بؤمن كذابان 
َلا زالااا   ا ك باو    ىاااك باح  ا ك با)) ك(2)((إذااحدثاك ب:اآ  ااا    قاث ث))

 فيجب عليك أف ٘بتنب ىذه الصفة القبيحة، كىي ٨بلة باإلٲباف إخبلؿ ععيم، حٌب (3)((  دااهللاك ا  ًا
ق لاا ا كونا)): كسئل النيب يقوؿ. ما ٲبكن. الكذب ٦بانب لئلٲباف: ركم عن أيب بكر الصديق أنو قاؿ

:ان م،اا ا كونااا ؤ  اك ا  ًاق ل:اا ا كونااا ؤ  ا خ ً ؟اق ل:ان م،اق ل:ااا ؤ  ا ب ن ً؟اق ل
 ففذا أردت أف يسلم لك دينك كإٲبانك كتكتب عند ا صديقان صادقان، فاجتنب ىذه ا٣بلة (4)((َل

كحاسب نفسك عليها حسابان ععيمان، كإال فأنت توقع نفسك ُب إٍب ععيم ككبّبة خطّبة ٦بانبة لصفة 
  .ا٤بؤمنْب

                                                 

 ا.(926 رقم ، 1/329 )مكالبخار ،( 3228 رقم ، 1/346 )أٞبد أخرجو (1)
  .  ، باب عبلمة ا٤بنافق32: صحيح البخارم، رقم (2)
 ا".باب قبح الكذب كحسن الصدؽ كفضلو"، 4721: صحيح مسلم، رقم (3)
  .1795 ح990ص/2مالك ُب ا٤بوطأ ج (4)
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 ....ىذا سؤاؿ عن أيب حامد الغزإب_ 

 

ا ااااخ فا  ألا  ااا  ادا يااا  ؛اواوان  ا  ااْلن  كاا ااوااْل ض اأماغ  ا
اْل ض ؟ا

ككّب من العلماء يرل .  ٕبث طويل مشهور عند أىل العلم، كخبلفات كاسعة:جواب فضيلة الشيخ
: كقاؿ. التمتع أفضل األنساؾ كاإلماـ أٞبد كغّبه؛ ألنو ىو الذم أمر بو النيب صلى ا عليو كسلم أصحابو

فكوف النيب يأمر .  ك٫بو ذلك(1 )((اوااماأ قااا دياْلحللتا  كم)): أمرىم أف ٰبلوا كأف ٰبلقوا، كقاؿ
 .بو أصحابو كيتمناه لنفسو، فهذا أفضل األنساؾ

ىذا . كفريق من العلماء يرل اإلفراد أفضل بشرط أف يفرد للعمرة سفران مستقبلن ُب غّب أشهر ا٢بج
إذا جٌرد للعمرة سفران من ببلده ُب غّب . نص عليو ابن تيمية عليو رٞبة ا كعزاه إٔب ا٣بلفاء األربعة الراشدين

أشهر ا٢بج، ُب غّب أشهر ا٢بج كرجع ٍب جرد للحج سفران مستقبلن آخر مفردان بدكف عمرة، يرل فريق من 
العلماء منهم شيخ اإلسبلـ ابن تيمية كغّبه أف ىذا أفضل حٌب من التمتع، كا٣ببلؼ مشهور مبحوث ُب 

 .موضعو من كتب الفقو ككتب التفاسّب
  

 ".  حاااب ري"ك  ان     ا عاا وحااابخ رياوا ا ك يااَلق ص را ل ا:ا   يا يول
كتاب مبارؾ كععيم كجليل كميزتو أنو متأخر كحول ككّب من " فتح البارم": جواب فضيلة الشيخ

كطالب " فتح البارم"فأنت تستفيد من . الشركح ا٤بتقدمة، كنقل أجود ما فيها، كنقد ما فيها من ضعف
كاالىتماـ با١بانب اللغوم كاللغوم كالنحوم ال بأس بو بشرط أف . العلم ال يشبع كيقرأ ما تيسر لو كيبحث

ال يطغى، ليس فقط يكوف دكرؾ ُب قراءة صحيح البخارم، كإعراب الكلمات، كاشتقاقاهتا اللغوية، ىذا 
أما ينشغل با١بانب اللغوم عن ا٤بعاين . يعِب جيد ُب حدكد يعِب الكلمات ا٤بشكلة، اإلعرابات ا٤بشكلة

كا٤بضامْب ا١بليلة الركحية كاإلٲبانية كالفقهية كالتشريعية كا٣بلقية الٍب تضمنتها أحاديث النيب عليو الصبلة 
 .كالسبلـ، فهذا يعِب رٗبا يعِب فيو ما فيو

 

 ا اوصولاااخ  با ياوقتاأ يا    ناا اا ق ادخ ا يااا  م؟
                                                 

. 1676: رقم حديث 234 ص/  1 ج مسنده ُب الطيالسي (1)
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ىرقل كالنجاشي قلت لكم كاف عندم ُب الدفَب ىنا مقارنة طويلة جدان، بْب : جواب فضيلة الشيخ
لكن الوقت يعِب سأعلمكم ّٔا ُب أكؿ درس بعد ا٢بج إف شاء ا كفيها ما ٲبتعك كيزيل . ىرقل كالنجاشي

  .عنك اإلشكاؿ إف شاء ا تعأب

 

  دااابخ ريا...ا ا    اأنا كوناك ناك را ًا...ااا غ   ااا   ي...اا ا  ا  تا ل ي
 ...و  لم

 يكوف الصحايب متفق عليو إذا ركاه ،ا٤بتفق عليو ليس بالضركرم السند: جواب فضيلة الشيخ
البخارم عن الصحايب كاحد كا٤بًب متقارب طبعان، كلو فيو خبلفات بسيطة ٰبق لك أف تقوؿ أنو متفق 

 .عليو

 
كنكتفي ّٔذا القدر كنسأؿ ا لنا كلكم التوفيق كالسداد كالرشاد كا٢بمد  كصلى ا كسلم على نبينا 

. ٧بمد، كالسبلـ عليكم كرٞبة ا كبركاتو
 

ا
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ثالث عشر الدرس ال
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 أنفسنا شركر من با كنعوذ كنستغفره، كنستعينو ٫بمده  ا٢بمد إف الرحيم، الرٞبن ا بسم
 ال كحده ا إال إلو ال أف كأشهد لو، ىادم فبل يضلل كمن لو مضل فبل ا يهده من. أعمالنا كسيئات
 صلى. كلو الدين على ليعهره ا٢بق كدين با٥بدل ربو أرسلو كرسولو عبده ٧بمدان  نبينا أف كأشهد لو شريك
. الدين يـو إٔب ككّبان  تسليمان  كسلم كأزكاجو كأصحابو آلو كعلى عليو ا

 :بعد أما 
 سابقة، دركس ُب أموره بعض رسنااتد كنا الذم الطويل ىرقل حديث من قطعة علينا بقي حقيقة

 بدء كتاب كىو" الصحيح ا١بامع "كتب أكؿ بو لننهي ا شاء إف الدرس ىذا ُب دراستو نتمم أف ك٫بب
 .اإلٲباف بكتاب القادـ الدرس ا شاء إف كنبدأ. الوحي

 أف ا٢بج قبل درس آخر ُب كأكدنا الناطور، ابن عن ا٣برب ٥بذا الزىرم اإلماـ ركاية عند كقفنا قد كنا
اَ َليَّهاااالَّهيُااَأْدَخ َااَح َّه اَ َ ْ َ  ُااأَنَّهيُااُ وِقً  ازِْاتُااَ َ  :ا)سفياف أيب قوؿ عند انتهى ا٤بتصل ا٤بسند ا٢بديث
ْ َ مَا  الزىرم اإلماـ يركيها ىرقل كخرب بشأف متعلقة قصة كعنده الفائدة، يتمم أف الزىرم اإلماـ فأرادا(اْاِ

 االتصاؿ؛ جهة من با٢بديث لو عبلقة ال ا١بزء ىذا أف السابق الدرس ُب كنبهنا الناطور، ابن ا٠بو رجل عن
 الفائدة، يتمم أف أراد كالزىرم الزىرم، إٔب السند متصل فهو. الناطور ابن عن الزىرم يركيو خرب ىو كإ٭با
 .الناطور ابن ا٠بو الذم الرجل ىذا من الزىرم ٠بعها الٍب القصة ىذه لنا فذكر

 ُب الناطور ابن لقي الزىرم اإلماـ أف النبوة دالئل ،"الدالئل "كتاب ُب األصبهاين نيعيم أبو بٌْب  كقد 
 كماذا ىرقل كشأف ٖبرب كاضح تعلق ٥با الٍب القصة، ىذه منو ك٠بع مركاف ابن ا٤بلك عبد خبلفة أياـ دمشق
 .الطويلة القصة ىذه بعد أمره إليو انتهى

 ذر أيب ركاية ُب بالضم ىكذا (َص ِحبُا) ،(َوِاَ ْق َااِإ ِلَ  ءَااَص ِحبُاااا َّه  ُورِاااْ  ُااوََك نَا): الزىرم يقوؿ
 موضعها كيكوف بالضم، صاحبو. ا٤بعتمدة الركاية كىي البخارم؛ عن الفربرم عن الكبلثة شيوخو عن ا٥بركم
 أيب غّب كركاية. كىرقل إيلياء صاحب كصفو الناطور ابن ككاف. الناطور البن نعت صفة، نعت ا٣برب اإلعرايب

 فعل تقدير على أك االختصاص على إما نصبها ككجو( إيلياء صاحبى  الناطور ابن ككاف: )بالنصب ذر
 كجو ىذا إيلياء، صاحب كونو حالة ا٢باؿ، على أك إيلياء، صاحب أعِب( الناطور ابن ككاف": )أعِب"

 .نعت كالرفع النصب،
 ا٤بقدس بيت. القدس كىي مدينةا(ِإ ِلَ  ءَا). أمّبىا يعِبا(ِإ ِلَ  ءَااَص ِحبُا) ،(َوِاَ ْق َااِإ ِلَ  ءَااَص ِحبُا)
 .الوقت ذاؾ ُب الركماين ا٢بكم قبل من ٥با كا٤بتوٕب أمّبىا أم إيلياء، قدٲبان  تسمى كانت
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 ىرقل؛ كصاحب أمّبىا، يعِبا(ِإ ِلَ  ءَااَص ِحبُا). إيلياء أمّب فهو ىرقل، كصاحب أما(َوِاَ ْق َا)
 أم ٥برقل فصحبتو. ىرقل كصاحب إيلياء صاحب: اذكؼ تقدير من البد: قاؿ الشراح بعض لذلك
 .أمّبىا أم (ِإ ِلَ  ءَااَص ِحبُا)ك. ا٤بدينة ىذه إمارة عنو كا٤بتوٕب ككزرائو عمالو من ككونو لو صداقتو
 ٥با ىذها(ُ ُي ًّ ). الشاـ نصارل على سقفا الناطور ابن كاف: كالتقدير (ااشَّه مِااَنَص َرىاَ َل اُ ُي ًّ )
 . اإلعراب من كاحد ككجو الضبط من أكجو ثبلثة

 مشددة كالفاء أيضان  القاؼ كضم السْب بضم سيقيٌفان  الصحيح ركايات أغلب ىكذا سيقيٌفان  ضبطها أما
 يركم كالكشميهِب ا٤بعتمدة، الصحيح ركايات إحدل كىي الكشميهِب ا٥بيكم أيب الكشميهِب كركاية .سيقيٌفان 

 .البخارم عن ا٤بشهور الراكم ىو كالفربرم الفربرم عن الصحيح
 الناطور ابن ككاف: )يلي كما الكلمة ىذه بضبط الصحيح ركاة بقية دكف من انفرد الكشميهِب 
 كسيأٌب الشاـ، نصارل على األسقف ٗبوضع كضع أك أسقفان  عْب أم( سيًقفى  )،(الشاـ نصارل على سيًقفى 
 .  ن "أيٍسقيفا": ٮبزة بفضافة الفربرم عن أيضان  كا٤بركزم ا٢بموم ركاية كىي: الكالث الضبط .أسقف معنا

 يسمى ٤با البناء على( ؼى سيقً  )لوحده الكشميهِب. سقفان  الصحيح ركاة كأغلب ذر أيب ركاية إذف
 . للمجهوؿ بناء يسمى فاعل

 أكجو ثبلث ىذا. ديِب منصب معناه كسيقيفان  أيٍسقيفان . أيٍسقيفان  ا٥بزة بفضافة كا٢بموم ا٤بركزم كركاية
 ابن كاف )كاف خرب إيش؟ خرب خرب، ألهنا كاحدان؛ قوالن  منصوبة ٘بعلها البد سقفان  اإلعراب. الضبط
 أك سقف معِب ما( سقفان  الناطور ابن كاف )منصوب كخربىا مرفوع ا٠بها كترفع، تنصب كاف( الناطور

 يبدأ. مراتب ٥با كىي الدينية مناصبهم أككر ما كالنصارل النصارل، لدل ديِب منصب األسقف األسقف؟
 ُب الديانة أىل كبّب أك رئيس يعِب أسقف. أسقف ٍب قسيس، ٍب بطريرؾ، ٍب مشاسان، يصبح ٍب كاععان،
 .النواحي من ما ناحية ُب أك ما كنيسة

 ُب الشاـ نصارل على ديِب منصب أعلى أك رأسان  أم أسقفان  أصبح ا٤بنصب، ىذا بلغ الناطور فابن
 .كلها األمور ىذه كقبل اإلسبلمي الفتح قبل يعِب كأياـ ىرقل يعِب أياـ الوقت، ذاؾ

 أيضان  كطبعان . النصارل مناصب ُب يعِب عند الشخص إليو يصل أف ٲبكن منصب أعلى األسقف
 ىو ىذا لكن بأ٠باء، كتسميها مناصب ٙبط طائفة ككل ّٔم، خاصة أ٠باء ٥با مناصب ٥بم األرثوذكس
 .خاصة الكاثوليك عند ا٤بشهور
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 الزىرم، حدث الناطور ابن حٌدث أم ٰبدث، الشاـ نصارل على أسقف كاف الذم الناطور ابن
        الناطور؟ ابن ٰبدث ماذا. ىرقل ٖبرب تعلق لو الٍب القصة ىذه ُب ا٤بلك عبد أياـ دمشق ُب لقيو أنو كقلنا

 انتصرت ٤با قدـ؟ ليش السابقة الدركس من فعرفناا(ِإ ِلَ  ءَااَقِدمَااِح  َااِاَ ْق َااَأنَّها) :يقوؿ الناطور ابن
 كصل فلما حو٥با، كما ا٤بقدس بيت ُب النصارل يقدسها الٍب األراضي إٔب ىرقل حج فارس، على الرـك
 الصبلة عليو النيب كتاب أتاه أف بعد رٗبا أك كسلم عليو ا صلى النيب كتاب يأتيو أف قبل فيها كبقي إيلياء

 . القصة ىذه موضع معلـو غّب كالسبلـ،
 متكدر يعِب ىرقل األياـ من يـو أصبح (اا َيَّهْ  ِااَخِب ثَاا َيْوً  اَأْصَبحَا) القدس، أم (ِإ ِلَ  ءَااَقِدمَااِح  َا)
  .لو حصل ما ألمر النفس خبيث منزعج، ا٣باطر،
 ا٤بلك، ٦بلس كجلساء كاألعواف الوزراء كىم بطريق مفردىا ٝبع البطارقة (َ  َ رِقَِ يِاا َيْ  ُاا َيَي لَا)
 يعنوف كالبطارقة كساقفة، أسقف ديِب منصب. ديِب منصب ىو ما سياسي منصب فهو البطارقة، يسموف
 .كمستشارين كأنصار كزراء من لو البد تعلموف كما ملك ككل كا٤بستشارين، كاألنصاب الوزراء

 النفس، خبيث ا٣باطر، متكدر بالفعل كجدكه يعِب (َاْ َئَ  َاااْ  َيْ َكْ نَ اَقدْااَ  َ رِقَِ يِاا َيْ  ُاا َيَي لَا)
 السبب ىو ما يعرفوا أف كيريدكف ا٢بديث يستطعمونو كأهنم (َاْ َئَ  َاااْ  َيْ َكْ نَ اَقدْا): قالوا فسألوا منزعج
  .النفس خبيث الوضع ّٔذا فأصبح عليو، كنغص كأزعجو ملكهم خاطر كٌدر الذم

 يتعاطى أم ٰبزك حزا من ا٢بزاء (َحزَّهاءًا) ،(اا ُّلُ ومِااِ يا َيْ  ُ ُااَحزَّهاءًااِاَ ْق ُااوََك نَااورِاطاا َّه ااْ  ُااقَ لَا)
 مستجدات يعرؼ يعِب ٰباكؿ. الكهانة أمور يتعاطى أف يريد يعِب مكفيو ىو ما كاىن، أم الكهانة،
 .الكهانة فيتعاطى األحداث كمستقبل األمور

 آخر، كصف تكوف أك( حزاء )لكلمة تفسّب تكوف أف إما النجـو ُب ينعر (اا ُّلُ ومِااِ يا َيْ  ُ ُا)
 كقد الكهانة مع يلتقي قد كالتنجيم. منجم: النجـو ُب كينعر. كاىن: فحزاء. آخر كصف أهنا كا٢بقيقة
 تكوف ىي الغالب كُب القادمة، الغيوب معرفة ٧باكلة أك تعاطي تعرفوف كما الكهانة قلنا. عنها يفَبؽ

 الناس ّٔا ٱبرب الذم للكاىن باألخبار كيأتوف السمع يسَبقوف ألهنم البد ا١باف، كمردة الشياطْب باستخداـ
 .آّهوؿ القادـ الغيب ّٔا يستشف القدرة عنده أف خبل٥با من كيزعم

 كالبد. كاحد ىذه القادمة، الغيب أسباب معرفة تعاطي من فيها البد كاحدان، قوالن  الكهانة ىذه
 مع تلتقي كقد ذلك، ُب الكهانة مع تلتقي فقد النجـو أما. الشياطْب أك ا١بن من رأم يعِب فيها يكوف
َ َب َااَ  ْا)): كسلم عليو ا صلى قاؿ كما أيضان  السحر َ َب َاااا ُّلُ ومِااِ  ْااِ ْلً  ااقَيْ ازَادَاااا ٍّْ  ِااِ  ْااُاْ َب ًاااقَيْ



 

 310 

كتاب بدء الوحي                                                                                                 _ شرح صحيح البخاري
  الدروس كاملة

 على كاألمور األحداث يرتبوف كانوا ّٔا ا٣بواص بو تنفرد كقد. كالسبلـ الصبلة عليو قاؿ كما أك (1)((زَادَااَ  
، مطالع  رٗبا يعِب الٍب الككّبة التنجيم علـو من ذلك كغّب السماء كأبراج كمغارّٔا، األفبلؾ كمشارؽ النجـو
 ُب النعر يتعاطى كأيضان  كاىنا، أم حزاءن  كاف أنو: بوصفْب يوصف ىنا أنو كالصواب. منها شيئان  تعرفوف
 . النجـو

 الدركس ُب عرفنا كما كىو قومو، على ملك فهو: صفات عدة ٝبع ىرقل أف على يدلك ىذا
 كلذلك قسيس؛ ىذا من شيء عنده يعِب ا٤بقدس، الكتاب علم أك الكهنوت علم يتعاطى يعِب السابقة
 األنبياء كأحواؿ السابقة الكتب خبلؿ من كدينية شرعية معلومات فيها سفياف أليب السابقة األسئلة سأؿ
 النجـو ُب كالنعر الكهانة إليها كأضاؼ. يقولوف كما ا٤بقدس للكتاب دارس إال يعرفها ال ألنو ككّبة؛
 ،"الفتح "ُب ا٢بافظ نقل كما أك ىنا قيل كلذلك يزعم؛ يعِب ككما يريد كما كاألمور ا٤بستجدات ليعرؼ
 فيو النجـو علم أف بياف يعِب رٗبا أك تأييد فيها اللي القصة ىذ يورد كيف البخارم على اعَبيًض يعِب

، ُب ينعر ألنو كصحيحة؛ مناسبة تكوف قد معلومات ، ُب النعر بعد ٥بم فقاؿ  النجـو  ملك أف النجـو
 .صحيحة تكوف كقد علـو يفيد التنجيم علم فصار. أموره كبدأت ظهر بالفعل كىذا ظهر، قد ا٣بتاف

 كالسحر، كالعرافة، الكهانة،. عنو كمنهي مردكد علم النجـو علم أف عندنا الشرعية كالقاعدة
 كال التوحيد ُب قوادح إٔب كٚبرجو يتعاطاىا، أف ٤بسلم ٯبوز ال الوثنية، ا١باىلية ٨بلفات من ىذه كالتنجيم،

 كتوحيده إلٲبانو خطّبة نواقض ُب كقع صٌدقو كإف منجم، يسأؿ كال يأتيو، كال كاىنان  يسأؿ أف ٤بسلم ٯبوز
 .التوحيد ككتب االعتقاد كتب ُب ككّبة كٕبوث تعرفوف، كما

ض كقد يصدؽ، قد كالكاىن توقعاتو، بعض ُب يصدؽ قد ا٤بنجم أف ا٢باؿ بطبيعة يعِب ال ىذا   اعَبي
ا  )): قاؿ هناىم ٤با السؤاؿ ىذا كسلم عليو ا صلى النيب سئل أك كالسبلـ، الصبلة عليو النيب على ّٔذا
 ٰبدثوف إهنم ا، رسوؿ يا: لو قالوا ا(2)((   دا ل اأنزلا   اك  ا يدا صدقيا  ا  ًااأواك ا  ًااأت 
 . فيكوف بأمر

 ىم. فوقع فقاؿ ا٤بنجم سألنا فوقع، كذا سيقع فقاؿ األياـ من يـو ُب كاىنان  سألنا أننا حصل
 طيب عنو كهنيتنا كذميتو كالكهانة التنجيم علم عن اآلف هنيتنا أنت ماداـ يعرفوف يعِب السؤاؿ ّٔذا يريدكف
 أك منهم يقع أك يصدقوف كوهنم سبب كالسبلـ الصبلة عليو فبٌْب  يقولوف، ما بعض ُب يصدقوف ىم ٤باذا؟

                                                 

  ا".النجـو ُب باب" ، 3406: رقم داككد، أيب سنن (1)
. 9171: رقم أٞبد، مسند (2)
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 إجازة يعِب ذلك يربر ال بعضها ُب صدقوا كلو حٌب أف أيضان  بٌْب  ٍب ذلك، سبب كبٌْب  بو ٱبربكف ما يتحقق
 من سبب أم كٙبت العركؼ، من ظرؼ ألم استخدامو أك تعاطيو أك عليو الكناء أك الكهانة علم

 .األسباب
اأذنا يا  ي ق ا ااا  عا    قا    ق  اااكل  اتل )): فقاؿ السبلـ، الصبلة عليو فأخرب

 الكلمة ىذه (1)((ك   ا  آ ا    ا  ك ب)) كالسبلـ الصبلة عليو قاؿ كما أك الدجاجة كقرقرة ((ااك ا 
 الكاىن، أذف بلغت حٌب دكنو ىو من إٔب كألقاىا الكاقب الشهاب يدركو ك٤با السمع، مسَبؽ التقطها الٍب

 لكن جهده، من ليست كىي الناس الصادقة الكلمة بتلك فيخدع كذبة، مائة ماذا؟ معها فيضيف كاحدة
 الشهاب كٰبرقو ٱبَبقو أف قبل التقاطها من ا١بن من السمع مسَبؽ ٛبكن الٍب الغيب أخبار من كانت
 قبل عقوؿ، عندىم الناس كاف لو.. أف فقبل الكذبات، كمئات عشرات معها فيضيف فيستغلها الكاقب،

 مائة إٔب كاحد بْب تناسب ال إذ كذبة، ا٤بائة على ٰباسبونو ا٤بفركض صٌحت الٍب الكلمة بتلك ينخدعوا أف
 ال؟ كلبل

 توقعاتك كحطيت كهذه كرقة لك كحطيت كأنا أنت جئت لو عرافة، غّب كمن كهانة غّب كمن 
 توقع، كمائتْب كمائة كسبعْب ٟبسْب لك حط جرب حط مكبلن، القادمة السنة خبلؿ العا٤بية لؤلحداث
 شيء التوقع.. علم استشرفت أك كاىنان  بذلك أصبحت ىل توقعت كما ٜبانية سبعة ستة منها سيصيب

 ا٤بفركض توقعاٌب، من صدؽ ٗبا أخدعك أف قبل لكن. كهانة ٙبتاج ال كأنت التوقع، ىذا يصيب كقد
 لو مائة إٔب كاحد بْب تناسب ال إذا شيء، منها أصاب ما الٍب توقع كالكبلٜبائة كا٤بائتْب ا٤بائة على ٙباسبِب
 .ا٤بعُب فهذا عقوؿ، للناس كاف

 فكانت بلغتو الكهانة، كتعاطيو النجـو ُب نعره خبلؿ من ىرقل كصلت الٍب الكلمة ىذه فكانت
 الكهاف، كال ا٤بنجمْب، علـو تكبيت أبدان  يربر ال كىذا. كالسبلـ الصبلة عليو النيب عنو أخرب الذم ا٢بق من
 .ا٤بؤمن اعتقاد ُب يقدح ىذا ألف إتياهنم؛ كال سؤا٥بم تربير كال

 ا أراد كمن كتعأب، سبحانو ا إال يعلمو ال كاإلنس، ا١بن عن كعبل جل ا حجبو الغيب علم 
ا(2)﴾رَّهُ ولٍااِ  ااْرَتَض اَ  ِااِإَلَّها( 26)اَأَحداًااَغْ ِبيِااَ َل اُ ْ ِ  ُااَ َ اااْاَغْ بِااَ  ِامُا﴿ فقط ا٤برسلْب عباده من

                                                 

 ا."كجنوده إبليس صفة باب "،3045: رقم البخارم، صحيح (1)
 .27_ 26:  ا١بن(2)
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.  كا٢بمد كاحدة ٚبطئ كال كلها حق ىي الٍب الغيب أمور بعض _  كالرسل األنبياء أم _ ٥بم ا يفتح
 .الصدؽ ىو كىذا ا٢بق ق كىذا

َل َاارَأَْ تُااِإنٍّياَ أَُاو ُااِح  َااَاُ مْاا َيَي لَا) طيب،  كلمة ،(اْاِخَ  نِااُ ْل َاااا ُّلُ ومِااِ ياَنَ ْ تُااِح  َاااالَّه َيْ
: الضبط من كجهاف ٥با أيضان ( ميٍلك)

 ا٤بيم بضم ميلك إما .
 مىًلك كإما  

 ا٤بعلومة ىذه إٔب النجـو ُب النعر طريق من ىرقل كصل. ظهر قد ا٣بتاف مىًلك أك ا٣بتاف ميلك فتقوؿ
 .ظهر قد للختاف مىًلكان  أك ميٍلكان  أف السمع مسَبقي الشياطْب يعِب لو أكصلها رٗبا الٍب ا١بملية الكلية

 ىو كما الرجل ذكر حشفة على تأٌب جلدة إزالة ىو معركؼ كا٣بتاف. ٱبتتنوف قـو يعِب (اْاِخَ  نِا)
 الذم اإلرث من ىذا ككاف كالعرب، اليهود من بقي من إال ٱبتتنوف قـو الوقت ذاؾ ُب يكن كٓب معركؼ،
 إبراىيم، ملة أصل عن ا٫برفت الطائفتْب كبل أف مع كالسبلـ، الصبلة عليو ا٣بليل إبراىيم ملة عن كرثوه
 الوقت ذلك ُب أف فوافق. ا٣بتاف منها بقايا فيهم بقيت لكن. تعرفوف ما إٔب كاليهود الوثنية إٔب العرب سواءن 
 الصبلة عليو قاؿ كما كالسبلـ الصبلة عليو إبراىيم سنة من ىذه ألنو إبراىيم؛ ٤بلة تبعان  ٱبتًب كاف من

 .الصحيحْب ُب معركؼ ا٢بديث (1)((  ايدوما   اث  ن  اا  اواواإ  اا مااخ   )): كالسبلـ
 كاعتربه ا٣بتاف فأكد ديننا جاء طبعان . سنتو من ا٣بتاف كملة، ديانة إبراىيم إٔب ينتسب من كل فكاف

 للنساء كيستحب ٱبتًب، أف خاصة ذكران  مسلم لكل كالبد الفطرة، أمور من كسلم عليو ا صلى النيب
 الشتات، بعصر يسمى فيما دخلوا أف بعد حقيقة اليهود لكن كاليهود. ذكرىا موضع ىذا ليس بشركط
 تيطس "الركماين ا٢باكم طردىم أف بعد كالركماف، األكربيْب بْب عاشوا ٤با تقريبان  عليهم ألفي استمر كالذم
 ذلك ُب ٗبا عليو كانوا ٩با ككّبان  كنسوا ككّبان  تركوا. الشتات عصر يسمى أكركبا، إٔب كسباىم الشاـ ببلد من

 ىذه كخالطوىم معهم عاشوا ألهنم نعران  األكركبيْب؛ من كغّبىم ٱبتتنوف ال ذلك بعد اليهود فأصبح ا٣بتاف،
 .الطويلة السنْب

 يستفصل أف ىرقل من احتاجت (َظَ  َااَقدْاااْاِخَ  نِااَ ِل َا) ا١بملية الكلية ا٤بعلومة ىذه فكانت
 من أمة توجد ىل بشر، اآلف يوجد ىل يعِب ؟(اْْلُ َّه ِااَاِ  ِااِ  ْااَ ْخَ ِ  ُااَ َ  ْا) للوزراء للبطارقة فقاؿ كيستفسر
اَ َ  ْا) آسفا(ُ ْخَ َ  ُااَ َ  ْا)ا..(َ ْخَ َ  ُاااَْ  َا): البطارقة لو فقاؿ. ىذه ا٤بعلومة عنده ما يسأؿ ٚبتًب؟ الناس

                                                 

  ."اإلبط كنتف الكرب بعد ا٣بتاف باب "،5824: رقم البخارم، صحيح (1)
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تًب فمن: )ىكذا تضبطها البد كاحدان، قوالن  الياء بضم (ُ ْخَ َ  ُا  على تأٌب البد الٍب األفعاؿ من أم( ٱبي
تًب، ىنا ييعُب، تقوؿ ٤با بكذا ييعُب ييعُب، مكل فاعلو، يسمى ال ما  صيغة تًب: تقوؿ ما ٱبي  قبل قرأهتا أنا ٱبى
  .خطأ قليل

 العرب طبعان . معلومة عندىم كاف ما (اْا َيُ ودُااِإَلَّهااُ ْخَ   ُااااَْ  َااقَ ُاواااْْلُ َّه ِااَاِ  ِااِ  ْااُ ْخَ   ُااَ َ  ْا)
 فما يذكر، شأف أىل كانوا ما يعِب كسلم، عليو ا صلى النيب مبعث قبل الوقت ذاؾ ُب مراران  قلنا كما
 للعرب ٘بمع البيزنطية كالدكلة الوقت ذاؾ ُب الععمى للدكؿ حاجة كاف فما حساب، ٥بم يعمل كاف

 ٱبتًب من ٥بم قاؿ ٤با الوزراء كلذلك ٛباـ؛ مهملْب فكانوا معادلة، أم ُب ٧بسوبْب ىم ما ألهنم معلومات؛
 ٝبيعها أمة قلت كما كانت العرب كال اليهود، إال اآلف ٱبتًب أحد نعرؼ ما اليهود، إال ٱبتًب ما لو قالوا
  .ٚبتًب

  .ىكذا اضبطها َاْأنَيُ مْاا ُِ  َّه َّه َااَ َ ا بالضم، أيضان  (َاْأنَيُ مْاا ُِ  َّه َّه َااَ َ ا)
 مؤل ّٔا أشار الٍب ا٤بشورة مكل ىذه (اْا َيُ ودِااِ  ْااِ  ِ مْااَ  ْاا َي َيْي َيُلوااُ ْلِك َااَ َداِ  ِااِإَا اَواْكُ بْا)
 فأصبح يده، على ملكو زكاؿ سيكوف _ ا٤بشهورة القصة _ إسرائيل بِب من رجبلن  أف رأل ٤با لفرعوف فرعوف
اأَ َيَ  ءُكمْاا َيَي َيٍُّلونَا﴿  ييقتل اسرائيل بِب من مولود كل يعِب لو فقالوا قومو فاستشار ىرقل، انزعاج مكل منزعجان 

 على ملكو زكاؿ ملكو سيزكؿ أنو فرعوف رأل الذم ىذا ٱبرج ال حٌب النساء اإلناث كيبقوف( 1)﴾َوَ ْ َ ْ ُ ونَا
 كزيادة التابوت، ُب ككضع ييذبح، كٓب ييقتل فلم موسى ٪بى حكم كلو كتعأب سبحانو أمر لو ا كألف يده؛
 زكاؿ ليكوف كنشؤكه ربوه اللي كىم(  2)﴾َوَحَزن ًااَ ُدّواًااَاُ مْاااَِ ُكونَااِ ْ َ ْونَااآلُاا َ ْا َيَي َيُا﴿ فرعوف إرغاـ ُب

 .كالسبلـ الصبلة عليو موسى يد على ملكهم
 مدائن ُب تبعث اليهود، من الشواذ إال فيو ما تبعث: قالوا ىرقل على البطارقة اقَبحو الوضع نفس

 .نفسك تكدر كال خاطرؾ تزعل كال اليهود، من فيها من يقتلوف ملكك
(  َ َ َ َ  ): قو٥بم معنيْب ٙبتمل ىذه (َأْ  ِِامْااَ َل اُامْاا َيبَي َيْ . الناطور ابن كىو الراكم قوؿ (ُامْاا َيبَي َيْ

(  َ َ  :معنيْب ٙبتمل(اَأْ  ِِامْااَ َل اُامْاا َيبَي َيْ
 متكدر خبيث أصبحت اليـو أنك قالوا السابق آّلس ُب يتشاكركف فيها ىم بينما أم: األكؿ ا٤بعُب 

 أثناء ُب كذا، ّٔم كنفعل اليهود إال ٱبتًب ما قالوا ا٣بتاف، ملك رأيت: قاؿ شأنك كما ا٣باطر،

                                                 

. 141: األعراؼ (1)
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 .األكؿ ا٤بعُب ىذا. برجل ىرقل أيٌب ىذه ا٤بشاكرة
 اليهود، من ٩بلكتو ُب من بقتل أكامره يصدر يعِب كبدأ ا٤بشورة، ّٔذه أخذ أنو ٰبتمل: الكاين ا٤بعُب 

 من حكمهم ٙبت كاف من يعِب قتل ُب البطارقة بو أشار ٤با التنفيذ من أم أمرىم على ىم فبينما
. عجيب شيء كىذا ا٣بتاف، ملك من النجـو ُب رآه ما ٰبصل ال حٌب اليهود،

 ال؟ كلبل سيقع رأيتو ما تقتل، ما كال تقتل حقيقي، علم النجـو علم أف تعتقد ىرقل يا كنت إذا 
 أمر لتفادم الطريقة ّٔذه ككّبة جرائم فارتكاب كاألكىاـ، العنوف من كغّبه ٧بتمل أنو تعتقد كنت كإذا

 أف من رأيت ما حق كاف إذا. فيو ما كالعلم العدكاف من يعِب كفيو رٗبا، السياسية ا٢بماقة فيو ظِب ٧بتمل
 عز ا بأمر ٪بى موسى إال الذكور كل قتل أنو مع لفرعوف، حصل مكلما سيعهر ظهر، قد ا٣بتاف ملك
 .كالسبلـ الصبلة عليو يده كعلى بسببو فرعوف آؿ كأغرؽ ملك أزاؿ الذم ىو ككاف كجل،

(  َ َ  ماذا يتشاكركف ىم فبينما أم األكؿ، القوؿ كأنو اختار" الفتح "ُب ا٢بافظ (َأْ  ِِامْااَ َل اُامْاا َيبَي َيْ
 ُب ىرقل على ديخل أيٌب، إذ ذلك على ىم بينما ٱبتًب؟ ال كمن ٱبتًب من نقتلهم؟ ما أك اليهود نقتل نصنع؟
 .الكاين القوؿ كأٮبل ،غساف ملك بو أرسل برجل ٦بلسو

 أياـ تنصرت عربية قبيلة غساف أف مضى فيما كم قلت (َغ َّه نَااَ ِل ُااِ يِااَأْرَ  َااِ َ ُ  ٍااِاَ ْق ُااأُِتيَا)
 اللي البلقاف كأرض ا١بزيرة مشاؿ يسكنوف كانوا اللي كأمكا٥بم كجوذاف ك٣بم غساف الشماؿ كبقائل ا١باىلية،

 فدخلوا عليهم سيطرت اللي الركمية كالدكلة جاىلية ُب كانوا يعِب ٕبكم تنصركا ككذا، األردف جنوب ىو
  .للرـك تابعْب كانوا الغساسنة تابعْب فكانوا الديِب، حكمها أك ملكها أيضان  كٙبت السياسي، حكمها ٙبت

 كىو ا٠بو ا٢بارث ابن أيب مشر، ذكرت ا٠بو فيما مضى غساين كاف ىو ا٤بلك ُب ذاؾ (َ ِلُ اَغ َّه نَا)
ععيم . الوقت، كىو الذم ٤با أرسل النيب كتابو أرسلو مع دحية ابن خليفة الكليب فدفعو إٔب ععيم بصرل

بصرل ىو ا٢بارث ابن أيب مشر ىو ملك غساف، ليتوسط ىو بدكره ُب تقدًن ىذا الكتاب كإيصاؿ دحية 
 . ككتابو إٔب ا٤بلك العاـ كىو ىرقل

 ىذا (أُِتَياِاَ ْقُ اِ َ ُ ٍ اَأْرَ َ اِ ِياَ ِلُ اَغ َّه َناُ ْخِبُ اَ ْ اَخَبِ اَرُ وِلااالَّهِياَصلَّه ااالَّهُياَ َلْ ِياَوَ لَّهمَا)
يدلك على أنو فيو استنفار، استنفار يعِب ُب ا٤بملكة الركمية كأطرافها، يعِب يتتبعوف أخبار النيب صلى ا 

. عليو كسلم، فيو كتاب كصل كأسلم تسلم، كسيملك موضع قدمي، أصبح األمر يعِب مقلق كلو شأف
فأصبح رٗبا ىرقل يطلب أم معلومة ٚبدمو حٌب عن النيب صلى ا عليو كسلم؛ كلذلك ٗبجرد ما ملك 
غساف جاءه أك عكر على رجل من العرب عنده أخبار عن النيب عليو الصبلة كالسبلـ، مباشرة أرسلو إٔب 
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ىرقل؛ ألنو يريد أم خرب أم معلومة عن النيب صلى ا عليو كسلم كعن العرب كأمة؛ ألنو عنده معلومات 
 .  أف ملكهم قادـ

 . عن أخبار النيب صلى ا عليو كسلم ىرقل سأؿ ىذا الرجل( َيَل َّه ااْ َ ْخبَيَ ُ اِاَ ْق ُا)
 يريد يشوؼ ميلك ا٣بتاف ىل ىذا الرجل العريب البدكم (قَ َلااْذَاُبواا َ ْن ُُ وااَأُ ْخَ ِ ٌ اُاَواَأْماََلا)

ىذا، ىل ىو ٨بتًب؟ فتصدؽ عليو ما رأينا ُب علم النجـو ككذا، باإلضافة إٔب اإلرىاصات الكبّبة الصادقة 
    أـ ال؟

ثُوُ اأَنَّهُياُ ْخَ َ  ٌا)  إذف صار فيو أمة ثانية غّب اليهود اآلف، كا٤بعلومة ىذه جديدة ( َيَ َ ُ وااِإاَْ ِياَ َ دَّه
بالنسبة ٥بم، ما كانت موجودة ُب حساباهتم، فعرؼ ىرقل أف الشأف ليس شأف اليهود، كأف ا٤بلك القادـ 
كاألمر القادـ كالنصر القادـ كالفتح القادـ ال عبلقة لو باليهود؛ كإ٭با أمة قادمة جديدة، فكانت ىي أمة 

 .العرب الذين بعث فيهم أكالن النيب صلى ا عليو كسلم
 إذف أصبح ما ىو حالو ىو، األمة كلها ٚبتًب كىذا ملك (َوَ أََاُياَ ْ ااْاَ َ ِبا َيَي َلاُاْماَ ْخَ ِ ُ ونَا)
 .ا٣بتاف

 ملك العرب، طبعان ليس ملك العرب كعرب، يعِب  ىذا( َيَي َلاِاَ ْقُ اَاَ ااُ ْلُ اَاِ ِ ااْْلُ َّهِ اَقْداَظَ  َا)
أنتم تعرفوف يعِب األمة العربية الٍب بعث فيهم النيب العريب سيكوف ٥بم شأف كأٲبا شأف، كقد قاؿ قبل عن 

 . النيب عليو الصبلة كالسبلـ أنو سيملك موضع قدمي ىاتْب ٤با درسنا ا٢بديث ُب الدركس السابقة
 بالتخفيف بركمية، ركمية ىي ركما كركما من (رو   )، (ثُمَّهاَكَ َباِاَ ْقُ اِإَا اَص ِحٍباَاُياِ ُ وِ َ  َا)

عهد منذ أف دخل الركماف ُب الدين النصراين ُب أكاخر ا٤بائة األكٔب بعد ميبلد ا٤بسيح كأكائل الكانية على يد 
بولس الرسوؿ كبطرس كغّبىم، ٤با نقلوا الديانة كبدؤكا يدعوف كيبشركف بالنصرانية ُب أكركبا، كانت أكركبا 

كثنية، دخلت الركماف، الرـك دخلوا اللي ىم األكركبيوف دخلوا ُب الديانة النصرانية، كأكؿ ملك تنصر إب ىو 
كانت ركمية كانت يعِب حاظرة كملك للركماف أصبحت ُب ذلك الوقت يعِب مدينة مقدسة . قسطنطْب

 .كمععمة عند عمـو النصارل
فهرقل مع كل ا٤بعلومات السابقة، كل األمور السابقة أراد أيضان أف يتكبت زيادة ىل جاء كآف أكاف 

 .النيب ا٤بنتعر كملك ا٣بتاف، فأرسل إٔب صديق لو أك صاحب لو ُب ركمية يستخربه
 . يسألو ما عنده من معلومات فأرسل لوا(وََك َناَنِ  َ ُ اِ يااْاِ ْلمِا)

 . بلدة معركفة مدينة ُب الشاـ(ِحْ  )، (َوَ  َراِاَ ْقُ اِإَا اِحْ  َا)بعد ذلك 
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 . أم ٓب يغادر ٞبص كٓب ٱبرج منها( َيَلْماَ  ِْماِحْ  َا)
اَصلَّه ااالَّهُياَ َلْ ِيا)  الذم ُب ركمية(َح َّه اأَتَ ُ اِكَ  ٌباِ ْ اَص ِحِبيِا)  َيَواِ ُقارَْأَياِاَ ْقَ اَ َل اُخُ وِجااا َّهِبيٍّ

كتاب النيب صلى ا عليو كسلم كصلو عليو الصبلة .  اآلف اجتمعت كل الدالئل ٥برقل(َوَ لَّهَماَوأَنَّهُيانَِبيٌّا
، كصاحبو اللي ُب ركمية، يعِب كل  كالسبلـ، األسئلة سأ٥با أبا سفياف، كملك ا٣بتاف، كالنعر ُب النجـو
الدالئل دلت على أف ىذا ىو النيب ا٤ببشر بو ُب اإل٪بيل كالتوراة، كالنيب القادـ ا٤بنتعر كالنيب ا٣باًب كإٔب 

 ا٤بعلومات ٛبت كا٢بجة قامت، كلكن ماذا صنع ىرقل؟. آخره
 . من كزراء ععماء كقسس كغّبىم ٝبع كبار دكلتو( ََأِذَناِاَ ْقُ اِاُ َ َ  ِءااا ُّلوِماِ ياَدْ َكَ ةٍا)
 . أم ُب عيلية ُب قصر مرتفع يشرؼ عليهم كٱباطبهم ُب أمر مهم جدان (ِ ياَدْ َكَ ةٍا)
 . عليهم من مكاف عاؿ( َيغُلٍَّيْتاثُمَّهاا َّهَلعَا)  ىذه الدسكرة أك ىذا القصر(ثُمَّهاَأَ َ ا ِأَ َيَواِ َ  )
 ىنا أيضان (اا ُّلْادِا) ،( َ اَ ْ َشَ ااا ُّلوِماَاْ اَاُكْماِ يااْاَ َ ِحاَواا ُّلْادِا). ىذا كبلـ ىرقلا( َيَي لَا)

 :الركايات ضبطتها بضبطْب
 الريشد بالضم. 
 أك الرىشد بفتح الراء كالشْب كا٤بعُب كاحد  .  

 :ٗبنفعتْب أغراىما(َوَأْنا َيْثُبَتاُ ْلُكُكمْا_ أك الرىشىد_اَاْ اَاُكْماِ يااْاَ َ ِحاَواا ُّلْادِا)
 آجلة كىو الفبلح ُب اآلخرة كىذه آجلة. 
  أسلم )كعاجلة كىو أف يكبت ملكم؛ ألف النيب صلى ا عليو كسلم قاؿ لو ُب الكتاب

. (تسلم
 كقد ذكرنا ىذا إذا أسلمت سلمت ُب الدنيا، سلم لك يعِب كُب اآلخرة أيضان تسلم من عذاب ا 

  . كمقتو كأليم عذابو، فهو يستخدـ نفس األسلوب
اَ َ  ُصوااَحْ َصَ اُحُ ِ ا) َاْ اَاُكْماِ يااْاَ َ ِحاَواا ُّلْاِداَوَأْنا َيْثُبَتاُ ْلُكُكْما َي َُب ِ ُ وااَاَ اااا َّهِبيَّه
 ىنا ىذا يؤكد ما قلتو قبل قليل، كىو أنو أصبح خرب النيب خرب شاع؛ لذلك ما سألوا قالوا أم نيب؟ (اْاَوْح ِا

فهمتم؟ مباشرة يعِب ٙبولوا إٔب النفرة؛ ألهنم يعِب خرب ا٤بصطفى . من تقصد؟ ما فيو ٦باؿ عارفْب ا٤بقصود
عليو الصبلة كالسبلـ أصبح شائعان كأصبح يعِب ظاىران، كأصبح يعِب عبلمات نبوتو كظهوره أصبحت 

كالشمس ا٤بشرقة، ما عاد فيو ٦باؿ إلنكارىا، فبقي أف يتخذ القرار، نتبعو كال يعِب يكن لنا شأف آخر؛ 
لذلك ما استفصلوا قالوا أم نيب؟ كمن تعِب؟ كمن تقصد؟ ألف األمر أصبح شائعان معركفان، فتبايعوا ىذا النيب 
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  .ا٤بعلـو لديكم الذم خربه عندكم كأكصافو كأموره
ا١بواب يعِب نفرة شديدة، شيبهت ُب ىذه الركاية .  ىذا ا١بواب(َ َ  ُصوااَحْ َصَ اُحُ ِ ااْاَوْح ِا)

كتشبيههم ّٔذا؛ ألف ا٢بمار يعِب بليد الذىن، ما _ أكرمكم ا _ ا٢بمر ىم ا٢بمّب . ٕبيصة ٞبر الوحش
أم أمر يأتيك إف كنت عاقل حٌب كلو نفسيتك . ُب ٦باؿ أف يفكر ُب عواقب األمور كيدرسها كهيأة العاقل

تدرسو كلبل ال؟ تنعر كتدرس إٯبابياتو كسلبياتو كما أعرؼ ماذا إٔب آخره، فتتخذ .. قُب البداية ما قبلت
 .القرار

 ٤با تنفر مباشرة ىكذا، دؿ على أف الببلدة ُب الذىن كعدـ التوفيق، فشبههم با٢بمر كما ُب اآلية 
َكأَنَيَّهُ ْماُحُ ٌ ا﴿الكرٲبة ُب كصف عمـو ا٤بعرضْب عن النيب صلى ا عليو كسلم، ماذا قاؿ ُب ا٤بدثر كيف؟ 

 ٚبيل قطيع من ا٢بمّب يهجم عليها (2)﴾ َي َّهْتاِ  اَقْ َورَةٍا﴿ أم ٞبّب فارة ىاربة مستنفرة، (1)﴾ ُّلْ َ  ِ َ ةٌا
األسد، فتهرب بدكف تفكّب ُب كل ا٘باه، رٗبا يصدـ أحدىا ُب خشبة أك ُب شجرة رٗبا ألنو خبلص أغلق 

 .الذىن
ر الوحش، فشبههم ّٔذا التشبيو داللة على أهنم ملغْب ٛبامان يعِب عقو٥بم كتفكّبىم، كلو فكركا لنعركا   ٞبي

. لكاف الفبلح كالرشد ىو يعِب النتيجة الٍب سيصلوف إليها
فهنا ىرقل ٤با شافهم ىكذا، يعِب ا(َ َ  ُصوااَحْ َصَ اُحُ ِ ااْاَوْحِ اِإَا ااْْلَ َيَواِبا َيَوَ ُدوَا اَقْداُغلٍَّيتْا) 

متعصبْب ٤بلتهم، متصلبْب على صليبيتهم، ما عندىم استعداد حٌب للتفكّب كال للسماع هنائيان، مع علمهم 
 .بالنيب كما قلنا قبل قليل كأكصافو كأخباره، كقياـ الدالئل على نبوتو عليو الصبلة كالسبلـ

 ٤با رآىم كذلك، أصبح القرار يرجع لو اآلف، ىم اٚبذكا القرار بالصورة الٍب عرفنا بقي ىو، إما أف يسلم 
كقد عرؼ ا٢بق كأيقن بو، ككل الدالالت تدؿ على ذلك كمع ذلك سيخسر ا٤بلك طبعان، كٱبسر الدكلة، 
ككل ىذه سيخسرىا مقابل أف يكسب اإلٲباف بالنيب صلى ا عليو كسلم كالفبلح كالرشد كإٔب آخره، أك 
أف يرضى ٗبلكو كيشح ٗبنصبو كرضا قومو كٱبسر اإلٲباف كٱبسر إٲباف كاتباع النيب صلى ا عليو كسلم، 

لكنو لعدـ توفيق ا لو اٚبذ القرار الكاين كحاؿ ككّب ٩بن يعرفوف ا٢بق، . كٱبسر السبلمة ُب الدنيا كاآلخرة
كلكن لشبهات أك لشهوات أك ألمور أخرل خارجة عن طبيعة ا٢بق ُب ذاتو، تصرفهم عن أمر ا كعن 

                                                 

  .50: ا٤بدثر (1)
 .51: ا٤بدثر (2)
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االستجابة، كىذا كلو يرجع إٔب من سبق ُب علم ا أنو يعِب لو كيفق لتوفق، كلو ىيدم الىتدل، كمن ال 
 .يصلح ٥بذا ُب ىذا ا٤بقاـ

  .  ىذه كعصبيتهم الشديد كىركّٔم ىذه (نَيْ َ تَيُ مْااِاَ ْق ُاارََأىا َيَل َّه )
 .قومو يؤمن أف يئس أم (اْاِ َ  نِااِ  ْااَوأَِ  َا)
 .ا٣بائب قراره ىذا (قَ لَا)
 بس ال، دينكم تَبكوف أنكم قصدم ما (آنًِ  اَ َي اَِ ياقَيْلتُااِإنٍّياَوقَ لَا) فرجعوا (َ َليَّهاارُدُّلوُامْااقَ لَا)

  .أختربكم أريد
َتُكمْااِ َ  اَأْخَ ِب ُا)  أشياء ٘بيكم ٩بكن يعِب كال يعِب، مضبوط صليبيْب تراكم أشوؼ (ِد ِ ُكمْااَ َل اِادَّه
  .  تلخبطكم ٩بكن

اَ َ َ ُدوا) أك لو كسجدكا عنو فرضوا ككذا دينكم على شدتكم من يسرين ما رأيت أم (رَأَْ تُاا َيَيدْا)
 ديانتو على كيبقى قومو، كرضا ٗبلكو رضي صنع؟ ماذا ىرقل أف جدان  كاضح قرار ىذا (َ ْ يُااَوَرُ وااَايُا

 عن كلها ابقةساؿ الدركس ُب نتحدث ككنا الدالئل، ٝبيع ظهور مع اإلٲباف عن كيعرض السابقة، النصرانية
 كالكهانة النجـو كعلم شرعان  مسوغة الغّب الطرؽ من حٌب الطرؽ، ٝبيع من ىرقل عند استقرت الٍب الدالئل
 .نتيجة لو أخرج ما ىذا كل كلكن. كغّبه

 كيقينو كإيقانو السابقة ٗبعرفتو ىرقل ىل إيراده، من البد سؤاؿ ىنا (ِاَ ْق َااَاْأنِااآِخ َااَذِا َااَ َك نَا)
 كىو" قدميو على كلغسلت إليو ٣بلصت استطعت لو: "القائل كىو حق نيب كسلم عليو ا صلى ٧بمدان  بأف

 صلى ٧بمد أف يقينان  ىرقل عرؼ يعِب عرؼ آخره، إٔب القائل كىو" ىاتْب قدمي موضع سيملك: "القائل
 جل ا عند تفيده ا٤بعرفة ىذه ىل. ٧بالة ال ظاىر كأنو النبيْب، خاًب كأنو ا٤بنتعر الرسوؿ ىو كسلم عليو ا

  ال؟ أـ مسلمان  مؤمنان  اعتباره ُب كافية ا٤بعرفة ىذه ىل أصح بعبارة أك كعبل؟
 الذىيب الدين مشس ا٢بافظ نقل كلذلك العلماء؛ بعض حٌب عند إشكاؿ أثار كقدٲبان  مهم سؤاؿ ىذا

 ا١بنة كيدخل القيامة يـو ينجو ىرقل بأف قاؿ أك رأل أك يعتقد العلماء بعض أف السّب ُب ىرقل ترٝبة ُب
 دركس لو كسيأٌب ىذا كنكرر القناعة ٦برد. ععيم كخلل كبّب خطر كىذا عنده، حصلت الٍب القناعة ّٔذه

 ".اإلٲباف كتاب "ُب نبدأ ٤با ا شاء إف مفصلة
 اعتقادات. كعمل قوؿ اإلٲباف أف كالصحابة كالعلماء األئمة كمذىب ا٢بق، ا٤بذىب نتدارس ٤با 
 يقْب فمجرد ال؟ كلبل انتبهتوا. كلها منها البد اآلخر، عن الكبلثة أحد يغِب ال عمل، كانقياد كشهادة
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 إٔب الشرؾ من كال اإلٲباف، إٔب الكفر من اإلنساف ينقل ما حق، ىذا بأف كذا أك قناعة أك باطِب أك داخلي
 أيضان  ذلك كيتبع بالشهادة، يتبعو حٌب ذلك يفيده ما ا١بنة، يدخلو كال النار من ٱبرجو كال التوحيد،
 أيقن كنفسو، كخاطره ذىنو ُب فاستقر الدالئل ٝبع ىو؟ ما ٥برقل حصل الذم. ا٤بستطاع ٕبسب باالنقياد

 على قليل، بعد لك سأذكر كما العكس على بل انقاد؛ كال ال؟ كلبل شهد ما كلكن ا٢بق، ىو ىذا أف
 صلى النيب ٰبارب مؤتة غزكة ُب الرـك قائد ىو حركب، أقاـ بل شديد؛ كندٌ  خصم يعِب ىو كاف العكس

 عهد ُب الّبموؾ ُب الرـك قائد أيضان  ىو سنذكر كما ا٣ببلؼ على يعِب ىو كأصحابو، كسلم عليو ا
 انتبهتوا. شيئان  ا عند تنفعو كال ٥با قيمة ال ىذه النفسية قناعاتو كٰبارب، ىذا جيوش ٯبهز يعِب الصديق،

  ال؟ كلبل
 اإلسبلـ لشيخ" الصحيح ا١بواب "من تقريبان  ىذا البحث منقوؿ كىذا األئمة، بعض عقد يعِب كىنا

" األكىاـ من النصارل دين ُب ٗبا اإلعبلـ "كىو القرطيب ابن كتاب من كمنقوؿ ا، رٞبة عليو تيمية ابن
 .هنايتهما يعِب اختلفت لكن ملكان، كاف ككبلٮبا نصرانيان  كاف كبلٮبا ملكْب بْب مقارنة كغّبىا،
 يبعث أف قبل ىذا نصراين، ديانتو كأيضان  للحبشة ملك النجاشي نصراين، كديانتو الرـك ملك ىرقل 

. نصراين كديانتو قومو على ملك ككبلٮبا كىم كسلم عليو ا صلى النيب بيعث كسلم، عليو ا صلى النيب
 كالسبلـ، الصبلة عليو النيب أصحاب كىاجر كسلم عليو ا صلى النيب خرب بلغو ٤با ا رٝبو النجاشي لكن
 أتى يعِب عمل، من يستطيع ما كأدل كشهد عيسى، بو بٌشر الذم ىو ىذا أف أيقن يعِب سنذكر ككما

 أف شهد ذلك، على الدليل لك كسأذكر كشهد التصديق، نسميو الذم كالقناعة اليقْب،: ا٤بطلوبة باألركاف
  ال؟ كلبل للنصرانية إلغاء كىذه ا رسوؿ ٧بمدان  كأف ا إال إلو ال

 أف استطاع ما ككذا يعِب ا٢ببشة ُب كضعو ٕبكم كلكن كلو، ىذا الفارغ كالكبلـ للتكليث، إلغاء
 شك فيو ما باالستطاعة منوط كاالنقياد كاستطاعو، بلغو رٗبا ٗبا عمل أحكاـ، من نزؿ يعِب ما كل يعمل
 تسقط األسباب، من لسبب عنو تعجز كما تستطيع، ما تعمل يعِب ال؟ كلبل انتبهتوا. ذلك ُب حرج فيو كال

 ا٣بلل ىو ىذا لنقيضو تستعد بل لو؛ تستعد كال االنقياد تلغي أك كامبلن  العمل تلغي أف لكن. تبعتو عنك
 .النجاشي منو كسلم ىرقل فيو كقع الذم

 : فذكر العلماء أكجو ُب ا٤بقارنة
٦برد العلم بنوة ٧بمد عليو الصبلة كالسبلـ، ٦برد العلم بنبوة ٧بمد صلى ا عليو كسلم كصدقو : أكالن 

كأنو رسوؿ من عند ا بدكف النطق بالشهادتْب كالقبوؿ كاالنقياد ٤با تضمنتها الشهادة من أحكاـ ا جل 
كعبل كشرعتو ٕبسب ا٤بستطاع، ال يعترب عند ا كال عند رسولو كال عند أصحاب رسولو كال عند ا٤بؤمنْب 
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فرعوف يصبح مؤمن ّٔذا االعتبار لو كاف ٦برد أمور نفسية، . إٲبانان، كإال لكاف نصف أىل األرض مؤمنْب
َ  ا﴿كقد قاؿ ا عن فرعوف كقومو ٤با جاءهتم اآليات كالبينات على يدم موسى   َيَ  َيْ َوَ َ ُدوااِ َ  اَواْ  َي َيْ

 فهل ىذا االستيقاف سيجعل فرعوف مؤمنان ناجيان؟ من يقوؿ ىذا إال من ال يعرؼ (1)﴾أَنُ ُ ُ ْماظُْل  ًاَوُ ُلّواًا
 انتبهتوا كلبل ال؟. دين ا أبدان 

قد يكوف مقتنع كعارؼ ا٢بق، كلكن يعِب كما قلنا فيو أمور . كقٌل أف يكفر اإلنساف بأنو غّب مقتنع
أخرل خارجة كملك أك شهوة أك عصبية أك قبلية أك ما أعرؼ إيو إٔب آخره، تصرفو عن االنقياد بعد معرفتو 

  .للحق كظهور دالئلو عليو
طيب، ثانيان يقوم ما تقدـ أف ىرقل ال يعترب بذلك مؤمنا أبدان كال ناجيان أف ىرقل كاضح جدان من 

 ألنو أصبحت ؛إ٭با أختربكم على دينكم: كر أنو بقي على دين قومو كأعلن ذلك قاؿطالقصة؛ قصة ابن النا
القضية إما تؤمن كتسلم كٚبسر ا٤بلك، خبلص كصلنا ٤بفَبؽ الطريق، البد تتخذ قرار، كقد اٚبذ القرار 

يقوم ما تقدـ أنو بقي . كالقرار أف يبقى مع قومو على دينهم، كحٌب ال يغضبوف عليو كال يعزلونو من ملكو
 .(فرضوا عنو كسجدكا لو): كرطعلى نصرانيتو آثران ملكو كما دلت عليو قصة ابن النا

أيضان كجو ثالث ٩با يقوم ما تقدـ أنو حارب ا٤بسلمْب ُب مؤتة، جٌهز مائٍب ألف مقاتل : ثالكان 
حارب ّٔم جيش النيب صلى ا عليو كسلم كأنت شخص مقتنع ٰبارب؟ ااربة أععم ما ٲبكن من 

جهز مائٍب ألف ُب مؤتة، كقتل القادة تعرفوف زيد ابن جعفر، كزيد كابن . ا٤بفاصلة كا٤بخاصمة كالعداكة
ركاحة رضي ا عنهم كنعاىم النيب صلى ا عليو كسلم كعيناه تذرفاف، قصة معرفة عزكة مؤتة ُب آخر 
التاسع أك الكامن التاسع قلنا بعد الفتح ىنا مؤتة بعد الفتح كلبل ال؟ بعد يعِب ُب مرحلة متأخرة، أم بعد 
 13القصة ىذه كلها ٰبارب، كعلى قوؿ الككّب من ا٤بؤرخْب ىو الذم أيضان جهز ا١بيوش ُب الّبموؾ سنة 

 .آخر حياة الصديق أيب بكر، يعِب ما اكتفى با٢برب ُب عهد النيب صلى ا عليو كسلم أيضان كاصل ا٢برب
خبلؼ، لكن .  كبعض ا٤بؤرخْب يرل أف الذم جهز ا١بيش ٢برب الّبموؾ ابنو، مورؽ ابن ىرقل

سواء ىو أك ابنو معناتو يعِب من شابو أباه فما ظلم كما يقولوف، فهو يعِب ٧بارب كيف ٯبهز جيوش 
ىذا يدؿ على أنو بالفعل يعِب رضي ٗبلك قومو كأعرض عن أمر ا جل كعبل؛ كلذلك ٰبارب . كٰبارب

حرب اليائس الذم يعلم أف حربو خاسرة، كصفقتو خاسرة، كبضاعتو بائرة، كقد علم أف ملك ا٣بتاف ظهر 
 .كأنو سيملك موضع قدميو كىذا الذم حصل كطيرد ىو كقومو من الشاـ إٔب غّب رجعة إف شاء ا

                                                 

   .14: النمل (1)
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ابن حباف أخرج . طيب، أيضان ٩با يقوم ما تقدـ، ما أخرجو اإلماـ أبو حاًب ابن حباف ُب صحيحو
يعِب باب دعوة غّب ا٤بسلمْب إٔب . ُب صحيحو ىذا ا٢بديث، كترجم عليو باب الدعاء إٔب اإلسبلـ

كتب النيب صلى ): اإلسبلـ، ٍب ركل ىذا ا٢بديث عن طريق ٞبيد ابن أيب ٞبيد الطويل عن أنس قاؿ أنس
. (ا عليو كسلم مرة أخرل إٔب ىرقل

 ىذا يدؿ على أف النيب صلى ا عليو كسل يعِب كتب لو مرة ثانية، يا ىرقل استحي على كجهك 
خاطبناؾ ا٤برة األكٔب فما . كأنت تعرؼ األمور كأسلم تسلم، مرة ثانية كتب لو النيب عليو الصبلة كالسبلـ

كتب النيب صلى ا عليو كسلم مرة أخرل إٔب ىرقل يدعوه )ىذا، كجهزت جيوش كحاربت، اآلف مرة ثانية 
ىرقل شوؼ اآلف ىرقل مهم جدان اآلف  (إين مسلم)إٔب اإلسبلـ كأف ىرقل كتب للنيب صلى ا عليو كسلم 

سيصدر النيب صلى ا عليو كسلم حكم على ىرقل، كما بعد حكم النيب صلى ا عليو كسلم عاد فلسفة 
 .كال كبلـ

ىرقل كتب إٔب النيب يقوؿ لو ترل أنا مسلم، ليش أنت مو معتربين إٔب اآلف مسلم؟ مسلم كأنت 
جايب مائتْب ألف جندم ٙبارب ا كرسولو ُب مؤتة؟ كجايب ا١بيوش ُب الّبموؾ؟ اإلسبلـ ما ىو كرقة 

 .تكتبها، كال يعِب دعاية تعلنها، اإلسبلـ لو يعِب شركطو كلو تكالفيو كلو أموره
يعِب يعن إيش ٲبكن يقبل رشوة يعِب  (إين مسلم كبعث ّٔدية دنانّب من الذىب): فهرقل كتب للنيب

أما الدنانّب ففرقها النيب صلى ا ): اقبلِب مسلم، كأنا رٗبا أدعمك ببعض األمواؿ كالدنانّب الذىبية قاؿ أنس
عليو كسلم ُب الفقراء من أصحابو، ٍب قاؿ عليو الصبلة كالسبلـ كذب عدك ا ليس ٗبسلم ىو على 

 .ىكذا ُب ابن حباف (نصرانيتو
نفس ا٢بديث أيضان أخرجو أبو . نفس ا٢بديث أخرجو اإلماـ أٞبد ُب مسند أنس ُب ا٤بسند ا٤بعركؼ

ثبلثة مصادر . من طريق بكر ابن عبد ا ا٤بزين التابعي ا٤بشهور" األمواؿ"عبيدة القاسم ابن سبلـ ُب كتاب 
بأسانيد صحيحة، حكم فيها النيب صلى ا عليو كسلم؛ أكردت ىذا ا٢بديث ألٮبيتو جدان كىو حكم نبوم 

فما ٯبيِب . كاضح كلبل ال؟ كذب ك٠باه عدك  ىذه حقيقتو، ىذه حقيقتو ىو على نصرانيتو كليس ٗبسلم
أحد بعد ذلك يقوؿ ٕب، ىذا حكم نبوم صادر ليش؟ ألنو ٦برد قناعات ما ىي معتربة عند ا كال عند 

  .رسولو عليو الصبلة كالسبلـ
ليس حاؿ ىرقل بأحسن من حاؿ أيب طالب عم رسوؿ ا عليو .  كجو آخر يوضح ما تقدـ:خامسان 
أبو طالب مقتنع إٔب النخاع أف ٧بمد أف ابن أخيو ٧بمد عليو الصبلة كالسبلـ نيب، كأنو . الصبلة كالسبلـ

اثنْب أبو طالب قاـ ٔبهود كبّبة جدان ُب . صادؽ، كأف ما جاء بو خّب، كال عنده ذرة شكة ُب ذلك كاحد
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ٞباية النيب صلى ا عليو كسلم كلبل ال؟ كدافع عنو كتعرفوف ا٣برب ىذا، كدخل ا٢بصار ُب الشعب معهم، 
 لكن ما ىي هناية أيب طالب؟ . أم كل التبعات الٍب ٙبملها الصحابة ٙبملها أبو طالب معو

َا َّه ا)): ا حضرتو الوفاة كما تعرفوف، حديث ا٤بسيب ابن حزف ا٤بخزكمي ُب الصحيحْب قاؿٓب
جاءه النيب عليو الصبلة كالسبلـ كجلس عند رأسو ككاف أبو جهل ابن (ا(َحَضَ ْتاأَ َ ا َ ِاٍبااْاَو َ ُةاَ  َء ُا

ااالَّهُياَكِلَ ً اَأْاَ ُدا))ا:ىشاـ كعبد ا ابن أيب مكية حاضرين فقاؿ عليو الصبلة كالسبلـ  َ اَ مٍّاُقْ اََلاِإَاَياِإَلَّه
القناعات ما فيها نقاش؛ ألهنا حاصلة، يريد ا٣بطوة التالية، الركن اآلخر قل ال إلو إال ا(1)((َاَ اِ َ  اِ ْ َدااالَّهيِا

فقاؿ الرسوؿ صلى ا عليو كسلم نطلع ّٔذه . ؿمالعمل اآلف ُب حالو متعذر؛ ألنو سيموت بعد قل. ا
: الكلمة حٌب يكوف ىناؾ ٦باؿ ألف يشفع لو عند ا جل كعبل؛ لذلك قاؿ النيب صلى ا عليو كسلم

ااالَّهيُا))  فقاؿ ا٢باضراف كٮبا أبو جهل كابن أيب أمية أترغب عن ملة عبد ا٤بطلب يا أبا ((ُقْ اََلاِإَاَياِإَلَّه
اثُمَّهاَلَا َيْيِصُ ونَا﴿طالب؟ أيضا يؤز     فكاف آخر أمره أنو 202األعراؼ{ َوِإْخَوانَيُ ْماَ ُ دُّلونَيُ ْماِ يااْاَغيٍّ

طيب ما الذم حصل؟ ما ىو ا٢بكم اإل٥بي . مات على ملة عبد ا٤بطلب، كرفض أف يقوؿ ال إلو إال ا
 .الشرعي ُب حقو؟ ما ىو أنا كال أنت سينزؿ القرآف سيحكم

 ا٤بصطفى عليو الصبلة كالسبلـ ٕبكم حزنو على عمو، كيعِب حزنو على كونو ما استخرج منو كلمة 
 فقبل أف يتحرؾ لسانو عليو الصبلة كالسبلـ باستغفار ((َْلَْ  َيْغِ َ نَّهاَاَ اَ  اَاْماأُْنَياَ ْ  َا)): التوحيد قاؿ

اَوااَّهِ  َ اآَ ُ وْااَأناَ ْ  َيْغِ ُ وْاااِْلُ ْش ِِك  ﴿:  كاحد، ينزؿ حكم ا جل كعبل   مشركان  ٠باه ﴾َ  اَك َنااِل َّهِبيٍّ
اَوَ  ﴿  ﴾اْاَ ِ  مِااَأْصَ  بُااأَنَيَّهُ مْااَاُ مْااتَيبَي َّه َااَ  ا َيْ دِااِ  ﴿ خالك أك كعمك ﴾قَيْ َ  اُأْوِاياَك نُواْااَوَاوْا﴿

اِإ َيَ اِا مَااِإنَّهااِ ْ يُااتَيبَي َّهأَاااِّليِااَ ُدوٌّااأَنَّهيُااَايُااتَيبَي َّه َاا َيَل َّه اِإ َّه  ُااَوَ َدَا ا َّهْوِ َدةٍااَ  اِإَلَّهااِْلَ ِ يِااِإ َيَ اِا مَاااْ ِ ْغَ  رُااَك نَا
 عليو أخرب لذلكا﴾َ َش ءُااَ  ْاا َيْ ِديااالَّهيَااَوَاِك َّهااَأْحَبْبتَااَ  ْااتَيْ ِدياََلااِإنَّه َا﴿: قاؿ أف إٔب ﴾َحِل مٌااْلوَّها ٌا
 .دماغو منو يغلي النار من ضحضاح ُب طالب أبا أف كالسبلـ الصبلة

إذف لو تقارف بْب حاؿ أيب طالب كحاؿ ىرقل، أبو طالب أحسن كلبل ال؟ يعِب مو حارب، دافع 
كلقد علمت بأف دين ٧بمد من خّب أدياف : "عن النيب كقدـ خدمات، كعنده يقْب أف ىذا حق كىو القائل
 ".الربية دينان لوال ا٤ببلمة أك حذار مسبة لوجدتن ٠بحان بذاؾ مبينان 

                                                 

  ا.{إنك ال هتدم من أحببت كلكن ا يهدم من يشاء} :، باب قولو4399: صحيح البخارم، رقم (1)
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لكن أساسان قريش تأٌب تقوؿ ال تركت ملة آبائك كأجدادؾ كيعّبكنو . أما العلم، ما عندم شك
بذلك، ىذه ضيعت لو نسأؿ ا العافية كالنجاة، ففيش عاد تقولوف ُب ىرقل بعد ىذا؟ كىو القائل ُب مدح 

 :النيب صلى ا عليو كسلم ُب البلمية ا٤بشهورة
 ُب معُب اليتامى عصمة لؤلرامل      *****          كأبيض يستسقى الغماـ بوجهو

فليس ىرقل بأحسن من أيب طالب، . لكنو شعر أيب طالب.. ىذا كأنو شعر يعِب البن ركاحة كال
ىذا يؤكد أف اإلٲباف فعبلن قوؿ كعمل، قناعات نفسية ككذا كلها، كأف . كىذه نتيجة أيب طالب كىذا مصّبه

ىذا حق كعرؼ كأيقن دكف أف يشهد كيعمل، ال تقيم لو عند ا كال كزنان، ال تقيم لو عند ا كزنان كال 
 .ٱبدع اإلنساف نفسو

. ىذه أحكاـ ا كأحكاـ رسولو حكم ا ُب أيب طالب ٠بعناه، كحكم النيب ُب ىرقل أيضان ٠بعناه
النجاشي أيقن كصٌدؽ كشهد كعمل ٗبا ظركفو ككضعو يعِب يدلو . أما النجاشي ال النجاشي ٨بتلف كضعو

 . إذف أتى باإلٲباف الذم يستطيعو فنجى كلبل ال؟ فرؽ بينو كبْب حاؿ ىرقل. عليو

تعرفوف قصة النجاشي ٤با ىاجر الصحابة إٔب ا٢ببشة، كأرسلت قريش بعض رجا٥با يطلبوف من 
 ُب قصة ﴾ك    ﴿: النجاشي أف ٱبرج الصحابة، فاستدعاىم النجاشي ك٠بع كبلـ جعفر كتبل عليو سورة

مرًن كعيسى، فاعَبؼ أف ىذا ىو ا٢بق، كأف ما ُب سورة مرًن ال ٱبتلف عن ما جاء بو عيسى كشهد، 
 .كشهد

الشاـ ىي . كدخوؿ النصرانية إٔب ا٢ببشة، كاف أقدـ بزمن طويل من كصوؿ النصرانية إٔب القسطنطينية
مهد النصرانية، عيسى شامي كلد عيسى ُب بت ٢بم كُب الناصرة، يعِب الديانة النصرانية شرقية شامية ما 

 لكن كيف كصلت إٔب أكركبا؟. فيها كبلـ

 ىذا بعد موت ٝبيع ا٢بواريْب حٌب على يد بولس، كىو رجل يهودم ا٠بو إيلي شاؤكؿ، كبطرس 
لكن ُب . أياـ قسطنطْب كىذا بعد رفع عيسى ابن مرًن أك كما نعتقد بأككر من مائة كسبعْب سنة تقريبان 

ا٢بوارم كما " مٌب"ا٢ببشة أقدـ، ا٢ببشة نقل النصرانية إليها نفس ا٢بواريوف، نفس ا٢بواريوف ىم أدخلوىا 
قلنا ُب ما مضى كرٗبا ُب دركس سابقة، ٤با تآمرت اليهود على عيسى عليو الصبلة كالسبلـ لقتلو كصلبو، 

ك٪باه ا كرفعو، بدؤكا يتتبعوف أصحابو كحوارييو، فمنهم من قيتل كىم األككر، كمنهم من ىرب ك٪با، ٓب ينجي 
الذم استقر ُب ا٢ببشة كعاش فيها بقية حياتو، كمرقس الذم استقر ُب ببلد " مٌب"من ا٢بواريْب إال اثنْب 

مصر؛ كلذلك انتقلت النصرانية بسرعة يعِب بعد رفع عيسى ابن مرًن بفَبة كجيزة إٔب ا٢ببشة كعلى يد 
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ا٢بواريْب، يعِب نقولو النصرانية ا٢بقة الصحيحة، مو على يد ٧برفْب كبولس الذم يتحمل كزر ٙبريف 
ففرؽ حٌب ُب ا١بذكر . النصرانية من ديانة نبوية توحيدية إال تكليث كمشاكل الكفر إب كقعوا فيها النصارل

تفَبؽ قضية نصارل أكركبا عن نصارل ا٢ببشة حٌب ا١بذكر؛ كلذلك عند النجاشي الديانة معلومات حقيقية 
، قاؿ ىذا ﴾ك    ﴿كصحيحة، فلما جاءتو ا٤بعلومات ا١بديدة الٍب جاء ّٔا جعفر كتبل عليو صدر سورة 

 .ىو ا٢بق كىذا ىو النيب ا٤بوعود كشهد كتبع

ُب حديث ابن مسعود أخرجو اإلماـ أٞبد . ُب حديث ابن مسعود، ا٠بع الفرؽ بْب ىرقل كالنجاشي
، عن ابن مسعود ذكر القصة الطويلة ا٤بشهورة أنو ٤با أرسلت قريش "دالئل النبوة"ُب ا٤بسند، كالبيهقي ُب 

رجلْب فاستدعاىم، فجاء جعفر شرح لو دعوة النيب صلى ا عليو كسلم، كقرأ لو صدر سورة كهيعص، قاؿ 
أشهد أنو رسوؿ ا ففنو الذم ٪بد ُب اإل٪بيل كأنو ىو الذم بشر بو عيسى )النجاشي ىذا موضوع الشاىد 

يقوؿ ابن ( فبلغت شهادتو)يقوؿ ابن عباس ( فبلغت شهادتو. )، ىذا إعبلف صريح ككاضح(ابن مرًن
كلبل ال؟  ((كذب عدك ا)): قاؿ:ىناؾ (فبلغت شهادتو النيب صلى ا عليو كسلم فاستغفر لو)مسعود

 .كىنا استغفر لو، كدٌؿ على أف شهادتو بالفعل يقينية كحقيقة كصحيحة

إسناده جيد كقوم، ذكره ُب التاريخ : ُب مسند أٞبد أيضان، ىذا ا٢بديث السابق قاؿ ابن ككّب عنو
ُب مسند أٞبد أيضان بسند صحيح عن أـ سلمة رضي ا عنها ذكرت ىذه القصة . كجٌود كقول إسناده

إف ىذا الذم ): أيضان، القصة الطويلة قصة جعفر ٤با خاطب النجاشي كقرأ عليو اآليات، فقاؿ النجاشي
قلت كما جاء بو عيسى ليخرج من مشكاة كاحدة كأنو الذم بشر بو عيسى كأشهد أف إال إلو إال ا 

ىناؾ حاصت، ىنا ٬برت أم ما أعجبهم الكبلـ، على  (كأشهد أف ٧بمدان رسوؿ ا، فنخرت البطارقة
كإف ٬برًب كا كإف ٬برًب كا كإف ٬برًب ): طوؿ استجاب بسرعة ىكذا، فنخرت كغضبت فقاؿ النجاشي

كإف ٬برًب ىذا ىو ا٢بق كأنا : ال، قاؿ. ما قاؿ ال ال، آسف، آسف معليش أنا كنت أختربكم كترؾ (كا
  .(كإف ٬برًب كا، كإف ٬برًب كا كإف ٬برًب كا)كإف ٬برًب ثبلث مرات . قابلو كإنتو عاد كيفكم

ٍب تصديق النيب صلى ا عليو كسلم إلٲبانو كشهادتو لو ىو الفاصل طبعان، أف ٤با حديث جابر ُب 
الصحيحْب تعرفوف القصة ٤با توُب النجاشي ُب أرض ا٢ببشة، خرج النيب صلى ا عليو كسلم فنعى 

 فصلى ا٢ببشة بأرض مات النجاشي اسم (1)((أص   اص ا  ًاااكماأخ ًااإن)) :النجاشي ألصحابو، كقاؿ
 .الغائب صبلة عليو

                                                 

  ا.3588: رقم البخارم، صحيح (1)
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 يقبلوا كٓب قومو يرضى  ٓب كإف كشهد، كآمن أسلم ىذا.. على كحكمو ىرقل على حكمو بْب فرؽ 
 صبلة عليو كالصبلة عليو بالكناء نبيو أمر أنو بدليل إٲبانو ا قبل توُب، فلما. كضعو ٕبكم با٤بستطاع كعمل
 .قيل ما ٦بمل تقريبان  ىذا خبلص.  معركؼ ىو كما جابر حديث ُب الغائب
 . الكبلث ا٤بتابعات ّٔذه ا٢بديث البخارم ختم (َص ِاحُااَرَوا ُا)

 مؤدب ا٤بدين، موالىم الغفارم ٧بمد أبو كيساف بن صاّب (َكْ َ  نَااْ  ُااَص ِاحُااَرَوا ُا): البخارم يقوؿ
 أكثق من كىي بخو  بخو : فقاؿ أٞبد اإلماـ عنو سئل. كستْب كنيف مائة سنة توُب العزيز عبد ابن عمر كلد

 .كيساف ابن صاّب مكل عن يسأؿ ال يعِب التعديل، درجات
 أخرجها ،"ا١بهاد كتاب "ُب الصحيح ُب موجودة الزىرم عن ا٢بديث ٥بذا كيساف ابن صاّب كركاية

 ا عبيد عن الزىرم، عن كيساف، ابن صاّب عن سعد، ابن إبراىيم طريق عن ا١بهاد كتاب ُب البخارم
  . ا١بهاد كتاب ُب ٨بتصر لكنو ا٢بديث عباس ابن عن مسعود، ابن عتبة ابن ا عبد ابن

 األيلي يزيد ابن يونس كركاية. الزىرم عن ا٢بديث يركم ضان مأ األيلي يزيد ابن ىو يونس (َو ُوُن ُا)
 عن سعد ابن الليث طريق عن" ا١بهاد "كتاب ُب األكؿ ا٤بوضع: موضعْب ُب البخارم أخرجها الزىرم عن

  .يونس عن ا٤ببارؾ ابن طريق من ،"االستئذاف "كتاب ُب الكاين كا٤بوضع يونس
 .ا٤بشهور ا٢بافظ اإلماـ الصنعاين، راشد ابن ىو معمر (َوَ ْ َ  ٌا): قاؿ ٍب

 ".التفسّب "كتاب ُب البخارم أخرجها كركايتو (اازُّلْاِ يٍّااَ  ْا) أيضان 
فكبل الركايات الكبلثة موجودة ُب الصحيح، لكن كل مواضع إيراد البخارم ٥بذا ا٢بديث أخرجو ُب 
مواضع ككّبة متعددة تقارب اثِب عشر موضعان، حديث القصة نفسها حديث ابن عباس عن أيب سفياف، 

 .أخرجها ُب كل ا٤بواضع ٨بتصران كٓب ٱبرجو كامبلن مطوالن إال ُب ىذا ا٤بوضع ،ىذا أكالن 
ٓب ٱبرجها البخارم إال ىنا فقط، كأشار إليها إشارة  (...ككاف ابن الناطور)قصة ابن الناطور : ثانيان 

عابرة ٨بتصرة جدان ُب ركاية يونس الٍب ُب كتاب االستئذاف، فليس ٥با كجود قصة ابن الناطور ككبلـ الزىرم 
بقية ا٤بواضع ٱبرج قطعة من ا٢بديث ٰبتاجها رٗبا لبلستنباطات . عنو إال ُب ىذا ا٤بوضع الواحد

كاالستدالالت كا٢بديث ثرم كما ٠بعنا ُب الدركس السابقة بككّب من الوسائل كاالستنتاجات 
  .كاالستنباطات

كحديث ىرقل كتفاصيلو كُب الدرس القادـ إف شاء ا " بدء الوحي"طيب، ُب ىذا ٬بتم كتاب يعِب 
 ". كتاب اإلٲباف"تعأب لنا موعد مع 
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. نسأؿ ا لنا كلكم التوفيق كالسداد كالرشاد كأف يلهمنا رشدنا كأف يقينا شركر أنفسنا
. بقي ٟبس دقائق كبعد األذاف أيضان نأخذ ما تيسر منها. ٪بيب على ما تيسر من أسئلة قبل اآلذاف

 

 :اْل ئل 
 

ا اااْلخا  ألا يولاأنياظ  تا ياااي واتااا ض آ  ا   يا  ا  اأواك ااال    ماواا ي ربا
    احكماا اااا   ؟

ما فيو حكم ىذا العمل التنجيم يعِب من قوادح اإلٲباف، من قوادح التوحيد، : جواب فضيلة الشيخ
كل من فعل ذلك، فقد خـر . حكمو كاضح سواءن من ا٤بنجم أك ٩بن يسألو كيصدقو، أك يبِب على أحكامو

.  ال ٯبوز طبعان . توحيده كيعِب ضٌيع إٲبانو نسأؿ ا العافية
ال ٯبوز التنجيم، كاألبراج، كقراءة الفنجاف، ىذه كلها أمور كشعوذات ال ٯبوز للمسلمْب فعلها كال 

. ا٤بؤمن عقيدتو ما شاء ا كاف كما ٓب يشأ ا ٓب يكن، كال ينجي حذر من قدر. سؤاؿ أىلها أبدان 
إذا كنت تتصور أنك إذا قلت للكاىن أك ا٤بنجم أين أريدؾ تعطيِب معلومات إيش يصّب ٕب   

األسبوع القادـ، يقوؿ لك أنت مكبلن من مواليد شهر ديسمرب كال ماين عارؼ سبتمرب ككذا، ٍب يطلع لك 
برجك ا٢بوت طيب كبعدين؟ قاؿ كبعدين أنت ستواجو مشكلة كماين عارؼ إيو، اربط نفسك كاربط 

جأشك، أنا رابط جأشي كل يـو ككل ا٤بشاكل يتوقعها اإلنساف يريد أف يستيقظ، فيو أحد يعيش بدكف 
 .مشكلة أسبوع كامل؟ ىذه ال ينعر ال إٔب حوت كال إٔب عقرب كال شيء من ىذا الكبلـ

 

اا اااب   اأ ل ا  صب؟
البابا طبعان النصرانية انقسمت إٔب طوائف، كل طائفة ٚبتلف عن أخرل حٌب : جواب فضيلة الشيخ

ُب ا١بذكر، حٌب ُب تفسّب حقيقة من ىو يسوع عيسى ىل ىو إلو كال جزء من إلو، يعِب طوائف النصرانية 
.  كل طائفة تعترب دين مستقل انتبهتوا كلبل ال؟ كمنصب البابا يعترب رأس كل طائفة

يعِب الكاثوليك ُب العآب كلهم ٔبميع يعِب كنائسهم يرجعوف إٔب بابا الفاتيكاف، اللي ىو الكنسية 
 ُب العآب كلو يرجعوف إٔب رأس الكنيسة البابا رأس الكنيسة الشرقية الٍب األرثوذكس. الغربية يسموهنا

كالربكتستانت ٥بم طبعان تقسيماهتم ك٥بم ُب أمريكا ىناؾ ُب . موضعها ُب اليوناف، ٍب انتقلت إٔب ركسيا
كمنصب الباب يعِب باالنتخابات، باالنتخابات يعِب البد . الواليات ا٤بتحدة يعِب البابا كىو أعلى منصب
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إذا مات البابا مكبلن، ٯبتمعوف . ينتخب كالبد يكوف يعِب قطع مراحل معينة، كالبد يعِب باالنتخابات ا٤بهم
ُب الفاتيكاف ىناؾ كيرشح من يرشح نفسو ٩بن تنطبق عليو شركط الَبشيح، ٍب يعِب الكنائس كالقسس ىذه 

 .يدلوف بأصواهتم فالذم يفوز ُب االنتخابات ىذه، يصبح ىو يعِب يسمونو ىذا البابا

 

ا؟..ااخ  ن
نعم كاجب على ذكور الرجاؿ من ا٤بسلمْب كاجب، ىذا ىو الصحيح كىو : جواب فضيلة الشيخ

أما ُب حق النساء، فهذا يعِب مستحب . من سنن الفطرة، كٓب يَبكو مسلم كال ٯبوز تركو أبدان بالنسبة للرجاؿ
. إذا يعِب احتيج إليو

 
ر  ا ز ماأناا ماااشخ ا دلا ل ا   اص  تياو يومااوا إ   ءاك ااخ اص  تيازا   ًا

  ....أناذا 
 لكن لو تأصيل شرعي كىو االسم ا٢بسن ،يعِب ىذا كبلـ ليس صحيحان : جواب فضيلة الشيخ

مطلوب شرعان، أف تسمي نفسك ككلدؾ باأل٠باء الطيبة ا٢بسنة؛ لذلك كاف النيب صلى ا عليو كسلم يكره 
األ٠باء القبيحة ىذه كيغّب عبد عمر يسميو عبد الرٞبن، عبد مشس عبد الرٞبن ابن عوؼ ٠باه ابن عبد 

الرٞبن، كىكذا يعِب االسم القبيح ينبغي تغيّبه ال ألنو يدؿ على كذا كال ألنو يدؿ على كذا كال ألنو يدؿ 
على شخصية اإلنساف، ىذا قد يكوف ا٠بو صاّب كىو أفسق فاسق، ما ٲبكن؟ ٲبكن فما فيو ليس من 

 .الداللة فقط، ما لو معُب

 

 ا ات ب  ااْلح ما  اااك  ن ؟
ال، الرؤية الصا٢بة أك الصادقة جزء من ستة كأربعْب جزءن من النبوة ىكذا قاؿ : جواب فضيلة الشيخ

أف يراىا : عليو الصبلة كالسبلـ بشرط أف تكوف صادقة كصا٢بة، كال تكوف صادقة كصا٢بة إال بشركط
ا٤بؤمن الشخص الصاّب أك تيرل لو، كأف تكوف كاضحة ا٤بعآب  مو ملخبطة ٕبيث إذا استيقعت بتصور ٥با 

أما ٘بيك ملخبطة ككذا كداخلة بعضها البعض، ىذه أتفل على يسارؾ ثبلثان كاصحك ... ٛباـ من أك٥با إٔب
ما يراه اإلنساف ُب نومو ثبلثة أقساـ ُب ا٢بديث ا٤بتفق عليو، قسم ٩با تعانيو أنت ُب  تسأؿ عنها؛ ألف

عندؾ أماين معينة، عندؾ مشركع، عندؾ مشكلة ُب العمل، عندؾ ترل . حياتك اليومية من حديث النفس
أمور تتعلق ّٔذا ا١بانب، ىذا حديث نفس يعِب مكل ما أنت تفكر ُب ا٤بشكلة كٚبططك كتبِب كهتد ككذا، 
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يعِب أحبلـ يقعة كأحبلـ منامية ال يبُب عليها شيء، مكل ىذه ال يسأؿ عنها كال ينبغي تفسّبىا حٌب، 
 .حديث نفس

تبلعب الشيطاف باإلنساف ُب ا٤بناـ انتبهتوا كلبل ال؟ الشيطاف لو على اإلنساف : كالنوع الكاين
مداخل، فرٗبا الشيطاف يدخل عليك فّبيك ُب ا٤بناـ أمور من ىذه القبائح كاألمور ازنة ككذا، مكل ىذه إذا 
استيقعت كرأيت رؤيا ملخبطة كقبيحة أك مكل ىذا، فاستعذ با من شرىا كمن شر الشيطاف كانفث عن 

حديث جابر عند أٞبد كغّبه، جاء رجل إٔب . يسارؾ ثبلثان ففهنا ال تضرؾ كما قاؿ عليو الصبلة كالسبلـ
النيب صلى ا عليو كسلم فقاؿ يا رسوؿ ا رأيت البارحة أف رأسي سقط شوؼ، الرؤية ىذه، ىذه يسأؿ 

عنها؟ يقوؿ لو رأسي طاح ُب األرض فجعلت أتتبعو كىو يتدىده، يعِب رأسو سقط كشرد فقاؿ عليو 
ما فسرىا، كالمو على أنو يتكلم بأحبلـ  ((ال ٙبدث بتبلعب الشيطاف بك ُب منامك)): الصبلة كالسبلـ

أحبلـ ال تيفسر كال ينبغي ا٢بديث عنها كيكتمها كيتفل عن يساره، . فارغة كهذه، كأمره أف ال ٰبدث ّٔا
. ففهنا ال تضره كما قاؿ عليو الصبلة كالسبلـ

كالرؤيا الكالكة ىي الٍب من ا كتكوف ُب أمور ا٣بّب عمومان، كتكوف كاضحة ك٥با يعِب كاضحة ا٤بعآب،   
ىذه ٩بكن يسأؿ عنها من ىو عآب بالشرع، كعآب بتفسّب الرؤيا، كيأخذ منها مو أحكاـ أك مواقف، يأخذ 

أما أف تبِب عليها ترتيبات معينة ُب حياتك، ىذا خطأ كبّب جدان، تبِب يعِب على أمور . منها بشرل فقط
غّب صحيحة، ال تبِب عليها ال حكم شرعي كال تغّب حٌب، يعِب تستبشر ّٔا بشرل إف كانت خّب فقط ال 

لكن اآلف ا٤بشكلة أصبحت يعِب ُب التلفاز . الرؤيا الصا٢بة تسر ا٤بؤمن كال تغره: غّب، كما قاؿ مالك كغّبه
كُب آّالس كُب ااضرات كعشرات الرؤل، كتفسّبات ال ٥با أكؿ كال ٥با آخر، ىذه ٘بعلك تعيش ُب أكىاـ 

 .ترل
أنا أخشى من ىذا أف يصبح اإلنساف عايش ُب كىم، كل رؤيا يراىا يلقط ا٥باتف كيتصل على 

كيا ابِب ليو ىذه .. الشخص فبلف أك ا٤بفسر فبلف كيقوؿ لو أنت كذا ستتزكج ستطلق ستموت ستقعد
إف كانت من ا٣بّب استبشر ّٔا، تسرؾ كلكنها ال تضرؾ، كال . األمور؟ ليش تفتح على نفسك ىذا الوىم

. تبِب عليها موقف أبدان 
كقد تكوف الرؤيا كلها ٦برد يعِب نذارة إشارة فقط، تأخذ منها أمر كلو كىو أنك تنتبو لنقص عندؾ   

رأيت رجلْب أتياين فأكقفاين على شفّب النار فرأيتها مطوية كطي البئر : كابن عمر ٤با رأل قاؿ. أك كذا فقط
ٓب تراع، قصة طويلة كلبل ال؟ لو : كبعضها ٰبطم بعضان، فرعبت كجاء رجل ثالث فخلصِب منهما كقاؿ ٕب

ٙبكى اليـو ألحد ا٤بعربين يسوم لك مشركع يبدأ كال ينتهي، سيحصل ك٘بي كتطلع، فقاؿ النيب صلى ا 
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إشارة فقط أف عندؾ  ((إف عبد ا رجل صاّب لو كاف يقـو من الليل)): عليو كسلم ٤با سألتو حفصة
 .تقصّب ُب قياـ الليل كانتهى ا٤بوضوع

 

 .نكمل األسئلة بعد األذاف إف شاء ا
 

اا  داهللا  يا دةاأ ئل ا  اتيولا   يا  اا ُ  ضا يا ل ااا  مااابخ ريا ياإ  اد ااايص ا
  ...اا يا    اإا  را  لمااا  وماوأنيا   ياقدا     دا  يا يا   ااا   رفاواا لوم

االعَباض ذكره بعضهم كا١بواب كما قلنا أف النيب صلى ا عليو كسلم ذا ق: جواب فضيلة الشيخ
كإيراد . أخرب أف بعض ما يقوؿ ىؤالء يكوف صوابان كعرفنا ما مصدر ىذا الصواب كأهنم مسَبقْب السمع

، كلكن يعِب أف ٘بمعت كل الدالئل ُب ذاؾ الوقت كجواب  القصة ال يعِب تصحيح يعِب علم النجـو
ا٢بافظ كغّبه الدالة على بعكة النيب صلى ا عليو كسلم كمنها ما ٛبكن مسَبقو السمع من التقاطو، فأصبح 
يعِب ٩با يعِب من العلـو الٍب حٌب عند ا٤بنجمْب كصلت إليهم كظهرت ٥بم كبلغتهم ىذه ا٤بعلومة، فدؿ على 

كأما علم النجـو صحيح أك غّب . أف ظهور أمر النيب صلى ا عليو كسلم كدعوتو من كل الطرؽ توصلت
 .صحيح، ىذا لو ٕبكو كلو يعِب كإيراد القصة ال يشعر بشيء من ذلك

ىذا إشكاؿ غريب حقيقة، ما أدرم كيف أشكل على األخ، فهم ٤با قلنا أف ملك غساف جاءه 
رجل عريب عنده أخبار عن النيب صلى ا عليو كسلم فأخرب ملك غساف الرجل ىذا كأرسلو إٔب ىرقل، كأف 
ىرقل قاؿ ٥بم أنعركا ىل ىو ٨بتًب يعِب الرجل العريب، ففهم أف ىرقل أرسل إٔب النيب صلى ا عليو كسلم 
ينعركف ىل ىو ٨بتًب أـ ال؟ ما أدرم كيف حصل ىذا، ىو رجل عريب أخذه ملك غساف كأرسلو ٥برقل، 

رجل من العرب عنده معلومات ٠بع أف فيو نيب بعث ككذا، فهرقل سأؿ ىذا الرجل عن النيب صلى ا عليو 
كسلم فوجد عنده بعض ا٤بعلومات، فأراد ىرقل أف يتأكد من ىذا العريب ىل ىو ٨بتًب كىل العرب 

 .ما أدرم كيف فهم ىذا يعِب! ٱبتتنوف؟ فلما كشفوه كجدكه ٨بتًب، ىذا الرجل ما عبلقة ىذا بالنيب؟

 

ا اا ؤالا و  ا يولا   ياإذااك نااهللاأ  ااا بياصل ااهللا ل ياو لما أنا بلغااا  ساك   ا
    ان  ا  دااا بيا أ ورون؟

 
أمة النيب عليو الصبلة كالسبلـ تتحمل تبعات الرسالة بعده من . نعم مأموركف: جواب فضيلة الشيخ
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كل الوظائف الٍب فعلها النيب صلى . الببلغ، كالبياف، كإقامة ا٢بجة، كا١بهاد ُب سبيل ا، كنشر دين ا
 باب سواءن ُب. ا عليو كسلم، األمة مكلفة ّٔا، كتأٍب األمة إٍب ععيم إذا ٚبلت عنها أك ىجرهتا كتركتها

فكلها من . الدعوة أك الببلغ كالبياف، كإقامة ا٢بجة على ا٣بلق، كا١بهاد ُب سبيل ا، كغّب ذلك من األمور
كاجبات األمة؛ ألهنا األمة ا٣باٛبة كىذا الدين ىو الدين ا٣باًب كالنيب ىو النيب ا٣باًب، ككتاب القرآف ىو 

الكتاب ا٣باًب، كيقوؿ عليو الصبلة كالسبلـ ألصحابو كألمتو يعِب بلغوا عِب كلو آية، بلغوا البد ىذا كاجب 
  .على األمة لؤلمة ٝبيعان كتأٍب إذا اتفقت على تركو، كىي لن تَبكو ُب ٦بموعها إف شاء ا تعأب

 

ا اا  ألا  ااا  اأنيا   يات  وزااا  ي تاواوا  ك ا  ا  ،اواك ا  داوصواياإا ا دةا
 .ا  احص ا ل اح  ا   يان    ا  ااخ ا  و  ا   ا  يا  ا دة

 
ماداـ حججت نيابة عن شخص متوَب كأف الشخص ا٤بتوَب ُب جدة، ففف : جواب فضيلة الشيخ

  .شئت ا٢بج من جدة ىذا ال حرج فيها إف شاء ا تعأب

 

 ...ا اك نااا   اي
  .خبلص استشكل ىذا النجاشي ٰبكم ٗبا أنزؿ ا ككذا يدكب يصلي

 
 ا انص رىااا وما  ّدونا  ااا غضوبا ل  ماك ا  ود؟

ككل لو نصيبو من غضب . ا٤بغضوب عليهم ىم اليهود، كالنصارل ضالوف: جواب فضيلة الشيخ
. ا، ككل كافر لو نصيبو من غضب ا سبحانو تعأب

 
  ؟....  أا اااك   ااا يا د يااا  ماواوا   رب

رٗبا يتلبس ُب بعض أمور ك يعِب يستشكل قضية يعِب من يعهر اإلسبلـ كه: جواب فضيلة الشيخ
الردة يعِب ٥با ٕبث، كقد يرتد اإلنساف بفعل من . الردة كمكبلن مواالة الكفار، كمعاداة ا٤بؤمنْب، غّب ذلك

:  األفعاؿ، قد يرتد باعتقاد من االعتقادات، كقد يرتد بكلمة يقو٥با من كلمة الكفر قاؿ ا جل كعبل
 استهزاء مكبلن، استهزاء با، استهزاء بدينو، (1)﴾َ ْ ِلُ وَنا ِ اّلِياَ  اقَ ُاوْااَوَاَيْداقَ ُاوْااَكِلَ َ ااْاُكْ ِ اوََكَ ُ واْا﴿

                                                 

.  74: التوبة (1)
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ُقْ اأَ ِ اّلِياَوآ َ تِِياَوَرُ وِاِياُك ُ ْما﴿استهزاء بنبيو لو فعلو ا٤بسلم كقع ُب أمور الردة نسأؿ ا العافية  
 كذلك مواالة الكفار، كتصحيح أدياهنم، كنصرهتم على (1)﴾َلَاتَيْ َ ِ ُروْااَقْداَكَ ْ ُتم( 65)اَتْ  َيْ زُِآونَا

 .ا٤بؤمنْب كل ىذه من ضركب الردة ك٥با ٕبوث طويلة يعِب ليس اآلف موضعها

أفضل ما ٲبكن الوصوؿ إليو من نسخ الصحيح ىي النسخة . ىذا كبلـ تكلمنا عليو، نسخ الصحيح
 ( ىػ1310)السلطانية كالطبعة السلطانية، الٍب طبعت أياـ السلطاف عبد ا٢بميد سنة ألف كثبلٜبائة كعشرة 

ىذه إف كيجدت . للهجرة ا٤بطبوعة على األصل الٍب عند ا٢بافظ ا٤بغازٕب الذم ىو أصل عن النسخة اليونينية
  .ىي أتقن كأضبط ما ٲبكن الوصوؿ إليو

 

 

 

    ياا اا يولا  ااا  قا   ااا      اواا ص ان  ؟
ىي ديانة كاحدة، لكن ٫بن نسميهم النصارل كىم يسموف أنفسهم  :جواب فضيلة الشيخ

َوِ َ اااَّهِ  َ ا﴿: ا٤بسيحيْب انتسابان للمسيح عيسى ابن مرًن، لكن ا٠بهم ا٢بقيقة النصارل قاؿ ا جل كعبل
 . اآلية( 2)﴾قَ ُاوْااِإنَّه اَنَص َرىاَأَخْ نَ اِ  ثَ قَيُ ْما َيَ ُ وْااَح ّ ًا ٍّ َّه اذُكٍُّ وْااِ ِيا ََأْغَ  َيَ  ا َي َيْ َيُ ُمااْاَ َداَوَةاَواْابَيْغَض ء

 

، يعِب ىذا يسأؿ إذا دعيت إٔب كنيسة يلقوف ٧باضرة كندعوىم ككذاما نعيد األسئلة السابقة 
 .لئلسبلـ يعِب ىذه بعدين نتفاىم عليها ما يصلح ا١بواب عنها ىكذا

 

  اا   قا ل ياا ااواأنا كونااا  داواا   ا     ي  ا  دااابخ رياو  لم؟
ال، ا٤بتفق عليو يكوف الصحايب، يكوف ا٢بديث عند الصحايب كاحد، كيكوف : جواب فضيلة الشيخ

ففذا كاف . اللفظ متفق عليو طبعان إال ُب اختبلفات بسيطة ال تغّب ا٤بعُب، لكن ما يكوف عند الصحايب
 .ا٢بديث عن صحايب آخر، يكوف ىذا حديث آخر، يكوف ىذا حديث آخر

 

 ...  ألا  ا   ااا  ك اتاك اصورا يااا  ن تاوك ا
نعم ينبغي اإلنكار، ييتصل على ا١بهة ا٤بعلنة أك على الشركة ا٤بعلنة إذا كاف : جواب فضيلة الشيخ

                                                 

 .66_ 65:  التوبة(1)
.    14: ا٤بائدة (2)
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فيها إعبلف شيء ٩با يغضب ا كصور نساء أك كذا، كينصحوف كيوجهوف، كيبلغ أيضان من لو سلطة ُب 
 .البلد أف يتقوف ا جل كعبل كأف ينكركا إعبلف صور النساء ُب لوحات اإلعبلنات أك كذا

 

   ا    ات   خااْلرواحا يا ي دةااا ص رى؟:ااا ؤالااْلخ  ا يول
تناسخ األركاح ىي عقيدة ككثنية قدٲبة، أكؿ من يعِب قاؿ ّٔا براٮبة ا٥بند، : جواب فضيلة الشيخ

إلغاء، : كالرباٮبة ا٥بنود الديانة الربٮبية ا٥بندية ديانة قدٲبة كثنية، تقوؿ بتناسخ األركاح، كمعناه. براٮبة ا٥بند
ففذا فِب ا١بسد، . إلغاء لفكرة البعث كالنشور كاالنتقاؿ من حياة إٔب حياة؛ كىو أف ا١بسد تعمره ركح

. انتقلت الركح إٔب جسد آخر، عادة حيواف، ّٔيمة، كلب ٕبسب يعِب، كتبقى الدكرة ىكذا مستمرة
 .األجساد تفُب كاألركاح تتناسخ من جسد إٔب جسد إٔب ما ال هناية، ىذا تناسخ األركاح

كل فبلسفة اإلغريق الذين ىم . القدماء أكؿ من قاؿ بو براٮبة ا٥بند، كانتقل إٔب فبلسفة اإلغريق 
كلهم . الفبلسفة اليوناف يقولوف ّٔذا كلهم أرسطو طاليس كأفبلطوف كإيش ا٠بو سقراط كأبيقور كدٲبقريطيس

 انتبهتوا كلبل ال؟. ىذه عقيدهتم، الوثنيوف ما عندىم ما يعرفوف يـو آخر كبعث كل ىذا غّب موجود
 كالذم أعرفو ُب معلوماٌب، ليس ىذا موجود عند النصارل إال عند بعض من تلبس بالفلسفة من 

النصارل؛ كلذلك عقيدة نصرانية، عند النصارل هناية، بصرؼ النعر عن ما ىي ىذه النهاية، عندىم شيء 
 .ا٠بو هناية كعودة ثانية للرب يسوع ك٩بلكة قادمة سعيدة إٔب آخر ىذا الكبلـ

ىذا الذم أعرفو كالعلم عند ا سبحانو كتعأب، كا٢بمد  كصلى ا كسلم على نبينا ٧بمد كآلو 
ُب األسبوع القادـ إف شاء ا تعأب كالسبلـ عليكم كرٞبة " كتاب اإلٲباف"كموعدنا مع . كصحبو أٝبعْب

. ا كبركاتو
ا

 

 
  

     

           

 
 


